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        اإلهداءاإلهداءاإلهداءاإلهداء
        

        إىل روح والديّ إىل روح والديّ إىل روح والديّ إىل روح والديّ  -1

        اللذيِْن بذال جهدًا يف تربيتياللذيِْن بذال جهدًا يف تربيتياللذيِْن بذال جهدًا يف تربيتياللذيِْن بذال جهدًا يف تربيتي... ... ... ... يف عامل امللكوت يف عامل امللكوت يف عامل امللكوت يف عامل امللكوت 

        وإعانتي يف دراستيوإعانتي يف دراستيوإعانتي يف دراستيوإعانتي يف دراستي

        أهدي هذا اجلهد املتواضع مع دعائي هلما بالرمحةأهدي هذا اجلهد املتواضع مع دعائي هلما بالرمحةأهدي هذا اجلهد املتواضع مع دعائي هلما بالرمحةأهدي هذا اجلهد املتواضع مع دعائي هلما بالرمحة

        ............والغفران والغفران والغفران والغفران 

 وفاءً واحرتاماً وفاءً واحرتاماً وفاءً واحرتاماً وفاءً واحرتاماً ... ... ... ... إىل أخوتي األعزاء إىل أخوتي األعزاء إىل أخوتي األعزاء إىل أخوتي األعزاء  -2

 زينب وفاطمةزينب وفاطمةزينب وفاطمةزينب وفاطمة... ... ... ... ىل ابنتيّ العزيزتني ِ ىل ابنتيّ العزيزتني ِ ىل ابنتيّ العزيزتني ِ ىل ابنتيّ العزيزتني ِ إإإإ -3

        ............استشرافًا ملستقبل ٍ زاهر ٍ استشرافًا ملستقبل ٍ زاهر ٍ استشرافًا ملستقبل ٍ زاهر ٍ استشرافًا ملستقبل ٍ زاهر ٍ 

 فاضل فاضل فاضل فاضل 
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  شكر وعرفان

  بسم 5 الرحمن الرحيم                                              

  ) 12ا�ية : لقمان (                        )..َوَمْن َيشكُر فإّنَما َيشكُر لِنفسِه (

كراً غيEر منقطEع علEى جميEع من أن أحمد 5 سبحانه حمداً كما يستحقه وأشكره ش لي في البدء �بد

، ومنھEEا ھEEذه النعمEEة الكبيEEرة ، حيEEث جعلنEEي محبEEاً لكتابEEه العزيEEز  المتعEEددة �ئEEه وأنعمEEهصEEنعه وآ

ومتواص�ً معه ، ثم ھدايتEه وترغيبEه فEي أن يكEون موضEوع ھEذه الدراسEة مسEتقى مEن ذلEك الكتEاب 

  .تذليله العقبات والصعوبات التي واجھتني في كتابة ھذا البحث  العظيم ، ثم

ثم ، ومن بعد ذلك ، أتقدم بالشكر الEوافي إلEى أسEتاذي المشEرف الEدكتور خليEل عبEد السEادة إبEراھيم 

فجEزاه 5 عنEي  تبعاتEهالذي لم يبخل علي بم�حظاته وتقويماته للبحث على الرغم من كثرة شغله و

  .خير جزاء المحسنين 

نEا فEي السEنة وأسجل شكري أيضاً إلى أساتذتي في قسEم اللغEة العربيEة جميعEا ، عرفانEا لمEا قEدموه ل

  .ھذه الرسالة 2عداد في النضج الفكري والعلمي  التحضيرية التي أسھمت

وكذلك أشكر زم�ئي في مرحلة الماجستير ، لما أبدوه من طيب المعاملة والسلوك والتعاون ا0خوي 

  .اسأل 5 أن يوفقھم جميعا في حياتھم ويسعدھم في آخرتھم والعلمي ، و

جامعة البصEرة وأخصEه بالشEكر الجزيEل  الدكتور خليل خلف بشير في صديقي العزيز ا0خ ىو� أنس

  .لما أبداه من تعاون سخي في إرشادي إلى بعض المصادر وتھيئتھا ، وإبداء المشورة النافعة 

ي في المركز الثقافي والمكتبة العامة في ناحية الفھود وأخص منھم انأتقدم بالشكر الجزيل إلى إخوو

  .بالذكر السيد س�م حسن ، لما أبدوه من مساعدات مشكورة 

وكذلك أتقدم بالشكر لWخ عدنان النجم في مكتب النور للطباعة الذي بذل جھداً كبيراً في طباعة ھذه  

ھم ، وفEق 5 الجميEع إلEى كEل ءحرم سؤالھم ودعاالرسالة ، وإلى كل ا0صدقاء والمحبين الذين لم أ

  .خير وأزال عنھم الكرب ورزقنا وإياھم الفرج القريب إن شاء 5 تعالى 

  

  

  

  الباحث                                                                                        
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:َْ2 ���>َ�H ��! �5,�ِّ&:َ,$�� �5 TYّ���! َRّ�5َ* ,%�ُ>�S�7 ���َ� ��ِ�����ْ�� ��ُ>,S���$���5 �WُA�/�,?,5 �5,P�,��$�� �Y���S\�:َْ2 ���>َ�H ��! �5,�ِّ&:َ,$�� �5 TYّ���! َRّ�5َ* ,%�ُ>�S�7 ���َ� ��ِ�����ْ�� ��ُ>,S���$���5 �WُA�/�,?,5 �5,P�,��$�� �Y���S\�:َْ2 ���>َ�H ��! �5,�ِّ&:َ,$�� �5 TYّ���! َRّ�5َ* ,%�ُ>�S�7 ���َ� ��ِ�����ْ�� ��ُ>,S���$���5 �WُA�/�,?,5 �5,P�,��$�� �Y���S\�:َْ2 ���>َ�H ��! �5,�ِّ&:َ,$�� �5 TYّ���! َRّ�5َ* ,%�ُ>�S�7 ���َ� ��ِ�����ْ�� ��ُ>,S���$���5 �WُA�/�,?,5 �5,P�,��$�� �Y���S\� ً�-ِ& ً�-ِ& ً�-ِ& ً�-ِ& �WُA�������3 �+َ* �WُAّ,�� ����H �WُA�������3 �+َ* �WُAّ,�� ����H �WُA�������3 �+َ* �WُAّ,�� ����H �WُA�������3 �+َ* �WُAّ,�� ����H
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 ً�-ِ&َ� ً���?َ* �W,X�َ ً�-ِ&َ� ً���?َ* �W,X�َ ً�-ِ&َ� ً���?َ* �W,X�َ ً�-ِ&َ� ً���?َ* �W,X�َ ً��$��َ* ً��َ��H �W,X�َ �1َ ��:َ�Hَ* �Y���S\�ِ �+�,	�!�_,3 ; � 3��ّ�َ� ّ�+َ*�5 ً��$��َ* ً��َ��H �W,X�َ �1َ ��:َ�Hَ* �Y���S\�ِ �+�,	�!�_,3 ; � 3��ّ�َ� ّ�+َ*�5 ً��$��َ* ً��َ��H �W,X�َ �1َ ��:َ�Hَ* �Y���S\�ِ �+�,	�!�_,3 ; � 3��ّ�َ� ّ�+َ*�5 ً��$��َ* ً��َ��H �W,X�َ �1َ ��:َ�Hَ* �Y���S\�ِ �+�,	�!�_,3 ; � 3��ّ�َ� ّ�+َ*�5 ,+���1ِa� �+�َ��5 ِ��$َ9�ْ�ِ ,%�P��H,7 ِّ�ّ�`��ِ ,+���1ِa� ,b���3�5 ,+���1ِa� �+�َ��5 ِ��$َ9�ْ�ِ ,%�P��H,7 ِّ�ّ�`��ِ ,+���1ِa� ,b���3�5 ,+���1ِa� �+�َ��5 ِ��$َ9�ْ�ِ ,%�P��H,7 ِّ�ّ�`��ِ ,+���1ِa� ,b���3�5 ,+���1ِa� �+�َ��5 ِ��$َ9�ْ�ِ ,%�P��H,7 ِّ�ّ�`��ِ ,+���1ِa� ,b���3�5

 ً;�,��H ً;�,��H ً;�,��H ً;�,��H>ْ�'�?�5 ِ<�$َّ>�� َD�34 �1َ ������Mَ ِ �$:َ�34 ����Xّ�	���5 َ<�$ّ>َ�� ��	>ْ�'�?�5>ْ�'�?�5 ِ<�$َّ>�� َD�34 �1َ ������Mَ ِ �$:َ�34 ����Xّ�	���5 َ<�$ّ>َ�� ��	>ْ�'�?�5>ْ�'�?�5 ِ<�$َّ>�� َD�34 �1َ ������Mَ ِ �$:َ�34 ����Xّ�	���5 َ<�$ّ>َ�� ��	>ْ�'�?�5>ْ�'�?�5 ِ<�$َّ>�� َD�34 �1َ ������Mَ ِ �$:َ�34 ����Xّ�	���5 َ<�$ّ>َ�� ��	>ْ�'�?�5 �@������ْ��5 �[�	ّ���� �7���H ��,�>َ�':َ���5 �WُAِّ�� � �! "#ْIMَ ��ُc:َ�&:َ�� "Y�����&,! ِ���Xّ�	�� َD�34 ��	 �@������ْ��5 �[�	ّ���� �7���H ��,�>َ�':َ���5 �WُAِّ�� � �! "#ْIMَ ��ُc:َ�&:َ�� "Y�����&,! ِ���Xّ�	�� َD�34 ��	 �@������ْ��5 �[�	ّ���� �7���H ��,�>َ�':َ���5 �WُAِّ�� � �! "#ْIMَ ��ُc:َ�&:َ�� "Y�����&,! ِ���Xّ�	�� َD�34 ��	 �@������ْ��5 �[�	ّ���� �7���H ��,�>َ�':َ���5 �WُAِّ�� � �! "#ْIMَ ��ُc:َ�&:َ�� "Y�����&,! ِ���Xّ�	�� َD�34 ��	

 "#$��ْN2َ ,%��	>ّْ��Mَ TP�6�G ّ<َُ��5 "#$��ْN2َ ,%��	>ّْ��Mَ TP�6�G ّ<َُ��5 "#$��ْN2َ ,%��	>ّْ��Mَ TP�6�G ّ<َُ��5 "#$��ْN2َ ,%��	>ّْ��Mَ TP�6�G ّ<َُ��5 ً���,`	�! ,%�َ]>ْ�3 ً��:َ�� �D�!��$�]�ْ� �����3 ,0�َ ,dِ�ْ9ُ1�5 �0�],	,H 6�M ,%���=�eَ ,%��	�!�f�َْ* ٍ+���1ِ� َّ<ُ��5 ً���,`	�! ,%�َ]>ْ�3 ً��:َ�� �D�!��$�]�ْ� �����3 ,0�َ ,dِ�ْ9ُ1�5 �0�],	,H 6�M ,%���=�eَ ,%��	�!�f�َْ* ٍ+���1ِ� َّ<ُ��5 ً���,`	�! ,%�َ]>ْ�3 ً��:َ�� �D�!��$�]�ْ� �����3 ,0�َ ,dِ�ْ9ُ1�5 �0�],	,H 6�M ,%���=�eَ ,%��	�!�f�َْ* ٍ+���1ِ� َّ<ُ��5 ً���,`	�! ,%�َ]>ْ�3 ً��:َ�� �D�!��$�]�ْ� �����3 ,0�َ ,dِ�ْ9ُ1�5 �0�],	,H 6�M ,%���=�eَ ,%��	�!�f�َْ* ٍ+���1ِ� َّ<ُ��5 �g��:َ�� ْ*���ْ� �g��:َ�� ْ*���ْ� �g��:َ�� ْ*���ْ� �g��:َ�� ْ*���ْ�

���� �g�$>َ�H �����$�ْ� �g��ْN�	ِ �َNَ����� �g�$>َ�H �����$�ْ� �g��ْN�	ِ �َNَ����� �g�$>َ�H �����$�ْ� �g��ْN�	ِ �َNَ����� �g�$>َ�H �����$�ْ� �g��ْN�	ِ �َNَ� ً�&$ ً�&$ ً�&$ ً�&$:َ�X�3 ���ّ1َ ِQMَ (��:َ�/� � �!:َ�X�3 ���ّ1َ ِQMَ (��:َ�/� � �!:َ�X�3 ���ّ1َ ِQMَ (��:َ�/� � �!:َ�X�3 ���ّ1َ ِQMَ (��:َ�/� � �! �ّ�	ُ� ��!�5 (���Sُ* ��ْhِ5 iY��ِh��5 ,�ِf2َ ;�5 ��X�$>َ�H ُّ<�I�3 ���ّ1َ ِQMَ َّ<َj � �!�5 �0��ْN�	�� ��� �ّ�	ُ� ��!�5 (���Sُ* ��ْhِ5 iY��ِh��5 ,�ِf2َ ;�5 ��X�$>َ�H ُّ<�I�3 ���ّ1َ ِQMَ َّ<َj � �!�5 �0��ْN�	�� ��� �ّ�	ُ� ��!�5 (���Sُ* ��ْhِ5 iY��ِh��5 ,�ِf2َ ;�5 ��X�$>َ�H ُّ<�I�3 ���ّ1َ ِQMَ َّ<َj � �!�5 �0��ْN�	�� ��� �ّ�	ُ� ��!�5 (���Sُ* ��ْhِ5 iY��ِh��5 ,�ِf2َ ;�5 ��X�$>َ�H ُّ<�I�3 ���ّ1َ ِQMَ َّ<َj � �!�5 �0��ْN�	�� ���

 ً;�,)�� �k�'�&1َ �ّ:َ�� �[ِّ���',! ً;�,)�� �k�'�&1َ �ّ:َ�� �[ِّ���',! ً;�,)�� �k�'�&1َ �ّ:َ�� �[ِّ���',! ً;�,)�� �k�'�&1َ �ّ:َ�� �[ِّ���',!��/�1َ��ّ�!��Mَ ُR��َ]�ْ� ��X�$َ>�H ّ�l��Mَ ��X$�M ��ُ]��َNMَ ��X$�M��:ْ,! �1َ���!َ* ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ �7��َ* �َEِ��5��/�1َ��ّ�!��Mَ ُR��َ]�ْ� ��X�$َ>�H ّ�l��Mَ ��X$�M ��ُ]��َNMَ ��X$�M��:ْ,! �1َ���!َ* ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ �7��َ* �َEِ��5��/�1َ��ّ�!��Mَ ُR��َ]�ْ� ��X�$َ>�H ّ�l��Mَ ��X$�M ��ُ]��َNMَ ��X$�M��:ْ,! �1َ���!َ* ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ �7��َ* �َEِ��5��/�1َ��ّ�!��Mَ ُR��َ]�ْ� ��X�$َ>�H ّ�l��Mَ ��X$�M ��ُ]��َNMَ ��X$�M��:ْ,! �1َ���!َ* ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ �7��َ* �َEِ��5�َـ�W  �5�َـ�W  �5�َـ�W  �5�َـ�W  2َـ��!�-�ً  2َـ��!�-�ً  2َـ��!�-�ً  2َـ��!�-�ً      �5

ُ1 ���'� � �! ِ+5,�ُ]�ْ� � �! ��	ْA>َ�/َ*ُ1 ���'� � �! ِ+5,�ُ]�ْ� � �! ��	ْA>َ�/َ*ُ1 ���'� � �! ِ+5,�ُ]�ْ� � �! ��	ْA>َ�/َ*ُ1 ���'� � �! ِ+5,�ُ]�ْ� � �! ��	ْA>َ�/َ* ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�H ِ@�ُ1ُ�ِ �gِّ��ِ �َNَ��5 ٍC� ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�H ِ@�ُ1ُ�ِ �gِّ��ِ �َNَ��5 ٍC� ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�H ِ@�ُ1ُ�ِ �gِّ��ِ �َNَ��5 ٍC� ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�H ِ@�ُ1ُ�ِ �gِّ��ِ �َNَ��5 ٍC� ّ�WُZ ,�3ِ�ُ1 � ���� ,P��`1َ ��! ��X$�M ,0�َ ��	>ّْ���H َD>َِ?��'�ْ� ,�3ِ�,3 �+�َ� � �! ّ�WُZ ,�3ِ�ُ1 � ���� ,P��`1َ ��! ��X$�M ,0�َ ��	>ّْ���H َD>َِ?��'�ْ� ,�3ِ�,3 �+�َ� � �! ّ�WُZ ,�3ِ�ُ1 � ���� ,P��`1َ ��! ��X$�M ,0�َ ��	>ّْ���H َD>َِ?��'�ْ� ,�3ِ�,3 �+�َ� � �! ّ�WُZ ,�3ِ�ُ1 � ���� ,P��`1َ ��! ��X$�M ,0�َ ��	>ّْ���H َD>َِ?��'�ْ� ,�3ِ�,3 �+�َ� � �!

 ً���,����! ً�!�,!ْ��! ��/#���3 �Wّ�	�X�? ,0�َ ��	>ْ�'�? ً���,����! ً�!�,!ْ��! ��/#���3 �Wّ�	�X�? ,0�َ ��	>ْ�'�? ً���,����! ً�!�,!ْ��! ��/#���3 �Wّ�	�X�? ,0�َ ��	>ْ�'�? ً���,����! ً�!�,!ْ��! ��/#���3 �Wّ�	�X�? ,0�َ ��	>ْ�'�? ً���ُA�`�! �W,X,$�'�) �+�َ� �g�mَ� �5ُVMَ i �!�_,! ��,/�5 ��X�$�'�) ��X�َ ��'�)�5 �Y���S\� �7���َ* � �!�5 ً���ُA�`�! �W,X,$�'�) �+�َ� �g�mَ� �5ُVMَ i �!�_,! ��,/�5 ��X�$�'�) ��X�َ ��'�)�5 �Y���S\� �7���َ* � �!�5 ً���ُA�`�! �W,X,$�'�) �+�َ� �g�mَ� �5ُVMَ i �!�_,! ��,/�5 ��X�$�'�) ��X�َ ��'�)�5 �Y���S\� �7���َ* � �!�5 ً���ُA�`�! �W,X,$�'�) �+�َ� �g�mَ� �5ُVMَ i �!�_,! ��,/�5 ��X�$�'�) ��X�َ ��'�)�5 �Y���S\� �7���َ* � �!�5

 �gِّ�� �P�nَ�H � �! �P;,_�/�5 P;,_�/ ّ,���ُ1 ّ"#ُ� �gِّ�� �P�nَ�H � �! �P;,_�/�5 P;,_�/ ّ,���ُ1 ّ"#ُ� �gِّ�� �P�nَ�H � �! �P;,_�/�5 P;,_�/ ّ,���ُ1 ّ"#ُ� �gِّ�� �P�nَ�H � �! �P;,_�/�5 P;,_�/ ّ,���ُ1 ّ"#ُ�  ً��ُـ�o���! �gِّ�� ,P�nَ�H �+�َ� ��!�5  ً��ُـ�o���! �gِّ�� ,P�nَ�H �+�َ� ��!�5  ً��ُـ�o���! �gِّ�� ,P�nَ�H �+�َ� ��!�5  ً��ُـ�o���! �gِّ�� ,P�nَ�H �+�َ� ��!�5        ,Y���o1ُـ�� �َ$�ـIMَ �rَّـْ<	�� �'�Iَـ�H �W,Xَ<ـ� �'�ـ�Sp�َ�5 ٍqـ��o1�        ,Yُـ�� �َ$�ـIMَ �rَّـْ<	�� �'�Iَـ�H �W,Xَ<ـ� �'�ـ�Sp�َ�5 ٍqـ��o1�        ,Yُـ�� �َ$�ـIMَ �rَّـْ<	�� �'�Iَـ�H �W,Xَ<ـ� �'�ـ�Sp�َ�5 ٍqـ��o1�        ,Yُـ�� �َ$�ـIMَ �rَّـْ<	�� �'�Iَـ�H �W,Xَ<ـ� �'�ـ�Sp�َ�5 ٍqـ
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 "#$�IْN2َ ,��&ْ�َ*�5 T^��?���7 ,��&ْ�َ* "#$�IْN2َ ,��&ْ�َ*�5 T^��?���7 ,��&ْ�َ* "#$�IْN2َ ,��&ْ�َ*�5 T^��?���7 ,��&ْ�َ* "#$�IْN2َ ,��&ْ�َ*�5 T^��?���7 ,��&ْ�َ* ً;5ُ�ْ9�! ً�!�,!ْ��! ��,'ْ]:َMَ ���S4 ً�X�َِ� �0ّ>َ�� �.�! ْ<�'��2َ ; ً;5ُ�ْ9�! ً�!�,!ْ��! ��,'ْ]:َMَ ���S4 ً�X�َِ� �0ّ>َ�� �.�! ْ<�'��2َ ; ً;5ُ�ْ9�! ً�!�,!ْ��! ��,'ْ]:َMَ ���S4 ً�X�َِ� �0ّ>َ�� �.�! ْ<�'��2َ ; ً;5ُ�ْ9�! ً�!�,!ْ��! ��,'ْ]:َMَ ���S4 ً�X�َِ� �0ّ>َ�� �.�! ْ<�'��2َ ; ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%�ّ�3 ِ� َّ;ِ� �5,�,&�'2َ َّ;َ* �gّ, �� �َI�َ�5 ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%�ّ�3 ِ� َّ;ِ� �5,�,&�'2َ َّ;َ* �gّ, �� �َI�َ�5 ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%�ّ�3 ِ� َّ;ِ� �5,�,&�'2َ َّ;َ* �gّ, �� �َI�َ�5 ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%�ّ�3 ِ� َّ;ِ� �5,�,&�'2َ َّ;َ* �gّ, �� �َI�َ�5
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 ً�Z�1َِ� �DَA�=#���ْ� � �! َ�َ9ّ2َ��5 �[�	�&�ْ�ِ �WُAّ,�� �Wُ��َN�vَVَMَ* ً�Z�1َِ� �DَA�=#���ْ� � �! َ�َ9ّ2َ��5 �[�	�&�ْ�ِ �WُAّ,�� �Wُ��َN�vَVَMَ* ً�Z�1َِ� �DَA�=#���ْ� � �! َ�َ9ّ2َ��5 �[�	�&�ْ�ِ �WُAّ,�� �Wُ��َN�vَVَMَ* ً�Z�1َِ� �DَA�=#���ْ� � �! َ�َ9ّ2َ��5 �[�	�&�ْ�ِ �WُAّ,�� �Wُ��َN�vَVَMَ* ً��$�o�H ً;���َ �+�ُ��ُ]:ََ� �WُAّ1َِ� ً��$�o�H ً;���َ �+�ُ��ُ]:ََ� �WُAّ1َِ� ً��$�o�H ً;���َ �+�ُ��ُ]:ََ� �WُAّ1َِ� ً��$�o�H ً;���َ �+�ُ��ُ]:ََ� �WُAّ1َِ� �5,�َّ�َّ��$�� ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ 6�M ��	Mّْ���v ��َ]�َ�5 �5,�َّ�َّ��$�� ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ 6�M ��	Mّْ���v ��َ]�َ�5 �5,�َّ�َّ��$�� ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ 6�M ��	Mّْ���v ��َ]�َ�5 �5,�َّ�َّ��$�� ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ 6�M ��	Mّْ���v ��َ]�َ�5

 ً���ُNُ1 َّ;ِ� �W,/,�3ِf�3 ��!�5 ً���ُNُ1 َّ;ِ� �W,/,�3ِf�3 ��!�5 ً���ُNُ1 َّ;ِ� �W,/,�3ِf�3 ��!�5 ً���ُNُ1 َّ;ِ� �W,/,�3ِf�3 ��!�5 "#$ِ&�) ِ~���'�ْ� ��E ��َِ� ���َc:َ�; ً�Eِ� �+�ُ��ُ]�3 ���َ� ٌD�X��4 ,0�'�! �+�َ� ���َ <ُْ� "#$ِ&�) ِ~���'�ْ� ��E ��َِ� ���َc:َ�; ً�Eِ� �+�ُ��ُ]�3 ���َ� ٌD�X��4 ,0�'�! �+�َ� ���َ <ُْ� "#$ِ&�) ِ~���'�ْ� ��E ��َِ� ���َc:َ�; ً�Eِ� �+�ُ��ُ]�3 ���َ� ٌD�X��4 ,0�'�! �+�َ� ���َ <ُْ� "#$ِ&�) ِ~���'�ْ� ��E ��َِ� ���َc:َ�; ً�Eِ� �+�ُ��ُ]�3 ���َ� ٌD�X��4 ,0�'�! �+�َ� ���َ <ُْ�  ً�ُّـ�>,H �+�ُ��ُ]�3 �ّ���H ��َ��'2َ�5 ,01َ����&,)  ً�ُّـ�>,H �+�ُ��ُ]�3 �ّ���H ��َ��'2َ�5 ,01َ����&,)  ً�ُّـ�>,H �+�ُ��ُ]�3 �ّ���H ��َ��'2َ�5 ,01َ����&,)  ً�ُّـ�>,H �+�ُ��ُ]�3 �ّ���H ��َ��'2َ�5 ,01َ����&,)

 ً�-ِ&َ� ً�-ِ&َ� ً�-ِ&َ� ً�-ِ&َ�� �A�َ�5 �%������ِ ,�ِّ&��,3 َّ;ِ� TP�6�G � �! �+ِ��5 ّ� ِX$�M � �!�5 ,L��َ���5 ,.�&ّ���� ,^�����ّ���� ,0�َ ,�ِّ&��ُ2� �A�َ�5 �%������ِ ,�ِّ&��,3 َّ;ِ� TP�6�G � �! �+ِ��5 ّ� ِX$�M � �!�5 ,L��َ���5 ,.�&ّ���� ,^�����ّ���� ,0�َ ,�ِّ&��ُ2� �A�َ�5 �%������ِ ,�ِّ&��,3 َّ;ِ� TP�6�G � �! �+ِ��5 ّ� ِX$�M � �!�5 ,L��َ���5 ,.�&ّ���� ,^�����ّ���� ,0�َ ,�ِّ&��ُ2� �A�َ�5 �%������ِ ,�ِّ&��,3 َّ;ِ� TP�6�G � �! �+ِ��5 ّ� ِX$�M � �!�5 ,L��َ���5 ,.�&ّ���� ,^�����ّ���� ,0�َ ,�ِّ&��ُ2     ً��$�>�� �+�َ� ,0ّ1َِ� �W,X��$ِ&��2َ �+�,Xَ]ْN2َ ; ً��$�>�� �+�َ� ,0ّ1َِ� �W,X��$ِ&��2َ �+�,Xَ]ْN2َ ; ً��$�>�� �+�َ� ,0ّ1َِ� �W,X��$ِ&��2َ �+�,Xَ]ْN2َ ; ً��$�>�� �+�َ� ,0ّ1َِ� �W,X��$ِ&��2َ �+�,Xَ]ْN2َ ;

 ً���ُNَx ً���ُNَx ً���ُNَx ً���ُNَx ً���ُ:���! ً������ �Y���S\�ِ �+�,	�!�_,3 ; � 3��ّ�َ� � �$��5 �g�	�$� ��	ْ>�'�? �+4��ُ]�ْ� �^ْ*���َ �َEِ��5 ً���ُ:���! ً������ �Y���S\�ِ �+�,	�!�_,3 ; � 3��ّ�َ� � �$��5 �g�	�$� ��	ْ>�'�? �+4��ُ]�ْ� �^ْ*���َ �َEِ��5 ً���ُ:���! ً������ �Y���S\�ِ �+�,	�!�_,3 ; � 3��ّ�َ� � �$��5 �g�	�$� ��	ْ>�'�? �+4��ُ]�ْ� �^ْ*���َ �َEِ��5 ً���ُ:���! ً������ �Y���S\�ِ �+�,	�!�_,3 ; � 3��ّ�َ� � �$��5 �g�	�$� ��	ْ>�'�? �+4��ُ]�ْ� �^ْ*���َ �َEِ��5 6�M�5 ,%�,Xَ]ْN�3 �+َ* ًDّ�	��َ* �WِXِ�ُ>ُ� �>َ�H ��	>ْ�'�?�5 6�M�5 ,%�,Xَ]ْN�3 �+َ* ًDّ�	��َ* �WِXِ�ُ>ُ� �>َ�H ��	>ْ�'�?�5 6�M�5 ,%�,Xَ]ْN�3 �+َ* ًDّ�	��َ* �WِXِ�ُ>ُ� �>َ�H ��	>ْ�'�?�5 6�M�5 ,%�,Xَ]ْN�3 �+َ* ًDّ�	��َ* �WِXِ�ُ>ُ� �>َ�H ��	>ْ�'�?�5
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ِ����7َ* �>َ�H ���ّ�َ�5 ,%�����5 ِ+4��ُ]�ْ� 6�M �gّ��� �^��َ�َE �َEِ��5 ً���ْ�5 �WِX�1�َE4ِ����7َ* �>َ�H ���ّ�َ�5 ,%�����5 ِ+4��ُ]�ْ� 6�M �gّ��� �^��َ�َE �َEِ��5 ً���ْ�5 �WِX�1�َE4ِ����7َ* �>َ�H ���ّ�َ�5 ,%�����5 ِ+4��ُ]�ْ� 6�M �gّ��� �^��َ�َE �َEِ��5 ً���ْ�5 �WِX�1�َE4ِ����7َ* �>َ�H ���ّ�َ�5 ,%�����5 ِ+4��ُ]�ْ� 6�M �gّ��� �^��َ�َE �َEِ��5 ً���ْ�5 �WِX�1�َE4 ً���ُNُ1 �W�/ ً���ُNُ1 �W�/ ً���ُNُ1 �W�/ ً���ُNُ1 �W�/�3 ���ِ ,W>َ�Hَ* , ��1َ�3 ���ِ ,W>َ�Hَ* , ��1َ�3 ���ِ ,W>َ�Hَ* , ��1َ�3 ���ِ ,W>َ�Hَ* , ��1َ �W,/ ْEِ��5 �g�$َ� ِ� �+�,'��:َ���3 ْEِ� �0ِ �+�,'��:َ�� �W,/ ْEِ��5 �g�$َ� ِ� �+�,'��:َ���3 ْEِ� �0ِ �+�,'��:َ�� �W,/ ْEِ��5 �g�$َ� ِ� �+�,'��:َ���3 ْEِ� �0ِ �+�,'��:َ�� �W,/ ْEِ��5 �g�$َ� ِ� �+�,'��:َ���3 ْEِ� �0ِ �+�,'��:َ��

 ً���,����! "#,?�� َّ;ِ� �+�,'ِ&ّ:ََ2 �+ِ� �+�,����ّoَ�� ُR�ُ]�3  ْEِ� (����1َ ً���,����! "#,?�� َّ;ِ� �+�,'ِ&ّ:ََ2 �+ِ� �+�,����ّoَ�� ُR�ُ]�3  ْEِ� (����1َ ً���,����! "#,?�� َّ;ِ� �+�,'ِ&ّ:ََ2 �+ِ� �+�,����ّoَ�� ُR�ُ]�3  ْEِ� (����1َ ً���,����! "#,?�� َّ;ِ� �+�,'ِ&ّ:ََ2 �+ِ� �+�,����ّoَ�� ُR�ُ]�3  ْEِ� (����1َ "#$ِ&�) �+�,'$�n:َ���3 #Mَ ��ُّ>َIMَ َR�Oَ�!َ�� �g�َ ��,��َj �r�$َ� ��ُo1� "#$ِ&�) �+�,'$�n:َ���3 #Mَ ��ُّ>َIMَ َR�Oَ�!َ�� �g�َ ��,��َj �r�$َ� ��ُo1� "#$ِ&�) �+�,'$�n:َ���3 #Mَ ��ُّ>َIMَ َR�Oَ�!َ�� �g�َ ��,��َj �r�$َ� ��ُo1� "#$ِ&�) �+�,'$�n:َ���3 #Mَ ��ُّ>َIMَ َR�Oَ�!َ�� �g�َ ��,��َj �r�$َ� ��ُo1� �َ��= َ* ��ُ���َ�5 �َ��= َ* ��ُ���َ�5 �َ��= َ* ��ُ���َ�5 �َ��= َ* ��ُ���َ�5

 ً��3���? ً�]>ْ�S �+�ُZ�,'�&���َ �ّ�	�=َ* ً�2�Mَ,��5 ً�!�oَ�H �ّ�	ُ� ً��3���? ً�]>ْ�S �+�ُZ�,'�&���َ �ّ�	�=َ* ً�2�Mَ,��5 ً�!�oَ�H �ّ�	ُ� ً��3���? ً�]>ْ�S �+�ُZ�,'�&���َ �ّ�	�=َ* ً�2�Mَ,��5 ً�!�oَ�H �ّ�	ُ� ً��3���? ً�]>ْ�S �+�ُZ�,'�&���َ �ّ�	�=َ* ً�2�Mَ,��5 ً�!�oَ�H �ّ�	ُ�     ً3ـ�� ���� �5َ* "Y��1�ُُـ�� ����ـ��3ـ��ً     �ُـْ>  ���� �5َ* "Y��1�ُُـ�� ����ـ��3ـ��ً     �ُـْ>  ���� �5َ* "Y��1�ُُـ�� ����ـ��3ـ��ً     �ُـْ>  ���� �5َ* "Y��1�ُُـ�� ����ـ��ُـْ> �      �Wُ�ِ�5,ـ�,v 6ـ�M ,�*�S �5َْ<[ـ�ً !���ّـ� A�3ْ&,ـ�, �Mـv 6,ـ�,ِ�5��S �5َ*      �Wُْ<[ـ�ً !���ّـ� A�3ْ&,ـ�, �Mـv 6,ـ�,ِ�5��S �5َ*      �Wُْ<[ـ�ً !���ّـ� A�3ْ&,ـ�, �Mـv 6,ـ�,ِ�5��S �5َ*      �Wُْ<[ـ�ً !���ّـ� A�3ْ&,ـ

 � �! �+�ُ��ُ]�$��Mَ � �! �+�ُ��ُ]�$��Mَ � �! �+�ُ��ُ]�$��Mَ � �! �+�ُ��ُ]�$��Mَ       َ* ـ����H <ْ�3�5[ُ��ُـ�+� !�َ:ـ� /,ـ�� �ُـ �W,X5(�ـ,P,� �gـ�$َ�ِ� �+�ُI�c�	,$��Mَ TYّ���! َRّ�5َ* �Wُ���nَMَ ���َّ�� <ُْ� �1َ,�$�',3       َ* ـ����H <ْ�3�5[ُ��ُـ�+� !�َ:ـ� /,ـ�� �ُـ �W,X5(�ـ,P,� �gـ�$َ�ِ� �+�ُI�c�	,$��Mَ TYّ���! َRّ�5َ* �Wُ���nَMَ ���َّ�� <ُْ� �1َ,�$�',3       َ* ـ����H <ْ�3�5[ُ��ُـ�+� !�َ:ـ� /,ـ�� �ُـ �W,X5(�ـ,P,� �gـ�$َ�ِ� �+�ُI�c�	,$��Mَ TYّ���! َRّ�5َ* �Wُ���nَMَ ���َّ�� <ُْ� �1َ,�$�',3       َ* ـ����H <ْ�3�5[ُ��ُـ�+� !�َ:ـ� /,ـ�� �ُـ �W,X5(�ـ,P,� �gـ�$َ�ِ� �+�ُI�c�	,$��Mَ TYّ���! َRّ�5َ* �Wُ���nَMَ ���َّ�� <ُْ� �1َ,�$�',3   ً3ِ&ـ���3ـ����  �3ـ����  �3ـ����  �3ـ����  +� A�3ُـ�+� َ��3ِ&ـ�ً   +� A�3ُـ�+� َ��3ِ&ـ�ً   +� A�3ُـ�+� َ��3ِ&ـ�ً   +� A�3ُـ�+� َ�

 "#$�>�َ َّ;ِ� �Wُ:ْOِ&�َ �+ِ� �+�ّ,	ُo2َ�5 �%������ِ �+�,&$ِ�:َ��:َMَ �Wُ��,H���3 "#$�>�َ َّ;ِ� �Wُ:ْOِ&�َ �+ِ� �+�ّ,	ُo2َ�5 �%������ِ �+�,&$ِ�:َ��:َMَ �Wُ��,H���3 "#$�>�َ َّ;ِ� �Wُ:ْOِ&�َ �+ِ� �+�ّ,	ُo2َ�5 �%������ِ �+�,&$ِ�:َ��:َMَ �Wُ��,H���3 "#$�>�َ َّ;ِ� �Wُ:ْOِ&�َ �+ِ� �+�ّ,	ُo2َ�5 �%������ِ �+�,&$ِ�:َ��:َMَ �Wُ��,H���3  ّ�+ِ� �W,X�	ـ�$� ُ��fـ	�3 �+�nَ�$ّ�`�� ّ�+ِ� , ����َ* �6�/ 6�:ّ�َ� ��ُ��ُ]�3 ��7��&�'�� <ُْ��5  ّ�+ِ� �W,X�	ـ�$� ُ��fـ	�3 �+�nَ�$ّ�`�� ّ�+ِ� , ����َ* �6�/ 6�:ّ�َ� ��ُ��ُ]�3 ��7��&�'�� <ُْ��5  ّ�+ِ� �W,X�	ـ�$� ُ��fـ	�3 �+�nَ�$ّ�`�� ّ�+ِ� , ����َ* �6�/ 6�:ّ�َ� ��ُ��ُ]�3 ��7��&�'�� <ُْ��5  ّ�+ِ� �W,X�	ـ�$� ُ��fـ	�3 �+�nَ�$ّ�`�� ّ�+ِ� , ����َ* �6�/ 6�:ّ�َ� ��ُ��ُ]�3 ��7��&�'�� <ُْ��5      �+�nَ�$ّـ�`��  �+�nَ�$ّـ�`��  �+�nَ�$ّـ�`��  �+�nَ�$ّـ�`��

 ً�	$ِ&,! ً�ّ5,��H ِ+���1ِ��� �+�َ� ً�	$ِ&,! ً�ّ5,��H ِ+���1ِ��� �+�َ� ً�	$ِ&,! ً�ّ5,��H ِ+���1ِ��� �+�َ� ً�	$ِ&,! ً�ّ5,��H ِ+���1ِ��� �+�َ� "#$���5 �WِX�$َ>�H sَ��	>ْ�)��َ* ��!�5 �WُA�ّ���',3 ْV �`�3 �+ِ� �5َ* �WُA�������3 ْV �`�3 �+ِ� �WُAِ ,W>َ�Hَ* �WُAّ,�� "#$���5 �WِX�$َ>�H sَ��	>ْ�)��َ* ��!�5 �WُA�ّ���',3 ْV �`�3 �+ِ� �5َ* �WُA�������3 ْV �`�3 �+ِ� �WُAِ ,W>َ�Hَ* �WُAّ,�� "#$���5 �WِX�$َ>�H sَ��	>ْ�)��َ* ��!�5 �WُA�ّ���',3 ْV �`�3 �+ِ� �5َ* �WُA�������3 ْV �`�3 �+ِ� �WُAِ ,W>َ�Hَ* �WُAّ,�� "#$���5 �WِX�$َ>�H sَ��	>ْ�)��َ* ��!�5 �WُA�ّ���',3 ْV �`�3 �+ِ� �5َ* �WُA�������3 ْV �`�3 �+ِ� �WُAِ ,W>َ�Hَ* �WُAّ,��

5,5��7 ��	�$2َ4�5 ٍq�'� �>َ�H �[ِّ$ِ&ّ�	�� �q�'� ��	>َّْIMَ ��َ]�َ�5 ِL��َ���5 �^�����ّ���� 6�M � ��ِ ,W>َ�Hَ* �gّ,���55,5��7 ��	�$2َ4�5 ٍq�'� �>َ�H �[ِّ$ِ&ّ�	�� �q�'� ��	>َّْIMَ ��َ]�َ�5 ِL��َ���5 �^�����ّ���� 6�M � ��ِ ,W>َ�Hَ* �gّ,���55,5��7 ��	�$2َ4�5 ٍq�'� �>َ�H �[ِّ$ِ&ّ�	�� �q�'� ��	>َّْIMَ ��َ]�َ�5 ِL��َ���5 �^�����ّ���� 6�M � ��ِ ,W>َ�Hَ* �gّ,���55,5��7 ��	�$2َ4�5 ٍq�'� �>َ�H �[ِّ$ِ&ّ�	�� �q�'� ��	>َّْIMَ ��َ]�َ�5 ِL��َ���5 �^�����ّ���� 6�M � ��ِ ,W>َ�Hَ* �gّ,���5 ً���,َh �7 ً���,َh �7 ً���,َh �7 ً���,َh �7 � �! �Wُ:���Hَh � 3��ّ�َ� ��,H�7� ْ<ُ� � �! �Wُ:���Hَh � 3��ّ�َ� ��,H�7� ْ<ُ� � �! �Wُ:���Hَh � 3��ّ�َ� ��,H�7� ْ<ُ� � �! �Wُ:���Hَh � 3��ّ�َ� ��,H�7� ْ<ُ�

�>���3 #Mَ �0�15,7�>���3 #Mَ �0�15,7�>���3 #Mَ �0�15,7�>���3 #Mَ �0�15,7 "#3ِ���2َ ;�5 �WُA	�H ِّ�ُّI�� �r�`َ� �+�ُA "#3ِ���2َ ;�5 �WُA	�H ِّ�ُّI�� �r�`َ� �+�ُA "#3ِ���2َ ;�5 �WُA	�H ِّ�ُّI�� �r�`َ� �+�ُA "#3ِ���2َ ;�5 �WُA	�H ِّ�ُّI�� �r�`َ� �+�ُA ,0:َ������ �+�,?���3�5 ,@��ْ�َ* �W,Xّ,3 َ* َD>َ$�)���ْ� �WِXِّ�� ��َِ� �+�ُc:َ�&�3 �+�,H���3 � 3��ّ�َ� �g�m�َ�5ُ* ,0:َ������ �+�,?���3�5 ,@��ْ�َ* �W,Xّ,3 َ* َD>َ$�)���ْ� �WِXِّ�� ��َِ� �+�ُc:َ�&�3 �+�,H���3 � 3��ّ�َ� �g�m�َ�5ُ* ,0:َ������ �+�,?���3�5 ,@��ْ�َ* �W,Xّ,3 َ* َD>َ$�)���ْ� �WِXِّ�� ��َِ� �+�ُc:َ�&�3 �+�,H���3 � 3��ّ�َ� �g�m�َ�5ُ* ,0:َ������ �+�,?���3�5 ,@��ْ�َ* �W,Xّ,3 َ* َD>َ$�)���ْ� �WِXِّ�� ��َِ� �+�ُc:َ�&�3 �+�,H���3 � 3��ّ�َ� �g�m�َ�5ُ*

 ً��5ُ����! �+�َ� �gِّ�� �@�َ��H ّ�+ِ� ,0��َ��H �+�ُM�َ9�3 �5 ً��5ُ����! �+�َ� �gِّ�� �@�َ��H ّ�+ِ� ,0��َ��H �+�ُM�َ9�3 �5 ً��5ُ����! �+�َ� �gِّ�� �@�َ��H ّ�+ِ� ,0��َ��H �+�ُM�َ9�3 �5 ً��5ُ����! �+�َ� �gِّ�� �@�َ��H ّ�+ِ� ,0��َ��H �+�ُM�َ9�3 �53���G ً��َ��H ��/�,ّ���',! �5َ* �D�!��$�]�ْ� ِ����3 <َ�&�َ ��/�ُA�>�X,! , ��1َ َّ;ِ� TD�3 ���َ � �! �+ِ��53���G ً��َ��H ��/�,ّ���',! �5َ* �D�!��$�]�ْ� ِ����3 <َ�&�َ ��/�ُA�>�X,! , ��1َ َّ;ِ� TD�3 ���َ � �! �+ِ��53���G ً��َ��H ��/�,ّ���',! �5َ* �D�!��$�]�ْ� ِ����3 <َ�&�َ ��/�ُA�>�X,! , ��1َ َّ;ِ� TD�3 ���َ � �! �+ِ��53���G ً��َ��H ��/�,ّ���',! �5َ* �D�!��$�]�ْ� ِ����3 <َ�&�َ ��/�ُA�>�X,! , ��1َ َّ;ِ� TD�3 ���َ � �! �+ِ��5 �+�َ� ً�� �+�َ� ً�� �+�َ� ً�� �+�َ� ً��

 ً���ُn���! ِ@�:َ�A�ْ� 6�M �g��َE ً���ُn���! ِ@�:َ�A�ْ� 6�M �g��َE ً���ُn���! ِ@�:َ�A�ْ� 6�M �g��َE ً���ُn���! ِ@�:َ�A�ْ� 6�M �g��َEoَMَ "Y�����&,! Dَ�َ�ّ�	�� �7�,�Zَ ��	�$2َ4�5 �+�ُ� ّ�5َ�� ��Xِ �@َّ�َ� �+َ* َّ;ِ� �^��3\�ِ <َ�)��ُ1 �+َ* ��	�'�	�! ��!�5oَMَ "Y�����&,! Dَ�َ�ّ�	�� �7�,�Zَ ��	�$2َ4�5 �+�ُ� ّ�5َ�� ��Xِ �@َّ�َ� �+َ* َّ;ِ� �^��3\�ِ <َ�)��ُ1 �+َ* ��	�'�	�! ��!�5oَMَ "Y�����&,! Dَ�َ�ّ�	�� �7�,�Zَ ��	�$2َ4�5 �+�ُ� ّ�5َ�� ��Xِ �@َّ�َ� �+َ* َّ;ِ� �^��3\�ِ <َ�)��ُ1 �+َ* ��	�'�	�! ��!�5oَMَ "Y�����&,! Dَ�َ�ّ�	�� �7�,�Zَ ��	�$2َ4�5 �+�ُ� ّ�5َ�� ��Xِ �@َّ�َ� �+َ* َّ;ِ� �^��3\�ِ <َ�)���Xِـ� �5!�ـ� 1ُ��(�ـ>ُ    َ<�,�� �Xِـ� �5!�ـ� 1ُ��(�ـ>ُ    َ<�,�� �Xِـ� �5!�ـ� 1ُ��(�ـ>ُ    َ<�,�� �Xِـ� �5!�ـ� 1ُ��(�ـ>ُ    �! ��!�5	��'	�� 1 �+َ*ُ ��,�>َ

 ً�N3ِ�ْ92َ َّ;ِ� �^��3\�ِ ً�N3ِ�ْ92َ َّ;ِ� �^��3\�ِ ً�N3ِ�ْ92َ َّ;ِ� �^��3\�ِ ً�N3ِ�ْ92َ َّ;ِ� �^��3\�ِ    َّ;ِ� sَـ��	�3 �3ـ� �َ�ّ:�ـ6 *َ�� ��ّ,�ِ��	�U�ِّ �5!�� ?�'�ْ<	�ـ� �� �َ���َ* �gّ� �� ّ�+ِ� �g�َ ��	>ُْ� ْEِ��5    َّ;ِ� sَـ��	�3 �3ـ� �َ�ّ:�ـ6 *َ�� ��ّ,�ِ��	�U�ِّ �5!�� ?�'�ْ<	�ـ� �� �َ���َ* �gّ� �� ّ�+ِ� �g�َ ��	>ُْ� ْEِ��5    َّ;ِ� sَـ��	�3 �3ـ� �َ�ّ:�ـ6 *َ�� ��ّ,�ِ��	�U�ِّ �5!�� ?�'�ْ<	�ـ� �� �َ���َ* �gّ� �� ّ�+ِ� �g�َ ��	>ُْ� ْEِ��5    َّ;ِ� sَـ��	�3 �3ـ� �َ�ّ:�ـ6 *َ�� ��ّ,�ِ��	�U�ِّ �5!�� ?�'�ْ<	�ـ� �� �َ���َ* �gّ� �� ّ�+ِ� �g�َ ��	>ُْ� ْEِ��5           ِ+4���Mْ:	�ـDً ��<	�ّـ�Uِ ���5`�ّـ�����Y �ْ���ْ<',�1َـ�M Dَـ6 �ْ�[ُـ���M       ِ+4ْ:	�ـDً ��<	�ّـ�Uِ ���5`�ّـ�����Y �ْ���ْ<',�1َـ�M Dَـ6 �ْ�[ُـ���M       ِ+4ْ:	�ـDً ��<	�ّـ�Uِ ���5`�ّـ�����Y �ْ���ْ<',�1َـ�M Dَـ6 �ْ�[ُـ���M       ِ+4ْ:	�ـDً ��<	�ّـ�Uِ ���5`�ّـ�����Y �ْ���ْ<',�1َـ�M Dَـ6 �ْ�[ُـ

 ً�-ِ&َ� ً�1��$ْcُe َّ;ِ� �W,/,�3ِf�3 ���Mَ �W,XُMِّ�َ9ُ1 �5 ً�-ِ&َ� ً�1��$ْcُe َّ;ِ� �W,/,�3ِf�3 ���Mَ �W,XُMِّ�َ9ُ1 �5 ً�-ِ&َ� ً�1��$ْcُe َّ;ِ� �W,/,�3ِf�3 ���Mَ �W,XُMِّ�َ9ُ1 �5 ً�-ِ&َ� ً�1��$ْcُe َّ;ِ� �W,/,�3ِf�3 ���Mَ �W,XُMِّ�َ9ُ1 �<�ـ$}� َ�ـ�Rَ *َ*َ(�ـ�,�, ����ـ � �Sَ<[ْـ�� �e$	ـ�ً       �5ِ� َّ;ِ� �5,�����Mَ ���7\ �5,�,��)� �DَA�=#��>ْ�� ��	>ُْ� ْEِ��<�ـ$}� َ�ـ�Rَ *َ*َ(�ـ�,�, ����ـ � �Sَ<[ْـ�� �e$	ـ�ً       �5ِ� َّ;ِ� �5,�����Mَ ���7\ �5,�,��)� �DَA�=#��>ْ�� ��	>ُْ� ْEِ��<�ـ$}� َ�ـ�Rَ *َ*َ(�ـ�,�, ����ـ � �Sَ<[ْـ�� �e$	ـ�ً       �5ِ� َّ;ِ� �5,�����Mَ ���7\ �5,�,��)� �DَA�=#��>ْ�� ��	>ُْ� ْEِ��<�ـ$}� َ�ـ�Rَ *َ*َ(�ـ�,�, ����ـ � �Sَ<[ْـ�� �e$	ـ�ً       �5ِ� َّ;ِ� �5,�����Mَ ���7\ �5,�,��)� �DَA�=#��>ْ�� ��	>ُْ� ْEِ��5

�]�ْ� ِ����3 ��َِ� 6�	2َ��ّ�Sَ* � �mَ� ّ�6>َ�H ���!ّ��َ� ���ّ�َ� �َ��/ �g:َ�3َ*��َ* َR��َ�]�ْ� ِ����3 ��َِ� 6�	2َ��ّ�Sَ* � �mَ� ّ�6>َ�H ���!ّ��َ� ���ّ�َ� �َ��/ �g:َ�3َ*��َ* َR��َ�]�ْ� ِ����3 ��َِ� 6�	2َ��ّ�Sَ* � �mَ� ّ�6>َ�H ���!ّ��َ� ���ّ�َ� �َ��/ �g:َ�3َ*��َ* َR��َ�]�ْ� ِ����3 ��َِ� 6�	2َ��ّ�Sَ* � �mَ� ّ�6>َ�H ���!ّ��َ� ���ّ�َ� �َ��/ �g:َ�3َ*��َ* َR��َ "#$�>�َ َّ;ِ� ,0:َّ�3 ِّ�ُE ّ� َA�	:َ��َ� �D�!��$ "#$�>�َ َّ;ِ� ,0:َّ�3 ِّ�ُE ّ� َA�	:َ��َ� �D�!��$ "#$�>�َ َّ;ِ� ,0:َّ�3 ِّ�ُE ّ� َA�	:َ��َ� �D�!��$ "#$�>�َ َّ;ِ� ,0:َّ�3 ِّ�ُE ّ� َA�	:َ��َ� �D�!��$ ّ�+ِQMَ �W,X�	�! �g�'ِ&2َ � ��Mَ ���/ْE� َR��َ ّ�+ِQMَ �W,X�	�! �g�'ِ&2َ � ��Mَ ���/ْE� َR��َ ّ�+ِQMَ �W,X�	�! �g�'ِ&2َ � ��Mَ ���/ْE� َR��َ ّ�+ِQMَ �W,X�	�! �g�'ِ&2َ � ��Mَ ���/ْE� َR��َ

 ً���ُM���! "P��f�? �Wُ�,���f�? �Wّ�	�X�? ً���ُM���! "P��f�? �Wُ�,���f�? �Wّ�	�X�? ً���ُM���! "P��f�? �Wُ�,���f�? �Wّ�	�X�? ً���ُM���! "P��f�? �Wُ�,���f�? �Wّ�	�X�?   6ـ�M �W,Xْ�ِ�ـ��G�5 �g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$َ>�H ���>�?َ*�5 �g�2����ِ �W,X�	�! ���'nَ:َ�)� � �! ْhِfْN:َ�)��5   6ـ�M �W,Xْ�ِ�ـ��G�5 �g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$َ>�H ���>�?َ*�5 �g�2����ِ �W,X�	�! ���'nَ:َ�)� � �! ْhِfْN:َ�)��5   6ـ�M �W,Xْ�ِ�ـ��G�5 �g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$َ>�H ���>�?َ*�5 �g�2����ِ �W,X�	�! ���'nَ:َ�)� � �! ْhِfْN:َ�)��5   6ـ�M �W,Xْ�ِ�ـ��G�5 �g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$َ>�H ���>�?َ*�5 �g�2����ِ �W,X�	�! ���'nَ:َ�)� � �! ْhِfْN:َ�)��5

5,�ُx َّ;ِ� ,+�nَ�$ّ�`�� �W,/,��'�3 ��!�5 �W,/���H�5 �7;5َ���5 ِR����!َ��5,�ُx َّ;ِ� ,+�nَ�$ّ�`�� �W,/,��'�3 ��!�5 �W,/���H�5 �7;5َ���5 ِR����!َ��5,�ُx َّ;ِ� ,+�nَ�$ّ�`�� �W,/,��'�3 ��!�5 �W,/���H�5 �7;5َ���5 ِR����!َ��5,�ُx َّ;ِ� ,+�nَ�$ّ�`�� �W,/,��'�3 ��!�5 �W,/���H�5 �7;5َ���5 ِR����!َ�� ً�� ً�� ً�� ً���$>َ�H �g�َ �{�$َ� ��7��&�H ّ�+ِ��$>َ�H �g�َ �{�$َ� ��7��&�H ّ�+ِ��$>َ�H �g�َ �{�$َ� ��7��&�H ّ�+ِ��$>َ�H �g�َ �{�$َ� ��7��&�H ّ�+ِ��gِّ �5��ـ$#"  ��ِ �َNَ��5 i+�nَ>ْ,) �WِX  "#$ـ���5 �gِّ��ِ �َNَ��5 i+�nَ>ْ,) �WِX  "#$ـ���5 �gِّ��ِ �َNَ��5 i+�nَ>ْ,) �WِX  "#$ـ���5 �gِّ��ِ �َNَ��5 i+�nَ>ْ,) �WِX

 ً��$���� �WُAِ �+�َ� ,0ّ1َِ� �0�>ْIMَ � �! ��ُc:َ�&:َ�� ِ����&�ْ� 6�M �g>ُْN�ْ� �WُA�َ 6ِ?�f,3 ���ّ�َ� �WُAّ,�� ً��$���� �WُAِ �+�َ� ,0ّ1َِ� �0�>ْIMَ � �! ��ُc:َ�&:َ�� ِ����&�ْ� 6�M �g>ُْN�ْ� �WُA�َ 6ِ?�f,3 ���ّ�َ� �WُAّ,�� ً��$���� �WُAِ �+�َ� ,0ّ1َِ� �0�>ْIMَ � �! ��ُc:َ�&:َ�� ِ����&�ْ� 6�M �g>ُْN�ْ� �WُA�َ 6ِ?�f,3 ���ّ�َ� �WُAّ,�� ً��$���� �WُAِ �+�َ� ,0ّ1َِ� �0�>ْIMَ � �! ��ُc:َ�&:َ�� ِ����&�ْ� 6�M �g>ُْN�ْ� �WُA�َ 6ِ?�f,3 ���ّ�َ� �WُAّ,�� ّ<ََj ِ����&�ْ� 6�M ّ,�ُّI�� �WُAّ���! �َEِ��5 ّ<ََj ِ����&�ْ� 6�M ّ,�ُّI�� �WُAّ���! �َEِ��5 ّ<ََj ِ����&�ْ� 6�M ّ,�ُّI�� �WُAّ���! �َEِ��5 ّ<ََj ِ����&�ْ� 6�M ّ,�ُّI�� �WُAّ���! �َEِ��5
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 ً���ُNَ� ,+���1ِْa� �+�َ��5 �Wُ:ْj���Hَ* ِّ��&�ْ� ��َِ� �Wُ��ّ��1َ �ّ��>َMَ ,%�ّ�3 ِ� َّ;ِ� �+�,H��2َ � �! ً���ُNَ� ,+���1ِْa� �+�َ��5 �Wُ:ْj���Hَ* ِّ��&�ْ� ��َِ� �Wُ��ّ��1َ �ّ��>َMَ ,%�ّ�3 ِ� َّ;ِ� �+�,H��2َ � �! ً���ُNَ� ,+���1ِْa� �+�َ��5 �Wُ:ْj���Hَ* ِّ��&�ْ� ��َِ� �Wُ��ّ��1َ �ّ��>َMَ ,%�ّ�3 ِ� َّ;ِ� �+�,H��2َ � �! ً���ُNَ� ,+���1ِْa� �+�َ��5 �Wُ:ْj���Hَ* ِّ��&�ْ� ��َِ� �Wُ��ّ��1َ �ّ��>َMَ ,%�ّ�3 ِ� َّ;ِ� �+�,H��2َ � �!�5َ* ِّ��&�ْ� ���1��? �WُAِ �r��ْ9�3 �+َ* �Wُ:	�!َVMََ*�5َ* ِّ��&�ْ� ���1��? �WُAِ �r��ْ9�3 �+َ* �Wُ:	�!َVMََ*�5َ* ِّ��&�ْ� ���1��? �WُAِ �r��ْ9�3 �+َ* �Wُ:	�!َVMََ*�5َ* ِّ��&�ْ� ���1��? �WُAِ �r��ْ9�3 �+َ* �Wُ:	�!َVMََ*     <َ�)��,3 <َ�)��,3 <َ�)��,3 <َ�)��,3

 "#$���5 �WُA�َ �5,�ِ�2َ ; ّ�WُZ ً�&�v��� �WُA�$َ>�H "#$���5 �WُA�َ �5,�ِ�2َ ; ّ�WُZ ً�&�v��� �WُA�$َ>�H "#$���5 �WُA�َ �5,�ِ�2َ ; ّ�WُZ ً�&�v��� �WُA�$َ>�H "#$���5 �WُA�َ �5,�ِ�2َ ; ّ�WُZ ً�&�v��� �WُA�$َ>�H ِ�3ِّ��� � �! ً�N�v��َ �WُA�$>َ�H َ<�)��,$َM (���Sُ* "Y���2َ �0$�M �Wُ���$�',3 �+َ* �Wُ:	�!َ* ��َ* ِ�3ِّ��� � �! ً�N�v��َ �WُA�$>َ�H َ<�)��,$َM (���Sُ* "Y���2َ �0$�M �Wُ���$�',3 �+َ* �Wُ:	�!َ* ��َ* ِ�3ِّ��� � �! ً�N�v��َ �WُA�$>َ�H َ<�)��,$َM (���Sُ* "Y���2َ �0$�M �Wُ���$�',3 �+َ* �Wُ:	�!َ* ��َ* ِ�3ِّ��� � �! ً�N�v��َ �WُA�$>َ�H َ<�)��,$َM (���Sُ* "Y���2َ �0$�M �Wُ���$�',3 �+َ* �Wُ:	�!َ* ��َ*

 ً�'$ِ&2َ �0ِ ��	�$>َ�H �WُA�َ �5,�ِ�2َ ; ّ�WُZ �Wُ2��َNَ� ���ِ �WُA�َِ�ْc,$Mَ ً�'$ِ&2َ �0ِ ��	�$>َ�H �WُA�َ �5,�ِ�2َ ; ّ�WُZ �Wُ2��َNَ� ���ِ �WُA�َِ�ْc,$Mَ ً�'$ِ&2َ �0ِ ��	�$>َ�H �WُA�َ �5,�ِ�2َ ; ّ�WُZ �Wُ2��َNَ� ���ِ �WُA�َِ�ْc,$Mَ ً�'$ِ&2َ �0ِ ��	�$>َ�H �WُA�َ �5,�ِ�2َ ; ّ�WُZ �Wُ2��َNَ� ���ِ �WُA�َِ�ْc,$Mَ,/��	�َْh���5 ِ����&ْ���5 ِّ��&ْ�� 6�M �W,/��	>ْ�����5 ���74 6�	� ��	�!ّ��َ� ��َ]�َ�5,/��	�َْh���5 ِ����&ْ���5 ِّ��&ْ�� 6�M �W,/��	>ْ�����5 ���74 6�	� ��	�!ّ��َ� ��َ]�َ�5,/��	�َْh���5 ِ����&ْ���5 ِّ��&ْ�� 6�M �W,/��	>ْ�����5 ���74 6�	� ��	�!ّ��َ� ��َ]�َ�5,/��	�َْh���5 ِ����&ْ���5 ِّ��&ْ�� 6�M �W,/��	>ْ�����5 ���74 6�	� ��	�!ّ��َ� ��َ]�َ�5 �W �W �W �W

 "#$�IْN2َ ��	ْ]>َ�S � ّ���! T-�Oَ� �>َ�H �W,/��	>َّْIMَ�5 �^��&ِّ$ّnَ�� � �! "#$�IْN2َ ��	ْ]>َ�S � ّ���! T-�Oَ� �>َ�H �W,/��	>َّْIMَ�5 �^��&ِّ$ّnَ�� � �! "#$�IْN2َ ��	ْ]>َ�S � ّ���! T-�Oَ� �>َ�H �W,/��	>َّْIMَ�5 �^��&ِّ$ّnَ�� � �! "#$�IْN2َ ��	ْ]>َ�S � ّ���! T-�Oَ� �>َ�H �W,/��	>َّْIMَ�5 �^��&ِّ$ّnَ�� � �!     �+5,P��َ:��ـ0, ِ$���$	�ـ�m�َ�5ُVMَ �0ـ�g �3[ْـ���6�25ُ * � ��Mَ �WِX�!��!ِQِ ٍU�1َُ* ّ<َُ� �,H��1َ �����3     �+5,P��َ:��ـ0, ِ$���$	�ـ�m�َ�5ُVMَ �0ـ�g �3[ْـ���6�25ُ * � ��Mَ �WِX�!��!ِQِ ٍU�1َُ* ّ<َُ� �,H��1َ �����3     �+5,P��َ:��ـ0, ِ$���$	�ـ�m�َ�5ُVMَ �0ـ�g �3[ْـ���6�25ُ * � ��Mَ �WِX�!��!ِQِ ٍU�1َُ* ّ<َُ� �,H��1َ �����3     �+5,P��َ:��ـ0, ِ$���$	�ـ�m�َ�5ُVMَ �0ـ�g �3[ْـ���6�25ُ * � ��Mَ �WِX�!��!ِQِ ٍU�1َُ* ّ<َُ� �,H��1َ �����3

 "#$�:َM �+�,�>َoْ,3 ;�5 �W,X��:َ�� "#$�:َM �+�,�>َoْ,3 ;�5 �W,X��:َ�� "#$�:َM �+�,�>َoْ,3 ;�5 �W,X��:َ�� "#$�:َM �+�,�>َoْ,3 ;�5 �W,X��:َ�� "#$ِ&�) ُّ<َjَ*�5 ����Hَ* �Y���S\� 6�M ��,XMَ ����Hَ* �%���/ 6�M �+�َ� � �!�5 "#$ِ&�) ُّ<َjَ*�5 ����Hَ* �Y���S\� 6�M ��,XMَ ����Hَ* �%���/ 6�M �+�َ� � �!�5 "#$ِ&�) ُّ<َjَ*�5 ����Hَ* �Y���S\� 6�M ��,XMَ ����Hَ* �%���/ 6�M �+�َ� � �!�5 "#$ِ&�) ُّ<َjَ*�5 ����Hَ* �Y���S\� 6�M ��,XMَ ����Hَ* �%���/ 6�M �+�َ� � �!�5  َ�ّـ���� � �H �g1َ�,	�:ْN�$�َ �5,7�َ� �+ِ��5�ِ+� ��:ْN�$�َ �5,7�َ	�H �g1َ�, � �َ�ّـ���  �5�ِ+� ��:ْN�$�َ �5,7�َ	�H �g1َ�, � �َ�ّـ���  �5�ِ+� ��:ْN�$�َ �5,7�َ	�H �g1َ�, � �َ�ّـ���  �5

�$َ� ِ� ��	�$���5َ*�$َ� ِ� ��	�$���5َ*�$َ� ِ� ��	�$���5َ*�$َ� ِ� ��	�$���5َ* "#$�>�S sَ5ُ�َ9ّ2َ; ً�Eِ��5 ,%���$َx ��	�$َ>�H �ِ�:َْN:َ�� �g "#$�>�S sَ5ُ�َ9ّ2َ; ً�Eِ��5 ,%���$َx ��	�$َ>�H �ِ�:َْN:َ�� �g "#$�>�S sَ5ُ�َ9ّ2َ; ً�Eِ��5 ,%���$َx ��	�$َ>�H �ِ�:َْN:َ�� �g "#$�>�S sَ5ُ�َ9ّ2َ; ً�Eِ��5 ,%���$َx ��	�$َ>�H �ِ�:َْN:َ�� �g      "#$ـ�>�َ ً�m�$ـ�G �WِX�$َ�ـ ِ� , َ���َ�ـ$��G �WِXـ$��mً َ�<�ـ$#"      ْ:ّ�&Zَ �+َ* ;���َ�5	��sَ َ�[َ�� ��ـ��^� 2َـ ِ� , َ���َ�ـ$��G �WِXـ$��mً َ�<�ـ$#"      ْ:ّ�&Zَ �+َ* ;���َ�5	��sَ َ�[َ�� ��ـ��^� 2َـ ِ� , َ���َ�ـ$��G �WِXـ$��mً َ�<�ـ$#"      ْ:ّ�&Zَ �+َ* ;���َ�5	��sَ َ�[َ�� ��ـ��^� 2َـ ِ� , َ����Eَ� ً�Eَِْ�	�ـ�ْ:ّ�&Zَ �+َ* ;���َ�5  sَ	��sَ َ�[َ�� ��ـ��^� 2َـ  sَـ��	�َْEَ� ً�Eِ�  sَـ��	�َْEَ� ً�Eِ�  sَـ��	�َْEَ� ً�Eِ�

 ً�-��1َ ��	�$>َ�H �g�َ ,�ِ�2َ ; ّ�WُZ �^������ْ� �r�'�j�5 �Y��$���ْ� �r�'�j ً�-��1َ ��	�$>َ�H �g�َ ,�ِ�2َ ; ّ�WُZ �^������ْ� �r�'�j�5 �Y��$���ْ� �r�'�j ً�-��1َ ��	�$>َ�H �g�َ ,�ِ�2َ ; ّ�WُZ �^������ْ� �r�'�j�5 �Y��$���ْ� �r�'�j ً�-��1َ ��	�$>َ�H �g�َ ,�ِ�2َ ; ّ�WُZ �^������ْ� �r�'�j�5 �Y��$���ْ� �r�'�j �gMَ#�S �+�ُO�&>ْ�3 ; ً�Eِ��5 ��X�	�! َs�,?ِ�ْ9,$�� ِL��َ�� � �! �g1َ5ّ,f�N:َ���$�َ �5,7�َ� �+ِ��5 �gMَ#�S �+�ُO�&>ْ�3 ; ً�Eِ��5 ��X�	�! َs�,?ِ�ْ9,$�� ِL��َ�� � �! �g1َ5ّ,f�N:َ���$�َ �5,7�َ� �+ِ��5 �gMَ#�S �+�ُO�&>ْ�3 ; ً�Eِ��5 ��X�	�! َs�,?ِ�ْ9,$�� ِL��َ�� � �! �g1َ5ّ,f�N:َ���$�َ �5,7�َ� �+ِ��5 �gMَ#�S �+�ُO�&>ْ�3 ; ً�Eِ��5 ��X�	�! َs�,?ِ�ْ9,$�� ِL��َ�� � �! �g1َ5ّ,f�N:َ���$�َ �5,7�َ� �+ِ��5

 "#$�>�َ َّ;ِ� "#$�>�َ َّ;ِ� "#$�>�َ َّ;ِ� "#$�>�َ َّ;ِ�,),� � �! �g>َ�&�َ ��	>ْ�)��َ* ��َ� � �! َDّ�	,),),� � �! �g>َ�&�َ ��	>ْ�)��َ* ��َ� � �! َDّ�	,),),� � �! �g>َ�&�َ ��	>ْ�)��َ* ��َ� � �! َDّ�	,),),� � �! �g>َ�&�َ ��	>ْ�)��َ* ��َ� � �! َDّ�	,) "#3ِ���2َ ��	�:ّ�	,��� ,�ِ�2َ ;�5 ��	�> "#3ِ���2َ ��	�:ّ�	,��� ,�ِ�2َ ;�5 ��	�> "#3ِ���2َ ��	�:ّ�	,��� ,�ِ�2َ ;�5 ��	�> "#3ِ���2َ ��	�:ّ�	,��� ,�ِ�2َ ;�5 ��	�> ّ�+ِ� ِ���َNْ�� �+4��ُ��5 ِ<�$َّ>�� ِl��َx ��َِ� ِ{��ّ�`�� �s�ُ�,��� �Y#ّ���� �W��َ* ّ�+ِ� ِ���َNْ�� �+4��ُ��5 ِ<�$َّ>�� ِl��َx ��َِ� ِ{��ّ�`�� �s�ُ�,��� �Y#ّ���� �W��َ* ّ�+ِ� ِ���َNْ�� �+4��ُ��5 ِ<�$َّ>�� ِl��َx ��َِ� ِ{��ّ�`�� �s�ُ�,��� �Y#ّ���� �W��َ* ّ�+ِ� ِ���َNْ�� �+4��ُ��5 ِ<�$َّ>�� ِl��َx ��َِ� ِ{��ّ�`�� �s�ُ�,��� �Y#ّ���� �W��َ*

 ً�7�,X�`�! �+�َ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ� ً�7�,X�`�! �+�َ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ� ً�7�,X�`�! �+�َ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ� ً�7�,X�`�! �+�َ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ� ً�7�,����! ً�!�َ]�! �gّ, �� �gOَ�'�&�3 �+َ* ����H �g�َ ًD>َ�M�1َ �0ِ ��ّ���X:َMَ ِ<�$ّ>َ�� � �!�5 ً�7�,����! ً�!�َ]�! �gّ, �� �gOَ�'�&�3 �+َ* ����H �g�َ ًD>َ�M�1َ �0ِ ��ّ���X:َMَ ِ<�$ّ>َ�� � �!�5 ً�7�,����! ً�!�َ]�! �gّ, �� �gOَ�'�&�3 �+َ* ����H �g�َ ًD>َ�M�1َ �0ِ ��ّ���X:َMَ ِ<�$ّ>َ�� � �!�5 ً�7�,����! ً�!�َ]�! �gّ, �� �gOَ�'�&�3 �+َ* ����H �g�َ ًD>َ�M�1َ �0ِ ��ّ���X:َMَ ِ<�$ّ>َ�� � �!�5 Tz���v <َ�S��,! 6�	>ْ�S�7َ* ِّ@�� <ُْ��5 Tz���v <َ�S��,! 6�	>ْ�S�7َ* ِّ@�� <ُْ��5 Tz���v <َ�S��,! 6�	>ْ�S�7َ* ِّ@�� <ُْ��5 Tz���v <َ�S��,! 6�	>ْ�S�7َ* ِّ@�� <ُْ��5

nَ>ْ,) �g1ْ,��َ � �! 6�� ْ<�'�?��5 Tz���v �d��ْ9,! 6�	�?ِ��Sَ*�5nَ>ْ,) �g1ْ,��َ � �! 6�� ْ<�'�?��5 Tz���v �d��ْ9,! 6�	�?ِ��Sَ*�5nَ>ْ,) �g1ْ,��َ � �! 6�� ْ<�'�?��5 Tz���v �d��ْ9,! 6�	�?ِ��Sَ*�5nَ>ْ,) �g1ْ,��َ � �! 6�� ْ<�'�?��5 Tz���v �d��ْ9,! 6�	�?ِ��Sَ*�5 ً�-��1َ ً�1� ً�-��1َ ً�1� ً�-��1َ ً�1� ً�-��1َ ً�1� ّ,l���ْ� �P��? <ُْ��5 ّ,l���ْ� �P��? <ُْ��5 ّ,l���ْ� �P��? <ُْ��5 ّ,l���ْ� �P��? <ُْ��5 ً���,/َh �+�َ� َ<�e��&�ْ� ّ�+ِ� ُ<�e��&�ْ� �l�/َh�5 ً���,/َh �+�َ� َ<�e��&�ْ� ّ�+ِ� ُ<�e��&�ْ� �l�/َh�5 ً���,/َh �+�َ� َ<�e��&�ْ� ّ�+ِ� ُ<�e��&�ْ� �l�/َh�5 ً���,/َh �+�َ� َ<�e��&�ْ� ّ�+ِ� ُ<�e��&�ْ� �l�/َh�5 � �! ُRِّf�	ُ1 �5 � �! ُRِّf�	ُ1 �5 � �! ُRِّf�	ُ1 �5 � �! ُRِّf�	ُ1 �5

 ً������S َّ;ِ� �[�����ّoَ�� ,�3ِf�3 ;�5 �[�	�!�_,�>ْ�� ٌD�������5 iP�َN�G ��,/ ��! ِ+4��ُ]�ْ� ً������S َّ;ِ� �[�����ّoَ�� ,�3ِf�3 ;�5 �[�	�!�_,�>ْ�� ٌD�������5 iP�َN�G ��,/ ��! ِ+4��ُ]�ْ� ً������S َّ;ِ� �[�����ّoَ�� ,�3ِf�3 ;�5 �[�	�!�_,�>ْ�� ٌD�������5 iP�َN�G ��,/ ��! ِ+4��ُ]�ْ� ً������S َّ;ِ� �[�����ّoَ�� ,�3ِf�3 ;�5 �[�	�!�_,�>ْ�� ٌD�������5 iP�َN�G ��,/ ��! ِ+4��ُ]�ْ�       ّ,��1���ِ&ِـ�0 �5�Eَِ� !���ّـ0, ��`�ّـ (َV1َ�5ـ �L���5����'1َْ* �َEِ	�� ��1ِa� �>َ�Hـ�+ِ *�Hَـ       ّ,��1���ِ&ِـ�0 �5�Eَِ� !���ّـ0, ��`�ّـ (َV1َ�5ـ �L���5����'1َْ* �َEِ	�� ��1ِa� �>َ�Hـ�+ِ *�Hَـ       ّ,��1���ِ&ِـ�0 �5�Eَِ� !���ّـ0, ��`�ّـ (َV1َ�5ـ �L���5����'1َْ* �َEِ	�� ��1ِa� �>َ�Hـ�+ِ *�Hَـ       ّ,��1���ِ&ِـ�0 �5�Eَِ� !���ّـ0, ��`�ّـ (َV1َ�5ـ �L���5����'1َْ* �َEِ	�� ��1ِa� �>َ�Hـ�+ِ *�Hَـ

 ً�)�ُm�3 �+�َ� ً�)�ُm�3 �+�َ� ً�)�ُm�3 �+�َ� ً�)�ُm�3 �+�َ� "#$ِ&�) (���/َ* ��,/ � ��ِ ,W>َ�Hَ* �WُAّ,��Mَ �0�:>َ����G �>َ�H ُ<���'�3 ٌّ<ُ� <ُْ� "#$ِ&�) (���/َ* ��,/ � ��ِ ,W>َ�Hَ* �WُAّ,��Mَ �0�:>َ����G �>َ�H ُ<���'�3 ٌّ<ُ� <ُْ� "#$ِ&�) (���/َ* ��,/ � ��ِ ,W>َ�Hَ* �WُAّ,��Mَ �0�:>َ����G �>َ�H ُ<���'�3 ٌّ<ُ� <ُْ� "#$ِ&�) (���/َ* ��,/ � ��ِ ,W>َ�Hَ* �WُAّ,��Mَ �0�:>َ����G �>َ�H ُ<���'�3 ٌّ<ُ� <ُْ�,C5ّ,��� <ُْ� ِC5ّ,��� � �H �g1َ�ُ�َV���3�5,C5ّ,��� <ُْ� ِC5ّ,��� � �H �g1َ�ُ�َV���3�5,C5ّ,��� <ُْ� ِC5ّ,��� � �H �g1َ�ُ�َV���3�5,C5ّ,��� <ُْ� ِC5ّ,��� � �H �g1َ�ُ�َV���3�5       ِ�!�ـ � *َ!�ـ�ِ   !�ـ � *َ!�ـ�ِ   !�ـ � *َ!�ـ�ِ   !�ـ � *َ!�ـ

 "#$�>�َ َّ;ِ� ِW>ْ�'�ْ� � �! �Wُ:$�25ُ* ��!�5 6ِّ�� "#$�>�َ َّ;ِ� ِW>ْ�'�ْ� � �! �Wُ:$�25ُ* ��!�5 6ِّ�� "#$�>�َ َّ;ِ� ِW>ْ�'�ْ� � �! �Wُ:$�25ُ* ��!�5 6ِّ�� "#$�>�َ َّ;ِ� ِW>ْ�'�ْ� � �! �Wُ:$�25ُ* ��!�5 6ِّ�H �0ِ<َ$�	�ـ� �5��ـ$#"   �� �g�َ ,�ِ�2َ ; ّ�WُZ �g�$َ� ِ� ��	�$���5َ* ���ّ�َ�ِ ّ� �&�/ْ��	�َ ��	mْ�G � �mَ��5   "#$ـ��ـ� �5�	�$َ>�H �0ِ �g�َ ,�ِ�2َ ; ّ�WُZ �g�$َ� ِ� ��	�$���5َ* ���ّ�َ�ِ ّ� �&�/ْ��	�َ ��	mْ�G � �mَ��5   "#$ـ��ـ� �5�	�$َ>�H �0ِ �g�َ ,�ِ�2َ ; ّ�WُZ �g�$َ� ِ� ��	�$���5َ* ���ّ�َ�ِ ّ� �&�/ْ��	�َ ��	mْ�G � �mَ��5   "#$ـ��ـ� �5�	�$َ>�H �0ِ �g�َ ,�ِ�2َ ; ّ�WُZ �g�$َ� ِ� ��	�$���5َ* ���ّ�َ�ِ ّ� �&�/ْ��	�َ ��	mْ�G � �mَ��5   � ـ�! ًDـ������ َّ;ِ��ِ;َّ ������ـDً !�ـ �   �ِ;َّ ������ـDً !�ـ �   �ِ;َّ ������ـDً !�ـ �   

 ً�-ِ&َ� �g�$>َ�H �+�َ� ,0>َْIMَ ّ�+ِ� �gِّ�� ً�-ِ&َ� �g�$>َ�H �+�َ� ,0>َْIMَ ّ�+ِ� �gِّ�� ً�-ِ&َ� �g�$>َ�H �+�َ� ,0>َْIMَ ّ�+ِ� �gِّ�� ً�-ِ&َ� �g�$>َ�H �+�َ� ,0>َْIMَ ّ�+ِ� �gِّ���+�َ� ���َ�5 �0�>Oْ��ِ �+�ُ2ْV�3 ; ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ ِ<Oْ��ِ ��ُ2ْV�3 �+َ* �>َ�H ّ, ِ��ْ��5 ,{1ِa� ���'��:َ�?� � �m�َ <ُْ��+�َ� ���َ�5 �0�>Oْ��ِ �+�ُ2ْV�3 ; ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ ِ<Oْ��ِ ��ُ2ْV�3 �+َ* �>َ�H ّ, ِ��ْ��5 ,{1ِa� ���'��:َ�?� � �m�َ <ُْ��+�َ� ���َ�5 �0�>Oْ��ِ �+�ُ2ْV�3 ; ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ ِ<Oْ��ِ ��ُ2ْV�3 �+َ* �>َ�H ّ, ِ��ْ��5 ,{1ِa� ���'��:َ�?� � �m�َ <ُْ��+�َ� ���َ�5 �0�>Oْ��ِ �+�ُ2ْV�3 ; ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ ِ<Oْ��ِ ��ُ2ْV�3 �+َ* �>َ�H ّ, ِ��ْ��5 ,{1ِa� ���'��:َ�?� � �m�َ <ُْ�     �W,XُI�'� �W,XُI�'� �W,XُI�'� �W,XُI�'�

 ً�-ِX�َ ٍq�'�&�� ً�-ِX�َ ٍq�'�&�� ً�-ِX�َ ٍq�'�&�� ً�-ِX�َ ٍq�'�&��َ]�َ �5َ]�َ �5َ]�َ �5َ]�َ �5 ً���ُNُ� َّ;ِ� ِU�ّ�	�� ,�Oَْ�َ* ��َVMَ ٍ<Oَ�! ِّ<ُ� � �! ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ 6�M ِU�ّ�	>�� ��	Mّْ���v �� ً���ُNُ� َّ;ِ� ِU�ّ�	�� ,�Oَْ�َ* ��َVMَ ٍ<Oَ�! ِّ<ُ� � �! ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ 6�M ِU�ّ�	>�� ��	Mّْ���v �� ً���ُNُ� َّ;ِ� ِU�ّ�	�� ,�Oَْ�َ* ��َVMَ ٍ<Oَ�! ِّ<ُ� � �! ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ 6�M ِU�ّ�	>�� ��	Mّْ���v �� ً���ُNُ� َّ;ِ� ِU�ّ�	�� ,�Oَْ�َ* ��َVMَ ٍ<Oَ�! ِّ<ُ� � �! ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ 6�M ِU�ّ�	>�� ��	Mّْ���v �� ��	�َ ��,�ْNَ2 �َّ:�� �g�َ � �!�_ُ1 � �َ ��ُ���َ�5 ��	�َ ��,�ْNَ2 �َّ:�� �g�َ � �!�_ُ1 � �َ ��ُ���َ�5 ��	�َ ��,�ْNَ2 �َّ:�� �g�َ � �!�_ُ1 � �َ ��ُ���َ�5 ��	�َ ��,�ْNَ2 �َّ:�� �g�َ � �!�_ُ1 � �َ ��ُ���َ�5

 ً�H�,&�	�3 ِL��َ�� � �! ً�H�,&�	�3 ِL��َ�� � �! ً�H�,&�	�3 ِL��َ�� � �! ً�H�,&�	�3 ِL��َ�� � �! ً�-ِ�ْN2َ ��X�َ#�S �����َ�� ��ِّ�َNُ:Mَ ٍ��	�H�5 ٍ<$�91َ � �! ٌDّ�	�? �gَ� �+�ُA2َ �5َ* ً�-ِ�ْN2َ ��X�َ#�S �����َ�� ��ِّ�َNُ:Mَ ٍ��	�H�5 ٍ<$�91َ � �! ٌDّ�	�? �gَ� �+�ُA2َ �5َ* ً�-ِ�ْN2َ ��X�َ#�S �����َ�� ��ِّ�َNُ:Mَ ٍ��	�H�5 ٍ<$�91َ � �! ٌDّ�	�? �gَ� �+�ُA2َ �5َ* ً�-ِ�ْN2َ ��X�َ#�S �����َ�� ��ِّ�َNُ:Mَ ٍ��	�H�5 ٍ<$�91َ � �! ٌDّ�	�? �gَ� �+�ُA2َ �5َ* ��	�$َ>�H �����Hَh ���َ� �P���ّ���� َy�]��ُ2 �5َ* ��	�$َ>�H �����Hَh ���َ� �P���ّ���� َy�]��ُ2 �5َ* ��	�$َ>�H �����Hَh ���َ� �P���ّ���� َy�]��ُ2 �5َ* ��	�$َ>�H �����Hَh ���َ� �P���ّ���� َy�]��ُ2 �5َ*
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َA�=#���ْ��5 �0ّ>َ��ِ �6�2ْV2َ �5َ* ً�N����َA�=#���ْ��5 �0ّ>َ��ِ �6�2ْV2َ �5َ* ً�N����َA�=#���ْ��5 �0ّ>َ��ِ �6�2ْV2َ �5َ* ً�N����َA�=#���ْ��5 �0ّ>َ��ِ �6�2ْV2َ �5َ* ً�N���� "#$ِ&�َ �D "#$ِ&�َ �D "#$ِ&�َ �D "#$ِ&�َ �Di��$� �g�َ �+�ُA�3 �5َ*i��$� �g�َ �+�ُA�3 �5َ*i��$� �g�َ �+�ُA�3 �5َ*i��$� �g�َ �+�ُA�3 �5َ*     ً��:َ�� ��	�$>َ�H َRِّf�	ُ2 �ّ:َ�� �gِّ$��,��� � �!�_ُ1 � �َ�5 �P���ّ���� 6�M ��َ��2َ �5َ* Tu,��Sُh � �! ً��:َ�� ��	�$>َ�H َRِّf�	ُ2 �ّ:َ�� �gِّ$��,��� � �!�_ُ1 � �َ�5 �P���ّ���� 6�M ��َ��2َ �5َ* Tu,��Sُh � �! ً��:َ�� ��	�$>َ�H َRِّf�	ُ2 �ّ:َ�� �gِّ$��,��� � �!�_ُ1 � �َ�5 �P���ّ���� 6�M ��َ��2َ �5َ* Tu,��Sُh � �! ً��:َ�� ��	�$>َ�H َRِّf�	ُ2 �ّ:َ�� �gِّ$��,��� � �!�_ُ1 � �َ�5 �P���ّ���� 6�M ��َ��2َ �5َ* Tu,��Sُh � �!

 ً;�,)�� ً���`� َّ;ِ� ,�	ُ� <ْ�/ 6ِّ�� �+����&,) <ُْ� %,���ْ]1َ ً;�,)�� ً���`� َّ;ِ� ,�	ُ� <ْ�/ 6ِّ�� �+����&,) <ُْ� %,���ْ]1َ ً;�,)�� ً���`� َّ;ِ� ,�	ُ� <ْ�/ 6ِّ�� �+����&,) <ُْ� %,���ْ]1َ ً;�,)�� ً���`� َّ;ِ� ,�	ُ� <ْ�/ 6ِّ�� �+����&,) <ُْ� %,���ْ]1َ ً;�,)�� ً���`� ,0ّ>َ�� �k�'� َ* ��ُ���َ �+َ* َّ;ِ� (��,X�ْ� �W,/�P��? ْEِ� ��,	�!�_,3 �+َ* �U�ّ�	�� �.�	�! ��!�5 ً;�,)�� ً���`� ,0ّ>َ�� �k�'� َ* ��ُ���َ �+َ* َّ;ِ� (��,X�ْ� �W,/�P��? ْEِ� ��,	�!�_,3 �+َ* �U�ّ�	�� �.�	�! ��!�5 ً;�,)�� ً���`� ,0ّ>َ�� �k�'� َ* ��ُ���َ �+َ* َّ;ِ� (��,X�ْ� �W,/�P��? ْEِ� ��,	�!�_,3 �+َ* �U�ّ�	�� �.�	�! ��!�5 ً;�,)�� ً���`� ,0ّ>َ�� �k�'� َ* ��ُ���َ �+َ* َّ;ِ� (��,X�ْ� �W,/�P��? ْEِ� ��,	�!�_,3 �+َ* �U�ّ�	�� �.�	�! ��!�5

 ٌDَA�=#�! ِL��َ�� 6�M �+�َ� ���َ <ُْ� ٌDَA�=#�! ِL��َ�� 6�M �+�َ� ���َ <ُْ� ٌDَA�=#�! ِL��َ�� 6�M �+�َ� ���َ <ُْ� ٌDَA�=#�! ِL��َ�� 6�M �+�َ� ���َ <ُْ� ً;�,)�� ً�A>َ�! �P���ّ���� � �! �WِX�$>َ�H ��	�ْ ّ�f�	�َ �[ّ�	�m��nْ,! �+�,`���3 ً;�,)�� ً�A>َ�! �P���ّ���� � �! �WِX�$>َ�H ��	�ْ ّ�f�	�َ �[ّ�	�m��nْ,! �+�,`���3 ً;�,)�� ً�A>َ�! �P���ّ���� � �! �WِX�$>َ�H ��	�ْ ّ�f�	�َ �[ّ�	�m��nْ,! �+�,`���3 ً;�,)�� ً�A>َ�! �P���ّ���� � �! �WِX�$>َ�H ��	�ْ ّ�f�	�َ �[ّ�	�m��nْ,! �+�,`���3     6ـ�	�$� ً��$ِXـ�G �0ّـ>َ��ِ�$�	�ـ <ُْ�     6�Nََـ�  ً��$ِXـ�G �0ّـ>َ��ِ�$�	�ـ <ُْ�     6�Nََـ�  ً��$ِXـ�G �0ّـ>َ��ِ�$�	�ـ <ُْ�     6�Nََـ�  ً��$ِXـ�G �0ّـ>َ��ِ�ُْ> �Nََـ� 

 ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0ّ1َ ِ� �WُA�	�$��5 ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0ّ1َ ِ� �WُA�	�$��5 ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0ّ1َ ِ� �WُA�	�$��5 ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0ّ1َ ِ� �WُA�	�$��5�����3 �W,/,�,`��1َ�5 �0�15,7 � �! �P��$�� �5َ* �W,X�َ ��ِ�2َ � >َMَ ْ<�>ْI,3 � �!�5 ���َ:�X,��ْ� ��,XMَ ,0ّ>َ�� ���X�3 � �!�5�����3 �W,/,�,`��1َ�5 �0�15,7 � �! �P��$�� �5َ* �W,X�َ ��ِ�2َ � >َMَ ْ<�>ْI,3 � �!�5 ���َ:�X,��ْ� ��,XMَ ,0ّ>َ�� ���X�3 � �!�5�����3 �W,/,�,`��1َ�5 �0�15,7 � �! �P��$�� �5َ* �W,X�َ ��ِ�2َ � >َMَ ْ<�>ْI,3 � �!�5 ���َ:�X,��ْ� ��,XMَ ,0ّ>َ�� ���X�3 � �!�5�����3 �W,/,�,`��1َ�5 �0�15,7 � �! �P��$�� �5َ* �W,X�َ ��ِ�2َ � >َMَ ْ<�>ْI,3 � �!�5 ���َ:�X,��ْ� ��,XMَ ,0ّ>َ�� ���X�3 � �!�5     �D�!��$�]�ْ� �D�!��$�]�ْ� �D�!��$�]�ْ� �D�!��$�]�ْ�

ِX�/�,?�5 �>َ�HِX�/�,?�5 �>َ�HِX�/�,?�5 �>َ�HِX�/�,?�5 �>َ�H ً�-�'�) �W,/�1َ�7ِh ���&�S ���ّ>َُ� ,Wّ�	�X�? �W,/��5ْV�! ً�ّ�,v�5 ً��ْA,�5 ً�$��,H �W ً�-�'�) �W,/�1َ�7ِh ���&�S ���ّ>َُ� ,Wّ�	�X�? �W,/��5ْV�! ً�ّ�,v�5 ً��ْA,�5 ً�$��,H �W ً�-�'�) �W,/�1َ�7ِh ���&�S ���ّ>َُ� ,Wّ�	�X�? �W,/��5ْV�! ً�ّ�,v�5 ً��ْA,�5 ً�$��,H �W ً�-�'�) �W,/�1َ�7ِh ���&�S ���ّ>َُ� ,Wّ�	�X�? �W,/��5ْV�! ً�ّ�,v�5 ً��ْA,�5 ً�$��,H �W ��ُ���َ�5 ��	�2��3�ِ �5,�َNَ� �W,Xّ1َ َVِ �W,/,���f�? �g��َE ��ُ���َ�5 ��	�2��3�ِ �5,�َNَ� �W,Xّ1َ َVِ �W,/,���f�? �g��َE ��ُ���َ�5 ��	�2��3�ِ �5,�َNَ� �W,Xّ1َ َVِ �W,/,���f�? �g��َE ��ُ���َ�5 ��	�2��3�ِ �5,�َNَ� �W,Xّ1َ َVِ �W,/,���f�? �g��َE

 ً��3���? ً�]>ْ�S �+�ُZ�,'�&���َ �ّ�	�=َ* ً�2�Mَ,��5 ً�!�oَ�H �ّ�	ُ� �َ��= َ* ً��3���? ً�]>ْ�S �+�ُZ�,'�&���َ �ّ�	�=َ* ً�2�Mَ,��5 ً�!�oَ�H �ّ�	ُ� �َ��= َ* ً��3���? ً�]>ْ�S �+�ُZ�,'�&���َ �ّ�	�=َ* ً�2�Mَ,��5 ً�!�oَ�H �ّ�	ُ� �َ��= َ* ً��3���? ً�]>ْ�S �+�ُZ�,'�&���َ �ّ�	�=َ* ً�2�Mَ,��5 ً�!�oَ�H �ّ�	ُ� �َ��= َ*Oْ�! �lُ>ْ9�3 �+َ* �َ>�H i��7��َ �L��َ���5 �^�����ّ���� �l>َ�S ���ّ�َ� �0ّ>َ�� ّ�+َ* ��5���3 �W�َ�5َ*Oْ�! �lُ>ْ9�3 �+َ* �َ>�H i��7��َ �L��َ���5 �^�����ّ���� �l>َ�S ���ّ�َ� �0ّ>َ�� ّ�+َ* ��5���3 �W�َ�5َ*Oْ�! �lُ>ْ9�3 �+َ* �َ>�H i��7��َ �L��َ���5 �^�����ّ���� �l>َ�S ���ّ�َ� �0ّ>َ�� ّ�+َ* ��5���3 �W�َ�5َ*Oْ�! �lُ>ْ9�3 �+َ* �َ>�H i��7��َ �L��َ���5 �^�����ّ���� �l>َ�S ���ّ�َ� �0ّ>َ�� ّ�+َ* ��5���3 �W�َ�5َ* <َ�'�?�5 �W,X>َ <َ�'�?�5 �W,X>َ <َ�'�?�5 �W,X>َ <َ�'�?�5 �W,X>َ

 ً���ُNُ� َّ;ِ� �+�,����ّoَ�� ��َVMَ �0$�M ���3�� ; "#�?َ* �W,X�َ ً���ُNُ� َّ;ِ� �+�,����ّoَ�� ��َVMَ �0$�M ���3�� ; "#�?َ* �W,X�َ ً���ُNُ� َّ;ِ� �+�,����ّoَ�� ��َVMَ �0$�M ���3�� ; "#�?َ* �W,X�َ ً���ُNُ� َّ;ِ� �+�,����ّoَ�� ��َVMَ �0$�M ���3�� ; "#�?َ* �W,X�َ       �zَـ�N1 ِa� Dَ�$ـ�`�S �Wُ:ْAـ���!َ� ً�Eِ�ِّـ6 �� �Dـ������ � �=��fـ�S �+�ُA�>��2َ �Wُ:1َ* ���َ <ُْ�       �zَـ�N1 ِa� Dَ�$ـ�`�S �Wُ:ْAـ���!َ� ً�Eِ�ِّـ6 �� �Dـ������ � �=��fـ�S �+�ُA�>��2َ �Wُ:1َ* ���َ <ُْ�       �zَـ�N1 ِa� Dَ�$ـ�`�S �Wُ:ْAـ���!َ� ً�Eِ�ِّـ6 �� �Dـ������ � �=��fـ�S �+�ُA�>��2َ �Wُ:1َ* ���َ <ُْ�       �zَـ�N1 ِa� Dَ�$ـ�`�S �Wُ:ْAـ���!َ� ً�Eِ�ِّـ6 �� �Dـ������ � �=��fـ�S �+�ُA�>��2َ �Wُ:1َ* ���َ <ُْ�

 ً���ُ:�َ ,+���1ِْa� �+�َ��5 ً���ُ:�َ ,+���1ِْa� �+�َ��5 ً���ُ:�َ ,+���1ِْa� �+�َ��5 ً���ُ:�َ ,+���1ِْa� �+�َ��5     ,+ـ���H���M ,0َ�ـ َRَـ�]Mَ �W,/�Pـ��? ْEِ� <َ$�=����ِ(�ـ 6�	� ْRV�)�Mَ T^��	ِّ$� T^��34 �.���2 ��)�,! ��	�$َ24 ��َ]�َ�5     ,+ـ���H���M ,0َ�ـ َRَـ�]Mَ �W,/�Pـ��? ْEِ� <َ$�=����ِ(�ـ 6�	� ْRV�)�Mَ T^��	ِّ$� T^��34 �.���2 ��)�,! ��	�$َ24 ��َ]�َ�5     ,+ـ���H���M ,0َ�ـ َRَـ�]Mَ �W,/�Pـ��? ْEِ� <َ$�=����ِ(�ـ 6�	� ْRV�)�Mَ T^��	ِّ$� T^��34 �.���2 ��)�,! ��	�$َ24 ��َ]�َ�5     ,+ـ���H���M ,0َ�ـ َRَـ�]Mَ �W,/�Pـ��? ْEِ� <َ$�=����ِ(�ـ 6�	� ْRV�)�Mَ T^��	ِّ$� T^��34 �.���2 ��)�,! ��	�$َ24 ��َ]�َ�5         �3ـ� !,�(�ـ� �g,ّـ	�1ِّـ6 �َ�ُ���1ِّـ6 �َ�ُ	,ّـ�g �3ـ� !,�(�ـ�     ��1ِّـ6 �َ�ُ	,ّـ�g �3ـ� !,�(�ـ�     ��1ِّـ6 �َ�ُ	,ّـ�g �3ـ� !,�(�ـ�     

���Hـ��+, !�            !����,���ً !����,���ً !����,���ً !����,���ً �M �3ـ� �g,ّـ	�1ّـ6 �َ�ُ ِ��5 �����ـ�=� ِL��َ���5 �^ّـ��������� ّ,@�� َّ;ِ� P;,_ـ�/ َR�fـ� *1َـ�! �����Hـ��+, !�            َ�ـ�Rَ َ�[َـ�� �H<���ـ�M �3ـ� �g,ّـ	�1ّـ6 �َ�ُ ِ��5 �����ـ�=� ِL��َ���5 �^ّـ��������� ّ,@�� َّ;ِ� P;,_ـ�/ َR�fـ� *1َـ�! �����Hـ��+, !�            َ�ـ�Rَ َ�[َـ�� �H<���ـ�M �3ـ� �g,ّـ	�1ّـ6 �َ�ُ ِ��5 �����ـ�=� ِL��َ���5 �^ّـ��������� ّ,@�� َّ;ِ� P;,_ـ�/ َR�fـ� *1َـ�! �����Hـ��+, !�            َ�ـ�Rَ َ�[َـ�� �H<���ـ�M �3ـ� �g,ّـ	�1ّـ6 �َ�ُ ِ��5 �����ـ�=� ِL��َ���5 �^ّـ��������� ّ,@�� َّ;ِ� P;,_ـ�/ َR�fـ� *1َـ�! ��MَـMَ  �+َ* �7���َVـMَ  �+َ* �7���َVـMَ  �+َ* �7���َVـOْ  �+َ* �7���َV&,ـ���ً  Oْ&,ـ���ً  Oْ&,ـ���ً  Oْ&,ـ���ً  َ�ـ�Rَ َ�[َـ�� �H<���ـ
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 بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

        
  .ى 5 على نبينا محمد وآله الطيبين الطاھرين الحمد ] رب العالمين وصلّ 

  ... ا بعُد أمّ 

دقتھا وتطورھا لم تستوِف جميع العناصر والقيم الدراسات القرآنية على كثرتھا  وتنوعھا و نّ فإ

قدمه الدارسون لھذا النص الكريم من مفسرين ومفكرين  الجمالية في ا0سلوب القرآني ، وإّن ما

لم يكشف عن تمام  –قدموه  على عظيم ما –وأدباء ومتخصصين في اللغة والب�غة والنقد والد�لة 

يزال يھّز  نظمه الذي كان وما رأسراع واضحة إلى مكامن ولم ُيشر بإصبمواطن ا2عجاز الب�غي ، 

كانوا ينصتون  فكثيراً ما ، أو لم يؤمنوا ا الكتابمشاعر السامعين من عرٍب وأعاجم مّمن آمنوا بھذ

 ّن نصرانياً مّر برجل يقرأ القرآَن فبكى ، فقيل له ماحكي أ(( مأخوذيَن من نظمِه ، فقد مندھشين 

  .)1()) النظمُ : أبَكاك ؟ قال 

نّه مازال ھناك مطمُع كريم يراوُد عشاَق ھذا الكتاب للنوال من ھذه المأدبة الكريمة ولذلك فإ

  .تخلق على كثرة ا0خذ والرد  والمتجددة التي �

ع دراستي الجامعية مستوحى من كتاب 5 العزيز ، ولذلك قدمُت ووقد كان يسرني أْن يكون موض

ية المباركة مجموعة من العناوين تمثل للغة العربية في ھذه الكلإلى اللجنة المختصة في قسم ا

مشروع بحٍث ليكون موضوعاً لدراستي ، ولكنھا لم تنل حظ الموافقة والقبول ، وبناًء على اقتراح 

 على بعض ا0ساتذة الكرام تَم التوجيُه إلى دراسة سورة كاملة من سور القرآن الكريم ، دراسة أدبية

لوم اللغوية ، وھو منحى جديُد في الدراسات القرآنية ا0كاديمية ، وبعد قبول ھذه وفق قوانين الع

، لما تتمتع بِه السورة من خصائص فنية ) ھود ( على سورة  الفكرة واستحسانھا وقع ا�ختيار أو�ً 

ة قد ّن ھذه السورتبّين  أوأدبية متميزة ، وكونھا ذات طول مناسب للدراسة ، ولكن بعد مدٍة وجيزًة 

كانت موضوع دراسة 0طروحة للدكتوراه تقدم بھا الطالب عبد الكريم ناصر محمود الخزرجي إلى 

كلية ا�داب في جامعة البصرة ، ثم تبين لي أْن ھناك مجموعُة من السور القرآنية قد ُدرست في 

غوية ، سورة الزخرف ، دراسة ل: وھي ،ھذا المنحى  على وفق امعة البصرةا�ونة ا0خيرة في ج

، رسالة للطالب  ة، دراسة تحليلي) ق ( رسالة للطالب خليل عبد المعطي ، والنظم القرآني في سورة 
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ة شيماء ب، رسالة للطال ةعثمان خالد فضل ، والمعاني الوظيفية في سورة ا2نعام ، دراسة تحليلي

  .منه محمد عباس دراسة ب�غية ، رسالة للطالبة آ )عليه الس�م(محمد البرية ، وسورة يوسف 

، لما يتوافر فيھا من ) ا2سراء ( لى ھذه الدراسات وقع ا�ختيار على سورة عوبعد ا�ط�ع  

ا0ساليب وتختلف الد��ت في ھذا  ن موضوعاً خصباً للدراسة ، حيث تتنوعمميزاٍت تصلح أْن تكو

لفنون ا0دبية وا2شارات طابعاً متميزاً ، �شتمالِه على كثير من ا بهكسما أ االنص الكريم وھذ

الد�لية ، حيث يمكن أْن يكون نموذجاً صالحاً لدراسة النص القرآني في كثير من أساليبه وفنونه ، 

تجمع بين ا0سلوبين  شأنھا في ذلك شأن كثير من سور القرآن ذات الطول المتوسط التي غالباً ما

  .المكي والمدني في القرآن الكريم 

 ، وذلك اعتقادا بأّن النص �) د�لية سورة ا2سراء دراسة ب�غية : (  لدراسةوقد كان عنوان ھذه ا

وفق معطيات العلوم الد�لية ،  على أغلب عناصر الجمال فيه إ�ّ بدراسة شاملة يمكن أْن تستوفى

غم وقد أفرد البحث عنواناً مستق�ً للدراسة الب�غية على الر. وإ�ّ كان فھم النص مبتوراً ومبعثراً 

من كونھا مفردة من مفردات علم الد�لة ، لما للعلوم الب�غية من استق�لية تشخصْت وتميزْت 

   0ومستواھا في النص بمصطلحاتھا وكيفية الد�لة


	دא��א������:� �

للقيم  امصغر انموذجبوصفھا ) ا2سراء ( ورة براز القيم الجمالية في ستھدف ھذه الدراسة إلى إ

مفسراً ، أو مستنبطاً ، أو : ة في القرآن الكريم التي ينبغي لدارس النص القرآني والمستويات الد�لي

يكون ملتفتاً إليھا ومتمث�ً إياھا ، 0نھا تمثل العناصر ا0ساسية في  محل�ً ، أو ناقداً ، أو متذوقاً ، أنْ 

حيث صنَف  ه ، تفھم النص ، مضافاً إلى ما يمتلكه من مقومات وعناصر أخرى تناسب مجال صناع

لتزامية ، والمعاني المعاني الثانية ، والمعاني ا�: البحث النص إلى ث�ثة مستويات تتمثل في 

في إبراز المعاني ا0ولى والثانية ، بينما يتكفل علم الد�لة وعلم البيان  الد�لية ، ويتكفل علم المعاني

  .في إبراز المعاني الد�لية 

يمي الفني ، التفريق بين مقومات النص ، في حين  ينبغي لمفسر وقد اقتضت طبيعة البحث ا0كاد

  .د وصو�ً إلى الد�لة الحقيقية النّص أو متذوقه أْن يجمع ذلك الشتات المتناثر على صعيد واح

  

  

  

  :منھج البحث 
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الجانب النظري ، والجانب التطبيقي ، وإن كان الثاني ھو : يتضمن البحث جانبين أساسيين وھما 

ي بھذه الدراسة بصورة مباشرة ، إ�ّ أنه � غنى عن الجانب النظري ، 0نه ا0ساس الذي يبنى المعن

  .عليه التطبيق والتحليل في كل بحث 

وقد اعتمدت في الجانب النظري  على اختيار الفنون وا0ساليب البيانية التي لھا قيمة جمالية ، ثم 

الخوض في تعريفاته التي � تخدم البحث ، التعريف بالمصطلحات وبحث فكرته ا0ساسية دون 

وربما قاد ذلك إلى نظرة تأريخية مركزة ، مضافاً إلى مناقشة بعض ا�راء النظرية أو الحكم عليھا 

د�ئل ا2عجاز ، : أحياناً ، وقد استقيت معلومات الجانب النظري من مصادرھا ا0ساسية ومنھا 

لد�لة والبيان الحديثة ، و� يضّر بذلك ما اعتمده البحُث وأسرار الب�غة ، ومفتاح العلوم ، وكتب ا

من بعض الكتب المدرسية ، مثل جواھر الب�غة ، والب�غة والتطبيق ، التي أخذت منھا بعض 

  .التعريفات التي تبرز المصطلح بصورة واضحة ، أو بعض المعلومات الجانبية للموضوع

فنون وا0ساليب الواردة في السورة التي لھا قيم أما الجانب التطبيقي فيقوم على استقراء ال

استعمالية ، ثم محاولة استج�ء المعاني والد��ت التي تؤديھا ھذه ا�ستعما�ت في النص ، وقد 

التفسير الكبير ، والكشاف ، وروح : اعتمدت على مجموعة من كتب التفسير البياني ، ومنھا

ن ، وا0مثل في تفسير كتاب 5 المنزل ، وغيرھا في تأييد المعاني ، ومجمع البيان ، وتفسير الميزا

  .وفق تلك المعطيات  على المعطيات البيانية أو مناقشتھا ، أو الفصل بينھا

فصول ، يتضمن كل فصل مجموعة من الموضوعات المستقلة  وقد قسمُت ھذه الدراسة إلى ث�ثة

  : جاءت كاملة على النحو ا�تي  على شكل فقرات متسلسلة ، وبذلك تكون ھذه الدراسة قد

ويتضمن المعلومات ا0ساسية للسورة ) بين يدي السورة : ( ويتضمن فقرتين ، ا0ولى : التمھيد  -

: والثانية .خصائصھا ، وموضوعاتھا ، وفضلھا ، وغير ذلك مّما له ع�قة بظاھر السورة : 

الجدلية القائمة ، ومناقشة الع�قة  بالدراسات البيانية منت موضوع التفسير بالرأي  وع�قتهتض

جانباً من جوانب التفسير البياني للنص  يمثل موضوع ھذه الدراسة نّ بصورة مختصرة ، وذلك 0

  .القرآني 

،  ويتضمن مقدمة في تأصيل المعاني ) المعاني الثانية في سورة ا2سراء : ( الفصل ا0ول  - 

  :الثانية ، ثم يتناول الموضوعات ا�تية 

ت ا2شارة إلى حالة التناوب الد�لي بين الخبر لخبر وا2نشاء في السورة ، حيث تمّ ا -1

وا2نشاء في السورة ، والمعاني الثانية التي تؤديھا ا0خبار ومستوياتھا المختلفة ، وكذلك 

  .صور ا2نشاء الواردة في السورة ، كا0مر ، والنھي ، وا�ستفھام 
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رية والتطبيقية مجموعة من ا0ساليب الواردة في السورة تناول ھذا الفصل بالدراسة النظ -2

،كا�لتفات ، والتقديم والتأخير ، والفصل والوصل ، وا2ط�ق والتقييد ، والتنكير ، والحذف 

 .، وبيان المعاني الثانية التي تؤديھا ھذه ا0ساليب في النص 

: أو� : ،  ويتضمن ھذا الفصل ) راء المعاني المجازية والكنائية في سورة ا2س: ( الفصل الثاني  -

المعاني المجازية ، وفيه مقدمة تتحدث عن الحقيقة والمجاز في اللغة ، ثم ا2شارة إلى المجاز في 

القرآن الكريم ، وإلى الصور المجازية في سورة ا2سراء المتمثلة في المجاز العقلي ، والمجاز 

  .المرسل ، وا�ستعارة 

فيھا إلى أھم المعاني الكنائية الواردة في سورة ا2سراء وقيمتھا  تتطرقنائية ، والمعاني الك: ثانياً 

  .في التصوير الفني 

، وتضمن مقدمة في مفھوم المعاني ) المعاني الد�لية في سورة ا2سراء : ( الفصل الثالث  -

  : الد�لية ، ثم تناول أھم المعاني الد�لية الواردة في سورة ا2سراء وھي 

  .الد�لة النحوية  -3. الد�لة الصرفية  -2. الد�لة الصوتية  -1        

  .د�لة ا�شتراك اللفظي  -6. الد�لة المفھومية  -5.   الد�لة اللفظية  -4        

  .     د�لة الغريب  -8.   د�لة الترادف  -7        

  .ي توصل إليھا البحث وقد تطرقُت فيھا إلى استخ�ص أھم النتائج الت: الخاتمة  -

إّن ما جاَء في ھذا البحث ھو ليس تفسيراً لسورة ا2سراء ، وإنما ھو بيان لبعض : وأخيراً أقول 

مواضع أسرار التعبير القرآني وكشف عن بعض صوره الرائعة التي تسھم في توضيح الد�لة 

، فھو من خطل وزيغ  وكشف المراد ، فما جاء فيه من صواب فھو من فضل ربي ، وما جاء فيه من

  . نفسي أنا العبد الخاطئ 

  

  الباحث                                                                                     

  فاضل ضايف سلطان                                                                               

                                                    

 

 

  الفھود    -ذي قار                              

  



  19 

  التمهيد                          

  

                ��:���ن��د��א��و���:�
و �

  

التEي نزلEت قبEل الھجEرة النبويEة الشEريفة ، ولكEن  ) 1(من السEور المكيEة  ا2سراءسورة              

 ����: آيEاٍت   مEسخ إ�ھEي مكيEة : قيEل (( يعتقد بمكية تمام السEورة ، فقEد  لمفسرين من �ھناك من ا

 ����..... أولئEك الEذين يEدعون  ����ا�يEة  ،   ����..... و�تقربEوا الزنEى  ����ا�ية  ،  ����e و�تقتلوا النفس 

  إ�ھي مكية :   لا�ية  ، وقي  ����..... وآِت ذا القربى حقه  ����ا�ية  ،    ����..... الص�ة  أقم ����ا�ية ،  

  : ثماني آيات

   )2()) ا�ية   ����....وقل ربf أدخلني مدخل صدق ����: قوله  إلى ����وان كادوا ليفتنوك  ���� 

  

  . )3(فمدنية  80808080غاية  إلى 73737373، ومن آية  57575757،  33333333،  32323232،  26262626ا�يات    إ�مكية : وقال الزمخشري         

وقEل جEاء الحEق وزھEق ( : وقولEه تعEالى،) 000000000000ويسEألونك عEن الEروح: (  أسEتثني منھEا أيضEا: وقيل

العلEم  اإن الEذين أوتEو(و ، ...)اومEا جعلنEا الرؤيE(و،...)قل لئن اجتمعت ا2نس والجن(و ، ...)الباطل

           )4(...) من قبله

ھEEذه ا�سEEتثناءات  إ�ّ ّن المفسEEرين متفقEEون علEEى مكيEEة ھEEذه السEEورة إفEE ومھمEEا يكEEن مEEن أمEEرٍ         

مشترك في كثير  مرأھو  وإنماد بعضھم ، وھذا ا0مر ليس بدعاً تتفرد به ھذه السورة ، المذكورة عن

 إليھEاأو آيات مدنيEة أُضEيفت من سور القرآن الكريم ، فقد تكون السورةُ مكية في نزولھا ماعدا آيًة 

سب الغرض ا2لھي آيًة أو آياٍت نزلت بمكة فأضيفت إليھا بما ينا إ�ّ يفاً ، وقد تكون مدنيًة بتمامھا قتو

نزل منجماً  ، ذلك 0ن القرآن الكريم لم ينزل دفعًة واحدًة وإنما)5(، وقد تكون مكية أو مدنية خالصة 

                                      
  . 245/  6: ، ومجمع البيان في تفسير القرآن   443/  6: التبيان في تفسير القرآن : ر ينظ - 1
  .المصدر نفسه:يانـ مجمع الب 2
 . 621/  2:  الكشاف  - 3
  .1/60:ينظر ا2تقان في علوم القرآن -4
 .  بعدھا ماو/  11/  1:  المصدر نفسه: ينظر  - 5
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��*َ%,  ����: صرح بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى  رقاً حسب الحوادث والمناسبات كمامفْ]:َ�� ,%��	�ْ��Mَ ً�14��ُ��5 ,%َ*��ْ]:َ�� ,%��	�ْ��Mَ ً�14��ُ��5 ,%َ*��ْ]:َ�� ,%��	�ْ��Mَ ً�14��ُ��5 ,%َ*��ْ]:َ�� ,%��	�ْ��Mَ ً�14��ُ��5

�f1َ�5 TkْA,! �>َ�H ِU��	�� �>َ�H�f1َ�5 TkْA,! �>َ�H ِU��	�� �>َ�H�f1َ�5 TkْA,! �>َ�H ِU��	�� �>َ�H�f1َ�5 TkْA,! �>َ�H ِU��	�� �>َ�H"#3ِf�	2َ ,%��	�ْ"#3ِf�	2َ ,%��	�ْ"#3ِf�	2َ ,%��	�ْ"#3ِf�	2َ ,%��	�ْ����  )1 . (  

نحتEاج كثيEراً  المباركEة سEوف � ا2سEراءونحن في ھذه الدراسة الب�غية والد�ليEة فEي سEورة       

ولغتEه البيانيEة المعجEزة بوصEفه وثيقEة  ا2لھEيسنتعامل مEع ھEذا الEنص  0ننالمعرفة المكي والمدني 

مEن الEذين يحسEنون البيEان العربEي الEذين  صالحة لمخاطبة جميع البشر وفي كEل ا0زمEان ، وخاصEة

 إلEىنEس والجEن ، وحيEث لEم يقEدروا علEى ذلEك دعEاھم لكريم وتحEدى غيEرھم مEن ا2تحداھم القرآن ا

ــ�@ٍ   ����: نفEEاد لھEEا حيEEث يقEEول سEEبحانه  التEEدبر فEEي معانيEEه ود��تEEه التEEي � �� �Hَ<ــ� �ُ<َُ* �+4��ــ ُ]�ْ� �+5,��ــ�� ــ�@ٍ  *Mََــ# �3َ: �� �Hَ<ــ� �ُ<َُ* �+4��ــ ُ]�ْ� �+5,��ــ�� ــ�@ٍ  *Mََــ# �3َ: �� �Hَ<ــ� �ُ<َُ* �+4��ــ ُ]�ْ� �+5,��ــ�� ــ�@ٍ  *Mََــ# �3َ: �� �Hَ<ــ� �ُ<َُ* �+4��ــ ُ]�ْ� �+5,��ــ�� *Mََــ# �3َ:

��Xُ��َN�َْ*��Xُ��َN�َْ*��Xُ��َN�َْ*��Xُ��َN�َْ*����)2(  

ثبEات بعEض الحقEائق إبمكّية ا�ية أو مدنيتھا فEي  ةستعانيعني أّننا نستغني أبداً عن ا� وھذا �       

ّن لھEذا الفEن عظEيم الخطEر وكبيEر إلزم ا0مEُر ذلEك  ، فE إنالتاريخية أو الفنية أو الد�لية في السورة 

فEي بحثنEا ھEذا أّننEا أعلّنEا ا0ثر في معرفة بعض الد��ت في النص القرآني ، ولكن الذي يھّون ا0مر 

  .  إليھاقيل في ھذه ا�يات المستثناة التي أشرنا  سلفاً مكية ھذه السورة بتمامھا ما عدا ما

���:�زو����         �

بحEدث كبيEر وخطيEر كEان لEه صEداه الواسEع فEي المجتمEع  ا2سEراءارتEبط نEزول سEورة  دلق           

  )صEلى 5 عليEه وآلEه وسEلم(لكبEرى الثانيEة للنبEي ا0كEرم العربي آنذاك ، وھذا الحدث ھو المعجزة ا

 اءالسEم ىلEإثEم عروجEه  ا0قصEىالمسEجد  إلىمن المسجد الحرام  إسراؤه بعد القرآن الكريم  ، وھو

مكة حيث صّلى المغرب في المسجد الحرام بوكان ذلك ( (،  )والمعراج 2سراءبا(فيما ُعرف بعد ذلك 

صEريحاً  ا0مر، وقد ورد ھذا ) 3()) رجع فصّلى الصبح في المسجد الحرام ثم  ليلته  في ثم اُسري به

  : في قوله تعالى 

  

                                      
  .  106: سورة ا2سراء  - 1
 .  24: سورة محمد  - 2
 . 247/  6: مجمع البيان  - 3
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  ����    ���� ��	ْ����� ������ ����َْV�ْ� ��ِ������ْ� ��َِ� ِ�������ْ� ��ِ�����ْ�� � �! "#�$�َ �%���&�'ِ (���)َ* ������ �+����&,)���� ��	ْ����� ������ ����َْV�ْ� ��ِ������ْ� ��َِ� ِ�������ْ� ��ِ�����ْ�� � �! "#�$�َ �%���&�'ِ (���)َ* ������ �+����&,)���� ��	ْ����� ������ ����َْV�ْ� ��ِ������ْ� ��َِ� ِ�������ْ� ��ِ�����ْ�� � �! "#�$�َ �%���&�'ِ (���)َ* ������ �+����&,)���� ��	ْ����� ������ ����َْV�ْ� ��ِ������ْ� ��َِ� ِ�������ْ� ��ِ�����ْ�� � �! "#�$�َ �%���&�'ِ (���)َ* ������ �+����&,)��,/ ,0�1ِ� ��	�2��34 � �! ,0�3ِ�,	�� ,0َ���,/ ,0�1ِ� ��	�2��34 � �! ,0�3ِ�,	�� ,0َ���,/ ,0�1ِ� ��	�2��34 � �! ,0�3ِ�,	�� ,0َ���,/ ,0�1ِ� ��	�2��34 � �! ,0�3ِ�,	�� ,0َ�     ,.$������ ,.$������ ,.$������ ,.$������

,-���&�ْ�,-���&�ْ�,-���&�ْ�,-���&�ْ�            ���� )1(   .  

 -اخت�ف بEين المسEلمين فEي كيفيتEه وعلى الرغم من ارتباط ھذا النزول بحدٍث ھام كاَن مثار جدٍل و

فيھEا ، فتعEددت   )صEّلى 5ُ عليEه وآلEه(فقد اختلفEوا فEي السEنة التEي أُسEري بEه  -مختلفين ومازالوا 

 ، وھEي أقEوال �) 2(السEنة الثانيEة عشEرة منھEا  إلEىية للبعثة أقوالھم في ھذا ا0مر مابين السنة الثان

يكتفEي المؤرخEون والمفسEرون فEي ذكرھEا دون التعليEق ا تعتضEد بEدليل ، وغالبEاً مE تقوى بحجEة و�

أّن بعضھم اّدعى اتفاق أھل العلم على أّن المعراج كان بعد الوحي بنحو من اثنتي عشرة  إ�عليھا ، 

تفسEير  (زول السEورة فEي كتابEهن ةحدد الدكتور عبد 5 محمود شحات، و)3( سنة ، قبل الھجرة بسنة

  )4(. نزل بمكة بالسنة الحادية عشرة للبعثة قبل الھجرة بسنة ، ويعّدھا من أواخر ما )ا2سراءسورة 

والبناء عليھا ، ھي نزول  إليھا ا�طمئنانيمكن و ا0قوالوالحقيقة التي تتفق عليھا جميع ھذه        

سEند  ، ف�E خEرهآفEي  أوكونھEا فEي بدايEة العھEد المكEي  أمEاھذه السورة قبل الھجEرة النبويEة بمكEة ، 

والحدس الذي قد توفره الدراسEة  ا�ستحسانتاريخي يعّول عليه في ذلك ، ويبقى الترجيح نابعاً من 

  .شاء 5 تعالى  إنالفنية للسورة والتمعن في خصائصھا كما سيأتي 

  

��א���א�����א���:�� �

ا2سراُء لغًة من سريُت سEًرى ومسEًرى ، وأسEريُت بمعنEى إذا سEرُت لEي�ً ، وقEد جEاء القEرآن الكEريم 

وقال ) فأسر بأھلك بقطٍع من الليل ( و ) سبحان الذي أسرى بعبده لي�ً :( باللغتين جميعاً فقال تعالى 

  ) .والليل إذا يسِر ( سبحانه 

أسراه وأسرى به مثل أخذ الخطEام وأخEذ بEه ، وإنمEا قEال : يقال وھو من ا0فعال التي تتعدى وتلزم ف

رى � يكون إ� بالليل ، للتأكيد ) سبحان الذي أسرى بعبده لي�ً : ( تعالى nوإن كان الس.  

رية ُسرى الليل وھو مصEدر، ويقEل فEي المصEادر  nراية والس oرى بالليل ، والس nراء ھو الكثير الس fوالس

  .، مثل ُمدية وُمدى ) 5( من أبنية الجمع 0نهبناء أن تجيء على ھذا ال

                                      
 . 1: سورة ا2سراء  - 1
   . 32/  15: الميزان في تفسير القرآن  و،   8/ 8: روح المعاني : ينظر  -2
  . 96ـ  95: تفسير البغوي  -3
 14:  ا2سراءتفسير سورة  - 4
 .  252/  6: لسان العرب  :ينظر -1
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Eراة ( وإنمEا ھEي مEن  ، إن أسرى ليست من لفظة سEرى يسEري: وقيل  nعة ) السEي ا0رض الواسEوھ

 :أي) أسEرى بعبEده  سEبحان الEذي: ( وأصله من الواو ، وأسرى بحسب ھذا المبنى في قوله تعEالى 

 :ھَم ، وُسراة كل شيء أع�هُ ، ومنEه ّسEراة النھEار أيذھب به في ُسراة من ا0رض ، نحو أجبلَ وأت

رْو أي :نھر يسري ، وقيل :أي) قد جعل ربِك تحتِك سريا : ( ارتفاعه، وقوله تعالى  fبل ذلك من الس: 

  .)1()عليه الس�م ( عيسى  ىإشارة إل وھو في ا�ية،الرفعة ،  يقال رجل سرو

(      كيفيته بھذه الطريقة المعجزة ، و� تكون لفظة وبحسب ھذا المعنى لrسراء يكون إشارة إلى 

  . تأكيداً له ، بل تكون تحديداً لوقوعه وتمامه بھذا الوقت ) لي�ً 

روُت عنEي درعEي ، سروُت عني ثEوبي أسEروه سEرواً إذا ألقيتEه ، وقEد سE: (( وعن إص�ح المنطق 

   ) 2())� غير  ،بالواو

رى أول الليل وو: وعن أبي زيد  nبيھاً السEسطه وآخره ، وقد استعملت العرب السرى في المعاني تش

لھا با0جسام مجازاً ، وسرى فيه الُسم إذا تعدى أثره ، وسرى عليه الھم إذا أتاه لي�ً ، وسرى ھمه 

  .  )3(ذھب 

���:#دد"�!�� ���و � �����       �

ف وخمسمائة وث�ٍث وث�ثين ھذه السورة من ستة آ�ف وأربعمائة وستين حرفاً ، وأل تتألف         

  .*  )5( ، في الكوفي ، ومائة وعشر آيات في البصري والمدني )4(عشرة آية  وإحدىكلمة ، ومائة 

في المصحف الشريف ھEو السEابع عشEر ، بعEد سEورة النحEل ، ويEأتي بعEدھا  ورقم ترتيبھا           

متقاربة الطول وعدد ا�يات نسبياً  سورة طه ، وھي كّلھا سوٌر مكيةفسورة مريم ، فسورة الكھف ، 

  . عشرة آية أيضاً  وإحدى، وتناظرھا سورة يوسف في عدد ا�يات ، حيث تبلغ مائة 

، التي تأتي في ترتيب المصEحف بعEد سEورة  )6( أّما رتبتھا في النزول فھي بعد سورة القصص      

  . عشر سور بـِ  ا2سراء

  

                                      
 .  231: المفردات في غريب القرآن : ينظر  -2
 .  197: إص�ح المنطق  -3
 .  217/  1: مجمع البحرين  :ينظر -4
  .   3/ 4: الكشف والبيان في تفسير القرآن  - 5
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، وھذا ھو اسمھا ا0ّول والمشھور بEين المفسEرين ا0وائEل ، والEى  إسرائيلبني  ھي سورة          

بنEي ( تشير الروايات التي تتحدث عن فضيلة السورة ــ كما سEيأتي ـEـ حيEث تطلEق عليھEا  أيضاذلك 

فقط ، وھذه التسمية مرتبطة بأحد الموضوعات المھمة في ھذه السورة ، وھEو موضEوع )  إسرائيل

، حيEث تتناولEه ھEذه السEورة بطريقEة جديEدة ومثيEرة حينمEا تتنبEأ بمسEتقبلھم السياسEي  إسرائيلبني 

  .ارھم وھزيمتھم المحتومة على أيدي الموحدين صوانت وإفسادھم

أّما التسمية ا0خرى التي اشEتھرت بEين المتEأخرين وتعتمEدھا المصEاحف الحديثEة فھEي سEورة        

صEلّى 5 عليEه وآلEه (النبEي ا0كEرم   إسEراءلسEورة ، وھEو ، حيث الحدث ا0ّول في ھEذه ا )ا2سراء(

  . )وسلم 

(       من الكلمة ا0ولى فيھEا ، وھEي  مأخوذةوالتسمية الثالثة التي لم يتداولھا المفسرون           

وقEد اعتمEدھا أبEن كثيEر فEي  ����...... سEبحان الEذي أسEرى بعبEده لEي�ً   ����: في قوله تعEالى ) سبحان 

  . )1( تفسيره

(       وھذه التسمية على غرار أسماء بعض السور التي تسمى بالكلمة ا0ولى فيھا كسورة         

  .اأيض) تبارك(التي تسمى ) الملك ( ورة ، وس) الحمد ( التي من أسمائھا ) الفاتحة 

          ���%&�%':��� �

نھايEة  إلEىيھEدأ  السّيال الEذي � العام بھذا الجو الموسيقي إطارھافي  ا2سراءتتميز سورة           

بسط الفكرة ، وتنوع الموضوعات على خ�ف والطول النسبي في آياتھا ،  على الرغم منالسورة ، 

راه في السور المكّية التي نزلت في بداية البعثة التي تتميز بقصEر فواصEلھا ومراعاتھEا للسEجع ا نم

  . واء والمعاني المھولة فيھا الذي يوفر لھا تلك الموسيقية التي تتناسب مع ا0ج

مراعاتھEEا  إلEEىفتعتمEEد بتEEوفير ھEEذه الموسEEيقية الداخليEEة للEEنص ، مضEEافاً  ا2سEEراءسEEورة  أمEEا      

على التناسب بين الجمل القصيرة في ا�ية الواحدة التي تتميز  - ھامةال ا0دواتحدى إك  - للفواصل

  . بالطول النسبي أحياناً 

بEذلك عنEد قEراءة السEورة  ا2حسEاسالمتميزة فEي ھEذا المجEال ، ويمكEن وھي بھذا تكون من السور 

، وسورة القمر ) ق ( و ) ص ( سورتي مثل سور أخرى  بطريقة قرآنية ، كما نلحظ ذلك التميز في

  . يرھا من السور ذات الطول المتوسط غ، و) عليه الس�م (  إبراھيم، وسورة 
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عEEEت بEEEين موضEEEوعات السEEEور المكّيEEEة مEEEن جانEEEب ، قEEEد جم ا2سEEEراءفض�EEEً عEEEن أن سEEEورة         

اشEEتمالھا علEEى موضEEوع التوحيEEد  إلEEىوموضEEوعات السEEور المدنيEEة مEEن جانEEب آخEEر ، فھEEي مضEEافاً 

، وسوق ا0دلة على ذلك الذي ھو من خصائص السور المكية ، اشتملت علEى الEدعوة  إليهوالدعوة 

أفراد المجتمع وبعض النظم التEي  ن�قة بيوالع ا0سرةالتمسك با�داب ومكارم ا0خ�ق ، ونظام  إلى

العھد المكي وھي ممھدة  أواخرمن  ((تھم الفرد والمجتمع ، وھذا مما يرجح القول بأّن ھذه السورة 

للعھEEد المEEدني حيEEث اسEEتقرت الEEدعوة فEEي المدينEEة ونEEزل القEEرآن يرسEEم سياسEEة المسEEلمين الداخليEEة 

  . )1( ))والخارجية 

���:$و)و#� ���             �

الموضوعات المطروحة فيھا ، وتنوعھا مEابين العقيEدة وقواعEد  ةبكثر ا2سراءتتميز سورة          

  . والمعاجز وغير ذلك  ا2لھيةالسلوك الفردي والجماعي ، والِعَبر والسنن 

ويمكننا أن نجمل ھذه الموضوعات والمحاور ا0ساسية التي يدور حولھEا مضEمون السEورة          

  :  يأتيبما 

 إلEىفEي رحلتEه الخاطفEة مEن المسEجد الحEرام   )وسEلم وآلEهصلى 5ُ عليه (ـ معجزة النبي ا0كرم  1

 السEموات العلEى وھEو مEا إلىمن بيت المقدس  ه، ثم رقيّ )  ا2سراء( المسجد ا0قصى التي تعرف بـ 

  .)  المعراج ( يعرف عند العلماء بـ 

بيEت  إلEى ا2سEراءفEي ) المعراج ( الكلمتين فيستعمل  يفرق بين � وقد نجد أن بعض المفسرين     

  .عن ك� الحدثين  با2سراء، وقد يعّبر  )2(السماء  إلىفي الصعود  ا2سراءالمقدس ، ويستعمل 

  

، وأّمEا المعEراج فقEد ورد فيEه  )3(فھو ثابت بنص القرآن الكريم في السورة نفسھا  ا2سراءأما       

ير من الصحابة مثل ابن عبEاس وابEن مسEعود وأنEس وجEابر بEن عبEد 5 ورواه كث(( رواياٌت كثيرة 

  . )4()) صلى 5 عليه وآله وسلم  (وغيرھم عن النبي  ھانئوحذيفة وعائشة وأم 

عنEEدما تتعEEرض لھEEذه القضEEية ، وكتEEب التEEاريخ تخلEEو مEEن ھEEذه الروايEEات  د كتEEب التفسEEيرتكEEا و�

  . )5(المعجزة
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والمعراج ، ھل  ا2سراءوايات وفھمھا اخت�فاً كبيراً فيما يتصل بكيفية وقد أُختلف في توجيه ھذه الر

في المنام ؟ وھل كان بالروح أم بالجسد والروح معاً ؟ فكان ذلك مثEار خ�Eف  أم اليقظةكان ذلك في 

  . زال قائماً ماوجدل 

جمع البيان وقد أربعة أوجه كما يصنفھا صاحب كتاب م إلىتنقسم جملة ھذه الروايات الكثيرة و      

  : أجاد في ھذا التصنيف 

  .العلم بصحته  وإحاطةلتواتر ا0خبار به ، يقطع على صحته  ما: ھا احدإ(( 

زه ثم نقطع علEى أّن ذلEك ا0صول ، فنحن نجوّ  هو� تأباورد في ذلك مما تجّوزه العقول  ما: وثانيھا 

  . كان في يقظته دون منامه 

، علEى وجEه يوافEق المعقEول  تأويلھEانEه يمكEن أ إ�اً لبعض ا0صول أن يكون ظاھره مخالف: وثالثھا 

  . يطابق الحق والدليل  نؤوله على ما أنفا0ولى 

فأّمEا . نقبلEه  فEا0ولى أن � ، علEى التعسEف البعيEد إ�يمكEن تأويلEه  يصح ظاھره و� � ما: ورابعھا 

روي أّنه طاف في السموات  ني فمنه ماالثا وأما. نه أُسري به على الجملة أا0ول المقطوع به فھو 

  . ورأى ا0نبياء والعرش وسدرة المنتھى والجنة والنار ونحو ذلك 

وقومEاً فEي النEار يعEذبون فيھEا فيھEا وماً في الجنEة يتنعمEون قروي أنه رأى  وأّما الثالث فنحو ما    

  )عليه وآله وسلم ّى 5صل (نه روي أ رأى صفتھم وأسماءھم ، وأما الرابع فنحو ما فيحمل على أنه

التشEEبيه ، و5ُ  ورآه وقعEEد معEه علEى سEEريره ونحEو ذلEك ممEEا يوجEب ظEاھرة ةجھEر سEبحانه كّلEم 5

  )1()) عن ذلك دس سبحانه يتق

يصEطدم  ، وعقائديEة 0نEهھو مقطوع بكذبه ووضعه 0غEراض سياسEية ا ومن ھذه الروايات م       

  .  )2(روي عن عائشة ومعاوية بالحقائق التاريخية للواقعة كالذي 

  

  

صEلى 5 (ذاك صEغيرة ولEم تكEن زوجEة النبEي إذكانEت  0نھEا ؛ يمكن قبوله والتصديق به فھذا مما �

  )3(. ، وكان معاوية كافراً صريحاً يومئذ  )عليه وآله

((  ،فساداتھم في التاريخ ومصيرھم المخEزي المحتEوم إ، و اليھوديةمة ـ التنبؤ بأحداث وتاريخ ا20

، وذكEر تعEالى فيھEا  إسرائيلأن التوراة كلھا في خمس عشرة آية من سورة بني : وعن ابن عباس 

 وإرادتھEم  )صEلى 5 عليEه وآلEه وسEلم(وتخريب مسEجدھم واسEتفزازھم النبEي  وإفسادھمعصيانھم 
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 )معليEه الس�E(موسEى  تعEن الEروح ، ثEم ختمھEا جEلّ شEانه بآيEا إيEاهمن المدينة وسEؤالھم  إخراجه

وورث  ، التسع وخطابه مع فرعون ، وأخبر تعالى أّن فرعEون أراد أن يسEتفزھم مEن ا0رض فأُھلEك

صلى  (نال فرعون حيث أرادوا بالنبيا سرائيل من بعده ، وفي ذلك تعريض لھم أنھم سينالھم مإ بنو

    )1())وأصحابه  )عليه الس�م(أرادوا ھم بموسى ا م )م5 عليه وآله وسل

فھEي سEورة التسEبيح  ، في السموات وا0رض يسبحه تعEالى وينزھEه كل ما أنح ] وبيان ـ التسبي3

ست مرات في مواضع مختلفة ، وھي تفتتح بالتسبيح ، وتختم بالحمد ) سّبح ( حقاً ، ترد فيھا مادة 

على تنزيه 5 تعالى عن الولد والشريك والEولي ، ومEابين البEدء والختEام تنزيEه دائEم عEن كEل عيEب 

  .ونقص وفتور 

نسان وتبقيه العامة والوصايا التي يعدھا القرآن الكريم من الحكمة التي تنور ا2 ا�دابـ جملة من 4

وحقوقھم و�سيما  ا0رحام، ولعل من أھمھا بيان الع�قة ا�جتماعية بين  ا2نسانيةفي مصاف رتبته 

  . الوالدين على أبنائھم 

   .مموا0 ا2نسانالتي تحكم الع�قة بين 5 تعالى وبين المھمة  ا2لھيةـ بيان بعض السنن 5

، والبرھEEان علEEى ذلEEك با0دلEEة العقليEEة  هالتوحيEEد الخEEالص ونفEEي الشEEريك بكEEل صEEور إلEEىـEE الEEدعوة 6

   .الميسرة

  . ـ بيان موقف المشركين والكافرين من القرآن والرسول واليوم ا�خر ، والرد عليھم 7

، ، والفتن التي تمر بھEا  )صلى 5 عليه وآله وسلم(ا0مة بعد الرسول مستقبل ھذه  إلى ا2شارةـ 8

  .والشجرة الملعونة في القرآن  ،)صلى 5ُ عليه وآله وسلم (خ�ل الرؤيا التي أراھا 5 للنبيمن 

   .هوتضليلوبيان وسائل غوايته  ، لrنسانالعدو ا0ول ، ـ ذكر محاججة الشيطان 9

  .   لھي لهوده بالتكريم ا2حجوغفلته عن ذلك و، رّبه  إلىالذاتي  نسانـ بيان فقر ا102

عEن  ا2ص�Eحي هومشEروع )لEهآصEلى 5 عليEه و(بEالنبي  لrطاحEةـ بيان بعض وسEائل ا0عEداء 11

 إلEى )صEلى 5 عليEه وآلEه (وإرشEادهطريق احتوائه وا�لتفاف حEول رسEالته ومضEمونھا السEامي ، 

  . عدم ا�كتراث بمطالبھم واقتراحاتھم وسائل القوة في مواجھتھم و

، واسEEتفزازه لھEEم ، وانتصEEار بنEEي  )عليEEه الس�EEم(ـEE ذكEEر جانEEب مEEن محاججEEة فرعEEون لموسEEى 12

  . فرعون وجنوده  وإغراقفي نھاية ا0مر  إسرائيل

 وھو مصدر ھداية وبيان لكل الناس، ولم ينزل دفعة واحدة  ، ـ بيان أّن القرآن الكريم نزل مفرقاً 13

عدم ا0يمان  أوا�جتماعية والنفسية والجسدية ، وھم أحرار في ا0يمان   ا2نسان 2مراضوشفاء  ،

  . به 
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الم�زمEة لEه ،  ا2نسEانيرتبط بيوم الحساب وكيفيته من خ�ل صحيفة أعمEال  ـ تصوير بعض ما14

  . أن يكون حسيباً لنفسه  لrنسانوبيان عدالة 5 سبحان التي تكفل 

وأنھم خاضEعون  ، إسرائيلبنو  إليهآلت  ه إلى أّن مصير ھذه ا0ّمة وحالھا سيؤول إلى ماـ التنبي15

  .ّزوا ، وإن عصوا عوقبوا وذّلوانفسھا ، وأنھم إن أطاعوا أثيبوا وع ا2لھيةللسنن 

  

���:א�و�د��א�$و)و#������א��و���            �

قEراءة وحُسEن التEدبر فيھEا ، أننEا أمEام إننا نحس مEن خ�Eل ھEذا الEنص الكEريم ، وكلمEا تكEررت ال    

العجEEول دائمEEاً ، المتسEEرع المسEEتبد برأيEEه ، والسEEائر وراء ھEEواه  ا2نسEEانرات حّيEEة لَِعَنEEِت ھEEذا يتصEEو

  . وأحكامه المسبقة على ا0شياء 

، وھذا الحديث   ا2سراءوالمشاھد السريعة التي تصورھا سورة  ا�نتقا�تومن خ�ل ھذه            

إلى تاريخ اليھود ، إلى  لrسراءينتقل بنا من فٍن إلى فٍن  ، ومن موضوع �خر  ، ومن وصف الذي 

ھEEذا  أنوفرعEون وموسEى ، نستشEف مEن كEل ذلEك  وإبلEيسرّد دعEوى المشEركين ، إلEى قصEص آدم 

  .الشتات المتناثر يرتبط برباط قوي ومتين يؤكد قدرة 5 تعالى في كتابه ، وبيانه ا0خاذ 

     EEورة فكمEEراءا أن سEEورة  ا2سEEابقتھا سEEوعھا بسEEرتبط موضEEل ( يEEول ) النحEEا يقEEه كمEEل بEEويتص

����1ِ ?,'�َ> ����&��, �M ��ُN>َ:َ�S� � 3����� �>َ�H$�0 ����:  السيوطي إذ إّن 5 سبحانه لما قال في آخر سورة النحل  ��0$�M ��ُN>َ:َ�S� � 3����� �>َ�H ,��&���� <َ�',? ����1ِ��0$�M ��ُN>َ:َ�S� � 3����� �>َ�H ,��&���� <َ�',? ����1ِ��0$�M ��ُN>َ:َ�S� � 3����� �>َ�H ,��&���� <َ�',? ����1ِ� ����)1(  ،

فكذلك موضوعات السورة .  )2(راة ذكر في ھذه السورة شريعة أھل السبت التي شرعھا لھم في التو

  .نفسھا ترتبط برباط قوي بعد التأمل وإبعاد النظر 

، وتخEEريبھم بيEEت   إسEEرائيلبنEEي  وإفسEEاد،  )عليEEه الس�EEم(إنEEزال التEEوراة علEEى موسEEى  فEEذكرُ        

 نّ إيبEدو للوھلEة ا0ولEى ، فE قEد  بمنقطع كمEا مباشرة غير مبتور و� ا2سراءالمقدس بعد ذكر حادثة 

�ء ؤھ بعنت وإشعارا،  )3(ه بنو إسرائيل من جھة فسدفي ذلك تشريفاً وجبراً للمسجد ا0قصى الذي أ

ن كEEان محقEEاً أو نبيEEاً مEEن ا0نبيEEاء أو رسEEو�ً مEEن إالقEوم وصEEلفھم وقسEEوة قلEEوبھم ورفضEEھم لyخEEر و

من جھة حيده ن كان مما شرفه 5 واختاره رمزاً من رموز توإليس لھم و الرسل ، وتخريبھم كل ما

  . أخرى 

بنَفٍس و بعضھا عن بعض بقية الموضوعات تترى على ھذه الشاكلة ، غير منفصل تأتيوھكذا       

والترغيEEب والترھيEEب والتعقEEل ، ، يبعEEث علEEى الترقEEب والتأمEEل با2ثEEارةمشEEحوٍن  وأسEEلوبمسEEتمر ، 
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وتعنتEEه  ا2نسEانوانحطEاط مؤلfفEًة بربEاط عضEوي موضEوعاً واحEداً ھEEو تنزيEه 5 تعEالى وتوحيEده  ، 

الرسل وا0نبياء من  وھدايةالھوى ، وجّره عن طريق إثارة العقل  تباعواالشرك  إلىوميله ونزوعه 

   .والحياة ا0بدّية السعيدة ا2لھيبراثن الطواغيت إلى ساحة ا0من 

����(�:���� �

الروحيEEة  بأبعادھEEا ادوإرشEEإلEEى كونھEEا كتEEاب ھدايEEة مضEEافا لقEEد امتEEازت سEEور القEEرآن الكEEريم         

ھا ، فلكل سورة من سور القرآن الكريم ركراتھا أو توتأثيرھا في النفوس وا0شياء ا0خرى حال ت�و

 ا0رواحالبدنية أو النفسية أو دفع  ا0مراض، أثر خارجي يظھر على البدن أو الروح  ، كالشفاء من 

وھEEذا ھEEو المقصEEود بفضEEيلة  ،م ا�خEEر الشEEريرة ، أو السEEمو الروحEEي ، أو ا0ثEEر المعنEEوي فEEي العEEال

اختصت ببعض  ا2سراءالسورة دون سواھا، وسورة  التي اختصت بھا وا�ثار ا0مور :السورة ، أي

الكيفيEة التEي وصEفتھا الروايEات التEي  أوعنEد ت�وتھEا با0وقEات  للقارئالخارجية التي تحصل  ا�ثار

  : ما يأتي سنذكرھا وھي 

 ما: (( قال  ����عن الحسين بن أبي الع�ء عن أبي عبد 5 الصادق  نادهبإس :ـ  الشيخ الصدوق  1

لم يمت حتى يدرك القEائم عليEه الس�Eم  ، ويكEون  جمعة من عبد قرأ سورة بني إسرائيل في كل ليلة

  . )1( ))من أصحابه 

عليه  من كتبھا في خرقة خضراء وتحرز عليھا وعّلقھا: ((   )عليه الس�م (الصادق  ا2مامـ عن 2

أبداً ، وإن كتبھا لصغير تعذر عليه الك�م يكتبھا بزعفران وُيسقى  يخطئ، ورمى بالنشاب أصاب ولم 

  . )2())وتكّلم  بإذنهماءھا ، أنطق 5 لسانه 

من قرأ ھذه السورة ورّق قلبه عند ذكر : (( أنه قال )صلى 5 عليه وآله وسلم  (ـ روي عن النبي 3

فيھEا ،  خير من الدنيا وما وا0وقيةفي الجنة  ، والقنطار ألف ومائتا أوقية ،  الوالدين كان له قنطار

، وإن  يخطEئومن كتبھا وجعلھا فEي خرقEِة حريEٍر خضEراء وحEرز عليھEا ورمEى بالنبEال أصEاب ولEم 

  . )3( ))نطق بالصواب وازداد فھماً أوشرب ماءھا لم يتعذر عليه ك�م وكتبھا في إناء 
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صلى 5 عليه (قال رسول 5 : أخرج أحمد والطبراني عن معاذ بن أنس قال :  رالمنثوـ في الدر 4

�A�3 �W�َ�5 �g>ْ,��ْ� 6�M ig3ُِ � 0�َ, �6���5 !� ����آيةُ العز :  )وآله�G ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 ً���َ�5 ْ��9�:�3 �W�َ ������ �0�>�� ,������ْ� ِ<ُ��5�! �6���5 ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 �g>ْ,��ْ� 6�M ig3ِ��G ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 ً���َ�5 ْ��9�:�3 �W�َ ������ �0�>�� ,������ْ� ِ<ُ��5�! �6���5 ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 �g>ْ,��ْ� 6�M ig3ِ��G ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 ً���َ�5 ْ��9�:�3 �W�َ ������ �0�>�� ,������ْ� ِ<ُ��5�! �6���5 ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 �g>ْ,��ْ� 6�M ig3ِ��G ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 ً���َ�5 ْ��9�:�3 �W�َ ������ �0�>�� ,������ْ� ِ<ُ��5 ,%���&َ��5 �R���� �  ,%���&َ��5 �R���� �  ,%���&َ��5 �R���� �  ,%���&َ��5 �R���� � 

ً�-ِ&ْA2ًَ�-ِ&ْA2ًَ�-ِ&ْA2ًَ�-ِ&ْA2َ���� )1(  المباركةمن ھذه السورة  ا0خيرةوھي ا�ية )2 ( .  

 إسرائيلالتوراة كلھا في خمس عشرة آية من بني  إن: (( خرج ابن جرير عن ابن عباس قال أـ و5

  . )3())، و5 اعلم  ����. eآخر  إلھاتجعل مع 5  �  ����ثم ت� 

  

��وא� (��/ ثانيا ��
����א�د�א��,�א��+*���وא�د����:��� �

  

�شك في أّن من ا0ھداف وا0سباب التي دفعت العرَب والمسلمين إلى الخوض في الدراسات          

، وحيث عجEز علEم  وا2تقان، الذي كان معجزًة في الدقة والبيان  )4(الب�غية ، خدمة القرآن الكريم 

إلEى فEٍن جديEد  اتجھEواالقرآنEي ،  ا0سEلوبوالنكEت اللطيفEة فEي  وا0سEراراللمحEات  إدراكالنحو عن 

وصEواب ، وإنمEا يھEدف إلEى كشEف مEواطن الجمEال  أٍ ھEو خطE يميز ھذه المرة بين مEا آخر � ومعيار

ا0رفEEع الEEذي تميEEز بEEه القEEرآن الكEEريم عEEن سEEائر  وا0سEEلوبوا0سEEرار ، والEEنظم والتEEأليف المتسEEق ، 

  .  ا0خرىا0ساليب العربية 

 يستمد ذلك من شرف ،مقدساً ، ا0ولى علماً شريفاً  ذلك ھو علم الب�غة الذي كان في مسيرته       

ما دفع  أبا ھ�ل العسكري إلى المبالغة في إع�ء شأنه ورفع وھذا الذي ينھل منه ،  هتوقدسيالنص 

فظ بعد المعرفEة بEا] ـEـ جEلّ ثنEاؤه ـEـ علEم حإّن أحق العلوم بالتعلم وأو�ھا بالت: (( رتبته حيث يقول 

، وھEو يعلEل لھEذه )5()) كتEاب 5ِ النEاطق بEالحق إعجEاز حة الEذي بEه ُيعEرف الب�غEة ومعرفEة الفصEا

ى بھديEEه ، دالمھتEE والقEEارئٌح لعمEEري بالفقيEEه المEEؤَتِم بEEه  ، يوقبEE: (( وعلEEو الرتبEEة بقولEEه  ةالشEEرفي

وتمEEام آلتEEه فEEي مجادلتEEه ، وشEEدة شEEكيمته فEEي حجاجEEه ،  تEEهلمEEتكلم المشEEار إليEEه فEEي حسEEن مناظروا

من الجھة التي يعرفه  إ�يعرف إعجاز كتاب 5ِ تعالى  يب ، والقرشي الصريح ، أن �وبالعربي الصل

وفي ذلك إشارة إلى ، ) 6(.)) الزنجي والنبطي ، أو أن يستدل عليه بما استدل به الجاھل الغبي  منھا
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تفEاوت بھEا ت نEي ، والتEيآالمستويات الد�لية المختلفة في العمEق والظھEور التEي يحملھEا الEنص القر

  .  فھام ، وتتفاضل العقول وتتمايز الرتبا0

وھكذا ابتدأت ھذه الدراسات غضًة ممتعًة طريفَة فEي بEدايتھا ا0ولEى ، وقEد تضEافرت جھEود كثيEرة   

، واللغويEون والنحEاة والشEعراء  وا0صEوليونعلى وضع أسسھا وأصولھا شارك فيھا المفسEرون ، 

Eفة والمتكلمEاب والف�سEي  )1(ن ووالكتEي  فEEن التحليلEن الفEوع مEذا النEEو�دة ھEّوج بEير تEاض عسEEمخ

في كتابيه الفذين في ھذا المجال  ) ھـ  371ت ( ني على يد الشيخ عبد القاھر الجرجاني آللنص القر

د�ئل ا0عجاز  ، وأسرار الب�غة ، ولكن بعد أن استقر البحث الب�غي في القرن السEابع الھجEري  :

في القسم الثالث من كتابه مفتاح العلوم ، وتابعة  ) ھـ  626 ت(لسكاكي أبو يعقوب ا هأرسا على ما

فEي التقسEيمات والمصEطلحات ، )  ا2يضEاح( فEي كتابEه ) ھEـ  739 ت( يالقEز وينEفي ذلك الخطيEب 

والبEديع ، أصEابھا الجمEEود ،  والبيEEان  ، ث�ثEة علEEوم رئيسEية ھEي المعEاني إلEىحيEث قسEم ھEذا العلEEم 

  . بالحدود وا�صط�ح  التقسيم إلىنظر العقلي ، والنزوع والتقليد وتغليب ال

تعدو أن تكون شرحاً أو تلخيصEاً لمEا  وظل ھذا المنھج قائماً في الكتب الب�غية المتأخرة التي �     

الجامعEات التEي ھEي محEض اقتباسEات تقدمھا ، وصو�ً إلى الكتب المنھجية التعليمية في المEدارس و

محاو�ت التجديد والدعوة إلى إعادة النظر  على الرغم منقسيمات والشواھد ، عادات للحدود والتإو

 يد والتقسيم المنطقي لھذا الفن الذي أساسه الذوق الرفيع ، ووضEع جدفي ھذا المنھج القائم على الت

ر الجرجEاني ، وھEو مEنھج يتخEذ مEن الع�قEات بEين الكلEم ھعبد القEا بدأه منھج تحليلي يعتمد على ما

  ) 2(. ومن الذوق الرفيع دلي�ً  سبي�ً 

أخEذت با�تجEاه شEيئاً فشEيئاً لدراسEة النصEوص دراسEة تحليليEة  قEد ّن الدراسEات الحديثEةأ نجد ولذلك

والمعEايير التEي وضEعھا علمEاء الب�غEة وجمEدوا عليھEا  وا0سEس المبEادئترتكز علEى ھEذه  كاملة �

(     يسEمى بEـ  مزاً على المعنى المراد فظھر مEايكون دلي�ً ور فحسب ، وإّنما يتعدى ذلك إلى كل ما

   .نما وتطور إلى  أن أصبح علماً مستق�ً بذاته في الدراسات ا0دبية   الذي) علم الد�لة

أّن وظيفته من  إ�متميز عن غيره من فروع اللغة  وھذا العلم الجديد وإن كان غير مفصول أو       

وظائفھEا  تْ دَ دّ ُحE كعلEوم الب�غEة الEث�ث التEي ا0خEرى ، ع حيث الشمول وا�تسEاع ميزتEه عEن الفEرو

ووقفت عند حد معين من الد�لة  ، أما ھذا العلم الجديد فھو يھتم بكل رمز لغوي يؤدي معنى الحدث 

فيEدرس الجوانEب  جEل تحقيEق ذلEك ،أيEة بمEا فيھEا العلEوم الب�غيEة مEن الك�مي وُيسEّخر العلEوم العرب
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عEي الوظيفEة النحويEة لكEل كلمEة داخEل الجملEة ، وبيEان المعEاني المعجميEة ، الصوتية للكلمEة ، ويرا

  )1(.  ا2مكانمعنى وتجليته قدر ال إظھاروغير ذلك مما له ع�قة في  وا2ضافيةوالمعاني السياقية 

 0نهفتضاءل دور الب�غة كعلم منفرد في فھم النص القرآني وتراجع كثيراً في الدراسات القرآنية  ، 

  . تصور شامل ومتكامل للمعنى إعطاءتساعد في  � ةعكس سوى د��ت مبعثرة وصور مشتتي �

في تفسير محمد عبده ، ومحمد رشيد  حديثاً كما وقد بدأت بذور ھذا ا�تجاه في التفسير تظھر       

 أبرزھمرضا ، ومحمد مصطفى المراغي ، ثم تبلورت على يد الشيخ أمين الخولي وت�مذته  ، ولعل 

  .  )2() التفسير البياني للقرآن الكريم ( في كتابھا  الشاطئفي ھذا المجال بنت 

ھذه المعايير الجديدة لھذا النوع من الدراسات الد�لية والب�غية التي ارتكزت عليھا مؤلفات التفسير 

ذات  ىا0خEEرا0دبEEي للقEEرآن الكEEريم المEEذكورة آنفEEاً ، والمعEEايير التEEي ارتكEEزت عليھEEا كتEEب التفسEEير 

فخEEر الEEرازي ، وروح لل رالكبيEE تفسEEيرالوتفسEEير الكشEEاف للزمخشEEري ، مثEEل ا�تجاھEEات المختلفEEة 

 ، وتفسير الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي) ِظ�ل القرآن (المعاني لyلوسي ، وسيد قطب في 

تب التفسير ، وغيرھا كثير من كومواھب الرحمن في تفسير القرآن للسيد عبد ا0على السبزواري  ،

قوياً في فھم النص القرآنEي وتفسEيره أم  أساسا، ھذه المعايير وا0سس ھل تصلح أن تكون  ا0خرى

  .  وظيفة أُخرى مكملة لعملية التفسير ؟ ابالرأي الممنوع شرعاً ؟ أم أّن لھ ربالتفسيھي مما يعرف 

مراد 5 تعEالى مEن كتابEه  حإيضاھو ( (إن التفسير : وقبل أن نجيب على ھذه التساؤ�ت نقول      

يأتيه الباطل من بين  الذي � ، وقد دعا سبحانه إلى النظر والتدبر في ھذا الكتاب الكريم  )3())العزيز 

�,5+� ����وتشريعاته بشھادة  أسرارهيتسنى لكل أحد معرفة كنه  من خلفه ، و� يديه و��Xnَ,��ْ� ��� ِ� ,0�����3 ;�+5,��Xnَ,��ْ� ��� ِ� ,0�����3 ;�+5,��Xnَ,��ْ� ��� ِ� ,0�����3 ;�+5,��Xnَ,��ْ� ��� ِ� ,0�����3 ; ���� 

)4( .  

فEي  ا2س�Eماذير الشEرعية اقتصEر النEاس فEي الصEدر ا0ول مEن حرة والوقوع في المولعدم المخاط  

والمتاحة آنذاك ، وھي التفسير بالقرآن ، وق بھا الموث ا0ساسيةتفسير القرآن الكريم على مصادره 

المحكم والمبين ، وتخصEيص العEام ، وتقييEد المطلEق ، وغيEر ذلEك ،  إلىالمتشابه والمجمل  كإرجاع

، ومEن بعEده إلEى بعEض الصEحابة ممEن كEان  )صEلى 5 عليEه وألEه وسEلم (الرجوع إلى النبيوكذلك 

صEلى 5 (ضليعاً في تفسير القرآن العظيم ، وممن خّصه 5 تعالى بحمل أعبEاء الرسEالة بعEد النبEي 

  )5(.  )عليه وآله
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يعرف بالتفسEير  ، وھو ماھذه ھي المصادر الث�ث القطعية لتفسير القرآن الكريم وفھم معانيه       

  . المأثور 

وينبغي علينا أن نEدقق النظEر  . ) 1(يعرف بالتفسير بالرأي المنھي عنهما أما النوع ا�خر فھو       

لكي نشخص الموقف من ھذه الدراسات القرآنية  ، فھل المراد  ،أو�ً في المراد من التفسير بالرأي 

إذ لEم يسEتند إلEى نصEوص قطعيEة  ، عداه منھياً عنه يكون ماف بالمأثوريقابل التفسير  منه ھو كل ما

يعتمد العلَم وا�جتھاَد وبذل الوسع والمقدمات الصحيحة ، ويعتمد  أم ھو التفسير الذي � الصدور ؟ 

iW>ْ�H �0ِ ����:ع الھوى المنھي عنھا بقوله تعالى موالميل  وا�ستحسانعلى الظنون  �g�َ �{�$�َ ��! ,rْ]2َ ;�5iW>ْ�H �0ِ �g�َ �{�$�َ ��! ,rْ]2َ ;�5iW>ْ�H �0ِ �g�َ �{�$�َ ��! ,rْ]2َ ;�5iW>ْ�H �0ِ �g�َ �{�$�َ ��! ,rْ]2َ ;�5 ���� 

�,5+� ����: وقوله تعالى   )2(:َْN2َ �0�>�� �>َ�H ��َ* �WُA�َ �+�Eَ* ,0�>�4 <ُْ��+5,�:َْN2َ �0�>�� �>َ�H ��َ* �WُA�َ �+�Eَ* ,0�>�4 <ُْ��+5,�:َْN2َ �0�>�� �>َ�H ��َ* �WُA�َ �+�Eَ* ,0�>�4 <ُْ��+5,�:َْN2َ �0�>�� �>َ�H ��َ* �WُA�َ �+�Eَ* ,0�>�4 <ُْ����� )3( .  

الرأي وبEذل الجھEد  عمالإمع ،  )4(ّن المفسر الجامع للشروط التي وضعھا العلماء للتفسير إ: نقول 

   .) 5( يعد تفسيراً بالرأي ، وإنما ھو تفسير با�جتھاد � دلةضمن نطاق ا0

حكEم بEه العقEل  مفسر الذي يتبع ظEواھر القEرآن التEي يفھمھEا العربEي الصEحيح ، أو يتبEع مEافال      

عن المعصومين  ثبت أو يتبع ما ، الفطري الذي ھو حجة من الداخل ، كما أّن النبي حجة من الخارج

ر يعEد مEن التفسEي بوجوب التمسك بھEم � )صلى 5 عليه وآله(والذين أوصى النبي  )عليھم الس�م(

   . ) 6( بالرأي

 العلماء بعضالذي حّرمه اخت�ف العلماء حول ھذا النوع من التفسير  إدراكذاك نستطيع  وعند     

، وجEّوزه آخEرون ) 7()) مEن تكلEم فEي القEرآن برأيEه فأصEاب فقEد أخطEأ  ((انط�قاً مEن فھمEه لحEديث 

0خذ بما يقتضيه الك�م من د��ت حجية ظواھر القرآن ، وا: انط�قاً من قرائن عقلية ونقلية ، منھا 

�بEن  )صلى 5 عليه وآله وسلم(دعا به النبي  من التفسير ھو ما  النوعمطابقية والتزامية ، وھذا 

  . ) 8()) اللھم فقھه في الدين وعلمه التأويل : (( عباس في قوله 
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جھل المفسر بقواعد اللغEة  ھو محاولة تفسير الكتاب الكريم مع ، إذن ، فالتفسير بالرأي المحّرم    

ھو تفسير الكتاب مع الجزم باّن مراد 5 تعالى ھو كذا  آو،  ا0خرىالتفسير  وأصولالشرع  وأصول

  . ) 1(من غير برھان قطعي 

الEذي  ا0يEديولوجيوھو ما يسEميه بعEض المحEدثين  بالتفسEير ال�علمEي ، كالتفسEير الEذي يدخلEه    

التفسEير الزائEد علEى القEرآن  أويتفق مع أفكEاره فحسEب ،  المأثور مايتأثر بنزعة معينة ويختار من 

ا�يات على معان يقطع بأنھا ھي  د��تكالذي يقصر  ، الناقص عن القرآنوليس منه ، أو التفسير 

  .  )2(وھو بذلك يوصد باب الفكر ويحكم على المنبع با�نقطاع  ، غيرھا � ، المرادة

التفسير بالرأي حتى مع استيفائه جميع الشروط التي تجعله محموداً ((  ولكن ينبغي ا�لتفات إلى أنّ 

، � مسوغ له إذا عارضه التفسEير بالمEأثور الEذي ثبEت لنEا بEالنص القطعEي ، 0ن الEرأي اجتھEاد و� 

سEير المEأثور فكEل مجال ل�جتھاد في مورد النص ، أما إذا لم يكن تعارض بين التفسير بالرأي والتف

   . ) 3()) ويثبته  ا�خرمنھا يؤيد 

من ھذه الدراسEات التEي تعتمEد علEى إثEارة  المرجوةومن خ�ل ذلك يمكننا تحديد وتلخيص الفائدة    

  : طاقات اللغة وأسرارھا البيانية إلى مديات قصوى في النص القرآني بما يأتي 

  . ت اللغة ـ معاضدة التفسير بالمأثور عن طريق إظھار التطابق بين ا0ثر وبين إمكانا1

ُيلفت إليھا غالبEاً ،  ـ الكشف عن النكات وا0سرار البيانية التي � ُيركز عليھا التفسير بالمأثور و�2

  .وھي من مباعث اھتزاز القارئ والمستمع للنص القرآني ومثار إعجابه 

  .للغة فات إلى إعجاز القرآن العظيم عن طريق نظمه واستعماله ا0مثل لمفردات وأساليب الا2ـ 3

ـ محاولة سّد الثغرات التي تركھا التفسير بالمأثور من خ�ل طرح الوجوه المحتملة للمعنى المراد 4

مEد قواعEد ونظريEات من دون الجزم به ، وذلك عن طريEق دراسEة الEنص دراسEة بنيويEة تحليليEة تعت

الة جالفكر وإ لقرآني ل�جتھاد وإعماليؤكد وجود مساحة واسعة في النص ا ماوھو اللغة الصحيحة 

  .الرأي في وجوھه المحتملة 

من ا2فاضEات ا0خ�قيEة وا2يمانيEة التEي يتيحھEا الEنص القرآنEي لقارئEه ومسEتمعه عEن  ا�ستفادةـ 5

وقEد  . طريق ا2شارات واللوازم التي ھي ليست من التفسEير بEالرأي ، وإنمEا ھEي إثEارةٌ كليEة للEنص

ا0نيEق ، وأغEوار  هلتفاتات التي كشفت عن أسرار ظاھرغنيت ھذه الدراسات والتفاسير بكثير من ا�

باطنه العميق الذي � يمكن إدراكه ، فھو الكتاب المتجدد الذي استوعب الحياة كلّھا وا0زمان كلّھا ، 
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ل في إدراك كنه تفسيره ، فض�ً عن أسرار يالليل والنھار ، فحارت عقول كل ججرى  وھو يجري ما

�0ِ �ُـ>� !�ـ � �H	�ـ��     ����  تعالى بلطفه ،تأويله إ�ّ من خّصه 5 ��	�!�3[ُ��ُ�+� 4 ِW>ْ�'�ْ� 6�M �+�ُ9�)������5 ,0�>�� ���ِ� ,0>َ3ِ5ْV2َ ,W>َ�'�3 ��!�5    ـ���	�H � ُـ>� !�ـ��0ِ  ��	�!4 �+�ُ��ُ]�3 ِW>ْ�'�ْ� 6�M �+�ُ9�)������5 ,0�>�� ���ِ� ,0>َ3ِ5ْV2َ ,W>َ�'�3 ��!�5    ـ���	�H � ُـ>� !�ـ��0ِ  ��	�!4 �+�ُ��ُ]�3 ِW>ْ�'�ْ� 6�M �+�ُ9�)������5 ,0�>�� ���ِ� ,0>َ3ِ5ْV2َ ,W>َ�'�3 ��!�5    ـ���	�H � ُـ>� !�ـ��0ِ  ��	�!4 �+�ُ��ُ]�3 ِW>ْ�'�ْ� 6�M �+�ُ9�)������5 ,0�>�� ���ِ� ,0>َ3ِ5ْV2َ ,W>َ�'�3 ��!�5

��	�����	�����	�����	������� )1 ( .  

  

  

  

  

  

  

  

  

        الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

  

        املعاني الثانية يف سورة اإلسراءاملعاني الثانية يف سورة اإلسراءاملعاني الثانية يف سورة اإلسراءاملعاني الثانية يف سورة اإلسراء

��:�$-د$ �

        ::::تأصيل املعاني الثانية  تأصيل املعاني الثانية  تأصيل املعاني الثانية  تأصيل املعاني الثانية  

ص ، و� يعتريھا غموض مفتعل الكريم بلغة عربية فصيحة دقيقة � يشوبھا نق لقد نزل القرآن       

لى حد ا2لغEاز والتعميEة ، لكنEه بيEان لكEل النEاس بشEرط النظEر والتEدبر والتأمEل ، وا2حسEاس يصل إ

و القرآن الكريم يشير إلى ھذا الملحظ الھام في التفاعل مع الخطاب القرآني ، حيث يقول . والتذوق  

                                      
  . 7: سورة آل عمران  - 1
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�� ��Xُ��َN�َْ* ٍ@�ُ>ُ� �>َ�H ����: تعالىَ* �+4��ُ]�ْ� �+5,����:َ�3 #Mََ*��Xُ��َN�َْ* ٍ@�ُ>ُ� �>َ�H ��َ* �+4��ُ]�ْ� �+5,����:َ�3 #Mََ*��Xُ��َN�َْ* ٍ@�ُ>ُ� �>َ�H ��َ* �+4��ُ]�ْ� �+5,����:َ�3 #Mََ*��Xُ��َN�َْ* ٍ@�ُ>ُ� �>َ�H ��َ* �+4��ُ]�ْ� �+5,����:َ�3 #Mََ* ���� )1(  ويقول أيضا شرطا في تأثيره ،����  (��ْ����َ �g��َE 6�M �+ِ� (��ْ����َ �g��َE 6�M �+ِ� (��ْ����َ �g��َE 6�M �+ِ� (��ْ����َ �g��َE 6�M �+ِ�

i�$ِX�G ��,/�5 �.������ �َ]�َْ* �5َ* i�>ْ�َ ,0َ� �+�َ� � ����i�$ِX�G ��,/�5 �.������ �َ]�َْ* �5َ* i�>ْ�َ ,0َ� �+�َ� � ����i�$ِX�G ��,/�5 �.������ �َ]�َْ* �5َ* i�>ْ�َ ,0َ� �+�َ� � ����i�$ِX�G ��,/�5 �.������ �َ]�َْ* �5َ* i�>ْ�َ ,0َ� �+�َ� � ���� ���� )2(  .  

في متناول الناس علEى  اخEت�ف مسEتوياتھم  ولذلك ف� عجب أْن رأينا أّن ھذا النص الكريم كان     

ولكن ا0خطر في ا0سلوب القرآني لمEن . الثقافية والعلمية ، وتنوع مشاربھم ، واتجاھاتھم الفكرية 

يتعامل معه دراسةً جادةً  ، وتفسيراً يراد به الوصول إلى الُمرادات  الحقيقية لھذا النص ، ھو تنوع 

لEى علEى أصEحاب الEرأي والنظEر ، وصEو� إخفEاء بعضEھا ا0خEر مستوياته الد�ليEة وعمEق بعضEھا و

  . 5 والراسخون في العلم  مستوياته العميقة التي � يعملھا إ�ّ 

ھم ما يعزز ھذا ا�خت�ف والتنوع في المستوى الد�لي للنص القرآني ، اسEتمرار عمليEة أولعل      

ميع آيEات القEرآن الكEريم ، واخEت�ف ھEؤ�ء التفسير والدراسات القرنية ، وعدم نضوب ا�راء في ج

وقد شھدْت بذلك صريحا الروايات الكثيرة . المفسرين والدارسين والمحققين في مدلو�تھا المحتملة 

للقEرآن بطنEا ً ،  ((الدالة على تنوع د��ته واخت�ف مستوياتھا ، ووجوھEه المحتملEة ، فقEد ورد أّن 

أّن ا�يEة يكEون أولھEا فEي شEيء وآخرھEا فEي شEيء ،  وھEر ٌ ،للبطن بطنٌ  ، وله ظھر ، وللظھEر ظو

  ظاھره أنيق ( (أيضا أّن    ، وورد)3() )وھو ك�م متصل متصرف على وجوه 

، وما إلEى ذلEك مEن الروايEات  )5())جري الشمس والقمر ينه يجري كما أ ((و  )4() )، وباطنه عميق

  .) 6(الدالة على ھذا المعنى 

ن أْن يحمل ھذه البطون العميقة للنص على أنھا لوازم معناه المسEتعمل فيEه وقد �ح لبعض المفسري

ن كانEت تلEك لنحوية لWلفاظ ، وإاالمعاني الثانية التي تترشح من وراء المعاني ا0ولية  : اللفظ ، أي

  .  ) 7(اللوازم المتعددة خفية بحيث �تصل إلى أذھاننا إ� بوحي وتوجيه من له ا0ھلية في ذلك 

تحمEEل ھEEذه البطEEون القرآنيEEة علEEى مراتEEب ا�يEEة حسEEب اخEEت�ف النEEاس ، فھEEي كنايEEة عEEن  أو أنْ     

أو تفسيرھا بتعدد المعEاني المحتملEة علEى البEدل � .  )8(ا�ستعدادات المختلفة حسب اخت�ف ا0فراد 
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��2&�',ـ�� !�ـ� 2َْ:<ُـ��    ��2&�',ـ�� !�ـ� 2َْ:<ُـ��    ��2&�',ـ�� !�ـ� 2َْ:<ُـ��    ��2&�',ـ�� !�ـ� 2َْ:<ُـ��    �5�5�5�5 ����) : الّسEحر ( في وجوه تفسير آية  )1()الميزان ( مجتمعة بالفعل ، فمث� ذكر صاحب 

�5,�َNَ� �[�e��$�`�� � �A�َ�5 ,+����$>َ,) ��َNَ� ��!�5 �+����$>َ,) �g>ْ,! �َ>�H ,[�e��$�`���5,�َNَ� �[�e��$�`�� � �A�َ�5 ,+����$>َ,) ��َNَ� ��!�5 �+����$>َ,) �g>ْ,! �َ>�H ,[�e��$�`���5,�َNَ� �[�e��$�`�� � �A�َ�5 ,+����$>َ,) ��َNَ� ��!�5 �+����$>َ,) �g>ْ,! �َ>�H ,[�e��$�`���5,�َNَ� �[�e��$�`�� � �A�َ�5 ,+����$>َ,) ��َNَ� ��!�5 �+����$>َ,) �g>ْ,! �َ>�H ,[�e��$�`��e .. ةEر ا�يEى آخEوع  ) 2( ����إلEأن مجم

محتم�ت مفرداتھا ومركباتھا بعد ضرب تك المحت�ت في بعضھا يرتقي إلEى كميEة عجيبEة وھEي مEا 

ھذا لعمرو 5 من عجائب نظم القرآن ، تتردد ! تين وستين ألفا من ا�حتما�ت يقرب من مليون ومائ

  . )3(ا�ية بين مذاھب واحتما�ت تدھش العقول وتحير ا0لباب 

 ����   : ه تعالى قوَل  نه فّسر ، أول شھر رمضان المبارك ،ومن ظريف ا0مر ما ُينقل عن أحد العلماء أ

�$�َِ� ���&�� �0�>�� � �A�َ�5�$�َِ� ���&�� �0�>�� � �A�َ�5�$�َِ� ���&�� �0�>�� � �A�َ�5�$�َِ� ���&�� �0�>�� � �A�َ�5�+��t�V�ْ� ,WُA�+��t�V�ْ� ,WُA�+��t�V�ْ� ,WُA�+��t�V�ْ� ,WُA ���� )4 ( فاستطرفوه واستحسنوه ، وفسره  ، بمحضر من العلماء ، بمعنى

أو .  )5(في اليوم الثاني بمعنى آخر ، وھكذا إلى ث�ثين معنى في ث�ثين يومEا مسEتوعبا الشEھر كلEه 

عEن  الكليEة القرآنيEة مصEاديق خفيEة مسEتورة للمعاني والد��ت نأ ىأن تكون ھذه البطون إشارة إل

ا0ذھان حيث تَؤّول ھذه الكليات بأحد مصاديقھا أو مصداقھا ا0قوى أو ا0وحد ، ومثالھا قوله تعالى 

 :���� �1َ�7��&�H � �! ً���&�H ����?��Mَ�1َ�7��&�H � �! ً���&�H ����?��Mَ�1َ�7��&�H � �! ً���&�H ����?��Mَ�1َ�7��&�H � �! ً���&�H ����?��Mَ ���� )6 ( بالخضر )عليه الس�م(  وقوله تعالى ، :����  ٌD�$�H��5 i+ُEُ* ��X�$�'2َ�5ٌD�$�H��5 i+ُEُ* ��X�$�'2َ�5ٌD�$�H��5 i+ُEُ* ��X�$�'2َ�5ٌD�$�H��5 i+ُEُ* ��X�$�'2َ�5����  )7(  وقوله ،

�WُA�$���5 ����1ِ, ����: وقوله تعالى ,WُA�$���5 ����1ِ�,WُA�$���5 ����1ِ�,WُA�$���5 ����1ِ�3,_�2ُـ�+� ���f�َـ��Y �5/,ـ�W �����',ـ�+�          �5 �Y#,�� �����3 � 3,[�$�,�+� ����ـ	ـ�+�     ��<�0, �5��(,��0ُ, 3������5 � 4!�,'����� �W�5/,ـ �Yَـ���f�� �+3,_�2ُـ� �5 �Y#,�� �����3 � 3,[�$�,�+� ����ـ	ـ�+�     ��<�0, �5��(,��0ُ, 3������5 � 4!�,'����� �W�5/,ـ �Yَـ���f�� �+3,_�2ُـ� �5 �Y#,�� �����3 � 3,[�$�,�+� ����ـ	ـ�+�     ��<�0, �5��(,��0ُ, 3������5 � 4!�,'����� �W�5/,ـ �Yَـ���f�� �+3,_�2ُـ� �5 �Y#,�� �����3 � 3,[�$�,�+� ����ـ	8( ������<�0, �5��(,��0ُ, 3������5 � 4!� (

��4+ِ ����:، وقوله تعالى  ����مير المؤمنين علي بن أبي طالب بأُ]�ْ� 6�M Dَ1َ�,'>ْ���ْ� �Y�����`���5ِ+4��ُ]�ْ� 6�M Dَ1َ�,'>ْ���ْ� �Y�����`���5ِ+4��ُ]�ْ� 6�M Dَ1َ�,'>ْ���ْ� �Y�����`���5ِ+4��ُ]�ْ� 6�M Dَ1َ�,'>ْ���ْ� �Y��ببنEي أميEة ،  ،) ���5����)9`���

�,  ����: وقوله تعالى �$�]� ,��$�]� ,��$�]� ,��$�]��WُA�َ i��$�S �0�>���WُA�َ i��$�S �0�>���WُA�َ i��$�S �0�>���WُA�َ i��$�S �0�>������ )10 ( رآن ����با2مام المھدي المنتظرEي القEوغير ذلك كثير ف ،

الكريم ، ولكنه � يستطيع النص بأي حال من ا0حوال أن يحدد ذلEك المصEداق علEى سEبيل الجEزم إ�ّ 

حEEد عنEEدما سEEأله أ ����لEEى تعEEدد المصEEاديق يشEEير ا2مEEام الصEEادق وإ. يEEات القاطعEEة أن تسEEعفه الروا
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�v�,3 �+َ* �0َِ> ����: عن قوله تعالىأصحابه  ,0�>�� ���!َ* ��! �+�ُ>���3 � 3������5<َ�v�,3 �+َ* �0ِ ,0�>�� ���!َ* ��! �+�ُ>���3 � 3������5<َ�v�,3 �+َ* �0ِ ,0�>�� ���!َ* ��! �+�ُ>���3 � 3������5<َ�v�,3 �+َ* �0ِ ,0�>�� ��نزلت في رحم آل محمد ( ):  ����فقال  ���3 � 3������5���� )1 (<ُ�+� !�� *َ!�

  .)  2())واحدشيء نه في لشيء إل لتكونّن ممن يقو، وقد تكون في قرابتك ، ف� ) ص (محمد 

سEتوًى ظEاھر ، وھEو يمثEل م: إذن يفھم من خ�ل ذلك كله أّن للEنص القرآنEي مسEتويين مEن التعبيEر 

المعاني ا0ولى التي تؤديھا ا0لفاظ والتراكيEب النحويEة ، وھEذا المسEتوى يشEترك فEي فھمEه الخEاص 

والعام عند قراءة القرآن الكريم بعد معرفة المعاني الموضوعة لھEا ا0لفEاظ ، ومعرفEة المعEاني التEي 

ني الثانية التي يصعب حصرھا ، ويخفى باطن ، وھو يمثل المعا ىتؤديھا التراكيب النحوية ، ومستو

وھذه المعاني الثانية ، قسEم كبيEر منھEا يEؤدى . بعضھا ا�خر كما عرفنا في مسألة البطون القرآنية 

بما توحيه بعض المفردات وطريقة استعمالھا داخل النص ، أو من خ�ل معانيھا ا�لتزاميEة ، أو مEا 

   .خارجة عن المعنى الظاھر ا0ول للنص  تؤديه التراكيب بطرق مختلفة من معان خفية 

( ومن ھنا كرس الشيخ عبد القاھر الجرجاني جھوده في توضيح ھذا المعنى وتجليته في كتابه      

الغرض  إلىضرب أنت تصل منه : الك�م على ضربين  (: (تنظيرا وتطبيقا ، فيقول ) د�ئل ا2عجاز 

خEرج : فقلEت ،  ر عن زيد مث� بالخروج ،على الحقيقة بد�لة اللفظ وحده ، وذلك إذا قصدت أْن تخب

الغEرض بد�لEة اللفEظ وحEده ولكEن يEدلك اللفEظ علEى معنEاه  إلEىوضرب آخر أنت �تصل منه e زيد 

و�  (. ()3())الغEرض إلEىالذي يقتضيه موضوعه في اللغة ، ثم تجEد لEذلك المعنEى د�لEة ثانيEة تصEل 

كانت ھذه ألمعاني ود�لتھا الجمالية في النص ا0دبي ، سواء يغفل عبد القاھر الجرجاني أھمية ھذه ا

مستتبعات التراكيب ، أم أثرا لرموز صوتية وإيماءات نفسEية  المعاني الثانية معاني لزومية ، أم من

، فھي التي تعطي ا0سلوب د�لته الب�غية وتمنحه قيمة جمالية ، وكثير من المھارة ا0دبية إنما ھو 

المعاني الثانية لتؤثر تأثيرھا في الخيال ، وفي ھذا يت�قEى عبEد القEاھر مEع كEل النقEاد في إط�ق تلك 

   . ) 4())الكبار في الشرق والغرب على السواء

فھناك إذن معان ٍ أولى ھي ما يدل عليھا ظاھر اللفظ ، وھي مدلو�ت التراكيب وا0لفاظ التي تسمى   

في كل ك�Eم شEائعة فEي كEل قEول ، ومعEاٍن ثانيEة  وھEي ، وھي عامة ) أصل المعنى ( في علم النحو 

مقتضى الحال ھو المعنى الثاني ، وھEذه المعEاني : ا0غراض التي يساق لھا الك�م البليغ ؛ ولذا قيل 

0دبي ، وھي في نظم القرآن تشيع إ� في النص ا يدركھا إ� من أوتي ذوقا وحسا ، وھي معان ٍ � �

  .  ) 5(ه من قول البشر لى ا2عجاز دون غيرتسمو إ
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حالEة برزخيEة بEين المعنEى اللغEEوي  –يضEا يسEمى بمعنEى المعنEEى أ وھEي مEا –والمعEاني الثانيEة      

  : ا�تية  ةوالتأويل ، إذ إن الكشف عن المعنى يمكن أن يكون ضمن المستويات الث�ث

  . لتي تفھم من اللفظ وھو اقرب شيء إلى الد�لة اللغوية ا: المعنى ا0ول : المستوى ا0ول     

  . قرب إلى المعنى الثاني الذي ھو صورة أخرى عن المعنى ا0ول وھو أ: المستوى الثاني  

، أو ھو الوجوه البعيEدة للمعنEى ، أو  )1(التأويل ، وھو شرح للمعنى الثاني : المستوى الثالث     

لميEزان اللغEة  ـ غالبEاً  ـ � تخضع عن ا0ذھان ، والتي ىعبرنا عنھا بالبطون العميقة التي قد تخف ما

والتركيب والنظم  ، فتضل فيھا عقول المفسرين وتكثر عثراتھم بمزيد من التكلف والغلو والتطEرف 

  . في ا2شارات 

علEى معنى المعنى الذي يؤدى  : وھذا البحث يتحدث ضمن نطاق المستوى الثاني للنص ، أي       

   : وفق ث�ثة مستويات د�لية  

حسEب مEا يقتضEيه بوھي المعاني التEي تثيرھEا طريقEة تركيEب المفEردات : د�لة التركيب :  األولاألولاألولاألول    

علم المعاني ( علم النحو ، وھو ما يعرف بالنظم ، ولذلك يسمى العلم الذي يختص بد�لة التركيب بـ 

لك�Eم ، وتكEاد ، 0نھا ظ�ل للمعنى ا0ول الظEاھري ل) المعاني الثانية( ن تسمى بـ بأ، وھي جديرة ) 

معنEى الك�Eم الEدقيق دونEه ، وھEو مEا  يمكEن أْن يEتمّ  تكون مستقلة عنه  أو ھي مكلمEة لEه ؛ بحيEث �

  . نعتمده ھنا في ھذا الفصل تمييزا لھا عن المعاني المجازية ا�تية 

ه ، ھي موضوعه ل د�لة اللزوم ؛ وھي د�لة ا0لفاظ المستعملة أو المسندة في غير ما:  الثانيالثانيالثانيالثاني    

العقليEة ، وھEي ا�نتقEال والغرض منھا ھو إيراد المعنى الواحد على صور مختلفة بواسطة الEد��ت 

زم كما في المجاز ، لى ال�، ويتم ذلك ا�نتقال من الملزوم إلى معنى بسبب ع�قة بينھما من معنى إ

  . لى الملزوم كما في الكناية ومن ال�زم إ

المعاني ھي ليست معاني جديدة تختلف عن المعنى ا0ول ، وإنما ھي وعند التأمل ن�حظ أن ھذه     

تضخيم وتصوير حي للمعنى ا0ول وإظھاره بصEورة جليEة واضEحة علEى وجEه المبالغEة والتجسEيم ، 

، كما ) المجازية  المعاني(بعنوانھا ا0صيل وھو  ادناھفرأولذلك ، بالتدقيق ، فھي ليست معاني ثانية 

معان يثيرھا استعمال اللفظ وضعا وإسنادا ، وليس التركيب كما في  –ذا الفارق لى ھمضافا إ -أنھا 

  . المعاني الثانية التي يسببھا النظم 
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د�لة ا0صوات والحروف والكلمات في أوضاع وسياقات مختلفة داخل الEنص ، وھEو ممEا : الثالث   

الد�لة التي يوفرھا ھEذا العلEم  وھذه. يتكفل بدراسته علم خاص ومستقل ظھر حديثا ھو علم الد�لة 

غير مفصولة  عن الد��ت الب�غية المتقدمة ، بل تعد من فروعه ومسخرة له ، إ� أنf استق�ل ھذه 

العلEEوم بمEEا يميزھEEا ، واسEEتقرار مصEEطلحاتھا ، وحEEدودھا ومباحثھEEا ، أدى إلEEى ھEEذا التقسEEيم تيسEEيرا 

Eر الEنص � يميEز و� يفُصEل بEين كEل ھEذه فEإ وإ�لمنھج البحث العلمي في الدراسات ا0دبية ،  ّن مفس{

المفردات ، بل يستخدم كل ھEذا الشEتات المتفEرق والمتنEاثر فEي الدراسEة المنھجيEة عEل صEعيد واحEد 

  . ويستثمره أينما وجده في النص 

 عنEEي بھEEا المعEEاني الثانيEEة ، والمعEEاني ا�لتزاميEEة ، والEEد��توأ –وبھEEذه ا0ركEEان الث�ثEEة للEEنص     

سEوف تكتمEل دراسEة  –ا0خرى المبعثرة مابين الحروف وا0صوات والكلمات والسياقات والمفEاھيم 

الEEنص فEEي نطEEاق ھEEذا المسEEتوى ، وھEEو مسEEتوى تفسEEير الEEنص علEEى ضEEوء المعEEاني الثانيEEة ، حيEEث 

يستطيع المفسر أن يلملم كل ھذا الشEتات المتفEرق ويحملEه علEى الEنص برؤيEة واحEدة وعلEى صEعيد 

  . ات التي توفرھا ھذه العلوم اللغوية تفيدا من جميع ھذه ا2مكاند ، مسواح

وبھذا التقديم سوف نشرع في ھذا الفصل بدراسة المعاني الثانية ، مستمدين العزم والتوفيق من    

  .  وليھما

ننوه إليه ، أّن ھEذه المعEاني المسEتفادة مEن التركيEب ليسEت  وا0مر المھم والمفيد الذي ينبغي أنْ     

بمسEEتوى واحEEد أيضEEا فEEي كونھEEا معنEEى جديEEدا ، أو مكم�EE ، أو إضEEافيا ، ويمكننEEا تصEEنيفھا حسEEب 

  : المستويات ا�تية 

كون المعنى الثاني المستفاد من التركيب والنظم ھو المقصود لذاته ، و� يمكن أن يكون :  ا0ول  

�5?�'�<ُ�� �5?�'�<ُ�� �5?�'�<ُ�� �5?�'�<ُ��  ����    :ومثاله قوله تعالى مكم� للمعنى ا0ول ، أو أن يكون وجھا محتم� ، أو معنى أضافيا ، 

����P�َ �ْ��ِـ � ,G �0�>�� � ْ��ِـ� �P�َ���,G �0�>�� � ْ��ِـ� �P�َ���,G �0�>�� � ْ��ِـ� �P�َ���,G �0�>�� ���� )1(   ديمEي تقEإن فEف ، ) ركاءEش ( ىEعل ) نEه )  الجEودا � تؤديEي� مقصEى جلEمعن

] سEبحانه  نھا تنفي أن يكون الجن شEركاءيفيد ظاھرھا أ ، التي) وجعلوا الجن شركاء ] ( عبارة 

نEه يد نفي مطلق الشريك ] سبحانه وأآخرين ، أما نص ا�ية فيف وجود شركاء فقط و� تنفي إمكان

يمكEن الوصEول إليEه  من الجن و� من غيرھم ، فھذا معنى مقصEود � يكون له شريك � � ينبغي أنْ 

  .  )2(، ومجيء الك�م بھذا النظم ) الجن ( في حال تقديم المفعول ا0ول 
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، 0ن كليھمEا  هضEافيا � يلغEي مEراد المعنEى ا0ول و� يبطلEأن يكون المعنى الثاني معنEى إ: الثاني   

مقصود ، ولكن الثاني عبارة عن إضافة لطيفة غير زائدة عن المعنى ا0ول و� بديلة عنه ، ومثالEه 

ن النفي ھنا جاء مسلطا على جنس الريب ، وليس على ، فإ )�M ���3�� ; ,@�:َ�A�ْ� �g��َE0$�M ���3�� ; ,@�:َ�A�ْ� �g��َE0$�M ���3�� ; ,@�:َ�A�ْ� �g��َE0$�M ���3�� ; ,@�:َ�A�ْ� �g��َE()1$0: (قوله تعالى 

لEى ملحEظ ھEام فEي ھEذا الEنظم ، حيث تنبه البيEانيون إ ) R��َx ��X$�M ;ٌR��َx ��X$�M ;ٌR��َx ��X$�M ;ٌR��َx ��X$�M ;( )2ٌ: (ما في قوله تعالى الظرف ، ك

وھو أن القرآن الكEريم أراد نفEي الشEك عEن القEرآن الكEريم ، دون الطعEن بسEواه مEن الكتEب المنزلEة 

امل ، كما في كلى ما يبعد عن المراد و� يحققه بالأولى الظرف بالنفي لتعدى المعنى إا0خرى ، ولو 

ن فيھا تفضيل خمر الجنة بنفي أثرھEا السEيئ ، مEع ذم الخمEور ا0خEرى والطعEن ؛ فإ)� فيھا غول ( 

   :فيه معنيان ) ريب فيه  �( فنص ا�ية .  ) 3(بھا 

  . ھو نفي الريب عن القرآن  : ا0ول   

ى مكمEل وإضEافي ، معنE -كمEا نEرى-ھو عدم الطعEن والمسEاس بالكتEب ا0خEرى ، وھEو: والثاني     

وليس بدي� عن المعنى ا0ول ، بل يكاد يكون معنى مستق� ومساويا للمعنEى ا0ول فEي الظھEور بعEد 

  . إدراك النظم 

يكون المعنى الثEاني مسEتق� عEن المعنEى ا0ول و� بEدي� عنEه ، وإنمEا ھEو ظEل مEن  وفيه �: الثالث 

عفا له ، ومثاله قوله تعالى على لسEان امEرأة ظ�له ورشح من رشحاته ، وھو تابع له مقويا أو مض

�3ِ �           ����: ����العزيز بشأن يوسف �x1�ُـ�ً !�ـ � ����ـ�A�$���5 � �	ـ����,$�َ ,%,��N�3 �W�َ � �m�َ�5       � 3ِْ'�ـْ> !�ـ� 4!,ـ�x1�ُـ�ً !�ـ � ����ـ�A�$���5 � �	ـ����,$�َ ,%,��N�3 �W�َ � �m�َ�5       � 3ِْ'�ـْ> !�ـ� 4!,ـ�x1�ُـ�ً !�ـ � ����ـ�A�$���5 � �	ـ����,$�َ ,%,��N�3 �W�َ � �m�َ�5       � 3ِْ'�ـْ> !�ـ� 4!,ـ�x1�ُـ�ً !�ـ � ����ـ�A�$���5 � �	ـ����,$�َ ,%,�ن لغEة التعبيEر فEإ ، ) N�3 �W�َ � �m�َ�5���� )4ْ'�ـْ> !�ـ� 4!,ـ

لة ، بھEذه الشEاك تالقرآني بلغة عربية ، مترجـِما عما يجول في خاطر ھذه المرأة أثناء الحادثة جاء

، الكاشف عن قوة التصميم ، وسEلطنة ھEذه ) ع(حيث التوكيد بالنون الثقيلة في قضية ا0مر بسجنه 

، ليكشEف لنEا  توكيد بنEون خفيفEة فEي السEياق نفسEه المرأة ، وقدرتھا على التنفيذ ، ثم جاء بعد ذلك

فجاء التعبيEر اقEل  أةجانبا غيبيا في شعور ھذه المرأة حال إصدارھا تلك ا0وامر ، إذ خّفت حدتھا فج

ن كان السجن فEي غير مقدور عليه بحسب سلطنتھا ، وإن جعله من الصاغرين أمر وطأة ، وذلك 0

  ! . الغالب يذلّ صاحبه ولكنه � يّطرد مع كل إنسان ، فكيف إذا كان وليا من أولياء 5 تعالى  ؟

المعنى ا0ول الEذي يفيEده التوكيEد ،  فكما ن�حظ أن ھذا المعنى الثاني الذي بيناه غير منسلخ عن    

  . و� بدي� عنه ولكنه يتلمس في ظ�له 
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  الخبر وا2نشاء في السورة :أو�ً 
يتEألف الEEنص القرآنEEي كغيEره مEEن النصEEوص الك�ميEة ا0خEEرى مEEن مجموعEة مEEن التراكيEEب أو        

وھي المركب التام  – )وھو ما نعنيه ھنا ،بمعناھا ا0خص( والجملة. الجمل التي تؤلف سوره وآياته 

ھي أسEاس التعبيEر والصEورة اللفظيEة الصEغرى التEي تطEوي فEي (( الذي يحسن السكوت عليه ، أو 

والصور المجردة  خطر وأجمل وأدق وظيفة ، أ� وھي نقل ا0فكارتؤدي أ – ) 1()) ثناياھا فكرة تامة 

زلEEل أو قصEEور أو جھEEل فEEي طريقEEة  ، وإّن أيّ لEEى ذھEEن السEEامع وتفھيمEEه بمEEراده فEEي ذھEEن المEEتكلم إ

لEEى إ اسEEتعمال ھEEذه ا0داة الد�ليEEة سEEوف يEEؤدي إلEEى قطEEع صEEلة التفEEاھم واخت�لھEEا ، وعEEدم الوصEEول

المعاني والمرادات الحقيقية للمتكلم ، وكلما كان المستعمل لھذه الوحدة الد�لية من القدرة والمھارة 

ى صياغة ھذه التراكيب والتفنن في استعمالھا لتأدية أكثEر مEا والعلم وا2حاطة وا2تقان كان اقدر عل

الجملEة ليسEت مجEرد مجموعEة مEن (( لمسEتوى البيEاني المتميEز ، وذلEك 0نيمكن من المعاني ذات ا

أو�ھEا اللغويEون  ولEذلك  ،) 2()) الكلمات بل إن ع�قEة ھEذه الكلمEات بنيويEا ھEي التEي تجسEد الجملEة 

   .اطقة وا0صوليون بالدرس وا�ھتمام كل~ حسب منھجه وطريقته والنحاة والب�غيون والمن
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أخبرتEه ، : (( يعدو أن يكون من ا خبر أو إنشاء ، والخبر عند أھل اللغة �مّ والجملة في كل ك�م أ  

رُت ُبEخَ : (( ، يقEال  )2(فالخبر إع�م ، والُخْبEر بالضEم العلEم  ) 1()) أعملته بما حصل من الخبر  : أي

  .  ) 3())  رُت ا0مر اخُبُره ، إذا عرفته على حقيقتهبُ لمته ، وخَ ع : ، أي ِبا0مر

ك�م يحتمل الصدق والكذب لذاته ، أو ھو ما يتحقق مدلولEه فEي (( أما الخبر عند الب�غيين فھو     

  .  )4()) الخارج بدون النطق به 

� يحتمل صدقا و� كذبا لذاته ، أو ھEو ھو ك�م : (( ھو ا2يجاد ، واصط�حا : وأّما ا2نشاء ، فلغة  

  .  ) 5())ما � يحصل مضمونه و� يتحقق إ� إذا تلفظت به 

  

  

المركب التEام الEذي يصEح أْن  (: (أما أصحاب المنطق فالخبر عندھم ھو القضية ويعرفونه بأنه      

يصEح أن نصEفه � لذي ھو المركب التام ا: (( ، وكذلك ا2نشاء  ) 6())نصفه بالصدق أو الكذب لذاته 

  .  ) 7()) بصدق أو كذب ٍ 

يطابقھا ،  و� يجب في الخبر أْن يكون مطابقا للنسبة الواقعة ، فقد يطابقھا ، فيكون صادقا ، وقد �

فيكون كاذبا ، والنسبة التامة بين أجزاء ھذا المركب تكون لھا حقيقة ثابتة في ذاتھEا فEي الخبEر مEع 

ن اللفEظ ، فEإ يكون لفظ المركب حاكيا وكاشفا عنھا ، أمEا فEي ا2نشEاء غض النظر عن اللفظ ، وإنما

أنf المEتكلم ھEو الEذي يوجEد المعنEى بلفEظ المركEب ، فلEيس  : ھو الذي يحقق النسEبة وُيوجEـُِدھا ، أي

  . ) 8(وراء الك�م نسبة لھا حقيقة ثابتة حتى يمكن أن نحكم عليھا بالصدق أو الكذب

نفس الخبر بقطEع النظEر عEن خصEوص  : في الخبر ، أي) لذاته ( ف بقيد ويحترزون في التعري     

لى الك�م نفسه ، � إلى قائلEه ، ما ينظر في احتمال الصدق والكذب إالمخبر أو خصوص الخبر ، وإن

لتدخل ا0خبار الواجبة الصدق كأخبار 5 تعال وأخبار رسله ، والبديھيات المألوفة ، وكذلك ا0خبEار 

أمEا فEي .  )9(وأقEوال الكفEار وأھEوائھم الباطلEة  لكذب كأخبار المتنبئEين فEي دعEوى النبEوة ،الواجبة ا

التي قد توصEف بالصEدق أو الكEذب ،  صور ا2نشاءا�لتزامية لبعض  فا�حتراز عن الد��ت ا2نشاء

واجد  كما لو استفھم شخص عن شيء يعلمه ، أو سأل الغنيn سؤالَ الفقير ، أو تمنى إنسان شيئا ھو
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له ، فإن ھؤ�ء يوصفون بالكذب ، بينما نقول للمستفھم الجاھل ، أو السائل الفقير أو المتمني الفاقد 

خبار عن الجھEل أو الحاجEة ا2فھذه ا2نشاءات تدل بالد�لة ا�لتزامية على . إنھم صادقون : اليائس 

ق أو الكذب ، � ذات ا2نشاء ، أو اليأس ، فيكون الخبر المدلول عليه با�لتزام ھو الموصوف بالصد

، لتقريEر أْن ا2نشEاء لذاتEه � يمكEن وصEفه بالصEدق أو ) لذاته ( ودفعا لھذا ا�لتباس يضيفون كلمة 

  . )1(الكذب ، وإنما ما يمكن وصفه بالصدق أو الكذب ھو مدلوله أ�لتزامي

، فنراه يفسر الحكمة  هوقوقفة طويلة وجادة مع الخبر وحقيقته وفرللشيخ عبد القاھر الجرجاني و  

من أن الخبر غايته واقعا ً جلھا أّن الخبر يصّح وصفه بالصدق والكذب ، ويدفع بذلك وھماً التي من أ

  : الد�لة عل معنى موجود أو غير موجود ، فيقول 

ى يدل علE نْ اللفظ بأنه خبر أنـfه قد وضع 0 ليس ا0مر على ما قالوه من أنf المعنى في وصفنا ((    

وجود المعنى أو عدمه ، 0نه لو كان كذلك لكان ينبغي أْن � يقEع مEن سEامع شEك فEي خبEر يسEمعه ، 

، وذلEEك ممEا �شEك فEEي  اء مEا نفEىعلمEت وجEود مEا أثبEEت وانتفE وأْن � تسEمع لرجEل يثبEت وينفEEي إ�

د المعنى أو الحكم بوجو بط�نه ، فوجب أْن ُيعلم أنf مدلول اللفظ ليس وجود المعنى أو عدمه ، ولكن

إننا �  (: (ويضيف موضحا .  )2())ن ذلك الحكم بوجود المعنى أو عدمه ھو حقيقة الخبر عدمه ، وأ

اء المنفي ، باللفظ ، ولكننا نعلمه بدليل زائد على اللفظ ، وأنf مثبت ، أو انتف� نعرف وجود المعنى ال

  .  )3())المعلوم بغير اللفظ � يكون مدلول اللفظ 

ليون فيلتمسون الفوارق الدقيقة بين الجملتين الخبرية ، وا2نشائية بالمرحلتين التصورية أما ا0صو 

( والتصديقية ، فُيقّرون اخت�فھما في كيفية الد�لEة حتEى مEع اتحEاد لفظيھمEا مEادة وھيEأة ، كمEا فEي 

، ممEEا ) ق زوجتEEي طEEال( و ) أنEEت حEEٌر ( ا2نشEEائية ، وكEEذلك فEEي مثEEل ) بEEـِعُت ( الخبريEEة و ) بEEـِعُت 

يستعمل في ا2خبار تارة ، وا2نشاء تارة أخرى ، وكذلك مما يتحد في المادة ويختلف في الھيئة مثل 

ن ا�خت�ف ثابت بينھما في مرحلEة المEدلول التصEوري ، فإ ا2نشائية) تطّھْر ( الخبرية و ) تطّھَر ( 

لكن الخبرية موضوعة لrخبار عن واحد ، و في كيفية الد�لة ، 0ّن كلتيھما موضوعتان لمعنى ذلكو

، بEل يEرى بعضEھم اخت�فھمEا حتEى فEي  )4(تحقق المعنى ، وا2نشائية موضوعة للد�لة على إيجEاده 

 ن الجملEة الخبريEة موضEوعة لنسEبة تامEة منظEوراً إليھEا بمEا ھEيفEإ ((مرحلة المEدلول التصEوري ، 

بمEا  تامEة منظEوراً إليھEا نسEبةل ضEوعةبينما الجملة ا2نشائية مو ، حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه

الجملة ا2نشائية لمعنى ، إيجاد للمعنEى بEاللفظ ، بEل  ُ ةيراد تحقيقھا ، وعليه فليس إيجا ديھي نسبه 
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� بما ھي ناجزة ، بل بما ھي في طريق ا2نجاز وا2يجاد  إليھا النسبة المبرزة بھا منظور بمعنى أن
)1( .  

  

  :  الجملة في القرآن الكريم
  

تلك العبارات الموجزة ذات الد��ت على المعاني  (( -إن الجمل أو التراكيب في القرآن الكريم وھي 

تتميز بميزتين أساسيتين يمكن التعويEل عليھمEا فEي تلمEس   -)2() )الكثيرة التي جاء يحققھا القرآن 

  : الك�م وتنوعاته  رھظا المعاني وطلبھا من

لة في القرآن الكريم ھي ا�ستعمال ا0مثل لطريقEة الك�Eم العربEي ، وأّن أنf الجم: الميزة ا0ولى      

آثEار طاقEات ھEذه اللغEة إلEى مسEتوياتھا العليEا التEي تتEدانى دونھEا كEل قEد ،ھEو 5 سEبحانه المتكلم، و

المسEEEتويات ، و0ن 5 سEEEبحانه ھEEEو العEEEالم والمحEEEيط بأسEEEرار اللغEEEات ، وأسEEEرار جميEEEع الممكنEEEات 

ائقھا وتفصي�تھا ، كان ك�مه سبحانه متقنEا ، دقيقEا ، �عEوج فيEه ، و� نقEص ، و� والحوادث وحق

العجEز الEذي  سEرّ  يضEاً با0شياء ، وھو أ أساسه العلم وا2حاطة تھافت ، وھذا ھو سر ا2عجاز الذي 

لEه   أصاب ا2نسان عن ا2تيان بمثله ، 0نه محط النقص ، والجھل، والزيغ  ، والزلل ، الذي �نھايEة

 .  

حيث إّن كلf تصEرف داخEل الEنص بب التي تؤلف القرآن الكريم منظمًة ومتسقًة ٌّن التراكيولذلك نجد أ

لى ذلك من فنون ار ، أو تنكير ، أو تعريف ، وما إمن تقديم ، أو تأخير، أو حذف ، أو ذكر، أو إضم

Eس مEى العكEى ، علEرار المعنEاعر القول ھو مقصود إليه ، وينطوي على سر من أسEتعمال الشEن اس

لمعEاني الدقيقEة ، فلربمEا والمتكلم البليغين ، إذ ليس كل تصرفاتھم في النص ھEي مقصEودة ومفيEدة ل

والقافيEة ، لى ذلك اضطرارا ، أو جاء مصادفة وب� تعّمل  وقصد ، إرضاًء لسلطان الوزن اضطروا إ

أسEرار بيانيEة للغEة ، فقEد تكEون  لكEل التفاتEاتھم علEى أنھEا � يمكEن ا�طمئنEانونسق الك�Eم ، ولEذلك 

   .تكلفات وزخارف � طائل منھا على مستوى المعاني والد��ت

أنf ا0خبار التي تضمنتھا جمل القرآن الكريم وتراكيبه ، وإْن كانت في ذاتھا كأحكام : الميزة ا0خرى 

لEى قائلھEا ، بالنسEبة إ ھا أخبEاٌر يقينيEة صEادقةبوجود ا0شياء أو عدمھا قابلة للصEدق والكEذب إ� إنEـّ 
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وسواء أكانت ا0خبار تختص بعالم الشھادة أم .  )�O3���� �0�>�� � �! ُz���vَ* � �!�5ً�O3���� �0�>�� � �! ُz���vَ* � �!�5ً�O3���� �0�>�� � �! ُz���vَ* � �!�5ً�O3���� �0�>�� � �! ُz���vَ* � �!�5( )1ً (وھو 5 سبحانه وتعالى 

نھا بدرجة واحدة من الصدق والحقيقة ، والدقة في د�لتھا على تلفة ، فإبعالم الغيب بمستوياته المخ

نرى أّن القرآن لكريم عندما ينقل ا0خبار المشھود بعضھا تاريخيا  وجود المعاني أو عدمھا ، ولذلك

، وغيرھمEا مEن القصEص والحEوادث التEي سEطرھا التEاريخ أيضEاً ����كقصة يوسف  ، وقصEة مEريم 

ھEذه ا0خبEار ھEو  ونقلھا يصفھا بأنھا من عالم الغيب ، ولعل جانبا مھما من حيثيات ھذه الغيبية فEي

ة مEن رؤوس أصEحابھا ، وأفكEارھم ومشEاعرھم ونفسEياتھم وھواجسEھم لEى العربيEنقلھا وترجمتھا إ

ومEEا كEان لھEEذه . ا0خEرى ، بلغEة تتEEرجم كEل ھEذه الحيثيEEات وتبرزھEا داخEل الEEنص بإيحEاءات مختلفEة 

ل تريد بوجه من الدقة وا2تقان وا2حاطة في المعنى لو تم نق الشخصية المكتملة أْن تعبر عن كل ما

 إّن من شھد ھذه القصص والحوادث من مؤرخين وكتاب ، سEوف �ولذلك  ك�مھا منطوقا كما ھو ،

نھم يعبرون عن السطح والظاھر ، وأقوالھم غير معبEرة ن نقل الحقيقة كاملة وكما ھي ، 0يستطيعو

عن المعنى بكل تفصي�ته ، فصح عند ذاك أن تكون أخبEار القEرآن غيبيEة حتEى للحEوادث المشEھودة 

   .نھا كاملة في الصدق والحقيقة أوالمؤرخة ، وھذا يعني 

      

  التناوب الد�لي للخبر وا2نشاء في السورة 

  
قد عرفنا أّن الخبر مھمته الكشف عن وجود الحقائق وا0شياء أو عدم وجودھا ، وا2نشEاء ھEو      

تخرج عن � إيجاد للمعاني التي يريد تحقيقھا المتكلم ، وبما أنf ھدف القرآن الكريم وغايته العظمى 

يجEاد إمEا ھذين الغايتين ، فھEو أمEا إخبEار عEن وجEود وقEائع وأحEداث وحقEائق أو عEدم وجودھEا ، وأ

لمعان ، وتشريعات ، وسنن ، وآداب  ، وإثارات للعقل والنفس والشعور في دواخل ا2نسان الكامنة 

 .  

مسEتمر ، يبEدأ مEن  فEي تنEاوب ، وفي سورة ا2سراء نجد ھذين النمطين ، أعني الخبر وا2نشاء     

حدث  إلىح بجملة إنشائية تعجبية ، غايتھا إثارة مشاعر ا2نسان وتوجيھه تا�ية ا0ولى  ، حيث تفت

عظيم ينبغي أْن يكون مثار إعجاب ا2نسان بقدرة خالقه ، وتنزيھه عن كEل نقEص وعجEز ، آ� وھEو 

التشEكيك بتفصEي�ته ه بداھEة دون  ، ينبغEي لrنسEان ا2قEرار بE ًايEا2سراء ، الذي يحمل طابعEا إعجاز
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� ,.$������ ��,/ ,0�1ِ� ��	�2��34 � �! ,0�3ِ�,	�� ,0�َ���� ��	ْ����� ������ ����َْV�ْ�� ,.$������ ��,/ ,0�1ِ� ��	�2��34 � �! ,0�3ِ�,	�� ,0�َ���� ��	ْ����� ������ ����َْV�ْ�� ,.$������ ��,/ ,0�1ِ� ��	�2��34 � �! ,0�3ِ�,	�� ,0�َ���� ��	ْ����� ������ ����َْV�ْ�� ,.$������ ��,/ ,0�1ِ� ��	�2��34 � �! ,0�3ِ�,	�� ,0�َ���� ��	ْ����� ������ ����َْV�ْ�-���&�ْ-���&�ْ-���&�ْ-���&�ْ ُ◌���� لى آخر آية منھا حيث تنتھي السورة بآية ، وإ

توجه ا2نسان وترشده إلى أن يكEون مرتبطEا مEع 5 سEبحانه ، ملبيEا بالحمEد لمEن �  إنشائية أيضا ،

يستحق الحمد إ� ھو ، الذي تنزه عن كل شريك وولEي وولEد ، واسEتغنى بذاتEه ، وذلEك منتھEى العEز 

ذلك ا2نسان الضعيف ، المفتقر ، أْن ينضوي تحت رحمتEه ويتعEزز والشرف والطول ، فمن مصلحة 

    ����اللھج بتسبيحه وحمده  إلىشرفه ، وذلك ما اختاره 5 سبحانه لعباده ، فأرشدھم ببعزه ويتشرف 
ُA�3 �W�َ�5 �g>ْ,�ْ�� 6�M ig3ِ��G ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 ً���َ�5 ْ��9�:�3 �W�َ ������ �0�>�� ,������ْ� ِ<ُ��5ُA�3 �W�َ�5 �g>ْ,�ْ�� 6�M ig3ِ��G ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 ً���َ�5 ْ��9�:�3 �W�َ ������ �0�>�� ,������ْ� ِ<ُ��5ُA�3 �W�َ�5 �g>ْ,�ْ�� 6�M ig3ِ��G ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 ً���َ�5 ْ��9�:�3 �W�َ ������ �0�>�� ,������ْ� ِ<ُ��5ُA�3 �W�َ�5 �g>ْ,�ْ�� 6�M ig3ِ��G ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 ً���َ�5 ْ��9�:�3 �W�َ ������ �0�>�� ,������ْ� ِ<ُ��5ً�-ِ&ْA2َ ,%���&َ��5 �R���� � �! �6���5 ,0�َ � ً�-ِ&ْA2َ ,%���&َ��5 �R���� � �! �6���5 ,0�َ � ً�-ِ&ْA2َ ,%���&َ��5 �R���� � �! �6���5 ,0�َ � ً�-ِ&ْA2َ ,%���&َ��5 �R���� � �! �6���5 ,0�َ � ���� )1(  .   

وبما أنf الخبر ھو ا0صل في الك�م ، و�سEيما فEي القEرآن الكEريم ، 0ّن المخبEر فيEه ھEو 5 تعEالى   

لEEى عEالم المعرفEEة أن يخEرج ا2نسEان مEEن ظلمEات الجھEل إالعلEيم الEذي � تخفEEى عليEه خافيEة ، فEEأراد 

ان ك�مه سبحانه سي� من الحقائق والمعلومات التي يجھلھا ا2نسان أو يتجاھلھEا ، ف�E والنور ، فك

عظم ما يجھله عEن نفسEه  خبار تكشف لrنسان أو�ً أبد من أن تكون ھذه العلوم والمعارف بواسطة 

 صEور ومحيطه وعالمه وما وراء ذلك ، ثم توجيھه بعد ذلك إلى الطريEق القEويم بواسEطة جملEة مEن

عن طريق ا0سئلة المثيرة أو التعجب ، أو النداء ،  تمن أوامر ، ونواٍه ، وتعليمات ، وإثارا شاءا2ن

  . أو غير ذلك مما يؤدى عن طريق الجمل ا2نشائية 

ف� غرابة إذن أْن تسود الجملة الخبرية في سورة ا2سراء ، 0نھEا ھEي ا0صEل الEذي يبنEى عليEه     

  . لذلك ا0صل ومعززا ومقويا ، ومجليا له الك�م ، وا2نشاء فرع وتابع 

لEى ريEة إولذلك عندما نتابع سير الجمل والتراكيب في سورة ا2سراء نجد أّن نسبة الجمEل الخب      

جملEة )  164(ن الجمل الخبرية الواردة في السورة حEوالي يقترب من النصف ، فإ الجمل ا2نشائية

جملEEة )  88( مEEا وردت الجمEEل ا2نشEEائية مEEا يقEEارب آيEEة ، بين) 100(خبريEEة تقريبEEا موزعEEة علEEى 

آية ، وھي نسبة تشھد لما قلنا بأصالة الجملة الخبرية وأھميتھا في بناء ) 53(إنشائية موزعة على 

يمكننا تجاھل عدد الجمل ا2نشائية في ھذه السورة ، والتي تقترب  النص المتكامل ، ولكن مع ذلك �

عالية نسEبيا لھEا أھميتھEا فEي صEياغة ا0سEلوب فEي السEورة ، لمEا  كما قلنا من النصف ، وھي نسبة

لEى صEورة إلEى الخطEاب ، إيشيعه ا0سلوب ا2نشائي من معEان ، وإثEارات ، ود��ت ، تحEّول الEنص 

  . متكلم يتكلم ، ومخاطب يستمع  ،حية
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ن لسEورة فEي أيEة وا2نشEائية فEي ھEذه اوقد أسھم ھذا التوزيع والتناوب في ا�ستعمال للجمل الخبر 

لEى ين ا0سلوبين ، بحيث يستمر الEنص إتكون سورة ا2سراء متميزة في ھذا ا0مر ، وھو التناوب ب

لى المخاطب بأوامر وآداب والقصة التاريخية ، ثم ا�لتفات إنھاية السورة متنق� بين الخبر الغيبي ، 

  .  ونواه ٍواستفھام وتعجب تتخلل ھذه ا0خبار والقصص والسنن وا�داب

  

  

س واحد ، فھي � تتحدث عن قصة واحدة أو مجموعة قصص ، كسورة فالسورة ليست ذات نفَ      

، وسورة يوسف ، وسورة ا0عراف ، وغيرھا من السور التي يغلب عليھا الطابع الخبري ،  )1(ھود 

نافسEا وإنما تميزت بطابع التعدد في ا0سلوب وتنويEع الخطEاب ، ممEا جعEل مEن ا0سEلوب ا2نشEائي م

و� يخفى ما لھذا التناوب من الفوائد الجليلة التي ساعد  .ا لWسلوب الخبري في ھذه السورة ومقارب

النمطان على إثارتھما بطريقة تبعث على الشد وا�نتباه ، وا�نقيEاد والتفاعEل مEع الEنص حيEث  نھذا

  . يشعر المتلقي أّنه جزء منه ومعنّي ٌ بخطابه 
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   الجملة الخبرية في سورة ا2سراء  

  

       Eتويات ث�ثEارق مسEاد يفEي � يكEال  ةالخبر في الك�م العربEب حEد بحسEوة والتأكيEث القEن حيEم

ّما أْن يكون خالي الذھن عن مضEمون الخبEر ، فتسEتغني الجملEة عندئEذ ، فھو أ المتلقي أو المخاطب

ار بالخبر ا�بتدائي ، وأما أْن يكون المخاطب طالبEا عن مؤكدات الخبر ، ويسمى ھذا النوع من ا0خب

، استحسن تقوية الخبEر بمؤكEد واحEد ، لينقEذه مEن  متحيرا في مضمونه فھو منه على وجلللخبر ، 

ورطEة الحيEEرة وَسEْورة الشEEك ، ويسEEمى ھEذا النEEوع مEEن الخبEر طلبيEEا ، وكأنEEـّما المخاطEب يطلEEب مEEن 

إذا كان الخبر ملقًى إلى حاكم فيه بخ�فه ، ومنكر ٍلمضEمونه  وأّما. مخاطبه أْن يعضد ك�مه ويقويه 

  .  ) 1(، استوجب تأكيده بحسب ما أُشرب المخالف ا2نكار في اعتقاده 

 )3(يزيEEل ا�لتبEEاس عEEن الكنEEدي  )2(وعلEEى ھEEذا جEEرى ا0سEEلوب العربEEي حتEEى نجEEد أبEEا العبEEاس      

فEي  ظ وجريانھEا علEى معنEى واحEد كمEا يظھEرالمتفلسف عندما أثEار اسEتغرابه ھEذا التنEوع فEي ا0لفEا

5 قEائم ، ثEم  عبEد: إّنEي أجEُد فEي ك�Eم العEرب حشEوا ، يقولEون : النظرة ا0ولEى ، حEين سEأله قEائ� 

بل المعاني مختلفEة : إنf عبد 5 لقائم ، والمعنى واحد ، قال : 5 قائم ، ثم يقولون  يقولون إنf عبد

قائم إخبار عن قيامه ، وقولھم إنf عبد 5 قائم ، جواب عن سؤال سائل ،  5 ، وذلك إنf قولھم عبد

وقد  .  )4(وقولھم إنf عبد 5 لقائم ، جواب عن إنكار منكر ِقيامه ، فقد تكررت ا0لفاظ لتكرر المعاني

مEEن ة التEEي اشEEرنا إليھEEا ، ولعEEل وب كثيEEرا فEEي إثEEارة المعEEاني الثانيEEن الكEEريم ھEEذا ا0سEEلآف القEEروظEEـ

���1ِ (المصاديق الواضحة والمشھورة لذلك ، قوله تعالى  ��ُ��َ]Mَ Tk���Oَِ �1َْh�f�'Mَ ���,/�,��َAMَ ِ �$�	Zْ� ,WِX�$�َِ� ��	>ْ�)��َ* ْEِ� ��1ِ� ��ُ��َ]Mَ Tk���Oَِ �1َْh�f�'Mَ ���,/�,��َAMَ ِ �$�	Zْ� ,WِX�$�َِ� ��	>ْ�)��َ* ْEِ� ��1ِ� ��ُ��َ]Mَ Tk���Oَِ �1َْh�f�'Mَ ���,/�,��َAMَ ِ �$�	Zْ� ,WِX�$�َِ� ��	>ْ�)��َ* ْEِ� ��1ِ� ��ُ��َ]Mَ Tk���Oَِ �1َْh�f�'Mَ ���,/�,��َAMَ ِ �$�	Zْ� ,WِX�$�َِ� ��	>ْ�)��َ* ْEِ�

�+�ُ>�)��,! �WُA�$�َِ��+�ُ>�)��,! �WُA�$�َِ��+�ُ>�)��,! �WُA�$�َِ��+�ُ>�)��,! �WُA�$�َِ�         �+ِ� TP�6�G � �! , �������� َR�f1َْ* ��!�5 ��	ُ>ْO�! i��`� ���ِ� �Wُ:1ْ َ* ��! ��ُ���َ �+ِ� TP�6�G � �! , �������� َR�f1َْ* ��!�5 ��	ُ>ْO�! i��`� ���ِ� �Wُ:1ْ َ* ��! ��ُ���َ �+ِ� TP�6�G � �! , �������� َR�f1َْ* ��!�5 ��	ُ>ْO�! i��`� ���ِ� �Wُ:1ْ َ* ��! ��ُ���َ �+ِ� TP�6�G � �! , �������� َR�f1َْ* ��!�5 ��	ُ>ْO�! i��`� ���ِ� �Wُ:1ْ َ* ��! ��ُ���َ�+�,��ْA2َ ���ِ� �Wُ:1َْ*�+�,��ْA2َ ���ِ� �Wُ:1َْ*�+�,��ْA2َ ���ِ� �Wُ:1َْ*�+�,��ْA2َ ���ِ� �Wُ:1َْ*      �WُA�$َِ�ـ� ��1ِ� ,W>َ�'�3 ��	��� ��ُ���َ  �WُA�$َِ�ـ� ��1ِ� ,W>َ�'�3 ��	��� ��ُ���َ  �WُA�$َِ�ـ� ��1ِ� ,W>َ�'�3 ��	��� ��ُ���َ  �WُA�$َِ�ـ� ��1ِ� ,W>َ�'�3 ��	��� ��ُ���َ
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ــ<ُ�+� �)��ــ<ُ�+��َ�, �)��ــ<ُ�+��َ�, �)��ــ<ُ�+��َ�, �)��إنEEا إلEEيكم )     :ثEEم لمEEا زاد إنكEEار القEEوم قEEالوا( إنEEا إلEEيكم مرسEEلون: )حيEEث قEEالوا أو� .  1(( )�َ�,

  .  )لمرسلون

المقEام الEذي يتطلبEه ، من التعبير كل~ بحسEب  ةوفي سورة ا2سراء وردت ھذه المستويات الث�ث     

ة ھي من مقتضيات شؤون دث السورة عن حقائق تاريخية مسّلـمة ، أو سنن إلھية محّققـفعندما تتح

ه انتباھه ت نظر ا2نسان إليھا وتوجيإلى لفتحتاج إ�  الخالق والمدبر لھذا العالم ، أو أمور واقعية �

خبريEEة ا�بتدائيEEة الخاليEEة مEEن المؤكEEدات ، نھEEا تEEأتي بسEEياق خطEEاب الجمEEل النحوھEEا لrقEEرار بھEEا ، فإ

��=$>َ *َ��� �5ُ��9�:2َ !� � 6�15,7 �5��$# ����ومثاله قوله تعالى �)ِ� 6�	�&�� "(�,/ ,%��	>ْ�'�?�5 �@�:َ�A�ْ� ��)�,! ��	�$2َ4�5#$���5 6�15,7 � �! �5ُ��9�:2َ ���َ* َ<$=���)ِ� 6�	�&�� "(�,/ ,%��	>ْ�'�?�5 �@�:َ�A�ْ� ��)�,! ��	�$2َ4�5#$���5 6�15,7 � �! �5ُ��9�:2َ ���َ* َ<$=���)ِ� 6�	�&�� "(�,/ ,%��	>ْ�'�?�5 �@�:َ�A�ْ� ��)�,! ��	�$2َ4�5#$���5 6�15,7 � �! �5ُ��9�:2َ ���َ* َ<$=���)ِ� 6�	�&�� "(�,/ ,%��	>ْ�'�?�5 �@�:َ�A�ْ� ��)�,! ��	�$2َ4�5 ً◌����)2( ھذه ، فإ fن

شEEك أو يتEEردد يوجEEد مEEن ي حقيقEEة تاريخيEEة ُمسEEّلم بھEEا مEEن قبEEل اليھEEود والنصEEارى والمسEEلمين ، و�

جEاء الخبEر ابتEدائيا نزل إليه وھو التوراة ، ولذلك وفي الكتاب الذي أُ  ����ريخيا في رسالة موسى تأ

  . خاليا من المؤكدات 

�� ����: وكذلك قوله تعالى   ���&,! ِ���X�	�� Dَ�34 ��	>ْ�'�?�5 ِ<�$�>�� Dَ�34 �1َ������Mَ ِ �$:َ�34 ����X�	���5 <َ�$�>�� ��	>ْ�'�?�5�����&,! ِ���X�	�� Dَ�34 ��	>ْ�'�?�5 ِ<�$�>�� Dَ�34 �1َ������Mَ ِ �$:َ�34 ����X�	���5 <َ�$�>�� ��	>ْ�'�?�5�����&,! ِ���X�	�� Dَ�34 ��	>ْ�'�?�5 ِ<�$�>�� Dَ�34 �1َ������Mَ ِ �$:َ�34 ����X�	���5 <َ�$�>�� ��	>ْ�'�?�5�����&,! ِ���X�	�� Dَ�34 ��	>ْ�'�?�5 ِ<�$�>�� Dَ�34 �1َ������Mَ ِ �$:َ�34 ����X�	���5 <َ�$�>�� ��	>ْ�'�?�5   �WُـA�IMَ ��ُc:َ�&:َ�� "Yْ#" !�ـ � ���AُـIMَ ��ُc:َ�&:َ�� "Y   �Wْ#" !�ـ � ���AُـIMَ ��ُc:َ�&:َ�� "Y   �Wْ#" !�ـ � ���AُـIMَ ��ُc:َ�&:َ�� "Y   �Wْ#" !�ـ � ��

، فھEذه حقEائق كونيEة � يجھلھEا ا2نسEان و�  )���� �7���H ��,�>َ�':َ���5 ���� )3	��ْ��5 �[������5 �@���Mَ TP�6�G �<ُـْ<	��%, N2َْ��ـ$#"  ���� �7���H ��,�>َ�':َ���5	��ْ��5 �[������5 �@���Mَ TP�6�G �<ُـْ<	��%, N2َْ��ـ$#"  ���� �7���H ��,�>َ�':َ���5	��ْ��5 �[������5 �@���Mَ TP�6�G �<ُـْ<	��%, N2َْ��ـ$#"  ���� �7���H ��,�>َ�':َ���5	��ْ��5 �[������5 �@���Mَ TP�6�G �<ُـْ<	��%, N2َْ��ـ$#"  

في الخبر في إثباتھا ] عز وجل ، بل ھو يعمل بمقتضاھا تكوينيا ، ولكن الجديد  دينكرھا ، و� يترد

أّنه يدق الجرس في أذني ا2نسان الغافل عن ھذه الحقائق الكبيرة ، التي ينبغي أْن تكون حاضرة في 

و� تغفEل  ، فلEذلك  ف�E تEنس ذھنه وعقله ، وأنf ھذه المسخرات ھي من نعم 5 عليEك أيھEا ا2نسEان

لEى ن عنEدما وصEلت ا�يEة إإليھEا ، ولكE المؤكEدات لبEداھتھا عنEد ا2نسEان إذا توجEه جاءت خالية من

حقيقة أخرى ليس في بداھة ا0ولى ووضEوحھا احتEيج إلEى تقويEة الجEرس بشEيء مEن التوكيEد فقEال 

ْلَناهُ َتْفِصي�ً  : (تعالى  fَشْيٍء َفص fا2نسان � يفطن إ )َوُكل fلى ھذه الدقة في تدبر ا0شياء على ھذا ، 0ن

ك سEوف ينEدھش ھEذا ا2نسEان ويصEطدم بھEذه الجديEة ، النحو مEن التفصEيل وا2تقEان والجديEة ، لEذل

�ِ��� *َ�����/��        ����: فيقول في بعض مواطنھا "Y�-ِ&َ� ;�5 "Y�-�c�v ,��7�َc,3 ; ِ@�:َ�A�ْ� �َ��/ ِR��!��/�����َ* ���ِ� "Y�-ِ&َ� ;�5 "Y�-�c�v ,��7�َc,3 ; ِ@�:َ�A�ْ� �َ��/ ِR��!��/�����َ* ���ِ� "Y�-ِ&َ� ;�5 "Y�-�c�v ,��7�َc,3 ; ِ@�:َ�A�ْ� �َ��/ ِR��!��/�����َ* ���ِ� "Y�-ِ&َ� ;�5 "Y�-�c�v ,��7�َc,3 ; ِ@�:َ�A�ْ� �َ��/ ِR��!����  )4(   .  
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���M ��ُ]��َNMَ ��X$�M$ ����وأّما قوله تعالى :ْ,! �1َ���!َ* ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ�7��َ* �َEِ��5$�M ��ُ]��َNMَ ��X$�M��:ْ,! �1َ���!َ* ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ�7��َ* �َEِ��5$�M ��ُ]��َNMَ ��X$�M��:ْ,! �1َ���!َ* ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ�7��َ* �َEِ��5$�M ��ُ]��َNMَ ��X$�M��:ْ,! �1َ���!َ* ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ�7��َ* �َEِ�فھEو  ) 1(  ����اً Mَ ��X��ـ�X�$>َ�H �lـ� �ْ�[َـ��Mَ ُRـ��!����1َ/�� 2َـ��!�-     Mَ ��X��ـ�X�$>َ�H �lـ� �ْ�[َـ��Mَ ُRـ��!����1َ/�� 2َـ��!�-     Mَ ��X��ـ�X�$>َ�H �lـ� �ْ�[َـ��Mَ ُRـ��!����1َ/�� 2َـ��!�-     Mَ ��X��ـ�X�$>َ�H �lـ� �ْ�[َـ��Mَ ُRـ��!����1َ/�� 2َـ��!�-     �5

عبارة عن سنة إلھية اجتماعية ، ُمتقّررة في كل زمان ومكان ، فا] سبحانه يقرر ھEذه السEنة التEي 

تحكم الع�قات بين ا0مEم والشEعوب فEي ھ�كھEا وإھ�كھEا وھEو سEيطرة الفاسEقين والمنحEرفين علEى 

وھEEذه الحقيقEEة قEEد يجھلھEEا ا2نسEEان ، ويغفEEل عنھEEا ، . كEEم ومEEن ثEEم ا�نھيEEار والسEEقوط مقاليEEد الح

فالمخاطب ھنا يتلقى خبرا ھو خالي الذھن عEن مضEمونه تفصEي� ، وإْن كEان يدركEه إجمEا� ، ولكEن 

ليس على سبيل الحقيقة المقررة ، فالخبر ھنا مسوق لبيان ھذه السنة ا2لھية بغض النظر عن كون 

وھو ا2نسان مقرا أو شاكا أو منكرا ، فھذا ليس مھما أو منظورا إليEه فEي سEياق الخبEر ،  المخاطب

وھكذا تEأتي ھEذه ا0خبEار فEي ھEذا ا2طEار مEن التعبيEر لتقريEر ا2نسEان بمعلومEات ومعEارف أوليEة أو 

: تعالى  يضا ، قولهنھا أمعلومات جديدة يجھلھا، ولكن � ينكرھا و� يتردد في قبولھا كما رأينا ، وم

���� �WُA����',3 ْV�`�3 �+ِ� �5َ* �WُA�������3 ْV�`�3 �+ِ� �WُAِ ,W>َ�Hَ* �WُA����WُA����',3 ْV�`�3 �+ِ� �5َ* �WُA�������3 ْV�`�3 �+ِ� �WُAِ ,W>َ�Hَ* �WُA����WُA����',3 ْV�`�3 �+ِ� �5َ* �WُA�������3 ْV�`�3 �+ِ� �WُAِ ,W>َ�Hَ* �WُA����WُA����',3 ْV�`�3 �+ِ� �5َ* �WُA�������3 ْV�`�3 �+ِ� �WُAِ ,W>َ�Hَ* �WُA�فالمخاطب ھنا يتلقى الخبر ويسلم   )2( ���� ��

   .به دون أي شك أو إنكار 

�ِ��ـ� �ِ          ����: ومنھEا أيضEاً قولEه تعEEالى     �+�,Hَـ>� !�ـ � 2َــ��j ِ��5�Eَِ� !���ـ�I�� ,WُAـ�� �Mــ6 �ْ�&���ـ      ِ��ِ��ـ�  �+�,Hَـ>� !�ـ � 2َــ��j ِ��5�Eَِ� !���ـ�I�� ,WُAـ�� �Mــ6 �ْ�&���ـ      ِ��ِ��ـ�  �+�,Hَـ>� !�ـ � 2َــ��j ِ��5�Eَِ� !���ـ�I�� ,WُAـ�� �Mــ6 �ْ�&���ـ      ِ��ِ��ـ�  �+�,Hَـ>� !�ـ � 2َــ��j ِ��5�Eَِ� !���ـ�I�� ,WُAـ�� �Mــ6 �ْ�&���ـ    ���َِ�ـ� �ْ�&�ــ �Wُ�ــ� ��1َـ� ��َ>Mَ ,%�3ـ�    ���َِ�ـ� �ْ�&�ــ �Wُ�ــ� ��1َـ� ��َ>Mَ ,%�3ـ�    ���َِ�ـ� �ْ�&�ــ �Wُ�ــ� ��1َـ� ��َ>Mَ ,%�3ـ�    ���َِ�ـ� �ْ�&�ــ �Wُ�ــ� ��1َـ� ��َ>Mَ ,%�3ـ�

�Wُ:ْj���Hَ*�Wُ:ْj���Hَ*�Wُ:ْj���Hَ*�Wُ:ْj���Hَ*���� )3 (  فھذه الجملة الشرطية الخبرية جاءت خالية من المؤكدات ، 0نھا حقيقة يلمسھا في ،

سEاٍه عنھEا فجEاء الخبEر ليقررھEا فEي رھا أو يتردد فيھا ، ولكنEه غافEلٌ ھذا الموقف كل إنسان و� ينك

   .نفسه
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�$َ9�ْ�ِ�ِ �5���H ,+���1ْ�V�ْ� �+�َ,�;ً: (تعالى  يضا قولهومنھا أ     ,%�P��H,7 ���`��ِ ,+���1ْ�V�ْ� ,b���3�5ً;�,��H ,+���1ْ�V�ْ� �+�َ��5 ِ��$َ9�ْ�ِ ,%�P��H,7 ���`��ِ ,+���1ْ�V�ْ� ,b���3�5ً;�,��H ,+���1ْ�V�ْ� �+�َ��5 ِ��$َ9�ْ�ِ ,%�P��H,7 ���`��ِ ,+���1ْ�V�ْ� ,b���3�5ً;�,��H ,+���1ْ�V�ْ� �+�َ��5 ِ��$َ9�ْ�ِ ,%�P��H,7 ���`��ِ ,+���1ْ�V�ْ� ,b���3�5()1( نسان فإrنھا تثبت ل

صفة نفسEية يجھلھEا كحقيقEة ثابتEة فEي ذاتEه ، وھEي التسEرع والعجلEة وعEدم التثبEت ، فلربمEا يEدعو 

ھEو نEافع أو  أناتEه ، وعEدم تفريقEه بEين مEالنفسه بالشر ، كما يدعو لھا بالخير لعجلته وعدم تثبته و

تحتEاج إلEى  خبEر عنھEا 5 سEبحانه للتنبيEه عليھEا ، وھEي �لحياته ومستقبله ، وھذه الحقيقEة أضار 

تصديقھا من قبل ا2نسان وإقراره بھا ، 0نھا حقيقة ماضEية فEي طبعEه شEاء أم أبEى ، أو أقEّر بھEا أم 

  .أنكر 

ر ، وھي ا0خبار التي جاءت مؤّكدة بمؤّكد واحد ، وھو ما يعرف أّما المستوى الثاني من ا0خبا 

بالخبر الطلبي ، فقد وردت في ھذه السورة أيضا مبرزة معاني أخرى تتراءى لنا في ھذا اللون من 

3�5,&�`��, ��ْ�,_�!�	�]� ��� ����: التعبير ، كقوله تعالى  ,���ْ�َ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]ْ�� �َ��/ �+ِ���� �[�	�!�_,�ْ�� ,��`�&,3�5 ,���ْ�َ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]ْ�� �َ��/ �+ِ���� �[�	�!�_,�ْ�� ,��`�&,3�5 ,���ْ�َ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]ْ�� �َ��/ �+ِ���� �[�	�!�_,�ْ�� ,��`�&,3�5 ,���ْ�َ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]ْ�� �َ��/ �+ِ�ً�-ِ&َ� ً���?َ* �W,Xَ� �+َ* �^���������� �+�ُ>���'�3 � 3��ً�-ِ&َ� ً���?َ* �W,Xَ� �+َ* �^���������� �+�ُ>���'�3 � 3��ً�-ِ&َ� ً���?َ* �W,Xَ� �+َ* �^���������� �+�ُ>���'�3 � 3��ً�-ِ&َ� ً���?َ* �W,Xَ� �+َ* �^���������� �+�ُ>���'�3 � 3��    

، فلما كان الخبر المتضمن في ھذه ا�ية ليس حقيقة كونية ، أو سنـّة إلھية ، أو صفة نفسية ، ) 2( ����

أو أمر واقع في حياة ا2نسان ، وإنما ھو خبر جديد وحقيقة يقف المخاطب أمامھا 0ول مرة ، وھي 

لقرآن ھو الطريقة الصحيحة والقويمة في الحياة ، فھو في حيرة وتردد من قبول ھذا كون ھذا ا

تقوية وتقرير أكثر فجاء مؤّكداً بمؤّكٍد واحد ٍھو كاف لتقريره في  إلىالخبر وا2ذعان إليه  يحتاج 

  .نفوس المؤمنين 

��zَْh ���� � �3  ����: ومنه كذلك قوله تعالى   �� ُy,��&�3 �g��� �+ِ��3 � ���� zَْh���� ُy,��&�3 �g��� �+ِ��3 � ���� zَْh���� ُy,��&�3 �g��� �+ِ��3 � ���� zَْh���� ُy,��&�3 �g��� �+ِ�ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0�1ِ� ,���ْ]�3�5 ,P��`ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0�1ِ� ,���ْ]�3�5 ,P��`ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0�1ِ� ,���ْ]�3�5 ,P��`ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0�1ِ� ,���ْ]�3�5 ,P��`    ����)3(  ا�ية fو0ن

لى التوازن وحسن التصرف في ا2نفاق وعدم التبذير إلما قبلھا من ا�يات التي تدعو  الكريمة تابعة

يعتقد  ، أو الخوف من الفقر ، جاء ھذا الخبر مطمئنا البخيل ومحذرا المبذر ، 0ن ا2نسان بغريزته

أن الرزق ھو الحرص والمحافظة الشديدة ، أو ھو التوكل على 5 سبحانه ، من غير سعي أو 

لى تبذيرھا ثقة برزق 5 تعالى ، فجاء الخبر د إمحافظة معقولة على أمواله التي حصل عليھا فيعم

للتأكيد على  مؤكدا بمؤكد واحد ، ليصحح ھذا ا�عتقاد الخاطئ في ذھن ا2نسان بشيء من القوة ،

0نه الخبير بھم وبما يصلح حالھم ، ، أن 5 تعالى ھو الرازق وھو المقدر لمن يشاء من عباده 

دفعا  ، وحتى يذعن ا2نسان لمضمون الخبر ويطمئن لمحتواه جيء به على ھذا النحو من التأكيد

  .للشك والحيرة والتردد عند ا2نسان في مسألة الرزق وتحصيله 
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يضا ليلقي بظ�له على المعاني الثانية من قوة ا0خبار فجاء في السورة أ وى الثالثأّما المست 

��2َ$� ِ ��5َ:َ'�<ُ � : (المستفادة من الخبر ، ومنه قوله تعالى �! ِL��َV�ْ� 6�M �+,���ْNُ:�َ ِ@�:َ�A�ْ� 6�M <َ$=���)ِ� 6�	� �َ�ِ� ��	�$َIَ��5 � ُ>�'َ:َ��5 ِ �$َ2���! ِL��َV�ْ� 6�M �+,���ْNُ:�َ ِ@�:َ�A�ْ� 6�M <َ$=���)ِ� 6�	� �َ�ِ� ��	�$َIَ��5 � ُ>�'َ:َ��5 ِ �$َ2���! ِL��َV�ْ� 6�M �+,���ْNُ:�َ ِ@�:َ�A�ْ� 6�M <َ$=���)ِ� 6�	� �َ�ِ� ��	�$َIَ��5 � ُ>�'َ:َ��5 ِ �$َ2���! ِL��َV�ْ� 6�M �+,���ْNُ:�َ ِ@�:َ�A�ْ� 6�M <َ$=���)ِ� 6�	� �َ�ِ� ��	�$َIَ��5

ً�-ِ&َ� ً�ّ�ُ>,Hً�-ِ&َ� ً�ّ�ُ>,Hً�-ِ&َ� ً�ّ�ُ>,Hً�-ِ&َ� ً�ّ�ُ>,H( )1(  ، ى ھذا الخطاب المعنّي به  بنو إسرائيل المعروفون بالغلظة والقسوة في لفانظر إ

وھذا ما نلحظه  في الخطاب ا2لھي لبني إسرائيل في القرآن الكريم ، فقد جاء  ، تلقي التعاليم ا2لھية

أحداث غيبية مستقبلية تحدث لبني  إلىيشير  0نه أو�ً  ، الخبر ھنا مؤكدا بأكثر من مؤكد واحد

ل وھي إفسادھم وطغيانھم في ا0رض في مرحلتين تاريخيتين ، ثم ذكر ھ�كھم على أيدي إسرائي

: عباد ] ، ولتأكيد المضمون فقد جاء الخبر مؤكدا ب�م التوكيد، ونون التوكيد الثقيلة ، ثم المصدر 

 : ، أي) ينا قض( د��ت بعض ا0لفاظ الموحية بالتوكيد كلفظة  إلى، مضافا ) ولتعلـُن علوا كبيرا ( 

، والذي يعني أن ھذا الخبر ھو وحي من السماء جاء ) في الكتاب : ( حكمنا وألزمنا، وكذلك تعبير

، فالخبر تكاد تكون كل ألفاظه وتراكيبه مشحونة بھذه القوة والتأكيد ) التوراة ( في كتابھم 

خاطب به ھم بنو إسرائيل 0ن الم: خبر مستقبلي غيبي ، وثانيا: وكما قلنا  لمضمونه ، 0نه أو�ً 

  . العتاة الجفاة الذين � يذعنون إ� لما ھو محسوس أمام ناظرھم 

�ِ ْ�َh���5	��>ْ�IMَ�5 �^��&�$�n�� � �! �W,/	���W,/  ����: ومنه قوله تعالى     ����5ْ�&� ���&�ْ� 6�M �W,/��	>ْ�����5 ���74 6�	� ��	�!��َ� ��َ]�َ�5 �W,/��	>ْ�IMَ�5 �^��&�$�n�� � �! �W,/��	ْ�َh���5 ِ����&�ْ��5 ���&�ْ� 6�M �W,/��	>ْ�����5 ���74 6�	� ��	�!��َ� ��َ]�َ�5 �W,/��	>ْ�IMَ�5 �^��&�$�n�� � �! �W,/��	ْ�َh���5 ِ����&�ْ��5 ���&�ْ� 6�M �W,/��	>ْ�����5 ���74 6�	� ��	�!��َ� ��َ]�َ�5 �W,/��	>ْ�IMَ�5 �^��&�$�n�� � �! �W,/��	ْ�َh���5 ِ����&�ْ��5 ���&�ْ� 6�M �W,/��	>ْ�����5 ���74 6�	� ��	�!��َ� ��َ]�َ�5 �َ>�H �َ>�H �َ>�H �َ>�H

 � ���! T-�Oَ� � ���! T-�Oَ� � ���! T-�Oَ� � ���! T-�Oَ�"#$�IْN2َ ��	ْ]َ>�S"#$�IْN2َ ��	ْ]َ>�S"#$�IْN2َ ��	ْ]َ>�S"#$�IْN2َ ��	ْ]َ>�S���� )2(  ال�م وحرف التحقيق قد ، والمصدر  ، ھو تعبير : فإن ھذا الخبر بمؤكداته

عن حقيقة ظاھر ا2نسان ، فھو يجھل ھذا التكريم وھذا التفضيل ويجھل حيثياته ، فھو في الغالب 

 إلىنسان وتلفته غير ملتفت أو غير مكترث بھذه المميزات التي ميز بھا ، فھذه المؤكدات تنير ا2

ذلك ، وتحثه على البحث عن سر ھذا التكريم والتفضيل ، و لتوجيھه إلى المنعم الحقيقي على 

وفقره ومحدوديته ا2نسان  عجز إلى وكرمه ، ولفت نظرها2نسان ، وشكره، وا�عتراف بفضله 

  . واحتياجه 

ِ�ْ�&�	�]� ����: ومنه قوله تعالى    �WُA��� �Wُ��َN�vَVَMَ*�[�	�&�ْ�ِ �WُA��� �Wُ��َN�vَVَMَ*�[�	�&�ْ�ِ �WُA��� �Wُ��َN�vَVَMَ*�[�	�&�ْ�ِ �WُA��� �Wُ��َN�vَVَMَ*    ً��$�o�H ً;��َ� �+�ُ��ُ]َ:�َ �WُA�1ِ� ً�Z�1َِ� �DَA�=#��ْ�� � �! َ�َ9�2��5ً��$�o�H ً;��َ� �+�ُ��ُ]َ:�َ �WُA�1ِ� ً�Z�1َِ� �DَA�=#��ْ�� � �! َ�َ9�2��5ً��$�o�H ً;��َ� �+�ُ��ُ]َ:�َ �WُA�1ِ� ً�Z�1َِ� �DَA�=#��ْ�� � �! َ�َ9�2��5ً��$�o�H ً;��َ� �+�ُ��ُ]َ:�َ �WُA�1ِ� ً�Z�1َِ� �DَA�=#��ْ�� � �! َ�َ9�2��5���� )3(  

ُكْم لََتقُولُوَن َقْو�ً َعِظيماً  ( فالخبر  fمؤكد بأشد توكيد ، وذلك رداً على عقلية الشرك المسيطرة ) إِن ،

فينسبون الشركاء له ، عدوا على ثقافتھم ونفوسھم التي تأبى أْن يكون ا2له واحدا � شريك له ، 
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وظلما وجھ� وضيعا ، حتى وصل انحطاطھم وجھلھم أنھم ينسبون ا2ناث ] سبحانه وتعالى عما 

  .  يقولون علوا كبيرا

  العدول عن مقتضى الظاھر في الخبر

ويسمى إخراج الك�م على ا0ضرب الث�ثة المتقدمة إخراجا على مقتضى الظاھر ، وقد تقتضي        

، وسلوك  )1(حوال العدول عن مقتضى الظاھر وإيراد الك�م على خ�فه �عتبارات يلحظھا المتكلما0

حيث إنك ترى المفلقين من الّسحرة في ھذا الفن ينفثون الك�م � (( ھذه الطريقة شعبة من الب�غة 

زم فائدتھا علما محل حلـّوا المحيط بفائدة الجملة الخبرية وب�مقتضى الظاھر كثيرا ، وذلك إذا أ على

    .)2())عھا تجھيله بوجوه مختلفةالخالي الذھن عن ذلك ، �عتبارات خطابية مرج

ومما يروى في ھذا الصدد ما أنشده الشاعر بشEار بمحضEر خلEف ا0حمEر، وأبEي عمEرو بEن الع�Eء  

  : وھو قوله 

  )3(ي التبكير ِبكـّرا صاحبيf قبلَ الھجير ِ              إنf ذاك النجاَح ف       

كEان ) بكEـّرا فالنجEاح فEي التبكيEر ) : ( إّن ذاك النجEاح ( لو قلت يا أبEا معEاذ مكEان : فقال له خلف   

إّن ذاك النجEEاح فEEي التبكيEEر ، كمEEا يقEEول : إنمEEا قلتھEEا أعرابيEEة وحشEEية فقلEEت : أحسEEَن ، فقEEال بشEEار 

يشEبه ذلEك  ھذا من ك�م المولدين ، و� بكرا فالنجاح في التكبير ، كان: ا0عراب البدويون ولو قلُت 

  . )4(الك�م و� يدخل في معنى القصيدة التي قلتھا ، فقام خلف فقّبل بين عينيه 

فالشاعر ھنا قد أنزل صاحبيه منزل السائل الجاھEل ، وكأنھمEا قEا� لEه بعEد أن سEمعاه يحثھمEا علEى  

   .ك النجاح في التبكير إن ذا: ھل التبكير يثمر النجاح ؟ فكان الجواب : التبكير 

�&�e�َ9ُ2 ;�5	�6�M 6 ���ـ��3 � َ�َ<�,ـ��   �&�e�َ9ُ2 ;�5	�6�M 6 ���ـ��3 � َ�َ<�,ـ��   �&�e�َ9ُ2 ;�5	�6�M 6 ���ـ��3 � َ�َ<�,ـ��   �&�e�َ9ُ2 ;�5	�6�M 6 ���ـ��3 � َ�َ<�,ـ��    ����: ، ومن ذالك قوله تعالى  )5(وھذا الضرب كثير في التنزيل جدا  

�+�ُ���ْc,! �W,X�1ِ��+�ُ���ْc,! �W,X�1ِ��+�ُ���ْc,! �W,X�1ِ��+�ُ���ْc,! �W,X�1ِ��ِ+� Dَ�َ�f�َْh ����ـ��G �D�Hـ�o�H iP�6ـ$iW           ����: وقوله تعالى  )6(����  �WُA��� ��ُ]�2� ,U��	�� ��X�3َ* ��3   iW$ـ�o�H iP�6ـ�G �D�Hـ����� Dَ�َ�f�َْh �+ِ� �WُA��� ��ُ]�2� ,U��	�� ��X�3َ* ��3   iW$ـ�o�H iP�6ـ�G �D�Hـ����� Dَ�َ�f�َْh �+ِ� �WُA��� ��ُ]�2� ,U��	�� ��X�3َ* ��3   iW$ـ�o�H iP�6ـ�G �D�Hـ����� Dَ�َ�f�َْh �+ِ� �WُA��� ��ُ]�2� ,U��	�� ��X�3َ* ��3 ���� )7(  هEوقول
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�ِ+� �����W,X�َ i َA�) �g2َ#�v: تعالى  �WِX�$>َ�H �<�v�5 ��Xِ �WِX$���fُ2�5 �W,/,��Xَnُ2 ًD�َ���v �WِX������!َ* � �! ْ�,S�W,X�َ i َA�) �g2َ#�v �+ِ� �WِX�$>َ�H �<�v�5 ��Xِ �WِX$���fُ2�5 �W,/,��Xَnُ2 ًD�َ���v �WِX������!َ* � �! ْ�,S�W,X�َ i َA�) �g2َ#�v �+ِ� �WِX�$>َ�H �<�v�5 ��Xِ �WِX$���fُ2�5 �W,/,��Xَnُ2 ًD�َ���v �WِX������!َ* � �! ْ�,S�W,X�َ i َA�) �g2َ#�v �+ِ� �WِX�$>َ�H �<�v�5 ��Xِ �WِX$���fُ2�5 �W,/,��Xَnُ2 ًD�َ���v �WِX������!َ* � �! ْ�,S ���� )1(  وقد ورد

ھذا ا0سلوب في سورة ا2سراء ، وھو إجراء الك�م على غير مقتضى الظEاھر ، إظھEارا 

�5; 2َ[ْ:ُ<ُـ�� *�5َ;�7�ُـ�W   �5; 2َ[ْ:ُ<ُـ�� *�5َ;�7�ُـ�W   �5; 2َ[ْ:ُ<ُـ�� *�5َ;�7�ُـ�W   �5; 2َ[ْ:ُ<ُـ�� *�5َ;�7�ُـ�W   : (ضيھا المقام ، ومنھEا قولEه تعEالى لبعض المعاني والدواعي التي يقت

�ِ+� َ�ْ:َ< �W,X��mnْ�S �+�ًَ �َـ&ِ-�ً  �Wُ���3ِ��5 �W,Xُ�ُh��1َ , ��َ1 Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S ً�-ِ&َـ� ً�mnْ�S �+�َ� �W,X>َ:ْ�َ �+ِ� �Wُ���3ِ��5 �W,Xُ�ُh��1َ , ��َ1 Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S ً�-ِ&َـ� ً�mnْ�S �+�َ� �W,X>َ:ْ�َ �+ِ� �Wُ���3ِ��5 �W,Xُ�ُh��1َ , ��َ1 Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S ً�-ِ&َـ� ً�mnْ�S �+�َ� �W,X>َ:ْ�َ �+ِ� �Wُ���3ِ��5 �W,Xُ�ُh��1َ , ��َ1 Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S()2(  الىEه تعEذلك قولEوك ، :)  ـ��, ��,ـ��  2َ ;�5[ْ ��,ـ��  2َ ;�5[ْ ��,ـ��  2َ ;�5[ْ ��ْ]2َ ;�5

"#$ِ&�) �P��)�5 ًD�`���Mَ �+�َ� ,0�1ِ� �1َ�f��"#$ِ&�) �P��)�5 ًD�`���Mَ �+�َ� ,0�1ِ� �1َ�f��"#$ِ&�) �P��)�5 ًD�`���Mَ �+�َ� ,0�1ِ� �1َ�f��"#$ِ&�) �P��)�5 ًD�`���Mَ �+�َ� ,0�1ِ� �1َ�f��()3( ـ  فالخبرEفي ا�يتين مؤكد ب ) مون ) إّنEد لمضEو مؤِكEوھ ،

ما تقدمه ، وھو معنى � ينكEره المجتمEع آنEذاك ، فھEم يعرفEون جيEدا أن قتEل ا0و�د خطEأ 

كبير ، ولكن لما كان من ا0عراب في ذلك الوقEت مEن يجEرؤ علEى قتEل أو�ده مEن البنEات 

Eر وا2ثEذا الخطEة ھEر فداحEه ينكEدا خشية الفقر والعار ، وكأنEر مؤكEيق الخبEيم ، سEم العظ

وكذلك فإّن المجتمع يدرك جيEدا . وقد نزله منزلة الجاھل أو المتردد الشاك في ھذا ا0مر 

أّن الزنEEى مEEن الفEEواحش المرفوضEEة مEEن قبEEل الجميEEع ، ولكEEن لضEEعف النEEاس وانسEEياقھم 

حقيقEة وراء ملذاتھم ، وتسويل الشيطان بتزيينه لھم صاروا بمنزلة المترددين في ھذه ال

والشاكين فيھا مما أدى إلى تساھلھم في أ0مر ، فجاء الخبر ليقرع أسماعھم ويؤكد لھEم 

ھEذه الحقيقEEة عEن طريEEق التأكيEEد علEى غيEEر مقتضEى ظEEاھرھم ، ليثيEEر فEيھم ھEEذه المعEEاني 

  . فتقوى الناس على تركه واجتنابه 
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��g�1ِ َ� ����: ومنه قوله تعالى  ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��2َ ;�5�َ �g�1ِ� ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��2َ ;�5�َ �g�1ِ� ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��2َ ;�5�َ �g�1ِ� ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��2َ ;�5ً;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�ْ92َ � ً;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�ْ92َ � ً;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�ْ92َ � ً;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�، فبعد ا0مر بعEدم  )92َ � ����)1ْ

سEھم ، ونسEبة الغرور والتكبر والخي�ء في المشي ، والذي ھو دأب بعض الEذين � يعرفEون قEدر أنف

لEEى ھEEذه العEEوالم المختلفEEة فEEي الكEEون الفسEEيح ، فيتصEEورون ذواتھEEم فEEوق ذوات وجEEودھم وأثEEرھم إ

ويقودھم ا�عتداد بأنفسھم إلى ھذه المشية المتجبرة ، ولكن سرعان ما يخيب القرآُن ظنھم ا�خرين 

  : المؤكدة ) إّن ( بحركة والتفاتة سريعتين بھذه الجملة الخبرية المصدرة بـ

 ����  g1� g1� g1� g1�ً;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�ْ92َ � �ًَ;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�ْ92َ � �ًَ;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�ْ92َ � �ًَ;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�بر على ھذه ا0رض ، فإذا ، لتصعقه بأنه � ينبغي له أْن يتك ����  َ� � 92َْ

ھو وطأ بقدميه ا0رض بھذه الكيفية المختالة ، فلEيعلم بEأن ھEذه ا0رض ھEي أقEوى منEه وأدوم بقEاء 

ْن أيسEEتطيع أْن يEEؤثر فيھEEا شEEيئا ، فض�EE عEEن  وأكثEEر نفعEEا ، وھEEو مEEن الخفEEة وعEEدم التEEأثير بحيEEث �

ه سيصEطدم بمEا ھEو أعلEى واشEمخ لEى فEوق ، متطEاو� ، شEامخا فإنEيخرقھا بقدميه ، وھو إذا نظEر إ

وھEذه الحقEائق . واثبت منه ، وھي ھذه الجبال المتطاولة الراسية التي يعجز ا2نسان عن مطاولتھا 

ُرف من ينكر ذلك عم� 0نه تصَرف تص ، نزله منزلة المنكرم أينكرھا ا2نسان ، ولكن القرآن الكري �

بر علEى غيEر ظEاھر علمEه وثقافتEه ولكنEه مطEابق ن كان يعرفھا نظرا وعلما ، فجاء الخوسلوكا ، وإ

لعمله وتصرفه ، وھذا ا0سلوب من ا0ساليب الرائعة التي تثير معاني التھكم وا�ستھزاء وا2نEذار ، 

    :وھذه ا�ية التي بين أيدينا شبيھة ا0سلوب بقول الشاعر الجاھلي

  )2(جاء شقيٌق عارضا رمَحه          إّن بني عِمَك فيھم رماح 
  

منكر لقوة بني  رعلى غير مقتضى ظاھر شقيق ابن عم الشاعر ، فھو غي) إن ( فإن تأكيد الجملة بـ 

عمومته وھم غير عزل من الس�ح ، ولمجيئه على ھذه الھيئة ، وھو مدل بنفسه وشجاعته وقد 

وضع رمحه عرضا وكأنه واثق بنفسه وبتقاعس غرمائه ،أراد الشاعر أن يلفته بھذا ا0سلوب 

  .تھكمي ال
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  أغراض الخبر في السورة

إّن الغرض ا0ساس من الخبر في جميع المخاطبات ھو إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة    

ن يكEEون أويلEEزم فEEي ذلEEك النEEوع مEEن الخبEEر ) . فائEEدة الخبEEر ( ، وھEEو مEEا يسEEمى عنEEد الب�غيEEين بEEـ 

( خEر ويسEمونه بEـ يEون غرضEا حقيقيEا آيEذكر الب�غ أيضEاالمخاطب جاھ� بمضمون الخبر ، وھنEاك 

، ومن  أيضايقدم جديدا للمخاطب ، وإنما يفيد أّن المتكلم عالم بالحكم  ، وھذا الخبر �) �زم الفائدة 

احه في ا�متحان وعلمته ، أو تقول �خر أخفى عليك نج) زاركم محمٌد أمس ِ : ( ذلك قولنا لصديق 

  .)1( أيضانك عالم بالخبر ، لتعمله أ) ن نت نجحت في ا�متحاأ: ( خر من طريق آ

والنوع ا0ول ھو الغالب في لغة التخاطب ، والخطاب القرآني بوجه خاص ، 0نه موجه من العEالم   

ُيراد به غرضه ا0سEاس ، وھEو  ، إذن، لكريم االجاھل بكل شيء ، فالخبر في القرآن  إلىبكل شيء 

كلمEين ي الك�م نادر ، ويكاد يكون منحصرا فEي خطابEات المتفائدة الخبر ، أّما �زم الفائدة فوروده ف

لكريم فھو وإن جاء في بعض أخباره ما يفيد بأن 5 سبحانه عالم أيضا من البشر ، أما في القرآن ا

أن الغرض من ذلك ھو ليس ما ذكروه فحسب ، وإنما ھو لغرض آخر ومعنى  بما يعلمه المخاطب إ�ّ 

المحEاورات التEي نقلھEا لنEا القEرآن الكEريم فقEد يكEون الخبEر فEي  أمEا فEي. ثان يفھم من سياق النص 

لEى المخاطEب بEالقرآن لمتحEاورين ، وأمEا الخبEر بالنسEبة إبعضھا ھو مما يفيد �زم الفائEدة بالنسEبة ل

الكEريم فھEو لEيس كEذلك ، 0نEه عنEد ذلEك يكEون خبEرا الغEرض منEه إفEادة المخاطEب خبEر المحEاورة ، 

: ، وبين فرعون ، حيث يقول تعEالى ����المنقولة في سورة ا2سراء بين موسى  المحاورة: ومثاله 

���� �َ 6�1ِ� ,+���H���M ,0َ� َR�َ]Mَ �W,/�P��? ْEِ� <َ$=���)ِ� 6�	� ْRَV�)�Mَ T^��	�$� T^��34 �.���2 ��)�,! ��	�$2َ4 ��َ]�َ �5�َ 6�1ِ� ,+���H���M ,0َ� َR�َ]Mَ �W,/�P��? ْEِ� <َ$=���)ِ� 6�	� ْRَV�)�Mَ T^��	�$� T^��34 �.���2 ��)�,! ��	�$2َ4 ��َ]�َ �5�َ 6�1ِ� ,+���H���M ,0َ� َR�َ]Mَ �W,/�P��? ْEِ� <َ$=���)ِ� 6�	� ْRَV�)�Mَ T^��	�$� T^��34 �.���2 ��)�,! ��	�$2َ4 ��َ]�َ �5�َ 6�1ِ� ,+���H���M ,0َ� َR�َ]Mَ �W,/�P��? ْEِ� <َ$=���)ِ� 6�	� ْRَV�)�Mَ T^��	�$� T^��34 �.���2 ��)�,! ��	�$2َ4 ��َ]�َ �5ً���,����! ��)�,! ��3 �g�	ُ�َVً���,����! ��)�,! ��3 �g�	ُ�َVً���,����! ��)�,! ��3 �g�	ُ�َVً���,����! ��)�,! ��3 �g�	ُ�َV����  )2(  ثم ،

���Hـ��      ����  :  ����على لسان موسى �M �3ـ� �gـ�	ُ�َV�َ 6�1ِـ��5 �����ـ�=� ِL��َV�ْ��5 �^��5������� �@�� ��� ِ� �P;,_�/ َR�f1َْ* ��! �����>�H ��َ]�َ َR��َ     ـ���H���M �3ـ� �gـ�	ُ�َV�َ 6�1ِـ��5 �����ـ�=� ِL��َV�ْ��5 �^��5������� �@�� ��� ِ� �P;,_�/ َR�f1َْ* ��! �����>�H ��َ]�َ َR��َ     ـ���H���M �3ـ� �gـ�	ُ�َV�َ 6�1ِـ��5 �����ـ�=� ِL��َV�ْ��5 �^��5������� �@�� ��� ِ� �P;,_�/ َR�f1َْ* ��! �����>�H ��َ]�َ َR��َ     ـ���H���M �3ـ� �gـ�	ُ�َV�َ 6�1ِـ��5 �����ـ�=� ِL��َV�ْ��5 �^��5������� �@�� ��� ِ� �P;,_�/ َR�f1َْ* ��! �����>�H ��َ]�َ َR��َ ,+ ,+ ,+ ,+

��,&Oْ�!��,&Oْ�!��,&Oْ�!��,&Oْ�!    ً�ً�ً�ً����� )3 ( زا ����، فموسىEات والمعجEذه ا�يEه ھEي نفسEرا فEيس منكEه لEون بأنEى فرعEتج علEتيح 

: يريد أن يقول له ) عليه الس�م ( يتكابر ويجحد ، فموسى وكونھا من عند 5 سبحانه ، وإنما ھو 

بالنسبة لفرعون ) �زم فائدة(إني أعلم أنك مستيقن بھذه ا�يات ولكنك تجحدھا مكابرة ، فالخبر إذن 

  .، فائدة خبر ) صلى 5 عليه وآله ( ، وھو بالنسبة إلينا أو للنبي 
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، وھEو الغEرض ا0سEاس للخبEر ، 0ن المخاطEب فEي  وسورة ا2سراء أخبارھا كلھا من القسEم ا0ول 

فسEواء أكEان .  )1(القرآن الكريم جاھل بالنسبة لعلم 5 تعالى مھما تنEوع الخطEاب وتعEددت وجوھEه 

�َِ�    ����: ، كقوله تعالى ) صلى ] عليه وآله ( الخطاب خاصا بالنبي  �+�,'��:َ���3 ْEِ� �0ِ �+�,'��:َ���3 ���ِ ,W>َ�Hَ* , ��1َ�َِ� �+�,'��:َ���3 ْEِ� �0ِ �+�,'��:َ���3 ���ِ ,W>َ�Hَ* , ��1َ�َِ� �+�,'��:َ���3 ْEِ� �0ِ �+�,'��:َ���3 ���ِ ,W>َ�Hَ* , ��1َ�َِ� �+�,'��:َ���3 ْEِ� �0ِ �+�,'��:َ���3 ���ِ ,W>َ�Hَ* , ��1َ ْEِ��5 �g�$ ْEِ��5 �g�$ ْEِ��5 �g�$ ْEِ��5 �g�$

ً���,����! "#,?�� ���ِ� �+�,'ِ&�:2َ �+ِ� �+�,�����o�� ُR�ُ]�3 ْEِ� (����1َ �W,/ً���,����! "#,?�� ���ِ� �+�,'ِ&�:2َ �+ِ� �+�,�����o�� ُR�ُ]�3 ْEِ� (����1َ �W,/ً���,����! "#,?�� ���ِ� �+�,'ِ&�:2َ �+ِ� �+�,�����o�� ُR�ُ]�3 ْEِ� (����1َ �W,/ً���,����! "#,?�� ���ِ� �+�,'ِ&�:2َ �+ِ� �+�,�����o�� ُR�ُ]�3 ْEِ� (����1َ �W,/����    )2(  أم كان خاصا ومنه يراد العموم كقوله تعالى ، :���� 

,����َْ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/ �+ِ�,����َْ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/ �+ِ�,����َْ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/ �+ِ�,����َْ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/ �+ِ��WُA, ����      : ، أو خطابا عاما ويراد به العموم ، كقوله تعالى  )3( ���� �� ,WُA��� ,WُA��� ,WُA���

ً��$���� �WُAِ �+�َ� ,0�1ِ� �0�>ْIMَ � �! ��ُc:َ�&:َ�� ِ����&�ْ� 6�M �gْ>ُN�ْ� ,WُA�َ 6ِ?�f,3 ������ً��$���� �WُAِ �+�َ� ,0�1ِ� �0�>ْIMَ � �! ��ُc:َ�&:َ�� ِ����&�ْ� 6�M �gْ>ُN�ْ� ,WُA�َ 6ِ?�f,3 ������ً��$���� �WُAِ �+�َ� ,0�1ِ� �0�>ْIMَ � �! ��ُc:َ�&:َ�� ِ����&�ْ� 6�M �gْ>ُN�ْ� ,WُA�َ 6ِ?�f,3 ������ً��$���� �WُAِ �+�َ� ,0�1ِ� �0�>ْIMَ � �! ��ُc:َ�&:َ�� ِ����&�ْ� 6�M �gْ>ُN�ْ� ,WُA�َ 6ِ?�f,3 ����������)4( افكل ھذه أخEدة  ربEا فائEراد بھEي

الخبر ، 0نھا عبارة عن إفادات يجھلھا المخاطب على وجه التفصيل واليقين ، وإْن كان يدرك بعض 

   . � مضامينھا إجما

�5��S sَ5ُ�َ9�2��َ ً�Eِ<�$#" ����: وأما قوله تعالى   ,%���$َx ��	�$>َ�H ��ِ�:َْN:َ�� �g�$َ�ِ� ��	�$���5َ* ������ ِ �H �gَ1�,	�:ْN�$َ� �5,7�َ� �+ِ��5"#$�>�S sَ5ُ�َ9�2��َ ً�Eِ��5 ,%���$َx ��	�$>َ�H ��ِ�:َْN:َ�� �g�$َ�ِ� ��	�$���5َ* ������ ِ �H �gَ1�,	�:ْN�$َ� �5,7�َ� �+ِ��5"#$�>�S sَ5ُ�َ9�2��َ ً�Eِ��5 ,%���$َx ��	�$>َ�H ��ِ�:َْN:َ�� �g�$َ�ِ� ��	�$���5َ* ������ ِ �H �gَ1�,	�:ْN�$َ� �5,7�َ� �+ِ��5"#$�>�S sَ5ُ�َ9�2��َ ً�Eِ��5 ,%���$َx ��	�$>َ�H ��ِ�:َْN:َ�� �g�$َ�ِ� ��	�$���5َ* ������ ِ �H �gَ1�,	�:ْN�$َ� �5,7�َ� �+ِ�، وكذلك  )�5���� )5

���� >ْ�3 ; ً�Eِ��5 ��X�	�! sَ�,?ِ�ْ9,$�� ِL��َV�ْ� � �! �g1َ5�f�Nَ:���$َ� �5,7�َ� �+ِ��5>ْ�3 ; ً�Eِ��5 ��X�	�! sَ�,?ِ�ْ9,$�� ِL��َV�ْ� � �! �g1َ5�f�Nَ:���$َ� �5,7�َ� �+ِ��5>ْ�3 ; ً�Eِ��5 ��X�	�! sَ�,?ِ�ْ9,$�� ِL��َV�ْ� � �! �g1َ5�f�Nَ:���$َ� �5,7�َ� �+ِ��5>ْ�3 ; ً�Eِ��5 ��X�	�! sَ�,?ِ�ْ9,$�� ِL��َV�ْ� � �! �g1َ5�f�Nَ:���$َ� �5,7�َ� �+ِ��5"#$�>َ� ���ِ� �gMَ#�S �+�ُO�&"#$�>َ� ���ِ� �gMَ#�S �+�ُO�&"#$�>َ� ���ِ� �gMَ#�S �+�ُO�&"#$�>َ� ���ِ� �gMَ#�S �+�ُO�&����)6(  فليس المراد منه �زم الفائدة

ا كما يعلم الرسول يضيعلم أبأنه ) صلى 5 عليه وآله ( نبيه  أن 5 سبحانه يريد أْن يخبر : ، أي

ما يفعله ھؤ�ء القوم به من فتنة واستفزاز ، لحرفه عن الدين القويم ) وآله  صلى 5 عليه(

( تنبيھه  مة تارة وبالتھديد أخرى ، بل إن وراء ھذه ا0خبار أغراضا أخرى قد يكون منھابالمساو

صلى 5 (       لى مخططاتھم ومكرھم الخفي لحرف الدين ، وكذلك لتطمينهإ) صلى 5 عليه وآله 

لھم بأّن مكائدھم سوف � يكتب لھا النجاح ، 0نھم لو نجحوا بذلك سوف يتم استئصا) عليه وآله 

وكذلك قد يفھم منھا غرض آخر ، وھو أن سياق ھذين الخبرين المعلومين . حسب السنن ا2لھية 

)) إذا �تخذوك خلي� (( ھو لترتيب النتيجة عليھما ، وھي في ا0ولى ) صلى 5 عليه وآله ( للنبي 

  .)) وإذا �يلبثون خ�فك إ� قلي� (( ، وفي الثانية 
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ي السورة أخبار ظاھرھا الَبْدوي أنھا تفيد �زم الفائدة ، ولكن عند النظر فربما ترد ف ،إذن      

والتأمل يتضح أنھا تحمل وراءھا مضامين أخرى ، وانه � مكان لھذا النوع من ا0خبار في القرآن 

الكريم ، لعدم جدواھا وجديتھا ، إ� أن يضاف لھذا الغرض أغراض أخرى ، كما رأينا فيما تقدم ، 

    ����) : صلى 5 عليه وآله ( رى في ھذه ا�ية الكريمة حيث يقول تعالى مخاطبا نبيه الكريم وكما سن
ً�H�,&�	�3 ِL��َV�ْ� � �! ��	َ� ��,�ْN2َ ��:�� �gَ� � �!�_ُ1 � َ� ��ُ��َ��5ً�H�,&�	�3 ِL��َV�ْ� � �! ��	َ� ��,�ْN2َ ��:�� �gَ� � �!�_ُ1 � َ� ��ُ��َ��5ً�H�,&�	�3 ِL��َV�ْ� � �! ��	َ� ��,�ْN2َ ��:�� �gَ� � �!�_ُ1 � َ� ��ُ��َ��5ً�H�,&�	�3 ِL��َV�ْ� � �! ��	َ� ��,�ْN2َ ��:�� �gَ� � �!�_ُ1 � َ� ��ُ��َ��5    ۞ً�-ِ�ْNَ2 ��X�َ#�S ����Xْ1َV�ْ� ����َNُ:Mَ ٍ��	�H�5 ٍ<$�91َ � �! ٌD�	�? �g�َ �+�ُA2َ �5َ*ً�-ِ�ْNَ2 ��X�َ#�S ����Xْ1َV�ْ� ����َNُ:Mَ ٍ��	�H�5 ٍ<$�91َ � �! ٌD�	�? �g�َ �+�ُA2َ �5َ*ً�-ِ�ْNَ2 ��X�َ#�S ����Xْ1َV�ْ� ����َNُ:Mَ ٍ��	�H�5 ٍ<$�91َ � �! ٌD�	�? �g�َ �+�ُA2َ �5َ*ً�-ِ�ْNَ2 ��X�َ#�S ����Xْ1َV�ْ� ����َNُ:Mَ ٍ��	�H�5 ٍ<$�91َ � �! ٌD�	�? �g�َ �+�ُA2َ �5َ*    ۞    **** �5 �5 �5 �5

"#$ِ&َ� �DَA�=#��ْ���5 �0�>��ِ �6�2ْV2َ �5َ* ً�N���� ��	�$>َ�H �����Hَh ���َ� �P������� yَ�]��ُ2"#$ِ&َ� �DَA�=#��ْ���5 �0�>��ِ �6�2ْV2َ �5َ* ً�N���� ��	�$>َ�H �����Hَh ���َ� �P������� yَ�]��ُ2"#$ِ&َ� �DَA�=#��ْ���5 �0�>��ِ �6�2ْV2َ �5َ* ً�N���� ��	�$>َ�H �����Hَh ���َ� �P������� yَ�]��ُ2"#$ِ&َ� �DَA�=#��ْ���5 �0�>��ِ �6�2ْV2َ �5َ* ً�N���� ��	�$>َ�H �����Hَh ���َ� �P������� yَ�]��ُ2    ۞    **** 6�M ��َ��2َ �5َ* Tu,��Sُh � �! i��$� �gَ� �+�ُA�3 �5 6�M ��َ��2َ �5َ* Tu,��Sُh � �! i��$� �gَ� �+�ُA�3 �5 6�M ��َ��2َ �5َ* Tu,��Sُh � �! i��$� �gَ� �+�ُA�3 �5 6�M ��َ��2َ �5َ* Tu,��Sُh � �! i��$� �gَ� �+�ُA�3 �5

<ُْ� ,%ُ*��ْ]َ1 ً��:َ�� ��	�$َ>�H َR�f�	ُ2 ��:�� �g�$��,��� � �!�_ُ1 � َ��5 �P�������<ُْ� ,%ُ*��ْ]َ1 ً��:َ�� ��	�$َ>�H َR�f�	ُ2 ��:�� �g�$��,��� � �!�_ُ1 � َ��5 �P�������<ُْ� ,%ُ*��ْ]َ1 ً��:َ�� ��	�$َ>�H َR�f�	ُ2 ��:�� �g�$��,��� � �!�_ُ1 � َ��5 �P�������<ُْ� ,%ُ*��ْ]َ1 ً��:َ�� ��	�$َ>�H َR�f�	ُ2 ��:�� �g�$��,��� � �!�_ُ1 � َ��5 �P�������    ً;�,)�� ً��� �̀ ���ِ� ,��	ُ� ْ<�/ 6��� �+����&,)ً;�,)�� ً��� �̀ ���ِ� ,��	ُ� ْ<�/ 6��� �+����&,)ً;�,)�� ً��� �̀ ���ِ� ,��	ُ� ْ<�/ 6��� �+����&,)ً;�,)�� ً��� �̀ ���ِ� ,��	ُ� ْ<�/ 6��� �+����&,)���� )1( .  

) صلى 5 عليه وآله( 0ن النبي  إن ھذه ا0خبار تفيد �زم الفائدة ،: فقد يقول قائل    

ن 5 تعالى أراد أْن حات من قومه فھو يعلمھا جيدا ، وأقد عاش وشھد كل ھذه ا�قترا

أن : ھذه ا�قتراحات ، ولكن بعد التدبر ن�حظ ، أو� إننا على علم أيضا ب: يقول له 

القرآن لم يرد إخباره بھذا المعنى فحسب ، وإنما قد يكون أراد من خ�ل ذلك الكشف 

عن جھالة ھؤ�ء القوم في اقتراحاتھم ، وبيان أّن المعجزة ھي من أمر 5 سبحانه 

مھمته التبليغ وليس إصدار ، الذي ) صلى 5 عليه وآله ( وليس من اختصاص النبي 

  .المعجزات كلما طلب منه ذلك 

صلى 5 (  ، وھو إصدار التعليمات للنبي أن ھذه ا0خبار ترتب عليھا ك�م آخر: وثانيا   

ُُ ����   لمواجھة ھؤ�ء وكيفية الرد عليھم بما يناسب حالھم وھو قوله تعالى) عليه وآله  ُ�ُ��� ْ< ْ< ْ< ْ<

��ِ� ,��	ُ� ْ<�/ 6��� �+����&,)��ِ� ,��	ُ� ْ<�/ 6��� �+����&,)��ِ� ,��	ُ� ْ<�/ 6��� �+����&,)��ِ� ,��	ُ� ْ<�/ 6��� �+����&,)ً;�,)�� ً���`� �ً;�,)�� ً���`� �ً;�,)�� ً���`� �ً;�,)�� ً���`� � ����  .  
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أنـّه يراد به إع�م  إ�ّ ) صلى 5 عليه وآله ( ن كان خاّصا موجھا للنبي أن ھذا الخطاب وإ: وثالثا  

،  )صلى 5 عليه وآله وسلم (المشركين من قومھم ، وتعريفھم بمحنة نبيھم ا بض�لا0مة وتعريفھ

  . ئدة فھو بالنسبة لWمة فائدة الخبر وليس �زم الفا

  : المعاني الثانية للخبر في السورة

قد علمنا أنf الحقيقة في الخبر أن يلقى لغرض أساس ھو فائدة الخبر، وآخر ثانوي ھو �زم الفائدة   

، وقد يخرج عن الغرضين السابقين إلى أغراض تفھم من السياق وقرائن ا0حوال ، وھEي أغEراض 

فخEر ر الضعف ، وتحريك الھمة ، والتوبيخ والتحذير ، والا�سترحام ، وإظھا: ومعان كثيرة ، منھا 

  . لى الذوق السليم والمدح ، وغير ذلك مما يرجع إ

لEيس  –والجدير ذكره ھا ھنا ، أن ھذه المعاني الثانيEة للخبEر ، وإْن كانEت مEرادات جديEة للمEتكلم    

إ� أنھEا معEان ناتجEة عEن  –با0لفاظ المستعملة فيھا وضEعا ، وإنمEا بواسEطة القEرائن وحEال المEتكلم 

ومEEراده مEEن قبEEل المEEتكلم ، وبEEذلك نكتشEEف أن ھEEذه  أيضEEاالمعEEاني ا0وليEEة الحقيقيEEة التEEي ھEEي جديEEة 

تتجاوزھا دائما وإنمEا ھEي فEي الغالEب ظ�Eل ومكم�Eت  المعاني الجديدة � تلغي المعاني الحقيقية و�

بعEEد إخبEEارھم  إسEEرائيلمخاطبEEا بنEEي  للمعEEاني الحقيقيEEة ا0ساسEEية للخبEEر ، ففEEي قولEEه تعEEالى مEEث�

�1َ      ����: فسادتين التاريخيتين با2 �1َ  �5�ِ+� H,ـ��H �Wُ2,ـ�� �1َ  �5�ِ+� H,ـ��H �Wُ2,ـ�� �1َ  �5�ِ+� H,ـ��H �Wُ2,ـ�� ن ھEذه حقيقEي يEراد بEه إفEادة المخEاطبين بEأ، إخبEار  )1(    �����5�ِ+� H,ـ��H �Wُ2,ـ��

السنة ا2لھية ماضية فيكم ومتجددة ، ولكEن سEياق الخبEر يحمEل بEالتبع فEي طياتEه معنEى آخEر مفEاده 

  . النص التھديد والوعيد الذي يفھم من سياق 

، ونريد به إنسانا شجاعا ، فإّن المعنى الحقيقي ) رأيُت أسداً : ( وليس ا0مر كذلك عندما نقول   

غير مطلوب جّديا على مستوى الد�لة التصديقية للك�م ، و� ) رؤية ا0سد ( في ھذه الجملة وھو 

ا ، أما ما نقصده من المعاني يبقى للحقيقة سوى مدلولھا التصوري فقط ، 0نھا � تنفك عن اللفظ أبد

الثانية لWخبار فھو لوازمھا المختلفة التي تفھم من السياق والقرائن مع انحفاظ قيمة الخبر 

  .  ا0ساسية وھي إفادة الخبر مضمون الجملة للمخاطب
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�ِ+� *َ����	�:����َ* �Wُ	��WُA��ُNْ1َVَ� �Wُ: ����: ولذلك فإننا عندما ننظر في قوله تعالى        �WُA��ُNْ1َVَ� �Wُ:�	����َ* �Wُ:�	����َ* �+ِ��WُA��ُNْ1َVَ� �Wُ:�	����َ* �Wُ:�	����َ* �+ِ��WُA��ُNْ1َVَ� �Wُ:�	����َ* �Wُ:�	����َ* �+ِ�    ��X>ََM �Wُ2ْV�)َ* �+ِ��5��X>ََM �Wُ2ْV�)َ* �+ِ��5��X>ََM �Wُ2ْV�)َ* �+ِ��5��X>ََM �Wُ2ْV�)َ* �+ِ��5���� )1(  ،

� يتبادر لنا مضمون تلك الحقيقة فحسب ، وإنما سوف تنبعث في النفس القوة وا0مل ، وا2صرار ، 

عمال سوف يكون مرجعھا إلينا ، إْن شرا واْن خيرا ، لھمة لما عرفناه من أن نتائج ا0وتحريك ا

لھرتزل مؤسس الكيان  –مرة  –قيل (( ه لما إنطبعه يدرك ھذه المعادلة ، ولذلك وا2نسان ب

كان اليھود خ�ل أربعة آ�ف سنة بؤساء محرومين ، فكيف تبادر : الصھيوني الغاصب في فلسطين 

إن أحسنتم : ( فرأيت فيه آية تقول ) محمد ( قرأت قرآن : ذھنك تأسيس دولة لھم ؟ فقال  إلى

البؤس الذي يعانيه اليھود في العالم ليس إ� من عند  ، فعرفت أنf ) أحسنتم 0نفسكم وإْن أسأتم فلھا 

�3ِ � ����-�ً ����: وكذلك قوله تعالى .  )2()) أنفسھم �M�َA>ْ�� �W�	�X�? ��	ْ>�'�?�5ً�-���� � 3ِ��M�َA>ْ�� �W�	�X�? ��	ْ>�'�?�5ً�-���� � 3ِ��M�َA>ْ�� �W�	�X�? ��	ْ>�'�?�5ً�-���� � 3ِ��M�َA>ْ�� �W�	�X�? ��	ْ>�'�?�5���� )3(  فمضافا إلى ما يحمله ،

الخبر من معنى أول وغرض أساس ، وھو ا2خبار بمصير بني إسرائيل ، وكل من لم ينتفع بالحكمة 

جھنم ، ولكن  إلىالسنن والقوانين التي حددھا 5 سبحانه في كتابه العزيز بأن مصيرھم ا2لھية و

0ّن العذاب في  ، معنى آخر ، وھو ا2ھانة وا2ذ�ل والتحقير لھؤ�ء إلىالخبر يوحي من بعد ذلك 

حال وكيف يكون . )4(، محيطا به � رجاء فيه للخ�ص منه  لrنسانھذا المكان سوف يكون حاصرا 

  .  )5(من يقضي حياته الخالدة سجينا؟ 

وھكذا نجد أخبار  القرآن الكريم عامة ، وما نحن بصدده في سورة ا2سراء خاصة ، تنطوي على    

جانب عظيم من العظة وا�عتبار ، 0نھا أخبار ليست غايتھا القصة ، أو التسلية أو التسجيل 

ية منھا أْن تنعكس على واقع ا2نسان ومجتمعه ، حتى التاريخي ، وإنما جميعھا تنبض بالحياة ، الغا

يتمثلھا في حياته أينما حل ، و0جل ھذه الغاية يسوق ھذه ا0خبار  لrنسانتصبح مفاھيم وقيما عليا 

ھذه المعاني الثانية وتبرزھا بقوة في صور مختلفة من الترغيب والترھيب  إلىبطريقة توحي 

��0 ���� : : : : قوله تعالى  إلىفانظر . والمبالغة والتھويل ���� ,+�َn�$�`�� �+�َ��5 �[�e��$�`�� �+����Sِ� ��ُ1�َ� � 3ِ����&,�ْ�� �+ِ� �0����� ,+�َn�$�`�� �+�َ��5 �[�e��$�`�� �+����Sِ� ��ُ1�َ� � 3ِ����&,�ْ�� �+ِ� �0����� ,+�َn�$�`�� �+�َ��5 �[�e��$�`�� �+����Sِ� ��ُ1�َ� � 3ِ����&,�ْ�� �+ِ� �0����� ,+�َn�$�`�� �+�َ��5 �[�e��$�`�� �+����Sِ� ��ُ1�َ� � 3ِ����&,�ْ�� �+ِ�

ً���ُNَ�ً���ُNَ�ً���ُNَ�ً���ُNَ����� )6(  كيف يحمل من النھي عن التبذير ويھول من أمره ، ويرغب في ا�بتعاد عنه عندما ،

الظاھرة في ) تبذر تبذيرا  و�: ( قرنه بالشيطان الجاحد بنعمة ربه ؟ ، وكأن النص لم يكتف بعبارة 
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تبعھا بجملة خبرية تحمل على الشعور بالھول من مخاطر التبذير على ا2نسان ومجتمعه ، النھي ، فأ

وھذا من مفردات التناوب الد�لي بين الخبر وا2نشاء ، الذي اشرنا إليه فيما سبق ، حيث يتعاضد 

مل حلة وبمستويات مختلفة تناسب جميع ا0سلوبان في إبراز المعنى وتجليته في أبھى صورة وأج

، لجواز حملھا على الكراھة أو ) و� تبذر تبذيرا ( المكلفين ، فلعل بعض الناس � ينتھي بقوله 

ا2رشاد ، مما � يبعث على الجد في ا�جتناب ، ولكن عندما يقرن ھذا النھي بخبر ينطوي على 

افه عن سنة 5 في الحياة كما انحرف الشيطان تھويل أمر ا2سراف والتبذير ويعرف خطورته وانحر

  .   ا�نتھاء إلىوأتباعه من ا2نس والجن ، سوف يرتدع ويكون أسرع 

�$َ9ْ��ِ�ِ �5���H ,+���1ْ�Vْ�� �+�َ,�;ً ����: وكذلك قوله تعالى         ,%�P��H,7 ���`��ِ ,+���ْ1�Vْ�� ,b���3�5ً;�,��H ,+���1ْ�Vْ�� �+�َ��5 ِ��$َ9ْ��ِ ,%�P��H,7 ���`��ِ ,+���ْ1�Vْ�� ,b���3�5ً;�,��H ,+���1ْ�Vْ�� �+�َ��5 ِ��$َ9ْ��ِ ,%�P��H,7 ���`��ِ ,+���ْ1�Vْ�� ,b���3�5ً;�,��H ,+���1ْ�Vْ�� �+�َ��5 ِ��$َ9ْ��ِ ,%�P��H,7 ���`��ِ ,+���ْ1�Vْ�� ,b���3�5���� )1(  فھذا

ا2نسان وھي عجلته وتسرعه في الحكم على ا0شياء  الخبر يرصد حقيقة نفسية لدى

فيحسب الشر خيرا والخير شرا ، فيدعو في موارد الشر كما يدعو في موارد الخير ، 

ولكن 5 سبحانه � يريد فقط التنبيه إلى ھذه الحقيقة الذميمة لدى ا2نسان ، وإنما ھناك 

أدب من آداب الدعاء  إلىإشارة  دعوة ضمنية إلى اجتنابھا والتطھر منھا ، وفيه كذلك

  .  ) 2(وھو عدم ا�ستعجال 

َ��ً �3ْ<[َ�%,     ����:وكذلك في قوله تعالى :�� �D�!��$�]ْ�� �����3 ,0�َ ,dِ�ْ9ُ1�5 �0�],	,H 6�M ,%���=�eَ ,%��	�!�f�َْ* ٍ+���1ِْ� �<ُ��5 ,%�َ]>ْ�3 ً��َ:�� �D�!��$�]ْ�� �����3 ,0�َ ,dِ�ْ9ُ1�5 �0�],	,H 6�M ,%���=�eَ ,%��	�!�f�َْ* ٍ+���1ِْ� �<ُ��5 ,%�َ]>ْ�3 ً��َ:�� �D�!��$�]ْ�� �����3 ,0�َ ,dِ�ْ9ُ1�5 �0�],	,H 6�M ,%���=�eَ ,%��	�!�f�َْ* ٍ+���1ِْ� �<ُ��5 ,%�َ]>ْ�3 ً��َ:�� �D�!��$�]ْ�� �����3 ,0�َ ,dِ�ْ9ُ1�5 �0�],	,H 6�M ,%���=�eَ ,%��	�!�f�َْ* ٍ+���1ِْ� �<ُ��5

، 0نه المسؤول لى تحمل ا2نسان المسؤولية فأن في الخبر دعوة ضمنية إ )3(    ����!�	�`,���ً!�	�`,���ً!�	�`,���ً!�	�`,���ً

�9�3��EَVْ>�� �+5ْ�َ�+ِ (,����ً ����: وقوله تعالى . الوحيد عن عمله  �WِX�$>َ�H �>َ:ْ,3 �َEِ� �0�>�&�َ � �! �W>ْ�'�ْ� ��ُ25ُ* � 3����� �+ِ�ً����,) ِ+�َ�ْEَVْ>�� �+5���9�3 �WِX�$>َ�H �>َ:ْ,3 �َEِ� �0�>�&�َ � �! �W>ْ�'�ْ� ��ُ25ُ* � 3����� �+ِ�ً����,) ِ+�َ�ْEَVْ>�� �+5���9�3 �WِX�$>َ�H �>َ:ْ,3 �َEِ� �0�>�&�َ � �! �W>ْ�'�ْ� ��ُ25ُ* � 3����� �+ِ�ً����,) ِ+�َ�ْEَVْ>�� �+5���9�3 �WِX�$>َ�H �>َ:ْ,3 �َEِ� �0�>�&�َ � �! �W>ْ�'�ْ� ��ُ25ُ* � 3����� �+ِ�    

۞    ً;�,'ْN���َ ��	��� ,��H�5 �+�َ� �+ِ� ��	��� �+����&,) �+�ُ��ُ]�3�5ً;�,'ْN���َ ��	��� ,��H�5 �+�َ� �+ِ� ��	��� �+����&,) �+�ُ��ُ]�3�5ً;�,'ْN���َ ��	��� ,��H�5 �+�َ� �+ِ� ��	��� �+����&,) �+�ُ��ُ]�3�5ً;�,'ْN���َ ��	��� ,��H�5 �+�َ� �+ِ� ��	�المدح والثناء ، فھو بما ينطوي على  )�3�5  ���� )4[ُ��ُ�+� (,&����+� ��

خبر أنھم فقط الذين يعرفون 5 سبحانه ويتقونه ، ذين ميزھم 5 سبحانه وأللعلماء ال
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وأنھم أول من شھد بالوحدانية بعد 5 وم�ئكته ، فيه حث للمخاطب على اقتفاء آثارھم 

  . والمسير بھداھم في تقديس 5 وطاعته وتسبيحه والسجود له طائعا منيبا خاشعا 

وھكذا يجد المتتبع في أخبار ھذه السورة المباركة م�مح تعبيرية ومضامين كبيرة تشيع بين    

  .عباراتھا لتضفي عليھا طابع الحياة والديمومة والشمول 

  

   اإلنشاء يف سورة اإلسراءاإلنشاء يف سورة اإلسراءاإلنشاء يف سورة اإلسراءاإلنشاء يف سورة اإلسراء       

  
ظه قبل كل ك�م � يحتمل الصدق والكذب لذاته ، 0نه ليس لمدلول لف(( ا2نشاء وكما قدمنا ، ھو      

  . )1()) النطق به واقع خارجي يطابقه أو � يطابقه 

ما أْن يكون خبرا أو يكون إنشاء ، والمعتمد في ھذا التقسيم وقد بينا أنf الك�م � يعدو أ    

ما أْن يكون لنسبته خارج 0نه أ(( التامة لكل من الجملتين وا�نحصار ھو اخت�ف مفھوم النسبة 

لى ، وتوصلنا إ  )2()) ، أو � يكون لھا خارج ، ا0ول الخبر ، والثاني ا2نشاء تطابقه أو � تطابقه 

أّن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليھا بما ھي حقيقة واقعة (( تقرير الفرق بـ 

وشيء مفروغ منه ، والجملة ا2نشائية موضوعة للنسبة منظورا إليھا بما ھي نسبة يراد 

  . )3())تحقيقھا

و� يخفى ما لrنشاء بما له من ميزة ا2يجاد المثير من اثر في ھيجان المشاعر وا�نفعا�ت ،    

ولكن � ينبغي .  )4()) واللغة تكون آدب من غيرھا إذا اشتملت على ا2نشاء (( والبعث والتحريك ، 

رية محدودة في اللغات الصيغ الخب(( لى حد أْن يقال أّن ال في تأصيله وتفضيله على الخبر إا2يغ

) 5())ا2نشائية العباراتُ  وھي في اللغة ا0دبية � تثير ا�نفعال و� تحرك النفس وإنما تثير ا�نفعا�تِ 

  .  

 يقوم الخبر مقامھا والقرآن الكريم يستعمل ا0سلوب ا2نشائي كثيرا ويوظفه في سياقات متعددة �  

لى ب صلة وأكثر عناية بالمخاطب منه إا2نشاء أقر 0نّ  ، ثارات مناسبة عند الملتقيمحدثا بذلك إ

  .الخبر ، الذي يعتمد كثيرا على السرد بضمير المتكلم والغائب
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وفي سورة ا2سراء وجدنا ذلك التنوع بين الخبر وا2نشاء وھذا قد شكل ميزة جمالية فيھا ، وقد     

ث إنھا تمثل ما يقارب النصف بالنسبة رأينا سابقا أن نسبة ا2نشاء في السورة كبيرة نسبيا ، حي

  .للخبر فيھا 

ما (( وقد ورد أسلوب ا2نشاء في السورة بقسميه الطلبي وغير الطلبي ، فأما الطلبي فھو    

وھو خمسة أنواع  )1()) يستدعي مطلوبا غير حاصل في وقت الطلب وذلك �متناع تحصيل الحاصل 

ھو مورد العناية في علم وھذا النوع . والنداء  ، تمنيوال ، وا�ستفھام ، والنھي ، ا0مر: وھي 

لى أغراض مجازية تفھم من ؛ لخروجه من أغراضه الحقيقية إ لما فيه من تفنن في القول المعاني ؛

  .والنھي وا�ستفھام ، ا0مر: سياق الك�م ، وقد ورد من ھذا ا0سلوب ث�ثة أنواع في السورة ھي 

  

  

  ��:�א.$�:�
و �

فعEل : ولEه صEيغ أربعEة وھEي . )2(ھو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه ا�ستع�ء          

  . ا0مر ، والمضارع المجزوم ب�م ا0مر ، واسم فعل ا0مر ، والمصدر النائب عن فعل ا0مر 

     fوا0صل في د�لة ا0مر ھو الوجوب ، وقد اختلف ا0صوليون في كيفيته ، وملخص أقوالھم ، أن 

أنf صيغة ا0مر موضوعة للوجوب : ما كونه بحكم الوضع أي نشأ ظھور ا0مر في الوجوب ھو أم

بشھادة أن ا�مر العرفي إذا أمر المكلف بصيغة ا0مر ولم يأت  ،والدليل على ذلك ھو التبادر(( 

وي�م المكلف بالمأمور به معتذرا بأني لم أكن اعرف أنf ھذا واجب أو مستحب � يقبل منه العذر 

ما كون ،وأ )3()) على تخلفه عن ا�متثال وليس ذلك إ� �نسباق الوجوب عرفا من اللفظ وتبادره 

ھو أظھر  ّن الوجوبعة لمطلق أنواع الطلب ، وأصيغة ا0مر تدل على الوجوب بحكم كونھا موضو

ووجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم طاعة أمر المولى  ا0فراد فينصرف إليه ، أو أن الوجوب

  .  )4(ا�نبعاث عن بعثه قضاء لحق المولوية والعبودية ، ما لم يرخص نفس المولى بالترك ويأذن به 

ستفاد من سياق الك�م وقرائن ير الوجوب وا2لزام توقد تدل صيغ ا0مر على معان أخرى غ     

  .ا0حوال 
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يرھا من أساليب ا2نشاء وصيغ ا0مر ھي ا0كثر شيوعا واستعما� في سورة ا2سراء من غ     

في السورة بصيغة فعل ا0مر ، ماعدا مرة واحدة ترد ) مرة  48(ا0خرى ، إذ ترد ھذه الصيغة 

�����1 (: (بالمصدر النائب عن فعل ا0مر ، وھو قوله تعالى  3������5�1����  3������5�1����  3������5�1����  3������5 (( )1( .  

وعا من الخطاب ويشكل ا0مر مع أسلوب النھي الذي يليه في كثرة ا�ستعمال في السورة ، ن    

وحتى ا�ية ) 22(المؤثر والمتنوع ، فن�حظ أنf خطاب السورة يأخذ منحى جديدا ابتداء من ا�ية 

���( من قوله تعالى ) 37(! L��� � ِ }� ;5���! L��� � ِ }� ;5���! L��� � ِ }� ;5���! L��� � ِ }� ;5  ()2(  حيث تبدأ سلسلة من ا0وامر والنواھي بشكل ،

من الموسيقى  ع إكسابه نوعاً من ألوان الجذب للمخاطب ، م متناوب وھذا ما أكسب الخطاب لوناً 

الموزعة مابين ا�يات وا�ية الواحدة  ءالداخلية في النص ، يسببه ھذا التتابع من صور ا2نشا

�5; 2ُ&����� 2َ&���3��ً ����: أحيانا ، كقوله تعالى  ِ<$ِ&���� � ���5 �[�A����ْ���5 ,0�]�� ����ُ]ْ�� �َE �^4�5ً��3���&2َ �����&ُ2 ;�5 ِ<$ِ&���� � ���5 �[�A����ْ���5 ,0�]�� ����ُ]ْ�� �َE �^4�5ً��3���&2َ �����&ُ2 ;�5 ِ<$ِ&���� � ���5 �[�A����ْ���5 ,0�]�� ����ُ]ْ�� �َE �^4�5ً��3���&2َ �����&ُ2 ;�5 ِ<$ِ&���� � ���5 �[�A����ْ���5 ,0�]�� ����ُ]ْ�� �َE �^4�5����)3( وربما اجتمعت ث�ثة ،

+� ���6     ����ليب في ا�ية الواحدة لخلق أجواء مناسبة 2ثارة معان إضافية ، كقوله تعالى    أسا���6 �ُْ> (,&���� �+����&,) <ُْ� 6��� �+����&,) <ُْ� 6��� �+����&,) <ُْ�

ً;�,)�� ً��� �̀ ���ِ� ,��	ُ� <ْ�/ً;�,)�� ً��� �̀ ���ِ� ,��	ُ� <ْ�/ً;�,)�� ً��� �̀ ���ِ� ,��	ُ� <ْ�/ً;�,)�� ً��� �̀ ���ِ� ,�: ين ي، وربما جاءت أفعال ا0مر متشابھة ، وذلك �جتماع خطابين متتال )4( ����/�ْ> �ُ	�

لى ا�خرين ، ، وخطاب آخر بواسطته إ )وآله وسلمصلى 5 عليه (ي بنخطاب القرآن الكريم لل

������ � ���� : كقوله تعالى �� ��,H�7� ِ5َ* �0�>�� ��,H�7� ِ<ُ�� �������� ��,H�7� ِ5َ* �0�>�� ��,H�7� ِ<ُ�� �������� ��,H�7� ِ5َ* �0�>�� ��,H�7� ِ<ُ�� �������� ��,H�7� ِ5َ* �0�>�� ��,H�7� ِ<ُ�  ����)5(  ,��    ����:وقوله تعالى	�0ِ *�5َ ; 2ُ_�!� ��,	�!4 <ُْ���,	�!�_ُ2 ; �5َ* �0ِ ��,	�!4 <ُْ���,	�!�_ُ2 ; �5َ* �0ِ ��,	�!4 <ُْ���,	�!�_ُ2 ; �5َ* �0ِ ����وقوله تعالى  )4 <ُْ�����)6!�	,�� 

ً��3���� �5َ* "Y������� ��ُ1�ُ� ْ<ُ�ً��3���� �5َ* "Y������� ��ُ1�ُ� ْ<ُ�ً��3���� �5َ* "Y������� ��ُ1�ُ� ْ<ُ�ً��3���� �5َ* "Y������� ��ُ1�ُ� ْ<ُ�����    )7( .  

بعضھا حقيقي يفيد ا2لزام والوجوب وبعضھا ا�خر يفيد وا0غراض التي تؤديھا صيغة ا0مر       

�E �^45 �E �^45 �E �^45 �E �^45  ����: فمن ا0غراض الحقيقية لWمر ، قوله تعالى  ، معاني أخرى تفھم من السياق والقرائن
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 [A���5 0]� ��]�� [A���5 0]� ��]�� [A���5 0]� ��]�� [A���5 0]� ���������D ����: ، وقوله تعالى  )1( ������[�� � �! �R���� �C��	�? ���,X�َ �q�N�S��5�D�������� � �! �R���� �C��	�? ���,X�َ �q�N�S��5�D�������� � �! �R���� �C��	�? ���,X�َ �q�N�S��5�D�������� � �! �R���� �C��	�? ���,X�َ �q�N�S��5���� )2(  وقوله تعالى  :     ����  

ِW$�]:َ��,�ْ�� ِU�َn���]ْ��ِ ��ُ1ِh�5 �Wُ:>ْ�� �َEِ� <َ�$َAْ�� ��ُM�5َ*�5ِW$�]:َ��,�ْ�� ِU�َn���]ْ��ِ ��ُ1ِh�5 �Wُ:>ْ�� �َEِ� <َ�$َAْ�� ��ُM�5َ*�5ِW$�]:َ��,�ْ�� ِU�َn���]ْ��ِ ��ُ1ِh�5 �Wُ:>ْ�� �َEِ� <َ�$َAْ�� ��ُM�5َ*�5ِW$�]:َ��,�ْ�� ِU�َn���]ْ��ِ ��ُ1ِh�5 �Wُ:>ْ�� �َEِ� <َ�$َAْ�� ��ُM�5َ*�5����  )3(  وقوله تعالى ، :���� ���X�'ْ��ِ ��ُM�5َ*�5���X�'ْ��ِ ��ُM�5َ*�5���X�'ْ��ِ ��ُM�5َ*�5���X�'ْ��ِ ��ُM�5َ*�5 ���� )4(  وقوله ،

َ���ِ: ( تعالى N�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َNْ�� �+4��ُ��5 ِ<�$�>�� ِl��َx �َ�ِ� ِ{���`�� �s�ُ�,��� �Y#���� ِW��َ*ِ���َN�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َNْ�� �+4��ُ��5 ِ<�$�>�� ِl��َx �َ�ِ� ِ{���`�� �s�ُ�,��� �Y#���� ِW��َ*ِ���َN�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َNْ�� �+4��ُ��5 ِ<�$�>�� ِl��َx �َ�ِ� ِ{���`�� �s�ُ�,��� �Y#���� ِW��َ*ِ���َN�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َNْ�� �+4��ُ��5 ِ<�$�>�� ِl��َx �َ�ِ� ِ{���`�� �s�ُ�,��� �Y#���� ِW��َ*    ً�7�,X� �̀! �+�َ�ً�7�,X� �̀! �+�َ�ً�7�,X� �̀! �+�َ�ً�7�,X� : ، وقوله تعالى  )5( �����َ�+� !̀�

���� �gَ� ًDَ>�M�1َ �0ِ �����X:ََM ِ<�$�>�� � �!�5�gَ� ًDَ>�M�1َ �0ِ �����X:ََM ِ<�$�>�� � �!�5�gَ� ًDَ>�M�1َ �0ِ �����X:ََM ِ<�$�>�� � �!�5�gَ� ًDَ>�M�1َ �0ِ �����X:ََM ِ<�$�>�� � �!�5����  )6( .  

فن�حظ أّن ا0مر في جميع ھذه ا�يات يدل على نسبة بين الفعل والفاعل منظورا إليھا بما ھي نسبة  

بأي حال من ا0حوال التسامح و� يمكن  ، يراد تحقيقھا وبعث المكلف نحو إيجادھا على وجه ا2لزام

  .   ما كان على وجه الضرورة وا�ضطرار فيھا إ�ّ 

من إيتاء ذي القربى حقوقھم وطاعة الوالدين ، وا2يفاء بالعھد ، والكيل ، وإقامة الص�ة،  فكلّ     

ن ، كلھا محبوبة ] سبحانه ، ومطلوبة م)له وسلمصلى 5 عليه وآ( بالنسبة للنبي وص�ة الليل 

ا2نسان على وجه ا2لزام وعدم الترك ، لوجود المصلحة التامة فيھا ، وفي التقصير والتساھل ، أو 

  .والمجتمع  لrنسانالترك لھا ، المفسدة التامة 

أما المعاني الثانية التي تؤديھا صيغ ا0مر فھي كثيرة ومتعددة بعدد السياقات المحتملة في اللغة      

  .سورة الكريمة اشتملت على كثير منھا و� يمكن حصرھا ، وال

�� �g�$>َ�H ����$&�ً ����: فمنھا قوله تعالى    ���$ْ�� �g��ْN�	ِ �َNَ� �g��:َ�� ْ*���ْ�ً�&$���� �g�$>َ�H �����$ْ�� �g��ْN�	ِ �َNَ� �g��:َ�� ْ*���ْ�ً�&$���� �g�$>َ�H �����$ْ�� �g��ْN�	ِ �َNَ� �g��:َ�� ْ*���ْ�ً�&$���� �g�$>َ�H �����$ْ�� �g��ْN�	ِ �َNَ� �g��:َ�� ْ*��نى ، فالمعنى الثاني ، بعد المع )7( �����ْ�

ن ا2نسان ھو المسؤول ا0ول عن أعماله ف� حجة له بعد ما سطره ا0ول الحقيقي لWمر ، يفيد بأ

.   في الكتاب ، وكذلك يفيد إثبات عدالة 5 سبحانه وتعالى في محاسبة البشر يوم القيامةعلى نفسه 

ْ&��, �IْNَ2$#" ����:  ومنھا قوله تعالى ��5*َ T^��?���7 ,��&ْ�َ* ,Y���S�>َْ��5 ٍq�'� �>َ�H �W,XَI�'� ��	ْ>�IMَ �r�$َ� ��ُo1ْ�"#$�IْNَ2 ,��&ْ�َ*�5 T^��?���7 ,��&ْ�َ* ,Y���S�>َْ��5 ٍq�'� �>َ�H �W,XَI�'� ��	ْ>�IMَ �r�$َ� ��ُo1ْ�"#$�IْNَ2 ,��&ْ�َ*�5 T^��?���7 ,��&ْ�َ* ,Y���S�>َْ��5 ٍq�'� �>َ�H �W,XَI�'� ��	ْ>�IMَ �r�$َ� ��ُo1ْ�"#$�IْNَ2 ,��&ْ�َ*�5 T^��?���7 ,��&ْ�َ* ,Y���S�>َْ��5 ٍq�'� �>َ�H �W,XَI�'� ��	ْ>�IMَ �r�$َ� ��ُo1ْ�    ����)8( .  
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الناس بعضھم  ، سبحانه، من تفضيل 5 تبار ، والتعجيب غرض العظة وا�عفا0مر ھنا إرشادي ل   

لى الدرجات أعلى في ا�خرة ، فانظر إعلى بعض في الدنيا ، وإن ھذا التفضيل سيكون أعظم ، و

  .   آثار 5 في خلقه واصبر واعتبر 

��c�v 6�1��$-� ����: ومنھا قوله تعالى      �� ���َ� ���,X������� �@�� <ُْ��5�-�c�v 6�1��$��� ���َ� ���,X������� �@�� <ُْ��5�-�c�v 6�1��$��� ���َ� ���,X������� �@�� <ُْ��5�-�c�v 6�1��$��� ���َ� ���,X������� �@�� <ُْ��5  ً◌���� )1(   فقد تغير ھنا مدلول صيغة ،

ذي ورد فيه وھو صدوره من الداني لى معنى آخر أحدثه السياق المن ا2لزام إ) ارحم ( فعل  ا0مر 

  .وفيه يكون طلب الرحمة على وجه الدعاء والسؤال من 5 سبحانه وتعالى  ، لى العاليإ

        �� � �! �g�'ِ&2َ	��X�? �+ِQMَ �W,X	�,���f�? �W��! �g�'ِ&2َ � ��ً���ُM���! "P��f�? �Wُ	��X�? �+ِQMَ �W,X	�,���f�? �W��! �g�'ِ&2َ � ��ً���ُM���! "P��f�? �Wُ	��X�? �+ِQMَ �W,X	�,���f�? �W��! �g�'ِ&2َ � ��ً���ُM���! "P��f�? �Wُ	��X�? �+ِQMَ �W,X	�,���f�? �W�Mَ ���/ْE� َR��َMَ ���/ْE� َR��َMَ ���/ْE� َR��َMَ ���/ْE� َR��ًَ���ُM���! "P��f�? �Wُ ����: ومنھا قوله تعالى مخاطبا الشيطان     

ِR����!َV�ْ� 6�M �W,Xْ�ِ���G�5 �g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$َ>�H ���>�?َ*�5 �g�2����ِ �W,X�	�! ���'َnَ:�)� ِ �! ْhِfْNَ:�)��5ِR����!َV�ْ� 6�M �W,Xْ�ِ���G�5 �g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$َ>�H ���>�?َ*�5 �g�2����ِ �W,X�	�! ���'َnَ:�)� ِ �! ْhِfْNَ:�)��5ِR����!َV�ْ� 6�M �W,Xْ�ِ���G�5 �g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$َ>�H ���>�?َ*�5 �g�2����ِ �W,X�	�! ���'َnَ:�)� ِ �! ْhِfْNَ:�)��5ِR����!َV�ْ� 6�M �W,Xْ�ِ���G�5 �g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$َ>�H ���>�?َ*�5 �g�2����ِ �W,X�	�! ���'َnَ:�)� ِ �! ْhِfْNَ:�)��5     ��!�5 �W,/���H�5 �7;�5َV�ْ��5 ��!�5 �W,/���H�5 �7;�5َV�ْ��5 ��!�5 �W,/���H�5 �7;�5َV�ْ��5 ��!�5 �W,/���H�5 �7;�5َV�ْ��5

ِ� ,+�َn�$�`�� ,W,/,��'�3ِ� ,+�َn�$�`�� ,W,/,��'�3ِ� ,+�َn�$�`�� ,W,/,��'�3ِ� ,+�َn�$�`�� ,W,/,��'�3��5,�ُx �����5,�ُx �����5,�ُx �����5,�ُx ���    ًً ً�ً��� )2(  

) ......تك واستفزز من استطعت منھم بصو( :معنى صيغة ا0مر (( إّن : يقول الرازي في تفسيره   

  . )3()) اجھد جھدك فسترى ما ينزل بك : التھديد كما يقال 

لكن بعد النظر في سياق ھذه ا0فعال وطريقة عرضھا نستطيع أْن نستشف معانَي أخرى ، منھا و     

ا2مھال المشوب بالتھديد والوعيد ، وعند الم�حظة نجد أّن ھناك خمسة أفعال أمر متنوعة : 

، ون�حظ أّن ا0فعال ا0ربعة ا0خيرة )  عد ْ  –شارك  –أجلب  –استفزز  –اذھب ( ومتتابعة ھي 

مھال التي تدل على إ... ) اذھب فمن تبعك منھم ( ھي تفصيل وتنويع يمكن أْن يستغنى عنه بعبارة 

0فعال لى التفصيل بذكر اف للخلق ، ولكن 5 سبحانه عمد إإبليس بكل ما يفعله من وسوسة وانحرا

لى طرق إبليس في تدليسه الناس وختلھم وإغوائھم ، فكان بذكرھا فائدة ا0خرى للتدليل وا2يحاء إ

وجيه الخطاب له عدوھم من خ�ل ت يلية ومعنى آخر غايته البيان من أجل تنبيه ا�خرين إلىتفص

افعل كذا ، وكذا : وھو كمن يقول 0حد ا0شرار مخاطبا إياه  ، على وجه الفضيحة وكشف ا0سرار

لى أعماله وحيله التي يتبعھا ھذا الشرير في ا2ضرار با�خرين بالناس ، وغايته تنبيه السامعين إ

  .بغية الحذر منه 
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���1ِ  ����، بعد قولھم  ) <ُْ�ً��3���� �5َ*ً��3���� �5َ*ً��3���� �5َ*ً��3���� �5َ*����    )1� <ُْ� "Y������� ��ُ1�ُ� <ُْ� "Y������� ��ُ1�ُ� <ُْ� "Y������� ��ُ1�ُ�Y������� ��ُ1�ُ"  ����ومنھا قوله تعالى     َ* ً�2�Mَ,��5 ً�!�oَ�H ��	ُ� �َEِ�َ* ��ُ��َ��5 ��1ِ�َ* ً�2�Mَ,��5 ً�!�oَ�H ��	ُ� �َEِ�َ* ��ُ��َ��5 ��1ِ�َ* ً�2�Mَ,��5 ً�!�oَ�H ��	ُ� �َEِ�َ* ��ُ��َ��5 ��1ِ�َ* ً�2�Mَ,��5 ً�!�oَ�H ��	ُ� �َEِ�َ* ��ُ��َ��5

ً��3���? ً�]ْ>�S �+�ُZ�,'�&��َ�ً��3���? ً�]ْ>�S �+�ُZ�,'�&��َ�ً��3���? ً�]ْ>�S �+�ُZ�,'�&��َ�ً��3���? ً�]ْ>�S �+�ُZ�,'�&��َ����� )2( .  

  

  

  

مEا يكEون بعيEدا عEن ھEذا السEياق ، ، وھEو رب )3(إّن ا0مر ھنا يفيد ا2ھانة   : حيث قال بعضھم       

بعد شيء من بعدما كنتم عظاما نخرة ، فكونوا أعودتكم وبعثكم  ن المعنى ھو إنكم إذا كنتم منكرين0

بعEد قبEو� للحيEاة مEن العظEام بعEد ت�شEيھما ، بEل ن تكونوا حجارة أو حديدا فإنھما أكأ ، قبول الحياة

تكونوا نكم مھما كأن تكونوا الموت نفسه ، فإ) ركم أو خلقا مما يكبر في صدو( بعد من ذلك وا أكون

  . ، فالك�م إذن على سبيل المبالغة والتحدي ودحض الحجة  )4(على إعادتكم مرة ثانية ن 5 قادر فإ

�0ِ *�5َ ; 2ُ_�!�	,�� ����: ومنھا قوله تعالى      ��,	�!,���ُْ> 4	�0ِ *�5َ ; 2ُ_�!� ��,	�!4 <ُْ���,	�!�_ُ2 ; �5َ* �0ِ ��,	�!4 <ُْ���,	�!�_ُ2 ; �5َ* �0ِ ��,	�!4 <ُْ� ����)5(  Eد البيEار بعEويض با�ختيEه تفEان ، ، فھذا أمر غايت

رون 5 شEEيئا بكفEEركم و� نEEه سEEواء آمنEEتم بEEه أو لEEم تؤمنEEوا � تضEEمشEEوب بالتھديEEد والتسEEوية ، فإ

  .بإيمانكم ، وإنما تضرون أنفسكم وتسعون لھا بالھ�ك والَخسار  هتنفعون

��:א�����:�/�����    �

دل بصيغته ا ھو م: ، أو فقل)6())ھو طلب الكف عن الفعل على وجه ا�ستع�ء وا2لزام (( و          

المضارع المقرون  ين له صيغة واحدة وھي، وھو عند الب�غي )7(على الزجر عن الفعل وردعه عنه 

� تفعل (جر وطلب الكف ، نحو 0صوليين فھو كل صيغة تدل على الزما عند االمقرون ب� الناھية ، أ

  .  )8() إياك أْن تفعل ( و ) 
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وصيغة النھي تدل على الحرمة ، 0نھا موضوعة للنسبة ا2مساكية بوصEفھا ناتجEة عEن كراھEة      

،  )1(لدليل على أنھا موضوعة كذلك ھو التبادر كمEا تقEدم فEي صEيغة ا0مEر شديدة وھي الحرمة ، وا

  .)2(لى معان أخر تستفاد من سياق الك�م وقرائن ا0حوالتخرج ھذه الصيغة عن أصل معناھا إ وقد

والسEEورة المباركEEة تحتEEوي علEEى مجموعEEة كبيEEرة مEEن النEEواھي شEEكلت بمجموعھEEا قطعEEة متناسEEقة  

آية كما مEر ، ھEدفھا رفEع قيمEة ا2نسEان بتخليتEه عEن )  18( ا0وامر في بالتناوب مع مجموعة من 

مجموعة الرذائل والنواقص ، وثم تحليته بآثEار خلقيEة رائعEة ، وقEد وصEف 5 تعEالى ھEذه الصEفات 

�ُ>�  �g��َE��H ,0ُm�$�) �+�َ	��� � �g��َE �<ُ��H ,0ُm�$�) �+�َ	��� � �g��َE �<ُ��H ,0ُm�$�) �+�َ	��� � �g��َE �<ُ��H ,0ُm�$�) �+�َ	���     ����بأنھا سيئة ومكروھة عنده سبحانه فيجب اجتنابھا حيث يقول عز من قائل 

��������ً�/5,�ْA�! �g�ً�/5,�ْA�! �g�ً�/5,�ْA�! �g�ً�/5,�ْA�! �g����� )3(
��ـ�g !���ـ�           ����:   ، ووصف التمسك بتلك النواھي بأنھا من آثار الحكمة حيث يقEول   َE   ـ����! �gـ�� َE   ـ����! �gـ�� َE   ـ����! �gـ�� َE

�D��ْA���ْ� � �! �g��� �g�$�َ ِ� ����5َ*�D��ْA���ْ� � �! �g��� �g�$�َ ِ� ����5َ*�D��ْA���ْ� � �! �g��� �g�$�َ ِ� ����5َ*�D��ْA���ْ� � �! �g��� �g�$�َ ِ� ����5َ* ���� )4( .  

مEرة فEي سEورة ا2سEراء ، ا0عEم ا0غلEب منھEا دل علEى المعنEى )  18( وقد وردت ھذه الصEيغة     

ِ ����: و الحرمة وطلب الكف علEى وجEه ا2لEزام ، كقولEه تعEالى الحقيقي  للصيغة ، وھ f5 َعEلْ َمEَتْجَع �َ

  :، وكذلك ا�يات الكريمة ا�تية  )5( ����إَِلھاً آَخَر َفَتْقُعَد َمْذُموماً َمْخُذو�ً 

   ���� �l���ْ�ِ ��� ِ� ,0�>�� ������ 6�:��� �{ْN�	�� ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�l���ْ�ِ ��� ِ� ,0�>�� ������ 6�:��� �{ْN�	�� ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�l���ْ�ِ ��� ِ� ,0�>�� ������ 6�:��� �{ْN�	�� ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�l���ْ�ِ ��� ِ� ,0�>�� ������ 6�:��� �{ْN�	�� ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5����    )6(   

� ,/���X�	2َ ;�5,/���X�	2َ ;�5,/���X�	2َ ;�5,/���X�	2َ ;�5���������������� )7(  

���� �1َ�f�� ��,��ْ]2َ ;�5�1َ�f�� ��,��ْ]2َ ;�5�1َ�f�� ��,��ْ]2َ ;�5�1َ�f�� ��,��ْ]2َ ;�5 ���� )8(   

���� iW>ْ�H �0ِ �g�َ �{�$�َ ��! ,rْ]2َ ;�5iW>ْ�H �0ِ �g�َ �{�$�َ ��! ,rْ]2َ ;�5iW>ْ�H �0ِ �g�َ �{�$�َ ��! ,rْ]2َ ;�5iW>ْ�H �0ِ �g�َ �{�$�َ ��! ,rْ]2َ ;�5 ���� )9(   

���� ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��َ2 ;�5ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��َ2 ;�5ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��َ2 ;�5ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��َ2 ;�5���� )1(   
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فاتخاذ الشEريك ، وقتEل ا0و�د ، وقتEل الEنفس المحرمEة ، ومقاربEة الزنEى ، واقتفEاء الظنEون  

يمكEن  ة عند 5 سبحانه ، وعند العقل السليم ، �وا0ھواء ، والتكبر ، كل ھذه خصال مذموم

الترخيص والتسامح في اقترافھا ، لذلك ورد النھي المؤكد بشأنھا بغية اجتنابھا والتطھر منھا 

.   

قلEEي� فEEي ھEEذه  أمEEا بالنسEEبة للمعEEاني الثانيEEة ، أو  ا�سEEتعمال المجEEازي للصEEيغة فلEEم يEEرد إ�ّ   

�َِ�� ,H	 ��Xnْ,��&2َ ;�5 �g�],��y���&�ْ� �<ُ  ����: ه  تعالى السورة ، والتي قد يكون منھا قول ًD�َ�ُ>ْc�! sَ���3 <ْ�'��2َ ;�5 �y���&�ْ� �<ُ� ��Xnْ,��&2َ ;�5 �g�],	,H ��َِ� ًD�َ�ُ>ْc�! sَ���3 <ْ�'��2َ ;�5 �y���&�ْ� �<ُ� ��Xnْ,��&2َ ;�5 �g�],	,H ��َِ� ًD�َ�ُ>ْc�! sَ���3 <ْ�'��2َ ;�5 �y���&�ْ� �<ُ� ��Xnْ,��&2َ ;�5 �g�],	,H ��َِ� ًD�َ�ُ>ْc�! sَ���3 <ْ�'��2َ ;�5

ــ���ً ــ���Mًََ:[ْ',ــ�� !�<ُ�!ــ�ً !����, ــ���Mًََ:[ْ',ــ�� !�<ُ�!ــ�ً !����, ــ���Mًََ:[ْ',ــ�� !�<ُ�!ــ�ً !����, لEEى كيفيEEة ا2نفEEاق ، وھEEي الوسEEطية بEEين إ، الEEذي يفھEEم منEEه ا2رشEEاد  )Mَ���� )2َ:[ْ',ــ�� !�<ُ�!ــ�ً !����,

اس ، ومنقطعا في تدبير من قبل نفسه ومن الن ا2فراط والتفريط اللذْين يجع�ن ا2نسان م�ماً 

  . معيشته 

�$� � �g��َE (�&ِ$#" ����: وكذلك قوله تعالى    ِ|:َ���5 ��Xِ ���M�َ9ُ2 ;�5 �g�2#��ِ ���X��2َ ;�5"#$ِ&�) �g��َE � �$� ِ|:َ���5 ��Xِ ���M�َ9ُ2 ;�5 �g�2#��ِ ���X��2َ ;�5"#$ِ&�) �g��َE � �$� ِ|:َ���5 ��Xِ ���M�َ9ُ2 ;�5 �g�2#��ِ ���X��2َ ;�5"#$ِ&�) �g��َE � �$� ِ|:َ���5 ��Xِ ���M�َ9ُ2 ;�5 �g�2#��ِ ���X��2َ ;�5����)3 (ى ، وEارة إلEه ا2شEفي

�ّن ذلEك لEيس مEن أدب الEدعاء فEي الص�Eة ، و�  ؛ نه � ينبغي الصياح والصراخ في الص�ةأ

ع فEي الصEلوات كمEا جEاء فEي رّ درجة بعيدة ، فھو أمر إرشادي ، ولذلك شُ  إلىيجوز ا2خفات 

غيEر خفEات فEي الصEلوات النھاريEة ، والجھEر فEي الصEلوات الليليEة ، ولعEل ا�يEة يات ا2الروا

فEي لى ھذه الوسEطية روايات ، وإنما ھي بصدد ا2رشاد إلى ذلك التشريع الثابت في الناظرة إ

الجھEEر رفEEع : (( حيEEث يقEEول  ����لEEى ذلEEك يشEEير ا2مEEام الصEEادق خفEEات ، وإكيفيEEة الجھEEر وا2

  . )4())رأ ما بين ذلكما لم تسمع نفسك ، واقھا الصوت والتخافت ب

  

�:�א� (��מ�:�/��/����� �

  

الھمEزة : ، ويؤدى بEأدوات كثيEرة ھEي  )5(ھو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل        

  . وھل ، وھما حرفان 

  . ان ، وأين ، وأنـّى ، وكم ، وأّي ، وھي أسماء ، وإي وما ، ومتى    
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  : أقسام  إلىوتنقسم بحسب الطلب    

  . يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى وھو الھمزة  ما    -1

 . وھو ھل  ، ما يطلب به التصديق فقط -2

 . ب به التصور فقط ، وھو بقية ألفاظ ا�ستفھام لطما ي -3

دراك الموضوع وحده أو المحمEول وحEده أو وذلك كإ،  ، ھو إدراك المفردوالمقصود بالتصور       

أعلEي ٌ قEادم أم : حEد ا0مEرين مثEل لحالة يكون عند التردد في تعيين أھما معا ، وا�ستفھام في ھذه ا

  . سعيد ؟  

والمقصود بالتصديق ھو إدراك وقوع النسEبة التامEة بEين المسEند والمسEند إليEه أو عEدم       

لى وطلب التصور مرجعه إ(( ، )1(ا ، بحيث يكون المتكلم خالي الذھن مما استفھم عنه وقوعھ

لEEى ه راجعEEا إديق وجدتEEتفصEEيل المفّصEEل بالنسEEبة ، وإذا تأملEEت التصEE إلEEىتفصEEيل المجمEEل أو 

، وھو طلب تعيين الثبوت أو ا�نتفاء فEي مقEام التEردد ، نقEول فEي طلEب  أيضاتفصيل المجمل 

أدبس ٌ : أحصل ا�نط�ق ؟ ، وفي طلب التصور بما في طرف المسند إليه  :التصديق بالھمزة 

أفي الخابية دبسك أم في الّزق ؟ ، فأنت فEي ا0ول : في ا2ناء أم عسلٌ ؟ ، وفي طرف المسند 

تطلب تفصيل المسند إليEه وھEو المظEروف ، وفEي الثEاني تطلEب تفصEيل المسEند وھEو الظEرف 

(()2( .  

ھEو المعEاني الثانيEة التEي يؤديھEا ھEذا ا0سEلوب فEي سEياقاته المختلفEة ،  والذي يھمنا ھنا     

والذي نريد أْن نتوجEه بالعنايEة إليEه ھEو أّن طلEب الفھEم أو العلEم مEن قبEل المEتكلم فEي القEرآن 

ينقله  ما في القرآن إ�ّ  ، إذن ، الكريم وھو 5 سبحانه غير مقصود وغير وارد ، ف� استفھام

  .اورين من البشر وغيرھم ويصوره عن المتح

مرات بأسماء ا�ستفھام )  4( مرة  ، منھا )  15( وقد ورد ھذا ا0سلوب في سورة ا2سراء 

التي يسأل بھا عن العاقل ، في قوله تعالى ) َمن ( التي يراد بھا التصور ، وھي مرة واحدة بـ 

 :����  �1َ,�$�',3 � �! �+�ُ��ُ]�$��Mَ�1َ ,�$�',3 � �! �+�ُ��ُ]�$��Mَ�1َ ,�$�',3 � �! �+�ُ��ُ]�$��Mَ�1َ ,�$�',3 � �! �+�ُ��ُ]�$��Mَ ����)3(  ـEومرة واحدة ب ، )Eه ) ى متEي قولEان ، فEن الزمEا عEأل بھEي يسEالت

التEي يسEال بھEا عEن الحEال ، فEي قولEه ) كيEف ( ومرة واحدة بEـ ) 4( ���� 35[���+ !:� /�35[���+ !:� /�35[���+ !:� /�35[���+ !:� /� ����: تعالى 
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,�� �n:َ���3 #Mَ ���>َIMَ َR�Oَ�!َV�ْ� �g�َ$',�+� (�&ِ$#" ����: تعالى ��َj �r�$َ� ��ُo1ْ�"#$ِ&�) �+�,'$�n:َ���3 #Mَ ���>َIMَ َR�Oَ�!َV�ْ� �g�َ ��,��َj �r�$َ� ��ُo1ْ�"#$ِ&�) �+�,'$�n:َ���3 #Mَ ���>َIMَ َR�Oَ�!َV�ْ� �g�َ ��,��َj �r�$َ� ��ُo1ْ�"#$ِ&�) �+�,'$�n:َ���3 #Mَ ���>َIMَ َR�Oَ�!َV�ْ� �g�َ ��,��َj �r�$َ� ��ُo1ْ����� )1(  . سEى العكEو� جواب ھنا عل

قEل الEذي فطEركم أول مEرة ( ، حيث أجيب عن ا0ول بEـ ) متى ( و ) من ( مين بـ من ا�ستفھا

0نEه لEيس  ؛ ، أما ھنEا فقEد عEدم الجEواب... ) قل عسى أن يكون قريبا ( وعن الثاني بـ ... ) 

صEلى 5 عليEه (ب مEن حEال ھEؤ�ء بعEدم التصEديق بالرسEول ياستفھاما حقيقيا ، بل ھو للتعج

أمEا ا�سEتفھام بEا0داتين السEابقتين . ه بالسحر فضلوا عن سواء السبيل ، واتھام )وآله وسلم

ن كEان سEؤالھم النسEبة وھEم منكEرو البعEث ، وإفھو استفھام حقيقي صادر ممن يجھEل إدراك 

ينطوي على شيء من ا2نكار وا�ستبعاد وا�ستغراب بدليل عدم رضاھم عن الجواب في قوله 

فسينغضEEون إليEEك رؤوسEEھم : ( ، فكEEان حEEالھم ھEEو )  قEEل الEEذي فطEEركم أول مEEرة: ( تعEEالى 

   ... ).ويقولون متى ھو 

فEEي قولEEه  أيضEEاالEEذي ورد مEEرة واحEEدة ) ھEEل ( أمEEا بقيEEة المEEوارد فكانEEت بحEEرف ا�سEEتفھام    

��ً ��(,�;ً ����: تعالى�`� ���ِ� ,��	ُ� <ْ�/ 6��� �+����&,) <ُْ�ً;�,)�� ً���`� ���ِ� ,��	ُ� <ْ�/ 6��� �+����&,) <ُْ�ً;�,)�� ً���`� ���ِ� ,��	ُ� <ْ�/ 6��� �+����&,) <ُْ�ً;�,)�� ً���`� ���ِ� ,��	ُ� <ْ�/ 6� ، وھو استفھام مجازي غرضه النفي ، أي )2( �����ُْ> (,&����+� ��

،وينطEوي علEى تعجيEب مEن أحEوال ھEؤ�ء القEوم ومEن مقترحEاتھم  رسEو�ً  بشEراً  ما كنت إ�ّ  :

  .الغريبة 

كلھEا تحمEل معEان غيEر  ، مواضEع مEن السEورة)  10( أما ا�سEتفھام بEالھمزة فقEد ورد فEي   

معانيھا الحقيقية ، والتEي منھEا قولEه تعEالى علEى لسEان إبلEيس الEذي امتنEع عEن السEجود مEع 

�� �e$	�ً  ����: الم�ئكةْ]>َ�S � ���� ,�,��)َ*َ* َR��ًَ�	$�e ��ْ]>َ�S � ���� ,�,��)َ*َ* َR��ًَ�	$�e ��ْ]>َ�S � ���� ,�,��)َ*َ* َR��ًَ�	$�e ��ْ]>َ�S � ���� ,�,��)َ*َ* َR��َ    ۞              �Dـ�!��$�]�ْ� ِ��َِ�ـ� �3ـ�� ِ 2َ���َِ�ـ� �3ـ���ِ �ْ�[�$��!�ـ�g:َ�3َ*��َ* َR��َ          �D /�ـ�َ� ���ـ��� �َ��!�ـ�� �H<َـ�6 َ�ـ�Sَ* � �mـ ِ 2َ���َِ�ـ� �3ـ���ِ �ْ�[�$��!�ـ�g:َ�3َ*��َ* َR��َ          �D /�ـ�َ� ���ـ��� �َ��!�ـ�� �H<َـ�6 َ�ـ�Sَ* � �mـ ِ 2َ���َِ�ـ� �3ـ���ِ �ْ�[�$��!�ـ�g:َ�3َ*��َ* َR��َ          �D /�ـ�َ� ���ـ��� �َ��!�ـ�� �H<َـ�6 َ�ـ�Sَ* � �mـ ِ 2َ���g:َ�3َ*��َ* َR��َ /�ـ�َ� ���ـ��� �َ��!�ـ�� �H<َـ�6 َ�ـ�Sَ* � �mـ

"#$�>�َ ��� ِ� ,0:َ�3 ��ُE � َA�	:َ��َV�َ"#$�>�َ ��� ِ� ,0:َ�3 ��ُE � َA�	:َ��َV�َ"#$�>�َ ��� ِ� ,0:َ�3 ��ُE � َA�	:َ��َV�َ"#$�>�َ ��� ِ� ,0:َ�3 ��ُE � َA�	:َ��َV�َ���� )3(  من قبل الشيطان أمام 5 سبحانه  وقح ، الذي ھو استفھام إنكاري

شEرف أدم فوجEب أْن يكEون أن أصEله اشEرف مEن أصEل آ:  تعالى ، عندما أجرى قياسا مفادهو

(( ، ) أرأيتEك ھEذا الEذي كرمEت ( منه ، فكيف يكون سجود منEه لمEن ھEو دونEه ؟ ، أّمEا قولEه 

صEر ، أو امتنع أْن تكEون رؤيEة الب) رأيت ( على) الھمزة ( نه إذا دخلت إ : فيقول المفسرون

)) قوله أرأيتك معنEاه اخبرنEي : قال الزجاج (( ،   )4()  )) خبرني أ( عنى   القلب ، وصار بم
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ولعل معنى الكلمة (( ، ولئن كان ا0مر كذلك فأين نبرة ا�ستفھام في ھذا التركيب إذن ؟ ،  )1(

نEه تركيEب يEوحي بنبEرة اسEتفھام فيھEا نEوع مEن ، ومھما يكEن فإ )2())نك تغلبني ھل ظننت أ: 

فعل بھذا الذي كرمته علي وأمرتني بالسEجود ستعلم ما أ: ، وكأنه كان يقول  ردالتحدي والتم

  .  !!له من غير استحقاق له 

��S �+�ُZ�,'�&���َ ��1ِْ<[�ً ?���3ـ��ً  ����: ومنھا قوله تعالى  َ* ً�2�Mَ,��5 ً�!�oَ�H ��	ُ� �َEِ���S �+�ُZ�,'�&���َ ��1ِْ<[�ً ?���3ـ��ً �5َ���ُ�� *ََ* ً�2�Mَ,��5 ً�!�oَ�H ��	ُ� �َEِ���S �+�ُZ�,'�&���َ ��1ِْ<[�ً ?���3ـ��ً �5َ���ُ�� *ََ* ً�2�Mَ,��5 ً�!�oَ�H ��	ُ� �َEِ���S �+�ُZ�,'�&���َ ��1ِْ<[�ً ?���3ـ��ً �5َ���ُ�� *ََ* ً�2�Mَ,��5 ً�!�oَ�H ��	ُ� �َEِ�، وفيEه إنكEار واسEتغراب  ) �5���� )3َ���ُ�� *َ

ت ، وھEEو كاشEEف عEEن جھEEالتھم وعمEEايتھم عEEن حقEEائق الموجEEودات ، وتعجEEب مEEن البعEEث بعEEد المEEو

وبراھين ا0مور ، التي تثبت قدرة 5 سبحانه على كل شيء ، لو أبصروھا ، ولذلك يEأتيھم الجEواب 

�3����5 *َ+� ��<��0 �����    ����،،،،، بأنھم غير معذورين بھذا ا2نكار ، 0نكم لم تحققوا جيدا فيما حولكم سريعاً  �W�َ�5َ*����� �0�>�� �+َ* ��5���3 �W�َ�5َ*����� �0�>�� �+َ* ��5���3 �W�َ�5َ*����� �0�>�� �+َ* ��5���3 �W�َ�5َ* �l>َ�S � �l>َ�S � �l>َ�S � �l>َ�S �

 �W,X>َOْ�! �lُ>ْ9�3 �+َ* �>َ�H i��7��َ �L��َV�ْ��5 �^��5������� �W,X>َOْ�! �lُ>ْ9�3 �+َ* �>َ�H i��7��َ �L��َV�ْ��5 �^��5������� �W,X>َOْ�! �lُ>ْ9�3 �+َ* �>َ�H i��7��َ �L��َV�ْ��5 �^��5������� �W,X>َOْ�! �lُ>ْ9�3 �+َ* �>َ�H i��7��َ �L��َV�ْ��5 �^��5����������� )4(  .  

��Z�1ًَِ ����: وكذلك قوله تعالى     �DَA�=#���ْ� � �! َ�َ9�2��5 �[�	�&�ْ�ِ �WُA��� �Wُ��َN�vَVMََ*ً�Z�1َِ� �DَA�=#���ْ� � �! َ�َ9�2��5 �[�	�&�ْ�ِ �WُA��� �Wُ��َN�vَVMََ*ً�Z�1َِ� �DَA�=#���ْ� � �! َ�َ9�2��5 �[�	�&�ْ�ِ �WُA��� �Wُ��َN�vَVMََ*ً�Z�1َِ� �DَA�=#���ْ� � �! َ�َ9�2��5 �[�	�&�ْ�ِ �WُA��� �Wُ��َN�vَVMََ* ���� )5(  ، )) وھو إنكار على

 ����      ، )6()) بما فيEه أعظEم الفضEيحة  ه إ�ّ صيغة السؤال عن مذھب ظاھر الفساد � جواب لصاحب

ً��$�o�H ً;���َ �+�ُ��ُ]:َ�َ �WُA�1ِ�ً��$�o�H ً;���َ �+�ُ��ُ]:َ�َ �WُA�1ِ�ً��$�o�H ً;���َ �+�ُ��ُ]:َ�َ �WُA�1ِ�ً��$�o�H ً;���َ �+�ُ��ُ]:َ�َ �WُA�1ِ����� .  

ھذه ھي أھم ا0ساليب ا2نشائية الطلبية التي استعملت في ھذه السورة المباركة ، ولكن بقي أن       

��c�v 6�1��$-���5ًُْ> ��@� �������5ُْ> ��@� �������5ُْ> ��@� �������5ُْ> ��@� �����  ����: نشير إلى أّن أسلوب النداء قد ورد مرتين فيھا ، ا0ولى �� ���َ� ���,X��ً�-�c�v 6�1��$��� ���َ� ���,X��ً�-�c�v 6�1��$��� ���َ� ���,X��ً�-�c�v 6�1��$��� ���َ� ���,X������
)7(     ، ، ، ،

 D$1�O��5 D$1�O��5 D$1�O��5 D$1�O��5����     Tz���v �d��ْ9,! 6�	�?ِ��Sَ*�5 Tz���v <َ�S��,! 6�	>ْ�S�7َ* �@�� <ُْ��5 Tz���v �d��ْ9,! 6�	�?ِ��Sَ*�5 Tz���v <َ�S��,! 6�	>ْ�S�7َ* �@�� <ُْ��5 Tz���v �d��ْ9,! 6�	�?ِ��Sَ*�5 Tz���v <َ�S��,! 6�	>ْ�S�7َ* �@�� <ُْ��5 Tz���v �d��ْ9,! 6�	�?ِ��Sَ*�5 Tz���v <َ�S��,! 6�	>ْ�S�7َ* �@�� <ُْ��5���� )8(  ، وقد حذف حرف النداء وبقي المنادى ،

ى في آيتين ھما قوله تعال وھذا ھو ا0صل في القرآن كله إ�ّ  ، )رب ( يحذف مع كلمة  وھو غالبا ما
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:  ���� �+�,	�!�_,3 ; i����َ �P;,_�/ �+ِ� �@�� ��3 �0�>$���5�+�,	�!�_,3 ; i����َ �P;,_�/ �+ِ� �@�� ��3 �0�>$���5�+�,	�!�_,3 ; i����َ �P;,_�/ �+ِ� �@�� ��3 �0�>$���5�+�,	�!�_,3 ; i����َ �P;,_�/ �+ِ�����X�! �+4,���ً ����و  )��3 �0�>$���5���� )1 ��@� ُ]�ْ� �َ��/ 6 ��5ُ�َ9�2�!���َ �+ِ� �@�� ��3 ُR�,)���� َR��َ�5ً���,��X�! �+4��ُ]�ْ� �َ��/ �5ُ�َ9�2� 6�!���َ �+ِ� �@�� ��3 ُR�,)���� َR��َ�5ً���,��X�! �+4��ُ]�ْ� �َ��/ �5ُ�َ9�2� 6�!���َ �+ِ� �@�� ��3 ُR�,)���� َR��َ�5ً���,��X�! �+4��ُ]�ْ� �َ��/ �5ُ�َ9�2� 6�!���َ �+ِ� �@�� ��3 ُR�,)���� َR��َ�5����  )2(  وقد ،

وقد جاء في سورة ا2سراء ، على ا0صل الغالب ، ولعل الحكمة من ھذا الحذف ھو لبيان قرب العبد 

  .به وكثرة استعماله لھذه الكلمة واللھج بھا من ر

  

   :ا2نشاء غير الطلبي       
  

ما ا2نشاء غير الطلبEي وھEو مEا � يسEتدعي مطلوبEا غيEر حاصEل وقEت الطلEب ، فيقEول عنEه وأ      

 0نھEا � تحتمEل ؛خبار، ولكنھا � يراد بھا ا2 )3(لى ا2نشاء ّن أكثر صيغة أخبار ُنقلت إإ : الب�غيون

لقلEEة  ا2نشEEاء النEEوع مEEن  الصEEدق والكEEذب ولEEذلك لEEم توضEEع مEEع الخبEEر ، و� يھEEتم الب�غيEEون بھEEذه

المEدح ، والEذم ، والتعجEب ، والقسEم ، والرجEاء ، وصEيغ : وھذه الصEيغ ھEي  المتعلقة به ا0غراض

  . العقود 

(      ا بالمصEدروقد ورد منھا في السورة أسلوبا التعجب والرجاء ، أما التعجب فقEد ورد سEماعي   

ِ'�&���%� َ�$�#" !� � �ْ������ِ ����أربع مرات ، في قوله تعالى ) سبحان  (���)َ* ������ �+����&,)ِ������ْ� � �! "#�$�َ �%���&�'ِ (���)َ* ������ �+����&,)ِ������ْ� � �! "#�$�َ �%���&�'ِ (���)َ* ������ �+����&,)ِ������ْ� � �! "#�$�َ �%���&�'ِ (���)َ* ������ �+����&,)��ِ������ْ� ��َِ� ِ�������ْ� ����ِ������ْ� ��َِ� ِ�������ْ� ����ِ������ْ� ��َِ� ِ�������ْ� ����ِ������ْ� ��َِ� ِ�������ْ� ������َْV�ْ�����َْV�ْ�����َْV�ْ�����َْV�ْ�����)4( 

��ِ������ْ���ِ������ْ���ِ������ْ���ِ������ْ�����َْV�ْ�����َْV�ْ�����َْV�ْ�����َْV�ْ�����)4(  وكذلك قوله تعالى :����  ً;�,)�� ً���`� ���ِ� ,��	ُ� <ْ�/ 6��� �+����&,) <ُْ�ً;�,)�� ً���`� ���ِ� ,��	ُ� <ْ�/ 6��� �+����&,) <ُْ�ً;�,)�� ً���`� ���ِ� ,��	ُ� <ْ�/ 6��� �+����&,) <ُْ�ً;�,)�� ً���`� ���ِ� ,��	ُ� <ْ�/ 6�قد ، أما الرجاء ف )5( �����ُْ> (,&����+� ��

��g !�[َ�!ـ�ً !����,ـ��7ً    ����، ث�ث مرات ھي قوله تعالى ) عسى ( قد ورد بواسطة الفعل ف�� �gOَ�'�&�3 �+َ* ����H  ً�7,ـ����ـ�ً !�!�َ]�! �g��� �gOَ�'�&�3 �+َ* ����H  ً�7,ـ����ـ�ً !�!�َ]�! �g��� �gOَ�'�&�3 �+َ* ����H  ً�7,ـ����ـ�ً !�!�َ]�! �g��� �gOَ�'�&�3 �+َ* ����H����)6( 

�3�������WُA ����، و  )7(  ����ُقلْ َعَسى أَْن َيُكوَن َقِريباً ����و �+َ* �WُA��� ����H�WُA�������3 �+َ* �WُA��� ����H�WُA�������3 �+َ* �WُA��� ����H�WُA�������3 �+َ* �WُA��� ����H���� )8(  .  
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ن لفظة عسى 0:  بة ، قال أھل المعانيمن 5 واج) عسى ( وقد اتفق المفسرون على أّن كلمة       

، و5 تعالى أكرم من أن يطمع أحEدا  طماع ، ومن اطمع إنسانا في شيء ثم َحَرمه كان عاراً تفيد ا2

  . )1(في شيء ثم � يعطيه ذلك 

  

  

  

  

            ::::االلتفات االلتفات االلتفات االلتفات : : : : ثانياثانياثانياثانيا    

     Eي ، والكEة ، فن من فنون القول ، ولون من ألوان الصياغة في ا0سلوب القرآنEورة عامEم بص�

لى صيغة أخEرى مEن الصEيغ متكلم ، أو الخطاب، أو الغيبة ، إوھو ا�نتقال با0سلوب من صيغة ال(( 

  .  )2()) بشرط أْن يعود الضمير الثاني على نفس الذي يعود عليه الضمير ا0ول 

 دلقبEول عنEدخEل فEي ايرون الك�م إذا انتقEل مEن أسEلوب إلEى أسEلوب أوالعرب يستكثرون منه و(    

  .  )3())السامع وأحسن تطرية لنشاطه وأمW باستدرار إصغائه

 ومEن مجEاز مEا(( ن لEم يسEّمه ، فيقEول  ، وإ) ھEـ  207ت ( سلوب أبEو عبيEدة لى ھذا ا0وقد تنبه إ 

�Eَِ� ����:لى مخاطبة الغائب قول 5 تعالىلشاھد ثم تركت وحولت مخاطبة ھذه إجاءت به مخاطبة ا ��:�� �َEِ� ��:�� �َEِ� ��:�� �َEِ� ��:��

�Wُ:�	ُ��Wُ:�	ُ��Wُ:�	ُ��Wُ:�	ُ�    3ِ�ِ �WِXِ � �3���?�5 �g>ُْN�ْ� 6�M3ِ�ِ �WِXِ � �3���?�5 �g>ُْN�ْ� 6�M3ِ�ِ �WِXِ � �3���?�5 �g>ُْN�ْ� 6�M3ِ�ِ �WِXِ � �3���?�5 �g>ُْN�ْ� 6�MــــTD�&�$eَ ٍ�TD�&�$eَ ٍ�TD�&�$eَ ٍ�TD�&�$eَ ٍ�����)4( ( ( )5(  ، )) ولعل ا0صمعي )عليه ھو الذي أطلق ) ھـ  217

أتعEرف التفاتEات جريEر ؟ : نه سأل بعض من كان يتحدث إلEيھم عليه ا�سم ا�صط�حي ، فقد روي أ

  : ھي ؟ قال ا � ، فم: فقال 

  )6(ُسِقَي الَبشـَاُم  ، بـِعوِد َبشـَامةٍ              أتنسى إْذ تودعنا سليمى              

  .  )7() )لى الَبشـَام فدعا له  تراه مقب� على شعره ثم التفت إأ�  
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يسEتطيع غيEره  ، وذلك أّن الرجEل الشEجاع يركEب مEا �) شجاعة العربية ( أما ابن ا0ثير فيلقبه بـ   

دون غيرھا  من ن اللغة العربية تختص بهك�م ، فإي اليتورد سواه ، وكذلك ا�لتفات ف ويتورد ما �

لى أسEلوب كEان أن الك�م إذا نقل من أسلوب إ((  ويذكر الزمخشري في وجه حسنه.  )1(من اللغات 

،  )2() )ليEه مEن إجرائEه علEى أسEلوب واحEد نشEاط السEامع ،  وإيقاظEا لrصEغاء إذلك أحسن تطرية ل

ھEو الEEذي اختEاره السEEكاكي كمEا ذكرنEEا ، أّمEا ابEEن ا0ثيEر ف�EE وھEذا الوجEEه مEن الحسEEن لھEذا ا0سEEلوب 

وھEذا قEدح فEي الك�Eم ، � : (( يرتضي ھذا الوجه من الحسن ، فيقEول معلقEا علEى رأي الزمخشEري 

 � ((، وھEو عنEده أن ا�نتقEال الEذي يحصEل فEي الك�Eم  )3() )وصٌف له ، 0نه لو كان َحَسنا لّمEا ُمEل 

لى أسلوب غير أنھا � تحّد بحّد ئدة أمر وراء ا�نتقال من أسلوب إه ، وتلك الفالفائدة اقتضت إ�ّ  يكون

  . )4( ))و� تضبط بضابط 

فEي  صEور ا�لتفEات والذي نميل إليه ونستھويه ، بل ونعتمEده ھEو مEا قالEه ابEن ا0ثيEر ، و� سEيما   

لقرآنEي مقصEودة بعنايEة فائقEة ا0سلوب القرآني ، 0ننا نعتقد أّن كل التنوعEات البيانيEة ، فEي الEنص ا

ومن ورائھا معان تتفاوت ا0ذھان فEي إدراكھEا وا0ذواق فEي تناولھEا ، ونسEتبعد كEل البعEد أن تكEون 

 إلقEاءمحسنات لفظية وأسلوبية الغرض منھا التراكيب مجرد  استعما�ت النص القرآني للمفردات أو

حسEب ، وإنمEا تبEرز ميEزة ا�سEتعمال مسحة جمالية على النص وإثارة أجراس موسيقية في داخله ف

 في النص القرآني بھذه ا�نتقائية لWلفاظ والتراكيب وا0ساليب التي تثير معاني محددة ودقيقة سواء

مEن وظيفEة ثانويEة أخEرى غيEر مقصEودة  لھEذا ا�سEتعمال دون إغفال مEا من كانت ظاھرة أو خفية أ

قEرآن الكEريم يEوفر لية للEنص ، فا�لتفEات فEي اللذاتھا وإنما ھي منسجمة وتابعة وھي المسحة الجما

إبراز المعاني الدقيقة مع تحقيق الوظائف ا0خرى التي ذكروھا من دفع الملل وبعث  : الوظيفتين معاً 

  . النشاط عند المتلقي 

ومما تجدر ا2شارة إليه أنf ا�لتفات المبني على التغاير فEي الك�Eم � يقEف عنEد حEدود ا�نتقEال       

لى أنواع أخرى ، كا�نتقال من خطاب الواحد إلى خطاب ا�ثنين لضمائر الث�ث ، وإنـّما يتعداه إين اب

ومEا نقصEده .   )5(لى الماضي وبالعكس ن الحاضر إ، وا�نتقال الزمني في ا0فعال كا�نتقال من الزم

ه �خEر بحيEث مEن صEرف الخطEاب وتحويلEه مEن وجE، نحن في ھذا البحث ھو ا�لتفEات بمعنEاه العEام

  .يؤدي إلى إثارة معنى جديد أو يشير إلى نكتة لطيفة
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مEا جعEل المفسEرين يولونEه العنايEة  وا�ھتمEام ن الكEريم وھEذا وقد ورد ھEذا الفEن كثيEرا فEي القEرآ   

Xِِ�:� �:� �:� �:�  ����: ھو واضح فاضح كقوله تعالى  ويترصدون مواقعه التي منھا ما � �3���?�5 �g>ُْN�ْ� 6�M �Wُ:�	ُ� �َEِ�ِXِ � �3���?�5 �g>ُْN�ْ� 6�M �Wُ:�	ُ� �َEِ�ِXِ � �3���?�5 �g>ُْN�ْ� 6�M �Wُ:�	ُ� �َEِ�ِXِ � �3���?�5 �g>ُْN�ْ� 6�M �Wُ:�	ُ� �َEِ� �W �W �W �W

TD�&�$eَ ٍ�3ِ�ِTD�&�$eَ ٍ�3ِ�ِTD�&�$eَ ٍ�3ِ�ِTD�&�$eَ ٍ�3ِ�ِھو خفي مستور � يلفت النظر و� يثيEر ا�ھتمEام كمEا فEي كثيEر مEن صEور  ، ومنھا ما )1( ����

  .ا�لتفات فيه 

من أدوات التعبير البيانية  ز لھذا الفن بحيث يشكل أداةً ھاّمةوفي سورة ا2سراء حضور متمي       

معان ثانية تختفي وراء تراكيبه المتغيرة  من نهوالذي يھمنا في ھذا ا0سلوب ھو ما يترشح م ،فيھا

ف� يمكن الجزم والتعويل ،  وإشارات لمعان قد تكون محتملة في النص ، وإ�ّ  إيحاءوما نستفيده من 

0نھا تابعة لمقصود المتكلم القدير على التحكم والتصرف في  ؛ على المعاني المستفادة من ھذا الفن

   .صاحبھا والراسخون في العلم   يعلم حقيقة تلك القصود وأسرارھا إ�ّ أفانين الك�م المختلفة ، و�

(,ـ&����+� ���ـ���   (,ـ&����+� ���ـ���   (,ـ&����+� ���ـ���   (,ـ&����+� ���ـ���    ����:ما يواجھنا في ا�ية ا0ولى مEن السEورة وھEي قولEه تعEالى  ومن صور ا�لتفات      

� ������ ����َْV�ْ� ��ِ������ْ� ��َِ� ِ�������ْ� ��ِ������ْ� � �! "#�$َ� �%���&�'ِ (���)َ*� ������ ����َْV�ْ� ��ِ������ْ� ��َِ� ِ�������ْ� ��ِ������ْ� � �! "#�$َ� �%���&�'ِ (���)َ*� ������ ����َْV�ْ� ��ِ������ْ� ��َِ� ِ�������ْ� ��ِ������ْ� � �! "#�$َ� �%���&�'ِ (���)َ*� ������ ����َْV�ْ� ��ِ������ْ� ��َِ� ِ�������ْ� ��ِ������ْ� � �! "#�$َ� �%���&�'ِ (���)َ*,-���&�ْ� ,.$������ ��,/ ,0�1ِ� ��	�2��34 � �! ,0�3ِ�,	�� ,0�َ���� ��	ْ����,-���&�ْ� ,.$������ ��,/ ,0�1ِ� ��	�2��34 � �! ,0�3ِ�,	�� ,0�َ���� ��	ْ����,-���&�ْ� ,.$������ ��,/ ,0�1ِ� ��	�2��34 � �! ,0�3ِ�,	�� ,0�َ���� ��	ْ����,-���&�ْ� ,.$������ ��,/ ,0�1ِ� ��	�2��34 � �! ,0�3ِ�,	�� ,0�َ���� ��	ْ�������� )2( .  

لEى الغيبEة ، فقولEه ومEن الخطEاب إ لEى الخطEاب ،متعEددة مEن الغيبEة إ حيث ينتقEل الخطEاب بصEور   

باركنEا ( ذكEر 5 تعEالى علEى سEبيل الغيبEة ، وقولEه  هفيE) سبحان الذي أسرى بعبده لي� (  :سبحانه

ھEو  إّنEه(  :لEى الغيبEةلة على الحضور ، ثم يعود الخطاب إفيه ث�ثة ألفاظ دا) حوله لنريه من آياتنا 

وقد ذكروا ((، ) وآتينا موسى الكتاب (  :لى الحضور في ا�ية ا0خرى، ثم ينتقل إ) السميع البصير 

" يدل على مسيره  ����ه لي� سبحان الذي أسرى بعبد ����لھذا التلوين نكتة خاصة وھي أن قوله تعالى 

 ����نسEب ، وقولEه تعEالى مEن عEالم الشEھادة إلEى عEالم الغيEب ، فھEو بالغيبEة أ"  ص�ة والس�معليه ال

علEى معنEى بعEد ا�تصEال  ����ولنريه  ����دل على إنزال البركات فيناسب تعظيم المنزل ،  ����باركنا حوله 

 ����فليطEابق قولEه تعEالى  ����سEميع البصEيرإنه ھEو ال  ����وعز الحضور فيناسب التكلم معه ، وأّما قوله 

  .)3( ))ويرشح ذلك ا�ختصاص بما يوقع ھذا ا�لتفات أحسن مواقعه ����بعبده 

 ����   جراء أول الك�م على الغيبة في قوله تعالى، كإ وقد يفھم من ھذه التغييرات بعض ا2شارات    

بعدم التصEريح با�سEم ) لغيرة ا( لى التعظيم والتقديس ، و الذي يشير إ ����سبحان الذي أسرى بعبده 

ويفھم من ھذه الغيبة  )صلى 5 عليه وآله وسلم (الظاھر من أسمائه الحسنى ، وكذا بعدم ذكر اسمه
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ة 2سراء ، وتسليط الضوء عليه ، ليتبEين عظمEا: عجازي لتركيز على الفعل ، ذلك ا0مر ا2كذلك ، ا

صلى  (، فيكشف ا0سرار للنبي) لنريه من آياتنا ( لى عالم الحضور فاعله ، ثم ينتقل الخطاب فجأة إ

في عالم الحضور الرباني وا2ط�ع على آياته وملكوتEه ، ويتجلEى الفاعEل   )1()5 عليه وآله وسلم 

  .الحقيقي لھذا ا0مر الغيبي بكل عظمة وعزة ورعاية 

�0�1ِ, �َ ����: ومنھا قوله تعالى     ٍC�ُ1 �.�! ��	>ْ���� � �! Dَ�3 ��ُEَ� ,0�1ِ� ٍC�ُ1 �.�! ��	>ْ���� � �! Dَ�3 ��ُEَ� ,0�1ِ� ٍC�ُ1 �.�! ��	>ْ���� � �! Dَ�3 ��ُEَ� ,0�1ِ� ٍC�ُ1 �.�! ��	>ْ���� � �! Dَ�3 ��ُEً���ُA�G ً���&�H �+�ً���ُA�G ً���&�H �+�ً���ُA�G ً���&�H �+�ً���ُA�G ً���&�H �+����� )2 (من ضمير  كان ، فا�نتقال ھنا

كناية عن بني إسرائيل الذين أنجى 5 تعEالى آبEاءھم مEن الغEرق فEي سEفينة نEوح ) حملنا(في  الغيبة

لEى ذكEر بني إسEرائيل إليEه ، ينتقEل فجEأة إ بنسبة ����لى الغائب المفرد ، فبمناسبة ذكر نوح ، إ ����

، وفيه  ����لى حملھم على التوحيد الخالص كما دعا إليه نوح اد ا2لماح إله ، وربما يكون المرشمائ

نجEاء مEن معEه وبقEاء ذريEتھم كEان ببركEة شEكره ] تعEالى ، وفيEه حEث للذريEة أن إ إشارة أيضEا إلEى

  .، وھو شبيه بالتفات جرير السابق  )3(ل�قتداء به ، وزجر لھم عن الشرك 

ِـ��$َ9�ْ�ِ �5�َـ�+� ���1ْ�V�ْـ�+, ��H,ـ�;ً       �3�5ـ��b, �ْ� �3�5ـ��b, �ْ� �3�5ـ��b, �ْ� �3�5ـ��b, �ْ� ����: وكذلك قوله تعEالى     ,%�Pـ��H,7 ��ِـ��$َ9�ْ�ِ �5�َـ�+� ���1ْ�V�ْـ�+, ��H,ـ�;ً       ��1ْ�Vـ�+, ِ��`�ـ ,%�Pـ��H,7 ��ِـ��$َ9�ْ�ِ �5�َـ�+� ���1ْ�V�ْـ�+, ��H,ـ�;ً       ��1ْ�Vـ�+, ِ��`�ـ ,%�Pـ��H,7 ��ِـ��$َ9�ْ�ِ �5�َـ�+� ���1ْ�V�ْـ�+, ��H,ـ�;ً       ��1ْ�Vـ�+, ِ��`�ـ ,%�Pـ��H,7 ��، وفيEه التفEات مEن  )��1ْ�V���� )4ـ�+, ِ��`�ـ

، لrشارة إلى رسوخ صفة العجلة ) كان ( لى الماضي إ) يدعو ( لمستمر بالفعل المضارع الحاضر ا

������S �+�ُA�>��َ2 �Wُ:1َْ* ���َ <ُْ��S �+�ُA�>��َ2 �Wُ:1َْ* ���َ <ُْ��S �+�ُA�>��َ2 �Wُ:1َْ* ���َ <ُْ��S �+�ُA�>��َ2 �Wُ:1َْ* ���َ <ُْ� �z�َN1ْ�V�ْ� Dَ�$�`�S �Wُ:ْA���!َV�َ ً�Eِ: في جبلـّته ا0ولى ، ومثله قوله تعالى  6��� �D������ � �=��f �z�َN1ْ�V�ْ� Dَ�$�`�S �Wُ:ْA���!َV�َ ً�Eِ� 6��� �D������ � �=��f �z�َN1ْ�V�ْ� Dَ�$�`�S �Wُ:ْA���!َV�َ ً�Eِ� 6��� �D������ � �=��f �z�َN1ْ�V�ْ� Dَ�$�`�S �Wُ:ْA���!َV�َ ً�Eِ� 6��� �D������ � �=��f

 �+�َ��5 �+�َ��5 �+�َ��5 �+�َ��5+��1a�+��1a�+��1a�+��1a�    ً���ُ:�ًَ���ُ:�ًَ���ُ:�ًَ���ُ:�َ���� )5( .  

�ِ��ـ� xُـ�,5��ً           ����: وكذلك قوله تعالى     ,+�nَ�$ـ�`�� ,W,/,�5!�ـ� �3'�ـ� �W,/ـ���H�5 �7;�5َV��5ْ�ـ ِR����!َVـ6 �ْ�ـ�M �W,Xْ�ِ���G�5         ً��5,��ِ��ـ� xُـ ,+�nَ�$ـ�`�� ,W,/,�5!�ـ� �3'�ـ� �W,/ـ���H�5 �7;�5َV��5ْ�ـ ِR����!َVـ6 �ْ�ـ�M �W,Xْ�ِ���G�5         ً��5,��ِ��ـ� xُـ ,+�nَ�$ـ�`�� ,W,/,�5!�ـ� �3'�ـ� �W,/ـ���H�5 �7;�5َV��5ْ�ـ ِR����!َVـ6 �ْ�ـ�M �W,Xْ�ِ���G�5         ً��5,��ِ��ـ� xُـ ,+�nَ�$ـ�`�� ,W,/,�5!�ـ� �3'�ـ� �W,/ـ���H�5 �7;�5َV��5ْ�ـ ِR����!َVـ6 �ْ�ـ�M �W,Xْ�ِ���G�5���� )6(  ،

  . لبيان حقيقته الثابتة فرجع الحديث عن الشيطان 

��) �5!�� !� ِ!� ِ!� ِ!� ِ    ����وفي قوله تعالى      �Sُ* ��ْhِ5 iY��ِh��5 ,�ِf2َ ;�5 ��X�$>َ�H �<�I�3 ����1 ِQMَ �<َj � �!�5 �0��ْN�	�� ���:َ�X�3 ����1ِQMَ (��:َ�/���!�5 (���Sُ* ��ْhِ5 iY��ِh��5 ,�ِf2َ ;�5 ��X�$>َ�H �<�I�3 ����1 ِQMَ �<َj � �!�5 �0��ْN�	�� ���:َ�X�3 ����1ِQMَ (��:َ�/���!�5 (���Sُ* ��ْhِ5 iY��ِh��5 ,�ِf2َ ;�5 ��X�$>َ�H �<�I�3 ����1 ِQMَ �<َj � �!�5 �0��ْN�	�� ���:َ�X�3 ����1ِQMَ (��:َ�/���!�5 (���Sُ* ��ْhِ5 iY��ِh��5 ,�ِf2َ ;�5 ��X�$>َ�H �<�I�3 ����1 ِQMَ �<َj � �!�5 �0��ْN�	�� ���:َ�X�3 ����1ِQMَ (��:َ�/�     ��	ُ� ��	ُ� ��	ُ� ��	ُ�

ً;�,)�� �k�'�&1َ ��:�� �[ِ���',!ً;�,)�� �k�'�&1َ ��:�� �[ِ���',!ً;�,)�� �k�'�&1َ ��:�� �[ِ���',!ً;�,)�� �k�'�&1َ ��:�� �[ِو�تزر وازرة  ����لى الغائبة المفردة المفرد إ ثة التفاتات ، من الغائب، ث� )7(  ����!,'���
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وما كنا معذبين  ����: الحضور في قوله تعالى  إلىو� تحمل نفس حمل أخرى ، ثم  : أي ����وزر أخرى 

  .  ����حتى نبعث رسو� 

المفEردة وتخصEيص الخطEاب بEالنفس ، فWنھEا محEل  إلEىأما الغيبة فعلى ا0صل ، وأّمEا انتقالھEا      

ما ا�نصراف إلى التكلم والحضور وأما رحم ربي ،  خطايا وھي ا0مارة بالسوء إ�ّ ا0وزار ومبعث ال

، فلبيEان الحاكميEة والعدالEة ، علEEى وجEه التعظEيم والحضEEور ، وعEدم تEرك ا2نسEEان ضEا� حEائرا فEEي 

غياھEب الظلمEEات ، فجسEEور ا�تصEال مفتوحEEة بEEين عEالم الغيEEب والشEEھادة بواسEطة الرسEEل وا0نبيEEاء 

  .  وا0ولياء ، فض� عن الرسول الداخلي لدى ا2نسان وھو العقل السليم وا0وصياء 

المثيEEEرة ل�نتبEEEاه ھEEEذه السلسEEEلة مEEEن التوصEEEيات والتعليمEEEات العقائديEEEة  تصEEEور ا�لتفEEEا ومEEEن     

 22(وا�جتماعية التي جاءت على شكل خطابات متنوعة بين ا2فراد والجمع ، وھي تستغرق ا�يات 

�� Mََ:[ْ',�� !��ْ!,�!�ً !�5ُ�ْ9;ً����دأ بقوله تعالى ، والتي تب)  39 –�S4 ً�X�َِ� �0�>�� �.�! <ْ�'��2َ ��ًَ;5ُ�ْ9�! ً�!�,!ْ��! ��,'ْ]:َMَ ���S4 ً�X�َِ� �0�>�� �.�! <ْ�'��2َ ��ًَ;5ُ�ْ9�! ً�!�,!ْ��! ��,'ْ]:َMَ ���S4 ً�X�َِ� �0�>�� �.�! <ْ�'��2َ ��ًَ;5ُ�ْ9�! ً�!�,!ْ��! ��,'ْ]:َMَ ���S4 ً�X�َِ�، وتنتھي بقوله تعالى  )�0�>�� �.�! <ْ�'��2َ ��َ ���� )1 

����   ً���,����! ً�!�ُ>�! �W�	�X�? 6�M �َ]>ُْ:Mَ ���S4 ً�X�َ ِ� �0�>�� �.�! <ْ�'��2َ ;�5ً���,����! ً�!�ُ>�! �W�	�X�? 6�M �َ]>ُْ:Mَ ���S4 ً�X�َ ِ� �0�>�� �.�! <ْ�'��2َ ;�5ً���,����! ً�!�ُ>�! �W�	�X�? 6�M �َ]>ُْ:Mَ ���S4 ً�X�َ ِ� �0�>�� �.�! <ْ�'��2َ ;�5ً���,����! ً�!�ُ>�! �W�	�X�? 6�M �َ]>ُْ:Mَ ���S4 ً�X�َ ِ�، فھذه السلسلة تبدأ وتنتھي بموضوع واحد  )�0�>�� �.�! <ْ�'��2َ ;�5���� )2 

يEة ھي عن الشرك با] سبحانه ، وفيما بين البدء والختام ، مجموعEة مEن النEواھي ا�جتماعوھو الن

لEى أّن الشEEرك بEEا] يشEEكل جEذر كEEل مشEEكلة اجتماعيEEة أو نفسEEية أو وا0خ�قيEة ، وكEEأن ذلEEك إشEEارة إ

 لى الجمع وبالعكس في سلسEلة مEنوع الخطاب وتنقله من المفرد إأخ�قية ، ولكن ال�فت ھنا ھو تن

 ����لEى الجمEع ثEم ينتقEل الخطEاب إ ����... و� تجعل مEع 5 إلھEاً آخEر  ����ا�يات المتتالية ، فتبدأ بخطاب 

,%��3 ِ� ���ِ� �5,�,&�'َ2 ���َ* �g��� �َI�َ�5,%��3 ِ� ���ِ� �5,�,&�'َ2 ���َ* �g��� �َI�َ�5,%��3 ِ� ���ِ� �5,�,&�'َ2 ���َ* �g��� �َI�َ�5,%��3 ِ� ���ِ� �5,�,&�'َ2 ���َ* �g��� �َI�َ�5  ����)3( ��5ُـْ>   ����     لى ا2فراد في قوله تعالى، ثم يلتفت إ ���,/���X�	2َ ;�5 �uُ* ���,X�َ <ُْ]2َ #Mَ  <ْ��5ُـ ���,/���X�	2َ ;�5 �uُ* ���,X�َ <ُْ]2َ #Mَ  <ْ��5ُـ ���,/���X�	2َ ;�5 �uُ* ���,X�َ <ُْ]2َ #Mَ  <ْ��5ُـ ���,/���X�	2َ ;�5 �uُ* ���,X�َ <ُْ]2َ #Mَ

�َ ���,X�َ�َ ���,X�َ�َ ���,X�َ�َ ���,X�ًَ�tِ�َ� ً;��ً�tِ�َ� ً;��ً�tِ�َ� ً;��ً�tِ��5; 2ُ&����� 2َ&���3��ً ����، ويستمر الخطاب بالمفرد  )4( ������;ً �َ ِ<$ِ&���� � ���5 �[�A����ْ���5 ,0�]�� ����ُ]�ْ� �َE �^4�5ً��3���&2َ �����&ُ2 ;�5 ِ<$ِ&���� � ���5 �[�A����ْ���5 ,0�]�� ����ُ]�ْ� �َE �^4�5ً��3���&2َ �����&ُ2 ;�5 ِ<$ِ&���� � ���5 �[�A����ْ���5 ,0�]�� ����ُ]�ْ� �َE �^4�5ً��3���&2َ �����&ُ2 ;�5 ِ<$ِ&���� � ���5 �[�A����ْ���5 ,0�]�� ����ُ]�ْ� �َE �^4�5���� 

)5( .  
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ــ�g ����وكEEذلك     �],	,H َِ�ــ�� ًDــ �َ�ُ>ْc�! sَــ�� ــْ> �3 �'��2َ ;�5�gــ�],	,H َِ�ــ�� ًDــ �َ�ُ>ْc�! sَــ�� ــْ> �3 �'��2َ ;�5�gــ�],	,H َِ�ــ�� ًDــ �َ�ُ>ْc�! sَــ�� ــْ> �3 �'��2َ ;�5�gــ�],	,H َِ�ــ�� ًDــ �َ�ُ>ْc�! sَــ�� ــْ> �3 ــ�� �5; 2َ[ْ:�5ُ; 2َ[ْ:�5ُ; 2َ[ْ:�5ُ; 2َ[ْ:ُ  ����لEEى الجمEEع ، ثEEم يلتفEEُت بالخطEEاب إ )1( ���� ....................�5; ��2َ'� ــ�� <ُ ــ�� <ُ ــ�� <ُ ُ>

Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ*Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ*Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ*Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ*........ .����  )2(  ،���� �1     و�f�� ���]2 �1f�� ���]2 �1f�� ���]2 �1f�� ���]2����  ،�����l���ْ�ِ ���ِ� ,0�>�� ������ 6�:��� �{ْN�	�� ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�l���ْ�ِ ���ِ� ,0�>�� ������ 6�:��� �{ْN�	�� ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�l���ْ�ِ ���ِ� ,0�>�� ������ 6�:��� �{ْN�	�� ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�l���ْ�ِ ���ِ� ,0�>�� ������ 6�:��� �{ْN�	�� ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5 ����  )3(  ،   ����    

, ����َ* �6�/ 6�:���ِ ���ِ� ِW$�:�$�ْ� َR��! ��,��ْ]2َ ;�5, ����َ* �6�/ 6�:���ِ ���ِ� ِW$�:�$�ْ� َR��! ��,��ْ]2َ ;�5, ����َ* �6�/ 6�:���ِ ���ِ� ِW$�:�$�ْ� َR��! ��,��ْ]2َ ;�5, ����َ* �6�/ 6�:���ِ ���ِ� ِW$�:�$�ْ� َR��! ��,��ْ]2َ ;�5����     ))))4((((  ،����  �َEِ� <َ�$َA�ْ� ��ُM�5َ*�5 �َEِ� <َ�$َA�ْ� ��ُM�5َ*�5 �َEِ� <َ�$َA�ْ� ��ُM�5َ*�5 �َEِ� <َ�$َA�ْ� ��ُM�5َ*�5 ِW$�]:َـ��,��ْ� ِU�nَ���]�ْ�ِ ��ُ1ِh�5 �Wُ:>ْ�� ِW$�]:َـ��,��ْ� ِU�nَ���]�ْ�ِ ��ُ1ِh�5 �Wُ:>ْ�� ِW$�]:َـ��,��ْ� ِU�nَ���]�ْ�ِ ��ُ1ِh�5 �Wُ:>ْ�� ِW$�]:َـ��,��ْ� ِU�nَ���]�ْ�ِ ��ُ1ِh�5 �Wُ:>ْ������ )5(  مEث ،

iW>ْ�H �0ِ ����: لى المفرد ثانية يلتفت إ �g�َ �{�$�َ ��! ,rْ]2َ ;�5iW>ْ�H �0ِ �g�َ �{�$�َ ��! ,rْ]2َ ;�5iW>ْ�H �0ِ �g�َ �{�$�َ ��! ,rْ]2َ ;�5iW>ْ�H �0ِ �g�َ �{�$�َ ��! ,rْ]2َ ;�5���� )6(  ،���� ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��2َ ;�5ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��2َ ;�5ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��2َ ;�5ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��2َ ;�5 ���� )7(  ،����     <ْ�'��2َ ;�5 <ْ�'��2َ ;�5 <ْ�'��2َ ;�5 <ْ�'��2َ ;�5

 ���S4 ً�X�َ ِ� �0�>�� �.�! <ْ�'��2َ ���S4 ً�X�َ ِ� �0�>�� �.�! <ْ�'��2َ ���S4 ً�X�َ ِ� �0�>�� �.�! <ْ�'��2َ ���S4 ً�X�َ ِ� �0�>�� �.�! <ْ�'��2َ ...... ...... ...... ......���� )8 (  .  

نEه ز بينھا بتأدية الخطاب ، فEن�حظ أودقيق في التعبير عن المعاني والتميي وھذا مسلك شريف      

عندما يتعلق الخطاب بأمر عقائدي أو أخ�قي يكون ا2نسان ھو المسؤول ا0ول عن إيجاده وا2يمان 

به ، و� ع�قة بالمجموع في تحصيله يكون الخطاب للمفرد ، لrيحاء بھذه المسؤولية الملقاة علEى 

نفسه � غيره ، كما رأينا فEي مسEالة ا�عتقEاد بالتوحيEد وعEدم اتخEاذ الشEريك ، وكEذلك فEي  الشخص

نھا مسألة شخصية يكون ا2نسان مسؤو� عنھا وحEده ، وكEذلك قة ا2نسان مع والديه وأقاربه فإع�

ء ا0مر في المسائل ا0خ�قية ا0خEرى ، كالتواضEع فEي المشEي وعEدم التكبEر والغEرور ، وعEدم اقتفEا

  . الظنون وا0ھواء ، كلھا مسائل شخصية عبر عنھا القرآن بالخطاب المفرد 

أمEEا فEEي المسEEائل ا�جتماعيEEة التEEي يكEEون ضEEررھا عامEEا ويكEEون المجتمEEع ھEEو المسEEؤول عEEن       

تحصيلھا كظEاھرة عامEة ، كقتEل ا0و�د ، والEنفس المحترمEة ، والتطفيEف فEي الميEزان وغيEر ذلEك ، 

و5  ، عامEا وموجھEا للجميEع ، ولعEل ھEذا سEر التنEوع فEي الخطابEات المتقدمEةفيكون الخطاب فيھEا 

  .الم الع
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�ِ+� �WِX�$>َ�H �g�َ �{�$�َ ��7��&�H (,ـْ<�5 i+�nَ�Nََـ�   �ِ+� �WِX�$>َ�H �g�َ �{�$�َ ��7��&�H (,ـْ<�5 i+�nَ�Nََـ�   �ِ+� �WِX�$>َ�H �g�َ �{�$�َ ��7��&�H (,ـْ<�5 i+�nَ�Nََـ�   �ِ+� �WِX�$>َ�H �g�َ �{�$�َ ��7��&�H (,ـْ<�5 i+�nَ�Nََـ�    ����:  ا�لتفات ا0خرى في السورة ، قوله تعالى  صور ومن      

"#$���5 �g���ِ"#$���5 �g���ِ"#$���5 �g���ِ"#$���5 �g���ِ���� )1(
صلى 5 عليEه وآلEه (خاطبة الرسول لى مانتقل السياق من مخاطبة الشيطان إ، ف  

أّن سEّر ا�نتصEار علEى الشEيطان ھEو  إلEىوالتكفل بحمايتEه وإرشEاده  لrنسان، وفيه مؤانسة  )وسلم

  . حسن التوكل على 5 تعالى 

�1���ِ&�0ِ �5 ����: قوله تعالى  أيضاومن لطائفه        (َV1َ�5 �L���Hَ* ِ+���1ْ�V�ْ� �>َ�H ��	���'1َْ* �َEِ��5�5 �0ِ&�1���ِ (َV1َ�5 �L���Hَ* ِ+���1ْ�V�ْ� �>َ�H ��	���'1َْ* �َEِ��5�5 �0ِ&�1���ِ (َV1َ�5 �L���Hَ* ِ+���1ْ�V�ْ� �>َ�H ��	���'1َْ* �َEِ��5�5 �0ِ&�1���ِ (َV1َ�5 �L���Hَ* ِ+���1ْ�V�ْ� �>َ�H ��	���'1َْ* �َEِ��5ً�)5,_�3 �+�َ� ���`�� ,0���! �َEِ�ً�)5,_�3 �+�َ� ���`�� ,0���! �َEِ�ً�)5,_�3 �+�َ� ���`�� ,0���! �َEِ�ً�)5,_�3 �+�َ� ���`�� ,0���! �َEِ�����)2(  

الغيبEة فEي الشEر تنزيEه ] سEبحانه عEن نسEبة  إلEىن ا�نتقال من الحضور في ا2نعEام ، فإ  )2(�����3_,5(��3ً_,5(��3ً_,5(��3ً_,5(�ً

  .  تعالى عن ذلك ، الشر إليه

ــ� ?��Xــ	�      ����: وكEEذلك قولEEه تعEEالى        ــ��H �Wُ2,ــ���1َ �5?�'�ْ<	� ,H �+ِ��5 �WُA������ــ� ?��Xــ	�     ���Hــ� ���Aُــ�W *َ+� �3ــ ــ��H �Wُ2,ــ���1َ �5?�'�ْ<	� ,H �+ِ��5 �WُA������ــ� ?��Xــ	�     ���Hــ� ���Aُــ�W *َ+� �3ــ ــ��H �Wُ2,ــ���1َ �5?�'�ْ<	� ,H �+ِ��5 �WُA������ــ� ?��Xــ	�     ���Hــ� ���Aُــ�W *َ+� �3ــ ــ��H �Wُ2,ــ���1َ �5?�'�ْ<	� ,H �+ِ��5 �WُA����������H � 3ِــ� ���Aُــ�W *َ+� �3ــ�Mَــ�A>ْ�� �W � 3ِ��Mَــ�A>ْ�� �W � 3ِ��Mَــ�A>ْ�� �W � 3ِ��Mَــ�A>ْ�� �W

بني إسEرائيل وتحEذيرھم مEن العEود إلEى ا2فسEاد فEي ا0رض ، ثEم  ، فالسياق ھو مخاطبة  )3(��������-�ً����-�ً����-�ً����-�ً

�3  ��ـ-�     ����لEى الغيبEة يلتفت إMـ�A>� W	ـX? ـ�	3  ��ـ-�    5?'<�Mـ�A>� W	ـX? ـ�	3  ��ـ-�    5?'<�Mـ�A>� W	ـX? ـ�	3  ��ـ-�    5?'<�Mـ�A>� W	ـX? ـ�	ل  ���� 5?'<Eم يقEم(ولEدم) لكEيرھم وعEان مصEك لبيEوذل ، 

  . تتحول تتبدل و� ھية التي �ن يتخطى السنن ا2لممّ  ، يضاً أ ، تخصيصھم بالخطاب ، ليشمل غيرھم
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مة التي اھحد الوسائل الرآن الكريم ، وھو أالتقديم والتأخير من أجمل ا0ساليب البيانية في الق       

ارتكEز عليھEا ا0سEEلوب القرآنEي 2فEادة المعEEاني الثانيEة مEن خ�EEل التركيEب المEتقن ، ولعلEEه مEن أكثEEر 

  . ثر في أداء المعاني اللطيفة وتحسين ا0سلوب وتقويته ليب شيوعا فيه ، وذلك لما له من أ0ساا

ھEو بEاب كثيEر الفوائEد ، : ((الذي كان مأخوذا بھEذا الفEن  ،يقول عنه الشيخ عبد القاھر الجرجاني   

لى لطيفه ، و� إ يزال يفتر لك عن بديعه ، ويفضي بك جم المحاسن ، واسع التصرف بعيد الغاية ، �

تزال ترى شعرا يروقك سمعه ويلطف لديك موقعه ، ثم تنظر فتجEد سEبب أْن راقEك ولطEف عنEدك أْن 

  .  )1())لى مكان م فيه شيء وُحّول اللفظ من مكان إقـُدّ 

وقد عرف ھذا الفن علماء العربيEة ا0وائEل وأشEاروا إليEه وكEان سEيبويه صEاحب الريEادة فEي         

، أما الريEادة  )2(الباب ، فقد ذكر أّن التقديم والتأخير لضرب من العناية وا�ھتمام الوقوف على ھذا 

تEEأخير ، حيEEث مّيEEز بEEين وجھEEين لل )3(فEEي تأصEEيله وتفصEEيله فيسEEجل للشEEيخ عبEEد القEEاھر الجرجEEاني 

علEى حكمEه  ،مEع التقEديم ،نه على نية التأخير ، وذلك في كل شيء أقررتهتقديم يقال إ: (( والتقديم 

لذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه ، كخبر المبتدأ إذا قدمته علEى المبتEدأ والمفعEول إذا قدمتEه ا

لEى حكEم ، وتجعلEه عEن حكEم إ وتقديم � على نية التأخير ولكن على أن تنقل الشEيء... على الفاعل 

أْن يكEون مبتEدأ لى اسمين يحتمEل كEل منھمEا ابا غير إعرابه ، وذلك أْن تجيء إغير بابه ، وإعر باباً 

ويلقEي عبEد القEاھر .  )4() )ويكون ا�خر خبرا له ، فتقدم تارة ھذا علEى ذاك وأخEرى ذاك علEى ھEذا 

اللوم على من سبقه للتفريط في فھم ا0ھمية الكبيرة لھذا ا0سلوب حين حصروا فائدته والغاية منEه 

 والتأخير معان ٍ ثانية تتجدد وتتحدد بالعناية وا�ھتمام ، في حين يرى عبد القاھر أّن 0سلوب التقديم

لEى تفصEيل مEا أجملEه ا�خEرون وجمEدوا عليEه ، فيقEول فEي ھEذا مع كل سياق يرد فيه ، فھو يEدعو إ

واعلم أنـّا لم نجدھم اعتمدوا فيه شيئا يجري مجEرى ا0صEل غيEر العنايEة وا�ھتمEام ، قEال (( الصدد 

ن ذي بيانه أھم ، وھEم بشEأنه أعنEى وإيقدمون الكأنھم : صاحب الكتاب وھو يذكر الفاعل والمفعول 

وقد وقع في ظنون الناس أنEه يكفEي أْن (( تنكرا ، ويضيف مس  )5()) كانا جميعا يھمانھم ويعنيانھم 

ن ذكره أھم ، من غيEر أْن يEذكر مEن أيEن كانEت تلEك العنايEة ولEَِم كEان أھEم ، م للعناية و0نه قـُدّ يقال أ

التقديم والتأخير في نفوسEھم وھونEوا الخطEب فيEه ، وكEذلك صEنعوا فEي ولتخيلھم ذلك قد صغـُر أمر 
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سائر ا0بواب فجعلوا � ينظرون في الحذف والتكرار وا2ظھار وا2ضمار والفصل والوصل ، و� في 

جرم  نظَرك فيما غيره أھم لك بل فيما إن لم تعلمه لم يضرك ، � نوع من أنواع الفروق والوجوه إ�ّ 

  .   )1())بھم عن معرفة الب�غة ، ومنعھم من أن يعرفوا مقاديرھا أن ذلك قد ذھب

إلى المخاطبين كما ھEي  لفاظ0الى نقل 0نه سبيل إ: ك�م جما� وتأثيرا والتقديم والتأخير يكسب ال   

  .  )2(ومشاعره مرتبة في ذھن المتكلم حسب أھميتھا عنده ، فيكون النقل صادقا ومطابقا 2حساسه

رتبتEEه  وتEأخير مEا ،تEEأخير ، كEالمفعولالتقEديم مEا رتبتEه  نتلفEوا فEي عEده مEEن المجEاز ، 0قEد اخو    

نEه لEيس حيح أوالصE: (( التقديم كالفاعل ، نقل كل واحد منھمEا عEن رتبتEه وحقEه ، وقEال الزركشEي 

  .  )3()) لى ما لم يوضع ن المجاز نقل ما وضع له إفإ منه،

ن وراءه معEاني ومقتضEيات يتفEنن المEتكلم إ : كثيEرة ، أو قEل وللتقديم والتEأخير أسEباب ودواع ٍ      

  . )4(بإبرازھا بھذا ا0سلوب المحكم ، وقد ذكر الب�غيون من ھذه ا0سباب والدواعي شيئا كثيرا 

وقد ورد ھذا ا0سلوب في سورة ا2سراء ، وسوف نركز ا�ھتمام في الحديث عن معانيه الثانيEة     

  . يار بعض النماذج التي تساعد في ھذا الغرض المستفادة من خ�ل اخت

�5���3ِ��Wُ ����: ولنبدأ من قوله تعالى       �W,Xُ�ُh��1َ , ��1َ Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�Wُ���3ِ��5 �W,Xُ�ُh��1َ , ��1َ Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�Wُ���3ِ��5 �W,Xُ�ُh��1َ , ��1َ Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�Wُ���3ِ��5 �W,Xُ�ُh��1َ , ��1َ Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5���� )5(  دمEحيث تق ،

رزق ا0و�د علEى رزق ا�بEاء ،  : ، أي ����نEرزقھم وإيEاكم  ����ضمير الغائب على المخاطEب فEي قولEه 

عند المقارنة ، بنظير ا�ية من سورة ا2نعام  نتفطن 0ثر ھذا التقديم والتأخير إ�ّ  حقيقة ا0مر أننا �و

�5��W,/��3ِ  ����: وھي قوله تعالى  �WُAُ�ُh��1َ , ��1َ Tz#�!ِ� � �! �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�W,/��3ِ��5 �WُAُ�ُh��1َ , ��1َ Tz#�!ِ� � �! �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�W,/��3ِ��5 �WُAُ�ُh��1َ , ��1َ Tz#�!ِ� � �! �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�W,/��3ِ��5 �WُAُ�ُh��1َ , ��1َ Tz#�!ِ� � �! �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5 ���� )6(  ا  ، حيث تبدلEا0مر ھ

لى سياق كل من ا�يتين لنتبين السEر ا0و�د ، عند ذاك نفزع إ على رزقھنا تماما فقدم رزق ا�باء 

تطمEئن الEنفس  يEدلنا علEى مEا في اخت�ف ا�ستعمال لھذه المفردات والتصرف في ترتيبھا ، فنجد ما

، وھمEا  ����مEن إم�Eق  ����، وفي الثاني  ����خشية إم�ق  ����عبارة  إليه ، وھو إنـّنا نجد في النص ا0ول

علEى قتEل أو�دھEم ، والخشEية تعنEي توقEع الفقEر والخEوف منEه بسEبب ا0و�د  السبب في بعث ا�بEاء

لك ھEEو الفقEEر النEEاجز فEEذ ����مEEن إم�EEق ����أّمEEا قولEEه . وعيلEEتھم ، فلEEذلك قEEدم رزقھEEم ليطمEEئن آبEEاؤھم 

باء فقراء أص� ، فقدم رزقھم 0نه أساس المشكلة ، مع ضمان رزق أو�دھم معھم ، والمتحقق ، فا�

ن كثEرتھم ليسEت سEببا فEي أو�دكEم 0تقتلEوا  أيھEا ا�بEاء �: ا2سراء تريد أن تقول  فا�ية في سورة
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ن رزقھEم لEيس بأيEديكم فقراء فإ تقتلوا أو�دكم 0نكم أيھا ا�باء �: إفقاركم ، وأما في الثانية فتقول 

  . وإنما الرازق 5 سبحانه 

يتصEل بتقEديم المعEاني والمفEاھيم  ، منھEا مEا والمعروف أّن التقديم والتأخير لEه أنمEاط متعEددة       

يضEا فEي ھEذه السEورة كيب والنظم ، والنEوع ا0ول شEائع أبعضھا على ا�خر ، ومنھا ما يتصل بالتر

كما فEي غيرھEا  ممEا ھEو متEداول فEي ا�سEتعمال ، كتقEديم الEدنيا علEى ا�خEرة ، وتقEديم السEمع علEى 

ى ا2ساءة ، والبشارة علEى ا2نEذار ، وغيEر ذلEك ممEا �ل ، وا2حسان علعلى الض البصر ، والھداية

�5�ِ+� *َ(�������X>َMَ �Wُ2ْV: ھو مطرد في الك�م ، ومثاله قوله تعالى  �WُA��ُN1َْV�َ �Wُ:�	����َ* �Wُ:�	����َ* �+ِ���X>َMَ �Wُ2ْV�)َ* �+ِ��5 �WُA��ُN1َْV�َ �Wُ:�	����َ* �Wُ:�	����َ* �+ِ���X>َMَ �Wُ2ْV�)َ* �+ِ��5 �WُA��ُN1َْV�َ �Wُ:�	����َ* �Wُ:�	����َ* �+ِ���X>َMَ �Wُ2ْV�)َ* �+ِ��5 �WُA��ُN1َْV�َ �Wُ:�	����َ* �Wُ:�	����َ* �+ِ�، وقوله  )1( ����

��5ْ�&�����  �7��_ُN�ْ��5� �g�m�َ5ُ* �<ُ��H �+�َ	�0, !� ◌ٌ ����: تعالى  �.������ �+ِ��! ,0�	�H �+�َ� �g�m�َ5ُ* �<ُ� �7��_ُN�ْ��5 �����&�ْ��5 �.������ �+ِ��! ,0�	�H �+�َ� �g�m�َ5ُ* �<ُ� �7��_ُN�ْ��5 �����&�ْ��5 �.������ �+ِ��! ,0�	�H �+�َ� �g�m�َ5ُ* �<ُ� �7��_ُN�ْ��5 �����&�ْ��5 �.������ �+ِ��ِ��ـ� !,&�`�ـ��ً             ����:     وكذلك  )5,_��ً;5,_��ً;5,_��ً;5,_������ )2;ً sَ��	>ْ�5!�ـ� *َ��(�ـ     ً���ِ��ـ� !,&�`�ـ sَ��	>ْ�5!�ـ� *َ��(�ـ     ً���ِ��ـ� !,&�`�ـ sَ��	>ْ�5!�ـ� *َ��(�ـ     ً���ِ��ـ� !,&�`�ـ sَ��	>ْ�5!�ـ� *َ��(�ـ

��3��1َ�5��3��1َ�5��3��1َ�5���� �N1َ-�ً ����: وكذلك قوله تعالى  )3��1َ�5 ً◌���� )3Oَْ�َ* �Wُ���	>ْ�'�?�5 �[�	��5 ٍR����!َVِ �Wُ��1َ�7���!َ*�5ً�-�N1َ ��Oَْ�َ* �Wُ���	>ْ�'�?�5 �[�	��5 ٍR����!َVِ �Wُ��1َ�7���!َ*�5ً�-�N1َ ��Oَْ�َ* �Wُ���	>ْ�'�?�5 �[�	��5 ٍR����!َVِ �Wُ��1َ�7���!َ*�5ً�-�N1َ ��Oَْ�َ* �Wُ���	>ْ�'�?�5 �[�	��5 ٍR����!َVِ �Wُ��1َ�7���!َ*�5���� )4( ت، حيث قدم 

س العEدة وقEوة الس�Eح ونوعيتEه ، وذلك 0ھميته في النصر والغلبة ، 0نه أسا ؛ ا0موال على البنين

القويEة بأموالھEا وس�Eحھا ، وضEعف ا0مEة ا2س�Eمية ) إسرائيل ( كما ن�حظ اليوم مصداق ا�ية بـ 

  . على كثرة أبنائھا بسبب قلة عدتھا ، وضياع أموالھا المنھوبة 

  :  ) 5( ويصنف بعض الباحثين التقديم والتأخير إلى قسمين     

((     ، و  )6())إياَك نعبEُد وإيEاَك نسEتعين ((  :للفظ على عامله  ، نحو قوله تعالى  تقديم ا: 0ول ا  

  .   )7( ))وَرّبَك فكّبْر 

ومEا أھEلّ بEه ِ : ( تقديم ا0لفاظ بعضھا على بعض في غير العامEل وذلEك نحEو قولEه تعEالى : الثاني   

    .  ) 9( )وما أ ھلّ لغير 5 به : ( ، وقوله تعالى ) 8() لغير 5 

ولسنا في ھذه الدراسة بصدد التنظير لھذا الفEن والحEديث عEن أقسEامه ورصEدھا فEي السEورة ،      

داخEل الEنص ، وھEي كثيEرة  ن ثانية ھاّمةوإنما غايتنا ، كما قلنا ، ھو تتبع ا0نماط التي توفر لنا معا
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��WُA  ����: في ھذه السورة ، ومنھا قوله تعالى �� �Wُ��َN�vَVMََ* �WُA��� �Wُ��َN�vَVMََ* �WُA��� �Wُ��َN�vَVMََ* �WُA��� �Wُ��َN�vَVMََ* �+�ُ��ُ]:َ�َ �WُA�1ِ� ً�Z�1َ ِ� �DَA�=#���ْ� � �! َ�َ9�2��5 �[�	�&�ْ�ِ �+�ُ��ُ]:َ�َ �WُA�1ِ� ً�Z�1َ ِ� �DَA�=#���ْ� � �! َ�َ9�2��5 �[�	�&�ْ�ِ �+�ُ��ُ]:َ�َ �WُA�1ِ� ً�Z�1َ ِ� �DَA�=#���ْ� � �! َ�َ9�2��5 �[�	�&�ْ�ِ �+�ُ��ُ]:َ�َ �WُA�1ِ� ً�Z�1َ ِ� �DَA�=#���ْ� � �! َ�َ9�2��5 �[�	�&�ْ�ِ

��$�o�H ً;���َ��$�o�H ً;���َ��$�o�H ً;���َ��$�o�H ً;���َ ً◌���� )1(    فقدم ا2نكار بواسطة الھمزة على الفعل ، ولم ُيسلط على ا�سم ، وذلك ليشعر أّن

من غيEره ،  صفاء لم يكن أص� ، � من 5 سبحانه ، و�ھذا ا2 أنّ  :الفعل لم يحصل من أصله ، أي

  .  )2(لى ھذا الجھل العظيما يؤدي إوفي ھذا رد على المشركين وتكذيب لھم في قولھم م

 أّن أصل :، صار ا2نكار في الفاعل ، أي) أفربكم أصفاكم بالبنين ( ولو قـُّدم ا�سم وكان التعبير     

  . ر ا�يةصفاء موجود وحاصل ولكنه ليس من 5 ، وھذا غير مطلوب ومراد حسب ظاھا2

نجEد المعنEى مختلفEا فEي قولEه  فEي حEين.  ����أَْصEَطَفى اْلَبَنEاِت َعَلEى اْلَبِنEينَ  ����: ومثله قوله تعالى       

�5 �z�َN1ْ���1ْ�V�ْ� �+�َـ�+, َ�:ُـ   ����: تعالى  �V�ْ� Dَ�$�`�S �Wُ:ْA���!َV�َ ً�Eِ� 6��� �D������ � �=��f�S �+�ُA�>��2َ �Wُ:1ْ �5 �z�َN1ْ���1ْ�V�ْ� �+�َـ�+, َ�:ُـ  �ُْ> َ��� *َ �V�ْ� Dَ�$�`�S �Wُ:ْA���!َV�َ ً�Eِ� 6��� �D������ � �=��f�S �+�ُA�>��2َ �Wُ:1ْ �5 �z�َN1ْ���1ْ�V�ْ� �+�َـ�+, َ�:ُـ  �ُْ> َ��� *َ �V�ْ� Dَ�$�`�S �Wُ:ْA���!َV�َ ً�Eِ� 6��� �D������ � �=��f�S �+�ُA�>��2َ �Wُ:1ْ �5 �z�َN1ْ���1ْ�V�ْ� �+�َـ�+, َ�:ُـ  �ُْ> َ��� *َ �V�ْ� Dَ�$�`�S �Wُ:ْA���!َV�َ ً�Eِ� 6��� �D������ � �=��f�S �+�ُA�>��2َ �Wُ:1ْ ، فقEد  )3( �������ً���ً���ً���ً�ُْ> َ��� *َ

نھا أن تخEتص بالفعEل ، 0نھEا تفيEد انتفEاء الشEيء مEن شEأ) لEو ( تقدم ا�سم على الفعل ،  0ن كلمEة 

�نتفاء غيره كحال بقية أدوات الشEرط ا0خEرى ، وا�سEم يEدل علEى الEذوات والفعEل يEدل علEى ا�ثEار 

، ولكEن ھنEا  )4(0فعEالوا0حوال ، والمنتفي ھو ا0حوال وا�ثار ، � الEذوات ، فيثبEت أنھEا مختصEة با

نھم ھم المختصون بھذه الحالة الخسيسة والشEح الكامEل ، وھEذه مبالغEة فEي أقدم ا�سم للد�لة على 

  .  )5(وصفھم بھذا ا0مر 

�ِ!�� cُ>�&�3َ � ����: قوله تعالى في و      ً�1�����ِ� ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%��3ِ� ��� ِ� �5,�,&�'2َ ���َ* �g��� �َI�َ�5� َcُ>�&�3 ��!ِ� ً�1�����ِ� ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%��3ِ� ��� ِ� �5,�,&�'2َ ���َ* �g��� �َI�َ�5� َcُ>�&�3 ��!ِ� ً�1�����ِ� ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%��3ِ� ��� ِ� �5,�,&�'2َ ���َ* �g��� �َI�َ�5� َcُ>�&�3 ��!ِ� ً�1�����ِ� ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%��3ِ� ��� ِ� �5,�,&�'2َ ���َ* �g��� �َI�َ�5     #Mَ ���,/#�� �5َ* ���,/,���َ* ���&�A�ْ� َs���	�H #Mَ ���,/#�� �5َ* ���,/,���َ* ���&�A�ْ� َs���	�H #Mَ ���,/#�� �5َ* ���,/,���َ* ���&�A�ْ� َs���	�H #Mَ ���,/#�� �5َ* ���,/,���َ* ���&�A�ْ� َs���	�H

 ���,/���X�	2َ ;�5 �uُ* ���,X�َ <ُْ]2َ ���,/���X�	2َ ;�5 �uُ* ���,X�َ <ُْ]2َ ���,/���X�	2َ ;�5 �uُ* ���,X�َ <ُْ]2َ ���,/���X�	2َ ;�5 �uُ* ���,X�َ <ُْ]2َ���� )6(  إحساناوبالوالدين  ����قوله تعالى : ، أربعة مواضع للتقديم والتأخير ، ا0ول 

ن صEلته � تتقEدم 0؛ وقد منعEه الزمخشEري  –كان الجار والمجرور متعلقا بالمصدر  إذا،  ���� إحسانا

ومذھب كثير من النحاة  – اإحسانوبأن تحسنوا بالوالدين  :وھو عنده متعلق بالفعل المقدر أي عليه

 ((         :وعلEEى كEEل حEEال لEEم يقEEل الEEنص .  )7(كEEان ظرفEEا مطلقEEا  إذاتقEEديم معمEEول المصEEدر عليEEه 

،  )8() ) فتقديم ذكرھمEا يEدل علEى شEدة ا�ھتمEام)  إحساناوبالوالدين ( ، بل قال )بالوالدين  وإحسانا
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�� ����: قوله تعالى : والثاني �&�A�ْ� sَ���	�H � َcُ>�&�3 ��!ِ����&�A�ْ� sَ���	�H � َcُ>�&�3 ��!ِ����&�A�ْ� sَ���	�H � َcُ>�&�3 ��!ِ����&�A�ْ� sَ���	�H � َcُ>�&�3 ��!ِ�)     على المفعEول بEه( عندك ( ، حيث قدم الظرف  ���� 

نEه مEدار تضEاعف الرعايEة لEى ورود المفعEول بEه فإشEويق إك للتوحقEه أْن يتEأخر عنEه ، وذلE) الكبر 

  .  )1(وا2حسان

�ِ!�    ����: قوله تعالى : والثالث       �!ِ��!ِ��!ِ����,/#�� �5َ* ���,/,���َ* ���&�A�ْ� sَ���	�H � َcُ>�&�3 ����,/#�� �5َ* ���,/,���َ* ���&�A�ْ� sَ���	�H � َcُ>�&�3 ����,/#�� �5َ* ���,/,���َ* ���&�A�ْ� sَ���	�H � َcُ>�&�3 ����,/#�� �5َ* ���,/,���َ* ���&�A�ْ� sَ���	�H � َcُ>�&�3 ����� ل  حيث أخرEدھما( الفاعEأح  (

فالتأخير ھنا اقتضاه بناء الك�م .  )2(عن الظرف والمفعول به ، لئ� يطول الك�م به وبما عطف عليه

   .الك�م أسلوبيا ليرتب ك�ما آخر عليه ، وبتقدمه سوف يطول به الك�م فيفقد من رونقه 

َف�E َتُقEلْ  ����: وأّما الموضع الرابع فھو من باب الترتيب الدقيق بين المعاني ، وھو قولEه تعEالى       

وھي كناية عن التضجر ، على ) أّف (  تقديم كلمة إنّ : ن لقائل أْن يقول ، فإ ����َلُھَما أُف{ َو� َتْنَھْرُھَما 

، عبEث � طائEل مEن ورائEه ،  )3(ا0صEفھاني كمEا يقEول الراغEب  بEإغ�ظوھو الزجر ) النـّھر ( كلمة 

بقيEاس ا0ولويEة ، أمEا لEو  وھو تحصيل حاصل ، 0ن المنع من التأفف ، يدل على المنع من ا�نتھEار

تبع بالمنع من التأفف كان مفيدا حسنا ، 0نه � يلزم المنع مEن ار ثم أنه قدم المنع من ا�نتھفرضنا أ

ھEو المنEع مEن ) أف ( ّن المEراد مEن كلمEة إ: واب علEى ذلEك نقEول والج. تأفف  ا�نتھار المنع من ال

، فھو المنع مEن إظھEار المخالفEة فEي القEول علEى ) النھر ( ر قلي� كان أو كثيرا ، وأما إظھار الضج

  .  )4(سبيل الرد عليھما والتكذيب لھما ، فجاء ھذا الترتيب فتأمل 

 ����   :واضع تقديم المعاني علEى بعضEھا ا0خEر  وھو من م ،ومن المواضع ا0خرى ، قوله تعالى    

 �W,/��	>ْ�IMَ�5 �^��&�$�n�� � �! �W,/��	�َْh���5 ِ����&�ْ��5 ���&�ْ� 6�M �W,/��	>ْ�����5 ���74 6�	� ��	�!��َ� ��َ]�َ�5 �W,/��	>ْ�IMَ�5 �^��&�$�n�� � �! �W,/��	�َْh���5 ِ����&�ْ��5 ���&�ْ� 6�M �W,/��	>ْ�����5 ���74 6�	� ��	�!��َ� ��َ]�َ�5 �W,/��	>ْ�IMَ�5 �^��&�$�n�� � �! �W,/��	�َْh���5 ِ����&�ْ��5 ���&�ْ� 6�M �W,/��	>ْ�����5 ���74 6�	� ��	�!��َ� ��َ]�َ�5 �W,/��	>ْ�IMَ�5 �^��&�$�n�� � �! �W,/��	�َْh���5 ِ����&�ْ��5 ���&�ْ� 6�M �W,/��	>ْ�����5 ���74 6�	� ��	�!��َ� ��َ]�َ�5"#$�IْNَ2 ��	ْ]َ>�S � ���! T-�Oَ� �َ>�H"#$�IْNَ2 ��	ْ]َ>�S � ���! T-�Oَ� �َ>�H"#$�IْNَ2 ��	ْ]َ>�S � ���! T-�Oَ� �َ>�H"#$�IْNَ2 ��	ْ]َ>�S � ���! T-�Oَ� �َ>�H����)5(  ،

مكEن أْن يكEون 0جEل أن ا�سEتفادة مEن الطيبEات وأنEواع ، فالترتيب ھنا بين موارد تكريم ا2نسان ، ي

ا0رزاق � يمكن أْن تتم بدون حركة في البر والبحر ، وھما مسEاحة عمEل ا2نسEان وتجارتEه ، حيEث 

إن حركة ا2نسان على الكرة ا0رضية يحتاج إلى وسائل نقل ، وھي مقدمة 0ي بركة من بركات ھذه 

  .  )6(ا0رض 
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�g�َ ًD>َ�M�1َ �0ِ ����: ى قوله تعالى ومن الموارد ا0خر  �����X:َMَ ِ<�$�>�� � �!�5�g�َ ًD>َ�M�1َ �0ِ �����X:َMَ ِ<�$�>�� � �!�5�g�َ ًD>َ�M�1َ �0ِ �����X:َMَ ِ<�$�>�� � �!�5�g�َ ًD>َ�M�1َ �0ِ �����X:َMَ ِ<�$�>�� � �!�5 ���� )1(  فتقديم الجار والمجرور ) من الليل

 (يEدل علEى العنايEة وا�ھتمEام بص�Eة الليEل التEي ھEي مEن مختصEات الرسEول) فتھجد ( على الفعل ) 

قEEديم الظEEرف والجEEار ، وھEEي مEEن المسEEتحبات ا0كيEEدة لWّمEEة ، وقEEد شEEكل ت )صEEلى 5 عليEEه وآلEEه

والمجرور على متعلقه ظاھرة أسلوبية متميزة في القرآن الكريم ، وكذلك فEي ھEذه السEورة ، ويبEدو 

  :  النوع من التقديم فائدتين ھامتين أن لھذا

تسليط الضوء وا�ھتمام وا2براز وا�ختصاص على ھذا المعنى الذي يحمله : وھي ا0ھم : ا0ولى    

   .المقطع المتقدم 

مEن ألEوان  الونE ديم والتEأخير فEي التركيEب مEع إكسEابهھي قEوة السEبك التEي يمنحھEا التقE: الثانية    

  : منھا قوله تعالى  ، كثيرة اخلية والموازنة في النص ، وأمثلته في السورةالموسيقى الد

  ���� i+�nَ>ْ,) �WِX�$>َ�H �g�َ �{�$�َ ��7��&�H �+ِ�i+�nَ>ْ,) �WِX�$>َ�H �g�َ �{�$�َ ��7��&�H �+ِ�i+�nَ>ْ,) �WِX�$>َ�H �g�َ �{�$�َ ��7��&�H �+ِ�i+�nَ>ْ,) �WِX�$>َ�H �g�َ �{�$�َ ��7��&�H �+ِ� ���� )2(  

  ����  � �! 6�� <ْ�'�?��5� �! 6�� <ْ�'�?��5� �! 6�� <ْ�'�?��5� �! 6�� <ْ�'�?��5    ً�-��1َ ً�1�nَ>ْ,) �g1ْ,��ًَ�-��1َ ً�1�nَ>ْ,) �g1ْ,��ًَ�-��1َ ً�1�nَ>ْ,) �g1ْ,��ًَ�-��1َ ً�1�nَ>ْ,) �g1ْ,��َ���� )3(  

 َ◌  ����ً�-ِ&َ� �g�$>َ�H �+�َ� ,0َ>ْIMَ �+ِ�ً�-ِ&َ� �g�$>َ�H �+�َ� ,0َ>ْIMَ �+ِ�ً�-ِ&َ� �g�$>َ�H �+�َ� ,0َ>ْIMَ �+ِ�ً�-ِ&َ� �g�$>َ�H �+�َ� ,0َ>ْIMَ �+ِ����� )4(  

 ����  ً�	$ِ&,! ً�ّ5,��H ِ+���1ِْQ>ْ�� �+�َ� �+�nَ�$�`�� �+ِ�ً�	$ِ&,! ً�ّ5,��H ِ+���1ِْQ>ْ�� �+�َ� �+�nَ�$�`�� �+ِ�ً�	$ِ&,! ً�ّ5,��H ِ+���1ِْQ>ْ�� �+�َ� �+�nَ�$�`�� �+ِ�ً�	$ِ&,! ً�ّ5,��H ِ+���1ِْQ>ْ�� �+�َ� �+�nَ�$�`�� �+ِ����� )5(  

  

���� ً�-���� � 3ِ��M�َA>ْ�� �W�	�X�? ��	>ْ�'�?�5ً�-���� � 3ِ��M�َA>ْ�� �W�	�X�? ��	>ْ�'�?�5ً�-���� � 3ِ��M�َA>ْ�� �W�	�X�? ��	>ْ�'�?�5ً�-���� � 3ِ��M�َA>ْ�� �W�	�X�? ��	>ْ�'�?�5���� )6(  

���� ً�&$���� �g�$>َ�H �����$�ْ� �g��ْN�	ِ �َNَ�ً�&$���� �g�$>َ�H �����$�ْ� �g��ْN�	ِ �َNَ�ً�&$���� �g�$>َ�H �����$�ْ� �g��ْN�	ِ �َNَ�ً�&$���� �g�$>َ�H �����$�ْ� �g��ْN�	ِ �َNَ����� )7(  

����  ً���ُNَ� �0����� ,+�nَ�$�`�� �+�َ��5ً���ُNَ� �0����� ,+�nَ�$�`�� �+�َ��5ً���ُNَ� �0����� ,+�nَ�$�`�� �+�َ��5ً���ُNَ� �0����� ,+�nَ�$�`�� �+�َ��5���� )8(  
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���� ِ<:َْ]�ْ� 6�M �uِ���,3 #Mَ ً�1�nَ>ْ,) �0�$�� ���� ��	>ْ�'�? ��َ]Mَِ<:َْ]�ْ� 6�M �uِ���,3 #Mَ ً�1�nَ>ْ,) �0�$�� ���� ��	>ْ�'�? ��َ]Mَِ<:َْ]�ْ� 6�M �uِ���,3 #Mَ ً�1�nَ>ْ,) �0�$�� ���� ��	>ْ�'�? ��َ]Mَِ<:َْ]�ْ� 6�M �uِ���,3 #Mَ ً�1�nَ>ْ,) �0�$�� ���� ��	>ْ�'�? ��َ]Mَ���� )1(   

ن ھناك أسلوبا للتقديم والتأخير ورد في ھذه السورة ، وھو يرد في مواضEع مختلفEة فإ وأخيراً       

من بعد استثناء منفEي ، متEأخرا  فاعل مصدرا مؤو�ً من القرآن الكريم ، وھذا ا0سلوب ھو مجيء ال

�5!�ـ� !�	�'�	�ـ� *َ+� 1ُ��(�ـَ> 3��ْ�ِـ�^� �ِ��ـ� *َ+�      �5!�ـ� !�	�'�	�ـ� *َ+� 1ُ��(�ـَ> 3��ْ�ِـ�^� �ِ��ـ� *َ+�      �5!�ـ� !�	�'�	�ـ� *َ+� 1ُ��(�ـَ> 3��ْ�ِـ�^� �ِ��ـ� *َ+�      �5!�ـ� !�	�'�	�ـ� *َ+� 1ُ��(�ـَ> 3��ْ�ِـ�^� �ِ��ـ� *َ+�          ����: عن المفعول المتقدم ، وھو ما يسمى بأسلوب القصر ، كقوله تعEالى 

�+�ُ��5َV�ْ� ��Xِ �@��َ��+�ُ��5َV�ْ� ��Xِ �@��َ��+�ُ��5َV�ْ� ��Xِ �@��َ��+�ُ��5َV�ْ� ��XِEْ ?�ـ�X�ْ� ,W,/�P,ـ��) �ِ��ـ� *َ+� َ�ـ��ُ�� *َ�'�ـ�k ��<�ـ0, �`�ـ��ً        Eْ ?�ـ�X�ْ� ,W,/�P,ـ��) �ِ��ـ� *َ+� َ�ـ��ُ�� *َ�'�ـ�k ��<�ـ0, �`�ـ��ً        Eْ ?�ـ�X�ْ� ,W,/�P,ـ��) �ِ��ـ� *َ+� َ�ـ��ُ�� *َ�'�ـ�k ��<�ـ0, �`�ـ��ً        Eْ ?�ـ�X�ْ� ,W,/�P,ـ��) �ِ��ـ� *َ+� َ�ـ��ُ�� *َ�'�ـ�k ��<�ـ0, �`�ـ��ً        �5!�� !�	�.� ��	�ـ��U *َ+� 3,_�!�	,ـ�� �ِ  �5!�� !�	�.� ��	�ـ��U *َ+� 3,_�!�	,ـ�� �ِ  �5!�� !�	�.� ��	�ـ��U *َ+� 3,_�!�	,ـ�� �ِ  �5!�� !�	�.� ��	�ـ��U *َ+� 3,_�!�	,ـ�� �ِ   ����: وكذلك قوله تعالى  )2(�����َ��@� 

ً;�,)��ً;�,)��ً;�,)��ً;�,)������ )3(  .  

فالسبب في عدم إرسال ا�يات والمعجزات ھو تكذيب ا0ولين بھا وكEذلك السEبب فEي عEدم إيمEان     

Eى أن يكEر ، بمعنEى الحصEي� علEون دلEد � يكEو الناس ھو قولھم ھذا ، إ� أّن التعبير بالقصر قEون ھ

  . العلة التامة ، بل ھو للتأكيد وبيان ا0ھمية في أقوى المصاديق وأوضحھا 

  

  

  

  

  

  

  :الفصل والوصل : رابعا 

  

الفائدة ، خفEي  إنه دقيق المسلك ، جم: وھذا فن آخر من فنون القول ، قال عنه علماء الب�غة      

معرفة الوصل : ب�غة ؟ قال ال ما: ارسي قيل للف(( قد جعل قديما حدا للب�غة عندما الد�لة ، ولذلك 

ن العطف ، فھو العلم بمواقع الجمل والوقوف على ما ينبغي أن يصنع فيھا م ((،   )4()) من الفصل 
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لى كيفية إيقاع حروف العطف فEي مواقعھEا ، أو تركھEا عنEد عEدم الحاجEة ، وا�ستئناف ، والتھدي إ

  .  )1() )إليھا 

ھو عطف جملة على أخرى بالواو ، والفصل ترك ذلEك العطEف بEين  _بتعبير أولي_والوصل         

، وھو شائع في عرف الخطEاب ،  )2(الجملتين والمجيء بھا منثورة تستأنف واحدة من بعد ا0خرى 

، ولكنه في النصوص العالية يصار يحتاج إلى مزيد عناية وكلفة ، 0نه مما يقتضيه نظام الك�م  و�

وا�ستعمال ا0مثل لھما بطريقة فنية ، موحيEة لكثيEر مEن المعEاني الثانيEة ، أو  لى ا�ختيار الدقيق ،إ

اعلم أن العلم بما ينبغي أن : (( �جتناب اللبس مع معان أخرى ، ولذلك يقول عنه الشيخ عبد القاھر 

يصنع في الجمل من عطف بعضھا على بعض ، أو ترك العطف والمجيء بھا منثورة تستأنف واحدة 

EEا بعEEه ، إ�ّ منھEEواب فيEEام الصEEأتي لتمEEا � يEEة ، وممEEرار الب�غEEن أسEEرى مEEص ،  د أخEEراب الخّلEEا0ع

م يبEين ، ثE )3( ))وا0قوام طبعوا على الب�غة ، وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق الك�م ھم بھا أفEراد 

نه ول فيه إم من علوم الب�غة أنت تقما من عل: (( ه وبيان أصله قائ� بعد ذلك ميزته ودقته وخفاء

خفى وأصعب ، وقد قنع الناس فيه وعلم ھذا الباب أغمض وأدق وأ خفي وغامض ودقيق وصعب إ�ّ 

إّن الك�Eم قEد اسEتؤنف وقطEع عمEا قبلEه ، وتطلEب : ن يقولوا إذا رأوا جملEة قEد تEرك فيھEا العطEف بأ

  .  )4() )أنفسھم منه زيادة على ذلك ، ولقد غفلوا غفلة شديدة 

: الفصل والوصل ، فوائد وغايات يمكن ا2حساس بھا وإدراكھا ، منھا : وع ا0سلوبي ولھذا التن     

Eى ،وذلEاز المعنEاح وإيجEد إا2يضEوع الواحEع الموضEل تقطي�Eن خEه ك مEEولة وعرضEزاء موصEى أجEل

  .  )5(بأشكال متعددة ، مع الحفاظ على تناسب المعنى الد�لي مع ا2يقاع الصوتي

ن الواو ھي ا0داة طفة فقط دون بقية حروف العطف ، 0بالواو العا قق إ�ّ تتح وب�غة الوصل �     

 لى لطEف فEي الفھEم ودقEة فEي ا2دراك ، إذ � تفيEد إ�ّ لحاجة إليھا ، ويحتاج العطف بھا إا فىالتي تخ

مجرد الربط وتشريك ما بعدھا لما قبلھا في الحكم ، دون غيرھا من حروف العطف ، 0نھا تفيEد مEع 

  .  )6(ك معاني أخرى ا2شرا

إنه يجب الوصل في ث�ثة :  )7(و قد حدد علماء الب�غة مواضع كل من الفصل والوصل فقالوا        

   -: ث�ثة مواضع ھي 

  . إذا اتحدت الجملتان في الخبرية وا2نشائية ، لفظا ومعنى أو معنى فقط  -1

                                      
  .  170: جواھر الب�غة  - 2
  .  152: ، والب�غة والتطبيق  170:  المصدر نفسه: ينظر  - 3
  .  230: د�ئل ا2عجاز  - 4
  . 237: المصدر نفسه  - 5
  .  193: الفصل والوصل في القرآن الكريم : ينظر  - 6
  .  231: د�ئل ا2عجاز : ينظر  - 1
  . وما بعدھا  86: ا2يضاح : ينظر  - 2
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، مع  ا2يھام ، وذلك بأن ) نقطاع كمال ا�( دفع توھم غير المراد وذلك بأن يكون بين الجملتين  -2

� : تكون احدھما خبرية وا0خرى إنشائية ، وكان الفصل يوھم خ�ف المقصود ، ومنه قول البلغاء 

  . ، وحفظك 5 ، � ، وأيدك 5 

أْن يكون للجملة ا0ولى محل من ا2عراب وقصد إشراك الجملة الثانية لھا في الحكم ا2عرابي مع  -3

  . مناسبة بين الجملتين وجود ال

أ كEان   و�بد في مواضع الوصل ھذه من اتفاق الجملتين في أمر جامع ، مشEترك بينھمEا ، سEواء   

  . وھميا أو خياليا  عقليا أم

   -: أما مواضع الفصل فخمسة وھي       

ة ، بحيEث تنEزل الثانيE)كمEال ا�تصEال ( أْن يكون بين الجملتين اتحاد تام وھو مEا يسEمى بEـ  -1

منزلEEة ا0ولEEى ، وذلEEك بEEان تكEEون الثانيEEة ، بEEد� أو بيانEEا أو مؤكEEدة لWولEEى توكيEEدا لفظيEEا أو 

  . معنويا 

، وذلEك بEأن يختلفEا )كمEال ا�نقطEاع ( أْن يكون بين الجملتين انقطاع تام وھو ما يسEمى بEـ  -2

كEون كEل خبرا وإنشاء ، أو أْن � يكون بين الجملتين مناسبة فEي المعنEى و� ارتبEاط ، بEل ت

 . جملة مستقلة بنفسھا 

أْن يكون بينھما رابطEة قويEة لوقEوع الثانيEة جوابEا عEن سEؤال يفھEم مEن ا0ولEى ، وھEو مEا  -3

 . أو ا�ستئناف ) شبه كمال ا�تصال ( يسمى بـ 

شبه كمال ا�نقطاع ( بـ  قطعة عن ا0ولى وھو ما يسمى أْن تكون الجملة الثانية بمنزلة المن -4

جملة يصح عطفھا علEى ا0ولEى لوجEود مناسEبة ولكEن فEي عطفھEا علEى ، وھو أْن تسبق ) 

نه معطوف على الثانية ، ومنEه قEول دفعا لتوھم أ ،د في المعنى ، فيترك العطف الثانية فسا

 : الشاعر 

   )1(وتظن سلمى أنني أبغي بھا         بد� أراھا في الض�ل تھيم ُ        

ا رابطة قوية ، ولكن يمنع من العطف مانع ھو عدم وھو كون الجملتين متناسبتين وبينھم  -5

كEأن يكEون لWولEى حكEم لEم ) التوسEط بEين الكمEالين ( يسمى بEـ  التشريك في الحكم وھو ما

                                      
  . ، ولم ينسبه لقائل  370: البيت في مفتاح العلوم  - 1
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�1َ ����1ِ�� f�X:َ��,! ,ِ=ُ�+�        ����: يقصد إعطاؤه للثانية ، كقوله تعالى  �WُA�'�! ��1ِ� ��ُ���َ �WِX�	$�e��$�G ��َِ� ���>َ�S �َEِ��5�+�ُ=ِf�X:َ��,! , ��1َ ����1ِ� �WُA�'�! ��1ِ� ��ُ���َ �WِX�	$�e��$�G ��َِ� ���>َ�S �َEِ��5�+�ُ=ِf�X:َ��,! , ��1َ ����1ِ� �WُA�'�! ��1ِ� ��ُ���َ �WِX�	$�e��$�G ��َِ� ���>َ�S �َEِ��5�+�ُ=ِf�X:َ��,! , ��1َ ����1ِ� �WُA�'�! ��1ِ� ��ُ���َ �WِX�	$�e��$�G ��َِ� ���>َ�S �َEِ��5    

�����+�,X���'�3 �WِX�1��$ْcُe 6�M �W,/��,��3�5 �WِXِ ,�ِf�X:َ���3 ,0�>���+�,X���'�3 �WِX�1��$ْcُe 6�M �W,/��,��3�5 �WِXِ ,�ِf�X:َ���3 ,0�>���+�,X���'�3 �WِX�1��$ْcُe 6�M �W,/��,��3�5 �WِXِ ,�ِf�X:َ���3 ,0�>���+�,X���'�3 �WِX�1��$ْcُe 6�M �W,/��,��3�5 �WِXِ ,�ِf�X:َ���3 ,0�>������ )1(  .  

أما الجملة الحالية فقد تقترن بالواو وقد � تقترن في حا�ت معينة ، فأشبھت بEذلك الفصEل 

  .  )2( أيضاوالوصل فھي داخلة فيه 

التي يمكن أن يكEون الفصEل والوصEل  تجلية المعاني الثانية ونحن في ھذه الدراسة نسعى إلى       

ھم م�حظة نسجلھا ھنا في السورة ھي توظيف النص ، وأ الھامة في ھذا النص الكريم إحدى أدواته

، وھEي الجمEع بEين الجمEل المتغEايرة التEي تتEوفر فيھEا أمEور مشEتركة ) الواو ( لد�لة حرف العطف 

موعEة مEن الجمEل المختلفEة ذات المعEاني بجامع قريب أو بعيد توظيفا متميزا ، حيث حشد النص مج

المسEEتقلة بنحEEو مEEن ا�سEEتق�ل فEEي ا�يEEة الواحEEدة المرتبطEEة فيمEEا بينھEEا بجEEامع مشEEترك؛ لتؤلEEف 

� ��:X3 ��QM (�:/�  !     ,�ِf2َ ;�5 ,�ِf2َ ;�5 ,�ِf2َ ;�5 ,�ِf2َ ;�5	� ��:X3 ��QM (�:/�  !�X$>H <I3 ��QM <j  !5 0�N	� ��:X3 ��QM (�:/�  !�X$>H <I3 ��QM <j  !5 0�N	� ��:X3 ��QM (�:/�  !�X$>H <I3 ��QM <j  !5 0�N	�X$>H <I3 ��QM <j  !5 0�N    ����: بمجموعھا موضوعا مستق� ، ففي قوله تعالى 

ُ� ��!�5 (���Sُ* ��ْhِ5 iY��ِh��5ُ� ��!�5 (���Sُ* ��ْhِ5 iY��ِh��5ُ� ��!�5 (���Sُ* ��ْhِ5 iY��ِh��5ُ� ��!�5 (���Sُ* ��ْhِ5 iY��ِh��5ً;�,)�� �k�'�&1َ ��:�� �[ِ���',! ��	ً;�,)�� �k�'�&1َ ��:�� �[ِ���',! ��	ً;�,)�� �k�'�&1َ ��:�� �[ِ���',! ��	ً;�,)�� �k�'�&1َ ��:�� �[ِبعضEھا  يوجد لدينا أربع جمل خبرية معطوف،  )3( ����	�� !,'���

على بعض على الرغم من أّن لكل واحدة منھا معنى مستق� ، فا0ولى تبين ثمرة الھدايEة ، والثانيEة 

بعEة تشEير أّن � موضوعھا ا2نسان الضال ، والثالثة تبّين أّن النفس � تحمEل خطيئEة غيرھEا ، والرا

فEEي الجمEEل ) ا2نسEEان ( ولكنھEEا جميعEEا تشEEترك بوحEEدة الجEEامع وھEEو المخبEEر عنEEه .  عقEEاب ب�EE بيEEان 

باعتبEار جزئEه ا0ھEم فEي ھEذا  أيضاا0ربعة أو النفس كما في الجملة الثانية وھي تعبير عن ا2نسان 

انون ا2لھEEي بEEين ا2نسEEان فالجمEEل ا0ربعEEة تشEEترك فEEي بيEEان تكليEEف ا2نسEEان وعاقبتEEه والقEE. المقEEام 

وخالقه ، وھEي سEنن ثابتEة � تتغيEر ، ولEذلك  أمكEن عطEف بعضEھا علEى ا�خEر لتؤلEف ذلEك النسEيج 

  . تنوع مفردات معانيھا  من رغمال على المتماسك

��5َV�ْ� ��Xُِ�+� ����: وكذلك قوله تعالى      �@��َ� �+َ* ��� ِ� �^�3��ْ�ِ َ<�)��ُ1 �+َ* ��	�'�	�! ��!�5�+�ُ��5َV�ْ� ��Xِ �@��َ� �+َ* ��� ِ� �^�3��ْ�ِ َ<�)��ُ1 �+َ* ��	�'�	�! ��!�5�+�ُ��5َV�ْ� ��Xِ �@��َ� �+َ* ��� ِ� �^�3��ْ�ِ َ<�)��ُ1 �+َ* ��	�'�	�! ��!�5�+�ُ��5َV�ْ� ��Xِ �@��َ� �+َ* ��� ِ� �^�3��ْ�ِ َ<�)��ُ1 �+َ* ��	�'�	�! ��!�5     ُ<�)��ُ1 ��!�5 ��Xِ ��,�>َoَMَ "Y�����&,! َD�َ��	�� �7�,�َZ ��	�$2َ4�5 ُ<�)��ُ1 ��!�5 ��Xِ ��,�>َoَMَ "Y�����&,! َD�َ��	�� �7�,�َZ ��	�$2َ4�5 ُ<�)��ُ1 ��!�5 ��Xِ ��,�>َoَMَ "Y�����&,! َD�َ��	�� �7�,�َZ ��	�$2َ4�5 ُ<�)��ُ1 ��!�5 ��Xِ ��,�>َoَMَ "Y�����&,! َD�َ��	�� �7�,�َZ ��	�$2َ4�5

ً�N3ِ�ْ92َ ��� ِ� �^�3��ْ�ًِ�N3ِ�ْ92َ ��� ِ� �^�3��ْ�ًِ�N3ِ�ْ92َ ��� ِ� �^�3��ْ�ًِ�N3ِ�ْ92َ ��� ِ� �^�3��ْ�ِن ا0ولى تتحدث خبرية وھي متغايرة في المعنى ، 0، وفيه ث�ث جمل متفقة في ال )4( ����
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( ل قومEه وعقرھEا مEن قبE ����عن السبب في عدم إرسال ا�يات ، والثانية تتحدث عEن ناقEة صEالح 

، والثالثة ، تتحدث عن الغاية من إرسال ا�يات ، ولكن كل ھذه الجمل المتغايرة في المعاني ) ثمود 

وحدة المخبر وھو 5 سبحانه وتعالى في الجمل الث�ث المعبر :  التفصيلية تجتمع برباط ، وھو أو�ً 

زال المعجEزات المقترحEة علEى وحدة الموضوع وھو السر فEي عEدم إنE: ، وثانيا) نا ( عنه بالضمير 

 لعطف المسوغ ، فن�حظ أّن  ����ھذه ا0مة ، 0نھا سبب ھ�كھم كما ھلكت ثمود بعقرھا ناقة صالح 

المصEاديق  علEى الجملEة ا0ولEى كونEـُھا إحEدى ����وآتينEا ثمEود الناقEة مبصEرة  ����الجملة الثانيEة وھEي 

لثEة علEى الجملEة الثانيEة ، 0نھEا تبEين أّن مة لتكذيب تلك ا�يات والمعجزات ، وكEذلك الجملEة الثااھال

الغاية من إرسال ا�يات ھEو التخويEف وھEو غيEر حاصEل عنEد ا2نسEان فحصEل المنEع مEن إرسEالھا ، 

  . لى المنع من إرسال ا�يات التي تؤدي إ فالجملة ترتبط بما قبلھا 0نھا تمثل إحدى المقدمات

      Eايرة وا�شEة المغEراك قوتومثلھا في طبيعEالى  هلEـ� �7,5��7         ����: تع�	2َ4�5$� ٍqـ�'�َ�[َـ�� �IMَـْ<	�� �'�ـ�q ��	�&ِـ$�]� �Hَ<ـ�  َ�[َـ�� �IMَـْ<	�� �'�ـ�q ��	�&ِـ$�]� �Hَ<ـ� �'�ـqٍ 2َ4�5$�	�ـ� �7,5��7        �5 َ�[َـ�� �IMَـْ<	�� �'�ـ�q ��	�&ِـ$�]� �Hَ<ـ� �'�ـqٍ 2َ4�5$�	�ـ� �7,5��7        �5 َ�[َـ�� �IMَـْ<	�� �'�ـ�q ��	�&ِـ$�]� �Hَ<ـ� �'�ـqٍ 2َ4�5$�	�ـ� �7,5��7        �5 �5

ً���,َhً���,َhً���,َhً���,َh���� )1(   �1�����ًِ ����، وكذلك قوله تعالى� ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%��3 ِ� ��� ِ� �5,�,&�'2َ ���َ* �g��� �َI�َ�5ً�1�����ِ� ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%��3 ِ� ��� ِ� �5,�,&�'2َ ���َ* �g��� �َI�َ�5ً�1�����ِ� ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%��3 ِ� ��� ِ� �5,�,&�'2َ ���َ* �g��� �َI�َ�5ً�1�����ِ� ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%��3 ِ� ��� ِ� �5,�,&�'2َ ���َ* �g��� �َI�َ�5 ���� )2(  .  

خEل الEنص ، وذلEك مEن خ�Eل عطEف الجملتEين توظيف للوصل أيضا في إبراز معنى ثEان دافھذا      

عEEن الشEEريك ، وا0خEEرى تEEأمر  ن ا0ولEEى تنھEEىلفتEEين فEEي المعنEEى ، فEEإالمتفقتEEين با2نشEEاء ، والمخت

با2حسان للوالدين ، ولكن الجامع المشترك ھو أن كليھما متعلقان بقضاء 5 وأمره ، وھEذا يكشEف 

ن ا2حسان 0ھمية ، وأربھما في تلك المحبوبية واعن مدى محبوبية كل من ا0مرين ] سبحانه وتقا

  . لھما وإرضاءھما يأتيان بدرجة قريبة من رضا 5 سبحانه وطاعته 

د ثEر واضEح فيھEا ، وقEة وكان لEه أأما الفصل فكان أداة فاعلة للتعبير وتغيير الخطاب في السور     

لEى الشEرح والتفصEيل دما يEراد إوھي عن: صوره ، ا0ولى من  أحصينا في السورة صورتين ھامتين

ِ��ـ�    ����وذلك عندما تكون الجمل بيانا لبعضھا ا�خر ، كقوله تعالى  ، وا�سترسال في الك�م ,Wـ>َ�Hَ* , ��1َ   ِ��ـ� ,Wـ>َ�Hَ* , ��1َ   ِ��ـ� ,Wـ>َ�Hَ* , ��1َ   ِ��ـ� ,Wـ>َ�Hَ* , ��1َ

"#,?�� ���ِ� �+�,'ِ&�:2َ �+ِ� �+�,�����o�� ُR�ُ]�3 ْEِ� (����1َ �W,/ ْEِ��5 �g�$�َِ� �+�,'��:َ���3 ْEِ� �0ِ �+�,'��:َ���3"#,?�� ���ِ� �+�,'ِ&�:2َ �+ِ� �+�,�����o�� ُR�ُ]�3 ْEِ� (����1َ �W,/ ْEِ��5 �g�$�َِ� �+�,'��:َ���3 ْEِ� �0ِ �+�,'��:َ���3"#,?�� ���ِ� �+�,'ِ&�:2َ �+ِ� �+�,�����o�� ُR�ُ]�3 ْEِ� (����1َ �W,/ ْEِ��5 �g�$�َِ� �+�,'��:َ���3 ْEِ� �0ِ �+�,'��:َ���3"#,?�� ���ِ� �+�,'ِ&�:2َ �+ِ� �+�,�����o�� ُR�ُ]�3 ْEِ� (����1َ �W,/ ْEِ��5 �g�$�َِ� �+�,'��:َ���3 ْEِ� �0ِ �+�,'��:َ���3    ���,����!���,����!���,����!���,����!���� )3(  .  

بعضEھا عEن بعEض ولكنھEا مرتبطEة بربEاط المعنEى ، وھEو أن  فھذه ث�Eث جمEل متتابعEة مفصEول     

 )صلى 5 عليه وآله (الجملة الثانية ھي بيان لكيفية استماع المشركين للقرآن عندما يتلوه الرسول

ملت عليEEه نجEEوى ھEEؤ�ء عنEEد ، والجملEEة الثالثEEة ھEEي بEEدل عEEن الجملEEة الثانيEEة ، 0نھEEا تبEEين مEEا اشEEت
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طويEل الك�Eم وإخراجEه مEن لEى تالصورة ا0ولى للفصل عندما يEراد إلى القرآن؛ فھذه ھي ستماع إا�

  . لى التفصيل ا2جمال إ

شبه كمال ا�تصEال ( بـ  يسمىوأّما الصورة ا0خرى وھي الغالبة والطاغية في النص ، فھي ما      

ا2جابة عن سؤال مقدر من المخاطب ، أو إنزاله منزلة السائل لما  أو أ�ستئناف ، الذي يعتمد على) 

  . يحويه مضمون الجملة السابقة من غرابة ، أو أھمية ،  أو تشديد في الطلب أو غير ذلك 

رصEة للحEEديث أداة مEEن أدوات تطويEل الك�Eم مEع المخاطEEب واقتنEاص كEل ف أيضEاوھEذه الصEورة      

���-�ً����: ى ومنھا قوله تعال بتفصيل وإضافة ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0�1ِ� ,���ْ]�3�5 ,P��`�3 � ���� zَْh���� ُy,��&�3 �g��� �+ِ�ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0�1ِ� ,���ْ]�3�5 ,P��`�3 � ���� zَْh���� ُy,��&�3 �g��� �+ِ�ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0�1ِ� ,���ْ]�3�5 ,P��`�3 � ���� zَْh���� ُy,��&�3 �g��� �+ِ�ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0�1ِ� ,���ْ]�3�5 ,P��`�3 � ���� zَْh���� ُy,��&�3 �g��� �+ِ�����   

فالجملة الثانية من ا�ية الكريمة مستأنفة ، وھي عبارة عن تعليل للجملة ا0ولEى ، لمEا تحملEه       

نEه بحسEب علEم 5 تعEالى ، 0نEه إ: اب ، فيكون الجو من غموض في كيفية البسط والتقدير لWرزاق

  . الخبير البصير بعباده وما يت�ءم مع مصالحھم 

�ِ+� َ�ـ:َْ<�W,X �َـ�+� mnْ�Sـ�ً       �5;�5;�5;�5; ����: ومنھا قوله تعالى       �Wُ��3ِـ���5 �W,Xُ�ُh���ِ!�#Tz 1َ�� , 1َـ Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ      ًـ�mnْ�S �+َـ�� �W,X>َْ:َ�ـ �+ِ� �Wُ��3ِـ���5 �W,Xُ�ُh���ِ!�#Tz 1َ�� , 1َـ Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ      ًـ�mnْ�S �+َـ�� �W,X>َْ:َ�ـ �+ِ� �Wُ��3ِـ���5 �W,Xُ�ُh���ِ!�#Tz 1َ�� , 1َـ Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ      ًـ�mnْ�S �+َـ�� �W,X>َْ:َ�ـ �+ِ� �Wُ��3ِـ���5 �W,Xُ�ُh���ِ!�#Tz 1َ�� , 1َـ Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ

ً�-ِ&َ�ً�-ِ&َ�ً�-ِ&َ�ً�-ِ&َ����� )1(  .  

ا�خر وترتبط بأنھا جواب عن سؤال مكنون ، فھذه ا�ية  نع بعضھا مفصول وفيھا ث�ث جمل      

جلھا يجب أْن يقلع الناس عن قتل أو�دھم خوف الفقر ، وكأن دد في ا0عذار وا0سباب التي من أتش

بعض الناس وجدوا 0نفسھم عذرا مناسبا ومبررا لقتل أو�دھم الصغار أو ا0جنة ، وھو خوفھم من 

ثEEر نسEEلھم ، فتتصEEدى ا�يEEة الكريمEEة لتبديEEد ھEEذه ا0عEEذار الواھيEEة ، وكأنھEEا تجيEEب عEEن الفقEEر إذا ك

  : تساؤلين 

  . من يرزقھم إذن ؟ الجواب نحن نرزقھم : ا0ول       

 جEEل تحقيEEق التEEوازن ا�قتصEEادي فEEي ا0سEEرةتEEل الصEEغار مEEن أوھEEل ھنEEاك ضEEير فEEي ق: الثEEاني       

  :بينما � نجد في قوله تعالى .   نه كان خطأ كبيراوالمجتمع ؟ الجواب إ

       �����l���ْ�ِ ��� ِ� ,0�>�� ������ 6�:��� �{ْN�	�� ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�l���ْ�ِ ��� ِ� ,0�>�� ������ 6�:��� �{ْN�	�� ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�l���ْ�ِ ��� ِ� ,0�>�� ������ 6�:��� �{ْN�	�� ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�l���ْ�ِ ��� ِ� ,0�>�� ������ 6�:��� �{ْN�	�� ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5���� )2(   

مثل ھذا التعليل للحكم ، وذلك 0نه � أحد من البشر مEن يلEتمس العEذر فEي قتEل ا�خEرين وتبريEر     

  . لى ھذا الوجه على وجه التعدي والظلم ، والنھي ھنا واقع ع ذلك إ�ّ 
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لEى تقويEة ا0حكEام وتبريرھEا وشEرحھا نتقEل الEنص إلEى مفEردات أخEرى نجEد أنEه يعمEد إوعندما ي    

وتفصيل أسEبابھا الموجبEة ، وذلEك مEن خ�Eل ا2جابEة عEن ا0سEئلة المقEدرة فEي أذھEان المخEاطبين ، 

  : كقوله تعالى 

      ���� �`���Mَ �+�َ� ,0�1ِ� �1َ�f�� ��,��ْ]2َ ;�5�`���Mَ �+�َ� ,0�1ِ� �1َ�f�� ��,��ْ]2َ ;�5�`���Mَ �+�َ� ,0�1ِ� �1َ�f�� ��,��ْ]2َ ;�5�`���Mَ �+�َ� ,0�1ِ� �1َ�f�� ��,��ْ]2َ ;�5"#$ِ&�) �P��)�5 ًD"#$ِ&�) �P��)�5 ًD"#$ِ&�) �P��)�5 ًD"#$ِ&�) �P��)�5 ًD���� )1(  .  

فن�حظ أّن التعليل في الجملة الثانية المستأنفة ، وھو عبارة عن جواب لسؤال مقدر لمن يتساھل     

  . في ھذا ا0مر ويعده أمرا طبيعيا ، � موجب 2نكاره 

�ِ+� ������.� �5 ����: وكذلك قوله تعالى       iW>ْ�H �0ِ �g�َ �{�$�َ ��! ,rْ]2َ ;�5�5 �.������ �+ِ� iW>ْ�H �0ِ �g�َ �{�$�َ ��! ,rْ]2َ ;�5�5 �.������ �+ِ� iW>ْ�H �0ِ �g�َ �{�$�َ ��! ,rْ]2َ ;�5�5 �.������ �+ِ� iW>ْ�H �0ِ �g�َ �{�$�َ ��! ,rْ]2َ ;�5ً;5,_���! ,0�	�H �+�َ� �g�m�َ5ُ* �<ُ� �7��_ُN�ْ��5 �����&�ْ�ً;5,_���! ,0�	�H �+�َ� �g�m�َ5ُ* �<ُ� �7��_ُN�ْ��5 �����&�ْ�ً;5,_���! ,0�	�H �+�َ� �g�m�َ5ُ* �<ُ� �7��_ُN�ْ��5 �����&�ْ�ً;5,_���! ,0�	�H �+�َ� �g�m�َ5ُ* �<ُ� �7��_ُN�ْ��5 �����&�ْ�����)2( .  

فواضح جدا أن التعليل في الجملة الثانية بكون ا2نسان مسؤو� عن سمعه وبصEره وعقلEه أمEام     

ومثله . تباع أھل الھوى والظنون الزائفة ب ، يبعث على التبصر والتوقف عن ا5 تعالى يوم الحسا

  : ليل قوله تعالى في التع

  

  

   ����ً;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�ْ92َ � �َ �g�1ِ� ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��َ2 ;�5ً;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�ْ92َ � �َ �g�1ِ� ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��َ2 ;�5ً;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�ْ92َ � �َ �g�1ِ� ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��َ2 ;�5ً;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�ْ92َ � �َ �g�1ِ� ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��َ2 ;�5���� )3( .  

�ِ+� ��`� ����: وكذلك قوله تعالى      �W,X�	�$� ُ��f�	�3 �+�nَ�$�`�� �+ِ� , ����َ* �6�/ 6�:��� ��ُ��ُ]�3 ��7��&�'�� <ُْ��5�`�� �+ِ� �W,X�	�$� ُ��f�	�3 �+�nَ�$�`�� �+ِ� , ����َ* �6�/ 6�:��� ��ُ��ُ]�3 ��7��&�'�� <ُْ��5�`�� �+ِ� �W,X�	�$� ُ��f�	�3 �+�nَ�$�`�� �+ِ� , ����َ* �6�/ 6�:��� ��ُ��ُ]�3 ��7��&�'�� <ُْ��5�`�� �+ِ� �W,X�	�$� ُ��f�	�3 �+�nَ�$�`�� �+ِ�$��nَ+� �َـ�+� ��ْ<��1ِْQـ�+ِ �Hـ�,�nَ�$    ً�ّ5+� �َـ�+� ��ْ<��1ِْQـ�+ِ �Hـ�,�nَ�$    ً�ّ5+� �َـ�+� ��ْ<��1ِْQـ�+ِ �Hـ�,�nَ�$    ً�ّ5+� �َـ�+� ��ْ<��1ِْQـ�+ِ �Hـ�,�6�/ 6�:��� ��ُ��ُ]�3 ��7��&�'�� <ُْ��5    ً�ّ5 *َ���� , 

)4( ����◌ً !,&ِ$	ــ�!,&ِ$	ــ�!,&ِ$	ــ�!,&ِ$	ــ�
ا�خEEر ، علEEى طريقEEة ا�سEEتئناف ، عEEن بعضEEھا ث�EEث جمEEل مفصEEول  ، ففEEي ھEEذه ا�يEEة  

ن الجملة الثانية ھي جEواب عEن سEؤال مقEّدر وتعليEل لمضEمون ا�تصال بينھا ھو رباط معنوي ، 0و

  لقول الحسن وم�زمته ؟ الجملة ا0ولى ، وكأن ا2نسان يسأل عن الغاية من ا

ّن الشEيطان يسEتغل الفEرص لغوايEة ا2نسEان عEن طريEق أقوالEه وأفعالEه الشEائنة ، إ: والجواب       

والجملة الثالثة ھي عبارة عن جواب آخر مكنون .   ويثير من خ�لھا العداوة والبغضاء بين الناس 

و إنEه عEد: النEاس ؟ فيكEون الجEواب ولماذا يتدخل الشيطان وينزغ بالعEداوة بEين : أو مفترض وھو 

rنسان والعدو يتربص دائما بعدوه ويتتبع سقطاته وعوراته ل .  
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  : ومثال آخر لب�غة الفصل في قوله تعالى     

      ���� ,X�`�! �+�َ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ��5 ِ<�$�>�� ِl��َx ��َِ� ِ{���`�� �s�ُ�,��� �Y#���� ِW��َ*,X�`�! �+�َ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ��5 ِ<�$�>�� ِl��َx ��َِ� ِ{���`�� �s�ُ�,��� �Y#���� ِW��َ*,X�`�! �+�َ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ��5 ِ<�$�>�� ِl��َx ��َِ� ِ{���`�� �s�ُ�,��� �Y#���� ِW��َ*,X�`�! �+�َ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ��5 ِ<�$�>�� ِl��َx ��َِ� ِ{���`�� �s�ُ�,��� �Y#���� ِW��َ*ً�7�ً�7�ً�7�ً�7����� )1( .  

فقد جاءت العبارة ا0خيرة منفصلة ومستأنفة ، 0نھا تعليل لتمّيز ص�ة الفجEر عEن غيرھEا ، وقEد     

ھّيأ لذلك التعليل إفراغھا عن السEياق الEذي وردت فيEه فنصEبت علEى ا�ختصEاص أو المEدح ، وُعّبEر 

لتفEرد والخصوصEية ھEو المبEرر عنھا بالقراءة ، بينما عّبر عن ا0خريEات با2قامEة ، وھEذا التميEز وا

  . لمجيء ھذا التعليل الذي يصفھا بأنھا مشھودة 

بعث المتغايرة قد يكون أكثر تأثيرا وأإّن ھذا الرباط الخفي الذي توفره ب�غة الفصل بين الجمل      

الخطاب والحديث الخفي مع ذات ا2نسان وتصوراته  يثير 0نه ؛ على استئناس النفس بھذا ا0سلوب

  . و5 العالم  ، باطنةال

  

  

  

  

  :ا2ط�ق والتقييد : خامسا 

  
ْن يقتصر فEي الجملEة علEى ا2ط�ق والتقييد أمران متقاب�ن ، وھما وصفان للحكم ، فا2ط�ق أ      

EEر المسEذكEند إليEEدعو إند والمسEرض يEEث � غEEن ه ، حيEEه مEEين بوجEاق معEEمن نطEEم ضEر الحكEEى حصEEل

غفEل لEو أ بحيEث ھمابأحEدالمسند والمسند إليه شيء يتعلEق بھمEا أو الوجوه ، والتقييد أن يزاد على 

   )2(. لفاتت الفائدة المقصودة أو كان الحكم كاذبا 

، كEان ذلEك ) كا2نسEان العEالم ( فإذا تصورنا معنى وأخذنا فيه وصEفا زائEدا أو حالEة خاصEة ،        

   )3(. لك كان ذلك إط�قا تقييدا ، وإذا تصورنا مفھوم ا2نسان ولم نضف إليه شيئا من ذ

ما دل : ( والمطلق مأخوذ من ا2ط�ق ، وھو ا2رسال والشيوع ، ومن ھنا ُعّرف المطلق بأنه        

، ولكن � يختص المطلق بما له معنى شائع في جنسه كاسم الجEنس ، ) على معنى شائع في جنسه 

ب�م العھد ، وغير ذلك ، ولكن ليس  وَعلم الجنس ، والنكرة ، بل يشمل ا0ع�م الشخصية والمعرف
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: المختلفة ، فإنه لو قيل مث� أحوالھا ىفيھا ، ولكن بالنظر إل شيوع و� إرسال باعتبار معناھا ، إذ �

وعرفنا أن لمحمد أحوا� مختلفة ولم يقيد الحكم بحال من ا0حوال نستطيع أن نصف ) أكرم محمدا ( 

ن لم يكن له شيوع باعتبار ، وإ أحواله ىمطلق بالنظر إل بأنه أو ھذا الك�م بمجموعه) محمد ( لفظ 

  . )1( أيضامعناه الموضوع له ، وا2ط�ق كما يكون في المفردات يكون في الجمل 

والتقييد يقابل ا2ط�ق من باب تقابل الَمَلكة وعدمھا ، كتقابل ا0عمى والبصير ، فكما أن العمى      

  .  )2(بصر ، فكذلك ا2ط�ق ھو عدم التقييد فيما من شأنه أن ُيقّيدھو عدم البصر فيمن شأنه أن ي

بصEورة دقيقEة و� يخفى أن لمعرفة مEوارد كEل مEن ا2ط�Eق والتقييEد أثرھمEا فEي فھEم الك�Eم         

المتكلم الحكيم الذي ھEو فEي مقEام البيEان  والتفھEيم للمخEاطبين ، فEإذا جEاء  ومعرفة مراد ، ومحكمة

ِعلم المخاطب أّن المتكلم � يتعلق غرضه بتقييد الحكم بوجه من الوجوه ، وذلك ليذھب الك�م مطلقا 

قيEدا لEذلك  وجوھEه لEذكره ، وبمEا انEه لEم يEذكر السامع فيه كل مذھب ممكن ، 0نه لو أراد وجھا مEن

  . عرفنا أن المتكلم أراد ا2ط�ق فتثبت به أحكاما ومفاھيم كثيرة ، وھذه ھي ب�غة ا2ط�ق

ن القيد ، وذلك لمقام الفائدة ، 0 أما لو جاء الك�م مقيدا علمنا أّن المتكلم قد أراد خصوصية ذلك     

  . ما زاد خصوصية زاد وضوحا لكلحكم كلما زاد قيده زاد خصوصية وا

التوابع ، وضمير الفصل ، والنواسخ ، وأدوات الشرط ( (والتقييد يكون بأدوات مختلفة وھي        

  .  )3( ))، والمفاعيل الخمسة ، والحال ، والتمييز  ، والنفي

فEي الEنص القرآنEي 2ثEارة مزيEد مEن المعEاني  والتقييد ك�ھمEا يسEھمان إسEھاما فEاع� وا2ط�ق     

الثانية بما يساعد في الكشف عن مضامين كثيرة ومقاصد مختلفة للمتكلم من خ�ل سعة الموضEوع 

ات د�لية واسعة ومتنوعة يستوحيھا المتلقي والتي يمكEن أْن عندما يكون مطلقا ، حيث يترك مساح

لEEى البحEEث يكEEون مقيEEدا بحيEEث يEEؤدي بEEالمتلقي إ نسEEميھا بالEEد��ت ا�يجابيEEة للك�EEم ، وضEEيقه عنEEدما

الدقيق عن الد��ت الضيقة المقصودة في الEنص وذلEك مEن خ�Eل عمليEة التقشEير وا2زالEة للEد��ت 

لى المراد والمقصEود ، وھEي عمليEة مضEنية تنطبق عليه وصو� إ مكن أنْ الخارجة عنه ، والتي � ي

  . تحرك المتلقي نحو ما يمكن أْن نسميه بالد��ت السلبية للنص 

ومن خ�ل النصوص الواردة في سEورة ا2سEراء ، نسEتطيع عEن طريEق ھEذين ا0سEلوبين أْن         

  . ة فيھا نستوحي كثيرا من الد��ت والمعاني الثانية الوارد
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6 /��6 *َْ����, ����: فمن قوله تعالى           �:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/ �+ِ�,����َْ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/ �+ِ�,����َْ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/ �+ِ�,����َْ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/ �+ِ�، نسEتطيع أْن نفھEم مEن ا2ط�Eق فEي  )1( ���� 

، سعة وشمولية من يھديھم القEرآن الكEريم ، وفيمEا يھEديھم ، فيشEمل الھEدى أقوامEا ) يھدي ( كلمة 

 حEق لى كEل طريEقويشمل ما يھديھم إ. مخصوصة منھم  رقةوأجيا� ب� حدود ، أي الناس كافة � ف

فEي عEالم الضEمير والشEعور ، يھEدي إلEى العقيEدة  وكل خير ، يھEدي للتEي ھEي أقEوم مقوي وكل منھج

ى لEبEين ظEاھر ا2نسEان وباطنEه ويھEدي إ لEى الموازنEة بEين التكEاليف والطاقEة ،والنسEقالصحيحة وإ

   . )2(قوم الع�قة بين الناس بطريقھا ا0

!,'���ِ]� ��:�� �k�'�&1َ ��(,�;ً  ����وفي قوله تعالى        ��	ُ��5ً!�� ;�,)�� �k�'�&1َ ��:�� �[ِ���',! ��	ُ� ��!�5ً;�,)�� �k�'�&1َ ��:�� �[ِ���',! ��	ُ� ��!�5ً;�,)�� �k�'�&1َ ��:�� �[ِ���',! ��	ُ� ��!�5���� )3(  .  

، يتيح لنا أن نسدل السEتار علEى النقEاش الEدائر بEين المفسEرين حEول ) معذبين ( إط�ق في كلمة    

المقصود  نوع العذاب المقصود ھنا ، وھل ھو نوع من العذاب الذي يقع في الدنيا أو في ا�خرة ؟ أو

وعEذابات قEوم عEاد  ����العقوبEات الشEاملة المEدمرة كطوفEان نEوح  : به ھEو عEذاب ا�ستئصEال ، أي

  . وثمود وفرعون ؟ 

يشEمل كEل أنEواع العEذاب و�  _ في نھاية ا0مEر_فھو ولكن بما أّن ظاھر ا�ية يدل على ا2ط�ق     

  . يختص بنوع محدد منھا 

، نفھم أّن الحكم فيھا � يخص المسائل الشرعية التEي يعتمEد  )حتى نبعث رسو� (ومن إط�ق       

 ، الدين وفروعه فھمھا على ا0دلة النقلية فقط ، بل يشمل جميع المسائل العقلية والنقلية في أصول

ن 5 تبارك وتعالى � يجازي أحدا م النقل فإنه ما لم يأِت ا0نبياء والرسل ويؤيدون حكم العقل بحكفإ

للطفEEه ورحمتEEه بالعبEEاد ، ويسEEتثنى مEEن ذلEEك ، المسEEائل العقليEEة البحتEEة التEEي يقطEEع العقEEل بالعEEذاب ، 

  .  )4(لrنسانالرسول الداخلي  سن العدل وقبح الظلم ، فإن العقل بقوةبحسنھا وقبحھا ، كح

في حالة الشEك فEي التكليEف ، ) البراءة الشرعية (وا0صوليون يستدلون بھذه ا�ية على قاعدة      

  .  )5() قبح العقاب ب� بيان ( ما يسمى عندھم بـ  وھو

   -: ومن ا�يات ا0خرى موضع الشاھد ، قوله تعالى      

     ���� �Wُ���3ِ��5 �W,Xُ�ُh��1َ , ��1َ Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�Wُ���3ِ��5 �W,Xُ�ُh��1َ , ��1َ Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�Wُ���3ِ��5 �W,Xُ�ُh��1َ , ��1َ Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�Wُ���3ِ��5 �W,Xُ�ُh��1َ , ��1َ Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5���� )6(  .  
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أنEواع القتEل لWEو�د حتEى ا2سEقاط بEا2ط�ق ، النھEي عEن جميEع ) و� تقتلEوا ( ن ظEاھر اللفEظ فإ    

(       وكذلك ا2ط�ق فEي. )1(مخافة الفقر    والفاقة  –ذكورا وإناثا  –للجنين في مراحله المختلفة 

لEى ھما ، فا�يEة إذن غيEر نEاظرة فقEط إ، الذي يشمل ك� من الذكور أو ا2ناث وھو جنس ل) أو�دكم 

ن ظاھر ا�ية يؤكد على العامل الثاني الفقر ، 0 العار أو العادة الجاھلية في قتل البنات خاصة بسبب

تراقھمEا ن ا0و�د كمEا ذكرنEا جEنس لھمEا ، فEإذا أريEد اف، و0 وھو الفقر الذي يشEمل الEذكور وا2نEاث

ِـ�ْ�&�	�]� 9�2��5َـ�َ !�ـ �         ����: كمEا فEي قولEه تعEالى  ،وتمييزھما ذكرا باسEميھما الخاصEين �WُـA��� �Wُ��َNـ�vَVMََ*     � ]� 9�2��5َـ�َ !�ـ�	ِـ�ْ�&� �WُـA��� �Wُ��َNـ�vَVMََ*     � ]� 9�2��5َـ�َ !�ـ�	ِـ�ْ�&� �WُـA��� �Wُ��َNـ�vَVMََ*     � ]� 9�2��5َـ�َ !�ـ�	ِـ�ْ�&� �WُـA��� �Wُ��َNـ�vَVMََ*    

ً�Z�1َِ� �DَA�=#���ْ�ً�Z�1َِ� �DَA�=#���ْ�ً�Z�1َِ� �DَA�=#���ْ�ً�Z�1َِ� �DَA�=#���ْ����� )2(  إن قتلھم  ����   ، وا0مر ا�خر الذي يدل على ذلك ھو ضمير الجمع المذكر في ا�ية

، فا�ية ، إذن ، تعالج طبيعة سيئة لدى  )3(نه يستبعد اختصاصه بالبنات وحدھن فإ ����كان ِخطأ كبيرا 

  . ه ستق�له في الرزق والخشية من نفادا2نسان وشعورا داخليا با

�1���ِ&ِـ�0 �5�Eَِ� !���ـ0, ��`�ـ�� �َـ�+�           ����: وكذلك عندما ننظر في قوله تعالى       (َV1َ�5ـ �L��1ْ'���	�ـ� �Hَ<ـ� ���1ْ�V�ْـ�+ِ *�Hَـ َ* �َEِ��1���ِ&ِـ�0 �5�Eَِ� !���ـ0, ��`�ـ�� �َـ�+�          �5 (َV1َ�5ـ �L��1ْ'���	�ـ� �Hَ<ـ� ���1ْ�V�ْـ�+ِ *�Hَـ َ* �َEِ��1���ِ&ِـ�0 �5�Eَِ� !���ـ0, ��`�ـ�� �َـ�+�          �5 (َV1َ�5ـ �L��1ْ'���	�ـ� �Hَ<ـ� ���1ْ�V�ْـ�+ِ *�Hَـ َ* �َEِ��1���ِ&ِـ�0 �5�Eَِ� !���ـ0, ��`�ـ�� �َـ�+�          �5 (َV1َ�5ـ �L��1ْ'���	�ـ� �Hَ<ـ� ���1ْ�V�ْـ�+ِ *�Hَـ َ* �َEِ��5

نه غير بأن ھذا ا2نسان كثير التقلب ، وأيوحي ) الشر ( و) أنعمنا ( ، نجد أّن ا2ط�ق في  )4( �����3_,5(��3ً_,5(��3ً_,5(��3ً_,5(�ً

مEEة ربEEه وخالقEEه ورازقEEه ، يتغيEEر مEEا تغيEEرت حالEEه مEEن الرخEEاء والشEEدة بEEأدنى غيEEر واثEEق تمامEEا برح

مصاديق الشدة وأدنى مصاديق الرخاء ، فھو يبطر ويعرض بأدنى نعمة ينعمھEا 5 سEبحانه عليEه ، 

لEى وكثيEره يسEوء ھEذا ا2نسEان ويحولEه إن قليلEه الشEر ، فEإسواء أكانت ماديEة أم معنويEة ، وكEذلك 

  . ظنون بربه يائس قانط يظن ال

�5�ِ+� *َ(�������X>َMَ �Wُ2ْV: وكذلك ا0مر في قوله تعالى       �WُA��ُN1َْV�َ �Wُ:�	����َ* �Wُ:�	����َ* �+ِ���X>َMَ �Wُ2ْV�)َ* �+ِ��5 �WُA��ُN1َْV�َ �Wُ:�	����َ* �Wُ:�	����َ* �+ِ���X>َMَ �Wُ2ْV�)َ* �+ِ��5 �WُA��ُN1َْV�َ �Wُ:�	����َ* �Wُ:�	����َ* �+ِ���X>َMَ �Wُ2ْV�)َ* �+ِ��5 �WُA��ُN1َْV�َ �Wُ:�	����َ* �Wُ:�	����َ* �+ِ�: ، وقوله تعالى  )5(����

����        ً�1�����ِ� ِ �3��������ْ�ِ�5ً�1�����ِ� ِ �3��������ْ�ِ�5ً�1�����ِ� ِ �3��������ْ�ِ�5ً�1�����ِ� ِ �3��������ْ�ِن ا2حسان في ا�يتين وكذلك ا2ساءة غير محدودة بحد أو نوع ، ليشمل ، فإ )�5 ���� )6

  . ع ا2حسان وا2ساءة ودرجاتھما جميع أنوا

خصوصية زائدة  ما فيه ، ونحن نسجل ھنا ونتتبع أيضاأّما التقييد فقد ورد في السورة بكثرة        

  : في النص ، والتي منھا قوله تعالى  على معان ھامة ةلد�الثر في ذات أ
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       ���� �+ِ��+ِ��+ِ��+ِ� �5 ,����َْ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/�5 ,����َْ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/�5 ,����َْ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/�5 ,����َْ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/ً�-ِ&َ� ً���?َ* �W,X�َ �+َ* �^���������� �+�ُ>���'�3 � 3����� �[�	�!�_,��ْ� ,��`�&,3ً�-ِ&َ� ً���?َ* �W,X�َ �+َ* �^���������� �+�ُ>���'�3 � 3����� �[�	�!�_,��ْ� ,��`�&,3ً�-ِ&َ� ً���?َ* �W,X�َ �+َ* �^���������� �+�ُ>���'�3 � 3����� �[�	�!�_,��ْ� ,��`�&,3ً�-ِ&َ� ً���?َ* �W,X�َ �+َ* �^���������� �+�ُ>���'�3 � 3����� �[�	�!�_,��ْ� ,��`�&,3���� )1(  .  

ا2يمان ، والعمEل الصEالح ، : فا�ية تفيد البشارة بأمرين مجتمعين � يمكن الفصل بينھما وھما      

فEي ، ي أّن ا2يمEان بEا] وحEده �فا2يمان يجب أْن يكون مقيدا ومقترنا بعمل الصالحات ، وھذا يعني 

و� يؤدي أثرا إذا لم يكن مقترنا با�ثار التEي يبعثھEا ذلEك ا0يمEان وھEي التقEوى ، والعمEل الصEالح ، 

  . وا�ستقامة 

�5*َ+� �����3 � �5*َ+� �����3 � �5*َ+� �����3 � �5*َ+� �����3 � ����: نفسهسياق البشارة في قوله تعالى وفي  وعلى النقيض من ذلك عدم ا2يمان با�خرة     

ِ �+�,	�!�_,3 ;ِ �+�,	�!�_,3 ;ِ �+�,	�!�_,3 ;ِ �+�,	�!�_,3 ;ً��$��َ* ً��َ��H �W,X�َ �1َ��:َ�Hَ* �Y���S��ْ�ً��$��َ* ً��َ��H �W,X�َ �1َ��:َ�Hَ* �Y���S��ْ�ً��$��َ* ً��َ��H �W,X�َ �1َ��:َ�Hَ* �Y���S��ْ�ً��$��َ* ً��َ��H �W,X�َ �1َ��:َ�Hَ* �Y���S��ْ����� )2( نه � حاجة لتقييد عدم ا2يمان با�خرة بعمل السيئات مث� ، ، فإ

ن نفس ا�عتقاد ، وھو عEدم ا2يمEان بEا�خرة سEبب كEاف عن العمل الصالح ، وذلك 0 أو با2عراض

مEن ثEم اسEتحقاقھم العEذاب ا0خEروي مراتب بعيEدة عEن مرتبEة ا2نسEانية ، و إلىل�نحراف والسقوط 

  . الدائم 

  : مجموعة القيود في ا�ية الكريمة  إلىولننظر كذلك       

   ����ً���ُA�`�! �W,X,$�'�) �+�َ� �g�m�َ5ُVMَ i �!�_,! ��,/�5 ��X�$�'�) ��X�َ ��'�)�5 �Y���S��ْ� �7���َ* � �!�5ً���ُA�`�! �W,X,$�'�) �+�َ� �g�m�َ5ُVMَ i �!�_,! ��,/�5 ��X�$�'�) ��X�َ ��'�)�5 �Y���S��ْ� �7���َ* � �!�5ً���ُA�`�! �W,X,$�'�) �+�َ� �g�m�َ5ُVMَ i �!�_,! ��,/�5 ��X�$�'�) ��X�َ ��'�)�5 �Y���S��ْ� �7���َ* � �!�5ً���ُA�`�! �W,X,$�'�) �+�َ� �g�m�َ5ُVMَ i �!�_,! ��,/�5 ��X�$�'�) ��X�َ ��'�)�5 �Y���S��ْ� �7���َ* � �!�5����)3(  .ة اھد وھي قيوEمة ودقيق

وم�حظتھEا فEي التعامEل الحEEذر والجEدي مEع قEوانين الحيEاة الEدنيا وا�خEEرة  متابعتھEا لrنسEانينبغEي 

يEود للفEوز بالسEعادة فEي العEالم ق ةحسب ما سنه 5 تعالى من سننه وتشEريعاته لھمEا ، فھنEاك ث�ثEب

لرفEع  فEي و� تEروي ظمEأ إذا لEم يتحEرك ا2نسEانوحEدھا � ت ةدا، وا2ر إرادة ا�خرة: ا0ول : خر ا�

با0عمال المسنونة الموصلة إليھا وھEو ) وسعى لھا (وھو السعي :  مأ ،ولذلك ھناك قيد ثانذلك الظ

الEEذي يريEEده 5 سEEبحانه ، فكEEم مEEن سEEاع يعمEEل ) سEEعيھا : ( فعEEل الخيEEرات ، وأمEEا الثالEEث فھEEو قولEEه

5  لى ا�خرة ويعبدإلى ا�خرة ، فالشيطان كان يسعى إ يصل الصالحات ويؤدي الخيرات ولكنه قد �

  .تعالى ، ولكنه كان يعبد 5 من حيث ھو يريد � من حيث يريد 5 تبارك وتعالى 

ّن ما يفعلEه ھEو ] سEبحانه م ا�خر ومؤمن بالعقاب والثواب وأبالعال) وھو مؤمن : ( والرابع       

بھEا النEاس وليس لغيره  ، فكم من مصلح في العالم أسدى للبشرية من الخدمات الجليلة التEي يتEنعم 

جميعا ، ولكنه لم يكن في خلده أبداً أنه يعمل كل ھذه ا0شياء له سبحانه وطلبا لثوابه ورضاه ، فھو 

  . غير مؤمن ومعتقد بثواب عمله في العالم ا�خر ، فمثله � يمكن أْن يكون مصداقا لمريد ا�خرة 
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!� � �َـ�+�  !� � �َـ�+�  !� � �َـ�+�  !� � �َـ�+�      ����: الدنيا فيقول 5 تعالى فھذه قيود من كان مريدا لyخرة ، وأّما ما يتصل في إرادة       

,�3ِ�ُ1 � ���� ,P��`1َ ��! ��X$�M ,0�َ ��	>ْ���H Dَ>َِ?��'�ْ� ,�3ِ�,3,�3ِ�ُ1 � ���� ,P��`1َ ��! ��X$�M ,0�َ ��	>ْ���H Dَ>َِ?��'�ْ� ,�3ِ�,3,�3ِ�ُ1 � ���� ,P��`1َ ��! ��X$�M ,0�َ ��	>ْ���H Dَ>َِ?��'�ْ� ,�3ِ�,3,�3ِ�ُ1 � ���� ,P��`1َ ��! ��X$�M ,0�َ ��	>ْ���H Dَ>َِ?��'�ْ� ,�3ِ�بEل ھEي  ، فالEدنيا ليسEت مفتوحEة لكEل مEن يطلبھEا ويريEدھا )3 ���� )1,

نھEا خاضEعة للمشEيئة فإليس كل شEيء يطلبEه يتحقEق ، ف) اء ما نش: ( حدھما بقيدين ، أ أيضامقيدة 

  . لھية ا2

 ، فقد يدرك ا2نسان طلبته وقد � ھايجد الدنيا  ، فليس كل من يطلب) لمن نريد ( ھو : وثانيھما     

يدرك ، وكEل ذلEك بحسEب إرادة 5 سEبحانه ، وكEل ذلEك حتEى يبقEى ا2نسEان مEدركا لقEوانين السEماء 

ا بذلك ا2نسان الذي يريد أن ا2لھية ، مفتقرا لعطف 5 وكرمه ، شاعرا بفقره وفاقته ، وكل ذلك لطف

  . يستغني بنفسه ، ويتجبر ، ويتكبر ، ويطغى 

  : أيضا قوله تعالى ومن ھذه القيود     

     ���� ِW$�]:َ��,��ْ� ِU�nَ���]�ْ�ِ ��ُ1ِh�5 �Wُ:>ْ�� �َEِ� <َ�$َA�ْ� ��ُM�5َ*�5ِW$�]:َ��,��ْ� ِU�nَ���]�ْ�ِ ��ُ1ِh�5 �Wُ:>ْ�� �َEِ� <َ�$َA�ْ� ��ُM�5َ*�5ِW$�]:َ��,��ْ� ِU�nَ���]�ْ�ِ ��ُ1ِh�5 �Wُ:>ْ�� �َEِ� <َ�$َA�ْ� ��ُM�5َ*�5ِW$�]:َ��,��ْ� ِU�nَ���]�ْ�ِ ��ُ1ِh�5 �Wُ:>ْ�� �َEِ� <َ�$َA�ْ� ��ُM�5َ*�5���� )2(   

ن بEEه ، 0 وتقييEEد ا0مEEر ،لمشEEترينوقEEت كEEيلكم  ل : أي( (قيEEد لWمEEر بالكيEEل ) إذا كلEEتم ( فجملEEة     

حاجEEة إلEEى ا0مEEر  وقEEت الكيEEل للنEEاس ، وأّمEEا وقEEت ا�كتيEEال علEEيھم ف�EE : التطفيEEف يكEEون ھنEEاك ، أي

�� �َEِ��� �>َ�H ��ُ��:َْ	��M��:َ���3 ِUُ�+� ����بالتعديل ، قال تعالى  � 3������+�ُM��:َ���3 ِU��	�� �>َ�H ��ُ��:َْ�� �َEِ� � 3������+�ُM��:َ���3 ِU��	�� �>َ�H ��ُ��:َْ�� �َEِ� � 3������+�ُM��:َ���3 ِU��	�� �>َ�H ��ُ��:َْ�� �َEِ� � 3���������)3( (( )4(  .  

  : وقوله تعالى     

     ���� �? ���,X�َ �q�N�S��5�? ���,X�َ �q�N�S��5�? ���,X�َ �q�N�S��5�? ���,X�َ �q�N�S��5�D�������� � �! �R���� �C��	�D�������� � �! �R���� �C��	�D�������� � �! �R���� �C��	�D�������� � �! �R���� �C��	 ���� )5(   

الرحمEة لھمEا ولEيس  مايدل على أّن التواضع للوالEدين والEذل لھمEا منشEؤھ) من الرحمة ( فقيد      

  . يتناسب مع عزة ا2نسان المؤمن ووقار شخصيته  أمراً آخر فيه مھانة للنفس وتحقير لھا بما �

  : وكذلك القيد في قوله تعالى      

  

    ����ً���ُNُ1 ��� ِ� �W,/,�3ِf�3 ��!�5 �5,������$�� ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ 6�M ��	Mْ���v ��َ]�َ�5ً���ُNُ1 ��� ِ� �W,/,�3ِf�3 ��!�5 �5,������$�� ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ 6�M ��	Mْ���v ��َ]�َ�5ً���ُNُ1 ��� ِ� �W,/,�3ِf�3 ��!�5 �5,������$�� ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ 6�M ��	Mْ���v ��َ]�َ�5ً���ُNُ1 ��� ِ� �W,/,�3ِf�3 ��!�5 �5,������$�� ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ 6�M ��	Mْ���v ��َ]�َ�5���� )1(   
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لEى أّن ھEؤ�ء فEي دقEة التعبيEر والوصEف حيEث يشEير إن له أھميEة ھنEا فإ) وحده ( كلمة وھو        

، إذا ذكر معه شEيء القوم � يرفضون أْن يذكر 5 سبحانه ، وھو الحق الخالص والتوحيد الخالص 

ن يكون الحEُق كله ] سبحانه ، وأ من الباطل وا0ھواء والشركاء ، ولكنھم يرفضون أْن يكون ا0مر

الخالُص والشريعة ُ الخالصة ، 0نھم قد اعتادوا أْن يعيشوا حياة فيھا من الباطل وفيھا من ا0ھواء ، 

ا0نبيEاء والمصEلحين فEي كEل زمEان وھذا ھEو دأب النEاس فEي كEل زمEان ومكEان ، وھEذه ھEي مشEكلة 

  . ومكان 

  : وكذلك لن�حظ ھذا القيد في قوله تعالى       

     ���� ً�-ِ&ْA2َ ,%���&َ��5 �R���� � �! �6���5 ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 �g>ْ,��ْ� 6�M ig3ِ��G ,0َ� � ُA�3 �W�َ�5ً�-ِ&ْA2َ ,%���&َ��5 �R���� � �! �6���5 ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 �g>ْ,��ْ� 6�M ig3ِ��G ,0َ� � ُA�3 �W�َ�5ً�-ِ&ْA2َ ,%���&َ��5 �R���� � �! �6���5 ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 �g>ْ,��ْ� 6�M ig3ِ��G ,0َ� � ُA�3 �W�َ�5ً�-ِ&ْA2َ ,%���&َ��5 �R���� � �! �6���5 ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 �g>ْ,��ْ� 6�M ig3ِ��G ,0َ� � ُA�3 �W�َ�5���� )2(   

نه � شريك له مطلقا ، � في الملEك مع أ والتقييد في عدم وجود الشريك) في الملك ( وھو قوله     

لى أكمل غير ذلك من أنحاء الشركة ، ناظر إو� في التدبير ، و� في الوجود و� في ا2مكان و� في 

  . ن الملك يشملھا جميعا 0 الوجوه المتحققة واقعا ، أو

لEم يتخEذ وليEا لذلEه ، أو  بEأن 5 سEبحانه ، مبEين) من الذل ( بـ ) ولم يكن له ولي ( وكذلك تقييد    

5 (   نقص ، أو لسد خله ، وإنما اتخذ 5 ا0ولياء 2يمانھم وص�حھم وطاعتھم وحبھم ] سبحانه 

  . نه القوي العزيز  لطلب العزة والنصرة والقوة ، فإ، �) ولي الذين آمنوا 

صEلى 5 عليEه وآلEه (ما جEاء علEى لسEان المشEركين حEين طلبEوا مEن الرسEول ومن ھذه القيود      

، واقترحوا عليه بعض المطالب التعجيزية في نظرھم ، وھي كاشفة عن مEدى جھلھEم لمقEام )وسلم 

النبوة ومھمة الرسول ، وعن تماديھم وسخريتھم واستھزائھم بمقام النبوة الرفيع الشامخ ، ولنتأمل 

  : في ھذه ا�يات والقيود التي وضعت فيھا على لسان المشركين 

     ���� "#$ِ&�َ �DَA�=#���ْ��5 �0�>��ِ �6�2ْV2َ �5َ* ً�N���� ��	�$>َ�H �����Hَh ���َ� �P������� yَ�]��ُ2 �5َ*"#$ِ&�َ �DَA�=#���ْ��5 �0�>��ِ �6�2ْV2َ �5َ* ً�N���� ��	�$>َ�H �����Hَh ���َ� �P������� yَ�]��ُ2 �5َ*"#$ِ&�َ �DَA�=#���ْ��5 �0�>��ِ �6�2ْV2َ �5َ* ً�N���� ��	�$>َ�H �����Hَh ���َ� �P������� yَ�]��ُ2 �5َ*"#$ِ&�َ �DَA�=#���ْ��5 �0�>��ِ �6�2ْV2َ �5َ* ً�N���� ��	�$>َ�H �����Hَh ���َ� �P������� yَ�]��ُ2 �5َ*����      �5َ* Tu,��Sُh � �! i��$� �g�َ �+�ُA�3 �5َ* �5َ* Tu,��Sُh � �! i��$� �g�َ �+�ُA�3 �5َ* �5َ* Tu,��Sُh � �! i��$� �g�َ �+�ُA�3 �5َ* �5َ* Tu,��Sُh � �! i��$� �g�َ �+�ُA�3 �5َ*

ُ� ,%ُ*��ْ]1َ ً��:َ�� ��	�$>َ�H َR�f�	ُ2 ��:�� �g�$��,��� � �!�_ُ1 � �َ�5 �P������� 6�M ��َ��2َُ� ,%ُ*��ْ]1َ ً��:َ�� ��	�$>َ�H َR�f�	ُ2 ��:�� �g�$��,��� � �!�_ُ1 � �َ�5 �P������� 6�M ��َ��2َُ� ,%ُ*��ْ]1َ ً��:َ�� ��	�$>َ�H َR�f�	ُ2 ��:�� �g�$��,��� � �!�_ُ1 � �َ�5 �P������� 6�M ��َ��2َُ� ,%ُ*��ْ]1َ ً��:َ�� ��	�$>َ�H َR�f�	ُ2 ��:�� �g�$��,��� � �!�_ُ1 � �َ�5 �P������� 6�M ��َ��2ًَ;�,)�� ً���`� ��� ِ� ,��	ُ� ْ<�/ 6��� �+����&,) ْ<ً;�,)�� ً���`� ��� ِ� ,��	ُ� ْ<�/ 6��� �+����&,) ْ<ً;�,)�� ً���`� ��� ِ� ,��	ُ� ْ<�/ 6��� �+����&,) ْ<ً;�,)�� ً���`� ��� ِ� ,��	ُ� ْ<�/ 6�، وھذه  )3( ���� >ْ (,&����+� ��

 صEلى 5 عليEه(  القيود واضحة بأدنى تأمل ، وغايتھا التھكم والتعجيEز وا2نكEار لمEا جEاء بEه النبEي

  .   )وآله وسلم
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        ::::التنكري التنكري التنكري التنكري ::::سادسا سادسا سادسا سادسا 

        

فك�ھما يدل علEى معEين ، إ� أّن الفEرق  التعريف والتنكير أداتان من أدوات الد�لة على المعاني ،   

ن مEا للسEامع ، وذلEك 0بينھما ، أّن النكEرة يفھEم منھEا ذات المعEين فقEط ، و� يفھEم منھEا كونEه معلو

النكرة بمفردھا تدل على ا2ط�ق ، وأما المعرفة فيفھم منھا ذات المعEين ويفھEم منھEا كونEه معلومEا 

 إلEىذا التعيين في المعرفEة أمEا بEنفس اللفEظ مEن غيEر احتيEاج للسامع لد�لة اللفظ على التعيين ، وھ

، وأما بقرينEة تكلEم ، أو خطEاب ، أو غيبEة ، كمEا فEي الضEمائر ، أو ) الَعلم ( قرينة خارجية كما في 

   )1(. ما ذكر  إلىبقرينة إشارة حسية أو بإضافة 

ن النكEرة وعوارضھا ، 0 أحوالھاوالنكرة � تعني ا2بھام المطلق ، وإنما ھي إبھام مقيد ببعض      

تEEدل د�لEEة واضEEحة علEEى ذات الشEEيء وحقيقتEEه ، وا2بھEEام واقEEع فEEي تحديEEد ھويEEة الشEEيء وصEEفاته 

  . ا0خرى المخصصة له 

فالتنكير في الك�م ليس إبھاما وغموضا إذن ، بل قد يكون استعمال النكرة أكثEر وضEوحا ودقEة      

فEي اسEتعماله النكEرة ، مEا �  المتكلم قد يحقق من المعاني الكثيرةفمن المعرفة وإ� لما ُعدل إليھا ، 

يستطيع تحقيقه باستعمال المعارف ، لما تتميز به النكرة من مميزات وما تحمله من معEان متنوعEة 

اسEتعمال  جEد أننولEذلك لسياقات التي ترد فيھا ، على وفق ا بما تدل عليه من إط�ق وشمول تتحدد

من المعاني الثانية الخارجة عن د��ت ا0لفاظ ، فھي ترد لتحقيق أغراض ب�غية  النكرة يحقق كثيراً 

  .  )2(منھا  اكثيراستقصاھا علماء البيان وحددوا  ومعان

وفي سورة ا2سراء المباركة ما يعزز ذلك ويؤيده ، فقد وردت كثيٌر من الكلمEات المنكEرة تأديEة      

  : عالى لمعان مقصودة بطريقة ا2يحاء كقوله ت

، فعلى الرغم من  )3( ����ُسْبَحاَن الfِذي أَْسَرى ِبَعْبِدِه َلْي�ً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إَِلى اْلَمْسِجِد ا0َْْقَصى  ����    

ن ا2سراء � يكون إ� لي� ، إ� أّن ، 0)  أسرى( جاءت في ا�ية تأكيدا لمعنى لكمة ) لي� ( أن كلمة 
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، قد تم في ليلة واحدة ، فالتنكير )صلى 5 عليه وآله وسلم  (إن سفر الرسوللھا د�لة أخرى وھي 

  .  )1(ھنا يدل على ا2فراد 

صلى 5 (سري به ه أن، وأ بلفظ التنكير ھنا يراد منه تقليل مدة ا2سراء) لي� ( يل أيضا أّن وق      

ليلة ، وذلك أن التنكير فيه قد دل  لى الشام مسيرة أربعينفي بعض الليل من مكة إ )وآله وسلم عليه

  .  )2(على معنى البعضية 

ُه َكاَن َعْبداً َشُكوراً  ����: وكقوله تعالى       fيدل على استغراقه ) عبدا ( ، وتنكير  ����نوح  : ، أي ����إِن

ن تنكير فإ ����اَبَعْثَنا َعلَْيُكْم ِعَباداً َلنَ   ����: في كمال العبودية ] سبحانه وتعالى ، وليس مثله قوله تعالى 

مEن العبEاد  نوعEاً  :لEى نEوعيتھم ، أيم ومدحھم ، وإنما قد يكEون إشEارة إ� يدل على كمالھ) عبادا ( 

الذين يتصفون بالقوة والبطش ، وسيأتي مزيد مEن الك�Eم حEول ھEذه الكلمEة فEي البحEث الـEـد�لي إن 

  . شاء 5

R����!َVٍِ ����:  وفي قوله تعالى     �Wُ��1َ�7���!َ*�5ٍR����!َVِ �Wُ��1َ�7���!َ*�5ٍR����!َVِ �Wُ��1َ�7���!َ*�5ٍR����!َVِ �Wُ��1َ�7���!َ*�5    ً�-�N1َ ��Oَْ�َ* �Wُ���	>ْ�'�?�5 �[�	��5ً�-�N1َ ��Oَْ�َ* �Wُ���	>ْ�'�?�5 �[�	��5ً�-�N1َ ��Oَْ�َ* �Wُ���	>ْ�'�?�5 �[�	��5ً�-�N1َ ��Oَْ�َ* �Wُ���	>ْ�'�?�5 �[�	�)      ، جاء التنكير ھنا لـ �5���� )3(

  . نھما من مواطن الغلبة والنصر إ الكثرة إذ 2فادة) أموال وبنين 

ِـ�H �0ْ<ـiW      ����: قولEه تعEالى  أيضاومن موارده      �gـ� َ�ـ$�}� َ�ـ�! ,r�5; 2َ[ْـ      iWـ>ْ�H �0ِـ �gـ� َ�ـ$�}� َ�ـ�! ,r�5; 2َ[ْـ      iWـ>ْ�H �0ِـ �gـ� َ�ـ$�}� َ�ـ�! ,r�5; 2َ[ْـ      iWـ>ْ�H �0ِـ �gـ� َ�ـ$�}� َ�ـ�! ,rه : ، أي   )4( ���� �5; 2َ[ْـEين بEل ويقEم كامEعل

  . الض�ل المبين  إلىالحق ، وليس علما ناقصا وظنا � يؤدي إ�  إلىصول يستطيع الو

  : قوله تعالى  أيضاومنه      

  ���� ً���ُ:���! ً������ �Y���S��ْ�ِ �+�,	�!�_,3 ; � 3����� � �$��5 �g�	�$� ��	ْ>�'�? �+4��ُ]�ْ� �^ْ*���َ �َEِ��5ً���ُ:���! ً������ �Y���S��ْ�ِ �+�,	�!�_,3 ; � 3����� � �$��5 �g�	�$� ��	ْ>�'�? �+4��ُ]�ْ� �^ْ*���َ �َEِ��5ً���ُ:���! ً������ �Y���S��ْ�ِ �+�,	�!�_,3 ; � 3����� � �$��5 �g�	�$� ��	ْ>�'�? �+4��ُ]�ْ� �^ْ*���َ �َEِ��5ً���ُ:���! ً������ �Y���S��ْ�ِ �+�,	�!�_,3 ; � 3����� � �$��5 �g�	�$� ��	ْ>�'�? �+4��ُ]�ْ� �^ْ*���َ �َEِ�يفيEد ) حجEاب ) فالتنكير ھنا لـ . �5����)5(

  . نوعا من الحجاب المستور غير المرئي  :ية ، أيالنوع

  

ُ�َ* �WِXِ��	�Xَ]ْN�3 �+َ* ًD,�%,  ����: ومثله قوله تعالى     >ُ� �>َ�H ��	>ْ�'�?�5,%�,Xَ]ْN�3 �+َ* ًD�	��َ* �WِXِ�ُ>ُ� �>َ�H ��	>ْ�'�?�5,%�,Xَ]ْN�3 �+َ* ًD�	��َ* �WِXِ�ُ>ُ� �>َ�H ��	>ْ�'�?�5,%�,Xَ]ْN�3 �+َ* ًD�	��َ* �WِXِ�ُ>ُ� �>َ�H ��	>ْ�'�?�5 ���� )6(  .  
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�ِ+� 2َ:�&ِ',ـ�+� �ِ��ـ� ��?,ـ#" !���ـ�,���ً    ����: أما في قوله تعالى      �+�,�����o�� ُR�ُ]�3 ْEِ��ِ+� 2َ:�&ِ',ـ�+� �ِ��ـ� ��?,ـ#" !���ـ�,���ً     �+�,�����o�� ُR�ُ]�3 ْEِ��ِ+� 2َ:�&ِ',ـ�+� �ِ��ـ� ��?,ـ#" !���ـ�,���ً     �+�,�����o�� ُR�ُ]�3 ْEِ��ِ+� 2َ:�&ِ',ـ�+� �ِ��ـ� ��?,ـ#" !���ـ�,���ً     �+�,�����o�� ُR�ُ]�3 ْEِ�بEاب تجاھEل  ، فEالتنكير ھنEا مEن )1(����

EEاروا إلEEإنھم أشEEارف فEEي ىالعEEلم (النبEEه وسEEه وآلEEلى 5 عليEEى ) صEEه علEEرفتھم بنوعEEن معEEرغم مEEال

�,�H �WُA��,�1َ <ْ�/ �5َ<� ��?,>ٍ  ����: وذلك تھكما واستھزاء ً ، وھو نظير قوله تعالى  ،لشخصهَNَ� � 3����� َR��َ�5 ٍ<,?�� �>َ�H �WُA��,�1َ <ْ�/ �5,�َNَ� � 3����� َR��َ�5 ٍ<,?�� �>َ�H �WُA��,�1َ <ْ�/ �5,�َNَ� � 3����� َR��َ�5 ٍ<,?�� �>َ�H �WُA��,�1َ <ْ�/ �5,�َNَ� � 3����� َR��َ�5

ِ� Tz�f��,! �<ُ� �Wُ:�ْ�f,! �َEِ� �WُAُm�&�	,3ِ� Tz�f��,! �<ُ� �Wُ:�ْ�f,! �َEِ� �WُAُm�&�	,3ِ� Tz�f��,! �<ُ� �Wُ:�ْ�f,! �َEِ� �WُAُm�&�	,3ِ� Tz�f��,! �<ُ� �Wُ:�ْ�f,! �َEِ� �WُAُm�&�	,3�3���? ٍl>ْ�S 6�N�َ �WُA�1�3���? ٍl>ْ�S 6�N�َ �WُA�1�3���? ٍl>ْ�S 6�N�َ �WُA�1�3���? ٍl>ْ�S 6�N�َ �WُA�1 ٍ◌���� )2(  .  

,���ً ����: وكذلك قوله تعالى     َh �7,5��7 ��	�$2َ4�5ً���,َh �7,5��7 ��	�$2َ4�5ً���,َh �7,5��7 ��	�$2َ4�5ً���,َh �7,5��7 ��	�$2َ4�5���� )3(  ،))هEيم حالEى تعظEدل علEور  ؛ فالتنكير ھنا يE0ّن الزب

  .  )4() )نه كامل في كونه كتابا ير أالكتاب ، فكأن معنى التنك: عبارة عن المزبور فكان معناه 

مظلوما بصيغة التنكيEر  ، فقد ذكر كونه  ����>ْ�'�? ��َ]Mَ ً�!�ُ>oْ�! <َ�:ُ� � �!�5	�� ������>ْ�'�? ��َ]Mَ ً�!�ُ>oْ�! <َ�:ُ� � �!�5ً�1�nَ>ْ,) �0�$	�� ������>ْ�'�? ��َ]Mَ ً�!�ُ>oْ�! <َ�:ُ� � �!�5ً�1�nَ>ْ,) �0�$	�� ������>ْ�'�? ��َ]Mَ ً�!�ُ>oْ�! <َ�:ُ� � �!�5ً�1�nَ>ْ,) �0�$	�� �������1�nَ>ْ,) �0�$ً ����: وكذلك قوله تعالى     

   )5(.ية لم يدخل تحت ھذا النصالتي تدل على الكمال ، فا2نسان المقتول ما لم يكن كام� في المظلوم

بلفEظ التنكيEر للد�لEة علEى  () (إحسEانا ( ن مجEيء فEإ ����وبالوالدين إحسEانا  ����: وقوله تعالى         

، ومثلEه كEذلك فEي  )6() )الوالEدين إحسEانا عظيمEاً  إلEىوقضى ربك أْن تحسEنوا : التعظيم ، والمعنى 

��g !�[َ�!�ً !����,��7ً����: التعظيم المستفاد من التنكير قوله تعالى �� �gOَ�'�&�3 �+َ* ����Hً�7�,����! ً�!�َ]�! �g��� �gOَ�'�&�3 �+َ* ����Hً�7�,����! ً�!�َ]�! �g��� �gOَ�'�&�3 �+َ* ����Hً�7�,����! ً�!�َ]�! �g��� �gOَ�'�&�3 �+َ* ����H  ����  وأّما التنكير الوارد في ،

  : ية الكريمة سياق ا�

    ���� �! �6�� �5 ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 �g>ْ,��ْ� 6�M ig3ِ��G ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 ً��َ��5 ْ��9�:�3 �W�َ ������ �0�>�� ,������ْ� ِ<ُ��5�! �6�� �5 ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 �g>ْ,��ْ� 6�M ig3ِ��G ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 ً��َ��5 ْ��9�:�3 �W�َ ������ �0�>�� ,������ْ� ِ<ُ��5�! �6�� �5 ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 �g>ْ,��ْ� 6�M ig3ِ��G ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 ً��َ��5 ْ��9�:�3 �W�َ ������ �0�>�� ,������ْ� ِ<ُ��5�! �6�� �5 ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 �g>ْ,��ْ� 6�M ig3ِ��G ,0�َ � ُA�3 �W�َ�5 ً��َ��5 ْ��9�:�3 �W�َ ������ �0�>�� ,������ْ� ِ<ُ��5ً�-ِ&ْA2َ ,%���&َ��5 �R���� � ً�-ِ&ْA2َ ,%���&َ��5 �R���� � ً�-ِ&ْA2َ ,%���&َ��5 �R���� � ً�-ِ&ْA2َ ,%���&َ��5 �R���� � ���� )7( 

لنفEي والنھEي تفيEد ، فيدل علEى نفEي الجEنس وشEمول جميEع ا0فEراد بEالنفي ، 0ّن النكEرة فEي سEياق ا

َ��ً ��3���Gً����، ومثلھا  )8(الشمول ��H ��/�,���',! �5َ* �D�!��$�]�ْ� ِ����3 <َ�&�َ ��/�ُA�>�X,! , ��1َ ��� ِ� TD�3���َ � �! �+ِ��5ً��3���G ً��َ��H ��/�,���',! �5َ* �D�!��$�]�ْ� ِ����3 <َ�&�َ ��/�ُA�>�X,! , ��1َ ��� ِ� TD�3���َ � �! �+ِ��5ً��3���G ً��َ��H ��/�,���',! �5َ* �D�!��$�]�ْ� ِ����3 <َ�&�َ ��/�ُA�>�X,! , ��1َ ��� ِ� TD�3���َ � �! �+ِ��5ً��3���G ً��َ��H ��/�,���',! �5َ* �D�!��$�]�ْ� ِ����3 <َ�&�َ ��/�ُA�>�X,! , ��1َ ��� ِ� TD�3���َ � �! �+ِ�، أما التنكير في  )�5���� )9

  .، فيفيد الكمال من حيث التعظيم والكثرة ) وكبره تكبيرا ( في قوله تعالى 
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        ::::احلذف احلذف احلذف احلذف : : : : سابعاسابعاسابعاسابعا

  

        nامي أو  ا0صل في الك�م أْن يذكر فيه كلEدليل مقEيء إ� بEه شEذف منEه ، و� يحEأركانه وأجزائ

مقالي ، وحذفه � يكون لغرض ا2يجاز فEي الك�Eم والرغبEة فEي عEدم ا2طالEة فحسEب ، وإنمEا يكEون 

 )1(ا0صلي للك�م 0غراض وغايات فيھا كثير من الدقة وا2تقان في إبراز معانٍ ثانية محيطة بالنص

مEا يجعلEه أص�E مEن أصEول التعبيEر عEEن تلEك المعEاني ، ولEذلك قEال عنEه الشEيخ عبEد القEEاھر وھEذا ، 

نك تEرى بEه ، شبيه بالسحر ، فإ نه باب دقيق المسلك ، لطيف المأخذ ، عجيب ا0مرإ( : (الجرجاني 

انطق ما يكون إذا لم تنطق ،  ترك الذكر أفصح من الذكر ، والصمت عن ا2فادة أزيد لrفادة ، وتجدك

  .  )2() )وأتم ما تكون بيانا إذا لم تـُبـِن 

      ، �Eة أو ُجمEون ُجملEد يكEم أو ((والمحذوف قد يكون حرفا ، أو فع� ، أو اسما ، وقEن اسEا مEفم

فعل تجده قد حذف ثم أصيب به موضعه ، وحذف في الحال التي ينبغي أْن يحذف فيھا إ� وأنت تجEد 

وكEل ھEذه .  )3( ))ناك أحسن من ذكره وترى إضماره في النفس أولى وآنEس مEن النطEق بEه حذفه ھ

يجوز حذفھا إ� إذا دل عليھا دليل يفھم من الجملة ، فمث� أّن العرب قد اعتEادوا علEى  المحذوفات �

  : حذف المبتدأ في مواضع القطع وا�ستئناف كقول الشاعر

  )4(د َ َتنّمروا َحلـَقا وِقّدا                  قوم ٌ إذا لبسوا الحديــــــ      

  : الفعل فينصبون ، كقول الشاعر وكذلك قد يضمرون     

  )5(ُ◌  ھا عجم ٌ و� عربا       و� ِيرى مثَل ة إذ مي~ تساعفنديار َ ميّ       

      Eن لنEا يمكEدر مEين ، قEلوبي متلمسEن ا0سEذا الفEار ھEي آثEراء نقتفEورة ا2سEاره ونحن في سEا آث

المتنوعة ومعانيه اللطيفة ، فھناك أساليب متنوعة للحذف في السورة بعضھا يلفت ا�نتباه لشيوعه 

ــ��ً     ����: واطEEرداه ، كحEEذف الفعEEل وا�بتEEداء بالنصEEب ، كقولEEه تعEEالى  �&�H �+ــ� ــ0, �َ �1ِ� ٍCــ� ــ.� 1ُ ــ� !� ــ � ����ْ<	� �! َDــ �3��ُE     ًــ�� �&�H �+ــ� ــ0, �َ �1ِ� ٍCــ� ــ.� 1ُ ــ� !� ــ � ����ْ<	� �! َDــ �3��ُE     ًــ�� �&�H �+ــ� ــ0, �َ �1ِ� ٍCــ� ــ.� 1ُ ــ� !� ــ � ����ْ<	� �! َDــ �3��ُE     ًــ�� �&�H �+ــ� ــ0, �َ �1ِ� ٍCــ� ــ.� 1ُ ــ� !� ــ � ����ْ<	� �! َDــ �3��ُE

                                      
 .2/360 :الخصائص:للتفصيل ينظر - 1
  .  170: د�ئل ا2عجاز - 2
  .  176 – 175: المصدر نفسه  - 3
، وأراد  50/  1: ، وديوان الحماسة  289/  14، ) نمر : ( و لسان العرب ، 68: كما في ديوانه) عمرو بن معد يكرب ( والبيت لـ   - 4

  . جلدا كان يلبس في الحرب ) : القد ( الدروع ، وبـ : بالَحَلق 
  .ف� شاھد ، بالرفع) ديار: (وفيه، 11: كما في ديوانه ) ذي الرمة ( ، والبيت لـ  171: د�ئل ا2عجاز : ينظر  - 5
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���ُA�G���ُA�G���ُA�G���ُA�G ً◌���� )1(  فقد جاءت كلمة ، ) لى تقدير مناسب ة ، ويبقى الفعل مضمرا بحاجة إصوبمن) ذرية

 يكشEف لنEا سEر ا2عEراض عEن الفعEل وا�بتEداء بالنصEب ، وفEي ذلEك ، وذلك التقدير المناسب ھو ما

نEوح ،  مEعنEا لمخص ذرية مEن ح: نه نصب على ا�ختصاص ، أيفليتنافس المتنافسون ، وقد قيل إ

واتخذوا ذرية من حملنEا مEع نEوح ، لمEا تقEدم مEن  :أي ، )3(خذ نه مفعول �تإ ، أو )2(أو على النداء 

  .  )4(����*َ��� �5ُ��9�:2َ !� � 6�15,7 �5��$#"*َ��� �5ُ��9�:2َ !� � 6�15,7 �5��$#"*َ��� �5ُ��9�:2َ !� � 6�15,7 �5��$#"*َ��� �5ُ��9�:2َ !� � 6�15,7 �5��$#"  ����: قوله تعالى 

لما يحمEل مEن المEدح والثنEاء لھEذه الذريEة وصEاحبھا العبEد الشEكور ، وأنEـّھا  ،وا0ول ھو ا0قرب    

حEض ~ علEى اقتفEاء آثEار أس�Eفھم مEن لجديرة بحمل ھذا الكتEاب الEذي جعلنEاه ھEدى لEذريتھم ، وفيEه 

  . الصالحين 

َ���ِ �َ�+� !�`�X,��7ً ����: ومثله قوله تعالى     N�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ��5 ِ<�$�>�� ِl��َx ��َِ� ِ{���`�� �s�ُ�,��� �Y#���� ِW��َ*ً�7�,X�`�! �+�َ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ��5 ِ<�$�>�� ِl��َx ��َِ� ِ{���`�� �s�ُ�,��� �Y#���� ِW��َ*ً�7�,X�`�! �+�َ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ��5 ِ<�$�>�� ِl��َx ��َِ� ِ{���`�� �s�ُ�,��� �Y#���� ِW��َ*ً�7�,X�`�! �+�َ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ��5 ِ<�$�>�� ِl��َx ��َِ� ِ{���`�� �s�ُ�,��� �Y#���� ِW��َ*���� )5(  ،

 ((     :يتھا ، يقول الرازي على النصب يوحي بتفرد ص�ة الفجر وخصوص) قرآن الفجر ( ، فبناء 

 )6())أقم الص�ة وأقم قرآن الفجEر : قديرأقم الص�ة ، والت: وانتصابه بالعطف على الص�ة في قوله 

وُخّص قرآَن الفجر با2قامEة ،  :، ولكن ا0قرب أنھا منصوبة على ا�ختصاص الذي يفيد المدح ، أي

  . لليل وم�ئكة النھار لما فيھا من ميزة كونھا مشھودة تشھدھا م�ئكة ا

��%, H 6�M,	,[������0: وكذلك قوله تعالى      �=�eَ ,%��	�!�f�َْ* ٍ+���1ِْ� �<ُ��5�0�],	,H 6�M ,%���=�eَ ,%��	�!�f�َْ* ٍ+���1ِْ� �<ُ��5�0�],	,H 6�M ,%���=�eَ ,%��	�!�f�َْ* ٍ+���1ِْ� �<ُ��5�0�],	,H 6�M ,%���=�eَ ,%��	�!�f�َْ* ٍ+���1ِْ� �<ُ��5 ���� )7(   

  .  �����5�>ْ��Mَ TP�6�G �<ُ	���5"#$��ْN2َ ,%�>ْ��Mَ TP�6�G �<ُ	���5"#$��ْN2َ ,%�>ْ��Mَ TP�6�G �<ُ	���5"#$��ْN2َ ,%�>ْ��Mَ TP�6�G �<ُ	��N2َ ,%ْ��$#" ����ومثله      

، وھو من  )وفصلنا كل شيء( :بعده ، أي وھو منصوب بفعل يفسره ما،)كل ( على النصب في      

وفصEلناه حقEا ، وفصEلناه علEى الوجEه : �شتغال ، وُرّجح النصEب تأكيEدا وتقريEرا ، وكأنEه قEال باب ا

  .  )8(مزيد عليه ، و5 العالم  الذي �

  . وألزمنا كلf إنسان ألزمناه طائره  :بالتفصيل نفسه ، أي) وكل ّ إنسان ( وكذلك في      
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، يقEول  )1( ���� (,ـ	�Dَ !�ـ � َ�ـ�� *َ��(�ـْ<	�� َ�&�َ<ـ�g !�ـ � �,(,ـ<�	��       (,ـ	�Dَ !�ـ � َ�ـ�� *َ��(�ـْ<	�� َ�&�َ<ـ�g !�ـ � �,(,ـ<�	��       (,ـ	�Dَ !�ـ � َ�ـ�� *َ��(�ـْ<	�� َ�&�َ<ـ�g !�ـ � �,(,ـ<�	��       (,ـ	�Dَ !�ـ � َ�ـ�� *َ��(�ـْ<	�� َ�&�َ<ـ�g !�ـ � �,(,ـ<�	��       ����: ومما جاء على ھذا ا0سلوب أيضا قوله تعEالى      

، وقد يكEون لھEا  )2() )يعذبون كسنة من أرسلنا  :على العذاب المضمر ، أي ((إنھا نصبت : الفراء 

وجوه أخرى ، محتملEة فEي ھEذا السEياق الEذي جEاء يعبEر عEن عظمEة ھEذه السEنة وثباتھEا ، ومEدحھا 

(       ، فقد تكون ھذه الكلمة ، إذن ، منصEوبة بEـ  ����تجد لسنتنا تحوي�  و� ����بحانه بنسبتھا إليه س

إلى ذلك من ا0لفاظ الدالة على التشريف  وما ،) انظر ( أو ) مدح ا( ، أو ) ر سنة من قد أرسلنا تذكّ 

  . لھذه السنة ، و5 العالم  والتنبيهوالتعظيم ، 

الحEذف فEي السEورة ، وھEو أسEلوب مطEـّرد كEذلك فEي القEرآن  وھناك أسلوب آخر يرد فEي طريقEة    

   : ھذه السورة يرد ث�ث مرات ھي  الكريم ، وفي

  ����,����َْ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/ �+ِ�,����َْ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/ �+ِ�,����َْ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/ �+ِ�,����َْ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/ �+ِ� ���� )3(  

  ���� , ����َ* �6�/ 6�:���ِ ���ِ� ِW$�:�$�ْ� َR��! ��,��ْ]2َ ;�5, ����َ* �6�/ 6�:���ِ ���ِ� ِW$�:�$�ْ� َR��! ��,��ْ]2َ ;�5, ����َ* �6�/ 6�:���ِ ���ِ� ِW$�:�$�ْ� َR��! ��,��ْ]2َ ;�5, ����َ* �6�/ 6�:���ِ ���ِ� ِW$�:�$�ْ� َR��! ��,��ْ]2َ ;�5 ���� )4(  

  ���� �3 ��7��&�'�� <ُْ��5�3 ��7��&�'�� <ُْ��5�3 ��7��&�'�� <ُْ��5�3 ��7��&�'�� <ُْ��5, ����َ* �6�/ 6�:��� ��ُ��ُ], ����َ* �6�/ 6�:��� ��ُ��ُ], ����َ* �6�/ 6�:��� ��ُ��ُ], ����َ* �6�/ 6�:��� ��ُ��ُ] ���� )5(   

يھدي للملة أو الشEريعة أو الطريقEة : نعت لموصوف محذوف ، والتقدير  ((ففي ھذا ا0سلوب       

لمEا فEي ا2بھEام مEن الد�لEة علEى  ،، وفيEه ذوق ب�غEي )6() )التي ھي أقوم الملل والشرائع والطرق 

  . تعظيم وتشريف ھذه الطريقة المثلى 

، وعنEد ) أقEوم وأحسEن ( وقد ينطوي ھذا ا0سلوب على حذف آخر ، وھو متعلق اسم التفضيل      

  . ھي أقوم من كل الشرائع ا0خرى : ذاك يكون موردا من موارد الحذف أي 

أقوم من كل طريقة : تذكر الطرف ا�خر من المقايسة ، دلf ذلك على العموم ، أي  و0ّن ا�ية �      

0نEه  ،خEاتم الرسEل )وأله صلى 5 عليه(ن محمدا  فينتج أّن ا2س�م آخر ا0ديان وأ وشريعة وملة ،

  )7(. من درجة في التفضيل ) أقوم ( ليس بعد صيغة التفضيل 

يعتمEد الحEذف فEي ا0سEلوب ، 0نEه � حاجEة  ويستدل الرازي علEى المطلEب نفسEه بطريEق آخEر �    

  : عقلي وباستد�ل حيث يقول  أص� لذكر متعلق اسم التفضيل ھا ھنا ،
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قولنا ھذا الشيء أقEوم مEن ذاك إنمEا يصEح فEي شEيئين يشEتركان فEي معنEى ا�سEتقامة ، وھEذا  ((    

ن المراد من كونه مسEتقيما ، كونEه حقEا وصEدقا ، ودخEول التفEاوت فEي كEون الشEيء حقEا محال ، 0

  .  )1( ))كبير  : 5 اكبر ، أي:  قد جاء بمعنى الفاعل كقولنا) ا0فعل ( وصدقا محال ، وإن لفظ 

,ـ�� !�ـ�Rَ    ����:  تعالى  نه � يصح في قولهھنا ، فإ)  أقوم( ولئن صح قول الرازي في كلمة        ��ْ]2َ ;�5   َRـ�� !�ـ�,��ْ]2َ ;�5   َRـ�� !�ـ�,��ْ]2َ ;�5   َRـ�� !�ـ�,��ْ]2َ ;�5

 , ����َ* �6�/ 6�:���ِ ���ِ� ِW$�:�$�ْ� , ����َ* �6�/ 6�:���ِ ���ِ� ِW$�:�$�ْ� , ����َ* �6�/ 6�:���ِ ���ِ� ِW$�:�$�ْ� , ����َ* �6�/ 6�:���ِ ���ِ� ِW$�:�$�ْ����� )2(  الEع مEل مEة التعامEول وطريقEة القE2مكان التفاوت والمقايسة في طريق ،

ِ���:�6 /��6 *َ���� ,    ����، ومثله اليتيم  �W,X�ْ�7��?�5, ����َ* �6�/ 6�:���ِ �W,X�ْ�7��?�5, ����َ* �6�/ 6�:���ِ �W,X�ْ�7��?�5, ����َ* �6�/ 6�:���ِ �W,X�ْ�7��?�5����    )3( اEدال ، منھEفھناك درجات متفاوتة من القول وطرق الج ،

، وذلEك ) أقEوم ( ھو َحَسن ، ومنھا ما ھو أحسن ، بل يمكننا أْن نقول بإمكEان التفEاوت فEي قولEه  ما

علEى بعEض ،علEى  بعضEھم لثبوت التفاوت والتفضيل بين أصحاب الحق وطEرقھم ، كتفضEيل ا0نبيEاء

أحقيتھم ، وصوابھم واستقامتھم جميعا ، وكذلك التفضيل قائم بين ا0ديان والملل الحقة ،  من رغمال

لما حصل نسخ الديانات السابقة لrس�م علEى الEرغم مEن  زمان ومكان معينين ، وإ�ّ  إلىبنسبته  كل~ 

  . استقامتھا وص�حھا في عصورھا 

وأقوم الديانات والشرائع والملل والطرائق على ا2ط�Eق ، 0نEه يناسEب كEل  فا2س�م ھو أفضل      

  . اته المتطورة ن ويواكب عقليته المنفتحة وإمكانا0جيال المتبقية من عمر الزما

����H Dََ>ِ?��'�ْ� ,�3ِْ<	�� 0�َ,����: وقد يرد الحذف �مر آخر لطيف المسلك ، كما في قوله تعالى       ,َ�+� 3�0�َ,!� �  ��	>ْ���H Dََ>ِ?��'�ْ� ,�3ِ�,3 �+�َ� � �!,0�َ ��	>ْ���H Dََ>ِ?��'�ْ� ,�3ِ�,3 �+�َ� � �!,0�َ ��	>ْ���H Dََ>ِ?��'�ْ� ,�3ِ�,3 �+�َ� � �!     ��X$�M ��X$�M ��X$�M ��X$�M

,�3ِ�ُ1 � ���� ,P��`1َ ��!,�3ِ�ُ1 � ���� ,P��`1َ ��!,�3ِ�ُ1 � ���� ,P��`1َ ��!,�3ِ�ُ1 � ���� ,P��`1َ ��!���� )4(  قوله  إلى، فانظر ) اءE( و ) نشEد نري (Eم ع�Eرف الكEد صEديين ، وقEر المتعEن ذك

مفعوليھما ، وذلك لتحقيق أصل ٍ دقيق من أصول حذف المفعول به ، وھو توفير العناية علEى إثبEات 

وا2رادة ]  المشEEيئة و تثبيEEت أنّ الفكEEر بمEEا عEEداه ، فEEالمھم ھنEEا ھEE يEEز عليEEه دون شEEغلفاعلEEه والترك

لى مفعولEه تEنقض الغEرض ، وتغيEر المعنEى ، منه ، وأن تعدية الفعل إ يكونان إ�ّ أنھما � و سبحانه 

المفعEEول بEEه ، فEEالمھم ھنEEا ھEEو إثبEEات المعEEاني التEEي اشEEتقت منھEEا ھEEذه ا0فعEEال  إلEEى�نصEEراف الEEذھن 
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، ويكEون المتعEدي كغيEر المتعEدي فEي ھEذه  فعEولا لEذكر الممEن غيEر أْن يتعرضEو للفاعل –المتقدمة 

   )1(. الحالة 

��P��`�3 � ���� zَْh, �3�5[ْ���, ����: ومثله قوله تعالى       �� ُy,��&�3 �g��� �+ِ�,���ْ]�3�5 ,P��`�3 � ���� zَْh���� ُy,��&�3 �g��� �+ِ�,���ْ]�3�5 ,P��`�3 � ���� zَْh���� ُy,��&�3 �g��� �+ِ�,���ْ]�3�5 ,P��`�3 � ���� zَْh���� ُy,��&�3 �g��� �+ِ�ھنا ) يشاء ) ، فحذف مفعول الفعل  2(( ����

عEروف مEن 0نه م ؛ النظر وقصره على أصل الفعل وھو المشيئة ، دون ذكر متعلقھا لفت، ھو 0جل 

لتقدم ما يدلّ عليEه ،  ؛ فھو محذوف) يقدر ( فعل مفعول ال يشكل أھمية فيه ، أّما السياق ، وذكره �

  . اختصارا للك�م وتحاشيا للتكرار وا2طالة 

،  )3( ����*َ*َ(�ـ�,�, ����ـ � �Sَ<[ْـ�� �e$	ـ�ً    *َ*َ(�ـ�,�, ����ـ � �Sَ<[ْـ�� �e$	ـ�ً    *َ*َ(�ـ�,�, ����ـ � �Sَ<[ْـ�� �e$	ـ�ً    *َ*َ(�ـ�,�, ����ـ � �Sَ<[ْـ�� �e$	ـ�ً     ◌َ  ����: وما يEدل علEى المطلEب ذاتEه قولEه تعEالى علEى لسEان إبلEيس      

ھنا على أصل اعتراض إبليس وعدم سجوده وھو كون عنصر الطين اقل شرفا من عنصر فالتركيز 

عتراض على كون السجود �دم أو لغيEر آدم ، فا2نكEار ھنEا ار ، حسب قياس الشيطان ، وليس ا�الن

شEغل ، حتEى � ي0صل الفعل وھو السجود لمخلEوق الطEين ، ولEيس لمتعلقEه ، ولEذلك حEذف المتعلEق 

  . بحذف المفعول به ، لتثبيت ھذا المعنى ، و5 العالم ) خلقَت : ( قال الذھن به ، ف

ِ�ْ�[���W$�]:َ��,��ْ� ِU�nَِ  ����  :وكذلك قوله تعالى       ��ُ1ِh�5ِW$�]:َ��,��ْ� ِU�nَ���]�ْ�ِ ��ُ1ِh�5ِW$�]:َ��,��ْ� ِU�nَ���]�ْ�ِ ��ُ1ِh�5ِW$�]:َ��,��ْ� ِU�nَ���]�ْ�ِ ��ُ1ِh�5 ����)4( ،    لEحيث لم يذكر مفعول الفع ) واEزن ( ،

  . وليس ما يوزن ) الوزن ( لعدم تعلق الفائدة به ، وإنما المقصود أصل الفعل 

، مEوارد أخEرى للحEذف تعEرف بم�حظEة السEياق ، كقولEه  ةھذه ا0صول الث�ث إلىوھناك مضافا     

ــ���1َ  ����: تعEEالى  ,H �Wُ2ــ�� ,H �+ِ��5�1َ ــ�� ,H �Wُ2ــ�� ,H �+ِ��5�1َ ــ�� ,H �Wُ2ــ�� ,H �+ِ��5�1َ ــ�� ,H �Wُ2ــ�� ,H �+ِ�وإْن عEEدتم : ، فبا�عتمEEاد علEEى مEEا سEEبق مEEن ا�يEEات يكEEون التقEEدير  )�5���� )5

  . ھم با2فساد عدنا عليكم بالعقوبة ، وھو وعيد مستمر لبني إسرائيل تخويفا وزجرا ل
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�� �g�$>َ�H ����$&�ً ����: وكذلك قوله تعالى      ���$�ْ� �g��ْN�	ِ �َNَ� �g��:َ�� ْ*���ْ�ً�&$���� �g�$>َ�H �����$�ْ� �g��ْN�	ِ �َNَ� �g��:َ�� ْ*���ْ�ً�&$���� �g�$>َ�H �����$�ْ� �g��ْN�	ِ �َNَ� �g��:َ�� ْ*���ْ�ً�&$���� �g�$>َ�H �����$�ْ� �g��ْN�	ِ �َNَ� �g��:َ�� ْ*��مضمرة ، ) يقال ) ، ففيھا   1(( �����ْ�

���Hـ��+�   ����:  تعالى اقرأ كتابك ، مثل قوله: يقال له  :أي�M َR4 ُـ��>�S�7َ* ُD�H����� ,��ُ]2َ �����3 ���Hـ��+�  �5�M َR4 ُـ��>�S�7َ* ُD�H����� ,��ُ]2َ �����3 ���Hـ��+�  �5�M َR4 ُـ��>�S�7َ* ُD�H����� ,��ُ]2َ �����3 ���Hـ��+�  �5�M َR4 ُـ��>�S�7َ* ُD�H����� ,��ُ]2َ �����3         ����      :، ومثEل  )2( ���� �5

�!َVMَ�!َVMَ�!َVMَ�!َVMَ �Wُ2��َNَ�َ* �W,X,/�,?,5 �̂ �7���)� � 3����� � �Wُ2��َNَ�َ* �W,X,/�,?,5 �̂ �7���)� � 3����� � �Wُ2��َNَ�َ* �W,X,/�,?,5 �̂ �7���)� � 3����� � �Wُ2��َNَ�َ* �W,X,/�,?,5 �̂   .  )4(أكفرتم : فيقال لھم : ، فالمعنى و5 العالم  )3( ����...� �����3 � �(����7

��������X$�M ��ُ]��َNMَ ��X$�M: وانظر إلى قوله تعالى     :ْ,! �1َ ���!َ* ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ �7��َ* �َEِ��5��X$�M ��ُ]��َNMَ ��X$�M��:ْ,! �1َ ���!َ* ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ �7��َ* �َEِ��5��X$�M ��ُ]��َNMَ ��X$�M��:ْ,! �1َ ���!َ* ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ �7��َ* �َEِ��5��X$�M ��ُ]��َNMَ ��X$�M��:ْ,! �1َ ���!َ* ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ �7��َ* �َEِ�، وكيف أّن السامع ليحEار )�5����)5

، ما ھو ھذا ا0مر ؟ وكيف أّن السياق تعمد أْن يترك مجا� واسعا للفكر ) أمرنا مترفيھا  (في متعلق 

والتأمل في مدلول ا�ية ،  فكانت للمفسرين جولة حول ھذه ا�يEة ، نتعEرض فEي ھEذا المبحEث 0حEد 

  . لى مبحث آخر سيأتي إْن شاء 5 تعالى ا وسنترك جانبا آخر إجوانبھ

إ� أّن . أمرنEاھم بالطاعEة ففسEقوا  :، أي بالطاعEة)أمرنEا مترفيھEا ( لEق ا0مEر فEي فقد ُفّسEر متع     

نEه تعEالى د�لة أخرى ، فھو يدل بزعمEه علEى أأْن يستكشف من ظاھر اللفظ  صاحب الكشاف أبى إ�ّ 

استعمال مجازي للفEظ ،  ھو  ليس على حقيقته وإنما)  ا0مر(يأمرھم بالفسق فيفسقون ، ولكن ھذا 

إّن الدليل علEى : فتح عليھم أبواب الخيرات والراحات فعند ذلك تمردوا وطغوا وبغوا ، ويقول ي :أي

: يEدل عليEه ، يقEال ) ففسEقوا ( ن قولEه حذف 0 أّن المأمور به إنماوذكرناه ، ظاھر اللفظ يقتضي ما

، ) شاء (       )  أمر( أمرته فقام ، وأمرته فقرأ ، � يفھم إ� أّن المأمور به قياٌم أو قراءة ، ونظير 

  .  )6(في أّن مفعوله استفاض فيه الحذف لد�لة ما بعده عليه 

أمرتEه فعصEاني أو فخEالفني ، فكEذلك أمرتEه : أن المعصية منافيEة ف�E نقEول  (: (ولكنه قد يقال      

، ن الفسق عبارة عن ا2تيان بضد المأمور بEه به شيء غير الفسق ، 0 ففسق يدل على أن المأمور

فكونه فسقا ينافي كونه مأمورا به ، كما أّن كونھا معصية ينافي كونھا مأمورا بھا ، فوجب أْن يEدلّ  

أمرنEاھم : ، فEالمعنى علEى ھEذا  )7( ))اللفظ على أّن المأمور به ليس بفسق ، وھذا في غاية الظھور

  . أھلكناھم با2عمال الصالحة والطاعة ولكنھم خالفوا ا0مر عنادا وأقدموا على الفسق ف
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�WِX,  ����: ومثله في ا2جمال قوله تعالى     �� ��َِ� �+�ُc:َ�&�3 �+�,H���3 � 3����� �g�m�َ5ُ* ,WِX��� ��َِ� �+�ُc:َ�&�3 �+�,H���3 � 3����� �g�m�َ5ُ* ,WِX��� ��َِ� �+�ُc:َ�&�3 �+�,H���3 � 3����� �g�m�َ5ُ* ,WِX��� ��َِ� �+�ُc:َ�&�3 �+�,H���3 � 3����� �g�m�َ5ُ*,@���َْ* �W,X�3َ* Dَ>َ$�)��ْ��,@���َْ* �W,X�3َ* Dَ>َ$�)��ْ��,@���َْ* �W,X�3َ* Dَ>َ$�)��ْ��,@���َْ* �W,X�3َ* Dَ>َ$�)��ْ������)1(  .  

  :المتعدي ، أمران ) يدعو ( فقد ذكر لتعيين مفعول الفعل  

(        وجل خزاعة تعبدھم فقال 5 عزيعني الجن الذين كانت (( ،  )2(الشركاء  نيدعو: ا0ول     

( ، و ) الذين يعبEدونھم ( فعل ) يدعون( 5 ، فـ  إلىيبتغون ) يدعونھم ( يعني الجن الذين ) أولئك 

  .  )3()) فعلٌ للجن به ارتفعوا ) يبتغون 

عبEEاد لEEه  أّن ھEEؤ�ء ا0وليEEاء الEEذين يزعمEEون أنھEEم آلھEEة إنمEEا ھEEم :، أي )4(يEEدعون 5 : الثEEاني     

  . ضعفاء يبتغون رضا ربھم ، ويريدون الوسيلة إليه  

���WُA�/�,?,5 �5,P�,��$�� �Y ����: وأخيراً لن�حظ الحذف في قوله تعالى     �S��ْ� ,��H�5 �P��? �َEِQMَ�WُA�/�,?,5 �5,P�,��$�� �Y���S��ْ� ,��H�5 �P��? �َEِQMَ�WُA�/�,?,5 �5,P�,��$�� �Y���S��ْ� ,��H�5 �P��? �َEِQMَ�WُA�/�,?,5 �5,P�,��$�� �Y���S��ْ� ,��H�5 �P��? �َEِQMَ ���� )5(  

فإذا جاء وعد ا�خرة بعثنEاھم ليسEوءوا : فقد يقول قائل أين جواب الشرط ؟ والجواب أْن يقال       

َفإَِذا َجاَء َوْعُد أُو�ُھَما  ����: أنf تقدير الجواب اعتمادا على ما تقدم من قوله تعالى  :، أي )6(جوھكم و

  . ، ومن ھنا حُسن ھذا الحذف  )7( ����َبَعْثَنا َعَلْيُكْم ِعَباداً َلَنا

خرة ، المرة ا� معناه ، وعد: قال المفسرون ، حيث ) وعد ا�خرة ( وھناك حذف آخر في جملة      

  . وھي ا2فساد الثاني الذي وعد به بنو إسرائيل 

وھكذا نجد أّن للحذف الوارد في سورة ا2سراء ، كثيرا من الد��ت التي يعبر عنھا بھذا ا0سلوب    

المتبع في الك�م العربي ، وقد رأينا نوعا من الحذف في السورة يعتمEد علEى السEياق ، ونوعEا آخEر 

عرضنا لتي ورد فيھا ك� النوعين ، وقد أوقد استعرضنا مجموعة من النصوص امطـّردا في الك�م ، 

  . ) 8(لواردة فيه الى السياق يمكن التوصل إليھا بنظرة بسيطة إ عن موارد أخرى
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        الثانيالثانيالثانيالثاني    للللالفصالفصالفصالفص

        سراءسراءسراءسراءي اDازية والكنائية يف سورة اإلي اDازية والكنائية يف سورة اإلي اDازية والكنائية يف سورة اإلي اDازية والكنائية يف سورة اإلاملعاناملعاناملعاناملعان

  

  

����
����:�א�����3$א�$�2ز�1�:�و �

ونقل المعنى  ا�ستعمالى يعتمد على تغيير مجال نتغير المع صورمن صورة جازية المعاني الم       

قEEي ، ويكEEون ذلEEك ا�نتقEال عنEEدما يتسEEاوى المعنيEان ا0ول والثEEاني أو الحقي  )1(مEن مجEEاٍل إلEEى آخEر 

 إثباتEEاً لمعنEEًى جديEEد ، أو تضEEييقاً للمعنEEى ا0ّول أو) المجEEازي ( للمعنEEى  ا�نتقEEال، فلEEيس والمجEEازي 

توسيعاً له كما ھو الحال في المعاني الثانية التي يثيرھا التركيEب ويحEددھا الEنظم ، وإنمEا ھEو تعبيEر 

تترك  بحيث �، وجعلُ الصورة الذھنية من الج�ء والصقل (( حاً له ، يعنى ا0ّول وتوضمآخر عن ال

جEال الEد��ت المحسوسEة مجا�ً للوھم أو الشك ، ويكون ھذا عادًة حين تنتقل الد�لة المجردة إلEى م

 كانت الد�لة � فبعد أنْ ، وھي عملية أشبه بتحميض الصور الشمسية لتوضيح معالمھا . الملموسة 

ل علEى تدرك إ�ّ إدراكاً عقلياً بعيداً عEن الحEواس أصEبحت ممEا ُيEرى وُيسEمع وُيلEتمس وُيشEم ، وسEھُ 

فكرة عقلية يضل  لمھا بعد أن كانت مجرددودھا ومعاالقاصرة أْن تفھم مدلولھا وأْن تتبين ح ا0ذھان

  .)2( ))الذھن في حدودھا 

وقEد . (( وذلك �شتماله على نوع من الخيال ، تغير المعنى  صورعن أّن المجاز ُيعدf أھمf فض�ً      

تحEEدث الكثيEEرون عEEن أھميEEة التخEEي�ت وبخاصEEة فEEي مجEEال الكنايEEة والمجEEال والتشEEبيه ، وقEEد أعلEEن 

أّن المجEاز وحEده يمكEن  )Pruost) ()3دھو أْن تسيطر على المجاز ، ويعتقEشيء أرسطو أّن أعظم 

أمEام الكاتEب ،  ، كذلك يضع المجاز حرية ا�ختيار في ا0سلوب  أْن يعطي نوعاً من الخلود لWسلوب

يختار الكاتب إ�ّ في حدود ضيقة  ففي مجال النحو والقواعد محددة و� (:  )Ullmann()4 (  يقول 

حدود المفEردات تملEك مرادفEات لتختEار منھEا ومEع ذلEك فمجEال ا�ختيEار محEدود جEداً ،  ضيقة ، وفي

  )) )5(  )والمجال الوحيد الذي يمكننا أْن نختار فيه بدون تقييد حريتنا ھو التخيnل

                                      

  . 247:  تارأحمد مخ،  ،  وعلم الداللة  5: داللة األلفاظ  : ينظر  - 1
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 ).م1922- م1871(ناقد ومترجم وروائي فرنسي - 3

  ) .   Semantic (وكتاب ، ) دور الكلمة في اللغة (صاحب كتاب ،هو ستيفن أولمان الناقد اإلنكليزي المعروف  - 4

  .  249: علم الداللة  - 1



  112 

ا موالمحدثون ومّيزوا بينھما وجعلوا ك�ً منھ ىماا القدمھفيابل الحقيقة ، وقد تحدث والمجاز يق      

ف . ماً  أقسا fرEاز ُتعEه المجEد عليEذي يعتمEافالحقيقة وھي ا0صل في الك�م وا0ساس الEل : ((  بأنھEك

يسEتند فيEه  وقوعEاً � -فEي مواضEعٍة : وإن شئت قلEت  -وقعت له في وضع واضٍع  كلمٍة أُريد بھا ما

لوضEEع فEي ا تأويEEلغيEر  الكلمEEة المسEتعملة فيمEEا ھEي موضEEوعة لEه مEEن(( ، أوھEي   )1())إلEى غيEEره 

الكلمEة المسEتعملة فيمEا تEدل عليEه بنفسEھا (( أو ھEي   )2())كاستعمال ا0سد في الھيكل المخصEوص 

  )3(.)) د�لة ظاھرة 

أُريد بھا غير ما وقعت له في وضع واضعھا لم�حظة بEين الثEاني كلمة كل (( أّما المجاز فھو        

ما موضوعة له بالتحقيق استعما�ً في الغير الكلمة المستعملة في غير ھي (( ، أو ھو   )4()) وا0ول

  )5()) بالنسبة إلى نوع حقيقتھا مع قرينة مانعة عن إرادة معناھا في ذلك النوع 

ھو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصط�ح التخاطب (( ّن المجاز إوبتعبير أوضح ف        

للكلمEة مEأخوذ  ا�صEط�حي، وھذا المعنEى )6()) لع�قٍة ، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي 

َمْفَعEل  ، مEن جEاز الشEيء يجEوزه إذا تعEداه ، وإذا ُعEدل (( ّن المجاز لغEًة ھEو إمن معناھا اللغوي ، ف

ھEم جEازوا بEه موضEعه ا0صEلي ، أو ، باللفظ عّما يوجبه أصل اللغة ُوصف باّنه مجEاز  fى أنEى معنEعل

  )7() )جاز ھو مكانه الذي وضع فيه أو�ً 

ھEو نقEEل تلEEك  زمعنEEًى معEّين  ، والمجEEا بEإزاءھEEي إ�ّ الكلمEة الموضEEوعة  فيتضEح إذن أّن الحقيقEEة مEا

بالمعنى ا0ّول نوَع ع�قٍة قد تكون ُمَشاَبَھًة أو غيرھا ، مع عEدم وجEود  هالكلمة إلى معنًى آخر تربط

ومراداً بالتأكيد ، ولم يبَق من  ترديد بين المعنيين ، بمعنى أّن المعنى الثاني ھو الذي أصبح مقصوداً 

د�لتEEEه التصEEEورية ، وذلEEEك يقتضEEEي وجEEEود قرينEEEة مانعEEEة مEEEن إرادة المعنEEEى ا0ّول  �ّ إ ا0ّولالمعنEEEى 

  . وانصرافه إلى المعنى ا�خر 

  

  

�:א�$�2ز����א�������ن�א��-�-��و     �
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،   )1())فجEوٍة معجمّيEة  وبھدف سEدّ ، بدون قصد (( يتم ا�نتقال إلى المعنى المجازي  عادة ما       

دي غير البليغ عندما يضيق المتكلم ذرعاً بمفردات اللغة وتراكيبھا عتياوإّنما يكون ذلك في الك�م ا2

فيEتم بصEورة قصEدية لغEرض أدبEّيً (( ، أّما في النصEوص البليغEة   ا�ستعمالالحقيقية المحدودة في 

  . )2()) غالباً 

ھEو كيEف يEتمn التمييEز بEين ا�سEتعمال الحقيقEي وبEين ا�سEتعمال  ،م ھنا ؤل الھااولكن f التس          

المجازي للكلمة في حالة عدم وضوح القرينة الدالة وعدم ظھورھEا ، أو فEي حالEُة الشEك فEي وضEع 

الحقيقة ، ف� يحتاج إلى نصEب ف� ُيعلم أّن استعماله فيه ھل كان على سبيل ، لفظ لمعنى مخصوص 

  . المجاز فيحتاج إلى نصب القرينة ؟ على سبيل و قرينة عليه ، أ

يميز ا�ستعمال المجEازي مEن الحقيقEي  وقد يكون عنصر النفي الموجود في كل مجاز ھو ما         

، وقد يكون التبادر ـ  )3(ليست عيناً  ا2برةوعين ، ِرجلُ الكرسي ليست رج�ً : للكلمة ، وذلك كقولنا 

مجEEرداً عEEن كEEل قرينEEة ـ ھEEو ع�مEEَة الحقيقيEEة كمEEا يقEEول  ، هق المعنEEى مEEن اللفEEظ نفسEEبسEEـEE وھEEو 

  .)4() التبادر ع�مة الحقيقة : ( ا0صوليون ، وھو المراد بقولھم 

ستعمالين من جذورھا ، تمييز بين ا�التحلf المشكلة القائمة في  ولكن ھذه الطرق والع�مات �       

لوضع ا0ّول لھا ، وتاريخ تطEور ألفاظھEا بشEكل دقيEق ل العلماء بنشأة اللغة ومعرفة اھ�سّيما بعد ج

وثابت ؛ ولذلك نرى أّن علماَء اللغة قد انقسموا في آرائھم حول ھEذا ا0مEر ، ففريEق يEرى أّن الك�Eم 

حقيقة فيEه ، وفريEق  كلfه حقيقة وينكر وجود المجاز في اللغة ، وفريق يرى أّن الك�م كلfه مجاز و�

العلماء يرى أّن اللفظ قد ُيستعمل اسEتعما�ً حقيقيEاً وقEد  مھورالدارسين من ج ساد رأيه بعد ذلك بين

  .  )5(ُيستعمل استعما�ً مجازياً 

ة للحقيقة والمجEاز والEذي أوقعھEم فEي ضEرور ىماولعل من أبرز نواحي الضعف في ع�ج القد      

وا كل عنايتھم إلى نقطة البEدء فEي أّنھم وّجھ(( ّما مجاز أّما حقيقة وأالجزم بنسبة الكلمة إلى كونھا 

وتحEدثوا عEن الوضEع ، سEموه بالوضEع ا0ول  فتصEوروا مEا ، زوا نظEرھم نحEو نشEأتھاالد�لة ، وركّ 

ومEن .  )6()) ا0صلي كأّنما قد تمf ھذا الوضع في زمن متعّين وفي عصر خاص من عصEور التEاريخ 

إّن الك�Eم : ھا وُتنوسيت مجازيتھا فقEالوا ھنا ظھرت بعض ا0لفاظ على أّنھا حقيقة بعد أْن شاع أمر
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إليھم أّن كلّ ا0لفاظ تبدأ مجازيَة  لا0لفاظ لھا تاريٌخ مجازٌي فخيّ كلfه حقيقة ، وظھر �خرين أّن معظم 

  .  )1(حقيقَة لھا  الد�لة وأْن �

الك�Eم العربEي  كبيراً في تتبع ظاھرة المجاز فEي إسرافاً ولذلك نجد بعض اللغويين قد أسرفوا         

والقرآن الكريم وجھدوا أْن ُيرجعوا كلf كلمةٍ  إلEى أصEٍل لھEا قEديم  ، ربمEا كEان بعيEداً أو مھجEوراً أو 

وقد يبدو ذلEك واضEحاً عنEد   نتقال ،مال وعملية ا�ستعله أيُة قيمة جمالية في مجال ا� متكلفاً وليس

، الكتابة ( ، ففي رأيه أّن ) س الب�غة أسا( حين عرض للحقيقة والمجاز في معجمه (( الزمخشري 

ھEو ) كتب ( إّن الد�لة الحقيقية للفعل : كّلھا من المجاز ، ويقول ) والھجاء  ،  والخلق،  والقراءة 

بمعنEى الضEم والجمEع  ، أمEا الكتابEة المألوفEة  : ين ، أيرَ يْ سَ ـِ خEرزه بE : أي) كتب السقاَء ( في مثل 

ھي الجمع والضم ، وأّن الد�لة ) للقراءة ( إّن الد�لة الحقيقية : يقول  فد�لتھا مجازية ، وكان أيضاً 

(( قEّدره قبEل القطEع  :ھي التي في مثل خلق الحّذاُء ا0ديَم ، والخياُط الثوَب ) خلق ( الحقيقية للفعل 

منھا عن ھجا الحروف يھجوھا عّددھا ، و(( وكان يزعم أّن معنى )) !! 5ُ الخلَق  لقَ ومن المجاز خَ 

  . )2() )) الھجاء بمعنى تعّدد المعايب ( طريق المجاز 

         Eداً لھEعوا حEاء أْن يضEاول العلمEد حEة ذا ا2وقEEع الحقيقEل مEة التعامEي كيفيEريط فEراط أو التفEEف

أّنه في حالة الشك في إرادة : ستعمال ، فقد وضع ا0صوليون أص�ً عقلياً مفاده ز في مقام ا�والمجا

ادة المجEاز مEع احتمEال حقيقEي أو المجEازي مEن اللفEظ ، بEأن لEم يعلEم وجEود قرينEة علEى إرالمعنى ال

 ّن ا0صل ھو الحقيقة ، فيكون حجة فيه للمEتكلم علEى السEامع وحجEة فيEه للسEامع علEىإوجودھا ، ف

المعنEى  أردتلعلEك : للمEتكلم عتذار في مخالفة الحقيقEة بEأْن يقEول المتكلم ، ف� يصح من السامع ا�

    )3( إني أردُت المعنى المجازي : المجازي ، و� يصح ا�عتذار من المتكلم بان يقول للسامع 

أّما اللغويEون وا0دبEاء فيضEعون ميزانEاً يعتمEد علEى الEذوق والمزيEة الفنيEة والجماليEة ، يقEول        

وحسن عرضEھا وبحوث القدماء على استفاضتھا ودقتھا : (( الدكتور إبراھيم أنيس في ھذا المجال 

قد تجاھلت أمراً ھاماً ھو في الواقع ا0ساس ا0ول للحكم على الد�لة ، ذلك ھو أثرھا في الفرد حين 

 ن الحقيقEة �قيقEة والمجEاز ، ذلEك 0يسمع اللفظ ويقرؤه ، فھو وحده الEذي يسEتطيع الحكEم علEى الح

نحرافEاً عEن ذلEك المEألوف المجاز إ�ّ من ا0لفاظ ، وليس ا تعدو أْن تكون استعما�ً شائعاً مألوفاً للفظ

دھشَة أو غرابَة أو طرافة ، وحدود تلك الغرابة  القارئ أوالشائع ، وشرطه أْن يثير في ذھن السامع 

  . )4())أو الطرافة تختلف باخت�ف تجارب المرء مع ا0لفاظ وباخت�ف وسطه ا�جتماعي أو الثقافي 
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يEز بEين ا�سEتعمالين يين ا0صEلين ـ العقلEي والEذوقي ـ فEي التمومن قبلُ قرر ابن ا0ثيEر ھEذ           

واعلEEم أّنEEه إذا ورد عليEك ك�EEم يجEEوز أْن يحمEل معنEEاه علEEى َطريEق الحقيقEEة وعلEEى طريEEق : (( قEائ�ً 

مزيَة لمعنEاه فEي حملEه علEى طريEق المجEاز ف�E ينبغEي أْن  ْن كان �إالمجاز باخت�ف لفظه فانظر ، ف

ا0صل إلى الفرع إ�ّ  يعدل عن الحقيقَة ؛ 0نھا ھي ا0صل والمجاز ھو الفرع و� على طريق ُيحمل إ�ّ 

  .  )1())لفائدة 

و�شك لدينا ا�ن في أّن اللغة كائن حّي متطور ، وقEد يحEدث بمEرور الوقEت أْن يشEيع المعنEى        

لحقيقيEة إلEى د��ت تغير د�لة ا0لفEاظ اتالمجازي على حساب المعنى الحقيقي ، ويطغى عليه ، وقد 

أُخرى ضيقاً وسعًة وانتقا� ، وانط�قاً من ھذه الحركة الحية لWلفاظ ، نجد أنf ھناك تصEنيفاً للمجEاز 

  :  وھي ، ذكر بعضھم ث�ثة أنواع منه(( ث حي

  

  . ، الذي يظل في عتبة الوعي ويثير الغرابة والدھشة عند السامع )  living( ـ المجاز الحّي 1

وھEEو النEEوع الEEذي يفقEEد مجازيتEEه ويكتسEEب )  fossil( أو الحفEEري )  dead( ز المّيEEت ـEE المجEEا2

  . وكثرة التردد  ا0لفةالحقيقة من 

، ويحتEEل مكانEEاً وسEEطاً بEEين النEEوعين )  faded( ، أو الEEذاوي ) sleeping (ـEE المجEEاز النEEائم 3

  .)2()) السابقين 

ن على وجه الحقيقة ، ولكن فاللفظ قد يشيع استعماله في جيل من ا0جيال       fللد�لة على معنى معي

نEه مEن إو طرافEة فيقEال حينئEٍذ ربما انحEرف بEه ا�سEتعمال إلEى مجEال آخEر فأثEار فEي الEذھن غرابEة أ

قد يفقدھا ويصEبح مEن ا0لفEة والEذيوع بحيEث ُتنسEى  ، المجاز ، وتلزمه تلك الغرابة أو الطرافة زمنا

  .)3(ن الحقيقة ممجازيته وُيعد 

ومن أجل ذلك يجب علينا أْن نكون حذرين في التعامل مع النص القرآني واستعما�ته لWلفاظ          

لWلفEة ، أو حقيقيًة ، التي تبدو لنا ـ ونحن بعيدون عن زمن صدور النص ـ مجازيًة ، لتطور د�لتھا 

والتحقق من مجازية  إلى زمن الصدور للكشف ىذلك يتعيُن علينا الرجوُع القھقرالحاصلة عندنا ، ول

أْن ُنخضعھا لقانون التطور الد�لي الحاصل في اللغة الEذي قEد  �، الكلمة أو حقيقتھا في ذلك الزمن 

ُق د�لتھا أو يوّسعھا أو يجعلھا مبتذلة أو وحشية ، أو يرقoيھا  oُيسقط من ھيبة بعض الكلمات أو ُيضي

  .الذي نزل فيه القرآن الكريم  الصدورا عن زمن كل ذلك يحدث كلما ابتعدن. إلى مستوى د�لي أعلى 
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وليس ذلك بطبيعة الحال تحييداً أو تجميداً لقدرات النص القرآني على ا�نفتاح والجريان في          

العصر الذي نعيش والعصور القادمة التي قد تشھد تطEوراً د�ليEاً ھEائ�ً بفعEل ا�نفتEاح والت�قEي بEين 

يحاء والتواصل دون قًة  ، وقدرًة على التأثير وا2كلماته وتراكيبه طاقًة خ�ّ  الشعوب ، وذلك 0نf في

 وا�تصاليوفر لھذه اللغة حرية ا�نفتاح  المساس بجوھرھا وطبيعتھا التي نزل النص بھا  ، وھذا ما

  .ستمرار في التأثير مع ضمان الس�مة والبقاء وا�

  

��:�-�!ن�א���4מ�א�$�2ز����א����������������������������� �

  

لقد ورد المجاز كثيراً في لغة العرب ، وورد منه شيء كثير وبصورة �فته في القرآن الكريم          

 ، منھEا عتبارات من علماء اللغة والبيان قد شغلوا أنفسھم في قضية وروده � ىما، وإنf بعض القد

لُ ليس له جناحأُتس ية �يريد ، والقر زعمھم أّن المجاز كذٌب ، �نf الجدار � : nومنھا )1(ل ، والذ ، : 

ينصرف من الحقيقة إلى المجاز إ�ّ إذا ضاقت به الحقيقة أو عجز عEن التعبيEر  زعمھم أّن المتكلم �

رفض أھEل ((   ،   ولذلك فقد )2(وذلك محال على 5 تعالى القادر المنّزه عن العجز  ،عنھا فيستعير

از في القEرآن كافEة ،ووافقEتھم بعEض الشEافعية وقسEم مEن المالكيEة وأبEو الظاھر استعمال صيغ المج

ة ومن عتزل، بينما حرص الجمھور والشيعة ا0مامية وأغلب الم)3()) مسلم ا0صبھاني من المعتزلة 

  .) 4(وقوعه في القرآن  إثباتھم من المتكلمين على وافق

على أصEحابھا ولEذلك نEرى ابEَن قتيبEه يصEف  يستحق الردf  وواضح جداً أّن الشبھة ا0ولى �         

طعنھم ھذا بأنه من أشنع الجھا�ت ، وأدّلھا على سوء نظرھم وقلة أفھامھم ، ويعلل ذلك بأّن المجاز 

  . )5(كان كذباً كان أكثُر ك�منا فاسداً  لو

( ّد الزركشي الرّد على أصحاب الشبھة الثانية ، فقد ر وا0دباءوقد تولّى مجموعة من العلماء       

وھذا باطل ولو وجب خلEّو القEرآن مEن المجEاز لوجEب خلEوّه :(( على ھذه الشبھة قائ�ً ) ھـ 794ت 

. )6()) من التوكيد والحذف وتثنية القصص وغيره ، ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر الحسن 

ل المجازي مع توفر لى ا�ستعماإا�نتقال  : ، أي ةويصف الدكتور محمد حسين الصغير ھذه الظاھر

بذھن السامع إلى آفاٍق جديدة ذات أبعاد جديدة والتخطي معه إلى صEور (( ألفاظ الحقيقة بأنه انتقال 
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تتEEأتى با�سEEتعمال الحقيقEEي ، وھEEذا يعنEEي القيEEام بعمليEEة تجديEEد وتطEEوير � رائعEEة ومشEEاھد متناسEEقة 

شكالھا وامتداداتھا وھو سر~ من أسرار ھو نمط من أنماط اللغة وأ إذنفالمجاز . )1()) 0سلوب اللغة 

ة على شيء يتأثيرھا في النفوس والعقول ، �ّن المجاز يحّول المعنى إلى صورة مؤثرة ومشوقة مبن

موقEف يسEتدعي ذلEك من المبالغة والتھويEل المسEتحَقين ، وإّنمEا ُيصEار إلEى ھEذا ا0سEلوب إذا كEان ال

اً في تبليغ المعاني  تأديةمن الحقيقة القادرة على ّن الك�م ُيبنى على أصله إويقتضيه وإ�ّ ف fالدور تام

.  

غنEى عنھEا ، كEذلك يحتEوي  القرآني كما أنه مبني~ على ا0لفاظ الحقيقية التي � وا0سلوب            

على الوجه ا0كمل إ�ّ  ىُتؤدّ  على كثير من التعابير المجازية التي جيء بھا لتؤدي وظيفة مقصودة �

يختلف عن الحقيقة فك�ھما يھدف إلEى الفائEدة  في قيمته الفنية �(( ومن ھنا يتبين أّن المجاز بھا ،

داعي إذن للقيام بعملية تفاضل بينھمEا بعEد أْن عرفنEا أنf الحقيقEة ھEي  ، ف�)2())المتوخاة من الك�م 

Eة فيEن الحقيقEغ مEاز أبلEم ا0صل وأّن المجاز ھو فرع له ، وإّن قولھم بأّن المج�Eن كEم مEر ، فكEه نظ

والقرآن الكEريم خيEر شEاھد علEى ذلEك ، ولEو كEان ذلEك كمEا ، متطاول في الب�غة مبني على الحقيقة 

 أخEرىوفتEوٍر ، نلمسه فيه مEن قEوة تEارة ً  وما. يزعمون لكان ا0سلوب القرآني متفاوتاً في ب�غته 

  . ھو نابع من ا0حوال والمواقف التي تناسبھا قوًة وضعفاً 

إذا كان فيه زيادة في الفائدة واستيعاب  إ�ّ ُيعَدل إليه  أّن التعبير المجازي �: وتقرير ا0مر            

  .  )3(أمٍر جديد ينتقل إليه ذھن السامع  بإضافةللمعنى الحقيقي 

والقرآن الكريم يوظEف المجEاز فEي تجسEيد المعEاني وتشEخيص وتصEوير المشEاھد الحسEية            

 أسEلوبهمEا جعEل مEن  وھEذا أكثرھEا مألوفEاً فEي ا0دب العربEيوالخيالية الجديدة التي لم يكن والعقلية 

يبعEث ، خالداً ، ات ومجازات عقلية ومرسلة ، مؤثراً رھات واستعايالبياني بما انطوى عليه من تشب

ي وألفاظEه فE تراكيبEهالنفس والعقEل علEى التأمEل فEي معانيEه التEي انتثEرت واسEتترت وتنوعEت وراء 

  .رائٍع واستعماٍل أمثل  أسلوب

  


�وאع�א�$�2ز� :� �
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، إلEى ي يEد الشEيخ عبEد القEاھر الجرجEان لقد انتھى ا0مر في العصر الخEامس الھجEري وعلEى        

تتضح  أخذتالبيانية بمعناھا الواسع ، حيث  تحديد مفھوم المجاز ووضوحه واستق�له عن المباحث

، والشEريف ) ھEـ  386ت ( ي نصEر الجEاحظ ، عنEد كEل مEن الرمEافيمEا بعEد ع(( وتتميز شيئاً فشيئاً 

  . )1() )) ھـ  471ت ( ، وعبد القاھر الجرجاني ) ھـ  406ت ( الرضي 

  :عقلي ولغوي : والمجاز نوعان  

اسEتفيد عEن طريEق  الفطرة ، واللغوي ھو ما وإيحاءاتاستفيد من طريق العقل  والعقلي ھو ما      

: (( الب�غEة قEائ�ً  أسرارأثبته عبد القاھر الجرجاني في كتابه  وھذا ما  ، )2(اللغة ومدركات اللسان 

.  )3())قEول عالمون طريEق المعنEى مEمجاز من طريق اللغة ومجEاز : واعلم أّن المجاز على ضربين 

إذا وقEع فEي ((     : ّرق بينھمEا بأنEه فالجرجاني يحدد أقسام المجاز بنوعيه العقلي واللغوي ، وقد ف

كمEEا سEEيأتي  ، )4( ))ثبEEات فھEEو متلقEEًى مEEن العقEEل ، وإذا عEEرض فEEي المثبEEت فھEEو متلقEEًى مEEن اللغEEةا2

   . توضيحه بعد قليل 

ى علماء البيان أثر عبEد القEاھر الجرجEاني فEي ھEذا التقسEيم وزادوا عليEه بتقسEيمات فوقد اقت        

علEم أّن ا: (( لتقسEيمات بقولEه سEكاكي ھEذه ان ھذين ا0ساسين ، ويلخص العتخرج كثيراً  ثانوية �

لغوي ويسمى مجازاً في الفرد ، وعقلي ، واللغوي : المجاز عند السلف من علماء ھذا الفن قسمان 

قسم يرجع إلى معنى الكلمة ، وقسEم يرجEع إلEى حكEم لھEا فEي الك�Eم ، والراجEع إلEى معنEى : قسمان 

بالغEة فEي التشEبيه خاٍل عن الم: قسمان خاٍل عن الفائدة ومتضمن لھا ، والمتضمن : الكلمة قسمان 

  .  )5())فھذه فصول خمسة ، نه يسمى ا�ستعارة ولھا انقسامات إومتضمن لھا ، و

  : وقد استقر الب�غيون على نوعين للمجاز ، ھما         

  ـ المجاز العقلي         1

  : ـ المجاز اللغوي ، وھو ينقسم بدوره إلى قسمين 2

  .وتكون فيما إذا كانت الع�قة بين المعنى الحقيقي والمجازي ھي المشابھة :  ستعارةأ ـ ا�      

  . ويكون فيما إذا كانت الع�قة بينھما غير المشايھة : ب ـ المجاز المرسل 

                                      
  .  41: أصول البيان العربي  - 1
  .  41: المصدر نفسه : ينظر  - 2
  .  355: أسرار الب�غة  - 3
  .  41: أصول البيان العربي  - 4
  .  471: مفتاح العلوم  - 1



  119 

وفي ھذا البحث سوف نسير على ھذا التقسيم الذي يشمل ھذه ا0نEواع الث�ثEة دون التعEرض         

به  ةماٌر كبير في تجلية صور بيانية ھيكون لھا أث إلى تقسيمات ثانوية قد � oبEا تسEدر مEنص بقEفي ال

  .من تعقيد ُممل وتشويش للذھن ليس للذوق فيه محل 

            ::::أ ـ اDاز العقلي أ ـ اDاز العقلي أ ـ اDاز العقلي أ ـ اDاز العقلي 

  : وقد ّيعرف بحٍد جامع مانع بأنه       

  ))Eه فEو لEاھر إسناد الفعل أو ما في معناه من اسم فاعل أو مفعول ، أو مصدر إلى غير ما ھEي الظ

  )1()) إلى ما ھو له  ا2سنادمن المتكلم لع�قة قرينة تمنع من أْن يكون 

ِمEن اللغEة كمEا فEي  �، وقد سمي ھذا النوع من المجاز بالعقلي ؛ 0ّن الّتجEوز ُيفھEم مEن العقEل        

، والكلمات لم  بذاتھا ولم ُتنقل من أصلھا اللغوي، ، فد�لة ا0لفاظ فيه على ذاتھا  )2(المجاز اللغوي 

بھذا المجاز عن طريق التركيب تجتز وضعھا في ا0صل إلى ما يشابھھا أو يقاربھا ، وإّنما ُيستشعر 

  .  )3(سناد وا2

بEين ، زاً كEان خفيEاً يEولقد كان الشيخ عبد القاھر الجرجاني رائداً لھEذه الفكEرة حEين مّيEز تمي         

Eه مEي ، وأّنEذا ا� نالمجاز اللغوي والمجاز العقلEر بھEذا ا0خيEمي ھEٍة سEن أي جھEع عEد دافEم ، وقEس

أّن المجEاز إّنمEا يحEدث : ، وملخEص فكرتھEا ) أسرار الب�غة ( فكرته ھذه وشرحھا طوي�ً في كتابه 

في إثبات شيء لشيء وليس في المثبت له من طريEق اللغEة ، فعنEدما نريEد أْن نثبEت الفعEلَ والتEأثيَر 

 )الفعEEل(ن الك�EEم يكEEون قEEد جEEاء علEEى حقيقتEEه ، � 0ّن إاعEEل ومEEؤثر فEEمEEث�ً ونصEEفه بأنEEه ف لrنسEEان

، وإّنمEEا وضEEعتا لمطلEEق الفعEEل  كا2نسEEانقEEد وضEEعتا فEEي اللغEEة لفعEEل وحركEEة الحEEّي القEEادر  )التEEأثير(و

 وإّنما نستكشف الحقيقة عن طريق العقل ، 0ن العقل يحكم بتأثير وفعل الحي القEادر ، و� والتأثير ،

َفَعل الربيُع الوشَي : سم معنوي فقلنا مث�ً نسبناھما إلى الجماد أو � فإذاما ليس كذلك ، يحكم بھما ل

عن موضعھا ا0صلي إلى موضع آخر ) َفَعل ( ، فقد جرى الك�ُم على المجاز ، ولكن ليس بنقل كلمة 

موضوع ) َفَعلَ  (إلى الرجل الشجاع الشبيه به من ھذه الجھة ؛ وذلك 0َن ) ا0سد ( شبيه به ، كنقل 

ثبات والحكم في بيان من يستحق ھذا ا2 وليس فقط للشيء الحي ، ا2ط�قالفعل للشيء على  2ثبات

قطعا ، واللغEة ھEي التEي ) السبع ( فموضوع لـ رنا ، وأّما ا0سد ِنه يتم عن طريق العقل كما ذكيوَتْعِي 

بEأْن يثبEت لEه الفعEل  ،الحEي القEادر قاسEتحقا عينت المستحق له ، وبھا ثبEت ھEذا ا�سEتحقاق ، وأّمEا
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،  ثم يصEل الجرجEاني إلEى نكتEة )1(باللغة  � ، رض العقل ونّصهفبه دون كل شيء سواه فب يختصو

فما كان طريقاً في أحدھما من لغٍة  ، أّن المجاز في مقابل الحقيقة(( جامعة تمّيز بين النوعين وھي 

اللغEَة دون  ، حقيقEة فEي السEبع ا0سد نf طريق كونر ، ولسَت تشُك في أعقل فھو طريق في ا�خ أو

كانت اللغة طريقاً للحقيقEة فيEه وجEب أن تكEون ھEي أيضEاً فEي كونEه مجEازاً فEي المشEبه  وإذاالعقل ، 

تميEزه عEن ا0سEد فEي  رأيEُت أسEداً ، تريEد رج�Eً �: بالسبع إذا أنت أجريَت اسم ا0سEد عليEه ، فقلEت 

إذا علمEت أّن طريEق الحقيقEة فEي إثبEات الفعEل للشEيء ھEو العقEل ،  وكEذلك. وبطشه  وإقدامهبسالته 

 لَ فَعE: (( إلى المجاز فيه ، فكما أّن العقل ھو الEذي دّلEك حEين قلEت  فينبغي أْن تعلم أنه أيضاً الطريقُ 

 nو ، أّنك لم تتجوز )) القادر  الحيEون ھEي أْن يكEذلك ينبغEة ، كEض الحقيقEوأّنك واضع قدمك على مح

  .)2())أّنك قد تجّوزت وزلَت عن الحقيقة فاعرفه )  الربيعُ  لَ فعَ : ( مقتضي إذا قلت الدال وال

أّما السكاكي فقد أنكر المجاز العقلي وأدرجه في سلك ا�سEتعارة بالكنايEة ، بجعEل الربيEع فEيمن       

في التشبيه علEى استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بوساطة المبالغة ) أنبَت الربيُع البقلَ : ( قال 

وتابعه على .  )3(وينقسم إلى مفيد وغير مفيد  أّن المجاز كلfه لغويٌ  ستعارة ، وعندهى ا�نما عليه مب

وقEEد أخرجEEه مEEن علEEم البيEEان وأدرجEEه فEEي علEEم المعEEاني حيEEث عEEّده مجEEازاً  ، ذلEEك الخطيEEب القزوينEEي

  . )4( با2سناد

عبEَد القEاھر الجرجEاني فEي إقEرارھم للمجEاز العقلEي سي البيEان المحEدثين راوقد تابع أغلب د         

  .  )5(عّده من مباحث علم البيان و

القرينة الدالة والع�قEة المسEّوغة للمجEاز : ھما  أساسيانو�بد أن يتوفر في كل مجاز ركنان         

،  الزمانيEة: في العقEل والEذوق ، وھEي متنوعEة ، وكثيEرة ، يEذكر الب�غيEون المشEھورة منھEا وھEي 

  .والمكانية ، والفاعلية ، والمفعولية ، والسببية ، والمصدرية 

        ���:��א��א�$�2ز�א�3-�������و���א �

قEيس بEا0نواع  ُيعد المجاز العقلي من ا0ساليب البيانية ا0ساسية فEي القEرآن الكEريم إذا مEا �        

الكنايات المختلفة ، ولعل السEبب فEي ذلEك ستعارة والمجاز المرسل وكالتشبيه وا�، البيانية ا0ُخرى 

لى مليت، أّن ا0سلوَب القرآني ينزع في ا0عم ا0غلب إلى تجسيد المعاني بصورة محسوسة ومتحركة 

قEد المجEاز العقلEي فEي ولتأخذ منه ھذه التصEويرات كEلf مأخEذ ، فEي حEين يفت، يشاء  منھا المتلقي ما
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الواسEعة مEن التصEوير والتEأثير علEى المتلقEي وتجسEيد إلى ھذه المرونة والمسEاحة  هكثير من صور

مضافاً إلى أنf كثيراً من صور المجاز العقلي ھي صوٌر مألوفٌة . المعاني المتعّددة في التعبير الواحد 

فالمتلقي عندما يقرأ أو . بمتعة ا�نتقال في التعبير  ، وا2حساستثير الغرابة والطرافة  لدى العقل �

ي بE جEاء( أو ) بنEى ا0ميEُر المدينEة ( أو )) جنEات تجEري مEن تحتھEا ا0نھEار : (( ثEل يسمع تعبيراً م

ذاك إ�ّ 0ّن العقل قد  وما، يحسn بمجازية التعبير إ�ّ بعد التحقيق والتحري  ، سوف �) الشوُق إليك 

Eا وذلEا عليھEواز حملھEا ، أو لجEيع أَلِف ھذه التجّوزات حتى صارت كالحقيقة ، أو قريبة منھEك بتوس

�� L��َV�ْ��5 ,P������� ,WِX�$>َ�H, ����: د�لة الفعل المسند وضعاً ، ففي مثل قوله تعالى َA� ���Mَ,L��َV�ْ��5 ,P������� ,WِX�$>َ�H ��َA� ���Mَ,L��َV�ْ��5 ,P������� ,WِX�$>َ�H ��َA� ���Mَ,L��َV�ْ��5 ,P������� ,WِX�$>َ�H ��َA� ���Mَ���� )1(  وقوله تعالى

: ���� ِL��َV�ْ� 6�M ��!�5 �^��5������� 6�M ��! �0�>�� ,��&��,3ِL��َV�ْ� 6�M ��!�5 �^��5������� 6�M ��! �0�>�� ,��&��,3ِL��َV�ْ� 6�M ��!�5 �^��5������� 6�M ��! �0�>�� ,��&��,3ِL��َV�ْ� 6�M ��!�5 �^��5������� 6�M ��! �0�>�� ,��&��,3���� )2 ( وقولنا ، ) َول مع ، يمكننا أْن نتقبل ) أنبَت الربيُع البقلEط

لما يعمf الحي وغيره ، وأْن نكتفEي بEذكر الوسEائط وا0سEباب  نوالتسبيح موضوعا، فة أّن البكاء ا0ل

كالربيع دون السبب الحقيقي ؛ 0ّن كل ذلك أصبح مألوفاً ومقبEو�ً ، ولEذلك يمكEن أّن ، غير الحقيقية 

أو ، لباً إلى مزيد معنى تؤّدي إثارته غا من المجاز النائم التي �، نعد قسماً من صور المجاز العقلي 

ن محEدودة فEي يك نجد أّن شواھد ھذا النوع من المجاز لEدى الب�غيEلولذ،  ھامةتجسيد صور بيانية 

عدد من ا�يات ومكرّرًة في كتب الب�غة المختلفة ، في حين وجدنا من ُيخرُج المجاَز العقلي من علم 

: ت ( في حين نجEد الزركشEي ،  وا2سناديب البيان ويضعه في مرتبة علم المعاني الذي يعتمد الترك

ھل اللسان ، فيصفه مميزا إياه عن المجاز اللغوي يتكلم فيه أ ن المجاز العقلي ھو مايرى أ) ھـ 794

  .)3()) ليھي له أصالة لضرب من التأو وھو أن تسند الكلمة إلى غير ما((  : بقوله 

  . غيون والمفسرون إلى شواھده وصورهار الب�ولكن وروده في القرآن الكريم مؤّكد وقد أش        

تملEة مEن حيمكن أْن ُيعد من المجاز العقلي علEى بعEض الوجEوه الم ورد ما ا2سراءوفي سورة       

  : المعنى كقوله تعالى 

  ����ً������ �Y���S��ْ�ِ �+�,	�!�_,3 ; � 3����� � �$��5 �g�	�$� ��	>ْ�'�? �+4��ُ]�ْ� �^ْ*���َ �َEِ��5ً������ �Y���S��ْ�ِ �+�,	�!�_,3 ; � 3����� � �$��5 �g�	�$� ��	>ْ�'�? �+4��ُ]�ْ� �^ْ*���َ �َEِ��5ً������ �Y���S��ْ�ِ �+�,	�!�_,3 ; � 3����� � �$��5 �g�	�$� ��	>ْ�'�? �+4��ُ]�ْ� �^ْ*���َ �َEِ��5ً������ �Y���S��ْ�ِ �+�,	�!�_,3 ; � 3����� � �$��5 �g�	�$� ��	>ْ�'�? �+4��ُ]�ْ� �^ْ*���َ �َEِ��5    �ُ:���!�ُ:���!�ُ:���!�ُ:���!��������  ً◌����)4(   

  :  )5(عدة أقواٍل منھا )) حجاباً مستوراً (( فقد قيل في قوله تعالى      
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مشEؤوم : ، والفاعل قد يكون في لفظ المفعول ، يقEال ) حجاباً ساتراً : ( نه أراد أـ قول ا0خفش ب 1

  .وميمون ، بمعنى شائم ويامن 

ذو إفعEام ، و�بEن  : أي) سيل مفَعم ( ستر ، كما في حجاباً ذا : ـ إنه على بناء النسب ، والمعنى  2

  .ذو رطوبة  : ذو لبٍن وتمر ، ومرطوب ، أي : أي، وتامر 

يEراه أحEد ، فقEد حجEب 5 سEبحانه نبيEه  حجاٌب مستوٌر عEن ا0عEين � : ـ إّنه صفة للحجاب ، أي 3

م عEن فھEم لكEريم ، أو حجEبھيEراه المشEركون حEال ت�وتEه للقEرآن ا بحجEاب � )صّلى 5ُ عليه وآله(

ن رؤيتEه للطافتEه يمكE ّمEا حجEاب خEارجي حقيقEي �أوھذا الحجاب  ، ستحقاقمعانيه وتدبرھا لعدم ا�

فيؤثر علEى عقلEه  با2نسانّما حجاب معنوي يحيط أدراكات البصر الطبيعية ، وإوخروجه عن حدود 

  . حقيقتھا  ىولّبه وحواسه فيصرفه ويذھله عن رؤية ا0شياء عل

 يأن الك�Eم قEد بنE : وعلى القولين ا0ّول والثاني يكون التعبير مجازياً ع�قته الفاعلية ، أي         

(          للمفعEEول وأَسEEند للفاعEEل الحقيقEEي ، ولكEEن ا0ّول منھمEEا الEEذي قEEال بEEه ا0خفEEش ، وھEEو كEEون

حم�Eً علEى تعبيEرات ، لصEيغة نتقال بالما يحمله من التكلف في ا�، بعيٌد ) ساتراً ( بمعنى ) مستوراً 

  . قليلة وردت في اللغة ، وھو مجازفة يحُسُن تجنبھا مع القرآن الكريم 

والقول الثاني يؤّدي المعنى نفسه الذي يؤّديه ا0ول وزيادة ، إ�ّ أن الفرق بينھما أن الثاني       

، وإّنما ھو مبني على ) فاعل ( إلى  ةنتقال بالصيغدون الحاجة إلى ا� من يعطي معنى الفاعلية

باقية ) المفعول ( ذو إفعام ، فصيغة : ذو رطوبة ، ومفَعم  :مرطوب : ذا ستر ، مثل  : النسب ، أي

على حالھا مع إعطاء معنى الفاعلية ، وھو غاية المبالغة في النسبة ، وكأنf الصفة قد تلبست به 

أّن المرطوب  اتلبسه بالستر ، كم ونسبت إليه غير مفارقة له بحيث صار الحجاُب مستوراً لشدة

الوجه ا وھذ       .المبنيان للفاعل ، في تامر و�بن  ا0مرصار كذلك لشدة تلبسه بالرطوبة ، وكذا 

    .أيضاً  فيه من التكلف الظاھر أكثر مقبوليَه من ا0ول مع ما

(   لـ ة�ّ صفإما ھو ) مستوراً ( وا0ولى من ذلك كله حمله على القول الثالث الذي يرى أّن       

  : وية 0مرينونحن نؤكد على ھذه ا0ول ، مجاز في التعبير ، فھو محمول على الحقيقة و�) حجاب 

  .أنf الحملَ على الحقيقة ھو ا0صل في حا�ت الشك وعدم القرينة الدالة على المجاز : ا0ول 

نقل المعنى من المفعولية إلى  أّن الذي حمل بعض اللغويين والمفسرين على التكلف في: الثاني 

صلّى 5 (وھو ستر النبي، على غاية ھذا الحجاب وفائدته  وتأكيدھمالفاعلية قد يكون ھو انشغالھم 

كافية ) حجاب ( عن ا0عداء حال قراءة القرآن الكريم ، غير ملتفتين إلى أّن كلمة  )عليه وآله وسلم

القرآني أراد أن يضيف  ا0سلوبنع والستر ، بيد أّن ن غاية الحجاب ھو المإأدية ھذا المعنى ؛ فلت

صلّى (مراً جديداً في وصف الحجاب بأنه خفي ومستور عن الناظرين ، وتلك معجزة وكرامة للنبي أ
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يمّسه إ�ّ المطھرون ، وربما سرت تلك الكرامة وذلك  ولكتابه العزيز الذي � )5َ عليه وآله وسلم

عداء من ا0نس والجن ، كل~ بحسب شأنه ريم تحجزه وتمنعه من كيد ا0ن الكللقرآ قارئالحجاب لكل 

  : ومما جاء في السورة من المجاز ، قوله تعالى .ومنزلته وقربه 

���� "Y�����&,! ِ���X�	�� Dَ�34 ��	>ْ�'�?�5 ِ<�$�>�� Dَ�34 �1َ������Mَ ِ �$:َ�34 ����X�	���5 <َ�$�>�� ��	>ْ�'�?�5"Y�����&,! ِ���X�	�� Dَ�34 ��	>ْ�'�?�5 ِ<�$�>�� Dَ�34 �1َ������Mَ ِ �$:َ�34 ����X�	���5 <َ�$�>�� ��	>ْ�'�?�5"Y�����&,! ِ���X�	�� Dَ�34 ��	>ْ�'�?�5 ِ<�$�>�� Dَ�34 �1َ������Mَ ِ �$:َ�34 ����X�	���5 <َ�$�>�� ��	>ْ�'�?�5"Y�����&,! ِ���X�	�� Dَ�34 ��	>ْ�'�?�5 ِ<�$�>�� Dَ�34 �1َ������Mَ ِ �$:َ�34 ����X�	���5 <َ�$�>�� ��	>ْ�'�?�5 ���� )1(  

جد أنفسنا مأخوذين أمام ھذا التعبير ، شاعرين بنوع من الغرابة ، راغبين في التوقف ، حيث ن      

��Y": ((شف أننا أمام نوع من المجاز في قوله تعالى توھكذا نك���&,! ِ���X�	�� Dَ�34 ��	>ْ�'�?�5"Y�����&,! ِ���X�	�� Dَ�34 ��	>ْ�'�?�5"Y�����&,! ِ���X�	�� Dَ�34 ��	>ْ�'�?�5"Y�����&,! ِ���X�	�� Dَ�34 ��	>ْ�'�?�5. ((  

س عEEامتھم ن النEEاإyيEEة الكريمEEة فEEل ا2جماليEEةوھEEذه الغرابEEة وذلEEك التوقEEف لEEيس فEEي الد�لEEة      

وخاصتھم يعرفون تلك الد�لEة ، ولكEن ھEذه الغرابEة وذلEك التوقEف تكمEن فEي كيفيEة الد�لEة وطريقEة 

  . )2(وفق ث�ثة احتما�ت  على ؛ ولذلك يقف المفسرون في تحليل تلك الد�لة ا�ستعمال

  .ُمضيئة، منيرة ) : مبصرًة ( معنى  أنّ : ا0ول 

المEراد بEه )أَْفَعEلَ (  ھا ، وتكون الصيغة عندئٍذ مEن بEابُبصراُء فيالتي أھلھا  : مبصرة ، أي: الثاني 

ُجبنEاَء  أھلEه، كأضعَف الرجلُ إذا كانEت دواّبEه ضEعافاً ، وأجEبَن وأخبEَت ، إذا كEان  إليهغير من أسند 

  .صار الناس يبصرون فيه  : النھار ھنا ، أي فأبصرَ  ، وُخبثاء

  . جعله مبصراً ناظراً  : ، المتعدي ، أي) ه أبصر( مشتقٌة من ) مبصرة ( أّن : الثالث 

 ّما بع�قة السEببية ؛ 0ّن النھEار �أ، فا0ّول مجاز  با2سنادوعلى ا0ول والثالث يكون التعبير مجازياً 

ضEEاءة سEEبٌب وذلEEك 0ّن ا2(( مضEEيئة : ى مبصEEرة بصEEار ، فيكEEون معنrEEلوإّنمEEا ھEEو سEEبٌب ، ُيبِصEEر 

 ّمEاوأ. ) 3()) سم المسبب على السEبب ضاءة إط�قاً �بصار على ا22طلق اسم اأبصار ، فلحصول ا2

  .يبصر وإّنما ُيبصُر فيه  ، فالنھار �) نھاره صائم وليله قائم ( ھو مجاز بع�قة الزمانية كما في 

بصEار إلEى النھEار ھEو إسEناٌد ا2 إسنادّن إز عقلي أيضاً ع�قته السببية ، فوأّما الثالث فھو مجا       

إلى السبب غير الحقيقي ، والفاعEل الحقيقEي ھEو 5ُ تعEالى ،0ّن الEذي جعEل  ا2سنادمجازي من باب 

  . مبصراً ھو 5 سبحانه وليس النھار ، وإّنما النھاُر سبٌب لذلك  ا2نسانَ 

اء ، على ا�حتمال الثاني ، وھو كونه من باب أَْفَعلَ ، كأخبEث الرجEل إذا كEان أھلEه خبثE وأّما         

مجازيEاً ، صار أھلھا بصراء ، وھو معنى حقيقي بالوضEع ولEيس  : أي) أبصرِت ا�ية ( فيكون من 

Eرُب للتكلEود ، . ف وھو بعيد وأقEى المقصEى المعنEي إلEا تنتھEھfث�ث كلEات الEذه الكيفيEظ أّن ھEوالم�ح
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ائEدة والمتعEة والمعEاني ي الفــEـوفر للمتلقــــEـالقيم الجمالية في ا0سEلوب القرآنEي التEي ت إحدىوھذه 

  .د ـــالدقيقة في آٍن واح

وفي مثل ھذه الحالة التي يظل فيھا المدلول واحداً وواضحاً مھما تعددت طرق الد�لEة عليEه ،        

  .يستطيع المتلقي أْن يختار الكيفية المناسبة التي يميل إليھا وتنسجم مع رؤيته وذوقه 

بالسEEياق الEEواردة فيEEه أن نحEEّدد أن يكEEون  وبا�سEEتنارةلكريمEEة ونسEEتطيع فEEي ھEEذه ا�يEEة ا            

EEاز فيھEEرض  االمجEEي معEEة فEEة الكريمEEك 0ّن ا�يEEببية ؛ وذلEEيس السEEة ولEEه الزمانيEEاً ع�قتEEازاً عقليEEمج

فمحونEا : (( حيث يقول تعEالى ، الموازنة بين ظرفين زمانيين ، ھما الليل المظلم ، والنھار المبصر 

بصار وفائدته في قوله تعالى ثم تذكر ا�ية الغايَة من ھذا ا2، )) ة النھار مبصرة آية الليل وجعلنا آي

لذي ، فا�ية إذن ناظرةٌ إلى ذلك الظرف الزماني من النھار ا)) لتبتغوا فض�ً من ربكم ورضواناً : (( 

نه من قضاء أعماله وحاجاته المختلفة ،نسان فيه من ا2يتمكن ا2 oوأّما بصار الذي يمك Eون النھEر اك

  . بصار ، فالسياق غير ناظر إليه ، و5ُ العالم ھو سبب ا2

  : ومثل ھذه ا�ية في المجاز قوله تعالى      

��Y" وَ  �������&,! Dَ�َ��	�� �7�,�َZ ��	�$2َ4 "Y�����&,! Dَ�َ��	�� �7�,�َZ ��	�$2َ4 "Y�����&,! Dَ�َ��	�� �7�,�َZ ��	�$2َ4 "Y�����&,! Dَ�َ��	�� �7�,�َZ ��	�$2َ4���� )1(نة  : ، أي fيبصرھا الناس 0نھا آية واضحة بي .  

  : تعالى يضاً قوله أالعقلي في السورة ومن صور المجاز      

   ���� ِ+4��ُ]�ْ� 6�M Dََ1�,'>ْ���ْ� �Y�����`���5ِ+4��ُ]�ْ� 6�M Dََ1�,'>ْ���ْ� �Y�����`���5ِ+4��ُ]�ْ� 6�M Dََ1�,'>ْ���ْ� �Y�����`���5ِ+4��ُ]�ْ� 6�M Dََ1�,'>ْ���ْ� �Y�����`���5  ����)2(  

ذنب لھا حتى  0ّن الشجرة �(( ّن نسبة اللعن إلى الشجرة ھو مجاز عقلي ع�قته السببّية ، إف        

  .   )3( ))َن على الحقيقة ، وإّنما وصفت بلعن أصحابھا على المجاز لعت

لعُن أصحابھا على أحد الوجوه في د�لتھEا ، وقEد ُيEراد بEاللعن ھنEا معنEاه اللغEوي  فالمراد بلعنھا     

الحقيقي ، وھو الُبعد ، فھي لكونھا في أبعد مكان من الرحمة وھو أصلُ الجحيم الذي تنبُت فيه فھي 

: صEفته  ملعونٌة حقيقًة ، وِقيل إّنھا ملعونة 0ّنھا ضاّرة مكروھة ، والعرب تقول لكل طعاٍم كانت ھذه

  . )4(إّنه ملعون 

مزيد بحث في مدلولھا إْن شاء  وسيأتي، ) الشجرة الملعونة ( وھذا على أحد الوجوه في مدلول      

  ..5ُ تعالى 

  : ومما يمكن حمله على المجاز في السورة قوله تعالى       
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����  � ِX$�M � �!�5 ,L��َV�ْ��5 ,.�&���� ,^��5������� ,0َ� ,��&��ُ2 � ِX$�M � �!�5 ,L��َV�ْ��5 ,.�&���� ,^��5������� ,0َ� ,��&��ُ2 � ِX$�M � �!�5 ,L��َV�ْ��5 ,.�&���� ,^��5������� ,0َ� ,��&��ُ2 � ِX$�M � �!�5 ,L��َV�ْ��5 ,.�&���� ,^��5������� ,0َ� ,��&��ُ2       ًَـ�+� ��<�$�ـ���1ِـ0, � �W,X��$ِ&ـ ِ������%� �Aَ��5ـ � ; Xَ]ْN2َ,ـ�+� ��2َ ,��&��,3 ���ِ� TP�6�G � �! �+ِ���1ِـ0, �َـ�+� ��<�$�ـ�ً       �5 �W,X��$ِ&ـ ِ������%� �Aَ��5ـ � ; Xَ]ْN2َ,ـ�+� ��2َ ,��&��,3 ���ِ� TP�6�G � �! �+ِ���1ِـ0, �َـ�+� ��<�$�ـ�ً       �5 �W,X��$ِ&ـ ِ������%� �Aَ��5ـ � ; Xَ]ْN2َ,ـ�+� ��2َ ,��&��,3 ���ِ� TP�6�G � �! �+ِ���1ِـ0, �َـ�+� ��<�$�ـ�ً       �5 �W,X��$ِ&ـ ِ������%� �Aَ��5ـ � ; Xَ]ْN2َ,ـ�+� ��2َ ,��&��,3 ���ِ� TP�6�G � �! �+ِ��5

ً���ُNَxً���ُNَxً���ُNَxً���ُNَx���� )1 (  

ھEو  أُسند إلى نوعين من الموجودات ، منھEا مEا) تسّبُح ( فالم�حظ في ھذه ا�ية أّن الفعل           

قصEد لEه واختيEار كالسEموات وا0رض ، وقEد فھEم بعEُض  � ، ومنھا ما كا2نسانحي قاصد ذو إرادة 

أّن التسEEبيح المضEEاف إلEEى الجمEEادات لEEيس إ�ّ بمعنEEى الد�لEEة علEEى تنزيEEه 5 تعEEالى ، (( المفسEEرين 

(      لفظ التسبيح على ھذا المعنى مجاز ، وأّما التسبيح الصادر عن المكلَفين وھEو قEولھم  وإط�ق

ل فEEي الحقيقEEة عمِ لفظEEاً واحEEداً اسEEتُ ) تسEEبح ( فيلEEزم أن يكEEون قEEولھم . ..فھEEذا حقيقEEة ) سEEبحان 5 

أْن يحمEل ھEذا التسEبيح علEى  ىثبت في علEم أُصEول الفقEه ، فEا0ول والمجاز معاً ، وھذا باطلٌ على ما

  . )2()) في حق العق�ء ، لئ� يلزم المحذور  �، الوجه المجازي في حق الجمادات 

في التخلص من ھذا المحEذور بحمEل التسEبيح علEى المجEاز فEي الجميEع  وقد كان للزمخشري رأي~    

  .، تنزيھاً حالياً بحسب الوجود وا�نقياد )3(مادام ذلك حاص�ً عندھم وھو تنزيه 5 تعالى 

مجEاز فيEه ،  � ،  فيرى أّن ا0مَر مختلٌف تماماً ، وأّن الك�َم ھنا حقيقEةٌ ) الميزان ( أّما صاحب       

 ا2شEارةتسبيح ھو تنزيه قولي ك�مي ، وحقيقة الك�م ھو الكشف عّما فEي الضEمير بنEوع مEن 0ن ال

قد التجأ إلى استعمال ا0لفاظ وھي ا0صوات الموضوعة  ا2نسانإليه والد�لة عليه ، وغاية ا0مر أّن 

  . في ضميره وجرت على ذلك سنُة التفھيم والتفھم  للمعاني وَدلّ بھا على ما

يكشف عن تنزيه 5 تعالى بالقول ، الذي ھو بالمعنى ا0عم ، وإن  فالتسبيح عنده ھو كل ما         

وأرض ، من سماء  لم يكن بصوٍت مقروع وصوت موضوع ، وفي سلوك ھذه الموجودات المشھودة

يكشف كشفاً صريحاً ويعّبر عن توحيد 5 تعالى وتنزيھEه عEن كEل نقEص وشEين ، فھEي  وما فيھا ما

يسمى تسبيحاً حتEى ُيقEاِرَن  وإْن قيل إّن مجرد الكشف عن التنزيه �  . المعنى تسبح 5 تعالى بھذا 

ص مEن ـَ خلEمما يتوقُف على الحياة ، وإّن أغلب ھذه الموجودات عادمة لھا ، ف�E مَ  القصَد ، والقصدُ 

بأّن ك�م : ة وروائية حمل التسبيح على المجاز ؟   ولكنه يجيُب مدافعاً ، مستفيداً من معطيات قرآني

5 تعالى مشعٌر بأّن العلَم ساٍر في الموجودات ، فلكل منھا حظ~ من العلم على مقدار حّظه من الوجود 

  : وإْن اختلفت تسمية الحياة والوجود بين المخلوقات ، يقول تعالى 

���� �$2ََ* �:َ�َ��َ ً�/��َ� �5َ* ً�H��َe ��$�:=ْ� ِL��َV>ْ���5 ��X�َ َR�َ]Mَ�$2ََ* �:َ�َ��َ ً�/��َ� �5َ* ً�H��َe ��$�:=ْ� ِL��َV>ْ���5 ��X�َ َR�َ]Mَ�$2ََ* �:َ�َ��َ ً�/��َ� �5َ* ً�H��َe ��$�:=ْ� ِL��َV>ْ���5 ��X�َ َR�َ]Mَ�$2ََ* �:َ�َ��َ ً�/��َ� �5َ* ً�H��َe ��$�:=ْ� ِL��َV>ْ���5 ��X�َ َR�َ]Mَ�[�'�=�eَ ��	�[�'�=�eَ ��	�[�'�=�eَ ��	�[�'�=�eَ ��	����  )1(  
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فما من موجEوٍد إ�ّ وھEو يشEعر بنفسEه بعEض الشEعور ، وھEو يريEد بوجEوده إظھEار نفسEه المحتاجEة 

  .الناقصة فھو يحمد رّبه ذا الغنى والكمال 

  

موضEوعة  بألفEاظيسEتلزم أْن يكEون  ، وكونEه قاليEاً � حEالي~  � فالتسبيح ھنا في الجميع حقيقEي قEالي~ 

  . )2( لضرورة يعرفھا البشر با

((        :حيث يقول تعالى  ا2نسانولعل في ذلك الّسَر في خفاء تسبيح ھذه الموجودات على        

  )) .تفقھون تسبيحھم  ولكن �

وجه ـ بحسب ھذا الرأي ـ لحمل التسبيح في ھذه ا�ية على المجEاز ، 0ن المجEاز  ولذلك يظھر أْن �

  . ُتحمل الحقيقُة عليه وتتم به الفائدة  ُيصار إليه إذا كان وجٌه صحيح �

اه فEويبدو أّن ھذا المنھج القEائم علEى توسEيع الد�لEة الوضEعية لWلفEاظ ھEو المEنھُج الEذي اقت         

  .  )3(السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره ، وقد لمسناه في مواضع أُخرى من التفسير 

يسEتند فيEه إلEى أسEاس  لميEزان لEم يكEن أمEراً جزافيEاً ، �ومنھج توسيع الد�لة عند صاحب ا         

إلEى فانيEة التEي خلقEت عنEده نزوعEاً رفقEه وثقافتEه الفلسEفية والعأعلمي ، فھو يستفيد أو�ً من سEعة 

  . اني والمفاھيم الكلية لWشياء عالتعلق ومحاولة المعرفة بالم

ّن تفسEيره قEائم بمحتEواه ا0سEاس علEى إة ، فEالمعطيات القرآنية والروائيEستفادة من ا�: وثانياً      

ھنا في مفھوم التسبيح يستفيد أو�ً من القرآن الكريم الذي يثبEت  فكرة تفسير القرآن بالقرآن ، وھو

ھEEذا ا0مEEر لجميEEع الموجEEودات ، ويسEEتفيد ثانيEEاً مEEن الروايEEات التEEي دّلEEت علEEى تسEEبيح كثيEEر مEEن 

  . )4(قين يء ذلك في الروايات من الفرالموجودات تسبيحاً حقيقياً مفھوماً كما جا

مEن  قلنEاه ومن خ�ل ھذه النماذج التي عرضناھا للمجEاز العقلEي فEي ھEذه السEورة يتحّقEُق مEا        

ّمEا بكونEه مEن المجEاز الEذي سEميناه أّنEه فEي أغلEب صEوره يتصEف أتوصيف ھذا النوع مEن المجEاز ب

كونEEه ممEEا يمكEEن حملEEه علEEى  أوWلفEEة الحاصEEلة ، دھشEEة ل ُيثيEEر غرابEEة و� بالمجEEاز النEEائم ، الEEذي �

 صEفَة مفEاھيَم كليEٍة مEن دون تكلEف � وإعطائھافرض توسيع الد�لة الوضعية  بإمكانالحقيقة وذلك 

  .يستند إلى أُسٍس علمية 

            ::::    اDاز املرسلاDاز املرسلاDاز املرسلاDاز املرسل/ / / / ب ب ب ب    
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ع�قEة غيEر  ھو الكلمة المستعملة قصداً فEي غيEر معناھEا ا0صEلي لم�حظEة(( المجاز المرسل       

   . ) 1())دالة على عدم إرادة المعنى الوضعي مع قرينة، المشابھة 

وھذا النوع من المجاز يكون في استعمال الكلمة المفردة ونقلھا من مجالھا الد�لي الوضEعي         

وھEذا النقEل يجEب أْن . كما ھو الحEال فEي المجEاز العقلEي المتقEدم  ا2سنادإلى مجال آخر ، وليس في 

كانEت الع�قEة ھEي التشEبيه فتلEك ھEي  فEإذاالمجEالين ،  نالع�قات التي تربط بي إحدىكون بم�حظة ي

  .ذا كانت ع�قة أُخرى غير التشبيه فھذا ھو المجاُز المرسل إ، و ستعارةا�

سEتعارة التEي تنEدرج معEه فEي وقد سمي ھذا النوع من المجاز ُمرس�ً ، للتمييز بينEه وبEين ا�        

ّن ا�سEتعارة مقيEدةٌ باّدعEاء أّن المشEّبه مEن جEنس المشEّبه بEه ، إلمجاز اللغوي أو المفرد ، فEضرب ا

عن التقيّيد بع�قة مخصوصة ، بل  إط�قه : أي ، رسالهوالمجاز المرسل مطلٌق من ھذا القيد ، أو 2

  . )2(ابھة ّنھا بع�قة واحدة وھي المشإستعارة فُرّدَد بين ع�قات كثيرة مختلفة ، بخ�ف ا�

من أشار إلى ھذا النEوع مEن المجEاز وأشEار إلEى الفEارق  أّولولعلّ الشيخ عبد القاھر الجرجاني      

ستعارة مجاز ا إّن كلّ : ستعارة في معرض حديثه عن المجاز اللغوي حيث يقول الدقيق بينه وبين ا�

ستعارة نقلُ يجري على أّن ا�... .بھذا الشأن ستعارة ، وذلك أّنا نرى ك�م العارفين امجاز  وليس كلّ 

ستعارة مEن يستحق مّنا أْن نصفه با� حد المبالغة وھذا ما ىللتشبيه عل، سم عن أصله إلى غيره ا�

بصEفتھا وھEي  ةٍ ھية أْن تكEون عنEد المسEتعير علEى صEفة شEبيرطريق المعنى وذلك 0ّن من شأن العا

0جEل  كان منقEو�ً � نقل التشبيه للمبالغة ، وأّما ما تتوفر ھذه الصورة إ�ّ فيما ُنقل عند المالك ، و�

اسم اليد عليھا شيئاً  بإجراءتثبت للنعمة  يوجد ذلك ؛ 0نك � كاليد في نقلھا إلى النعمة ف�، التشبيه 

سEتعارة غير مبEالغ ، ففEي ا� مبالغاً و� � ، ةم تشبيھا بھا البتترو من صفات الجارحة المعلومة و�

لك عندي يٌد أْن تثبَت للنعمة : ولست تريد بقولك  ، رأيُت أسداً  أْن تثبَت للرجل ا0سدية:  تريد بقولك

  . )3(اليدية وھذا واضح جداً 

والثابت في تاريخ الب�غة العربية أّن السكاكي ھو أّول من أطلق مصطلح المرسل على ھEذا          

 ا�راء ةِ حيث عّرفه مسEتفيداً مEن جملE، قزويني وقد تابعه في ذلك الخطيب ال.  )4(النوع من المجاز 

استعمل فيه وما وضع له م�بسة غير التشبيه كاليد  كانت الع�قة بين ما ھو ما: (( التي سبقته بأّنه 

إذا اسEEتعملت فEEي النعمEEة 0ّن مEEن شEEأنھا أْن تصEEُدر عEEن الجارحEEة ومنھEEا تصEEل إلEEى المقصEEود بھEEا ، 

اتسعت اليد في البلد ، أو اقتنيُت يداً ، : يقال  إلى المولي لھا ، ف�ويشترط أْن يكون في الك�م إشارة 
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حّلEْت يEده عنEدي ، وكثEرْت أياديEه : اتسعت النعمُة في البلد أو اقتنيُت نعمEة ، وإّنمEا يقEال : كما يقال 

  .) 1( ))لدي 

        ::::عالقات اDاز املرسل عالقات اDاز املرسل عالقات اDاز املرسل عالقات اDاز املرسل     

بالكلمة المفردة إلى غير معناھا ا0صلي من  لوا�نتقا�بد من تحقيق ھذا النوع من المجاز          

  . تكون ھذه الع�قة ھي المشابھة  ، على أن � نتقالا�وجود ع�قة بين المعنيين تسوغ ھذا 

وع�قات المجاز المرسل كثيرة وغير محّددة أو مقيّدة بضوابط معينEه ، وإّنمEا تخضEع لميEزان        

ولذلك صEار ھEذا الفEن متسEعاً رحبEاً بEين ا0ديEب والمEتكلم  العربي ا0صيل ، مالستعالذوق وعرف ا�

والمجEاز المرسEل ، وإن كEان مEدار الحEديث فEي الصEلة بEين (( .عبير عن مدلو�ت وأفكار مختلفEة للت

ننEا يجEب أن أنتقال من معنى إلى معنى إ�ّ �استعمالية ، ورمز التطور اللغوي في رادة ا�النفس وا2

، تعبيEرات اللغويEة حتEى وإْن أُريEد معناھEا ا0صEلي الء انطباقه على صنوف فيه وفي اّدعا فنتطر �

ل الك�م أكثر من طاقتEه التEي تEنھض بEه ّن ذلك ّمما يشّوه حقيقة البيان ود�لته الب�غية وّمما يحمّ 0

بيEة ھما طبيعة النصEوص ا0دضإلى مستوى التعبير ا0دبي فيعود ذلك تكلفاً مقيتاً وتمّح�ًّ مذموماً ترف

  .)2()) الراقية 

       Eي واوقد رصد بعض الدارسين جانباً من ھذا الغلو والتكلف في تصّيد مEازي فEر المجEرد التعبي

  .)3(أُريد بھا تحميلٌ لWلفاظ غير ما هن�، القرآن الكريم ورَفَضه 

Eو شEف ھEو غفويبدو أّن السبب في ھذا التكلEه مEة وأنEى الحقيقEليته علEولھم بأفضEه وقEؤ�ء بEطن ھ

  .الجمال وا0سرار ، ناسين أنf للحقيقة موقعھا وأصالتھا وأسرارھا أيضاً 

  : وقد ذكر الب�غيون ع�قات كثيرة للمجاز المرسل ، منھا        

يكEEون ،  واعتبEEار مEEا، وا�ليEEة ، وال�زميEEة والملزوميEEة  ، السEEببية والمسEEببية ، والكليEEة والجزئيEEة

  ..... .والعموم والخصوص ، وما إلى ذلك 

  

        ::::اDاز املرسل يف السورة اDاز املرسل يف السورة اDاز املرسل يف السورة اDاز املرسل يف السورة    

  : سراء قوله تعالى ومن صور المجاز في سورة ا2            

                                      
 .  154: ا2يضاح  - 4
  .  52- 51:  أصول البيان العربي - 1
  .وما بعدھا  224: من ب�غة القرآن : ينظر  - 2
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���� ِR����!َV�ْ� 6�M �W,Xْ�ِ���G�5 �g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$>َ�H ���>�?َ*�5 �g�2����ِ �W,X�	�! ���'nَ:َ�)� ِ �! ْhِfْN:َ�)��5ِR����!َV�ْ� 6�M �W,Xْ�ِ���G�5 �g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$>َ�H ���>�?َ*�5 �g�2����ِ �W,X�	�! ���'nَ:َ�)� ِ �! ْhِfْN:َ�)��5ِR����!َV�ْ� 6�M �W,Xْ�ِ���G�5 �g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$>َ�H ���>�?َ*�5 �g�2����ِ �W,X�	�! ���'nَ:َ�)� ِ �! ْhِfْN:َ�)��5ِR����!َV�ْ� 6�M �W,Xْ�ِ���G�5 �g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$>َ�H ���>�?َ*�5 �g�2����ِ �W,X�	�! ���'nَ:َ�)� ِ �! ْhِfْN:َ�)��5       �5!�ـ� �W,/ـ���H�5 �7;�5َV�ْ��5   �5!�ـ� �W,/ـ���H�5 �7;�5َV�ْ��5   �5!�ـ� �W,/ـ���H�5 �7;�5َV�ْ��5   �5!�ـ� �W,/ـ���H�5 �7;�5َV�ْ��5

�'�3�'�3�'�3�'�3ً��5,�ُx ��� ِ� ,+�nَ�$�`�� ,W,/,�ً��5,�ُx ��� ِ� ,+�nَ�$�`�� ,W,/,�ً��5,�ُx ��� ِ� ,+�nَ�$�`�� ,W,/,�ً��5,�ُx ��� ِ� ,+�nَ�$�`�� ,W,/,����� )1(  

أْن يكEون المEراد بقولEه : فقد ورد في ھذه ا�ية الكريمة أكثر من موضEع للمجEاز ، أحEدھا            

لEه مEن حيEث كEان الEداعَي إليEه  المغاني والم�ھي ، وجعل ذلك صEوتاً  ، أصواتَ )) بصوتك (( تعالى 

  . )2(والحاملَ عليه 

ع�ميEة التEي مEن أصEوات الغنEاء والدعايEة ا2، يEدعو إلEى الغوايEة  مEا نf كلf إالفھم ف وعلى ھذا      

  .يته اصوٌت من أصوات الشيطان وصورة من صور غو، تنشر الرذيلة والتحلل 

الEدعاُء إلEى معصEية 5 عEن طريEق . ويقابل ھذا الفھم رأٌي آخر يقEول إنf المEراد بالصEوت           

وكنايEًة  ، )3(معنى له كصوت الحمEار  عن الدعاء بالصوت تحقيراً له حتى كأنه �وعّبر  ، الوسوسة

       . )4(وغيره بالنعيق والزجر  الغنم من ، وتمثي�ً بما ُيساق بالوسوسة الباطلة عن استخفافھم 

  : والموضع ا�خر ھو قوله تعالى 

���� �g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$>َ�H ���>�?َ*�5�g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$>َ�H ���>�?َ*�5�g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$>َ�H ���>�?َ*�5�g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$>َ�H ���>�?َ*�5 ����  

إّن واحEده ، خائEل ؛ : واحEد لEه مEن لفظEة ، وقيEل  حقيقEة ، و�) ا0فEراس (  ُيطلEق علEى  ُ فالخيل    

صلى 5 عليEه وآلEه (في مشيه ، ويطلق على الفرسان مجازاً وھو المراد ھنا ، ومنه قوله  �ختياله

ع�قتEه ، وھEذا المجEاز المرسEل ) 5()) خيEل 5ِ اركبEي  يEا: ((  0صحابهفي بعض غزواته ،  )وسّلم 

المحّلية ، وتكون بذكر لفظ المحل ويراد به الحالّ ، فذكرت ھاھنا الخيل وھي المحل وأريد بھا الحالّ 

�3[ُ��ُـ�+�  �3[ُ��ُـ�+�  �3[ُ��ُـ�+�  �3[ُ��ُـ�+�   ����: يحEلn بالنEادي ، كقولEه تعEالى  ، والمراد من )b���$>َْM,0�3�7�1َ ,b���$>َْM,0�3�7�1َ ,b���$>َْM,0�3�7�1َ ,b���$>َْM����)6, 0�3�7�1َ, ���� :وھم الفرسان ، كقوله تعالى 

�WِX�/���MَْVِ�WِX�/���MَْVِ�WِX�/���MَْVِ�WِX�/���MَْVِ  .بھا  يكون عادًة إ�ّ  القول �0ّن ، ألسنتھم  : أي )7( ����  
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ف�ن يمشي : َفِعل بمعنى فاعل ، فھو صفة كحِذر بمعنى حاذر ، ُيقال : والَرِجل ، بكسر الجيم         

  .)1( راكب غير:  أي، رِج�ً 

مEEل عبالخيEل والرِجEل يEEدل علEى كثEرتھم وتنEوعھم ، فمEنھم مEن ي إبلEيسوالتعبيEر عEن أعEوان         

جالة التي ُتنEاط بھEم مھمEات  بسرعة وقّوة كما fھو شأن الفرسان في المعركة ، ومنھم دون ذلك كالر

  .تختلف عن مھمة الفرسان 

وأعوانه ، وھذه ا0لفاظ  إبليسإلى ھذا التمثيل والتصوير لحركة  مضافاً فھذا التعبير المجازي        

 إغوائEهعملEه الشEيطان فEي سEبيل ي اوتنبھEه إلEى جّديEة مE ا2نسانالحربية المخيفة ، ينبغي أْن توقظ 

تني في بّث الرذائل والشكوك التي تنخر في  بھذه الجيوش المنظمة الّجرارة التي � وإھ�كه هوتضليل

  .نسان وروحه جسد ا2

  :  والمجاز الثالث في ھذه ا�ية ھو قوله تعالى      

���� �W,/���H�5 �7;�5َV�ْ��5 ِR����!َV�ْ� 6�M �W,Xْ�ِ���G�5�W,/���H�5 �7;�5َV�ْ��5 ِR����!َV�ْ� 6�M �W,Xْ�ِ���G�5�W,/���H�5 �7;�5َV�ْ��5 ِR����!َV�ْ� 6�M �W,Xْ�ِ���G�5�W,/���H�5 �7;�5َV�ْ��5 ِR����!َV�ْ� 6�M �W,Xْ�ِ���G�5 ���� )2(  

يمكن حملھا على الحقيقة ، وإّنما شركته  وأو�ده � أموالهفي  لrنسانّن مشاركة الشيطان إف        

على وجه التمرد ، ينبغي ، وصرفھا فيما ھو غير شرعي  بما ھو سبٌب في حملھم على كسبھا مما �

ا ھذه الشركة كّل والعصيان اللذين ھما من طبائع الشيطان ، ولذلك نرى المفسرين يذكرون وجوھاً لھ

  :  )3(ذكر عّدة وجوٍه منھا تن صحيحة ، فللمشاركة في ا0موال يمكن أْن تكو

الشيطان من الغوايات  إليهيدعوھم  ينفقون من أموالھم في المعاصي وفي ما ما: المراد  نّ أ: ا0ول 

 .  

شيئاً لغير 5  موالهأنسان بأْن يجعل في كان يوسوس به الشيطان لr أْن يكون المراد ھو ما: الثاني 

  : سبحانه كما قال 5َ تعالى حكايًة عنھم 

���� ��	�=�َ���,`�� �َ��/�5 �WِX���H�fِ �0�>�� �َ��/ ��ُ��َ]Mَ��	�=�َ���,`�� �َ��/�5 �WِX���H�fِ �0�>�� �َ��/ ��ُ��َ]Mَ��	�=�َ���,`�� �َ��/�5 �WِX���H�fِ �0�>�� �َ��/ ��ُ��َ]Mَ��	�=�َ���,`�� �َ��/�5 �WِX���H�fِ �0�>�� �َ��/ ��ُ��َ]Mَ���� )4(  

  )5(: وللمشاركة ُتذكر وجوهٌ منھا        

ك مEن ينEتج مEن ذلE إبليس يدعوھم إلى الع�قات غير الشرعية المحرمة ، فيكEون مEا نّ أ: ا0ّول      

  .أو�د وكأّنه قد شارك فيھم ؛ 0ّنه الداعي إلى سبب ھذه الع�قة المحّرمة 

                                      
 .  8/106: روح المعاني : ينظر  - 7
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عندھم ، وعبد العزى وعبد  إبليسوھو ، عبد الحارث : أْن يكون المراد تسمية أو�دھم : الثاني     

  .يجري ھذا المجرى من أسماء ا0صنام  يغوث ، وعبد مناف ، وما

ويرضEاه الشEيطان أو يرّبEوھم علEى ِمَلEٍل ومعتقEداٍت ، فيمEا يكرھEه 5ُ  أْن يستعملوا أو�دھم: الثالث 

، ونّصEروھم  ، فEي ا0و�د بEأّنھم ھEّودوھم إياھمع الشيطان وغواياته ، فمشاركته نفاسدة ھي من ص

  . سوھم جّ وم

ھEي مجEاز مرسEل ع�قتEه السEببية ؛ ، ھاھنا ، ن مشاركة الشيطان إوفي كل ھذه الوجوه ف           

ل الشيطان وخططه يَ الغافل أو المتغافل عن حِ  ا2نسانالداعي إلى كل ذلك وھذا وجُه شركته مع  0نه

للنيل من شرفه وكرامته والعبث بمقدراته وأفكاره وممتلكاته الخاصEة ، والتEدخل السEافر فEي تحديEد 

 العاقل، الحر  سانلrنھانة الموجھة ، وھذا المجاز إشارةٌ إلى ھذه ا2نمط حياته وحاضره ومستقبله 

يصEلحه فEي حياتEه ، ونبھEه إلEى  الذي كّرمه 5 تعالى على كثيٍر ممن خلق وھداه إلى مEا، المفكر  ،

  ...له وھو الشيطان وطرق مكره وحيَ  أعدائهأشد 

  :ومن موارد المجاز المرسل في ھذه السورة قوله تعالى  

���� �+�َ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ��5 �+�َ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ��5 �+�َ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ��5 �+�َ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ��5ً�7�,X�`�!ً�7�,X�`�!ً�7�,X�`�!ً�7�,X�`�!���� )1(  

عEEن  ةالمعبEEر ھامEEةتسEEمية الشEEيء بأحEEد أجزائEEه ال ، وھEEو) بEEالقرآن ( فقEEد عبEEر عEEن ص�EEة الفجEEر 

، عتنEEاء بEEالقراءة فEEي ھEEذه الص�EEة والجھEEر بھEEا خصوصEEية ذلEEك الجEEزء ، وفEEي ذلEEك إشEEارة إلEEى ا�

)) جر كان مشھوداً إّن قرآن الف: (( قوله تعالى  ا�ھتماموتطويلھا ، ويزيد من شدة ذلك ، وتحسينھا 

نسEEان إلEEى ذلEEك الشEEھود ، كيEEف يكEEون وم�ئكEEُة النھEEار ، ولEEو التفEEت ا2شEEھده م�ئكEEُة الليEEل ت : ، أي

ب 5ُ  f؟سبحانه إليھا بھذا ا0مر المھيب اھتمامه وعنايته وقراءته في تلك الص�ة ، التي رغ !  

  : ومن صور المجاز المرسل في السورة أيضاً قوله تعالى      

  ���� �:2َ �+ِ� �+�,�����o�� ُR�ُ]�3 ْEِ� (����1َ �W,/ ْEِ��5 �g�$�َِ� �+�,'��:َ���3 ْEِ� �0ِ �+�,'��:َ���3 ���ِ ,W>َ�Hَ* , ��1َ�:2َ �+ِ� �+�,�����o�� ُR�ُ]�3 ْEِ� (����1َ �W,/ ْEِ��5 �g�$�َِ� �+�,'��:َ���3 ْEِ� �0ِ �+�,'��:َ���3 ���ِ ,W>َ�Hَ* , ��1َ�:2َ �+ِ� �+�,�����o�� ُR�ُ]�3 ْEِ� (����1َ �W,/ ْEِ��5 �g�$�َِ� �+�,'��:َ���3 ْEِ� �0ِ �+�,'��:َ���3 ���ِ ,W>َ�Hَ* , ��1َ�:2َ �+ِ� �+�,�����o�� ُR�ُ]�3 ْEِ� (����1َ �W,/ ْEِ��5 �g�$�َِ� �+�,'��:َ���3 ْEِ� �0ِ �+�,'��:َ���3 ���ِ ,W>َ�Hَ* , ��1َ���,����! "#,?�� ���ِ� �+�,'ِ&���,����! "#,?�� ���ِ� �+�,'ِ&���,����! "#,?�� ���ِ� �+�,'ِ&���,����! "#,?�� ���ِ� �+�,'ِ& ً◌���� )2(  

عند ،  )صّلى 5 عليه وآله وسلم(، فھذه ا�ية الكريمة تصُف كيفية استماع المشركين للنبّي         

مصEدر المتنEاجون ، والعEدول إلEى : وھEو مصEدر ، وا0صEل ) نجوى (  بأنھم ، ت�وة القرآن الكريم 

وفEي ذلEك مبالغEة فEي التوصEيف ، يوحي بأنھم قد تلبسوا بھذه الصفة حال استماعھم القرآَن الكEريم 

قEد ُيلجEأ إليEه فEي وھذا العدول إلEى المصEدر . حتى كأّنھم قد تحّولوا إلى الصفة نفسھا وھي النجوى 

مثل ھEذه المواضEع عنEدما يEراد المبالغEة فEي الوصEف واسEتغراق الEذات وشEّدة تلبسEھا فEي الصEفة ، 
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وھEذا العEدول بالصEيغة ، وإقامEة صEيغة مقEام . )1( ���� �A�َ�5 � �3	���0ُ, ��:�[ْ��) !�ـ	��A�َ�5 �WُA � �3	���0ُ, ��:�[ْ��) !�ـ	��A�َ�5 �WُA � �3	���0ُ, ��:�[ْ��) !�ـ	��A�َ�5 �WُA � �3	���0ُ, ��:�[ْ��) !�ـ	��WُA  ���� :ومثله قوله تعالى 

التEي ُيشEعر فيھEا المجEاز   ،فEي ا�يEة المباركEة أُخرى لمورد بياني ُيعّد من صور المجاز المرسل كما 

والمؤمنEEون  )صEEّلى 5 عليEEه وآلEEه وسEEلم(ّس النبEEّي حEEتسEEترھم واسEEتخفائھم خوفEEاً مEEن أن يشEEّدة ب

بموقفھم فيفتضحوا ، وحفاظاً على موقفھم العدائي ورفضھم المبدئي لما يسEتمعون يواسEي بعضEھم 

ويقيمون عليھا تثبيتاً لمEوقفھم ، )) إ�ّ رج�ً مسحوراً  إْن تتبعون( (جاة وھي قولھم منبعضاً بھذه ال

نجد  سراء ،يصمد أمام حقيقة القرآن الكريم ، ومن خ�ل ھذه النماذج من سورة ا2 المھزوز الذي �

في تسليط الضوء على الجوانب المركزية للصورة التي يرسمھا التعبير القرآني  قد أسھم المجازأن 

إحدى ھEذه الع�قEات التEي تEربط بEين المعEاني دون التفEريط بEالمعنى ا0صEلي على م�حظة  با�عتماد

( بEأن : وھذه ھي السمة البارزة والقيمة الجماليEة لھEذا النEوع مEن المجEاز ، فعنEدما نقEول  ، للتعبير

ھEزم القائEEُد ( متنEاجين ، وأن معنEEى  : أي) وإذ ھEEم نجEوى ( ھEEي ص�Eته ، وأن معنEى ) قEرآن الفجEر

جنEEوده ، لEEيس معنEEى دقيقEEاً ؛ 0ّن ھEEذه التعبيEEرات تEEدل علEEى ھEEذه المعEEاني مEEع م�حظEEِة  : أي) العEEدَو 

فEEي التعبيEEر إلEEى  ا�نحEEرافخصوصEEيٍة زائEEدٍة تؤّديھEEا ھEEذه الع�قEEة المEEذكورة ، وھEEذه ھEEي الغايEEة مEEن 

   .صيغته الجديدة 

  

            ::::    االستعارةاالستعارةاالستعارةاالستعارة/ / / / ج ج ج ج 

ة بين المعنيEين مEع قرينEة صEارفة عEن وضع له لع�قة المشابھ وھي استعمال اللفظ في غير ما     

 اسEتعار( ( :ا مأخوٌذ مEن المعنEى اللغEوي للكلمEة، فھEو مEن قEولھم ھوتعريف )2(إرادة المعنى ا0صلي 

    ) 3( ))عارية  هالمال طلب

 أيديكثيرة على  بانتقا�توقد مر تعريف المصطلح قبل استقراره على يد علماء الب�غة المتأخرين 

ين وعلماء البيان ، بين السعة لتشمل المجاز اللغوي دون التمييEز بEين ا�سEتعارة اللغويين والمصنف

ر الجرجEاني ھجEاء عبEد القEا أن إلEى،  )4(والمجاز المرسل ، وبين القصور وعدم الدقة في التعريEف 

حيث أعطوا المصطلح صيغته العلمية في حٍد راسخ لم يخرج الب�غيون عن مEداه حتEى  ،ه بعد ومن

                                      
 .  37:سورة الحج  - 3
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أْن تريد تشبيه الشيء بالشيء وتظھره وتجيء إلى : (( ذه  ، حيث يعرفھا الجرجاني بقوله ھ أيامنا

  . )1( ))يه عليه راسم المشبه به فتعيره المشبه وتج

 : بضEEربيھا ا�سEEتعارةدقEEًة فEEي تعريفEEه مEEن حيEEث إشEEارته إلEEى  أكثEEرأّمEEا السEEكاكي فقEEد كEEان        

ھي أْن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف : (( ھا التصريحية والمكّنية ، حيث يقول في تعريف

يخصn المشبه بEه  للمشبه ما بإثباتكمّدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به دا�ً على ذلك ، ا�خر 

(( )2( .  

في جوھرھا ليست إ�ّ تشبيھاً مختصراً ولكنھا أبلغ منEه ، 0ّن أصEلھا تشEبيه حEذف  وا�ستعارة      

نعني الرجل  ن، ونح) ظبيٌة  رنْت لنا( ، و ) رأيُت أسداً : ( ووجه الشبه وأداته ، كقولنا  أحُد طرفيه

 .شاكل ذلك  ونعني به ھدًى وبياناً وحجًة ، وما) أبديَت نوراً (  :الشجاع والمرأة الحسناء ، وكقولنا 

بتباينھما وأّن  اعترافوالتشبيه مھما تناھى في المبالغة ف�بد فيه من ذكر المشبه والمشبه به وھذا 

وأّن المشEّبه  ا�تحEادففيھEا دعEوى  ا�سEتعارةأّمEا . ا�تحادتصل إلى حّد  الع�قة ليست إ�ّ التشابه ف�

  .والمشّبه به صارا معنًى واحداً يصدق عليھما لفٌظ واحد 

إلEى حEّد  التشEبيه ، والمبالغEة التEي تصEل: إذن تقوُم على عنصرين متميزين ھمEا  فا�ستعارة        

ألقEى صEورة الشEجاعة (( بأّن المشبه ھو عيُن المشّبه به ، فمEن أراد تشEبيه الرجEل با0سEد  ا�دعاء

زيٌد كا0سد كان قد أثبEَت لEه حظEاً ظEاھراً فEي : ْن ھو قال إعداھا فلم ينظر إليه ف بين عينيه وألقى ما

ّمEا قريبEاً مEن المحEق أالEدعوى  ھو ا0سد ، تناھى في: ، وإذا قال  ا�قتصادالشجاعة ولم يخرج عن 

 تنقص شEجاعته عEن شEجاعة ا0سEد و� ّما متجّوزاً في القول فجعله بحيث �أو، لفرط بسالة الرجل 

  . )3()) يعدم منھا شيئاً 

وعلEى ھEEذا تكEون كEEل اسEتعارة ھEEي تشEEبيه مختصEر ولEEيس كEل تشEEبيه ھEو اسEEتعارة ، فالنسEEبة        

  .  مطلقبينھما ھي نسبة العموم والخصوص ال

  

        : : : : بالغة االستعارة وحسنها يف االستعمال القرآني بالغة االستعارة وحسنها يف االستعمال القرآني بالغة االستعارة وحسنها يف االستعمال القرآني بالغة االستعارة وحسنها يف االستعمال القرآني 

تمّيز ا0سلوب القرآنEي باعتمEاد التنEوع فEي ا�سEتعمال 0دوات وقنEوات التعبيEر المختلفEة التEي        

كانت سائدة في الك�Eم العربEي، وأربEى عليھEا، سEواء أكEان ذلEك بإضEافة أسEاليب جديEدة لEم تسEتعمل 

جديدھا وإضافة عناصر جديدة إليھا ، وتنوع صورھا ، كما نلمس ذلك واضحا سابقا، أم بتحسينھا وت
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في تنوع وتجدد الصور البيانية التي جاء بھا القرآن الكريم في موارد التشEبيه وا�سEتعارة والمجEاز 

وغيرھا من الفنون ا0خرى التي تحمل معھا كثيرا من الصور الطريفة والمعبرة والمجّسدة للمعEاني 

ثير ا2حساس والشعور لدى المتلقي وتھيجه مھما كان مستواه الثقافي واستعداده الفكري ، بطريقة ت

  . وھذا سر آخر من أسرار ا2عجاز البياني للقرآن الكريم 

وا�ستعارة ذلك الفن الساحر الذي ألفه ا2نسان في لغته وأصغى إليه ، وترصد مواضعه الخفية ،     

ير في القرآن الكريم ، حيث ُوِظَف توظيفا حسنا ومفيEدا فEي المواضEع كان أداة ھامة من أدوات التعب

التي تكون صالحة لمورد ا�ستعارة ، بحيث تكون سھلة منقادة ، � متكلفة و� مقحمة في التعبيEر ، 

فEي ھEذا  فليس كل تشEبيه صEالحا للمبالغEة وادعEاء ا�تحEاد بطريEق ا�سEتعارة ، كمEا قEد يغEالي بعEضٌ 

فمث� لو قلنا بدل ، يؤدي بالتعبير إلى الرمز الذي يصعب فھمه والمقاربة بين أجزائهما  وھذاالمذھب 

��ْ� ُ<Oَ�! ����1ِ�� ��$1ْ���� �Y��$��ْ�f1َْ* TP���َ	���P������� � �! ,%: (قوله تعالى �P������� � �! ,%��	�ْ�f1َْ* TP���َ� ��$1ْ���� �Y��$���ْ� ُ<Oَ�! ����1ِ��P������� � �! ,%��	�ْ�f1َْ* TP���َ� ��$1ْ���� �Y��$���ْ� ُ<Oَ�! ����1ِ��P������� � �! ,%��	�ْ�f1َْ* TP���َ� ��$1ْ���� �Y��$���ْ� ُ<Oَ�! ����1ِ�إنما مثEل الحيEاة الEدنيا مEاء أنزلنEاه مEن : ،  )1() 

، وذلك 0نه � يتصور بين الماء والدنيا شبه يصح ) مثل ( السماء ، لم يكن للك�م وجه إ� أن تقّدر 

  )2(. قصده 

�5�ـ��zٌ   : (وكذلك في قوله تعالى       iـ��H���5 î �5�ـ�� �5َ*   ٌz��M �P������� � �! ٍ��$��َ$�0 �ُ<ُ��ـ� iـ��H���5 î �5�ـ�� �5َ*   ٌz��M �P������� � �! ٍ��$��َ$�0 �ُ<ُ��ـ� iـ��H���5 î �5�ـ�� �5َ*   ٌz��M �P������� � �! ٍ��$��َ$�0 �ُ<ُ��ـ� iـ��H���5 î ھEم (     :، فيمEا لEو قلنEا ) �5َ*( )3��M �P������� � �! ٍ��$��َ$�0 �ُ<ُ��ـ�

تنع ذلك ا�ستعمال على وجه في ھذا الموضع وإْن كان � يم) صّيبا ( ، 0نه � معنى لجعلھم ) صّيٌب 

فاض صّيٌب منه ، ونريد جEوده ، فكلمEا كEان الشEبه : المبالغة أو ا�ستعارة في موضع آخر ، كقولنا 

جلEه بEه وتعEورف كونEه أص�E فيEه يقEاس عليEه فا�سEتعارة فا معروفا في الشيء بأن يشبه من أوص

   )4(.فيه أصلح وطريقھا أوضح تكون حسنة ومعتادة ، ومتى صلحت ا�ستعارة في شيء فالمبالغة 

ق بين وجوھھا المتماثلة كانEت ومتى كانت ا�ستعارة بھذه الدقة التي ت�ئم بين ا0شياء ، وتفر      

ذھب نجدا في انا ، وأوسع سعة ، وأبعد غورا وأشد افتنانا ، وأكثر جريانا ، وأعجب حسنا وإحسأ(( 

Eعوبھا وتحصEعبھا وشEع شEن أْن تجمEحرا ، الصناعة وغورا مEحر سEم وأسEروبھا ، نعEا وضEر فنونھ

  .  )5()) وأمW بكل ما يمW صدرا ، ويمتع عق� ، ويؤنس نفسا ، ويوفر أنسا 

وقيمة ا�ستعارة فنيا وجماليEا تكمEن فEي عEدد مEن الخصEائص التEي ُتكسEب الEنص طEابع الحيويEة     

إلEى المرونEة فEي ا�سEتعمال  وا2ثارة والجمال ، فھي تنتقل بالنص من الجمEود اللفظEي المحEدد لEه ،
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وعEEدم التقيEEد بقوالEEب جEEاھزة للتعبيEEر ، وكEEذلك تتميEEز بإعطEEاء صEEفة الفعEEل لمEEن � يفعEEل والحركEEة 

والتصرف لكل الممكنات في ھذا العالم ، فلEيس ھنEاك شEيء � يEتكلم أو جمEاد � يعقEل و� يسEّبح و� 

  .  )1(ة المبالغة وشدة الوقع يعي ما حوله، فض� عما توفره ا�ستعارة من تھويل ا0مر ودق

مEن : (( وھذا ما نص عليه عبد القاھر الجرجاني إذ يصفھا بأحسن وصEف وأدقEه ، حيEث يقEول     

تزيد قدره نب� وتوجب له بعد ، أنھا تبرز ھذا البيان أبدا في صورة مستجدة : الفضيلة الجامعة فيھا 

0عجEم فصEيحا ، وا0جسEام الخEرس مبينEة ، فإنك لترى بھا الجماد حيEا ناطقEا ، واe  الفضل فض� 

والمعاني الخفية باديEة جليEة ، وإذا نظEرت فEي أمEر المقEاييس وجEدتھا و� ناصEر لھEا اعEز منھEا و� 

رونق لھا ما لم تزنھا ، وتجد التشبيھات علEى الجملEة غيEر معجبEة مEا لEم تكنھEا ، وإْن شEئت أرتEك َ 

ھEا قEد جسEمت حتEى رأتھEا العيEون ، وإْن شEئت لطفEت المعاني اللطيفة التي ھEي مEن خبايEا العقEل كأن

  )2()) ا0وصاف الجسمانية حتى تعود روحانية � تنالھا إ� الظنون 

  

        ::::بالغة االستعارة يف سورة اإلسراء بالغة االستعارة يف سورة اإلسراء بالغة االستعارة يف سورة اإلسراء بالغة االستعارة يف سورة اإلسراء 

سورة ا2سراء من السور التي توشحت وتزينت بEأنواع مختلفEة مEن ا0سEاليب البيانيEة التEي مEن     

اھرة متميزة وأكسبت ھذه السورة مسحة جمالية في ا0سلوب وطرافة أھمھا ا�ستعارة التي شكلت ظ

في التصوير ، وقدرة في تجسيد المعاني الذھنية والحقائق الغيبية بقوالب محسوسة ومؤثرة يتفاعل 

معھا القارئ والمستمع بما توفره من متعة ا0سلوب وغزارة الصور الحية التي تبعثه على كثير من 

  .لى الترغيب والترھيب لدى ا2نسانا لھا من قوة ا2يحاء عالتأمل والتفكر وبم

>ْ�'�?�5	�� �����5 <َ�$�>	���Mَ ِ �$:َ�34 ����X����>ْ�'�?�5 ِ<�$�>�� Dَ�34 �1َ	�� >ْ�'�?�5	�� �����5 <َ�$�>	���Mَ ِ �$:َ�34 ����X����>ْ�'�?�5 ِ<�$�>�� Dَ�34 �1َ	�� >ْ�'�?�5	�� �����5 <َ�$�>	���Mَ ِ �$:َ�34 ����X����>ْ�'�?�5 ِ<�$�>�� Dَ�34 �1َ	�� >ْ�'�?�5	�� �����5 <َ�$�>	���Mَ ِ �$:َ�34 ����X����Dَ�34 �1َ ��<�$�>ِ �5?�'�ْ<	�� : (ومن ھذه الصور التي بنيت على ا�ستعارة قوله تعالى      

��� � �! "#ْIMَ ��ُc:َ�&:َ�� "Y�����&,! ِ���X�	�� Dَ�34��� � �! "#ْIMَ ��ُc:َ�&:َ�� "Y�����&,! ِ���X�	�� Dَ�34��� � �! "#ْIMَ ��ُc:َ�&:َ�� "Y�����&,! ِ���X�	�� Dَ�34��� � �! "#ْIMَ ��ُc:َ�&:َ�� "Y�����&,! ِ���X�	�� Dَ�34@������ْ��5 �[�	���� �7���H ��,�َ>�':َ�� �5 �WُA@������ْ��5 �[�	���� �7���H ��,�َ>�':َ�� �5 �WُA@������ْ��5 �[�	���� �7���H ��,�َ>�':َ�� �5 �WُA@������ْ��5 �[�	���� �7���H ��,�َ>�':َ�� �5 �WُA َ◌ ( )3(  حيث استعير ،)ية الليل ) المحو�

�ية النھار ، وقد يفھم المقصود بأية الليل ، أنه الليل نفسه ، وبآية النھار أنEه النھEار ) ا2بصار(، و

  .. انية نفسه ، كما يقال نفس الشيء ، وعين الشيء ، وعلى ھذا تكون ا2ضافة ھنا بي

وقد صرح القرآن الكريم بذلك ، والذي يدل على ذلك أّن الليل والنھار آيتان من آيات 5 سبحانه     

  ) . وجعلنا الليل والنھار آيتين : ( بقوله تعالى
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طمسنا نوره بما : إّن ا�يتين ھنا ھما الشمس والقمر ، فمحونا آية الليل وھي القمر ، أي: وقيل     

نيرة ومضEيئة ، والEذي يسEاعد علEى : ن السواد ، وجعلنا آية النھار، وھي الشمس ، أيجعلنا فيه م

  . ذلك أّن الشمس والقمر ، آيتين من آيات 5 تعالى أيضا 

  . )1(ه ة الليل ظلمته ،  وآية النھار ضوؤإّن آي: وقيل على فھم ثالث     

فEي ھEذا الموضEع وتصEلح كEأداة ) بصEار المحEو وا2( فھام تجري استعارة وفي جميع ا�راء وا0    

فالتعبير بEأّن الليEل آيEة . تصويرية دقيقة لھذه المشاھد المتعاقبة من الظلمة والنور ، وتنسجم معھا 

مEن ، ثر الشيء أطمس (( ممحاة ، والنھار آية مبصرة ، وبعد الوقوف على حقيقة المحو الذي ھو 

، ُيشعر  )2()) على القاري ويخفى على الرائي  محوت الكتاب إذا طمست سطوره حتى يشكل: قولھم 

وا0خرى مبصEرة ، إحداھما مظلمة خافية ، وھما الليل والنھار، بأّن 5 سبحانه خلق ھاتين ا�يتين 

خلقھما سبحانه بھذه الكيفية يوم خلقھما ، : مضيئة ، والجعل ھا ھنا فعل تكويني بمعنى الخلق ، أي

وحي بالمقايسة بين الليل والنھار ، وكأن الليل ھو نھار قد محي أثEره ھنا لليل ت) المحو( واستعارة 

واندرس بعد سطره ، فبعد أْن كان النور وا2بصار وما يرى ويشاھد من صفحات الوجود وما يتبعEه 

من التوقف والسكون والراحة ، وكأن الوجود أصبح مختفيا ومعط� عEن مقارنEة ا0عمEال ، و�شEك 

ينطوي على كثير من ا2يحاء والمبالغة وھذا ھو سر جمEال ا�سEتعارة وقEدرتھا في أّن ھذا التصوير 

  .   على التوصيل 

أما من قال بأّن آيEة الليEل ھEي القمEر وآيEة النھEار ھEي الشEمس فھEو وإْن كEان ينسEجم مEع ھEذه       

ا�ستعارة ، حيEث يمكEن القEول بأنEه تعبيEر عEن ذلEك الكلEف فEي صEفحته حتEى يقصEر نEوره عEن نEور 

، وقد يطمح بنا الخيال فنصور أّن القمر عندما يأخEذ مواقعEه مEن صEفحة الوجEود ُيمسEح ) 3(الشمس 

فھو وإْن كEان كEذلك ، إ�ّ أنEه ، مEن خ�Eل سEياق ا�يEة الكريمEة ، ، شيئا فشيئا بعد ذلك وُيمحى أثره 

ا�يتين ، والذي يEدل  يتضح لنا أّن الك�م كان في ا�يتين أنفسھما ، وھما الليل والنھار ، � في آيتي

��7���H ��,�>َ�':َ���5 �WُA ����	�]� ��5ْ������@� : (عليه ھو قوله تعالى �� � �! "#ْIMَ ��ُc:َ�&:َ���@������ْ��5 �[�	���� �7���H ��,�>َ�':َ���5 �WُA��� � �! "#ْIMَ ��ُc:َ�&:َ���@������ْ��5 �[�	���� �7���H ��,�>َ�':َ���5 �WُA��� � �! "#ْIMَ ��ُc:َ�&:َ���@������ْ��5 �[�	���� �7���H ��,�>َ�':َ���5 �WُA��� � �! "#ْIMَ ��ُc:َ�&:َ�� ()4(  نEرع عEو متفEذي ھEال ،

ضوء النھار وظلمة الليل وتابع لھما ، � على ما ُيرى في وجه القمر أو حركته في صفحة الوجود ، 

ن ذلك ، فض� عن أّن الليل � يرتبط ارتباطا ذاتيا بالقمر ، فقد يكون قمر ٌ و� وخلو قرص الشمس م

يكEEون ليEEل ٌ ، وقEEد يكEEون ليEEل ٌ و� قمEEر ، فالليEEل ھEEو آيEEة بنفسEEه ، كمEEا أّن القمEEر آيEEة بنفسEEه أيضEEا ، 
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والمقصود من المحو ھا ھنEا اندراسEه وحفEاؤه وسEكونه إذا مEا قEيس بنEور النھEار وضEوئه وحركتEه 

  .ه ، وتشبيھه بالمحو بجامع ا�ندراس والخفاء في كل منھما ونشاط

��%, 6�M : (ومما جاء أيضا من حسن ا�ستعارة في ھذه السورة ، قوله تعالى       �=�eَ ,%��	�!�f�َْ* ٍ+���1ِْ� �<ُ��5 6�M ,%���=�eَ ,%��	�!�f�َْ* ٍ+���1ِْ� �<ُ��5 6�M ,%���=�eَ ,%��	�!�f�َْ* ٍ+���1ِْ� �<ُ��5 6�M ,%���=�eَ ,%��	�!�f�َْ* ٍ+���1ِْ� �<ُ��5

�0�],	,H�0�],	,H�0�],	,H�0�],	,H ()1(  .  

ثة من خبرات النEاس ففي ھذه ا�ية تواجھنا صورة فنية جديدة مبنية على استعارة طريفة مورو    

خيEره وشEره وسEوء ، عEن عمEل ا2نسEان ةوثقافتھم في زمن صدور النص ، حيث تعبEر ھEذه الصEور

0نEه سEبب الخيEر والشEر ، فمEن ، بالطائر ، وھي استعارة تصEريحية لعمEل العبEد، عاقبته أو حسنھا 

صل وأتشائمون منه ، الخبرات المأثورة عند العرب وقتذاك أنھم كانوا يزجرون الطير فيتفائلون أو ي

( ، وقد يجعل مياسره إلى ميامنك فيكون ) سانحا (  ذلك أّن الطائر يجعل ميامنه إلى مياسرك فيكون

لEم يمكنEه ذلEك ) بارحEا ( ، وفي حالة كونه سانحا أمكن رميه وھو مبدأ التفEاؤل ، وإذا كEان ) بارحا 

  .  )2(وھو مصدر التشاؤم عندھم 

عية النفسية وظفھا النص القرآني في صور رمزية تجسد مصير ا2نسEان ھذه الموروثة ا�جتما     

الذي سيواجه يوم القيامة فيتفاءل به إذا كان خيرا ، أو يتشاءم إذا كEان شEرا ، حسEب مEا قدمEه مEن 

  . الطاعات أو المعاصي 

،  ننساالذي يعلق عليه عمل  ا2) العنق ( ھو وھذه الصورة تكتمل بإضافة عنصر رمزي آخر و    

وھو تصوير لشدة اللزوم وكمال ا�رتباط وعدم المفارقة بحال ، كما ت�زم الق�Eدة ذلEك الموقEع ، أو 

على ھوية صاحبه ومشخصا لھEا ، 0نEه � يمكEن أْن  0ّن العنق ھو العضو الذي يصلح أْن يكون دا�ًّ 

يوصل الرأس بالصدر  وا0رجل ، فھو العضو الذي، كاليد ، يفارق ا2نسان بخ�ف ا0طراف ا0خرى 

  . فيشاھد ما يعلق عليه بوضوح 

جل إبراز المعنى واضحا لدى ا2نسان الذي اعتاد ھEذه الصEور المحسوسEة كل ھذا التصوير من أ    

  . وتفاعل معھا وبنى عليھا ا�ثار ، وألزم نفسه نتائجھا 
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X�َ �q�N�S��5,��ـ� ?�	�ـ�X�َ �q�N�S��5   �C,��ـ� ?�	�ـ�X�َ �q�N�S��5   �C,��ـ� ?�	�ـ�X�َ �q�N�S��5   �C,��ـ� ?�	�ـ��C   : (الى ومن الصور الرائعة التي جاءت عن طريق ا�ستعارة في السورة قوله تع    

�D�������� � �! �R�����D�������� � �! �R�����D�������� � �! �R�����D�������� � �! �R���� ()1(  .  

فبعد التعبيرات المباشرة بضرورة احترام الوالدين وطاعتھما بعEد طاعEة 5 سEبحانه ، والتأكيEد      

على ذلك تأتي ھذه العبارة اللطيفة المعبرة عن بعض التوجيھات ا0خ�قية والمعنوية التي � تستطيع 

واقع ا2نسان ومن لغEة غيEر  غير بارة المباشرة تأديتھا تامة ، فكانت ھذه الصورة المستعارة منالع

لغته للتعبير عن مشاعر وع�قEة خاصEة تجEاه والديEه ، قائمEة علEى ا0دب الرفيEع والتواضEع الجEم ، 

  . والرحمة المتناھية 

تخاب الدقيق لھذه ا�ستعارة اللطيفEة لدينا ھنا ھو كيف تم ھذا التصوير ، وما ھو سر ا�ن والھامّ     

  ؟ 

� تمWE عينيEك مEن (( أْن  أّن المقصEود مEن خفEض الجنEاح ھEو ����لقد أوضEح ا0مEام الصEادق       

برحمEة ورقEة ، و� ترفEع صEوتك فEوق أصEواتھما و� يEديك فEوق أيEديھما و� تتقEدم  ليھما إ�ّ النظر إ

  .  )2()) قدامھما 

جنEاح ( ه ا�داب بعبارة فنية وصورة رمزية ، حيث يسEتعير عبEارة والقرآن يختصر ويصور ھذ     

بطائر حط من عل ٍ تشبيھا مضمرا ويثبت له ) الذل (وھي استعارة مكنية تخيلية ، حيث يشبه ) الذل 

على حد ا�ستعارة المرشحة ، وذلك 0ّن الطائر إذا ) الخفض( ذكر م�ئما له وھو ثم ي، خيي�الجناح ت

  .   )3(والعلو نشر جناحيه ورفعھما فإذا ترك ذلك خفضھما أراد الطيران 

الصEغار ، وھEا  هوالصورة تكون أكثر وضوحا عندما نرى الطائر وھو يحنو بجناحيه على أفراخ    

ھنEEا صEEورتان متضEEادتان يصEEعب علEEى البشEEر غالبEEا التوفيEEق بينھمEEا ، وھمEEا صEEورة الشEEعور بEEالقوة 

ين والشفقة والرحمEة ، ولكEن الصEورة ا0صEعب عنEدما يطلEب والتفوق والعلو ، في مقابل صورة الل

من ا2نسان القوي الخضوع والتواضع الشديدين لyخر الضعيف ، وذلك � يكون إ�ّ لمن تتوفر فيEه 

، ، فالوالدان من جانب لھما إحسان وفضل � يمكن وصفه تجEاه الولEد )4(سمة الفوقية والحاجة معا 

بوة ، وھEي صEفة فوقيEة جليلEة القEدر ، كمEا أنھمEا مEن جانEب آخEر قEد مع ما يتمتعان به من ميزة ا0

جعلھمEEا كبEEر السEEن والفEEارق الزمنEEي والثقEEافي والنفسEEي شخصEEين ضEEعيفين يحتاجEEان إلEEى الرعايEEة 

( والتلطف ، ومن ھنEا جEاءت ھEذه ا�سEتعارة مناسEبة ودقيقEة لتصEوير ھEاتين الحEالتين المتضEادتين 
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الھبوط وعدم التعالي والتواضع وترك : الجناح الذي يعني أو�ّ من خ�ل خفض ) الخضوع والشفقة 

شEملھم بحنانEه وعطفEه ورعايتEه ، كمEا يھEبط الطEائر : ا�ستع�ء ، وا�نكسار أمام ا0بEوين ، وثانيEا 

  . بدفء وتلطف ومحافظة  هالمحلق ليلف أفراخ

( ين صورتھما ھذه ا�سEتعارة ولكي يحافظ المشھد على ھذين الُخلقين ا2نسانيين العظيمين اللذ     

، ولكي � يخرجا عن الحد ا2نساني المألوف ، برز في ھEذا المشEھد عنصEر آخEر مEتمم ) جناح الذل 

، فھو ذل وتواضع كريم مصدره القEوة والرحمEة ، ولEيس ذل الضEعف ) من الرحمة ( للصورة وھو 

  . صية ا2نسان المؤمن العزيز والھوان الذي مصدره الخوار والفشل والتبعية مما � ينسجم مع شخ

�َِ�ـ� �3ـ���ِ          (((( :ة ، قوله تعالى على لسان إبلEيسا0خرى المؤثرة في السور تومن ا�ستعارا    ِ 2َ���َِ�ـ� �3ـ���ِ     َ�ـ�Sَ* � �mـ ِ 2َ���َِ�ـ� �3ـ���ِ     َ�ـ�Sَ* � �mـ ِ 2َ���َِ�ـ� �3ـ���ِ     َ�ـ�Sَ* � �mـ ِ 2َ��َ�ـ�Sَ* � �mـ

"#$�>�َ ��� ِ� ,0:َ�3��ُE � َA�	:َ��َV�َ �D�!��$�]�ْ�"#$�>�َ ��� ِ� ,0:َ�3��ُE � َA�	:َ��َV�َ �D�!��$�]�ْ�"#$�>�َ ��� ِ� ,0:َ�3��ُE � َA�	:َ��َV�َ �D�!��$�]�ْ�"#$�>�َ ��� ِ� ,0:َ�3��ُE � َA�	:َ��َV�َ �D�!��$�]�ْ�()1( حد تأوي�ت المعنى ، وھو أن يكون وھي استعارة على أ )ك ا�حتنا (

حEب� َحَنك الدابEة واحَتَنكھEا ، إذا جعEل فEي حنكھEا ا0سEفل : من اَلَحَنك ، ومن قولھم ) افتعا�(ھا ھنا 

إلى المعاصي كما تقاد الدابة بحنكھا غير ممتنعة على قائدھا ، وھو  مدنھ0قو: والمعنى . يقودھا به 

  .) 2(عبارة عن شدة التمكن وا�ستي�ء 

      Eاد ولھذه العبارة التEامع ا�نقيEان بجEى إرادة ا2نسEتي�ئه علEيطان واسEة الشEرت لوسوسEي اختي

2برازه بصورة مخجلة مضحكة مؤلمة وھي تظھر ا2نسان الذي ، وا2تباع في كل منھما ، وقع شديد

كرمه 5 تعالى وخلقه بأحسن صورة وھو يعبث به الشيطان ويجره إلى الردى كما تجEر الدابEة مEن 

ھلكھEا ، صEاغرا ذلEي� مطيعEا محتقEرا بEين يEدي عEدوه اللEدود إبلEيس الEذي نEاجزه حنكھا إلى حيEث م

  . العداوة وقطع وعدا بوحدة المصير 

    Eر لكلمEل آخEاك ( ةوقد يذكر تأويEا�حتن ( ھمEول بعضEث يقEحي ،))  :ه ، أيEنكن ذريتEى �حتEمعن :

، وعلEى ذلEك  )3())لبوھEا 0لقين في أحناكھم ح�Eوة المعاصEي حتEى يسEتلذوا بھEا ويرغبEوا فيھEا ويط

  . يكون التعبير حقيقيا 

  

ستقصEين إھ�كھEم با2ض�Eل ، مEن قEولھم احتنEك صEلن ذريتEه و�َ �َستأ: وذكر آخرون أن معناه      

  .  )4(كله واحتنك ف�ن مال ف�ن إذا أخذه وأالجراد ا0رض إذا أھلك نباتھا وجرد ما عليھا ، 
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ليEه ستعارة ھو ا0صEل فEي ھEذا البEاب وإنى ا0ول القائم على ا�والذي يظھر من السياق أن المع     

ا المعنEى المصEور ، مEا يEذكر فEي ا�يEة بعEد ذترجع المعاني ا0خرى ، ومما يبعث على ا�ستئناس بھ

�,�,� "P��f�? �Wُ�,� "P��f�? �Wُ�,� "P��f�? �Wُ��! �g�'ِ&2َ � ��Mَ ���/ْE� َR��َ "P��f�? �Wُ	��X�? �+ِQMَ �W,X	��! �g�'ِ&2َ � ��Mَ ���/ْE� َR��َ��f�? �W	��X�? �+ِQMَ �W,X	��! �g�'ِ&2َ � ��Mَ ���/ْE� َR��َ��f�? �W	��X�? �+ِQMَ �W,X	��! �g�'ِ&2َ � ��Mَ ���/ْE� َR��َ��f�? �W	��X�? �+ِQMَ �W,X	���f�? �W:(ذلك من مشھد ا�نقياد وا2تباع حيث يقول تعالى  

ً���ُM���!ً���ُM���!ً���ُM���!ً���ُM���!(((( )1( .  

إذ طبعEت ، ھذه ھي أھم ما جاء في ھذه السورة من المعEاني المجازيEة القائمEة علEى ا�سEتعارة      

مفرداتھا وتراكيبھEا بطEابع التصEوير والتجسEيم والمبالغEة التEي تعطEي للمعEاني غيEر المألوفEة وغيEر 

، معEه ، �نEدراج ھEذا الفEن فEي مسEلك المحسوسEات المشاھدة بعدا حقيقيا يتأثر به المتلقي ويتفاعل 

  . ولغرابة وطرفة الربط بين المعاني التي تضيف للمتلقي ثقافة ومعرفة ومتعة 

لقد ألمحنا سابقا إلى أن ميEزان التعEرف علEى الكلمEة المسEتعارة فEي البحEث ا0دبEي ھEو الشEعور      

بعض أن يستقصEي كثيEراً مEن الكلمEات التEي وقد يحلو لE، بغرابتھا وطرافتھا وتأثيرھا في ا�ستعمال 

تطورت د�لتھا واستقرت وشاع استعمالھا فEي زمEن صEدور الEنص اسEتعما� حقيقيEا ، وإن كEان لھEا 

أصلً موضوع تعود إليه ، ولكنه أما تنوسي أو ھجر ، أو توسعت د�لته ليشمل أفرادا أخرى ، وھي 

ھا المجازي المھجور ، و� يمكن التعرف عليھEا في جميع ا0حوال ، � تؤدي مزيد فائدة في استعمال

بعد التدقيق والبحث المعجمي عن ا0صل ا0ول وتكلEف قصEرھا علEى مصEداق واحEد ، وھEذا مEا  ، إ�ّ 

�ِ+� : (ومما جاء في ھذه السورة قوله تعالى ، أسميناه بالمجاز النائم أو الميت  ُ<�e��&�ْ� �l�/َh�5 �l���ْ� �P��? <ُْ��5 �+ِ� ُ<�e��&�ْ� �l�/َh�5 �l���ْ� �P��? <ُْ��5 �+ِ� ُ<�e��&�ْ� �l�/َh�5 �l���ْ� �P��? <ُْ��5 �+ِ� ُ<�e��&�ْ� �l�/َh�5 �l���ْ� �P��? <ُْ��5

�e��&�ْ��e��&�ْ��e��&�ْ��e��&�ْ�ً���,/َh �+�َ� <ًَ���,/َh �+�َ� <ًَ���,/َh �+�َ� <ًَ���,/َh �+�َ� <َ()2 (  تعمالEإّن اسEف ، ) وقEيء والزھEا ) المجEبيھا لھمEا تشEتعما� مجازيEد اسEد يعEق

بمجيء ا2نسان وموته ، ولكن ھEذه ا�سEتعارة تحولEت إلEى مEا يشEبه الحقيقEة وأصEبح التعبيEر بھمEا 

( يف الرضEي مألوفا ، وذلك لتوسع د�لتيھما ، وانطباقھما على كل شيء آت ِ أو ھالك ، يقول الشEر

ت نفس ف�ن إذا خرجت ، قزھ: وھذه استعارة ، 0نھم يقولون : (( في ھذه ا�ية ) رحمه 5 تعالى 

�,5+� : (ومنه قوله تعالى �M�َ� �W,/�5 �W,X,�ُN1َْ* �l�/�f2َ�5�+5,��M�َ� �W,/�5 �W,X,�ُN1َْ* �l�/�f2َ�5�+5,��M�َ� �W,/�5 �W,X,�ُN1َْ* �l�/�f2َ�5�+5,��M�َ� �W,/�5 �W,X,�ُN1َْ* �l�/�f2َ�5()3(  لEل إّن الباطEفالمراد و5 اعلم ، وھلك الباط ،

                                      
  .  13: سورة ا2سراء  - 2
  .  81: سورة ا2سراء  - 3
  .  55: سورة التوبة  - 1



  141 

)) ت بنيتEه ، 0ّن الباطEل �مسEاك و� سEماك لبنائEه تشبيھا له بمن فاضت نفسه وانتقضE، كان ھالكا 
)1(.  

������z�َN1ْ�V�ْ� Dَ�$�`�S �Wُ:ْA���!َV�َ ً�Eِ: ومنه أيضا قوله تعالى       6��� �D������ � �=��f�S �+�ُA�>��َ2 �Wُ:1ْ َ* ���َ <ُْ��z�َN1ْ�V�ْ� Dَ�$�`�S �Wُ:ْA���!َV�َ ً�Eِ� 6��� �D������ � �=��f�S �+�ُA�>��َ2 �Wُ:1ْ َ* ���َ <ُْ��z�َN1ْ�V�ْ� Dَ�$�`�S �Wُ:ْA���!َV�َ ً�Eِ� 6��� �D������ � �=��f�S �+�ُA�>��َ2 �Wُ:1ْ َ* ���َ <ُْ��z�َN1ْ�V�ْ� Dَ�$�`�S �Wُ:ْA���!َV�َ ً�Eِ� 6��� �D������ � �=��f�S �+�ُA�>��َ2 �Wُ:1ْ يقول ، ) 2(�����ُْ> َ��� *َ

المواضEع التEي : لخزائن ھھنEا وھذه استعارة ، والمراد بEا) : (( رحمه 5 تعالى ( الشريف الرضي 

 –لEو قلنEا بھEا  –، ولكنھا كما نرى استعارة  )3())جعلھا 5 تعالى جھات لدرور رزقه ومنافع الخلق

باھتEEة ، � تقEEدم لنEEا صEEورة موحيEEة أو تشEEبيھا يثيEEر فينEEا معEEاني التعظEEيم أو التھويEEل أو المبالغEEة أو 

لمسنا بعضا من ھذه المعEاني إْن لEم تكEن كلھEا فEي ا�ستغراب أو الطرافة أو التشويق والمتعة ، كما 

  ) . الطائر ، و ا�حتناك ، والمحو ، وجناح الذل ( صورة كل من 

ولعل السبب في ذلك أّن تشبيه الكامل الواسع الذي � نفاد له ، بالمحEدود النEاقص ھEو أمEر غيEر     

  . اظ جلھا تستعار ا0لفللمعاني التي من أ –غالبا  –مألوف وغير منتج 

فأي جمال ھذا الذي نستشعره بوصف ُمْلك السموات وا0رض بخEزائن ا2نسEان المحEدودة الEذي      

يعتريھا النقص والنفاد ؟ ولكن الصورة نراھEا تكEون أجمEل وأطEرف وأملEى لEو ُحملEت علEى الحقيقEة 

 التEي � وذلك بتوسيع المفھوم ، فكما أن ھھنا خEزائن ا2نسEان المحEدودة ، فكEذلك ھنالEك خEزائن 5

تفنى و� تنفد أبدا ، ومابين الصورتين ھو ما يثير معاني التعظيم والتكثيEر والتھويEل ، � ا�سEتعارة 

  . التي تقوم على تشبيه تلك بھذه 

  : ومما جاء على ھذا النمط ، قوله تعالى      

     )TkْA,! �>َ�H ِU��	�� �>َ�H ,%َ*��ْ]:َ�� ,%��	�ْ��Mَ ً�14��ُ��5TkْA,! �>َ�H ِU��	�� �>َ�H ,%َ*��ْ]:َ�� ,%��	�ْ��Mَ ً�14��ُ��5TkْA,! �>َ�H ِU��	�� �>َ�H ,%َ*��ْ]:َ�� ,%��	�ْ��Mَ ً�14��ُ��5TkْA,! �>َ�H ِU��	�� �>َ�H ,%َ*��ْ]:َ�� ,%��	�ْ��Mَ ً�14��) : رحمه 5 تعالى ) ، حيث يقول الشريف الرضي   ��5 ( )4(ُ

بينEاه للنEاس حتEى صEار كمفEرق الEرأس فEي وضEوح : بEالتخفيف) فرقنEاه ( إّن ھذه اسEتعارة ومعنEى 

فصلناه سEورا وآيEات فEذلك  : فرقناه أي: مخّطه أو كفرق الصبح في بيان منبلجه ، وقد قال بعضھم 

  )5(.حتى يزول التباسه ويتخلص التفافهن بعض بمنزلة فرق الشعر ، وھو تمييز بعضه م

وواضح أّن ھذا الفھم ناشئ من النظر إلى تصنيف المفھوم وقصره على فرد واحد مEن أفEراده ،     

فEرق الشEعر ، وفEرق الصEبح ، وفEرق : واسع يصدق علEى أفEراد كثيEرة منھEا ) الّفْرق ( فإّن مفھوم 

  . الخ e البحر ، وفرق القرآن 
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معنى فرقناه فصلناه ونزلناه آية آية وسورة سEورة ويEدل عليEه قولEه : (( مجمع البيان وقال في     

  .  )1(" )) على مكث "

ومھما حاولنا في ھذا السياق أْن نرجع الكلمة إلى احد ھذه ا0فراد أو إلى أي أصل آخر وضعت      

سEEع ، أو قEEدرة علEEى ا2يحEEاء و بعEEداً أورة ، فإنھEEا � تعطEEي أفقEEاً جديEEدا ألEEه ابتEEداًء بEEداعي ا�سEEتعا

والتصوير أكثر ، وذلك 0ّن ھذه الكلمة قد أصبحت واضEحة الد�لEة بنفسEھا وإّن اسEتعمالھا قEد صEار 

  .حقيقيا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ::::املعاني الكنائية املعاني الكنائية املعاني الكنائية املعاني الكنائية : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
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: يكني يكنو ، أ أو ھي أْن تتكلم بشيء وتريد غيره ، وھي مصدر من كني يكني ،: الكناية لغة      

كنوُت بكذا كذا ، وبذلك تدخل الكنية في : تكلم بما يستدل به عليه ، ومعناھا مشتق من الستر ، تقول 

، إخفاء �سمه وعدم التصريح بEه ، وكأنھEا ) أنا أبو حسن الِقرم: (  ����الكناية ، كقول ا2مام علي 

  .  )1(تورية للتعظيم 

      ))EEمير ، وعنEEوفيين الضEEاة الكEEد نحEEة عنEEد والكنايEEريح ، وعنEEل للصEEاء مقابEEوليين والفقھEEد ا0ص

علماء البيان ، ھي أْن يعبر عن شيء لفظEا ومعنEى بلفEظ غيEر صEريح فEي الد�لEة عليEه لغEرض مEن 

  .  )2()) ا0غراض 

وتعّرف أيضا بأنھا لفظ أريد به غير معناه الذي وضع لEه مEع جEواز إرادة المعنEى ا0صEلي لعEدم      

زيد طويل النجاد ، تريد أنه شجاع ، 0نه يلزم من طول حمالة : ته ، نحو وجود قرينة مانعة من إراد

  . )3(السيف طول صاحبه ، ويلزم من طول الجسم الشجاعة عادة 

ومصطلح الكناية كغيره من المصطلحات البيانية مر بادوار مختلفة على أيدي الب�غيين الEذين       

   )4(.ه وبيان أقسامه فيما بعد أسھموا جميعا في إيضاح فكرة المصطلح وتحديد

ومن المراحل الھامة التي وصل إليھا البيان العربي عموما ، ومصطلح الكناية بصورة خاصEة ،     

مرحلة القرن الخامس الھجري ، ممثلة بالشيخ عبد القاھر الجرجاني ، حيث يتعرض إلى تعريفھا ، 

ا ھنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعEاني والمراد بالكناية ھ: (( وأسرار قوتھا وب�غتھا فيقول 

ف� يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكن يجيء إلى معنى ھو تاليه وردفه في الوجود فيEومئ 

ھEو طويEل النجEاد ، يريEدون طويEل القامEة ، وكثيEر : به إليه ويجعله دلي� عليه ، ومثال ذلEك قEولھم 

، )5()) نؤوم الضحى ، والمراد أنھا مترفة مخدومEة : في المرأة رماد القدر ، يعنون كثير القرى ، و

، ويبEين السEر فEي ھEذا التEرجيح ، ) الكنايEة أبلEغ مEن التصEريح( ثم يفسر بعد ذلك القول الشائع بأّن 

بلEEغ مEEن إن الكنايEEة أ: " المعنEEى إذا قلنEEا لEEيس : (( وسEEكون الEEنفس إلEEى مثEEل ھEEذه العبEEارات فيقEEول 

بلEغ أنEك زدت فEي إثباتEه فجعلتEه أكنيت عEن المعنEى زدت فEي ذاتEه ، بEل المعنEى أنك لّما " التصريح 

أّن إثبات الصفة بإثبات دليلھا وإيجابھا بمEا  –0ّن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه e شد وكد وأوأ

  .  )6()) آكد وأبلغ في الدعوى من أْن تجيء إليھا فتثبتھا ھكذا ساذجا ُغف� ، ھو شاھد في وجودھا 
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لينتقEEل مEEن ، تEEرك التصEEريح بEEذكر الشEEيء إلEEى ذكEEر مEEا يلزمEEه: (( أمEEا السEEكاكي فيعّرفھEEا بأنھEEا       

  .  )1()) المذكور إلى المتروك 

والكناية تلتقي مع المجاز بأن ك� منھما استعمال للكلمة في غير ما وضعت لھا ، ولكنھا تفتEرق     

  : عن المجاز بأمرين ھما 

) صEخرا ( إرادة الحقيقة بلفظھا ، فالخنساء مEث� عنEدما ترثEي أخاھEا  يية � تنافإّن الكنا: أو�ّ      

بأنه كثير رماد القدر كناية عن جوده وكرمه ، فإّن ھذه الكناية � تمنع مEن إرادة المعنEى الحقيقEي ، 

  )2(. د بأّن أخاھا كثير رماد القدر حقيقة ومن غير تأويل ، أما المجاز فإّن المعنى الحقيقي غير مرا

إّن الكناية مبنية على ا�نتقEال مEن ال�Eزم إلEى الملEزوم ، وأمEا المجEاز فھEو مبنEي علEى : الثاني      

  . ا�نتقال من الملزوم إلى ال�زم 

ومن ھنا يبدو أّن الكناية تقع وسطا بين الحقيقة والمجاز فھي من جھة ينظر إليھا كونھا مجEازا     

وضعت له ، وبكونھا حقيقة ، 0نھا استعلمت فيما وضEعت لEه وأريEد  0نھا قد استعلمت في غير ما، 

  . بھا الد�لة على غيرھا 

والحقيقة أّن الكناية ھي استعمال حقيقي ولكنه غير مقصود لذاته ، بل أريد به الد�لة وا�نتقEال      

علEى  –ذاتEه اسEتعمال حقيقEي ولكنEه غيEر مقصEود ل وھEو –) كثرة الرمEاد ( إلى معنى آخر ، كد�لة 

  . الكرم 

أما ا�ستعارة فھي تشبيه قائم على ادعEاء ا�تحEاد والمبالغEة بEين أمEرين ، وھEي مEن المجEاز ،       

 عونحن نريد به الرجل الشجا) رأيت أسدا ( 0نھا استعمال في غير ما وضعت له الكلمة ، ففي قولنا 

ھو كثير رماد " تلفا في الكناية ، فإّن قولنا ، � وجود للحيوان المفترس واقعاً ، بينما يكون ا0مر مخ

يعني وجود ذلك الرماد وتحققه واقعا ، 0نEه ا0ثEر الEدال والحجEة والEدليل علEى إثبEات الكEرم " القدر 

حد ا0جزاء أو المصاديق الھامة � وإنما تكون طريقا مفضيا ، أو ألصاحبه ، وقد � تكون الحجة دلي

: لكناية غرضھا التنزه عن ذكر ا0لفاظ الفاحشة والقبيحة كقولEه تعEالى للمكّنى عنه ، كما إذا كانت ا

�����P����	�� ,Wُ:���!; �5َ*�P����	�� ,Wُ:���!; �5َ*�P����	�� ,Wُ:���!; �5َ*�P����	�� ,Wُ:���!; �5َ* ���� )3(  الىEه تعEة ، أو كقولEن المواقعEة عEَِ�ـ�       ����: ، كناي� ,kـMَ���� ِ��َِ�ـ�       *ُ��ـ>� A�َُـ�W َ�$�َ<ـDَ ����ـ$�� ,kـMَ���� ِ��َِ�ـ�       *ُ��ـ>� A�َُـ�W َ�$�َ<ـDَ ����ـ$�� ,kـMَ���� ِ��َِ�ـ�       *ُ��ـ>� A�َُـ�W َ�$�َ<ـDَ ����ـ$�� ,kـMَ���� ِ�*ُ��ـ>� A�َُـ�W َ�$�َ<ـDَ ����ـ$��
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�WُA�=����1�WُA�=����1�WُA�=����1�WُA�=����1 ���� )1( ن الEل مEد الرجEا يريEل مEة لكEة جامعEث كلمEإّن الرفEرأة ، فEم)ن  )2Eا عEى بھEوإذا كّن ،

  . الجماع فإنما كّنى بلفظ الكل عن مصاديقه أو عن غايته 

        

        ::::الكناية يف القرآن الكريم الكناية يف القرآن الكريم الكناية يف القرآن الكريم الكناية يف القرآن الكريم 

  

في ك�مھم ، ولكنه ابتدع فيھEا  جريا على طريقة العرب، لكريم للكنايةالقد كثر استعمال القرآن      

EEل بكنايEEا يتصEEواء فيمEEدھم ، سEEموعة عنEEن مسEEم تكEEدة لEEاني ات جديEEين المعEEة بEEات خفيEEاد م�زمEEإيج

المختلفة ، أو با2شارة وا2يحاء 2حداث د��ت مختلفEة ومتفاوتEة ، أو بتجليEة المعEاني وتشخيصEھا 

  . وتفخيمھا وإظھارھا بصورة مؤثرة 

والكناية في القرآن الكريم أغراضھا مختلفة وصورھا متنوعة ، فمنھا ما يكEون لغEرض تھEذيب      

) *5 ;!�ـ:W ��	�ـ�P  *5 ;!�ـ:W ��	�ـ�P  *5 ;!�ـ:W ��	�ـ�P  *5 ;!�ـ:W ��	�ـ�P  : ( غير ال�ئقEة بكرامEة ا2نسEان ، كقولEه تعEالى  ةعن ا0لفاظ البذيئ الك�م والتنزه

�� WA=��1****: ( وقوله تعالى  kM��� ��$��� D>$� WA� <�WA=��1 �� kM��� ��$��� D>$� WA� <�WA=��1 �� kM��� ��$��� D>$� WA� <�WA=��1 �� kM��� ��$��� D>$� WA� <�  ( وقوله تعالى )��'n�� +#�V3 �1����'n�� +#�V3 �1����'n�� +#�V3 �1����'n�� +#�V3 �1��  ( وھو ،

في بيان ھذه  ����كناية عما يخلفه ا2نسان إثر أكل الطعام ، يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

يعني أن من أكل الطعام كان له ثفل وما كان له ثفل فھو بعيد مّما ادعته النصEارى �بEن : (( الكناية 

Mََ<��ـ� c2ََ`�ـ�/�� ����َ<ـ�� ����ـ#"     Mََ<��ـ� c2ََ`�ـ�/�� ����َ<ـ�� ����ـ#"     Mََ<��ـ� c2ََ`�ـ�/�� ����َ<ـ�� ����ـ#"     Mََ<��ـ� c2ََ`�ـ�/�� ����َ<ـ�� ����ـ#"         ����: ، وقولEه تعEالى  )M  ()4ـ�\+ �Gـ�M   /5ـ�\+ �Gـ�M   /5ـ�\+ �Gـ�M   /5ـ�\+ �Gـ�5/   : ( ، وكEذلك قولEه تعEالى  )3()) مريم 

ً�N$�N�Sً�N$�N�Sً�N$�N�Sً�N$�N�S����)5( rنسان على اقتفاء اثر القرآن الكريم في التأدب وتجنب الكلمات ، وفي ھذا ا0سلوب حّث ل

  . غير ال�ئقة التي تسبب إحداث صور ذھنية لمعان ٍ يحسن عدم تصويرھا تصويرا مباشرا 
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ومن أغراض الكناية أيضا تھويل المعنى وإبرازه في صEورة مجسEمة ، كقولEه تعEالى كنايEة عEن     

  .  )ْV�3 �+َ* ���� )1��َ <َُ��ْV�3 �+َ*ً�:�$�! �0$�Sَ* �W��َ <َُ��ْV�3 �+َ*ً�:�$�! �0$�Sَ* �W��َ <َُ��ْV�3 �+َ*ً�:�$�! �0$�Sَ* �W��َ <َُ��,3َ*ً�:�$�! �0$�Sَ* �W���� ,���َ*�,3َ* �Wُ���� ,���َ*�,3َ* �Wُ���� ,���َ*�,3َ* �Wُ���� ,���َ*��Wُ   ����: الغيبة 

ومنھا ما يكون إشارة ورمزا لمعنى غيEر مصEرح بEه ، يھتEدي المخاطEب إليEه عEن طريEق ھEذه       

��Mَـ�� ِ6	��Xـ��ِ      ����: ا2شارة وتعوي� على قدرته على ا�ستد�ل وا�سEتنباط ، كقولEه تعEالى  eَ �Y#ـ���� ِWـ��ِ     �5*َ��ـ�X�	�� ِ6ـMَ��eَ �Y#ـ���� ِWـ��ِ     �5*َ��ـ�X�	�� ِ6ـMَ��eَ �Y#ـ���� ِWـ��ِ     �5*َ��ـ�X�	�� ِ6ـMَ��eَ �Y#ـ���� ِW�5*َ��ـ

�>�� � �! ً�N�َُh�5�>�� � �! ً�N�َُh�5�>�� � �! ً�N�َُh�5�>�� � �! ً�N�َُh�5�^�mَ�$���� � �&�/ْ�,3 �^��	�����ْ� �+ِ� ِ<�$�^�mَ�$���� � �&�/ْ�,3 �^��	�����ْ� �+ِ� ِ<�$�^�mَ�$���� � �&�/ْ�,3 �^��	�����ْ� �+ِ� ِ<�$�^�mَ�$���� � �&�/ْ�,3 �^��	�����ْ� �+ِ�  . الخمس  ت، إشارة إلى الصلوا )2( ����    $�>ِ 

ومنھا ما يكون 0جل التغطية والتعمية على المخاطبين الذين يخشى منھم على القEرآن وا2س�Eم     

تعالى ، وإنما والسعي إلى تحريفه ، ولذلك نرى أّن القرآن الكريم لم يذكر أسماء من قريش ذمھم 5 

أشار إليھم إشارة بصفاتھم وأفعالھم ، ولم يذكر صريحا في القرآن من ھذه ا0مة غير اسم أبي لھب 

، الذي اجتمعت الكلمEة علEى رفضEه ، وكEذلك لEم يEذكر القEرآن ) صلى 5 عليه وآله وسلم( عم النبي

إلEيھم ، كقولEه تعEالى علEى  وإنما كّنى عنھم وأشEار، الكريم َمن مدحھم وأوصى بتقديمھم وتكريمھم 

�f�� �+�ُ2�_,3��W,/�5 �Y�َ ��� ����سبيل المثال � الحصر  �5 �Y#���� �+�,�$�],3 � 3����� ��,	�!4 � 3������5 ,0ُ��,)���5 ,0�>�� ,WُA�$���5 ����1ِ���� �W,/�5 �Y�َ��f�� �+�ُ2�_,3 �5 �Y#���� �+�,�$�],3 � 3����� ��,	�!4 � 3������5 ,0ُ��,)���5 ,0�>�� ,WُA�$���5 ����1ِ���� �W,/�5 �Y�َ��f�� �+�ُ2�_,3 �5 �Y#���� �+�,�$�],3 � 3����� ��,	�!4 � 3������5 ,0ُ��,)���5 ,0�>�� ,WُA�$���5 ����1ِ���� �W,/�5 �Y�َ��f�� �+�ُ2�_,3 �5 �Y#���� �+�,�$�],3 � 3����� ��,	�!4 � 3������5 ,0ُ��,)���5 ,0�>�� ,WُA�$���5 ����1ِ��+�,'���+�,'���+�,'���+�,'������ 

�	�� ����: ، وكذلك قوله تعالى  )3(َ*�1َ �5�P��	�َ* ,b��1َ ����َ��'2َ <ُْ]Mَ��	�َ*�5 �1َ�P��	�َ* ,b��1َ ����َ��'2َ <ُْ]Mَ��	�َ*�5 �1َ�P��	�َ* ,b��1َ ����َ��'2َ <ُْ]Mَ��	�َ*�5 �1َ�P��	�َ* ,b��1َ ����َ��'2َ <ُْ]Mَ  <ِْـX:َ�&1َ �WُZ �WُA��ُN1َْ*�5 ��	��ُN1َْ*�5 �Wُ��P����1�5 �1َ�P����1 �5 �Wُ��P  <ِْـX:َ�&1َ �WُZ �WُA��ُN1َْ*�5 ��	��ُN1َْ*�5 �Wُ��P����1�5 �1َ�P����1 �5 �Wُ��P  <ِْـX:َ�&1َ �WُZ �WُA��ُN1َْ*�5 ��	��ُN1َْ*�5 �Wُ��P����1�5 �1َ�P����1 �5 �Wُ��P  <ِْـX:َ�&1َ �WُZ �WُA��ُN1َْ*�5 ��	��ُN1َْ*�5 �Wُ��P����1�5 �1َ�P����1 �5 �Wُ��P

�[ِ�E�َA�ْ� �>َ�H �0�>�� ���	�'�َ <ْ�'���	Mَ�[ِ�E�َA�ْ� �>َ�H �0�>�� ���	�'�َ <ْ�'���	Mَ�[ِ�E�َA�ْ� �>َ�H �0�>�� ���	�'�َ <ْ�'���	Mَ�[ِ�E�َA�ْ� �>َ�H �0�>�� ���	�'�َ <ْ�'���	Mَ���� )4(  في ذلك  ����، يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )): وإنما جعل

لعلمه بما ، ائه وحججه في أرضه 5 تبارك وتعالى في كتابة الرموز التي � يعلمھا غيره وغير أنبي

ُيحدثه في كتابه المبّدلون من إسقاط حجة منھم وتلبيسEھم ذلEك علEى ا0مEة ليعينEوھم علEى بEاطلھم ، 

لما عليھم في تركھا وترك غيرھEا مEن الخطEاب الEدال ، فاثبت فيه الرموز وأعمى قلوبھم وأبصارھم 

أصEلھا " العالمين بظاھره وباطنه مEن شEجرة على ما أحدثوه فيه ، وجعل أھل الكتاب القائمين به ، 

يظھEر مثEل ھEذا العلEم لمحتمليEه فEي : أي" ثابت وفرعھا في السماء تؤتي أكلھا كل حين بإذن ربھEا 

الوقت بعد الوقت ، وجعل أعEداءھا أھEل الشEجرة الملعونEة فEي القEرآن الEذين حEاولوا إطفEاء نEور 5 

  . )5())بأفواھھم ويأبى 5 إ�ّ أْن يتّم نوره 
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ومنھا ما يكون تعبيرا عن المستويات المختلفة للمخاطبين ، ومديات ا�ستفادة من القرآن الكريم      

كتEاب : (( فEي ذلEك  ����، حسب ا�ستعداد وقبول الفيوضات ا2لھية ، يقول ا2مام الحسين بن علEي 

قEائق ، فالعبEارة للعEوام ، وا2شارة ، واللطEائف والح، على العبارة : 5 عّز وجلّ على أربعة أشياء 

  .  )1())وا2شارة للخواص ، واللطائف لWولياء ، والحقائق لWنبياء 

ومنھا ما يكون للتعبير عن المعاني المجEردة والغيبيEة التEي � يمكEن إيصEالھا با0لفEاظ والصEور      

*,3 � �!�5َ	�6�M ُV�` �ْ���ْ<$�ـ�D �5/,ـ��   *,3 � �!�5َ	�6�M ُV�` �ْ���ْ<$�ـ�D �5/,ـ��   *,3 � �!�5َ	�6�M ُV�` �ْ���ْ<$�ـ�D �5/,ـ��   *,3 � �!�5َ	�6�M ُV�` �ْ���ْ<$�ـ�D �5/,ـ��    ����: المباشرة ، كإثبات معاني التوحيد ، ونفي الشريك والولد كقوله تعالى مث� 

T[ِ&,! ,��$َx ِ�����9�ْ� 6�MT[ِ&,! ,��$َx ِ�����9�ْ� 6�MT[ِ&,! ,��$َx ِ�����9�ْ� 6�MT[ِ&,! ,��$َx ِ�����9�ْ� 6�M���� )2(  ّونا يصف، كناية عن البنات التي نسبوھا إلى 5 تعالى عم .  

وكذلك فإّن كثيرا من الم�حم والفتن ، وأخبار الزمان ، من آيEات وروايEات وردت مEورد الرمEز      

��?�	�� �W,X�َ  ����: الواقعي ، كما في قوله تعالى مث� الكنائي في د�لتھا على المقصود �Sَ* �WِX�$>َ�H ُR��َ]�ْ� �.�َ�5 �َEِ��5 �W,X�َ ��	�?���Sَ* �WِX�$>َ�H ُR��َ]�ْ� �.�َ�5 �َEِ��5 �W,X�َ ��	�?���Sَ* �WِX�$>َ�H ُR��َ]�ْ� �.�َ�5 �َEِ��5 �W,X�َ ��	�?���Sَ* �WِX�$>َ�H ُR��َ]�ْ� �.�َ�5 �َEِ��5

�+�,	���,3 ; ��	�2�3�ِ ��ُ1�َ� �U��	�� �+َ* �W,X,��>َAُ2 ِL��َV�ْ� � �! ًD���7�+�,	���,3 ; ��	�2�3�ِ ��ُ1�َ� �U��	�� �+َ* �W,X,��>َAُ2 ِL��َV�ْ� � �! ًD���7�+�,	���,3 ; ��	�2�3�ِ ��ُ1�َ� �U��	�� �+َ* �W,X,��>َAُ2 ِL��َV�ْ� � �! ًD���7�+�,	���,3 ; ��	�2�3�ِ ��ُ1�َ� �U��	�� �+َ* �W,X,��>َAُ2 ِL��َV�ْ� � �! ًD���7���� )3(  .  

لتعEEريض ، وفEEي القEEول أو التلEEويح أو ا، أو الرمEEز، أو ا2شEEارة ، وكEEلّ ذلEEك يEEؤدى أمEEا با2يحEEاء    

و� يكون : ((  ����، وعن ا2مام الصادق  )4()) إّن في المعاريض لمندوحة عن الكذب : (( المأثور 

، الرجل منكم فقيھا حتى يعرف معاريض ك�منا ، وإّن الكلمة من ك�منا لتنصرف على سبعين وجھاً 

  . )5()) لنا من جميعھا المخرج 

  

  

  

  

  

  

        : : : : ة اإلسراء ة اإلسراء ة اإلسراء ة اإلسراء املعاني الكنائية يف سوراملعاني الكنائية يف سوراملعاني الكنائية يف سوراملعاني الكنائية يف سور
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�َِ�� ,H	��Xnْ,��&2َ ;�5 �g�],  ����ومّما ورد في ھذه السورة من المعاني الكنائية ، قوله تعالى      ًD�َ�ُ>ْc�! sَ���3 <ْ�'��2َ ;�5 ��Xnْ,��&2َ ;�5 �g�],	,H ��َِ� ًD�َ�ُ>ْc�! sَ���3 <ْ�'��2َ ;�5 ��Xnْ,��&2َ ;�5 �g�],	,H ��َِ� ًD�َ�ُ>ْc�! sَ���3 <ْ�'��2َ ;�5 ��Xnْ,��&2َ ;�5 �g�],	,H ��َِ� ًD�َ�ُ>ْc�! sَ���3 <ْ�'��2َ ;�5

ً���,����! ً�!�ُ>�! ��,'ْ]:َMَ �y���&�ْ� �<ُ�ً���,����! ً�!�ُ>�! ��,'ْ]:َMَ �y���&�ْ� �<ُ�ً���,����! ً�!�ُ>�! ��,'ْ]:َMَ �y���&�ْ� �<ُ�ً���,����! ً�!�ُ>�! ��,'ْ]:َMَ �y���&�ْ� �<ُ����� )1(  .  

 يھب و� يعطي شيئا لشدة إمساكه فجعل اليد مغلولة إلى العنق كناية عن البخل والشح ، كمن �     

وشح نفسه ، وبسط اليد كناية عن التبذير وا2سراف ، وإنفاق ا2نسان كEلّ مEا يملكEه بحيEث � يبقEي 

  . شيئا في يده 

وھاتان العمليتان تمث�ن حالتي ا2فراط في والتفريط في الجانب ا�قتصEادي لrنسEان فEي مقابEل      

سخاء وا�قتصاد ، وقد حّبب 5 تعالى ھذه الوسEطية فEي كEل شEيء ، وھما ال، حالتي الوسط في ذلك

ونھى عن ا2فراط والتفريط ، وفي ا�ية الكريمEة يبEين ا0سEلوب ا0مثEل فEي المنEع وا2عطEاء ، وفEي 

طريقة تدبير ا2نسان لمعيشته وتعامله مع الوسط ا�جتماعي ، ولكن ا0سلوب القرآني لEم يعبEر عEن 

مباشرا ، وإنما عمد إلى استعمال التصوير الكنائي ، بخلق صورة حسية متخيلEة ذلك تعبيرا صريحا 

لrنسان البخيل الشحيح ، وھو مقيد اليدين إلى عنقه بحيث تعطلEه عEن الحركEة تمامEا وتشEل قدرتEه 

عن التصرف بأي نوع من التصرفات التي يمكن أن تصدر عن يديه ، فكأنه قيد نفسه وأحاطھا بأشد 

وھEم يرونEه بھEذه الصEورة التEي ، � سبيل للعطاء ، و� أمل للمحتاجين بقصده للسEؤالالموانع حيث 

تبعث على اليأس والقنوط من خيره ، وانقباض النفس من التوجه إليه ، وھذه الصورة تمثيEل ربمEا 

يكون مبالغا فيه على المستوى الظاھري للواقع ، ولكن 5 سبحانه اللطيف الخبير بعبEاده قEد يكEون 

طى لھذا ا2نسان صورته الواقعية التي يعيشھا مع نفسه ، فھو تصEوير مEن داخEل أعمEاق الEنفس أع

وھEذا التھويEل لصEورة ا2نسEان . الشحيحة التي لو قدر لھا أْن تتجسد و تتشكل لكانت ھذه صورتھا 

اره ، فكما البخيل يدل على النھي البالغ عن التفريط وا2فراط في ا2نفاق الذي أُبرز بذكر لوازمه وآث

كانت كثرة الرماد تدل على كثرة الطبخ وكثرته تدل على كثرة الضيوف ، وكثرتھم تدل على أنه كريم 

، فكذلك صورة قيد اليدين إلEى العنEق �زم يقEود إلEى تعطيEل الحركEة وشEلھا ، وھEذا �زم أيضEا لعEدم 

حاله ، وھذا مEا يوصEل  القدرة على التصرف بالعطاء وھو ما يقود إلى نفرة الناس واشمئزازھم من

  . إلى الملزوم وھو وصف مثل ھذا ا2نسان بالبخل والشح 

وھي صورة اليد المبسوطة ، التي ھي كناية ورمEز لrنسEان المبEذر الEذي �  ةأما الصورة الثاني     

يفتأ فاتحا يده حتى � يستقر فيھا شيء وھي صورة مفخمة أيضا لتجسيد ھذا المعنى الذي أشير إليه 

وازمه الممثلة في بسط اليد الذي يلزم منه عدم قدرتھا على ا�مت�ك وا�حتفاظ بكل شيء ، بسبب بل
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العطاء غير المحسوب ، وھو ما يقود إلى ا2ف�س السريع ، وعدم القدرة على تدبير العEيش الكEريم 

�خEEرين المتEEوازن و بEEدوره يقEEود إلEEى الملEEزوم وھEEو الفقEEر وا�حتيEEاج وعEEدم القEEدرة علEEى مسEEاعدة ا

وقضاء حوائجھم ، ثم الوقوف في نار الم�مة ، مEن الEنفس والنEاس وا�نقطEاع عEن ا�سEتمرار فEي 

  . العيش الحر الكريم 

���ـ�ً ��1ِـ�g َ�ـ � 92َْـ�zَِ         ����: ومن الصور الكنائية ا0خرى في السورة ، قوله تعEالى      �! ِL��َVـ6 �ْ�ـ�M ِ}�5; ��2َـ        zَِ����ـ�ً ��1ِـ�g َ�ـ � 92َْـ�! ِL��َVـ6 �ْ�ـ�M ِ}�5; ��2َـ        zَِ����ـ�ً ��1ِـ�g َ�ـ � 92َْـ�! ِL��َVـ6 �ْ�ـ�M ِ}�5; ��2َـ        zَِ����ـ�ً ��1ِـ�g َ�ـ � 92َْـ�! ِL��َVـ6 �ْ�ـ�M ِ}�5; ��2َـ

�ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ��ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ��ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ��ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ�ً;�ُe َR��&ِ�ً;�ُe َR��&ِ�ً;�ُe َR��&ِ�ً;�ُe َR��&ِ�  ���� )1(  .  

فالمرح ھو شدة الفرح بالباطل ، وھو الفرح الخارج عن حد ا�عتدال ، 0ّن الفرح قد يكون بأمر     

و� يتعدى ا�عتدال ، وأما إذا كEان ، شكرا له، حقيقي كالذي يكون ابتھاجا بنعمة من نعم 5 سبحانه

ا�جتمEاعي أو المEالي أو العلمEي الEذي يوصEل الفرح بالشEيء مEن أجEل قيمEة ذاتيEة كEالفرح بالوضEع 

بعEا شEاذا فEي التصEرف فEي أحوالEه المختلفEة وأقوالEه ، إلى الشعور بالتميز بحيEث يكسEبه طا2نسان 

َ � ُيِحبn اْلَفِرِحينَ  ����: ، وھو قوله تعالى  )2(وقيامه وقعوده ، ومشيه ، فھو من الباطل  f5 f3( ����إِن(  ،

عبEEر عEEن عEEدم تEEوازن الشخصEEية ، ويقابلEEه فEEي عEEدم التEEوازن ا�كتئEEاب أو وھEEذا النEEوع مEEن الفEEرح ي

  . )4(ا�نقباض الشديد وك�ھما سلوك شاذ ومرض نفسي يجب معالجته والتخلص منه 

وا0سلوب القرآني يشير إلEى ھEذا السEلوك وظEاھرة اسEتعظام ا2نسEان نفسEه بEأكثر مّمEا ھEو عليEه    

، ثEم  خلق لظھوره فيه ظھEوراً بّينEاً وھو أحد لوازم ذلك ال)  المشي المرح( بواسطة الرمز وھو ھنا 

يزداد ا�عتنEاء بEذلك المشEھد المEألوف وتكتمEل صEورته بإضEافة لEوازم جديEدة تتمثEل برسEم جزئيEات 

لمشية ا2نسان المتكبر وھو يطEأ بقدميEه ا0رض بطريقEة معينEة تEدل علEى الِكَبEر والخEي�ء والبطEر ، 

�g�1 َ� � (� يدري بوھمه وجھله وخفة عقله ، حيث يأتيه النداء ،سادراً ، متطاو�، ويرفع نفسه شامخا ِ� � �َ �g�1 ِ� � �َ �g�1 ِ� � �َ �g�1 ِ�

ً;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�ْ92ًَ;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�ْ92ًَ;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�ْ92ًَ;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2َ � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�وھو كناية بالرمز عن وھم المتكبر وھو يريد إظھار عظمته وقدرته )   92َْ

ان وطؤك شديدا ، وھي ھEذا إّن ھناك ما ھو أقوى منك � تخرقه قدماك مھما ك: وتمّيزه ، ليقول له 

ا0رض التي تحملك وتغذوك ثّم بعEد ذلEك تضEمك ، وھنEاك مEا ھEو أطEول منEك وأعلEى ، وھEي الجبEال 

الشامخة التي تحفظ توازنك عن السقوط والَمَيدان ، فأعِد النظر بنفسك وقوتك وعظمتك ، لتEرى كEم 
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ترف صاغرا بعظمة ما خلق 5 أنت مھين ووضيع وصغير أمام ا0شياء ، عندما تتطاول عليھا ، واع

تعالى كما خلقك عظيمEا بفطرتEك وروحEك وتواضEعك وتآلفEك مEع مخلوقEات 5 ، ودع الكبريEاء فإنEه 

  . رداء 5 و� يحلّ لك أْن تنازع 5 رداءه 

��`�ـ��}ِ �َِ�ـ�   ��`�ـ��}ِ �َِ�ـ�   ��`�ـ��}ِ �َِ�ـ�   ��`�ـ��}ِ �َِ�ـ�       *�Y#���� ِW��َ ��ـ�,��Y#���� ِW��َ* �s�ُ ��ـ�,��Y#���� ِW��َ* �s�ُ ��ـ�,��Y#���� ِW��َ* �s�ُ ��ـ�,��s�ُ  ����: ومن الكنايات اللطيفة القائمة على ا2شارة وا2يماء قوله تعالى        

ً�7�,X�`�! �+�َ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ��5 ِ<�$�>�� ِl��َxً�7�,X�`�! �+�َ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ��5 ِ<�$�>�� ِl��َxً�7�,X�`�! �+�َ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ��5 ِ<�$�>�� ِl��َxً�7�,X�`�! �+�َ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ� �+ِ� ِ���َN�ْ� �+4��ُ��5 ِ<�$�>�� ِl��َx����)1(  ففيھا إشارة إلى جواز جمع الص�تين ،:           )

في الوقت المشترك بينھما ، حيث يفسر دلEوك الشEمس بزوالھEا ، وغسEق ) الظھرين  ، والعشاءين 

ھذا التقدير يكون المذكور في ا�ية ث�ثة أوقات ، وقت الزوال ، ووقت أول وعلى (( الليل بظلمته ، 

المغرب ، ووقت الفجر ، وھذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظھEر والعصEر فيكEون الوقEت مشEتركا 

بين ھاتين الص�تين ، وأن يكون أول المغEرب وقتEا للمغEرب والعشEاء ، فيكEون ھEذا الوقEت مشEتركا 

الص�تين ، وھذا يقتضي جواز الجمع بEين الظھEر والعصEر وبEين المغEرب والعشEاء أيضا بين ھاتين 

  .  )2()) مطلقا 

وقد اختاره علماء الشEيعة واسEتدلوا علEى أّن وقEت الظھEر موّسEع إلEى غEروب الشEمس ، ووقEت     

ن ھي احد أدلة الجمع فEي الحضEر ب�E عEذر ، للEذي(( المغرب موّسع إلى انتصاف الليل ، وھذه ا�ية 

أنEه ) الصEادق(ذھبوا إليه وأّيدوا ذلك بما رواه العياشي بإسناده عن عبيدة وزرارة عن أبي عبد 5 

إّن 5 تعEالى افتEرض أربEع صEلوات أول وقتھEا مEن زوال الشEمس إلEى انتصEاف : قال في ھذه ا�ية 

قبEل ھEذه ، ومنھEا الليل ، منھا ص�تان أول وقتھما من عند زوال الشمس إلى غروبھا ، إ�ّ أّن ھEذه 

  .  )3())وقتھما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إ�ّ أّن ھذه قبل ھذه لص�تان أو

كحEديث ابEن (( وكذلك مّما يؤيد صحة ھذه ا2شEارة بعEض ا0حاديEث الصEحيحة عEن أھEل السEنة      

وايEة لعصر جمعEا بالمدينEة ، وفEي رصلى رسول 5 الظھر وا" : صحيح مسلم " عباس ، وھو في 

، وبذلك  )4())، صلى ثمانيا جمعا ، وسبعا جميعا من غير خوف و� سفر ) صلى 5 عليه وسلم(نه أ

من أنه دلّ الEدليل علEى أّن  –بعد استد�له المتقدم على جواز الجمع  –يندفع ما ذكره الفخر الرازي 

    )5(. الجمع في الحضر من غير عذر غير جائز 
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 ؛ ھنا أّن ا�ستد�ل بھذه ا�ية الكريمة بطريق ا2شارة اسEتد�ل � قيمEة لEهوالذي نريد أْن نقرره     

وإنما ا�عتماد عند الشيعة فEي جEواز ، 0نه ِصْرف إشارة وإيماء لم يبلغ درجة الظھور عند علمائنا 

الجمEEع بEEين الص�EEتين ھEEو ظھEEور ھEEذه ا2شEEارة ورقّيھEEا إلEEى مسEEتوى الEEدليل عنEEد ا2مEEام المعصEEوم 

وغيEره مEن  ����من ھذه ا�ية كما تقدم في رواية عن ا2مEام أبEي عبEد 5 جعفEر الصEادق المستنبط 

ا0ئمة عليھم الس�Eم العEارفين بلغEة ا2يمEاءات وا2شEارات والرمEوز واللطEائف والحقEائق القرآنيEة ، 

 وكذلك اعتمادھم على صحيح السنة الشريفة الواردة في مصادر الحديث لدى الفريقين التي نقلت لنا

بھذه الكيفية دون خEوف أو عEذر ، والتEي ذكرنEا بعضEا ) صلى 5 عليه وآله وسلم(ص�ة رسول 5 

، وأما ا2شارة في ھذه ا�ية بالنسبة لعلماء الفقه وا�ستنباط فھي ل�ستئناس وعضد الدليل  )1(منھا 

 .  

  : ومثل ھذه ا�ية في ا2شارة قوله تعالى       

        ���� ���� ِW��َ*�5���� ِW��َ*�5���� ِW��َ*�5���� ِW��َ*�5ِ<�$�>�� � �! ً�N�َُh�5 ِ���X�	�� ِ6Mَ��eَ �Y#ِ<�$�>�� � �! ً�N�َُh�5 ِ���X�	�� ِ6Mَ��eَ �Y#ِ<�$�>�� � �! ً�N�َُh�5 ِ���X�	�� ِ6Mَ��eَ �Y#ِ<�$�>�� � �! ً�N�َُh�5 ِ���X�	�� ِ6Mَ��eَ �Y#���� )2(  .  

حيث ا2يماء إلى الصEلوات النھاريEة وھEي ص�Eة الصEبح والظھEرين ، والليليEة وتشEمل المغEرب      

  . والعشاء 

ومن الكنايات ا0خرى التي اعتمدت الرمزية 0جل التعمية والتغطيEة للمعنEى ، وعEدم التصEريح       

سمياتھا ، 0ّن ذلك يشكل خطرا مستقبليا على القرآن الكريم وا2س�م عموما ، قوله تعالى با0مور بم

��4+ِو  ����: ُ]�ْ� 6�M Dََ1�,'ْ>���ْ� �Y�����`���5 ِU��	>�� ًD�	:ْ�M ���ِ� sَ��	�3��َ* 6�:��� �3������ ��	>ْ�'�? ��!َِ+4��ُ]�ْ� 6�M Dََ1�,'ْ>���ْ� �Y�����`���5 ِU��	>�� ًD�	:ْ�M ���ِ� sَ��	�3��َ* 6�:��� �3������ ��	>ْ�'�? ��!َِ+4��ُ]�ْ� 6�M Dََ1�,'ْ>���ْ� �Y�����`���5 ِU��	>�� ًD�	:ْ�M ���ِ� sَ��	�3��َ* 6�:��� �3������ ��	>ْ�'�? ��!َِ+4��ُ]�ْ� 6�M Dََ1�,'ْ>���ْ� �Y�����`���5 ِU��	>�� ًD�	:ْ�M ���ِ� sَ��	�3��َ* 6�:��� �3������ ��	>ْ�'�? ��!َ ���� )3(  .  

كرمز كنائي لتوصيل فكرة �بد منھا ) الشجرة الملعونة ( فإّن ا0سلوب القرآني عمد إلى توظيف      

لھذه ا0مة عن طريق القرآن الكريم ، دون المساس بمشاعر ا�خرين وإغاضتھم وحملھم على اتخاذ 

المواقف المعادية الصريحة لrس�م والقEرآن ، وھEذه الرمزيEة ھEي خيEر مEا يحقEق ھEذه الغايEة ، لمEا 

وانطباقه على مصاديق ووجوه متعددة ، ولذلك نرى اخت�ف آراء  يحمله الرمز من تعدد ا�حتما�ت

المفسرين في توجيه الرمز وا2شارة إلى مصداقه الحقيقي ، ونجد ذلك واضحا في توجيه الرمز فEي 

  . ھذه ا�ية الكريمة 

ة ونحن ھنا أمام صورة رمزية � يمكن التوصل إلى معرفة د�لتھا اعتمادا على اللوازم المذكور     

في النص ، وذلEك 0ّن ھEذه اللEوازم مEن البعEد والعموميEة التEي تجعEل مEن الرمEز يغضEي عEن الد�لEة 
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صEلى 5 عليEه والEه ( التفصيلية للمعنى ، فالشجرة الملعونة في القرآن ، والرؤيا التEي رآھEا النبEي 

الرجوع إلEى � يمكن إدراكھا تفصEي� اعتمEادا علEى معطيEات الEنص الظEاھر ، وإنمEا يكEون بE) وسلم 

  ) . عليھم الس�م(، وأھل بيته المعصومين ) صلى 5 عليه وآله(القول المأثور عن النبي 

ولذلك نرى أّن المفسرين قد أعطوا عEدة احتمEا�ت فEي تفسEير ھEذا الرمEز فقEالوا فEي الشEجرة        

  : الملعونة ث�ثة أقوال  ھي 

  . إنھا كناية عن اليھود  -1

 . ورد ذكرھا في القرآن الكريم  التي مإنھا شجرة الزقو -2

ولكن الرأي المأثور المسند بالروايات الدالة ھو أّن الشجرة الملعونة في القرآن ھم بنو  -3

وقتلھم ذريته ،  ف، حيث أخبر 5 تعالى نبّيه الكريم  بتغلبھم على مقامه الشري  )1(أمّية 

بني أمية ينزون على ) وآلهصلى 5 عليه ( رأى رسول 5:  ((  قال سعيد بن المسيب 

خEرج وأ(( ،  )2()) منبره نزو القردة فساءه ذلك وھذا قول ابن عباس في روايEة عطEاء 

رأيت بنEي ) : صلى 5 عليه وسلم(قال رسول 5 : ابن أبي حاتم عن يعلى بن مرة قال 

ة عليه الص�E(أمية ينزون على منابر ا0رض وسيملكونھا فتجدونھم أرباب سوء واھتم 

خEرج ابEن عمEر أّن ، وأ )3() ا�يEة ..... وما جعلنEا ( فأنزل 5 سبحانه ، لذلك ) والس�م

رأيت ولد الحكم بEن أبEي العEاص علEى المنEابر كEأنھم : قال ) صلى 5 عليه وسلم(النبي 

الEخ ، والشEجرة الملعونEة ، الحكEم .... " ومEا جعلنEا " القردة وأنزل 5 تعEالى فEي ذلEك 

خرج ابن مردويه عن عائشة رضEي 5 عنھEا ، أنھEا قالEت لمEروان وأ. ((  )4()) وولده 

يقول 0بيك وجEدك إنكEم الشEجرة ) صلى 5 عليه وسلم(سمعت رسول 5 : " بن الحكم 

 .  )5(" )) الملعونة في القرآن 

والم�حEEظ علEEى ھEEذه ا0قEEوال الث�ثEEة أنھEEا � تنسEEجم جميعھEEا مEEع الرمEEز بصEEورته الفنيEEة 

ارة ، 0ّن أھمية معرفة تلك الشجرة كونھEا فتنEة للنEاس ومحّكEا للثبEات علEى ا2يمEان للعب

وا2س�م والحق ، وشجرة الزقوم � تصEلح ھنEا كرمEز فنEي لھEذه الظEاھرة ا�جتماعيEة ، 

ويبقى ا0مر ا0خير متأرجحا بين كل من اليھود وبني أمية ، 0ّن كل منھما يمثل الشجرة 

لھذه ا0رض مصدر فساد وتلوث ، ولEم تقطEف للبشEرية يومEا ثمEرة المتنامية التي كانت 

د وا2ذ�ل ، والذي جنّية طيبة ، بل أذاقتھا من أصناف المرارة والعذاب والقتل وا�ستعبا
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أّن ھذه الفتنة فتنة داخلّية وھي إشارة إلEى عEدو ا2س�Eم مEن ھEذه  صلنيبدو من ظاھر ا

صلى (ذا ما أشارت إليه الرؤيا التي رآھا النبي ا0مة ، وليس عدوا خارجيا كاليھود ، وھ

، فيتبين عند ذاك أّن المراد بھذا الرمEز ھEم بنEو أميEة الEذين حكمEوا ھEذه ) 5 عليه وآله

  . ا0مة سنين عجاف 

  
ومEEن صEEور الكنايEEة فEEي السEEورة أيضEEا مEEا يعرضEEه 5 سEEبحانه مEEن حجEEج وبEEراھين وصEEور مEEن     

�1ـ�          ����: فEي اليEوم ا�خEر مEن الEذين قEالوا  التبكيت لمنكري البعث وا2عادة ِ��1ـ�      �5َ�ـ��ُ�� *َ�Eَِ� �ُ	�ـ� �oَ�H!ـ�ً 2�Mَ,��5ـ�ً *َ ِ��1ـ�      �5َ�ـ��ُ�� *َ�Eَِ� �ُ	�ـ� �oَ�H!ـ�ً 2�Mَ,��5ـ�ً *َ ِ��1ـ�      �5َ�ـ��ُ�� *َ�Eَِ� �ُ	�ـ� �oَ�H!ـ�ً 2�Mَ,��5ـ�ً *َ ِ��5َ�ـ��ُ�� *َ�Eَِ� �ُ	�ـ� �oَ�H!ـ�ً 2�Mَ,��5ـ�ً *َ

ــ�+� �Sْ<[ــ�ً ?���3ــ��ً ُZ�,'�&��َ�ًــ�ً ?���3ــ��]>ْ�S �+ــ� ُZ�,'�&��َ�ًــ�ً ?���3ــ��]>ْ�S �+ــ� ُZ�,'�&��َ�ًــ�ً ?���3ــ��]>ْ�S �+ــ� ُZ�,'�&��َ����� )1(  يEEنص القرآنEEبھم الEEــ��ً ����، فيجي 3���� �5َ* "Y��ــ� ــ�� ���� ــْ> �1�ُُ ــ���Y" *�5َ ����3ــ��ً�ُ ــ�� ���� ــْ> �1�ُُ ــ���Y" *�5َ ����3ــ��ً�ُ ــ�� ���� ــْ> �1�ُُ ــ���Y" *�5َ ����3ــ��ً�ُ ــ�� ���� ــْ> �1�ُُ ــ6     �ُ �M ,�ــ ,&ْA�3 ــ� ــ�S �5َ* 6ْ<[ــ�ً !��� �M ,�ــ ,&ْA�3 ــ� ــ�S �5َ* 6ْ<[ــ�ً !��� �M ,�ــ ,&ْA�3 ــ� ــ�S �5َ* 6ْ<[ــ�ً !��� �M ,�ــ ,&ْA�3 ــ� *�S �5َْ<[ــ�ً !���

 �Wُ�ِ�5,�,v �Wُ�ِ�5,�,v �Wُ�ِ�5,�,v �Wُ�ِ�5,�,v���� )2(  .  

، وكل ) الخلق الذي يكبر في الصدور ( و ) الحديد ( الحجارة و ( مام رموز ث�ثة ھي فنحن ھنا أ    

،  ةواحد من ھذه الرمEوز يشEير إلEى د�لEة خاصEة ، فالحجEارة ترمEز إلEى القEوة ، والحديEد إلEى الشEد

ه إلي وھذا ما ذھب،  والخلق الذي يكبر في الصدور يرمز إلى مطلق ا0شياء المتميزة بالمنعة والقوة

  )3(. بعض المعنيين بشؤون التفسير 

سEتحالة افالنص القرآني بھذه الرموز الث�ثة ، يريEد أْن يبEين للمنكEرين الEذين يظنEون أّن سEبب      

ا2عادة من جديد ھو ھشاشة أجسادھم وتفرقھا وتحللھا بعEد المEوت ، أنھEم لEو كEانوا بقEوة وص�Eبة 

أْن يبلى أو يفنEى كEالموت نفسEه ، َلَبعEثھم 5 تعEالى  الحجارة أو شدة الحديد أو أي خلق آخر يستبعد

  . من جديد 

نه � فرق في فھم فلسفة البعث بين رموز للكناية عن حتمية البعث ، وأفالنص ھنا يوظف ھذه ال    

  . ما ھو ضعيف ولين ، وبين ما ھو قوي وشديد 

مشّخصEة تأكيEدا لEه ومبالغEة ، ومن الكنايات التي تؤدى بتصوير لوازم المكنى عنه ، وعرضھا      

���'ْ1	�� �Hَ<�  ����: قوله تعالى ،  َ* �َEِ��5 �>َ�H ��	���'ْ1 َ* �َEِ��5 �>َ�H ��	���'ْ1 َ* �َEِ��5 �>َ�H ��	���'ْ1 َ* �َEِ��5+��1a�+��1a�+��1a�+��1a�    ً�)5,_�3 �+�َ� ���`�� ,0���! �َEِ��5 �0ِ&�1���ِ (َV1َ�5 �L���Hَ*ً�)5,_�3 �+�َ� ���`�� ,0���! �َEِ��5 �0ِ&�1���ِ (َV1َ�5 �L���Hَ*ً�)5,_�3 �+�َ� ���`�� ,0���! �َEِ��5 �0ِ&�1���ِ (َV1َ�5 �L���Hَ*ً�)5,_�3 �+�َ� ���`�� ,0���! �َEِ��5 �0ِ&�1���ِ (َV1َ�5 �L���Hَ*���� )4(  .  

                                      
  .  49: سورة ا2سراء  - 1
  .  51 – 50: سورة ا2سراء  - 2
  .  324: دراسات فنية في صور القرآن : ينظر  - 3
  .  83: سورة ا2سراء  - 1
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بEدا : أعEرض لEي كEذا ، أي: ل ناحيته ، فإذا قيE: أي، أظھر عرضه ) : ((أعرض  ( فالمراد بـ       

  . )1())ى مبديا عرضهوّل : أعرض عنى فمعناه : ناوله ، وإذا قيلعرضه فأمكن ت

(      عيدة عنا ، ومجمEوع قولEه تعEالىاتخذ لنفسه جھة ب: والنأي ھو البعد ، ونأى بجانبه ، أي     

، صورة لحال ا2نسEان فEي تباعEده وانقطاعEه ، وھEو كنايEة عEن ا�سEتكبار ، ) عرض ونأى بجانبه أ

، المسEتكبرين الم�زمEة لھEم ،  ي العطEف وا2عEراض عEن ا�خEرين ، مEن أفعEالوا�ستع�ء ، 0ّن ثن

فصورة نأى بجانبه ، وھي حركة جسمية إنما تشكل رمزا لحركة داخلية نفسية ھي عدم الشكر ] ((

، وھي صورة مأخوذة من واقع ا2نسان ،  )2()) تعالى على نعمه ، أو عدم التواصل مع 5 سبحانه 

  . شخص فلويت جانبك عنه وابتعدت به عن مواجھته ، إنكارا وتجاھ� لوجوده وأثره كما لو حدثك 

نه التي � تعد و� تحصى ، في حين أ وھذا يكشف أّن ا2نسان � يتلفت كثيرا إلى نعم 5 سبحانه     

 )3( يتحسس لفقدانھا ، ويكون أكثر تحسسا ، ل�yم والشرور التي قد تصيبه باليأس والقنوط سريعا

 .  

وھذه الكناية أيضا تكشف عن حالة التناقض النفسي ، التي يعيشھا ا2نسان في داخله في ع�قته     

�1���ِ&ِـ�0 �5�Eَِ�  ����: مع 5 تعالى ، حيث يقول سبحانه في وصف ھذه الع�قة  (َV1َ�5 �L���Hَ* ِ+���1ْ�V�ْ� �>َ�H ��	���'ْ1 َ* �َEِ��5  �َEِ��1���ِ&ِـ�5 �0 (َV1َ�5 �L���Hَ* ِ+���1ْ�V�ْ� �>َ�H ��	���'ْ1 َ* �َEِ��5  �َEِ��1���ِ&ِـ�5 �0 (َV1َ�5 �L���Hَ* ِ+���1ْ�V�ْ� �>َ�H ��	���'ْ1 َ* �َEِ��5  �َEِ��1���ِ&ِـ�5 �0 (َV1َ�5 �L���Hَ* ِ+���1ْ�V�ْ� �>َ�H ��	���'ْ1 َ* �َEِ��5

,_�3 �+�َ� ���`�� ,0���!,_�3 �+�َ� ���`�� ,0���!,_�3 �+�َ� ���`�� ,0���!,_�3 �+�َ� ��أنEا إذا أنعمنEا علEى ا2نسEان ھEذا الموجEود الواقEع فEي مجEرى : (( ، والمعنEى  ����5(ـ�ً 5(ـ�ً 5(ـ�ً 5(ـ�ً !���0, ��`�

ا0سباب اشتغل بظواھر ا0سباب وأخلEد إليھEا فنسEينا ولEم يEذكرنا ، وإذا نالEه شEيء يسEير مEن الشEر 

، كونه متعلقا بأسبابه، فُسلب منه الخير وزالت عنه أسبابه ، ورأى ذلك ، كان شديد اليأس من الخير

  )4())ھو يرى بط�ن أسبابه ، و� يرى لربه في ذلك صنعاو

�א�(%ل�א�/��� �

                                 املعاني الداللية يف سورة اإلسراءاملعاني الداللية يف سورة اإلسراءاملعاني الداللية يف سورة اإلسراءاملعاني الداللية يف سورة اإلسراء  

���  :$(�وמ�א�����3$א�د
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بمعنى الھداية وا�فتخار والمّنة ، وھEي مصEدر مEن الفعEل دلّ يEدلn ، ولEه لغEات ث�ثEة ، : الد�لة لغة 

  .  )1(َد�لة ، وِد�لة ، وُد�لة ، بفتح الدال وضمھا وكسرھا ،إ� أّن الفتح أعلى : يقال 

 ،عالم، والدال َمْن حصل منه ذلك ، والدليل في المبالغة ك صل الد�لة مصدٌر كالكناية وا2مارةوأ ((   

  .  )2())وقدير ، ثم يسمى الدال والدليل كتسمية الشيء بمصدره ،وعليم 

خر ، والشEيء آكون الشيء بحاله يلزم من العلم به العلم بشيء  (: (ة في ا�صط�ح فھي أما الد�ل

لEى معرفEة الشEيء إ ما ُيتوصل به ((وبعبارة أخرى ھي .  )3() )ا0ول ھو الدال والثاني ھو المدلول 

كEان أكد�لة ا0لفاظ على المعنى ود�لة ا2شارات والرمEوز والكتابEة والعقEود فEي الحسEاب ، وسEواء 

!�ـ�  !�ـ�  !�ـ�  !�ـ�  (( : ىيرى حركة إنسEان فEيعلم أّنEه حEي ، قEال تعEال نلم يكن ،  كم أمذلك بقصد ممن يجعله د�لة 

ِL��َV�ْ� ُD���7 ���ِ� �0�2���! �>َ�H �W,X���7ِL��َV�ْ� ُD���7 ���ِ� �0�2���! �>َ�H �W,X���7ِL��َV�ْ� ُD���7 ���ِ� �0�2���! �>َ�H �W,X���7ِL��َV�ْ� ُD���7 ���ِ� �0�2���! �>َ�H �W,X���7 ( (( ()4(  .  

وھEEو دليEEل  ،دّلEEه علEEى الطريEEق ((وأصEEل الد�لEEة حسEEٌي يEEراد بEEه ا�ھتEEداء إلEEى الطريEEق ، فيقEEال      

، ثم اُستعمل بعد ذلك اسEتعما� مجازيEا   )5( ))اھتديت إليه: دللت ُ الطريق وھم أد�ؤھا ، وأ ،المفازة

َھا الfِذيَن آَمُنوا َھEلْ أَُدلnُكEْم َعَلEى ِتَجEاَرٍة ُتْنِجEيُكْم ِمEْن  ����: للد�لة على ا0مور المعنوية كقوله تعالى  nَيا أَي

    )6( . ���� َعَذاٍب أَلِيمٍ 

اللفEظ بEالمعنى ،  في ظھوره ونشأته في تحديد وبيان ع�قة المصطلح بعد عقلي ھذاولقد كان ل      

، التEي  ارتبط استعماله وشيوعه ارتباطا وثيقا في الدراسEات المنطقيEة والفلسEفية وا0صEوليةولذلك 

وقد تابعھم بعEد ذلEك فEي اسEتعمال . لى المعنى عن طريق الد��ت العقلية كانت تھدف إلى الوصول إ

المصطلح أو ا2شارة إليه ، المتأخرون من اللغويين الذين تEأثروا بالمEدارس الك�ميEة ، ويظھEر  ھذا

 ذلك جليا عند عبد القاھر الجرجاني في نظرية النظم ، ومن جاء بعده من علماء اللغة والب�غة ، و�

لغايEة مEن ذلEك وا يعني ذلك أّن علماء اللغة ا0وائل كانوا في غنى عن البحث الد�لي ،  وكيف يكون

بالنظر في د�لة تلك  يتأتى ذلك إ�ّ  لى المعنى الذي تدل عليه ا0لفاظ ، و�دراسة اللغة ھي الوصول إ

ولكن الفارق الجوھري بين الد�لة عند المناطقة وا0صوليين ، وبين علماء اللغة ھو في . ا0لفاظ ؟ 

  . رتبة الد�لة ومنشئھا وطريق ارتباط اللفظ بالمعنى 

                                      
  .  343/ 7) دلل : ( ، وتاج لعروس  4/394) دلل (  :لسان العرب : ينظر  - 1
  .  171: المفردات في غريب القرآن  - 2
  .  2/284: ، وكشاف اصط�حات الفنون  36/ 1: المنطق : ، وينظر  61: التعريفات  - 3
  .  171: المفردات  - 4
  .  280: أساس الب�غة  - 5
  .  64:  الد�لة القرآنية عند الشريف المرتضى :ينظر   -6 
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سEEم المشEEترك بEEين اللفEEظ والمعنEEى والEEذھن علEEى أنEEه القاألEEى العقEEل فقEEد نظEEر أصEEحاب المنطEEق إ    

لتزاميEEة ، المطابقيEEة ، والتضEEمنية ، وا�:   لEEى ث�ثEEة أقسEEامقسEEموا الد�لEEة إ ولEEذلك ،  )1(والشEEيء

ن إ(( : وا لى مراتب الد��ت في الوجود ووضعوا الد�لEة اللفظيEة فEي الرتبEة الثالثEة وقEالوأشاروا إ

اللفEظ  للشيء وجودا في ا0عيان ثم في ا0ذھان ، ثم في ا0لفاظ ، ثم في الكتابة ، فالكتابة دالEة علEى

.  )2())، والEذي فEي الEنفس ھEو مثEال الموجEود فEي ا0عيEانظ دال على المعنى الEذي فيEه الEنفسواللف

ب مفھEوم والمصEداق ، والنسEوال ،وكذلك ميزوا في دراساتھم بين مفاھيم متعددة ، كالجزئي والكلEي

  . لى تعريف ا0شياء تعريفا جامعاً مانعاً ا0ربعة ، واجتھدوا في الوصول إ

أما الفقھاء فقد اھتموا بتحديد الد�لة اھتماما كبيرا ، وذلك بدافع الحرص الشEديد علEى فھEم          

مEا كEان ا�خEت�ف  وكثيEرا ،النصوص الشرعية فھما صحيحا يمكنھم مEن اسEتنباط ا0حكEام الشEرعية

لEى ا�عتمEاد علEى ولEذلك دعEت الحاجEة شEيئا فشEيئا ، إ بينھم بسبب تحديد تلك الد�لة تحديدا دقيقEا ،

) علم ا0صول ( فظھر بفعل ھذه الحاجة الملحة  ،أصول مشتركة ينطلق منھا الفقيه في تحديد الد�لة

شEامخا ، وحق�E ھامEاً مEن حقEول لEى أْن أصEبح اليEوم علمEا ذي نشأ وترعرع في أحضان الفقھEاء إال

  . المعرفة 

فكان الجانب اللغوي الد�لي من أھم الجوانب التي يقوم عليھEا علEم ا0صEول الEذي أسEس علEى       

،  حيEEث إّن ا0صEEوليين اعتمEEدوا فEEي فھEEم نصEEوص القEEرآن الكEEريم والسEEنة  )3(منطEEق اللغEEة العربيEEة 

ية ودراسEتھا با�سEتعانة بالنتEائج التEي توصEل إليھEا النبوية على استقراء ا0ساليب والمفردات العرب

ولكEEنھم لEEم يتعEEاملوا مEEع ھEEذه ا0سEEاليب بEEا0داة نفسEEھا التEEي اعتمEEدھا .  )4(الب�غيEEون واللغويEEون 

وإنما كان ميزانھم في تحديEد الEد��ت ھEو العقEل ممEا � ، الب�غيون واللغويون ، وھي الذوق غالباً 

الدقة والتشعب وا2تقان ولذلك ترى أّن نظراتھم ونظرياتھم قد امتازت ب يتيح مجا� كثيرا ل�خت�ف ،

لى نتائج قد تختلف مع النتائج التي توصل إليھا الب�غيون واللغويEون بصEورة عامEة فEي وتوصلوا إ

  . وضرورية في علم ا0صول  تھم الد�لية التي تعد مقدمة ھامةدراسا

،  )5()أبواب الخطاب( ، أو) اللغوية  المقدمات( ما يعرف بـ فقد كانت المصنفات ا0صولية تبدأ ب     

العEEام : وقEEد تنEاولوا فEEي ھEذه المقEدمات موضEEوعات د�ليEة مختلفEEة مثEل .  )6() مباحEث ا0لفEاظ ( أو 

ود�لEة ا0مEر والنھEي ، والحقيقEة والمجEاز ، والمشEترك والمتEرادف ، ونشEأة  ،والخاص ، والمشEتق

                                      
  .  67: الد�لة القرآنية عند الشريف المرتضى  :ينظر  - 1
  .  32/ 1: ، وينظر المنطق  42- 41: معيار العلم  - 2
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  .  29 – 12: ، وإرشاد الفحول  24 – 14: في أصول الفقه  دتم، والمع 20 – 7/ 1: لى أصول الشريعة الذريعة إ: ينظر  - 1
  . وما بعدھا  83/  1: الحلقة الثالثة ، وما بعدھا ، دروس في علم ا0صول  47/  1: أصول الفقه : ينظر  - 2
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لى ذلك من تقييد ، والمفّصل والمبين ، وما إاللفظ والمعنى ، وا2ط�ق وال اللغة ، وطبيعة الصلة بين

ھEو ا�تجاھات الد�لية التي درست بنظرات عقليEة صEارمة ، وذلEك اعتقEادا مEنھم بEأن النظEر العقلEي 

وتوضEيحه  ي يراد منھا تحديد الحكEم الشEرعي لى ا2قناع ، وخاصة في المسائل الشرعية التأقرب إ

  . للمكلف 

ية في جوانب ن كان لھم فضل السبق في إثارة كثير من المسائل الد�لء اللغة فھم وإأّما علما        

لEى البحEث أنھEم نظEروا إ لى فھم المعنى وتحديده علEى مسEتويات متعEددة ، إ�ّ متعددة بغية الوصول إ

بعEدوا الجانEب ، وأ أنھم عمدوا إلى دراسEة اللغEة فEي ذاتھEا :الد�لي ضمن النطاق الداخلي للغة ، أي

تضافرت جھودھم على مستوى الد�لة الوضعية لWلفEاظ  ھم ، ولذا العقلي الصرف من نطاق دراسات

لEى يEة ، ثEم بعEد ذلEك إوما يحوطھا من د��ت تابعEة أخEرى كالد�لEة الصEوتية ، والصEرفية ، والنحو

توصEل علماؤھEا  اللغة ، وما وفق معطياتعلى لتزامية والسياقية ، وكل ذلك بنظر ذوقي الد��ت ا�

لبحEث والتجديEد ، إلى قواعد وقوانين وضعية تراكمEت وتطEورت وتشEعبت عبEر مسEيرة طويلEة مEن ا

لى أْن تصبح ھذه الدراسات علما مستق� يجمع بين ھذه الدراسات المختلفة ما أرسى القاعدة إوھذا 

دراسة المعنى ( فه بعضھم بأنه عرّ ، الذي ي) علم الد�لة ( التي تبحث في المعنى بمصطلح جديد ھو 

  .  )1() ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى ( أو ) العلم الذي يدرس المعنى ( أو ) 

وقد ظھر ھذا المصطلح بين علماء اللغة الغربيين ، ومEن ثEم ، بصEورة محEددة فEي نھايEة القEرن     

وأطلقوا عليه عدة .  )2(م قاصدا علم المعنى  1883التاسع عشر على يد الفرنسي ميشال ب� عام 

، أما فEي اللغEة العربيEة فيسEميه )   Semantics( أسماء في اللغة ا�نجليزية أشھرھا ا�ن كلمة 

يه لق عل، وبعضھم يط) علم المعنى ( بفتح الدال وكسرھا ، وبعضھم يسميه ) علم الد�لة : ( بعٌض 

  . )3(لمة ا�نجليزية أو الفرنسية ، أخذا من الك) السيمانتيك ( اسم 

، فھو علم لغوي يقوم على تحليل معنى الكلمة أو  )4(والموضوع ا0ساس لھذا العلم ھو المعنى      

  .  )5(العبارة وعلى اكتشاف أوسع الع�قات بين الوحدات اللغوية المختلفة

لغEة ، فكمEا أّن علEوم اللغEة وحقيقة ا0مر أنه � يمكEن فصEل علEم الد�لEة عEن غيEره مEن فEروع ال    

لEى ا�سEEتعانة بھEذه العلEEوم ، يحتEاج علEEم الد�لEة 0داء وظيفتEEه إتسEتعين بالد�لEEة للقيEام بتحلي�تھEEا ، 

   :م�حظة عدة جوانب منھا  لىتحديد معنى الحدث الك�مي نحتاج إفل

  . الجانب الصوتي الذي قد يؤثر في المعنى  -1

                                      
  .  11: حمد مختار عمر علم الد�لة ، أ - 3
  .  4: ، وعلم الد�لة ، بالمر  6: ي ، فايز الداية ، وعلم الد�لة العرب 10 – 9: علم الد�لة السلوكي : ينظر  - 4
  .  11: حمد مختار عمر علم الد�لة ، أ: ينظر  - 5
  .  5:  ينظر المصدر نفسه - 1
  .  7: علم الد�لة السلوكي : ينظر  - 2
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 . دراسة التركيب الصرفي للكلمة  -2

 . اعاة الجانب اللغوي مر -3

 . بيان المعنى المعجمي للكلمة  -4

 . لتزامية ني ا�معرفة المعا -5

 . معرفة ومتابعة التطور الد�لي للكلمات  -6

 )1(. لى المعنى ذلك مما يعد رمزا يشار به إ لىوما إ -7

وطريقEة  لى أّن ھذا المصطلح ، وإْن كان جديدا في تسميته واسEتق�لهو�بد لنا من التنويه ھنا إ     

لى جذور سابقة وجھود كبيرة لعلماء العرب والمسلمين أنه يرجع في مضمونه ومحتواه إ طرحه إ�ّ 

لى كثير من قضايا البحث الد�لي ، وكشEفوا عEن سEماته وا ركائز ھذا العلم حيث التفتوا إالذين وضع

حث اللغوي عند العEرب فقد كان الب. )2(فكّونوا بذلك ركائزه الضخمة وحققوا مزية ا�كتشاف العلمي 

في د��ت الكلمات من ا0عمال المبكرة في البحEث الEد�لي ، كالبحEث فEي معEاني الغريEب فEي القEرآن 

لى ذلك لفاظ ، والوجوه والنظائر ، وما إالكريم ، والبحث في مجاز القرآن الكريم ، وتأليف معاجم ا0

  .  )3(راسات الد�لية، ثم تنوعت اھتماماتھم بعد ذلك فغطت جوانب كثيرة من الد

وبذلك يتضح أّن مباحث ھذا العلم ليست بجديدة ، فقد أثيرت وطرحت وعولجت ولكن ليس بإطار     

معالجEة القضEايا ( (العلم المستقل المميز عن فروع علوم اللغة ا0خرى ، وبذلك نستطيع القول بEأن 

متخصصين إنما تعد ثمرة من ثمرات الد�لية بمفھوم العلم ومناھج بحثه الخاصة وعلى أيدي لغويين 

  . )4())اللغوية الحديثة وواحدة من أھم نتائجھا  تالدراسا

وعلم الد�لة اليوم يعد من أھم الوسائل العلمية في تحديد المعاني ودراسة النصوص ، 0نه يعتمد     

دة ، وإنمEا والقواعEد الجامE الشمولية والمرونة في دراسEة الEنص و� يتقيEد بمجموعEة مEن القEوانين

لى تسخير ھذه العلوم التي مEن شEأنھا أن توصEله إلEى المعنEى بمEا فEي ذلEك علEوم الصEرف ، يسعى إ

لEEى دراسEEة السEEياق والمفھEEوم ، وتعEEدد والمعجEEم ، وعلEEم ا0صEEوات ، مضEEافا إوالنحEEو ، والب�غEEة ، 

اللغEة ككEائن حEي  لىية المرتبطة باللغة ، 0نه ينظر إالمعنى ، ودراسة الظواھر ا�جتماعية والسلوك

لEى ذلEك ، فيتغيEر نين الزمEان والمكEان والبيئEة ومEا إمرتبط با2نسان الذي تحكمEه قEوا فھو متطور ،

كEان خEارج نطEاق ورغم اھتمام علم الد�لة بدراسة الرموز وأنظمتھا حتى مEا (( ويتطور تبعا لھا ، 

                                      
  .  15: حمد مختار عمر علم الد�لة ، أ: ينظر  - 3
  . وما بعدھا  33:   يحث الد�لتطور الب: في ھذا المجال  ءجھود العلما: ينظر  – 4
   20: حمد مختار عمر د�لة ، أينظر علم ال - 5
  .  22: حمد مختار علم الد�لة ، أ - 1
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)) نسان أھمية خاصة بالنسبة لrبارھا ذات نه يركز على اللغة من بين أنظمة الرموز باعتاللغة ، فإ
)1(  .  

وفي ھذا الفصل من ھذه الدراسة سنحاول الكشف عن د��ت أخرى في السورة ، وقد سميناھا      

وھو القسم الثاني من عنوان . ھذا العلم الواسع  لمعاني التي تثيرھا أدواتبالمعاني الد�لية ، وھي ا

الجانEEب الب�غEEي نظEEرة متكاملEEة للEEنص ضEEمن ھEEذا  ھEEذه الدراسEEة ، لتشEEكل مEEع قسEEمھا ا0ول وھEEو

  .المستوى الد�لي ، تـُسھم في إعطاء صورة أكثر وضوحا ، وأقرب إلى الد�لة الحقيقية 

  

 ��
و�:����א�%و ���:�א�د �

ھEEو ذلEEك ا2يحEEاء الصEEوتي النEEابع مEEن ذات الكلمEEة أو تركيبھEEا ، أو : ونقصEEد بالد�لEEة الصEEوتية       

  . في أدائھا ، الدال على جانب من المعنى أو المؤثر فيه  المصاحب للجملة

) َدْمEدم(  :، ومثEل) صرصEر   ريEحٌ : ( كد�لة بعض ا0لفاظ الحاكيEة لWصEوات الطبيعيEة ، مثEل       

  . )2(الذي يعني العذاب التام 

ليحEEدث الشEEدة والقEEوة  ،وھEEذه الد�لEEة مEEأخوذة مEEن تكEEرار مقطEEع صEEوتي محEEاكي لصEEوت الفعEEل     

  . والمبالغة وا�ستمرار 

  

، والتي تعتبر مقاب�ت استبدالية ) 3(وكالد�لة الصوتية المّطردة التي تعتمد تغّير مواقع الفونيمات     

ينتج عنه تغّير في المعنى ، وھكEذا نجEد أّن  )4(بين ا0لفاظ بحيث إّن كل تغيير في أي مقابل استبدالي

ومثEال تلEك الد�لEة نجEدھا فEي مثEل .  )5(الصEوتي فEي اللغEة  القيم الخ�فية من أھEم مقومEات التنظEيم

  . الخ .... )6(ثاب  –ذاب  –شاب  –ناب  –طاب : الكلمات 

، في حين ھي  )7(ويسمي ابن جني ھذه الد�لة بالد�لة اللفظية ، وھي عنده من أقوى الد��ت       

  .  )8(ھي د�لة قاصرة عند بعض علماء اللغة 

                                      
  .  12: المصدر نفسه  - 2
  .  417/  10: مجمع البيان :  ينظر  - 3
: الكلمة ، دراسة لغوية ومعجمية : ، ينظر يعرف بعدة تعريفات منھا ، إنه اصغر وحدة صوتية يمكن التفريق بھا بين الكلمات : الفونيم  - 1

43  .  
  . ھو الحرف الذي يحل محل ا�خر وبحلوله يتغير معنى الكلمة : المقابل ا�ستبدالي  - 2
  .  78 – 75: اللغة العربية معناھا ومبناھا : ينظر  - 3
  .  75: ، واللغة العربية معناھا ومبناھا  166: الد�لة اللغوية عند العرب : ينظر  - 4
  .  100/  3: الخصائص : ينظر  - 5
  .  235/ 1: ينظر الد�لة اللغوية عند العرب  - 6
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الِرجEز ( مثEل وك ،الد�لEة المطEردة بواسEطة حEرف مEن حEروف الكلمEة كمEا مثلنEا وقد تكون ھEذه     

النEتن ،  :الEرجس نّ الحجEاز وھEو غيEر الEرجس ، 0 العEذاب فEي لغEة أھEل ((ھو : ِفالرجز) والِرجس 

  .  )1( ))إنه رجز ٌ عذب 5 به بعض ا0مم قبلكم : في الطاعون " صلى 5 عليه واله "وقال النبي 

     Eل وقEة مثEة الكلمEي بنيEات فEر الحركEطة تغّيEون بواسEر : ( د تكEر والُبEر والَبEالِب (لEومث  ) ةEEالُجن

  ) . ُمرِسل وُمرَسل ( ، ومثل  )2() والَجنة والِجنة 

ومن أنواع الد�لة الصوتية ا0خرى ، الد�لة التEي تسEمى بالد�لEة الصEوتية فEوق التركيبيEة التEي     

إنمEا و –بعكEس الفونيمEات التركيبيEة  – تكون جزًء من تركيEب الكلمEة تتشكل من فونيمات ثانوية �

ن تسEتعمل الكلمEة كجملEة وباسEتعمال خEاص ، ولEذا يلى أخEرى أو حEتظھر وُت�حظ حين تضم كلمة إ

  .  )3(يطلق عليھا ، بالفونيمات فوق أو غير التركيبية 

  ) . التنغيم ( و ) النـfبر ( ويمثل ھذه الد�لة كل من   

، يكEEون " لEEى المقEEاطع ا0خEEرى إبالقيEEاس " علEEو~ فEEي بعEEض مقEEاطع الكلمEEة  ((أمEEا النبEEر ُ فھEEو      

مصحوبا أحيانا بارتفاع في درجة الصوت ، وينتج ھEذا العلEو مEن زيEادة انEدفاع الھEواء الخEارج مEن 

 نسماه  الدكتور محمود السعرا، وھو ما أ )4())الرئتين حين يشتد تقلص عض�ت القفص الصدري 

  .  )5())التي ُينطق بھا الصوت أو المقطع درجة قوة الَنَفس (: (، وعرفه بأنه ) ا�رتكاز (  :

لى صعود ن صعود إلى ھبوط ، ومن ھبوط إفھو تغييرات تنتاب صوت المتكلم م (: (وأّما التنغيم     

  . )6())ستغرابتھّكم ، وا�ستھزاء ، وا�لبيان مشاعر الفرح ، والنفي والغضب ، وا2ثبات ، وال

التنغيم أوضح من الترقيم في الد�لة  والتنغيم في الك�م يقوم مقام الترقيم في الكتابة ، غير أنّ (     

  .  )7( ))على المعنى الوظيفي للجملة 

  

، وھEي التEي يكEون نزولھEا مEن النغمة الھابطEة : والنغمات في نظام التنغيم الصوتي نوعان ھما     

لEى أعلEى ، علEى المقطEع وھي التي يكون صعودھا من أسEفل إ: النغمة الصاعدة لى أسفل ، وأعلى إ

   )8(.الذي وقع عليه النبر 

  .)1(لى أقسام فرعية متعددةإوقد استغرقت بعض الدراسات الحديثة في تصنيفه     

                                      
  .  235/  1: مجمع البيان  - 7
: ھي الستر ، والجنة بالفتح : ھو القمح ، والجنة بالضم : ھو خ�ف البحر ، والبر بالضم : ھو ا2حسان ، والبر بالفتح : البر بالكسر  - 8

  .  16/  10: مجمع البيان : ينظر . نه الشجر ، والجنة بالكسر ھو الجنون الذي يستر العقل ھي البستان الذي يج
  .  162 – 161: ا0صوات العربية : ينظر  - 9

  .  62: في البحث الصوتي عند العرب  -10
  .  157: علم اللغة  - 1
  .  63: في البحث الصوتي عند العرب  - 2
  .  226 :اللغة العربية معناھا ومبناھا  - 3
  .  63: ينظر في البحث الصوتي عند العرب  - 4
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يخفEى أّن للتنغEEيم وظيفEة د�ليEEة ھامEة ، وھEEو مEن الخطEEورة والضEرورة بمكEEان يلزمنEا معھمEEا  و�   

  . لحذر والترقب الشديدان ، وخاصة في تعاملنا مع النص القرآني ا

حEد يقEرر أ فWن ا�عتماد على ھذا النوع من الد�لة ھو ضرب من المجازفEة كمEا ، أّما الخطورة     

ھا ، وتسEّجل لنEا ، ولكن ليس للسبب الذي ذكره من أن العربية لم تعرف في قEديم )2(علماء العربية 

عليEه فEي توضEيح ، وبنEوا  ن لم يعرفEوا بالمصEطلح ، قEد أشEاروا إليEهن القدماء وإشيئا من ذلك ، 0

ولكن قد يكون السبب ھو أن لغة العEرب ، ومنھEا القEرآن الكEريم قEد وصEلتنا مكتوبEة �  .  )3(الد�لة 

 منطوقة ، وأن التنغيم ھو عملية صوتية بحتة ، وقد يسھل علينا إجراء التنغيم فيما نعرفه من د�لة

  .نجھله من تراكيب خفية الد�لة التراكيب ، ولكننا قد نجازف كثيرا في إجرائه على ما 

وأّما الضرورة ، فWّن النص القرآني يكاد يخلو من ع�مات الترقيم الدالة على المعاني ، كEالتھكم    

ت التجويEد التEي ما تؤديه ع�ما وا�ستغراب ، أو التعجب ، وا�ستفھام ، والتقرير ، وغير ذلك ، إ�ّ 

ھي بمثابة النقطة أو الفاصلة ، ولEذلك إّن الحاجEة ماسEة 2بEراز دور التنغEيم فEي الEنص القرآنEي فEي 

اسEتمع إلEى قولEه تعEالى فEي سEورة (( كثير من تراكيبه لتوضيح الد�لة الدقيقة ، ومث� على ذلEك ،  

�ِ+� �ُ	� ����: يوسف بعد فقد صواع الملك  ,%,���f�? ���َM ��ُ���َ�	ُ� �+ِ� ,%,���f�? ���َM ��ُ���َ�	ُ� �+ِ� ,%,���f�? ���َM ��ُ���َ�	ُ� �+ِ� ,%,���f�? ���َM ��ُ���َ�[ِ�E�َ� �Wُ:�[ِ�E�َ� �Wُ:�[ِ�E�َ� �Wُ:�[ِ�E�َ� �Wُ:     ,%,���f�? ��,XMَ �0�>���� 6�M ��ِ?,5 � �! ,%,���f�? ��ُ���َ ,%,���f�? ��,XMَ �0�>���� 6�M ��ِ?,5 � �! ,%,���f�? ��ُ���َ ,%,���f�? ��,XMَ �0�>���� 6�M ��ِ?,5 � �! ,%,���f�? ��ُ���َ ,%,���f�? ��,XMَ �0�>���� 6�M ��ِ?,5 � �! ,%,���f�? ��ُ���َ����)4( 

مEن وجEد فEي رحلEه فھEو ( بنغمEة ا�سEتفھام ، وجملEة ) قالوا جEزاؤه ( ، ف� شك في أّن تنغيم جملة 

  . )5())لى ا0ذھان ويكشف عن مضمونھانغمة التقرير سيقرب معنى ا�يات إب) جزاؤه 

  : لى قسمين �لة الصوتية أنھا يمكن تقسيمھا إالقول في الدوملخص      

  : الد�لة الصوتية التركيبية التي تكون في بنية الكلمة وتركيبھا ، وھي على نوعين  –أ    

  . د�لة صوتية سماعية ، وھي د�لة غير مطّردة ، وھي المحاكية 0صوات الطبيعة  -1     

  . ناشئة من بنية الكلمة د�لة صوتية مطردة وھي ال -2    

  : الد�لة الصوتية ، فوق التركيبية وتضم نوعين أيضا  -ب

  . النبر  -1            

   )6(. التنغيم   -2            

                                                                                                                 
  .  56: ، والكلمة دراسة لغوية ومعجمية  229: اللغة العربية معناھا ومبناھا : ينظر  - 5
  .  163: مناھج البحث في اللغة : ينظر  - 6
  .  49: البحث الد�لي في تفسير مجمع البيان : ينظر جھود العلماء في ذلك  - 7
  .  13: سف سورة يو - 1
  .  13: علم الد�لة  - 2
  . 27: البحث الد�لي في تفسير مجمع البيان : ينظر  - 3
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وفي سورة ا2سراء نجد لھذا النوع من الد�لة أثرا قEد يسEھم فEي تجليEة المعنEى وترسEيخه ، كمEا    

��jَ*�5 ����Hَ* �Yَ>� (�&ِ$#    �5!� ��5!� ��5!� ��5!� �����نلمس ذلك مث� في قوله تعالى �S��ْ� 6�M ��,XMَ ����Hَ* �%���/ 6�M �+�َ�#$ِ&�) �<َjَ*�5 ����Hَ* �Y���S��ْ� 6�M ��,XMَ ����Hَ* �%���/ 6�M �+�َ�#$ِ&�) �<َjَ*�5 ����Hَ* �Y���S��ْ� 6�M ��,XMَ ����Hَ* �%���/ 6�M �+�َ�#$ِ&�) �<َjَ*�5 ����Hَ* �Y���S��ْ� 6�M ��,XMَ ����Hَ* �%���/ 6�M �+�َ� ً◌���� )1( .  

فالمراد بالعمى في الموضعين ھو عمى البصيرة بدليل أّن ا�ية مسوقة لبيان التطابق بEين الEدنيا     

�����, �A�َ�5 � 2َ'���� � ����، يقول تعالى  )2(وا�خرة َV�ْ� ����'2َ ; ��X�1 ِQMَ� ����'َ2 � �A�َ�5 ,�����َV�ْ� ����'2َ ; ��X�1 ِQMَ� ����'َ2 � �A�َ�5 ,�����َV�ْ� ����'2َ ; ��X�1 ِQMَ� ����'َ2 � �A�َ�5 ,�����َV�ْ� ����'2َ ; ��X�1 ِQMَِ�5,����� 6�M 6�:��� ,@�ُ>ُ]�ِْ�5,����� 6�M 6�:��� ,@�ُ>ُ]�ِْ�5,����� 6�M 6�:��� ,@�ُ>ُ]�ِْ�5,����� 6�M 6�:��� ,@�ُ>ُ]�ْ����)3(  ،))  والعمى ا0ول

( ، ولكEن جEّوز بعضEھم أْن يكEون  )4())البصEر في الموضوعين مستعار مEن آفEة موجب للثاني وھو 

فعل تفضيل من عمى البصيرة ، وھو من العيوب الباطنة التEي يجEوز أْن ُيصEاغ منھEا أفعEل أ) أعمى 

،  )5(ا0ولى با2مالة ، والثانية بEالتفخيم ) أعمى ( ولذلك قرأ بعضھم التفضيل ، كا0حمق ، وا0بله ، 

في الموضعين ، افترق اللفظان " ا0عمى " نه لما أريد افتراق معنى إ: قال بعض المحققين (( حيث 

يدل على زيادة المعنى أولى بالتفخيم مع عدم حسن ا2مالة فيه  إمالة وتفخيما ، وفخم الثاني ، 0ّن ما

ن من لم ُيمل الثانية لم يرد بھا الجارحة المEؤوف ، فجعلھEا مEن أفعEل وذلك 0 )6()) ھا في ا0ولحسن

يجوز ذلك في المصEاب ببصEره ، فEإذا جعلEه كEذلك لEم يقEع ا0لEف فEي آخEر الكلمEة ، 0ن  التفضيل و�

( ، وكلمEة  ظھر لھEا وأبEينالة في ا0واخر نحو الياء ليكون أ، وإنما تحسن ا2م) كذا(آخرھا ھو من 

فعل التفضيل الجEار والمجEرور ، وھمEا مEرادان تقع في ا�خر ، 0نه قد حذف من أ الثانية لم) أعمى 

  .  )7(في المعنى مع الحذف 

عطEف  حينئذ ، أنه في ا�خرة يكون أعمى منه في الدنيا ، ويؤكEد ذلEك ظEاھر مEا ،ويكون المعنى    

  ) . سبي�  وأضلّ : ( فعل التفضيل عليه من قوله تعالى بأ

ومن المظاھر الصوتية ا0خرى التي لھا أثEر فEي الد�لEة ھEو التغيEر الحركEي فEي الكلمEة ، كقولEه     

بكسEر الEذال ، وھEو ) من الِذل ( بضم الذال ، وقرأ سعيد بن جبير  )�? ���,X�َ �q�N�S��5 ����)8	���? ���,X�َ �q�N�S��5�R���� �C	���? ���,X�َ �q�N�S��5�R���� �C	���? ���,X�َ �q�N�S��5�R���� �C	�������R���� �C: تعالى 

: وھو ضد الصعوبة في الدواب ، وفي نھج الب�غة  صله في الدواب والنعت منه ذلول ،ا�نقياد ، وأ
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ليست بذليلة منقادة  :، أي )1())فصاحبھا كراكب الصعبة إن أشنق لھا خرم وإْن أسلس لھا تقحم  ((

 .  

ل ( وأما       nد ) الذEو ضEان وھEبالضم وھو القراءة المعتمدة في المصحف الشريف فأصله في ا2نس

  . )2(العز ، والنعت ُ منه ذليل 

�5ْ���ً����: وكذلك قوله تعالى      �WِX�1�َE4 6�M�5 ,%�,Xَ]ْN�3 �+َ* ًD�	��َ* �WِXِ�ُ>ُ� �>َ�H ��	>ْ�'�?�5ً���ْ�5 �WِX�1�َE4 6�M�5 ,%�,Xَ]ْN�3 �+َ* ًD�	��َ* �WِXِ�ُ>ُ� �>َ�H ��	>ْ�'�?�5ً���ْ�5 �WِX�1�َE4 6�M�5 ,%�,Xَ]ْN�3 �+َ* ًD�	��َ* �WِXِ�ُ>ُ� �>َ�H ��	>ْ�'�?�5ً���ْ�5 �WِX�1�َE4 6�M�5 ,%�,Xَ]ْN�3 �+َ* ًD�	��َ* �WِXِ�ُ>ُ� �>َ�H ��	>ْ�'�?�5()3(  .  

بفEتح الEواو وكسEرھا ، وقEد وردت فEي القEرآن : ، تقرأ بصEوتين متقEاربين ) وقرا ( ّن كلمة إحيث   

بفتح الواو ، وبآية أخرى بكسرھا في قولEه  )َوقراً ( الكريم بھذين الصوتين ، فوردت في ھذه ا�ية 

الثقل في ا0ذن ، وبالكسر الحمل ، وا0صل فيه  (: (، والَوقر بالفتح  )4() فالحام�ت ِوقرا : ( تعالى 

والى ھذا الفرق يشير ابن فEارس ، وابEن منظEور .  )5())ّنه خولف بين البنائين للفرق أ فيه الثقل إ�ّ 
بالكسEر ھEو الثقEل الEذي يحمEل علEى الEرأس ، أو ) الوقر ( أّن يوضح  كذلك ابن الّسكيت الذي، و )6(

�5��( : بقوله تعالى  على الظھر ، مستد� ^#!���M���5 ^#!���M���5 ^#!���M���5 ^#!���M ()7(  .  

أّما ظاھرة التنغيم في السورة فنجدھا ، في مواضع كثيرة من تراكيبھا المتفرعة ا0ساليب التEي      

كل أسEلوب نمEط تنغيمEي خEاص ، بعضEھا مرتفEع وفق صيغ تنغيمية خاصة ، فلعلى ينبغي أْن تؤدى 

يتفق ، وبعضھا صEاعد مEن مسEتوى أسEفل ،  وبعضھا منخفض ، وبعضھا يتفق مع النبر وبعضھا �

وبعضEEھا ھEEابط مEEن مسEEتوى أعلEEى ، فالھيكEEل التنغيمEEي للجملEEة ا�سEEتفھامية مEEث� ھEEو غيEEر الھيكEEل 

، وكEذلك  )8(المؤكEدة عEن غيEر المؤكEدة  التنغيمي الذي تأتي به جملة ا2ثبات ، وكذلك تختلف الجمل

  . تتميز بھا معاني التوبيخ ، وا�ستنكار ، وا�ستبعاد ، والتحقير وغير ذلك 

ِ��ـ � /,ـ�� *َ/�ـ��) (�ـ&ِ$#"       ����: ففي قوله تعالى       ,Wـ>َ�Hَ* �WُA���ِ��ـ � /,ـ�� *َ/�ـ��) (�ـ&ِ$#"       �ُْ> �ُ>� �G �>َ�H ُ<���'�3ـ���َ<:�Mَ �0ـ ,Wـ>َ�Hَ* �WُA���ِ��ـ � /,ـ�� *َ/�ـ��) (�ـ&ِ$#"       �ُْ> �ُ>� �G �>َ�H ُ<���'�3ـ���َ<:�Mَ �0ـ ,Wـ>َ�Hَ* �WُA���ِ��ـ � /,ـ�� *َ/�ـ��) (�ـ&ِ$#"       �ُْ> �ُ>� �G �>َ�H ُ<���'�3ـ���َ<:�Mَ �0ـ ,Wـ>َ�Hَ* �WُA���، يمكEن فھEم  ) <ُْ�����)9��G �>َ�H ُ<���'�3 �<ُـ���َ<:�Mَ �0ـ

نھEا تحتمEل أْن تكEون عبEارة ى وفق مستوى التنغيم فيھEا ، حيEث إعل) اكلتهكل يعمل على ش( عبارة 

دورا في إبراز ھذا المعنى ، ولذلك نرى بعض المفسEرين يحEاول  خبرية ، والتنغيم يؤدي إنشائية أو
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كEل واحEد مEن المEؤمن والكEافر يعمEل علEى طبيعتEه  ((أّن : إعطاء وجھEين للعبEارة ، فيكEون المعنEى 

)1() )لق بھا وخليقته التي تخ
أو . ، فھو إخبار عن أحوال الناس ، و5 سبحانه ھEو الحEاكم بيEنھم   

(( وفق سجيته وجـِبـِلـّته  ىعل ّن 5 سبحانه يأمر ا2نسان أْن يسيرإأن يكون بمعنى ا2نشاء ، حيث 

في  أثراً و�شك في أّن لدرجة التنغيم ونوعه .  )2()) على ما ھو أشكل بالصواب وأولى بالحق عنده 

  . حد الفھمين توجيه أ

ّن نبEرة الخطEاب ودرجEة التنغEيم إذ إ،  )3(�����ُْ> 4!�	,�� ِـ�0 *�5َ ; 2ُ_�!�	,ـ��  �ُْ> 4!�	,�� ِـ�0 *�5َ ; 2ُ_�!�	,ـ��  �ُْ> 4!�	,�� ِـ�0 *�5َ ; 2ُ_�!�	,ـ��  �ُْ> 4!�	,�� ِـ�0 *�5َ ; 2ُ_�!�	,ـ��  ����: وكذلك نجد ا0ثر في قوله تعالى     

يسھم إسھاما فاع� في تعيEين الغEرض الحقيقEي مEن ھEذا ا0سEلوب ، فلEو أتEيح لنEا سEماع ھEذه ا�يEة 

ة علEEى 0ولEEى ، 0مكننEEا الحكEEم بغرضEEھا دون التحيEEر فEEي كونھEEا دالEEوطريقEEة تنغيمھEEا مEEن مصEEادرھا ا

  . ويض ا�ختيار ، أو التھديد والوعيد ، أو غير ذلك التسوية ، أو على تف

ــ ����: وكEEذلك فEEي قولEEه تعEEالى     �Z�1َِــ�ً �A�1ُِــ�W َ�َ:[ُ��ُــ�+� َ� �Dــ َA�=#��ْ�� � ]� 9�2��5َــ�َ !�ــ�	ــ�ْ�&� ِ �WُــA��� �Wُ��َNــ�vَVMََ*ــ �Z�1َِــ�ً �A�1ُِــ�W َ�َ:[ُ��ُــ�+� َ� �Dــ َA�=#��ْ�� � ]� 9�2��5َــ�َ !�ــ�	ــ�ْ�&� ِ �WُــA��� �Wُ��َNــ�vَVMََ*ــ �Z�1َِــ�ً �A�1ُِــ�W َ�َ:[ُ��ُــ�+� َ� �Dــ َA�=#��ْ�� � ]� 9�2��5َــ�َ !�ــ�	ــ�ْ�&� ِ �WُــA��� �Wُ��َNــ�vَVMََ*ــ �Z�1َِــ�ً �A�1ُِــ�W َ�َ:[ُ��ُــ�+� َ� �Dــ َA�=#��ْ�� � ]� 9�2��5َــ�َ !�ــ�	ــ�ْ�&� ِ �WُــA��� �Wُ��َNــ�vَVMََ* ً;�� ً;�� ً;�� ً;��

ً��$�o�Hً��$�o�Hً��$�o�Hً��$�o�H����)4(  حيث يؤدي التنغيم ھنا دور الوصل والفصل بين الجمل الث�ث في ھذه ا�ية الكريمة ، إذ ،

واتخذ من الم�ئكة إناثا ( و ) فأصفاكم ربكم بالبنين ( إذ يلزم ا�ستمرار في تنغيم الجملتين ا0وليتين 

بنغمEة ا�سEتفھام وا2نكEار ة الثانيEة ن أي إخ�ل في شEمول الجملEبنغمة ا�ستفھام ا�ستنكاري ، وأ )

ما يلزم منه فسEاد المعنEى وبط�نEه ، فEي حEين لى جملة خبرية ، وھو فصلھا وتحولھا إلى سيؤدي إ

تنفصل الجملة الثالثة تلقائيا بنھاية التنغيم ا�ستنكاري ، وتبدأ بتنغيم مغاير يدل على الخبر وا2ثبات 

  . والتأكيد 

��ـ� �`�ـ��ً ��(,ـ�;ً     : (في قوله تعالى  ويتجلى التنغيم كذلك      ِ� ,���ـ� �`�ـ��ً ��(,ـ�;ً    �ُْ> (,&����+� ���6 /�ْ> �ُ	�ـ ِ� ,���ـ� �`�ـ��ً ��(,ـ�;ً    �ُْ> (,&����+� ���6 /�ْ> �ُ	�ـ ِ� ,���ـ� �`�ـ��ً ��(,ـ�;ً    �ُْ> (,&����+� ���6 /�ْ> �ُ	�ـ ِ� ,�، فEي إظھEار  )5()�ُْ> (,&����+� ���6 /�ْ> �ُ	�ـ

" صلى 5 عليEه والEه " ب وا2نكار وا�ستغراب من ھؤ�ء الذين يقترحون على النبي يمعاني التعج

بمثEل ھEذه  إ�ّ  ا�يات المعجزة التي تناسب أھوائھم بكل سخرية وتھكEم ، ومثEل ھEؤ�ء � جEواب لھEم

   . التنغيم دورا واضحا في ا2يحاء بھا  الد��ت ، التي يؤديالعبارة المشحونة بالمعاني و

 التنغEيم، وبين مستوى  وھكذا يجب دائما ، المناسبة بين ا0غراض الحقيقية أو المجازية لWساليب 

مث� ، �بد ) كم ا�ستفھامية  و كم الخبرية( نمّيز بين  الموافق لھذه ا0ساليب ، فمن اجل أنْ  ونوعه
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�'��� �5 ٍC�ُ1�Nََ� ����: في قوله تعالى  امن تنغيم العبارة بالنغمة المناسبة ، كم � �! ِ+5,�ُ]�ْ� � �! ��	ْA>َ�/َ* �Wَ��5 �َNَ��5 ٍC�ُ1 ���'� � �! ِ+5,�ُ]�ْ� � �! ��	ْA>َ�/َ* �Wَ��5 �َNَ��5 ٍC�ُ1 ���'� � �! ِ+5,�ُ]�ْ� � �! ��	ْA>َ�/َ* �Wَ��5 �َNَ��5 ٍC�ُ1 ���'� � �! ِ+5,�ُ]�ْ� � �! ��	ْA>َ�/َ* �Wَ��5

ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�H ِ@�ُ1ُ�ِ �g���ًِ�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�H ِ@�ُ1ُ�ِ �g���ًِ�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�H ِ@�ُ1ُ�ِ �g���ًِ�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�H ِ@�ُ1ُ�ِ �g���ِ���� )1( Eين ھEى تعيEنص علEي الEرى فEات أخEع معطيEذه ، حيث يسھم التنغيم م

  .الد�لة 

  

  

  

�����/�:����א�%�����:א�د1 �

  

وھي الد�لة المبتنية على موضوعات علم الصرف الذي يبحث في أحكام بنية الكلمة وما يطرأ عليھا 

، حيEث إّن )3(،  وتقوم ھذه الد�لة علEى مEا تؤديEه الصEيغ الصEرفية وأبنيتھEا مEن معEان )2(من تغيير 

 ،المعنى وتوجيھه ، وتEوفر ھEذه الميEزة مرونEة حقيقأثرا في ت ،وأصالة،ونقصا  ،لبناء الكلمة زيادة

  . وثراء ً للغة العربية التي تميزت بقبولھا للتغيير ، والتشكل المنتج للمعاني المتكثرة ،وسعة 

 متعEددة تتحEدد  للصEيغة الواحEدة معEاني فل�سم د�لته ، والفعل وصيغه معEان ٍ ود��ت ٍ ، بEل إنّ      

  . ق الذي ترد فيه وفق السياعلى 

سم الفاعل ، واسم المفعول ، وصيغ المبالغة ، والصفة المشبھة وغيرھا اوكذلك للمشتقات من      

  . من المشتقات ا0خرى ، د��تھا المختلفة 

ونحن ھنا ليس بصدد الدراسة التنظيرية لھذه الد�لة بفروعھا المتعددة ، وإنما سنركز الحEديث      

Eاني العلى ما جاء في ھEذه المعEا ھEن د��ت تبرزھEورة مEي إذه السEا دور فEي لھEرفية ، التEاء صEغن

  . النص بنوع جديد من المعاني الد�لية 

غنية بھذا النوع من المعاني ففي قوله تعEالى  –كما ھو شأن النص القرآني  –وسورة ا2سراء      

ْ:َوإَِذا ����:  ,! �1َ���!َ* ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ�7��َ*:ْ,! �1َ���!َ* ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ�7��َ*:ْ,! �1َ���!َ* ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ�7��َ*:ْ,! �1َ���!َ* ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ�7��َ*ً�-�!��َ2 ��/�1َ���!��Mَ ُR��َ]�ْ� ��X�$>َ�H �l��Mَ ��X$�M ��ُ]��َNMَ ��X$�M��ً�-�!��َ2 ��/�1َ���!��Mَ ُR��َ]�ْ� ��X�$>َ�H �l��Mَ ��X$�M ��ُ]��َNMَ ��X$�M��ً�-�!��َ2 ��/�1َ���!��Mَ ُR��َ]�ْ� ��X�$>َ�H �l��Mَ ��X$�M ��ُ]��َNMَ ��X$�M��ً�-�!��َ2 ��/�1َ���!��Mَ ُR��َ]�ْ� ��X�$>َ�H �l��Mَ ��X$�M ��ُ]��َNMَ ��X$�M��، يقف المفسرون طوي�   )4(����

والقEراءة المعروفEة لھEذا  ) .أمرنEا (    في بيان د�لة ھذه ا�ية ، مستفيدين من تقلبEات بنيEة الفعEل 

                                      
  .  17: ا2سراء  سورة - 3
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  .  47: د�لة ا0لفاظ : ينظر  - 2
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الطلب ، وقEد مEرت د�لEة ا�يEة حسEب ھEذا  بفتح الھمزة ثم الميم مخففة ، بمعنى) أَمرنا ( الفعل ھو 

  . المبنى في الفصل الثاني 

ولھذا الفعل في داخل ھذا النص أبنية أخرى ، لُجأ إليھا تخلصا من المعنى الظاھر والتباسه ، فقد     

، فيكون من أِمر  )1(وآخرين  ����علي بن أبي طالب  ا2مام لىبالمد ، ونسب ذلك إ) آمرنا : ( ئ رُق 

ر أّن 5 سEEبحانه إذا أراد بقEEوم ھ�كEEا كّثEE: كّثEEرھم ، فيكEEون المعنEEى : ذا كثEEروا ، وآمEEرھم 5 القEEوُم إ

مEن ا0مEر  )أَمْرنEا ( مترفيھم ففسقوا فاستحقوا ا2ھ�ك ، ويقEوي حمEل الفعEل علEى ھEذا البنEاء علEى 

حين أّن ا0مر  فيأّن ا0مر بالطاعة على ھذا يكون مقصورا على المترفين ، الذي ھو خ�ف النھي ، 

  . )2(لى جميع الخلق من مترف وغيره بالطاعة متوجه إ

، وعEن ابEن ) عليھم الس�Eم ( ، عن علي والحسن والباقر ) أّمرنا ( رئ أيضا بتشديد الميم وقد ُق    

أو قEد ، يضاً ، كالبناء السابق أ) كثرنا ( تان ، فقد يكون بمعنى ولھذا البناء د�ل. )3(عباس وغيرھم 

  . جعلنا مترفيھم أمراء ففسقوا فاستحقوا الھ�ك  : ، أي )4( جعلناھم أمراء : من التأمير ، أي يكون

لEى د�لتEه الظEاھرة علEى مضEافا إ –) أَمرنEا ( وقد يكون للبناء ا0ول المعروف فEي المصEحف        

د يكEون مEأخوذا د�لة أخرى تنسجم مع ا0بنية ا0خرى الدالة على الكثEرة ، فقE –ا0مر بمعنى الطلب 

  :، كما جاء في قول زھيــر  ، بمعنى أكثره )5(َمَره أِمر 5 ماله وأ: الكسر ، يقال ب) أِمر (من الفعل 

   )6(وا2ثُم من شر o ما يصال به              والِبـِّر كالغيث نبته أِمر ُ      

�ِ+� َ�ـ:َْ<�W,X �َـ�+� mnْ�Sـ�ً        �5; 2َ[ْ:ُ<ُـ�� *�5َ;�7�ُـ�S �W`�ـ$�Dَ    �5; 2َ[ْ:ُ<ُـ�� *�5َ;�7�ُـ�S �W`�ـ$�Dَ    �5; 2َ[ْ:ُ<ُـ�� *�5َ;�7�ُـ�S �W`�ـ$�Dَ    �5; 2َ[ْ:ُ<ُـ�� *�5َ;�7�ُـ�S �W`�ـ$�Dَ     ����: وفي قوله تعالى       �Wُ��3ِـ���5 �W,Xُ�ُh���ِ+� َ�ـ:َْ<�W,X �َـ�+� mnْ�Sـ�ً        �ِ!�ـ#Tz 1َ��ـ , 1َـ �Wُ��3ِـ���5 �W,Xُ�ُh���ِ+� َ�ـ:َْ<�W,X �َـ�+� mnْ�Sـ�ً        �ِ!�ـ#Tz 1َ��ـ , 1َـ �Wُ��3ِـ���5 �W,Xُ�ُh���ِ+� َ�ـ:َْ<�W,X �َـ�+� mnْ�Sـ�ً        �ِ!�ـ#Tz 1َ��ـ , 1َـ �Wُ��3ِـ���5 �W,Xُ�ُh���ِ!�ـ#Tz 1َ��ـ , 1َـ

، نستطيع أْن نلحظ متغيرا د�ليا دقيقا من خ�ل المقارنة والتمييEز بEين قولEه تعEالى فEي  )7( �����َ&ِ-�ً�َ&ِ-�ً�َ&ِ-�ً�َ&ِ-�ً

 ����: النساء  بكسر الخاء ، وسكون الطاء ، وبين قوله تعالى في سورة) َكاَن ِخْطئاً َكبِيراً : (ھذه ا�ية 

TD�&�َ�� ,�3ِ���:َMَ ًVnَ�S ً�	�!�_,! <َ:َ�َ � �!�5TD�&�َ�� ,�3ِ���:َMَ ًVnَ�S ً�	�!�_,! <َ:َ�َ � �!�5TD�&�َ�� ,�3ِ���:َMَ ًVnَ�S ً�	�!�_,! <َ:َ�َ � �!�5TD�&�َ�� ,�3ِ���:َMَ ًVnَ�S ً�	�!�_,! <َ:َ�َ � �!�5����)8(  بفتح الخاء والطاء ، .  
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خطEأ ، فھEو مخطEئ ، مEن أ )1(فالَخطأ ھو ما لم ُيتعمد ، وكان المأثم فيه موضEوعا عEن صEاحبه      

يحسEن إرادتEه  ا �فھو المأثم المأخوذ به ا2نسان ، وھو أْن يريد ا2نسان مE) الِخطأ ( يخطئ ، وأما 

ـَْطأ ، قال تعالى  �5�ِ+� �ُ	�� �m�e�َ9�َ]�����: وفعله ، فھو خاطئ ، مأخوذ من الث�ثي خطئ يخ�[�m�e�َ9�َ ��	ُ� �+ِ��5�[�m�e�َ9�َ ��	ُ� �+ِ��5�[�m�e�َ9�َ ��	ُ� �+ِ��5���� )2(  .  

وفي ھذه ا�ية الكريمة التي ورد فيھا ھذا اللفظ تمييز واضح ين ھذين النوعين من الخطأ ، عن     

يمكEن التسEامح معEه أو  نEه َخطEـَأ �ا�يEة أمة التي تEوحي فEي سEياق ھEذه طريق التمييز في بنية الكل

ا�عتذار منه ، 0نEه خطEأ � كا0خطEاء التEي تصEدر مEن ا2نسEان الEذي يقEع منEه خ�Eف مEا يريEد ، أو 

  . ا0خطاء التي ورد العفو عنھا

��g�1ِ َ� ����: وكذلك نجد ھذا النوع من الد�لة في قوله تعالى       ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��َ2 ;�5�َ �g�1ِ� ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��َ2 ;�5�َ �g�1ِ� ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��َ2 ;�5�َ �g�1ِ� ً�����! ِL��َV�ْ� 6�M ِ}��َ2 ;�5 � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�ْ92َ �  � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�ْ92َ �  � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�ْ92َ �  � �َ�5 �L��َV�ْ� zَِ�ْ92َ � 

ً;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2ًَ;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2ًَ;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2ًَ;�ُe َR��&ِ��ْ� |َُ>�&2َ����)3(  ّحيث إن ، ) ا أنْ ) َمَرحاEون  بفتح الراء مصدر وضع موضع الحال ، وكان ممكنEيك

قEال  ((� تمEشِ  مختEا� فخEورا ،  :، فيكون حEا� مEن ا2نسEان المخاطEب ، أي) ا َمِرح( بكسر الراء 

  .  )4( ))ان أحسن في القراءة ولو قرئ َمِرحا بالكسر ك: ا0خفش 

ولكن لما كان السياق يقتضEي التأكيEد فEي النھEي وتسEليطه علEى ذات الفعEل ، وھEو المشEي بھEذه     

) مرحEا ( جيء بالمصدر ليEدل علEى ذلEك بتمامEه ، فEي حEين لEو كEان التعبيEر باسEم الفاعEل  ،الطريقة

كون مِرحا في صور متعددة ، ومنھEا المشEي بالكسر ، لما كان المعنى المراد تاما ، 0ّن ا2نسان قد ي

بطريقة معينة ، وحيث إّن المقام يقتضي تأكيد الفعل ، � وصف الذات ، حُسنت ھذه القراءة ، يقEول 

َمَرحا  مصدر ، وَمِرحا اسم فاعل ، وك�ھما جائز ، إ� أّن المصدر أحسن ھا ھنا وأوكد : (( الزجاج 

  .   )5())توكيد الفعل 0نه يدل على ، ركضا أوكدجاء زيٌد ركضا وراكضا ، ف: ، تقول 

�ِ��� Nُ1ُ���ً: (وفي قوله تعالى      �W,/,�3ِf�3 ��!�5 �5,������$�� ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ 6�M ��	Mْ���v ��َ]�َ�5ً���ُNُ1 ���ِ� �W,/,�3ِf�3 ��!�5 �5,������$�� ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ 6�M ��	Mْ���v ��َ]�َ�5ً���ُNُ1 ���ِ� �W,/,�3ِf�3 ��!�5 �5,������$�� ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ 6�M ��	Mْ���v ��َ]�َ�5ً���ُNُ1 ���ِ� �W,/,�3ِf�3 ��!�5 �5,������$�� ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ 6�M ��	Mْ���v ��َ]�َ�5()6(   يرد الفعل ،)يّذّكروا (

ي الذال لقرب مخرجيھما ، فأدغمت التاء ف)ليتذكروا: ( بفتح الذال والكاف وتشديدھما ، وا0صل فيه 

وقEد قEرأ أھEل  ،ولEيس الEذكر الEذي ھEو ضEد النسEيان ، بمعنEى التEدبر ،) الEّذكر ( ، وھو ھنا يراد بEه 
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 )1(،ساكنة الذال مضمومة الكاف) كروا ليذْ ( الكوفة غير عاصم 

تفكEر نه يدل كذلك على التذكر بمعنEى الأ ن كان يدل على الذكر الذي يحصل بعد النسيان ، إ�ّ وھو وإ

والتدبر ، ولكنه يختلف عن المبنى ا0ول في الشدة والتوكيد ، وقدر ورد في القرآن الكEريم مخففEا ، 

ِ[ُـ��E��5 TYْ�ُـ�,�5 !�ـ� �M$ـ�0     : (في قوله تعالى  أيضابھذا المعنى  �Wُ���	�$2َ4 ��!    �0ـ$�M �5 !�ـ�,�ِ[ُـ��E��5 TYْ�ُـ �Wُ���	�$2َ4 ��!    �0ـ$�M �5 !�ـ�,�ِ[ُـ��E��5 TYْ�ُـ �Wُ���	�$2َ4 ��!    �0ـ$�M �5 !�ـ�,�ِ[ُـ��E��5 TYْ�ُـ �Wُ���	�$2َ4 ��!( )2ولكم ،  :(، أي )Eدبروه بعقEت

  )3(. تنسوه  وليس المراد �

، التأكيد على ھEذا ا0مEر بعEد حصEول دواعيEه ، ) وليتذكروا ( زيادة المباني في وبذلك يتبين من     

  . وتعدد طرقه وتنوعھا الحاصلة في ھذا القرآن العظيم 

�H ���>�?َ*�5 �g�2����ِ: (وكذلك في قوله تعالى      �W,X�	�! ���'nَ:َ�)� ِ �! ْhِfْN:َ�)��5�H ���>�?َ*�5 �g�2����ِ �W,X�	�! ���'nَ:َ�)� ِ �! ْhِfْN:َ�)��5�H ���>�?َ*�5 �g�2����ِ �W,X�	�! ���'nَ:َ�)� ِ �! ْhِfْN:َ�)��5�H ���>�?َ*�5 �g�2����ِ �W,X�	�! ���'nَ:َ�)� ِ �! ْhِfْN:َ�)��5�g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$>َ�g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$>َ�g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$>َ�g�>ِ?���5 �g�>�$َ9ِ �WِX�$>َ()4( .  

رجلٌ  راجـِل ٌ ، للراجل الذي يمشي على رجليEه ، : بكسر الجيم ھو الراجل ، يقال ) رجـِل ( ن فإ    

: ة في المصحف ، وأما الباقون فقرؤوھا وروھذه ھي القراءة المشھ )5(.جاءنا حافيا رجـِ� : ويقال 

( أن معنى  0ول ، إ�ّ ، والمعنى حسب ھذا البناء ھو نفسه في البناء ا )6(، بسكون الجيم ) َرْجـلِك : (

روى ابن جنEي عEن  و ، )7( ب ورْكب ، وصاحب وصْحبراك: مع راجل ، مثل بالسكون ج) رْجلك ( 

قال زھير في  )8(،ورجالك: عنى قراءة عكرمة وقتادة جال ، ويؤيد ھذا المالر: الرْجل : قطرب أنه قال

ـْل    : في الرج

ـْل ُ كبيضاء َحرْ        ھم ضربوا عن فرجھا بكتيبة           )9(س ٍ في جوانبھا الّرج

، ) رجلEك(و ) خيلEك ( للمقابلEة بEين  بمعنEى الراجEل ، أليEق بEالمعنى : أن الد�لة ا0ولEى ، أي إ�ّ     

بين راكب وراجل ، و� معنEى للمقابلEة بEين الخيEل  الدالة على التنوع في جيش إبليس ، وحزبه ، ما

الحEرب إنمEا ھEي براكبھEا ، وتصEنيف القEوة فEي  ن الخيEل فEي0 من جھة والرجال من جھEة أخEرى ،

المواجھة والحرب باعتبار المحاربين بين فارس وراجل ، وكذلك نجد أثرا لھذه الد�لة الصرفية في 
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�� َ�	�� !� � ��3 ِL��َV�ْ	��H�,&ً: (ھذا النص القرآني في قوله تعالى ,�ْN2َ ��:�� �g�َ � �!�_ُ1 � �َ ��ُ���َ�5ً�H�,&�	�3 ِL��َV�ْ� � �! ��	�َ ��,�ْN2َ ��:�� �g�َ � �!�_ُ1 � �َ ��ُ���َ�5ً�H�,&�	�3 ِL��َV�ْ� � �! ��	�َ ��,�ْN2َ ��:�� �g�َ � �!�_ُ1 � �َ ��ُ���َ�5ً�H�,&�	�3 ِL��َV�ْ� � �! ��	�َ ��,�ْN2َ ��:�� �g�َ � �!�_ُ1 � �َ ��ُ���َ�5۞     �+�ُA2َ �5َ* �+�ُA2َ �5َ* �+�ُA2َ �5َ* �+�ُA2َ �5َ* ٍ<$�91َ � �! ٌD�	�? �g�َ ٍ<$�91َ � �! ٌD�	�? �g�َ ٍ<$�91َ � �! ٌD�	�? �g�َ ٍ<$�91َ � �! ٌD�	�? �g�َ

-ِ�ْN2َ ��X�َ#�S ����X1َْV�ْ� ����َNُ:Mَ ٍ��	�H�5-ِ�ْN2َ ��X�َ#�S ����X1َْV�ْ� ����َNُ:Mَ ٍ��	�H�5-ِ�ْN2َ ��X�َ#�S ����X1َْV�ْ� ����َNُ:Mَ ٍ��	�H�5-ِ�ْN2َ ��X�َ#�S ����X1َْV�ْ� ����َNُ:Mَ ٍ��	�H�5 ً1( )ا(  .  

ن ح التEEاء وضEEم الجEEيم ، وذلEEك 0ا بفEEتفEEي الجEEزء ا0ول مEEن ا�يEEة مخففEE)  تفُجEEر( فقEEد ورد الفعEEل    

ر ( قرأه آخرون  يناسبه التكثير ، وقد الينبوع واحدٌ  ، و� oد الجيم ، فيكون وتشدي بضم التاء) ُتفـَجــ

والبناء ا0ول أكثر دقة في م�ئمة المعنى في السياق . لى تكثير ا�نفجار من الينبوع المعنى ناظرا ، إ

 .  

E( أما في الجEزء الثEاني مEن ا�يEة فقEد ورد الفعEل      oه ) ر ُتفجEديد فيEى التشEع علEق الجميEد اتفEوق ،

والتفجيEEر ، ھEEو التشEEقيق ، .  )2() وغلEEـّقت ا0بEEواب  : (لمناسEEبته التكثيEEر والجمEEع ، كقولEEه تعEEالى 

ر يوتفج(رض مكة وھي قليلة الماء عينا ، ينبع منھا الماء ، تشق لنا من أ:  وتفجر ُ لنا ينبوعا ، أي

  .  )3(تشقيقھا حتى يجري الماء من تحت ا0شجار  : ، أي) ا0نھار 

�ِ+� �ْ��,&����3ِ � �1�َُ: (وفي قوله تعالى        ُ1�َ�3ِ � ����&,��ْ� �+ِ�ُ1�َ� � 3ِ����&,��ْ� �+ِ�ُ1�َ� � 3ِ����&,��ْ� �+ِ�ً���ُNَ� �0����� ,+�nَ�$�`�� �+�َ��5 �[�e��$�`�� �+����Sِ� ��ً���ُNَ� �0����� ,+�nَ�$�`�� �+�َ��5 �[�e��$�`�� �+����Sِ� ��ً���ُNَ� �0����� ,+�nَ�$�`�� �+�َ��5 �[�e��$�`�� �+����Sِ� ��ً���ُNَ� �0����� ,+�nَ�$�`�� �+�َ��5 �[�e��$�`�� �+����Sِ�حيث جاءت .  )4( )�� 

بEEين ، وذلEEك للتفريEEق  فEEي الجEEزء ا�خEEر، وبصEEيغة المفEEرد بصEEيغة الجمEEع  أو�ً ) الشEEياطين ( كملEEة 

ه ، افقEه فھEو أخEوذا و، إ اً خو شيطانه الخاص ، إذ إن لكEل إنسEان قرينEا0مرين ، حيث إن كل مبذر أ

   )5(. فراد فrبليس الذي ھو أبو الشياطين ا2ما فجميع المبذرين أخوان لشياطينھم ، أ

  : وھناك مبحث د�لي صرفي في قوله تعالى     

  )     ً���ِ��ـ� !,&�`�ـ��ً 1َ�5ـ��3 sَ��	>ْ�5!�ـ� *َ��(�ـ َR�f1َ �l���ْ�ِ�5 ,%��	�ْ �f1َْ* �l���ْ�ِ�5     ً���ِ��ـ� !,&�`�ـ��ً 1َ�5ـ��3 sَ��	>ْ�5!�ـ� *َ��(�ـ َR�f1َ �l���ْ�ِ�5 ,%��	�ْ �f1َْ* �l���ْ�ِ�5     ً���ِ��ـ� !,&�`�ـ��ً 1َ�5ـ��3 sَ��	>ْ�5!�ـ� *َ��(�ـ َR�f1َ �l���ْ�ِ�5 ,%��	�ْ �f1َْ* �l���ْ�ِ�5     ً���ِ��ـ� !,&�`�ـ��ً 1َ�5ـ��3 sَ��	>ْ�5!�ـ� *َ��(�ـ َR�f1َ �l���ْ�ِ�5 ,%��	�ْ �f1َْ* �l���ْ�ِْ�	�ـ�%, ��َ:[ْـ       ۞�5 ��Mَ ً14ـ���ْ�	�ـ�%, ��َ:[ْـ   ��5ُ ��Mَ ً14ـ���ْ�	�ـ�%, ��َ:[ْـ   ��5ُ ��Mَ ً14ـ���ْ�	�ـ�%, ��َ:[ْـ   ��5ُ ��Mَ ً14ـ�����*َ%, �Hَ<ـ� ��	�ـ��H ِUَ<ـ� !,Aْـ�f1َ�5 Tkْ�	�ـ�%,      ��*َ%, �Hَ<ـ� ��	�ـ��H ِUَ<ـ� !,Aْـ�f1َ�5 Tkْ�	�ـ�%,      ��*َ%, �Hَ<ـ� ��	�ـ��H ِUَ<ـ� !,Aْـ�f1َ�5 Tkْ�	�ـ�%,      ��*َ%, �Hَ<ـ� ��	�ـ��H ِUَ<ـ� !,Aْـ�f1َ�5 Tkْ�	�ـ�%,      ��5ُ

"#3ِf�	2َ"#3ِf�	2َ"#3ِf�	2َ"#3ِf�	2َ(((()6( .  

بين  بوالتنزيل ، ويتكرر التناو ،ا2نزال: يواجھنا في القرآن الكريم ھذان البناءان  نه كثيرا مافإ    

  . ومشتقاتھما في سياقات مختلفة) نّزل ( والفعل ) نزل أ( الفعل 

                                      
  .  91 – 90: سورة ا2سراء  - 9
  .  23: يوسف  سورة  - 1
  .  57/  21: ، والتفسير الكبير    6/337:مجمع البيان : ينظر  - 2
  .  27: ا2سراء  سورة - 3
  .  29/  2: الميزان في تفسير القرآن : ينظر  - 4
  . 106 – 105: ا2سراء  سورة - 5



  170 

ـْــَعل َ ( تدل عليه صيغة  معان غير ما)  فـَّعلَ ( وقد يفھم من صيغة      ) فـّعل (، وقد تستعمل  )1() أف

ـَْعل أ( بمعنى    .  )2(أكمل وكّمل : في مواضع مثل ) ف

فEي ) نEـّزل(فكثيEرا مEا تEرد صEيغة وقد يساعد السياق على إبEراز فEوارق د�ليEة بEين الصEيغتين ،     

) نEزل أ(نه نزل منجما مفرقا ، بينما تدل صEيغة ، وأنزول التدريجي للقرآن الكريم موارد تدل على ال

لحEظ فيھEا معنEى التEدرج أو التكEرار ، كمEا فEي ترد في الموارد التي � يُ  ة ، أوعلى نزوله دفعة واحد

 لEEى إنEEزال القEEرآن الكEEريم كEEام� دون م�حظEEة أيّ ، فھEEي نEEاظرة إ) وبEEالحق أنزلنEEاه ( :ا�يEEة ا0ولEEى 

  . ه بأن إنزاله كان حقا وبالحق وصف سوى خصوصيات زائدة أخرى

بينما في ا�ية الثانية نجد أنھا وردت في سياق يلحظ ھذه الخصوصية وھي نزول القرآن الكريم     

ود�لEة التنزيEل ھنEا تتنEاغم مEع د�لEة . مفرقا منجما ، في فترة زمنية استغرقت ث�ث وعشرين سنة 

ْ�	��%, 2َ	�ـ3ِf#" : ( السياق الصريحة في ھذا المعنى في قوله تعالى �f1َ�5 TkْA,! �>َ�H ِU��	�� �>َ�H ,%َ*��ْ]:َ�� ,%��	�ْ��Mَ ً�14��ُ��5 "#3ِfـ�	2َ ,%��	�ْ �f1َ�5 TkْA,! �>َ�H ِU��	�� �>َ�H ,%َ*��ْ]:َ�� ,%��	�ْ��Mَ ً�14��ُ��5 "#3ِfـ�	2َ ,%��	�ْ �f1َ�5 TkْA,! �>َ�H ِU��	�� �>َ�H ,%َ*��ْ]:َ�� ,%��	�ْ��Mَ ً�14��ُ��5 "#3ِfـ�	2َ ,%��	�ْ �f1َ�5 TkْA,! �>َ�H ِU��	�� �>َ�H ,%َ*��ْ]:َ�� ,%��	�ْ��Mَ ً�14��ُ��5( 

يEة آيEة ، وسEورة سEورة ، ويEدل آفصEلناه ونزلنEاه : ، بتخفيف الEراء ) فرقناه ( حيث إن معنى  ، )3(

   )4(. بالتشديد ) َفّرْقناه ( وقد قرأت ) على مكث ( عليه قوله تعالى 

بيّناه ، ومن قرأ بالتشديد لم يكن له معنى : تفسيره  نّ ، 0 التخفيف أعجب إلي: ل أبو عبيدة اق( (    

: أنEه قEال  روى الثعلبي عن ابن ا0عرابEي نزل متفرقا ، فالفرق يتضمن التبيين ، ويؤكده ماأنه أ إ�ّ 

: (  )ليEه والEه وسEلمصEلى 5 ع (قEت بEين ا0جسEام ، ويEدل عليEه قولEهقُت أْفرُق بين الك�م ، وفرّ فرَ 

ـْترقا  الَبّيـِعان ِ بالخيار ما   .  )5( ))لم َيـَتـفـَّرقا ، ولم يقل َيـف

كما نلحظ ذلك الفرق بين ا2نزال والتنزيل ، وا2شارة إلى ميزتين مختلفتين فيه ، في آيات كثيرة     

��A�َْ:ـ�@� ِـ�ْ����l !,��ـ����ً ����ـ� �ـ$� � �3���3ـ�A�ْ�       �0َ:ـ�@� ِـ�ْ����l !,��ـ����ً ����ـ� �ـ$� � �3���3ـ�A�ْ�       �0َ:ـ�@� ِـ�ْ����l !,��ـ����ً ����ـ� �ـ$� � �3���3ـ�A�ْ�       �0َ:ـ�@� ِـ�ْ����l !,��ـ����ً ����ـ� �ـ$� � �3���3ـ�g�$>َ�H َR�f1َ�g�$>َ�H َR�f1َ�g�$>َ�H َR�f1َ�g�$>َ�H َR�f1َ           �0: (من القرآن الكريم منھا قوله تعالى في سورة آل عمران  

<َ$ِ�1ْ�V�ْ��5 �Y������:�� َR�f1َْ*�5<َ$ِ�1ْ�V�ْ��5 �Y������:�� َR�f1َْ*�5<َ$ِ�1ْ�V�ْ��5 �Y������:�� َR�f1َْ*�5<َ$ِ�1ْ�V�ْ��5 �Y������:�� َR�f1َْ*�5()6(   .  

    Eماوية الث�ثEب السEة  ةحيث ميز النص بين مادتي ا2نزال والتنزيل مع الكتEى طريقEارة إلEوا2ش ،

  . نزولھا 
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          ��/��/�:����א���و���:�א�د �

يقتضEيه المعنEى فEي  وفEق مEا ىعلE ة القائمة على طريقة نسق الجملEة ، وترتيEب كلماتھEاوھي الد�ل

الد�لة التي تحصل من الع�قEات النحويEة بEين الكلمEات التEي تتخEذ منھEا موقعEا  (: (النفس ، أو ھي 

بEا يحتم نظام الجملة العربيEة أو ھندسEتھا ترتي ((، حيث  )1() )معينا في الجملة بحسب قوانين اللغة 

  .  )2( ))خاصا لو اختل أصبح من العسير أن يفھم المراد منھا 

المعھودة ، كأن يؤتى بالجملة ا�سمية مبدوءا  ةفالجملة ليست محض رصف لWلفاظ على الصور    

فاعلEه ثEم تكمEل بمEا يسEمى ن يEؤتى بالفعEل يتلEوه بEأ الجملEة الفعليEةبفيھا بالمبتدأ ، يليEه الخبEر ، أو 

  . )4())ق بسبب ترتب معانيھا في النفسإن الكلم تترتب في النط (( بل ، )3(بالفضلة

نظريEة (بEـ  تEه المعروفEةيوھذه ھي الفكرة التي انطلق منھا عبEد القEاھر الجرجEاني بتأسEيس نظر    

  ) . النظم 

بينما لم يعتن النحاة العناية ال�زمة بھذا النوع من الد�لة واقتصروا على ركنين ، أساسيين فEي     

السامع محتاج إليھما وحدھما في إفادة المعنEى ، لEذلك  أنّ  ، وظنوا الجملة ھما المسند والمسند إليه

اقتصEروا فقEط علEى  يؤخذ عليھم في دراستھم للجملة ، أنھم لم يولوا المعEاني العنايEة الكافيEة وإنمEا

رت طبيعة الجمل 0لفاظ بعضھا ببعض ، وانصرفوا عن المعنى انصرافا مخ� ، حتى صامعرفة آثار ا

وأداؤھا المعاني ليس من وظيفة النحو و� من اختصاصه ، وإنما من اختصاص علEم المعEاني وھEو 

   )5(. فرع من فروع الب�غة 

ولذلك استقصينا جانبا كبيرا من ھذه المعاني النحوية في الفصل ا0ول من ھذه الدراسة ، وقEد       

لى المعاني ا0خرى للجملة وثيقة الصلة لفصل فسوف نتطرق إ، أما في ھذا ا ةسميناه بالمعاني الثاني

  . بالدراسات النحوية ، وكذلك د��ت حروف المعاني الرابطة للجملة 

لEة الجملة ا�سEمية والجم: فتقسم باعتبار طرفي ا2سناد إلى نوعين أساسيين ھما : أما الجملة      

ظرفيEة ، وأضEاف الزمخشEري قسEما رابعEا ھEو لEى اسEمية وفعليEة والفعلية ، ويقسمھما ابEن ھشEام إ
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 يعيش أيضاً  ابن نھا من قبيل الجملة الفعلية ، وھو رأيأالجملة الشرطية ، في حين يرى ابن ھشام 
)1(   .  

ن الجملة ملة ا�سمية والجملة الفعلية ، 0ھذه ا0قسام إلى نوعين اثنين ھما الج مردّ  والحقيقة أنّ     

لEى الفعليEة التقدير ، والجملEة الشEرطية تEرد إ با�سمية ، أو الفعلية بحس ى الجملةالظرفية ترجع إل
)2(  .  

ھو تقدم المسند ، أو المسند أليه ، أو فأما المقياس في التمييز بين الجملتين ا�سمية والفعلية ،     

فعEل فا�سمية ھي التي صدرھا اسEم ، وأمEا الفعليEة فھEي التEي صEدرھا : تأخرھما ، يقول ابن ھشام 
  . ، اسمية) زيٌد قام ( ية ، وجملة ، فعل) قام زيٌد ( جملة  ومعنى ذلك أنّ .  )3(

ذلك تفريق لفظي  نّ الصدارة ، 0 على أساس يتمّ  التفريق � أما المحدثون المجددون فيرون أنّ       

كان  نْ فإ ، لى حقيقة المسند، فقد نظروا إ  )4(يؤديه المسند من وظيفة  ، وإنما يكون على أساس ما

  . فع� ، فھي جملة فعلية ، بما يتمثل به الفعل من التجدد والتغير والزمن 

 ، أو التEي يكEون المسEند فيھEا دا�ًّ  )فع�E (يكEون المسEند فيھEا فھي الجملة التي � ((أما ا�سمية     

) )ة المسند إليهجملة اعتمد على حالمبنى ال إنّ : لى المسند إليه ، وبعبارة أخرى على دوام انتسابه إ
ھEو ) محمEد( ، وإّن  جملتEان خبريتEان) ومحمEد قEال ( و ) قEال محمEد (  :قولنEا نّ وعلى ذلك فEإ.  )5(

 ر، والدكتو )6(الدكتور مھدي المخزومي كفاعل كلتا الجملتين على رأي بعض المحدثين المجددين ، 

 ، وكEذلك الEدكتور )7() فع�E (الجملتEين فعليتEين مEادام المسEند إبراھيم السامرائي الEذي عEدّ  روالدكتو

فيھEا  ا2سEناد نّ ليEة � مEراء ، �جملEة فع) زيٌد حضEر ( حمد عبد الستار الجواري ، الذي يعد جملة أ

وھEو رأي تبنEاه .  )8( ))ما يزعمEون بEأن الجملEة الفعليEة ھEي كلھEا خبEر للمبتEدأ ب داعتدا �للفعل ، و

  . بلھم أصحاب المدرسة الكوفية ق

والمحدثين الذين انتصروا للمذھب الكوفي ھEو نEزاع لفظEي فEي  امىت�ف بين القدا�خ أنّ  ويبدو     

التجEدد ، معEاني  )فع� (للجملة التي يكون فيھا المسند ينكرون أنّ  التسمية وا�صط�ح ، فالقدماء �

يھا لتي يكون المسند فاون ا�سم الواقع مبتدأ في الجملة ا�سمية نھم يعدّ والتغير والزمن ، وكذلك فإ

. ، فEي المعنEى ، بEدليل تقEديرھم للضEمير العائEد عليEه  ، يعدونEه فEاع�ً ) زيد حضر ( في مثل  )فع�(
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الجميع متفقون علEى مفھEوم وصEفات الجملتEين فEي كيفيEة الد�لEة ، ولكنEه لمEا أراد  وبذلك يظھر أنّ 

نمط الخروج على الالكوفيون مخالفة قواعد المدرسة البصرية ، وأراد المحدثون التجديد في النحو و

، فقEرروا فاعليتEه ، مEن حيEث ) محمEد قEام ( ليه فEي مثEل السائد من القواعد ، ونظروا إلى المسند إ

( الذي تقال فيه ، فلم يروا فرقEا بEين  مللسياق والمقا رمعنى الجملة وغايتھا إجما� ، دون أي اعتبا

عنEى الفاعليEة التEي يؤديھEا المسEند صروا النظر على مق ، 0نھم) وحضر محمد ٌ ( و ) محمدٌ  حضر 

  . ن النتيجة واحدة على كل حال ، 0 إليه ، وھي نظرة صحيحة في نھاية ا0مر

فيمEا يبEدو كEانوا أكثEر دقEة حينمEا فّرقEوا فEي ا�صEط�ح بEين الجملتEين ، �فتEراق  امىولكن القEد     

 بالمسEند إليEه ، وھEو أول مEا تبدأ) محمد حضر ( وظيفتھما في مراعاة مقام التخاطب ، إذ إن جملة 

الذي يبقى متشوقا للمسند وجEاھ� بEه ، متسEائ� عEن أحEوال المسEند إليEه  المخاطبَ  يخبر به المتكلمُ 

التي � حصر لھا ، فالمجھول ھنا ھو الحال الخاصة بالمسند إليه ، التي يريد المتكلم ا2خبار عنھا ، 

حضEر  و يزرع ، أو قEام ، أو يقEوم ، أودقا ، أو يكتب ُ أأو ميتا ، أو صافقد يكون نائما ، أو قاعدا ، 

  . خبار بھا ھا المخاطب جاھ� بأحوال المسند إليه التي يراد ا2ا�سمية يكون فيالخ ، فالجملة .... 

المسند إليه ، وھو الفاعل ھنا ، مجھول للمخاطب  نّ ، فإ) حضر محمٌد ( نحو  ةأما الجملة الفعلي     

ل وھEو الفاعEل ، فقEد ا0ول من ھذه العبارة ، فيبقى المخاطب متسّمعا للجزء المكمE حال إلقاء الجزء

  . سبة للمخاطب لخ ، فالفاعل ھنا ھو المجھول بالنا..... و عمرا ، أو خالدا يكون زيدا ، أ

ليEEه التEEي يجھلھEEا ، يEEتحكم فEEي تحديEEد أحEEوال المسEEند إ المEEتكلم فEEي الجملEEة ا�سEEمية والنتيجEEة أنّ     

  . طب ، بينما يكون التحكم في الجملة الفعلية بتحديد ھوية الفاعل عند المخاطب المخا

ولكنه قد ُيصار في بعض ا0حوال إلى التقديم والتأخير بEين المسEند والمسEند إليEه 0مEور ب�غيEة     

  . وغير ذلك  ،والتشويق ،والعناية ،ھتمام�كا

،  )2()�� 1ـ�� ���ـ���^ L���5  �� 1ـ�� ���ـ���^ L���5  �� 1ـ�� ���ـ���^ L���5  �� 1ـ�� ���ـ���^ L���5  ( الى نحEو قولEه تعE )1(والجملة ا�سمية تEدل علEى الEدوام والثبEوت      

لى زمن عبر الجملة الفعلية عن حدث مسند إلى شيء ، بينما تمضافا إلى أنھا تعبر عن نسبة صفة إ

   )3(. لى فاعل إمنسوب 

تشتمل على الزمن بذاتھا ، وإنما من خ�ل القرائن ا0خرى  والجملة ا�سمية في اللغة العربية �    

لى معنى ھEذه الجملEة ، جئنEا بEا0دوات المنقولEة عEن زمنيا طارئا إ أن نضيف عنصراً فإذا أردنا  ((، 
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ليه بالمسEند مية ، فيصبح وصف المسند إا0فعال وھي ا0فعال الناسخة ، فأدخلناھا على الجملة ا�س

  .  )1())منظورا إليه من وجھة نظر زمنية معينة 

ا الد�لي في ربط الك�م بعضه ببعض ، كما في حروف العطEف ، أما حروف المعاني فيتمثل أثرھ    

، وھي كثيEرة ومتنوعEة وتEؤدي معEاني  )2(غلب حروف المعاني بتجديد معنى الك�م ، كما ھو في أو

وحEروف الجEEر ، وحEروف النصEب ، وحEروف الجEEزم ،  ،كحEروف العطEف ،وظيفيEة فEي داخEل الEEنص

دل على  الحرف ما غلب النحاة ، ھو أنّ المعاني عند أحروف  ، وحدّ  )3(وحروف الشرط ، وغير ذلك 

تEدل ) لEى إ( نفسEھا ، وكEذلك  ض� تبعEي،ھEا التي تدل علEى تبعEيض غير)  نْ مِ ( معنى في غيره ، كـ 

ولسنا في ھذه الرسالة بصدد التفصيل في  . )4(على انتھاء غيرھا ، وھكذا في سائر حروف المعاني 

كبEر قEدر مEن المعEاني غيEر �تھا ، وإنما ھدفنا ھو استكشاف أتفصي بيان ھذا النوع من الد�لة وذكر

المباشرة ، في ھذا النص القرآني الكريم ، مما يتجلى عEن طريEق ھEذه المبEاني النحويEة التEي تحمEل 

قيمة وظيفية غير اعتيادية ذات بعد د�لي فاعل ، والتي من شEأنھا أن تثيEر معنEى طريفEا أو إضEافيا 

  . داخل النص

يبدو ھذا النوع من الد�لة واضحا في النص القرآني ، ويمكن م�حظة ذلك في سورة ا2سراء و     

3,&�`��, ��ْ�,_�!�	�]� �����3 � �3'���<ُ�+� ����ـ������^� *َ+�  : (في مواضع كثيرة ، ففي قوله تعالى  �5 ,����َْ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/ �+ِ�3,&�`��, ��ْ�,_�!�	�]� �����3 � �3'���<ُ�+� ����ـ������^� *َ+�   �5 ,����َْ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/ �+ِ�3,&�`��, ��ْ�,_�!�	�]� �����3 � �3'���<ُ�+� ����ـ������^� *َ+�   �5 ,����َْ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/ �+ِ�3,&�`��, ��ْ�,_�!�	�]� �����3 � �3'���<ُ�+� ����ـ������^� *َ+�   �5 ,����َْ* �6�/ 6�:�>�� ����X�3 �+4��ُ]�ْ� �َ��/ �+ِ�

 ً���?َ* �W,X�َ ً���?َ* �W,X�َ ً���?َ* �W,X�َ ً���?َ* �W,X�ًَ�-ِ&َ�ً�-ِ&َ�ً�-ِ&َ�ً�-ِ&َ� ()5( مر في ھذا النص المتعلق تسا�ستمرار والتجدد وا�نبعاث الم، ن�حظ الحركة و

  . بوصف اثر من آثار القرآن الكريم ، وھو الھداية ، والتبشير وا2نذار 

أو الجمEل ا�سEمية التEي  –بحسEب المحEدثين  –وقد جاء ھذا النص مركبا من ھذه الجمل الفعليEة    

، للد�لEEة علEEى ھEEذه المعEEاني مEEن الحركEEة وا�سEEتمرار  - بحسEEب القEEدامى –د فع�EE يكEEون فيھEEا المسEEن

الكريم ھEو طريEق  ، فالقرآن) يعملون  –يبشر  –يھدي ( والتجدد ، ونرى ذلك واضحا ، في ا0فعال 

يتوقف ، وھو مصدر البشارة للمؤمنين كلما دب في نفوسEھم يEأس أو  مر الذي �تسھداية البشر الم

جEل الحفEاظ علEى اسEتحقاقاتھم لھEذه البشEارة أذلك فھEم دائبEون فEي عمEل الصEالحات مEن تراجع ، ول

  . العظيمة 
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5�1�+ �1�H  �H( يضا قوله تعالى ومنھا أ       �H  �H +�5�1�H  �H +�5�1�H  �H +�لبني إسرائيل ، بعد إخبارھم  ، فھذه الجملة خطاب )5  ()1

حيث يتوعدھم بدة ، فساعبر التاريخ ، ومعاقبتھم على كل إفسادتين العظيمتين اللتين يحدثونھما با2

سبحانه وتعالى في ھذه ا�ية ، محذرا إياھم بان ذلك ليس نھاية المطاف وأنھا سEنة إلھيEة مقEّدرة ، 

  .  )2())لتسليط عليكم كما فعلنا فيما مضىلى العقاب وان عدتم إلى الفساد عدنا بكم إوإ(( 

دد والحدوث في المعاقبة كلما بصيغة الشرط تؤدي معنى التج جملة فعليةً المجيء  و�شك في أنّ     

  . تجدد الفساد منھم 

ة بصيغة الماضي في ھذا الموضEع أخرى نستوحيھا من مجيء الجملة الفعلي ةد�ل ولھذه العبارة    

معنى التجدد والحدوث مستفاد من فعلية الجملة وشرطيتھا حتى لو كانEت بصEيغة المضEارع  نّ إذ إ، 

لمشEركين بتكEرار العEودة ل، إذ فيه تھديد  )3()  5�+ 2'��57 1ـ�',�5�+ 2'��57 1ـ�',�5�+ 2'��57 1ـ�',�5�+ 2'��57 1ـ�',�: (  كما في قوله تعالى في سورة ا0نفال

، ولكEEن لمEEا جEEاء التعبيEEر بصEEيغة  )4(النصEEر علEEيھم إذا عEEادوا إلEEى القتEEال مEEرة أخEEرى ولEEى قتEEالھم إ

الغدر  ىلاليھود ھم أسرع إ المضارع ، وجاء مع اليھود بصيغة الماضي ، لعلنا نستدل بذلك على أنّ 

المEEرة تلEEو ا0خEEرى ، وعEEدم ا�تعEEاظ بالوعيEEد ا2لھEEي ، لمEEا فEEي الفعEEل ،لفسEEاد وا2فسEEاد لEEى اوالعEEود إ

ن جEاء ھنEا بصEيغة الشEرط ، الEدال علEى المسEتقبل ، ولكEن ماضي من معنى التحقEق والوقEوع ، وإال

لEEى ا2فسEEاد ا المعنEEى ، وھEEو كEEون عEEودة اليھEEود إا�سEEتقبال والمضEEي يتحقEEق ھEEذ: بجمEEع الEEد�لتين 

  .  تكون متحققة أيضاً س معاقبتھم وإذ�لھم نّ ، ولذلك إو من النوع المتحقق المتكرر ھ

ن ھEذه العEودة قEد تحققEت بالماضEي ، وأ حد المفسرين الكبار وھو الفخر الEرازي ، أنّ وقد فھم أ     

ذلك كان مقتضEى السEنة ا2لھيEة ،  ھذه الجملة ھي تأكيد للعودة الثانية لليھود ومعاقبتھم ، وبيان أنّ 

" وإنھEم قEد عEادوا ، وھEو التكEذيب لمحمEد المصEطفى  :أي (: (يث يقول في تفسEيره لقولEه تعEالى ح

ورد في التوراة وا2نجيل ، فعاد 5 عليھم بالتعذيب علEى أيEدي  ، وكتمان ما" صلى 5 عليه وسلم 

  . ، وربما كان لد�لة المضي اثر في تقدير الرازي ، وعدھا جملة حالية  )5( ))العرب 

من التناسب في التعبير في ا�ية الواحدة ، من خ�Eل وجEود  وكذلك نجد في سورة ا2سراء نوعاً     

التناوب في ا�ستعمال بين الجملتEين ، ا�سEمية التEي تEدل علEى الثبEوت ، والفعليEة ، التEي تEدل علEى 

نيفھا تبعا لrطار التجدد والحدوث ، وھذا التناوب يكشف عن كثير من المعاني الد�لية التي يمكن تص
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يجري  التعبير عن القوانين  ، والحقائق  ، والصفات الثابتة ، وما الذي ترد فيه العبارة ، فن�حظ أنّ 

التعبير عن المعاني المتحركEة ، والصEفات المتغيEرة  نّ الجملة ا�سمية ، وأ مجراھا ، يكون في إطار

  . والمتجددة يتم في إطار الجملة الفعلية 

�ـ�g  : (ھذا التناوب والتناسب كثيرا في سEياق ا�يEة الواحEدة ، كقولEه تعEالى  ،أيضاً ، ونلمس    �� �+ِ�  �gـ��� �+ِ�  �gـ��� �+ِ�  �gـ��� �+ِ�

�1ـ0, �َـ�+� ِ'�&�ـ��S �%�7ـ&ِ-�ً ���ـ-�ً          ِ��3[ْـ���,  �5 ,Pـ � �3`�ـ����� zَْh���1ـ0, �َـ�+� ِ'�&�ـ��S �%�7ـ&ِ-�ً ���ـ-�ً         y,��&�3ُ ��ـ ِ��3[ْـ���,  �5 ,Pـ � �3`�ـ����� zَْh���1ـ0, �َـ�+� ِ'�&�ـ��S �%�7ـ&ِ-�ً ���ـ-�ً         y,��&�3ُ ��ـ ِ��3[ْـ���,  �5 ,Pـ � �3`�ـ����� zَْh���1ـ0, �َـ�+� ِ'�&�ـ��S �%�7ـ&ِ-�ً ���ـ-�ً         y,��&�3ُ ��ـ ِ��3[ْـ���,  �5 ,Pـ � �3`�ـ����� zَْh��، فلمEا كانEت صEفة الخبيEر ، والبصEير ، مEن  )y,��&�3()1ُ ��ـ

Eينُ الصفات الذاتية ] سبحانه وتعالى ، وھEا عEر ، 0نھEادة والتغّيEان والزيEة للنقصEر قابلEه  ي غيEذات

  . تغّير فيھا ورد التعبير عن ذلك بالجملة ا�سمية المعّبرة عن ذلك  سبحانه ، وكون ذلك حقيقة �

ولما كان ا0مر متعلقا بالرزق والمشيئة وھما صفتان من صفات الفعل ، � الذات ، وھمEا محEط      

يبسط (       سب الحكمة ا2لھية ، والمصلحة الكونية ، جاء التعبير عنھما بالفعلينالتغّير والتبّدل ح

  . ، المعبرين عن التجدد والحدوث وا�ستمرار ) ، ويشاء 

�ِ+� َ�ـ:َْ<�W,X �َـ      : (وكذلك قوله تعالى        �Wُ��3ِـ���5 �W,Xُ�ُh���ِ!�ـ#Tz 1َ��ـ , 1َـ Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5      َـ� �W,X>َْ:َ�ـ �+ِ� �Wُ��3ِـ���5 �W,Xُ�ُh���ِ!�ـ#Tz 1َ��ـ , 1َـ Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5      َـ� �W,X>َْ:َ�ـ �+ِ� �Wُ��3ِـ���5 �W,Xُ�ُh���ِ!�ـ#Tz 1َ��ـ , 1َـ Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5      َـ� �W,X>َْ:َ�ـ �+ِ� �Wُ��3ِـ���5 �W,Xُ�ُh���ِ!�ـ#Tz 1َ��ـ , 1َـ Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5  ًـ�mnْ�S �+�  ًـ�mnْ�S �+�  ًـ�mnْ�S �+�  ًـ�mnْ�S �+�

ً�-ِ&َ�ً�-ِ&َ�ً�-ِ&َ�ً�-ِ&َ�(((()2(
، فقد جاء التعبير بطريق الجملة الفعلية حينما يتعلق ا0مر بحركة ا2نسان وفعله المتكرر  

لكن التعبير وا�ستمرار ، ولھذا الخطأ الكبير ، وكذلك حينما يتعلق بعملية الرزق التي تتطلب التكرار 

 قتل ا0و�د خطأ كبير ٌ � وتقريرھا وھي ، أنّ  لى الجملة ا�سمية لنقل حقيقة ثابتةسرعان ما ينتقل إ

  . ظرف ما ، مباحا  في يمكن أن يكون في زمن ما ، أو

لEى الثبEوت عنEدما ينتقEل الEنص مEن إوكذلك نجد ذلك التناوب وا�نتقال من الحركEة وا�سEتمرار      

,ـ��  : (تعEالى  التعبير عن فعل ا2نسان وحركته إلى ذكر ا0ساس أو القEانون الثابEت ، فEي قولEه ��,ـ��  2َ ;�5[ْ ��,ـ��  2َ ;�5[ْ ��,ـ��  2َ ;�5[ْ ��ْ]2َ ;�5

"#$ِ&�) �P��)�5 ًD�`���Mَ �+�َ� ,0�1ِ� �1َ�f��"#$ِ&�) �P��)�5 ًD�`���Mَ �+�َ� ,0�1ِ� �1َ�f��"#$ِ&�) �P��)�5 ًD�`���Mَ �+�َ� ,0�1ِ� �1َ�f��"#$ِ&�) �P��)�5 ًD�`���Mَ �+�َ� ,0�1ِ� �1َ�f��()3(  ّة تسالم ر عن المتحرك أو، فقد عبEة الفعليEيغة الجملEمر بص ) :� 

: ومثلEه قولEه تعEالى ) نEه كEان فاحشEة إ: ( لثابت بصيغة الجملة ا�سEمية ، وعن ا0ساس ا) تقربوا 
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)ُ��ُ]�3 ��7��&�'�� <ُْ��5ُ��ُ]�3 ��7��&�'�� <ُْ��5ُ��ُ]�3 ��7��&�'�� <ُْ��5ُ��ُ]�3 ��7��&�'�� <ُْ��5ً�	$ِ&,! ً�ّ5,��H ِ+���1ِْQ>ْ�� �+�َ� �+�nَ�$�`�� �+ِ� �W,X�	�$� ُ��f�	�3 �+�nَ�$�`�� �+ِ� , ����َ* �6�/ 6�:��� ��ً�	$ِ&,! ً�ّ5,��H ِ+���1ِْQ>ْ�� �+�َ� �+�nَ�$�`�� �+ِ� �W,X�	�$� ُ��f�	�3 �+�nَ�$�`�� �+ِ� , ����َ* �6�/ 6�:��� ��ً�	$ِ&,! ً�ّ5,��H ِ+���1ِْQ>ْ�� �+�َ� �+�nَ�$�`�� �+ِ� �W,X�	�$� ُ��f�	�3 �+�nَ�$�`�� �+ِ� , ����َ* �6�/ 6�:��� ��ً�	$ِ&,! ً�ّ5,��H ِ+���1ِْQ>ْ�� �+�َ� �+�nَ�$�`�� �+ِ� �W,X�	�$� ُ��f�	�3 �+�nَ�$�`�� �+ِ�التعبيEر  ، حيEث إنّ  )�6�/ 6�:��� ��()1 *َ���� , 

ھذا الفعل ينبغي أن يكون مستمرا ومتجددا مEن قبEل  عن القول الحسن بالجملة ا�سمية يدل على أنّ 

لى تدخل الشيطان غفلة أو تھاون في ذلك سيؤدي إ ةيأ  نّ دون مقام ، و0يخص مقاما  ا2نسان ، و�

  . السريع الذي من صفاته النزوغ بين البشر 

ھEذا الفعEل  ، للد�لEة علEى أنّ ) ينEزغ ( يضEا أر النص عن صفة الشيطان بالجملة الفعليEة وقد عبّ     

جEد مEن ثغEرات فEي تصEرفات الصادر من الشيطان ھو عمليEة مسEتمرة ومتجEددة ، وحادثEة حسEبما ي

  . ا2نسان وأقواله 

 ما يدل علEى أنّ قد جاء بواسطة الجملة ا�سمية ، وھو التعبير عن عداوة الشيطان  في حين أنّ      

  . ھذه العداوة ثابتة ودائمة 

��WُA: (وكذلك قوه تعالى      ���WُA����WُA����WُA��� �',3 ْV�`�3 �+ِ� �5َ* �WُA�������3 ْV�`�3 �+ِ� �WُAِ ,W>َ�Hَ*�',3 ْV�`�3 �+ِ� �5َ* �WُA�������3 ْV�`�3 �+ِ� �WُAِ ,W>َ�Hَ*�',3 ْV�`�3 �+ِ� �5َ* �WُA�������3 ْV�`�3 �+ِ� �WُAِ ,W>َ�Hَ*�',3 ْV�`�3 �+ِ� �5َ* �WُA�������3 ْV�`�3 �+ِ� �WُAِ ,W>َ�Hَ*�WُA����WُA����WُA����WُA�  ن فيEه مEا، فEإّ  )2()��

نفEا مEن تبعيEة المعEاني المتغيEرة والمتحركEة لد�لEة الجملEة الفعليEة ، وتبعيEة المعEاني قلناه آ يعزز ما

 علم 5 سبحانه وتعالى ، من الصفات الثابتة ، و� د�لة الجملة ا�سمية ، حيث إنّ لوالصفات الثابتة 

يعبر عن صفة العلم بالجملة الفعلية فEي مواضEع أخEرى ،  يضر ذلك ما نجده في القرآن الكريم حيث

وذلك عندما يتعلق العلم بحركة ا2نسان ، أو الكون ، أو المخلوقات ا0خرى ، التي من شأنھا التغير 

لى تغيEر وحEدوث علEم 5 تعEالى ذلك ناظر إلى تغّير المعلوم وتجدده ، � إ نّ وث والتجدد ، 0، والحد

  . ا0زلي 

نسEان ، فھEو وصEف لعلEم 5 العلم ا2لھي الثابEت والشEامل لr ھذه ا�ية الكريمة تعبير عن وفي     

لEى الجملEة التعبيEر إية إلEى صEفة المشEيئة ، ينتقEل �تعالى وليس لمتعلق العلم ، ولكن عندما تنتقل ا

  . للحكمة ا0زلية  وفق ىعل الفعلية المعبرة عن تغير المشيئة ا2لھية

غنائه النص وإ منھا معاني د�لية تسھم في إثراء كثير ف المعاني في السورة ، فيحملا حروأمّ       

��3ِـ0, !�ـ �   1ُ��3ِـ0, !�ـ �   1ُ��3ِـ0, !�ـ �   1ُ��3ِـ0, !�ـ �   ِ(: بالمعاني غير المباشرة ، التي ھي من سمات النصوص المتميزة ، ومن ذلEك قولEه تعEالى ُ1

معنEى التبعEيض تدل على عظمة آيات 5 التي اخEتص سEبحانه بمعرفتھEا ، ف) ِمْن ( ، فكلمة  )3()�2��34	���2��34	���2��34	���2��34	��

 ف، علEى علEو مقامEه الشEري )لEه وسEلمصEلى 5 عليEه وآ (رسEول 5 لEى أنّ في ھذا الحEرف يشEير إ
                                      

  .  53: ا2سراء  سورة - 1
  .  54: ا2سراء  سورة - 2
  .  1: ا2سراء  سورة - 3
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عجازية ليلة ا2سراء والمعراج التEي شEاھد ر في رحلته ا2ربه من 5 سبحانه ، لم يواستعداده ، وق

جزءا منھا ، على  كوت ، إ�ّ فيھا من عجائب ا�يات وا0سرار والتشريعات ، وا0نبياء ، وحقائق المل

، ممEا يEدل علEى ) ب قوسEين أو أدنEى قEا( ، حيث  لى أدنى درجات القرب ا2لھيالرغم من وصوله إ

  . عظمة 5 سبحانه وعظمة آياته 

 نّ ھنEا بيانيEة ، 0) ْن ِمE( ، فEـ   )ُ1�5 ()1	�R�fُ !� � �ْ�[ُـ��4+ِ !�ـ� /,ـ�� �GـiP�َN �5������ـDٌ ��ْ<�,ـ_�!�	�]�      ُ1�5	�R�fُ !� � �ْ�[ُـ��4+ِ !�ـ� /,ـ�� �GـiP�َN �5������ـDٌ ��ْ<�,ـ_�!�	�]�      ُ1�5	�R�fُ !� � �ْ�[ُـ��4+ِ !�ـ� /,ـ�� �GـiP�َN �5������ـDٌ ��ْ<�,ـ_�!�	�]�      ُ1�5	�R�fُ !� � �ْ�[ُـ��4+ِ !�ـ� /,ـ�� �GـiP�َN �5������ـDٌ ��ْ<�,ـ_�!�	�]�      : (ومنھا قوله تعالى      

جميEع آياتEه ھEي شEفاء ورحمEة ، وَمEْن عEدھا  تخصان قسما من القEرآن ، بEل إنّ  الشفاء والرحمة �

نEزل القEرآن ، وكEل قسEم إننا ن :للتبعيض ، فھو محمول على م�حظة النزول التدريجي ،لyيات ، أي

   )2(. يعّد شفاء ورحمة ينزل منه ھو بحد ذاته 

ــ���ً : (ضEEا قولEEه تعEEالى يومEEن ذلEEك أ      ُNَ� �0ــ ����� ,+�nَ�$ــ ــ����5ً�َــ�+� ��`� ُNَ� �0ــ ����� ,+�nَ�$ــ ــ����5ً�َــ�+� ��`� ُNَ� �0ــ ����� ,+�nَ�$ــ ــ����5ً�َــ�+� ��`� ُNَ� �0ــ ����� ,+�nَ�$ــ ن المعEEروف فEEي التعبيEEر ، إذ إ )3()�5�َــ�+� ��`�

نحEو قولEه ) البEاء ( ، مجEرور بحEر الجEر ) آمEن ( ، وكEذلك الفعEل ) كفEر ( متعلق الفعل  القرآني أنّ 

�0�$�َِ !� � ����0 ���5ْ�,_�!�	,�: (تعالى � َRِf1ُْ* ���ِ ُR�,)���� � �!4�,	�!�_,�ْ���5 �0��� � �! �0�$�َِ� َRِf1ُْ* ���ِ ُR�,)���� � �!4�,	�!�_,�ْ���5 �0��� � �! �0�$�َِ� َRِf1ُْ* ���ِ ُR�,)���� � �!4�,	�!�_,�ْ���5 �0��� � �! �0�$�َِ� َRِf1ُْ* ���ِ ُR�,)���� � �!4�0�>,),��5 �0ِ&ُ:ُ��5 �0�:َA�=#�!�5 �0�>��ِ � �!4 �<ُ� �+�0�>,),��5 �0ِ&ُ:ُ��5 �0�:َA�=#�!�5 �0�>��ِ � �!4 �<ُ� �+�0�>,),��5 �0ِ&ُ:ُ��5 �0�:َA�=#�!�5 �0�>��ِ � �!4 �<ُ� �+�0�>,),��5 �0ِ&ُ:ُ��5 �0�:َA�=#�!�5 �0�>��ِ( ( ( )   :، وقوله تعالى  �+ ()4(�4 �<ُ!� � 

  ¡��� �NA3  � �	>'¢  ¡��� �NA3  � �	>'¢  ¡��� �NA3  � �	>'¢  ¡��� �NA3  � �	>'¢ ( .....)5(  وقوله تعالى):��  !_35 ^�x�n�� �NA3  �M��  !_35 ^�x�n�� �NA3  �M��  !_35 ^�x�n�� �NA3  �M��  !_35 ^�x�n�� �NA3  �M  ()6 ( ولعل النص القرآني ،

ولربه ( من الباء في قوله تعالى  ر بحرف ال�م بد�ً في ھذه ا�ية الكريمة يومئ إلى أمر ما حينما عبّ 

الشEيطان جاحEد لنعمEة 5 وفضEله ، 0نEه كEافر  ، وفي ذلEك إشEارة إلEى أنّ ) بربه ( يقل  ولم) كفورا 

نه يخشاه ويحذره ويرجوه الشيطان ، يعرف عظمة 5 سبحانه بدليل أ نّ 0بذات 5 سبحانه ، وذلك 

��! iP�ِ	��WُA : (عدما فتن المشركين وأغواھم ، كما يعبر القرآن الكريم عن ذلك على لسانه ب� 6�1ِ� َR��َ�5 �WُA�	�! iP�ِ�� 6�1ِ� َR��َ�5 �WُA�	�! iP�ِ�� 6�1ِ� َR��َ�5 �WُA�	�! iP�ِ�� 6�1ِ� َR��َ�5

ِ@�َ]�'�ْ� ,�3���G ,0�>���5 �0�>�� ,u��Sَ* 6�1 ِ� �+�5��2َ ; ��! (��َ* 6�1ِ�ِ@�َ]�'�ْ� ,�3���G ,0�>���5 �0�>�� ,u��Sَ* 6�1 ِ� �+�5��2َ ; ��! (��َ* 6�1ِ�ِ@�َ]�'�ْ� ,�3���G ,0�>���5 �0�>�� ,u��Sَ* 6�1 ِ� �+�5��2َ ; ��! (��َ* 6�1ِ�ِ@�َ]�'�ْ� ,�3���G ,0�>���5 �0�>�� ,u��Sَ* 6�1 ِ� �+�5��2َ ; ��! (��َ* 6�1ِ�يخافEه  نEه �الكEافر بEا] فإ ، على العكس من ا2نسان )7()

  . يرجوه  يحذره و� و�
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ه ، الشيطان كفر بنعمة 5 كفر جحود ونكران لصنيع 5 وفضل لى أنّ فالتعبير بال�م ھنا يشير إ     

وبذلك يكون المعنى بتضEمين الكفEر . الفضل بالشكر وا�متنان والطاعة وعدم مجازاة ذلك الصنيع و

  . ن الشيطان منكرا لنعمة ربه ، و5 العالم وكا: معنى النكران ، أي

�� َ�	�ـ� !�ـ � �ْ�ـL��َVِ    : (في قوله تعالى ) آ من ( وكذلك ينحرف التعبير مع الفعل      ,�ْN2َ ��:�� �g�َ � �!�_ُ1 � �َ ��ُ���َ�5    ِL��َVـ� !�ـ � �ْ�ـ�	�َ ��,�ْN2َ ��:�� �g�َ � �!�_ُ1 � �َ ��ُ���َ�5    ِL��َVـ� !�ـ � �ْ�ـ�	�َ ��,�ْN2َ ��:�� �g�َ � �!�_ُ1 � �َ ��ُ���َ�5    ِL��َVـ� !�ـ � �ْ�ـ�	�َ ��,�ْN2َ ��:�� �g�َ � �!�_ُ1 � �َ ��ُ���َ�5

ً�H�,&�	�3ً�H�,&�	�3ً�H�,&�	�3ً�H�,&�	�3( )1(  وقوله تعالى ،) :,%ُ*��ْ]1َ ً��:َ�� ��	�$>َ�H َR�f�	ُ2 ��:�� �g�$��,��� � �!�_ُ1 � �َ�5,%ُ*��ْ]1َ ً��:َ�� ��	�$>َ�H َR�f�	ُ2 ��:�� �g�$��,��� � �!�_ُ1 � �َ�5,%ُ*��ْ]1َ ً��:َ�� ��	�$>َ�H َR�f�	ُ2 ��:�� �g�$��,��� � �!�_ُ1 � �َ�5,%ُ*��ْ]1َ ً��:َ�� ��	�$>َ�H َR�f�	ُ2 ��:�� �g�$��,�، وھذا ا�نحراف في ا�ستعمال  )1 � �َ�5()2ُ_�!� � ��

لن نصدقك فEي ذلEك  :، أي) لن نؤمن لرقيك ( معنى  ، حيث إنّ )  آمن( خر للفعل آينتج معنى د�ليا 

صلى 5 عليه وآله وسEلم (( المقام ھنا ھو مقام تصديق النبي  ذلك ، أنّ  على ، والذي يدل )3(الّرقي

أو تكذيبه من قبل ھؤ�ء المشركين عن طريق ھذه المظاھر المادية المقترحة من قبلھم ، ولEيس  ))

2يمان في مقابل الكفر ، الذي ھو مقام قلبي وشعور داخلي مبعثه ا�طمئنان واليقين مقام ا�عتقاد وا

التكذيب سابق للكفر ، فبعEد أن يصEدق ا2نسEان  ، والتصديق مرحلة سابقة ومقدمة لrيمان ، كما إنّ 

�ء ھEEؤمشEEكلة  علEEى أنّ يEEدلّ ) البEEاء(فEEالتعبير بEEال�م ھنEEا بEEدل . آمنEEُت بEEه : بEEا0مر يسEEتطيع أن يقEEول 

التEي ھEي مقدمEة لrيمEان بEه ،  ))صEلى 5 عليEه وآلEه وسEلم (( زالت في مرحلة التصديق بالنبي ما

Eان ، ولEن ا2يمEدھم عEن بعEف عEبھم وبما جاء به ، ولكنھم فشلوا في ھذه المرحلة ، فكشEم يجEذلك ل

بشEرا  ُت إ�ّ سEبحان ربEي ھEل كنE( با2عراض ، وبEالقول  إ�ّ  ))صلى 5 عليه وآله وسلم (( الرسول 

  ) .  رسو� 

�ِ+� *َ����	�:�Wُ *َ����ـ	�:N1َْV�َ �Wُُ��ـ�WُA   (: وھناك د�لة أخرى 0حد ھذه الحروف نتلمسھا في قوله تعالى        �WُAُ��ـN1َْV�َ �Wُ:�	َ����ـ* �Wُ:�	����َ* �+ِ�   �WُAُ��ـN1َْV�َ �Wُ:�	َ����ـ* �Wُ:�	����َ* �+ِ�   �WُAُ��ـN1َْV�َ �Wُ:�	َ����ـ* �Wُ:�	����َ* �+ِ�

��X>ََM �Wُ2ْV�)َ* �+ِ��5��X>ََM �Wُ2ْV�)َ* �+ِ��5��X>ََM �Wُ2ْV�)َ* �+ِ��5��X>ََM �Wُ2ْV�)َ* �+ِ�للتقابل ، ) فلھا  ن أساءوإ: ) ه وأساء إليھا ، وإنما قال أحسن لنفس: ، حيث يقال  �5( )4(

حEروف ا2ضEافة  نّ يكEون المعنEى فعليھEا ، 0 لى ، أوھا ، فلذلك وضع ال�م موضع إليفإ: ، والمعنى 

فEي حEين يEرى  .)6( علEيھم اللعنEة : ، أي )5()  £ـW ��<'	ـD  £ـW ��<'	ـD  £ـW ��<'	ـD  £ـW ��<'	ـD  : ( يقوم بعضھا مقام بعEض ، كقولEه تعEالى 

مEن إحسEانكم  ك�Eًّ  إنّ  :، ل�ختصEاص ، أي) فلھEا ( و ) 0نفسEكم ( ال�م ھنا في  بعض المفسرين أنّ 
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اثEر العمEل لصEاحبه ، خيEرا  وإساءتكم يختص بأنفسكم دون أن يلحق غيركم ، فالمقام مقEام بيEان أنّ 

، ) فعليھEا : (به ، وا2ساءة تضره حتEى يقEال ا2حسان ينفع صاح كان أو شرا ، وليس مقام بيان أنّ 

عEاء تكلEف وادّ ال إلEى، ف�E حاجEة عندئEذ  )1()  £� !ـ� ��ـ&� X$>H5ـ� !ـ� ��:�ـ&�     £� !ـ� ��ـ&� X$>H5ـ� !ـ� ��:�ـ&�     £� !ـ� ��ـ&� X$>H5ـ� !ـ� ��:�ـ&�     £� !ـ� ��ـ&� X$>H5ـ� !ـ� ��:�ـ&�     : ( كمثل قوله تعالى 

  .)2(المقابلة ، أو تضمين المعاني

يم د�لية بحسب السياق الذي ترد فيه لھذه الحروف ق نحن فيه من أنّ  وھذا الرأي ينسجم مع ما     

  . لى تكلفات تتطلب مؤونة زائدة خرى قيمھا الد�لية دون اللجوء إللتراكيب ا0 ، كما أنّ 

�لة المصادر التي أعطت النص ، و�سيما المصادر المنصوبة ، ومما يرتبط بالد�لة النحوية ، د     

، امتد مEن ا�يEة الثانيEة إلEى آخEر  متميزا ، وطابعاً موسيقيا منسجماً  مع المنصوبات ا0خرى ، شك�ً 

بأحEد المنصEوبات ،  –ماعEدا اثنتEين منھEا  –سورة ا2سراء ، تنتھي جميع آياتھا  السورة ، حيث إنّ 

المنصEوبة ،  عول به ، أو الحال ، أو التمييز ، أو الصفات المنصوبة ، أو ا0خبEاركالمصدر ، أو المف

مEع مالھEا مEن  ةمتميEز ي جعلEت مEن السEورة ذات نبEرة منسEجمةحEد ا0سEباب التEوغير ذلك ، وھذا أ

  . خصائص الموسيقى الداخلية ا0خرى 

يEات كلمEة الواحEدة فEي ث�Eث آث تتكEرر الوفي سورة ا2سراء مورد فريد في القرآن الكريم ، حي     

يتضمنه التكرار من د��ت إضافية  متتالية لتشكل نھايات ھذه ا�يات بنغمة موسيقية واحدة ، مع ما

�5َ� � 1ُ_�!� � ���,��$�ُ2 ��:�� �g	��H َR�fَ<$�: (، وھو قوله تعالى  �P������� 6�M ��َ��2َ �5َ* Tu,��Sُh � �! i��$� �g�َ �+�ُA�3 �5َ*�$>َ�H َR�f�	ُ2 ��:�� �g�$��,��� � �!�_ُ1 � �َ�5 �P������� 6�M ��َ��2َ �5َ* Tu,��Sُh � �! i��$� �g�َ �+�ُA�3 �5َ*�$>َ�H َR�f�	ُ2 ��:�� �g�$��,��� � �!�_ُ1 � �َ�5 �P������� 6�M ��َ��2َ �5َ* Tu,��Sُh � �! i��$� �g�َ �+�ُA�3 �5َ*�$>َ�H َR�f�	ُ2 ��:�� �g�$��,��� � �!�_ُ1 � �َ�5 �P������� 6�M ��َ��2َ �5َ* Tu,��Sُh � �! i��$� �g�َ �+�ُA�3 �5َ* <ُْ� ,%ُ*��ْ]1َ ً��:َ�� ��	 <ُْ� ,%ُ*��ْ]1َ ً��:َ�� ��	 <ُْ� ,%ُ*��ْ]1َ ً��:َ�� ��	 <ُْ� ,%ُ*��ْ]1َ ً��:َ�� ��	

ً;�,)�� ً���`� ��� ِ� ,��	ُ� <ْ�/ 6��� �+����&,)ً;�,)�� ً���`� ��� ِ� ,��	ُ� <ْ�/ 6��� �+����&,)ً;�,)�� ً���`� ��� ِ� ,��	ُ� <ْ�/ 6��� �+����&,)ً;�,)�� ً���`� ��� ِ� ,��	ُ� <ْ�/ 6��� �+����&,)()3(
��ً ��(,�;ً: ( وقوله تعالى   �`� ,0�>�� �k�'�َ* ��ُ���ًَ;�,)�� ً���`� ,0�>�� �k�'�َ* ��ُ���ًَ;�,)�� ً���`� ,0�>�� �k�'�َ* ��ُ���ًَ;�,)�� ً���`� ,0�>�� �k�'�: ، وقولEه تعEالى  )4()َ���ُ�� *َ

)ً;�,)�� ً�A>َ�! �P������� � �! �WِX�$>َ�H ��	�ْ �f�	�ًَ;�,)�� ً�A>َ�! �P������� � �! �WِX�$>َ�H ��	�ْ �f�	�ًَ;�,)�� ً�A>َ�! �P������� � �! �WِX�$>َ�H ��	�ْ �f�	�ًَ;�,)�� ً�A>َ�! �P������� � �! �WِX�$>َ�H ��	�ْ �f�	�َ(  )5(  ،  

  .  )6())القرآن الذي وردت فيه ث�ث آيات متوالية في سجع واحد وھو المورد الوحيد في  ((

د�لتEEه ، دور ھEEام ، حيEEث ورد أكثEEر مEEن عشEEرين مEEرة فEEي  باعتبEEاروقEEد كEEان للمصEEدر المنصEEوب    

  . السورة 
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رة يأتي لتأكيد الفعل ، نحو افھو ت ) 1(المصدر لفظ واسع كثير التداول في الك�م ،  يخفى أنّ  و�     

��1/� �2!-�: ( الى قوله تع!�M�-!�2 �/�1�!�M�-!�2 �/�1�!�M�-!�2 �/�1�!�M  ()2(  دمير ، أيEي التEدميرا  :، وفائدته الد�لة على الوصف الكامل فEت

  . كام� 

5; 2&�� 2&�3��: ( قوله تعالى  وكذلك     ��3�&2 ��&2 ;5��3�&2 ��&2 ;5��، وفائدته تأكيد النھي الوارد في التبذير وا2معان فيه  )3�&2 ��&2 ;5  ()3

�% A2&-�5�&5ّ�&5ّ�&5ّ�&ّ: ( ، ومثله قوله تعالى �-&A2 %��-&A2 %��-&A2 %�  ()4(   .  

،  )5()  �5ـْ> £�ـ� �ـ�; ��tـ�    �5ـْ> £�ـ� �ـ�; ��tـ�    �5ـْ> £�ـ� �ـ�; ��tـ�    �5ـْ> £�ـ� �ـ�; ��tـ�    : ( يأتي لبيان نوع الفعل مع فائدة التوكيد ، نحEو قولEه تعEالى  وتارة    

،  )&) ( )6�� ��>H +���]3 �ّ�H ��'25 01�&)�-&�� ��>H +���]3 �ّ�H ��'25 01�&)�-&�� ��>H +���]3 �ّ�H ��'25 01�&)�-&��H +���]3 �ّ�H ��'25 01<�� �&-�: ( وفائدته ا�حتراز عن ا0قوال ا0خرى ، ومثله قوله تعالى 

��2َ$� ِ    (: ى عدد مرات الفعل في آية واحدة ، وھي قوله تعال نلبيا وقد جاء المصدر�! ِL��َV�ْ� 6�M �+,���ْNُ:�َِ �$2َ���! ِL��َV�ْ� 6�M �+,���ْNُ:�َِ �$2َ���! ِL��َV�ْ� 6�M �+,���ْNُ:�َِ �$2َ���! ِL��َV�ْ� 6�M �+,���ْNُ:�َ( 

فسEادتين إ ونھاتسEكنستفسEدون فEي الEب�د التEي  –أي أخ�فكEم  –إسEرائيل يEابني  أنكم :، ود�لته )7(

   . ) 8(اثنتين ، وذلك حق ٌ � شك فيه 

  

  

  

  

  

  

  

��א��(�7��:��א���3��:א�د �
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، ونقصEد بھEذا النEوع مEن الد�لEة  )1(ا�جتماعيEة  وھي الد�لة التي تعرف بالد�لة المعجمية ، أو    

اللغEة العربيEة لھEا فكل كلمEة مEن كلمEات  (. (ھو ما كان المعنى فيھا مستمدا من النص المنطوق به 

توحيEه أصEوات ھEذه الكلمEات ، أو صEيغتھا مEن د��ت  أن اجتماعية تستقل عّما يمكند�لة معجمية 

  .  )2( ))ليھا الد�لة ا�جتماعية زائدة على تلك ا0ساسية التي يطلق ع

مث� ، تدل على شخص يتصف بالكذب ، وتلك ھي د�لتھا ا�جتماعية ، ولكنھا ) الكذاب ( فكلمة      

   )3(.اكتسبت عن طريق صيغتھا ، نوعا آخر من الد�لة يسمى بالد�لة الصرفية 

ساسEي ، لتلEك الكلمEة ، ولكEن ھنEاك لكل كلمة معنى معجميا ، وھو يمثل المعنى ا0 نّ وھكذا ، فإ     

 معاني إضافية كثيرة ، وھي صفات غير معيارية ، وقابلة للتغيير من زمن �خر ، ومن مجتمع �خر

بعض الصفات التي ترتبط في  ص العضوية وا�جتماعية ، وتظھربعض الخصائ ، ھذه المعاني ُتبدي

لEى ى أساسEيا وھEو الشEخص الEذي ينتمEي إنEتملEك مع) يھEودي ( أذھان الناس بالكلمة ، فمث� كلمEة 

الديانة اليھودية ، ولكنھا بعد ذلك انتقلت إليھا معان د�لية أخرى انطبعت في أذھان النEاس ، تتمثEل 

  . )4(في الطمع ، والبخل ، والمكر والخديعة 

فEة لمعر نّ تEدل علEى ھEذا النEوع مEن المعنEى ، وإوفي سورة ا2سراء ھناك كثير من ا0لفاظ التEي     

فقEد تكEون كبيEرا فEي فھEم الEنص مEن جوانبEه المتعEددة ،  مستوى الد�لة التي تؤديه ھذه ا0لفاظ أثراً 

معEEان إضEEافية  إلEEىفEEاظ متوقفEEة عنEEد حEEدود معانيھEEا المعجميEEة ، وقEEد تكEEون قEEد انتقلEEت بعEEض ا0ل

  . 0بعاد ھا النفسية وا�جتماعية تبعاً ،أخرى

     EEواردة فEEات الEEتقراء الكلمEEم اسEEد تEEاعي ، وقEEي أو ا�جتمEEد�لي المعجمEEد الEEورة ، ذات البعEEي الس

  : وتوقفنا عند ا0لفاظ ا�تية 

1-  
ٍّ
 ُأف
ٍّ
 ُأف
ٍّ
 ُأف
ٍّ
  : : : : ُأف

  .  )�uُ* ���,X�َ <ُْ]2َ ;�uُ* ���,X�َ <ُْ]2َ ;�uُ* ���,X�َ <ُْ]2َ ;�uُ* ���,X�َ <ُْ]2َ ; ( )5: ( وذلك في قوله تعالى 

ين قEرؤوا والذ. )6(بالخفض والتنوين) أف{ ( خفضا بدون تنوين ، وقرأھا الباقون )  أُفo ( حيث ُقرأت 

بالنطق به فخفضوه كما تخفض ا0صوات  يعرف معناه إ�ّ  لى أنھا صوت �وين ذھبوا إبالخفض والتن

                                      
  .  48: د�لة ا0لفاظ : ينظر  - 1
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جعلEEه )  أفo ( ومEEن قEEرأ ( ( )1(سEEمعت ُ طEEاق ٍ طEEاق ٍ ، لصEEوت الضEEرب ، : ، ومEEن ذلEEك قEEول العEEرب 

  .  )2( ))صه ، وغاق ، فلم ينون ، أراد به المعرفة : من قال  معرفة فلم ينون ، كما أنّ 

أٌف و أفn ، بالضم منونا وغير منون ، وأٍف وأفo ، بالكسر منونا : زجاج سبع لغات لھا وذكر ال     

  .  )3(، ممالة  وأَف وأفاً بالفتح منوناً وغير منوّن ، وأّفىوغير منون ، 

  

   )4(. تكّره ، ونحو ذلك وھو اسم 0تضجر ، وأ 

   )5(: منھا  وقد ُذكر لمدلول ھذه الكلمة معان ٍ معجمية واجتماعية أخرى  

اسEتقذار الشEيء  عند ذلك، والّتّف ، وسخ الظفر ، يقال وسخ ا0ذن : ا0ّف : قال ا0صمعي  -1

  . ، ثم كثر حتى استعملوه عند كل ما يتأذون به 

(      قليل ، أماّ الفيف ، وھو الشيء الشيء القليل ، مأخوذ من ا0: اه معن إنّ : قال بعضھم  -1

 . ان ليطان ، وخبيث نبيث شيط: لھم له ، كقو تباعإ، فھو  )تـُف{ 

 . ھو الضجر ) ا0فّ (  بن ا0عرابي أنّ روى ثعلب عن ا -2

إزالة التراب ، أو الرماد ، ثEم أنھEم توسEعوا ،  ده محاكاة لصوت النفخ عننّ إ: يقول بعضھم  -3

 . للفظة عند كل مكروه يصل إليھم افذكروا ھذه 

ستقذرھما ، كما أنھما ت �: في ا�ية ) أف{ ( نى النتن ، فمع: معناه  جاج ، فيقول إنّ الزّ  أماّ  -4

 . لم يستقذراك حين كنت صغيرا 

، أنھEا تمثEل أدنEى حEا�ت العقEوق ، وقEد ورد فEي ) أف{ (اق ا�يEة التEي وردت فيھEا ويظھر من سEي  

ة ھEذه اللفظE يEدل علEى أنّ   اوھذ. ) 6(ھون لنھى عنه منه وأ 5 سبحانه لو علم شيئا أيسر الخبر أنّ 

  . الشيء القليل  تحمل من ا0ذى والقسوة إ�ّ  تعني الضجر القليل ، وھي �

نھEا تEدل علEى الضEجر وا�متعEاض أولكن وكما ھو ظEاھر فEي ا�سEتعما�ت ا0خEرى لھEذه الكلمEة     

!� � �WُA�َ �uُ*�+5,�,&�'2َ ������5 �WُA�َ �uُ*�+5,�,&�'2َ ������5 �WُA�َ �uُ*�+5,�,&�'2َ ������5 �WُA�َ �uُ*     ِ+5,7 � �! ِ+5,7 � �! ِ+5,7 � �! ِ+5,7 ������5 2َ'�&,�,5+�: (الشديدين ، والكراھة المفرطة ، كما في قوله تعالى في سورة ا0نبياء 
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  .  274/  6: ينظر المصدر نفسه  - 4
  . 273/  6: المصدر نفسه  - 5
  .  189/  20: ينظر التفسير الكبير  – 6
  .  275: مجمع البيان : ينظر  - 7



  184 

�+�ُ>�]�'2َ #Mََ* �0�>���+�ُ>�]�'2َ #Mََ* �0�>���+�ُ>�]�'2َ #Mََ* �0�>���+�ُ>�]�'2َ #Mََ* �0�>��( )1(  وكذلك قوله تعالى في الولد العاق الكافر ،) :�d���Sُ* �+َ* 6�	�1����'2ََ* ���ُA�َ �uُ* �0�3 ��������� َR��َ �������5�d���Sُ* �+َ* 6�	�1����'2ََ* ���ُA�َ �uُ* �0�3 ��������� َR��َ �������5�d���Sُ* �+َ* 6�	�1����'2ََ* ���ُA�َ �uُ* �0�3 ��������� َR��َ �������5�d���Sُ* �+َ* 6�	�1����'2ََ* ���ُA�َ �uُ* �0�3 ��������� َR��َ �������5    

 ... ... ... ... ()2 ( .  

  ) . و� تقل لھما أف : ( ففيھما من الغلظة والجفاء والقسوة ، لم نجدھا في قوله تعالى    

يكEون بEدون ذكEر : حEدھما ألھEذه الكلمEة اسEتعمالين ،  وقد يكون السEبب فEي اخEت�ف الد�لEة ، أنّ    

عنEEدما يكEEون لھEEا متعلEEق : المتعلEEق ، أو يكEEون متقEEدما عليھEEا ، كمEEا فEEي سEEورة ا2سEEراء ، وثانيھمEEا 

مEا يEوحي بتغييEر ذا ، وھE) أف{ لكمEا (  و) أف{ لكم ( مذكور بعدھا ، وھو الجار والمجرور ، كما في 

مEا نجEده فEي نصEوص أخEرى ، كقEول  ا�متعEاض الشEديد ، وھEو إلEىلقليEل د�لة الكلمة من الضEجر ا

  :في نھج الب�غة  )عليه الس�م(ا2مام علي بن أبي طالب 

  .  )3() )لكم ، لقد سئمت عتباكم ، أرضيتم بالحياة الدنيا من ا�خرة عوضا  أُف{ ( (   

  : ، في ليلة عاشوراء ) ليه الس�م ع( وقول الحسين    

  كم لك با2شراق وا0صيل ِ                    دھر ُ أف{ لك من خليل    يا    

   )4(ل ِ   ــع بالقلييقن والدھر �                   من صاحب أو طالب قتيل ِ     

س  -2
ْ
و
َ
س اجل

ْ
و
َ
س اجل

ْ
و
َ
س اجل

ْ
و
َ
            -::::اجل

التخلEل فEي ((، وأصل ھذه الكلمEة ھEو )R#�S ��,)���MََR#�S ��,)���MََR#�S ��,)���MََR#�S ��,)���Mَ    ِ���3����ِ���3����ِ���3����ِ���3����  ()5َ: (حيث ورد ھذا اللفظ في قوله تعالى  

: يطؤھم ، قال أبEو عبيEدة  :تركت ف�نا يجوس بني ف�ن ، ويجوسھم ويدوسھم ، أي: الديار ، يقال 

  : كل موضع خالطته ووطئته فقد حسته وجسته ، قال حسان 

  )6( ))ومّنا الذي �قى بسيف محمد        فجاس به ا0عداء عرض العساكر    

  

،  )8(، وتوسEطھما  )7(ھEو التEردد خ�Eل الEديار ) : جEاس ( من الفعل  لجوس والَجَوسانا: وقيل     

، ومن ھEذا ا0صEل تترشEح معEان أخEرى تصEف دخEول الجEيش  )9(والخ�ل ھو ا�نفراج بين الشيئين 
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، وما )1(تقصاء لى معاني الفساد والعيثان والتفتيش والطلب باسفا إوعرامته وتردده في الديار مضا

  . اليھودلى القدس لمعاقبة ني الرھبة التي يبعثھا الداخلون إلى ذلك من معاإ

        : : : : دلوك الشمس وغسق الليل دلوك الشمس وغسق الليل دلوك الشمس وغسق الليل دلوك الشمس وغسق الليل  -3

�َِ�� l��َxِ ��<�$�>ِ ��5ُـ��N�ْ� �+4َ��ـ�ِ  : (ورد ھذان اللفظان في قوله تعالى    ِ{���`�� �s�ُ�,��� �Y#���� ِW��َ*  ِ��َِ�� l��َxِ ��<�$�>ِ ��5ُـ��N�ْ� �+4َ��ـ ِ{���`�� �s�ُ�,��� �Y#���� ِW��َ*  ِ��َِ�� l��َxِ ��<�$�>ِ ��5ُـ��N�ْ� �+4َ��ـ ِ{���`�� �s�ُ�,��� �Y#���� ِW��َ*  ِ��َِ�� l��َxِ ��<�$�>ِ ��5ُـ��N�ْ� �+4َ��ـ ِ{���`�� �s�ُ�,��� �Y#���� ِW��َ*    ............ ()2(  دEوق ،

  : ) 3(على وجھين ) الدلوك ( سرون في معنى اختلف المف

  . أن الدلوك بمعنى زوال الشمس عن كبد السماء وقت الظھر : 0ول ا   

  . أن الدلوك ھو غروب الشمس : الثاني    

الزوال دلوكEا    ، فسمي )لكالدّ (وھذان المدلو�ن مأخوذان من ا0صل اللغوي لھذه الكلمة ، وھو    

نEEاظر يEEدلك عينيEEه ال نّ دلوكEEا ، 0يEEدلك عينيEEه لشEEدة شEEعاعھا ، وسEEمي الغEEروب  النEEاظر إليھEEا نّ ، 0

: ال ثعلEب قE. مالEت للغEروب :ويقEال،مالEت الشEمُس للEزوال:يقEال،إّن ا0صل ھو الميEل:وقيل ،ليتبينھا

مالEت للEزوال ، حيEث يحتEاج  :يقال دلكEت َبEراح وبEـِراح ، أي: ، مالت ، وقال الزجاج  الشمسُ  دلكتِ 

  :  ، قال الراجز  )4(يكسر الشعاع عن بصره براحته  ذا تبصرھا أنْ الناظر إ

  )5(حتى َدلـَكـَْت براح  مي َرباح ِ        ذّببَ دَ قاُم قَ ھذا م         

َدلـَكت َبراحِ  ، يريدون غربت ، والناظر قEد وضEع كفEه : وتقول في الشمس ( (: ويقول ابن قتيبة   

  .  )6())على حاجبه ينظر إليھا 

  

فلت دالكة لنھار فھي دالكة ، وقيل لھا إذا أھو الميل أو الزوال ، فإذا زالت نصف ا ، إذن ، فا0صل  

  .  )7(ايضا ، 0نھا في الحالتين زائلة 

 غسقت الُقرحة ُ ، إذا انفجرت وظھر ما: صله من قولھم غسق الليل ، فھو ظھور ظ�مه ، وأ أما    

السائل ، ولھذا يقال لما يسيل من  قس والغاھو ھم�نھا بالماء ، ِمن غسق العين ، و ((، أو ) 8(فيھا 

                                      
  . المصدر نفسه : مجمع البيان المصدر نفسه ، والتفسير الكبير : ينظر  - 4
  .  78: سورة ا2سراء   - 5
  .  26/  21: ، والتفسير الكبير  223/ 6: ع البيان ، ومجم 129: معاني القرآن : ينظر  – 6
  .  223/  6:  ن، ومجمع البيا 129: ينظر معاني القرآن  - 7
للشمس حتى طلعت :وفيه،  28:نصوص محققة:حاتم الضامن في كتابه.بتحقيق د) ا0زمنة وتلبية الجاھلّية(البيت ذكره قطرب في كتابه  - 8

،  362/  1: برح : ، وفي اللسان ) ذّبب ( بدل ) للشمس ( ، وفيه  323/ 6: ومجمع البيان ،  2/129:وكذلك في معاني القرآن، براح 
تكون الباء حرف جر ، وھو جمع راحة وھي الكف _ وھو رأي الفراء _ وبراح بالفتح اسم للشمس ، وبكسرھا ، وجميعھم لم ينسبوه لقائل

أو جّفت ،كما في معاني القرآن،طرد:تھم على عيونھم ، ينظرون إليھا ، وذّببفھم يضعون راحا، أن الشمس قد غربت أو زالت: ، يعني
  .   5/20،)ذّبب: (اللسان : ينظر ، لم يبق منه إ� بقّية:وذّبب النھار،ويبست وذبلت

  .  260: تفسير غريب القرآن  - 9
  .  26/  21: التفسير الكبير : ينظر  - 1
  .  323/  6: مجمع البيان : ينظر  - 2
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 تنصEبّ  الظلمEة كأنھEا انصّب بظ�مEه ، وذلEك أنّ  : الغّساق ، فمعنى غسق الليل ، أي: من أھل النار 

غسEق الليEل شEدة  (: (، وعلى ھذا يكون الغسق ھو ظلمة الليEل ، وفEي المفEردات  )1( ))على العالم 

  ،  )2( ))يل المظلمالل :قسوالغاظلمته  

يكEون  ومن ھذه ا0صول اللغوية يتحقق لدينا معنيان لكل من الدلوك ، والغسق ، فالدلوك أمEا أن    

غسق الليEل  وقت الغروب ، وأما الغسق فھو أما بداية الظ�م أو شدته ، فإذا كان وقت الظھيرة ، أو

د السماء ظھEرا ، وھEذا ھEو المعنEى ن معنى الدلوك ھو زوال الشمس عند كبھنا ھو شدة ظلمته ، فإ

تفسEEير دلEEوك الشEEمس بزوالھEEا وغسEEق الليEEل  ((بEEـ  )علEEيھم الس�EEم(البيEEت  أھEEل المEEروي عEEن أئمEEة

  .  )3( ))بمنتصفه 

 ((فا�ية تشمل أربع صلوات يومية واقعة مابين زوال الشمس ، ومنتصEف الليEل ،  ،وعلى ذلك     

غسEق الليEل ، وعلEى ھEذا التقEدير فيEدخل فيEه الظھEر ،  لEىأِدمھا من وقت زوال الشمس إ: نى والمع

وقEرآن ( ، وبانضEمام ص�Eة الصEبح المEدلول عليھEا بقولEه تعEالى ) )والعصر ، والمغرب ، والعشEاء 

ي المغرب والعشاء فقط ، ص�ت إلى الصلوات الخمس اليومية ، في حين تكون ا2شارة مّ تت، ) الفجر 

بصEدد  ھEي فEق مEع سEياق ا�يEة التEيتي روب ، وھو وجEه بعيEد �ھنا ھو الغ) الدلوك (معنى لو كان 

  . حد لخمس اليومية كلھا ، ولم يقل به أا2شارة إلى الصلوات ا

ھو ظھور الليل وبداية ظلمته ، فھو عند ذاك إشارة إلEى وقEت ) غسق الليل ( ذا كان معنى إأما      

و� وجEه . ي المغEرب والعشEاء بص�Eت) يEل غسق الل( بعده بقليل ، فحينئذ تستقل د�لة  الغروب وما

لEى تلفEين إھEو الغEروب ، �سEتلزامه التكEرار ، وا2شEارة بمصEطلحين مخ) الEدلوك ( يضا لكون ھنا أ

  . يستلزم اللغو واللبس وقت واحد ، وھو غريب 

  

  

            ::::فسادتا بني إسرائيل فسادتا بني إسرائيل فسادتا بني إسرائيل فسادتا بني إسرائيل إإإإ -4

،  م سيفسEدون مEرتين فEي ا0رضخبر 5 سبحانه وتعالى بنEي إسEرائيل فEي كتEابھم التEوراة بEأنھأ   

َ�ـ� �	�ـ6    : (سادة ، وھEذا ھEو قولEه تعEالى فEي سEورة ا2سEراء وسينالھم عقاب شديد على كل إف ِ�َ�ـ� �	�ـI�َ�5    6َـ$�	��  ِ�َ�ـ� �	�ـI�َ�5    6َـ$�	��  ِ�َ�ـ� �	�ـI�َ�5    6َـ$�	��  ِ�I�َ�5َـ$�	�� 

                                      
  .  27/  21: لتفسير الكبير ا - 3
  .  36: المفردات في غريب القرآن  - 4
  .  171/  13: الميزان في تفسير القرآن  - 5
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ً�-ِ&َ� ً�ّ�ُ>,H � ُ>�':َ�َ �5 ِ �$2َ���! ِL��َV�ْ� 6�M �+,���ْNُ:�َ ِ@�:َ�Aْ�� 6�M َ<$=���)ِ�ً�-ِ&َ� ً�ّ�ُ>,H � ُ>�':َ�َ �5 ِ �$2َ���! ِL��َV�ْ� 6�M �+,���ْNُ:�َ ِ@�:َ�Aْ�� 6�M َ<$=���)ِ�ً�-ِ&َ� ً�ّ�ُ>,H � ُ>�':َ�َ �5 ِ �$2َ���! ِL��َV�ْ� 6�M �+,���ْNُ:�َ ِ@�:َ�Aْ�� 6�M َ<$=���)ِ�ً�-ِ&َ� ً�ّ�ُ>,H � ُ>�':َ�َ �5 ِ �$2َ���! ِL��َV�ْ� 6�M �+,���ْNُ:�َ ِ@�:َ�Aْ�� 6�M َ<$=���)ِ�    ۞     ���,/;5ُ* ,��H�5 �P��? �َEِQMَ ���,/;5ُ* ,��H�5 �P��? �َEِQMَ ���,/;5ُ* ,��H�5 �P��? �َEِQMَ ���,/;5ُ* ,��H�5 �P��? �َEِQMَ 6��5ُ* ��	َ� ً�7��&�H �WُA�$َ>�H ��	ْO�'� 6��5ُ* ��	َ� ً�7��&�H �WُA�$َ>�H ��	ْO�'� 6��5ُ* ��	َ� ً�7��&�H �WُA�$َ>�H ��	ْO�'� 6��5ُ* ��	َ� ً�7��&�H �WُA�$َ>�H ��	ْO�'�

ً;�,'ْN�! ً���H�5 �+�َ��5 ِ���3���� َR#�S ��,)���Mَ T�3���G ٍUْV�ً;�,'ْN�! ً���H�5 �+�َ��5 ِ���3���� َR#�S ��,)���Mَ T�3���G ٍUْV�ً;�,'ْN�! ً���H�5 �+�َ��5 ِ���3���� َR#�S ��,)���Mَ T�3���G ٍUْV�ً;�,'ْN�! ً���H�5 �+�َ��5 ِ���3���� َR#�S ��,)���Mَ T�3���G ٍUْV� ()1 ( .  

فسادتين ، وھل مّرتا كلتاھما في عمر الزمEان وقد اختلف المفسرون في تحديد وتعيين ھاتين ا2     

ظرھم عذاب الخزي والّذل كمEا وعEد تادة الثانية ، وينفسما زالوا موعودين با2 بني إسرائيل ، أم أنّ 

  سبحانه ؟ 

   EEاد يتفEEوع ا2يكEEى وقEEرون علEEادة ق المفسEEتلھم ا0فسEEرائيل بقEEي إسEEن بنEEى مEEد أن ا0ولEEاء ، وبعEEنبي

من ملوك بابل وھو  كاً استحلوا المحارم وسفكوا الدماء ، وازدادوا تجّبرا وعلّوا ، فسلط 5 عليھم ملِ 

 وسEبى سEبعين ألفEاً  ، فقتEل مEنھم سEبعين ألفEاً ) بختنصEر( المعروف فEي الروايEات بEـ) بوخذ نصر ن( 

آخر غزا أھل بابEل فEردھم  كاً ّيض 5 ملِ ق لى أنقوا ھناك في الّذل إفب ( )2(لى بابل ،خرين ، وذھب إآ

   .) 3( ))كانوا  لى أحسن مااء ، فعّزوا ورجعوا إلى بيت المقدس ، وبعدھا قامت فيھم ا0نبيإ

لى التحقق من وقوعھا سرون اخت�فا كبيرا ، ولم يصلوا إفسادة الثانية فيختلف فيھا المفا2 اأمّ       

ئتي وعشر سEنين ، افساد الثاني كان بعد ا0ول بما2 إنّ : ، ولم يكن لديھم مستند يطمئن إليه ، فقيل 

ئة ألف وثمانين ، وخّرب بيت عقابھم كان على يد ملوك فارس أو الروم ، فقتلوا منھم ما إنّ : وقيل 

( إنما غزاھم في المرة ا0ولEى  :المقدس ، فلم يزل بعد ذلك خرابا حتى بناه عمر بن الخطاب ، وقيل

  . )4() بختنصر (وفي الثانية ) جالوت 

ا2فسEEاد الثEEاني يتمثEEل اليEEوم فEEي علEEو بنEEي إسEEرائيل ،  ومEEن المفسEEرين المحEEدثين مEEن يEEرى أنّ        

على ارض فلسEطين ، واحEت�لھم مجEددا للمسEجد ا0قصEى وا0راضEي ) إسرائيل (ھم وتشكيلھم لدولت

ا زال العEرب والمسEلمون اليEوم ينتظEرون الوعEد ، وم من قتل وتشريد 0ھلھا هما فعلو، و ا2س�مية

  .  )5(ا2لھي بقطع دابر ھؤ�ء المفسدين عن كل الراضي ا2س�مية 

5�+: ( قولEEه تعEEالى  إنّ : أقEEول       +�5+�5+�ــ�5     �1 H  ــ� H �1ــ� H  ــ� H �1ــ� H  ــ� H �1ــ� H  ــ� H  ()6( د يغنيEEب ، قEEق وترقEEاء ، وتحقيEEن استقصEEا عEEن

ھEEذه ا�يEEة قEEد تكفلEEت برصEEد طغيEEان ھEEؤ�ء اليھEEود وظلمھEEم ، فھEEم  نّ ا2فسEEادة الثانيEEة لليھEEود ، 0

                                      
   . 5  – 4: سورة ا2سراء   - 1
  .  156 -155/  20: ، والتفسير الكبير  257/  6: مجمع البيان : ينظر  - 2
  .  156/  20: التفسير الكبير  - 3
  .  267/  8: ، وا0مثل في تفسير كتاب 5 المنزل  258/  6 :مجمع البيان : ينظر  - 4
  .   268/  8: ا0مثل : ينظر  - 1
  .  8: سورة ا2سراء   - 2
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غEدا  نّ مسEتمرة ، وإ ة إلھيEةموعودون بالعقاب ا2لھي كلما جددوا عدوانھم وظلمھم ، وان ذلك لسEنّ 

  . قريب للناظره 

        : : : : لنا لنا لنا لنا     عباداً عباداً عباداً عباداً  -5

فسادة ا0ولى ، بأنھم عباد ٌ أولو بEأس شEديد ،  في ا2 لقد جاء في وصف القاھرين لبني إسرائيل     

ھؤ�ء القوم ھم من المؤمنين ، كما قد فھم بعض المفسرين  قد تكون ظاھرة في أنّ ) العباد ( ولفظة

ھؤ�ء مستنھضين  دال على أنّ ال) بعثنا ( ذلك ، مع م�حظة القرائن ا0خرى الحافة بالسياق ، كلفظ 

لئك قوما مؤمنين ، كذلك وصفھم كون أوي ، يقتضي أنْ  من قبل 5 سبحانه ، فلما كان ا�نبعاث إلھياً 

  . ) 1(بأنھم أولو بأس شديد ، قد يشعر بالمدح ، والثناء ، وقّوة ا2يمان 

ھEؤ�ء القEوم ليسEوا بمEؤمنين ،  أنّ  قد يدل أيضEاً ف،  ةمطلق) عباد ( د�لة لفظ  ضا أنّ أيوقد يفھم     

ا وصفھم بأنھم أولو بأس شEديد جميع الناس ھم في الحقيقة عباد ] ، شاءوا ذلك أم أبوا ، وأمّ  نّ 0

على سبيل 5 المجازاة  هلى 5 تعالى ، 0نذلك نسبة بعثھم إكيتعارض مع كونھم كفارا ، و ، فھو �
نتقم والظالم سيفي في ا0رض ، أنتقم به ، وأ((، ب من العصاةم وسيلة انتقام الرقد يكون الظال، ف )2(

أولEي ( ل�نتقEام أو لrEذ�ل بقرينEة  قد يكون ھؤ�ء العباد ثُ كما في الحديث القدسي ، فبعْ  ) 3( ))منه 

  .  )4() بأس شديد 

قEEام ، ويتEEرجح عنEEدنا الEEرأي الثEEاني القائEEل بكEEون ھEEؤ�ء ليسEEوا بمEEؤمنين بEEل كEEانوا وسEEيلة ل�نت      

( ثم تعديه نسبة العباد ] سبحانه وتعالى بـ ) العباد ( ، حيث تنكير ) عبادا لنا :( بقرينة قوله تعالى 

 سEبحانه ، الدالة على العبودية التكوينية ، والتي توحي بالبعد وا�نفصEال عEن طاعEة 5) �م الملك 

 )5() وقل لعبادي يقولوا التي ھي أحسن  : (ه مباشرة ، كما في قوله تعالى اختيارا ، ولم ينسبھم إلي

�+ّ �n>) WX$>H g� {$� �7�&H+: ( ، وقوله تعالى  )5(+�n>) WX$>H g� {$� �7�&H ّ+�+�n>) WX$>H g� {$� �7�&H ّ+�+�n>) WX$>H g� {$� �7�&H ّ+�  ()6 (  .  

  . ، والعبودية ا�ختيارية  على القرب والمحبوبّية –لى الملك مضافا إ –تدل  التي ھذه النسبة     

                                      
  .  6/255: مجمع البيان : ينظر  - 3
  .  39/ 13: الميزان في تفسير القرآن : ينظر  - 4
  . 201: من ھدى القرآن : ينظر  - 5
  . المصدر نفسه : ن الميزان في تفسير القرآ: ينظر  - 6
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�ٍ *َ+�: (ونظير التعدية ب�م الملك ، قوله تعالى      �`�&�� �+�َ� ��!�+َ* ٍ��`�&�� �+�َ� ��!�+َ* ٍ��`�&�� �+�َ� ��!�+َ* ٍ��`�&�� �+�َ� ��!      َR�3[ُـ� �WُZ �Y��,&�	���5 �WْA,��ْ��5 �@�:َ�A�ْ� ,0�>�� ,0�$�2�_,3  َR�3[ُـ� �WُZ �Y��,&�	���5 �WْA,��ْ��5 �@�:َ�A�ْ� ,0�>�� ,0�$�2�_,3  َR�3[ُـ� �WُZ �Y��,&�	���5 �WْA,��ْ��5 �@�:َ�A�ْ� ,0�>�� ,0�$�2�_,3  َR�3[ُـ� �WُZ �Y��,&�	���5 �WْA,��ْ��5 �@�:َ�A�ْ� ,0�>�� ,0�$�2�_,3

0�>�� ِ+5,7 � �! 6�� ً�7��&�H ��ُ1�ُ� ِU��	>��0�>�� ِ+5,7 � �! 6�� ً�7��&�H ��ُ1�ُ� ِU��	>��0�>�� ِ+5,7 � �! 6�� ً�7��&�H ��ُ1�ُ� ِU��	>��0�>�� ِ+5,7 � �! 6�� ً�7��&�H ��ُ1�ُ� ِU��	>�� ِ◌( )1 (  .  

 كثيEرا مEا هإّنE إذنستفيد من د�لة ھذا التركيب ، ھو ندرته في القرآن الكريم ،  نْ والذي يدعونا 0    

لEى 5 تعEالى مباشEرة مEن غيEر التعديEة بEال�م ، كقولEه منسEوبة إ) د عبEا( و ) عبEد ( كلمة يستعمل 

ِ'�&���%�: (تعالى  (���)َ* ������ �+����&,)�%���&�'ِ (���)َ* ������ �+����&,)�%���&�'ِ (���)َ* ������ �+����&,)�%���&�'ِ (�����-�ً: )وقوله تعالى  2(()(,&����+� ������ *َ(� ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0�1ِ�ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0�1ِ�ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0�1ِ�ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0�1ِ�، أو يستعملھا مطلقة ،  )3( )

� ,0�1ِ�A�G ً���&�H �+�َُ���ً: (كقوله تعالى ً���ُA�G ً���&�H �+�َ� ,0�1ِ�ً���ُA�G ً���&�H �+�َ� ,0�1ِ�ً���ُA�G ً���&�H �+�َ� ,0�1ِ�'O	� H<ـ$) :  WA يكون التعبير في ا�ية   يمكن أنْ ، فكان  4(()  WA$ـ>H �	O'  WA$ـ>H �	O'  WA$ـ>H �	O'

�3�G UV ¤5* �7�&H�3�G UV ¤5* �7�&H�3�G UV ¤5* �7�&H�3�G UV ¤5* �7�&H  (ذه لى ھذه ال�م ، ن غير نسبة ، فلما احتاج السياق إتكون مطلقة م، فEاقتضت ھ

وفEي السEورة مEا يEوحي بEأّن ھEؤ�ء العبEاد ا0شEداء . شEرنا إليھEا ، و5 العEالم القيمة الد�ليEة التEي أ

بحسEب مEا ھEو راجEح مEن الروايEات ،مقEدس فEي المEرة ا0ولEى ـ وھEم العراقيEون الداخلين إلى بيت ال

، ولكن بعد أْن تسربلوا با2س�Eم وتزّينEوا با2يمEان، المتقدمةـ ھم أنفسھم َمن يدخله في المرة الثانية

� ����� ��>S�$�5 WA/�?5 ����$� Y��� S7<ـ�% * (:  وھو ما قد يفھم من قوله تعالىS\� �H5 P�? �EQM * %ـ�>S7 ��� ����� ��>S�$�5 WA/�?5 ����$� Y�S\� �H5 P�? �EQM * %ـ�>S7 ��� ����� ��>S�$�5 WA/�?5 ����$� Y�S\� �H5 P�? �EQM * %ـ�>S7 ��� ����� ��>S�$�5 WA/�?5 ����$� Y�S\� �H5 P�? �EQM R5 R5 R5 R5

�-&:2 ��>H �! �5¥:$�5 Y�!�-&:2 ��>H �! �5¥:$�5 Y�!�-&:2 ��>H �! �5¥:$�5 Y�!�-&:2 ��>H �! �5¥:$�5 Y�!(  .  

  

  

  

 بني إسرائيل     –    6     
ّ
 بني إسرائيل علو
ّ
 بني إسرائيل علو
ّ
 بني إسرائيل علو
ّ
        ::::علو

ّوا فھEو عEال ِ ، وِعEـلَي فEي المكEارم والشEرف ، وقد ع� في المكان يْعلو ُعلEُـ ھو ا�رتفاع: العلو     

  .  )5(يْعلي ع�ًء ، فھو ِعـلي~ 

                                      
  .  79: سورة آل عمران   - 3
  .  1: سورة ا2سراء   - 4
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     Eالى والبناء ا0ول يكون في ا0مكنة وا0جسام أكثر استعما� منEال تعEا ، قEي غيرھEه ف) :  �W,X�$ـ����H  �W,X�$ـ����H  �W,X�$ـ����H  �W,X�$ـ����H

 ٍU,��	,) ,@��$�Z ٍU,��	,) ,@��$�Z ٍU,��	,) ,@��$�Z ٍU,��	,) ,@��$�Z()1( نّ إ: ، وقيل ) يقال إ� في المحمود ،  �) ِعلي ( يقال في المحمود والمذموم ، و ) ع�

ــ���]� : (، وقEEال تعEEالى  )2()إِنf ِفْرَعEEْوَن َع�EE ِفEEي ا0َْْرِض : (قEEال تعEEالى  �H ًــ�1ُ�� َ���!ــ� َ��5 �5,��&ْA:َــ�)�Mَ�[ــ��� �H ًــ�1ُ�� َ���!ــ� َ��5 �5,��&ْA:َــ�)�Mَ�[ــ��� �H ًــ�1ُ�� َ���!ــ� َ��5 �5,��&ْA:َــ�)�Mَ�[ــ��� �H ًــ�1ُ�� َ���!ــ� َ��5 �5,��&ْA:َــ�)�Mَ()3(  ،

�5*َ+� ��<�ـ�0 /,ـ��   �5*َ+� ��<�ـ�0 /,ـ��   �5*َ+� ��<�ـ�0 /,ـ��   �5*َ+� ��<�ـ�0 /,ـ��    (    : ، وإذا وصف به سEبحانه كمEا فEي قولEه تعEالى ) َعلِي َ(والعلّي ھو الرفيع القدر من 

,-ِ&َA�ْ� �6�>�'�ْ�,-ِ&َA�ْ� �6�>�'�ْ�,-ِ&َA�ْ� �6�>�'�ْ�,-ِ&َA�ْ� �6�>�'�ْ�()4(  يحيط به وصف الواصفين ، بل علم العارفين أنْ  يعلو: ، فمعناه)5( .  

كنايEة عEن الظلEم ((،   )L()6ِ !�ـ��2َ$� ِ �5َ�ـَ:'�<ُ � H,<ُـ�ّ�ً �َـ&ِ-�ً    Lِ !�ـ��2َ$� ِ �5َ�ـَ:'�<ُ � H,<ُـ�ّ�ً �َـ&ِ-�ً    Lِ !�ـ��2َ$� ِ �5َ�ـَ:'�<ُ � H,<ُـ�ّ�ً �َـ&ِ-�ً    Lِ !�ـ��2َ$� ِ �5َ�ـَ:'�<ُ � H,<ُـ�ّ�ً �َـ&ِ-�ً    َ�:Nُْ��ـ�,+� �Mـ6 �ْ�ـNُ:�َ   ��َVْ��ـ�,+� �Mـ6 �ْ�ـNُ:�َ   ��َVْ��ـ�,+� �Mـ6 �ْ�ـNُ:�َ   ��َVْ��ـ�,+� �Mـ6 �ْ�ـVَ��    : (وھو ھنا فEي قولEه تعEالى      

  .  )7() )والطغيان والتعدي ، ويشھد لذلك عطفه على ا2فساد عطف التفسير 

��L��َV�ْ� 6�M ٍR��'�َ �+���Hِ : (عن التمكن والظفر ، كما جاء في قوله تعالى  ية أيضاً اوھو كن      �M �+ِ��5ِL��َV�ْ� 6�M ٍR��'�َ �+���H���M �+ِ��5ِL��َV�ْ� 6�M ٍR��'�َ �+���H���M �+ِ��5ِL��َV�ْ� 6�M ٍR��'�َ �+���H���M �+ِ��5 ()8(  ،

ــ� �Hَ<ــ��� 2َْ:ــ&ِ-�ً : (قولEEه تعEEالى و �! �5,�ــ��TY ���5$,َ:&�ــ �! َR�5َ* ,%ــ� ُ>�S�7 ــ� ــ� �Hَ<ــ��� 2َْ:ــ&ِ-����5ً$�ــ��S,<ُ�� �ْ�����ــ�ِ�� �َ�� �! �5,�ــ��TY ���5$,َ:&�ــ �! َR�5َ* ,%ــ� ُ>�S�7 ــ� ــ� �Hَ<ــ��� 2َْ:ــ&ِ-����5ً$�ــ��S,<ُ�� �ْ�����ــ�ِ�� �َ�� �! �5,�ــ��TY ���5$,َ:&�ــ �! َR�5َ* ,%ــ� ُ>�S�7 ــ� ــ� �Hَ<ــ��� 2َْ:ــ&ِ-����5ً$�ــ��S,<ُ�� �ْ�����ــ�ِ�� �َ�� �! �5,�ــ��TY ���5$,َ:&�ــ �! َR�5َ* ,%ــ� ُ>�S�7 ــ� يEEه لغلبEEوا ع مEEا(  :، أي )9()���5$�ــ��S,<ُ�� �ْ�����ــ�ِ�� �َ��

 )10())م سلطانھم جاريا على بني إسرائيلمادا :ويتبروا ماداموا غالبين ، أي: وظفروا به ، ويحتمل 

 .  

الھيمنEEة ، يمEEرون بمرحلEEة مEEن مراحEEل العلEEو ، وا�سEEتبداد ، والطغيEEان ، و وبنEEو إسEEرائيل اليEEوم     

المسEEتكبرين فEEي العEEالم ومسEEاندتھم ، وھEEذه ع�مEEة علEEى قEEرب انھيEEارھم ،  والEEتمكن ، وذلEEك بتواطEEؤ

  . وزوال دولتھم ، وعودة المسجد ا0قصى 0ھله ، عزيزا مكرما ، كما وعد 5 سبحانه 

  

ـض ُ -7
ْ
غ

َّ
ـض ُ النـ

ْ
غ

َّ
ـض ُ النـ

ْ
غ

َّ
ـض ُ النـ

ْ
غ

َّ
        :  :  :  :  النـ
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، تحريEك  نغEاض أيضEاً وا2 )1(إذا حركEه ،  أنغض رأسه ينغضEه نغضEاً : ض ھو التحريك ، يقال النغ 

ل مشEيه ارتفEع ، والنغض ھو الظلEيم ، سEمي بEذلك 0نEه إذا عّجE) 2(الرأس نحو الغير كالمتعجب منه 

  :، قال العجاج يصف الظليم  )3(وانخفض 

ـْضا    �       ) 4( يني ُمستھَدجا أَصّك َ َنغ

تحركEت ،  ، ونغضت سEّنه إذا )5(قد أنغض : ويقال للرجل أذا حّدث بشيء فحرك رأسه إنكارا له     

  : قال الشاعر 

  

  . ) 6(فنغضْت من ھرم أسنانھا      

�َِ�$��g �,    ((((: وفي قوله تعالى       �+�ُI�c�	,$��Mَ TY���! َR�5َ* �Wُ���nَMَ ������ ِ<ُ� �1َ,�$�',3 � �! �+�ُ��ُ]�$��Mَ,� �g�$�َِ� �+�ُI�c�	,$��Mَ TY���! َR�5َ* �Wُ���nَMَ ������ ِ<ُ� �1َ,�$�',3 � �! �+�ُ��ُ]�$��Mَ,� �g�$�َِ� �+�ُI�c�	,$��Mَ TY���! َR�5َ* �Wُ���nَMَ ������ ِ<ُ� �1َ,�$�',3 � �! �+�ُ��ُ]�$��Mَ,� �g�$�َِ� �+�ُI�c�	,$��Mَ TY���! َR�5َ* �Wُ���nَMَ ������ ِ<ُ� �1َ,�$�',3 � �! �+�ُ��ُ]�$��Mَ��,/ �َ:�! �+�ُ��ُ]�3 �5 �W,X�)5,���,/ �َ:�! �+�ُ��ُ]�3 �5 �W,X�)5,���,/ �َ:�! �+�ُ��ُ]�3 �5 �W,X�)5,���,/ �َ:�! �+�ُ��ُ]�3 �5 �W,X�)5,�()7( 

، وصف حسي ، ونفسي لھؤ�ء المكذبين المستھزئين ، بھذه الكلمة المعبرة وھي قوله تعالى  )7()/,��/,��/,��/,��

��$WX)5�� g: ( تعالى  +�Ic	$�MWX)5�� g$�� +�Ic	$�MWX)5�� g$�� +�Ic	$�MWX)5�� g$�� +�Ic	$�M  (أي ،: ) ) تبعادEذيب وا�سEبيل التكEا  )8( ))يحركونھا على سEكم ،

  . )9(يحرك اليائس من الشيء المستبعد له رأسه 

  

  

  �'���$�:����א�$(�و$���:�א�د �

ذاتEه ، وفEي سEياق بقد تدل ا0لفاظ على معانيھEا بصEورة مباشEرة ، بحيEث يكEون اللفEظ المنطEوق     

للمEدلول  ، تسEميةً ) المنطEوق (معين ، ھو الدال والحامل لEذلك المعنEى ، فيسEمى المعنEى عنEد ذاك بEـ

  . باسم الدال 
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  .  227 20: التفسير الكبير  - 8
  .  257: غريب القرآن تفسير : ينظر  – 9



  192 

يEدل علEى  أن اللفEظ � :بد�لة ا�لتزام ، أي ، ياقات معينةفي س ،وقد تكون د�لتھا على المعنى      

  ) . المفھوم ( المعنى بالمطابقة ، وإنما ھو �زم لمفاد الجملة ، وھذا المعنى يسمى بــ

أفاد معنى  نْ ، فإ )1())يه اللفظ في محل النطق لع دلّ  ما ((ف بأنه المنطوق يعرّ  نّ وعلى ذلك فإ      

  .  )2()الظاھر(كان يحتمل معنى آخر فھو  نْ ، وإ) لنّص ا( يحتمل غيره فھو  �

ي ا2شارة ھنا إلى ، وتنبغ )3() )عليه اللفظ � في محل النطق  دلّ  ما ((ف بأنه ا المفھوم فيعرّ أمّ      

إلى د�لة بعض الجمل  بھا توصل، التي يُ  ھو من المصطلحات اللغوية وا0صولية) المفھوم (  إلى أنّ 

تزامي في ذاتھا دون ا�عتماد على أية قرينة في ذلك ، كد�لة الجملة الشرطية مث� التي لھا مدلول ال

لھا مدلو�ت التزامية  نّ ى المعنى ، كالمجاز والكناية ، فإ، فتخرج ھنا الجمل التي لھا قرينة دالة عل

مEدلول  كEان لھEا نْ وإ ، الEة علEى مفھEومبمساندة القرينEة الدالEة كمEا مEر ، وكEذلك تخEرج المفEردة الد

  . كا�ستعارة  ،التزامي

وقد حاولنا في ھذا البحث ا�ستفادة من اسEتعمال ھEذا المصEطلح فEي دراسEة بعEض الجمEل التEي      

تحمل د��ت ومفاھيم ذا فائEدة جليلEة القEدر سEاعدت كثيEرا مEن دارسEي الEنص القرآنEي فEي اسEتنباط 

  . جديدة  أحكام ، أو إثارة رؤىً 

  : والمفھوم قسمان     

        : : : : فقة فقة فقة فقة اااامفهوم املومفهوم املومفهوم املومفهوم املو: : : : أ أ أ أ    

 uٍ ّuٍ ّuٍ ّuّ 5ٍ; 2[> £�� *5; 2[> £�� *5; 2[> £�� *5; 2[> £�� *( �لة قوله تعالى كان الحكم فيه موافق للحكم الموجود في المنطوق ، كد وھو ما      

قيEEاس  أو ،) فحEEوى الخطEEاب ( كEEان أولEEى سEEمي بEEـ  نْ ، علEEى النھEEي عEEن الضEEرب والشEEتم ، فEEإ )4()

  : معناه ، كد�لة قوله تعالى  :أي ،) لحن الخطاب ( كان مساويا سمي بـ  نّْ ، وإ ا0ولوية

     )ً��ْ>ُ� ��!�:َ�$�ْ� َR����!َ* �+�ُ>ُ�ْV�3 � 3����� �+ِ�ً��ْ>ُ� ��!�:َ�$�ْ� َR����!َ* �+�ُ>ُ�ْV�3 � 3����� �+ِ�ً��ْ>ُ� ��!�:َ�$�ْ� َR����!َ* �+�ُ>ُ�ْV�3 � 3����� �+ِ�ً��ْ>ُ� ��!�:َ�$�ْ� َR����!َ* �+�ُ>ُ�ْV�3 � 3����� �+ِ�      .))6له في ا2ت�ف 0نه مساوٍ ، ، على تحريم ا2حراق  5(()  

  : من مفھوم الموافقة ، قوله تعالى  ةومما جاء في السور    
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     ) ) ) ) ,{1ْ�V�ْ� ���'��َ:�?� ِ �m�َ <ُْ� ,{1ْ�V�ْ� ���'��َ:�?� ِ �m�َ <ُْ� ,{1ْ�V�ْ� ���'��َ:�?� ِ �m�َ <ُْ� ,{1ْ�V�ْ� ���'��َ:�?� ِ �m�َ <ُْ�ً�-ِX�َ ٍq�'�&�� �W,XُI�'� �+�َ� ���َ�5 �0�>Oْ��ِ �+�ُ2ْV�3 ; ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ ِ<Oْ��ِ ��ُ2ْV�3 �+َ* �>َ�H � ِ��ْ��5ً�-ِX�َ ٍq�'�&�� �W,XُI�'� �+�َ� ���َ�5 �0�>Oْ��ِ �+�ُ2ْV�3 ; ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ ِ<Oْ��ِ ��ُ2ْV�3 �+َ* �>َ�H � ِ��ْ��5ً�-ِX�َ ٍq�'�&�� �W,XُI�'� �+�َ� ���َ�5 �0�>Oْ��ِ �+�ُ2ْV�3 ; ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ ِ<Oْ��ِ ��ُ2ْV�3 �+َ* �>َ�H � ِ��ْ��5ً�-ِX�َ ٍq�'�&�� �W,XُI�'� �+�َ� ���َ�5 �0�>Oْ��ِ �+�ُ2ْV�3 ; ِ+4��ُ]�ْ� �َ��/ ِ<Oْ��ِ ��ُ2ْV�3 �+َ* �>َ�H � ِ��ْ��5()1( ،  ّحيث إن 

 منطوق ھذه ا�ية يؤكد عدم استطاعة ا2نس والجن متظاھرين جميعا على ا2تيان بمثل ھذا القرآن ،

  . أولى  به بطريق يستطيع ا2تيان 2نسان بمفرده �ا أنّ  :مفھومه بقياس ا0ولويةو

�مه�: ( وكذلك قوله تعالى     X	2 ;5 ّu* ��£ <]2 ;5مه��X	2 ;5 ّu* ��£ <]2 ;5مه��X	2 ;5 ّu* ��£ <]2 ;5مه��X	2 ;5 ّu* ��£ <]2 ;5  ()2(  ّمفھومھا الموافق ، ھو عدم جواز  ، حيث إن

  . ھو أولى بالنھي  مّما ضربھما ، أو طردھما ، أو غير ذلك

        : : : : مفهوم املخالفة مفهوم املخالفة مفهوم املخالفة مفهوم املخالفة : : : :     بببب

ِ	�&�ـTV     : (، ومثالEه قولEه تعEالى   )3(لحكم المنطوق  كان الحكم فيه مخالفا ھو ما     ilـ�)�Mَ �Wُ��Pـ��? �+ِ�    TVـ�&�	ِ ilـ�)�Mَ �Wُ��Pـ��? �+ِ�    TVـ�&�	ِ ilـ�)�Mَ �Wُ��Pـ��? �+ِ�    TVـ�&�	ِ ilـ�)�Mَ �Wُ��Pـ��? �+ِ�

��,	�$�&:َMَ��,	�$�&:َMَ��,	�$�&:َMَ��,	�$�&:َMَ()4( دلخبن في يجب التبيّ  غير الفاسق � أنّ  :، ومفھومهEد العEره ، فيجب قبول خبر الواح)5(  ،

î: (وكقوله تعالى  ��!�ُ>�'�! i�,X�Gَ* �§���ْ�î ��!�ُ>�'�! i�,X�Gَ* �§���ْ�î ��!�ُ>�'�! i�,X�Gَ* �§���ْ�î ��!�ُ>�'�! i�,X�Gَ* �§���ْ�( )6( ا يصح ا2حرام في غيرھ � :، أي .)7(   

  : ومفھوم المخالفة يكون في موارد كثيرة منھا      

1�− ���:�א��$2��א�:�ط� �

على ) التالي ( لشرط على تعليق جواب ا –بالوضع  –الجملة الشرطية يدل منطوقھا  �شك في أنّ    

 ة على المفھEوم �بEد مEن، الواقع موقع الفرض والتقدير ، ولد�لة الجملة الشرطي) م قدّ الم( الشرط 

  :  توفر ما يأتي

عEEن الجملEEة د�لتھEEا علEEى ا�رتبEEاط والم�زمEEة بEEين الشEEرط وجوابEEه ، احتEEرازا  - أ

خEرج زيEد ٌ مEن منزلEه  إنْ  (: (مفھEوم لھEا ، كقولنEا  نھEا �الشرطية ا�تفاقية ، فإ

  . لم يخرج زيد من منزله لم تطلع الشمس  إنْ : يقال  نه �، فإ)) طلعت الشمس 
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سEبب بEديل  نEه �، بمعنEى أ) التEالي ( سEببا لجوابEه ) م المقEد( يكون الشEرط أن   - ب

الشمس  نّ فالنھار موجود ، فإ سإذا طلعت الشم: ، كقولنا  )1(يترتب عليه التالي 

 . ھي السبب الوحيد لوجود النھار 

جود مع و يتطرق إليه الشك إ�ّ  ظھورھا في المفھوم مما � نّ مع توفر ذلك في الجملة الشرطية فإو  

بEي بصEير بمفھEوم روايEة أ )عليEه الس�Eم(ا يشھد لذلك اسEتد�ل ا0مEام الصEادق ة ، وممّ صارفقرينة 

تأكEل ،  �: سالت أبا عبد 5 عن الشاة تذبح ف� تتحرك ويھراق منھEا دم عبEيط فقEال  (: (حيث قال 

)) لْ ت العين فكُ رفجل أو طركضت الرo  إذا: كان يقول  اً عليّ  إنّ 
عليه (مام الصادق استد�ل ا2 نّ ، فإ )2(

إذا لم تEركض الرجEل أو لEم : إذا كان له مفھوم ، وھو  يكون إ�ّ  � )عليه الس�م(بقول علّي  )الس�م

  .  )3(تطرف العين ف� تأكل 

  .  )4() )اء شرطه ھو انتفاء الحكم المشروط عند انتف( (مفھوم الشرط  ومما ذكر يفھم أنّ     

إذا : ( لوجEود قرينEة تمنEع ذلEك ، كقولنEا  ،يتحقق فيھا المفھEوم شرطية � وقد تكون ھناك جمل     

 يعقل فEرض ختEان الولEد إ�ّ  ه ، 0نه �لم ترزق ولدا ف� تختن نْ إ: يقال  ، ف�) زقت مولودا فاختنه رُ 

�ِ+� *َ���7+� 2َ: (بعد فرض وجوده ، ومثله قوله تعالى  �P�َcِ&�ْ� �>َ�H �WُA�2��$:َMَ ��,/ِ�ْAُ2 ;�52َ �+�7��َ* �+ِ� �P�َcِ&�ْ� �>َ�H �WُA�2��$:َMَ ��,/ِ�ْAُ2 ;�52َ �+�7��َ* �+ِ� �P�َcِ&�ْ� �>َ�H �WُA�2��$:َMَ ��,/ِ�ْAُ2 ;�52َ �+�7��َ* �+ِ� �P�َcِ&�ْ� �>َ�H �WُA�2��$:َMَ ��,/ِ�ْAُ2 ;�5ً�	����ً�	����ً�	����ً�	���� ()5( ه �إ، فEن 

لEم  إنْ : ، ف�E يقEال  )6(ن مEن قبEل الفتيEات بعد فرض إرادة التحصّ  يعقل فرض ا2كراه على البغاء إ�ّ 

  . يردن تحصنا فأكرھوھن 

فEرض ا2حسEان  نّ مفھوم لEه ، 0 نه �، فإ)  أحسن صديقك فأحسن إليه إنْ : ( وكذلك نحو قولنا     

  .  )7(على صدور ا2حسان منه  يتوقف عق�ً  إلى الصديق �

  

ومEEن الجمEEل الشEEرطية ممEEا ورد فEEي سEEورة ا2سEEراء ، والتEEي يمكEEن ا�سEEتفادة مEEن مفھومھEEا فEEي    

َ�$��G �WِXـ$��mً َ�<�ـ$#"  (: توضيح الد�لة قوله تعالى  ِ� , َ���2َ �^���� ��َ]�َ sَ��	:ْ�&Zَ �+َ* ;���َ�5  "#$ـ�>�َ ً�m�$ـ�G �WِX�$�َ ِ� , َ���2َ �^���� ��َ]�َ sَ��	:ْ�&Zَ �+َ* ;���َ�5  "#$ـ�>�َ ً�m�$ـ�G �WِX�$�َ ِ� , َ���2َ �^���� ��َ]�َ sَ��	:ْ�&Zَ �+َ* ;���َ�5  "#$ـ�>�َ ً�m�$ـ�G �WِX�$�َ ِ� , َ���2َ �^���� ��َ]�َ sَ��	:ْ�&Zَ �+َ* ;���َ�5()8(  ذه  إنّ  ، إذEوم ھEلمفھ

اسEتدلوا بھEذه  ، إذ) علEيھم الس�Eم(ين فEي عصEمة ا0نبيEاء ليلة في دفع شبھات الطEاعنفائدة ج ا�ية

 )وآلEه وسEّلم صEلى 5 عليEه(نEه ا�يEة دّلEت علEى أ إنّ : ا�ية على صدور الذنب العظيم عنھم فقالوا 
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م ، لEى مEذھبھديEنھم ويميEل إ يEركن إلEى 5 سبحانه عصمه مEن أنْ  يفتري على 5 لو � أنْ  قرب أنْ 

  .   )1(لما كان ھذا الوعيد الشديد  وجنايةٌ  � ُجرمٌ ولو

  : والجواب على ذلك نقول      

 :كEدُت افعEل كEذا ، أي: � يEدل علEى الوقEوع ، وإنمEا يفيEد المقاربEة ، يقEال ) كاد ( الفعل  إنّ :  أو�ً   

  . )  2(ولم افعله  ،افعله قاربُت أنْ 

� لEو: انتفEاء الشEيء لثبEوت غيEره ، نقEول ( (رطية يEدل علEى مفھوم ھذه الجملة الشE إنّ : وثانيا    

حصل تثبيت : وجود علي ّ منع من حصول الھ�ك لعمر، فكذلك ھنا معناه  لھلك عمر ، معناه أنّ  عليّ 

،  )3( ))من حصEول ذلEك الركEون مانعاً  ، فكان حصول ذلك التثبيت )صلى 5 عليه وسلم(5 لمحمد 

مفھومھا يقول  نّ ، 0 فھوم ھذه ا�ية يفيد عدم حصول ھذه المقاربة من أصلم بل زيادة على ذلك أنّ 

َ�[َ�� : (وله تعالى في سورة يوسف ، وھذا على غرار مفھوم ق نك لم تكد تركن إليھم لتثبيتنا إياكإ:  �5 ��َ]�َ �5 ��َ]�َ �5 ��َ]�َ �5

�0��� �+��/��, (*�� �+َ* ;���َ ��Xِ �W�/�5 �0ِ �����/�0��� �+��/��, (*�� �+َ* ;���َ ��Xِ �W�/�5 �0ِ �����/�0��� �+��/��, (*�� �+َ* ;���َ ��Xِ �W�/�5 �0ِ �����/�0��� �+��/��, (*�� �+َ* ;���َ ��Xِ �W�/�5 �0ِ ��،  من أساسھا )عليه الس�م)سف ، الذي يدفع الشبھة عن يو 4(() /���

 )عليه الس�م(البرھان ، وھو كناية عن عصمته  لرؤيته، نه لم يھم بھا أص�ً مفھوم العبارة ھو أ نّ 0

جEواب لEو�  وجعEلُ  ((، كمEا يفيEدنا السEياق ،  والتثبيت ھنا في ھذه ا�ية ھو العصمة ا2لھية أيضEاً . 

) )لم يركن ولEم يكEد ) صلى 5 عليه وآله( نهل على أدون نفس الركون دلي) لقد كدت تركن ( قوله 
)5( .  

يEدل علEى  ذلEك التھديEد علEى المعصEية � أنّ بEين ھنا في الرد على حجج الطEاعن بغي ا2شارةوتن     

عن  طّ لم ينحرفوا ق) عليھم الس�م(ا0نبياء  ا2قدام عليھا ، وإنما على العكس من ذلك ، يدل على أنّ 

  . بتوفيق من 5 تعالى  عصمة إ�ّ  نه �معصومون ، وأ إليھم ، 0نھمالشريعة الموحاة 

ينقله القرآن الكريم من افتراضات الوقوع في الخطأ والعصيان كھذه ا�ية ، وآية سورة  ولعل ما     

�'�3ِ5��ََV�ْ� �qـ>ِ : (يوسف وكذلك قوله تعالى  ��	�$>َ�H َR��َ]2َ ��َ� �'�3ِ5��ََV�ْ� �qـ>ِ �5 ��	�$>َ�H َR��َ]2َ ��َ� �'�3ِ5��ََV�ْ� �qـ>ِ �5 ��	�$>َ�H َR��َ]2َ ��َ� �'�3ِ5��ََV�ْ� �qـ>ِ �5 ��	�$>َ�H َR��َ]2َ ��َ� ،  )Z۞()6ُـ�W َ�[nََ'�	�ـ� !�	�ـ0, �ْ�ـ���2]�    Zُـ�W َ�[nََ'�	�ـ� !�	�ـ0, �ْ�ـ���2]�    Zُـ�W َ�[nََ'�	�ـ� !�	�ـ0, �ْ�ـ���2]�    Zُـ�W َ�[nََ'�	�ـ� !�	�ـ0, �ْ�ـ���2]�        ۞$���]�$���]�$���]�$���]��SَV�َـ��1َْ !�	�ـ0, ِـ�ْ�   �SَV�َـ��1َْ !�	�ـ0, ِـ�ْ�   �SَV�َـ��1َْ !�	�ـ0, ِـ�ْ�   �SَV�َـ��1َْ !�	�ـ0, ِـ�ْ�       ۞�5

وطبيعتھم البشرية لمEالوا وا خّل لو  )عليھم الس�م(فيد بأن ا0نبياء المشابھة ت توغير ذلك من الرايا
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تقتضيه طبائعھم وغرائزھم البشرية ، ولكن 5 تعالى ميزھم بعصمته إياھم ليستيقن  لى ماوركنوا إ

  . ھم ، وليكون ذلك حجة على صدق رسا�تھم الناس ويأمنوا إلي

  : ومن ا�يات ا0خرى التي تدل بمفھومھا قوله تعالى     

 )�0�15,7 � �! �P��$�� �5َ* �W,X�َ ��ِ�2َ � >َMَ <ْ�>ْI,3 � �!�5 ��:َ�X,�ْ�� ��,XMَ ,0�>�� ���X�3 � �!�5�0�15,7 � �! �P��$�� �5َ* �W,X�َ ��ِ�2َ � >َMَ <ْ�>ْI,3 � �!�5 ��:َ�X,�ْ�� ��,XMَ ,0�>�� ���X�3 � �!�5�0�15,7 � �! �P��$�� �5َ* �W,X�َ ��ِ�2َ � >َMَ <ْ�>ْI,3 � �!�5 ��:َ�X,�ْ�� ��,XMَ ,0�>�� ���X�3 � �!�5�0�15,7 � �! �P��$�� �5َ* �W,X�َ ��ِ�2َ � >َMَ <ْ�>ْI,3 � �!�5 ��:َ�X,�ْ�� ��,XMَ ,0�>�� ���X�3 � �!�5 ()1(  

  تعEالى ، فالEEذي �ھدايEEة منحصEرة فEEي 5ال فEالجزء ا0ول مEن ھEEذه ا�يEة يEEدل بمفھومEه علEى أنّ     

  . الھداية لھا طريق واحد وھو 5 تعالى  نّ ليس بمھتد ٍ ، وذلك 0، قطعا ،يھديه 5 فھو

، ) مEن دونEه  أولياء لل فلن تجد لھمومن يض( الجملة الشرطية الثانية  ا الجزء الثاني وھووأمّ      

ھنEا لEيس علEة منحصEرة للجEواب ، فالض�Eل غيEر ) الشEرط (  نّ تدل على المفھوم ، وذلك 0 فإنھا �

يكون  يضله 5 سبحانه ، ليس بالضرورة أنْ  إنما له طرق كثيرة ، فالذي �و منحصر بطريق واحد ،

ولEّي مEن دون 5  –ضEا� كEان أو مھتEديا  –يكEون لrنسEان  نه من المحEال أنْ لى أمھتديا ، مضافا إ

 لھEم يضلل 5 فسEوف تجEد ومن �: ( نقول  نْ بأ بالمفھوم لھذه ا�ية يمكن القول سبحانه ، ولذا ف�

  ) أولياء من دونه 

�ُْ> َ��� �َ�+� !�'�0, �ُْ> َ��� �َ�+� !�'�0, �ُْ> َ��� �َ�+� !�'�0, �ُْ> َ��� �َ�+� !�'�0, : (ومن ا�يات ا0خرى الدالة على المفھوم بواسطة الجملة الشرطية ، قوله تعالى      

"#$ِ&�) ِ~���'�ْ� ��E ��َِ� ���َc:َ���َ ً�Eِ� �+�ُ��ُ]�3 ���َ� ٌD�X��4"#$ِ&�) ِ~���'�ْ� ��E ��َِ� ���َc:َ���َ ً�Eِ� �+�ُ��ُ]�3 ���َ� ٌD�X��4"#$ِ&�) ِ~���'�ْ� ��E ��َِ� ���َc:َ���َ ً�Eِ� �+�ُ��ُ]�3 ���َ� ٌD�X��4"#$ِ&�) ِ~���'�ْ� ��E ��َِ� ���َc:َ���َ ً�Eِ� �+�ُ��ُ]�3 ���َ� ٌD�X��4    ()2(
لEى معناه ، لطلبوا سEبي� إ: لمفسرين قال أكثر ا((، حيث  

ين فEي ا2لھيEة يكونEان متسEاويين فEي صEفات المشتركَ  نّ الك العرش ومنازعته ومغالبته ، فإمعاّزة م

،   )3())وفEي ھEذا إشEارة إلEى دليEل التمEانع حدھما مغالبة صاحبه ليصفو له الملEك ،أ الذات ، ويطلب

ھناك آلھة غالبت ونازعت 5 سEبحانه  نه لم يثبت أنّ ه الجملة الشرطية ، حيث إمفھوم ھذالذي ھو 

�ِ��ـ� ��<�ـ0,   : (في ملكه ، فيثبت عدم وجود ھذه ا�لھة المزعومة ، وھو نظير قوله تعالى  ٌD�X��4 ���ِX$�M �+�َ� ��َ�   ,0ِ��ـ� ��<�ـ� ٌD�X��4 ���ِX$�M �+�َ� ��َ�   ,0ِ��ـ� ��<�ـ� ٌD�X��4 ���ِX$�M �+�َ� ��َ�   ,0ِ��ـ� ��<�ـ� ٌD�X��4 ���ِX$�M �+�َ� ��َ�

�2َ����َN�َ�2َ����َN�َ�2َ����َN�َ�2َ����َN�َ ()4( فسدا بتنازع ا�لھة واخت�فھا في السموات وا0رض بما أنھما لم ي أنّ : مفھومھا  إنْ  ، إذ

  . تدبير الكون �خت�ف ذواتھا ، فيثبت استحالة وجود آلھة غير 5 سبحانه وتعالى 

  : ومن موارد د�لة المفھوم قوله تعالى    
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) �1َ��,H �Wُ2��,H �+ِ��5�1َ��,H �Wُ2��,H �+ِ��5�1َ��,H �Wُ2��,H �+ِ��5�1َ��,H �Wُ2��,H �+ِ�،  يفيد بان منشأ العقاب ا2لھي ھو ا2فساد والتعدي والظلم من قبل ا2نسان ، إذ )�5 ()1

 يعEود 5 علEيكم بالعقوبEة ، 0نEه سEبحانه � نكم يابني إسرائيل ، إذا لم تعEودوا با2فسEاد فسEوف �فإ

  . دون أخرى أو شعب دون آخر ، إنما ھي سنة إلھية ولن تجد لسنة 5 تحوي�  يتحامل على أُّمة

اء تفاء الجزاء �نتفEأي ان –تتضمن مفاھيم وقد وردت في سورة ا2سراء جمل شرطية ، لكنھا �    

�� *َ���,/,��� * �5َ��Mَ ���,/##  (((( :ال�زمة فيھا ، كقوله تعالى لعدم توفر الشروط –الشرط �&�A�ْ� sَ���	�H � َcُ>�&�3 ��!ِ� #Mَ ���,/#�� �5َ* ���,/,���َ* ���&�A�ْ� sَ���	�H � َcُ>�&�3 ��!ِ� #Mَ ���,/#�� �5َ* ���,/,���َ* ���&�A�ْ� sَ���	�H � َcُ>�&�3 ��!ِ� #Mَ ���,/#�� �5َ* ���,/,���َ* ���&�A�ْ� sَ���	�H � َcُ>�&�3 ��!ِ�

ً�tِ�َ� ً;��َ� ���,X�َ <ُْ��5 ���,/���X�	2َ ;�5 �uُ* ���,X�َ <ُْ]2ًَ�tِ�َ� ً;��َ� ���,X�َ <ُْ��5 ���,/���X�	2َ ;�5 �uُ* ���,X�َ <ُْ]2ًَ�tِ�َ� ً;��َ� ���,X�َ <ُْ��5 ���,/���X�	2َ ;�5 �uُ* ���,X�َ <ُْ]2ًَ�tِ�َ� ً;��َ� ���,X�َ <ُْ��5 ���,/���X�	2َ ;�5 �uُ* ���,X�َ <ُْ]2َ( )2 (ا في مرحلة يبلغا الكبر وكانلم  إذا: يمكننا القول  نه �ذ إ، إ

اء جوابEه يعنEي انتفE اء الشرط ھنا �انتف نّ نتضجر منھما وننھرھما ، وذلك 0 الشباب ، يجوز لنا أنْ 

لEEدين ، مطلقEEا ، وإنمEEا كEEان تخصEEيص الحكEEم بحالEEة الكبEEر لكونھEEا اشEEق الحEEا�ت التEEي تمEEر علEEى الوا

تدل على وجوب الرعايEة وا2كEرام  ،إذن،�ية فا. ة ا0و�د ورعايتھم لى إعانفيحسان فيھا بالحاجة إ

الكبEEر لEEيس ھEEو السEEبب الوحيEEد والعّلEEة  نّ و� د�لEEة للمفھEEوم ھنEEا ، وذلEEك 0 فEEي جميEEع ا0وقEEات ،

زائدة توجب ا�ھتمام الزائد  المنحصرة للحكم ، بوجوب ا2كرام ، وعدم الزجر ، وإنما ھو خصوصية

  . ّيد به ، فُق 

  : لمفھوم ، قوله تعالى ومثله في عدم إرادة ا     

   )ً���,��$�! ً;���َ �W,X�َ <ُْ]Mَ ��/�,?��2َ �g��� � �! TD������ �P�َc�:�� ,W,X�	�H � َjِ��'ُ2 ��!ِ��5ً���,��$�! ً;���َ �W,X�َ <ُْ]Mَ ��/�,?��2َ �g��� � �! TD������ �P�َc�:�� ,W,X�	�H � َjِ��'ُ2 ��!ِ��5ً���,��$�! ً;���َ �W,X�َ <ُْ]Mَ ��/�,?��2َ �g��� � �! TD������ �P�َc�:�� ,W,X�	�H � َjِ��'ُ2 ��!ِ��5ً���,��$�! ً;���َ �W,X�َ <ُْ]Mَ ��/�,?��2َ �g��� � �! TD������ �P�َc�:�� ,W,X�	�H � َjِ��'ُ2 ��!ِ�الحكم في جواب الشرط  إنّ  ، إذ ) �5(  )3

ھEو  القول الميسEور ، نّ على وجه يمكن الحكم بدونه ، 0 ، منوط بالشرط) فقل لھما قو� ميسورا ( 

كان ا2نسان أن في جميع حا�ت التعامل مع ذوي الحاجات من الفقراء وذوي القربى ، سواء َحَس◌َ 

لى وقت آخر ، انتظارا لليسار كما في ھذه الحالEة التEي بذله عندما يأتيه السائل فيؤجله إ� يملك ما ي

Eى ، أو تشير إليھا ا�ية الكريمة ، أم كان غيرھا من الحا�ت التي يكون فيھا يائسEول الغنEن حصEا م

 يمنّ  كان في لحظة ما غير مالك وھو ينتظر أنْ  نْ كان مالكا شحيحا ، ولعل تعليق الحكم ھنا بحالة مَ 

  . ھا أوفق الحا�ت بالقول الميسور تأمي� للسائل كونُ  ، 5 عليه

  : ومن المواضع ا0خرى لعدم إرادة المفھوم قوله تعالى     
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     )َA�ْ� ��ُM�5َ*�5َA�ْ� ��ُM�5َ*�5َA�ْ� ��ُM�5َ*�5َA�ْ� ��ُM�5َ*�5�Wُ:>ْ�� �َEِ� <َ�$�Wُ:>ْ�� �َEِ� <َ�$�Wُ:>ْ�� �َEِ� <َ�$�Wُ:>ْ�� �َEِ�وفEاء )  الحكEم ھو نفEس موضEوع( كلتم ) الشرط ھنا  نّ ، وذلك 1( 0()  $�َ> 

 نْ عقل فرض الحكم بدونه ، ف� يمكEن أ، حيث إن الوفاء بالكيل متعلق بالشرط على وجه � ي) الكيل 

قولنا  به ، نظير إذا لم تكيلوا ف� توفوا بالكيل ، 0نه � وجود أص� للكيل حتى يؤمروا بالوفاء: نقول 

اء الموضEوع الشرط أصبح سالبا بانتف نّ 0، نه � ينتج مفھوما، فإ) إن رزقت ولدا فاختنه ( المتقدم 

  . فيوفى   ختن و� كيلَ فيُ  ، ف� ولدَ 

��:�א�و%�� −2 �

وغير ذلك ممEا  ،والظرف ،والتمييز ،النعت وغيره ، فيشمل الحال والمقصود بالوصف ھنا ما يعمّ    

̂   :( ، كقولEه تعEالى   يEداً كEون قي يصلح أنْ  � !'<�!ـ�XـG* ّ §ـ��   ̂ � !'<�!ـ�XـG* ّ §ـ��   ̂ � !'<�!ـ�XـG* ّ §ـ��   ̂ � !'<�!ـ�XـG* ّ §إ ) ��ـEه  نّ ، فEي : مفھومEرام فEح ا2حEيص �

  2. يجوز إكرام الفقير غير العادل  � :مفھومه نّ أكرم الفقير العادل ، فإ: قولنا  غيرھن ، ونحو

 م أوراء ، ولھم فيه نقاش طويل في د�لة الوصEف علEى المفھEوولWصوليين في ھذا الموضوع آ    

  . � يحسن التعرض له في ھذه الرسالة ،  )3(عدم د�لته

     Eد انتفEوف عنEم الموصEاء حكEف ومفھوم الوصف يعني انتفE4(اء الوص( وEأو ھ  ،))  ظEة اللفEد�ل

  .  )5())اء تلك الصفة لى نفي الحكم عن الموصوف عند انتفالمقيد بصفة ع

علومة ، وا2كرام ينتفي بانتفEاء العدالEة عEن الفقيEر ، ء ھذه ا0شھر المبالحج ينتفي بانتفا فا0مر     

  . ر فيه ضيقا وسعة لى الموضوع والمؤثلتقييد الراجع إوھو غير ا

ولعل السر في اخت�ف ا0صوليين في د�لة الوصف على المفھوم أو عEدم د�لتEه عليEه ، يرجEع      

 للموضEوع كEان يEداً كEان ق نْ حكEم ؟ فEإال لى الموضوع أم إلEىھذا القيد أھو راجع إ في أساسه إلى أنّ 

لوصEف قيEدا للحكEم فھEو كEان ا نْ ف� مفھوم للوصف عنEد ذاك ، وإ، الحكم من جھته مطلقا غير مقيد

  .  )6(ه ظاھر في انتفاء الحكم عند انتفائ
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( ائھا ، كقوله تعالى مEث� � تدل على انتفاء الحكم بانتف ھناك كثيرا من ا0وصاف ولذلك نجد أنّ      

5555W����� � 62#�� WA&=��W����� � 62#�� WA&=��W����� � 62#�� WA&=��W����� � 62#�� WA&=�الغالب كون الربائب في حجور ا0زواج ف� مفھوم  نّ ، وذلك 1( 0()  �

��/�ـ�+� َ�ـ0, ِـ�0      (، وكذلك قوله تعالى  )2(له , ; ����/�ـ�+� َ�ـ0, ِـb���3 � �!�5      �0, !�.� ��<�ـ�0 �X�َِـ�ً �S4ـ, ; ����/�ـ�+� َ�ـ0, ِـb���3 � �!�5      �0, !�.� ��<�ـ�0 �X�َِـ�ً �S4ـ, ; ����/�ـ�+� َ�ـ0, ِـb���3 � �!�5      �0, !�.� ��<�ـ�0 �X�َِـ�ً �S4ـ, ; ��غيEر 5 ،كEل إلEه  نّ ، وذلEك b���3 � �!�5....(..(..(..(.. )3( 0, !�.� ��<�ـ�0 �X�َِـ�ً �S4ـ

لEه آخEر يجEوز لEه انEا علEى وجEود إإن مEن يملEك برھ:  له برھان يدل عليه ، ف� يقEال ليس، سبحانه

  . عبادته واتخاذه إلھا ً 

�IMَ�5ـْ<	��/,�H �Wَ<ـ�   �IMَ�5ـْ<	��/,�H �Wَ<ـ�   �IMَ�5ـْ<	��/,�H �Wَ<ـ�   �IMَ�5ـْ<	��/,�H �Wَ<ـ�   :(ومما ورد في سورة ا2سEراء مEن الوصEف الEدال علEى المعنEى ، قولEه تعEالى        

"#$�IْN2َ ��	ْ]>َ�S � ���! T-�Oَ�"#$�IْN2َ ��	ْ]>َ�S � ���! T-�Oَ�"#$�IْN2َ ��	ْ]>َ�S � ���! T-�Oَ�"#$�IْN2َ ��	ْ]>َ�S � ���! T-�Oَ�()4(  حيث استدل بعضھم بكلمة ،)ى أنّ ) كثيرEة  علEاء ، الم�ئكEن ا0نبيEل مEأفض

الحال في القليEل  نّ إن تخصيص الكثير بالذكر يدل على أ ((وذلك بالمفھوم المستفاد من العبارة ، إذ 

بني آدم أفضل من كل  نّ الم�ئكة ، 0 ، وليس ھذا القليل إ�ّ  )5())بالضد ، وذلك يتمسك بدليل الخطاب 

  .  )6(كل حيوان سوى الم�ئكة با�تفاق

  : على ھذه الدعوى بعدة إجابات منھا وقد أجيب      

ا ّنEأ: الكثيEر موضEع الجميEع ، والمعنEى ضEع وُ ھنا ھEي بمعنEى الجميEع ، ف) كثير ( أن كلمة :  أو�ً    

بEذلت لEه : ود بذلت له العريض من جاھي ، والمقص: فضلناھم على من خلقنا وھم كثير ، كما يقال 

  . ) 7(حاورات العرب من ذلك شيء كثير نه عريض ، وفي القرآن ومجاھي الذي من صفته أ

  : ولكن ذلك بعيد عن ظاھر اللفظ ف� يمكن ا�طمئنان إليه     

أن الذي تعرضت له ا�ية إنما ھو التفضيل من حيث الوجود الكوني الدنيوي ، والم�ئكة : الثاني    

 نّ لم ُيرد بEه الثEواب ، 0تفضيل ھنا ال إنّ ( (، وبمعنى آخر ) 8(غير موجودين بھذا النحو من الوجود 

  .  9) )فضلھم 5 به من فنون النعم الثواب � يجوز التفضيل به ابتداًء وإنما المراد بذلك ما

دم يختص بقليل مEن كثيEر ، وھEو ل في بني آض، والف اً يكون الفضل في الم�ئكة عامّ  أنْ : الثالث     

مراق ٍ عليا في ا2نسانية ، ونEالوا درجEة العصEمة وا ترقّ  نْ مَ ، و 1)عليھم الس�م(في ا0نبياء  متحقق
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صEف بصEفاتھم ن اتيكون ا0نبيEاء وَمE والكمال ا2نساني في جبلـّته ا0ولى ، وعلى ھذا فغير منكر أنْ 

  . من كثير من الناس كان جنس الم�ئكة أفضل نْ أفضل من الم�ئكة ، وإ

  : ومن الموارد ا0خرى لمفھوم الوصف قوله تعالى     

     ) ً���ُNَx �[ِ��5َV>ْ�� �+�َ� ,0�1ِQMًَ���ُNَx �[ِ��5َV>ْ�� �+�َ� ,0�1ِQMًَ���ُNَx �[ِ��5َV>ْ�� �+�َ� ,0�1ِQMًَ���ُNَx �[ِ��5َV>ْ�� �+�َ� ,0�1ِQMَ( )2(  ّم ، وا0وEون إابون ھEائبون الراجعEذنبون التEا المEم أمEى 5 ، أو ھEل

 فالوص نّ يثبت المفھوم لھذه العبارة ، 0 كان المعنى ا0ول فيمكن أنْ  نْ ، فإ )3(المحسنون المطيعون 

5 سبحانه � يكون غفورا لغير  أنّ : ة ، والمعنى يد للحكم وھو ثبوت المغفرق) ا0وابين (وھو ھنا ، 

EEوبھم ، وأّمEEن ذنEEراجعين عEEائبين الEEالمعنالتEEف بEEان الوصEEوم ، 0ا إذا كEEت المفھEEيثب �EEاني ، فEEنّ ى الث 

بھذا المعنى  –ابين وّ 5 سبحانه غفور لW نّ دا للموضوع وليس لمطلق الحكم ، 0لوصف سيكون قيا

  . ين أيضا ، وذكر القيد للخصوصية الزائدة وغيرھم من العاصين التائب –

���-�ً : (أما قوله تعالى      ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0�1ِ�ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0�1ِ�ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0�1ِ�ً�-��� ً�-ِ&�S �%�7��&�'ِ �+�َ� ,0�1ِ�مفھوم  ، �) بعباده) وھو قيد  الوصف ھنا  إنّ ف ، 4(( )

ا 5 سبحانه بغيEر عبEاده لEيس خبيEر بأنّ  قا بانتفائه ، إذ � يمكننا القول� ينتفي الحكم مطل :له ، أي

بالعباد ، وذلEك 0نEه سEبحانه خبيEر وبصEير بكEل  صفتي الخبير والبصير � تتعلقان إ�ّ  وبصيرا ، وأنّ 

  . حد أفراده أ ھذا القيد ليس متعلقا بالحكم مطلقا ، وإنما ھو بخصوص ا2شارة إلى شيء ، فيظھر أنّ 

  : الغاية  -3

: ، وذلك كما في قوله تعالى  )5(لك الغاية اء الحكم الُمغّيى بغاية بعد تانتف: ويقصد بمفھوم الغاية     

) ,%���$َx ً�?�5َh ���A�	2َ ��:�� ,��'� � �! ,0َ� �<��2َ #Mَ,%���$َx ً�?�5َh ���A�	2َ ��:�� ,��'� � �! ,0َ� �<��2َ #Mَ,%���$َx ً�?�5َh ���A�	2َ ��:�� ,��'� � �! ,0َ� �<��2َ #Mَ,%���$َx ً�?�5َh ���A�	2َ ��:�� ,��'� � �! ,0َ� �<��2َ #Mَ()6(  اEومفھومھ ، :�Eره فEا غيEنكح زوجEم تEلّ  إذا لEا  تحEلزوجھ

�َِ�� ��<�$�>ِ: (وكذلك قوله تعالى . ا0ول  ����$���� �����2َ* �WُZِ<�$�>�� ��َِ� ����$���� �����2َ* �WُZِ<�$�>�� ��َِ� ����$���� �����2َ* �WُZِ<�$�>�� ��َِ� ����$���� �����2َ* �WُZ()7(  ول  ه �نّ أ: ، ومفھومھاEل دخEيجوز ا2فطار قب

  . الليل 

، والحكEEم أو الموضEEوع ) الغايEEة (  بعEEدھا يسEEمى بEـ ، ومEEا) حتEى ( و) إلEEى ( وأداة الغايEة ھEEي       

  ) . الُمغّيى ( يسمى بـ 

  . أو ھي خارجة عنه؟ حكماً ) ى المغيّ ( ھل ھي داخلة في ) الغاية (  والخ�ف الواقع ھو في أنّ     
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،  )لى الليEلصمت النھار إ: ( اخلة ، نحو ى فھي دذا كانت الغاية من جنس الُمغيّ إ: فقال بعضھم     

كEل شEيء لEك ح�Eل : ( حEو فك�ھما من الزمان ، وإذا كانت من غير جنسه فھي غير داخلEه فيEه ، ن

  ) . نه حرام حتى تعلم أ

) حتى ( ھا واقعة بعد ، ف� تدخل فيه ، وبين كون) إلى ( ق بعضھم في كون الغاية واقعة بعد وفرّ     

السEياقات وا0حEوال والقEرائن الحافEة  ، والصEحيح أنّ ) ھا  السمكة حتى رأسِ  أكلت: ( فتدخل ، نحو 

Eي المغّيEة فEا بالك�م ھي ما يحدد دخول الغايEدم دخولھEالى  )1(ى أو عEه تعEي قولEك فEد ذلEا نجEكم ، :

)��ْ�� � �! "#�$�َ �%���&�'ِ (���)َ* ������ �+����&,)��ْ�� � �! "#�$�َ �%���&�'ِ (���)َ* ������ �+����&,)��ْ�� � �! "#�$�َ �%���&�'ِ (���)َ* ������ �+����&,)��ْ�� � �! "#�$�َ �%���&�'ِ (���)َ* ������ �+����&,) ,0�َ���� ��	ْ����� ������ ����َْV�ْ� ��ِ������ْ� ��َِ� ِ�������ْ� ��ِ��� ,0�َ���� ��	ْ����� ������ ����َْV�ْ� ��ِ������ْ� ��َِ� ِ�������ْ� ��ِ��� ,0�َ���� ��	ْ����� ������ ����َْV�ْ� ��ِ������ْ� ��َِ� ِ�������ْ� ��ِ��� ,0�َ���� ��	ْ����� ������ ����َْV�ْ� ��ِ������ْ� ��َِ� ِ����ظاھر ھذه ا�ية  نّ فإ .  )2()���ِ�� �ْ���

 ا2سراء ابتدأ من المسجد الحEرام وھEو مEا يEدل بما يدل عليه تحديد مبتدأ الغاية ومنتھاھا ، يفيد بأنّ 

، ومEEن القEEرائن ) إلEEى ( حEEرف ، وينتھEEي بالمسEEجد ا0قصEEى ، وھEEو مEEدلول ال) ن ِمEE( الحEEرف  عليEEه

لEEى المسEEجد المغيEEى ، وھEEو ا2سEEراء الEEذي يمتEEد إالغايEEة ھنEEا داخلEEة فEEي  الحاليEEة والمقاميEEة يتبEEين أنّ 

صلى 5 عليه وآلEه (عروجه  مامية والزيدية والمعتزلة بأنّ صى وينتھي فيه ، وبذلك استدلت ا2ا0ق

، بينمEا قEEال ) لEى المسEجد ا0قصEEى إ( ى بروحEEه وبجسEمه إلEى بيEEت المقEدس لقولEه تعEEال كEان) موسEل

  . )3(لى السموات عروجه بروحه وبجسمه إ إنّ : آخرون 

سورة النجم التي دلت على العروج يدل عليه ، وإنما ھو ظاھر آيات  ولكن ظاھر ھذه ا�يات �      

  .  )4(الكثيرة اء ، وكذلك صريح الروايات لى السمإ

,�� : (يضا ، قوله تعالى ھوم بطريق الغاية في ھذه السورة أفومن ا�يات الدالة على الم       ��ْ]2َ ;�5 ��,��ْ]2َ ;�5 ��,��ْ]2َ ;�5 ��,��ْ]2َ ;�5

 ,%��,Gَ* |َُ>�&�3 ��:�� , ����َ* �6�/ 6�:���ِ ���ِ� ِW$�:�$�ْ� َR��! ,%��,Gَ* |َُ>�&�3 ��:�� , ����َ* �6�/ 6�:���ِ ���ِ� ِW$�:�$�ْ� َR��! ,%��,Gَ* |َُ>�&�3 ��:�� , ����َ* �6�/ 6�:���ِ ���ِ� ِW$�:�$�ْ� َR��! ,%��,Gَ* |َُ>�&�3 ��:�� , ����َ* �6�/ 6�:���ِ ���ِ� ِW$�:�$�ْ� َR��!()5( منطوق ھذه ا�ية يدل على النھي عن التصرف بمال  إنّ  ، إذ

وأما مفھومھا فيدل  لُيتم ويصبح رشيدا فع عته اتر، حتى ي )6(بما فيه مصلحة وإنماء  بمال اليتيم إ�ّ 

كEان  نْ وإ0موال لصاحبھا بعد ارتفاع اليتم ، وعدم التصرف بھا بعد ذلك ، افيدل على وجوب تسليم 

  . بالطريقة الحسنى 

  

        : : : : داللة االشرتاك اللفظي داللة االشرتاك اللفظي داللة االشرتاك اللفظي داللة االشرتاك اللفظي ::::سادسًا سادسًا سادسًا سادسًا 
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 ذا مEاكلمات متشابھة من حيث اللفظ ، ولكنھا تؤدي معاني مختلفEة ، وھE على تحتوي لغة العرب   

  . يعرف عندھم بالمشترك اللفظي 

وقد وقف القدامى والمحدثون من علماء العربية من المشترك اللفظي بين مؤيد 2قراره في اللغة     

 تعEّده لى أصEل واحEد ، أووم ، والتمسوا له تفسيرات ترجعه إ، وبين رافض 2دراجه تحت ھذا المفھ

  . من المجاز 

اتفEاق اللفظEين  (: (بأنEه ) ھEـ 180 ت(فEه سEيبويهمصEطلح ، حيEث يعرّ إلEى ال فقد أشار القEدامى     

ا0شEياء الكثيEرة با�سEم ( بأنEه تسEمية ) ھEـ  390ت (فEارسفEه ابEن ، ويعرّ  )1())واخت�ف المعنيEين 

  .  )2() )الواحد ، نحو عين الماء ، وعين السحاب 

م ابEEن ھ، فكEEان علEEى رأسEE ىلفظEEي والرافضEEون لوجEEوده مEEن القEEدامأمEEا المنكEEرون ل�شEEتراك ال     

يأتي اللفظان على لغتين مختلفتين ، وتابعه علEى ذلEك  أنْ  الذي أنكره إ�ّ ، ) ھـ  347ت ( رستويه د

  .  )3() ھـ  377ت ( أبو علي الفارسي 

ه مEن مEن ا2عجEاز القرآنEي ، بEل عEدّ  د عد السيوطي ا�شتراك اللفظي فEي القEرآن الكEريم لونEاً وق    

   .)4(يوجد ذلك في ك�م البشر لى وجوه كثيرة ، و�جاز فيه ، حيث تتصرف الكلمة إا2عأعظم أنواع 

  : اللفظي وھي ل�شتراك  ا المحدثون ، فإنھم يميزون بين أربعة أنواعأمّ     

ى مركزي للفظ تدور حوله عدة معEانٍ  فرعيEة أو ھامشEية ، والمعنEى المركEزي وجود معنً  -1

وردت منفEردة مجEردة عEن السEياق ، وھEو الEذي يEربط  ھو الذي يتصل بمعنى الكلمEة ، إذا

  . عادة المعاني الھامشية ا0خرى 

(    تعدد المعنى نتيجة �ستعمال اللفظ في مواقف محددة مختلفة ، ويسEمى ھEذا النEوع بEـ  -2

ق حينئذ بين المعنى ا0صلي والمعنى الھامشي ، فرّ ، ويُ ) الجوانب المتعددة للمعنى الواحد 

 . تتوقف معرفته على السياق ، وإنما بالوضع ، على العكس من الثاني  بأن ا0ول �

د�لة الكلمة الواحدة على أكثر من معنى نتيجة لتطور في جانب المعنى واكتسابھا معنى    -3

التEي تعEد كلمEة واحEدة ، مEع إنھEا ) عمليEة ( أو معاني جديدة ، وقد ُمّثل لھذا النوع بكلمEة 

ذا كEEان المقصEود بھEEا عمليEEة جراحيEEة ، أو يعEEرف مEEا إ � حEين ُتسEEمع منعزلEEة عEEن السEياق

 . عملية عسكرية ، أو صفقة تجارية 
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منھمEا يEدل علEى معنEى ، وقEد اتحEدت صEورة الكلمتEين نتيجEة تطEور فEي  وجود كلمتين كلّ  -4

حينمEEا ال يقيEEل ، وقEEال يقEEول ، قEE: التمثيEEل لھEEذا النEEوع بEEالفعلين  جانEEب النطEEق ، ويمكEEن

(        سم الفاعل ، وكذلك بالفعلين ضاع يضEيع ، وضEاعاضي وايستعم�ن في صيغة الم

 . يضوع ، وكذلك اسم الفاعل من الفعلين سأل وسال ) المسك

إلEى  ا0نEواع الث�ثEة ا0ولEى مEن المشEترك اللفظEي وعEدھا طريقEاً  ((خرج بعEض اللغEويين وقد أ      

  . )1())والرابع واعتبرھما نوعا واحدا  دمج النوعين الثالثأن المجاز أو نوعا منه ، كما إن ھناك مَ 

ي يوضح فيه المعيار الذي بموجبه يكEون ا�شEتراك اللفظEي أا الدكتور إبراھيم أنيس ، فله رأمّ       

اللفEظ الواحEد قEد يعبEر عEن معنيEين متبEاينين كEل التبEاين  إذا ثبت لنا من نصوص أنّ  (: (حيث يقول 

ا�خر مجاز ٌ ف� يصح  نّ أاحد المعنيين ھو ا0صل ، و تضح أنّ سمينا ھذا بالمشترك اللفظي ، أما إذا ا

  .  )2() )فظي في حقيقة أمره لُيعد مثل ھذا من المشترك ال أنْ 

  

منEه  وقع في القرآن الكريم من ذلEك المشEترك اللفظEي قليEل جEدا ، 0ن ا0غلEب ما نّ وعلى ذلك فإ    

، التEي ) أّمEة (ما ندر ، من قبيEل كلمEة   قرب ، إ�ّ ألى المجاز لحظ فيه الصلة المجازية ، فھو إا تُ مّ م

�'�ـ��    : (، في قوله تعالى ) حين ( بمعنى  و جاءت في القرآن الكريم بمعنى جماعة الناس ، ���'�ـ��   �7��5�َـ ���'�ـ��   �7��5�َـ ���'�ـ��   �7��5�َـ ���7��5�َـ

TD�!ُ*TD�!ُ*TD�!ُ*TD�!ُ* ()3(  وبمعنى ، ) o(في قوله تعالى ) ين الد : TD�!ُ* �>َ�H �1َ �P��4 �1َ���?�5 ��1ِ�TD�!ُ* �>َ�H �1َ �P��4 �1َ���?�5 ��1ِ�TD�!ُ* �>َ�H �1َ �P��4 �1َ���?�5 ��1ِ�TD�!ُ* �>َ�H �1َ �P��4 �1َ���?�5 ��1ِ�( )4(  .  

قي مع أصحاب المنطق الذين يصنفون ا0لفEاظ بطريقEة أكثEر دقEة ، ويميEزون تذا الرأي يلولعل ھ    

اللفظ الدال على أكثر من معنى واحدا، إلى أربعة أقسام ، وھي  ونبينھا تمييزا واضحا ، حيث يقسم

تعدد  يفظ الذلال ((فون المشترك بأنه ويعرّ . المشترك ، والمنقول ، والمرتجل ، والحقيقة والمجاز : 

يسبق وضعه لبعضھا على وضعه لyخر  من دون أنْ  وضع للجميع ك�ً  على حده ، ولكن معناه وقد

) الجEون ( الموضوع لحاسEة البصEر ، وينبEوع المEاء ، والEذھب ، وغيرھEا ، ومثEل  ) عين ( ، مثل 

  .  )5() )الموضوع لWسود وا0بيض 

للدعاء ، ثم نقل في  الموضع أو�ً ) الص�ة ( ح مثل ا اللفظ الذي انتقلت د�لته بسبب ا�صط�أمّ      

الشرع ا2س�مي إلى الص�ة الشرعية لمناسبة ملحوظة بين المعنيين فھو المنقول ، وكذلك مثل لفظ 
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الموضوع أو� للقصد مطلقا ، ثم خصصت د�لته لقصد مكة المكرمة با0فعال المخصوصة ) الحج ( 

 ()السEيارة (      ا كما مرّ  ، وقد يكEون عرفيEا ، كلفEظيّ نقول شرع، والوقت المعلوم ، وقد يكون الم

  . وھكذا .... ، وقد يكون منطقيا ، أو فلسفيا ، أو نحويا )والطائرة 

ا0لفEاظ المشEتركة آخEذين بنظEر التي يمكEن عEدھا مEن  ومما ورد في سورة ا2سراء من ا0لفاظ      

   :المشتركة ما يأتي  ظا�عتبار المعايير السابقة في تشخيص ا0لفا

        : : : : قضى قضى قضى قضى -1

َ�ـ� �	�ـ6   : (في قوله تعالى : حيث ورد ھذا اللفظ في السورة مرتين بمعنيين مختلفين ، ا0ول    ِ� ��	�$َI�َ�5   6ـ�	�َ�ـ�  ِ� ��	�$َI�َ�5   6ـ�	�َ�ـ�  ِ� ��	�$َI�َ�5   6ـ�	�َ�ـ�  ِ� ��	�$َI�َ�5

 ِ@�:َ�A�ْ� 6�M <َ$=���)ِ� ِ@�:َ�A�ْ� 6�M <َ$=���)ِ� ِ@�:َ�A�ْ� 6�M <َ$=���)ِ� ِ@�:َ�A�ْ� 6�M <َ$=���)ِ�خبرنا وأعلمنEا بنEي إسEرائيل فEي أ: ، وھو ھنا بمعنى ا2ع�م ، وا2خبار ، أي )1()

  . ) 2(في ا0رض مرتين  التوراة أنھم سيفسدون

��1�����ًِ: (والثاني في قوله تعالى      ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%��3ِ� ���ِ� �5,�,&�'2َ ���َ* �g��� �َI�َ�5ً�1�����ِ� ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%��3ِ� ���ِ� �5,�,&�'2َ ���َ* �g��� �َI�َ�5ً�1�����ِ� ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%��3ِ� ���ِ� �5,�,&�'2َ ���َ* �g��� �َI�َ�5ً�1�����ِ� ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%��3ِ� ���ِ� �5,�,&�'2َ ���َ* �g��� �َI�َ�5()3(  أمر : وھو بمعنى ا0مر ، أي

  .  )4(وصىأنه بمعنى إ :بمعنى ا2لزام ، وا2يجاب ، وقيل: ، وقيل  اً باتّ  ربك أمراً 

يميزھا السياق إمكان استعماله في معاٍن متعددة في تصريف الوجوه لھذا اللفظ يبين  وھذا ا�خت�ف

الذي ترد فيه ، وقد تتبع المفسرون وعلماء اللغة وجوه ھذه الكلمة وأحصEوھا ، ومEن ھEذه الوجEوه 

   )5(: التي ذكروھا 

��� 2َ'�&,�,: (، كما في قوله تعالى ) أمر ( قضى بمعنى  -1 َ* �g��� �َI�َ�5,�,&�'2َ ��� َ* �g��� �َI�َ�5,�,&�'2َ ��� َ* �g��� �َI�َ�5,�,&�'2َ ��� َ* �g��� �َI�َ�5ً�1�����ِ� ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%��3ِ� ��� ِ� �5ً�1�����ِ� ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%��3ِ� ��� ِ� �5ً�1�����ِ� ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%��3ِ� ��� ِ� �5ً�1�����ِ� ِ �3��������ْ�ِ�5 ,%��3ِ� ��� ِ� �5  . (  

��=$َ>: (كما في قوله تعالى ) خبر وأعلم أ( قضى بمعنى  -2�)ِ� 6�	� ��َِ� ��	�$َI�َ�5<َ$=���)ِ� 6�	� ��َِ� ��	�$َI�َ�5<َ$=���)ِ� 6�	� ��َِ� ��	�$َI�َ�5<َ$=���)ِ� 6�	� ��َِ� ��	�$َI�َ�5  . ( 

ــ#�Y : (كمEEEا فEEEي قولEEEه تعEEEالى ) فEEEرغ ( قضEEEى بمعنEEEى  -3 ــ$�:Wُ, ����ـ ــI�َ �َEِQَـ ــ#Mَ �Yـ ــ$�:Wُ, ����ـ ــI�َ �َEِQَـ ــ#Mَ �Yـ ــ$�:Wُ, ����ـ ــI�َ �َEِQَـ ــ#Mَ �Yـ ــ$�:Wُ, ����ـ ــI�َ �َEِQَـ ــ$�:�Wُ (و  )Mَ ()6ـ ــI�َ �َEِQَـ ــ$�:Mَ �Wُـ ــI�َ �َEِQَـ ــ$�:Mَ �Wُـ ــI�َ �َEِQَـ ــ$�:Mَ �Wُـ ــI�َ �َEِQَـ Mَـ

�WُAَA�)��	�!�WُAَA�)��	�!�WُAَA�)��	�!�WُAَA�)��	�!()1(  . 
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 .  )V�ْ� ��)�,! �َI�َ ���>َMَ<َ�?َV�ْ� ��)�,! �َI�َ ���>َMَ<َ�?َV�ْ� ��)�,! �َI�َ ���>َMَ<َ�?َV�ْ� ��)�,! �َI�َ ���>َMَ ()2َ?�َ>: (ي قوله تعالى فكما )  تم ّ( قضى بمعنى  -4

 ،  )T^��5����) �.�&�) � ,/�َIَ]MَT^��5����) �.�&�) � ,/�َIَ]MَT^��5����) �.�&�) � ,/�َIَ]MَT^��5����) �.�&�) � ,/�َIَ]Mَ()3: (كما في قوله تعالى ) خلق ( بمعنى  ىقض -5

1َْ�� L��ٍَ: (كما في قوله تعالى ) حكم أو فعل ( قضى بمعنى  -6* ��! ِq�ْ�MٍَL��َ ��1َْ* ��! ِq�ْ�MٍَL��َ ��1َْ* ��! ِq�ْ�MٍَL��َ ��1َْ* ��! ِq�ْ�Mَ()4(. 

��ً  ,0�َ ُR�ُ]�3 ����1ِQMَ�A�$Mَ � ُُ�+, : (في قوله تعالى  كما) أراد ( قضى ، معنى  -7�!َ* �َI�َ �َEِ�,+�ُA�$Mَ � ُ� ,0�َ ُR�ُ]�3 ����1ِQMَ ً���!َ* �َI�َ �َEِ�,+�ُA�$Mَ � ُ� ,0�َ ُR�ُ]�3 ����1ِQMَ ً���!َ* �َI�َ �َEِ�,+�ُA�$Mَ � ُ� ,0�َ ُR�ُ]�3 ����1ِQMَ ً���!َ* �َI�َ �َEِ�   ()5(  . 

  )��Mَ ()6���Mَ�0�$>َ�H �َIَ]Mَ ��)�,! ,%�fَ���Mَ�0�$>َ�H �َIَ]Mَ ��)�,! ,%�fَ���Mَ�0�$>َ�H �َIَ]Mَ ��)�,! ,%�fَ��H �َIَ]Mَ ��)�,! ,%�fََ<$��0 :(كما في قوله تعالى) أمات ( ، بمعنى  ىقض -8

  . وغير ذلك من الوجوه التي يتصرف إليھا ھذا اللفظ 

ترك اللفظي ھنا ھو العلقة الجامعة لكل الوجوه ، وھو ا0صل ُي�حظ في المش وا0مر الذي ينبغي أنْ   

 )7(ي القاضي مّ ، ومنھا س ل ا0مر ، وقطع ا0شياء على إحكامامع لھا ، فالقضاء في اللغة ھو فصالج

وجEه مEن ھEذه الوجEوه يحمEل  ، وا2يجاب ، وغير ذلك ، فكلn  رم0وا، ثم بعد ذلك يستعمل في الخلق 

حكام ، خلق بإ: المعنى سيكون  نّ مث� ، فإ) خلق ( دما يأتي بمعنى ناه ، فعنخصوصية زائدة على مع

  . حكام ، وإرادة محكمة ، وھكذا بإحكام ، وفراغ بإ وكذلك في الوجوه ا0خرى ، فھو أمر

ـ¨ �(ـ��=$>  I�5ـ$	� � I�5ـ$	� � I�5ـ$	� � I�5ـ$	� � : ( الى في سورة ا2سراء ففي قوله تع    �  <$=��ـ¨ �(ـ �  <$=��ـ¨ �(ـ �  <$=��سEتفاد مEن يكEون معنEاه الEدقيق والم)  � ـ¨ �(ـ

  . � شك فيه  أعلمناھم وأخبرناھم إخبارا محكماً  ) :قضى ( ة تضمين ماد

  . تھاون فيه  ا ً �باتّ  محكماً  أمر أمراً  :، أي) وقضى ربك : ( وفي قوله تعالى     

الفائدة التي يؤديھا المشترك اللفظي ، ھو إعطاء خصوصية زائEدة تEأتي مEن  ومن ھنا نستنتج أنّ    

  . ه التي يتصرف إليھا أصل معناه ، لكل وجه من الوجو

ل َ   -2  
َ
عـ

َ
ل َ ج

َ
عـ

َ
ل َ ج

َ
عـ

َ
ل َ ج

َ
عـ

َ
        :  :  :  :  ج

  : على وجھين مختلفين )8(المباركة أربع عشرة مرة ،في ھذه السورة ) َجعـَل ( ورد الفعل   
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لم  جعل الشيء وتصيره بعد أنْ : لى مفعولين ، ود�لته ، وھو فعل متعد ٍ إ) صّير ( معنى ب: ا0ول    

  . يكن 

�5?�'�ْ<	�ـ���Wُ  �5?�'�ْ<	�ـ���Wُ  �5?�'�ْ<	�ـ���Wُ  �5?�'�ْ<	�ـ���Wُ   : (ظEم ا�يEات التEي وردت فEي السEورة ، كقولEه تعEالى وقد جاء على ھذا المعنى مع   

ً�-�N1َ ��Oَْ�َ*ً�-�N1َ ��Oَْ�َ*ً�-�N1َ ��Oَْ�َ*ً�-�N1َ ��Oَْ�َ*( )1( قل ّ كنتم أ بعد أنْ  :، أي .  

  .   )>ْ�'�? ��َ]Mَ()2	�� ������>ْ�'�? ��َ]Mَ ً�1�nَ>ْ,) �0�$	�� ������>ْ�'�? ��َ]Mَ ً�1�nَ>ْ,) �0�$	�� ������>ْ�'�? ��َ]Mَ ً�1�nَ>ْ,) �0�$	�� �������1�nَ>ْ,) �0�$ً     ((((: وقوله تعالى     

( يسمى بـ  ، وھي ما لى مفعول واحدالتامة التي تحتاج إ) جعل ( وھي  ،) خلق ( بمعنى : الثاني    

>ْ�'�?�5	�� �����5 <َ�$�>	�>ْ�'�?�5 ِ �$:َ�34 ����X	�� �����5 <َ�$�>	�>ْ�'�?�5 ِ �$:َ�34 ����X	�� �����5 <َ�$�>	�>ْ�'�?�5 ِ �$:َ�34 ����X	�� �����5 <َ�$�>	���X�� �34َ:$� ِ : (التكوينية ، وقد وردت بھذا المعنى في سورة ا2سراء في قوله تعالى ) جعل 

��Y"وَ  : (وكذلك في قوله تعالى  )3()���&,! ِ���X�	�� Dَ�34 ��	>ْ�'�?"Y�����&,! ِ���X�	�� Dَ�34 ��	>ْ�'�?"Y�����&,! ِ���X�	�� Dَ�34 ��	>ْ�'�?"Y�����&,! ِ���X�	�� Dَ�34 ��	>ْ�'�?()4(  فالمراد بجعلھما آيتين ،)) ، ھو خلقھما كذلك

خلقھما وليستا آيتين ، ثم جعلھما آيتين وإلباسھما لباس الد�لة ، فا0شياء كلھا آيEات لEه تعEالى ، � 

، وقEد ذكEر  )5() )نھا � لوصف طارئ يطرأ عليھا من جھة أصل وجودھا وكينونتھا الدالة على مكوّ 

  )6(: ھما ) جعل ( اللغويون وجھين آخرين للفعل 

����P�َ �ْ��ِ �:(الى  كما في قوله تع) وصف ( جعل بمعنى  -1,G �0�>�� ��ُ>�'�?�5� ِ��ْ� �P�َ���,G �0�>�� ��ُ>�'�?�5� ِ��ْ� �P�َ���,G �0�>�� ��ُ>�'�?�5� ِ��ْ� �P�َ���,G �0�>�� ��ُ>�'�?�5 ()7( .  

1َْ'���ِ ��1َ$&�ً: (كما في قوله تعالى ) فعل بالفعل ( جعل بمعنى  -2V�ْ��5 �©�����ْ� � �! َ*��َE ����! �0�>�� ��ُ>�'�?�5ً�&$��1َ ِ���'1َْV�ْ��5 �©�����ْ� � �! َ*��َE ����! �0�>�� ��ُ>�'�?�5ً�&$��1َ ِ���'1َْV�ْ��5 �©�����ْ� � �! َ*��َE ����! �0�>�� ��ُ>�'�?�5ً�&$��1َ ِ���'1َْV�ْ��5 �©�����ْ� � �! َ*��َE ����! �0�>�� ��ُ>�'�?�5 ()8(  ،

 . ، يعني قد فعلوا ذلك 

  .  ولكن بتأمل ھذين الوجھين يمكن إرجاعھما إلى الوجھين السابقين

        ::::إمام إمام إمام إمام     –    3   

�WِX�!��!ِQِ: (كما ورد ذلك في قوله تعالى  ٍU�1َُ* �<ُ� �,H��1َ �����3�WِX�!��!ِQِ ٍU�1َُ* �<ُ� �,H��1َ �����3�WِX�!��!ِQِ ٍU�1َُ* �<ُ� �,H��1َ �����3�WِX�!��!ِQِ ٍU�1َُ* �<ُ� �,H��1َ �����3 ()1(  .  
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  .  12: سورة ا2سراء  - 2
  .  51 - 50/ 13: الميزان  - 3
   184: الوجوه والنظائر : ينظر  - 4
  .  100: سورة ا0نعام  - 5
   136: سورة ا0نعام  - 6



  207 

وقد اختلف المفسرون في د�لة ھذه الكلمة في ھذا السياق ، وھEذا ناشEئ مEن كEون ھEذا اللفEظ 

  : من المشترك اللفظي ، الذي يأتي لمعان ٍ عديدة ، فقد ُذكرت له وجوه منھا 

�ِ!��!�ً : (وغيره ، قال تعالى  ھو القائد في الخير كالنبيّ : ام ا2م -1 ِU��	>�� �gُ>�H��? 6�1ِ�ً�!��!ِ� ِU��	>�� �gُ>�H��? 6�1ِ�ً�!��!ِ� ِU��	>�� �gُ>�H��? 6�1ِ�ً�!��!ِ� ِU��	>�� �gُ>�H��? 6�1ِ� ()2(  ،

�ِ!��!�ً : (وقوله تعالى  �[�]�:,�>ْ�� ��	>ْ�'�?��5ً�!��!ِ� �[�]�:,�>ْ�� ��	>ْ�'�?��5ً�!��!ِ� �[�]�:,�>ْ�� ��	>ْ�'�?��5ً�!��!ِ��1َِـ�  : )، وقوله تعالى  ��5(3?�'�ْ<	�� ��ْ<�,:�[�]� �!َVِ �+5,��X�3 ًD���=َ* �W,/��	>ْ�'�?�5  1َِـ���!َVِ �+5,��X�3 ًD���=َ* �W,/��	>ْ�'�?�5  1َِـ���!َVِ �+5,��X�3 ًD���=َ* �W,/��	>ْ�'�?�5  1َِـ���!َVِ �+5,��X�3 ًD���=َ* �W,/��	>ْ�'�?�5()4(  ،

�ِ: (، كما في قوله تعالى  وا2مام كذلك ھو القائد في الض�لْNُA�ْ� Dَ���=َ* ��ُ>�2�َ]Mَِ�ْNُA�ْ� Dَ���=َ* ��ُ>�2�َ]Mَِ�ْNُA�ْ� Dَ���=َ* ��ُ>�2�َ]Mَِ�ْNُA�ْ� Dَ���=َ* ��ُ>�2�َ]Mَ ()5(  . 

 . ھو كتاب ا0عمال  : ا2مام -2

ــ��ٍ :( ھEEو اللEEوح المحفEEوظ ، كمEEا فEEي قولEEه تعEEالى   : ا2مEEام -3 �!ِ�ــ6  �M ,%��	�$ــ ����َ* TP�6ــ �G �<ــ ُ��5 ٍ�ــ� �!ِ�ــ6  �M ,%��	�$ــ ����َ* TP�6ــ �G �<ــ ُ��5 ٍ�ــ� �!ِ�ــ6  �M ,%��	�$ــ ����َ* TP�6ــ �G �<ــ ُ��5 ٍ�ــ� �!ِ�ــ6  �M ,%��	�$ــ ����َ* TP�6ــ �G �<ــ ُ��5

T[ِ&,!T[ِ&,!T[ِ&,!T[ِ&,!()6( . 

X�1,��ـ� َ�&ِ  : (ھو الطريق الواضح ، قال تعEالى  : ا2مام -4 ِ�X�1,��ـ� َ�&ِ �5 ِ�X�1,��ـ� َ�&ِ �5 ِ�X�1,��ـ� َ�&ِ �5 ِ��5  T[ِ&ـ,! ٍ�، وسEياق ھEذه ا�يEة )Q()7ِ!�ـ��ٍ !,ـ&ِ]Q  Tِ!�ـ��ٍ !,ـ&ِ]Q  Tِ!�ـ��ٍ !,ـ&ِ]Q  Tِ!�ـ�

المقصود با2مام ، ھو أما الكاتب ، وأما النبي ، وھو قائEد كEل اّمEة ، أو  يبين ھنا أنّ 

صEلى 5 (روي با0سانيد الصحيحة عن النبي  ما زمانھم ، ويدل على ذلك  ھو إمام

ب ربھEم وسEنة مEام زمEانھم وكتEاإنEاس بيدعى كEل أُ ( (: نه قال ، أ) عليه وآله وسلم

أ� تحمEدون 5 ؟ إذا كEان يEوم القيامEة : نEه قEال الصادق أ نبيھم ، وروي عن ا0مام

 fول 5 ن يتولونه ، ودعانا إقوم  إلى مَ  فدعا كلEى رسEلم(لEه وسEه آلEلى 5 عليEص( 

 ))لEى الجنEة ورب الكعبEة ، قالھEا ث�ثEا نا ، فإلى أين ترون ُيذھب بكEم ؟ إوفزعتم إلي
)8( . 

 ظاھر ا�يEة أنّ  نّ ، وذلك 0 الباطل وأي الحق ن يأتمون به في سبيَل والمتعين ھو إمام كل أناس ممّ   

زمن على البشرية و� كتاب لھا ،  نه قد مرّ ، وأ ينھذه الدعوة تعم الناس جميعا من ا0ولين وا�خرِ 

بEذلك يظھEر عEدم ، و) عليEه الس�Eم ( ب سماوي مشتمل على الشريعة ھو كتEاب نEوح اأول كت إذ إنّ 
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ن لEيس لEديھم كتEاب كEا0قوام السEابقة لنEوح خEرج َمE ص�حية كون ا2مام في ا�ية ھو الكتEاب ، وإ�ّ 

  . )1(من شمول الدعوة في ھذه ا�ية  )عليه الس�م(

        : : : : األعمى األعمى األعمى األعمى  -4            

��%� * � �!�5 ����Hَ* �%�� ����Hَ* �%�� ����Hَ* �%�� ����Hَ� � �!�5�/ 6�M �+�َ� � �!�5�/ 6�M �+�َ� � �!�5�/ 6�M �+�َ�6�M �+�َ /�:(ورد ھذا اللفظ في ھذه السورة مرتين ، وفي سياق واحد وھو قوله تعالى    

"#$ِ&�) �<َjَ*�5 ����Hَ* �Y���S��ْ� 6�M ��,XMَ"#$ِ&�) �<َjَ*�5 ����Hَ* �Y���S��ْ� 6�M ��,XMَ"#$ِ&�) �<َjَ*�5 ����Hَ* �Y���S��ْ� 6�M ��,XMَ"#$ِ&�) �<َjَ*�5 ����Hَ* �Y���S��ْ� 6�M ��,XMَ ()2( من ألفاظ المشترك اللفظي ، حيث تأتي على عدة وجوه وھي  ،  وھو

   )3(: وھي 

�����, 6�M 6�:��� ,@�ُ>ُ]�ْ� ����'2َ � �A�َ�5 �����,5�ِ: (قال تعالى  :القلب  أعمى -1َV�ْ� ����'2َ ; ��X�1 ِQMَِ�5,����� 6�M 6�:��� ,@�ُ>ُ]�ْ� ����'2َ � �A�َ�5 ,�����َV�ْ� ����'2َ ; ��X�1 ِQMَِ�5,����� 6�M 6�:��� ,@�ُ>ُ]�ْ� ����'2َ � �A�َ�5 ,�����َV�ْ� ����'2َ ; ��X�1 ِQMَِ�5,����� 6�M 6�:��� ,@�ُ>ُ]�ْ� ����'2َ � �A�َ�5 ,�����َV�ْ� ����'2َ ; ��X�1 ِQMَ()4(   .  

��id: ( ، وقال تعالى ) ����HَV�ْ� ,%�P��? �+َ*����HَV�ْ� ,%�P��? �+َ*����HَV�ْ� ,%�P��? �+َ*����HَV�ْ� ,%�P��? �+َ*( )5: (قال تعالى  : البصر مىأع -2�� ����HَV�ْ� �>َ�H �{�$�َid���� ����HَV�ْ� �>َ�H �{�$�َid���� ����HَV�ْ� �>َ�H �{�$�َid���� ����HَV�ْ� �>َ�H �{�$�َ ()6(  . 

���3�� �ْ�[�$��!�����Hَ* �D : (وقد يكون منه قوله تعالى  :عن الحجة  أعمى -3 ,%,�,`��1َ�5����Hَ* �D�!��$�]�ْ� �����3 ,%,�,`��1َ�5����Hَ* �D�!��$�]�ْ� �����3 ,%,�,`��1َ�5����Hَ* �D�!��$�]�ْ� �����3 ,%,�,`��1َ�5()7(  . 

���Y        �5!��5!��5!��5!�: (وقد يكون منه ھذه ا�ية  ) :الضالّ ( بمعنى  ا0عمى -4�Sـ6 �ْ�ـ��M ـ��,XMَ ـ����Hَ* �%ـ6 /�ـ���M �+َـ�� �         �Y���Sـ6 �ْ�ـ��M ـ��,XMَ ـ����Hَ* �%ـ6 /�ـ���M �+َـ�� �         �Y���Sـ6 �ْ�ـ��M ـ��,XMَ ـ����Hَ* �%ـ6 /�ـ���M �+َـ�� �         �Y���Sـ6 �ْ�ـ��M ـ��,XMَ ـ����Hَ* �%ـ6 /�ـ���M �+َـ�� � 

"#$ِ&�) �<َjَ*�5 ����Hَ*"#$ِ&�) �<َjَ*�5 ����Hَ*"#$ِ&�) �<َjَ*�5 ����Hَ*"#$ِ&�) �<َjَ*�5 ����Hَ*  (من كان ضا� في الدنيا فھو في ا�خرة أضل ّ  :، أي . 

 فالمراد إذن با0عمى في ا�ية الكريمة ھو عمى البصيرة أو عمى القلب في الدنيا ، وفي ا�خEرة    

��2َ	�����Hَ* 6 ��5َ�� : (و� ينافيه قوله تعالى . الحجة  بعد عنشد ض�� وأيكون ذلك العمى أ�`�� �W�� �@�� َR��َ ��َ��5 ����Hَ* 6�	2َ���`�� �W�� �@�� َR��َ ��َ��5 ����Hَ* 6�	2َ���`�� �W�� �@�� َR��َ ��َ��5 ����Hَ* 6�	2َ���`�� �W�� �@�� َR��َ

ً�-��� ,��	ُ�ً�-��� ,��	ُ�ً�-��� ,��	ُ�ً�-��� ,��	ُ�    ����    ����	ُ2 �����$�ْ� �g��َ�َ��5 ��X:َ$���	Mَ ��	ُ2��34 �g:ْ2ََ* �g�� َ�َ� َR��َ����	ُ2 �����$�ْ� �g��َ�َ��5 ��X:َ$���	Mَ ��	ُ2��34 �g:ْ2ََ* �g�� َ�َ� َR��َ����	ُ2 �����$�ْ� �g��َ�َ��5 ��X:َ$���	Mَ ��	ُ2��34 �g:ْ2ََ* �g�� َ�َ� َR��َ����	ُ2 �����$�ْ� �g��َ�َ��5 ��X:َ$���	Mَ ��	ُ2��34 �g:ْ2ََ* �g�� َ�َ� َR��َ ()8( يوم  ، لكثرة المواقف وتبدل ا0حوال

مبصEEرين ثEEم يعمEEون ، وبعضEEھم  لقيامEEة أو�ً ولEEذلك ذكEEر بعضEEھم أنھEEم يحشEEرون يEEوم ا((القيامEEة ، 
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ياتھا العظيمة يوم القيامة وآ ، إذ إنھم يبصرون أھوال )1())ثم مبصرين  يحشرون مبصرين ثم عمياً 

���1َ �5(���'�	�: (، يقول تعالى في وصفھم ���َ* ��	��� �WِX��� ���	�H �WِX�)5,�,� �,����1َ �+�,!ِ���,��ْ� �Eِ� (��2َ ��َ� �5�	�'���)�5 �1َ�����َ* ��	��� �WِX��� ���	�H �WِX�)5,�,� �,����1َ �+�,!ِ���,��ْ� �Eِ� (��2َ ��َ� �5�	�'���)�5 �1َ�����َ* ��	��� �WِX��� ���	�H �WِX�)5,�,� �,����1َ �+�,!ِ���,��ْ� �Eِ� (��2َ ��َ� �5�	�'���)�5 �1َ�����َ* ��	��� �WِX��� ���	�H �WِX�)5,�,� �,����1َ �+�,!ِ���,��ْ� �Eِ� (��2َ ��َ� �5����    ()2(   .  

  

  

  

  

  : : : : الظن الظن الظن الظن  -5

وھو من ا0لفاظ المشتركة ، حيث ورد استعمالھا في أكثر من معنى ، على الرغم من ظھورھا في   

يعرف بالرجحان ،  معنى أساسي وھو مرحلة من مراحل العلم تقع وسطا بين الشك واليقين وھو ما

   )3(: ھي،اقات مختلفة على ث�ثة وجوه فقد ورد تفسير ھذا اللفظ في سي

ِ$��0: (نحو قوله تعالى : الظن بمعنى اليقين  -1����� Tz#,! 6�1َ* ,��	�	�َ 6�1 ِ��0�$ِ����� Tz#,! 6�1َ* ,��	�	�َ 6�1 ِ��0�$ِ����� Tz#,! 6�1َ* ,��	�	�َ 6�1 ِ��0�$ِ����� Tz#,! 6�1َ* ,��	�	�َ 6�1 ِ�وفي سورة   .أيقنت :، أي)4()

�ِ��� َ�<�ـ$#" : ( سورة ا2سراء ورد قوله تعالى  �Wُ:Oِْ&�َ �+ِ� �+��	ُo2َ�5 �%������ِ �+�,&$ِ�:َ��:َMَ �Wُ��,H���3 ���ِ��� َ�<�ـ$#" ���3 �Wُ:Oِْ&�َ �+ِ� �+��	ُo2َ�5 �%������ِ �+�,&$ِ�:َ��:َMَ �Wُ��,H���3 ���ِ��� َ�<�ـ$#" ���3 �Wُ:Oِْ&�َ �+ِ� �+��	ُo2َ�5 �%������ِ �+�,&$ِ�:َ��:َMَ �Wُ��,H���3 ���ِ��� َ�<�ـ$#" ���3 �Wُ:Oِْ&�َ �+ِ� �+��	ُo2َ�5 �%������ِ �+�,&$ِ�:َ��:َMَ �Wُ��,H���3 �����3 ()5(  ،

روا مدة لبثھم في الدنيا وا�خرة لما يعلمون من طول لبثھم في ا�خرة استقص ((أنھم  :أي

( ()6( . 

محلEه  يكون مرادفا تاما لليقEين بحيEث يحEلّ  يمكن أنْ  الظن � أنّ  نلتفت إلى ولكننا ينبغي أنْ 

المEورد  نّ العلEم ، وذلEك 0 في الد�لة الدقيقة ، ولذلك لم يعبر القرآن الكEريم ھنEا بEاليقين أو

قEEرب إلEEى اليقEEين ، ھEEو ظEEٌن أ لEEى اليقEEين فEEي أجلEEى صEEوره ، وإنمEEاعنEEدھم لEEم يEEرق َ إ المEEاز

لى مرحلة متقدمة من العلم ھي أشبه ك انتقل الظن ھنا من مرحلة الشك إومشوب به ، وبذل

  . باليقين المفيد للعلم 
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�ِ+�    ((((: ومنه قوله تعالى  :الظن بمعنى الشّك  -2 ُD�H����� ��! �ِ���َ1 ��! �Wُ:>ُْ��+ِ� ُD�H����� ��! �ِ���َ1 ��! �Wُ:>ُْ��+ِ� ُD�H����� ��! �ِ���َ1 ��! �Wُ:>ُْ��+ِ� ُD�H����� ��! �ِ���َ1 ��! �Wُ:>ُْ�    �[�	�]�$:َ��,�ِ , ��1َ ��!�5 ً��	�َ ��� ِ� � ُo1َ�[�	�]�$:َ��,�ِ , ��1َ ��!�5 ً��	�َ ��� ِ� � ُo1َ�[�	�]�$:َ��,�ِ , ��1َ ��!�5 ً��	�َ ��� ِ� � ُo1َ�[�	�]�$:َ��,�ِ , ��1َ ��!�5 ً��	�َ ��� ِ� � ُo1َ()1( .  

ُ�َV�َ 6�1	����! ��)�,! ��3 �g�R�َ]MََR�َ]MََR�َ]MََR�َ]Mَ ً���,َ    ((((: ا ورد في سورة ا2سراء قوله تعالى وممّ  ِ� ,+���H���M ,0َ�ً���,����! ��)�,! ��3 �g�	ُ�َV�َ 6�1 ِ� ,+���H���M ,0َ�ً���,����! ��)�,! ��3 �g�	ُ�َV�َ 6�1 ِ� ,+���H���M ,0َ�ً���,����! ��)�,! ��3 �g�	ُ�َV�َ 6�1 ِ� ,+���H���M ,0َ�(((()2(  وقوله ،

��Oْ�! ,+���H&,���ً : (تعالى �M ��3 �g�	ُ�َV�َ 6�1ِ��5ً���,&Oْ�! ,+���H���M ��3 �g�	ُ�َV�َ 6�1ِ��5ً���,&Oْ�! ,+���H���M ��3 �g�	ُ�َV�َ 6�1ِ��5ً���,&Oْ�! ,+���H���M ��3 �g�	ُ�َV�َ 6�1ِ�في  )عليه الس�م)ظن في قول موسى ، وإنما جاء ال �5 ()3 (

وحEده ، وكEذلك  ،سEبحانه،] الحكم في ثبور فرعون ، ھو  نّ ا�ية الثانية ، دون اليقين ، 0

  .  )4(تھكما ً ،لمقابلة ك�م فرعون

ِ��<��o�� �0	,��1َ : (قال تعالى  :الظَن بمعنى التھمة  -3 �+��	ُo2َ�5�1َ�,	�o�� �0�>��ِ �+��	ُo2َ�5�1َ�,	�o�� �0�>��ِ �+��	ُo2َ�5�1َ�,	�o�� �0�>��ِ �+��	ُo2َ�5  ()5(  وكذلك من قرأ ،) اء ، بالظ) ظنين

َIِ	�T[: (اء في قوله تعالى بالظ ِ��$َc�ْ� �>َ�H ��,/ ��!�5T[�	َIِ ِ��$َc�ْ� �>َ�H ��,/ ��!�5T[�	َIِ ِ��$َc�ْ� �>َ�H ��,/ ��!�5T[�	َIِ ِ��$َc�ْ� �>َ�H ��,/ ��!�5()6( متھم :، أي .  

  . ولم يرد في سورة ا2سراء الظن بھذا المعنى     

  

��א� �אد��:�������3� :�د

جEاءوا ردافEى : ، مEن قEولھم  )7(مأخوذ من الفعل رِدف يردف ردفا ، وھEو التتEابع : الترادف لغة    

والردف التتابع ، ((،  )9(ردفته أركبته  ف ، وأوالراكب خلف الراكب ھو الردِ   )8(يتبع بعضھم بعضا ،

ِـTrْ�َV !�ـ � ��ْ��#=�Aَـ�D !,ـ���M�7]�      : (، قEال تعEالى  )10( ))رادف المتEأخر التتابع ، وال �Wُ��1ـ6 !,��ـ�� َ*      �[�M�7��ِـTrْ�َV !�ـ � ��ْ��#=�Aَـ�D !,ـ �Wُ��1ـ6 !,��ـ�� َ*      �[�M�7��ِـTrْ�َV !�ـ � ��ْ��#=�Aَـ�D !,ـ �Wُ��1ـ6 !,��ـ�� َ*      �[�M�7��ِـTrْ�َV !�ـ � ��ْ��#=�Aَـ�D !,ـ �Wُ��1ـ6 !,��ـ��  :، أي )11()*َ

وأما في .  )13(ا ا�خر حدھمأ0نه يتبع  ،الليل والنھار :والردفان،  )12( متتابعين يردف بعضھم بعضاً 

ف الفخEر الEرازي التEرادف ، وعEرّ  )14() )يدل لفظان أو أكثر على معنى واحEد  (( ا�صط�ح فھو أنْ 
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، واحترز بوحدة ا�عتبار  )1())فاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد وھو ا0ل (: (بقوله 

حدھما تبارين ، أواحد ولكن باعا�عتبار عن المتباينين كالسيف والصارم ، فإنھما يد�ن على شيء 

  ) 2(.على الذات وا�خر على الصفة 

و إنكEار وجودھEا فEي فا كبيرا في إثبات ھذه الظEاھرة أاخت� وقد اختلف اللغويون العرب القدامى     

معنEى  لكEلّ لفظEةٍ  لو كان ((ثبت وجود ھذه الظاھرة واحتج لوجودھا بأنه ، ففريق أ )3(اللغة العربية 

شEك  �: ريEب فيEه  �: نا نقEول فEي ر عن شيء بغير عبارته ، وذلك 0يعبّ  مكن أنْ ، لما أ غير ا�خر

بEن ا نّ أ، ويستشEھد أصEحاب ھEذا الEرأي بE )4( ))فيه ، فلو كان الريب غير الشك لكانت العبارة خطEأ 

Wيتخمسمائة اسم ، وللحّية مائ دسخالويه كان يفتخر بأنه يحفظ للسيف خمسين اسما ، وقد جمع ل 

  .  )5(  ))اسم 

 وھناك فريق آخر ينكر وجود الترادف ، وعلى رأسھم ثعلب وأبو علي الفارسي وابن فارس وأبو    

صفات ل�سم ، وكذلك  للسيف اسم واحد ، وأما الباقي فما ھي إ�ّ  نّ ھ�ل العسكري ، ويرى ھؤ�ء بأ

 يحمل معنى لEيس فEي ا�خEر ا0فعال ، نحو ، مضى وذھب ، وقعد وجلس ، ونام وھجع ، فكل منھما

  . كانت د��تھا متقاربة  نْ ، وإ )6(بين ھذه ا0لفاظ  اً ھناك فروق نّ وأ

  )7(:أما المحدثون فيميز كثير منھم بين أنواع مختلفة من الترادف منھا     

يشEعر أبنEاء اللغEة بEأي فEرق  وذلك حين يتطابق اللفظان تمام المطابقة ، و�: الترادف الكامل  –أ   

بينھما ، وع�مة ذلك أنھم يبدلونه بحرية تامة في كل السياقات ، ولكن أغلبية اللغEويين علEى إنكEار 

حEدھما محEل ا�خEر دون تغييEر الد�لEة الحقيقيEة ، يحEلّ أ يوجEد لفظEان يمكEن أنْ  ھEذا النEوع ، 0نEه �

  .  )8(تكون معانيھا مختلفة كذلك  ومادامت الكلمات مختلفة صوتيا ف�بد من أنْ 

 أو التقEEEارب أو التEEEداخل ، وذلEEEك حEEEين يتقEEEارب اللفظEEEان تقاربEEEاً التشEEEابه  أو : شEEEبه التEEEرادف -ب  

دون تحفEظ مEع  مEن ملھا كثيEرونعيصEعب التفريEق بينھمEا لغيEر المتخصEص ، ولEذا يسEت حيثشديدا ً 

  . وحول، وسنة  ،عام: ومن ھذه ا0لفاظ  )9(إغفال ھذه الفروق ، 
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م�حظEة ا�خEت�ف بEين  إمكEانن ذلEك فEي ا0لفEاظ المتقاربEة د�ليEا ، مEع ويكو: التقارب الد�لي  - ج

   )1(.ورؤيا ،في اللغة العربية ، في كلمتي حلم اللفظين بملمح واحد على ا0قل ، ويمكن التمثيل لذلك

قرب إلى الفھم من الكلمات المفّسرة داخل النص ، وذلك حين تكون بعض التعبيرات أ:  التفسير –د  

تفسيرا لشخص قد � يكون تفسيرا  يعدّ  ما نّ من شخص �خر ، فإ درجة الفھم للغة تختلف وحيث إنّ 

  . ، كتفسير الصراط بالطريق ، والقسطاس بالميزان ، والصمد بالسيد المطاع  )2(�خر 

  .)3(ينكرون وجود ھذه ا0نواع الث�ثة ا0خيرة من الترادف  للغويون المعاصرون �او     

 وجود للترادف التام ، بمعنى وضع كلمتEين أو أكثEر للد�لEة علEى معنEى واحEد � قده أنْ عتوالذي أ   

كEان ممكنEا  نْ بEاللغو ، وإ سيكون الوضع عند ذلك أشEبه فارق د�لي بينھما ، وإ�ّ  دون لحاظ أيّ  من

ك نEرى ذللEاختيار المتكلم 0حد اللفظين دون ا�خر سيكون ترجيحا ب� مEرّجح ، و نّ ذاته ، وإ في حدّ 

 –مEا فEي ھEذه ا0لفEاظ على وفEق  و�سيما في القرآن الكريم لWلفاظ ، كان ،اختيار المتكلم الحكيم أنّ 

  . د�لية ، متناسبة ومتناسقة مع السياق الواردة فيه  من معان وفروق –التي تبدو مترادفة 

 مEا قررنEاه مEن ءجاء فيھEا مEن ألفEاظ مترادفEة علEى ضEو ا نلمس أثره في سورة ا2سراء ماوممّ     

 من القرآن الكEريم ، إذ نفسھا أم في سور أخرى ةكان ذلك الترادف في السورأمعنى الترادف سواء 

، ونحEاول  فEي المعنEى هفEيرادا رادف دون سEواه مّمEتإننا نركز على القيمة الد�لية �ستعمال ھذا الم

ق الدقيقEEة بEEين ا0لفEEاظ ، اسEEتج�ء بعEEض ا0سEEرار الكامنEEة لھEEذا ا�سEEتعمال ومEEا يحملEEه مEEن الفEEرو

  : فاظ ما يأتي ، ومن ھذه ا0ل قات وا0حوالاتبعا �خت�ف السي ،واستعما�تھا المختلفة

 :�א�ز'���وא�ذ	;� −1

�$�ـ�i !�ـ � �Sُhـ�,Tu   : (حيث ورد في قوله تعالى       �g�َ �+�ُA�3 �5َ*   Tu,��$�ـ�i !�ـ � �Sُhـ �g�َ �+�ُA�3 �5َ*   Tu,��$�ـ�i !�ـ � �Sُhـ �g�َ �+�ُA�3 �5َ*   Tu,��$�ـ�i !�ـ � �Sُhـ �g�َ �+�ُA�3 �5َ* ()4( ه  :، أيEي قولEه فEب ، ومثلEن ذھEم

ِـ�������� ِ ��&,$,ـ��WِX�2 (,ـ[�Nًُ !�ـ � �I�MـTD        �5���َ�5���َ�5���َ�5َ���: (تعالى في سورة الزخرف  ,�ِـ�������� ِ ��&,$,ـ��WِX�2 (,ـ[�Nًُ !�ـ � �I�Mـ�� �+�ُA�3 �+َ* ;        TD	��Y������5 ًD�!ُ* ,U" َ���'�ْ<	�� ����ـ � NْA�3ُـ ,�ِـ�������� ِ ��&,$,ـ��WِX�2 (,ـ[�Nًُ !�ـ � �I�Mـ�� �+�ُA�3 �+َ* ;        TD	��Y������5 ًD�!ُ* ,U" َ���'�ْ<	�� ����ـ � NْA�3ُـ ,�ِـ�������� ِ ��&,$,ـ��WِX�2 (,ـ[�Nًُ !�ـ � �I�Mـ�� �+�ُA�3 �+َ* ;        TD	��Y������5 ًD�!ُ* ,U" َ���'�ْ<	�� ����ـ � NْA�3ُـ ,�; *َ+� �� �+�ُA�3	��Y������5 ًD�!ُ* ,U" َ���'�ْ<	�� ����ـ � NْA�3ُـ

�+5,��Xoْ�3 ��X�$>َ�H �dِ���'�!�5�+5,��Xoْ�3 ��X�$>َ�H �dِ���'�!�5�+5,��Xoْ�3 ��X�$>َ�H �dِ���'�!�5�+5,��Xoْ�3 ��X�$>َ�H �dِ���'�!�5    ۞+�ُm�A�:�3 ��X�$>َ�H ً��,�,)�5 ً�����َ* �WِX�2�,$,&���5+�ُm�A�:�3 ��X�$>َ�H ً��,�,)�5 ً�����َ* �WِX�2�,$,&���5+�ُm�A�:�3 ��X�$>َ�H ً��,�,)�5 ً�����َ* �WِX�2�,$,&���5+�ُm�A�:�3 ��X�$>َ�H ً��,�,)�5 ً�����َ* �WِX�2�,$,&���5 َ◌( )5(  والزخرف ھنا بمعنى الذھب كما يقول ،
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، )([�N !ـ  IMـ�N])   D !ـ  IMـ�N])   D !ـ  IMـ�N])   D !ـ  IMـD   : ( والذي يدل عليه استعماله في مقابل الفضة ، كما في قوله تعالى  )1(. المفسرون 

ْ�[�ـ�6  : (، نحو قوله تعالى ) الذھب (في حين نجد القرآن الكريم في سياقات أخرى يستعمل كلمة  ُ* ;��>َMَ  �6ـ�]�ْ ُ* ;��>َMَ  �6ـ�]�ْ ُ* ;��>َMَ  �6ـ�]�ْ ُ* ;��>َMَ

ٍ��/َE � �! iY��ِ��)َ* �0�$>َ�Hٍ��/َE � �! iY��ِ��)َ* �0�$>َ�Hٍ��/َE � �! iY��ِ��)َ* �0�$>َ�Hٍ��/َE � �! iY��ِ��)َ* �0�$>َ�H()2(   وقوله تعالى ، : ) ) ) )�H ,u�nَ,3�H ,u�nَ,3�H ,u�nَ,3�H ,u�nَ,3ٍ��/َE � �! Tu�����ِ �WِX�$>ٍَ��/َE � �! Tu�����ِ �WِX�$>ٍَ��/َE � �! Tu�����ِ �WِX�$>ٍَ��/َE � �! Tu�����ِ �WِX�$>َ ()3(  .  

 تEرادف التEام الEذي �المترادفEة ، ولكEن لEيس ھEو الاللفظEين ھمEا مEن ا0لفEاظ  ويظھر مEن ذلEك أنّ    

فوارق د�لية بين ا�ستعمالين ، وإنما ھو تقارب د�لي ناشئ من كون الكلمتين تربطھما  يسمح بأيّ 

ليس كل زخرف ذھبا ، كل ذھب ھو من الزخرف ، و ذ إنّ ع�قة نسبة العموم والخصوص المطلق ، إ

فEت الشEيء إذا أكملEت زينتEه ، و� رخزخEرف مEن الزخرفEة ، وھEي الزينEة ، وزأصEل ال (( نّ وذلك 0

  .  )4() )شيء في تحسين بيت وتزيينه وزخرفته كالذھب 

 ل وجوھا مختلفة منھاميشا ًالقرآن الكريم يستعمل كلمة الزخرف استعما� عامّ  ولذلك نرى أنّ        

 :)5(  

�,Tu : (الذھب ، كما في قوله تعالى  -1�Sُh � �! i��$� �g�َ �+�ُA�3 �5َ* Tu,��Sُh � �! i��$� �g�َ �+�ُA�3 �5َ* Tu,��Sُh � �! i��$� �g�َ �+�ُA�3 �5َ* Tu,��Sُh � �! i��$� �g�َ �+�ُA�3 �5َ*()6(  .  

�� :(كما في قوله تعالى : الُحسن  -2�	�3�h��5 ��XMَ,��Sُh ,L��َV�ْ� �^َ��Sَ* �َEِ� ��:�����	�3�h��5 ��XMَ,��Sُh ,L��َV�ْ� �^َ��Sَ* �َEِ� ��:�����	�3�h��5 ��XMَ,��Sُh ,L��َV�ْ� �^َ��Sَ* �َEِ� ��:�����	�3�h��5 ��XMَ,��Sُh ,L��َV�ْ� �^َ��Sَ* �َEِ� ��:��()7( . 

�5�� : ( التزيين ، كما في قوله تعالى  -3x R�]�� u�Sh ��5�x R�]�� u�Sh ��5�x R�]�� u�Sh ��5�x R�]�� u�Sh ()8( تزيين القول  :، أي . 

) زخرف (القيمة الد�لية �ستعمال كلمة وفي سياق ھذه ا�ية الكريمة في سورة ا2سراء ، تبرز      

اسEي المEراد ، وھEو ، وذلك لما في ھذه اللفظEة مEن الد�لEة علEى المعنEى ا0س) ذھب ( من كلمة  بد�ً 

يناسEEب البيEEت  ويEEق ، وھEEو مEEاتحملEEه مEEن معEEان أخEEرى وھEEو التEEزيين والتز لEEى مEEاالEEذھب ، مضEEافا إ

مEEورد  المزخEEرف والمEEزين بالEEذھب ، وھEEو مEEا رأينEEاه فEEي ا�يتEEين السEEابقتين ، فEEي حEEين وجEEدنا أنّ 

الذھبية ، أو  ةسوركا0يكون في وصف ا0مور الواقعية من ھذا المعدن النفيس ، ) الذھب ( استعمال 

  . ة ومعقولة ا0كواب المصنوعة منه التي يراد بھا التزيين في حدود طبيعي
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وھناك د�لة أخرى يمكن تلمسھا في سEياق ا�يEات التEي اسEتعمل فيھEا الزخEرف بمعنEى الEذھب ،     

خ�Eق لھEم فEي ا�خEرة ،  ھذه الزينة المفرطة ھي صEفة دنيويEة يطلبھEا أھEل الEدنيا الEذين � وھي أنّ 

يكون  ، أنْ  )آله وسلمصلى 5 عليه و(ولذلك كان ذلك ھو مطلب المشركين ، وتمنيھم على الرسول 

ر عEن صEفة محمEودة بوصEف ا0شEياء اسEتعمال كلمEة الEذھب يعّبE له بيت كما وصEفوا ، فEي حEين أنّ 

  . النفيسة ، أو يكون وصفا لحياة ا�خرة ونعيمھا 

�:���2=מ�وא����-2 �

  . )1(ذكر بعض المفسرين أنھما مترادفانن الكريم ، حيث القرآوھما لفظان مترادفان استعم� في     

�5?�'�ْ<	�ـ�  �5?�'�ْ<	�ـ�  �5?�'�ْ<	�ـ�  �5?�'�ْ<	�ـ�  : (وقد ورد في سورة ا2سراء لفظ جھEنم ، ولEم يEرد مرادفEه ا�خEر ، كمEا فEي قولEه تعEالى    

ً�-���� � 3ِ��M�َA>ْ�� �W�	�X�?ً�-���� � 3ِ��M�َA>ْ�� �W�	�X�?ً�-���� � 3ِ��M�َA>ْ�� �W�	�X�?ً�-���� � 3ِ��M�َA>ْ�� �W�	�X�?()2(  ُـ ����: ، وقوله تعالىZ ُـZ ُـZ ُـZ      ً���,���3ـ#/�� !�ـ�ْ!,�!�ً !�ـ��� �W�	ـ�X�? ,0ـ� َ�ـ�	>ْ�'�? �W      ً���,���3ـ#/�� !�ـ�ْ!,�!�ً !�ـ��� �W�	ـ�X�? ,0ـ� َ�ـ�	>ْ�'�? �W      ً���,���3ـ#/�� !�ـ�ْ!,�!�ً !�ـ��� �W�	ـ�X�? ,0ـ� َ�ـ�	>ْ�'�? �W      ً���,���3ـ#/�� !�ـ�ْ!,�!�ً !�ـ��� �W�	ـ�X�? ,0ـ� َ�ـ�	>ْ�'�? �W���� )3 (   هEوقول ،

الكEريم  نعلى أننا نرى في مواضع أخرى من القEرآ ),���f�? �W����)4�,���f�? �Wً���ُM���! "P��f�? �Wُ�,���f�? �Wً���ُM���! "P��f�? �Wُ�,���f�? �Wً���ُM���! "P��f�? �Wُ��X�? �+ِQMًَ���ُM���! "P��f�? �Wُ	��X�? �+ِQMَ	��X�? �+ِQMَ	��X�? �+ِQMَ	�  ����: تعالى 

  .  )�� ��ُ]�2�Mَ���� )5	���� ����� ��/,7�ُ��5 6�:	���ْ��5 ,U��������� ��ُ]�2�Mَ,Y	���� ����� ��/,7�ُ��5 6�:	���ْ��5 ,U��������� ��ُ]�2�Mَ,Y	���� ����� ��/,7�ُ��5 6�:	���ْ��5 ,U��������� ��ُ]�2�Mَ,Y	���� ����� ��/,7�ُ��5 6�:	���ْ��5 ,U�������Y,  ����استعمال لفظ النار للد�لة على نار ا�خرة ، كقوله تعالى 

  : يأتي  متين ھو ماوالذي ن�حظه على طبيعة ترادف ھاتين الكل      

) جھEنم(التعبير بلفظ  نّ ن ھو مجرد تقارب د�لي فحسب ، 0منشأ الترادف بين الكلمتي أنّ  -1

عEن نEار الEدنيا ، فEي ) جھEنم ( ھو تعبير خاص بنار ا�خرة ، ولم يعبر القEرآن الكEريم بEـ 

Wُ:�3,  ����ى الدنيا ونار ا�خرة ، كمثل قولEه تعEال نار ، يعبر به عن) النار ( لفظ  حين أنّ  َ*��Mََ*  ,Wُ:�3ـ َ*��Mََ*  ,Wُ:�3ـ َ*��Mََ*  ,Wُ:�3ـ َ*��*Mََـ

، فالنار مEن ھEذه الحيثيEة تعبيEر ) 7(������	���ِ ���7�ُ����ْ� �^�َE	������7�ُ����ْ� �^�َE ِ	������7�ُ����ْ� �^�َE ِ	���E َِ�^� ��7�ُ����ْ ����: ، وقوله تعالى  )6(���� ��	���� ���:�6 2ُ��,5+���	���� ���:�6 2ُ��,5+���	���� ���:�6 2ُ��,5+���	���� ���:�6 2ُ��,5+�

  . تعبير خاص ) جھنم ( عام ، و 
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يدل على ذلك المكان الEذي جعلEه 5 سEبحانه لمعاقبEة الخEارجين عEن حEدود ) جھنم (  أنّ  -2

فھو لفظ يدل ) النار(  ھول وضيق وحبس ونيران � مثيل لھا ، أماته ، بما فيه من نسلط

 . ھو يستعمل في الموردين معا لذلك على ذلك النوع من اللھب المحرق بذاته ، و

(       خEردون مرادفEه ا�) جھEنم ( بير بلفEظ السياق يقتضي التع وفي سورة ا2سراء وجدنا أنّ      

ذي سيصير إليه المعانEدون ، لى ذلك الموضع الرھيب الن لrشارة إمورد ا�ستعمال كا نّ ، 0) النار 

�5?�'�ْ<	�ـ� ?��Xـ	��W   �5?�'�ْ<	�ـ� ?��Xـ	��W   �5?�'�ْ<	�ـ� ?��Xـ	��W   �5?�'�ْ<	�ـ� ?��Xـ	��W       ����      :لى مادة العذاب وھي النار المحرقة فقط ، وھذا واضح في قوله تعEالى وليس إ

ً�-���� � 3ِ��M�َA>ْ��ً�-���� � 3ِ��M�َA>ْ��ً�-���� � 3ِ��M�َA>ْ��ً�-���� � 3ِ��M�َA>ْ������ )1 ( ، المذكورة   ا0خرى ا�يات وفي .  

  

�:א� ()�ل�وא� ��4מ��−3 �

�5َ�[َـ�� �IMَـْ<	�� �'�ـ�q    �5َ�[َـ�� �IMَـْ<	�� �'�ـ�q    �5َ�[َـ�� �IMَـْ<	�� �'�ـ�q    �5َ�[َـ�� �IMَـْ<	�� �'�ـ�q     ����: سورة ا2سراء ھذان اللفظان في سياقات متفرقة ، منھا قولEه تعEالى  ورد في    

ٍq�'� �>َ�H �[�$ِ&�	��ٍq�'� �>َ�H �[�$ِ&�	��ٍq�'� �>َ�H �[�$ِ&�	��ٍq�'� �>َ�H �[�$ِ&�	�� ���� )2(  �6 ����: وقوله تعالى>َ�H ���!��َ� ������ �َ��/ �g:َ�3َ*��َ* َR��َ�6>َ�H ���!��َ� ������ �َ��/ �g:َ�3َ*��َ* َR��َ�6>َ�H ���!��َ� ������ �َ��/ �g:َ�3َ*��َ* َR��َ�6>َ�H ���!��َ� ������ �َ��/ �g:َ�3َ*��َ* َR��َ ���� )3(  .  

ــ�� ����: وقEEد وردا فEEي سEEياق واحEEد فEEي قولEEه تعEEالى        َ]�َ ــ���5 َ]�َ ــ���5 َ]�َ ــ���5 َ]�َ �5       ِ�ــ ���&�ْ��5 ��ــ ــ6 �ْ�&� �M �W,/ــ� �	>ْ�����5 ��ــ�74 6 �	�ــ�  �	�!��َ�   ِ�ــ ���&�ْ��5 ��ــ ــ6 �ْ�&� �M �W,/ــ� �	>ْ�����5 ��ــ�74 6 �	�ــ�  �	�!��َ�   ِ�ــ ���&�ْ��5 ��ــ ــ6 �ْ�&� �M �W,/ــ� �	>ْ�����5 ��ــ�74 6 �	�ــ�  �	�!��َ�   ِ�ــ ���&�ْ��5 ��ــ ــ6 �ْ�&� �M �W,/ــ� �	>ْ�����5 ��ــ�74 6 �	�ــ�  �	�!��َ�

"#$�IْN2َ ��	ْ]>َ�S � ���! T-�Oَ� �>َ�H �W,/��	>ْ�IMَ�5 �^��&�$�n�� � �! �W,/��	�َْh���5"#$�IْN2َ ��	ْ]>َ�S � ���! T-�Oَ� �>َ�H �W,/��	>ْ�IMَ�5 �^��&�$�n�� � �! �W,/��	�َْh���5"#$�IْN2َ ��	ْ]>َ�S � ���! T-�Oَ� �>َ�H �W,/��	>ْ�IMَ�5 �^��&�$�n�� � �! �W,/��	�َْh���5"#$�IْN2َ ��	ْ]>َ�S � ���! T-�Oَ� �>َ�H �W,/��	>ْ�IMَ�5 �^��&�$�n�� � �! �W,/��	�َْh���5���� )4(   

سياق  فما معنى ھذه الثنائية في ا�ستعمال في  بين اللفظين فرقا د�ليا ، وإ�ّ  ومن ھنا نحس أنّ     

  واحد ؟ 

، فالتكريم ھنEا � ينبEئ عEن  يكون بين اللفظين ترادف أص�ً  نه قد �إ: على ذلك نقول  ولrجابة     

  .  )5(التفضيل ، وإنما ھو رديف لrنعام فحسب ، فجيء بلفظ التفضيل ليدل عليه 

ول نعم الEدنيا ، والتفضEيل التكريم يتنا إنّ : د قيل نوع التقارب الد�لي ، فق ھناك ترادفا من أو إنّ     

  .  )6(يتناول نعم ا�خرة 
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لrنسEان ، وفضEلنا إشEارة  ذاتEاً  ،سبحانه،منا إشارة إلى المواھب التي أعطاھا 5 كرّ  إنّ : وقيل      

منEEا إشEEارة إلEEى الجوانEEب كرّ  إلEEى الفضEEائل التEEي اكتسEEبھا ا2نسEEان بسEEبب توفيEEق 5 سEEبحانه ، أو إنّ 

  ) 1(. إلى المواھب المعنوية  لنا إشارةضالمادية وف

  

4−���>+	��:א�  ����وא �

2َْ:&ِ-�$���5ً,َ:&��,�H ��! �5َ<��� 2َْ:&ِ-�ً ����: جاء في تفسير قوله تعالى        ���>َ�H ��! �5,��&:َ,$���5ً�-ِ&:ْ2َ ���>َ�H ��! �5,��&:َ,$���5ً�-ِ&:ْ2َ ���>َ�H ��! �5,�، يقEول  ))3، بأن التتبير ھنا ھEو ا2ھ�Eك $���5���� )2(,َ:&�

معنEEى ذلEEك ألفEEاظ مترادفEEة ، ب كEEلّ  :، أي) 4(ھ�EEك والتبEEار والھ�EEك والEEدمار واحEEد ا2 أنّ : الطبرسEEي 

متقاربة من حيث الد�لة مع احتفاظ كل لفظ بخصوصية معينة يتميز بھا عEن ا�خEر ، ولEذلك ن�حEظ 

في جميع مواضع الھ�ك وا2ھ�ك ، وإنما ) تبر ( القرآن الكريم في سورة ا2سراء لم يستعمل مادة 

الدقيقة ، فقد ورد  على افتراق المادتين في الد��ت ا دليل، وھذ استبدلت الصيغة في سياقات أخرى

�5�Eَِ� ����: ، وكEذلك قولEه تعEالى  )5( ����وٍح �5�A>َ�/َ* �Wَْ	�� !�ـ � �ْ�[ُـ�,5+ِ !�ـ � �'�ـ�� +,    �5�A>َ�/َ* �Wَْ	�� !�ـ � �ْ�[ُـ�,5+ِ !�ـ � �'�ـ�� +,    �5�A>َ�/َ* �Wَْ	�� !�ـ � �ْ�[ُـ�,5+ِ !�ـ � �'�ـ�� +,    �5�A>َ�/َ* �Wَْ	�� !�ـ � �ْ�[ُـ�,5+ِ !�ـ � �'�ـ�� +,     ����: في السورة قوله تعالى  �َEِ��5 �َEِ��5 �َEِ��5

ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ�7��َ*ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ�7��َ*ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ�7��َ*ًD�3���َ �g�>�Xُ1 �+َ* �1َ�7��َ*���� )6(  .  

لعام للمعنى نكشف عن مواطن ا�فتراق الد�لي بين ھذين المترادفين في ا�ستعمال ا ويمكننا أنْ      

التتبيEEر ھEEو ا2ھ�EEك ، ولكEEن بصEEورة  ، بكشEEف الخصوصEEية التEEي ينفEEرد بھEEا ك�EE اللفظEEين ، إذ إنّ 

إذا ھلك ، وتّبره  ر الشيء تبراً تبُ : يقال  ((ھو ھالك ،  مخصوصة ، فليس كل ھالك متّبر ، وكل متّبرِ 

 رُ الزجEاج ، وتبE رُ تبE: منEه قيEل فتّتا فقد تبرته ، وكل شيء جعلته مكّسرا ، وم: جاج أھلكه ، قال الزّ 

  .  )7() )ه الذھب لمكّسرِ 

  )8(: فتحمل مفھوما عاما يمكن إيراده على بعض الوجوه التي منھا ) ھلك ( أما مادة      

                                      
  .43/ 9:ا0مثل : ينظر - 1
  .  7: سورة ا2سراء   - 2
  .42/ 13:و الميزان في تفسير القرآن ، 159/ 20:و التفسير الكبير ، 254/ 6:مجمع البيان : ينظر - 3
 .54/ 6: مجمع البيان :ينظر  - 4
  .  17: سورة ا2سراء - 5
  .16: سورة ا2سراء  - 6
  .  159/  20: التفسير الكبير  -  7
  .  273-  272: الوجوه والنظائر : ينظر  -8
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���3�ِ �ْ�[�$��!��D *َ ����، نحو قوله تعالى  ) الموت ( تأتي بمعنى  -1 َ<�&�َ ��/�ُA�>�X,! , ��1َ ��� ِ� TD�3���َ � �! �+ِ��5َ* �D�!��$�]�ْ� ِ����3 َ<�&�َ ��/�ُA�>�X,! , ��1َ ��� ِ� TD�3���َ � �! �+ِ��5َ* �D�!��$�]�ْ� ِ����3 َ<�&�َ ��/�ُA�>�X,! , ��1َ ��� ِ� TD�3���َ � �! �+ِ��5َ* �D�!��$�]�ْ� ِ����3 َ<�&�َ ��/�ُA�>�X,! , ��1َ ��� ِ� TD�3���َ � �! �+ِ��5 ��/�,���',! �5 ��/�,���',! �5 ��/�,���',! �5 ��/�,���',! �5

 ً��3���G ً��َ��H ً��3���G ً��َ��H ً��3���G ً��َ��H ً��3���G ً��َ��H���� )1(  .  

��) ��:�� ��X�!ُ* 6�M �k�'�&�3  ����: ، نحو قوله تعالى ) العقاب ( تأتي بمعنى  -2ُ]�ْ� �g�>�X,! �g��� �+�َ� ��!�5 ��X�!ُ* 6�M �k�'�&�3 ��:�� (��ُ]�ْ� �g�>�X,! �g��� �+�َ� ��!�5 ��X�!ُ* 6�M �k�'�&�3 ��:�� (��ُ]�ْ� �g�>�X,! �g��� �+�َ� ��!�5 ��X�!ُ* 6�M �k�'�&�3 ��:�� (��ُ]�ْ� �g�>�X,! �g��� �+�َ� ��!�5

ً;�,)��ً;�,)��ً;�,)��ً;�,)�� ���� )2(  . 

��©� ���5	���َ>  ����: ، نحو قوله تعالى ) الفساد ( تأتي بمعنى  -3���ْ� �g�>�X,3�5<َ���	���5 �©�����ْ� �g�>�X,3�5<َ���	���5 �©�����ْ� �g�>�X,3�5<َ���	���5 �©�����ْ� �g�>�X,3�5����)3( . 

 رباً إومقطعا إربا ً ،ومميتا ،ومفسدا،فالتتبير إذن ھو ا2ھ�ك بطريقة قاسية ، بحيث يكون مدمرا     

فسEEادة الثانيEEة ، حEEين يEEدمرھم عبEEاد 5 تEEدميرا ، ا2، وھEEذا ھEEو حEEال اليھEEود الموعEEودين بعقEEاب 

  . ويھلكونھم بھده الطريقة القاسية ، فيتشتت أمرھم ، وتتقطع أوصالھم 

  

�:��وא���א���א� �ذ��−5 �

تستعمل ھاتان الكلمتان للد�لة على معنى واحد ، وقEد تتتابعEان فEي سEياق واحEد لغEرض  كثيرا ما   

إعطEاء المEال فEي غيEر حقEه تبEذير  أ� إنّ  (: (فEي نھEج الب�غEة  ����، كقEول ا2مEام علEي  )4(التأكيد 

  .  )5() )وإسراف 

فEEت ، كEEالفقير ائتلاجتمعEEت اختلفEEت وإذا افترقEEت إذا  التEEي اللفظEEان مEEن ا0لفEEاظ ھEEذان يكEEون وقEEد     

  . والمسكين 

  : في سورة ا2سراء ، في قوله تعالى ) التبذير ( وقد ورد      

    ���� ً��3���&2َ �����&ُ2 ;�5 ِ<$ِ&���� � ���5 �[�A�����ْ��5 ,0�]�� ����ُ]�ْ� �َE �^4�5ً��3���&2َ �����&ُ2 ;�5 ِ<$ِ&���� � ���5 �[�A�����ْ��5 ,0�]�� ����ُ]�ْ� �َE �^4�5ً��3���&2َ �����&ُ2 ;�5 ِ<$ِ&���� � ���5 �[�A�����ْ��5 ,0�]�� ����ُ]�ْ� �َE �^4�5ً��3���&2َ �����&ُ2 ;�5 ِ<$ِ&���� � ���5 �[�A�����ْ��5 ,0�]�� ����ُ]�ْ� �َE �^4�5    �����`�� �+����Sِ� ��ُ1�َ� � 3ِ����&,�ْ�� �+ِ��`�� �+����Sِ� ��ُ1�َ� � 3ِ����&,�ْ�� �+ِ��`�� �+����Sِ� ��ُ1�َ� � 3ِ����&,�ْ�� �+ِ��`�� �+����Sِ� ��ُ1�َ� � 3ِ����&,�ْ�� �+ِ� ,+�nَ�$�`�� �+�َ��5 �[�e��$ ,+�nَ�$�`�� �+�َ��5 �[�e��$ ,+�nَ�$�`�� �+�َ��5 �[�e��$ ,+�nَ�$�`�� �+�َ��5 �[�e��$

ً���ُNَ� �0�����ً���ُNَ� �0�����ً���ُNَ� �0�����ً���ُNَ� �0��������� )6(  .  

                                      
  .  58: سورة ا2سراء  -  1
  .  59: سورة القصص - 2
  .  205: سورة البقرة  - 3
  .  307: ا0مثل : ينظر  - 4
  .  247: نھج الب�غة - 5
  .  27 - 26: سورة ا2سراء  - 6
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ن الكريم ، القرآفي ھذه السورة ، ولكنھا وردت في مواضع أخرى من ) ا2سراف(ولم ترد مادة      

ْ��,����Mِ]�  ����: نحو قوله تعالى � ����0�1ِ, ; 3,� ��ُMِ���ُ2 ;�5�[�Mِ���,��ْ� ����,3 ; ,0�1ِ� ��ُMِ���ُ2 ;�5�[�Mِ���,��ْ� ����,3 ; ,0�1ِ� ��ُMِ���ُ2 ;�5�[�Mِ���,��ْ� ����,3 ; ,0�1ِ� ��ُMِ������H+�  ����: وقوله تعالى  )2 ;�5���� )1ُ���M �+ِ��5 �+���H���M �+ِ��5 �+���H���M �+ِ��5 �+���H���M �+ِ��5 � ��َ� ,0�1ِ��5 ِL��َV�ْ� 6�M ٍR��'�َ � ��َ� ,0�1ِ��5 ِL��َV�ْ� 6�M ٍR��'�َ � ��َ� ,0�1ِ��5 ِL��َV�ْ� 6�M ٍR��'�َ � ��َ� ,0�1ِ��5 ِL��َV�ْ� 6�M ٍR��'�َ

�[�Mِ���,��ْ��[�Mِ���,��ْ��[�Mِ���,��ْ��[�Mِ�  .  ))3ا�عتدال  من ا2سراف والتبذير ھو خروج عن حدّ  ك�ًّ  من ذلك أنّ  ، ويتبين 2(( �����ْ��,��

ل إحداھما بEا0خرى بسEھولة كبيEرة ، وذلEك يبدّ  ھاتين الكلمتين يستطيع المتكلم أنْ  والم�حظ أنّ      

، ) شEبه التEرادف ( يسEمى بEـ ا ھما ، 0نھما من ا0لفاظ المتداخلة ، وھو مEللتقارب الد�لي الكبير بين

حاصEل  تمايز د�لي دقيEق �بEدّ  ةَ ثمّ  نّ إولكن مھما يكن من شيء ف. والعام  ،والحول ،السنة: كألفاظ 

 التبذير ھو إنّ : نستوحيه من قراءة السياقات الواردة فيھا ، فنقول  يمكن أنْ  بين اللفظين ، وذلك ما

  . الخروج عن حد ا�عتدال في ا0مور المادية من كسب ومعاش ، وغير ذلك 

فEي ا0مEور التEي يEرد  أ كEان ا�عتدال بصورة عامة ، سEواء فھو الخروج عن حدّ : أما ا2سراف     

�,�5 �5 ����: فيھا التبذير كما في قوله تعالى ُ:ْ]�3 �W�َ�5 ��ُMِ���,3 �W�َ ��ُ]َN1َْ* �َEِ� � 3������5�5 �5,�ُ:ْ]�3 �W�َ�5 ��ُMِ���,3 �W�َ ��ُ]َN1َْ* �َEِ� � 3������5�5 �5,�ُ:ْ]�3 �W�َ�5 ��ُMِ���,3 �W�َ ��ُ]َN1َْ* �َEِ� � 3������5�5 �5,�ُ:ْ]�3 �W�َ�5 ��ُMِ���,3 �W�َ ��ُ]َN1َْ* �َEِ� � 3������5ً�!����َ �g��َE � �$� �+�َ�ً�!����َ �g��َE � �$� �+�َ�ً�!����َ �g��َE � �$� �+�َ�ً�!����َ �g��َE � �$�، أم في   )4(  �����َ�+� 

في ا0مور المعنوية وا0خ�قية وا�جتماعية ، كالظلم والقتل وا2ھ�ك ، والتجبر والطغيان وغير ذلك 

0�1ِ, �َ�� � �ْ��,����Mِ]� ����: ، كقوله تعالى ��5 ِL��َV�ْ� 6�M ٍR��'�َ �+���H���M �+ِ��5�[�Mِ���,��ْ� � ��َ� ,0�1ِ��5 ِL��َV�ْ� 6�M ٍR��'�َ �+���H���M �+ِ��5�[�Mِ���,��ْ� � ��َ� ,0�1ِ��5 ِL��َV�ْ� 6�M ٍR��'�َ �+���H���M �+ِ��5�[�Mِ���,��ْ� � ��َ� ,0�1ِ��5 ِL��َV�ْ� 6�M ٍR��'�َ �+���H���M �+ِ�إنفاق المال فيما التبذير ھو  إنّ : وقيل ،  )�5 ����)5

فEي صEرف  وز الحEدّ اينبغEي ، فا2سEراف ھEو تجE ينبغي ، وا2سراف ھو صرفه زيادة على مEا فيما �

�����Sِ+�  ����: ، حيث يقول تعالى فيه  )6(المال ، والتبذير إت�فه وھو أعظم من ا2سراف  ��ُ1�َ�3ِ � ����&,�ْ�� �+ِ� �+����Sِ� ��ُ1�َ� � 3ِ����&,�ْ�� �+ِ� �+����Sِ� ��ُ1�َ� � 3ِ����&,�ْ�� �+ِ� �+����Sِ� ��ُ1�َ� � 3ِ����&,�ْ�� �+ِ�

�[�e��$�`�� �+����Sِ��[�e��$�`�� �+����Sِ��[�e��$�`�� �+����Sِ��[�e��$�`�� �+����Sِ� ����)7(  .  
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�:�����3و
��ل��−6     �

    ّ�EEد ورد كEEة ، وقEEاظ المترادفEEن ا0لفEEا مEEالى  وھمEEه تعEEي قولEEراء فEEورة ا2سEEي سEEا فEEــ�   ����: منھم ــ� �5!� ــ� �5!� ــ� �5!� �!�5

"#$���5 �WِX�$>َ�H sَ��	>ْ�)��َ*"#$���5 �WِX�$>َ�H sَ��	>ْ�)��َ*"#$���5 �WِX�$>َ�H sَ��	>ْ�)��َ*"#$���5 �WِX�$>َ�H sَ��	>ْ�)��َ*���� )1(  وقوله تعالى ، : ����    ً;�,)�� �k�'�&1َ ��:�� �[ِ���',! ��	ُ� ��!�5ً;�,)�� �k�'�&1َ ��:�� �[ِ���',! ��	ُ� ��!�5ً;�,)�� �k�'�&1َ ��:�� �[ِ���',! ��	ُ� ��!�5ً;�,)�� �k�'�&1َ ��:�� �[ِ���',! ��	ُ� ��!�5���� )2(  .  

سا من الترادف التEام ، بحيEث تسEد ، فھما ليد�ليا ً ومنشأ ھذا الترادف ھو التداخل بين الكلمتين      

حدھما وعمومية ا�خEر شأ من خصوصية أحدھما محل ا�خر في جميع السياقات ، وھذا التداخل ينأ

 ا2رسEEال معنEEى عEEام ، والبعEEث ھEEو إرسEEال بحEEال مخصوصEEة ، وغالبEEا مEEا فEEي كيفيEEة الد�لEEة ، إذ إنّ 

عنEد  مEن لرسالة ، أو ا�يات المرتبطة به المرسلةيستعمل ا2رسال في خصوص الرسول ، صاحب ا

�ِ��� �N3ِ�ْ92ًَ  ����: قدمة ، وقوله تعالى تسبحانه ، كما في ا�ية الم ،5 �^�3��ْ�ِ ُ<�)��ُ1 ��!�5ً�N3ِ�ْ92َ ���ِ� �^�3��ْ�ِ ُ<�)��ُ1 ��!�5ً�N3ِ�ْ92َ ���ِ� �^�3��ْ�ِ ُ<�)��ُ1 ��!�5ً�N3ِ�ْ92َ ���ِ� �^�3��ْ�ِ ُ<�)��ُ1 ��!�5���� )3(  .  

ويشمل بعثة ا0نبيEاء التEي تكEون ، نھاض وا2رسال بعد سبات وفترة البعث وا�نبعاث فھو ا2 أما    

إرساله مEن قيEود الضEعف  :ن الجمود الروحي في المجتمعات ، وكذلك بعث ا2نسان ، أيبعد فترة م

�'�Oْ	�� �WُA�$>َ�H  ����: وا�سترخاء والرقاد ، ولذلك ورد في سورة ا2سراء قوله تعالى  ���,/;5ُ* ,��H�5 �P��? �َEِQMَ �WُA�$>َ�H ��	Oْ�'� ���,/;5ُ* ,��H�5 �P��? �َEِQMَ �WُA�$>َ�H ��	Oْ�'� ���,/;5ُ* ,��H�5 �P��? �َEِQMَ �WُA�$>َ�H ��	Oْ�'� ���,/;5ُ* ,��H�5 �P��? �َEِQMَ

   T�3ــ�� �G ٍUْVــ �ــ6  ــ� *��5ُ ــ��7ً َ�	� �&�H   T�3ــ�� �G ٍUْVــ �ــ6  ــ� *��5ُ ــ��7ً َ�	� �&�H   T�3ــ�� �G ٍUْVــ �ــ6  ــ� *��5ُ ــ��7ً َ�	� �&�H   T�3ــ�� �G ٍUْVــ �ــ6  ــ� *��5ُ ــ��7ً َ�	� �&�H���� )4(  ادةEEتعمال مEEواس ، ) ثEEدل ) بعEEا يEEين ھنEEزمن بEEن الEEرة مEEول فتEEى طEEعل

  . وحا�ت ظلم وقھر قبل إنھاض ھؤ�ء العباد وإرسالھم لمعاقبة اليھود  ، فسادتينا2

وتكEرار  ،بعEد رقEاد طويEل الكھEف ما ورد في وصف أصEحاب) بعث ( لك في د�لة مادة ذونظير      

�'�Oْ	�ـ   ����: ھذه المادة في شأنھم كما في قوله تعEالى   �WُـZ  ـ�	Oْ�'� �WُـZ  ـ�	Oْ�'� �WُـZ  ـ�	Oْ�'� �WُـZ      ًُـ�� *َ!�ـ��Oِ&�َ َ����ـ� ����ـ�* ِ �$��fـ���ْ� ��َ* �W>َ�'�	ـ�� �W,/�      ًُـ�� *َ!�ـ��Oِ&�َ َ����ـ� ����ـ�* ِ �$��fـ���ْ� ��َ* �W>َ�'�	ـ�� �W,/�      ًُـ�� *َ!�ـ��Oِ&�َ َ����ـ� ����ـ�* ِ �$��fـ���ْ� ��َ* �W>َ�'�	ـ�� �W,/�      ًُـ�� *َ!�ـ��Oِ&�َ َ����ـ� ����ـ�* ِ �$��fـ���ْ� ��َ* �W>َ�'�	ـ�� �W,/����� )5(  ،

�$�	��W,X ����: وقوله تعالى  ��ُ��P���:َ�$�� �W,/��	Oْ�'� �g��َ�َ��5�W,X�	�$� ��ُ��P���:َ�$�� �W,/��	Oْ�'� �g��َ�َ��5�W,X�	�$� ��ُ��P���:َ�$�� �W,/��	Oْ�'� �g��َ�َ��5�W,X�	�$� ��ُ��P���:َ�$�� �W,/��	Oْ�'� �g��َ�َ��5���� )6(  وقوله تعالى ، :����            �WُA��ِ�ِـ�� �Wُ�َ��ـ��* ��ُO�'�ِـ���Mَ    �WُA��ِـ� �Wُ�َ��ـ��* ��ُO�'�ِـ���Mَ    �WُA��ِـ� �Wُ�َ��ـ��* ��ُO�'�ِـ���Mَ    �WُA��ِـ� �Wُ�َ��ـ��* ��ُO�'�Mَـ�

�%���/�%���/�%���/�%���/���� )7(  .  
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من خ�ل السياقات الواردة فيھEا ، وھEي ) بعث (ؤديھا مادة وكذلك يمكننا م�حظة د�لة أخرى ت     

من الد�لة على القEوة والنشEاط فEي ا2رسEال ، ولEذلك كEان وصEف المبعEوثين علEى بنEي  توحي به ما

بأس شديد ، وأصحاب الكھف بأنھم فتية ، والرسل بأنھم  بأنھم عباد أولوا إسرائيل في المرة ا�خرة

  . أصحاب عزم 

7−���? 
�2��و���: 

ھEذين  يشترك ھذا اللفظان في د�لة عامEة واحEدة ، وھEي فEي مقابEل الEذھاب والمضEي ، ويبEدو أنّ   

حEدھما بEا�خر نبEدل أ اللفظين ھما ا0قرب في إمكان عدھما من ا0لفاظ المترادفة التEي تسEمح لنEا أنْ 

خفة أو اعتياد ، أو الد�لة الصوتية من تثيره  بكل حرية وسھولة من غير لفت نظر المخاطبين إ� ما

  . غير ذلك 

، أو فروقEا قEد ھنEاك فرقEا د�ليEا ً ينEا أنّ المEادتين يثيEر فين كن تنق�ت التعبير القرآني بين ھذول      

،  )3�E5ُ* ��ُ���َ ���� )1	�� !� � َ�&�ـ>ِ *َ+� �2ْV2َ$�	�ـ� �5!�ـ � �'�ـ�� !�ـ� ?mَِْ:	�ـ�      َ���ُ�� *3�E5ُ	�� !� � َ�&�ـ>ِ *َ+� �2ْV2َ$�	�ـ� �5!�ـ � �'�ـ�� !�ـ� ?mَِْ:	�ـ�      َ���ُ�� *3�E5ُ	�� !� � َ�&�ـ>ِ *َ+� �2ْV2َ$�	�ـ� �5!�ـ � �'�ـ�� !�ـ� ?mَِْ:	�ـ�      َ���ُ�� *3�E5ُ	�� !� � َ�&�ـ>ِ *َ+� �2ْV2َ$�	�ـ� �5!�ـ � �'�ـ�� !�ـ� ?mَِْ:	�ـ�          ����:  تخفى حتى على المختصين في اللغة كقوله تعالى 

شEعور  ومEا ذلEك إ�ّ  ،محاولEة تقصEي ھEذه الفEروق  ما دعEاھم إلEىوھذا  ، وھو من لطيف ا�ستعمال

الراغEب ا0صEفھاني يحEاول التفريEق  منھم بعدم ا2قEرار بEالترادف التEام بEين ا0لفEاظ ، ولھEذا نجEد أنّ 

دعيھا لسھولة التي ي، وھذه ا )2( ))ا2تيان مجيء بسھولة  نّ ، 0 من ا2تيان عمّ المجيء أ( : (بقوله 

جاء ( الفعل  نّ ، ولذلك فإكذلك ھي حاصلة في نطقه أيضا ًالفعل ،  الراغب كما ھي حاصلة في تحقق

  . ) 3(صيغة المضارع ، و� ا0مر في القرآن الكريم ، لثقلھما ، وصعوبتھما في النطق  همن يأتِ لم ) 

،  )4( ���� 2َ4�5$�	�ـ� !,�(�ـ� ��A�َْ:ـ�@�   2َ4�5$�	�ـ� !,�(�ـ� ��A�َْ:ـ�@�   2َ4�5$�	�ـ� !,�(�ـ� ��A�َْ:ـ�@�   2َ4�5$�	�ـ� !,�(�ـ� ��A�َْ:ـ�@�    ����: قوله تعEالى فقد جاء بالصيغ الث�ث ، كما في ) أتى ( أما الفعل      

ِ��<��DَA�=#���ْ��5 �0 َ�&ِ$#"     ����: وقوله تعالى  �6�2ْV2َ �5َ*"#$ِ&�َ �DَA�=#���ْ��5 �0�>��ِ �6�2ْV2َ �5َ*"#$ِ&�َ �DَA�=#���ْ��5 �0�>��ِ �6�2ْV2َ �5َ*"#$ِ&�َ �DَA�=#���ْ��5 �0�>��ِ �6�2ْV2َ �5َ*���� )5(  2َ'��  ����: ، وقوله تعالى ���ِ ��	�2ْVMَ��'2َ ���ِ ��	�2ْVMَ��'2َ ���ِ ��	�2ْVMَ��'2َ ���ِ ��	�2ْVMَ ُ◌�1َ�1َ�1َ�1َ ���� )6(  .  
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�H�5 �P��? �َEِQMَـ�,  �H�5 �P��? �َEِQMَـ�,  �H�5 �P��? �َEِQMَـ�,  �H�5 �P��? �َEِQMَـ�,   ����:في السورة بصيغة الماضي فقط ، كما في قوله تعالى ) جاء ( بينما ورد الفعل       

���Y  ����: ، وقوله تعالى ) 1(  ����*5ُ;/,��� *5ُ;/,��� *5ُ;/,��� *5ُ;/,��� �S��ْ� ,��H�5 �P��? �َEِQMَ�Y���S��ْ� ,��H�5 �P��? �َEِQMَ�Y���S��ْ� ,��H�5 �P��? �َEِQMَ�Y���S��ْ� ,��H�5 �P��? �َEِQMَ����)2 ( .  

 نّ كما قيل ، وذلك 0) جاء ( الفعل  وھناك فارق د�لي آخر ناشئ من الخصوصية التي يتفرد بھا     

،  القصد منه والنية في أدائEه، أما ا2تيان فھو باعتبار  المجيء إنما يقال باعتبار الحصول والتحقق

  .  ) 3(لم يتحقق الحصول منه  نْ وإ

ِ َف� َتْسَتْعِجلُوهُ  ����: رّد بتأمل قوله تعالى ولكن ھذا الرأي فيه نظر و� دليل عليه وقد يُ       f5 أََتى أَْمُر

َوآَتْيَنEا  ����   :ذلك قولEه تعEالى كE، الدال بصيغته الماضية على تحقEق الوقEوع فEي المسEتقبل ، و )4( ����

، الدال على تحقق الوقوع في الماضي ، ولم يتوفر لEدينا نEص يEدل علEى مجEرد  )5( ����ُموَسى اْلِكَتاَب 

  ) . أتى ( حصول اعتبار القصد والنية في الفعل 

(  في حالة الماضي ، وھي أنّ ) أتى ( و ) جاء ( وھناك لطيفة أخرى يذكرھا الزركشي للفعلين      

�0ِ ����>ُ      ����: في المعاني وا0زمان ، كقوله تعالى ) أتى ( جواھر وا0عيان ، ويقال في ال) جاء  �P��? � �����5 ُ<���� �0ِ �P��? � �����5 ُ<���� �0ِ �P��? � �����5 ُ<���� �0ِ �P��? � �����5

 T-�'� T-�'� T-�'� T-�'��5���1ِ ��7����َُ�+� ����: ، وقوله تعالى  )6( ���� �l���ْ�ِ sَ��	�$2ََ*�5�+�ُ��7����َ ��1ِ��5 �l���ْ�ِ sَ��	�$2ََ*�5�+�ُ��7����َ ��1ِ��5 �l���ْ�ِ sَ��	�$2ََ*�5�+�ُ��7����َ ��1ِ��5 �l���ْ�ِ sَ��	�$2ََ*�5���� )7(  َ�1َ َ�$�#" *�5َ      ����: د عليه قوله تعالى رِ ، و� ي ,��!َ* ��/�2ََ* �5َ* "#�$�َ �1َ ,��!َ* ��/�2ََ* �5َ* "#�$�َ �1َ ,��!َ* ��/�2ََ* �5َ* "#�$�َ �1َ ,��!َ* ��/�2ََ*

ً����X1َ �5َ*ً����X1َ �5َ*ً����X1َ �5َ*ً����X1َ �5َ* ���� )8(  �1َ ����: ، وقوله تعالى,��!َ* �P��? ����َ�5�1َ ,��!َ* �P��? ����َ�5�1َ ,��!َ* �P��? ����َ�5�1َ ,��!َ* �P��? ����َ�5 ���� )9(  ّا كان ، حيث جعل ا0مر آتيا وجائيا ،وذلك 0نه لم

ا2نسان  نّ 0) جاء (  بينما قال في ا0ولى) ا أتاھ( يبصر و� يرى قال  كان الزرع في ا�ية الثانية �

  .  )10( ن يرى ا0شياء عياناً ممّ 

�:�א�(-��وא�$+ق��−8 �
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  : لى في سورة ا2سراء قال تعا      

    ���� �Wُ���3ِ��5 �W,Xُ�ُh��1َ , ��1َ Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�Wُ���3ِ��5 �W,Xُ�ُh��1َ , ��1َ Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�Wُ���3ِ��5 �W,Xُ�ُh��1َ , ��1َ Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5�Wُ���3ِ��5 �W,Xُ�ُh��1َ , ��1َ Tz#�!ِ� Dَ�$�`�S �Wُ��7;�5َ* ��ُ>ُ:ْ]2َ ;�5 ���� )1(   وقد ورد في تفسير كلمة ،)ا2م�ق 

منشEEأ ھEEذا  كلمتEEان مترادفتEEان ، ويبEEدو أنّ  ، فھمEEا إذاً  )2(ھEEا الفقEEر والفاقEEة والعجEEز عEEن ا2نفEEاق بأن) 

على معناھEا غيEر معEروف لكثيEر ) إم�ق ( د�لة كلمة  نّ وا0جلى ، 0 حفسير با0وضالترادف ھو الت

النص سEارع إلEى إرداف  ھو الرديف لھذه الكلمة ، ولذلك نجد أنّ ) الفقر  ( من المخاطبين ، فيكون 

وھEي  ����نحن نEرزقھم ����، وھو قوله تعالى  ة قريبة من مدلولھا لتوضيح الد�لةبكلم) ا2م�ق( كلمة 

  . لمة مرادفة لھا بالم�زمة   ك

الفاقEة والعجEز  ا0ول يخEصّ  ھEو أنّ ) الفقEر ( ولعل ورود ھذه الكلمة في ھذا السياق دون كلمة      

، وا2نسEان مفتقEر بذاتEه دائمEا ،  همفھوم عام يشمل الفقر المEادي وغيEر وفھ نفاق ، أما الفقرفي ا2

�َِ�ـ� ��<�ـ�0      ����ولذلك يقول سبحانه فھو يعيش الفقر في وجوده وصفاته وإمكانياته ، ,P����َِ�ـ� ��<�ـ�� ��X�3َ* ��3     �0	��U, *1َْـ:N�ْ� ,Wُُ[َـ ,P����َِ�ـ� ��<�ـ�� ��X�3َ* ��3     �0	��U, *1َْـ:N�ْ� ,Wُُ[َـ ,P����َِ�ـ� ��<�ـ�� ��X�3َ* ��3     �0	��U, *1َْـ:N�ْ� ,Wُُ[َـ ,P����� ��X�3َ* ��3	��U, *1َْـ:N�ْ� ,Wُُ[َـ

,�$�����ْ� �6�	َc�ْ� ��,/ ,0�>���5,�$�����ْ� �6�	َc�ْ� ��,/ ,0�>���5,�$�����ْ� �6�	َc�ْ� ��,/ ,0�>���5,�$�����ْ� �6�	َc�ْ� ��,/ ,0�>���5 ���� )3 ( .  

  

  

  

            -: : : : داللة الغريب داللة الغريب داللة الغريب داللة الغريب     : : : : ثامنًا ثامنًا ثامنًا ثامنًا 

لغة القرآن الكريم خالية مEن  من فصيحھا ووحشيھا ، أنّ  ب� يخفى على المتضلعين في لغة العر   

توحش ، والغريب الحوشي غير المألوف ، الذي يتكدر منه الطبع ، وينفر منه الEذوق الغريب والمس

السليم ، وعلى الرغم من تصرف الوجوه ، وتنوع ا0ساليب ، وطرافة المفردات ، وتجديد الخطاب ، 

الذي لم يأت مطابقا تماما 0ساليب العرب وإنما أضاف إليھا وأرسى قواعدھا المتينة ، فما كان غير 
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ومEا ، وما كان غريباً أصEبح مألوفEاً ، معھوًد ومستأنساً  عھود في لغة العرب ، و� مستأنسا ، أصبحم

ن علEى تصEرف وجوھEه وتبEاين مذاھبEه قEرآنظEم ال إنّ  (: (البEاق�ني يقEول ، كان معّربEاً صEار عربيEاً 

Eه أسEابھم ، ولEب خطEن ترتيEألوف مEاين للمEم ، ومبEع ك�مھEام جميEن نظEلوب خارج عن المعھود  م

  .  )1() )يختص به  

يؤسEEس للعEEرب لغEEة فصEEيحة رصEEينة قEEادرة علEEى  القEEرآن الكEEريم أراد أنْ  وقEEد يفھEEم مEEن ذلEEك أنّ     

ا�سEEتمرار ، وا�متEEداد ، والتعEEايش ، غيEEر مEEؤطرة بقواعEEد جامEEدة 0لفاظھEEا ، وأسEEاليبھا ، ود��تھEEا 

  . المختلفة 

ات الباعثة للنص القرآني ، وھذا الغريب بمعنEاه غريب القرآن ھو إحدى ھذه ا2مكانيسمى ب وما     

، وھEو ناشEئ مEن التصEرفات المختلفEة للتراكيEب  )2())المستغرب في التأويEل والتفسEير  ((العام ھو 

صEرف  ((         بسEبب نقEل المعنEى ، أو الEك أّمEذوا0لفاظ التي تنشأ عنھا مستويات د�لية ويكEون 

مس لغريب دد الوجوه للفظ الواحد مع تعدد النظائر له ، وھكذا التُ المعنى المراد بقرينة ، أو بسبب تع

( يس كغريب لغEة العEرب ، فھEو لن ولطبيعتھا ، و�ت المنطقية الم�ئمة للغة القرآالقرآن ھذه التأوي

  )3( )) )يم خبير ككتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن ح

غرابEة لفاظ وا0ساليب التي تشعر بنEوع مEن الفيما مضى من البحث ا2شارة إلى تلك ا0 وقد تمّ        

  . وفق سياقات مختلفة  على ساليبفي ا�ستعمال بسبب تنوع ا0

يظن أنھا كلمات غير عربيEة  سنشير إلى الغرابة الناشئة من ا0لفاظ التيفأما في ھذا المبحث        

ة ، ثEEم أصEEبح اسEEتعمالھا صEEل ، ثEEم ُعرّبEEت بعEEد ذلEEك ، وخضEEعت لقواعEEد وقEEوانين اللغEEة العربيEEفEي ا0

ذلEك ھEو  يكEون وقEد. مألوفا ، وخاصة بعد إجراء صفة الشEرعية العربيEة عليھEا فEي القEرآن الكEريم 

تكون اللغEة العربيEة متمكنEة مEن ا�جتEذاب وا�قتEراض مEن اللغEات ا0خEرى ، ومEا  نْ 0 المفتاح ا0ول

لعام للغة العربية خير شاھد على يحصل اليوم من دخول كلمات غير عربية وانصھارھا داخل ا2طار ا

  . ذلك  إمكان
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، الكريم ، فمنھم من أنكEر وجEوده وذھEب نوقد اختلف علماء اللغة في وجود المعّرب في القرآ      

إلى عدم وقوع كلمات غير عربية في القرآن ، في حين ذھب كثير من العلماء إلى وجود ألفاظ غيEر 

  )1(. عربية فيه 

،  ھذه ا0حرف أصولھا أعجمية إنّ  (: (ثالث التوفيق بين القولين ، حيث يقول  بينما رأى فريق      

عEEت للعEEرب فعّربتھEEا بألسEEنتھا وحولتھEEا مEEن ألفEEاظ العجEEم إلEEى ألفاظھEEا ، فصEEارت عربيEEة ، لكنھEEا وق

 ، وھEذا الEرأي � )2() )م العرب ، فھي عربيEة مEن جھEة ، وأعجميEة مEن جھEة أخEرى �كطت بواختل

يديEه و� مEن  بEين الباطل من يأتيه ي �بنه قرآن عرلقرآن الكريم نزل بلغة العرب ، وأن اض بأعارَ يُ 

 نْ لميزانه وقوانينه ، حتEى وإخاضع  و في القرآن الكريم ھو بلسان عربي مبين ، كل ما نّ خلفه ، 0

عرب ، تابعا للغة ال ناك بعض ا0لفاظ ذات ا0صول غير العربية ، لكنھا تأصلت وأصبحت إرثاً ھكانت 

جديدا لھذه ا0لفاظ ، وھذا من مميزات اللغة العربية الحية القادرة على الوضع  وضعاً  يعد ويمكن أنْ 

  . الحادثة المتجدد للمعاني وا0شياء

(   تعد من الغريEب المعEّرب ، لفEظ  ا وقع في القرآن الكريم من ھذه الكلمات التي يمكن أنْ وممّ       

ورد  دفق ،) الصراط(، وكذلك لفظ  )3(أولھا حجارة وآخرھا طين  ،ارسية، فقد ورد أنھا بالف) يل سجّ 

جھنم اسم لنار 5  (: (، حيث قال الراغب ا0صفھاني ) م جھنّ (، و  )4( ))بلغة الروم  الطريق(( أنه 

، الَيم ،  ، وھناك ألفاظ أخرى مثل ، أكواب ) 5( ))أصلھا فارسي معّرب وھو جھنام : الموقدة ، وقيل 

  : بة كما قيل في كتب التفسير وفي سورة ا2سراء ورد لفظان يمكن عدھما من ا0لفاظ المعرّ  .وسى م

الذي ورد أربع مرات في السورة ، وقد مر ذكره ود�لته في مبحث الترادف ) جھّنم (  لفظ:  ا0ول   

 .  

  : ، الواردة في قوله تعالى ) القسطاس ( كلمة : الثاني     

                                      
  .وما بعدھا  104/  2: ا2تقان : ينظر . - 1
  .   107/  2: ا2تقان  - 2
  .  134/  2: ا2تقان  - 3
  .المصدر نفسه : ينظر  - 4
  .  219: المفردات  - 5
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�����ْ�ِ ��ُ1 ِh�5�ْ�ِ ��ُ1 ِh�5�ْ�ِ ��ُ1 ِh�5�ْ�ِ ��ُ1 ِh�5ِW$�]:َ��,��ْ� ِU�nَ���]ِW$�]:َ��,��ْ� ِU�nَ���]ِW$�]:َ��,��ْ� ِU�nَ���]ِW$�]:َ��,��ْ� ِU�nَ���]���� )1(  ل: ، ومعناهEة إن: الميزان ، وقد قيEة روميEا كلمEھ)ان  )2Eه لغتEوفي ، :

  .  )3(وقرئ باللغتين جميعا  ،القِرطاس ، والُقرطاس :مثل الِقسطاس ، والُقسطاس ، بالكسر والضم ،

 بالروميEة )ھEو العEدل( :، وقيل نه القّبانإ: كُبر ، وقيل  انه الميزان ، صُغر أو: جاج زّ وعن ال       
)4( .  

، وھEو ) طEاس (و ، وھEو العEدل ) القسEط ( صل ، من نه مركب في ا0إ: نه عربي ، وقيلإ: وقيل   

   )5(. كفة الميزان 

أقEوالھم  نّ علمEاء اللغEة بھEا كمEا رأينEا فEإويبدو من كثرة ا�راء حول أصEل ھEذه الكلمEة ، وجھEل     

أنھا استعمال قرآني جديد للتعبير عن الدقة المتناھيEة فEي الEوزن ،  جازمة ، وغير صريحة ،بليست 

  . المرادفة لھا في د�لتھا ا0ساسية ) الميزان ( وھي كلمة بديلة في ھذا السياق عن كلمة 

، فEي ھEذا السEياق ، واسEتعمال ھEذه الكلمEة ذات الجEرس ) الميEزان ( ولعل ا2عراض عن كلمEة      

لEEة علEEى المبالغEEة فEEي استقصEEاء الدقEEة فEEي الEEوزن ، وھEEذه الد�لEEة يمكEEن الموسEEيقي القEEارع ، للد�

  :ث�ثة  ا2حساس بھا من خ�ل أمور

  . ھو ذلك ا2يحاء الصوتي المميز الذي اشرنا إليه : ا0ول     

) القسEط (ا مؤلفEة مEن كلمEة نھEإ: بEه مقاطعھEا ، حيEث قيEل تEوحي تركيب الكلمة على مEا: الثاني    

تعبيEرا حسEّيا عEن صEحة الEوزن وتحقEق الذي ھو كفEة الميEزان المعبر )طاس (عدل ، و الدالة على ال

  . العدل فيه 

ة ، ، لذلك الميزان المتناھي في الدق غرابة الكلمة في ذاتھا ، الُمشِعرة بالمبالغة ، والھيبة: الثالث    

أْن يكEون فيEه  يمكن لفة في سياق �ا2لى أحسن ما يكون من ذه الغرابة التي سرعان ما تتحول إوھ

ِ�ْ�[���W$�]:َ��,��ْ� ِU�nَِ����: يھام ، وھو قوله تعالى إبھام أو إ ��ُ1 ِh�5ِW$�]:َ��,��ْ� ِU�nَ���]�ْ�ِ ��ُ1 ِh�5ِW$�]:َ��,��ْ� ِU�nَ���]�ْ�ِ ��ُ1 ِh�5ِW$�]:َ��,��ْ� ِU�nَ���]�ْ�ِ ��ُ1 ِh�5���� )6(  لك الغرابة بالفعل ت، حيث تت�شى )

الEوزن ،  القسEطاس ھEو آلEة ، ھذه الع�قة التEي تبEين أنّ )  القسطاس(الذي تعلقت به كلمة ) زنوا ( 

يكون في غاية  ھذا الميزان يجب أنْ  دالة د�لة واضحة على أنّ وصفه بعد ذلك با�ستقامة ال ن ثمّ ومِ 

لعدل ، ذلك ھو ميزان الحق الذي جعله 5 تعالى لعباده ، وذلك ھو ميزان 5 تعالى االدقة وا2تقان و

  : الذي ھو أساس الملك والقدرة والسلطان ، حيث يقول تعالى 

                                      
  .  35: سورة ا2سراء  - 1
  .  254: ، وتفسير غريب القرآن  226: تحفة ا�ديب بما في القرآن من الغريب : ينظر  - 2
  . المصدر نفسه:وتفسير غريب القرآن .  284/  6: مجمع البيان : ينظر  - 3
  .  258/  6: مجمع البيان : ينظر  - 4
  .  89/  13: الميزان : ينظر  - 5
  .  35: سورة ا2سراء  - 1



  226 

        ����    ��ِ� �0�َِ� ; ,0�1َ* ,0�>�� ��ِX�G��ِ� �0�َِ� ; ,0�1َ* ,0�>�� ��ِX�G��ِ� �0�َِ� ; ,0�1َ* ,0�>�� ��ِX�G��ِ� �0�َِ� ; ,0�1َ* ,0�>�� ��ِX�GW$�A���ْ� ,f3ِf�'�ْ� ��,/ ��� ِ� �0�َ ِ� ; �y���]�ْ�ِ ً���=��َ ِW>ْ�'ْ�� �ُ�5ُ*�5 ُDَA�=#���ْ��5 ��,/ �W$�A���ْ� ,f3ِf�'�ْ� ��,/ ��� ِ� �0�َ ِ� ; �y���]�ْ�ِ ً���=��َ ِW>ْ�'ْ�� �ُ�5ُ*�5 ُDَA�=#���ْ��5 ��,/ �W$�A���ْ� ,f3ِf�'�ْ� ��,/ ��� ِ� �0�َ ِ� ; �y���]�ْ�ِ ً���=��َ ِW>ْ�'ْ�� �ُ�5ُ*�5 ُDَA�=#���ْ��5 ��,/ �W$�A���ْ� ,f3ِf�'�ْ� ��,/ ��� ِ� �0�َ ِ� ; �y���]�ْ�ِ ً���=��َ ِW>ْ�'ْ�� �ُ�5ُ*�5 ُDَA�=#���ْ��5 ��,/ �����    .  

  . وصّلى 5 على نبّينا محمد وعلى آله الطّيبين الطاھرين، والحمد ] رّب العالمين  

  

  

     

      

  

     

         

    

       
  

    

    
   

  

  
  

  

  الخاتمة

  

خوض غمار ھذه المعاني والد��ت المختلفة في سورة ا2سراء ، نستطيع ا�ن أْن نلخّص  وبعد     

  :النتائج التي توّصل إليھا البحث ضمن النقاط ا�تية 

  

ـ تعّرض البحث إلى فكرة المعاني الثانية بصورة عامة وتأصيلھا فEي الEنص القرآنEي ـ وفEي ضEوء 1

مسEتوًى : يث ثبت أْن للنص القرآني مستويين من التعبيEرذلك تمت دراسة ھذه السورة المباركة ـ ح

. ظاھر يشترك في فھمه الخاص والعام ، ومستوى باطن يمثل المعاني الثانية التي يصعب حصEرھا 
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وقEد حEاول البحEث الEربط والتوفيEEق بEين بطEون القEرآن كمEا ورد فEEي ا0حاديEث الشEريفة ، وبEين تلEEك 

  . المعاني على وفق عدة احتما�ت 

  

2EEنص  ـEEة الEEوعية لدراسEEروط الموضEEد الشEEي تعتمEEة ، التEEات البيانيEEن الدراسEEوع مEEذا النEEّين أّن ھEEتب

القرآني ، مع إعمال الرأي ، وبذل الجھد ضEمن نطEاق ا0دلEة ، لEيس مEن التفسEير بEالرأي المحظEور 

نيEة ، شرعاً ، وأّن فائدتھا تكمن في معاضدة التفسير بالمأثور ، والكشف عن النكEات وا0سEرار البيا

ومحاولة سّد الثغرات التي تركھا التفسير بالمأثور ، من خ�ل طرح الوجوه المحتملة للمعنى المراد 

  .من دون الجزم به 

  

من السور المكية ذات الطول المتوسط نسبياً ، ارتبط نزولھEا ) بني إسرائيل ( ـ سورة ا2سراء أو 3

، وقد ) صلى 5 عليه وآله وسلم (للنبي محمد   بحادثة ا2سراء والمعراج ، المعجزة الكبرى الثانية

تمّيزت في إطارھا العام بالجو الموسيقي السيال ، على الرغم من الطول النسبي في آياتھEا ، وبسEط 

الفكرة ، وتنوع الموضوعات ، وقد كان للتناسب بين الجمل القصيرة في ا�ية الواحدة ، مضافاً إلى 

  .يقى داخل النص السجع دوٌر في إشاعة ھذه الموس

  

والسEEلوك الفEEردي ، ـEE تمّيEEزت ھEEذه السEEورة أيضEEاً بكثEEرة الموضEEوعات ، وتنوعھEEا ، مEEابين العقيEEدة4

والجماعي ، والعبEر والسEنن ا2لھيEة والمعEاجز ، وقEد أحصEى البحEث مEن ھEذه الموضEوعات خمسEة 

مEEة اليھوديEEة عشEر موضEEوعاً ، كEان أبرزھEEا معجEزة ا2سEEراء والمعEEراج ، والتنبEؤ بأحEEداث تEاريخ ا0

  وأھدافھا وإفسادھا في العالم ومصيرھم المخزي المحتوم ، 

وكذلك بيان بعض السنن ا2لھية التي تحكم الع�قة بين الخالق وبين مصير ا2نسان أفراداً وجماعات 

، ولكن على الرغم من شتات ھذه الموضوعات التي قد تبدو كذلك ، إ�ّ إنھا ترتبط برباط عضEوي ، 

دة الموضوعية في ھذه السEورة ، وھEي تنزيEه 5 سEبحان وتوحيEده ، وانحطEاط ا2نسEان يؤلف الوح

ولطف 5 تعالى به في إثارة عقله وھدايته وإنقاذه ، وتعنته وميله ونزوعه إلى الشرك وإتباع الھوى

  .من براثن الطواغيت إلى ساحة ا0من ا2لھي والحياة السعيدة 

  

الخبرية وأھميتھا في بناء النص ، إ�ّ أننا وجEدنا فEي ھEذه السEورة  ـ على الرغم من أصالة الجملة5

تناوباً د�لياً مكثفاً بين الخبر وا2نشاء ، فالسورة ليست ذات نَفس واحد ؛ 0نھا � تتحدث عEن قصEة 



  228 

واحدة ، أو حادثة معينه ، مّما جعل السورة مثيرة ، وباعثة على التفاعل مEع الEنص ، بحيEث يشEعر 

  . ه جزٌء منه ومعني~ بخطابه المتلقي أن

  

ـ إّن ا0خبار الواردة في القرآن الكريم ، وفي سورة ا2سراء بشEكل خEاص ، غرضEھا ا0سEاس ھEو 6

فائدة الخبر ، وأّما �زم الفائدة فوروده يكاد يكون منحصراً في خطابات المتكلمEين مEن البشEر ، وإْن 

�زم الفائدة بين المتحاورين أنفسھم ، أّما بالنسبة  جاء ما يفيد ذلك في المحاورات المنقولة فھو يفيد

  . للمخاطبين بالقرآن الكريم فھو ليس كذلك 

ـ إّن َمْن يتتبع أخبار ھذه السورة وإنشاءاتھا سوف يلمس بما أثرناه ، أھمية وآثار المعاني الثانية 7

EEاءات التEEار وا2نشEEذه ا0خبEEوازم ھEEن لEEه مEEان ، وانتفاعEEلوك ا2نسEEه سEEي توجيEEياق فEEن السEEم مEEي تفھ

والقرائن ، مEع انحفEاظ قيمEة الخبEر ا0ساسEية ؛ ولEذلك رصEد البحEث كثيEراً مEن ھEذه المعEاني الثانيEة 

لWخبEار، وكEذلك صEور ا2نشEاء التEي مEن أھمھEEا ، ا0مEر ، والنھEي ، وا�سEتفھام ، حيEث وظفEت فEEي 

متلقEي تجعلEه أكثEر عنايEة وأقEرب سياقات � يقوم الخبر مّقامھا ، محِدثاً بذلك إثEاراٍت مناسEبة عنEد ال

  . صلة بالخطاب 

  

ـ رصد البحث كثيراً من المعاني الثانية في سورة ا2سراء ، عن طريق ا0سEاليب والفنEون القوليEة 8

الواردة فيھا ، كا�لتفEات ، والتقEديم والتEأخير ، والفصEل والوصEل ، وا2ط�Eق والتقييEد ، والحEذف ، 

  .والتنكير 

  

البحث أّن المجاز العقلي ليس مEن ا0سEاليب البيانيEة ا0ساسEية فEي القEرآن الكEريم ـ تبّين من خ�ل 9

قياساً إلى ا0ساليب ا0خرى ، كالتشبيه وا�ستعارة ، والمجاز المرسل ، والكنايEات المختلفEة ، ومEن 

خ�ل النماذج التي عرضھا البحث في السورة ، انكشEف لEدينا أّن أغلEب صEور ذلEك المجEاز ھEو مّمEا 

يناه بالمجاز النائم أو المھمل الذي � يثير استعماله اھتمام المخاطب ؛ لWلفة الحاصEلة ، أو ّممEا سم

  . يمكن حمله على الحقيقة ، وذلك بتوسيع د�لة ا0لفاظ الوضعية وإعطائھا صفة المفاھيم الكلية 

  

للEنص تمثلEت فEي  ـ أسھم المجاز المرسل في السورة بع�قاته المختلفة في إعطEاء قيمEة جماليEة10

تسليط الضوء على الجوانب المركزية للصEورة التEي يرسEمھا التعبيEر القرآنEي ، مEن خ�Eل م�حظEة 

إحدى ھذه الع�قات التي تربط بين المعاني ، دون التفريط بالمعنى ا0صلي للتعبيEر ، كمEا رأينEا ذلEك 

  ، )) إّن قرآن الفجر كان مشھوداً (( في قوله تعالى 
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  . وغير ذلك )) . وأجلب عليھم بخيلك ورِجلك ( (وقوله تعالى 

، حيث أكسEبتھا مسEحة جماليEة  ةـ سورة ا2سراء من السور التي توشحت وتزينت بفن ا�ستعار11

فEEي ا0سEEلوب ، وطرافEEة فEEي التعبيEEر مEEن خ�EEل تجسEEيد المعEEاني الذھنيEEة ، والحقEEائق الغيبيEEة بقوالEEب 

تأم�ً وتفكراً ، بما لھا من قوة ا2يحاء في الترغيEب محسوسة ومؤثرة تبعث المتلقي على التفاعل ، 

  )) .0حتنكن ذريته إ�ّ قلي�ً :(( والترھيب ، ومّما جاء فيھا من الصور المؤثرة الرائعة ، قوله تعالى 

  

ـ أوضح البحث أّن المعاني الكنائية ليست مEن المجEاز المحEض ، وإنمEا تقEع وسEطاً بEين الحقيقEة 12

ك معه في جھة ، وتفترق في جھة أخرى ، وا0قرب أنھا استعمال حقيقي غيEر والمجاز ، فھي تشتر

  . مقصود لذاته ، بل أريد به الد�لة وا�نتقال إلى معنى آخر ، كد�لة كثرة الرماد على الكرم 

  

ـ وجدنا من خ�ل سورة ا2سراء أّن القرآن الكريم وّظف كثيراً من المعEاني الكنائيEة ، كEالرمز ،  13

EEورة وا2شEEا بصEEا وإظھارھEEھا وتفخيمھEEاني وتشخيصEEراز المعEEي إبEEريض ، فEEاء ، والتعEEارة ، وا2يم

: مؤثرة عن طريق الكشف عن م�زمات خفيEة بEين المعEاني المختلفEة ، و0غEراض مختلفEة ، منھEا 

التنزه عن ا0لفاظ الفاحشة ، وتھويل المعاني وتجسEيمھا ، والتعميEة علEى المخEاطبين الEذين ُيخشEى 

لى القرآن وا2س�م والسعي إلEى تحريفEه ، والتعبيEر عEن المعEاني المجEردة والغيبّيEة التEي � منھم ع

  .يمكن إيصالھا با0لفاظ والصور المباشرة ، وغير ذلك من المقاصد المختلفة في القرآن الكريم 

  

14 Eئة مEي الناشEا ، وھEردة منھEواء المطEنص ، سEي الEوتية فEن ـ كشف البحث عن آثار الد�لة الص

بنية الكلمة ، أم الد�لة فوق التركيبة المتمثلة بالتنغيم الذي كان شائعاً فEي الEنص ، حيEث أسEھم مEع 

أفEأ صEفاكم ربكEم بEالبنين : (( معطيات أخرى في تعيين الد�لة ، كما رأينا ذلك مث�ً فEي قولEه تعEالى 

والوصل بين  لنغيم ھنا دور الفص، إذ يؤدي الت)) واتخذ من الم�ئكة إناثاً إنكم لتقولون قو�ً عظيماً 

  . الجمل الث�ث في ھذه ا�ية الكريمة 

  

ـ أبرز البحث دور الد�لة الصرفية في تقلبات المعاني وتصرفات الوجEوه فEي الEنص ،  وھEو ّمEا  15

أتاح للمفسرين مساحة واسعة في إبداء الرأي في معانيه المحتملة ، مستفيدين مEن ھEذه التصEرفات 

و� تمش في ا0رض مَرحا : (( ا النوع من الد�لة ، كما نجد ذلك في قوله تعالى مث�ً التي وفرھا ھذ

 . ((  
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ـ كشف البحث عن حالة التناوب في التعبير في ا�ية الواحدة ، أو ا�يات المختلفة ، بين الجمل  16

، وھذا التنEاوب  ا�سمية التي تدل على الثبوت ، وبين الجمل الفعلية التي تدل على التجدد والحدوث

ساعد على إمكان تصنيف المعاني تبعاً لrطار الذي ترد فيه الجملة ، فن�حظ أن التعبير عن القوانين 

والحقائق والصفات الثابتة وما يجري مجراھا يكون إطار الجملة ا�سمية ، وأّن التعبير عن المعاني 

لة الفعلية ، كما نلمEس ذلEك واضEحاً فEي المتحركة ، والصفات المتغيرة والمتجددة يتم في إطار الجم

  )) . إّن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيراً بصيراً : (( قوله تعالى 

  

ـ أثار البحث بعض المعاني الد�لية الناشئة من د�لة بعض ا0لفاظ المعجميEة ، أو ا�جتماعيEة ،  17

ا0ساسي لتلك الكلمة ، ويرتبط بھذا المعنى معاٍن إضافية إذ إّن لكل كلمة معنى معجمياً يمثل المعنى 

تجّلي بعض الحقائق العضوية والنفسية وا�جتماعية ، كما تبرز بعض الصفات التي ترتبط في أذھان 

الناس بالكلمة ، ومن ھEذه ا0لفEاظ ذات البعEد ا�جتمEاعي والنفسEي الEواردة فEي السEورة التEي توقEف 

وس ، دلوك الشمس ، غسق الليل ، وغيرھا من ا0لفاظ التي أثارت د�لتھا أّف ٍ ، الج: عندھا البحث 

  . اللفظية معاني وأحكاماً إضافية زائدة عن معناھا المعجمي المحّدد 

  

ـ استفاد البحث من د�لة مفاھيم بعEض التراكيEب فEي إثEارة بعEض المعEاني الد�ليEة فEي الEنص ،  18

Eه ، ومEة ، ودفع بعض الشبھات التي أثيرت فيEف ، والغايEرطية ، والوصEة الشEوم الجملEك مفھEن ذل

ا�نتفاء عند ا�نتفاء على وفق : حيث تدل ھذه التراكيب بالد�لة ا�لتزامية على مفھوم المخالفة ، أي

وقد تبين أنه ليس جميع ھذه التراكيب تدل على المفھوم ، وإنما قد تتخلّف إذا كانت ، ضوابط معينة 

  . تحققه ھناك قرائن صارفة عن 

  

ـ إّن المعيEEار الصEEحيح لمعرفEEة المشEEترك اللفظEEي ، ھEEو عنEEدما يعّبEEر اللفEEظ الواحEEد عEEن معنيEEين  19

متباينين كلّ التباين ، وعلى ذلك فإّن ما وقع من المشترك اللفظي في القرآن الكEريم قليEل جEداً ؛ 0ّن 

لبحث مجموعة من الكلمEات التEي وقد أوردنا في ثنايا ا. ا0غلب فيه  مّما تلحظ فيه الصلة المجازية 

قضى ، وجعل ، : تتصرف إلى وجوه عّده أغنت النص بمزيد من المعاني الد�لية ، من قبيل الكلمات 

وقد اتضح أّن القيمة الد�لية التي يؤديھا المشترك اللفظي ھو إضفاء خصوصية . وظّن ، وغير ذلك 

  . يتصرف إليھا  زائدة تسري من أصل معناه إلى كل وجه من الوجوه التي
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ـ اتضح من خ�ل البحث أْن � وجود للترادف التام في القرآن الكريم ، وإ�ّ سيكون الوضع أشبه  20

باللغو ، وإْن كان ممكناً في ذاته ، وقد كان استعمال القرآن الكريم دقيقاً وملحوظEاً للكلمEات التEي قEد 

ّما متناسقة مع السياقات الواردة فيھا ، وھي أ تبدو مترادفة ، لما فيھا من معان وفروق د�لية دقيقة

ن تكون متشEابھة ومتداخلEة ، أو متقاربEة د�ليEاً ، أو مفّسEرة ، وقEد لمسEنا ذلEك جليEاً فEي كثيEر مEن أ

الزخرف والذھب ، والنار وجھنم ، والتتبير وا2ھ�Eك ، : الكلمات التي وردت في السورة ، من مثل 

  . رة الد�لية في الوضع وا�ستعمال وغير ذلك مّما يلحظ فيھا المغاي

  

  

  

  

  

  

  

  

  .القرآن الكريم   

، ) ھEـ  911ت( ا2تقان في علوم القEرآن ، ج�Eل الEدين عبEد الEرحمن السEيوطي الشEافعي ،  -1

  . م 1978 -ھـ  1398،  4شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو�ده بمصر ، ط

ط ا0حكام مEن آيEات القEرآن التشEريعية ، عبEد القEادر أثر الد�لة النحوية واللغوية في استنبا -2

 .م 1986ھـ ـ 1406، 1عبد الرحمن ألسعيدي ، مطبعة الخلود ، بغداد ،ط

 ) .ت .د( أساس الب�غة ، جار 5 الزمخشري ، دار ومطابع الشعب ، القاھرة ،  -3

وزارة  أسEEاليب البيEEان فEEي القEEرآن ، السEEيد جعفEEر الحسEEيني ، مؤسسEEة الطباعEEة والنشEEر ،  -4

 ) .ت . د ( الثقافة وا2رشاد ا2س�مي ، طھران ، 

السيد محمد رشيد : أسرار الب�غة في علم البيان ، عبد القاھر الجرجاني ، تصحيح وتعليق  -5

 .م 1980ھـ ـ 1409، بيروت ، لبنان ،  1رضا ، دار الكتب العلمية ، ط

 .م 1987ا0صوات العربية ، كمال محمد بشر ، مكتبة الشباب ،  -6

محمEEد حسEEين الصEEغير ، طُبEEع فEEي دار . أصEEول البيEEان العربEEي ، رؤيEEة ب�غيEEة معاصEEرة ، د -7

 ) . ت . د( الشؤون الثقافية العامة ، 
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 1421،  10مؤسسة إسEماعيليان ، ط: أصول الفقه ، الشيخ محمد رضا المظفر ، المطبعة  -8

 .ھـ 

ا0علمي للمطبوعات ،  ، مؤسسة) ھـ  328ت ( أصول الكافي ، محمد بن يعقوب الكليني ،  -9

 .م2005ھـ ـ 1426بيروت ، لبنان ، 

ت .د ( السيد احمد الصقر ، دار المعارف ، مصEر ،    : إعجاز القرآن ، الباق�ني ، تحقيق  -10

. ( 

،  9إعجEEاز القEEرآن والب�غEEة النبويEEة ، مصEEطفى صEEادق الرافعEEي ، دار الكتEEاب العربEEي ، ط  -11

 .م  1973ھـ ـ  1393بيروت ، 

تفسEEير كتEEاب 5 المنEEزل ، ناصEEر مكEEارم الشEEيرازي ، ا0ميEEر للطباعEEة والنشEEر  ا0مثEEل فEEي -12

 .م 2005ھـ ـ 1426،  1والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط

مازن المبارك ، دار النفEائس ، . د: ا2يضاح في علل النحو ، أبو القاسم الزجاجي ، تحقيق  -13

  .م  1979ھـ ـ  1399،  3بيروت ، لبنان ، ط

وم الب�غة ، المعاني والبيان والبديع ، الخطيب القزويني ، منشورات مكتبة ا2يضاح في عل -14

  ) .ت . د( النھضة ، 

بحار ا0نوار الجامعة لدرر أخبار ا0ئمة ا0طھEار ، محمEد بEاقر المجلسEي ، مؤسسEة إحيEاء   -15

 ) .ت .د( الكتب ا2س�مية ، إيران ، قم المقدسة ، 

، منشورات دار  116مطلوب ، الموسوعة الصغيرة ، احمد . البحث الب�غي عند العرب ، د -16

 .م  1982الجاحظ للنشر ، بغداد ، 

مشEكور كEاظم العEوادي ، . البحث الد�لي في تفسير الميزان ، دراسة في تحليEل الEنص ، د  -17

 .م 2003ھـ ـ  1424،  1مؤسسة الب�غ للطباعة والنشر والتوزيع ، ط

ى جمال الدين ، دار الرشEيد للنشEر ، منشEورات مصطف. د. البحث النحوي عند ا0صوليين   -18

 .م  1980وزارة الثقافة وا2ع�م ، 

، قسم الدراسEات )  1107ت( البرھان في تفسير القرآن ،السيد ھاشم الحسيني البحراني ،  -19

 .م 1999ھـ ـ  1419 1ا2س�مية ، مؤسسة البعثة ، ط

محمEد أبEو : الزركشEي ، تحقيEق  البرھان في علوم القEرآن ،  بEدر الEدين محمEد بEن عبEد 5 -20

ھـ  1376،  1الفضل إبراھيم ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ط

 .م 1975ـ 
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ص�ح فضEل ،عEالم المعرفEة ، سلسEلة كتEب ثقافيEة شEھرية . ب�غة الخطابة وعلم النص ، د -21

ھEEـ ـ  1413، صEEفر  164يصEدرھا المجلEEس الEEوطني للثقافEEة والفنEEون وا�داب ، الكويEEت ، 

 . م 1992اغطس 

وزارة التعليم العالي : كامل حسن البصير ، طبع . احمد مطلوب ،  ود. الب�غة والتطبيق ، د -22

 . م 1982،  1والبحث العلمي ، بغداد ، ط

البيان فEي تفسEير القEرآن ، السEيد أبEو القاسEم الخEوئي ، مطبعEة العمEال المركزيEة ، بغEداد ،  -23

 .م 1988ھـ ـ  1409

موفEق : ، وضEع حواشEيه ) ھEـ 255( البيان والتبين ، أبو عمر عثمEان بEن بحEر الجEاحظ ،  -24

،  2شھاب الدين ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلميEة ، بيEروت ، لبنEان ، ط

 .م 2003ھـ ـ  1424

: ، شرحه ونشره ) ھـ 276ت( تأويل مشكل القرآن، أبو محمد عبد 5 بن مسلم بن قتيبة ،  -25

  .م1973ھـ ـ 1393،  2السيد احمد صقر ، دار التراث ، القاھرة ، ط

تEEاج العEEروس مEEن جEEواھر القEEاموس ، محEEب الEEدين أبEEو الفEEيض السEEيد مرتضEEى الحسEEيني  -26

علي سيري ، دار الفكر للطباعة والنشEر والتوزيEع ، : الواسطي الزبيدي ، دراسة وتحقيق 

 .م  1994ھـ ـ  1414

، ) ھـ  310ت(والملوك ، 0بي جعفر محمد بن جرير الطبري ،  تاريخ ا0مم/ تاريخ الطبري  -27

  ) . ت . د ( محمد أبو الفضل إبراھيم ، بيروت ، لبنان ، : تحقيق 

ھـ 745ت( تحفة ا0ريب بما في القرآن من غريب ، أثير الدين أبو حيان ا0ندلسي ،           -28

 ) . ت . د( ني ، بغداد ،     احمد مطلوب وخديجة الحديثي ، مطبعة العا. د: ، تحقيق ) 

الشيخ محمد حسن بكائي : ترتيب إص�ح المنطق ، ابن السّكيت ، رتبه وقدم له وعلّق عليه  -29

 .ھـ 1412،  1مؤسسة الطبع والنشر في ا0ستانة الرضوية المقدسة ، ط: ، الطبع 

ا2سEكندرية ،  أحمد عبد الغفار ، دار المعرفة الجامعيEة ،. التصور اللغوي عند اللغويين ، د -30

 . م 1981ھـ ـ  1401

مكتبEة : محمEد أبEو موسEى، الناشEر . التصوير البيEاني ، دراسEة تحليليEة لمسEائل البيEان ، د -31

 .م 1997ھـ ـ  1418 4وھبة ، القاھرة ، ط

محمEEد حسEEين علEEي . تطEEور البحEEث الEEد�لي ، دراسEEة نقديEEة فEEي النقEEد الب�غEEي واللغEEوي ، د -32

 .م 1988ھـ ـ 1408،  1العلّمية ، مطبعة العاني ، بغداد ، طالصغير ، منشورات دار الكتب 
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معEالم التنزيEEل ، أبEو محمEد الحسEEين بEن مسEEعود الفEراء البغEEوي : تفسEير البغEوي المسEEّمى   -33

خالEد عبEد الEرحمن العEك ومEردان سEوار ، دار : ، إعEداد وتحقيEق ) ھـ 516ت ( الشافعي ، 

 . م1986ھـ ـ 1406،  1المعرفة ، ط

أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، القاضي ناصر الدين أبEي سEعيد : اوي المسّمى تفسير البيض -34

 .م 1988ھـ ـ 1408،  1عبد 5 البيضاوي ، دار الكتب العالمّية ، بيروت ، لبنان ، ط

أحمEد حبيEب قصEير : ، تحقيEق وتصEحيح ) ھEـ  460ت ( تفسير التبيان ، الشيخ الطوسي ،  -35

 ) .ت .د( والنشر ، العاملي ، دار ا0ندلس للطبع 

تفسير جوامEع الجEامع ، الشEيخ أبEو علEي الفضEل بEن الحسEن الطبرسEي ، مEن أع�Eم القEرن  -36

) قEم ( مؤسسة النشر ا2س�مي التابعة لجماعEة المدرسEين بEـ : السادس الھجري ، تحقيق 

  .ھـ 1422،  2المشّرفة ، ط

  .1975لمصرية العامة للكتاب ، أة اعبد 5 محمود شحاتة ، الھي. تفسير سورة ا2سراء ،د -37

تفسEEير العياشEEي ، أبEEو النصEEر محمEEد بEEن مسEEعود بEEن عيEEاش السEEلمي السEEمرقندي المعEEروف  -38

الع�مEEEة السEEEيد ھاشEEEم الرسEEEولي المح�تEEEي ، منشEEEورات ا0علمEEEي : بالعياشEEEي ، تصEEEحيح وتعليEEEق 

  .م  1991ھـ  ـ 1411، 1للمطبوعات ، بيروت ، لبنان ، ط

احمEد : ، تحقيEق ) ھـ  276ت ( آن ، أبو محمد عبد 5 بن مسلم بن قتيبة ، تفسير غريب القر -39

  .م  1978ھـ ـ  1398صقر ، دار الكتب العلمية ، 

، دار المعرفEة ) ھEـ  774ت ( تفسير القEرآن العظEيم ، إسEماعيل بEن كثيEر القرشEي الدمشEقي ،  -40

  .م 1982ھـ  ـ  1402بيروت لبنان ، 

الحسEEن علEEي بEEن إبEEراھيم القّمEEي ، مEEن أع�EEم القEEرن الثالEEث الھجEEري ،  تفسEEير القّمEEي ، أبEEو -41

لجنة التحقيق والتصحيح في المؤسسة ، بيروت ، لبنEان : منشورات ا0علمي للمطبوعات ، إشراف 

  .م 1991ھـ  ـ  1412،  1، ط

  ) . ت.د( ، طھران ،  2دار الكتب العلمية ، ط: التفسير الكبير ، الفخر الرازي ، الناشر  -42

  .م1990،  4ين ، بيروت ، لبنان ، طالتفسير الكاشف ، محمد جواد مغنية ، دار العلم للم�ي -43

تفسEEير الكاشEEف عEEن حقEEائق غEEوامض التنزيEEل وعيEEون ا0قاويEEل فEEي وجEEوه التأويEEل ، جEEار 5  -44

م محمد بن عبد الس�: ، رتبه وضبطه وصححه ) ھـ  538( محمود بن عمر بن محمد الزمخشري ، 

 -ھEEـ 1424 3شEEاھين ، منشEEورات محمEEد علEEي بيضEEون ، دار الكتEEب العلّميEEة ، بيEEروت ، لبنEEان ، ط

  .م 2003
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محمEد صEالح . د: التفسير والمفسرون في العصر الحديث ، عبد القادر محمEد صEالح ، قEدم لEه  -45

  .م 2003 -ھـ 1424، 1ا�لوسي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط

46 – EEر فEEب النشEEزري تقريEEن الجEEر ، �بEEراءات العشEEـ833ت (ي القEEديم ) ھEEق وتقEEراھيم : ، تحقيEEإب

  .  م  2004 -ھـ  1425عطوة عوض ، دار الحديث ، القاھرة ، 

، دار ) ھEEـ 816( التعريفEEات ، الشEEريف الجرجEEاني ، أبEEو الحسEEن علEEي بEEن محمEEد بEEن علEEي ،  – 47

  .م 1981 -ھـ 1406الشؤون الثقافية العاّمة ، بغداد ، 

  1التقديم والتأخير في القرآن ، حميد أحمد عيسى ، دار الشؤون الثقافية العاّمEة ، بغEداد ، ط، – 48

  . م1996

 -ھEـ 1375تلخيص البيان في مجازات القرآن ، الشريف الرضي ، مطبعة المعارف ، بغEداد ،  – 49

  . م1955

( ّمي المعEروف بالصEدوق ، ثواب ا0عمال ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الق -50

  .ھـ 1391علي أكبر الغفاري ، مكتبة الصدوق ، طھران ، : ، صححه وعلق عليه ) ھـ 381ت 

فخEر الEدين قبEاوة ، : الجنى الEداني فEي حEروف المعEاني ، حسEن بEن قاسEم المEرادي ، تحقيEق  -51 

  .م 1992 -ھـ 1413،  1ومحمد نديم فاضل ، دار الكتب العلّمية ، بيروت ، لبنان ، ط

صدقي محمد جميل ، : جواھر الب�غة في المعاني والبيان والبديع ، أحمد الھاشمي ، إشراف  -52 

  .2للطباعة والنشر ، ط) عليه الس�م ( مؤسسة الصادق 

احمEد مزيEد : الحجة في القراءات السبع ، أبو عبد 5 الحسEين بEن أحمEد بEن خالويEة تحقيEق  – 53

فتحي حجازي ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتEب العلميEة ، بيEروت . د: المزيدي ، قدم له 

  . م  1999 -ھـ  1420لبنان ، 

الخصائص ، أبEو الفEتح عثمEان بEن جنEي ، تحقيEق محمEد علEي النجEار ، دار الشEؤون الثقافيEة  -54 

  .م 1990،  4العامة ، وزارة الثقافة وا0ع�م ، بغداد ، ط

محمود البستاني ، مؤسسة الطبع التابعة لyستانة الرضEوية . رآن ، ددراسة فنية في صور الق -55

  .ھـ 1421، مشھد ،  نالمقدسة، إيرا

طEاھر سEليمان حمEودة ، الEدار الجامعEة للطباعEة والنشEر ، . دراسة المعنى عند ا0صEوليين ، د -56

  .م 1983 -ھـ 1403ا2سكندرية ، 

( الدين عبد الEرحمن بEن أبEي بكEر السEيوطي ،         الدر المنثور في التفسير المأثور ، ج�ل  -57

 -ھEـ 1424،  2، منشورات محمد علي بيضون  دار الكتب العلميEة، بيEروت ، لبنEان ، ط) ھـ 911ت

  .م 2004
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دروس فEEي علEEم ا0صEEول ، الحلقEEة ا0ولEEى ، السEEيد محمEEد بEEاقر الصEEدر ، دار الكتEEاب اللبنEEاني ،  -58

  .م1978،  1بيروت ، لبنان ، ط

السEيد : دروس في علم ا0صول ، الحلقة الثالثEة ، السEيد محمEد بEاقر الصEدر ، تحقيEق وتعليEق  -59

  .م 2000 -ھـ 1421، 1علي حسن مطر ، المطبعة ، تارة ، ط

محمEEد عبEEد المEEنعم : ، تعليEEق وشEEرح ) ھEEـ 471ت( د�ئEEل ا2عجEEاز ، عبEEد القEEاھر الجرجEEاني ،  -60

  .ھـ 1389 –م 1969، 1ط مكتبة القاھرة ،: الخفاجي ، الناشر 

  ) .ت .د( مكتبة ا�نجلو ـ المصرية ، : إبراھيم أنيس ، الناشر . د�لة ا0لفاظ ، د -61

، مؤسسة دار البحوث للدراسات  2/فاضل المالكي ، الموسوعة القرآنية . الد��ت القرآنية ، د -62

  .ھـ 1424ا2س�مية ، 

، بغEداد،  1حامEد كEاظم عبEاس ، ط. ، د)دراسة لغويEة (  الد�لة القرآنية عند الشريف المرتضى -63

  .م2004

  .م 1985عبد الكريم مجاھد ، دار الضياء ، .الد�لة اللغوية عند العرب ، د -64

الEدكتور ص�Eح الEدين الھEواري ، منشEورات ومكتبEEة : ديEوان بشEار بEن بEرد ، قEدم لEه شEرخه  -65 

  .م 1997الھ�ل ، الطبعة ا0خيرة ، بيروت ، 

عمر فاروق الطباع ، شركة دار ا0رقم بن . د: ديوان جرير ، شرحه وضبطه نصوصه وقدم له  -66

  .م1997 -ھـ 1417، 1أبي ا0رقم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط

عمر فاروق الطباع ، . د: ديوان حسان بن ثابت ا0نصاري ، شرحه وضبطه نصوصه وقدم له  -67

  ). ت .د( بن أبي ا0رقم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ،  شركة دار ا0رقم

ديوان الحماسة ، أبو تمام حبيب بن أوس الطائي ، شرح التبريزي ، دار القلم ، بيروت ، لبنان  -68

  ) .ت . د( ، 

 أحمEد حسEن بسEج ، دار الكتEب العلميEة ، بيEروت ، لبنEان ،: ديوان ذي الرمة ، قدم وشرح لEه  -69

  .م 1995 -ھـ 1415، 1ط

ديوان زھير بن أبي سلمى ، شرح أبي الحجاج يوسف بن عيسى المعروف با0علم الشنتمري ،  -70

  ) .ت . د( المكتبة التجارية لصاحبھا مصطفى محمد ، بشارع محمد علي بمصر ، 

  .م 1997، بيروت ، 1الدكتور سعدي ضّناوي ، دار صادر ، ط: ديوان العجاج ، قدم له وحققه  -71

ھاشم الطعان ، وزارة الثقافة وا�ع�Eم ، مديريEة : ديوان عمر بن معد يكرب الزبيدي ، صنعه  -72

  ) .ت .د( الثقافة العامة ، 
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عقEد : أبو القاسم كرجEي ، مطبعEة : الذريعة إلى أصول الشريعة ، الشريف المرتضى ، تحقيق  -73

  .ھـ 1348دانكشاه ، طھران ، 

تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، أبو الفضل شھاب الدين السيد محمود روح المعاني في  -74

علي عبد الباري عطية ، منشورات محمد علي : ضبطه وصححه ) ھـ  1270ت (ا�لوسي البغدادي 

  .ھـ 1426م ، 2005،  2بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط

، مؤسسEة أنEوار الھEدى للطباعEة 2الحم�Eوي ، ط شذى العرف في فن الصرف ، ا0سEتاذ احمEد -75

  .م 2003 -ھـ 1424والنشر ، مطبعة مھران ، إيران ، 

شرح ابن عقيل ، بھاد الدين عبد 5 بن عقيل المصري ومعه منحة الجليل بتحقيEق شEرح ابEن  -76

  .ھـ 1424عقيل لمحمد محي الدين عبد الحميد ، انتشارات ناصر خسرو ، 

. د( يعيش بن علي بن يعيش النحوي ، طبعة ميرقم ، ناصر خسرو ،          ، شرح المفصل  -77 

  ) .ت 

الدكتور فخEر الEدين قبEاوة ، دار : شعر زھير بن أبي سلمى ، صنعة ا0علم الشنتمري ، تحقيق  -78

  .م2002الفكر ، دمشق ، سورية ، 

: بن فارس ، حققه وقدم له  الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في ك�مھم ، أبو الحسن أحمد -79

  .ھـ 1382م ، 1963بدران للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، . مصطفى الشويمي ، مؤسسة أ

عبEEد 5 الع�يلEEي ، دار الحضEEارة العربيEEة : الصEEحاح فEEي اللغEEة ، الع�مEEة الجEEوھري ، تقEEديم  -80

  ) .ت .د( ،بيروت ، 

ماعيل بن إبراھيم البخاري ، تخريج وضبط وتنسيق صحيح البخاري ، أبو عبد 5 محمد بن إس -81

  .م1989 -ھـ 1421، 1صدقي جميل العطار ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط: الحواشي 

محمEEد حماسEEة عبEEد اللطيEEف ، جامعEEة . الع�مEEة ا2عرابيEEة فEEي الجملEEة بEEين القEEديم والحEEديث ، د -82

  .م1984الكويت ، 

مجيEEد الماشEEطة ، منشEEورات الجامعEEة المستنصEEرية ، بغEEداد ، : ، ترجمEEة علEEم الد�لEEة ، بEEالمر  -83

  .م 1985

مجيEEد الماشEEطة ، دار الشEEؤون الثقافيEEة ، سلسEEلة : علEEم الد�لEEة السEEلوكي ، �ينEEز ، ترجمEEة  -84

  .م 1986الموسوعة الثقافية ، بغداد ، 

ن المطبوعات الجامعية ، الجزائر فايز الداية ، ديوا. علم الد�لة العربي ـ النظرية والتطبيق ، د -85

  .م  1973، 

  .م  1986عبد العزيز عتيق ، دار النھضة العربية ، بيروت ، . علم المعاني ، د -86
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فEEروق اللغEEات فEEي التمييEEز بEEين مفEEاد الكلمEEات ، نEEور الEEدين بEEن نعمEEة 5 الحسEEيني الموسEEوي  -87

، 3مكتEب نشEر الثقافEة ا2س�EEمية ، طالEدكتور محمEد غضEEبان الدايEة ، : الجزائEري ، حققEه وشEرحه 

  .ھـ 1415

منشEEأة : منيEEر سEEلطان ، نشEEر . ، د -دراسEEة ا0سEEلوب –الفصEEل والوصEEل فEEي القEEرآن الكEEريم  -88

  .م 1979المعارف ا2س�مية في ا2سكندرية ، ج�ل حربي وشركاؤه ، 

 -ھEEـ 1400، 2، طإبEEراھيم السEEامرائي ، مؤسسEEة الرسEEالة ، بيEEروت . الفعEEل زمانEEه وأبنيتEEه ، د -89

مصEر ، دار النھضEة : ملتEزم الطبEع والنشEر ، علEي عبEد الواحEد وافEي . د، فقه اللغة  -87.م 1980

  ) . ت. د (، 6ط،مطبعة نھضة مصر بالفجالة ،

دار ، منشEورات دار الجEاحظ للنشEر ، خليل إبEراھيم العطيEة . د،في البحث الصوتي عند العرب  -90

  .م1983-ھـ 1403،بغداد ، الحرية للطباعة 

 -ھEـ 1386،  5ط، لبنEان ، بيEروت ، دار إحيEاء التEراث العربEي ، سEيد قطEب ،في ظ�ل القEرآن  -91

  .م1966

مھدي المخزومي ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي . في النحو العربي قواعد وتطبيق ، د  -92

  .م  1966،  1الحلبي وأو�ده بمصر ، ط

93- Eيدا ، . ه ، دفي النحو العربي نقد وتوجيEرية ، صEة العصEورات المكتبEي ، منشEدي المخزومEمھ

  .م  1964،  1بيروت ، ط

ه 1403القاموس المحيط ، محب الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، دار الفكر ، بيروت ،  -94 

  .م 1983 –

95- Eر الكامل في التأريخ ، محمد بن محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بEابن ا0ثي

، تحقيEق أبEو الفEداء عبEد 5 القاضEي ، منشEورات محمEد ) ھEـ  630ت ( الجزري الملقب بعز الدين 

  .م 2003 -ھـ 1424علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

كتاب سيبويه ، أبو بشر عمEرو الملقEب بسEيبويه ، منشEورات مؤسسEة ا0علمEي للمطبوعEات ،  -96

  .م 1967ھـ ، 1387،  2ان ، طبيروت ، لبن

( الكتابة الشعر ، أبو ھ�ل الحسن بن عبد 5 بن ھ�Eل سEھل العسEكري     –كتاب الصناعتين  -97

، 2مفيEEد قبيحEEة ، دار الكتEEب العلميEEة ، بيEEروت ، لبنEEان ، ط. د: حققEEه وضEEبط نصEEه ) ھEEـ 395ت 

  .م 1989 -ھـ 1409
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علEي الفEاروقي المتEوفي فEي القEرن الثEاني عشEر كشاف اصEط�حات الفنEون ، التھEانوي محمEد  -98

لطفي عبد البديع ، مراجعة أمين الخولي ، الھيئEة المصEرية العامEة للكتEاب ، . د: الھجري ، تحقيق 

  .م 1972القاھرة ، 

، أبو إسحاق احمEد بEن محمEد ) تفسير الثعلبي ( الكشف والبيان في تفسير القرآن المعروف بـ  -99

سيد كسEروي حسEن ، منشEورات محمEد علEي بيضEون ، : ، تحقيق ) ھـ 427ت (بن إبراھيم الثعلبي 

  ) .ت . د ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

كفاية ا0صول ، المحقق محمد كEاظم الخراسEاني ، مEع حواشEي المحقEق الميEرزا أبEي الحسEن  -100

  .ھـ 1421،  2ان ، طسامي الخفاجي ، منشورات دار الحكمة ، قم ، إير: المشكيني ، تحقيق 

  .م1980ة المصرية العامة للكتاب ، حلمي خليل ، الھيئ. الكلمة دراسة لغوية ومعجمية ، د -101

، 2، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط) ھـ 711ت ( لسان العرب ، ابن منظور ،  -102

  .م 1997ھـ 1418اعتنى بتصحيحھا أمين محمد عبد الوھاب ومحمد الصادق العبيدي ، 

عبد الجليل عبد الرحيم ، مكتبة الرسالة الحديثة ، ا0ردن ، الزرقEاء ، . لغة القرآن الكريم ، د -103

  .م 1981 -ھـ 1401،  1ط

،  4عEالم الكتEب ، ط: تمام حسان ، نشEر وتوزيEع وطباعEة . اللغة العربية معناھا ومبناھا ، د -104

  .م 2004 -ھـ 1425

صEEEبحي الصEEEالح ، دار العلEEEم للم�يEEEين ، الطبعEEEة السادسEEEة . القEEEرآن ، دمباحEEEث فEEEي علEEEوم  -105

  .م 2005والعشرون ، 

ضEياء الEدين نصEر 5 ابEن أبEي الكEرم محمEد بEن . المثل السائر فEي أدب الكاتEب والشEاعر ، د -106

حققه وعلق عليه ، الشيخ كامل محمEد محمEد ) ھـ 637ت ( محمد بن عبد الكريم بن ا0ثير الجزري 

-ھEـ 1419،  1يضة ، منشورات محمد علEي بيضEون ، دار الكتEب العلميEة ، بيEروت ، لبنEان ، طعو

  .م 1998

محمEد . د: مجاز القرآن ، أبو عبيدة معمر بن المثنEى ، عارضEه وعEق بأصEوله وعلEق عليEه  -107

  .م 1970-ھـ 1390، 2فؤاد سركين ، مكتبة الخناجي ، دار الفكر ، ط

محمد حسين علي الصغير ، دار الشEؤون . الفنية وب�غته العربية ، دمجاز القرآن خصائصه  -108

  .م 1994الثقافية العامة ، العراق ، بغداد ، 

مؤسسEة الھEدى ) ھEـ 548( محاضرات في علوم القرآن ، أبو الفضل بن الحسEن الطبرسEي ،  -109

  .م 1997 -ھـ 1417،  1للنشر والتوزيع ، ط
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: ، تحقيEEق ) ھEEـ 1085ت ( حEدث الفقيEEه فخEEر الEدين الطريحEEي ، مجمEع البحEEرين ،  العEEالم الم -110

  ) .ت .د( المكتبة المرتضوية 2حياء تراث الجعفرية : السيد أحمد الحسيني ، عنيت بنشره 

محEEيط المحEEيط ، بطEEرس البسEEتاني ، مكتبEEة لبنEEان ، بيEEروت ، طبEEع مؤسسEEة جEEواد للطباعEEة ،  -111

  .م1983

ضEEبطه وصEEححه ) ھEEـ 911ت ( اعھEEا ، ج�EEل الEEدين السEEيوطي المزھEEر فEEي علEEوم اللغEEة وأنو -112

فؤاد علي منصور ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : ووضع حواشيه 

  .م 1998 -ھـ 1418،  1لبنان ، ط

مسائل فقھية ، عبد الحسين شرف الدين الموسوي ، مؤسسة أنصEاريان للطباعEة والنشEر ،  -113 

  .م 1999ھـ 1420،  إيران ، قم

المفردات في غريEب القEرآن ، أبEو القاسEم الحسEين بEن محمEد المعEروف بالراغEب ا0صEفھاني           -114

محمد سEيد كي�نEي ، عنEت بنشEره المكتبEة المرتضEوية ، طھEران ، : ، تحقيق وضبط ) ھـ 502ت ( 

  ) .ت.د(بين الحرمين ، 

حمود بن عمر الزمخشري ، قدم له ووضع حواشيه المفصل في صناعة ا0عراب ، جار 5 م -115

  .م 1999 -ھـ 1420، 1أميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط. وفھارسه ، د

حققEه وقEدم لEه ) ھEـ 626ت ( مفتاح العلوم ، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علEي السEكاكي  -116

د علEي بيضEون ، دار الكتEب العلميEة ، بيEروت ، عبد الحميد ھنداوي ، منشورات محم. د: وفھرسه 

  .م1999 -ھـ 1420،  1لبنان ، ط

، ) ھـ 381ت(معاني ا0خبار ، الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي  -117

  .ھـ 1379انتشارات إس�مي ، إيران ، : علي أكبر الغفاري ، الناشر : عني بتصحيحه 

فتحي أحمد عEامر ، منشEأة المعEارف با2سEكندرية ، . في ا0سلوب القرآني ، دالمعاني الثانية  -118

  ) .ت.د( مطبعة أطلس ، القاھرة ، 

  .م1977،  3المعاني في ضوء أساليب القرآن ، عبد الفتاح �شين ، دار المعارف بمصر ، ط -119

، 2لكتEب ، بيEروت ،ط، عEالم ا) ھEـ 207ت( معاني القرآن ، أبو زكريا يحيى بEن زيEاد الفEراء  -120

  .م1980

: تحقيق ) ھـ436ت( المعتمد في أصول الفقه ، أبو الحسن محمد بن علي البصري المعتزلي  -121

محمد حميد خلف 5 بتعاون محمد بكر وحسن حنفي ، المعھد الفرنسي للدراسات العربية ، دمشق ، 

  .م1964 -ھـ 1384
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ني ، مؤسسEة المعEارف للمطبوعEات ، بيEروت ، معجم المصطلحات ا0صولية ، محمEد الحسEي -122 

  .م 1995 -ھـ1415، 1لبنان ، ط

عبEد الس�Eم : معجم مقاييس اللغة ، أبو الحسن احمEد بEن فEارس بEن زكريEا ، تحقيEق وضEبط  -123

  . ھـ 1404محمد ھارون ، مكتب ا2ع�م ا2س�مي ، مطبعة مكتب ا2ع�م ا2س�مي ، 

 2، الغزالي أبو حامد محمد بن محمد ، المطبعة العربية مصر ، ط معيار العلم في فن المنطق -124

  .م 1927 -ھـ 1346، 

جمال الدين بن يوسف بن احمد بEن عبEد  مغنى اللبيب عن كتب ا0عاريب ، أبو محمد عبد 5 -125

علي عاشور  أبو عبد 5: ، شرح آياته وعلق عليه ) ھـ 761ت( بن ھشام ا0نصاري المصري  5

  .م 2001-ھـ 1421، 1نوبي ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، لبنان ، طالج

  . م1979تمام حسان ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، . مناھج البحث في اللغة ، د -126

  .م1950، 3احمد احمد بدوي ، مكتبة النھضة ، مصر ، القاھرة ، ط. من ب�غة القرآن ، د -127

: نEEادر النقEEي ، المطبعEEة : مEEال فEEي تEEواريخ النبEEي وا�ل ، عبEEاس القمEEي ، ترجمEEة منتھEEى ا� -128

  .م 2004 -ھـ 1425مؤسسة المحبين للطباعة والنشر ، إيران ، : سرور ، الناشر 

  .م 1968 -ھـ 1388،  3المنطق ، الشيخ محمد رضا المظفر ، مطبعة النعمان ، النجف ، ط -129

130- EEي التفسEEائي فEEنھج البنEEع ، المEEر والتوزيEEة والنشEEدى للطباعEEتاني ، دار الھEEود البسEEير ، محم

  .م 2001-ھـ 1422،  1بيروت ، لبنان ، ط

،  1مكتبEEة السEEيد المدرسEEي ، ط: مEEن ھEEدى القEEرآن ، السEEيد محمEEد تقEEي المدرسEEي ، الناشEEر  -131

  .ھـ 1406

132- Eة ا0مEائي ، مؤسسEين الطباطبEد حسEيد محمEرآن ، السEير القEي تفسEر الميزان فEع(ام المنتظ (

  .م 2004 -ھـ 1425

احمد عبد الستار الجواري ، مطبعEة المجمEع العلمEي . نحو التيسير ، دراسة ونقد منھجي ، د -133

  .م 1984 -ھـ 1404العراقي ، 

احمEEد عبEEد السEEتار الجEEواري ، مطبعEEة المجمEEع العلمEEي العراقEEي ، بغEEداد ، . نحEEو القEEرآن ، د  -134

  .م 1974

-ھEـ 1407احمد عبد الستار الجواري ، مطبعة المجمع العلمEي العراقEي ، . ، د  نحو المعاني -135

  .م1987

  .م1986، دار المعارف ، مصر ، 2النحو الوافي ، عباس حسن ، ط -136
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د حاتم صالح الضامن ، وزارة التعليم العEالي . أ : نصوص محققة في اللغة والنحو ، تحقيق  -137

  ) . ت . د ( ، والبحث العلمي ، جامعة بغداد 

: صححه وعلق عليه ) ھـ 1112ت ( نور الثقلين ، عبد علي بن جمعه العروسي الحويزي ،  -138

  .ھـ 1326،  2السيد ھاشم الرسولي المح�تي ، دار التفسير ، قم المقدسة ، ط

 نھاية ا0صول ، حسين علي المنتظري ، تقرير عن بحث المرحوم آية 5 البروجردي ، الدار -139

  .م 1987 -ھـ 1407،  4ا2س�مية ، بيروت ، ط

، شEرح الشEيخ محمEد عبEده  ) عليEه الس�Eم ( نھج الب�غة 0مير المؤمنين علي بن أبي طالب  -140

  ) .ت . د( منشورات مكتبة النھضة بغداد ، مطبعة بابل ، بغداد ، 

حEاتم صEالح الضEامن ، . د: الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ، ھارون بن موسى ، تحقيEق  -141

  .م1989 -ھـ 1409بغداد ،  –دار الحرية الطباعة 

وسائل الشيعة إلEى تحصEيل مسEائل الشEريعة ، محمEد بEن الحسEن بEن علEي بEن الحسEين الحEر  -142

آية 5 العظمى السيد شھاب الدين المرعشي النجفي ، منشورات دار : قدم له) ھـ 1104ت( العاملي

  .م 2007 -ھـ 1427، 1يروت ، لبنان ،  طا0علمي للمطبوعات ، ب

  

  

  

  

  

        ::::الرسائل اجلامعية الرسائل اجلامعية الرسائل اجلامعية الرسائل اجلامعية 

 548ت ( البحث الد�لي في تفسير مجمع البيان للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي  -143

 -ھEـ 1427،   أطروحة دكتوراه ، خليل خلف بشير العامري ، كلية ا�داب ، جامعEة البصEرة ، ) ھـ 

  .م 2006

دراسEة لغويEة ود�ليEة ، أطروحEة دكتEوراه ، عبEد الكEريم ناصEر ) عليEه الس�Eم ( سورة ھEود  -144

  .م 2000 -ھـ 1421محمود الخزرجي ، كلية ا�داب ، جامعة البصرة ، 

دراسEEة تحليليEEة ، رسEEالة ماجسEEتير ، عEEدنان خالEEد فضEEل ) ق ( الEEنظم القرآنEEي فEEي سEEورة  -145

 . م 2000 -ھـ 1421المرابحي ، كلية ا�داب ، جامعة البصرة ، 
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