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Abstract 

The research aimed at explaining the worshipped entities other than 

Allah, while conducting a detailed linguistic analysis on Quran verses 

related to these entities.  

The research dealt with entities worshipped in order to legalize what 

Allah had forbidden and to forbid what Allah has permitted. 

These entities were (metaphoric entities) in this study to distinguish 

these from entities that were thought to have powers, like sympathetic 

entities, the present life, human desires, and whimsies. 

 
ممخص البحث 

لقد ذكر القرآف الكريـ كثيران مف المعبكدات الشركية كتناكليا في آيات كثيرة جاكزت المئتيف 
كالعشريف آية، كقد ذكرت فييا ىذه المعبكدات بسياقات مختمفة تنكعت فييا الفنكف البالغية تنكعان 

. إعجازيان يتناسب مع طبيعة ىذا المعبكد كعابديو
المعبكدات مف عيًبد عبادة مباشرة مف دكف اهلل تعالى، أم انيا اتخذت ككاف مف بيف ىذه 

، كمنيا مف لـ تعبد (عمييما السالـ)اليان بيده الخير كالشر كاألصناـ كاألكثاف كعزير كالمسيح 
عمى الحقيقة كلـ تتخذ آلية، كلكف في انشغاليـ بيا كاستمتاعيـ بممذاتيا كاغترارىـ بزينتيا عيٌدت 

مباشرة ليا، كمف ىذه المعبكدات التي اسميناىا في ىذا البحث بالمعبكدات العاطفية، عبادة غير 
.  الحياة الدنيا، الشيكات، اليكل، التي تـ قراءتيا بالغيان في سياقاتيا في ىذا المبحث
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: توطئة
عمى الفطرة السميمة كىي فطرة التكحيد، كحبب الييـ اإليماف ككره  خمؽ اهلل تعالى خمقو

الفسكؽ كالعصياف، إال اف كثيران مف الناس جانب ىذه الفطرة السميمة كاتبع خطكات الكفر ك
الشيطاف كىكل األنفس كشيكاتيا التي آلت بيـ الى إيثار الحياة الدنيا كزينتيا عمى اآلخرة 

.  كنعيميا
الحياة الدنيا كالشيكات كاليكل التي انضكت تحتيا أمكر : العاطفيةشممت المعبكدات كقد 

ة انشغؿ الناس بيا عف ذكر اهلل تعالى كالتي رمز الييا بزينة الحياة الدنيا، كىي كؿ ممذات كثير
الدنيا مف النساء كالبنيف كالذىب كالفضة كالخيؿ المٌسكمة كاالنعاـ كالحرث كغيرىا، مما حرص 

اهلل الناس عمى االستمتاع كاالغترار بيا، فأصبحت ىذه الحياة الدنيا كزينتيا معبكدىـ مف دكف 
.  تعالى

 

 :الحياة الدنيا
في أربعة كستيف مكضعان مف القرآف  (الحياة الدينيا)كردت لفظة الحياة مكصكفة بالدينيا 

، بيَّف كاحده كثالثكف مكضعان منيا أنيا صرفت الناس عف اآلخرة كشغمتيـ عف اهلل تعالى (ُ)الكريـ 
نكار البعث كالنشكر، أك نكار ألكىيتو كا  يثار ممذات الدنيا كزينتيا  إما بالكفر بو كا  بترؾ طاعتو كا 

. ليـ غير مباشران الزائمة عمى نعيـ اآلخرة الدائـ، فكانت معبكدان 
 ې ې ڭ ڭ ڭٺ:المنفعة، كمنو قكلو تعالى: نقيض المكت، كالحياة: كالحياة 

 الحياة الدنيا: كالحياة باعتبار الدنيا كاآلخرة ضرباف)) ،(ِ)منفعة: ، أم[ُٕٗ: البقرة]ٺۉۉې
القرب بالذات أك بالحكـ، كيستعمؿ في المكاف كالزماف : كالدينيا،الدُّدنكي )) ،(ّ)( (كالحياة اآلخرة

 چ چٺ:، كقاؿ تعالى[ٗٗمف اآلية : األنعاـ]ٺھ ھ ھ ھ ہ ہٺ : كالمنزلة، قاؿ تعالى

، ىذا بالحكـ، كيعبر باألدنى تارة عف األصغر فيقابؿ باألكبر، نحك قكلو [ٖ: النجـ] ٺچ
ٺ  :، كتارة باألرذؿ فيقابؿ بالخير، نحك قكلو تعالى[ٕمف اآلية : المجادلة]ٺڦڦڀڀڀڀٺ:تعالى

نحك قكلو كعف األكؿ فيقابؿ باآلخر،  ،[ُٔمف اآلية : البقرة] ٺۉ ۉ ې ې ڭ ڭ ڭ
چ ٺ:،كتارة باألقرب فيقابؿ باألقصى، نحك قكلو تعالى[ُُمف اآلية:الحج] ٺھ ھ ھٺ:تعالى

، كجمع الدينيا الدُّدنى، كخيصَّ الدنيُّد بالحقير [ِْف اآلية ـ: األنفاؿ] ٺ ٺ ٺ ڃ ڃ ڃ ڃ
.  (ْ)((دنيه بيِّفي الدناءة: ، يقاؿيئالقدر، كيقابؿ بو الس

في مكاضع كثيرة فكصفيا مرة بالمعب كالميك  (الحياة الدينيا)كقد ذكر القرآف الكريـ  
جماؿ كالزينة فإنيا فانية كتحدث في مكاضع كثيرة عف مصير ىذه الحياة كأنيا ميما بمغت مف اؿ

                                         
 . ِِٓ-ِِْ :، محمد فؤاد عبد الباقيالمعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ: ينظر (ُ)
 .(حيا)، مادة َُِ/ٖ: ، ابف منظكرلساف العرب (ِ)
 .ِٗٔ :، الراغب االصفيانيمفردات ألفاظ القرآف (ّ)
 .ُّٗ: نفسو (ْ)
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ذا كاف القرآف الكريـ قد قمؿ مف أمر ىذه الدنيا فإف القصد مف  كزائمة، كأف متاعيا قميؿ زائؿ، كا 
ذلؾ كاف تنظيـ شؤكف ىذه الحياة كالرقي بيا إلى مستكل رفيع، كعدـ االغترار بممذاتيا 

نما أخذ مف كؿ شيء بنصيبو كما(ُ)كاالنصراؼ إلييا عف اآلخرة  ائ ائ ى ىٺ: قاؿ تعالى ، كا 

كفضالن عف ذلؾ  ،[ٕٕمف اآلية : القصص] ٺىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئەئ ەئ
فإف مف أنكاع اإلشراؾ باهلل تعالى أف يقصد اإلنساف بعممو الدنيان كىذه اإلرادة تشتمؿ عمى ابتغاء 

رؾ األصغر الدينيا بالعمؿ الصالح نحك الرياء كالسمعة أك الماؿ أك الجاه، كىذا كمو مف باب الش
. (ِ)الذم ابتغى أصحابو ثكاب الدينيا كآثركه عمى ثكاب اآلخرة 

: في قكلو تعالى االكلى، يفتكسأتناكؿ بالتحميؿ آم 
 ٺ جت يب ڳ ڳ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ یی ڳ ڳ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئٺ 
. [األعراؼ]

ف بينيما شبو كماؿ اتصاؿ فقد كقعت إلالستئناؼ البياني، إذ  (*)فيًصمت الجممة عما قبميا
؟ فمف ىؤالء الكفار: جكابان عف سؤاؿ مقدر ككأنو قيؿ

لما فيو مف إيجاز كتنبيو معان، فقد أشار بو إلى  ٺېئٺكبدأ الكالـ باالسـ المكصكؿ      
زينة كمتاع،  مكصكؼ بعدة صفات، كىي اتخاذ الديف ليك كلعب كاالغترار بالدنيا كما فييا مف

. (ّ)فيبنى الحكـ عمى ىذه الصفات 
افتعاؿ مف األخذ كييعدىل إلى مفعكليف كيجرم مجرل : ، االتخاذٺىئىئىئېئٺ: كقكلو

يقاؿ لمطاعة كالجزاء كاستعير لمشريعة، كالديف كالمٌمة، لكنو يقاؿ اعتباران )): ، كالديف(ْ)الجعؿ
، فيككف الديف ىنا بمعنى الممَّة، أم ما يتدينكف بو كينتحمكنو، كىـ (ٓ)((بالطاعة كاالنقياد لمشريعة

كا ىذا الديف ليكان كلعبان، أم جعمكه مجمكعة أمكر ىي مف الميك كالمعب كالعبث عند قد اتخذ
 ٺڦ ڦ ڀ ڀ ڀ ڀ ٹ ٹٺ :أصناميـ، كالميكاء كالتصدية عند الكعبة، كما قاؿ تعالى

، كلـ يقؿ اتخذكا الميك كالمعب دينان، ألنيـ لـ يجعمكا كؿ ما ىك ليك كلعب [ّٓمف اآلية : األنفاؿ]
ليـ فجمعكا لو أشياءن مف الميك كالمعب كسمُّدكىا دينان كاعتقدكا فييا  كا إلى انتحاؿ ديفو دينان، بؿ عمد

ىنا ألف سياؽ الكالـ جاء عف  (المعب)عمى  ٺڍٺ، كتقديـ (ٔ)العبادة كالتقرب إلى اهلل تعالى زلفى
قضى عف يكـ القيامة كما سبقت اإلشارة إليو آنفان في الحديث عف آية الحديد، فذكر ترتيب ما اف

                                         
 .ّّٕ-ّّْ: احمد احمد بدكم. ، دمف بالغة القرآف: ينظر (ُ)
 .َْٗ-َّْ: ، صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخالتمييد لشرح كتاب التكحيد: ينظر (ِ)
. [األعراؼ] ٺ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائۅ ى ى ې ې ې ې ى ى ٺ  :كىي قكلو تعالى (*)
. ُّٔ: مف بالغة القرآف: ينظر (ّ)
 .ٕٔ: مفردات ألفاظ القرآف: ينظر (ْ)
. ِّّ: نفسو (ٓ)
. ُُٓ/ٖ، ُٕٓ/ٔ: كالتنكير التحرير: ينظر (ٔ)
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مف شأنو أف ينسي الالىي كيشغمو  ٺڍٺ كبدأ بما انتيى إليو اإلنساف مف الحاليف، فضالن عف أف
، ٺحب جب يئ ىئ مئ حئ جئٺ :عما ينفعو، كقد نسب اهلل تعالى النسياف إلى الكافريف ىنا فقاؿ

لمتكثير كالمبالغة  (المعب)ك ٺڍٺكتنكير  ،(ُ)لمناسبتو النسياف (المعب)عمى  ٺڍٺكلذلؾ قدَّـ 
. كصؼ انغماسيـ في شيكاتيـ كممذاتيـ كجعميا مف الديف

خدعتيـ، كظنكا أنو ال حياة بعدىا كال بعث كال نشكر، كأف : ، أمٺڳ ی ڳٺ:كقكلو
سناد التغرير إلى الحياة الدينيا إسناد مجازم مف باب المجاز العقمي  ، (ِ)نعيميا دائـ ليـ، كا 

كانصرفكا إلييا، كتشبثكا بيا كجعمكىا ىميـ األكؿ كترككا  كالمراد أنيـ اغتركا بالحياة الدنيا كزينتيا
 چ چ چٺ:()عبادة اهلل تعالى كحده، كما قاؿ  الغاية الرئيسة مف الخمؽ كالكجكد كالحياة كىي

تككيد التخاذ دينيـ ليكان كلعبان بككنيـ مغتريف بالدنيا  ٺڳٺ ك  ،[ٔٓ: الذاريات] ٺڃ ڃ ڃ
ممذاتيا حتى جعمكا دينيـ ىزكان كسخرية مف أجؿ ذلؾ، أم أف الىثيف كراءىا طمعان في متاعيا ك

. (ّ)ينسي الديف حتى ييتخذ ليكان كلعبان  نيااالغترار بالد
الفاء لمتقريع، كىذا العطؼ بالفاء  ،ٺيب ڳ ڳ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ٺ:كقكلو

 قاؿ اهلل: مف قبيؿ ما يسمى التمقيف، كىك عطؼ كالـ متكمـ عمى كالـ متكمـ آخر، كالتقدير
، كالنسياف ىنا مجاز في (ْ)فاليكـ ننساىـ، فحذؼ فعؿ القكؿ، كىذا تصديؽ ألصحاب الجنة

إذ أف الترؾ كاإلىماؿ مف لكاـز النسياف،  اإلىماؿ كالترؾ، كىك مجاز مرسؿ كعالقتو السببية،
سناد فعؿ المجاز إلى اهلل تعالى يدخؿ في مفيكـ المجاز العقمي، إذ ال يميؽ إسناده إلى اهلل  كا 

نما جاء ىنا مف باب المشاكمة التي حرص بيا  النظـ القرآني عمى سبحانو عمى الحقيقية كا 
، (ٓ)التعادؿ الذم يتضمف داللة أف الجزاء مف جنس العمؿ كأف العقاب يناسب الذنب المرتكب

بفعؿ النسياف إلظيار أف حرمانيـ مف الرحمة كاف في أشد أكقات احتياجيـ  ٺٺٺكتعميؽ الظرؼ
عمى أف حرمانيـ مف الرحمة كاف مماثالن إلىماليـ كتركيـ  ٺىئ مئٺ التشبيو في ليا، كدؿَّ 

التصديؽ باليكـ اآلخر، كىي مماثمة اعتبارية، كلذلؾ يقاؿ أف الكاؼ في مثمو لمتعميؿ كما في 
صفة لمفعكؿ مطمؽ محذكؼ،  ٺمئىئٺك ،(ٔ)[ُٖٗمف اآلية : البقرة] ٺڈ ڈ ڍٺ :قكلو تعالى

 ٺحب جبٺفي  ٺحبٺعمى اسـ اإلشارة  ٺجبٺ ، كتقديـ الظرؼ(ٕ)نان كما نسكافنساىـ نسيا: كالتقدير

لتخصيص يكـ القيامة بالذكر، فضالن عف أف تأخير اسـ اإلشارة يككف في تقدير جكاب عف  ٺحب
، كىـ يعممكف يكـ القيامة كلكنيـ كذبكا بو كجحدكه كأنكركا البعث كالنشكر، (ٖ)أمُّد يكـ: سؤاؿ ىك

                                         
 .ََِ-ُٗٗ/ِ: ؛ كخصائص التعبير القرآني كسماتو البالغيةُٕٔ-ُٕٓ: كشؼ المعاني: ينظر (ُ)
 .ُٕٗ :فاضؿ السامرائي. ، دلمسات بيانية: ينظر (ِ)
 .ِٕ: ، حسف طو حسف السنجارمتككيد مضمكف الجمؿ بتتبيع الترادؼ: ينظر (ّ)
. ُٓ/ٖ: التحرير كالتنكير (ْ)
. ّٓ: إياد عبد الكدكد الحمداني.التصكير المجازم في مشاىد القيامة في القرآف، د: ينظر (ٓ)
 .ُُٔ/ٖ: التحرير كالتنكير: ينظر (ٔ)
 .ُٔٓ/ِ: ، محيي الديف الدكيشإعراب القرآف الكريـ كبيانو (ٕ)
 .ٖٗ-ٖٖ/ُ: معاني النحك: ينظر (ٖ)



 عمار سعد اهلل رضا النعيمي  &هناء محمود شهاب  . د

227 

ا ، كيًصمت الجممة بـٺيب ڳ ڳ خبٺ:لمقريب ألنو مشيكد لدييـ، كقكلو كمف ىنا آثر اسـ اإلشارة
، كتقديـ الجار كالمجركرفي اتفقتا  قبميا لكجكد المناسبة لمعطؼ إذ  ٺڳٺ الخبرية لفظان كمعنىن

 :، كالجحكد()نيـ جحدكا ألكىية اهلل تعالى ككذَّبكا رسكلو لمتخصيص إذ إ ٺيبٺ عمى الفعؿ
ثبات ما ))، (ُ)((اإلنكار مع العمـنقيض اإلقرار، كالجحكد )) كالجحد نفي ما في القمب إثباتو، كا 

. (ِ)((في القمب نفيو
رغباتيـ  تحكجحكد ىؤالء القكـ لميكـ اآلخر كالبعث كالنشكر جعؿ كؿ ىميـ في الدنيا ىك 

ياة كممذاتيـ في الميك كالمعب، كنسكا أف الدينيا بما فييا فانية كزائمة كأف الحياة الحقيقية ىي ح
: التي ال ينقضي متاعيا كممذاتيا في الجنة، قاؿ اهلل تعالى في سكرة العنكبكت ةاآلخرة السرمدم
 ٺٿ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹ پ پپ پ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱٺ 

الكاك لالستئناؼ، كالكالـ مسكؽ لتبميغ مف كفر باهلل، كاغتر بالحياة الدنيا، كأنكر البعث 
. حياتيـ الدينيا التي فرحكا بيا ية كليستكالنشكر، فالحياة اآلخرة ىي الدائمة كالباؽ

الذم ىك لمقريب لتحقير الدُّدنيا كازدرائيا كتصغير أمرىا كبياف  ٺڦٺ كجيء باسـ اإلشارة
، كىذا مف باب تعريؼ المسند إليو باسـ اإلشارة لغرض بالغي ىك التحقير (ّ)دنك منزلتيا

نصرفكا عف اآلخرة كأنكركا البعث كا ، كجاء تحقير الدينيا ىنا ألنيـ اغتركا بيا(ْ)بالقرب
اله، أك عالمان االدينيا ممعكنة ممعكف ما فييا إال ذكر اهلل كما ك: ))()كالنشكر،كقد قاؿ رسكؿ اهلل 

. (ٓ)((كمتعممان 
قصر إدعائي بالنظر عمى ما تنصرؼ إليو   ،ٺپ پ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱٺ كالقصر في

قصر مكصكؼ عمى صفة إذ  كىمـ غالب الناس في تحصيؿ متاعيـ مف الميك كالمعب، كه
ف مف صفات الحياة الدنيا كىما الميك كالمعب حتى طغتا عمى ما سكاىما، كحتى تجسمت صفتا

يثار القصر بػ(ٔ)كأف المكصكؼ قد خمص ليما فمـ يعد متصفان بغيرىما، فيصح قصره عمييا  ، كا 

نفي كاإلثبات ألف المخاطبيف ىنا ىـ الكفار، كألف القصر باؿ  ٺڻٺ  ىنا دكف  ٺڦٺ ك ٺڦٺ
يككف مع مف ينزؿ منزلة المينًكر أك الجاىؿ

تستعمؿ لما ال ينكره المخاطب كال   ٺڻٺ، بينما (ٕ)
  .كىذا مف دقائؽ اإلعجاز القرآني ،(ٖ)يشؾ فيو

                                         
 .(جحد)؛ مادة َْٓ/ِ: لساف العرب (ُ)
. ُٕٖ: فاظ القرآفمفردات أؿ (ِ)
. َٓ: ، القزكينياإليضاح: ينظر (ّ)
 .َٗٔ/ُ :، السيكطياإلتقاف: ينظر (ْ)
 .(ُُِْ)، رقـ الحديث ُّٕٕ/ِ: أخرجو ابف ماجو في سننو (ٓ)
 .ُٔٓ: مف بالغة القرآف: ينظر (ٔ)
 .ِٖٖ: فضؿ حسف عباس. ، دالبالغة فنكنيا كأفنانيا (ٕ)
 .َِّ/ُ: اني النحكمع: ؛ كينظرّْْ، دالئؿ اإلعجاز (ٖ)
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أطكؿ مف  ٺڍٺىنا ألف زماف الشباب الذم يككف فيو  ٺھٺ عمى ٺپٺ كجاء تقديـ
      ٺ ڍٺالحديث عف التقديـ كالتأخير في  تي ؿٍ صَّ كقد ؼى  ،(ُ)ٺھٺ زماف الطفكلة الذم يككف فيو

. في ىذا المبحث في سياؽ الحديث عف آية الحديد ٺھٺ   ك
ا في الخبرية ـ، كيصمت الجممة بما قبميا التفاقوٺڤ ڤڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹ پٺ :كقكلو

، كأي  المحؿ يجمع )): ٺٹٺ، كٺٹٺكبالالـ في  ٺىٺباسمية الجممة كبػ القكؿد ؾِّ لفظان كمعنىن
المنزؿ اعتباران )): الدار: ، كقيؿ(ِ)((فييا ساالفناء كالعرصة كىي مف دار يدكر لكثرة حركات الب

، (ّ)((ساكف: دارة، كجمعيا ديار، كقكليـ ما بيا ديَّار، أم: بدكرانيا الذم ليا بالحائط، كقيؿ
يثار لفظة  لما فييا مف معنى السككف كاالستقرار، فإف مف قصر  ٺٹ ڭٺىنا عمى  ٺٹ ٹٺكا 

عممو عمى الدنيا كمتاعيا كجعميا أكبر ىمو كمبمغ عممو فقد خسر الحياة اآلخرة كىي الحياة 
الحقيقية الدائمة، كمف ىنا قكبمت الحياة الدنيا الحقيرة الزائمة بمبالغة في تعظيـ الحياة اآلخرة 

اة دار الحي)): ، كالحيكافٺٹٺ الحقيقية التي ال ييعرض المكت كالفناء لمف فييا فسمِّيت
يثار صيغة  ،(ْ)((الدائمة لما فييا مف معنى الحركة كالنشاط  ٺڭٺدكف  ٺٹٺ في (فعالف)كا 

فأفادت التعبير عف أف الحياة في الدار اآلخرة بما تشتمؿ عميو مف حركة كنشاط كابتياج كخفة 
ا النفس مع دكاـ ذلؾ كسرمديتو كعدـ فنائو في مقابؿ الحياة الدنيا المتصفة بالميك كالمعب كبـ

تشتمؿ عميو مف رتابة كسأـ كتكرار نمط الحياة بال تجدد مع سرعة فنائيا كانقطاع ممذاتيا كزكاؿ 
كىي  ،ٺڭٺزيادة معنى ليس في بناء  ٺٹٺكفي بناء )): ، كمف ىنا قاؿ الزمخشرم(ٓ)نعيميا

 ذلؾ،مف معنى الحركة كاالضطراب كالنزكاف كالنقصاف كالميباف، كما أشبو  (فعالف)ما في بناء 
حركة، كما أف المكت سككف، فمجيئو عمى بناء داؿٍّ عمى معنى الحركة مبالغة في معنى كالحياة 

. (ٔ)((الحياة، كلذلؾ اختيرت عمى الحياة في ىذا المكضع المقتضي لممبالغة
لـ يؤثركا : الشرطية، كالتقدير ٺڤٺ ، فيو إيجاز بالحذؼ، كىك حذؼ جكابٺڤ ڤڤٺك

لك كانكا يعممكنو، كأفاد : ، كالتقديرٺڤٺ  عف حذؼ مفعكؿ الفعؿ، فضالن (ٕ)الحياة الدنيا عمييا
. حذؼ المفعكؿ أيضان تكافؽ الفاصمة

 
: الشهوات

                                         
 .ُّٓ-ُِٓ: ، الكرمانيالبرىاف في متشابو القرآف: ينظر (ُ)
 .(دكر)، مادة ِٖٕ/ّ: لساف العرب (ِ)
. ُِّ: مفردات ألفاظ القرآف (ّ)
. (حيا)، مادة َُِ/ٖ: لساف العرب (ْ)
 .ٓٗ: عبد الحميد ىنداكم. اإلعجاز الصرفي في القرآف الكريـ، د: ينظر (ٓ)
 .ْٖٔ/ّ: زمخشرم، اؿالكشاؼ (ٔ)
 .َِ/ٔ: إعراب القرآف الكريـ كبيانو: ينظر (ٕ)
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ىا اهلل تعالى أنيا مف في ثالثة مكاضع مف القرآف الكريـ، بيَّف في (الشيكات)كردت لفظة 
ترككا ما أمرىـ اهلل التي انشغؿ كثير مف الناس بيا فصرفتيـ عف الحؽ ك المعبكدات غير المباشرة

: سبحانو بو، كىذه المكاضع ىي
 ې ې ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻٺ  -

  ٺۉ ې ۉ

. [آؿ عمراف]
. [النساء] ٺڤ ٹ ٹ ٹ ٹ پ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱٺ  -
. [مريـ] ٺ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہٺ -   

: د كذلؾ في الدنيا ضربافنزكع النفس إلى ما ترم: كأصؿ الشيكة))كالشيكات جمع شيكة، 
ما ال : ما يختؿ البدف مف دكنو كشيكة الطعاـ عند الجكع، كالكاذبة: صادقة ككاذبة، فالصادقة

، (ُ)((يختؿ مف دكنو، كقد يسمى الميٍشتىيى شيكة، كقد يقاؿ لمقكة التي تشتيي الشيء شيكة
. (ِ)((اقتراح شيكة بعد شيكة: كالتشيي))
مكضع األكؿ في سياؽ بياف كتفصيؿ الشيكات التي افتتف في اؿ (الشيكات)كجاء ذكر  

 : الناس بيا، كذلؾ في قكلو تعالى مف سكرة آؿ عمراف
 ې ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻٺ

. ٺ ۉ ې ۉ ې
الناس منيا ظ الدنيكية بأصنافيا كتنفير كالـ مستأنؼ سيؽ لبياف حقارة الحظكاؿ 

ا عند اهلل تعالى كبياف عدـ نفع ىذه الشيكات لمكفار كغيرىـ ممف كترغيبيـ بما ىك خير منيا مـ
لممجيكؿ إشارة إلى تغمغؿ الشيكات في األنفس، إيذانان  ٺڻٺ، كفي بناء الفعؿ (ّ)حرص عمييا

بأف في كياف اإلنساف ميالن ذاتيان إلى االنسياؽ كراء الشيكات حتى لك لـ يكف ىناؾ داعو لتزيينيا، 
: ؿ أيضان اإنو لـ يؽ              زيَّف الشيطاف لمناس حب الشيكات، ثـ : مثال ؿاكليذا لـ يؽ

 أشد الميؿ إلى الشيكات                  زييِّنت لمناس الشيكات، ألف تعمؽ التزييف بالحب يجعؿ 
، كالمراد مف فعؿ التزييف ىنا الكناية عف الـز التزييف، كحذؼ فاعؿ (ْ)كتمكنو مف األنفس أكبر

ألنو لـ يكف مقصكدان بحاؿ كلما كاف رجع التزييف إلى انفعاؿ الًجًبمَّة، كاف فاعمو عمى  التزييف
الحقيقة ىك خالؽ ىذه الًجًبالت، فبني الفعؿ لممجيكؿ ألف مساؽ اآلية في ذـ التزييف، فالمزيِّف 

ؿ المزيِّف ب: ىك اهلل تعالى بخمقو ال بدعكتو، ككجو تزييف اهلل تعالى لمشيكات ابتالء عباده، كقيؿ
، كفرؽ أبك (ٓ)ىك الشيطاف، كذىبكا إلى أف التزييف بمعنى التسكيؿ كالترغيب بالكسكسة كاإلغكاء

                                         
. ْٗٔ-ْٖٔ: مفردات ألفاظ القرآف (ُ)
 .(شيا)، مادة ُْٓ/ٖ: لساف العرب (ِ)
. ٖٗ/ّ: ركح المعاني: ينظر (ّ)
شارة النفسية في الخطاب ؛ كجماليات اإلَٕ-ٗٔ: شرؼ الديف الراجحي.، دالمبني لممجيكؿ تراكيبو كداللتو في القرآف الكريـ: ينظر (ْ)

. َُٓ: (أطركحة)القرآني، صالح مال عزيز، 
 .َّٕ/ُ: ؛ كالكشاؼِّٖ: االنتصار لنقؿ القرآف، الباقالني: ينظر (ٓ)
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بيف المباحات فأسند تزيينيا إلى اهلل تعالى، كبيف المحرمات فنسب  (ىػَّّت)عمي الجبائي 
ب، كىك بيذا المعنى ، كالتزييف لمشيكات ييطمؽ كييراد بو خمؽ حبيا في القمك(ُ)تزيينيا إلى الشيطاف

مضاؼ إلى اهلل تعالى حقيقة ألنو خالؽ كؿ شيء، كييطمؽ التزييف كييراد بو الحض عمى تعاطي 
ال يضاؼ إلى اهلل تعالى، إال الحض عمى تعاطي  ات كاألمر بيا، فيك بيذا الكصؼالشيك

تباع اؿ سنة فيو كما الشيكات المنصكص عمييا كالمباحة شرعان كالنكاح المقترف بقصد التناسؿ كا 
الشيكات المحظكرة كالمحرَّمة فتزيينيا بيذا المعنى مضاؼ إلى  ،أما                يجرم مجراه

 ، كقيرئ الفعؿ (ِ)كتحسينو منزلة األمر بيا كالحض عمى تعاطييا لكسكستو      الشيطاف، تنزيالن 
يذُّـد شيئان ثـ ينسبو لنفسو، فيككف الفاعؿ ىك الشيطاف ألف اهلل تعالى ال  ،(ّ)بالبناء لممعمكـ ٺڻٺ

نما ييبنى الفعؿ مع الذـ لممجيكؿ جريان عمى سنف الكبرياء . (ْ)كا 
المراد بالشيكات ىنا الميشتييات، كعبَّر عنيا بالشيكات مبالغة في ككنيا  ٺڻ ڻٺك

ميشتياة محركص عمى االستمتاع بيا، كالقصد استرذاليا كتخسيسيا، فيي مف صفات البيائـ 
، كىذا تعمؽ (ٓ)العقالء، كأيريد أف المزىيِّف ليـ حبيا ما ىي إال شيكات ال غير كمذمكمة عند

إلى  (ىػّْٕت)، كأشار الطيبي (ٔ)اشتقاقي مف باب المجاز المرسؿ لممبالغة في التنفير منيا
المشتييات عيف الشيكات قصدان إلى تجنبيا فإف الشيكة  ؿي عٍ جى )): فقاؿ ،(*)اآلية في باب اإليماء

. (ٕ)((ة عند الحكماءمسترذؿ
ؿ اهلل تعالى تعداد ىذه الشيكات، فذكر ستان منيا عمى طريقة الجمع : كىي ،ثـ فىصَّ

مة، كاألنعاـ، كالحرث)  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀٺ: ، فقاؿ(النساء، كالبنيف، كاألمكاؿ، كالخيؿ المسكَّ

خبار عف حب الشيكات، ىنا بيانية، كلما كاف السياؽ في اإل ٺۀٺ ، فػٺے ے ھ ھ ھ ھ
ككاف المحبكب مختمؼ المراتب متفاكت الدرجات، اقتضت الحكمة اإلليية تقديـ األىـ، فقدَّـ 

لما يظير فييف مف قكة الشيكة، كأنو ال ميشتيى يغمب العقكؿ مثميف، كأنيف  ٺہٺعمى  ٺۀٺ
لييف تسكف األنفس، كما قاؿ تعالى  ٺ ڳ گ گ گ گ کٺ :مأثكرات عمى كؿ محبكب، كا 

 ()، فبدأ بالنساء ألف الفتنة بيف أشد كما ثبت في الصحيح أف الرسكؿ[ُِمف اآلية : الركـ]
عمى  ٺۀٺفضالن عف أف تقديـ  ،(ٖ)((ما تركت بعدم فتنة أضر عمى الرجاؿ مف النساء)) :قاؿ

                                         
 .ُْ/ِ: إرشاد العقؿ السميـ: ينظر (ُ)
 .َّٕ/ُ :م المالكياالنتصاؼ فيما تضمنو الكشاؼ مف االعتزاؿ، ناصر الديف أحمد بف المنير االسكندر: ينظر (ِ)
. ِِٓ/ِ: عبد العاؿ سالـ مكـر. احمد مختار عمر كد. معجـ القراءات القرآنية، د: ينظر (ّ)
 .ُْ/ِ :، ابك السعكدإرشاد العقؿ السميـ: ينظر (ْ)
 .ٗٗ-ٖٗ/ّ: ؛ كركح المعانيُّٕ-َّٕ/ُ: الكشاؼ: ينظر (ٓ)
. ُُْ، ِْٗ، ِّٕ: ىالؿ احمد ىنداكم. ، دالمباحث البيانية في تفسير الفخر الرازم: ينظر (ٔ)
، كسمي إيماءن لظيكر المشار : ىك الكالـ المشار بو إلى المطمكب مف قريب ال مع الخفاء، يعني بعدـ الخفاء)): اإليماء   (*) قكة المزـك

. ُِٕ: ، الطيبي، التبياف في البياف((إليو
. َِِ، التبياف في البياف (ٕ)
. (َٔٗٓ)لحديث ، رقـ أِٓ/ِ: أخرجو البخارم في صحيحو (ٖ)
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جاء ألف المرأة تيشتيى لذاتيا كلمذة الكلد، فالبنكف متكلدكف مف النساء فيككف التقديـ  ٺحئٺ
ككثرة األكالد كلـ يصرؼ ىذا  عفاؼالقصد مف تعمؽ الرجؿ بالمرأة ىك اإل أما إذا كاف ،(ُ)بالسبب

قامة فرائضو، فيك أمر مطمكب كمندكب إليو شرعان، لقكؿ  التعمؽ صاحبو عف ذكر اهلل تعالى كا 
ًببى إليَّ )): ()، كقكلو (ِ)((المرأة الصالحة: الدنيا متاع، كخير متاع الدنيا)): ()الرسكؿ  حي

عمت قيرة عيني في الصالةمف الدنيا، اؿ . (ّ)((نساء، كالطيب، كجي
أقكل محبة مف الماؿ، فالرجاؿ يينفقكف  ٺحئٺعمى األمكاؿ، ألف  ٺحئٺثـ إنو تعالى قٌدـ 

األمكاؿ لمحصكؿ عمى البنيف، كلتربيتيـ كالعناية بيـ بعد ذلؾ، كليـ تترؾ األمكاؿ بعد المكت، 
يثار لفظة  بنيف الذككر عادة أقكل مف حب البنات لما فيو عمى األكالد ىنا، ألف حب اؿ ٺحئٺكا 

مف بقاء الذكر كالسمعة بيف الناس كالتكاثر كالتفاخر بيـ كاألمؿ بدعـ الكلد لكالده ككفالتو عند 
في مكاضع أخرل كما في قكلو  (األكالد)عمى  ٺٹٺ، أما ما كرد مف تقديـ (ْ)العجز كالكبر

مف : الكيؼ] ٺڦ ڦ ڦ ڦ ٱٺ :كقكلو ،[ِٖمف اآلية : األنفاؿ]  ٺچ چ چ چٺ :تعالى
لما  االفتناف بالماؿ أدخؿ مف االفتناف باألكالدأف ، ألف الكالـ جاء ىنا في سياؽ ذكر [ْٔاآلية 

ىك : كاحدىا قنطار، كتقكؿ العرب)): ٺہٺ، ك(ٓ)فيو مف تعجيؿ المذة كالكصكؿ إلى كؿ مٌسرَّة
، كمف عادة العرب أف يصفكا (ٔ)((ؤلفةألؼ ـ: مفتعمة، مثؿ قكلؾ ٺہٺ قدر كزف ال يحدُّدكنو، ك

 ٺۀٺ جناس اشتقاقي، ك ٺہہ ٺ ، كبيف(ٕ)الشيء بما يشتؽ منو لممبالغة كالتأكيد كظؿ ظميؿ
  .(ٖ)ألنيا أثمف كأنفس كأحب إلى األنفيس مف الفضة ٺھٺعمى  ٺھٺبيانية، كقٌدـ 
إلنساف الخيؿ مشتؽ مف الخيالء الذم ىك التكبر عف تخيَّؿ فضيمة تراءت ؿ ٺھھٺك

المعمَّمة )) :ٺھٺ، ك(ٗ)إنو ال يركب أحد فرسان إال كجد في نفسو نخكة: مف نفسو، لما قيؿ
مة ميرعاة، مف أىسىٍمتييا، كتككف ىي سائمة : كالسائمة ،بالسيماء، كيجكز أف تككف مسكَّ

ا التي ىي الماشية مف اإلبؿ كالبقر كالغنـ كالماعز، ألنو ٺڭٺعمى  ٺۅٺ، كقدَّـ (َُ)((الراعية
أحب إلى النفس كادعى لمتفاخر كالمباىاة لما يحصؿ بيا مف الجماؿ كالييئة كالقكة كاالستطالة 

  ،(ُُ)[َٔمف اآلية : األنفاؿ] ٺۅ ۋ ۋ ٴۇ ې ې ۉ ۉ ېٺ: عمى األعداء، كما قاؿ تعالى
كاالنتفاع بيا أظير، كما  ٺڦٺ ألف الجماؿ كالفخر بيا أكثر مف   ٺڦٺ عمى   ٺڭٺ  كقدَّـ

                                         
 .َّٕ: محمد محمد ابك مكسى. ، د؛ كخصائص التراكيبُّٕ/ّ، ّٔ/ِ: ، العمكمالطراز: ينظر (ُ)
 .(ُْٖٔ)، رقـ الحديث ََُٗ/ِ: أخرجو مسمـ في صحيحو (ِ)
. (َُّْٕ)، رقـ الحديث ّّْ/ُِ: أخرجو أحمد في مسنده (ّ)
. ُٕٔ/ّ: كىبة الزحيمي. ، دالتفسير المنير: ينظر (ْ)
. َّٗ: ؛ كالتعبير القرآني كالداللة النفسيةُّٕ-َّٕ: خصائص التراكيب: ينظر  (ٓ)
. ْٔ: معمر بف المثنى مجاز القرآف  (ٔ)
. ٗٗ/ّ: ركح المعاني  (ٕ)
. َُٓ: ؛ كالتبياف في البيافِٓٗ-ِْٗ: ، الزممكانيالبرىاف الكاشؼ: ينظر  (ٖ)
. َّْ: مفردات ألفاظ القرآف  (ٗ)
. ْٔ: مجاز القرآف  (َُ)
.  ُْٕ/ّ: الطراز: ينظر  (ُُ)
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، فاالنتفاع بيا أكثر مف الحرث، [ٔمف اآلية : النحؿ] ٺى ى ې ې ې ې ىٺ :قاؿ تعالى
 اثان، إلى غير ذلؾ مف كجكه االنتفاع، كمف ىنا جيعؿأثفإنو يينتفع بيا ريككبان، كأكالن، كشربان، ك

إلقاء : مصدر مف حرث األرض إذا شقَّيا، كالحرث ٺڦٺ، ك(ُ)صاحب الحرث آخر المراتب
، كقد جمع اهلل سبحانو ىذه النعـ اآليمة بالمرء (ِ)ىا، كيسمى المحركث حرثان البذر في األرض لزرع

يراد ىذه  بالمرء إلى الفتنة بيا كاالنصراؼ عف الحؽ إما بالكفر أك بالفسكؽ بترؾ الطاعات، كا 
 .(*)الشيكات كجمعيا فف بالغي ىك مراعاة النظير

ؼ الجممة عما قبميا لالستئنا تصؿؼي ، ٺۉ ۉ ې ې ڭڭ ڭ ڭ ۓ ٺ :كقكلو
ا شبو كماؿ اتصاؿ، كالجممة مستأنفة لبياف حقارة كخساسة ىذه الشيكات ألنيا ـالبياني، إذ بينو

عدىا عف الحؽ لبياف سفالتيا الريتىبية كبي  ٺۓۓٺكاإلشارة إلييا بالبعيد  فانية بفناء الحياة الدنيا،
فراد اسـ اإلشارة ألف عالمة  كعف المتاع الحقيؽ السرمدم في الدار اآلخرة، كالبعد ىنا مجازم، كا 

. (ّ)المخاطب الكاحد ىي الغالبة في االقتراف بأسماء اإلشارة إلرادة البعد
د، كالفناء يأتي عميو في الدنيا)): كالمتاع في األصؿ ، (ْ)((كؿ شيء يينتفع بو، كييتزكَّ

، كالـ مستأنؼ أيضان لبياف أنو ليس فيما ذكر مف الشيكات خير كنفع، ٺۉ ۉ ې ېٺ: كقكلو
ثكاب اهلل تعالى خير كأبقى، فإف حسف المرجع إليو سبحانو، كفي تكرار اإلسناد بجعؿ اسـ كأف 

سناد الجممة الظرفية إليو زيادة تأكيد كتفخيـ كمزيد اعتناء  ٺڦٺالجاللة  بالترغيب فيما مبتدأ، كا 
كتقديـ الظرؼ  ،(ٓ)مف النعيـ المقيـ، كالتزىيد في متاع الدنيا الزائؿ كشيكاتيا الفانية ()عند اهلل 
مبتدأ مؤخر لتخصيص النعيـ الحقيقي  ىك الذم ٺۉ ۉٺكىك خبر مقدـ عمى  ٺېٺالظرؼ 

 .()السرمدم بما عند اهلل 
ضرب مف الرجكع، كذلؾ أف : مصدر مف أىكىبى كاسـ الزماف كالمكاف، كاألىٍكبي : ٺۉٺك

يابان : قاؿاألكب ال يقاؿ إال في الحيكاف الذم لو إرادة، كالرجكع يقاؿ فيو كفي غيره، م آب أكبان كا 
. (ٔ)كمآبان 

نما بذلكا جيدىـ كقصركا ىمتيـ عمى  كلـ يكتًؼ ىؤالء الذيف أتبعكا شيكاتيـ بضالليـ كا 
إضالؿ غيرىـ مف المسمميف لكي يككنكا مثميـ حسدان ليـ مف عند أنفسيـ، قاؿ تعالى في سكرة 

                                         
 .َِٖ-َِٕ؛ ُْٕ/ّ: الطراز: ينظر  (ُ)
. ِِٔ: مفردات ألفاظ القرآف  (ِ)
: ، القزكيني، شرح التمخيص في عمـك البالغة((يناسبو ال بالتضاد كىك جمع أمر كما)): ناسب كالتكفيؽمراعاة النظير، كيسمى الت   (*)

ُْٔ .
. ُْ/ّ: التحرير كالتنكير: ينظر (ّ)
. (متع)، مادة ََّ/ٓ: لساف العرب (ْ)
. ََُ/ّ: ؛ كركح المعانيُٓ/ِ: إرشاد العقؿ السميـ: ينظر (ٓ)
. ٕٗ: مفردات ألفاظ القرآف (ٔ)



 عمار سعد اهلل رضا النعيمي  &هناء محمود شهاب  . د

233 

  ٹ ٹ ٹ پ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱٺ : النساء

. ٺڤ ٹ
ما يريده  مضرَّةؼ لبياف كماؿ منفعة ما أراده اهلل تعالى لعباده، ككماؿ كالكالـ ىنا مستأف

نما إعادة المفظ(*)الكفار كالفجرة مف إتباع الشيكات، كليس المراد التكرير كالتقرير لما قبمو   ، كا 
لقصد التعرض إلرادة الذيف يتبعكف الشيكات تنبيو المسمميف إلى دخائؿ أعدائيـ ليعممكا الفرؽ بيف 

اد اهلل تعالى مف الخمؽ، كمراد الفجرة كالكفار، كىذا مف إعادة المفظ في الجزاء كالصفة، نحك مر
.  (ُ)[ّٔاآلية     مف: القصص] ٺڍ ڍ ڈ ڈ ڌ ڌ ڎٺ: قكلو تعالى

لالىتماـ كالتككيد كالمبالغة في إرادة التكبة  ٺڦٺعمى الفعؿ  ٺڦٺكتقديـ لفظ الجاللة 
مف اهلل تعالى أىـ شيء بالنسبة لمعبد، كال يقكـ شيء مقاميا، فإنو كذلؾ أف التكبة  مف اهلل تعالى،

إذا لـ يتب اهلل تعالى عمى عبده لـ ينفعو شيء بعد ذلؾ ككاف مصيره اليالؾ، فضالن عف إفادة 
كف ـالتخصيص كالحصر، فإف التكبة مختصة باهلل تعالى حصران، فال يتكب غيره عمى العبد كال م

ف الجممة الفعمية إلى االسمية الدالة عمى عد ىذا التقديـ أيضان العدكؿ كأفا، (ِ)ذلؾ الستحالتو
الدالة عمى الحدكث،  ٺپپ پ  پٺ:الثبكت كدكاـ اإلرادة في مقابؿ الجممة الفعمية في قكلو

في اآلية السابقة  ٺڦٺ، ىذا كلـ ييقدِّـ اسـ الجاللة (ّ)كاإليماء إلى كماؿ المباينة بيف اإلرادتيف
 مف : النساء]  ٺى ې ې ېٺ  :ؿمفؽ

ف المكطف ىناؾ ال يقتضي التقديـ فمـ يذكر فيو أف ىناؾ جية أخرل تريد غير أل، [ِٔاآلية 
نماذلؾ، كال ىك مكطف تعريض بجية أخرل تريد غير  ىك إخبار إرادة اهلل تعالى  ىذا األمر، كا 

كالذيف : يقؿ ، فمـٺپ پپ پٺ: ذلؾ، كفضالن عف ذلؾ فإنو سبحانو لـ يقدـ الفاعؿ في قكلوؿ
يتبعكف يريدكف أف تميمكا ميالن عظيمان، لعدـ إرادة االختصاص فييـ ألنيـ ليسكا كحدىـ مف يريد 

نما ىنا غيرىـ مف المنافقيف كأىؿ الكتاب كالمشركيف  ؾأف يميؿ المسممكف ميالن عظيمان، كا 
 ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کٺ :كغيرىـ، كما قاؿ تعالى في أىؿ الكتاب

 ۓ ۓ ے ےٺ: ، كقاؿ في الييكد كالمشركيف[َُٗمف اآلية : البقرة]ٺڻ ڻ ڻ ڱ ںں ڱ

 ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇٺ  :، كقاؿ في المنافقيف[ِٖاآلية : المائدة] ٺې ڭ ڭ ڭ ڭ
، فمـ تقتصر إرادة إضالؿ المسمميف عمى الكفار فقط، كليذا لـ يقدـ [ٖٗمف اآلية : النساء]ٺڌ

. (ْ) ٺېٺ  فاعؿ الفعؿ
عكف الشيكات، الفسقة الذيف اتبعكا شيكاتيـ كانقادكا ليا، كىـ كؿ متبع كالمراد بالذيف يتب
ىـ الييكد الذيف أحمكا األخكات مف األب ألنيـ لـ : ىـ المجكس، كقيؿ: لشيكة غير مباحة، كقيؿ

                                         
. [النساء].ٺۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئوئ وئ ەئ ەئ ائ ائې ې ې ى ى ٺ : كىك قكلو تعالى (*)
. ٖٗ/ْ: التحرير كالتنكير: ينظر (ُ)
. ّْ: فاضؿ السامرائي. ، دكريـأسئمة بيانية في القرآف اؿ: ينظر (ِ)
. ُٗٔ/ِ: إرشاد العقؿ السميـ: ينظر (ّ)
. ْٔ-ْْ: أسئمة بيانية: ينظر (ْ)
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يجمعيـ رحـ، كبنات األخ كبنات األخت قياسان عمى بنات العمة كالخالة بجامع أف أميـ ال تحؿ، 
لـ جكَّزتـ تمؾ أم نكاح بنات العمة كالخالة : ف يضمكا المؤمنيف بذلؾ، كيقكلكف ليـفكانكا يريدكف أ

. (ُ)؟مف األب كلـ تجكِّزكا ىذه أم نكاح األخ كاألخت
يثار المضارع في لمداللة عمى إصرارىـ كمداكمتيـ عمى شيكاتيـ، كأيريد  ٺپٺ كا 

ا مشتياة محركص عمى بالشيكات ىنا المتشييات كعبر عنيا بالشيكات مبالغة في ككنو
. االستمتاع بيا كىذا تعمؽ اشتقاقي مف باب المجاز المرسؿ

يثار المصدر المؤكؿ ىنا دكف ٺٹ ٹ ٹ ٹٺ: كقكلو ، أف كما بعدىا مصدر مؤكؿ، كا 
ىنا لالستقباؿ، كىذا يفيد أف حرصيـ كمداكمتيـ  ٺٹٺ الصريح ألنو ييفيد الداللة عمى الزمف، فػ

قطع في زمف مف األزماف كأنو باؽو فييـ، فضالن عف أف المصدر عمى إضالؿ المسمميف لـ يف
، كفي ىذا (ِ)يدؿ عمى مجرد معنى الحدث دكف احتماؿ زائد عنو ٺٹٺمع كبخاصة المؤكؿ ك

اقتصار ليمتيـ كجيدىـ عمى شيء كاحد دكف سكاه كىك محاكلة إضالؿ المسمميف كسمخيـ مف 
. دينيـ ليككنكا مثميـ

 ٹ ٹٺ ، ك(ّ)((سط إلى أحد الجانبيف، كيستعمؿ في الجكرالعدكؿ عف الك)): ٺڇٺك

 ك ٺٹٺ جناس اشتقاقي، كتنكير ٺٹ ٹٺكبيف   ،(ْ)((يعني تيخطئكا خطأن بيِّنان بمغة سبأ)): ٺٹ
. لتككيد ىذا المعنى ٺٹٺ لمتيكيؿ كالتعظيـ، كقكلو ٺٹٺ
 

 :الهوى
كميا  ،(ٓ)ريـ بصيغيا في سبعة كعشريف مكضعان مف القرآف الؾ (اليكل)كردت لفظة 

. جاءت بمعنى المعبكد المجازم مف دكف اهلل تعالى
 

سمي : ميؿ النفس إلى الشيكة، كيقاؿ ذلؾ لمنفس المائمة إلى الشيكة، كقيؿ)): كاليكل
: كاليكل))، (ٔ)((اىية، كفي اآلخرة إلى الياكيةدبذلؾ ألنو ييكم بصاحبو في الدنيا إلى كؿِّ 

: كرجؿ ىىكو ))، (ٕ)((إرادتيا، كالجمع األىكاء: ر، كىكل النفسالعشؽ يككف في مداخؿ الخير كالش
، كامرأة ىكيَّة، كًىيَّة، كاستيكتو الشياطيف استيامتو : استيكتو: ذىبت بيكاه كعقمو، كقيؿ: ذك ىكلن

. (ٖ)((كحيَّرتو

                                         
. ُٕٓ/ِ: انكار التنزيؿ كاسرار التأكيؿ، البيضاكم؛ ّّٓ/ُ: الكشاؼ: ينظر (ُ)
. ُِٗ-ُِٕ/ّ: معاني النحك: ينظر (ِ)
 .ْٖٕ: مفردات ألفاظ القرآف (ّ)
 .ِِ: صالح الديف المنجد.د: تحآف الكريـ، ركاية ابف حسنكف المقرئ بإسناده عف ابف عباس، كتاب المغات في القر (ْ)
. َْٕ: المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ :ينظر (ٓ)
. ْٖٗ: مفردات ألفاظ القرآف (ٔ)
 .(ىكا)، مادة ُٕٗ/ٖ: لساف العرب (ٕ)
 .(ىكا)، مادة ُٕٗ/ٖ: لساف العرب (ٖ)
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كاليكل مف المعبكدات المجازية مف دكف اهلل تعالى، إذ أف المشركيف عبدكا آليتيـ لميؿ 
ان لشيكاتيـ في عبادتيا، فيـ قد اتبعكا أىكاءىـ كأطاعكىا حتى أصبحت ىذه تحلييا، كنفكسيـ إ

. األىكاء بمثابة المعبكد مف دكف اهلل تعالى
كسأتناكؿ بالتحميؿ أكالن آية الجاثية التي ذيكر فييا اتخاذ اليكل إليان مف دكف اهلل تعالى، 

ىكاء الذم أدل بيـ إلى عدـ االستجابة ع االما إتباثـ آية القصص ثـ آية القمر المتيف ذيكر فيو
. كتكذيب دعكتو ()لمرسكؿ 

: قاؿ تعالى في سكرة الجاثية
 ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ پ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱٺ

. ٺ ڀ ٹ ٹ
 

اـ خرج إلى التعجب مف حاؿ مف تر بدأت اآلية الكريمة باالستفياـ باليمزة، كىك استفو
، (ِ)ف أنيا بمعنى أخبرنيقاؿ فييا أغمب المفسرم ٺٺٺ، ك(ُ)ليكلمتابعة اليدل إلى مطاكعة ا لو

إشعاران بأف العمـ  ، كالرؤية ىنا عممية قمبية، نيزِّؿ العمـ بيا منزلة الرؤية بالعيف الباصرة،(ِ)أخبرني
اؿ مف اتخذ إليو ىكاه ظاىر كؿ الظيكر حتى أنو مف شدة ظيكره ييدرؾ بالبصر، إال أف بح

الستحضار صكرة المستفيـ عنو في ذىف المخاطب، كىك  جاء ٺڤٺالتركيب االستفيامي في
كمف معو مف المسمميف، أك لكؿ مف سمع الخطاب فقد تناىت حاليـ في  ()النبي محمد

ف  االستفياـ ليذه المعاني  تحالظيكر فال يختص بيا مخاطب، عما فيو مف إثارة لما بعده، كا 
ييجمع عميو المفسركف كغيرىـ مف أىؿ  الذم يكاد (أخبرني)دكف غيرىا أبعد ما يككف عف معنى 

ٺٺٺ العمـ في تفسير معنى 
(ّ) .

يثار االسـ المكصكؿ ب مف مثالن، لزيادة التعج ٺڦٺالذم ىك لمعاقؿ، دكف غيره نحك  ٺڦ ٺ كا 
مف العمكـ كعدـ االختصاص بالمفرد  ٺڦ ٺ أف يصدر ىذا الفعؿ عف عاقؿ، فضالن عٌما تفيده

االتخاذ افتعاؿ مف األخذ كييعدَّل إلى مفعكليف  :ٺڦٺ، ك(ْ)شمكؿالمذكر مما ييفيد األطالؽ كاؿ
 .(ٓ)ؿعكيجرم مجرل الج

 األكؿ عمى المفعكؿ     ٺڦ ٺالثاني كىك  ٺڦ ٺ، قدَّـ فيو مفعكؿ ٺڦ  ڦ ڦٺ  :كقكلو
، كربما (ٔ)أرأيت مف اتخذ ىكاه إليو :كاألصؿ ألنو ىك الميـ في التعبير كالتركيز عميو،  ٺڦٺ

                                         
، عبد الكريـ محمد الكريـ  ؛ كأسمكب االستفياـ في القرآفٕٔ/ْ: عبد العظيـ المطيعي. ، دبالغي لالستفياـالتفسير اؿ: ينظر (ُ)

. ُّٓ:يكسؼ
. ْٖ/ٖ :، ابك حيافالبحر المحيط: ينظر (ِ)
 .ٕٔ/ْ: التفسير البالغي لالستفياـ: ينظر  (ّ)
. ُُِ-َُِ/ُ: معاني النحك: ينظر  (ُ)
 .ٕٔ: مفردات ألفاظ القرآف (ٓ)
 .ِٕٔ/ِ: ؛ كاإلتقافِِْ: ، ابك بكر الرازمأسئمة القرآف المجيد كأجكبتيا: ينظر  (ٔ)
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إلى حالة نفسية لممشركيف، كىي أنيـ حيف احتكاميـ إلى أىكائيـ  (*)يشير ىذا االنزياح التركيبي
كائتمارىـ بأمرىا، يحسبكف أنيـ يتبعكف إليان معبكدان لو مكانتو الخاصة في نفكسيـ، إذ صكر ىذا 

قد أفاد ىذا التقديـ القصر ، ك(ُ)حيف يتجيكف إلى اآللية المكىكمة التقديـ عنايتيـ القمبية كالنفسية
عمى ما  ٺڦٺ أنو لـ يتخذ إليان إال ىكاه، كيككف إطالؽ: كىك قصر صفة األلكىية عمى ىكاه، أم

يالـز الطاعة حتى كأنو إلو معبكد، كذىب البعض إلى عد ىذا اإلطالؽ بطريقة التشبيو البميغ، 
كجو الشبو إشعاران بعمكـ  كذلؾ بحذؼ األداة لتككيد الصمة بيف المشبو كالمشبو بو، كبحذؼ

، كىذا تشنيع في كصؼ ىؤالء الذيف اتبعكا أىكاءىـ ٺڦٺراؾ بيف اليكل المتخذ إليان كبيف االشت
بجعؿ المشبو ىك المشبو بو، كالمشبو بو ىك  (**)كأطاعكىا، كالتشبيو ىنا مف التشبيو المقمكب

مشبو بو ىك الفرع، كىك المشبو مبالغة في تصكير ضالليـ حتى صار المشبو ىك األصؿ، كاؿ
، إال أف الذم يبدك في (ِ)أرأيت مف اتخذ ىكاه كاإللو لو ال يخالؼ لو أمران : اإللو، كيككف المعنى

أفرأيت مف جعؿ عكض إليو ىكاه، كلـ : ألف مراده))؛ عدِّ ىذه اآلية مف التشبيو مجافاة لمصكاب
بالتشبيو بينيما، بؿ جعمكا اليكل مكاف يرد تشبيو ىكاه بإليو، كال العكس، كذلؾ ألنيـ لـ ييصرحكا 

، فالقصد في اآلية الكريمة ىك المبالغة في شأف مف أتبع اليكل كنسي (ّ)((اإللو في اإلتباع
تباع اليكل كاالئتمار بو  ، كقد (ْ)كاجبات الخالؽ كليس التشبيو بيف عبادة كطاعة اهلل سبحانو، كا 

 .(ٓ)((بكداليكل إلو مع)): أنو قاؿ () كرد عف ابف عباس
  ٺڦٺىك المعبكد عمى الحقيقة كاألصناـ كغيرىا، كيككف  ٺڦٺ كيجكز أف يككف معنى

ٍيًكيُّدوي، فيككف المعنى عبد إليان ألنو يحٌب أف يعبده، أم أنيـ ال يقمعكف عف عبادة : بمعنى مى
 تعالى األصناـ ألنيـ أحبُّدكىا كتعمقت قمكبيـ بيا مثميـ في ذلؾ مثؿ أصحاب العجؿ الذم قاؿ اهلل

 .(ٔ)[ّٗمف اآلية : البقرة] ٺەئ ائ ائ ى ىٺ : فييـ
، كذلؾ أف الرجؿ مف المشركيف كاف يعبد الحجر، فإذا رأم أحسف منو (ٕ)ٺڦٿٺ كقيرئ

أرأيت مف اتخذ إليو بيكاه، : أحبو كتعمؽ بو كترؾ األكؿ كعبد األحسف، فعمى ىذا يككف المعنى
. (ُ)فحذؼ الجار

                                         
ًن معيَّنان  َََالذم يحدث عمى مستكل الكالـ ))ىك  :اإلنزياح التركيبي  (*)  كيمثمو التقديـ كالتأخير، فقكانيف الكالـ تقتضي ترتيبان

. ُُِ :حسف ناظـ ،مفاىيـ الشعريِّة .((شعر بخرؽ ىذا الترتيبفيما يقـك التقديـ كالتأخير في اؿ ،لمكحدات الكالميِّة
 .ُِٖ: (أطركحة)جماليات اإلشارة النفسية في الخطاب القرآني، صالح مال عزيز،: ينظر  (ُ)
ائد ىك أف يككف بيف الشيئيف تفاكت شديد الكصؼ الذم ألجمو يشبَّو، ثـ قصدت أف تمحؽ الناقص منيما بالز)): التشبيو المقمكب (**)

 .ّْٓ: ، المعجـ المفصؿ في عمـك البالغة((مبالغة كداللة عمى أنو يفصؿ أمثالو فيو

 .ٕٕ/ْ: التفسير البالغي لالستفياـ: ينظر (ِ)
 .ٖٓ-ْٖ/ِ: عركس األفراح: ؛ كينظرُْٓ: ، محمد بف محمد الجرجانياإلشارات كالتنبييات في عمـ البالغة (ّ)
 .ِٕٗ/ِ: ماتو البالغيةخصائص التعبير القرآني كس: ينظر (ْ)
 .ِّٓ/ُ: البياف كالتبييف (ٓ)
. ّْٕ/ِٓ: التحرير كالتنكير: ينظر (ٔ)
 .ُْٓ/ٔ: معجـ القراءات القرآنية: ينظر (ٕ)



 عمار سعد اهلل رضا النعيمي  &هناء محمود شهاب  . د

237 

جممة بما قبميا التفاقيما في الخبرية لفظان كمعنىن ، كيًصمت اؿٺپ پ پ پٺ: كقكلو
إضالؿ اهلل تعالى لو ىنا مجاز عف حرمانو مف ألطافو، كحفَّو : ٺپٺككجكد مسكغ لمعطؼ، ك

نما كاف ذلؾ عقابان  بأسباب الضاللة مف عقؿ مكابر كنفس ضعيفة اعتادت عمى إتباع شيكاتيا، كا 
يثاره الكفر عمى اإلم  ، كتقديـ المفعكؿ بو كىك الضمير المتصؿ في(ِ)مافلو عمى إتباع ىكاه كا 

لمعناية بو كاالىتماـ بحاؿ كمآؿ مف اتبع ىكاه كجعمو  ٺپٺعمى فاعمو كىك اسـ الجاللة  ٺپٺ
إليو المعبكد مف دكف اهلل تعالى، كالختصاص مف اتصؼ بيا الفعؿ الشنيع بإضالؿ اهلل تعالى 

بياف أنو تعمد الضالؿ بعد معرفة الحؽ كىك أقبح ، زيادة في الذـ بقطع األعذار كؿٺپ پٺلو، ك
أضمو : ، أم(ّ)أنكاع الضالؿ، أك عمى عمـ مف اهلل تعالى بأف جكىر ركحو ال يقبؿ الصالح

عالمان بما سيككف منو، أم بأنو مف أىؿ الضالؿ في سابؽ عممو تعالى، كتنزيو اهلل تعالى عف 
. (ْ)سبحانو الحكيـ المدبر العميـ بحاؿ عبادهكؿ ما ال يميؽ بجاللو أمر بدييي كمقطكع بو فيك 

. (ٓ)لمتخصيص،أم عمى عمـ بالحؽ ٺپٺكتنكير
الجممة بما قبميا التفاقيما في الخبرية  تصؿ، كي ٺڤ ڤ ڤ ٹ ڤ ٹ ٹ ٹٺ :كقكلو

مصدر ختمتي : الختـ كالطبع يقاؿ عمى كجييف)): ٺٹٺلفظان كمعنىن ككجكد مسكِّغ لمعطؼ، ك
، كىك تأثير الشيء األثر الحاصؿ عف النقش، كيتجكز : كنقش الخاتـ كالطابع، كالثاني كطبعتي

بذلؾ تارة في االستيثاؽ مف الشيء، كالمنع منو اعتباران بما يحصؿ مف المنع بالختـ عمى الكتب 
كتارة في تحصيؿ أثر عف شيء، اعتباران بالنقش الحاصؿ، كتارة  ٺٹٹ ٹ ٹٺ:كاألبكاب، نحك

مجاز  ٺٹٺ، كقكلو (ٔ)((ختمت القرآف، أم انتييت إلى آخره: قيؿيعتبر منو بمكغ اآلخر، كمنو 
، كىك (ٕ)صيكِّر فيو األمر المعنكم في صكرة الشيء المحسكس ليزيده تمكنان في النفس كتأثيران فييا

بالختـ المادم تصكيران  ٺپ پپ پٺ:تبعية، شبو فيو المنع المذككر في قكلواستعارة تصريحية 
تخدـ النظـ الكريـ ، كقد اس(ٖ)ختـ الحسي بجامع منع النفاذ في كؿ منيمالألمر المعنكم بصكرة اؿ

في أكثر مف مكضع عند حديثو عف الكفار،  (، كاألبصارالقمكب، كاألسماع)الحكاس الثالث 
كذلؾ لقصد اإلشارة إلى أف كجكد ىذه الحكاس كالكسائؿ مع عدـ االنتفاع بيا في معرفة الحؽ 

. (ٗ)لمداللة عمى ىذا المعنى ٺٹ ٺ استعارة الفعؿكعدـ كجكدىا، كمف ىنا جاء 
                                                                                                                     

. ُِٕ/ٓ: ؛ كأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿْٖ/ٖ: ؛ كالبحر المحيطُٕ/ُٗ: ، الطبرمجامع البياف: ينظر (ُ)
. ّْٕ/ِٓ: التحرير كالتنكير: ينظر (ِ)
 .ٖٕ/ْ: ؛ كالتفسير البالغي لالستفياـُِّ/ِٕ: ، الرازممفاتيح الغيب: ينظر (ّ)
 .ٗٗ-ٖٗ: ، عبد الستار عبد المطيؼالحاؿ في األسمكب القرآني: ينظر (ْ)
 .ّٕ/ُ: معاني النحك: ينظر (ٓ)
 .ِٕٓ-ِْٕ: مفردات ألفاظ القرآف (ٔ)
. ٓٔ: مف بالغة القرآف: ينظر (ٕ)
. ُٕٕ: عبد العظيـ المطعني.ديدة في إعجاز القرآف، ددراسات ج: ينظر (ٖ)
. ِٕٗ/ِ: خصائص التعبير القرآني كسماتو البالغية: ينظر (ٗ)
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كتقديـ السمع عمى القمب جاء ألف السياؽ في سكرة الجاثية في ذكر األسماع المعطَّمة، 
، بينما ٺڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کٺ:كذلؾ في قكلو تعالى

 ڤ ٹٺ: ق تعالىكاف التقديـ في مكضع مشابو مف سكرة البقرة لمقمكب عمى السمع، كذلؾ في قكؿ

فالسياؽ ىنا جاء في ذكر القمكب المريضة، كذلؾ في قكلو   ٺٹڀ ٿ ٿ ٿٿ ڤ ڤ ڤ
، فضالن عف أف (ُ)فناسب المقاـ تقديـ القمكب عمى السمع  ٺڍ ڈ ڈ ڌ ڌ ڎٺ: تعالى

الحديث في سكرة البقرة جاء عف الكافريف ممف ىـ أشد ضالالن ككفران فجاء الكالـ في اآلية عمى 
ڦ ڦ  ٱٺ: أعـ مف المذككر الكاحد في آية الجاثية، بداللة قكلو تعالى في البقرة عمكمو، كىك

أما آية الجاثية فقد نزلت في الحارث بف قيس السيمي أحد  ، ٺٹ ٹ ٹ پ پ پ پ ڦ ڦ
فضالن عف أف في تكرار حركؼ الجر  ،(ِ)المشركيف المستيزئيف، ألنو كاف يعبد ما تيكاه نفسو

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٺ :كاألسماع ما يفيد تككيد الختـ كشدتو، فقاؿ في البقرة مع القمكب ٺٹٺ
بينما لـ تيشٍر آية الجاثية إلى حالة اليأس مف إيماف الحارث السيمي، كلـ ييكرر حرؼ   ٺٿٿ

ٹ  ٹ ٹ ٹٺ  :بؿ انتظـ ذكر السمع كالقمب فييا بحرؼ جر كاحد، فقاؿ ٺٹٺ الجر

ٺ
(ّ) .

فاقيما في الخبرية لفظان كمعنىن ككجكد الجممة بما قبميا الت تؿصً كي  ٺڤڤڤڤٺ :كقكلو
يثار المجيء بالجممة الفعمية ىنا إلفادة الحدكث، كمعمكـ أف الفعؿ  ىك  ٺہٺمسكِّغ لمعطؼ، كا 

، كىذا يدؿ عمى أف الغشاكة لـ تكف مكجكدة قبؿ الجعؿ بدليؿ قكلو مما يدؿ  ٺپپپ پٺ: ماضو
، كىي ىنا استعارة (ٓ)((طى بيا الشيءما ييغ)): كالغشاكة، (ْ)عمى أنو كاف مبصران قبؿ ضاللو

كيجكز أف  تصريحية شبو فييا عدـ حصكؿ النفع المقصكد، كىك أمر معنكم، بالغشاكة الحسية،
يككف الختـ كالغشاكة تمثيالن بتشبيو ىيئة كىمية في السمع كالقمب كىي التصميـ عمى الكفر بييئة 

ؿ في الحؽ بييئة الغشاكة في حجب البصر الختـ، كتشبيو ىيئة متخيِّمة في البصر مف عدـ التأـ
كناية عف صفة، كىي عدـ العقؿ كاالحساس؛ فعدـ عف الحؽ، كيجكز أف يككف الختـ كالغشاكة 

 ،  كتنكيرالعقؿ كاالحساس الـز لممزكـ ىك الختـ كالغشاكة، كالكناية انتقاؿ مف ممزكـ الى الـز

. لمتيكيؿ كالتعظيـ ٺڤٺ
 ٹ ٹٺ ك ٺپ پٺ ثالثة مكاضع مف اآلية في الكارد في ٺڤٺ كحرؼ االستعالء

تعاكنت جميعيا في رسـ صكرة القدرة اإلليية النافذة كاإلرادة العميا القادرة،  ٺڤ ڤٺ ك ٺٹ
اية نفس شاء اهلل تعالى ليا أف كىي تطمس رؤل البصر كالبصيرة، فإذا العمـ ال يفمح في ىد

ق ال ينفذ إليو نكر اإليماف، فال يصمح ذ منو صكت الحؽ، كالقمب مختكـ عميتضؿ، فالسمع ال ينؼ

                                         
 .ْٔ: فاضؿ السامرائي. التعبير القرآني، د: ينظر (ُ)
 .ْٖ/ٖ: ؛ كالبحر المحيطُٕٔ/ُٔ: ، القرطبيالجامع ألحكاـ القرآف: ينظر (ِ)
 .َٖ: ف، محمد السيد مكسىاإلعجاز البالغي لمقرآ: ينظر (ّ)
. ٓٔ: التعبير القرآني: ينظر (ْ)
. َٕٔ: مفردات ألفاظ القرآف (ٓ)
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ىا ىنا تجسيد لغمبة المشيئة ، ألف(ُ)بمعنى مع ٺپ پٺ: في قكلو ٺپٺىنا قكؿ مف قاؿ إف 
. (ِ)كنفاذ اإلرادة اإلليية كاستعالئيا في األسباب كظكاىرىا

،الفاء لمتفريع عمى ما تقدـ، كلمترتيب عميو، كاالستفياـ ٺٿ ٿ ٹ ٿ ٿٺ :كقكلو
ال أحد ييديو بعد إضالؿ اهلل لو، : كار أف يككف ىناؾ ىاديان لمف أضمو اهلل تعالى، أمإنكارم إلف

يثار المضارع في  . (ّ)لشمكؿ نفي اليداية في كؿ األكقات ٺٿ ٺكا 
، كفيو حٌث عمى إعماؿ العقؿ كالتذكر كالنظر، (ْ)، استفياـ إنكارم تكبيخيٺٹٺ:كقكلو

رآف بعد أمر أك نفي ضمني أك صريح، كليذا عطؼ أم تذكركا، ككثيران ما يأتي الحث في الؽ
: أغفمتـ فال تذكَّركف؟ أك: معطكفة عمى مقدَّر، أم ٺٹٺ ، كجممة(ٓ)بالفاء بيف اليمزة كال النافية

كف فال تذكركف؟ يثار حذؼ التاء مف الفعؿ  ،(ٔ)أتصرُّد كما في مكاضع  ٺۇئٺىنا دكف  ٺٹٺكا 
ضح ال يحتاج إلى طكؿ تأمؿ، فمك سيئؿ أمُّد شخصو كثيرة مف القرآف الكريـ، ألف الجكاب ىنا كا

عف إمكاف ىداية اهلل لشخص اتخذ إلو ىكاه، كأضمَّو اهلل عمى عمـ، كختـ عمى سمعو، كختـ عمى 
قمبو، كجعؿ عمى بصره غشاكة، ألجاب بالنفي فكران مف دكف تأمؿ أك تفكر لكضكح اإلجابة، 

ٺ ٹ ٹ ٺ: ، فقاؿٺۇئٺفناسب الكضكح حذؼ التاء مف الفعؿ 
(ٕ). 

 ()ككرد ذكر إتباع اليكل الذم أكرد أصحابو سكء العاقبة كصرفيـ عف إتباع الرسكؿ 
:  كاالستجابة لدعكة الحؽ، فكانكا مف الظالميف، قاؿ تعالى في سكرة القصص

ڳ ڳ  ىئ ىئ ىئېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائى  ې ىٺ
 ٺ جئی ی 

بإتباع اليكل،  ()ابة لمرسكؿشرطية أفادت تعميؽ عدـ االستج ٺۆئٺالفاء عاطفة، ك
يثار األمر في  ٺائٺكالفاء في  لما فيو مف كجكب معرفة إتباع  ٺائٺرابطة لجكاب الشرط، كا 

مف أعرض عف دعكة التكحيد ألىكائيـ، فيك إخبار مف اهلل تعالى ال يقبؿ الشؾ كالمماراة، 
يثار القصر  ٺەئٺ كالقصر بػ بيا ىنا دكف النفي أفاد بياف أنيـ ال يتبعكف إال أىكاءىـ، كا 

تيستعمؿ لما ال ينكره المخاطب كال يدفع بصحتو، قاؿ عبد  ٺڳٺ  مثؿ ٺەئٺ كاإلثبات ألف
، كال يدفع  ٺڳٺكاعمـ أف مكضكع )): القاىر الجرجاني عمى أف تجيءى لخبر ال يجيمو المخاطبي

تو أك لما يينزَّؿ ىذه المنزلة عكف أىكاءىـ في ، فيـ يعممكف في قرارة أنفسيـ أنيـ يتب(ٖ)((صحَّ
إشارة إلى  ٺوئٺ عبادتيـ ليذه اآللية فال يتبعكف إال ما كافؽ ىكاىـ كأشبع شيكاتيـ، كفي جمع

. لكؿ منيـ ىكاه الذم يتبعو، فإف سبؿ الشيطاف كثيرة كمتعددةأفَّ 
                                         

 .ّٕٓ/ِٓ: ؛ كالتحرير كالتنكيرِْٗ/ْ: الكشاؼ: ينظر (ُ)
. ٕٕ-ٕٔ: محمد االميف الخضرم. ، دمف أسرار حركؼ الجر في الذكر الحكيـ: ينظر (ِ)
 .ٖٕ/ْ: التفسير البالغي لالستفياـ: ينظر (ّ)
 .ُّٓ: أسمكب االستفياـ في القرآف الكريـ: ينظر (ْ)
. َّٕ: أحمد ماىر البقرم. أساليب النفي في القرآف، د: ينظر (ٓ)
. ُْٖ/ٕ: إعراب القرآف الكريـ كبيانو: ينظر (ٔ)
 .ُٗ: فاضؿ السامرائي.بالغة الكممة في التعبير القرآني، د: ينظر (ٕ)
. َِّ/ُ: النحكمعاني : ؛ كينظرِّٖ: دالئؿ اإلعجاز (ٖ)
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لة بما قبميا لالتفاؽ في الخبرية الجـ تؿصً كي  ٺ ىئېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ٺ: كقكلو
: الضالؿ)): ٺۇئٺ، ك(ُ)استفياـ معناه النفي كاإلنكار فأفاد االنتفاء اسـ :ٺڦٺكفي المعنى، 

، كقد استعير الضالؿ ىنا لمعدكؿ عف الحؽ (ِ)((العدكؿ عف الطريؽ المستقيـ، كيضاده اليداية
يثار المجيء  يثار إتباع سبؿ الشيطاف المكافقة ليكل األنفس الضالة، كا  كالصراط المستقيـ كا 

التي  ٺڦٺفضالن عف إيثار  ،(ّ)نو صمتو ىي التي عمييا مدار الحكـأل ٺڦٺباالسـ المكصكؿ 
كمف أضؿ مف الذم اتبع ىكاه، لزيادة : مثالن، فمـ يقؿ ٺڦٺ التي ىي لمعاقؿ، دكف غيرىا نحك

  ً فضال ()اإلنكار عمى إتباع مف يعقؿ ليكاه كيؤثره عمى إتباع الحؽ الذم جاء بو الرسكؿ 
 ،(ْ)ختصاص بالمفرد المذكرمما ييفيد االطالؽ كالشمكؿمف العمكـ كعدـ اال ٺڦٺتيفيده عٌما 

يثار الماضي في  ىـ حتى أنيـ لبياف تحقؽ حصكؿ ىذا األمر فييـ كتمبسو ب ٺۆئٺ ك  ٺۇئٺكا 
 فراد في االسـ المكصكؿلمناسبة اإل ٺۈئٺالمفرد ىنا في  لف الجمع إؿعيرفكا بو، كالعدكؿ ع

 ٺېئ ۈئٺىكاه الخاص بو، كالباء في فضالن عف تككيد معنى إتباع كؿ فرد منيـ ؿ ٺڦٺ
لممالبسة كىك في مكضع الحاؿ، كىك حاؿ كاشفة لتأكيد معنى اليكل، ألف اليكل ال يككف 
مالبسان لميدل اإلليي، كال صاحبو مالبسان لو، ألف اليدل يضاد الضالؿ كفيو معنى أصابو 

يـ كتنزييو عف النقص مف اهلل تعالى لتككيد ىذا التعظ ٺېئٺ، كالتنكير في (ٓ)المقصد الصالح
 .كالخطأ

الجممة عما قبميا ألنيا كقعت تعميالن لما تقدـ  تصؿ، ؼي ٺڳ ڳ ی ی ىئ ىئٺ :كقكلو
ظيار اسـ الجاللة(ٔ)  قفي مكضع اإلضمار لبياف اختصاص ٺېئٺ ، كالتعميؿ بمثابة البياف، كا 

كظمـ الغير  تعالى باليداية، كأنو تعالى ال ييدم مف اتصؼ بالظمـ بكؿ أشكالو مف ظمـ النفس
يثار  ،[ُّمف اآلية  :لقماف] ٺچ چ چ ڦٺ :كأعظـ الظمـ ىك اإلشراؾ باهلل تعالى، كما قاؿ كا 

الستغراؽ النفي، إذ أف اهلل تعالى ال ييدم مف أعرض عف الحؽ  ٺڳ ڳىئٺ المضارع في
قد كاتبع ىكاه بعد أف تبيف لو الحؽ كقامت الحجة عميو كسقطت معذرتو فأبى إال أف يظمـ نفسو، ؼ

ًً ؼً ٍص كى ، كى (ٕ) انقطع عذره بكصكؿ الحؽ إليو فمـ يستحؽ ىدل اهلل تعالى بعد ذلؾ ـ بالقكـ، ًق
أفاد تعييف ىذا الفريؽ الذم كاف الظمـ شأنو حتى عيرؼ  ٺی یٺ كالقصر بتعريؼ الجزأيف في

. ٺڦٺ  بو، كأكد قكلو ىذا باسمية الجممة كبػ
 

                                         
. َُٓ: أسمكب االستفياـ في القرآف الكريـ: ينظر (ُ)
 .َٗٓ: مفردات ألفاظ القرآف (ِ)
 .ُّٔ: مف بالغة القرآف: ينظر (ّ)
. ُُِ-َُِ/ُ: معاني النحك: ينظر (ٓ)
 .ْٕ/َِ: التحرير كالتنكير: ينظر (ٓ)
. ِٗٔ/ٓ: إعراب القرآف الكريـ كبيانو: ينظر (ٔ)
. ّٕٓ/ٔ: ، سيد قطبالقرآف في ضالؿ: ينظر (ٕ)



 عمار سعد اهلل رضا النعيمي  &هناء محمود شهاب  . د

241 

 
: المصادر والمراجع

، دار ابف كثير،   دمشؽ، (ىػُُٗت )جالؿ الديف السيكطي  االتقاف في عمكـ القرآف، (1
 .ـََِٔ، ِبيركت، ط

ارشاد العقؿ السميـ الى مزايا القرآف الكريـ، ابك السعكد محمد بف محمد الصمادم  (2
 .ت.، دار احياء التراث العربي، بيركت، لبناف، د(ىػُٓٗت)

مكتبة التابعيف، القاىرة، فاضؿ صالح السامرائي، . اسمئة بيانية في القرآف الكريـ، د (3
 .ـََِٖ

اسئمة القرآف المجيد كاجكبتيا مف غرائب أم التنزيؿ، محمد بف ابك بكر عبد القادر  (4
 .ـََِٕبيركت،  –، المكتبة العصرية، صيدا (ىػٔٔٔت بعد )الرازم 

 .ـُْٖٗ، ِأحمد ماىر البقرم، دار المعارؼ بمصر، ط.أساليب النفي في القرآف، د (5

 .ـَََِ، ُط دمشؽ، ـ في القرآف الكريـ، عبد الكريـ محمد يكسؼ،أسمكب االستفيا (6

اإلشارات كالتنبييات في عمـ البالغة، ركف الديف محمد بف محمد الجرجاني  (7
 .ـََِِ، ُلبناف، ط –، دار الكتب العممية، بيركت (ىػِٕٗت)

 ،اإلعجاز البالغي لمقرآف الكريـ، دراسة كتطبيؽ محمد السيد مكسى، مصر (8
 . ـََِٔ،ُط

بيركت،     –عبد الحميد ىنداكم، صيدا .اإلعجاز الصرفي في القرآف الكريـ، د (9
 .ـََِِ

بيركت،  –إعراب القرآف الكريـ كبيانو، محيي الديف الدركيش، دار ابف كثير، دمشؽ  (10
 .ـََِّ، ٗط

، دراسة كتح محمد زغمكؿ سالـ، (ىػَّْت)االنتصار لنقؿ القرآف، أبك بكر الباقالني  (11
 .ـُُٕٗرؼ، اإلسكندرية، منشأة المعا

االنتصاؼ فيما تضمنو الكشاؼ مف االعتزاؿ، ناصر الديف أحمد بف محمد بف المنير  (12
، (ىػّٖٓت)، منشكر في حاشية الكشاؼ لمزمخشرم (ىػّٖٔت)اإلسكندرم المالكي 

 .ـََُِ، ِلبناف، ط –دار إحياء التراث العربي، بيركت 

دار  (ىػُٕٗت)ف بف محمد الشيرازم البيضاكم انكار التنزيؿ كاسرار التأكيؿ، ناصر الدم (13
 .ـُٔٗٗلبناف،  -الفكر لمطباعة كالنشر، بيركت 

عبد الحميد ىنداكم، .، تح د(ىػّٕٗت)اإليضاح في عمكـ البالغة، الخطيب القزكيني  (14
 .ـََِٕ، ّمؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ط
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ادؿ أحمد عبد المكجكد، دار ، تح ع(ىػْٕٓت)البحر المحيط، ابك حياف األندلسي  (15
 .ـََُِالكتب العممية، بيركت،

، (ىػََٓت بعد )البرىاف في متشابو القرآف، محمكد بف حمزة بف نصر الكرماني  (16
 .ـُٖٖٗ، ِطمصر، 

، تح (ىػُٓٔت)البرىاف الكاشؼ عف اعجاز القرآف، كماؿ الديف عبدالكاحد الزممكاني  (17
 .ـُْٕٗ، ُطخديجة الحديثي، بغداد، .أحمد مطمكب، كد.د

 .ت.االردف، د -فضؿ حسف عباس،دار الفرقاف،عٌماف.البالغة فنكنيا كافنانيا، د (18

، تح عبدالسالـ محمد (ىػِٓٓت )البياف كالتبييف، أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ  (19
 . ـُٖٓٗ، ٓىاركف، القاىرة، ط

تكفيؽ .، تح د(ىػّْٕت)التبياف في البياف، شرؼ الديف بف محمد بف عبد اهلل الطيبي  (20
 .ـُٖٔٗ، ُالفيؿ، الككيت، ط

، مؤسسة التاريخ العربي، (ـُِٕٗت)التحرير كالتنكير، محمد الطاىر بف عاشكر  (21
 .ـَََِ، ُلبناف، ط –بيركت 

إياد عبد الكدكد .في مشاىد القيامة في القرآف، د /التصكير المجازم، أنماطو كدالالتو (22
 .ـََِْ، ُالعراؽ، ط -دادعثماف الحمداني، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغ

 .ـََِٕ، ٓفاضؿ صالح السامرائي، دار عمار، عمَّاف، ط.التعبير القرآني، د (23

، ِعبد العظيـ المطعني، القاىرة، ط.التفسير البالغي لالستفياـ في القرآف الكريـ، د (24
 .ـََِٕ

، دار الكتب (ىػَٔٔت) التفسير الكبير، المسمى مفاتيح الغيب، فخر الديف الرازم (25
 .ـَََِ، ُلبناف، ط –لمية، بيركت الع

كىبة الزُّدحيمي، دار الفكر المعاصر، .التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، د (26
 .ـُٖٗٗ، ُسكريا، ط –لبناف، كدار الفكر، دمشؽ  –بيركت 

التمييد لشرح كتاب التكحيد، الشيخ صالح بف عبد العزيز بف إبراىيـ آؿ الشيخ، دار  (27
 .ـََِِ، ُض، المممكة العربية السعكدية، طالتكحيد، الريا

تككيد مضمكف الجمؿ بتتبيع الترادؼ في القرآف الكريـ، حسف طو حسف السنجارم،  (28
 .ـََِٓ، ُمطبعة االنتصار، المكصؿ، ط

، دار احياء (ىػَُّت ) الطبرمجامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف، محمد بف جرير  (29
 .ـََُِ، ُالتراث العربي، بيركت، لبناف، ط

الحاؿ في األسمكب القرآني، عبد الستار عبد المطيؼ أحمد سعيد، المنشأة العامة لمنشر  (30
 .ت.ليبيا، د –كالتكزيع كاإلعالـ، طرابمس 
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 .ـََِٔمحمد محمد أبك مكسى، القاىرة، .خصائص التراكيب، د (31

، ُعبد العظيـ المطعني، القاىرة، ط.خصائص التعبير القرآني كسماتو البالغية، د (32
 .ـُِٗٗ

 .ـُٔٗٗ، ُعبد العظيـ المطعني، القاىرة، ط.دراسات جديدة في إعجاز القرآف، د (33

بيركت،  –، المكتبة العصرية، صيدا (ىػُْٕت)دالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني  (34
 .ـََِّ

البغدادم  اآللكسيركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، محمكد  (35
 .ت.لبناف، د –راث، بيركت ، دار إحياء الت(ىػَُِٕت)

، تح محمد فؤاد  عبد (ىػِٕٓت)سنف ابف ماجة، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني  (36
 .ت.الباقي، دار الحديث، القاىرة، د

شرح التمخيص في عمكـ البالغة، جالؿ الديف محمد بف عبد الرحمف القزكيني  (37
 .ـَُٕٗ، ُ، دمشؽ، ط(ىػّٕٗت)

عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ الجعفي البخارم صحيح البخارم، اإلماـ أبك  (38
 .ـََِّ، ُ، ط(ىػِٔٓت)

          ، تح محمد فؤاد(ىػُِٔت)صحيح مسمـ، اإلماـ أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج  (39
 .ت.عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د

، تح (ىػَٕٓت)الطراز ألسرار البالغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز، يحيى بف حمزة العمكم  (40
 .ـََِٖلبناف،  –عبد الحميد ىنداكم، بيركت .د

لبناف،  –، دار إحياء التراث العربي، بيركت (ـُٔٔٗت)في ظالؿ القرآف، سيد قطب  (41
 .ـُُٕٗ، ِط

الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ، أبك القاسـ محمد بف عمر  (42
 .ـََُِ، ِلبناف، ط –ربي، بيركت ، دار إحياء التراث الع(ىػّٖٓت)الزمخشرم 

كشؼ المعاني في المتشابو مف المثاني، بدر الديف محمد بف إبراىيـ بف جماعة الحمكم  (43
 .ـَُٗٗ، ُمصر، ط –عبد الجكاد خمؼ، المنصكرة . ، تح د(ىػّّٕت)

لبناف،  –،، دار الكتب العممية، بيركت (ىػُُٕت)لساف العرب، ابف منظكر األنصارم  (44
 .ـََِٓ، ُط

 .ـُٖٗٗفاضؿ صالح السامرائي، عمَّاف، .مسات بيانية في نصكص التنزيؿ، دؿ (45

أحمد ىنداكم . المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازم، دراسة بالغية تفصيمية، د (46
 .ـُٗٗٗ، ُىالؿ، القاىرة، ط
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شرؼ الديف الراجحي، دار . المبني لممجيكؿ كتراكيبو كداللتو في القرآف العظيـ، د (47
 .ـُٗٗٗجامعية، اإلسكندرية، المعرفة اؿ

، تح أحمد فريد المزيدم، (ىػُُِت)مجاز القرآف، أبك عبيدة معمر بف المثنى التميمي  (48
 .ـََِٔ، ُلبناف، ط –دار الكتب العممية، بيركت 

 .ـُٓٓٗ/ىػُّٕٓ، دار المعارؼ بمصر، (ىػُِْت)المسند، اإلماـ أحمد بف حنبؿ  (49

لبناف،  –دار إحياء التراث العربي، بيركت فاضؿ صالح السامرائي، .معاني النحك، د (50
 .ـََِٕ، ُط

، مطبكعات .أحمد مختار عمر، كد.معجـ القراءات القرآنية، د (51 عبد العاؿ سالـ مكـر
 .ـُٖٖٗ، ِجامعة الككيت، ط

 –المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ، محمد فؤاد عبد الباقي، دار األندلس، بيركت  (52
 .ت.لبناف، د

، تح صفكؾ عدناف داككدم، دار (ىػِْٓت)لقرآف، الراغب األصفياني مفردات ألفاظ ا (53
 .ـُٔٗٗ، ُالقمـ، دمشؽ، كالدار الشامية، بيركت، ط

محمد األميف الخضرم، مكتبة كىبة، .مف أسرار حركؼ الجر في الذكر الحكيـ، د (54
 .ـُٖٗٗ، ُالقاىرة، ط

 .ت.ر، القاىرة، دأحمد أحمد بدكم، دار نيضة مصر لمطبع كالنش.بالغة القرآف، دمف  (55


