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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم

امهلل صلِّ ىلع حممد وىلع آهل كما صليت ىلع إبراهيم وعلىآل إبراهيم إنّك 
 حممد وآل حممـــد كمـــا  بار ت   ىلع  إبراهيم وآل  محيد جميٌد ، وبارك ىلع

 إبراهيم  إنك محيد جميد
ا بعد فهذه شذرات اذلهب من معدن بيان لسان العربية عن معاىن اهلدى  أمَّ

 ِّ القرآن الكريم ،  ومن ابلنيِّ أنَّ بيان لك ُمبينٍي ىلع مقدار : يف بيان الويح الَعِلي
مقدار اقتداره ىلع اإلبانة عنه ، فانظر كم يكون علمه بما يُبينُي عنه ، وب

كمال ومجال وجالل وإعجاز بيان اهلل عز وجل اذلي وسع لكَّ يشٍء علما ، 
 واذلي هو ىلع لكِّ يشء قدير 

ِّ من ابليان  بيان : وهذه ادلراسة إنما تعىن بفقه العربية يف هذا امليدان الَعِلي
ة أليِّ بياٍن إنما ىه الىت التتخذ الويح القرآن الكريم ، وادلراسة العربي

منهاجها إال من واقع األمة العربية حني اكن ذلك ابليان فيها ؛ ألنَّ اهلل عز 
: وعال إنما خاطب العرب بالقرآن الكريم ىلع ما تعرف العرُب من بيانها 

مفردات ومنهج تراكيب وتصوير وحتبريوتغنٍّ ، وداللة ومدلوال،ولم خياطبها 
تة ، أو بما يكون يف بيان أمة أخرى غريها ، وذللك قال اهلل تعاىل بما جتهل ابل

ٌّ قُْل ُهَو :"  ٌّ وََعَرِبي ْعَحِمي
َ
أ
َ
لَْت آيَاتُُه أ يًّا لََقالُوا لَْوال ُفصِّ ْعَجمي

َ
َولْو َجعلْناُه قُْرآنًا أ

ْم َوقْرٌ  نُوَن يفي آذانيهي يَن اليُْؤمي ي َفاٌء َواذلَّ يَن آَمنُوا ُهًدى وَشي ي ْم َعًًم  ليَّلَّ وَُهَو َعلَيْهي
يٍد  ََكٍن بَعي ن مَّ وََلَك ُينَاَدْوَن مي

ُ
 (22: فصلت") أ
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فادلراسة الىت تؤىت أكلها إنما يه ادلراسة العربية املنسول منهاجها من واقع 
بيان العرب يف عرص اتلزنيل الكريم ، وليست الىت ُتْفََتُ بمقوالت أعجمية  

لمة ، فإن تلك املقوالت ، وإن اكنت صاحلة نبتت يف غري ديارنا العربية املس
مصلحة ما يف بيان قومها من األاعجم  فإنها ليست إال عقيما يف ديارنا التنتج  
إال شؤًما وإبلاًسا وتعمية ، ولساننا واحلمد هلل رب العاملني لسان عرِب مبني ، 

 0فكيف بعاقل يرغب عنه إىل لسان أعجًم  بهيــم 
علم ببيان الكتاب والسنة مرصوف عن قراءة ما ولست بزاعم أن طالب ال

يتخذ من مناهج درس علوم اللسان األعجًم ، وماتنتجه عبقرياتهم يف شىت 
العلوم ، رشيطة أن يقرأ ذلك لكه بقلب عرِب مسلم معتصم بعقيدة اإلسالم 
وأخالق الكتاب والسنة ، فإن وجد ما اليتعاند مع عقيدتنا وآخالق رشيعتنا 

ا ، واكن نافعا يف فقه لساننا فله أن يسرتشد ويستهدي ، فإن ومنهاج لسانن
احلكمة ضالة املسلم يبحث عنها ويقتنيها وبستثمرها فيما يزيده قرًبا إىل ربه 

 0جلَّ جالهُل 
وإن من انلصيحة لكتاب اهلل تعاىل  أن ترصف العناية اتلامة واالجتهاد ابلليغ 

واملصابرة ىلع الغوص يف أعماق قاموسه إىل إتقان فقه هذا ابليان الَعـــِلِّ ، 
املحيط ، فإنك لن جتد فقيها بالكتاب والسنة إال من فقهه عربية هذا ابليان 

 املعجز 
وإذاما اكن فقه الكتاب والسنة فريضة الزبة ، فكذلك ما يكون الطريق إيل  

العلم بلسان العربية وخصائص اإلبانة فيه عن حقائق املعاىن : ذلك الفقه
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قها ولطائفها هوأيًضا فريضة الزمة الزبة ىلع لك طالب علم بالكتاب ودقائ
 0والسنة 

وهلذا حَرصت هذه ادلراسة العربية ىلع أن تتخذ منهجا يتلبث قليال عند 
ُّ املعجز ويه لكمات عربية ، ليست من  َ منها هذا ابليان الَعِلي اللكمات الىت بُِني

ه لكمة أعجمية واحدة يه فيه العجمة يف يشء ، فليس يف القرآن الكريم لك
 ىلع ما يف أي لسان أعجًم  

ما ُظنَّ أنه أعجِم يف أصله كما جاء عن بعض أهل العلم ، فإن بيان الويح قد 
أاعد صياغته بما يوائم عربية ابليان ، و أنَّ يف هذا إشارًة إىل أن من اكن 

فكرية والعقدية أعجميًا واختذ اإلسالم دينًا فإنه يستحيل بهذا من أعجميته ال
 0وابليانية إىل أن يكون عربيا مسلم الفكر والعقيدة وابليان 

تلبثت ادلراسة عند بعض املفردات تنظر يف صورها وصيغها ودالالتها لعل يف  
 0ذلك عونًاىلع حسن فقه معانىالرتاكيب والصور

وحَرصت ىلع أن تتلبث قليال عند بيان بعض الوجوه اإلعرابية لرتاكيب هذا 
يان تنظر يف العالقات اإلعرابية بني اللكمات يف بناء امجمل ، و ي العالقات ابل

اإلعرابية بني بعض امجمل ، فإنَّ حسن فقه مواقع اللكمات وامجمل وعالقتها 
 0كتابا وسنة : اإلعرابية مفتاح عظيم من مفاتح فقه بيان الويح 

َماتي  ابلالغية هلذا ابليان ،  ثم اكن هلذه ادلراسة تلبٌث مديٌد يف انلظر يف السَّ
وحرصت ىلع أن تمزج انلظر يف السمات ابلالغية بانلظر يف لطائف معاىن 
الويح ، وما تفيض به تراكيب بيان الويح من دقائق ولطائف معاىن اهلدى إىل 

     0الرصاط املستقيم 
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وقد رغبت يف أن أجعل بني يدي هذه ادلراسة العربية تمهيًدا  رأيت أن يف 
الب العلم عليه عونًا هل ىلع حسن الوفاء ببعض حق العلم ببيان وقوف ط

 0الويح الكريم 
قائمة بمعاىن اتلحريض ىلع " اتلوبة" وجعلت جمال هذه ادلراسة آيات من 

امجهاد يف سبيل اهلل تعاىل وانلِّفار إىل جنة عرضها السموات واألرض أعدت 
يف سبيل اهلل تعاىل أمٌر للمتقني ذلك أن تثقيف طالب العلم بثقافة امجهاد 

البدَّ من القيام به واإلحلاح عليه كمثل إحلاح أخدان أبناء صهيون وعبدة 
مة ثقافة السالم

ُ
" االستسالم إلرادة : الصليب ىلع أن نبالغ يف تلقني أبناء األ

، فالسالم يف معجم مفرداتهم إنما يعىن استسالم املسلمني " أبناءالعم سام
عندنا االستسالم للحق اذلي جاءت به رشيعة اإلسالم  إلرادتهم ، وهو يعىن

 0ليس إال 
وإذا مااكن اهلل عزَّ وجل يأمر رسوهل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم بأن 
" حيرض املؤمنني ىلع القتال ، فإن كثرًيا من أخدان األعجمني جيعلون من

مة  ، ، ولكن جريمة امجرائم الىت التغتفر ، هو عندهم الفريضة املحر" امجهاد 
قائمة يف مصاحفنا وسنة نبينا صِل اهلل عليه وآهل وصحبه " امجهاد" ستبىق لكمة

 0وسلم ، و ي قلوبنا ما بقيت احلياة ىلع األرض 
هذه األوراق القائمة بني يديك تسىع إىل أن تقيم يف قلبك ولسانك عرفانًا 

ا يقيم درسه وتفقهه بلسان العربية قائما يف بيان الويح الكريم ، ولن جتد بيانً 
 0عرفانًا بلسان العربية مثلما أنت واجده يف بيان الويح الكريم 



 7 

وتسىع أيًضا إىل أن تقيم يف قلبك وسلو ك استمسااًك وختلًقا بتأديب اهلل عز 
: وجلَّ نلا وتثقيف قلوبنا بما يراه هو جلَّ جالهل خرًيا نلا يف دنيانا و ي آخرتنا 

 0يف مسرينا ومصرينا 
أىن مؤمن إيمانًا راسًخا أن لك دراسة يف القرآن الكريم والسنة اليكون ذلك 

منها ما يغري حر ة سلو نا إىل ما هو األىلع واألقرب إىل رضوان ربنا يه دراسة 
عقيمة وإن تظاهر ىلع إتقانها أحبار علوم اللسان العرِب يف مشارق الوطن 

 0العرِب ومغاربه 
عندي أن يكون وسيلة إىل اغية ماجدة يه اليعدو درس علوم لساننا العرِب 

حسن فقه بيان الويح قرآنا وسنة فقًها حيفزنا ىلع العزم ىلع أن نغري ما بأنفسنا 
 وأمتنا وما حونلا إىل ما فيه رضوان خالقنا جلَّ جالهل 

وإذا ما غفلت أي دراسة عن هذه الغاية فيه من العلم اذلي استعاذ منه  
 0وآهل وصحبه وسلم رسول اهلل صِل اهلل عليه 

وحنن اقتداء به نستعيذ باهلل من علم الينفع يف ادلنيا واآلخرة ونبتهل إىل اهلل 
امهلل يامعلم إبراهيم علمنا كتابك وسنة نبيك صِل اهلل عليه وآهل : " تعاىل 

 وصحبه وسلم علما يزيدنا قربا إيلك 
ِـّم سليمان فهمنا كتابك وسنة نبيك صِل اهلل ـَه عليه وآهل وصحبه  امهلل ياُمف

ـْمنا ما يُسلكنا يف عبادك الصديقني  ـَـهِّ   0وسلم ف
امهلل رب جربيل وميَكئيل وإرسافيل فاطر السموات واألرض اعلم الغيب )  

والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما اكنوا فيه خيتلفون اهدىن ملا اختلف فيه 
 (من احلق بإذنك إتك تهدي من تشاء إىل رصاط مستقيم 
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ِل اهلل وسلم وبـارك علـى عبده ونبيـه ورسولـه سيـدنا حممـد بن عبـد وص
اهلل نبـّي الرمحـة وامللحــمة  وىلع آهل وصحبه وأمته عدد خلقه ورضاء نفسه 

  0ومداد لكماته  واحلمد هلل رب العاملني   
  

 و تبه              
 حممود توفيق حممد سعد    

 فاألستاذ يف جامعة األزهر الرشي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتلمهيـــــــد

                
 ومنهج اإلبانة فيه العربيةلسان العلم خبصائص مزنلة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
   :ن ـعرِب مبي انـه عرِب وبلسـة أنَّ يددـررالقرآن الكريم يف آيات عـيق       

 {1:يوسف}"ونَ لُ قي عْ م تَ كُ لَّ عَ ا لَ يًّ بي رَ ا عَ آنً رْ قُ  هُ انْل زَ ا أنْ إنَّ " 
ُ قُ يَ  مْ هُ أنَّ  مُ لَ عْ نَ  دْ قَ لَ وَ "  َ  هُ مُ لِّ عَ ما يُ نَّ إي  ونَ ول ي  رَشٌ ب ي  انُ سَ ل   هي يَلْ إي  ونَ دُ حي لْ ي يُ اذلَّ

َ
ٌّ جَ عْ أ  ِمي

ي ذَ هَ وَ  ٌّ رَ عَ  انٌ سَ ا ل  {201: انلحل}" نيٌ بي مُ  ِبي
ي ذَ  َ وَ "   َك ل

َ
 {73:الرعد}" ايًّ ربي ا عَ مً كْ حُ  اهُ نْل زَ نْ أ

ي ذَ  َ وَ "  ْ  نَ مي  يهي نا في فْ رَصَّ ا وَ يًّ ربي ا عَ رآنً قُ  اهُ زنْل أنْ  َك ل   ونُ قُ تَّ يَ  مْ هُ لَّ عَ لَ  يدي عي وَ ال
َ
 ُث دي حُيْ  وْ أ

 َ  {227: طه}" ارً كْ ذي  مْ هُ ل
َ العَ  بِّ رَ  يُل زْن تَلَ  هُ إنَّ وَ "   ا وحُ الرُّ  هي بي  َل زَ نَ  }{ نيَ مي ال

َ
َ  َك بي لْ  قَ ىلَعَ  }{نيُ مي أل  نَ مي  ونَ كُ تلي

 ْ ٍّ رَ ن عَ اٍ سَ لي بي  }{ رينَ ذي نْ مُ ال  {291-291: الشعراء}" نيٍ بي مُ  ِبي
ي بْ َضَ  دْ قَ لَ وَ "  ا آنً رْ قُ  }{ ونَ رُ كَّ ذَ تَ يَ  مْ هُ لَّ عَ لَ  لٍ ثَ مَ  لُكِّ  نْ مي  آني رْ ذا القُ  هَ يفي  اسي لنَّ نا ل
 {12 -13:الزمر}"  ونَ قُ تَّ م يَ هُ لَّ عَ لَ  ٍج وَ ي عي ذي  رْيَ ا غَ يًّ بي رَ عَ 
 مٍ وْ قَ ا لي يًّ بي رَ اعَ آنً رْ قُ  هُ اتُ آيَ  لْت صِّ فُ  تاٌب كي  }{ يمي حي الرَّ  ني مْحَ الرَّ  نَ مي  يٌل زْني تَ  }{م  حَ " 
 {7-2: فصلت }"  ونَ مُ لَ عْ يَ 
ي  َ وَ "  ُ يًّ بي رَ آنا عَ رْ قُ  َك نا إيَلْ حيْ ك أوْ ذل   رَ ذي نْ ا تلي

ُ
َ وْ حَ  نْ مَ ى وَ رَ القُ  مَّ أ  عي مْ امْجَ  مَ وْ يَ  رَ ذي نْ تُ وَ  اهَ ل

 {3: الشورى }"  ريي عي  السَّ يفي  يٌق ري فَ وَ  ةي نَّ  امْجَ يفي  يٌق ري فَ   يهي في  َب يْ الرَ 
 }{ ونَ لُ قي عْ م تَ كُ لَّ عَ ا لَ يًّ ربي ا عَ آنً رْ قُ  ناهُ ا جعلْ إنَّ  }{ بنيي المُ  تابي كي والْ  }{ محَ " 
 {7-2: الزخرف}
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ي  ٌق دِّ َص مُ  تاٌب ذا كي هَ وَ  ةً مْحَ رَ ا وَ امً  إمَ وَس مُ  تاُب كي  هي لي بْ قَ  نْ مي وَ "  ُ يًّ بي رَ ا عَ سانً ل  رَ ذي نْ ا يلي
ُ وا وَ مُ لَ ظَ  ينَ اذلَّ  ي رْشَ ب  {21:األحقاف}"  نيَ ني سي حْ مُ لْ ى ل

 جنهمإنما يه عربية الكريم يف لك هذه اآليات داللة بينة ىلع أن عربية القرآن
لعلكم تعقلون : ل ،وذلا كرث يف هذه اآليات قوهلإبانة وليس عربية مصدر تزنُّ 

وهذا لكه إنما يكون من منهاج اإلبانة ىلع " لعلهم يتقون ، لعلهم يتذكرون، 
 :معانيه ومقاصده ومغازيه ،وذلا قال احلق عز وعال 

َ وَ "  ُ جميًّ ا أعْ قرآنً  ناهُ لْ عَ جَ  وْ ل َ ا لقال  اتُ آيَ  ْت لَ صِّ ال فُ وْ وا ل
َ
 ه أ
َ
ٌّ جَ عْ أ ٌّ رَ عَ وَ  ِمي " 000 ِبي

 {22: فصلت}
 

اليسطيع ناظر يف القرآن الكريم أيا اكن قدره أن  و ي ذلك داللة بينة ىلع أنه
يفقه شيئا منه إال من سبيل فقهه لسان العربية اذلي اكن يف أمة العرب عند 
 0نزوهل، فذلك هو السبيل األول إىل االقرتاب من حًم املعىن القرآين الكريم 

ل فقه أسفار علم أصو أمِّ " الرسالة" وقد حرص اإلمام الشافيع يف سفره امجليل 
ألنها أم احلقائق الىت تبىن ؛الكتاب والسنة ىلع أن يبني يف جالء هذه احلقيقة 

 :عليها اكفة احلقائق العلمية يف هذا ابلاب 
 

 : يقول ريض اهلل عنه وارضاه 
  "ومن مجاع علم كتاب اهلل العلم بأن مجيع كتاب اهلل إنما نزل بلسان العرب" 
0 
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فهذا دال ىلع أن علم ما يف كتاب اهلل " مجاع علم كتاب اهلل: " فانظر قوهل
عز وعال من معاىن اهلدى إنما هو من علم لسان العرب فمن علمه وأتقنه 
اكن أهال ألن يسلك السبيل ، ومن جهله فلن خيطو خطوة واحدة ىلع 

 الطريق ، وإن مجع علوم أهل األرض أمجعني ، 
 تعدد أنواعها وضوبها فَكن لزاما ىلع لك متلكم يف معاىن القرآن الكريم ىلع

وجماالتها امجامعة اكفة شئون احلياة أن يكون أول أمره قائما ىلع كمال حتقيق 
 0العلم بلسان العربية 

 
 ىلع القول يف معاىن نيتجرئيسوهذا يدل ىلع عظيم ما يرتدى فيه كثري من امل 

احدة القرآن الكريم ، والواحد منهم اليكاد يقيم لسانه انلطق جبملة عربية و
 0ىلع انلحو وانلهج العرِب القويم 

ىلع من زعم أنَّ يف القرآن الكريم حرفا واحدا " اإلمام الشافيع " وقد أنكر  
 :من غري العربية 

وقد تكلم يف العلم 0الواجب ىلع العاملني انَّ اليقولوا إال من حيث علموا " 
أقرب من من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لَكن اإلمساك أوىل به و

 0السالمة هل ـ  إن شاء اهلل 
 0إنَّ يف القرآن عربيا وأعجميا : فقال منهم قائل

 0والقرآن يدل ىلع أْن ليس من كتاب اهلل يشء إال بلسان العرب 
تيه ،  يلْمسئَلة هل عن ُحجَّ ووجد قائل هذا القول من قَبيَل ذلك منه تقليًدا وتراًك ل

ْن خالفه  0ومسئلةي غريه ممَّ
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 0ليد أغفل من أغفل منهم واهلل يغفر نلا وهلم وباتلق
 :ثـمَّ يقول ريض اهلل عنه وأرضاه 

 0000فعِل لكِّ مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه َجهُده " 
وما ازداد من العلم باللسان اذلي جعله اهلل لسان من ختم به نبوته وأنزل به 

 0000آخر كتبه اكن خرًيا هل 
ـُمَّ بني وجه إعال   :احلقيقة العلمية الراسخة يف صدر كتابه قائال هنه هذث
وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غريه  ألنَّه " 

لمي الكتابي أحٌد جهَل َسعَة لساني العربي ،و رثَة  اليَعلُم من إيضاح مُجلي عي
قَها  اَع معانيهي وتَفرُّ هي  ومجي  0وجوهي

 0بَُه الىت َدخلت ىلع من جهَل لسانها ومن عليمه انتفت عنه الشُّ 
 

ةي ىلع أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحةً للمسلمني  فَكن تنبيُه العامَّ
، وانلصيحة هلم فرٌض الينبىغ ترُ ه ، وإدراُك نافلةي خرٍي اليَدُعها إال من سفه 

هي    0نفسه وترك موضَع َحظِّ
ٍق واكن القياُم باحلقِّ ونصيحُة  واكن جيمع مع انلصيحة هلم قياما بإيضاح ح

 (2) "املسلمني من طاعةي اهللي،  وطاعة اهللي جامعٌة للخريي 
بسطت لك انلقل عن بيان الشافيع ريض اهلل عنه وأرضاه ، تلقف ـ أوال ـ 

 بنفسك ىلع بيانه ابلليغ ،فقد اكن الشافيع ممن تؤخذ منه اللغة

                                                 
 
   04، 04،04، 04، 04، 04ص: الرسالة   -  
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جمية أو اعمية ،واكن اعلم لغة وراوية لم يَُشْب لسانَه هجنة أع حٌّ ـفهو قريش قُ 
شعر " األصمىع"          شعر من قبل أن يكون فقيها ، فهو اذلي أخذ عنه

اهلذيلني ، فيقوم يف صدرك فرق ما بني هذا اإلمام امجليل وبني ما يسكب يف 
أذنك صباح مساء من همهمات أعجمية ممن قيل عنهم املفكرون اإلسالميون 

0 
ـ بنفسك ىلع تقريره احلقيقة العلمية الىت الينبىغ أن يُوَقَف وتلقف ـ ثانيا   

طالُب علٍم بمعاىن كتاب اهلل عز وعال ىلع يشء من قبل أن يوقف عليها 
  0 وقوَف تبرٍص وتدبٍر وتمثٍل وتمكٍن 

ولو أحسن القائمون ىلع تعليم  طلبة العلم يف امجامعات اإلسالمية انلصح إىل  
بوية املطهرة وانلصح إىل من لكفوا بالوالية عليهم القرآن الكريم والسنة انل

وراعية مسريهم يف طلب العلم بالكتاب والسنة لَكن واجبا أن جيعلوا العلم 
بلسان علوم العربية مدارسة وممارسة أداء وتذوق وتدبر عديَل العلم بكافة 

  0ة بل واملقدَم عليها نعلوم الكتاب والس
من اإلمام الشافيع ريض اهلل عنه وأرضاه  إذا مااكن هذا اذلي سمعت      

املهدي إيلنا أول وأجلَّ كتاب يف علم أصول فقه معاين اهلدى إىل الرصاط 
( 390: ت)أبا إسحاق الشاطىب : اإلمام "املستقيم يف الكتاب والسنة ، فإن 

 :يقتدي به قائال 
 ...مية إن هذه الرشيعة املبار ة عربية ، المدخل فيها لأللسن األعج"      

القرآن نزل بلسان العرب ىلع امجملة ، فطلب فهمه إنما يكون من هذا 
 0000الطريق خاصة 
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فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم وال سبيل إىل تطلب فهمه من 
 "غري هذه امجهة  

انه البد يف فهم الرشيعة من اتباع معهود األميني ـ وهم العرب اذلين نزل " 
ـ فإن اكن للعرب يف لسانهم عرف مستمر فال يصح العدول القرآن بلسانهم 

عنه يف فهم الرشيعة ،وإن لم يكن ثَـمَّ ُعرٌف فال يصحُّ أن جيري يف فهمها ىلع 
 0ما تعرفه 

 "جار يف املعاىن واأللفاظ واألسايلب  وهذا
ـ أن "  اليستقيم للمتلكم يف كتاب هلل أو سنة رسول اهلل ـ صِل اهلل عليه وسلم 

ف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب ،ويلكن شأنه االعتناء بما شأنه أن يتلك
تُْه   " يعتِني العرُب به والوقوَف عند ما َحـدَّ

االعتناء باملعاىن املبثوثة يف اخلطاب هو املقصود األعظم بناء ىلع أنَّ العرب " 
 إنما اكنت عنايتها باملعاىن ،وإنما أصلحت األلفاظ من أجلها ،وهذا األصل
معلوٌم عند أهلي العربيةي ، فاللفظ إنما هو وسيلة إىل حتصيل املعىن 

 أاملراد،واملعىن هو املقصود ،وال 
ُ
يضا لك املعاىن ، فإن املعىن اإلفرادي قد اليعبأ

 (2)"به إذا اكن املعىن الرت ييب مفهوماً دونه 
هاد أنه إذا مااكن هنالك علم تتوقف صحة االجت" االجتهاد " ويقرر يف باب 

فاألقرب يف العلوم  إىل أن يكون هكذا علُم اللغة العربية ،وال أعىن " عليه  
وال " علم املعاىن" وال" اللغة"وحده ،وال " اتلرصيف " وحده ،وال" انلحو" بذلك 
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غري ذلك من أنواع العلوم املتعلقة باللسان بل املراد مجلة علم اللسان ألفاظ 
 0000أو معاىن كيف تصورت 

ضنا مبتدئا يف فهم العربية فهو مبتدئ يف فهم الرشيعة ، أو متوسطا فهو فإذا فر
متوسط يف فهم الرشيعة ، واملتوسط  لم يبلغ درجة انلهاية ، فإن انتىه إىل درجة 
الغاية يف العربية اكن كذلك يف الرشيعة ، فَكن فهمه فيها حجة كما اكن فهم 

 0ن حجةالصحابة وغريهم من الفصحاء اذلين فهموا القرآ
فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الرشيعة بمقدار اتلقصري عنهم ولك 

 0من قرص فهمه لم يعد حجة وال اكن قوهل فيها مقبوال 
سيبويه " و" اخلليل"فال بد من أن يبلغ يف العربية مبلغ األئمة فيها ،كـ

  (7)2" سواهم ومن"املازىن"و"امجريم"و"األخفش"و"
 
 

داٌل داللة بينة حمققة " الشافيع" ومن قبله" الشاطيب" لك عن لك اذلي نقلته    
ىلع أنه فريضة علٍم وديٍن ىلع لك من قام إىل انلظر يف معاىن اهلدى يف بيان 

الكتاب والسنة أن يكون العليَم بلسان العربية عما خيرجه عن :الويح
فال يتلبس امجهالة بمنهاج انلاطقني به زمن نزول الويح يف اإلبانة واتلليق ، 

بيشء من امجهالة خبصائص هذا اللسان الىت يه قائمة ىلع كماهلا يف بيان 
الويح كيما يتحقق الفهم عن اهلل عز وجل وعن رسوهل صِل اهلل عليه وسلم ، 

  وقد هدي اهلل عز وجل إىل أنَّ 
                                                 

 
 440 -0/440: السابق  -  
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من أرسله إيلهم من انلبيني واملرسلني بلسان من  جعَل  من نعمه ىلع خلقه أنْ 
لُو رْسي

ُ
 :ا ايلهم يف لكِّ عرٍص ومرٍص أ
ي "  لُّ اهلُل َمن يََشاُء َوَيْهدي َ لَُهْم  َفُيضي ُبنَيِّ هي يلي  بيليَساني قَْومي

ن رُسوٍل إيالَّ رَْسلْنا مي
َ
َوَما أ

يمُ  يُز احْلَكي  {2:ابراهيم}" َمن يََشاُء وَُهَو الَْعزي
بية زمن يف الرسالة تبيان بلعض خصائص لسان العر" الشافيع" وقد اكن من 

الويح يغري به طالب العلم بمعاىن اهلدي إىل الرصاط املستقيم يف كتاب اهلل 
 :عز وعال وسنة نبيه صِل اهلل عليه وآهل وسلم قائال 

 0إنما خاطب اهلل بكتاب العرب بلسانها ىلع ما تعرف من معانيها " 
باليشء منه  واكن مما تعرف من معانيها اتساع لسانها ، وأنَّ  فيطرتَه أن خُياطَب 

 0اعما ظاهًرا يراد به العام الظاهر ، ويستغىن بأول هذا منه عن آخره 
واعما ظاهرا يراد به العام ، ويدخله اخلاص ، فيستدل ىلع هذا ببعض ما 

 0خوطب به فيه 
 0وظاهًرا يراد به اخلاص

 أنه يراد به غري ظاهره  يف سياقه وظاهرا يُعرُف 
 0م أو وسطه أو آخره هذا موجود علمه يف أول الالك فلك

ُل لفظها فيه علم آخره  ها يُبنُي أوَّ  اليشء من الكمي
ُ
 وتبتدأ

 0وتبتدُئ  اليْشَء يُبينُي آخُر لفظها منه عن أوهلي 
فُُه باملعىَن دون اإليضاحي باللفظي ،كما ُتَعرُِّف اٌَشارةَ ، ثُـمَّ  َوتََكلَُّم باليْشء ُتَعرِّ

ها به دون أهلي جهاتلها يكوُن هذا من أىلع الكمها ؛الن  0فرادي أهلي علمي
 وتسًم اليشء الواحد باألسماء الكثرية 
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 0وتسًم باالسم الواحد املعاين الكثرية 
واكنت هذه الوجوه الىت وصفت اجتماعها يف معرفة أهل العلم منها به ـ وإن 
ـ معرفًة واضحًة عندها ، ومستنكًرا عند غريها ممن  اختلفْت أسباب معرفتها 

َل هذا من لسانها ، وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة ، فتلكف القول يف جه
 0علمها تكلُّف ماجيهُل بعضه

ـ إنْ  معرفتهتكلف ما جهل ومالم تثبته  ومن وافقه  اكنت موافقته للصواب 
ـ غري حممودة ،واهلل أعلم  خبطئه غري معذور ، إذا ما  واكن  ،من حيُث ال يعرفه 

  2ه بالفرق بني اخلطأ والصواب فيهالحييط علم فيمانطق 
هذا بعض خصائص لسان العربية الىت نزل عليها الويح يف بيانه وإفهامه مراد 
اهلل عز وجل من عباده ،ويه خصائص مذهبية منهجية لكية من حتتها 

 0خصائص دقيقة جليلة يقف عليها علماء بيان العربية 
 :تله امجليلة اوالشافيع قرر فيما قرر يق رس

ولسان العربي أوسع األلسنة مذهبًا وأكرثها ألفاظا ، والنعلمه حُييُط جبميع " 
علمه إنسان غري نيب ، ولكنه اليذهب منه يشء ىلع اعمتها حىت اليكون 

 (1)1 "موجوًدا فيها من يعرفه
جاعال االتساع للمذهب " أوسع األلسنة مذهبا وأكرثها ألفاظا:" فانظر قوهل 

ما اكنت اإلحاطة باأللفاظ جد عسرية فكيف تكون والكرثة لأللفاظ ،وإذا 
 0!اإلحاطة باملذاهب املتسعة ؟
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وإذا ما اكنت املذاهب متسعة ويه يف بيان البرش وهم مهما عال علمهم 
من الغفلة  ري هُّ طَ وقدرهم وأطاق اقتدارهم اعجزون عن اإلحاطة وعن اتلَّ 

ون ابليان بيان واإلبهام يف ابليان عن املراد، فكيف يكون األمر حني يك
 :اهلل عز وعال اذلي التنفد لكماته 

ْن َتنَْفَد لَكيَماُت َرِبِّ ولَو " 
َ
َد ابَلْحُر  َقبَْل أ َدًدا ليلَكيَماتي َرِبِّ نَلَفي قُْل لَْو اَكَن ابَلْحُر مي

ثْليهي َمَدًدا  ئْنَا بيمي  {209: الكهف}"جي
ُّ " يقول   : 2 "أبو احلسني احلََرايلَّ

بينٍي ىلع قْدري إحاَطةي علمه ، فإذا أباَن اإلنساُن عن الَكئن أبان بقدر بيان لك مُ " 
وإذا 0ما يدرك منه ،وهو الحييُط به علًما ، فال يصُل إىل اغيةي ابلالغةي فيه بيانُُه 

أنبأ عن املايض فبقدر ما بيق من ناقص علمه به اكئنا يف ذكره ، ملا لزم اإلنساَن 
رُُه وإذا أراد أن ين0من نسيانه  ره أو يَُزوِّ بئَ عن اآلىت أعوزهُ ابليان لكه إالَّ ما يقدِّ

0 
  0فبيانه عن الَكئن ناقص ،وبيانه يف املايض أنقص ، وبيانه يف اآليت ساقط 

بالغة ابليان تعلُو ىلع قدر علو املبني ،فعلو بيان اهلل ىلع بيان :"  ثم يقول 
 (3)    1 " خلقه بقدر علو اهلل ىلع خلقه

 

                                                 
 
: من آثاره (هـ255:ت)أبو الحسن على بن أحمد بن الحسن الَحَرالِّّي   -  

مفتاح الباب المقفل لفهم الكتاب المنزل ، ورسالة االستقامة ن وشرح 
 4 علوآ وآلآ وسلماسماء النبي صلى هللا

 
 ـ دار الكتب المصروة ب 5: مفتاح الباب القفل ـ خط ـ ق   -  



 19 

هدى إىل ذلك ماقاهل انليب صِل اهلل عليه وسلم فيما رواه الرتمذي يف وقد  
 " :كتاب فضائل القرآن" جامعه الصحيح من  

 "فضل الكم اهلل ىلع سائر الالكم كفضل اهلل ىلع خلقه " 
العرفان  ولك هذا اذلي بسطت لك القول فيه دال داللة بينة حمققه ىلع أنَّ 

اظري يف كتاب اهلل عز وجل وسنة نبيه صِل خبصائص العربية ضابٌط حر َة انل
اهلل عليه وسلم  يستخرج منهما معاىن اهلدى إىل مايريض ربنا جل جالهل ، 
فإن يف العلم املحقق بمناهج العرب يف اإلبانة عن معانيها  عونا عظيما ىلع 

 0ذلك 
ّ : أبا عمر" أنَّ " الزجايج" يروي     لُّ ب" صالح بن إسحق امجريمي معرفته اكن يَدي

ِتي انل
  اس منــبالعربية ، ويقول أنا من ثالثني سنة أفُ

خرب " سيبويهي " كتاب 
ُ
 أنا سمعته يقول هذا : بذلك ، فقال " املربد" فأ

َه يف " سيبويهي " اكن صاحب حديٍث فلما عليَم كتاَب " أبا عمر"وذلك أنَّ  تفقَّ
يني واحلديثي ؛ إذْ اكن ذلك أي كتاب  تََعلَُّم منه انلظر واتلفتيش يُ " سيبويهي " ادلِّ

 "2 
" واملراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم يف "  :املوافقات"يف " الشاطيب " يقول  

 فقد نبه يف الكمه ىلع مقاصد العرب ،وأحناء " انلحو
 

مرفوع ، " الفاعل " ومعانيها،ولم يقترص فيه ىلع بيان أنَّ  يف ألفاظها ترصفاتها
 ك منصوب وحنو ذل" املفعول" و

                                                 
 
 دار المعارف  -هارون : ت – 444ص:لس ثعلبامج  -  
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" علم املعاىن وابليان" بل هو يبني يف لك باب ما يليق به حىت إنه احتوى ىلع 
  000000"ووجوه ترصفات األلفاظ واملعاين 

فاحلاصل أنه الغىن باملجتهد يف الرشيعة عن بلوغ درجة االجتهاد يف الكم " 
العرب حبيث يصري فهم خطابها هل وصفا غري متلكف وال متوقَّف فيه يف 

 " إالَّ بمقدار توقف الفطن لالكم اللبيب الغالب 
وإذا مااكن بلوغ درجة االجتهاد يف فقه مذاهب العربية يف اإلبانة عن املعاىن 
أداة ريئسة للمتدبر بيان الكتاب والسنة يستخرج منهما أحَكم الرشيعة فإنَّ 

انية للنفس اإلنس" اتلثقيف" ذلك األمر يلبدو أثُره قوًيا  يف الوقوفي ىلع معالم 
وتفاوت العلماء يف هذا أعظم من تفاوتهم يف إدراك أحَكم 0يف ابليان القرآين

 0احلالل واحلرام منه 
اتقان فقه العربية من أعظم آآلت العالم يف استجالء مسالك اتلهذيب لألمة  

 مبعثه احلب واخلوف والرجاء ، فتكون باال؛ تلقبل ىلع أحَكم اهلل عز وجل إق
 0طاعة اخلادلة إقامتهم يف رياض ال

واهلل عز وجل لم يرض من عباده أن حيتمكوا إىل كتابه الكريم وسنة نبيه صِل 
 اهلل عليه وسلم فحسب بل أوجب عليهم التسليم والرضا 

 :بذلك ،وإال اكنوا اخلارجني من حًم اإلسالم واإليمان 
ُموَك فييما َشجَر بَيْنَ "  نُوَن َحىتَّ حُيَكِّ م فَال َوَربَِّك اليُْؤمي هي سي نْفي

َ
ُدوا يفي أ ُهْم ثُـمَّ ال جَيي

ا َقَضيَْت َويَُسلُِّموا تَْسلييًما  مَّ  {51 :النساء}"َحرًَجا مي
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 اتلحريض ىلع امجهاد يف سبيل اهلل تعاىل

 
 يقول اهلل تعالــــى

 

 
ُروا يفي َسبييلي ا يَل لَُكُم انْفي َيَن آَمنُوا َمالَُكْم إيَذا قي ي يُّها اذلَّ

َ
رْضي يَأ

َ
هللي اثَّاقَلْتُْم إيىَل األ

َرةي إيال قَلييٌل  ْنيَا يفي اآلخي َرةي َفَما مَتاُع احْلَيَاةي ادلُّ َن اآلخي ْنيَا مي يتُْم بياحْلَيَاةي ادلُّ }{ أرَضي
وه َشيْئًا وَ  ُ ْم َوال تَُُضُّ ْل قَْوًما َغرْيَ ًما َويَْستَبْدي يلي

َ
بُْكْم َعَذابًا أ ُروا ُيَعذِّ اهلُل إالَّ َتنْفي

ٍء ّقديٌر   َ }{ ىلَع لُكِّ يَشْ يَن َكَفُروا ثَايني ي هُ اهلُل إيذْ أْخرََجُه اذلَّ وهُ َفَقْد نرََصَ إيالَّ َتنرُْصُ
ينَتَُه  نَْزَل اهلُل َسكي

َ
بيهي الحَتَْزْن إينَّ اهلَل مَعنَا فَأ اثْننْيي إيذْ ُهَما يفي الَْغاري إيذْ َيُقوُل ليصاحي

يََّدُه 
َ
َ َعلَيْهي َوأ ْفَِل َوََكيَمُة اهللي يهي يَن َكَفُروا السُّ ُنُوٍد لَْم تََروَْها وََجَعَل لَكيَمَة اذلَّ جبي
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يٌم  يٌز َحكي ْمواليُكْم }{ الُْعلْيَا َواهلُل َعزي
َ
ُدوا بيأ َفافًا َوثيَقااًل وََجاهي ُروا خي انْفي

ُكْم يفي َسبييلي اهللي َذليُكْم َخرْيٌ لَُكْم إيْن ُكنْتُ  ْنُفسي
َ
 }{ْم َتْعلَُموَن َوأ

 {22-72:اتلوبة}          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـيــــاق                                السِّ
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سياق نزول و سياق تالوة ، ومن حسن فقه بيان القرآن : هلذه اآليات سياقان 
الكريم أن يُعىن طالب العلم بفقه السياقني معا ، فإنَّ هلما أثًرا عظيًما يف 

 .يق املعىن وحتريره حتق
 :   سياق الزنول =     

 ( 2:)ابن جرير الطربى " ذكر     
يأيها اذلين آمنوا مالكم إذا قيل لكم :" عن ابن أيب جريج  عن جماهد  قوهل " 

ُروا بغزوة : قال. اآلية"انفروا يف سبيل اهلل اثاقلتم إىل األرض  مي
ُ
" هذا حني أ

أمرهم بانلفيـر يف الصيف "  الطائف " وبعد  "وحنني "   " الفتح " بعد " تبوك 
حني أْخرَتفت انلخيُل ، وطابت اثلمار واشتهوا الظالَل ، وشقَّ عليهم الَمْخَرُج 

(2) 
مَكن يف شمال " وتبوك" من السنة اتلاسعة " رجب" اكنت يف شهر " تبوك" وغزة  

املسلمني من ؛ ملا أصاب فيها " العرسة" امجزيرة ، وهذه الغزوة تعرف بغزوة   
 0ضيق ايلد بانلفقة 

جهز : ريض اهلل عنه يف هذه الغزوة نفقة عظيمة " عثمان بن عفان " وقد أنفق 
أي ما يعادل اثنني وأربعني ألفا " عرشة آالف ، وأنفق عرشة آالف دينار 

أبو " ومخس مئة جرام من ذهب ، وتسع مئة بعري ومئة فرس وجاء 
ريض " عمر بن اخلطاب " يملك ، وجاء  ريض اهلل عنه بكل ما" بكرالصديق

اهلل عنه بنصف ما يملك ،  وتطوع كثري من الصحابة رجاال ونساء بأمواهلم ، 
 0وقد بلغ عدد جيش املسلمني ثالثني ألف مقاتل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
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: من آثاره(  013-222)أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري الطربي (1)
 3ابليان ، وأخبار الرسل وامللوك ، والقراءات  جامع: تفسريه

 دار الغد العريب ـ القاهرة ـ: ـ ط 214/  6ج: جامع ابليان للطربي ( 2)
 
 
ـ صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم ىلع   عليًّا " املدينة انلبوية"وقد خلَّف انليب 

فضائل :ابلخاري} "أنت مىن بمزنلة هارون من موس : وقال هل " بن أيب طالب 
ىه مزنلة استخالف والية موقوتة ، وليس مزنلة نبوة { أصحاب انليب 

 أومزنلة استخالف ممدود 
وقد اكنت هذه الغزوة اختباًرا عظيما لكثري من املسلمني ، فقد اكنت يف زمن 
ه ، ويه آخر عزوة غزاها انليب صِل اهلل عليه وآهل  الصيف الشديد  حرُّ

صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم أن يورِّي  وقد اكن من شأنه0وصحبه  وسلم 
حني يريد الغزو إال يف غزوة تبوك فإنه رصح للمسلمني بمقصده حىت يتموا 

 0استعدادهم 
 :ريض اهلل عنه ، فيما رواه ابلخاري بسنده " كعب بن مالك " يقول 

ا اكن رسول اهلل صِل اهلل عليه وسلم قلَّما يريد غزوة يغزوها إال َورَّى بغريه"
حىت اكنت غزوة تبوٍك ، فغزاها رسول اهلل صِل اهلل عليه وسلم يف 
حرٍشديٍد،واستقبل سفًرا بعيًدا ومفاًزا،واستقبل غزو عدٍو كثرٍي ، فجِّل 
للمسلمني أمرهم؛ يلتأهبوا أهبة عدوهم،وأخربهم بوجهه اذلي 

 (من أرادغزوة فورى بغريها  -امجهاد:ابلخاري}"يريد
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ظيم ما اكن من بعض اذلين أخدلت نفوسهم إىل يشء و ي هذا السبب بيان لع
تثاقٌل عن الفرار إىل جنة : من نعيم ادلنيا ، فَكن منهم ما ال ينبيغ أن يكون 

عرضها السموات واألرض أعدت للمتقني واإلخالَد إىل احلياة ادلنيا ومتاعها 
 0الزائل 

يم اتلحذير وقد اكن من انليب اهلادي ـ صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم عظ
 : من السقوط يف محأة التشاغل بنعيم ادلنيا عن اآلخرة 

أن رسول اهلل صِل اهلل عليه " بسنده عن عمرو بن عوف "مسلم " روى        
 :وآهل وسلم قال 

ُظنكم سمْعتُم أنَّ  000"
َ
ٍء من " أبَا ُعبَيَْدةَ " أ أجْل : ؟ فقالوا "  ابَلْحَريْني " قدمَ بيَشْ

ُكْم ، فواهللي ماالفقَر أخىش عليكم ، :" قال يارسوَل اهللي  لُوا مايرسُّ وا وأمِّ ُ فأبرشي
ولكىن أخىش عليكم أْن تُبسَط ادلنيا عليكم كما بسطت ىلع من اكن 

: ر0ح: الزهد" ]قبلَُكم ، فتنافسوها كما تنافسوها ، وتهلككم كما أهلكتهم 
5/1952] 
 

اع احلياة ادلنيا قلوبنا  وقيد وهذا يبني نلا خطر ما حنن فيه ، فقد أفعم حب مت
حر تنا إىل امجنة ، ففررنا من جنة العزة باإلسالم يف ادلنيا إىل هاوية 
االستسالم ، فزنع اهلل عز وعال مهابتنا من قلوب أعدائنا ،ومأل قلوبنا حبًا 

 0للحياة يف رَْغدة اخلَبال والَفَرَق من املوت يف سبيل اهلل عز وعال 
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يف اذلين اعتذروا بالضيعة والشغل ( فروا خفافا وثقاالان:)ونزل قوهل تعاىل
     وانتشار األمر، فأىب اهلل تعاىل أن يعذرهم دون أن ينفروا ىلع ما اكن منهم

             
ما أسمع اهلل : انفروا خفافا وثقاال، فقال" : ابو طلحة " قرأ : قال " انس " عن 

 ات عذَر واحٍد ، فخرج جماهًدا إىل الشام حىت م
                   

][][][][][ 
  سيــــــاق الرتتيـــــل: 

 
ويه سورة معقودة للحث ىلع " اتلوبة" جاءت هذه اآليات يف سياق سورة  

 الرباءة مما ال يُريض اهلل عز وجل ، وممن يدعو إىل خمالفته واتباع اهلوى 
" شأن غزوة  سورة امجهاد ،انلازلة يف" وهذه السورة جاءت عقب سورة األنفال 

نة قراءة هذه السورة قبل اتلحام { اتلفسري:ابلخاري}"بدر الكربى  واكن من السُّ
 0املقاتلني ، فإن فيها  من اتلحفزي واتلثبيت ما فيها 

" قد بعث بها انليب صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم " اتلوبة" وسورة 
ريض اهلل عنه أن " عليا بن أيب طالب "ريض اهلل عنه  يف احلج،وأَمرَ "أبابكر

فَكن هذا إعالًما بليًغا بالرباءة { 7091 -7090"ر0ح:الرتمزي}يتلوها علىانلاس
 0من الَكفرين واملرش ني الِت ينبيغ أن يستمسك بها املسلمون إىل يوم ادلين 
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ويه سورة قد كرث فيها احلث ىلع جماهدة املخالفني هلل عز وجل ، لرسوهل صِل 
عمربن :" سلم ، وقد اكن من نصح أمري املؤمنني اهلل عليه وآهل وصحبه و

 "تعلموا سورة اتلوبة ، وعلموا نساءكم سورة  انلور:" ريض اهلل عنه "  اخلطاب 
افتتح اهلل عز وعال سياق القول يف السورة بإعالن الرباءة من عهد املرش ني ، 

اهلل واحلثِّ ىلع قتاهلم حيث وُجدوا ،وبيان أنه اليكون للمرش ني عهد عند 
تعاىل وعند رسوهل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم وهم اذلين اليرقبون يف 

وال ذمة وعهًدا ، فهل نلا حنن املسلمني يف زماننا هذا أن ( قرابة ) املسلمني إالَّ 
نستمع إىل قول ربناجلَّ جالهُل  وأن نصدقه وأن نطمنئ إيله ؟ فال نفَت ونغرت 

 عرص حوار احلضارات مع اإلسالم العرص بداعوى الضالني املضلني أننا يف
 0رصاعها معه 

وحثَّ اهلُل عزَّ وعال وحرَّض ىلع قتال أوَلك انلاكثني أيمانهم اهلاّمني بإخراج 
الرسول صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم ابلادئني بالعدوان ، وحذر من 

عاىل ، خشيتهم ووعد بتعذيبهم بأيدي املسلمني إن أطاع املسلمون  أمر ربهم ت
وبنيَّ أنَّ املرش ني لن يكونوا يوما يعمرون مساجد اهلل تعاىل  فذلك من شأن 
املؤمنني وحدهم ، وبني أن امجهاد يف سبيل اهلل عز وجل أجل من تعمري 

 املسجد احلرام 
 

وأعلنت السورة عظيم انليه عن الوالء ملن حارب اهلل تعاىل ورسوهل صِل اهلل 
ن اكنوا اآلباء واألبناء واإلخوان واألزواج ، فكيف عليه وآهل وصحبه وسلم  وإ
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حانلا وقد وايلنا من مزقوا أعراضنا وداسوا مقدستنا ، ثم اليكون منا إال 
 !!!!اإلعالن بأنا أمة السالم 

 
ويؤ د اهلل عز وجل نلا أنه هو انلارص لإلسالم يف مواطن كثرية ، وذلك حني 

هلل رب العاملني ، فيقصُّ اهلل عز يكون املسلمون أهال ذللك انلرص بطاعتهم 
 علَّنَا نتخذ العربة اهلادية " حنني" وعال علينا ما اكن يف غزوة 

 
وحيثنا ىلع أن نقاتل اذلين اليؤمنون باهلل وال بايلوم اآلخر حىت خيضعوا ويذلوا 
ينا  لسلطان اإلسالم ، ويقصُّ علينا ما يكون منهم من  إفساد يف األرض يُلْغري

 نع فسادهم يف هذه األرض الىت استخلفنا فيها نلعمرها بقتاهلم وم
 

يف هذا السياق املنصوب للحث ىلع الرباءة من لك ما اليريض ربنا جلَّ جاللة 
، وىلع مقاتلة لك من يدعو إىل تلك املفاسد يف األرض جاءت هاتان اآليتان ، 

ندهما وفيهما من معاىن اهلدى ما فيهما وإىنِّ أرى أن لكَّ مسلم وقاٍف ع
اليكاد تقر نفسه بنوم ، مادام ىلع غري اتلحفز إىل ما تدعو إيله اآليتان 

ُد به من ليس قائما ملا ُيْغَرى به، وحيرَُّض َعلَيْهي     0الكريمتان، وما ُتَهدِّ
 

آيات السورة كما ترى متناسل تايلها من أوهلا ، فىه جتمع وحدة املقصد 
وضوع ، فتحققت فيها هذه الوحدات ىلع واملغزى إىل وحدة ابليان إىل وحدة امل

 0حنو اليكاد يغيم فضال عن أن يغيب 
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 القراءات القرآنية يف اآليات
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اكن من فضل اهللي  الرَّمحني الرَّحيمي ىلع عباده أن لم يزنل كتابه ىلع وجه واحد 
ة، من وجوه الرتتيل الِت  يستنبط منها معاىن اهلدى ، بل جاء اتلزنيل بوجوه عدَّ

رة   :كما هدت إيل ذلك السنة املطهَّ
عن عبد الرمحن بن عبد الَقارييَّ قال سمعت عمر بن اخلطاب يقول سمعت "  

ىلع غري ما أقرؤها واكن رسول " الفرقان"هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة 
ه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم اهلل  صِل اهلل عليه وآهل وصحب

أمهلته حىت انرصف ثم بلبته بردائه فجئت به رسول اهلل  فقلت يا رسول اهلل 
ىلع غري ما أقرأتنيها فقال رسول اهلل صِل " الفرقان"إين سمعت هذا يقرأ سورة 

اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم  أرسله،اقرأ،فقرأ القراءة الِت سمعته يقرأ،فقال 
اقرأ ، : اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم هكذا أنزلت،ثم قال يل  رسول

هكذا أنزلت ؛ إن هذا القرآن أنزل ىلع سبعة أحرف فاقرأوا ما : فقرأت ، فقال 
 " تيرس منه

باب أنزل القرآن ىلع سبعة أحرف ،و :فضائل القرآن :ابلخاري ك:الشيخان}
 سبعة أحرف وبيان معناه ، املسافرين ـ باب بيان أن القرآن ىلع:ك" مسلم"

 {130/222:ر0وانلص ملسلم ح
و ي ابلاب نفسه روى مسلم بسنده عن جماهد عن ابن أيب يلِل عن أيب بن 
كعب أن انليب صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم اكن عند أضاة بِن غفار قال 

ىلع إن اهلل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن : فأتاه جربيل عليه السالم ، فقال :  
أسأل اهلل معافاته ومغفرته وإن أمِت ال تطيق ذلك ثم أتاه : حرف ، فقال 
أسأل : إن اهلل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن ىلع حرفني ، فقال : اثلانية ، فقال
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إن اهلل : اهلل معافاته ومغفرته وإن أمِت ال تطيق ذلك ، ثم جاءه اثلاثلة ، فقال 
أسأل اهلل معافاته : ثة أحرف ، فقال يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن ىلع ثال

إن اهلل يأمرك أن تقرأ : ومغفرته وإن أمِت ال تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة ، فقال
أمتك القرآن ىلع سبعة أحرف ، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا 

 {132/212:ر0ح}
يف الرواية اثلانية بيان أن هذه القراءات حتمل فيًضا من رمحة اتلخفيف ىلع 

ذه األمة ، وهو ختفيف غري مقصور ىلع األداء واتلالوة ،وإن اكن هذا أظهرها ه
بل هو ختفيف يف اتللكيف القائم من معاىن اهلدى املستنبطة من تلك 
القراءات فمن قرأ حبرف واستنبط منه معاىن اهلدى استنباًطا صحيًحا ىلع 

واحلمد هلل رب وفق األصول العلمية لالستنباط ، فقد أصاب فلكها اكٍف شاٍف 
 0العاملني 

عن معرفة توجيه القراءات وتبيني وجه ما ذهب إيله لك (1)" الزر يش" يقول 
هو فن جليل وبه تعرف جاللة املعاىن وجزاتلها وقد اعتىن األئمة به :"قارىء   

  000000وأفردوا فيه كتبا 
 ـ  (2) أن يكون ديلال ىلع حسب املدلول عليه او مرجحا...وفائدته  
ن هذا يتبني لك أن الوقوف ىلع ماجاء يف هذه اآليات من قراءات هو من م

باب العلم انلافع ، وادلراسة العربية حتتىف بمثل هذا ،فكرثة القراءات يف اآلية 
فيه من فيوض املعاىن مايعني العباد ىلع أن يقوموا يف رياض الطاعة، وأن تفتح 

سري املحكم بأصول العلم أمامهم سبل القرب من خالقهم  وليس كمثل اتلي
 0ىلع العباد َكيَْما التنفر نفس عن رحاب الطاعة 
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}{}{}{ 
اختاف القراء العرشة يف هذه اآليات الىت بني يديك يف لكمة واحدة يه قوهل 

ىلع ( لكمة)برفع " يعقوب" قرأ العرشة خال ( وَكمة اهلل يه العليا) تعاىل
 (االستئناف)

 ( 0)( لك)صبوقرأ يعقوب وحده من العرشة بن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -321}بدر ادلين حممد بن عبد اهلل بن بهادر الزر يش الشافيع : الزر يش ( 2)
، وإعالم الساجد بأحَكم [ط]ابلحر املحيط يف أصول الفقه: من تراثه{ه392

ان والربه[ ط]،واإلجابة إليراد ما استدر ته اعئشة ىلع الصحابة[ ط]املساجد 
 0يف علوم القرآن 

ـ دار املعرفة : ـ ت779ص:2ج: الربهان يف علوم القرآن ( 1) حممد ابو الفضل 
 بريوت ـ

سبيع حاكِم ـ : ـ ت 292ص : املبسوط يف القراءات العرش ، البن مهران ( 7)
ـ 139ص1ط دار القبلة ـ جدة ، والنرش يف القراءات العرش ـ لنب امجزري ـج

 ريوت دار الكتب العلمية ـ ب
وأهل العلم بكتاب اهلل ىلع أنَّه الجيوز ردُّ قراءة متواترة ،وإن بََدا أنَّ غريها 
أظهر يف العربية وأشيع ، فليس معيار القبول الرد ، والرتجيح بني القراءات إالَّ 

 درجة وثاقة السند إىل رسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم 
 : (2)يقول ابن احلزري
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ءٍة وافقت العربيَة ولو بوجه ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو لكُّ قرا" 
احتماال ، وَصحَّ سندها فيه القراءة الصحيحة الىت الجيوز ردها وال حيل 
إنكارها بل يه من األحرف السبعة الىت نزل بها القرآن ووجب ىلع انلاس 

ئمة قبوهلا سواء اكنت عن األئمة السبعة ام العرشة ام عن غريهم من األ
  (5)"000املقبولني 

ومن ابلني أن ( ولو بوجه: )يف الرشط األول قال" ابن امجزري " فانظر كيف أن 
" يف " الشافيع " مذاهب العرب يف بيانها متسعة الحياط بها كما قرره       

 " الرسالة
فاتسعت ادلائرة، لكنه يف الرشط ( ولو احتماال)وانظر ما قاهل يف الرشط اثلاىن 

لم يذكر شيئا من ذلك مما يؤ د وجوب صحة السند ( صحة السند) ثاثلال
بتعريف الطرفني ادلال ىلع اتلخصيص ( فيه القرءة الصحيحة) وانظر قوهل0

احلرصي ، فَكن مآل األمر أن الرشط األىلع من هذه اثلالثة إنما هو الرشط 
  (صحة السند عن رسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم ) اثلالث 
 : (6)قال الشيخ أبو حممد إبراهيم بن عمر امجعربي" وهلذا 

 ــــــــــــــــــــــــ
 -312)احلافظ أبو اخلري حممدبن حممد بن حممد بن ىلع بن يوسف امجزري ( 2)

النرش يف القراءات العرش ، ومنجد املقرئني ونهاية ادلرايات : من آثاره( 277
حلصني من الكم سيد املرسلني ، وامجوهرة يف أسماء رجال القراءات ، واحلصن ا

 0يف انلحو 
 (ت0د)دار الكتب العلمية ـ بريوت  – 2/9: النرش ي القراءات العرش ( 1)
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كزن : من آثاره(371:ت)برهان ادلين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم امجعربي( 5)
املعاىن رشح الشاطبية يف القراءات ، وروضة الطرائف يف رسم املصاحف ، 

 0د امجمان وعقو
الرشط واحد وهو صحة انلقل ، ويلزم اآلخران ، فهذا ضابط ُيَعرِّف : أقول" 

ماهو من األحرف السبعة وغريها ، فمن أحكم معرفة حال انلقلة وأمعن يف 
 (4)(العربية وأتقن الرسم احنلت هل هذه الشبهة 

ت نسبة انلقل عن انليب صِل اهلل عليه وآهل  وهذا منه دقيق ، فإنه مىت صحَّ
ّ يف لسان  وصحبه وسلم فلن يثبت عنه إال ما هو الصحيح العايل بل الَعِلي
العربية ، وما خالفه باتلضاد الاتلبيان لن يكون العاىل فضال عن العِل ومىت 
صح انلقل فإن ما جاء من رسم املصاحف لن خيرج عما صح سنده ، إيمانا 

بط يعقلها أهل العلم بأن هذا الرسم لم يك بالتشيه ، بل هو علم ذو ضوا
بالرسم القرآين ، ويه ضوابط تتسع للك ما صح نقله عن رسول اهلل صِل اهلل 

 عليه وآهل وصحبه وسلم 
امجعربي ثمرة فقه ماجد ،فإن " املرجع يف هذا ـ إذن ـ صحة انلقل وهذا من 

 لكمة اعلم فاقه ، فافهم( ويلزم اآلخران) قوهل 
اجعل ما جاء بهذا يف درجة سواء ، من وإذا ما حتققت عند صحة انلقل ، ف

غري ترجيح بتفضيل وإعالء بعٍض ىلع بعض، وإن اكن بعض القراءات أشد 
ظهوًرا يف املعىن من األخرى ، وهذا اتلفاوت يف الظهور إنما هو نسيب ، فما 
يكون ظاهًرا لك قد يكون غري ذلك عند غريك ، وهلذا ال أُعـدُّ هذا ضًبا 
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ُه عندي إىل فاعله وقائله ال إىل القراءة من الرتجيح واتلفضي ل، بل َمـَردُّ
 0القرآنية نفسها 

ينبىغ اتلنبيه ىلع ىشء وهو أنه قد ترجح " :  " بدر ادلين الزر يش" يقول 
يسـقط القراءة األخرى وهذا  إحدى القراءتني ىلع األخرى ترجيحا يكاد

 غري مرىض ألن لكتيهما متواترة 
أنه قال إذا ( 9)ىف كتاب ايلواقيت عن ثعلب (8) وقد حىك أبو عمر الزاهد

اختلف اإلعراب ىف القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا ىلع إعراب ىف القرآن 
 فإذا خرجت إىل الالكم الكم انلاس فضلت األقوى وهو حسن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 27/ 2: النرش ( 3) 
: ت)بن أيب هاشم املعروف بغالم ثعلب هو أبو عمر حممد بن عبد الواحد ( 2)

 ه721
إعراب : من آثاره(192 -100)أبو العباس أمحد بن حييي بن يسار الشيباين (9)

 0القرآن ، والفصيح ، وحد انلحو،واختالف انلحويني 
 
" فك رقبة:"وقد حىك اختالفهم ىف ترجيح  (13)وقال أبو جعفر انلحاس  
وادليانة حتظر الطعن ىلع القراءة الىت :فقال باملصدرية والفعلية ،{ 27: ابلدل}

قرأ بها امجماعة وال جيوز أن تكون مأخوذة إال عن انلىب صِل اهلل عليه وسلم 
وقد قال أنزل القرآن ىلع سبعة أحرف فهما قراءتان حسنتان ال جيوز أن تقدم 

 إحداهما ىلع األخرى  
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ه إذا صحت القراءتان السالمة عند أهل ادلين أن" : املزمل " وقال ىف سورة 
عليه  عن امجماعة أال يقال أحدهما أجود ؛ ألنهما مجيعا عن انلىب صِل اهلل

وسلم فيأثم من قال ذلك واكن رؤساء الصحابة رىض اهلل عنهم ينكرون مثل 
 0هذا  

قد أكرث املصنفون ىف : (11)وقال الشيخ شهاب ادلين أبو شامة رمحه اهلل 
حىت إن بعضهم " مالك " و" ملك :" جيح بني قراءة القراءات واتلفاسري من الرت

يبالغ إىل حد يكاد يسقط وجه القراءة األخرى وليس هذا بمحمود بعد ثبوت 
ـْن واتصاف الرب تعاىل بهما ثم قال حىت إىن أصِل بهذه ىف ر عة  ـَي راَء ت القي

 وبهذه ىف ر عة 
َواَعْدنَا " و "    ْدنا وَعَ : " وقد ذكر اتلوجيه ىف قراءة  (12)وقال صاحب اتلحرير 
ال وجه للرتجيح بني بعض القراءات السبع وبعض ىف مشهور { 12: ابلقرة}" 

كتب األئمة من املفرسين والقراء وانلحويني وليس ذلك راجعا إىل الطريق 
حىت يأىت هذا القول بل مرجعه بكرثة االستعمال ىف اللغة والقرآن أو ظهور 

 ام املعىن بالنسبة إىل ذلك املق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو جعفر أمحد بن حممد بن إسماعيل بن املرادي املعروف بانلحتس ، (  20)
العالم واملتعلم يف معاىن القرآن :من آثاره( 772:ت)وبالصفارأوابن الصفار 

،واملقنع يف انلحو ،وصناعة الُكتَّاب ،ومعاىن الشعر ،واختصار تهذيب اآلثار 
 ربي، ورشح ديوان احلماسةللط
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من ( ه551:ت)عبد الرمحن بن إسماعيل بن إبراهيم املعروف بايب شامة (  22)
 رشح الشاطبية ،  و اذليل ىلع الروضتني : آثاره 

أبوعبد اهلل امجمال حممد بن سليمان ابلليخ احلنيف املعروف بابن (   21)
حبري ألقوال أثمة اتلحرير واتل:" من آثاره تفسريه( ه592-522)انلقيب 
وهو اذلي أشار إيله الزر يش ، وقد نرش مقدمته حمققة الصديق .." اتلفسري

  0ز ريا سعيد :اد
وحاصله أن القارىء خيتار رواية هذه القراءة ىلع رواية غريها أو حنو ذلك وقد 

فقال { 79: آل عمران}" فنادته املالئكة : " جترأ بعضهم ىلع قراءة امجمهور ىف 
ملا فيه من موافقة دعوى امجاهلية ىف زعمها أن املالئكة إناث " اتلأنيث  "أكره 

وهذا لكه ليس  و ذلك كره بعضهم قراءة من قرأ بغري تاء ألن املالئكة مجع
جبيد والقراءتان متواترتان فال ينبىغ أن ترد إحداهما ابلتة وىف قراءة عبد اهلل 

" ؤيد أن املالئكة مراد به الواحد  ما ي[ اي يف اآلية نفسها " ]فناداه جربيل :" 
(10) 

فاتلحقيق كما ترى أن القراءات الىت صح نقلها عن رسول اهلل صِل اهلل عليه 
وآهل وصحبه وسلم سواء ، فال يغرنك ما يتصايح به بعض انلاس يف هذا فهو 

 من اتلخليط اذلي اليؤبه بمثله 
 اهلدى منها هو من وانلظر يف القراءات القرآنية وتوجيهها واستنباط معاىن

أصول ادلراسة العربية املحكمة لكتاب ربنا عز وعال ، وليس من انلصح هل 
يف دراساتنا االقتصار ىلع ما جاء يف رواية حفص عن اعصم ، فهذا وجه من 



 38 

وجوه اآلداء اليليق بنا أن نعرض عن غريه من الوجوه الىت صح نقلها عن 
 0لم رسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وس

( وَكمُة اهلل يه العليا) لقوهل تعاىل " يعقوب" وسوف يأتيك بيان توجيه قراءة 
يف مبحث الوجوه اإلعرابية ، و ي مبحث السمات ابلالغية ( لكمة) بنصب 

 0وفقه املعىن إن شاء اهلل رب العاملني 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2/779(س0م)الربهان يف علوم القرآن ( 27) 
 
 

 املفردة القرآنيـة

 
 

ن ما اكن يف لسان  جاء ابليان القرآين الكريم بكلماته اإلفرادية من َمْعدي
صورة ومدلوال وداللة  ، لم يسقط عليهم : العرب يف زمن نزول الويح 
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مفردات لم تكن آذانهم قد سمعتها، ولم تكن ألسنتهم قد نطقتها ، وإال 
  نلا أن نفهم عنه ؟لقالوا ماهذا بلساننا ، فأىنَّ 

نَي } : وقد قال اهلل عز وجل عنه إنه بلسان عرِب مبني   يُل رَبَّ الَْعالَمي َوإينَّه تَلَزْني
وح األمنُي *  ريَن * نََزَل  بيهي الرُّ ن الُمنْذي َُكوَن مي ٍّ ُمبينٍي * ىلَعَ قَلْبيَك تلي { بيليَساٍن َعَرِبي
 (  الشعراء ) 
ن }  رَْسلْنَا مي

َ
َ لَُهمْ َوَما أ ُبنَيِّ هي يلي  بيليَساني قَْومي

 ( إبراهيم) {رَُّسوٍل إيالَّ
وما جاء به القرآن الكريم  من مدلوالت إسالمية بلعض مفرداته ، اكلصالة 
والزاكة  إنَّما نََسلَها من املدلوالت الىت اكنت ساكنة ألسنتهم يف أشعارهم 

 وخطبهم وخطابهم 
يف بيان القرآن الكريم عن معاىن اهلدى  وهذا يقتضـــي لكَّ قائم إىل انلظر

فيه إىل الرصاط املستقيم أن يقوم أوال إىل انلظر يف مفردات اآليات الىت هو 
قائم إىل رياض معانيها ، فينظر يف صورها ومدلوتلها يف لسان العربية وطريق 
دالتلها ىلع تلك املدلوالت يلتخذ من ذلك زاًدا كريما يف سفره املديد يف 

 القرآين العِلِّ املعجز  ابليان
وهذا ما أسىع إىل أن أغريك بيشء منه علَّك تذوق فتعرف ، ومن ذاق فعرف 
لزم وعكف ،وأىب إال أن يرابط ،وأن يتخلق بذلك انلداء الرباىن يف ذروة املعىن 

 "آل عمران " سورة : القرآين يف سورة االصطفاء 
وا وَ }    ُ يَن آَمنُوا اْصربي ي  يُّها اذلَّ

َ
 {َصابيُروا َوَربيُطوا واتَُّقوا اهلَل لََعلَُّكْم ُتْفليُحوَن يَأ

ومن قبل انلظر يف معجم مفردات ابليان القرآين يف هذه اآليات نفتقر إىل 
 :الوقوف عند أمورمهمة جتدر اإلشارة إيلها 
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 :فصاحة املفردة القرآنية   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعربية هلم عناية بالغة بتفرس مفردات ابليان العايل وما علماء بيان ا       
تتسم به من سمات الفصاحة املنرية يف جمال أدائها وتنغيمها ، و ي جمال هيئتها 
وصورتها اتلكوينية ، و ي جمال دالتلها ىلع معناها وهدايتها إيله ، وجعلوا للك 

 :فصاحتها  جمال معياًرا يعرف به ما يتحقق يف تلك املفردات من سمات
 خبلو اللكمة من تنافر حروفهااكن من ذلك ما عرف عندهم }{       

وجعلوا مرجع ذلك إىل العالئق انلغمية بني أصوات اللكمات ، فلك لكمة 
مكونة من أصوات حروفها وحراكتها ، وللك حرف وحر ة خمرج خيرج منه 

ه ، وهذه املخارج قد تتقارب جدً  ا وقد تتباعد وصفة يكون عليها حني خَمْرَجي
، وَكما تقاربت املخارج لكما اكن ذلك ادىع إىل ان ُتْمىَن أصوات اللكمة 
باتلنافر  و ذلك صفات هذه األصوات قد تتقارب وقد تتباعد ، فيؤدي 

 0تقاربها إىل تنافرها 

من هنا ذهب ابلالغيون إىل فريضة أن تكون مفردات اللكمات قد حتقق يف 
ال يكون معه ذلك اتلنافر ، فعقدوا املباحث يف عالقات أصواتها ببعضها ما

صدور أسفارهم للنظر يف مثل هذا ، واكن منهم باسط لسانه بابليان، ومنهم 
ابن "و" رس الفصاحة" يف كتابه" ابن سنان"موجٌزموٍف ، ومن أشهرمن بسط

 0" املثل السائر " يف كتابه" األثري
اللكمة وصورتها  واكن من ذلك أيًضا ما عرف عندهم خبلو هيئة}{  

الرت يبيةمن اخلروج ىلع ما هو القياس يف صياغة املفردات يف لسان العربية ، 
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فللك لكمة من األسماء واألفعال يف لسان العربية قياس الحيسن خمالفته 
واخلروج عنه ألن ذلك اخلروج يف بناء املفردة هو يف حقيقته مدخل إىل 

ان العربية من أصول بناء مجل الالكم املخالفة واخلروج ىلع ما هو قائم يف لس
من تلك املفردات  وبناء معاقد الالكم من تلك امجمل ، وإذا ما شاع بني 
انلاس خروج املتلكمني وخمالفتهم أصول بناء الالكم يف مفرداته ومجله 
ومعاقده لم يكن للسامعني واملتلقني سبيل يمكن من خالهل الوصول إىل 

 م ، فيفقد ابليان رساتله الىت اكن هلا مرادات املتلكمني من الكمه

من هنا حرص ابلالغيون ىلع أْن تكوَن اللكمُة قد صيغْت هيئتها ىلع وفق 
خمالفة أصول صياغة املفردات يف العربية، وإالَّ اكنت هذه اللكمة معيبة بمعابة 

 القياس 
ْسقي ابلياىن   ىَض َعني فإن ترضوا عنهم فإنَّ اهلَل اليَرْ " وهو ضب من ضوب الفي

قيني   {اتلوبة}" الَقْومي الَفاسي
واكن من ذلك أيًضا ما عرف عندهم خبلو اللكمة من غرابة معناها، }{  

فانلفس تنفر مما هو غريب ، ولعل من معاىن اإلنسانية األنس باألشياء ، 
 فالغربة فيها ابتعاد بالسامع عن يشء هو من جوهر إنسانيته 

نَُس انلفُس إيلها فتلكِّفها فوق طاقتها ، وهذا اللكمات حني تكون غريبة التأ
ما الحتبه انلفس املستقبلة ابليان ، فَكن من ابلالغيني عنايٌة بأن تكون 
لكمات ابليان العاىل مأنوسة غري مستغربة أو مستجهلة حىت تقبل انلفس ىلع 

 0تلقيها باحلبور 
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ألفيت أنها  وأنت إذا ما نظرت يف مفردات ابليان القرآين يف مجيع آياته
مفردات قد عصمت من أن يكون يف يشء منها أدىن شائبة من تلك املعابات 
نًا ، فحسب بل  ، فىه مفردات يف ذروة فصاحة بيان العربية  اليقال ذلك تَـَديُّ
نًـا أيََّدهُ الفحُص العلِمُّ ممن آمن بهذا الكتاب املجيد، وممن لم يؤمن  نقوهل تََديُّ

  0اقها به ممن عرف العربية وذ
ولعلك تقول إننا نسلم لك أن مفردات القرآن الكريم قد خلت من تنافر 
حروفها وخمالفتها القياس ، لكن كيف السبيل إىل التسليم بأن بعض 
مفرداته ليست بالغريبة ، واملكتبة القرآنية زاخرة باألسفار املعقودة بليان 

 غريب القرآن الكريم ؟ 
ـــدُّ يسري ال يقتىض سوى انلظر يف مناط الوصف بغربة اللكمة األمر يف هذا جي

ها أْم إىل سامعها ؟:   أ مرجُعه إىل اللكمة نفسي
إن يكن إىل سامعها ، أفلك سامع هلا يصلح أن يكون معيلر حكم بغرابة 
لكمة أم ذلك اذلي هل بمفردات ابليان اذلي يسمع علم وسيع فسيح التتناظر 

 شطآنه ، وال يبرص رشقيُّه غربيَّه ؟
لسان العربية كما قال اإلمام  الشافيع من أوسع األلسنة مذهبا وأكرثها  

فأي " الرسالة " ألفاظا ، والحييط به أحٌد إال أن يكون نبيا كما يقول يف كتابه 
شخص ذلك اذلي يمكن أن يقيم نفسه أو أن يقيمه أحد معياًرا لغرابة 

 اللكمة القرآنية وأنسها ؟
ا توزن بعرفانهم صفات املفردات غرابة وأنسا جيعل واختاذ أفراد مناطا ومعيارً 

لك لكمة تقريبا آنسة غريبة من أنها آنسة عند واحد غريبة عند آخر ، وهلذا 
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أنت واجٌد ما  يُسًم بالغريب يزداد عدده يف أسفار القوم لكما مرَّ الزمان ، فما 
، وأنت اكن أنيًسا يف زمن مىض بات غريبا يف زمن قد أىت ، وهكذا دوايلك 

اآلن واجد يف زماننا هذا مجهور املنتسبني إىل العلم واثلقافة اليكادون 
 يعرفون من معاىن مفردات القرآن الكريم أال نزيـــــــًرا 

القرآن الكريم ما نزل بلسان قبيلة واحدة بل اصطيف من لك قبيلة أفصح ما 
بيــ ـه ، ولو أن قبيلة فيها ، وأنسها بسياقها ومغزى ابليان اذلي تقام ىلع الحي

اكنت يه األوىل بأن يأىت القرآن الكريم ببيانها وحدها لَكنت أحق القبائل 
حممد بن عبد اهلل صِل اهلل عليه : من أنها قبيلة سيد اخلالئق " قريش " بذلك 

وآهل وصحبه وسلم ، ومن أنها أفصح القبائل ، ولسانها أكرث األلسنة انتشاًرا يف 
بليت احلرام مقصد لك القبائل العربية  ولكنك الجتد القبائل ملَكنها من ا

لسان قريش هو املختصَّ بزنول القرآن الكريم به ، بل فيه من ألسنة القبائل 
ـ أنت إذا ما علمت ذلك  األخرى كثري، اقتضاه أنْـُس السياق ومناسبة املقصد 
علمت أنه اليكون ألحد أن يكون العليم بكل لكمة قرآنية وقد جاءتك 

خبار الوثيقة أن الصديق والفاروق وابن عباس ريض اهلل عنهم وُهم َمْن ُهْم األ
ْرفان بيان العربية لم تك هلم إحاطة بالغة بكل مفردات القرآن الكريم ،  يف عي

من حوهل من القبائل "عمر"،وأخرى سأل عنها"الصديق"فـثـمَّ لكمات ماعرفها 
ْخَرى،وَكمات جهلها

ُ
بيان أعرابية سمعها تتلكم  وعلمها من" ابن عباس" األ
إلخ ، فدلك ذلك ىلع أن القرآن الكريم ليس فيه لكمة غريبة ىلع العرب 0000

  0قاطبة ، فما جهله واحد علمه كثري غريه 
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يقول " الغريب " يكشف نلا بها عن معىن  (1)وثَـــمَّ إبانة من اإلمام اخلطايب
 ـ ريض اهلل عنه ـ

غامُض ابلعيُد من الفهمي ، اكلغريبي من انلاسي ، الغريب من الالكم إنما هو ال" 
إنما هو ابلعيُد عن الوطن املنقطع عن األهل ، ومنه قولك للرجلي إذا حنَّيْتُه 

أي بعيدًة ، : نوًى ُغْرَبًة : أي ابعْد ، ومن هذا قوهلم : اغرْب عِنِّ : وأقَصيته 
ٌو ُمَغرٌِّب ، وعنقاُء ُمْغريٌب 

ْ
ولكُّ هذا مأُخوٌذ بْعُضُه من 0ْعٍد أي جائيٌة من بُ : وَشأ

غرب الرجُل يْغُرُب َغْرًبا إذا تنَّحَّ : بْعٍض ، وإنما خيتلُف يف املصادري ، فيقال 
وذهَب ، وغُرَب ُغْربًة إذا انقطع عن أهله ، وغُربت اللكمُة َغَرابًة ، وغُربتي 

 الشمس غُرًبا 
 :ُثمَّ إنَّ الغريب من الالكم يقال به ىلع وجهني 

أن يراد به بعيد املعىن اغمضه اليتناوهل الفهُم إال عن بعٍد ومعاناة : أحدهما  =
 فيْكٍر 

ار ونأى به املحلُّ من شواذِّ : والوجه اآلخُر =  أن يُراَد به الكُم من بُعَدْت به ادلَّ
قبائلي العربي ، فإذا وقعت إيلنا اللكمُة من لغاتهم استغربناها ، وإنما يه الكم 

 0نهم القوم وبيا
أسألك عن حرف من الغريبي : وىلع هذا ما جاء عن بعضهم ، وقال هل قائٌل 

خالء فيه : فقال  (2)ا ـه" هو الكم القوم ، إنَّما الغريب أنت ، وأمثالك من ادلُّ
أن مفردات القرآن الكريم لن " اخلطايب" وليس خيىف عليك من بيان    

وإنما يه من الوجه اآلخر ،  تكون ابلتة من الوجه األول من وجيه الغريب ،
فنحن الغرباء عن بيانها ، اذلين ارحتلت بنا العجمة عن ديار أجدادنا 
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اَل َجنَاٍن ولساٍن وأخـالٍق ال ارحتال أجساٍد ودياٍر  الفرسان اْرحتي
   0وأزمـــــــان

][][][][][ 
 ـــــــــــــــــــــــــ

اهيم اخلطايب البستىالشافيع أبو سليمان محد بن حممد بن إبر: هو اإلمام(2)
رشح صحيح [ ط]رسالة يف إعجاز القران: من آثاره (ه729-722)

رشح أسماء :شأن ادلاعء [ط]معالم السنن رشح سنن أيب داود[ط]ابلخاري
إصالح غلط [ ط]غريب احلديث[ ط]اهلل احلسىن

 [ط]العزلة[ط]املحدثني
ج أم القرى ـ : عبد الكريم العزباويـ ط:ـ ت2/30:غريب احلديث( 1) 

2201 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفردات القرآن الكريم بني الرتادف واتلباين     
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يف شان الغريب " إىب سليمان اخلطايب" بلغك يف الفقرة الىت مضت بيان اإلمام 

من الالكم ، فإن شئت أن تقف ىلع بيانه يف شأن القول بالرتادف يف ابليان 
إعجاز " ه قائما يف رساتله املعقودة بليان العاىل ، وابليان العِّل املعجز ، فإنك ترا

 " :اإلمام " يقول " القرآن الكريم 
 
هو وضع لك نوع من األلفاظ الىت تشتمل ... اعلْم انَّ َعُموَد هذه ابلالغة " 

َل مَكنَه غرْيه جاَء  بْدي
ُ
ي إذا أ َعه األَخصَّ األشلَك به اذلَّ عليها فصول الالكمي موضي

ُل ا:منُْه  ا تبدُّ  اذلي يكوُن منه فساُد الالكمي  ملعىنإمَّ
ا ذهاُب الرونقي   اذلي يكوُن معُه سقوُط ابلالغةي  وإمَّ

ََُب أكرَثُ انلاسي أنَّها متساويٌة  ذلك انَّ يف الالكمي الفاًظا متقاربًة يف املعاىن حيسي
واألمُر فيها و ي ترتيبها عند العلماءي أهلي اللغةي .....يف إفادةي بياني اخلطابي 

ُ بها عن صاحبتها يف بعضي خب الفي ذلكي ؛ألنَّ للكِّ لفظٍة منها خاصيٌَّة تتمزيَّ
 (1)"معانيها،وإن اكنا يْشرتاكن يف بعضها

فاخلطايب ذو بصرية بيانية واعية تدرك جوهر ابليان وطبيعته وقد أاعنته ىلع 
 أن يقف ىلع كثري من روافد بالغة بيان العربية

 
عبد " اإلمام   : ئمة العلم ببيان القرآن الكريم وأنت تسمع من إمام آخر من أ

ني مقال (  2) " القاهر امجرجاين  "اخلطايب " مقااًل من َمْعدي
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يف معرضي بيانه خصال بالغة اخلطاب ومقوماته الرئيسة  ومن بعد أْن أبان 
حسن داللة الالكم ىلع املعاىن ، وتمام دالتله عليها ، و تربج ادلاللة يف :  أنها 

 :بهية معجبة يقول اإلمام عبدالقاهر صورة
 ـــــــــــــــــــــــ

ـ ضمن صالث رسائل يف 19ص : رسالة يف بيان إعجاز القرآن للخطايب( 2)
 إعجاز القرآن ـ دار املعارف

أبو بكرعبد القاهربن عبد الرمحن امجرجاىن الشافيع : هو اإلمام ( 1)
ابلالغة ، والرسالة الشافية ، دالئل اإلعجاز ، وأرسار :  ـهمن آثاره232:ـت

 واملقتصد يف انلحو ، والعوامل املائة يف انلحو  
َ املعىن من امجهةي الىت يَه أصحُّ "  وال جهَة الْستعمالي هذه اخلصالي غرُي أن تأيتي

 تلأديتيهي 
ي هو أخصُّ به وختتاَر هل  ،وأكشف عنه ،وأتمُّ هل ،وأحرى بأن اللفَظ اذلَّ

  (0)"فيه مزيًَّة  يكسبه ُنباْل ويظهرَ 
إنه القاطع بأن للك معىن لفًظا خيصه اليكون " هو أخصُّ به:" فانظر قوهل 

، وقىض جبملة واحدة فتية يف قضية ما  غريه هل واليكون هو لغريه من املعاىن
زَ   يعرف بالرتادف، فَكن الُمبينَي الُموجي

 
 :يف مقدمةتفسريه " (2)ابن عطيَّة األندليس"ويقول

دير لسان العربي يف أن يوجد أحسن كتاب "  
ُ
اهلل لو نزعت منه لفظة ، ُثمَّ أ

 0منها لم يوجد 
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ُ نلا الرباعة يف أكرثه وخيىف علينا وجهها يف مواضع لقصورنا عن  وحنن تبنيَّ
 (5)ا ـه"0مرتبة العرب يومئٍذ يف سالمة اذلوق وجودةي القرحيةي وَمزْيي الالكم 

ٍ يف أن ِّ املعجز يمكن أن فهذا كما ترى جدُّ بنيِّ ه ما من لكمة يف ابليان العِلي
تقوم مقامها لكمة أخرى وإن شاكهتها واتلقت معها يف أصل معناها ، فللك 
لكمة من تنغيمها ومضمونها وشلكها من السمات اخلاصة الىت لن تكون 

 جمتمعة يف غريها ابلتة 
َر يف ابليان العاىل من األدب  نلاقد حصيف ناف  ذ ابلصرية أن يقيم وإذا ماقُدِّ

لكمة يف قصيدة ما لشاعر فحل مقام لكمة اختارها الشاعر، فَكنت لكمة انلاقد 
أنس بالسياق وأكرم عطاء ، فإن ذلك مما قد يعرتى الشاعر وإن اكن الفحَل ، 

هي ابلتة يف بيان الويح قرآنا وسنة  دي  0لكنَّ ذلك لست بالواجي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حممود شاكرـ ط املدىن: ـ ت27ص :دالئل اإلعجاز لعبد القاهر( 7)
-222)هو القايض أبو حممدعبد احلق بن اغلب بن عطية األندليس ـ( 2)

 من آثاره املحررالوجزي يف تفسري الكتاب العزيز( ه125
ـ ط:ـ ت 29ص2ج:املحررالوجزي البن عطية( 1)  2791املجلس العلًم بفاس 

نيُة ذات أبعاد عدة لكُّ ُبْعٍد منها رافيـٌد من روافيد ادلاللة ىلع واللكمُة القْرآ
 :معاىن اهلدى إىل الرصاط املستقيم اذلي جاء القرآن الكريم تلحقيقه 

وبعد أصل لغوي تكونت منه ، . هلا بعد صويت تنغيِم، وبعد هيئة وصيغة 
 :وبعد موقع وقعت فيه بدوائره املتعددة
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، ( الفصل)ودائرة املوقع يف اآلية، ودائرة املوقع يف املعقد دائرة املوقع يف امجملة،
 ودائرة املوقع يف السورة ، ودائرة املوقع يف القرآن لكه 

هذه مخس داوئر متداخلة لك دائرة يف داخل الىت من بعدها وأعمها مجيعا 
 دائرة املوقع والسياق الىلك للقرآن الكريم     

طاء ادلالىل لللكمة القرآنية، وىلع قدر ويع هذه األبعاد لكها ينحدر منها الع
املتليق هذه األبعاد وامجمع بينها يف تلقيه يكون اقتداره ىلع  أْن يقرتب من 

 املعىن القرآين الكريم املجيد 
فانلظر يف اللكمة القرآنية لن يكون يف حقيقته نظًرا يف مفردة  بل هو نظر يف 

قامت يف بناء آية قامت يف بناء معقد  لكمة نورانية ربانية قامت يف بناء مجلةٍ 
قام يف بناء سورة قامت يف بناء القرآن الكريم لكِّه ، ولكُّ بناٍء من هذه األبنية 
املتصاعدة يأخذ من سابقه ويعود عليه بفيض من عطائه وهذا جيعل انلاظر يف 
 املفردة القرآنية حاال مرحتال ، الحيل يف دائرة من دوائر السياق إال لريحتل

 منها إىل أخرى جيمع منها فيًضا من العطاء 
األمر كما ترى جدُّ جليٍل ، اليتهاون حبقه إال اغفل عن مزنتله الَعلييَّة وهذا ال 
يكون من انلصيحة لكتاب اهلل عزَّ وعال الىت ىه ر ن من أراكن انلصيحة 

ـ صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم يه ادلين ، إذ  :قال العامة الىت جعلها انليب 
هلل ، ولكتابه ، ولرسوهل، وألئمة املسلمني : ادلين انلصيحة قلنا ملن ؟ قال " 

 { 91/11ر 0ح: كتاب اإليمان :مسلم} " واعمتهم 
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 السمـات ابلالغية  وفقه املعىن القرآنـــي

 
 العلم بالقرآن الكريم    اكن إعجاز ابليان القرآين الكريم عند مجهور أهل 

أنت فيه نازل يف رياض ابليان العِلَّ وفراديس اهلدى الربانية ، تغرتف منه 
 غذاء قلب سليم  وشفاء نفٍس عليلة ،

ومن ابلني أن فقه السمات ابلالغية للقرآن الكريم معني ىلع حسن تثقيف 
ذ حبسن إتقان القلب ترغيبًا وترهيبًا ، يلقبل ىلع اتللكيف إقبال اعشق ، فيتَّل

 0القيام بما لكف به من صنوف العبادات 
 
و سمات بالغة ابليان القرآين الكريم ظاهرة يف جماالت الرت يب ، واتلصوير  

واتلحبيـــر ،ويه جماالت ،وإن َتَفاَصلَْت يف مسلك اتلصنيف العلِم إال أنها 
 لك تر يب املتمازجة يف الواقع ابلياين الكريم ، فيف لك تصوير تر يب ، و ي

تصوير ، و ي لك تصوير حتبري، واليكون حتبري إال من تر يب ، يه متمازجة 
 يف واقعها ابليانية ممايقتيض تمازجها يف تذوقها وتدبرها 

ومن بعد ذلك إيْن َعــنَّ ملثلك أن يصنف الظواهر الرت يبية، واتلصويرية  
 ام  واتلحبريية ، فله ذلك ضبطا ملسالك انلظر وتقريبا لألفه
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 :بــــــــــــالغة انلداء يف قوهل تعاىل
 

 (يأيها اذليـــن آمنــــوا)  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 

نداء يفيد تنبيه املنادى إىل أمر عظيم جيدر به أن : مجلة إنشائية طلبية 
وقد كرث انلداء يف القرآن  يكون ىلع وىع به وأخذ بما فيه من معانىاهلدى ،

الكريم ، وهو نداء من خالق إىل خلقه ، وهذا وحده فيه فيض من اتلكريم ، 
واتلنبيه إىل أنهم يف علمه قائمون ، و ي رمحته اغرقون ، وحتت قهره نازلون ، 

 . ومن أقام هذه املعاىن يف قلبه اليكاد يغُفل عن ذكر ربه تعاىل
أنه ينادى عليهم "  أمة اإلجابة" الكريم يف نداء والسنة ابليانة للقرآن       
تذكرًيا هلم بالعهد اذلي اعهدوا اهلل عز وجل عليه ، " يأيها اذلين آمنوا" بقوهل

 وهو اإليمان بما أمرهم باإليمان به 
و أنه حيثهم بهذا الوصف ىلع أن يقبلوا ىلع ما يأمرهم به فيأخذوه وىلع ما  

 0ينهاهم عنه فيجتنبوه 
" يأيها اذلين آمنوا: إذا ما سمعت اهلل عز وجل يقول " ابن مسعود" ال وقد ق

 فأريْعه سمعك فإنَّ من بعده خرًيا يأمر به أْو شـــًرا ينىه عنه 
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للنداء ، ويه عند بعض أهل العلم نلداء ابلعيد لدلاللة ىلع أن " يا"و ي اختيار 
ى جل جالهل، فعليه املنادى فيه يشء من ابلعد باملعصية واذلنوب عن املنادي 

 أن يصىغ ملا ينادى عليه به لزيداد بهذه الطاعة قربا 
وجاء تعريف املناَدى باسم املوصول داللة ىلع أنه املعروف بالصلة الىت يه 
اإليمان و أنَّ هذا اإليمان هو أجل ما يعرف به ذلك املناَدى ، فهو رشفه اذلي 

يسىع إىل زيادته وتثبيته عليه أن يستمسك به ، وأن يفخر بنعته به  وأن 
باإلكثار من الطااعت ، والفرار من السيئات ، فعليه العناية بفقه ما هو آت 

 0من بعد ذلك انلداء من أمر بمعروف ونيه عن منكر 
" انلور " إال يف آية واحدة يف سورة " املؤمنني" ولم يأت يف القرآن الكريم نداء 

 " هلل مجيعا أيه املؤمنون وتوبوا إىل ا:  " حيث يقول اهلل تعاىل 
 :فأنت تالحظ هنا أموًرا مهمة  

ر انلداء عن األمر ، فقال أوال   " أيه املؤمنون" ثم قال " توبوا:" تالحظ أنه أخَّ
ألن انلداء يف أصله تلنبيه الغافل أو ابلعيد ، وهؤالء ليسوا بالغافلني وال 

نعتا هلم ، فهم معرفون  باملحل ابلعيد ، ذلك أنهم مؤمنون ، أْي صاَراإليمان 
بالصفة البالصلة أي أن اإليمان يف قلوبهم صار مالزما هلم مالزمة انلعت 
منعوته ، فهو فيهم اكلطول يف الطويل والقرص يف القصري اليكاد يتخِل عنه ، 

 يف سياقات الترشيف واتلكريم واثلناء " املؤمنون" وقد جاء ابليان بكلمة 
نُون اذلَّ "  لَْت قُلُوُبُهمْ إينَّما املؤمي  {أألنفال}."…يَن إيَذا ُذكيَر اهلُل وَجي
اُء َبْعٍض "  ْويلي

َ
نات َبْعضُهْم أ نُوَن َوالُْمْؤمي  {اتلوبة}"والُْمْؤمي

نُون َ"  فْلََح الُْمْؤمي
َ
 {  املؤمنون}" قَْد أ
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ننيَ "   {الروم}" واكَن َحًقا َعلَيْنَا نرَْصُ الُْمْؤمي
نُوَن إي "   {احلجرات }" ْخَوةً إينََّما الُْمْؤمي
نينيَ "  يلُْمْؤمي ي َول ُة َوليرَُسوهلي زَّ ي العي َّ  {املنافقون }"َوّلِلي

فإن اإليمان ما يزال فعال من أفعاهلم ، فيحتمل أن يزول وأن " اذلين آمنوا " أما 
 حيول ، فَكنوا حباجة إىل اإلكثار من أمرهم ومن نهيهم 

 
نُونَ " وتالحظ أن انلداء يف  " يا" من غري حرف ندا " أيه" جاء بقوهل " أيُّه املْؤمي

 0و ي حذف حرف انلداء داللة ىلع قرب املناَدى  من املناديي جلَّ جالهُل 
وقد يقوم يف صدرك  أنه لو اكن ذلك كذلك لَكن أحق من نودي حبذف حرف 
انلداء معه هو الرسول صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم ، فهو أقرب اخللق عز 

 0داه سبحانه وتعاىل وجلَّ ملن نا
قد يقوم ذلك يف صدرك ، غري أنه قد اغم عنك أمٌر مهم ، هو أن يف ابليان عنه 
ـة ىلع أن ذكر حرف انلداء معه " بوصف انلبوة أو الرسالة يف ندائه، قرينة دالَـّ

ليس للتنبيه املرتتب عليه القرب وابلعد ، بل انلداء معه للتكريم " يا
حلبيب ، ومن ثَـمَّ اليكون ذكر حرف انلداء معه  واتلحبب ، فهو نداء حبيب

 0اذلي هو أم حروف انلداء " يا" للتنبيه ، ومن ثم لم يناد إال بـ 
حذف للمتعلِّق بفعل اإليمان ، وفيه داللة ىلع أنهم آمنوا ( آمنوا) و ي قوهل 

بكل ما أمر اهلل عز وجل اإليمان به لم يرت وا منه شيئا ، ألن من آمن بما أمر 
اهلل تعاىل باإليمان به وترك شيئا واحًدا لم يؤمن به فهو اكفر اليدخل يف زمرة  

 اذلين آمنوا 
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ومن ثَــمَّ يتبني لك أن من لم يؤمن بنيب واحد من األنبياء وآمن بسائرهم ،  
فليس بمؤمن ، فتتهاوى مزاعم قوم قد نسبوا أنفسهم إىل العلم بأن من 

ثليث ، ويؤمن بكل األنبياء خال السيد انلصارى من هو موحد اليقول باتل
املعصوم خاتم الرسل حممد صِل اهلل عليه وآهل وسلم من أنه يف زعمهم نيب 
العرب وحدهم ، وأن من اكن كذلك من انلصارى فهو موحد من أهل امجنة ، 

 زعم ذلك بعض انلاس ، وما يزال زعمه ينرش يف املسلمني 
بل من آمن بأنَّ من لم يؤمن بانليب هذا قول باطل الأساس هل من الصحة ،  

حممد صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم هو من أهل الرمحة ، فهو نفسه خارج 
عن امللة ، مثل اذلي يزعمه ضاللة أنه داخل فيها ، وخواتيم سورة ابلقرة 
مقررة ذلك تقريًرا اليدع ذلي لسان أن حير ه بغري ما جاء فيها اكئنًا من اكن 

َرْت وجوه ، ولكن احلق أحق أن جيهر به ويؤذن  ،وإن غضب بهذا أقوام وَتَمعَّ
 0ويتبع ويرتفع 

 
باإليمان دون اإلسالم  فلم يقـل " آمنوا" وجاء ابليان عن فعل صلة املوصول 

 : هلا دالتلان " أسلموا"يـأيـها اذلين أسلموا؛ ذلــك  أن لكمة:
املشهور  " جربيل "حديث األوىل ادلاللة الىت يه قسيم اإليمان والىت بيَّنها 

وهذه ادلاللة يه مفتاح ادلخول يف اإلسالم بمعناه الشامل  واليكيف أن يقف 
املرء عندها اليتعداها ، وال يصلح اًصحابها الواقفون عندها ملا جاءت هل تلك 

 0األوامر، فالبد من أن يصحب الشهادتني اعتقاد وعمل 
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ان جزًءا منها وليس قسيما هلا ، واألخرى ادلاللة الشاملة الىت يكون اإليم
ويه داللة إسالم الوجه هلل تعاىل يف اكفة شئون احلياة ، وهذا هو املعىن العام 

 اذلي جاءت به لك الرساالت اإلهلية 
فأدىن درجات السلوك يه درجة اإليمان ، يعلوها درجات منها اتلقوى ، 

 0ور املشه" جربيل " وأعالها درجة اإلحسان الىت فرسها حديث 
إنَّ فقه انلداء يف القرآن الكريم ُيْعىن بتبرصُّ ما يعرب به عن املناَدى  يف سياقه 
والقصد املنصوب هل الالكم ، وهذا تراه ظاهر اتلرصيف ابلليغ املعجز يف نداء 

يأيها انليبُّ ، وحينًا : سيدنا حممد صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم  حينا يناديه
يا حممد ، : ل ، وللكٍّ سياقُه ومقاُمه ومقتضاه ، ولم يأت ابلتة يأيها الرسو: يناديه 

من اثلناء ما فيه " حممد: " كما جاء يف نداء سائر األنبياء ىلع الرغم أنَّ يف اسمه 
ه لعظيم خلقه ومزنتله عند : ، فهو دالٌّ ىلع ذاتـه ونعته  أْي الُمبالَغي يف محْدي

ل  اهلل عز وجلَّ عبده ونبيه ورسوهل ربِّــه عزَّ وجلَّ وهذا من عظيم إجال
  0حممًدا صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم 

 
 

}{}{}{}{}{ 
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 :بالغــة االستفهام يف قوهل تعاىل 
 (مالكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهلل اثاقلتم إىل األرض) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــ

 
استفهام توبيىخ جيدل ظهر لك متثاقل عن امجهاد وقدُهيِّئ هل ( مالكم) يف قوهل 

م عليه ، كما  ـه، ولم حُيرم منه أو حُيَرَّ ْغريَي بـي
ُ
فكيف بمن ُدىعي إيله وُحـثَّ وأ

مَ علينا أن جناهد أعداء اإلسالم ، فم ن يفعل هو حانلا يف زماننا هذا ، وقد ُحرَّ
 0، فقد باء جبريرة القرار هل معها يف أرض تطلع عليها الشمس 

 

أي يشء لكم يف اتلثاقل عن امجهاد وقت أن يقال لكم :" ومعىن االستفهام 
 انفروا يف سبيل اهلل تعاىل ؟ 
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وغريخيف أن يف هذا نفيا عظيما ألن يكون هلم أدىن ما حيملهم ىلع اتلثاقل 
بَـَل عند دعوتهم إىل امجهاد ، و هذا مسلك من مسالك انليف املؤ د  اذلي ال قـي

 للمعاند إىل نقضه 
وهو حيمل مع معىن اتلوبيخ وتقرير انليف وتأكيده معىن اذلم بأن يكون منهم 
من املعابات ما لم جيدوا ما يدعوهم إيله يف مقابلة ما جيتهد يف دعوتهم إىل 

ـزُّهم ، فإذا اكن غري محيد من  العاقل أن تكون منه معابة نقيضه اذلي فيه عي
َل إيلها بل مُحل عليها ، فكيف األمر إذا لم يك يشء من  وإن أغري بها ومُحي

 ذلك بل اكن ما هو مغٍر بنقيضه من املكرمات ؟
إنَّ يف هذا االستفهام من املعاىن ما يهز القلب املعاىف من داء الغفلة هًزا ال 

 0يستقر امجنب معه ىلع فراش 

بناء لفعل القول لغري الفاعل ، فلم يرصح بفاعله ( قيل لكم إذا) و ي قوهل 
إيماء إىل أن مناط اتلوبيخ واملذمة ليس متعلًقا بأن القائل فالن أو فالن ، بل 
ذلك متحقق، وإن اكن ادلاىع إىل امجهاد يف سبيل اهلل عز وجل استنصاًرا 

يف إذا مااكن للحق ودعوة إىل اهلل تعاىل أصغَر  رجال األمة أو نسائها ، فك
 !!! القائل هو انليب املصطىف صِل اهلل عليه وسلم  ؟

فار إذا ما سمع املسلم  يحَّ ىلع امجهاد ، من : يف عدم تعيني القائل حث ىلع انلِـّ
غري أن يتلبث يلعرف َمْن ادلاىعي ، فإن اكن عظيما خرج ، وإال فال ، بل هو 

اج إىل امجنة لكَّما ديع إيلها ، ولن يك ون العاقــل ابلتة آبـيـا دخوهلا اخلرَّ
باتلثاقل عن امجهاد يف سبيل اهلل تعاىل و ي عدم تعيني الفاعل باتلرصيح بذكره 
إبالغ يف توبيخ من تثاقل ـ وهم قليل ـ وقدداعه انليب صِل اهلل عليه وآهل 
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وصحبه للجهاد يف سبيل اهلل تعاىل ، وقد جاء ابليان القرآين مؤ ًدا فريضة 
 :وته الطاعة دلع

نَّ " 
َ
يبُوا هللي وليلرسولي إذا َداَعُكْم مليا حيْييكم َواْعلَُموا أ يَن آَمنُوا اْسَتجي يأيُّها اذلَّ

وَن   نَُّه إييلْهي حُترَْشُ
َ
  0اهلَل حَيُوُل َبنْيَ الَمرْءي وقَلْبيهي َوأ

ًة َواْعلَ  نُْكْم َخاصَّ يَن َظلَُموا مي ي يُد َواتَُّقوا فيتْنًَة التُصيينَبَّ اذلَّ نَّ اهلَل َشدي
َ
ُموا أ

َقابي   {11-12:األنفال} " الْعي
زيادة يف تصوير ما اكن من املتثاقلني ـ وهم غري كثري ـ ( لكم ) و ي قوهل 

وأنهم قد أعرضوا عن خري عظيم قد ووجهوا به و وفحوا به مبارشة ، فهم 
ن اكن هذا املنصوب هلم القول املليق به يف آذانهم ، واملؤذن به يف ديارهم ، وم

شأن دعوته اليكون منه إال القومة نرصة لدلايع ، وهم اذلين اكنت أجدادهم 
يف امجاهلية ، ال تنتىه رصخة االستنصار بهم إال وهم ىلع صهوات جيادهم ، 
وقد َعليَقْت السيوُف يف عواتقهم يطريون حيث املستنرص زرافات ووحدانا ، 

ضله اإليمان يف قلوبهم ، وأقامهم من فما باهلم ايلوم ، وقد سلك اهلل تعاىل بف
 خلف أحب وأعظم من خلق من العاملني ؟

 أي فعلة تلك الىت اكنت من تلك الرشذمة القليلة من املتثاقلني ؟
 وأىُّ إخالد إىل انلعمة الزائلة اذلي أخذ بهم ؟  

نييَّة  ؟  انية ادلَّ  و م يه حمطمٌة مقاربُة املحبةي لشهواتي ادلنيا ادلَّ

تصوير ملا اكن من حاهلم اليكون نلا علم به إذا ما طوي ( لكم ) قوهل يف    
فكأنهم قد بلغوا حًدا من " 000انفروا" ذكره، ويزيد يف هذا اقتداًرا تقديُمه ىلع 
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الرغبة عن انلِّفار يف سبيل اهلل افتقروا معه إىل أن يقال هلم انفروا ، وشأن 
 0ىل نعيم امجنة املسلم أن يكون ىلع أهبة واستعداد وتطلع إ

 
ريد بها وجوب حتقيق ما طلب ، وجاء ابليان ( انفروا" ) وقوهل 

ُ
مجلة طلبية أ

داللة ىلع أنه اليراد منهم جمرد اخلروج يف سبيل اهلل ىلع أي ( انفروا) بالفعل  
 حال اكن ذلك اخلروج 

ٍَد دونما تَ : وإنما يراد منهم انلفرة   ّ لَبٍُّث أي اخلروج الرسيع والفزع العظيم بجي
لُّ بهم ، فما عليهم إال املبادرة واملسارعة  وتردد أو تبنيُّ ، و أنَّ أمًرا ُمبيرًيا سَيحي

 إىل اخلروج يف سبيل اهلل 

" إىل" من دون قوهل " يف" بـ( انفروا) ويبىق افْـتيـقاري إىل انلظر يف تعدية الفعل 
  نفر إيله ونفر عنه: كما يهدي إيله ظاهر انلظر،   إذ يقال 

" أي اخرجوا من منازلكم إىل مغزاكم وأصل : انفروا ":" الطربي" يقول 
ابة غري أنَّه " انلفر مفارقة مَكن إىل مَكن ألمر هاجه ىلع ذلك ، ومنه نفور ادلَّ

 " نفر فالن إىل ثغر كذا ينفر نفًرا ونفرًيا : " يقال من انلفر إىل العزو
اختالف املخرب عنه ، وإن  وأحسب أن هذا من الفروق الىت يفرقون بها بني

: مالكم أيها املؤمنون ، إذا قيل لكم : اتفقت معاىن اخلرب، فمعىن الالكم 
 ( 2")أي يف جهاد أعداء اهلل ( يف سبيل اهلل) اخرجوا غزاة 
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وَنَفَر القوُم إىل اثلَّْغـري نَفرًيا، " : " أساس ابلالغة " يف ( 1")الزخمرشي " يقول 
" وَنْفُرُهم َوَنْفَرُتُهم ، وهم امجماعة اذلين ينفرون إىل العدو  وجاء نفرُي بىن فالنٍ 

 اه
انفروا إىل امجهاد سائرين يف سبيل اهلل ، فال يكون امجار : و أنَّ مآل املعىن 

بل متعلقا حمذوف حال من " انفروا" متعلقا بالفعل " يف سبيل اهلل" واملجرور
 فهو من ضوب اإلجياز" انفر"فاعل الفعل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [س0م]5/223: جامع ابليان البن جرير( 2)
هو حممود بن عمربن جممد اخلوارزيم احلنيف املعزتلىاملعروف بالزخمرشي ( 1)

أساس "الكشاف ، ومعجم : من آثاره تفسري ( -253"       )زخمرش" نسبة إىل
 واملفصل يف انلحو" ابلالغة

 
 

نت تراه قد حذف متعلِّق الفعل املحذوف ، وذكر متعلقِّ باحلذف اللطيف أ
احلال املحذوف ، و أنَّ يف هذا إيماًء إىل أن انلِّفاَر اذلي هو مناط الطلب إنما 
هو انلفاُر إىل امجهاد ، وأن غريه ليس حمال ألن يطلب وأن حيمل انلاس عليه 

مزنلة امجهاد يف وأن يوخبوا ىلع اتلقاعس عنه ،و ي هذا إبالغ عظيم يف تصوير
سبيل اهلل تعاىل ، فكأنَّ من عطاء اسلوب احلذف هنا اإلبالغ يف تصوير املعىن 
املراد ، فانظر كيف يكون ترك اذلكر إبالاًغ يف اإلبانة عن معانيك ، فليست 
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العربة يف بيان العربية أن يكرث ملفوظ لسانك ، بل العربة أن يفيض مكنون 
 0لسانك جنانك من رحم قليل من ملفوظ 

فيه تصوير ملن نفر إىل امجهاد خملصا قصده ومطلبه بأنه ( يف سبيل اهلل ) وقوهل 
إنما هو سائر يف سبيل اهلل ،ومن اكن كذلك فإن قلبه اغرق يف الطمأنينة ، ألن 
ٌن من أن حيوم من حوهل من اكن عدًوا هلل تعاىل ، فهذا  سبيل اهلل تعاىل  حمصَّ

انلية واحتسبت ، فاعلم أنك سائر يف سبيل  مناٍد للمجاهد أنك إن أخلصت
 اهلل عز وجلَّ املحفوف بالعناية الربانية 

يراد به جماهدة ( يف سبيل اهلل) وأهل العلم شاع عنهم أنهم يقولون إن قوهل 
أعداء اهلل تعاىل وما هذا منهم إال من ختصيص ادلاللة العامة  و أنَّ فيه صورة 

املجاز املرسل حيث عرب باللكِّ وأراد بعضه من صور مايعرف عند ابلالغيني ب
 ، أو عرب باملطلق وأراد املقيد

وهذا من اإلبالغ يف تصوير مزنلة امجهاد ىلع الرغم من أن لك عمل صالح 
 فاعله سائر يف سبيل اهلل تعاىل( أي أريد به وجه اهلل تعاىل ووافق الرشع)

 يسري فيه بْدًءا ومنتىه  إيماءإىل احتواء العناية الربانية من(يف)و ي اصطفاء

" للمطر : إيماء إىل أنَّ فيه امتداًدا وسهولة ، يقال" سبيل" و ي اصطفاء لكمة 
إذا ما اكن نازال ، وإسبال اثلياب امتدادها أسفل الكعبني ، و ي هذا " َسبٌَل 

إيماء إىل أن سبيل اهلل إىل امجنة ممدود اليتناىه يتفاوت العباد يف اجتيازه، 
 حٌث ىلع ان يشمر املسلم عن ساقيهوهذا فيه 

ُوا وَصابُُروا وَرابيُطوا واتَُّقوااهلَل لََعلَُّكْم ُتْفليُحونَ )  يَن آَمنُوا اْصربي آل }(يَأيُّها اذلَّ
 { عمران 
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داال بما فيه من ذلك اإلداغم ىلع جسامته ، فهو تثاقٌل ( اثاقلتم) ويأيت قوهل 
إيماء هلم أنهم من قبل حاهلم هذه جد جسيم ، واتلثاقل فيه معىن التساقط ، 

ا هو الئط باألرض   اكنوا يف علياء وتََرفٍُّع عمَّ
وهذا اليكون من العبد إال إذا اعرتاه ما يعطل طاقاته احلافزة ىلع انلهوض  

، ( انفروا: )املتسارع إىل ما يُْدىَع إيله و أنَّ يف هذا مقابلًة بني ما طلب منهم  
 ( ماثقاتله: ) وما اكن منهم 

اكن من انليب صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم هلم دعوة إىل املسارعة 
اتلثاقل إلــى األرضي : واملبادرة والفزع إىل ما أمروا به،واكن منهم نقيض ذلك 

0  
إنها ملفارقة تصور عظيم ما وقع فيه املتثاقلون ـ وهم من الصحابة قليل ـ   

ا هو مناقض تماما ملا يدعوه مفارقة ترهب وترعب ، كيف يكون من مسلم م
 !!إيله انليب صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم قصًدا ومواجهة ؟ 

إن انلفس املؤمنة التكاد تطيق جمرد احلسبان أن ذلك يمكن أن يكون 
 منها 

و ي هذا ابالغ يف تصوير فداحة ما اكن ، و ي الوقت نفسه فيه إبالغ يف تصور 
ت ادلنيا وإفساح مَكن هلا يف قلوبنا ونقلها مما األثر املقيت ملقاربة حمبة شهوا

يــنا إىل قراٍر مكيــــن يف أفئدتنا  َل هلا من مَكن غري قرار ي أيْـدي  ُجعي
أدناه أن جيعل صاحبه يقابل دعوة انليب صِل اهلل : إن أثر ذلك جد عظيم 

 ـ عليه وآهل وصحبه وسلم إلىالفزع للَجنَّة واملسارعة إىل مالقاة رب العاملني
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يقابل هذه بما هو نقيضه ، و أنَّه ضٌب من اتلحدي واملجابهة هذا أدىن ما 
ُط مقاربة حب شهوات ادلنيا صاحبها فيه فكيف بما فـوقه ؟   تُْسقي

ي الفعل  " مال " بإىل تلضمنه معىن    " اثاقلتم" وأهل العلم يقولون إنه قد ُعدِّ
سبيل اهلل ملتم وأخدلتم إىل إذا قيل لكم انفروا يف : فَكنه قيل " أخدل " و

 :األرض ، فاتلضمني  عندهم 
إرشاب لفظ معىن لفظ آخر ، فيعطى حكمه يف تعديته باحلرف اذلي يتعدى "  

 " به اثلاىن 
ي قرينة  وهم يرون يف هذا مجعا للفظ بني املعنيني ، فيكون يف احلرف الُمَعدِّ

ني من اللفظ اآلخر ممزوجا يف امل عىن األصِل للفظ ادلال عليه ىلع املعىن الُمَضمَّ
 0لفظه املنطوق 

 
وضمن معىن امليل  أي تباطأتم وتقاعستم ،000( اثاقلتم" : " ) الزخمرشي " يقول 

ملتم إىل ادلنيا وشهواتها و رهتم مشاق السفر : ، واملعىن  واإلخالد ، فعدي بإىل
قا مة ومتاعبه وحنوه  ـ أخدل إىل األرض واتبع هواه ـ وقيل ملتم إىل اإل

 (7" )بأرضكم وديار م
 

 125: ابن عطيه ت: ويقول عرصيه 
م وتر هم الغزو ( اثاقلتم إىل األرض :) وقوهل "  عبارة عن ختلفهم ونُُكوهلي

 ( 2) "وهوحنو من أخدل إىل االرض لسكىن ديارهم والزتام خنلهم وظالهلم  
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) معناه وهو قد ضمن( اثاقلتم) وإذا ما نظرت يف داللة الفعل اذلي قيل إن فعل
وداعة ورقة يف اتلصوير التتناىغ مع ( مال ) رأيت أن يف هذا الفعل( مال 

 عنف ما اكن منهم 
فإن يف هذا الفعل معىن السكون إىل اليشء ( أخدل)وإذا قلنا إنه مضمن الفعل 

 ، وهذا املدلـول مفتقـر إىل احلر ة اتلـى تراها يف قولـه  
 ( اثاقـلتـم) القوة والعنف اذلي تراه يف  ومفتقر إىل معىن(  اثـاقـلـتم) 

معىن التساقط من ( اثاقلتم) القول باتلضمني هنا فيه ضعف ، فإن يف قوهل 
 (   أخدل) و(     مال ) علو ، وهذا املعىن الجتد منه شيئا يف الفعل 

مما يتعدى بإىل من غري تضمينه " اثاقل" ومن أهل العلم بلسان العربية ىلع أن 
 0آخر، وهذا مأ أميـــل إيلْــــه معىن فعل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2791:مصطيف احلليب: ـ ط1/229:الكشاف للزخمرشي(7)
 [س0م]2/222: املجرر الوجزي( 2)

 
استعارة تمثيلية ، فقد شيه حال من يدىع إىل ( اثاقلتم إىل األرض: ) و ي قوهل 

ره ما يدىع إيله راكٌن إىل متاع ادلنيا الفزع إىل املجاهدة يف سبيل اهلل وهو اك
 حبال من يدىع إىل ما هو أىلع فيتساقط  رغبة عن العلو 

وهذا مما يقيم حاهلم يف صورة مشهودة تصويًرا ملقدارحاهلم،وما بلغوه من 
 اتلمسك بنعيم حاضناقص زائل،ورغبة عن نعيم مقيم خادل 
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إىل امجهاد يف هذه  وليس شك يف أن تصوير حاهلم يف الرغبة عن ادلعوة
الصورة احلسية تقرير هلا يف انلفوس تلنفر منها وتتيق أن تكون من أهلها ، 
ا هو دينٌء ومستقذر  فلك اعقل يأىب أن يكون يف حال كحال من يرفع عـمَّ

 فيتساقط فيه ويرغب عن االرتفاع عنه 
 

اها، تصوير جبرسها دلقائق ولطائف معن" اثَّاقلتم" و ي اصطفاء هذه الصيغة 
وهذا نهج من أنهاج ابليان القرآين يف تصوير معانيه ، وقد أرشت لك من قبل 
إىل أبعاد اللكمة القرآنية ، وقلت لك إنَّ لك بعد منها رافد من روافد اإلبانة 

 عن معاىن اهلدى 
ـ رفع اهلل ذكره يف عباده الصاحلني "  سيِّد قطب ": الشهيد" وقد اكنت لألستاذ   
يدة بكثري من تصوير القرآن الكريم معانيه جبَْرس لكماته عناية مح( 1)ـ

 :،يقول يف هذه اآلية 
إنها ثْقلُة األرضي ومطامُع األرضي ،وتصورات األرضي ثقلة اخلوف ىلع احلياة " 

،واخلوف ىلع املال ، واخلوف ىلع الَّلائذ واملصالح واملتاع ، ثقلة ادلعة والراحة 
ة ،واألجلي املحدودي ،واهلدفي القريبي ، ثقلة واالستقرار ، ثقلة اذلات الفاني

مي والرتابي   اللحمي وادلَّ
 ويه جبرسها" اثاقلتم" واتلعبري يُليْقي لّك هذه الظالل جبَْرسي ألْفأظه 

 تمثل امجسم املسرتىخ اثلقيل ، يرفعه الرافعون يف جهد فيسقط منهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: من آثاره(2955-2905)بن قطب بن إبراهيم بن حسني بن شاذىل هو سيد ( 1)
تفسري يف ظالل القرآن، واتلصوير الفِن يف القرآن ومشاهد القيامة يف القرآن 
وانلقد األديب ، وخصائص اتلصور اإلساليم ومقوماته ومعالم يف الطريق، وهو 

 0العدو الدلود للعلمانبني وأخدان املاسونية العاملية
 
 

وما هلا من جاذبية تشد " اثاقلتم إىل األرضي :" ٍل  ويلقيها بمعىن ألفاظها يف ثق
 (5")إىل أسفل وتقاوم رفرفة األرواح وانطالق األشواق 

ه ابلياين ، فقد اكن ذا مزنلة يف فقه ظالل  وهذا من األستاذ داٌل ىلع رهافة حسَّ
 0رشف العزة واملنعة املعاىن، السيما املعاىن الىت حتفز األمة إىل االسترشاف إىل 

 :قوهل " إىل أن ( " 3")الطاهر بن اعشور " ويذهب  
ألن تباطؤهم عن الغزو ، وتطلبهم العذر اكن : الكم موجه بديع " إىل األرض " 

أعظم بواعثه رعبتهم ابلقاء يف حوائطهم وثمارهم حىت جعل بعض املفرسين 
 (2")ملتم إىل أرضكم وديار م : اثاقلتم إىل األرض : معىن 

فيكون هلا معنيان " تورية " إىل األرض" ويمكن أن تذهب إىل أنَّ يف قوهل 
أحدهما قريب غري مقصود إيله قصًدا رئيًسا واآلخر بعيد هو املقصود إيله 

 :قصًدا رئيًسا 
هو ضب من ضوب ابلديع عند " الطاهر " واتلوجيه اذلي ذكره 

واالختالف " لوجهني خمتلفني إيراد الكم حمتمل :" ابلالغيني،وهم يريدون به
 هنا اختالف تباين الاختالف تضاد 
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فيكون هلا معنيان " تورية " إىل األرض" ويمكن أن تذهب إىل أنَّ يف قوهل 
أحدهما قريب غري مقصود إيله قصًدا رئيًسا واآلخر بعيد هو املقصود إيله 

 :قصًدا رئيًسا 
لِّها ، كما األول هو األرض املعروفة نلا، أو األرض الىت اك نوا قد أخدلوا إىل ظي

 جاء يف أسباب الزنول 
 0واألخر هو ما سفل من املزنلة وادلرجة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2511ص:يف ظالل القرآن (5) 
حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن حممد بن حممد بن : هو العالمة(3)

ونس ،منآثاره تفسريه اتلحرير واتلنويرو شف مفىت ت( ه2797-2195اعشور 
مقدمة املرزويق رشح ديوان : الغطى يف أحاديث املوطا، واملقدمةاألدبية

احلماسة،  وحتقيق ديوان بشار بن برد، ومقاصد الرشيعة ،واصول انلظام 
 0االجتماىع يف اإلسالم ، وحتقيق ديوان انلابغة اذلبياين

 0ادلار اتلونسية للنرش ـ229/ 20ج:اتلحرير واتلنوير( 2)

 
 
 

 األول خاص مرتبط بسبب الزنول
ِّ من املنازل املاجدة إىل ادلراكت   واثلاىن اعم صالح للك من تساقط عن العِلي

 0السافلة من متع احلياة ادلنيا يف لك شأن من شئون احلياة 
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و ي الوجهني ترثيب عظيم اليطيقه عرِب فضال عن عرِب مسلم صحايب ، 
  أنَّه أهل جتارة وجهاد ، وليس أهل زراعة فشأن العرِب

وقد هدى انليب صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم إىل أنَّه قد جعلت امجنة  
 0حتت ظلِّ السيف

 :روى الشيخان أنَّ رسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه قال
ـ امجهاد" )اعلموا أّن امجنة حتت ظالل السيوف"   ( 2321/ 10:ر0ح:الرواية ملسلم 

فمن مال إىل ظلِّ شجرة وأعرض عن ظل السيف فقد غنب نفسه، وشأن 
العرِب الُقّح أنَّه اليرىض ادلنية يف يشء من حياته ، فكيف بعرِب مسلم 

 !!صحايب ؟
ال ىلع ضالل  ومن َثمَّ جاء االستفهام اإلنكاري اتلوبييخ التسفييه ادلَّ

 :االختيار يف امجملة الىت من بعدها 
 

}{}{}{}{}{ 
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 :بالغـة االستفهام يف قوهل تعاىل 
 (أرضيــتم باحليـاة ادلنيا من اآلخـــرة) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
إنكاريٌّ توبييخ تسفييه ، بمعىن ما اكن ينبيغ " أرضيتم" االستفهام يف     

ستفهام اإلنكار اتلوبييخ ىلع لكم أن يكون منكم ذلك ، و ي تسليط اال
داللة ىلع أن اذلي اكن منهم ليس جمرد ميل أو تطلٍُّع إىل يشء (  ريض) فعل 

من احلياة ادلنيا ، إنهم قد جتاوزوا ذلك إىل ما هو أوَْغـــُل يف ابُلعدي عما يُريض 
اقطون يف درْكي الرضوان بهذه ادلنيا   ربهم سبحانه ، إنهم السَّ

انرشاح انلفس بما ترىض به ، فهو استغراق يف خُمـاَدنَــةي والرضا قائم من  
اليشء خمادنة فتَّحت املغايلق فانرشحت انلفس وأنست ، وهذا ما تنـفـر 
يَُّة من جمرد أن يُنْسَب إيلها ، فكيف الرِّضا بالوقوع منهـا؟   بل  وي انلفس السَّ

 كيف الرضا بالوقوع فيه ؟  
توقيع نغِمٌّ يلفت القلب إىل ما ( ىل األرض إ) من بعد ( أرضيتم) و ي قوهل 

هنالك تساقط وتثاقل : بـني األمرين ، وهما عظيمان يف تآخيهما ، وتناغيهما 
ة ، وهنا إنكار النرشاح انلفس بما هو  مَّ إىل الىت اليأنس بها إال ساقط الهي

نَُّهما أيًضا م
َ
يــٌع ، فهما وإن تناغيا إيقااًع إيالَّ  أ ـيٌء وَضي تقاربان اغية، فهذا َدنـي
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من اتلجنيس احلامل يف نغمه فيًضا من لطائف املعاىن ، واذلي ترُ ه عُقــــوٌق 
 باملعنـى 

الجتد جتنيـًسا مقبـوال،والسجًعا حسنا حىت :"...عبد القاهر: اإلمام " يقول 
يكـون املعىن هوالـذي طلبـه واستدعـاه وسـاق حنـوه،وحىت جتـده 

 (9" )، وال تـجدعـنـه حــوال التـبـتـىغ بـه بـدال
َي الفعُل    َ " وُعدِّ وقد جاء ت تعديته بنفسه يف القرآن الكريم " ابلاء"بـ" ريَضي

 ،{ابلقرة}" فلنويلنك قبلة ترضاه:" كثرًيا
 " { اتلوبة} "ومساكن ترضونها"
 {األحقاف}"وأن أعمل صاحلا ترضاها "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حممود شاكر: ـ ت22ص :ار ابلالغة ، لعبد القاهرأرس(9)
 

" ابلاء"داللة ىلع كمال تلبس الفعل بماوقع عليه،فـ" ابلاء" بـ"و ي اتلعدية
ه عنه يف تعديته ، فإنَّ " إلصاق" حرف  فإذا ما استحُض،والفعل مستغٍن يف نفسي

وأن يف استحضاره إشارًة إىل كمال حتقق معناه يف عالقة الفعل بماوقع عليه 
 فاعله قائم به قياًما بليغا، 

يف ابليان القرآين يفتقراملرء " ابلاء" وهذاغريقليل يف القرآن الكريم ، فإنَّ مواقع
يها وتدبُّر لك موقع يف سياقه ومقاصد ذلك السياق   0إىل تقصِّ
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املهم أن يف هذا داللًةًَ ىلع أنَّه قد اكن منهم الرِّضا الَكمُل ،و أنَّهم يف رضوانهم 
حلياة ادلنيا اليتطلعون إىل يشء من احلياة اآلخرة ، وهذا من الَمعابات الىت با

 ينفر منها لكُّ اعقٍل إذا ما انْتَبَه أو ُنبِّه إيلها  

تنفري بليغ من اإلخالد إيلها ، " ادلنيا"بأنها " احلياة" و ي نعت اهلل عز وعال 
ار من قبضتها إىل والر ون إىل متاعها انلاقص الزائل ، وإغراء عظيم بالفر

 رحابة احلياة اآلخرة

ومن اللطيف أنَّ اهلل جلَّ جالهل لم يرت نا خَنْرُب متاَع احلياة الىت حنن فيها نلعلم 
ٌّ ، بل نادى عليها يف مواطن كثرية من كتابه املجيد بأنَّها : خربها ٌّ هوأم ديني ألََعي

نييَّة  ، و أنه " ادلنيا"بل بلغ بها الغاية  احلياة ادلنيا، ولم يقل احلياة ادلانية أو ادلَّ
 0ليس من دون ذلك حياة 

ٍء ، وإن اكن فيه متعتها أْو  ولكُّ نفٍس سامية رشيفة تنفُر من لكِّ ماهو داٍن وَديني
ء ، كذلك َديَْدُن  يني ُل املوت ىلع أن تقرتف ما هو ادلينُّ ادلَّ بقاؤها ، فيه ُتَفضِّ

ــرفاء  يـــاؤه أرْشاف انلفــوس ال أشْ :الشُّ ـراف األنساب املزعومة ، وأدعي
 0ايلــــوم ُكــــرْثٌ 

إيماء إىل أنَّهم كأنَّهم أقاموا موازنة يف نفوسهم بني " من اآلخرة" و ي قوهل 
َيٍة َدنييَّة  ،وحياة آجلة َسنييَّة ، فوثقت نفوسهم املتثاقلة : حياتني  حياة اعجلة داني

آجل فرضيت باحلياة ادلنيا بدال من فيما هو حاض زائل ورغبت عما هو خادل 
 من اآلخرة" بدال" متعلق بمحذوف تقديره " من اآلخرة" اآلخرة ،فقوهل 

" ادلنيا" واكن مقتيض الظاهر أن يقابل " اآلخرة " و ي نعت احلياة اثلانية بقوهل   
أو يقابل اآلخرة باألوىل ، ولكنه رصف ابليان عن احلياة املقابلة " العليا"بـ
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إشارة إىل أنه وإن لم يكن هلا من فضل ومزية " االخرة "ادلنيا إىل نعت  للحياة
سوى أنها االخرة الىت ليس من بعدها حياة ، وإن اكنت يف مستوى احلياة 

فإنَّ العاقَل يَلُْقبيُل ىلع ما هو خادل الينقطع وإْن اكن " احلياة ادلنيا" املقابلة هلا 
َّ اذلي ليس يُقاربه غريه؟   قليال ، فكيف إذا مااكن هذا اآلخر هو  الَعِلي

إنَّه إذا ما قابَلْنا بني : و أنَّ يف هذه املقابلة بني احلياتني تعليما وتربية نلا 
أْمرين متساويني يف القدر إال أنَّ أحَدهما منقطٌع واآلخُر دائٌم الينقطع فإنَّ 

َق احلكمة اختياُر ما هو دائم الينقطُع وإْن اكن من دون ا لزائل املنقطع ، َمنْطي
 فكيف إذا ما اكن أىلع منه وأخدل؟

اضون باحلياة ادلنيا أنفسهم فيه من  ْوَقَع فيه الرَّ
َ
ُر لك عظيم ما أ إينَّ هذا يَلَُصوِّ

 بلية الغنب العظيم
َ َدار الَقـــرار)  ـَرَة يهي ََ اآلخي ْنيَـا متـاع وإنَّ ـَاقَْومي إنماهذه احليـاة ادلُّ (           ي
 { 79اغفر}

من : حذف للموصوف وإقامة للصفة مقامه ، واتلقدير " من اآلخرة" و ي قوهل 
 " احلياة ادلنيا :" احلياة اآلخرة ، يف مقابل 

احلياة " وال أعلم أنَّ يف القرآن الكريم آية قد رصح فيها باملوصوف فيقال   
ا " اآلخرة   0فقد جاءت آيات بذكر املوصوف ، وأخرى حبذفه " ادلنيا" أمَّ

وجًها تر يبيا آخر " أرضيتم باحلياة ادلنيا من االخرة" ويبدو ىل أن يف قوهل   
أرضيتم باحلياة األوىل ادلنيا من احلياة : قائما ىلع احلذف فيكون اتلقدير 

 :اآلخرة العليا، فاختار من لكٍّ ما هو أدلُّ ىلع املراد ، وحذف اآلخر 
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نُوِّ و  َّة دلاللة املذكور من اختار من نعت األوىل انلعت بادلُّ يلي وَّ
َ
حذف انلعت باأل

مُّ هنا ،فَكن األجدر "االخرة " بعد  عليه ، والوصف بادلنو يف املزنلة هو الُمهي
 باذلكر 

دلاللة " العليا"وحذف الوصف بأنَّها " االخرة " واختار من احلياة اثلانية وصف 
دل ىلع أْصلي األفضلية هو األ" االخرة"وألن املذكور هنا " ادلنيا" مقابله عليه 

  0وإيْن تساويا يف القدر ، فكيف إذا مااكنت يه اآلخرة ويه العليا؟

، "االحتباك"وهذا الُضب من احلذف اتلقابِل هو ما يعرف عند ابلالغيني بـ
أن يتقابل الكمان حيذف من لك واحد منهما ما يدل عليه املذكور يف : وهو

 0اآلخر لوجه باليغ 
يف تفسريه نظم ( 20)القرآن الكريم، وقد عىن به ابلقايعوهو غري قليل يف 

 "اإلدراك لفن االحتباك:" ادلرر ، وأفرده بتأيلف لم أعرث عليه أسماه 
وهذا ضـرب من  ضوب اإلجياز جديـر بأن يقوم للوفاء ببعض حقـه حبث 
مستقل يستقىص مواضعه يف القرآن الكريم ، فإن جماهل فسيح ، وصوره عديدة 

ره لطيفة، وقد اكرث ابلقايع منه يف تفسريه ، غري أنه لم يكن متوقًفا ، وأرسا
  0عند األرسار ابلالغية للك صورة من صوره 

                            }{}{}{}{}{ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سبة إىل إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الشافيع املعروف بابلقايع ن( 20)

نظم ادلرر ي تناسب : من آثاره تفسريه الفريد( 221 -209)ابلقاع بالشام
اآليات والسور، ومصاعد انلظرلإلرشاف ىلع مقاصد السور ، والفتح القديس 
يف آية الكريس اإليذان بفتح أرسار التشهد واألذان ، ورس الروح، وعنوان 

نوات عديدة الزمان يف تراجم الشيوخ واألقران وقد اعددت منذ س
حبثًا للعاملية يف نظرية اتلناسب القرآين يف تفسريه يوم أن اكن خمطوًطا (ه2797)

 0ولعِل أوفق إىل نرش ذلك ابلحث قريبًا " االحتباك " ،وجعلت فيه فصـال عن 
 
 
 
 

 
 بالغــة القرص يف قوهل تعاىل

 (فما متــاع احلياة ادلنيــا يف اآلخرة إال قليــل) 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ

ا قبلها ، وفيها معىن " الفاء"يف عطف هذه امجملة بـ  إشارة إىل تفرعها عمَّ
التسبيب، فَكنَّ هذا االستفهام اإلنكاري اتلوبييخ منسول منه هذه احلقيقة 

  املقررة املؤ دة قلة متاع احلياة ادلنيا نظرا إىل متاع االخرة  

إظهار يف موضع اإلضمار ، فإنَّ مقتىض الظاهر أن يقال " احلياة ادلنيا" و ي قوهل 
فما متاعها يف اآلخرة إال قليل، غري أنه أظهر : يف غري القرآن الكريم 

وتلكون منه ىلع ُذْكـٍر دائم ، فإذا ما " ادلنيا" ليستحُض يف قلبك هذا الوصف 
بني احلياتني ، فاحلياة ادلنيا ليست متااًع  ازدادت املفارقة" متاع" اقرتن به قوهل

رصفا اليشوبه بالء  بل إنَّ بالء ادلنيا ألضعاف أضعاف متاعها مقداًرا وزمانا 
 وآثاًرا 

مايزيد املفارقة بني احلياتني ، فإنَّ املتاع ما اكن " متاع " و ي ابليان هنا بقوهل 
 ل إىل  زوال ، فهو انتفاع منقطع غيــرخادل وغيـر اكم

أي حمسوًبا  يف نعيم اآلخرة ، وهو حال " يف" حذف ملتعلق " يف اآلخرة" و ي قوهل 
 (22")متاع" من 

ابن :" هنا داٌل ىلع معىن املقايسة ، يقول( يف)والعلماء يذهبون إىل أّن حرف 
 ":يف" يف معاىن ( 21")هشام

فما :  املقايسة ، ويه ادلاخلة ىلع مفضول سابق وفاضل الحق حنو( اثلامن" )
 (27)متاع احلياة ادلنيا يف اآلخرة إال قليل 

 :                                          ذلك قائال"  الطاهر بن اعشور " وقد نقد 
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كما يف التسهيل واملغىن واسـتـشـهدوا بهـذه ( يف)جعلوا املقايسة من معاىن " 
 ، ولم يتكـلم ىلع هذا " الكـشاف" اآليـة أخذا من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
 1/127:، والفتوحات اإلهلية للجمل1/21: ابلحر املحيط أليب حيان (22)
مجال ادلين عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل بن هشام ( 21) 

مغىن اللبيب ، وقطر انلدى ، : من آثاره ( 352 -302)األنصاري اخلزريج 
 00000وشذور اذلهب 

 2/225: لبيب مغىن ال( 27)
املعىن شارحوهما ، وال شارحو الكشاف ، وقد تكرر نظريه يف القرآن ، كقوهل 

وقوهل ـ صِل اهلل عليه " وما احلياة ادلنيا يف اآلخرة إال متاع" :"الرعد " يف سورة
ما ادلنيا يف اآلخرة إال كمثل ماجيعل أحدكم " :" مسلم"يف حديث : وسلم 

، فلينظر ب أي : وهو يف اتلحقيق من الظرفية املجازية " م يرجع أصبعه يف ايْلَمِّ
متاع احلياة ادلنيا إذا أقحم يف خريات اآلخرة اكن قليال بالنسبة إىل كرثة 
خريات اآلخرة ، فلزم أنَّه ما ظهرت قلته إال عندما قيس خبريات عظيمة 
تنسب إيلها ، فاتلحقيق أنَّ املقايسة معىن حاصٌل الستعمال حرف الظرفية ، 

 ( 22" )وليس معىن موضواع هل حرف يف 
ىلع املقايسة ، وليس ما نًعا من " يف" الطاهر هنا يعمد إىل حترير وجه داللة 

سياقًا معىن املقايسة، وهذا من تدقيقاته ، فلينتبه طالب العلم ، فال " يف"إفادة 
اه من إنه يقول به ، ولكنه الير 0يظن أن الشيخ اليقول بمعىن املقايسة يف اآلية 

 0، فهو من باب اإلفادة ، المن باب ادلاللـة " يف" املعاىن الىت يه موضوع هلا 



 77 

تسفيه شأن املفتون بمتاع دنيا : و هذه احلقيقة القرآنية مازجة بني أمريـن 
 ناقص زائل ، وإغراء  بنعيم االخرة املقيم مرتبص 

وصوف وقد جاء ابليا ن عنها يف اسلوب ختصيص حرصي ىلع سبيل قرص امل
ىلع صفة قرًصا حتقيقيا ، فاملعىن ىلع أن متاع ادلنيا يف حساب نعيم اآلخرة 

 مقصور ىلع صفة القلة ، ويه صفة اعمة ،
فليست القلة هنا قلة عديدية بل قلة َتُعـمُّ لكَّ شأن من شئون متاع ادلنيا يف 

 حساب نعيم اآلخرة 
فما :ن اآلخرة ، فلم يقلوالقرآن الكريم لم يرصح بما يقابل متاع ادلنيا من شا

 :متاع احلياة ادلنيا يف نعيم احلياة االخرة إال قليل ،إشارة إىل أمرين 
 أن ادلنيا ليست لكها متااًع بل بعض من أبعاضها العديدة متاع :األول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 292/ 20: اتلحرير واتلنوير( 22)
 
 

الخرة لكها نعيم، فليس انلعيم بعضها يلقابل بعض ادلنيا  بل أن ا: اآلخر 
 اآلخرة لكها قائمة مقام انلعيم، فما من يشء فيها إال هونعيــم مقيـم 

 
و ي هذا إبالغ يف توسيع شقة املقايسة بني أمرين هما يف احلقيقة ليسا بمزنلة 

 يم آخرة ما تقام بينهما مقايسة ، فإنَّ العاقل اليقايس متاع دنيا بنع
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و أنَّ ابليان القرآين الكريم  يتزنل هنا ىلع ما هو قائم يف نفوس أوَلك ،  
 جماراة هلم وتأيلفا لقلوبهم 

و أنَّه يقول هلم وإن قايستم بينهما تزنال ، فإنَّ أىلع ما تنتيه إيله املقايسة  
 اتلزنيلية أن متاع ادلنيا يف اآلخرة قليل 

إشارة إىل أنَّ هذا مما قد " انليف واالستثناء : "و ي جعل طريق اتلخصيص هنا 
ينازع فيه بعض املخاطبني منازعـة سـلوك وحـال، المنــازعة لسان ومقال ، 

 0وبيان احلال والسلوك أقوى وآكـد من بيان اللسان 
 
 
 
 
 

 

}{}{}{}{}{ 
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 بالغة أسلوب الرشط يف قوهل تعاىل
بْ )        ــــُروا ُيَعذِّ ْم َعَذابًـأ أيلــًماإالَّ تَفي ـُ  (000000ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

يف هذه امجملة القرآنية رشط تهديديٌّ ، خيتلع القلوب من الصدوربناه ىلع أداة 
املقيمة " إن"و ي اصطفاء " التنفروا" ادلاخلة ىلع الفعل املنيف ( إن)الرشط 

ىلع درجة سواء إقامٌة للمخاطبني مقام املواجهة مع أنفسهم يف  جانيب األمر
: حاتليها ، فينظرون اعقبتهم يف لك حال، وأبرز هلم اعقبة الرغبة يف عدم انلِّفار

حىت يتبني هلم ما إذا اكنوا قادرين ىلع تلىق ذلك امجزاء املرعب ( إن التنفروا)
  0000يعذبكم عذابا أيلما: اذلي رصح هلم به

ة أقوى يف ابلعث من اتلرصيح بما ترتتب فاتل رصيح بما ترتتب عليه املُضَّ
ة حني تكون انلفوس آنـســًة بما هو حبيب إيلها من ادّلعة وال  عليه املرسَّ
ُّ فلم تستقم، فأنت مفتقر إىل أن تزنعها منه  يت بما هو الَعِلي ْغري

ُ
سيما أنها قد أ

إىل ما هو أىلع منه من جنسه ولو إىل نقيضه املرعب ، الأن تنقلها مما يه فيه 
ًما أنه من جنسه ،فإنها لم تستجب من  قبُل إىل ذلك اإلغراء ، فال يبـىق  تَوَهُّ

 إال اتلهديــد بما يرهب ويرعب 
من أخدل إىل راحة دنية التزنعه منها باإلغراء إىل راحة سنية بل تزنعه منها 

 باتلهـديــد والوعيــــد 



 80 

أدخل األداة ىلع : ن بأسلوب الرشط ىلع هذا انلهج ذلك وجه من وجوه اإلتيا
  000إْن تنفروا يدخلكم جنات ) ولم يقل ( إن التنفروا)الفعل املنيف 

وهو لم يذكر هلم ما ينفرون إيله ؛ألن السياق قد قام بتعيينه ،وهو انلِّفار إىل 
هم امجهاد يف سبيل اهلل ، وانلفار عن أرضهم وديارهم الىت أخدلت إيلها نفوس

 األمارة بالسوء
مالكم إذا قيل لكم انفروا يف : "هكذا يؤوب بهم إىل صدر ذلك االستفهام 

فيستحُضون تلك املعاىن يف نفوسهم لعلها ترتدع  فتقبل ىلع " 0000سبيل اهلل
 ما تدىع إيله وتْغرى به ، وختىش ما تهدد به فرتتدع

") اهلل بقوهل        و ي بيان اعقبة اإلعراض عن انلفار إىل امجهاد يف سبيل 
يعاقبلون ىلع ترك : مالحظة مجنس ما يعاقبون عليه ( يعذبكم عذابًا ايلما

ـل شيئا  انلفار إىل امجهاد يف سبيل اهلل للتمتع بمتاع احلياة ادلنيا ، ومن َتَعجَّ
قبل أوانه عوقب حبرمانه ، فَكن جزاؤهم عذابا ، والعذاب ، كما سبق أن 

من معىن املنع ، فجزاؤهم ىلع الرغبة عن انلفارإىل بينت لك إنما هو منسول 
امجهاد يف سبيل هلل للرغبة يف متاع احلياة ادلنيا هو منعهم مما تشتيه أنفسهم، 
ُب يف لسان العربية هو املمنوع مما ينفعه و يمتعه ، فامجزاء كما ترى من  فاملعذَّ

 جنس العمل 
قصوًرا وقوعه يف اآلخرة ، وإن والعذاُب اذلي هو املنع مما ينفع أو يمتع ليس م

اكن هذا اكئنًا يف أىلع صور حتققه، ولكنَّه متحققة بعض صوره يف ادلنيا ، فهو 
 عذاب ممتـــد يف احلياة ادلنيا واآلخرة
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لو نظرت يف واقع احلياة من حولك رأيت  اذلين اليمنعون أنفسهم عن اتلمتع 
عوا من مما حرم عليهم بماال حيلُّ هلم تكون عقباهم يف دنياهم أن اليمن

فحسب بل يمنعوا أيًضا مما هو طيب لغريهم اذلين لم يقيموا أنفسهم من قبل 
 يف سياق اتلمتع بما الحيل اتلمتع به

إن أكرث من يمنعهم أطباؤهم مما أحلَّ اهلل عز وجل هلم من قبل تراهم قد 
ل أي اجرتؤوا ىلع اتلمتع بما حرم اهلل تعاىل عليهم ، فعذبهم اهلل عز وج

 اعقبهم باملنع مما هو حالل طيب لغريهم ، ويبىق عقابهم يف االخرة
و يف أنه وصفه بأنه أيلم ولم ( عذابا أيلما ) وانظر يف تاكيد امجزاء يف قوهل 

معىن اإلجياع ( أيلم) يصفه هنا بأنه شديد أو عظيم أو مهني ، فإن يف قوهل 
 اء بضد امجريمة واملعصية اذلي هو ضد اتلَّلذ واتلمتع تلكون العقوبة وامجز

بل عطف عليه لونا " يعذبكم عذابًا أيلما:" وهو لم يكتف بهذا امجواب 
ُ ْم : " آخر  ْل قَْوًما َغرْيَ  :جاء يف مواطن عدة اتلهديد بمثل هذا " ويْستَبْدي

يَك قَدي "  يُّها انلَّاُس وَيأتي بيآَخريَن َواكَن اهلُل ىلَعَ َذل
َ
بُْكْم أ  يُْذهي

ْ
" يًرا إن يَشأ

 {277:النساء}
بُُّهْم "  يتي اهلُل بيَقْوٍم حُيي

ْ
ينيهي فََسوَْف يَأ يَن آَمنُوا َمن يَْرتَدَّ منُْكْم َعن دي يأيُّها اذلَّ

ٍة ىلَعَ الََْكفيريَن جُياهيدوَن يفي َسبييلي اهللي  زَّ عي
َ
نينَي أ لٍَّة ىلَعَ الُْمْؤمي ذي

َ
بُّونَُه أ َوحُيي

ٌع َعلييٌم َوالخَيَافُوَن لْوَمَة الئي  يَك فَْضُل اهللي يُْؤتييهي َمن يََشاُء َواهلُل َواسي : املائدة}"ٍم َذل
12} 
يٍد "  َلٍْق َجدي بُْكْم َوَيأتي خبي  يُْذهي

ْ
يزٍ }{ إن يَشأ يَك ىلَعَ اهللي بيَعزي -29:إبراهيم}"َوَما َذل

   }23-25:فاطر}و { 10
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ُقواْ يفي } ُنفي نتُْم َهـُؤالَءي تُْدَعْوَن تلي
َ
ن َيبَْخُل َوَمن َيبَْخْل  َها أ نُكم مَّ ي َفمي َسبييلي اّلِلَّ

ْل قَْوماً  نتُُم الُْفَقَرآُء َوإين َتتََولَّْواْ يَْستَبْدي
َ
ُّ َوأ ُ الَْغِني هي َواّلِلَّ فَإينََّما َيبَْخُل َعن نَّْفسي

ُ مْ  ْمثَالَُكم َغرْيَ
َ
 {72:حممد{ } ُثمَّ اَل يَُكونُواْ أ

 
ن اتلهديد اذلي اليطيقه من علم عظيم اإلنعام يف االستبدال معىن عظيم م

ـ صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلَّم ، و أنَّ  عليه بصحبة سيد اخلالئق أمجعني 
فهو من تصعيد ( يعذبكم عذابًا أيلما ) فيه من انلَكل فوق ما يف قوهل 

اتلهديد اآلخذ بانلفوس ، وهو ـ أي االستبدال ـ من بابة اتلعذيب أيًضا فهو 
مما تفتقر انلفس إيله يف أشدَّ االفتقار  فإن منعهم من صحبته صِل اهلل  منع

) و( يعذبكم: ) عليه وآهل وصحبه وسلم هو من اتلعديب األيلم ، فبنْيَ قوهل 
 مرااعة نظري جدُّ بديعة ولطيفة ( يستبدل
غري دالة ىلع الطلب ، بل ىلع حتقيق وقوع الفعل " يستبدل:يستفعل" وصيغة 

، فهذا من مسالك اتلو يد لوقوع امجزاء إذا وقع الرشط ، وهذا مما  ىلع كماهل
 يزيد اتلهديد والوعيد حتقيقا وإرهابا وإراعبا 

يستبدل بكم قوًما : " حذٌف واتلقدير( يستبدل قوًما غري م) و ي امجملة 
إغناء عن ذكره وداللة ىلع أنهم غريهم يف " غري م " غري م ، و أنَّ يف قوهل 

ًة،فهذه الغريية غريية يف اذّلات  طاعتهم ما استنفروا إيله ، فهو قائم بمعاٍن عدَّ
 و ي انلعت 
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كما يف سورة " خلًقا" ولم يقل " املستبدل" بيانًا للمنعوت " قوًما" وجاء قوهل 
كما يف سورة " املستبدل:  " أويضمر ذكراملنعوت " 25:ي:،وفاطر29ي :إبراهيم"

 :هنا معىن لطيًفا " قوم" لكمة    فإنَّ يف اصطفاء " 227:ي:النساء
هذه اللكمة تفيد معىن من يقوم لليشء ويقوم به أي من جيتهد يف الوفاء حبق  

ما يطلب منه ، و ي هذا تعريض بهم أنهم لم يكون قوَّامني بما استنفروا إيله ، 
 فهددهم بأن يتأىت بغريهم يقومون بما لم يقوموا بـــه 

ـاس اكن يف خدمتــه من هو مثله يف البرشية، ولو أنَّ عظيـًما من انلَّ  
إْن لْم جتتهد يف اخلدمة استبدلُت بك : فتقـاعس قليـال ، فقال هل خمُْدومـه 

ه ينظر فيهـا  غريك جيتهد ، اكنت تلك املقالة املقيمة املقعدة ذللك اخلادم ، ألنَـّ
ألمر رشفـه ورفعته يف انلاس ، فخادم العظيم عظيم اخلـدم ، فكيف يكون ا

ـًا غري م : حني يقوهلا اخلالق العظيم نلا   !!!؟" يستبدل قوم
 !!! أرهب بها وأرعب    

 
ومن بعد أْن رتَّب اهلُل ـ تعاىل ـ ىلع ترك انلِّفار إىل امجهاد يف سبيل هلل عز  

تعذيبهم عذابا أيلما واستبدال غريهم بهم هم خري منهم : وجل أمرين جليلني 
رسوهل صِل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم ، زادهم وأطوع هلل عز وجلَّ ول

:" تقريًرا بأّن إخالدهم إىل األرض عند استنفارهم اليُضه شيئًا ،   فقال هلم 
 " وال تُضوه شيئا

ومرجع الضمري فيه حيتمل أن يكون  " يستبدل" معطوف ىلع " التُضوه" فقوهل 
أي التُضوا اهلل " سبيل اهلل" :  اسم اهلل عز وجلَّ املضاف إيله يف قوهل من قبل 
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بَيْهي فَلَن يَُُضَّ :  " شيئٍا  وقد جاء يف القرآن الكريم مثله  وَمن َينَْقليْب ىلَعَ َعقي
ونَُه َشيْئًا " {      222:آل عمران}"اهلَل َشيْئًا  ُ ْم َوال تَُُضُّ ويَْستَْخليُف َرِبِّ قَْوًما َغرْيَ

 { 13: هود}" 
زنيل ، أي تزنيل  املخاطب مزنلة من حيسب أنَّه وانليف هنا ىلع سبيل اتل

بتثاقله ضاٌر دين اهلل عز وجلَّ ، وذلك إذا ما قلنا إن انليف اليرد إال ىلع ما 
التطلع الشمس يلال مثالً ألنَّ طلوعها : فعال أو عقال ، فال يقال‘يصح إثباتُه 

 يلال غري حمتمل حتققه فعال والعقال  
ري راجع إىل مضاف حمذوف ، فيكون تقدير إن الضم: ويمكن أن يقال 

 0وال تُضوا دين اهلل شيئًا : الالكم
وحيتمل مرجع الضمري أن يكون الفاعل املحذوف فيما بىن للمفعول يف قوهل 

فمن املعلوم من السياق املقاىم تلزنل اآليات أن " مالكم إذا قيل لكم :" 
ىلع آهل وصحبه وسلم ، القائل هلم ذلك إنما هو رسول اهلل صِل اهلل عليه و
انفروا يف سبيل اهلل عزَّ : فيكون املعىن والتُضوا  برتك انلِّفاري من يقول لكم 

 جلَّ وهو رسول اهلل صِل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم ، 
 

 "إالَّ تنرصوه :" ويؤيد ذلك ما سيأيت من بعد من قوهل 
ري املفرد أمرين ىلع أيصحُّ أن يكون مرجع الضم: وهنا تـاىت قضية داليلة 

 سبيل امجمع ؟
وال :   " ما يفيد هذا امجمع من غري ترصيح  فقد قال " ابلقايع "يف تفسري   

 ( 21" )أي اهلل ورسوهل : "تُضوه 
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 0فهذا يستفاد منه أنه ذاهب إىل امجمع يف مرجع الضمري 
ز لعل هلذه القضية عالقة بما وقف عنده علماء العربية وأصول الفقه من جوا

إرادة معنيني من املشرتك ، وجواز امجمع بني احلقيقة واملجاز ، وما نشأ من 
 0خالف بني أهل العلمي يف هذا

بينهما من العالقة الوثيقة ( التُضوه) وإذا ما قلنا هنا إن املرجعني للضمري يف 
ما اليكون بني بعض معاىن املشرتك ، أو بني احلقيقة واملجاز ، فإنَّ هذا يغرى 

هو اسم امجاللة أو ( التُضوه) أن يكون املرجع للضمري يف         بقبول
أو رسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم " دين اهلل:" املضاف املحذوف 

 "         قيل لكم انفروا :" املفهوم من قوهل 
ّد عظيٍم  من معاىن اتلهديد " التُضوه شيئًا :" هذه امجملة  حتمل معىن جي

تقرير أنهم موقعون بأنفسهم من الُُضُّ ما اليطاق ، واكن مقتىض والوعيد و
 وإنكم تلُضون أنفسكم :" ظاهر احلال أن يقال 

ولكنه عدل عن ذلك إىل بيان أنهم لن يُضوه شيئًا تصويًرا هلم أنهم حيسبون "
أنهم يُضون اهلل عز وجل أو دينه أو رسوهل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم  

بيل اتلزنيل نظًرا إىل حاهلم وفعاهلم  وأنه ينيف ذلك و ي هذا شيئًا ىلع س
 العدول مزيد تنفريهم من حاهلم اذلي بالغ يف تقبيحه 

ا   ووجه دالتله ىلع تقرير أنهم موقـعـون بأنفسهم من الُُضِّ ما ال يُطـاُق أنَّه لمَّ
ذهبون اكن تثاقلهم البد أن يكون منه إضاٌر ألحٍد ما، واكنوا ـ عقال ـ الي

 إىل أنهم سيُضون به اهلل تعاىل أو دينه أو رسوهل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بريوت: ـ للبقايع ـ ط2/722:نظم ادلرر( 21)
 

صـِلَّ اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم شيئًا ، اكن لزاًما أن يكون هلذا 
 صِل اهلل عليه اإلضار حمٌل ، وقد نىف أن يكون اهلل تعاىل أو دينه أو رسوهل

وىلع آهل وصحبه وسلم  حمله ، فال يبىق حمٌل هل غريهم ، و ي هذا مزيد إبالغ 
يف تقرير إيقاع الُضر ىلع أنفسهم ، فوجه داللـة إثبات إضار أنفسهـم من 
هذه امجملة املنفية هو اللزوم اذلي يدخلها يف بيان الكنايـة ، وهو ما لزم من 

 ه ، فَكن فيه طيٌف من اتلخصيص احلـْصـري     انليف املرصح به إثبات ضد
تقريًرا تلحقيق امجزاء املرتب ىلع انتفاء " واهلل ىلع لكِّ يشٍء قدير :"وجاء قوهل 

نفارهم ،وإذا مااكن اهلل تعاىل ىلع لكِّ يشٍء أي يشٍء قديًرا ،  فإنَّه ىلع ما توعد 
دُّ قدير ، فذلك مسلك من مسلك اتلو يد ، واكن مقتىض  به وهدد أيًضا جي

وهو قادر علىذلك ، ولكنه جعل صدر امجملة اسم امجاللة : الظاهر أن يقال 
تربية للمهابة ، و أنَّ فيه إعالًما بأنه متجلٍّ بكل الصفات الىت جيمعها اسم 

يف إيقاعه ذلك املهدد به عليهم ، فوضع الظاهر موضع الضمري " اهلل" امجاللة   
 0لك االسم الظاهر فيه استحضار ملا يدل عليه ذ

قي  
قي به " ىلع لكِّ يشٍء :" و ي تقديم املتعلِّ

تناغ نغًم بني آخر " قدير :" ىلع الُمتََعلَّ
وزنا وجرًسا ، واتلنغيم " قدير:       " وآخر هذه اآلية " قليل:" اآلية الىت قبلها 

ـــْن به ، وإن عجزت عن  رافد من روافد اإلبانة عن املعاىن ، فال تْستهي
 ستشعاره ، فلعلك يوًما تذوُق فتعرُف ا
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و ي هذا اتلقديم أيًضا تأكيد معىن االقتدار ىلع لكِّ يشٍء ، فإنَّك إذا ما سمعت  
ا يصل إىل سمعك قوهل " واهلل ىلع لكِّ يشء:" قوهل تطلعت إىل " قدير:  " ثم لمَّ

عك اخلرب ما يكون ، فيأتيك ، وأنت املتطلع إىل أن تعرفه من بعد أن مأل سم
وقلبك باتلهديد والوعيد اذلي فاضت به امجمل السابقة ، فيستقر املعىن يف 

 0قلبك ويقيم فيه 
ولم يأت " ىلع لكِّ يشءٍ :" ىلع متعلِّقه " قدير" ولم يأت يف القرآن الكريم تقديم  

 هذا الرت يب يف غري الفواصل 
الث وثالثني جاء مطلًقا يف ث: وقد جاء يف القرآن الكريم مخًسا وثالثني مرة 

: النساء }" قديًرا ذلكواكن اهلل ىلع :" ومرة واحدة " قدير يشءٍ ىلع لكِّ " مرة 
 { 79:احلج}" لقدير نرصهم وأنَّ اهلل ىلع:"وأخرى { 277

قي به ، وال أعرف اآلن وجه هذا  " قادر" والغالب ىلع اسمه 
مَ ىلع املتعلِّ أن يتقدَّ

0 
داللة ىلع اإلبانة عن إبالغه يف حتقيق " رقاد" ىلع " قدير:" و ي اصطفاء اسمه 

 0الفعل و مال إجياده ، وأن ذلك ثابت الزم هل جلَّ جالهل 
يرٌ :" ومجلة ٍء قَدي " الىت حتتمل أن تكون" الوا و" قد سبقتها " اهلل ىلع لك يَشْ

يَّة  "استئْنافي
يَّـة " القول بأنها  عالقة املعنوية اليُراد منه أن ما بعدها مقطوع ال" اْسـتيـئْنَـافـي

بما قبله ، فمثل هذه القطيعة التكون يف ابليان العاىل ابلليغ ، فكيف بها يف 
 ابليان العِل املعجز ، ؟ 
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االستئناف هنا استئناف ضب من ضوب العالقة بني املعاىن ، فيه دالة ىلع 
الىت اكنت تشري إىل الربط بني " الواو" اتلنوع بني عالقات امجمل ، بمعىن أن 

الىت " الواو" ليست يه يه " التُضوه" و"     يستبدل" و" يعذبكم:" ملفردات يف ا
جاءت لتشري إىل لون أخر " واو " هذه " اهلل ىلع لك يشء قدير:" جاءت من قبل 

من ألوان الربط بني مجلة سبقت وقد بنيت ىلع أسلوب الرشط املفيض يف 
، ومجلة أخرى تؤذُِّن حبقيقة قلب املتلىق فيًضا من اإلغراء املمزوج بالرتهيب 

حقيقة أن اهلل : قائمة مشهودة ، قد تغفل عنها بعض القلوب بسكرة اإللف 
ىلع لكِّ يشء قدير ، ويه حقيقة حتمل يف بعض سياقات ابليان قدًرا من 

 0اتلهديد والوعيد تنخلع هل قلوب العارفني 
ع مسالك  اتلعلُّق  بني االستئناف ابلياين بالواو إذن ليس انقطااًع ، بل هو تنوي

ـا االستئناف ابلياين القائم من العالقـة بني سؤال مفهوم وجواب  امجمل ، أمَّ
منطوق إنما هومسلك من مسالك االعتالق ، وهو أقرب ظهوًرا من االستئناف 

 0ابلياىن بالواو 
وعجيب أن يكون الوصل بني امجمل برتك الواو املسًم بكمال االتصال 

بالواو املسًم باتلوسط بني الكمالني ، كما هدى إيله أقوى من الوصل 
كمال : الزخمرشي يف كشافه ، و ي الوقت نفسـه يكون الوصل برتك الواو

االتصال أظهر من الوصل بواو االستئناف ، فإنَّ خفاءه الخيىف ، فدلينا هنا 
 :ثالثة ضوب 

اهر اإلدراك ، اتلوسط بني الكمالني ، وهو ظ: وصل بواو يطلق عليه ابلالغيون 
 وإن خفيت العالقـة
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كمال االتصال ، :ووصل معنوي ، هو فصل لغوي برتك الواو يسميه ابلالغيون 
 وهو ظاهر اإلدراك أيًضا ، وهو أقوى يف الوصل من سابقه      

ـًا وأمـد حبل  ووصل معنوي بواو االستئناف ، وهو أخفـى اثلالثة إدراكــ
        0اعتـــــــــالٍق 

{}{}{}{}{} 
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:بالغــة الرشط يف قوهل تعاىل  
 (00000إال تنرصوه فقد نرصه اهلل )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 
الىت يه أم أدوات الرشط ، وإذاما اكن علماء ( إن)مجلة رشط بنيت ىلع 

م بوقوعه أو عدم األصل فيها أن تكون فيما الجيز" إنْ "إنَّ : ابليان يقولون
وقوعه من فعل الرشط ، وذلك يف لسان العربية، فإنك إذا ما جئت للنظر يف 
ه  ه ، فما يكون لك أن تقول إن اهلل تعاىل جدُّ موقعها يف بيان اهلل تعاىل جدُّ
الجيزم بوقوعه أو عدمه وقوعه  كما تقول يف بيان انلاس ، ولكنا نقول إن اهلل 

َُه إذ يأىت يف ب يانه هو غري حمىك عن أحد من خلقه يفهم من ذلك تعاىل جدَّ
حثُّـه من خياطبه ىلع أن يفعل ما يغريه به ، أو حيثه ىلع أن " إنْ "اإلتيان بـ

يكف عما اليليق به ، وحيمل هذا احلَـثُّ معه معىن اتلحذير واتلهديد بما 
نرصه  تنخلع هل أفئدة العارفني لطائف ابليان اإلليه احلكيم ، فهو داٌل ىلع أنَّ 

ليس باملتوقف ىلع منارصتهم هل ، فإنه املستغىن عن ذلك  فشواهد احلال قائمة 
يف " الطربي " بني أعينهم و ي آذانهم لم تمسها يد العفاء فتنىس فهو كما يقول 

 :تفسريه 
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هذا إعالم من اهلل تعاىل أصحاب رسوهل صِل اهلل عليه وسلم أنه املتولك "
آهل وصحبه وسلم ىلع أعداء دينه وإظهاره عليهم بنرص رسوهل صِل اهلل عليه و

منه هلم فعل ذلك به، وهو من العدد يف قلة  دونهم، أاعنوه أو لم يعينوه، وتذكري
 (25")والعدّو يف كرثة، فكيف به وهو من العدد يف كرثة والعدّو يف قلَّة؟ 

( ال" )الم"يف " انلون" دخلت ىلع فعل منيف ، فأدغمت ( إنْ )فهذه األداة  
 :يظهر يل فيه أمران " لم" أو " لن" من دون " ال" انلافية، وميجء انلىف بـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 [س0م]5/229:جامع ابليان للطربي( 25)
 

استحضار الرشط يف لك زمان يقع فيه انليف أي أن هذا احلكم :األول 
غزوة العرسة بل  :املرتتب ىلع حتقق عدم نرص م هل ليس خاًصا بهذه الواقعة 

تشعر بهذا االمتداد ، و ي هذا إيناس عظيم لرسوهل " ال"يف " األلف" هو ممتد، فـ
 صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم 

اإلحياء بعدم امجزم بأنَّ عدم انلرص واقع منهم ، فال يفهم أحد أن ذلك : اآلخر 
 الرتك مقطوع بوقوعه منهم فيتعلل بالقدر 

( ال)و( إذا)من دون ( إن" )دام ىلع املنارصة من رافدين فاجتمع اإلغراء باإلق
 (لم)أو ( لن)من دون 

وجاء ابليان عن رسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم بالضمري من غري 
أن يتقدم ترصيح باسم الرسول صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم أو نعته إال يف 

) ما يرجع إيله الضمري يف  فهو يرجع إىل( 77:ي)آية سبقت هذه بست آيات 
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عند من يقول إن املراد به رسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل ( التُضوه شيئا
وصحبه وسلم ، فهو مستحُض ي قلب اتلاىل أواملخاطب ، أوينبيغ أن يكون 

 مستحًُضا
اليفتقر إىل أن يرصح هل بذكره ، و ي هذا محل املتلىق إىل أن يقيم يف نفسه 

إالَّ :" تبني هل املعاىن ، فال يضّل ، فيغنب نفسه حقها، فاملعىن سياق الالكم حىت ت
تنرصوا من أرسله اهلل باهلدى ودين احلق يلظهره ىلع ادلين لكه ولو كره 

ه   0الَكفرون فسينرصه اهلل تعاىل جدُّ
رأس معىن ممتد يبىن عليه " 0000هو اذلي أرسل رسوهل باهلدى:" و أنَّ قوهل تعاىل 
  0يان يف شأن غزوة العرسة وما تعلق بها ما يأىت من ابل

ه وجواب الرشط حمذوف تقديره إال تنرصوه  وأقيم مقام فسينرصه اهلل تعاىل جدُّ
 ، وهذامن بديع اإلجياز  (فقد نرصه اهلل ) امجواب املحذوف ديلله 

إال تنرصوه فسينرصه اهلل فقد نرصه إذ أخرجه :ولو قيل يف غري القرآن الكريم   
" قد نرصه" يف " قد: حاملة ما حتمله " سينرصه" الىت يف " السني " منه أن ملا فهم 

دلَّ ذلك ىلع كمال  "  سينرصه"مقام " قد نرصه اهلل) من اتلحقيق لكنه ملا أقام 
: حتقق نرص اهلل تعاىل هل ، فَكن فيه مجع من ادلالئل ىلع حتقق نرص اهلل تعاىل هل 

فإسناد الفعل إيله " اهلل" إىل اسم امجاللة  و الفعل املاىض وإسناد الفعل" قد" 
ه حيمل إىل قلب املسلم فيًضا من ايلقني بتحقق ما أسند إىل اسمه  تعاىل جدُّ

 0جلَّ جالهل 
أن نرصه حينئٍذ أي حني ( سينرصه)مقام ( فقد نرصه اهلل)ويفهم من إقامة 

ترغبون عن نرصه سيكون من بابة نرصه إذ أخرجه اذلين كفروا ، وهم 
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علمون كيفية نرصه حينذاك فقد اكن من قبيل املعجزة املدهشــة الىت تقف ي
 0أمامها العقول يف اغية من اإلبالس 

و ي هذا عظيم إيناس لرسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم  وعصمة  
قلبه من أن ينشغل بترصفات أحد من اخللق ، فال يتطلع إىل إقبال أحد أو 

إشفاقه عليه الخوفه ىلع دين اهلل عز وجل ، فهو اذلي قد انرصافه إال بمقدار 
ولآلخرة خري " : " الضَّح" رسخ يف قبله يف بدء ادلعوة قول اهلل تعاىل هل يف سورة 

وهذا من مزيد حب اهلل عز " ولسوف يعطيك ربك فرتىض* لك من األوىل 
وجل لرسوهل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم ،إذ يريد أن يكون قلبه 

    0نرصفًا إيله وحده غري مشغول بشأن أحد من خلقه م
ا قابلوه وأصحابه به "  إذ أخرجه اذلين كفروا :" و ي قوهل بياٌن باإلخراج عمَّ

من اتلعذيب واتلكذيب ، فذلك إنما يقوم مقام إخراجه بالفعل ، فأسند الفعل 
بل هو إىل من اكن منه السبب احلامل عليه، وهذا ليس مبالغة ، " اإلخراج:"

من تسبب يف االضطرار إىل فعل اكن هو يف احلقيقة : من حاقِّ العدل اإلليه 
الفاعل هل  ، و ي هذا إعالم بأن من يكون منه ما حيمل ىلع وقوع يشء هو يف 

 احلقيقة فاعل ذلك اليشء 
ه   وهذا يفهم منه أن من يقع منه ما يكون سببًا ملا الحيب اهلل تعاىل جدُّ

عليه وآهل وصحبه وسلم يكون فاعال ذللك الفعل وإن لم ورسوهل صِل اهلل 
 يبارش ذلك الفعل بنفسه 
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وهذا حيمل تهديًدا ملن تثاقل ورغب عن انلفار ي سبيل اهلل تعاىل وقد بينت  
إمارة،ح :مسلم}"من دلَّ ىلع خرٍيفله مثل أجرفاعله:"السنة هذا بيانا جليًّا 

 {277/2297:ر
رش فله جزاء مثل فاعله ، فلو عقل انلاس هذا ويؤخذ من هذا أن من دلَّ ىلع 

ملا أقاموا أنفسهم مقاًما يغرى غريهم بالوقوع فيما اليريض اهلل عز وجلَّ ، إلنَّ 
اهلل عز وجلَّ قد هدى إىل أن من أضلَّ غريه فإنه حيمل وزره ووزر من أضلَّه ، 

 :يقول جلَّ جالهُل 
يَل لَُهْم َماَذا أنَْزَل َربُّكُ "     لنَي وإذا قي رُي األوَّ ْوَزارَُهْم * ْم قَالُوا أَساطي

َ
لُوا أ َْحمي يلي

ُروَن  ال َساء َما يَزي
َ
لٍْم أ وَنُهْم بيَغرْييعي

لُّ يَن يُضي ْوَزاري اذلَّ
َ
ْن أ يَاَمةي َومي لًَة يَْوَم القي اَكمي

 {11-12:انلحل}"
 

هم و ي ابليان عن فاعل اإلخراج باسم املوصول إعالم بأنَّ الوصف املنادى علي
ـ صِل " كفروا" به   هو احلامل هلم ىلع ما اقرتفوا يف حقِّ من هم ىلع يقني بأنه 

ـ خري من رأت أعينهم وأعني آبائهم وأجدادهم ، ولكنهم  اهلل عليه وآهل وسلم 
وإنَّه ذلكر لك " كفروا بذلك لكه و فروا بما جاءهم به من اذلكر والرشف 

 "  ولقومك 
ا يف حقه صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم ما محلهم كفرانهم ىلع أن يقرتفو

ه إيله ، فودعها قائال  لوال أنَّ : اقتضاه أن خيرج من أحبِّ بالد اهلل تعاىل َجدُّ
 0قومك أخرجوىن منك ماخرجت 



 95 

تهديًدا وحتذيًرا  ملن تقاعس " اذلين كفروا " و أينِّ أستشعر من ابليان بقوهل 
نة مع رسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل وتثاقل فلم يرغب يف انلِّفار إىل امج

وصحبه وسلم بأنَّ يف موقفه هذا شائبة كفر أي تغطية ملا  يعلم من شأن 
 ُّ ادلايع هل إىل جنة عرضها السموات واألرض وتغطية ملا يوقن به أنه الَعِلي
ه بهذا قد شاكــه وضارع  األعظم مما يرغب فيه من متاع احلياة ادلنيا، فكأنَـّ

فعل أهل مكة برسول اهلل صِل اهلل لَع وآهل وصحبه وسلَّم ، وتلك  بعًضا مما
 0الىت ينخلع منها قلب لك مسلم ُمعاىَف 

أخرجه اذلين : ولم يذكر ابليان القرآين الكريم ما أخرج منه ، فلم يقل 
كفروا من أم القرى مثال ، ألنَّ ذلك اكملتعني اذلي اليغيب عن عقل ، و أنَّ 

َج منه يف هذا أيًضا إالحَ  ْخري
ُ
هو عنده األرض لكها  " أم القرى: "ـــًة إىل أن ما أ

فهم بهذا كأنهم أخرجوه من األرض لكها و ي هذا تفظيع ملا اقرتفوا ،وبيان ملا 
 0حلق به صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم من األذى بذلك اإلخراج 

ن  اآلن إخواننا و ي هذا عربة نلا أنَّ أخراج أبناء صهيون والصليبيني وامللحدي
املسلمني من أوطانهم فيه من األذى ما فيه وإن أخرجوا ىلع مَت املتاع 
واتلكريم ، فكيف وقد أخرجوا من ديارهم ممزقة أعراضهم مسفوحة دماؤهم 

 0منهوبة أمواهلم مسحوقة كرامتهم  
ريض اهلل عنه يستحث انلاس ىلع أن " عمر بن اخلطاب " وإذا ما اكن سيدنا 

، فإننا يف زماننا هذا أحوج " انلور"ونساءهم سورة " اتلوبة"جاهلم سورة يعلموا ر
" املمتحنة "وسورة " حممد"وسورة " اتلوبة"ما نكون إىل ان نعلم أبناءنا سورة 

َ بعًضا مما تهدي  رجاال ونساء ، فإننا ملفتقرون افتقاًرا َجــدَّ عظيم إىل أْن نىَعي
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ار لعزة اإلسالم واملسلمني ، ولعلَّ اهلل سور االنتص: إيله هذه السور اثلالث 
  0عز وجلَّ يعني ىلع حسن فقه تلك السور يوًما  

بيان للحال،وإشارة إىل أن ذلك انلرص املؤزرلم يكن " ثاىن اثنني:" و ي قوهل 
ة معهودة يف انلَّاس بل ذلك من اذلي أرسله باهلدى  بسبب من كرثة عدد أو عدَّ

( ثاين اثنني ) لكِّه ولو كره الَكفرون ، فهذه احلال  ودين احلق يلظهره ىلع ادلين
 0ناظرة إىل اآلية اثلاثلة واثلالثني 

عظيم تكريم أليب بكر الصديق ليس ألحد من األمة ( ثاين اثنني) و ي قوهل 
ـ صِل اهلل عليه وآهل وصحبه  ه نبيه  مثله ، فكفاه فخًرا أن جعل اهلل تعاىل جدُّ

 وسلم ثانيه
" فيه من بعد تكريم " ثاىن اثنني" إىل " أو أحد اثنني" ول اثنني أ" فالعدول عن 

ريض اهلل عنه إغراء للصحابة أن يكونوا معه فذلك رشفهم ، " الصديق 
ْعَرَض عن انلِّفارإىل امجنة مع  رسول اهلل 

َ
ْخدَلَ إىل األرضي ، وأ

َ
وحتريٌض ملن أ

للصديق ريض اهلل  صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم ، فمن فقه معىن اتلكريم
اليعدل بصحبة انليب صِل اهلل عليه وآهل " ثاىن اثنني " عنه بقوهل تعاىل 

 وصحبه وسلم أو بسنته شيئا أبًدا
وقد جاء يف السنَّة أنه ريض اهلل عنه سيكون صاحب رسول اهلل صِل اهلل عليه 
وآهل وصحبه وسلم ىلع احلوض يوم القيامة، و أنه جزاٌء هل ىلع ما اكن من 

 :صحبته هل يف الغار ، فإنَّ الرواية تلجمع بينهما 
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انَّ رسول " :" ابن عمر" روى الرتمزي يف كتاب املناقب من جامعه بسنده عن 
يبي ىلَعَ :" اهللي صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم قال أليب بكر  نَْت َصاحي

َ
أ

 {  7530:ر0ح}" احْلَوْضي وصاحيبي يف الغار
غري معطوف ىلع ما قبله ألنه بدل عند مجهور " الغار إذ هما يف " وجاء قوهل 
 ":ابن جىن " يقول  0أهل العلم 

فإنَّ وقَت إخراجي اذّليَن كفُروا هل قبَل حصوهلي صِل اهلل عليه وآهل : فإن قلت"
وسلم يف الغار ، فكيف ُيبْدُل منه ، وليس هو هو ، وال هو أيًضا بعَضه ، وال هو 

 0ومعاذ اهلل أن يكون من بدل الغلط ايًضا من بدل االشتمال ، 
مانان وضع أحدهما موضع : قيل   0 صاحبهإذا تقارَب الزَّ

شكرتُك إذ أحسنَت إيَلَّ ، وإنَّما اكن الشكُر سببًا عن اإلحساني : أال تراك تقول 
يف زماٍن لم يقع " شكرت :" ، فزماُن اإلحساني قبَل زماني الشكري ، فأْعَملَْت 

 0الشكر فيه
ط الظرف العامل فيه الفعل أن يكون ذلك الفعل واقًعا يف ذلك ومن رش
ا جتاور : الزمان  كزرتك يوم امجمعة ، وجلست عندك يوم السبت ، لكنه لمَّ

" 000الزمانان ، وتقاربا جاز عمل الفعل يف زمان لم يقع فيه لكنه قريب منه 
(23) 

يَغ صناعة حنوية، فإن " ابن جىن" ماذهب إيله  اذلي هو أىلع عندى وإن اْستُسي
ليس بدال ، بل الالكم ىلع سبيل اتلعديد املثْستَْغىني " إذْ ُهَما يفي الَغار:" أن قوهل 

يَن َكَفُروا ، : " عن الربط حبرف نسق ، فكأنه قيل ي خرَجُه اذلَّ
َ
هُ اهلُل إذْ أ فَقْد نرََصَ

بيه يَصاحي  " 000وإْذ ُهما يفي الَْغاري ، وإيْذ َيُقوُل ل
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 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 [ س0م]192ص2ج0املحتسب البن جىن ( 23) 
 
 
 

فهذه ظروف ثالثة نلرص اهلل تعاىل هل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم نرًصا 
ةٍ ، واتلأمل يف حقيقة انلرص اإلليه يف  معجًزا ، لم يكن بسبب من عدد أو عدَّ

  0هذه املواطن اثلالثة دال ىلع أنه نرصمتجدد معجز 
يس خيىف أنَّ قول رسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم لصاحبه ول

ني انلرص اذلي اكن من اهلل تعاىل هل ،  الصديق ريض اهلل عنه ما قال هو من َمْعدي
فاتلثبيت يف الشدائد داعمة عظًم من داعئم انلرص ، وَمْن ُحرمه فقد حرم 

  0انلرص املقيم 
اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم  هذه أنواع متعددة من انلرص لرسول 

 0ولصاحبه الصديق ريض اهلل عنه،
َد ليس " اتلعديد" و ي  املستْغِني عن الربط حبرف نسق داللة ىلع أنَّ ما ُعدِّ

متغايًرا يف حقيقة انلرص اذلي اكن يف لكٍّ ، بل هو من معدن واحد ، وإن 
آىخ مع السياق والقصد اختلفت صورُه ، وزمان ُكـلٍّ ، وهذا ما يتناسب ويت

املنصوب هل الالكم، وهو اإلبانة عن أن تثاقل املتثاقلني لن يُض دين اهلل تعاىل 
ورسوهل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم ، فهو غري مفتقر إىل منارصتهم ، بل 
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هو املستغىن عنهم بنرص ربه تعاىل هل ، وأنَّ املتثاقلني إنما بأنفسهم وحدها 
 َّ يت  يلحقون الُضُّ   0الُمقي

 
مجلة طلبية يُثَبُِّت بها انليبُّ صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم " الحتزن :" وقوهل 

قلَب صاحبه الصديق ريض اهلل عنه اذلي ما اكن حزنه نلفســه بل ىلع أمٍر 
 0متعلِّق برسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم 

َنُْظْر   ف أم الحتزن ؟الخت:أمقتىض الظاهر أن يقول هل : نلي
 : بني اخلوف واحلزن فرق 

 اخلوف َهمٌّ يأخذ القلب من أمر متوقع لم يأت واليعلم شأنه 
 واحلزن َهمٌّ يأخذ القلب من أمر قد مىض أمره  
: فاملرء حيزن ىلع مافاته ، وخياف مما يستقبله ، فظاهر احلال أن يقول هل  

عليه وآهل وصحبه وسلم من  الختف ، فإنه اكن خياف ىلع رسول اهلل صِل اهلل
 أن يأخذه الطلب 

و مسلم من كتاب الزهد يف باب حديث " املناقب" جاء يف ابلخاري من كتاب  
 :اهلجرة 

ني الرحيُل ؟ قلُت :" ُثمَّ قال ".....  
ْ
فارحتلنا بعد ما زالتي : قال  0بِل : ألْم يأ

: فقلُت  0 من األرضي قال وحنن يف َجدَلٍ  0الشمُس ،واتَّبَعنَا رساقُة بُن مالٍك 
تييَنا ! يارسول اهلل 

ُ
فداع عليه رسول اهلل صِل " الحتزن إنَّ اهلل معنا :" فقال 0أ

 ...."  اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم ، فارتطمت فرُسه إىل بطنها 
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:" فقال 0فقلت هذا الطلب قد حلقنا يارسول اهلل :"... و ي رواية للبخاري 
 (7511: ر0ح)" الحتزن إنَّ اهلل معنا 

فارحتلنا والقوم يطلبوننا ، فلم يدر نا أحد منهم : قال :" ... و ي رواية ألمحد 
 إال رساقة بن مالك بن  جشعم ىلع فرس هل 

 يارسوَل اهلل هذا الطلب قد حلقنا : فقلُت  
نَّا ، فَكن بيننا وبينه قدر رمح أو :" فقال   الحتزن إنَّ اهلل معنا حىت إذا َدنَا  مي

  0يارسول اهلل هذا الطلب قدحلقنا وبكيُت : قلت:  أو ثالثة قالرحمني
أما واهلل ما ىلع نفيس أبكي ، ولكن أبكي : قلُت : لم تبىك ؟ قال : قال

 {1ص2مسند أمحد ج}...." عليك 
 

َب " الحتزن" لعل ابليان بكلمة  ناظر إىل ما قام يف صدر الصديق من أنه َحسي
مة انليب صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم ، أنَّه قرصَّ يف االحتياط لسال

فيسلك به ما اليكون ألحد أن يتوهم أنهما سالَكه من الطرق ، فال يلقاهما 
ما لقيهما ، فحزنه ىلع حسبانه اتلقصري يف ما فاته من االحتياط ، فهو َهــمٌّ ملا 

أنَّ انقىض من األمر ، فَـَدهلَّ الرسول صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم إىل 
األمر ليس بالْموُ ولي إىل اجتهاده يف احليطة حىت يلوم نفسه وحيزن بل األمر 
لكه هلل رب العاملني وهو معهما ، فالحيزن ىلع ما حسبه تقصرًيا منه يف الوفاء 

 :ذلك وجه وأخر 0حبق كمال احليطة 
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 احلال خوف مما قد يلحق نيب: أنَّه نظرإىل َمآلي احلال وليس إىل مبدئه 
ُ
 اهلل مبدأ

صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم  من األذى إذا ما حلقهما الطلب ، وهذا 
 0" اإلمام أمحد " يورث حزنا ىلع مايزنل به ، ومن ثَـمَّ اكن ابلَكء كما يف رواية 

وأنت ترى أنَّ قول نيب اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم أليب بكر 
لم يكن وهو يف الغار كما جاء "  معنا الحتزن إنَّ اهلل:" الصديق ريض اهلل عنه 

 يف كتب السري واتلفاسري بل اكن من بعد ذلك ، 
 :وهذا مايدل عليه ابليان القرآين الكريم إذ يقول   
 "إذ أخرجه اذلين كفروا ثاين اثنني" 
 "إذ هما يف الغار " 
 "إذ يقول لصاحبه الحتزن إنَّ اهلل معنا " 

واحدة منها نرص معجز نلبيه صِل اهلل عليه وآهل  فهذه أوقات ثالثة اكن يف لكِّ 
 0وصحبه وسلم 

يَـري من أن  ومن ثَـمَّ ، فإينِّ الآُخـُذ بما قال به بعض املفرسين وأصحاب السِّ
 0اكن يف الغار ...( الحتزن) هذا القول 

واألحاديث دالة ىلع أن هذا القول اكن يف طريقهما إىل املدينة انلبوية ، إال إن  
ر يف املوضعني ، وال ديلل ىلع ذلك اتلكرير قيل إ  0نَّ ذلك القول بيَعيْنيهي قد تكرَّ

وليس " ما َظنُّك يا أبا بكر باثنني اهلل ثاثلهما :" اذلي اكن يف الغار قوهل 
ِّ بني القولني ( الحتزن إن اهلل معنا)  ، وفرق غري خيفي

عن أيب بكر عن أنٍس " جاء يف صحيح ابلخاري من باب فضائل املهاجرين 
 :ريض اهلل عنه قال 
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لو أنَّ أحدهم : قلت للنيب صِل اهلل  عليه وآهل وصحبه وسلم وأنا يف الغار  
   0نظر حتت قدميه ألبرصنا 

 " ما ظنك ياأبابكر باثنني اهلل ثاثلهما : فقال 
و أىن بما اشتهر يف كتب السري إنما هو من تداخل الروايات عندهم  واألىلع 

  0 موطن حترير مقال لك
 

ه مثقال ذرة من ( إنَّ اهلل معنا) و ي قوهل  تو يد اقتضاه جالل املقام ، ولم يقتضي
ريض اهلل عنه  فهو أجلُّ من أن يفتقر يف " الصديق " الشك أو ما دونه يف حال 

أحرج املواطن إىل أن يؤ د هل الصادق األمني صِل اهلل عليه وآهل وصحبه 
 وسلم ما خيربه به 

إن اكن صِل اهلل عليه وآهل :  "القائل يف شأن اإلرساء وقد أخرب به أليس هو  
 0" وصحبه وسلم  قد قال فقد صدق 

 0لكمة الينطقها إال لسان الصديق يف مثل هذا املقام 
ه  لرسوهل صِل اهلل عليه  اتلأكيد هنا كمثل اتلأكيد يف خطاب اهلل تعاىل جدُّ

آين الكريم يقتضيه حال املعىن وآهل صحبه وسلم يف بعض مواطن ابليان القر
 والغرض وجالل املقام 

كم من معىن اليكون املخاطب به إال خاىل اذلهن كما يقول ابلالغيون ، 
ولكن مجالهل وجالل مقامه وعلو مزنتله وأهميته يأىت تأكيده بكثري من 
ياته يف القرآن الكريم ميدان تدبر وسيع  املؤ دات ، فمسالك اتلأكيد ومقتضي
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يكاد حُياط به ، وما هو َبنْيَ أيدينا منه يف أسفار ابلالغيني فسيح ال
 0واملفرسين إن هو إال نزير من كثري 

يَّة  يَّة منارصة ومؤازرة وراعية ، وليست َمعي يَّة يف هذه اآلية إنما يه َمعي والَمعي
 اختالط وحلول تعاىل اهلل عما يقول املشبهون والضالون علًوا كبرًيا

به ونعقد عليه قلوبنا هو ما عليه سلفنا الصالح من أهل احلق اذلي نؤمن 
يَّة إحاطة وعلم وقدرة وسمع  السنة وامجماعة من أن اهلل عز وجلَّ مع عباده َمعي

وغري ذلك مما تفيض به ربوبيته مع علوه جل جالهل ىلع .... وبرص وتربية 
ه بيان عرشه فوق مجيع العاملني ، فليس يف اآلية أدىن تاويل ؛ألنَّ من فق

العربية علم أنَّ املعيَّة فيه ليست تعىن املخالطة بل تعىن املصاحبة ويه تتسع 
جماالتها والتنحرص يف املصاحبة احلسية ، فيفرسونها حبسب مقاماتها 
،واختالف صنوف ادلاللة الواحدة باختالف السياق واملقام اليكون من 

 قبيل اتلأويل أو رصف الالكم عن حقيقته إىل جمازه
 

... عن الربيع"{ 217:ابلقرة}(واهلل مع الصابرين)يقول الطربي يف قول اهلل تعاىل 
افعل يا فالن كذا : فإن اهلل نارصه وظهريه وراض بفعله، كقول القائل: تأويـله

 .وأنا معك، يعنـي إنـي نارصك علـى فعلك ذلك ومعينك علـيه
 21:ملائدةا...( وقال اهلل إىن معكم ) ويقول يف قول اهلل تعاىل  

بقتاهلم إن  إىن نارص م علـى عدّوكم وعدوي اذلين أمرتكم: يقول
 ......".قاتلتـموهم ووفـيتـم بعهدي وميثاقـي اذلي أخذته علـيكم

 {59:العنكبوت }(وإن اهلل ملع املحسنني)ويقول يف قول اهلل تعاىل
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قا وإن اهلل لـمع من أحسن من خلقه، فجاهد فـيه أهل الرشك، ُمَصدّ : يقول
جاء به من عند اهلل بـالعون هل، وانلرصة علـى من جاهد من  رسوهل فـيـما

  .أعدائه
 {71حممد }( واهلل معكم: ) ويقول يف قول اهلل تعاىل 

 "                                                                                  .واهلل معكم بانلرص لكم عليهم: يقول
 {2: احلديد }( وهومعكم أينما كنتم )  ويقول يف

وهو شاهد لكم أيها انلاس أينما كنتم يعلمكم، ويعلم أعمالكم، : يقول
 (22...." )ومتقلبكم ومثواكم، وهو ىلع عرشه فوق سمواته السبع 

أن املعية معية عون ونرص ، وليس معيه " الطربي" فيف املواطن لكها يقرر
 0نة وامجماعة من أهل الس" الطربي "حلول ، و

 ( ه212)ويقول احلافظ ابليهيق 
سألت سفيان اثلوري عن قول اهلل عز وجلَّ  : ثنا معدان العابد "... 

 "....قال علمه ( وهومعكم )
ما يكون من جنوى ثالثة إال هورابعهم والمخسة :" عن عن الضحاك قال ".... 

 " إال هو سادسهم
 "..........ه معهمهو اهلل عز وجل ىلع العرش ، وعلم: قال 

" يعنـى قدرته وسلطانه وعلمه معكم أينما كنتم" وهو معكم أينما كـنتم "
(29) 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 712،313/  22،ج20/233، ج2/122، ج11-1/12ج:جامع ابليان للطربي(22)
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 270ص : األسماء والصفات للبيهيق( 29)
 
 

أنه خمتلط باخللق ، فإنَّ " وهومعكم :"ليس معىن قوهل " : " ابن تيمية" ويقول 
هذا التوجبه اللغة ، وهوخالف ما أمجع عليه سلف األمة ، وخالف ما فطر 

 ....... اهلل عليه اخللق 
وهوسبحانه فوق العرش رقيب ىلع خلقه مهيمن عليهم مطلع إيلهم إىل 

 0غريذلك من معاىن ربوبيته 
فوق العرش وأنه معنا حق ىلع  ولك هذا الالكم اذلي ذكره اهلل سبحانه من أنه

بةي   (10) 0000حقيقته الحيتاج إىل حتريف ، ولكن يُصاُن عن الظنوني الَكذي
يف اللغة إذا أطلقت ، فليس ( مع)إنَّ لكمة :" ويقول يف الفتوى احلموية الكربى 

 ظاهرها يف اللغة إال املقارنة املطلقة من غري وجوب 
ذا قيدت بمعىن من املعاىن دلت ىلع املقارنة مماسة أو حماذاة يمني أو شمال ، فإ

: ويقال  0ما زنلا نسري والقمر معنا أو انلجم معنا : يف ذلك املعىن ، فإنه يقال
هذا املتاع مىع ملجامعته لك ، وإن اكن فوق رأسك ، فاهلل مع خلقه حقيقة ، 

 0وهوفوق عرشه حقيقة 
يعلم ما يلج يف : ) ا قال ثمَّ هذه املعية ختتلف أحَكمها حبسب املوارد ، فلم

دل ظاهر اخلطاب ( وهومعكم أينما كنتم ) إىل قوهل( األرض وما خيرج منها 
ىلع أن حكم هذه املعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم ، شهيد عليكم 

 ومهيمن اعلم بكم ،
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 إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر اخلطاب وحقيقته      :وهذامعىن قول السلف 
هو ) إىل قوهل (يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم  ما:) و ذلك يف قوهل 
 0اآلية (  معهم أينما اكنوا 

الحتزن إن ) وملا قال انليب صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم لصاحبه يف الغار  
اكن هذا أيًضاىلع ظاهره ، ودلت احلال ىلع أن حكم هذه املعية هنا ( اهلل معنا 

 0معية االطالع وانلرص واتلأييد 
نونَ ) و ذلك قوهل تعاىل   (إن َّ اهلَل مَع اذليَن اتقوا واذليَن هْم حمسي

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ابن قاسم انلجدي:ت0ـ  ج7/221ج: جمموع فتاوى ابن تيمية ( 10) 
 
 
رى ) و ذلك قوهُل ملوس وهارون  

َ
ْسَمُع َوأ

َ
هنا املعية ىلع ظاهرها ( إنِّني معُكما أ

 .............واطن انلرص واتلاييد وحكمها يف هذه امل
قد استعمل يف الكتاب والسنة يف مواضع يقتيض يف لك موضع " املعية" فلفظ 

أموًرا اليقتضيها يف موضع االخر ، فأما أن ختتلف دالتلها حبسب املواضع أو 
تدل ىلع قدر مشرتك بني مجيع مواردها وإن امتاز لّك موضع خباصية ، فعِل 

قتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل خمتلطة باخللق حىت اتلقديرين ليس م
 (12)ا ـه" يقال قد رصفت عن ظاهرها 

 :امجمع بني العلو والقرب : وقال يف رسالة 
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( وهومعكم أينما كنتم:) فاألوىل كقوهل  0اعمة وخاصة : واملعية معيتان " 
 ذلك من إىل غري( إن اهلل مع اذلين اتقوا واذلين هم حمسنون:)واثلانية كقوهل

 00000اآليات 
إن اهلل بذاته يف لك مَكن فهو خمالف للكتاب والسنة وإمجاع : فلك من قال 

سلف األمة وأئمتها مع خمالفته ملا فطر اهلل عليه عباده ولرصيح املعقول 
 00000ولألدلة الكثرية 

أثبتوا  000أئمة العلم وادلين من شيوخ العلم والعبادة : سلف األمة وائمتها 
  0نوا جبميع ما جاء به الكتاب والسنة لكه من غري حتريف لللكم وآم

أثبتوا أن اهلل تعاىل فوق سماواته ، وأنه ىلع عرشه بائن من خلقه وهم منه 
بائنون ، وهو أيًضا مع العباد عموما بعلمه ومع أنبيائه وأويلائه بانلرص واتلأييد 

داللة ىلع أنه اعلم بهم والكفاية ، وهو أيًضا قريب جميب ، فيف آية انلجوى 
00000 

ثبت 0000لفظ املعية يف سورة احلديد واملجادلة :وقال يف رشح حديث الزنول 
 هو معهم بعلمه : عن السلف أنهم قالوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 202-1/207ج: السابق( 12)
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 هلم وغريه أن هذا إمجاع من الصحابة واتلابعني" ابن عبد الرب" وقد ذكر  
 بإحسان ، ولم خيالفهم فيه أحد ممن يعتد بقوهل 

وهومأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان اثلوري وأمحد  
وهومعكم أينما :" يف قوهل تعاىل " ابن عباس " قال 00000بن حنبل وغريهم 

 0قال هو ىلع العرش وعلمه معهم " كنتم 
 000000000000معهم  علمه:" وروي عن سفيان اثلوري أنه قال

" وقد بسط اإلمام أمحد الالكم ىلع معىن املعية يف الرد ىلع امجهمية  ولفظ 
جاء يف كتاب اهلل اعما كما يف هاتني اآليتني ، وجاء خاًصا كما يف " املعية 
نُونَ : )قوهل  ْسَمُع ) وقوهل( إن اهلل مع اذلين اتقوا واذليَن ُهْم حُمْسي

َ
ِني َمَعُكَما أ

إنَّ
 
َ
فلو اكن املراد أنه بذاته مع لك يشء ( الحَتَْزْن إينَّ اهلَل معنا) وقوهل ( رَى َوأ

الحتزن إَن اهلل ) لَكن اتلعميم يناقض اتلخصيص ، ألنه قد علم أنَّ قوهل 
 (11) 0أراد به ختصيصه وأبابكر دون من عداهم من الكفار ( معنا

                                  000 
َل ( فأنزل اهلل سكينته عليه  : )و ي قوهل نْزي

ُ
 دلَّ اإلنزال ىلع بر ة ماأ

يُِّب األكرُم ، و ذلك أنت  فإنَّ ما اكن من أىلع من انلعم الشأُن فيه أنَّه الطَّ
 واجده يف اثلمر ما عال اكن أطيب 

وإسناد الفعل إىل اسم امجاللة امجامع ملعاىن أسمائه احلسىن لكها ما علمنا منها  
َل عليه وما لم نع نْزي

ُ
َل و مالي َمْن أ نْزي

ُ
 لم إشارة إىل كمال اإلنزال و مال ما أ
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حيتمل عوده إىل انليب صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم ، ( عليه) والضمري يف 
وأيده جبنود لم تروها ) فيكون متوائًما مع ما يرجع إيله الضمري من بعد يف قوهل 

 (إذ يقول ) وللضمري يف ( 
وهو أبو بكر الصديق ( الحتزن)ود إىل ما يعود إيله الضمري يف وحيتمل أن يع

ريض اهلل عنه املعرب عنه يف اآلية بصاحبه ، وهذا ما قال به بعض أهل العلم 
 "ابن عباس" منهم سيدنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ   
 113/  1ج : السابق ( 11)
 

نظْر أواًل يف مواطن انلرص املعجز املذكورة  : يف اآلية ويه ثالثة نلي
موطن اإلخراج من مكة ، وموطن االختباء يف الغار ،ثم موطن حلوق الطلب يف 

 0الحتزن إن اهلل معنا : الطريق وقوهل لصاحبه 
 :ونلنظر فيما رتب ىلع هذه اثلالثة جندها أيًضا ثالثة أشياء 

 إنزال السكينة 
 واتلأييد جبند 

 وجعل لكمة اذلين كفروا السفِل
ن القول إن لك واحد من هذه اثلالثة املمثلة لصور انلرص املعجز اعئد أيمك

إىل واحد من مواطن انلرص أيًضا ىلع سبيل الرتتيب فيكون األول لألول 
 إلخ أو العكس أو اتلهويش إن صح القول به يف القرآن الكريم ؟....
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تالء هو اذلي أستشعره أن القول بأن اثلالثة اكئنة يف لك موطن من مواطن االب
ُّ ، فقداكن هل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم من السكينة ومن اتلأييد  العِلي
: ومن جعل لكمة اذلين كفروا السفِل يف لك واحد من هذه املواطن اثلالثة 

اإلخراج من مكة ، واإلختفاء يف الغار ، ومالحقة الطلب هلما يف الطريق إىل 
ور انلرص املعجز أظهر من بعض يف الطيبة  وإن بدا لك أن بعض ص" طيبة "

موطن منها يف موطن آخر من اثلالثة املواطن  ، وانها إن حتققت مجيعها يف لك 
موطن ، فليست سواء يف الظهور يف لك موطن منها  فهو تفاوت ظهور التفوات 
حتقق ، وهذا ما اليكاد يغيم عنك إن تبرصت لك موطن من مواطن االبتالء 

    0ا من انلرص املعجز اثلالثة وما اكن فيه
ـ فيما أذهب إيله راجع إىل انليب صِل اهلل عليه وآهل وصحبه  الضمري ـ إذن

راجع إىل الصديق من أن ( أنزل السكينة عليه)وسلم ، والقول بأن الضمري يف 
السكينة لم تفارق رسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم ، وأنه لم يزل 

الىت يه " السكينة " عاىل جده ، إنما هو ناظر إىل ساكن انلفس ثقة باهلل ت
بمعىن سكون انلفس وثباتها أمام ابلالء وهذا قد يكون لغري انليب صِل اهلل 
:" عليه وآهل وصحبه وسلم وذلك ماتراه يف مثل قوهل تعالىجده يف سورة الفتح 

نينَي ليزَيْ  ينََة يفي قُلُوبي الُمْؤمي كي نَْزَل السَّ
َ
ي أ ي  "  َداُدوا إييَمانًا ُهَو اذلَّ

يبًا :" وقوهل ثاَبُهم َفتًْحا قَري
َ
م وأ كينََة َعليْهي   "فأنْزَل السَّ

 :ىلع أنَّه قد جاء يف اذلكر قول اهلل تعاىل 
ْنبَاء الرُُّسلي َما نُثَبُِّت بيهي فُؤاَدك " 

َ
ْن أ  {210:هود}"ولُُكً َنُقصُّ َعلَيَْك مي
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يَن َكَفُروا لَْوال"  ي ُثَبَِّت بيهي  َوقَاَل اذلَّ يَك نلي َدًة َكَذل َل َعليْهي الُْقْرآُن مُجْلًَة َواحي نُزِّ
 {71: الفرقان}"فَُؤاَدَك َوَرتَّلْنَاُه تَْرتييال

فإذا قلنا إن يف السكينة تثبيتًا للفؤاد ، فقد نسب إيله صِل اهلل عليه وآهل 
ينة إيله وصحبه وسلم ذلك ، وقد جاء يف اذلكر احلكيم ما يدل ىلع نسبة السك

: 
تُُكْم فَلَْم "  ْعَجبَتُْكْم َكرْثَ

َ
َن َكثيريٍة َوَيْوَم ُحنَنْيٍ إيْذ أ ُ ُم اهلُل يفي مَواطي لََقْد نرََصَ

يَن  ْتُمْ ُمْدبيري
رُْض بيَما رَُحبَْت ُثمَّ َويلَّ

َ
ُثمَّ }{ ُتْغني َعنُْكْم َشيْئًا وََضاقَْت َعلَيُْكُم األ

ينَتَُه ىلَعَ  نَْزَل اهلُل َسكي
َ
يَن أ ي َب اذلَّ نَْزَل ُجُنوًدا لَْم تََروْها وََعَذّ

َ
نينَي َوأ ي وىلََعَ املْْؤمي  رَُسوهلي

يَن  يَك َجَزاُء الََْكفيري  {15-11: اتلوبة}"َكَفُروا وَذل
ينَتهَ "  كي نَْزَل اهلل سَّ

َ
لييََّة فَأ يََّة امْجَاهي يََّة مَحي يَن َكَفُروا يف قُلُوبُهم احْلَمي ي  إيْذ َجَعَل اذلَّ

ْهلََها َواَكَن اهلُل 
َ
َحقَّ بيَها َوأ

َ
لَْزَمُهْم لَكيَمَة اتلَّْقَوى َواَكنُوا أ

َ
نينَي َوأ ي وىلََع الُْمؤمي ىلَعَ رَُسوهلي

ٍء َعلييًما   {15: الفتح}"بيُكلِّ يَشْ
راجًعا إىل ( فأنزل اهلل سكينته عليه ) وابلقايع وهو ممن جعل الضمري يف 

ينة لم تفارق انليب صِل اهلل عليه وآهل صحبه الصديق أيب بكر ؛ ألنَّ السك
 ( :15:رقم)وسلم يقول يف آية اتلوبة قبلها 

أي رمحته ، ويه األمر اذلي يسكن القلوب عن أن تتأثر بما " سكينته " 
يدهمها من ابلالء من الوثوق به سبحانه ومشاهدة جنابه األقدس والغناء عن 

اكن من  السكينة الىت لم حيْز مثلها  أي زيادة ىلع ما" ىلع رسوهل......."غريه
إشارة إىل علو رتبة ذلك اثلبات ،واستبعاد أن يقع " ثم " ولعل العطف بـ....أحد
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ا َمْن اكن منهم ثابتًا فزيادة ىلع " وىلع املؤمنني" مثله يف جماري العادات  أي أمَّ
ا غريه فأعطي ما لم يكن يف ذلك الوقت هل  ( 17" )....ما اكن هل من ذلك ، وأمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلبيان يف إعراب القرآن : ، وانظر  192/  7ج: نظم ادلرر للبقايع( 17)

 21/ 1للعكربي ج
 

فإذا ما اكن ذلك فما اذلي يمنع أن تكون السكينة الىت نزلت ىلع نيب اهلل 
 صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم زيادة ىلع ما اكن عنده منها ، 

اكنت " حنني" سيما أنه اكن يف منتصف طريق ادلعوة وهو فرد ، والىت يف    وال
 يف آواخر ادلعوة وهو يف مجع ، فأي احلالني أوىل 

بالزيادة ، ثمَّ إن الرسول صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم مفتقر إىل مزيد من 
ينة اتلثبيت والسكينة والقرب اذلي التتناىه درجاته ومنازهلا ، فليست السك

ذات حد ينتىه إيله نلقول إن نيب اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم قد 
انتىه إيله ، واليفتقر إىل مزيد ، وإن من صور السكينة العلم ، وقد أمره اهلل 

لًْما) عز وجل بأن يدعو ربه تعاىل باملزيد منه  وال { 222:طه}( وقُْل رَبِّ زيْديني عي
  0، فهو معدن السكينة تكون سكينة إال من علم حمقق 

واذلي ُيْعِلي إرجاع الضمائر إىل انليب صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم أن 
السياق للالكم يف نرصته هو ، وليس السياق للالكم يف شأن الصديق ، وما جاء 
احلديث عن الصديق هنا إال استصحابًا ، فالالكم غري مسوق إيله بالقصد 

 :ملعىن ىلع هذااألول الرئيس ، فيكون مآل ا
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إال تنرصوه بانلفار إىل امجهاد يف سبيل اهلل  فسينرصه اهلل فيما حرضكم ىلع 
ٍة  ه من قبل ،وهو يف غري ما عدد والعدَّ انلفارإيله فإنه قد نرصه اهلل تعاىل جدُّ

إخراجه من مكة ، واختفاؤه يف الغار ثاين اثنني ، وقوهل : يف ثالثة مواطن 
 الحتزن إن اهلل معنا : هلما يف الطريق لصاحبه عند حلوق الطلب 

َ  اهلل تعالىانلرص اذلي اكن منه  هل يف تلك املواطن بقوهل أنزل   ثُــمَّ َبنيَّ
السكينة عليه صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم ، وأيَّده جبنود لم تروها ، 

  0وجعل لكمة اذلين كفروا السفِل 
إىل أنه يصح أن يكون " ألندليسأبو حيان ا" ويذهب بعُض أهلي العلم منهم 

راجًعا إىل انليب صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم ، وإىل ( عليه)الضمري يف 
ـًا ، وأفرد تلالزمهما ، فيكون للك منهما ما  صاحبه الصديق ريض اهلل عنه مع

كينة الىت تتالءم مع مزنهل من القرب ه من السَّ  خيصُّ
 

فأنزل اهلل سكينته عليهما : "  اهلل عنها ريض" َحْفَصة " ويؤيده أنَّ يف مصحف 
 ( 12")وأيدهما 

تبني لك من هذا وجه نظم الرتاكيب يف هذه امجمل القرآنية الكريمة ، 
واحتماالت اتلأويل الىت يمكن أن يذهب إيلها من خالل مناهج انلظم 

ْن َحـاقِّ انلَّ  ظري ابلياىن للمعىن القرآين يف هذه امجمل القرآنية الكريمة وهذا مي
 ابلاليغِّ يف ابليان القرآينِّ الكـــريمي 

                                0000000 
 أنزل اهلل سكينته ) ىلع قوهل ( أيده جبنود لم تروها) وَعَطَف قوهَل 
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ه به وليس من َعَدٍد وال ( عليه بيانًا ألنَّه من مجلة ما نرصه اهلل تعاىل جـدُّ
ةٍ من األصحاب واألتب اع ،  فانلِّفار إىل امجهاد يف سبيل اهلل إنما هو لصالح ُعـدَّ

انلَّافرين ، وما نرُص اإلسالم ونبيه صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم باملتوقف 
و ي اصطفاء ( وما يعلم جنود ربك إال هو) ىلع نفارهم، فإنَّ هلل جنًدا الترى ،

، وإسناد الفعل داللة ىلع معىن احلفظ واتلقوية واملنارصة ( أيَّد)لكمة 
للضمريالراجع إىل اسم امجاللة مستحُضجالل هذا اتلأييد،فإن فاعله هو اهلل 
عزَّ وَعال ، وما امجنود إال أآلت تلحقيق هذا اتلأييد ، فإذا لم يتعال املعرضون 
عن انلِّفار إىل امجهاد يف سبيل جبعل أنفسهم آالت حيقق اهلل تعاىل بها نرص 

 وصحبه وسلم ، فإن هلل تعاىل من امجند ما حيىص وما نبيه صِل اهلل عليه وآهل
تبيان ملزنلة هذه امجنود من حتقيق اتلأييد ، " جنود" ىلع" ابلاء" اليرى ، فإدخال 

وأنها ليست بالفاعله املحققة هل وإنما يه التعدو أن تكون اكألدوات 
يَشاُء اهلل وَ ) والوسائل ، والفاعل اهلل عز وجلَّ ، فاعتربوا يا أوىل األبصار  لَْو ي

َبْلَُو َبْعَضُكْم بيبَْعٍض  ْن يلي نُْهْم َولكي  {  2:حممد}(النترَصَ مي
ْخبَاَرُ ْم ) 

َ
ابيريَن َوَنبْلَُو أ نُْكْم والصَّ ( َونَلَبْلُونَُّكم حىتَّ َنْعلََم الُْمجاهيديَن مي

 {72: حممد}
 ـــــــــــــــــــــ

 27 / 1ج : أليب حيان : ابلحر املحيط ( 12)
 

داللة ىلع أنها من اللطف بمَكن عظيم، وأنَّ ( لم يروها)و ي نعت امجند بأنهم 
أسباب نرص اهلل لعباده املؤمنني ومن قبلهم نبيه الكريم صِل اهلل عليه وىلع 



 115 

آهل وصحبه وسلم ليست بمحصورة فيما تدر ه حواسُّ العباد أو تستشعره 
وليس ىلع فعل ( لم تروها) ل الرؤية قلوبهم ، ومن ثمَّ َسـلََّط انلَّيَف ىلع فع

انلظر أو ابلرص ، فإن يف الرؤية إدرااًك ملا اكن غري حمسوس ، فدلَّ ىلع أنَّ من 
جند اهلل عزَّ وعال ما يفتقر املرء إلدراكه إىل اقتدار ىلع الرؤيـة املتجاوزة 

ٍ  0مزنلة انلظر بل مزنلـة ابلرص  ٍ ، وَ ْم من مبرصي ْن ناظٍر غري مبرصي  غري فكم مي
 0راٍء 

زي بقوهل   ( جعل لكمة اذلين كفروا السفِل) وثلََّث صوَر انلرصي الُمْعجي
ُ بعضهم  بأنها لكمة الرشك ، أو ما " لكمة اذلين كفروا " وأهل العلم ُيَفرسِّ

يابلِن فالن ، ويالفالن أو : قرروه من الكيد به يلقتلوه ،أو قوهلم يف احلرب 
 (11)اعُل هبل 
ـه َكىنَّ باللكمة عن لك أمر من أمورهم احلسية واملعنوية  فلك أمر واألىلع أنَّ 

اذلين كفروا جعله اهلل تعاىل األسفل اذلي ليس أسفل منه ، و ي اصطفاء 
َيالالت الىت يأىت هلا ذلك الفعل، فهو متسع ( امجعل) فعل  مجٌع لعديد من ادلَّ

َياللة   ادلَّ
أنَّه لفظ اعم يف األفعال لكها ، " دات املفر" يف " الراغب األصفهاين" وقد أنبأنا 

فهو أَعـمُّ من فعل وعمل وصنع وسائر ما جيري جَمراها ، وذهب إىل أن دالتله 
 " الصورة ادلاللة : املعجم :"ىلع مخسة وجوه ، قد أرشت إيلها يف مبحث 

ه للكمة اذلين كفروا السفِل متحقق فيه اكفة  فهذا امجعل من اهلل تعاىل جدُّ
للجعل ، وهومن اإلبالغ يف تصور حال السفول للكمة اذلين كفروا  ادلالالت

، وهو أيًضا من البرشى للك مسلم مقبل ىلع انلِّفار إىل امجهاد يف سبيل اهلل عز 
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وجلَّ ، وتسفيه للك معرض عن انلِّفار إىل امجنة ، فليس إسفال لكمة اذلين 
 0اىل كفروا حباجة إىل نيفارهم إىل امجهاد يف سبيل اهلل تع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 22/  1ج :، وابلحر املحيط أليب حيان 5/212:جامع ابليان للطربي(  11)

يٌر من معاىن اهلدى يف بيان اهلل تعاىل ما نرص به نبيه صِل اهلل عليه  ذلك نَزي
 0وآهل وصحبه وسلم نرًصا معجًزا 

00000 
ــا َكُمَل هذا ابلياُن ىلع أعظ ُه احلقيقةولمَّ ر اهلل تعاىل َجدُّ  م وجه قرَّ

 ( وَكمة اهلل يه العليا: ) اثلابتة امجامعة للك احلقائق 
ون  ألغلنب أنا ورسِل :بأنها لكمة اتلوحيد ، أو قوهل" لكمة اهلل" وأهل العلم ُيَفرسِّ

 0، أو أنه نارصه 
 0أنها أمر اهلل وقدره ووعده " لكمة" واألىلع ىلع قراءة رفع

ا تانيًسا للكِّ نافٍر إىل امجهاد يف سبيل اهلل تعاىل ، فإن من نفر وهو فَكن هذ
موقن أن لكمة اهلل يه العليا جاهد وهو املطمنئُّ قلبه بعلُوِّ لكمة اهلل تعاىل ، 
اخل لكَّ مَكن  وشأن دينه ، وأنه ابلايق املهيمن ما بيق يلل أو نهار ، وأنه ادلَّ

 0دخله يلل أو نهار 
ٌغ من يتساقط إىل الىت يه أخزى فال ينفر إىل جنة عرضها وهذا أيًضا دا مي

 0السموات واألرض أعدت للمتقني 
) مستأنف غري معطوف ىلع معمول الفعل        ( وَكمة اهلل يه العليا) قوهل
ىلع قراءة امجمهور بالرفع فهو حقيقة ثابتة مستمرة التنقطع تتجِل ( جعل
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ار حينا ، ولكن بصائرالعلم باهلل نلاحينا وتغيم شواهدها عن بعض األنظ
ه التغيب عنهم أو يغفلون هم عن رؤيتها   0تعاىل جدُّ

بنيت هذه احلقيقة القرآنية اإليمانية ىلع أسلوب اتلخصيص احلرصى جاعال 
احلامل مع ( يه)طريقه تعريف الطرفني ، مؤ ًدا ذلك الطريق بضمري الفصل

ُكـنْهي املسند إيله وأن ذلك هذا اتلأكيد احلرصي معىن أن اخلرب متحقق يف 
حممد هو :" ليس أمًرا اعرًضا قد يعرتيه زوال أو نقص ، فأنت إذا ماقلت 

فقد دلَّ هذا ىلع أنَّ اختصاصه بالكرم أمٌر قائٌم يف حقيقته وطبعه " الكريم 
 اليغيُب عنه أبًدا ، وهذا من َدَياللة ابليان بالضمري وإن اكن ضمري فْصٍل      

( وَكمة اهلل يه العليا) ومجلة( عل لكمة اذلين كفروا السفِل ج) وبني مجلة
مقابلة جليلة بني باطل زائل وحق راسخ ، كيف األوىل سفوال إضافتها 

و يف األخرى علًوا إضافتها إلىاسم امجاللة ، فإن املضاف ( اذلين كفروا)إىل
 يلكتسب من املضاف إيله صفاٍت عديدًة 

 قلبه هذه املقابلة ابليانيـة اإليمانية يف لك موطن ولو أنَّ لُكَّ ُمسلٍم أقام يف
يرتاءى هل رساب ُعلٍو للكمة اذلين كفروا أليقن أن هذا الُعلُوَّ إنما هو رساب 
بقيعة حيسبه الظمآن ماء، وأن ذلك إنما ابتلينا به نلؤوب إىل ديننا وأنَّ حًقا 

ه ومن سنة  نبينا صِل اهلل عليه علينا أن نعيد موقفنا من كتاب ربنا تعاىل َجدُّ
بًا وختلًقا ىلع حنٍْو يُْريضي عنا ربنَّا عزَّ  وآهل وصحبه وسلم َتَعلًُّما وتعليما وتأدُّ
َم أنُوَف أعدائه ويرهبهم وآخرين من دونهم يف ديارنا من بىن  وعال وُيرْغي

 0جدلتنا 
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 إنَّ علينا أن نبالغ يف اتلمسك بالكتاب والسنة واإلبالغ يف إظهار ما يقلق
ا ، وذلك ضب  أعداءنا من مظاهر السنة انلبوية حىت تمتلئ قلوبهم َكَمًدا وَهمَّ
من ضوب املجاهدة يف سبيل اهلل تعاىل ،وضب من ضوب القراءة السلو ية 

َ العلْيَا : "لقوهل تعاىل  "وَكيَمُة اهللي يهي
اهدة يف إن علينا أن نعلم أبناءنا وبناتنا يف بيوتنا ومعاهد علومنا ثقافة املج 

سبيل اهلل عز وجل ،وأن نعلمهم أن امجنــة الىت خلقنا لطلبها والعودة إيلها 
 إنما يه حتت ظالل سيوقنا ، وليس حتت ظالل قصورنا ومنتجعاتنا السياحية 

نَاهم يلموتوا شهداء يف سبيل اهلل إذا لم يكن من سبيل   وأن نعلمهم أننا َودَلْ
سبيل الشهادة يف سبيل : ا إال ذلك السبيلإىل إعمار األرض الىت استخلفنا فيه

بالشهادة يف سبيل اهلل تعاىل ، وليس ( 15)اهلل تعاىل ، فإننا نستعمر األرض
بتشييد املواخري واملاليه وحانات اخلمر واملراقص واملسارح ومتاحف 
األصنام ومحامات العراة وغري ذلك مما أنشئت هل الوزارات ، وُفتِّحت هل خزائن 

 0املسلمني بيت مال 
ِّ باآلباء إنما هو أن يستشهد األبناء يف سبيل  وأن نعلِّمهم أنَّ من أىلع منازل الربي
اهلل تعاىل يلكونوا آلبائهم ذخًرا يوم القيامة، مثلما اكنوا دلينهم وأوطانهم عًزا 

 ومنعة يف ادلنيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو أ،شأكم من :" يم هو اإلبالغ يف اتلعمرياالستعمار يف القرآن الكر( 15)
ولكن أعداءاإلسالم يطلقون االستعمار ( 52هود" )األرض واستعمر م فيها

 0ىلع اتلخريب واإلفساد يف األرض
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وأن نعلمهم ثقافة إرهاب وإراعب أعداء اهلل تعاىل اذلين اليتوانون عن إذالنلا 
ــى يف ديارنا ، وأن نعلمهم ثقافة مساملة من يسامل نا ظاهًرا وباطنا ، ومن يَفي

بمواثيق معاهدتنا ،وأن من وىفَّ فله من احلق ما الجيوز أن ُيْغنَبَ فيه ، كما أن 
نلا عنده من احلق اذلي الجيوز نلا أن نقبل منه أن يغبننا يف أثارة منه أبًدا ، 

 0وإال اكن نفارنا إىل امجنة هو سبيلنا 
) ظر يف أسلوب املقابلة بني هاتني امجملتني لكُّ هذا يرتادف إىل قلبك وأنت تن
ها ( لكمة اهلل يه العليا) و( جعل لكمة اذلين كفروا السفِل فيه وإن عدَّ

ابلالغيون مما عرف عندهم بابلديع ، فإنها حًقا من بديع املعاىن املتجددة 
  0املرتادفة ىلع قلبك التتناىه ما اكن قلبك قابال للتلىق 

" فتكون " وَكمة اهلل" من قوهل تعاىل " لكمة" بنصب " وب يعق"وجاءت قراءة     
ولم ُيْعلي بعض أهل العلم هذه " جعل" ما بعدها ىلع معمول " الواو اعطفة 

 0القراءة ، وَمن لْم ُيْعليَها ، َفليَْس بعاٍل 
 ( 13")أبو الرباكت ابن األنباري" يقول 

ين كفروا ، وفيه بعد ؛ألَن لكمة اهلل بانلصب عطًفا ىلع لكمة اذل: وقد قُرئ :" 
لكمة اهلل لم تزل اعيلة ، فيبعد نصبها جبعل ؛ ملا فيه من إيهام أنها صارت اعيلة 

 "بعد أن لم تكن ، واذلي عليه مجاهري القراء هو الرفع 
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ا  ويه لكمة جيدة من الزخمرشي، وقال " الرفع أوجه:" فقد قال" الزخمرشي"أمَّ
ويه أيًضا لكمة فقيه واع " لرفع أثبت يف اإلخباروقراءة امجمهور با:" أبو حيان 

0 
وما ذكره من توجيه ( 12")انلصب"بضعف قراءة"العكربي"وقد رصح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-127:)عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهلل بن األنباري : ابو الرباكت( 13)

ر العربية ،اإلغراب يف اإلنصاف يف مسائل اخلالف ، وأرسا: من آثاره(133
 0جدل اإلعراب ، واللمعة يف صنعة الشعر ، وابليان يف غريب إعراب القرآن 

، وابلحر املحيط 292/ 1:، والكشاف  ،ج200/  2ج : ابليان البن األنباري ( 12)
 21/ 1ج: ، واتلبيان للعكربي 22: ج: 
 

صب متواترة الضعف الأراه مما يستقيم األخُذ به هنا؛ذلك أنَّ قراءة انل
واليصــحُّ املفاضلة بني القراءات املتواترة يف الصحة وضدها،أوالقوة 
والضعف، وإن قلُت باتلفاوت بينها يف ظهور املعىن وخفائه و ي وجه َدَيالتلهما، 

 " :الزخمرشي" إن قولة  :وهلذا قلت 
" ارالرفع أثبت يف اإلخب: إن لكمة أيب حيان :لكمة جيدة ، وقلت " الرفع أوجه " 

لكمة فقيه ، فهذا دال ىلع أن اتلفاوت عندهما بني القراءتني تفاوت يف غري 
 .الصحة وضدها

 0وقدأرشت إىل يشء من هذا يف مبحث القراءات يف اآليات فانظره
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( جعل)اليلزمه أن يكون معموال للفعل { لكمة اهلل }القول بانلصب يف
" جعل" فإذا اكن معىن " الكمة اذلين كفرو" بمعناه اذلي تسلط به ىلع معموهل 

الينحرص " جعل" صريها ، فإن الفعل " : جعل لكمة اذلين كفروا السفِل" يف  
وهذا املعىن "حكم،وقرر:"يف معىن اتلصيري ، بل هو أعم األفعال ومن معانيه

  0أي حكم وقررَكمة اهلل " لكمة اهلل يه العليا"متوائم مع
 

ىلع بابه يف امجملة األوىل ، " جعل" أن يبىق الفعل : هذا وجه ، ووجه آخر 
رشيعته وأحَكمه الىت فرضها ، " الرفع"يف قراءة " لكمة اهلل" ويكون معىن 

فيؤول املعىن إىل جعل رشيعته وأحَكمه أمًرا ونهًيا يه العليا ، بإعزاز الرسول 
 0صِل اهلل عليه وآهل صحبه وسلم باهلجرة إىل املدينة انلبوية 

ستعماال لللكمة يف أكرث من معىن من غري إاعدة هلا ؛ ألنَّ وال يقال إن يف هذا ا
ستكون من اللكمات املتواطئة الىت يصح أن يراد " كـلـمة " أو " جعل " لكمة 

 منها أكرث من معىن بقرينة السياق
 
والعلماء يتجاذبون وجوه القول يف ُعلُوِّ استعمال املشرتك أو املتواطئ يف  

يف استعمال اللكمة يف حقيقتها وجمازها يف سياق  معانيه ، ويتجاذبون القول
 وقصد واحد ، وهذه قضية متسعة قد 

 
 

 (19)0عرضت هلا يف دراسة مستقلة منشورة يف طالب العلم 
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 واهلل عزيز ) ويذيل احلق عزَّ وجلَّ هذه احلقائق اإليمانية بقوهل 

إنَّ مضمون هذ ف( وَكمة اهلل يه العليا) مقرًرا بهذا ما أقامه يف قوهل ( حكيم
واكن ظاهر األمر أالَّ ( وَكمة اهلل يه العليا) الفاصلة يتالىق مع مضمون 

تعطف عليها ملا يسميه ابلالغيون بكمال االتصال ، ولكن ابليان القرآىن 
ا هو معهود من سنن بيان لسان العربية إىل أمرآخرأقام فيه  الكريم قد عدل عمَّ

جديدة قد فاضت بفيض من املعاىن  مقام مجلة( اهلل عزيز حكيم ) مجلة
املتجددة الىت لم تكن يف الىت قبلها ، و أنَّه يَلُْفتُنَا بهذا العطف إىل أن نقف 
ىلع ما تضمنته هذه امجملة اتلذييلية من معاىن طريفة ، فذلك شأن امجمل 
: القرآنية التتكرر معانيها بل يه إىل اتلرصيف ابلياين ، وهذه السنة ابليانية

 :تلرصيف قد هدى إيلها القرآن الكريم بقوهل سنة ا
ُروا "  كَّ َذَّ ْفَنا يفي َهَذا الُْقْرآن يلي  {22: اإلرساء}" َولََقْد رَصَّ
ْكرَثُ انلَّاسي إالَّ ُكُفوًرا "

َ
ىَب أ

َ
ْن لُكِّ َمثٍَل فَأ يلنَّاسي يفي َهَذا الُْقْرآني مي ْفنَا ل " َولََقْد رَصَّ

 {29: اإلرساء}
ءٍ َجَداًل َولََقْد رَصَّ " ْكرَثَ يَشْ

َ
نَْساُن أ ْن لُكِّ َمثٍَل َواَكَن اإلي يلنَّاسي مي ْفنَا يفي َهَذا الُْقْرآني ل

 {12: الكهف}"
 
 
 

0000000 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -اشَكيلة ادلمجع بني احلقيقة واملجاز يف ضوء ابليان القرآين : ينظر كتايب(19)

 0 مكتبة وهبة ـ القاهرة نرش
 
 

 :بالغــة األمر يف قوهل تعاىل 
 
َفافًا َوثيَقااًل )   ُروا خي  (0000انْفي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ما سبق من ابليان القرآين الكريم فاضت منه معاىن الرتهيب والوعيد 
إىل منازل العزة منازل امجهاد انلِّفار : واتلهديد ىلع الرغبة عن انلِّفار إىل امجنة 

 0يف سبيل اهلل ،واإلخالد إىل متاع احلياة ادلنيا 
وقد بلغ ذلك مبلًغا عظيًما ، فتهيأت القلوب الىت فيها أثارة من إيمان ألن 

إىل جنة عرضها السموات واألرض  باملسارعة  تقبل ىلع اإلغراء اإلليه هلا
ت للمتقني فقال  عدَّ

ُ
 :أ

َفا)  ُروا خي ُكْم يفي َسبييلي اهللي َذليُكْم انْفي ْنُفسي
َ
ْمَواليُكْم َوأ

َ
فًا َوثيَقاال وََجاهيدُوا بيأ

 ( َخرْيٌ لَُكْم إيْن ُكنْتُْم َتْعلَُموَن 
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هذه اآلية خطاب لَّلين آمنوا السابقي اإلنكار عليهم تَْرَكهم انلِّفاَر يف سبيل 
 :اهلل تعاىل يف قوهل 

يَن آَمنُوا َما)  ي يَها اذلَّ
َ
يلي لَُكْم انفروا يف سبيلي اهلل  يَأ  ...( لَُكْم إيَذا قي

وهو غري حمصوٍر فيهم احنصارهم يف عرصهم ومرصهم ، فما نزل القرآن 
الكريم لطائفة من األمة يف زمان ومَكن معني اليتعداهم  بل هو للك من اكن 
،  مثلهم و ي سياٍق كسياقهم زمانا ومَكنًا، فنحن يف زماننا هذا رجاال ونساءً 

وشبيبة وشيبًا أحق من يقع عليه ذلك اخلطاب ، فال يزعمنَّ زاعٌم أنَّ هذا 
األمر اكن خاًصا بالصحابة يف غزوة تبوك اليتعداهم ، كما يذهب إيله بعض 
املرجفني بالفتنة فينا ادلاعني إىل تفسري القرآن الكريم تفسرًيا تارخييا حبرص 

 ، وتلك ضاللة مدبر هلا بليل بهيم  األحَكم الترشيعية يف زمان نزوهلا ومَكنه
 

األمر هنا للوجوب املقتيض للتكرار عند مجهرة من أهل العلم ، وال يسقط 
بانلِّفار مرة واحدة يف العمر ، بل هو واجب لكما استنفر املسلم ولم يك ذا 

وقد ( خفافًا وثقاال:          ) عذر حيجزه عن تلبية انلداء ومن ثَم جاء قوهل 
 ": امجهاد ، والصيد "لسنة املطهرة يف ابلخاري من كتاب جاء يف ا

عن ابن عباس ريض اهلل عنهما أن انليب  قال يوم الفتح ال هجرة بعد الفتح " 
 "ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا 

فهذا داٌل داللة بينة ىلع أن من استنفر بدعوة إمامه ، أو دعوة حال أمته  ـ 
ا متثاقال مثبطا قومه ـ أن ينفر حيث استنفره حال وإن اكن إمامه متقاعسً 

أمته ، فلسان حاهلا أبلغ من ألف لسان ، فهذا أوان انلِّفار فريضًة الزمة ىلع 
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لك مسلم ومسلمة ، وهذا أوان خروج املرأة املسلمة إىل امجهاد يف سبيل اهلل 
 بغري إذن زوجها ،

 
اعة ، بل أعلن أنه فرض وقد أطلق احلق األمر فلم يقيده حبال كمال االستط

 ( خفافا وثقاال ) ىلع لك من اكن خفيفا أو ثقيال ، 
 0ويه لكمة مستعة ادلاللة غري مقيدة اخلفة واثلقل بمجال من جمال املسلم 

إن اهلل تعاىل : وأوىل األقوال يف ذلك عندنا بالصواب أن يقال: يقول الطربي 
 وثقاال  له خفافاذكره أمر املؤمنني بانلفر مجهاد أعدائه يف سبي

وقد يدخل يف اخلفاف لّك من اكن سهاًل عليه انلفر لقّوة بدنه ىلع ذلك  
وصحة جسمه وشبابه، ومن اكن ذا تيرس بمال وفراغ من االشتغال وقادرا ىلع 

 . الظهر والراكب
ويدخل يف اثلقال لّك من اكن خبالف ذلك من ضعيف امجسم وعليله 

بضيعة ومعاش، ومن اكن ال ظهر هل  غلوسقيمه، ومن معرس من املال ومشت
 . وال راكب، والشيخ وذو السّن والعيال

الصفات الِت ذكرنا  فإذ اكن قد يدخل يف اخلفاف واثلقال من وصفنا من أهل 
ولم يكن اهلل جّل ثناؤه خّص من ذلك صنفا دون صنف يف الكتاب، وال ىلع 

وجب أن  ديلال لسان الرسول صِل اهلل عليه وسلم، وال نصب ىلع خصوصه 
إن اهلل جّل ثناؤه أمر املؤمنني من أصحاب رسوهل بانلفر للجهاد يف : يقال

من أحوال  سبيله خفافا وثقااًل مع رسوهل صِل اهلل عليه وسلم ىلع لّك حال 
 (70) .اخلفة واثلقل
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أمر املؤمنني من أصحاب رسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل " : الطربي"قول 
ل الي" 000وصحبه وسلم عىن به أنَّ األمر مقصور عليهم ، بل يعىن أن األمر أوَّ

من خوطب به هم أصحاب رسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم ، وأن 
من اكن حاهل كحاهلم إيـمانًا باهلل تعاىل ورسوهل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه 

صار وسلم اكن خماطبًا بذلك األمر كمثلهم الينقص منه يشء، فاختالف األع
واألمصار اليلزمه اختالف اتللكيف باألمر وانليه ،  فهم وإن صحبوا رسول 
اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم ذاتًا وإيمانا وسنة فإننا واحلمد هلل رب 
العاملني نصحبه إيمانا وسنة ، فسنته قائمة فينا قيام ذاته ، تراه قلوبنا يف أسفار 

لَّة املبار ة الىت لن ختلو منها األرض ، وإن السنـة ومعالم اتلمسك بها من اثلُ 
 0تداعت عليها األمم وتظاهرت ىلع سحقها الوالة

روى الشيخان بسنديهما عن معاوية عن رسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل 
 :وصحبه وسلم 

ُهْم َمْن َخَذلُهْم "  مري اهللي ، اليَُُضُّ
َ
ائيمًة بيأ

ِتي  قَ مَّ
ُ
ْن أ ْو َخالََفُهمْ َحىتَّ التََزاُل َطائيَفٌة مي

َ
أ

ُروَن  ْمُر اهللي وَُهْم َظاهي
َ
َ أ يتي

ْ
 " يَأ
ـ التزال طائفة ـ انلصُّ :العلم ـ من يرداهلل به خرًيا،ومسلم:ابلخاري} اإلمارة 

 {232: ر0هل ـ ح
 

أنَّ اخلفة واثلقل هنا مستعار ملن يمكنه السفر "يف تفسريه "ابوحيان" ويبني
ا من اليمكنه اكألعًم وحنوه فخارج عن هذا بسهولة ومن يمكنه بصعوبة وأم

 (72)ا ـه" 
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ُل    هذا بقوهل إنهما لكمتان مستعارتان ملا يشبههما " الطاهر بن اعشور"وُيَفصِّ
 من أحوال امجيش وعالئقهم ، فاخلفة تستعارلإلرساع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5/212ج : جامع ابليان للطربي( 70)
 22/  1ج :حيط أليب حيان ابلحر امل( 72)
 
 

 إىل احلرب ، واكنوا يتمادحون  بذلك دلالتلها ىلع الشجاعة وانلجدة
 :قال قريط بن أنيف العنربي 

َذيْهي لَُهْم     بَْدى نَاجي
َ
ُّ أ  طاروا إييَلْهي َزَرافَاٍت َووُْحَدانَا     }{قوٌم إذا الرشَّ

 
 ":أبو الطيب " ا قال فاثلقل اذلي يناسب هذا هو اثلبات يف القتال كم

َفاٌف إَذا ُدُعــوا  ثقاٌل إذا القَوا خي
 000وتستعار اخلفة لقلة العدو ، واثلقل لكرثة عدد امجيش 

 وتستعار اخلفة لقلة األزواد أو قلة السالح ، واثلقل لضد ذلك 
 وتستعار اخلفة لقلة العيال ،واثلقل لضد ذلك 

رًيا ، واثلقل للميش ىلع األرجل وتستعار اخلفة للر وب ؛ ألن الراكب أخف س 
 ، وذلك يف وقت القتال 

 :قال انلابغة 
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نَّ لُكُـــــوٌم بيْـــَن داٍم  يٌس    بيهي عـــــاني عـــواب يلطي ىلَع َعَرفاٍت ل
 وجـــــاليبي 

بي  َمالي الَمصاعي ْبي اْرقَلُوا   إىل الَموْتي إيْرقَاَل امجي لُوا َعنُْهنَّ للُضَّ  إذا اْستزُْني
 

 (71) 0 هذه املعاىن صاحلة لإلرادة من اآلية ولك
  

" أو" بمعىن " الواو" ليس للتنويع أي ليست ( خفافًا) ىلع ( ثقاال) وعطف 
فليس املعىن انفروا خفافا أو ثقاال ، بل انفروا يف احلالني ، فلك مسلم هل 
نصيب من احلالني فهو إن اكن خفيفا من املرض فقد يكون ثقيال من األهل 

 دل ، وهكذا والو
إذا قيل لكم انفروا ) ولم يرصح بتقييد األمر بانلِّفار ،كما اكن يف قوهل تعاىل

ألن هذا القيد أضَّح بيِّنًا مستحًُضا يف انلفس  وأنَّ اهلل تعاىل ( يف سبيل اهلل
لن يكون منه أمر بانلِّفار إىل يشء إال إىل سبيله ، والسيَّما بعد ما اكن من 

  لوعيد والرتهيب من ترك انلِّفار إىل امجهاد يف سبيله،بسـط يف اتلهديد وا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 {20/103اتلحرير واتلنوير (71)
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) معطوفًا ىلع  ( جاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهلل ) وجاء قوهل 
عوة إىل انّلفاري يف سبيل اهلل ، أ معناه ادل( انفروا) ىلع الرغم من أن قوهل ( انفروا

د ؟ د ىلع املؤ َّ  فيكون هذا من قبيل عطف املؤ ِّ
انلِّفار فيه معىن االنزاعج ورسعة احلر ة إىل اليشء ، وهذا يكون عند 
مقاربة اخلطر لألمة املسلمة، حبيث جيب االنزاعج واإلرساع إىل ساحات 

  0الوىغ 
ان اذلي تكون فيه املجاهدة ، واتساع يف و ي ادلعوة إىل امجهاد اتساع يف امليد

املنهاج واآلالت ، فإن امجهاد يف سبيل اهلل فرض عني ىلع لك مسلم ومسلمة ، 
إذ هو شامل حر ة املسلم بغري استثناء ، فما من مسلم إال وهو قادر ىلع صورة 
من صور امجهاد يف سبيل اهلل مااكن يرتدد يف صدره زفري أو شهيق ، فإن صور 

 د التكاد امجها
ُتَعدُّ وال حترص ، فإن االجتهاد يف ادلاعء الصالح بمنازل االستجابة من امجهاد ، 

 وهل يعجز عن تلك الصورة أحٌد يف صدره شهيٌق أْو زفرٌي  ؟
من عطف اعم ىلع خاص ، وهو يف بيان ( انفروا) ىلع ( جاهدوا) فعطف 

ِّ جُذ كثري   العربية ، ثم يف بيان الويح الَعِلي
 ا العطف مسلك من مسالك اتلو يد يف العربية ، ويه كثرية متنوعةوهذ 

وقد جاءت السنة حمرضــة األمة ىلع امجهاد يف سبيل اهلل تبليًغا ملا جاء به 
 األمر اإللىه لرسوهل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم 

تَال )  نيني ىلَعَ الْقي ُّ َحرِّضي الُْمْؤمي َها انلَّيبي  :ان انلبوة فجاء يف بي" يَأيُّ
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قال جاء رجل إىل رسول : " روى ابلخاري بسنده عن أيب هريرة ريض اهلل عنه 
ُل :      " اهلل  صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم ،فقال  ُدلَُِّن ىلَعَ عمٍل َيْعدي

َهْل تستطيُع إذا خرَج املجاهُد أن تدخَل : قال  0ال أجُده :قال  0امجهاَد  
 ْفرُتَ ،وتصوَم ،وال َتْفُطَر ؟     مسجَدك ،فتقوَم ، وال تَ 
 {1517:ر0ح:امجهاد: كتاب} " قال ومن يستطيع ذلك 

 
و ي ابلاب نفسه بسنده عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن انليب صِل اهلل عليه 

ْمُس :" وآهل وصحبه وسلم  قال  ا َتْطلُُع عليه الشَّ مَّ لَقاُب قَوٍس يف امجَّنة خرٌي مي
 َوَتْغُرُب 

ْمُس َوَتْغُرُب  وقال لَ   ا َتْطلُُع َعلَيْهي الشَّ مَّ " َغْدَوٌة أْو َروَْحٌة يفي سبيلي اهللي َخرْيٌ مي
 {1572:ر0ح}

عبد الرمحن بن جرب أن رسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه  وبسنده عن
ه انلاُر   {1515:ر0ح}" 0وسلم   قال ما اْغربَّت قََدما عبٍد يف سبيل اهلل فتََمسَّ

ه عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه عن انليب  صِل اهلل عليه وآهل وبسند
نيا وهل ما ىلع :" وصحبه وسلم قال  َما أحٌد يَدخُل امجنَّة حُيبُّ أن يرجَع إىل ادلُّ

األرضي من يشٍء إال الشهيُد َيتََمىنَّ أن يرجَع إىل ادلنيا فيُقتَل عرَش مراٍت مليا 
َن الَكراَمة    { 1551:ر0ح}" يََرى مي
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ريض " بسنده عن أيب هريرة " : اإلمارة" يف صحيحه من كتاب " مسلمٌ "وروى 
َمْن َماَت :" اهلل عنه عن رسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم أنه قال 

َن انلَِّفاقي  ْث بيهي َنْفَسُه َماَت ىلَعَ ُشْعبٍَة مي  {2920/ 212: ر0ح}" َولَْم َيْغُز ، َولَْم حُيَدِّ
كتاب اإلمارة بسنده عن أيب هريرة ريض اهلل عنه : الكتاب نفسه وروى يف

يَمْن :    " قال رسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم :" قال َن اهلُل ل تََضمَّ
َخَرَج يفي َسبيليهي ، الخُيرُجه إالَّ جهاًدا يف سبيِلي ، وإيمانًا يبي وتَْصديًقا برُُسِل ، فهَو 

ٌن أْن أدخ َعُه إىل مْسَكنيهي اذليي خرَج منُْه ، نائاًل ما لَعَّ َضامي رْجي
َ
لَُه امجنَّة ، أْو أ

ْو َغنييَمٍة 
َ
 نَاَل مْن أْجٍر أ

يامةي  ْن لَكٍْم يُْكلَُم يفي سبيلي اهللي إالَّ جاَء يَْوَم القي هي ، َمامي ٍد بيدي ي َنْفُس حممَّ ي واذلَّ
ْسٌك َكَهيْئَتيه يَْوم لُكيَم لْونُُه لَْوُن دٍم َورحيُ   0ُه مي

يٍَّة  الَف رَسي نَي َما قَعْدُت خي ُشقَّ ىلَعَ الُمْسليمي
َ
ْن أ

َ
هي ، لْوال أ ٍد بييَدي ي َنْفُس حُمَمَّ ي َواذلَّ

ُدوَن َسـَعـًة ،  لَُهْم ،والجَيي مْحي
َ
ُد َسـَعًة ، فَأ جي

َ
ْن الأ َتْغُزو يفي َسبيلي اهللي أبًدا ، َولَكي

ْم أن يَتَخلَُّفوا عَ  َيي ويَُشقُّ َعلَيْهي  0نَّ
ْغُزو 

َ
ْقتَُل ، ُثمَّ أ

ُ
ينِّ أْغُزو يفي سبيل اهللي ، فَأ

َ
ْدُت أ هي ، لَوَدي ٍد بييَدي ي َنْفُس حُمَمَّ ي َواذلَّ

ْغُز ،فَاُْقتَُل 
َ
ْقتَُل ، ُثمَّ أ

ُ
 {2235/ 207:ر0ح}" ،فَأ

بسنده عن " 1525: ر0ح –يف صحيحه من كتاب اإليمان " الرتمزي " روى 
 ".....اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم قالمعاذ بن جبل أن رسول 

ه ؟ ْرَوةي َسنَامي ه وذي ْمري لُكِّه َوَعُمودي
َ
ُكْم بيَراْسي األ ُ ْخربي

ُ
 أال أ

 بَِل يارسول اهلل : قُلُْت 
 ..." رأس األمر اإلسالم ، وعموده الصالة ، وذروة سنامه امجهاد:قال
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بن عبيد أن رسول اهلل بسنده عن فضالة 2512:ر0ح: امجهاد" وروى يف كتاب 
 :صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم قال

لكُّ ميٍِّت خيتَُم ىلَع عمليهي إال اذلي مات ُمرابًطا يف سبيلي اهللي ، فإنَّه ُينًْم هل إىل " 
 "يومي القياَمة ، وَيأَمُن فتنة القربي 

ها فهذا هو االستثمار األعظم وتلك يه اتلنمية الِت جيدر بنا أن يكون نلا من
عن " 2511: ر0ح"، فقد جاء يف السنة أيًضا برواية الرتمزى 0انلصيب األوفر 

 :ُخَريْم بن فاتك قال رسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم 
ْنَفَق يفي سبيلي اهللي ُكتيبْت هل سبعمائة ضعٍف " 

َ
 " من أ

ِّ عن رسول اهلل" " 2512: ر0ح:"و ي حديث آخر  صِل عن زيد بن خادل امجَُهِني
 :اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم قال

َز اغزًيا َفَقْد َغـزا ، وَمْن َخلََف اَغزًيا يف أهله فقد َغَزا"   "َمْن َجهَّ
وإن األحاديث انلبوية يف اتلحريض ىلع امجهاد يف سبيل اهلل كثرية اليتسع 

 0ة املقام لإلشارة إيل كثري منها ،ويه يف دواوين السنة املرفوعة املسندة حمفوظ

حقيقة يف املدافعة بالسالح ، فإطالقه ىلع بذل :" وال يعجبىن القول بأنَّ امجهاد 
املال يف الغزو من إنفاق ىلع امجيش واشرتاء الكراع والسالح جماز بعالقة 

فإن امجهاد دال ىلع مجيع صوره داللة " الطاهر بن اعشور " كما يقول " السببية 
الىت يشمل معناها صوًرا عديدة تنطوى حقيقية فهو من االلفاظ املتواطئة 

ة   :حتت معىن اعم هلا ، وقد جاء يف السنة ما يؤ د أن للجهاد صوًرا عدَّ
عبد الرمحن بن عبد اهلل بن كعب :" بسنده عن ( 7/215)جاء يف مسند أمحد 

بن مالك أن كعب بن مالك حني أنزل اهلل تبارك وتعاىل يف الشعر ما أنزل أىت 
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اهلل تبارك وتعاىل قد أنزل يف الشعر ما قد علمت و يف ترى انليب  فقال إن 
إنَّ الُمؤمَن جُياهُد بسيفه :" فيه فقال انليب صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم  

 اه" ولسانه  
اكن بشري بن عبد الرمحن بن كعب حيدث أن كعب بن ملك اكن :" وفيه أيًضا 

والـذي نفسـي بيـده : " قال حيدث أن انليب صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم
 اه"لكأنما تنضحونهم بانلبـل فيما تقولون هلم من الشعر  

عن سلمة بن األكوع قال {217/2201:  ر 0ح}:امجهاد "من كتاب "مسلم" و ي 
نا يلال فقال رجل من القوم لعامر بن  ْ خرجنا مع رسول اهلل  إىل خيرب فَتََسريَّ

ُعنَا من ُهَنيَّ  اتيك واكن اعمر رجال شاعرا فزنل حَيْـــُدو بالقوم األكوع أال تُْسمي
 :يقول 

قْنا وال َصلَّيْنَا  امهلل لوال أنت ما اْهتََديْنا           وال تََصدَّ
ْر فيَداًء لك ما اْقتََفيْنَا            َوَثبِّتي األقداَم إْن القْينَا  فاْغفي

يــــــنًَة علينا           إنَّ  ـَـْن َسكي ي يــَح بنا أتيناوألْقي  ا إذا صي
لُوا علينا ياح َعوَّ  وبالصِّ

 من هذا السائق ؟:فقال رسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم 
 0يرمحه اهلل : قال " اعمر: "قالوا

 وجبت يا رسول اهلل  لوال أمتعتنا به : فقال رجل من القوم 
 .............فأتينا خيرب فحارصناهم :قال 

اف ا فيه قيرَصٌ فتناول به ساق يهودي يلُضبه " اعمر"لقوُم اكن سيف فلما تصَّ
 فمات منه " اعمر" ويرجع ذباب سيفه فأصاب ر بة 
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فلما رآين رسول اهلل  صِل اهلل : فلما َقَفلُوا قال سلمة وهو آخذ بيدي قال : قال 
 :مالك ؟ قلت هل : عليه وآهل وصحبه وسلم ساكتا قال 

 حبط عمله " اعمرا " فداك أيب وأيم زعموا أن 
 فالن وفالن وأسيد بن حضري األنصاري:  من قاهل ؟   قلت : قال 

ٌد  0إن هل ألجران ، ومجع بني إصبعيه  0كذب من قاهل : فقال   ٌد جُمَاهي  0إنه مجَاهي
ٌّ َمىَش بها مثله   ...."قَــلَّ َعَرِبي

 
 الشهادة أي وجبت هل" وجبت يارسول اهلل لوال أمتعتنا به:" قول الصحايب  

فقد فهم " يرمحه اهلل: لقول الرسول صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم 
أن هذا إنباء ( 2203: ر0ح –" عمربن اخلطاب"أنه "مسلم " و ي رواية)الصحايب

من انليب صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم بأن سيستشهد، فقال الصحايب 
 0لوال أخرت هذه ادلعوة يلبىق معنا نتمتع بصحبته 

فهذا داٌل داللة بينة ىلع أن صور امجهاد يف سبيل اهلل عزَّ وجل التعد وال 
 "حتىص ، وإنما األعمال بانليات وإنما للك امرئ ما نوى 

بسنده عن انليب صِل اهلل عليه وآهل وصحبه " امجهاد " يف " ابلخاري " روى 
 وسلم قوهل

 " من قاتل تلكون لكمة اهلل يه العليا فهو ي سبيل اهلل"... 
إنِّ 0فلسان املرء كسيفه إذا ما اكن املرىم أن تكون لكمة اهلل يه العليا

إخالص انلية ، واتباع ما جاء به الكتاب والسنة جيعل لك عمل صاحلًا ، ولك 
" عمل صالح جيعل لكمة اهلل أي رشيعته ىه العليا ، فإذا ما جاء مرفواًع عن 
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فهو منهم ، ومن ريض عمل قوٍم اكن رشيك من كرثَّ َسَوادَ قَْوٍم ، " :" ابن مسعود 
فإن يف هذا داللة التغيم ىلع أنَّ لك عمل (    71)أخرجه أبو يعِل " من عمل به

 0فيه القصد إىل أن تكون لكمة اهلل يه العليا هو من امجهاد يف سبيل اهلل 
00000 

يف  وجاء( يف سبيل اهلل) وجاء يف هذه اآلية تقديم األموال واألنفس ىلع قوهل 
 :غريها بتقديم يف سبيل اهلل 

 
ري والُْمجاهيدوَن يفي }{  َ وِلي الُضَّ

ُ
ننَي َغرْيي أ َن الُْمْؤمي دوَن مي اليَْستََوي الَْقاعي

ْم  هي ْنُفسي
َ
ْم َوأ يهي  (91: النساء..." )َسبيلي اهللي بيأْموال

يَن آَمنُوا وهاَجُروا وَجاَهدوا }{  ي هي إينَّ اذلَّ ْنُفسي
َ
ْم َوأ يهي م يف سبيلي بيأْموال

 (31:األنفال")اهلل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الفَت: ك= 27/72فتح ابلاري (71) 

 
ْعَظُم }{ 

َ
مي أ هي ْنُفسي

َ
ْم وأ يهي يَن آَمنوا َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا يفي َسبيلي اهللي بأْموال ي اذلَّ

نَْد اهللي   (10:اتلوبة" )َدرََجًةعي
فافًا}{   ُروا خي ُدوا  انْفي ُكْم يفي َسبييلي اهللي وثيقااًل وَجاهي " بأْمواليُكم وأْنُفسي
 (22:اتلوبة)



 136 

ُدوا }{  ن جُياهي
َ
الَف رَسولي اهللي َوَ ريُهوا أ ْم خي هي َح الُمَخلَُّفوَن بيَمْقَعدي فَري

مْ  ْم يفي َسبيلي اهللي   بيأْمواليهي هي  (22:اتلوبة..." ) ويأْنُفسي
ي }{   نوَن اذلَّ يَن آَمنـوا بياهللي َورَُسوهلي ثُـمَّ لَْم  يَْرتابُوا إنَّماالُْمْؤمي

م يفي َسبيلي اهللي وجاَهُدوا هي م َوأْنُفسي يهي قُونَ  بيأْموال ادي وََليَك ُهمُ الصَّ
ُ
: احلجرات")أ

21) 
ٍم }{  يلي

َ
ْن َعذاٍب أ يُكْم مي اَرٍة ُتنْجي ُدلُُّكْم ىلَعَ جتي

َ
يَن آَمنُوا َهْل أ ي * يَأيُّها اذلَّ

نُونَ  ُكْم  تُْؤمي ْم وأْنُفسي ،َوجُتاهيدوَن يف َسبيلي اهللي بأْمواليكي بياهللي َورَُسوهلي
 (22-20: الصف  " ) ذليكم َخرْيٌ لُكم إْن  ُكنتُم َتْعلَُمون 

 
يف سبيل ) ىلع قوهل " األموال واألنفس "فهذه سبعة مواطن يف أربعة منها قدم 

 (21: احلجرات -22، 22:اتلوبة -31:األنفال( :)اهلل
 (22: الصف -10:اتلوبة -91: النساء( )يف سبيل اهلل) و ي ثالثة أخر عن قوهل

ىلع " األنفس" ولم يأت يف أي موطن من هذه املواطن وال يف غريها تقديم         
 :إال يف آية واحدة يف غري هذه املواطن يه قوهل تعاىل" األموال

نينَي أْنُفَسهُ " َن الُْمْؤمي  (222:اتلوبة.." )ْم َوأْموالَُهم بيأنَّ لَُهُم امْجَنَّةَ إنَّ اهلَل اْشرَتَى مي
وهذا من ترصيف ابليان القرآين الكريم ، وللك صورة من هذه الصور ما 

 .يقتضيها يف سياقها 
وما ( يف سبيل اهلل) األوىل اكن فيها تقديم : يف سورة اتلوبة جاءت ثالث آيات 

 (يف سبيل اهلل ) بيق أخر فيه 
 تقديم الظرف أم اآللة ؟: يه األصل يف اللغة  فأيُّ الصور
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من ابلني أنَّ املتعلِّقات ليس فيما بينها ترتيب حمفوظ يلزم إذا لم يكن ما  
أعنت حممًدا يللة : يقتيض العدول عنه ،إال أن يكون املفعول به ، فمن قال

سفره  أعنت حممًدا حمبة هل بألف دينار يللة: سفره بألف دينار حمبة هل ، أو قال 
اليكون أحدهما هو األصل واآلخر عدواًل عنه ، بل يكون يف لك صورة " 

 0إالَحـــة إىل ما هو املهم عندك أو عنده 
كذلك يف تقديم األموال واألنفس ىلع السبيل إنما يكون ألمر راجع  إىل 
بيان أهمية ما جياهد به ، وتقديم السبيل إنما يكون ألمر راجع إىل بيان ما 

 :ه جياهد في
يَن آَمُنوا وهاَجروا وجاَهدوا يف :" جاءت اآلية العرشين من سورة اتلوبة   ي اذلَّ

نَد اهللي وأؤَلك ُهُم الفائيُزوَن  هم أْعَظُم  َدرجًة عي م وأْنُفسي يف ( سبيل اهلل بأْمواهلي
معرض اإلنكار ىلع من جعل سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام  اكإليمان 

وامجهاد يف سبيل اهلل ، فإن السقاية واإلعمار بغري إيمان باهلل وايلوم اآلخر 
رساب بقيعة حيسبه الظمآن ماًء ، فالسياق هنا بليان أهمية أن تكون أفعانلا 
صادرة عن إيمان وأن تكون يف سبيل اهلل اذلي نؤمن به جلَّ جالهُل ، فَكن 

ا هلل رب السياق مقتضيًا هنا تقديم ما يدل ىلع أهمية أن يكون العمل خملًص 
نَْد اهللي :" العاملني ، ومن ثم قال اهلل تعاىل مبينًا   "اليَْستَُوون عي

 
أموالكم )من سورة اتلوبة اكن اتلقديم لآللة( 22،  22)و ي اآليتني 
ووجه هذا أن اآلية احلادية واألربعني جاءت يف سياق اإلنكار (  وأنفسكم 

ار يف غزوة العرسة حيث احلَـرُّ واتلوبيخ واتلهديد والوعيد ملن تثاقل عن انلِّف
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ةي وطيب الظالل حتت األشجار يف ادليار والبساتني ، فرغبوا يف هذه  قَّ وُبْعُد الشُّ
عن إنفاق أمواهلم وإجهاد أنفسهم ، فاقتىض السياق تقديم ما اكن سببا يف 

 األموال ومتاع األنفس : تثاقهم ورغبتهم عن امجهاد 
ياق اآلية وسباقها يكتنفها بما يرصح بأن و ي اآلية احلادية واثلمانني س

 .انلكري عليهم كراهة امجهاد بأمواهلم وأنفسهم 
ْن فْضليهي :" " جتد هذا جليًا من أول قوهل تعاىل  ْ آتانا مي نُْهْم َمْن اعَهَد اهلل لنَئي ومي
ينَي  احلي َن الصَّ َقنَّ َونَلَُكوَننَّ مي دَّ  " نَلَصَّ

َح ا:" وتراه يف صدر اآلية ري
ن فَ

َ
الَف رَسولي اهللي َوَ ريُهوا أ ْم خي هي لُْمَخلَُّفوَن بيَمْقَعدي

ُروا يفي احلَرِّ  ْم يفي َسبييلي اهللي  َوقَالُوا الَتنْفي هي ْنُفسي
َ
ْم َوأ يهي ْمَوال

َ
ُدوا بَأ  "جيَاهي

َم اآللة ىلع السبيل  ياَق هنا قاٍض بأنَّ تقدُّ نًَة ىلع أنَّ السِّ هذا لكه داٌل داللة َبيِـّ
ُّ بالغـة  هو ا  0لَعِلي

ا تقديم األموال ىلع األنفس يف املواطن لكها خال اآلية احلادية عرشة بعد  أمَّ
فإن حمبة املرء ملاهل أكرث من حمبته نلفسه  وحرصه ...( إن اهلل اْشرَتَى)املئة 

عليه أضعاف حرصه ىلع سالمة نفسه ، وإن تظاهر كثري من انلاس بغري ذلك 
سنا يف رهق احلياة ادلنيا نلجمع ما فضل عن حاجاتنا إن ، أال ترانا نلىق بأنف

كنا جنمعه من حالل ؟ وأال ترى كثرًيا منا يلىق بنفسه يف املذلة يف دنياه و ي 
 احلطمة يف أخراه ـ وهو العليم بذلك ـ من أجل مجعه ألموال من حرام ؟

نااملال حبيب إيله أكرث من نفسه  وودله   لكنا أو ُجلُـّ
بُّونَ )   {10:الفجر}(الَمال ُحبًّا مَجًّا وحُتي
يدٌ )  ُبِّ اخْلرَْيي لََشدي  { 2:العاديات}(َوإينَُّه حلي
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ىلع أن املجاهدة باملال جماهلا متسع جًدا ، ويتمكن منه كثري من انلاس إذا ما 
أخلصوا ، وحاجة امجهاد إىل األموال أكرث من حاجته إىل األنفس ، والسيما أن 

الرجال غري صالح للجهاد بنفسه لعذر رشيعٍّ ، فَكن  أكرث األمة نساء ، وبعض
 هذا وجًها آخر تلقديم املال ىلع انلفس 

و أنَّ يف تقديم املال برَُشى لألمة أن املال فيها سيفيض ويكرث يف أيدى كثري 
    0منهم مما ييرس هلم املشار ة يف فريضة امجهاد يف سبيل اهلل 

ـا تقديم انلفس ىلع املال يف  إنَّ اهلل اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم " أمَّ
فوجهه أن هذه اآلية جاءت بليان وجه البسط يف كشف أستار املنافقني ......."  

بُوا إىل القيام بالوفاء  واملتثاقلني عن امجهاد يف سبيل اهلل تعاىل وأنَّهم إينَّما نُدي
ن املشرتيي فيها مشرتًيا باملبايعة الىت بايعوا اهلل عز وجل عليها وأنها مبايعة اك

ْن وهب ،  مَّ ما اكن هو املاحنه ملن يشرتى منه ، فاعجب ملْشرَتٍ يشرتى ما وهب مي
ملا اكنت انلفوس يه الىت يتجِل فيها كمال اهلبة و انتفاء أن يكون للمرء 
دخل يف اكتسابها قدمت ىلع املال اذلي قد تظن بعض انلفوس أن هلا يف 

إينَّما : " وذلك شأن السائرين ىلع سنن  قارون القائل اكتسابه دخال عظيًما ، 
ي نْدي لٍْم عي وتييتُُه ىلَعَ عي

ُ
 {32: القصص}" أ

فاقتيَض املقام كما ترى تقديم ما اكن أقوى يف تصوير فضل اهلل ىلع املؤمنني 
م  هي باشرتاء ما وهبه وحده هلم بأنَّ هلم امجنة ، وبرغم من هذا يبخل علىأْنًفسي

بُوا يف سبيل اهلل عزَّ وجلَّ  يلفوزوا بهبة ىه أىلع املتثاقلون أ ن يقدموا ما ُوهي
 :وأعظم 
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ا لَُهْم بَْل ُهَو رَشٌّ لَُهْم "  يَن َيبَْخلُوَن بيَما آتَاُهُم اهلُل ُهَو َخرْيً ي َوال حَيَْسنَبَّ اذلَّ
رَياُث السَّ  ي مي َّ يَاَمةي َوّلِلي لُوا بيهي يَْوَم الْقي قُوَن َما خَبي رْضي  َواهلُل بيَما َسيَُطوَّ

َ
َمَواتي َواأل

 (220: آل عمران")َتْعَملُوَن َخبيريٌ 
نُْكْم َمن َيبَْخُل  وَمن يبَْخْل "  ُقوا يفي َسبييلي اهللي فَمي ُنْفي ْنتُْم َهُؤالءي تُْدَعْوَن تلي

َ
َهاأ

ْنتُُم الُْفَقَراُء َوإينْ 
َ
ُّ َوأ هي َواهلُل الَغِني ْل قَْوًما  فَإينََّما َيبَْخُل َعن نَّْفسي َتتََولَّوا يْستَبْدي

ْمثَالَُكْم 
َ
ُ ْم ُثمَّ اليَُكونُوا أ  {72: حممد}"َغرْيَ

00000 
استحضار ملا  (ذلُكـــم خريٌ لُكمْ : )من قوهل تعاىل  (ذلكم)و ي اسم اإلشارة 

سبق األمر به من انلِّفار خفافًا وثقاال ، وامجهاد باألموال واألنفس يف سبيل 
وهو خرب من اذلي وسع علمه ( خري لكم) بذلك اخلرب العظيم اهلل يلخرب عنه 

لك يشء ، فال يبىق يف نفس اعقٍل أن َثمَّ شيئًا هو خري هل مما يؤمر به يف هذ 
 0اآلية 

منكًرا إشارة إىل تعظيمه وتنويعه وأنه الحياط به ، وأنه ( خري) وجاء املسند 
فإن امجهاد فيه خري  غري مقصور أو حمصور يف زمان أو حياة من دون حياة 

ادلنيا واآلخرة ملن جاهد واستشهد أو أبِل وصدق ، وفيه عزُّ ادلنيا لم جاء من 
بَعُد ، فلوال امجهاد ما اكن ملسلم عزة يف ادلنيا ، فإنه ما ترك املسلمون امجهاد يف 

 سبيل اهلل إال ذلُّوا ، وقد أنبأ انليب صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم بذلك
بسنده عن عن ابن عمر أن انليب صِل اهلل عليه وآهل ( 1/21:ج)محد يف مسندأ

 :وصحبه وسلم قال 
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َمنَُّكم اهلل "  ينَة يلُلْزي لنئ تر تم امجهاَد وأخْذتم بأذنابي ابلقري وتَباَيْعتُم بالعي
ا كنتم  ُعوا َعمَّ قابيُكم الَتنَْفكُّ َعنُْكم حىتَّ تتوبوا إىل اهلل وتَرجي َمَذلًَّة يف ري

 "ه علي
َد به  نيب اهلل صِل اهلل عليه وآهل  فانظر يف حال قومك ، أليس هذا ما َهـدَّ
: وصحبه وسلم ، ولن يكون الفَكك منه إال بما أخرب أنه السبيل إىل الفَكك 

 " أن تتوبوا إىل اهلل وترجعوا عما كنتم عليه 
يلرَُّسولي إيَذا دَ "  ي َول يُبوا ّلِلي َها اذلين آمنوا اْستَجي يَما حُيْيييكم  َواْعلَُموا يَأيُّ اَعُكْم ل

وَن  نَُّه إييَلْهي حُترَْشُ
َ
نَّ اهلَل حَيُوُل َبنْيَ الَمرْءي َوقَلْبيهي َوأ

َ
يَن ][ أ ي ينَبَّ اذلَّ َواتَُّقوا فيتْنًة التُصي

ونَ  نَُّكْم إييَلْهي حُترَْشُ
َ
ًة َواْعلَُموا أ نُْكْم َخََاصَّ  {11-12: األنفال}"َظلَُموا مي

 
ابليان بهذا اخلرب جمرًدا من املؤ دات إبالاًغ يف أنه قد بلغ بما سبق من واكن   

البسط يف تسفيه من أخدل إىل األرض وأعرض عن انلِّفار إىل امجهاد يف سبيل 
اهلل مبلًغا عظيًما يف اتلقرر والرسوخ اليبىق اعقل يف حاجة إىل مزيد تأكيد 

املؤ دات عن أن تضيف شيئًا  معه ،و ي الوقت نفسه إالَحــة إىل أنه تعجز لك
إىل ماسبق من تقرير وترسيخ ، فإذا ما اكن يف انلاس من يقيضي ظاهر حاهل أنه 
ا يزل مفتقًرا إىل تأكيد بعديد من املؤ دات ، فإن مثل هذا جدير بأن ُيْعَرَض  لمَّ
عنه ، فإنك لو ظليلْت العمر لكه تؤ د هل تلك احلقيقة بلىق قلبه أغلف 

 0يؤثر فيه يشء ، فذلك اذلي ختم اهلل ىلع  قلبهكصخرة صماء ال
هي َوقَلْبيهي وَجَعَل "  لٍْم وََخَتَم ىلَعَ َسْمعي َضلَُّه اهلُل ىلَعَ عي

َ
ََذ إيلََهُه َهَواهُ َوأ

يَْت َمني اختَّ
َ
فََرأ

َ
أ

ُرونَ  فَال تََذكَّ
َ
ْن َبْعدي اهللي أ يهي مي َشاَوًة َفَمن َيْهدي  (17:امجاثية")ىلَعَ برََصيهي غي
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ذلكم : ) وقد جاء يف السنة انلبوية املطهرة ما يرصف هذه احلقيقة القرآنية 
 ( :خري لكم 

أيُّ انلاس افضل ؟ فقال رسول :قيل يارسول اهلل:" يف ابلخاري من كتاب امجهاد 
مؤمن جياهد يف سبيل اهلل بنفسه : " اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم 

 ..." وماهل 
ال رسول اهلل  واذلي نفس حممد بيده ما شحب وجه وال ق  (مسندأمحد )و ي 

اغربت قدم يف عمل تبتىغ فيه درجات امجنة بعد الصالة املفروضة كجهاد يف 
سبيل اهلل وال ثقل مزيان عبد كدابة تنفق هل يف سبيل اهلل أو حيمل عليها يف 

 ( سبيل اهلل 
جلَّ خري للعبد من الكتاب و السنة هاديان إىل أن امجهاد يف سبيل اهلل عّز و

 متاع احلياة ادلنيا
  

بليان أن هذا إنما ينتفع بهديه أولو العلم ( إن كنتم تعلمون) وجاءت الفاصلة 
دال ىلع أن ما سبق بيانه يفتقر املرء إىل أن يكون ممن يعلم ( كنتم)، فقوهل 

ن يلنتفع به فيكون خرًيا هل ، وهذا دال ىلع أن اهلدي القرآين إنما ينتفع به م
ا من اكن غريذلك فلن يكون إال  اكن مؤهال أن يكون من أهل العلم أمَّ

 :وباال عليهم 
ْم  "  ْم َوقٌْر وُهَو َعلَيْهي نُوَن يفي آَذانيهي ين اليُْؤمي ي َفاٌء َواذلَّ يَن آَمنُوا ُهًدى وَشي ي قُْل ُهَو ليَّلَّ

وَلَك ُينَاَدْوَن من َمََكٍن بَعيٍد 
ُ
 (22َ: فصلت" ) َعًًم أ
 آن الكريم إنما ينتفع به من اكن مهيئًا ذللك ، ومن لم خيتم اهلل ىلع قلبهفالقر
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 :بتقرير هذه احلقيقة" اتلوبة" واهلل عز وجل خيتم سورة 
يَن آَمنُوا "   ي ا اذلَّ مَّ

َ
هي إييَمانًا فَأ يُُّكْم َزاَدتُْه َهذي

َ
ن َيُقوُل أ نُْهْم مَّ لَْت ُسوَرةٌ فَمي نْزي

ُ
َوإَذا َما أ

وَن فََزاَدْتهُ  ُ  }{ْم إييَمانًا وَُهْم يَْستَبرْشي
ْم َوَماتُوا وَُهْم اَكفيُروَن   هي ْم َمَرٌض فََزاَدْتُهْم ريْجًسا إيىَل ريْجسي لُوبيهي

يَن يفي قُ ي ا اذلَّ مَّ
َ
 }{َوأ

َتنْيي ُثمَّ ال َيتُوُبوَن َوال  ْو َمرَّ
َ
ًة أ نَّهثْم ُيْفتَنُوَن يفي لُكِّ اَعٍم َمرَّ

َ
َوال يََرْوَن أ

َ
ُهْم أ

ُروَن  كَّ  }{يَذَّ
فُوا  َحٍد ُثمَّ انرَْصَ

َ
ْن أ لَْت ُسوَرة َنَظَر َبْعُضُهْم إيىَل َبْعٍض َهْل يََراُكْم مي نْزي

ُ
َوإيَذا َما أ

نَُّهْم قَْوٌم ال َيْفَقُهون  
َ
لُوَبُهْم بيأ

 }{َرَصََف اهلُل قُ
يٌز َعلَيْهي َما عَ  ُكْم َعزي ْنُفسي

َ
ْن أ يٌص َعلَيُْكْم لََقْد َجاَءُكْم رَُسوٌل مي نيتْْم َحري

يٌم  نينَي رَُءوٌف رَحي  }{بيالُْمْؤمي
يمي  ُْت َوُهَورَبُّ الَْعْرشي الَْعظي َكَّ  ُهوََعلَيْهي تَوي

َ اهلُل ال إيهَلَ إيالَّ  "فَإيْن تََولَّْوا َفُقْل َحْسيبي
 
فشأن املؤمن أنه لكما جاءه اهلدى من عند اهلل آمن به وصدقه ، فَكن ذلك 

 رصيده اإليماىن إذ أضَّح ما يؤمن به اآلن أكرث وأكرب مما اكن يؤمن زيادة يف
به من قبل ، وإذا زاد رصيد العبد فيما يؤمن به زاد عطاءاإليمان ىلع قلبه نوًرا 
ىلع نور ، وبضده شأن املنافق واملتهالك يف املعايص لكما جاءه اهلدى أعرض 

ا عن ربه ، وهذا تفسري عنه فزاد رصيده يف اإلعراض والعصيان فزداد بعدً 
فإن من اكن ذا علم (ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون) قرآىن مبني لقوهل 

حيمله علمه ىلع أن يوقن بأن ما أمره به ربه تعاىل إنَّما هو خري عميم هل يف 
 دنياه وأخراه  
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ْن تَْكَرُهوا َشيْئً " 
َ
تَاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُكْم وََعىَس أ ا وَُهَو َخرْيٌ ُكتيَب َعلَيُْكُم الْقي

ْنتُْم ال َتْعلَُموَن 
َ
لَُكْم َواهلُل َيْعلَُم َوأ بُّواَشيْئًا وَُهَورَشٌّ ْن حُتي

َ
لَُكْم وََعىَس أ

 {125:ابلقرة}"
 

][][][][][][][ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتـمـــــة
 

محلت إيلك هذه الوريقات شيئا من ادلراسة العربية بلياٍن من اذلكر احلكيم 
هاد يف سبيل اهلل رب العاملني ، وانلِّفار اىل امجنة ملالقات يف اتلحريض ىلع امج

َـّة   0سيدنا حممد صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم وصحبه: األحب
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ولن جتد مسلما ناصًحا نفسه غري توَّاق إىل ذلك اللقاء ، والطريق إىل حتقيقه 
ليا يف طريق امجهاد يف سبيل اهلل تعاىل تلكون لكمة اهلل يه الع: مستقيــم 

 سلو نا وواقعنا مثلما يه العليا دائًما يف احلقيقة ،
لكمة اهلل هنا يه منهاج رشيعة اهلل تعاىل كما جاءت يف كتابه الكريم وسنة 

 نبيه األمني صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم
ولك من حكم بغري رشيعة اهلل تعاىل يف نفسه وأهله وقومه ومن هل عليهم 

أو ريض ولم ينكر بما اسطاع من سبل اإلنكار والية خاصة أواعمة ، 
املرشوعة يف السنة فإنه معٍل أو راًض بعلو رشيعة ابلاطل والظلم ىلع رشيعة 

 0لكمته الىت أنزهلا ىلع نبيه صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم : اهلل 
َْحُكَم بينْيَ انلَّـاسي ) ـَاَب بياحْلَقِّ تلي ت ا إييلَْك الْكي ـَ نَْزنْل

َ
َراَك اهللُ وال تَُكْن  إينَّا أ

َ
بيَما أ

يًمـا  يلَْخـائينينَي َخصي ري اهللَ إينَّ اهللَ َكـان َغُفـوًرا رَحيًما  }{ ل ْل }{ َواْستَْغفي َوال جُتَادي
ثييًما

َ
انًا أ ْنُفَسـُهْم إينَّ اهلَل الحُييبُّ َمْن َكـاَن َخوَّ

َ
يـَن خَيْتَـانُوَن أ ي : النساء}( َعني اذلَّ

201-203} 
ت هذه ادلراسة ساعية بمنهاجها العرِب تدبًرا وبيانًا إىل أن تغري طالب اكن

العلم ببيان الويح أن يعتصم بهذا املنهاج العرِب يف تثوير القرآن ، وأن يقيم 
يف قلبه أن القرآن الكريم إنما هو لكمة اهلل عز وعال بلسان عرِب مبني ، وأنه 

ال ما وسع علماء املسلمني من بيان ويح وليس كتاب أدب عرِب ، فال يسعه إ
هذا املنهج العرِب يف تثويره وتدبره ، وأالَّ يفَت بداعوى بعض املحدثني بأن 
نقيم درسنا للقرآن الكريم ىلع منهاج ادلرس األديب ملا جادت به قرائح 
وإبدااعت أدباء العربية قديًما وحديثًا ، فإنَّ من وراء تلك ادلاعوى ضالاًل 
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اد يف سبيل اهلل تعاىل أن نبني للناس بيان الويح كتابًا وسنة مبينًا، ومن امجه
 0تبيينا يتالءم مع جوهر ذلك ابليان وحقيقته واغيته الىت أويح به بللوغها 

يمي ) َن }{ ِمْسِب اهللي الرَّمْحَن الرَّحي َج انلَّاس مي ُْخري نَْزنْلَاُه إييَلَْك تلي
َ
ـَاٌب أ ـّر  كيت الـ

لَُماتي إيىَل انلُّ  يدي الظُّ يــزي احْلَمي اطي الَعزي َ ْم إيىَل رصي ي هَلُ َما }{ ـــوري بيإْذني َربِّهي ي اهللي اذلَّ
يدٍ  ْن َعَذاٍب َشدي يلََْكفْريَن مي رْضي  َوَويٌْل ل

َ
َمَواتي َوَما يفي األ  {1-2:إبراهيم}( يفي السَّ

ولكُّ جماهدة يف رصف انلاس عن اختاذ منهاج عرِب يقربهم من حًم الفهم 
 تعاىل هو صورة من صور كتمان ما أنزل اهلل  تعاىل من ابلينات عن اهلل

 0واهلدى ، وتلك الىت يفزع منها لك مسلم ناصح نفسه 
يلنَّاسي يفي )  ْن َبْعدي َما بَيَّنَّاهُ ل نَْزنْلَا َمَن ابْلَيِّنَات َوالُْهَدى مي

َ
يَن يَْكتُُموَن َما أ ي إينَّ اذلَّ

وََلَك يَلَْعنُهُ 
ُ
تَابي أ نوَن الْكي ْصلَُحوا }{ ُم اهلُل َوَيلَْعنُُهُم الاْلعي

َ
يَن تَابُوا َوأ ي إيال اذلَّ

نَا اتلَّوَّاب الرَّحيُم 
َ
ْم َوأ تُوُب َعلَيْهي

َ
وََلَك أ

ُ
 {250-219:ابلقرة}(َوَبيَّنُوا فَأ

وصور كتمان ما أنزل اهلل تعاىل عديدة ومنها صورة السىع إىل اختاذ مناهج يف 
لُع منها ىلع ما يف القرآن الكريم من حقائق ادلرس بليان القرآن ا لكريم اليثطَّ

معاىن اهلدى ودقائقها ولطائفها ،فإن يف شغل انلاسي بمثل هذه املناهج رصف 
   0هلممهم وجهدهم عن ابليان القويم ملعاىن القرآن الكريم 

لكماته وتراكيبه وصوره والوقوف ىلع منهاج : وادلرس العرِب للقرآن الكريم 
نة فيه يفتقر املرء معه إىل املصابرة واملرابطة وطول اتلأمل واملراجعـة لعل اإلبا

يف لك مراجعة ما يطلع ىلع دقيقة من دقائقة ولطيفة من لطائفه الىت التتناىه 
، ولعل واحدة منها تكون مفتاح باب الولوج يف مقام من مقامات القرب 



 147 

، فتتحقق الصحبة احلقة  األقدس ، فيكون األنس باهلل تعاىل وبكتابه الكريم
ـًا فيفوز العبد برشف األهلية العظًم   :لكتاب اهلل تعاىل تالوة وتدبًرا وخَتَلًُّق

: " قال رسول اهلل صِل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم:عْن أنٍس بن مالك قال ) 
َن انلَّاسي  قالوا  يارسوَل اهللي ،َمْن هْم ؟: إنَّ هللي أْهلينَي مي

هْ : "قاَل  
َ
تُُه هْم أ  {121:ر0ح -املقدمة: ابن ماجة}"(ُل الُقرآني أهُل اهللي وَخاصَّ

وىلع مقدار حتقيق مقومات أهلية القرآن الكريم تالوة وتدبًرا وتأدبًا وَتَعلًُما  
ته   0وتعليًما يكون مقداردخول العبد يف أهل اهلل تعاىل وخاصَّ

ن)  َظٌة مي وْعي َها انلَّاُس قَْد َجاَءتُْكم مَّ ُدوري َوُهًدى  يَأيُّ يَما يفي الصُّ َقاٌء ل بُكْم وَشي رَّ
نينَي  يلُْمْؤمي ظٌة ل ا }{ َوموْعي مَّ ْل بيَفْضلي اهللي َوبيرمَْحَتيهي فَبيَذليَك فَلْيَْفرَُحوا ُهَو َخرْيٌ مي

قُ
 {12-13: يونس}(  جَيَْمُعوَن 

 سبحانك امهلل وحبمدك أشهد ان الهلإ إال انت أستغفرك  وأتوب إيلك
اهلل وسلَّم وبارك ىلع عبده ونبيه ورسوهل سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه وصِّل 

  0 عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد لكماته واحلمد هلل رب العاملني
 وكتبه          

  حممود توفيق حممد سعد
 األستاذ يف جامعة األزهر

 ـــــــــــــــــــ
 القاهرة ـ حدائق الزيتون

21-22-2211 
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 ثبت املصادر واملراجع                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــ                              

: ت  0أليب بكر أمحد بن احلسني بن ىلع ابليهيق    0 األسمـاء والصفـات}{ 
 املر ز اإلساليم للكتاب : ط0زاهد الكوثري 

 2207/الفكر العرِب دار 0أليب حيان األندليس0 ابلحر املحيط}{ 
: ت 0بلدر ادلين حممد بن عبد اهلل الزر يش  0 الربهان يف علوم القرآن}{ 

 0بريوت   0دار املعرفة  0حممد أبو الفضل 
ضمن ثالث رسائل يف إعجاز  0أليب سليمان اخلطايب  بيان إعجاز القرآن}{ 

 2723 –دار املعارف : حممد خلف اهلل ،و زغلول سالم  ط: ت0القرآن 
طه عبد : ت 0أليب الرباكت بن األنباري 0 ابليان يف غريب إعراب القرآن}{ 

  2200 –القاهرة  –اهليئة املرصية : ط -احلميد
أليب ابلقاء عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل     0 اتلبيان يف إعراب القرآن}{ 

 ــ القاهرة 2799املكتبة اتلوفيقية ــ  0العكربي
 2722:ادلاراتلونسية للنرش 0للطاهربن اعشور 0اتلحريرواتلنوير}{  

: ت 0أليب إسحاق إبراهيم بن الرسي الزجاج  0تفسري أسماء اهلل احلسىن }{ 
 02205دمشق 0دار املأمون للرتاث 0أمحد ادلقاق

 القاهرة –دارالغد العرِب : ط0الطربي: جامع ابليان يف تأويل القرآن }{
 0برشح ابن حجر0 عبد اهلل ابلخاري أليب0اجلامع الصحيح املسند املخترص  }{
 2722:القاهرة  0ابلهية املرصية: مصورة عن ط:: ط
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صالح آل : مراجعة0أليب عيىس الرتمزي  0 اجلامع املخترص من السنن }{
 02210الرياض  0دار السالم للنرش  0الشيخ

  0دار املدين0حممود شاكر: ت0لعبد القاهر امجرجاين  3دالئل اإلعجاز }{
 القاهرة  0دارالرتاث:ط0أمحد شاكر: ت 3ســالة لإلمام الشافيعالر}{ 
أمحد : ت0أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي 3سنن أيب داود  }{

 القاهرة -2207 0مصطىف احلليب : ط 0سعد ىلع 
فؤاد عبد : ت0أليب عبد اهلل حممد بن يزيد تالقزويِن   0 سنن ابن ماجة}{ 

 بريوت   0لعلمية املكتبة ا 0ابلايق 
أمحد : ت 0أليب سليمان اخلطايب  رشح أسماء اهلل احلسىن : شأن ادلاعء }{

 02202دمشق  0دار املأمون للرتاث 0يوسف ادلقاق
 

 القاهرة  0عيىس احلليب : ط 0فؤاد عبد ابلايق : ت 0 3صحيح مسلم  }{
: ط 0وي عبد الكريم العزبا: ت0أليب سليمان  اخلطايب     0غريب احلديث }{ 

  0مر ز ابلحث العلًم  0جامعة أم القرى
دار إحياء  0البن حجر العسقالين   0فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري  }{

 0ابلهية املرصية  -2722:مصورة عن ط -الرتاث العرِب 
سليمان بن    3الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني لدلقائق اخلفية}{ 

 0القاهرة 0عيىس احلليب:ط 0عمرالعجيِل الشهري بامجمل
 2205جدة 0دار العلم  0سيد قطب      0يف ظالل القرآن  }{ 
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حممد صادق : ت 0أليب القاسم الزخمرشي     3الكشاف عن حقائق اتلزنيل  }{
 ـ القاهرة2791مصطىف احلليب ــ : ط 0القمحاوي 

سبيع : ت 0أليب بكر بن مهران األصبهاين  3املبسوط يف القراءات العرش }{ 
 2202جدة –دار القبلة :ط 0محزة حاكِم 

عبد السالم حممد : ت 0أليب العباس أمحد بن حييي ثعلب     0جمالس ثعلب  }{
 القاهرة  0دار املعارف ( 7: )ط 0هارون 

القاهرة  –دار الرمحة : ط 0بن قاسم انلجدي : مجع3جمموع فتاوى ابن تيمية }{
0 

أليب الفتح ابن   3اءات واإليضاح عنها املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القر }{
: ط –ىلع انلجدي ناصف، عبد احلليم انلجار ،وعبد الفتاح شليب : ت0جىن 

  2221 –القاهرة  –وزارة األوقاف  -املجلس األىلع للشئون اإلسالمية
أليب حممدعبد احلق بن اغلب بن 0املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز }{

 2200لس اللعلًم بفاس ـاملج:ت0عطية األندليس
 0القاهرة  0دار الفكر العرِب  0: مسند اإلمام أمحد بن حنبل }{
 دار الرسور 0جنايت،و انلجار: ت 0أليب ز ريا الفراء 0 معاين القرآن}{ 
دار إحياء الكتب : ط 0مجمال ادلين بن هشام األنصاري   0مغىن اللبيب  }{

 0العربية ـ القاهرة 
أليب القاسم احلسني بن حممد الراغب    0القرآن  املفردات يف غريب}{ 

 0القاهرة  –مصطىف احلليب  -2722: ط0حممد كيالين : ت 0األصفهاين 
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 0عبد اهلل دراز : ت 0أليب إسحاق الشاطيب      3املوافقات يف أصول الرشيعة  }{
 القاهرة  - 2791دار الفكر العرِب ـ 

دار : ط 0حممد بن حممد بن امجزري  أليب اخلري 3النرشيف القراءات العرش  }{
 بريوت 0الكتب العلمية 

لربهان ادلين إبراهيم بن عمر ابلقايع : نظم ادلرر يف تناسب اآليات والسور }{
 2221بريوت  0دار الكتب العلمية : ط –

 
 
 
 

 فهرس املوضوعـــات
00000 

 (-7:ص )  املقدمـــة
 (21-3:ص )                   اتلمهيد 
 لعلم خبصائص لسان العربية ومنهج اإلبانة فيهمزنلة ا

اقتضاء عربيته منهجا  –مناط عربيته  –داللة عربيته  –عربية بيان القرآن 
عناية الشافيع يف كتابه الرسالة بتقرير عربية القرآن منهج  -عربيا يف فقهه  

وجه إعالنه عربية  _إنكاره أن يكون يف القرآن لفظ أعجِم  -إبانة  
فهم القرآن من لسان  _املوافقات " هذا يف كتابه " الشاطيب " تقرير  –القرآن 

االجتهاد يف فقه القرآن يوجب االجتهاد يف لسان العربية  –العربية عنده 
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بيان لك مبني ىلع قدر علمه  –بيان الشافيع خصائص لسان العرب  _عنده 
 يع امجريم توجيه الشاطيب صن –امجريم يفىت يف الرشيعة من كتاب سيبويه  –

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 (271 -25:ص )  اتلحريض ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل

 (25:ص ) نص اآليات من سورة اتلوبة 
 (12-23:ص )  السياق:املبحث األول  

 (12-29:ص ) رتتيل سياق ال( 29-23: ص )سياق الزنول
 (13-11:ص )  القراءات القرآنية يف اآليات: املبحث اثلاين 

 _أنزل القرآن ىلع سبعة أحرف : حديث  –تعدد وجوه األداء من فيض الرمحة 
القراءات يف اآليات من  –رأي الزر يش يف فائدة معرفة توجيه القراءات 

 –القراءة الصحيحة أراكن  –حكم املفاضلة بني القراءات  –سورة اتلوبة 
 0انلظر يف القراءات القرآنية من أصول ادلراسة العربية للقرآن الكريم 

 
 (17    - 12:ص )  الصورة واملدلول وادلاللة: املفردات : املبحث اثلالث 

وجوه  _ما تقتضيه فصاحة اللكمة  –مفردات القرآن من مفردات العربية 
 معىن الغريب  توجيه اخلطايب –الفصاحة عند ابلالغيني 
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 –عمود بالغة اخلطاب عند اخلطايب : مفردات القرآن بني الرتادف واتلبيان 
 –رأي ابن عطية  –موقف عبد القاهر من الرتادف  –موقفه من الرتادف 

 0عطاء تلك األبعاد  –أبعاد اللكمة القرآنية 
 
 
 

 :صورة وداللة : معجم اآليات 
حتزن  –جنود  --جعل   -ثاين اثنني   –تثاقل  –استبدل  –أيد  –آمن  –ايلم 

ـ عزيز ــ  –سكينة  –سبيل  –رأى  –خفاف  –حكيم  – ـ عذاب ـ ضـــر ـ
  0الغارـــ قدير ـــ قوم ـــ كفر ـــ متاع ـــ نصــر ـــ نفرــ يـــا 

 
 (  51 -12:ص )  الوجوه اإلعرابية يف اآليات:  املبحث الرابع 

 0لفقه املعىن أهمية انلظر يف الوجوه اإلعرابية 
 (11:ص () يأيها اذلين آمنوا)إعراب 
 (11: ص () مالكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل ال : ) إعراب 
 ( 15: ص () أرضيتم باحلياة ادلنيا من اآلخرة ) إعراب 
 (13:ص ( ) فما متاع احلياة ادلنيا يف اآلخرة إال قليل: ) إعراب 
 (12: ص  ()0000ماإال اتنفروا يعذبكم عذابًا أيل) إعراب 
 ( 19:  ص ( )واهلل ىلع لك يشء قدير :)إعراب 
 (50ص ()إال تنرصوه فقد نرصه اهلل : )إعراب 
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 (50:ص()إذ أخرجه اذلين كفروا ثاين اثنني : )إعراب 
 ( 52:ص ( )إذ هما يف الغار إذ يقول لصاحبه الحتزن إن اهلل معنا: ) إعراب 
 ( 51 – 52: ص ( )000فأنزل اهلل سكينته عليه : ) إعراب 
 (57: ص ( ) وَكمة اهلل يه العليا واهلل عزيز حكيم : ) إعراب 
 ( 52: ص( ) 000انفروا خفافا وثقاال : ) إعراب 
 ( 52: ص( ) ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون : ) إعراب 

 
 ( 271– 55: ص)  السمات ابلالغية وفقه املعىن القرآين: املبحث اخلامس 

 
 (32-55:ص ) يأيها اذلين آمنوا: يف اء دبــالغة انلـــ

" آمنوا"وجه اصطفاء الفعل  –وجه تعريف املنادى بالصلة  –وجه انلداء بيا 
 آمنوا : حذف متعلق الفعل 

 
 (39  - 32:ص )مالكم إذا قيل لكم انفروا   :بالغة االستفهام يف 

ول ــ وجه قيل للمفع: مالكم ـ وجه املعىن فيه ـ بناء الفعل : االستفهام يف 
انفروا ـ وجه : لكم ــ بالغة اصطفاء الفعل : ذلك ــ وجه ابليان بقوهل 

ـ اإلجياز باحلذف يف ـ راي ابن جرير والزخمرشي ـ انفروا : تعديته بيف دون إىل 
يف سبيل اهلل ـ : يف سبيل اهلل ــ تقدير املحذوف ــ وجه احلذف ـ اتلقييد بـ

ـ اصط ـ يف سبيل اهلل  ـ داللة املادة والصورة يف " سبيل " و" يف" فاء املراد بقوهل ـ
ـ املقايبلة بني " اثاقلتم "  بإىل ــ وجوه " اثاقلتم :" ــ تعدية " اثاقلتم " و" قيل:" ـ
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ــ بيان " اثاقلتم " املعىن عند أهل العلم ــ الوجه املختار ــ االستعارة يف 
عند سيد قطب ــ  "اثاقلتم "اتلناسب بني املعىن والصورة الصوتية لقوهل 

 ما يف أالية من اتلورية " إىل األرض " اسلوب اتلوجيه يف 
 

 (27-20) أرضيتم باحلياة ادلنيا من اآلخرة: بالغة االستفهام يف 
ريض ــ امجناس بني رضيتم واألرض ــ : داللة االستفهام باهلمزة ـ مدلول 

هل ــ وجه اصطفاء ريض بابلاء ــ نعت احلياة بادلنيا وظال: وجه تعدية الفعل 
احلياة ادلنيا " من اآلخرة ــ املقابِل بني "يف " من "داللة  –" ادلنيا" صيغة 

 0حذف املوصوف يف اآلخرة ودالتله ــ  االحتباك يف اآلية " واآلخرة 
 

ص (     )فما متاع احلياة ادلنيا يف اآلخرة إال قليل :" بــالغة القصــر يف قوهل 
:22 –25 ) 

وجه ابليان بكلمة متاع  –اإلظهار موضع اإلضمار  –الفاء وجه العطف ب
ـ اسلوب القرص " يف " املقايسة يف لكمة " معىن " يف اآلخرة " ـــحذف متعلق 

 يف هذه امجملة ودالتله  ـــ وجه ترك ذكر املقابل ملتاع احلياة ادلنيا 
 

 ( 91 --23:ص)3333إال تنفرو: بـــالغة الشـرط يف قوهل 
ودالتله ـ العدول عن إدخال " إن" اصطفاء " إال تنفروا " ط يف داللة الرش

عالقة هذا احلذف " تنفروا " الرشط ىلع اإلثبات ـداللةحذف متعلق 
:" ـــ وجه العالقة بني امجزاء والعمل يف ...." مالكم :"باالستفهام يف 



 156 

" و" يعذبكم  ”ـ وصف العذاب باأليلم ــ العطف بالواو بني " يعذبكم
وامجامع بينهما ـ داللة االستبدال ىلع عظيم اتلهديد والرتهيب ـ " ل يستبد

ـ " قوما" وجه اصطفاء " يستبدل قوما غري م " مرااعة انلظري ـ بالغة احلذف 
ــ " واهلل ىلع لك يشء قدير:" ـ اتلذييل بقوهل" وال تُضوه:" داللة انليف يف 

ـ وضع الظاهر موضع املضمر ــ ـ اتلناىغ  داللة اسمية امجملة ـ تقديم املتعلق 
 " وقدير" قليل" بني 

 
 (229  - 95:ص()3333333إال تنرصوه      :" بالغة الرشط يف 

ـ " نرصه " ــ داللة اإلضمار يف " ال"وجه ابليان يبإن الرشطية ـ وجه انليف بـ
ـ تعريف املسند إيله  ـ إقامة قد نرصه اهلل مقام امجواب ـ حذف جواب الرشط 

ثاين اثنني ـ وجه : ــ اتلقييد باحلال ودالتله " اذلين كفروا  "بالصلة يف 
إذ هما يف الغارـــ مناقشة هذا القول وترجيح اتلعديد ، وبيان :ابلديلة يف 

" ـ وجه ابليان بالفعل " الحتزن" عالقته بالسياق والقصد ـــ داللة انليه يف
إن اهلل " و يد يفـ الفرق بني احلزن واخلوف ــ وجه اتل" ختاف" دون " حتزن 

أراء العلماء يف ذلك ـــ داللة اإلنزال يف " اهلل معنا:" معنا ــــ وجه املعىن يف 
ـ توجيه الضمري يف :"  ترجيح عوده إلىانليب صِل " عليه :" أنزل اهلل السكينة ـــ

" جعل" ،"أيد" ،"أنزل:" اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم ــبالغة الوصل بني 
وجه " لم تروها " نعت امجنود بقوهل" جبنود" وداللة ابلاء يف " دأي" اصطفاء الفعل

وجه املعىن يف  —جعل:" وجه اصطفاء الفعل" لكمة اذلين كفروا " املعىن يف 
لكمة " ـ بالغة القرص يف " لكمة " ـــ توجيه قراءة الرفع يف " لكمة اهلل :" قوهل 
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لكمة اهلل " و" ين كفروا السفِل جعل لكمة اذل: " ـ املقابلة بني " اهلل يه العليا 
" ما يتناسل من هذه املقابلة من لطائف املعاين ـــ توجيه قراءة " يه العليا 

ـ اتلذييل بقوهل " لكمة" بنصب " يعقوب ـ وجه عطفها " واهلل عزيز حكيم :" ـ  0ـ
 

 (271-- 210:ص)(3333انفروا خفافا:" بالغة األمر يف قوهل 
اتساع املخاطبني به ـ نقد القول " انفروا:"اخلطاب يف مناسبة األمر ملا قبله ـ 

ـ " خفافًا وثقااًل " بتخصيصهم ـ وجه داللة األمر به ـ اتلقييد باحلال 
" ـ تقديم   " وجاهدوا " انفروا" ـ بالغة العطف بني " االستعارة يق خفافًا وثقاالً 

 يف  سبيل  اهلل ـ " ىلع " باموالكم وأنفسكم 
ـ تنكري املسند " أنفسكم " ىلع "  أموالكم" تقديم  ـ بالغة اإلشارة بذلكم 

 0" إن كنتم تعلمون " ـ جتريد امجملة اخلربية من املؤ دات ـ الفاصلة
 

 (275:ص) اخلاتـــــــــــمة
 

 ( 279:ص) ثنت املصادر واملراجع
 (227:  ص)فهرست املوضواعت 
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 للمؤلــف
 

O  0جاز يف ضوء ابليان القرآين إشَكيلة امجمع بني احلقيقة وامل 
O  اإلغريض يف الفرق بني الكناية واتلعريض 

 حتقيق ودراسة    (       تليق ادلين السبيك)      
O    تغييب اإلسالم احلق: 

    دراسة يف اعتداء أدعياء اتلنوير ىلع القرآن الكريم      
O     دراسة بيانة ناقدة:داللة األلفاظ عند األصويلني 
O     دراسة بيانية ناقدة : سبل االستنباط من الكتاب والسنة 
O     0صورة األمر وانليه يف اذلكر احلكيم 
O     0منهجا وجر ة : فقه بيان انلبوة 
O     سلسلة كتاب األمة ـ قطر : فقه تغيري املنكر 
O     البن األثري  0قراءة يف املثل السائر 
O     الطريق إىل فقه الشعردراسة يف معالم :قطرات انلدى 
O     0مسالك العطف بني اإلنشاء واخلرب  
O     0معالم اتللكيف واتلثقيف  يف آيات الربا من سورة ابلقرة 
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O     0دراسة يف ابلالغة انلبوية : من مرياث انلبوة  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ـ اعبد]  ـ القاهرة  ـ تطلب هذه املؤلفات من مكتبة وهبة  ش امجمهورية  22ين 
 ] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 مؤلفات قيــــــــــــد الطبع

 
 اتلمهيد يف إعجاز القرآن املجيد =  2
 نظرية انلظم امجرجانية وأهميتها يف قراءة انلص =  1
 0دراسة عربية : نظرية القراءة واتللىق=  7
 
 


