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دراسة تحليلية تتناول
ِ
المنادى)
والمنادي ،وما ولي األداة ،وما ولي
والمنادى،
(األداة،
َ
َ

وقد أضفت إليه فوائد سمعتها من األستاذ الدكتور العالمة
إبراهيم عبد الرحمن خليفة  وفوائد أخر متفرقة
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الطبعة األولىُُْْ :ىػََِِ/ـ
رقم اإليداعََِِ/ََُِّ :
الرقم الدولي978-977-6838-54-3 :
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:

رب العا٤بْب ،القريب من عباده التائبْب ،آّيب دعوة السائلْب ،كالصبلة
ا٢بمد هلل ّْ
كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كا٤برسلْب ،كقدكة ا٣بلق أٝبعْب ،كمبْب آيات الذكر ا٢بكيم.
لكل
أما بعد :فإف القرآف الكرمي ىو خطاب ا٣بالد ا٤بنزؿ للعا٤بْب ،ىدل كرٞبة كتبيانا ّْ
شيء ،يهدم للٍب ىي أقوـ ،كينّب بصائر السالكْب.
ا٤بسلم عقيدتو ،كبو يعرؼ عبادتو ،كما يرضي ربو
كىو دستور ىذه األمة ،فمنو يستمد
ي
ٱباطب
 ،كفيو ما ٰبتاج إليو من التوجيهات كاإلرشادات ُب األخبلؽ كا٤بعامبلت.
ي
كيكرمو ،ففيو :األمر كالنَّهي كاالستفهاـ
كل مداخلها ،ٱباطب اإلنساف ّْ
النَّفس البشريَّة من ّْ
كالعرض كالتَّمِب ،كالدعاء ،كالنّْداء ،كالَبَّجي ،كالتَّمِب ،كالنَّفي..اْب.
َّليل.
َّعليم كالت
َّشخيص ك َّ
القصةي كالعربةي ،كاآليةي الكونيةي ك َّ
ي
كفيو :التَّوجيوي كالت ي
ا٢بجةي كالد ي
حٌب َّ
يتمكن منو فيزيده إٲبانا كطاعة.
قلب ا٤بؤمن َّ
يدخل ى
ي
األحاسيس
يبلمس
عميق التَّأثّب،
كيتميَّػيز النداء من بْب أساليب ا٣بطاب القرآين بأنَّو ي
ى
ي
س فيها القناعة..
كيثّب
األفكار العقليَّةّْ ،
ى
اإلنسانيَّة ،ي
فيؤس ي
ع ٗبا يتبلءـ مع حاؿ ا٤بخاطبْب كاستجابتهم؛ َّ
فإف كجوه ا٤بخاطىبات ُب
كما أنَّو َّ
يتنو ي
َّاـ مع ا٤بقاـ كمقتضى ا٢باؿ.
القرآف الكرمي فيها التَّوافق الت ُّ
كيتبْب للباح من در ً
اسة ىذه
كال
ٰبتاج ا٤برءي لكث ًّب تدبُّور ليلظ ى
َ ذل التَّنوع َّ ،ي
ي
ً
درجات الد ً
الن ً
ُّصوص َّ
ّْقة،
دائما ٕبي ي يعبّْػير بأقصى
أف ىذا الت ى
َّنوع ال ٯبرم عبثنا ،بل إنَّو يأٌب ن
اقف كا٤بوضوعات كا٤بخاطىبْب ،كٗبا يليق ً
تغّب ا٤بعُب ا٤براد تبعا للمو ً
ٔببلؿ
كٕبساسيَّوة بالغى وة عن ُّ
ي
ن
يناسب قدر ا٤بخاطب أك ا٤بخاطىبْب .كما َّ
يتبلءـ مع
َّنوع
ربوبيَّة اهلل  ،كٗبا
أف الت ى
ي
ي
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ً
مقتضيات ا٤بعاين كاأللفاظ ،كمع ً
طبيعة ا٤بخاطىبْب ،كمكانة ا٤بخا ًطب -بكسر الطاء ا٤بهملة،-
كا٤بخاطىب –بفتح الطاء ا٤بهملة.-
كاإلنساف مدينّّ بالطبع ،ال ٲبكنو التفرد عن ا١بماعة بعيشو ،بل يفتقر بعضهم لبعض ُب
مصاّب الدارين(ُ) .قاؿ اإلماـ الرازم " :إ َّف اإلنساف خلق مدنيِّا بالطبع؛ َّ
ألف اإلنساف
الواحد ال ينتظم مصا٢بو إال عند كجود مدينة تامة ،حٌب أف ىذا ٰبرث ،كذل يطظن،
مشغوال ٗبهم،
كذل ٱببز ،كذل ينسج ،كىذا ٱبيط .كبا١بملة فيكوف كل كاحدة منهم
ن
كينتظم من أعماؿ ا١بميع مصاّب ا١بميع"(ِ).
كاللُّغة جاءت ٢باجة ا٤بخاطىبْب بعضهم لبعض .كاألصل عندما تضع اللُّغة كلم نة إلفادة
فأكؿ ما ٰبتاج اإلنساف إٔب
ألكؿ حاجة اإلنساف ا٤بخاطىبَّ ،
معُب من ا٤بعاين أف تضعها َّ
التَّعامل مع الكوف احمليط بو.
احدا من النَّاس
كاألصل أف يكوف ذل الوضع للظاجات َّ
احملسة .كلنفَبض أف معنا ك ن
فقط ُب بيئتو ،فعندما نريد أف يصبح بيننا كبينو تفاىم ،كلنفَبض أنَّنا ٬باؼ عليو من حيو واف
مفَبس ك و
و
اقف أمامنا فإننا نشّب لو ٗبا يفيد االبتعاد عنو ،كعندما نشّب لو بذل إ٭با نشّب لو
على و
شيء ٧بسوس ،فإنَّنا نضع للظيواف ا٠بنا ٕبي لو كاف ا٤بخاطىب ال يرل إشارتنا يفهم من
الكلمة الٍب سنضعها َّ
مثبل :أس هد .فأسد؛ لتنبو
أف الذم أمامو حيوا هف مفَبس ،أك الذم سيأتيو ن
ا٤بخاطىب ،فاصطلظنا َّ
أف ا٢بيواف ا٤بفَبس (أسد) ،فعندما أقوؿ( :أسد) ينظر إٔب ىذا ا٢بيواف.
ً
كسائل االتّْصاؿ بْب البشر ،كىو ٰبقق أىدافنا ،كالتظذير كالتنبيو
ّْداء كسيلةه من
كالن ى
كاإلرشاد ..إٔب غّب ذل  .كفيو ما ُّ
يدؿ على اجتماعيَّة اللُّغة العربيَّة من حي تنوع أدكات
النداء ٗبا يتوافق مع ا٢باؿ ،كٰبقق الغاية منو.
كالنداء ال ييستغُب عنو؛ ألٮبيتو كا٢باجة إليو؛ كلذل كثر استخدامو بْب البشر ،كلكنو
ٛبيز ُب اللغة العربية بالتنوع ،حي ٚبتلف األداة كاألسلوب ٗبا يتناسب مع الغرض كا٤بقاـ
ٛبيزا عن
كا٢باؿ ،كذل من خصائص اللغة العربية الٍب أضفت على أساليب ا٣بطاب بيػ ٍع ندا ك ن
سائر اللغات األخرل.
(ُ) انظر :فيض القدير (ٔ.)ِِٓ/
(ِ) تفسّب الرازم (ِٔ ،)ّٖٔ/كانظر :ا٤بقدمة ،البن خلدكف (ُْ.)ّْ -
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كاللغة العربية ىي لغة القرآف الكرمي ا٤بنزؿ ،كقد كثر استخداـ النداء ُب القرآف الكرمي،
كيثّب
يبلمس
عميق التَّأثّب،
كٛبيز من بْب أساليب ا٣بطاب األخرل بأنَّو ي
األحاسيس اإلنسانيَّة ،ي
ى
ي
س فيها القناعة ،فهو ينبو ا٤بخاطىب إٔب ما ينفعو ،كيصلح أحوالو ُب
األفكار العقليَّةّْ ،
ى
فيؤس ي
ً
الدارين ،كيؤنسو بالقرب من ا٤بنادم.
ع ٗبا يتبلءـ مع حاؿ ا٤بخاطبْب كاستجابتهم؛ َّ
فإف كجوه ا٤بخاطىبات ُب
كما أنَّو َّ
يتنو ي
َّاـ مع ا٤بقاـ كمقتضى ا٢باؿ.
القرآف الكرمي عامة فيها :التَّوافق الت ُّ
السبلـ " :النّْداء تنبيو للمنادل؛ ليسمع ما يلقى
قاؿ اإلماـ ُّ
عز الدين بن عبد َّ
إليو بعد النّْداء من الكبلـ؛ ليعمل ٗبقتضاه؛ كلذل كثر النّْداء ُب القرآف"(ُ).
إف النّْداء ىو من أنواع ا٣بطاب القرآين ا٤بباشرَّ ،
َّ
كإف التَّعرؼ على أساليب ا٣بطاب
ا٤بنادل إٔب أٮبية ا٣بطاب
تعر ه
القرآين ا٤بباشر ُّ
ؼ على أبلغ أنواع ا٣بطاب مع اآلخر ،ينبو ى
ا٤بنادل من القرب أك التوسط أك البعد.
بأسلوب يناسب حاؿ ى
كلببلغة النداء ُب القرآف الكرمي أكجو متنوعة من حي ما يتضمنو ا٣بطاب من التَّلوين،
الَبىيب ،كما
الَبغيب ك َّ
كالتَّناسق ،كاألمر أك النَّهي ،كالتَّوجيو كاإلرشاد ،كا٢بوار ،كالتَّظذير ،ك َّ
َّاـ مع ا٤بقاـ كمقتضى ا٢باؿ.
ُب ذل كلو من التَّوافق الت ُّ
فتبْب أف كظيفة النداء تكمن ُب كونو كسيلة للتَّواصل بْب النَّاس؛ َّإما للظوار بينهم،
السباؽ .كافتتاح الكبلـ بالنّْداء دليل على االعتناء
َّ
السياؽ أك ّْ
كإما ألغراض أخرل تفهم من ّْ
كالتَّنبيو ٗبا سيلقى على ا٤بخاطىب –بفتح الطاء ا٤بهملة ،-ككأنَّو ييعً ُّد نفسو كيهيئها ّْ
لتلقي ما
يقاؿ لو.
ا٤بنادل ،فيكوف ما فيو
كفيو ىح ّّ على االىتماـ ٗبوضوع الكبلـ ،كدعوةه للتَّبصر ٗبا كٕب ى
ً
ا٤بنادل ،كإٔب التنبو كالتأمل
من التَّنبيو ،كمعاين االتّْصاؿ كالقرب من ا٤بنادم أدعى إٔب استجابة ى
٤با ٰبويو ذل ا٣بطاب من ا٤بعاين كالقيم ،كىو متيقَّْ فطن ،كعلى بصّبة بالعاقبة كا٤بآؿ ٤بن
استجاب أك أعرض.

(ُ) اإلشارة إٔب اإلٯباز ُب بعض أنواع آّاز (ص.)ُِٕ:
7

ػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

ً
تقرر َّ
ا٤بنادل ،كىو من كسائل التواصل
فإذا َّ
أف النداء من كسائل االتصاؿ بْب ا٤بنادم ك ى
ً
فإف اللغة كحدىا ال تكفي ُب ً
بْب البشر َّ
الغايات كا٤بصاّب بْب
تلبية ا٢باجات؛ الختبلؼ
خّبا لو.
ا٤بخاطىبْب ،فما يتضمنو ا٣بطاب –كا٢بالة ىذه -قد ال يكوف مصلظة للمخاطب أك ن
ً
خّب كنفع ٥بم.
فما ٲبيز ا٣بطاب اإل٥بي أنو خطاب من العآب بأحواؿ العباد ،كٗبا فيو ه
كتسرم مقاصد ذل ا٣بطاب اإل٥بي إٔب من كفقو اهلل  لبلنتفاع ٗبا تضمنو من ركعة
األسلوب ،كشرؼ الغاية.
فإذا ٙبقق االتصاؿ بْب البشر من خبلؿ النداء أك غّبه من كسائل االتصاؿ فبل َّ
بد ُب
متبعا؛ ألف االجتماع مظنة التنافس كالتنازع
كل حاؿ من قانوف أخبلقي يكوف
منهجا ن
ن
كاالختبلؼ .كأىواء الناس متفرقة ،كمصا٢بهم متباينة؛ فلذل أرسل اهلل  الرسل
؛ لفض النزاع بْب البشر ،كإلرشاد الناس إٔب ا٢بق كا٣بّب ،كلبياف الباطل كالضبلؿ،
كلبلرتقاء كالسمو بأساليب ا٣بطاب ،من حي االلتزاـ بضوابطو كآدابوٗ ،با ٰبقق من التآلف
بْب البشر ،كالتعاكف البناء.
قاؿ اإلماـ الرازم " :فثبت أف اإلنساف مدين بالطبع .كعند اجتماعهم ُب
ا٤بوضع الواحد ٰبصل بينهم منازعات ك٨باصمات .كال َّ
بد من إنساف قادر قاىر يقطع تل
ا٣بصومات ،كيفصل تل ا٢بكومات .كذل ىو السلطاف الذم ينفذ حكمو على الكل.
فثبت أنو ال تنتظم مصاّب ا٣بلق إال بسلطاف قاىر سائسٍ .ب إف ذل السلطاف -القاىر
السائس -إف كاف حكمو على كفق ىواه كلطلب مصاّب دنياه ،عظم ضرره على ا٣بلق .فإنو
ٯبعل الرعية فداء لنفسو ،كيتوسل ّٔم إٔب ٙبصيل مقاصد نفسو .كذل يفضي إٔب ٚبريب
العآب ،ككقوع ا٥برج كا٤برج ُب ا٣بلق .كذل يفضي باآلخرة إٔب ىبلؾ ذل ا٤بل  .أما إذا
كانت أحكاـ ذل ا٤بل مطابقة للشريعة ا٢بقة اإل٥بية ،انتظمت مصاّب العآب ،كاتسعت
أبواب ا٣بّبات على أحسن الوجوه"(ُ).

ػ
(ُ) ا٤بصدر السابق (ِٔ ،)ّٖٔ/كانظر :ا٤بقدمة ،البن خلدكف (ُْ.)ّْ -
8

ػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

ػ
أدبابػاختغارػاضطوضوع :ػ
حي إنِب قد أعددت موسوعة ُب (أساليب ا٣بطاب ُب القرآف) ،فقد رأيت أف أفرد
تنوع أساليب النداء ٗبزيد من العناية كاالىتماـ ،كقد تناكلت ُب ىذه الدراسة بياف أداة النداء
ً
ا٤بنادل ،كالدركس
ا٤بنادل كا٤بنادم ،كما كٕب األداة ك ى
ا٤بستعملة ُب القرآف الكرمي ،كبياف ى
ا٤بستفادة.
كقد أضفت إٔب ىذه الدراسة ما ٲبيزىا عن الدراسات السابقة الٍب تناكلت جانبنا من
ا١بوانب ،كاالىتماـ باللغة فظسب ،أك الوعَ كاإلرشاد ،كأغفلت ا١بوانب األخرل من
التفسّب.
كقد أضفت فوائد ٠بعتها من العبلمة األستاذ الدكتور إبراىيم عبد الرٞبن خليفة
- أستاذ كرئيس قسم التفسّب ٔبامعة األزىر ُب القاىرة٩ -با يثرم البظ .
كما أنِب عمدت إٔب ترتيب النصوص على حسب الَبتيب ا٤بصظفي؛ ليسهل الرجوع
تفسّبا علميِّا
إليها .ككما حرصت على ترتيب آيات النداء فقد حرصت كذل على تفسّبىا
ن
ٙبليليِّا ،كٓب أغفل ا١بانب اإلرشادم كالدركس ا٤بستفادة.
كقد مهدت لدراسة النصوص ببياف معُب النَّداء ،كتوضيح أٮبيَّتو ،كما لو من و
مكانة بارزةو
ُب اللُّغة ،كدكر فعَّاؿ ُب ا٢بياة البشريَّة ،كبياف تنوع أساليبو ،كبياف ضوابطو كآدابو.
ككذل كانت العناية كاالىتماـ كذل بدراسة (ما كٕب أداة النداء كا٤بنادل)؛ كذل
َّ
الراجح من
ألف النّْداء ُب القرآف الكرمي إ٭با جاء بأداة كاحدة ،ىي (يا) ظاىرنة أك مقدَّرة على َّ
األقواؿ -على ما سيأٌبٖ -ببلؼ األمر كالنَّهي -مث نبل -من أساليب ا٣بطاب القرآين ،كالذم
يأٌب بأدكات كأساليب متعدّْدة ،فبينت السبب كا٢بكمة من ذل .
كُب العناية بدراسة (ما كٕب أداة النداء كا٤بنادل) ما فيو من األٮبيَّة كلفت ا٤بخاطىب إٔب
الَبغيب
ما يعقب النّْداء من األمر أك النَّهي ،أك التَّوجيو أك اإلرشاد ،أك التَّظذير كاإلغراء ،أك َّ
ُّ
يدؿ على َّ
أف االتّْصاؿ
عما يرد على ذىنو من التَّساؤالت .كذل
أك َّ
الَبىيب ،ككذل اإلجابة َّ
٦برد ّْاد و
ا٤بخاطب أك ً
ً
عاء يدَّعيو ا٤بخاطىب -بفتح الطاء ا٤بهملةَّ ،-
كإ٭با ىو
مع
ا٤بنادم ليس َّ
بالصفات الٍب ُّ
تدؿ على
استجابة ّٓموعةه من األكامر كالنَّواىي كاإلرشادات كاآلداب كٚبلق ّْ
9

ػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

ً
ٙبق ً
ا٤بخاطب
تضمنو ا٣بطاب ،كالوفاء لنً ىعم
ُّق معُب اإلٲباف ُب ا٤بخاطىب ،كإذعانو كامتثالو ٤با َّ
عليو ،كإحسانو إليو....اْب.

َ
َ ٍّ َ
ُ
كرٗبَّا تقدَّمت (ٝبلةي األمر) (ٝبل ىة النّْداء) كقولو  :ﵟ َودٔبُٔا إَِل اَّلل ِ َجِي ًػة خ َّح َٓة
ُْ ْ ُ َ
ٔنﵞ [النور .]ُّ:كإذا جاءت (ٝبلةي ا٣برب) بعد النّْداء تتبعها (ٝبلة األمر) كما ُب قولو
الٍؤٌِِ
َ
 :ﵟيَة خ َّح َٓة اجلٍّ ُ
ةس ُُض َب ٌَ َس ٌو ـَ ْ
ةظ َذ ٍِ ُػٔا َ ُ
ا١بمل
معو
٘بيء
كقد
].
ّٕ
[ا٢بج:
ﵞ
سل
ِ
ي
ي
َ ٌ ََ ُ
االستفهاميَّةي كا٣بربيَّةي كقولو ُ ب ا٣برب :ﵟيَة غ َِجةدِ ال ر ْٔف غييْس ًُﵞ [الزخرؼ.]ٖٔ:
َ َ
ََ َ
َ َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ِ
صﵞ [مرمي ،]ِْ:ﵟوية كٔم ٌة َِل
خ ل ًِ تػجس ٌة ال يعٍع وال حج ِ
كُب االستفهاـ :ﵟية خث ِ
َ
َْ ُ ُ َ
ََُْ َ
َُ
َُ ُ َ َ
َّ
َ
أدغٔك ًْ إَِل اجلٍّجةة ِﵞ [غافر ،]ُْ:ﵟيَة خح َٓة اذلي ََ آٌِٔا ل ًَِ تلٔلٔن ٌة ال تفػئنﵞ [الصف،]ِ:
َ َ َّ َ ٍّ َّ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ ٍّ ٍّ ُ َ َ
ﵟية خحٓة اجل ِِب ل ًِ ُت ِصم ٌة أخو اَّلل لمﵞ [التظرمي.]ُ:

كىنا فائدتاف:

و
فهم ُب الدّْين َّإما من ناحية األكامر
إحداهماُّ :
كل نداء ُب كتاب اهلل  يعقبو ه
كل ذل
كالنَّواىي الٍب عقدت ّٔا سعادة الدَّارينَّ ،
كإما مواعَ كزكاجر كقصص ٥بذا ا٤بعُبُّ ،
األرض بو ،فكاف حق ىذه أف
ا٣بلق ألجلو،
كقامت َّ
ٍ
السموات ك ي
اجع إٔب الدّْين الذم خلق ي
ر ه
الصيغة البليغة.
تدرؾ ّٔذه ّْ
َ َ
حكما .كُب قولو  :ﵟ َوُةد ْح َِةهُ ٌ َِْ
الثَّانية :النّْداء َّإ٭با يكوف للبعيد حقيق نة أك ن
َ

َ

َ

َّ
َ
ْ َ َ ٍّ ْ َ ُ
َن ًّيةﵞ [مرمي ]ِٓ:لطيفةه ،فإنَّو َّ بْب أنَّو كما ناداه ناجاه
ِت اىػٔر ِ األحٍ َِ وكصبِةه ِ
جةُ ِ
َّ
ً
أخرب  عن
أيضا ،كالنّْداء ٨باطبة األبعد ،كا٤بناجاةي ٨باطبةي األقرب،
ن
كألجل ىذه اللطيفة َ ى
ْ
َُ َ َ َُ ْ ُ ْ ْ َ َ َْ ُ َ
جم
٨باطبتة آلدـ  كحواء  بقولو  :ﵟوكيِة ية آدم اظسَ خُخ وزو
ْ ٍّ َ

َ
اْلِحﵞ [البقرة.]ّٓ:

ََ َُ ْ ُ
س َْﵞ [األعراؼٍ .]ُٗ:بَّ ٤با حكى عنهما مبلبسة ا٤بخالفة
كُب موضع :ﵟوية آدم اظ
ََ َ
ةد ُاْ ٍَة َر َّب ُٓ ٍَةﵞ [األعراؼ ،]ِِ:فأشعر ىذا اللَّفَ بالبعد
قاؿ ُب كصف خطابو ٥بما :ﵟوُ
السبلمة منها(ُ).
ألجل ا٤بخالفة كما أشعر اللَّفَ األ َّكؿ بالقرب عند َّ

(ُ) انظر :الربىاف ُب علوـ القرآف (ِ ،)ِّٓ -ِّّ/كانظر :الكشاؼ (ُ.)ِِٔ/
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ً
أذكر ىنا
كبعد بياف أٮبيَّة النّْداء بػ( :يا) ،كا٢بكمة من استخداـ ىذا ا٢برؼ دكف غّبه ،ي
ما يتعلَّق بصيغ النّْداء بػ( :يا).
ك بادئ ذم بدء أذكر أمرين:
األول :بياف عدد اآليات الٍب ذكرت فيها ىذه األداة ،كىو.]ّْٕ[ :
ك َّأما عدد التَّكرار فهو.]ّْٗ[ :

تبت النماذج على حسب الَبتيب ا٤بصظفي ،عدا
والثاني :ما يتعلق بالتمثيل ،فقد ر ي
الزمِب.
(نداء األنبياء)  فإهنا تأٌب مرتَّبة على حسب َّ
الَبتيب َّ
العاـ ،فإف كاف ىذا العموـ من كجو ،فإين أذكر اسم
كبالنّْسػبة للتَّمثيل ُب النّْداء ّْ
السورة ،كرقم اآلية ،من غّب ذكر ا٤بثاؿ نفسو ،كذل لكثرة األمثلة -كذل بغرض
ُّ
كضوحا.
االختصار -إال إذا كاف ذكر ا٤بثاؿ يزيد األمر
ن
كٕب ذل  ،كالقادر عليو.
كأسأؿ اهلل  القبوؿ كاإلخبلص ُب القوؿ كالعمل ،فهو ُّ

الكويت – حرسها اهلل
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ػ
ػ
ػ

اضططضبػاِّوَّل:ػ

ػ

طادَّةػاضظِّداءػسؽػاضػرآنػاضصرغم،ػوبغانػ

ػ

اضضُّعاتػوطاػغتطضَّقػباالذتػاق

وغتضطَّن:
مادة النّْداء ُب القرآف الكرمي.
ُ َّ -
ِ – بياف أكجو النّْداء ُب القرآف الكرمي.
ّ  -بياف اللُّغات ُب لفَ النّْداء ،كما يتعلَّق باالشتقاؽ.
أوَّالػ:ػطادَّةػاضظِّداءػسؽػاضػرآنػاضصرغم :ػ
ك َّأما ما َّدة (النّْداء) ُب القرآف الكرمي فهي على النَّظو التَّإب:
ﵟُ َِساءﵞ [البقرة[ ،]ُُٕ:مرمي.]ّ:

ََ َْ

ﵟذِةدد ُّﵞ [آؿ عمراف.]ّٗ:

َ

ﵟ ٌُِةدِيةﵞ [آؿ عمراف.]ُّٗ:

َ

ﵟ ُحِةدِيﵞ [آؿ عمراف.]ُّٗ:

َ َُْ

ﵟُةدحذ ًْﵞ [ا٤بائدة .]ٖٓ:

َ َ ُ

ﵟُةداْ ٍَةﵞ [األعراؼ.]ِِ:
ﵟُٔدواﵞ [األعراؼ.]ّْ:

َ َ

َ ْ
الزخرؼ.]ٕٕ:
ﵟوُةدواﵞ [األعراؼُّ [ ،]ْٔ:
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َ َ

ﵟُةدىﵞ [األعراؼ[ ،]َٓ – ْٖ – ْْ:مرمي[ ،]ّ:األنبياء[ ،]ٖٗ – ّٖ – ٕٔ:الشُّعراء،]َُ:
[ص[ ،]ُْ:القلم.]ْٖ:

َ ُ

ﵟُةدواﵞ [الكهف.]ِٓ:

ََ َ َ

ﵟذِةداْةﵞ [مرمي.]ِْ:

َ ََْ ُ
الصافات.]َُْ:
ﵟُةدحِةهﵞ [مرميَّ [ ،]ِٓ:
َ ّ

(ُ)

ﵟُسِيةﵞ [مرمي. ]ّٕ:

ُ

ﵟُٔد َ
ِيﵞ [طو[ ،]ُُ:النَّمل[ ،]ٖ:القصص[ ،]َّ:ا١بمعة.]ٗ:
َ ََْ

ﵟُةدحِةﵞ [القصص.]ْٔ:

َ

ُ
ْ
[فصلت.]ْٕ:
ﵟحِةدِي ًِٓﵞ [القصص[ ،]ِٔ:القصص[ ،]ٔٓ:القصصّْ ،]ْٕ:
َ
ُ
ﵟُةدِيس ًُﵞ [العنكبوت.]ِٗ:
َ َ َ

الصافات.]ٕٓ:
ﵟُةداُةﵞ [ َّ

ََ َ

ﵟذِةد ْواﵞ [ص[ ،]ّ:القمر.]ِٗ:

َ َ
ﵟُةداهُﵞ [النَّازعػات.]ُٔ:
َ َ َ

ﵟ ُحِةد ْونﵞ [غافر.]َُ:

َ

ﵟ ٍّ
اتلِةدِﵞ [غافر.]ِّ:
َ ُ َ َ

ﵟ ُحِةدوُمﵞ [ا٢بجرات.]ْ:
ﵟيِةدﵞ [ؽ.]ُْ:

ُ ْ ْ َ
َ
ُْ َ
ندم كناد ،كا١بمع األندية ،كمنو قولو  :ﵟودددٔن ِِف ُةدِيس ًُ ال ٍُِه َصﵞ
(ُ) النَّدم :آّلس ،يقاؿّّ :
ْ
َ
ُ
[العنكبوت ،]ِٗ:كقاؿ  :ﵟـي َي ْسع َُةدِيَ ُّﵞ [العلق ،]ُٕ:ك(النَّادم) :آّلس يىػٍن يدك القوـ حواليو ،كىو

النى ًدم ،كاألندية ٝبعو .ك٠بيت (دار الندكة) ٗبكة لبِب ىاشم؛ ألهنم إذا حزّٔم أمر نى ىد ٍكا إليها فاجتمعوا
ك(ناديٍػتيو
للتشاكر .ك(ندا فبلف الناس) :أم :دعاىم يندكىم .كقيل( :دار الندكة) :دار الدعوة إٔب الطعاـ .ى
مناداة) ،أم :جالستو .ك(تنادل القوـ) ،جلسوا ُب ناديهم ،كانتدكا :كذل  .انظر :تاج العركس ،مادة:

الصظاح( ،ص ،)ٖٖٔ:اللباب ُب علل البناء كاإلعراب (ُ .)ِّٖ/كيتبْب ٩با
(ندا) (َْ٨ ،)ٓٓ/بتار ّْ
بأم لفَ كاف كبْب النَّدم أك النَّادم الذم يدعى أك
سبق الصلة الوثيقة بْب النداء الذم ىو الدعاء ّْ
ينادل لو.
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ْ َ

ﵟال ٍُِةدِﵞ [ؽ.]ُْ:

َ ُ َ
ﵟ ُحِةدوج ُٓ ًْﵞ [ا٢بديد.]ُْ:
َََ َ

ﵟذذِةد ْواﵞ [القلم.]ُِ:

َ

ُ

ﵟُةدِيَّﵞ [العلق.]ُٕ:

ثاظغًا:ػأوجػػاضظِّداءػسؽػاضػرآنػاضصرغم :ػ
ا٤بفسرين َّ
أف النّْداء ُب القرآف على (ستَّة أك سبعة) أكجو:
ذكر بعض ّْ

ٍّ َ ُ َ ُ ُ َ
َ َ َ
ةد ْح ُذ ًْ إ ََل ٍّ
زض ًوا َوىػِ ًجزةﵞ
الصالة ِ اَّتشوْة ْ
أحدها :األذا يف :كمنػو قولػو  :ﵟِإَوذا ُ
ِ
[ا٤بائدة ،]ٖٓ:كقولو  :ﵟإ َذا ُُٔد َِي ل ٍّ
ِيصالة ِ ٌ َِْ يَ ْٔ ِم ْ ُ
اْل ٍُ َػحِﵞ [ا١بمعة.]ٗ:
ِ
ْ

َ َ
زّ ُ ِز َ
زةدى َر ٍّبز ُ
زس ًاء َرفِ ًّي زةﵞ [مػػرمي ،]ّ:كقولػػو
الثََّّاني :الػ ُّػدعاء :كمنػػو قولػػو  :ﵟإِذ ُز

:

ْ َ ُ
َ َ َّ َ ْ َ َ
َُ ً ْ َ َ
ُ
ٍّ
َ
ِزَ رجْزوﵞ [األنبيػاء ،]ٕٔ:كقولػو  :ﵟوخيزٔب إِذ ُزةدى ربزّﵞ
ٔخة إِذ ُةدى ٌ
ﵟوُ

[األنبياء.]ّٖ:

َ
(ُ)
ْ
َّ
ََ ََْ ُ ْ َ
َ
زَﵞ
الثَّالَّ  :التَّكلػػيم  :كمنػػو قولػػو  :ﵟوُةدحِززةه ٌِززَ جةُِز ِ
زت اىػززٔرِ األحٍز ِ
ْ َ ََْ
خ ِبَةُ ِت َّ
ََ ُْ َ
اىػٔرِ إِذ ُةدحِةﵞ [القصص.]ْٔ:
[مرمي ،]ِٓ:كقولو  :ﵟوٌة نِ ِ ِ
ْ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ ٍّ
َ
خ اىلٔم اىظزةل ِ ٍِ ﵞ
الرابع :األمر :كمنػو ق ػولو  :ﵟِإَوذ ُةدى ربم مَٔس أ ِن اا ِ
َّ

[الشعراء.)ِ(]َُ:

(ُ) كمن مراتب الوحي" :التَّكليم من كراء حجاب ،كما كلَّم موسى ؛ ك٥بذا ٠بَّى اهلل  ىذا (نداء)
َ ْ َ َ َ ٍّ ْ َ ُ َ
ََ ََ َ
َّ
ََ ََْ ُ ْ َ
ً
َن ًّيةﵞ ،كقاؿ  :ﵟـي ٍٍّة خدةْة
ك(٪بىاءن) فقاؿ  :ﵟوُةدحِةه ٌَِ جةُ ِِت اىػٔرِ األحٍ َِ وكصبِةه ِ
َ َ ْ َ َ َ َ ٍّ َ ْ
ْ َ
ّ ََ
َََ ْ َُْ َ
م ـَ ْ
ُُٔد َِي يَة ُم َ
ةظ َذ ٍِ ْع ل ٍَِة
َٔس ; إِ ِّن خُة َر َّبم ـةري ْع ج ْػييْم إُِم ثِةل َٔادِ ال ٍُل ٍّس ِس ُغ ًٔى < وخُة ارَتد
ُ
ْ َ
ُ َ
الرسل  ،كما قاؿ  :ﵟد ِيم ال َّص ُظو
ئَح =ﵞ [طو .]ُّ-ُُ:كىذا التَّكليم ّّ
٨بتص ببعض ُّ
ََ
َ ٍّ ْ
َ
ّ ْ ُ ٍّ َ ٍّ َ َّ
َ
اَّللﵞ [البقرة ،]ِّٓ:كقاؿ  :ﵟ َول َ ٍٍّة َجةء ُم َ
َٔس ل ِ ٍِيلةد َِِة
ـظي َِة َب ْػظ ُٓ ًْ لَع َب ْػ ٍض ًٌِِٓ ٌَ َكً
َ ٍّ
َ َ ٍّ َ َّ ُ َ َ ْ
سي ً
ِيٍةﵞ
َوَك ٍَ ُّ َر َّب ُّﵞ [األعراؼ ،]ُّْ:كقاؿ بعد ذكر إٰبائو إٔب األنبياء  :ﵟوَكً اَّلل مَٔس د

[النّْساء٦ ."]ُْٔ:بموع الفتاكل ،البن تيمية (ُِ.)َُْ/
ُّ
يستدؿ بو لذل
(ِ) ك٩با

َ
ب إذْ كَ َظيْ َِة إ ََل ُم َ
قػولو  :ﵟ َو ٌَة ُنِْ َ
خ ِِبَةُ ْ َ ْ
َٔس األ ْم َصﵞ [القصص.]ْْ:
ِ
ِت اىؾص ِ ّ ِ ِ
ِ
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َ

ْ
ْ َ
الخامس :النَّفخ ُب الصور :كمنػو قولػو  :ﵟ َو ْ
ِزَ ٌَزن ٍن
اظ َذ ٍِ ْع يَ ْٔ َم ُح َِةدِ ال ٍُ َِةدِ ٌ
ُّ

يتﵞ [ؽ.)ُ(]ُْ:
ك ِص ٍ

ََ َ
ةب اجلٍّةر أ َ ْص َ
ةدى أ َ ْص َ
زد َ
د ُ
ةب ْ َ
اْل ٍِّز ِحﵞ
السادس :االس ػتغاثة :كمن ػو ق ػولو  :ﵟوُ
َّ
ِ
[األعراؼ ،]َٓ:كقولو  :ﵟ َوَُ َةد ْوا يَة ٌَةل ُِمﵞ [الزخرؼ.)ِ(]ٕٕ:

ػابعا فقػػاؿ :ك(النّْػداء) :الػػوحي :كمنػػو
َّ
كجه ػا سػ ن
الس َّابع :ال ػوحي :كقػػد أ٢بػػق بعضػػهم ن

َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ ُ َ ٍّ
َ
َ
قولو  :ﵟوُةداٍْة ربٍٓة خلً خجٓهٍة خَ د ِيهٍة الشجصة ِﵞ [األعراؼ. ]ِِ:
(ّ)

ػ
الصور .ك(النّْداء) نفخو٠ ،بّْي (نداء) من حي إنَّو جعلو
(ُ) ا٤بنادم ىنا (إسرافيل)  الذم ينفخ ُب ُّ
الرحيل ُب العساكر .كقيل :ىو
علما للخركج كللظشر ،كإ٭با يقع ذل النّْداء كأذاف ا٤بؤذف ،كعبلمات َّ
ن

الصخرة ،كيضع إصبعو ُب أذنيو ،كينادم :أيتها العظاـ البالية ،كاألكصاؿ
النّْداء حقيقة ،فيقف على َّ
ا٤بتفرقةَّ :
كن أف ٘بتمعن لفصل القضاء .كقيل:
ا٤بتقطّْعة ،كاللُّظوـ ّْ
إف اهلل  يأمر َّ
ا٤بتمزقة ،كالشُّعور ّْ
(إسرافيل) ينفخ ك(جربائيل) ينادم با٢بشر .انظر :تفسّب الطربم (ِِ ،)ِّٖ/ابن كثّب (ٕ،)ُُْ/
الرازم (ِٖ،)ُٓٓ/
الدر ا٤بنثور (ٕ ،)ُُٔ/تفسّب ابن جزم (ْ ،)ٔٔ/النَّسفي (ّ ،)َّٕ/تفسّب َّ

القرطيب (ُٕ ،)ِٕ/البيضاكم (ٓ.)ُْْ/

ََ َْ َ َ ُ ْ
َ َ ْ َ َ َّ َ
ا٤بفسركف ُب َّ
أم الوجوه طلبوه؟ فقاؿ
أف قو٥بم :ﵟوُةدوا ية ٌةل ِم ِحلَل ِض غييِة ربمﵞ على ّْ
(ِ) كقد اختلف ّْ

بعضهم :على التَّمِب .كقاؿ آخركف :على كجو االستغاثة ،كإال فهم عا٤بوف بأنو ال خبلص ٥بم من ذل
العقاب .كقيل :ال يبعد أف يقاؿ :إهنم لشدة ما ىم فيو نسوا تل ا٤بسألة تذكرة على كجو الطلب .انظر:
الرازم (ِٕ .)ُٔٓ/أقوؿٍ :بَّ َّ
إف مال نكا
السراج ا٤بنّب (ّ ،)ٕٔٗ/تفسّب َّ
تفسّب ابن عادؿ (ُّْٕ ،)ِٗٓ/

ٍّ ُ ْ َ ُ َ
[الزخرؼ .]ٕٕ:كليس ُب القرآف مٌب أجأّم؟ ىل أجأّم ُب ا٢باؿ
 يقوؿ ٥بم :ﵟإُِسً ٌةنِسٔنﵞ ُّ
ً
ا٤بنادل –بكسر الداؿ
أك بعد ذل ٗبدَّة؟ كما
مقدار ا٤بسافة بْب ا٤بنادم –بفتح الداؿ ا٤بهملة -ك ى
ي
َّ
ا٤بهمات ،كال عبلقة للزماف كا٤بكاف كا٤بسافة با٢بدث،
ا٤بهملة-؟ كذل
ألف القرآف ال ييعُب َّإال با٤بقاصد ك َّ
كر من ىو؟ مع َّ
أف فرعوف
ككذل ال ييعُب غالبنا بذكر األشخاص ،فعندما يذكر :فرعوف – ن
مثبل -ال يذ ي
الزمن؛ كذل ٤با تقرر من َّ
با٤بهمات
لقب ١بميع ملوؾ (مصر) ُب تل ا٢بقبة من َّ
أف القرآف ال يعُب إال َّ

الشريفة .كما يعنينا ىنا ما قيل من أهنم إ٭با قالوا ذل على كجو االستغاثة.
كا٤بقاصد َّ

(ّ) انظر :نزىة األعْب النَّواظر ُب علم الوجوه كالنَّظائر (ص .)ْٓٗ–ّٓٗ:كُب (البظر)" :كقاؿ ا١بمهورَّ :
إف
النّْداء كاف بواسطة الوحي" .البظر احمليط (ٓ .)ِٖ/كينظر ذل ا٤بعُب ُب (التَّظرير كالتَّنوير) (ٖ.)َٔ/
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ثاضثًا:ػبغانػاضضُّعاتػوطاػغتطضَّقػباالذتػاق:
(النّْداء) فيو ثبلث لغات أشػهرىا :كسر النُّوف مع ا٤بدٍّْ ،بَّ مع القصرٍ ،بَّ ض ُّػمها مػع
الصوت) ،كىو بعده .يقاؿ( :فػبلف أنػدل صػوتنا مػن فػبلف) إذا
ا٤بدّْ ،كاشتقاقها من (ندل َّ
كاف أبعد منو صوتنا(ُ).
ضمها ،ك ُّ
كُب (ا٤بصباح)(" :النّْداء) ُّ
ا٤بد فيهما أكثر
الدعاء ،ككسر النُّوف أكثر من ّْ
من القصر"(ِ) -كسيأٌب مزي هد من التَّفصيل ُب بياف معُب (النّْداء) لغة.-
الصباف  )ّ()ذكر َّ
تعليقا على ما
أف لغاتو أربع حي ذكر ذل
كُب (حاشية َّ
ن
جاء ُب (ألفيَّة ابن مال :)ْ()
و ًً
ص ٍل)(ٓ).
(با١بىّْر ىكالٍتَّػٍن ًوي ًن ىكالن ى
ّْدا ىكأ ٍىؿ*** ىكيم ٍسنىد لبل ٍس ًم ٛبىٍيً هيز ىح ى
أف لغات ػػو أرب ػػع ،ك َّ
"فعل ػػم َّ
أف القص ػػر ُب عب ػػارة ا٤بص ػ ػنّْف [يقص ػػد اب ػػن مال ػ ػ ] ل ػػيس
ػدر قياسػي ،كغػّبه ٠بػاعي؛ َّ
ألف قيػػاس
َّ
للضػركرة ،بػل علػى لغػػة ،لك َّػن ا٤بكسػور ا٤بمػدكد مصػ ه
مصػػدر (فاعػػل) كنػػادل الفاعػػل كا٤بفاعلػػة ،كقػػد كجهػػت لغػػة الضػ ّْػم كا٤بػ ّْػد بأنَّػو ٤بػػا انتفػػت
ا٤بشاركة ُب (نػادل) -كمػا ال ٱبفػى-كػاف ُب معػُب فعػل بػبل ألػف ،فمػن ض َّػم كم َّػد ٓب
(ّ ،)ُّّ/كانظر :توضيح ا٤بقاصد كا٤بسال

بشرح ألفيَّة ابن مال

(ُ) شرح األمشوين على ألفيَّة ابن مال
(ِ.)َُُٓ/
(ِ) ا٤بصباح ا٤بنّب ،مادَّة( :ندا) (ِ.)ٖٓٗ/
(ّ ) ىو ٧بمد بن علي الصباف ،أبو العرفاف ،عآب بالعربية كاألدب ،مصرم .مولده ككفاتو بالقاىرة [َُِٔىػ].
انظر ترٝبتو ُب (األعبلـ) (ٔ ،)ِٕٗ/فهرس الفهارس كاألثبات (ِ ،)َٕٓ/معجم ا٤بؤلفْب (ُُ،)ُٕ/
عجائب اآلثار ،للجربٌب (ِ.)ُّٕ/
األئمة ُب علوـ العربية .كلد
(ْ) ىو ٧بمد بن عبد اهلل بن مال الطائي ا١بياين ،أبو عبد اهللٝ ،باؿ الدّْين ،أحد َّ

ُب (جيَّاف) باألندلس ،كانتقل إٔب (دمشق) فتوُب فيها .أشهر كتبو (األلفية) ُب النَّظؤِٕ[..ىػ]".
للسبكي (ٖ ،)ٕٔ/معجم
األعبلـ (ٔ ،)ِّّ/كانظر :بغية الوعاة (ُ ،)َُّ/طبقات الشَّافعية الكربلُّ ،
للذىيب (ُٓ ،)ِّٖ/شذرات َّ
ا٤بؤلفْب (َُ ،)ِّْ/تاريخ اإلسبلـَّ ،
الذىب (ٓ ،)ّّٗ/فوات الوفيات

(ّ ،)َْٕ/نفح الطّْيب (ِ.)ِِِ/
(ٓ) ألفية ابن مال (ص.)ٗ:
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يراع جهة اللَّفَ ا٤بقتضية للكسر كا٤ب ّْػد ،بػل راعػى جهػة ا٤بعػُب؛ َّ
ألف ا٤بصػدر ا٤بقػيس للفعػل
َّ
اسم ال مصدر"(ُ).
كصَّرح كثّبه بأف
الداؿ على َّ
ى
الصوت (فعاؿ) كصراخ كنباح .ى
ا٤بضموـ ه
كقد ناسب أف يعقػب بيػاف اللُّغػات ُب لفػَ النّْػداء ،كمػا يتعلَّػق باالشػتقاؽ مػا يتعلَّػق
ػطبلحا كأسػ و
ا٤بفس ػرين ُب ٘بيلػػة ذل ػ
ػاس ال بيػ َّػد منػػو ،كبيػػاف اىتمػػاـ ّْ
ٗبعػػُب النّْػػداء لغػػةن كاصػ ن
ا٤بعُب.

الصباف على شرح األمشوين) (ُ.)ّٕ/
(ُ) بقليل من التَّصرؼ عن (حاشية َّ
18
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اضططضبػاضثاظؽػ
تطرغفػاضظِّداءػضعظػواصطالحًا
أوَّال:ػاضظِّداءػضعظ:ػ ػ
ىوُّ :
بالض ّْػم
ػأم لف وػَ كػاف ،كنػاداه منػاداة كنػداء ،أم :صػاح بػو .ك(النّْػداءي) َّ
الدعاء ب ّْ
كالكسر.
الصوت ،كقد يض ُّم ًمثٍل الد ً
الرغاء"(ُ).
كُب ( َّ
ُّعاء ك ُّ
الصظاح)(" :النّْداءي) َّ :ي
يى ي
للص ػوت
الص ػوت كظهػػوره ،كقػػد يقػػاؿ ذل ػ
َّ
الراغػػب (" :النّْػػداء) :رفػػع َّ
كقػػاؿ َّ
َََُ
َ َ
ز َف ُصوا َن ٍَ َسو اذلي َحِْػِ ُق ث ٍَة ال ي َ ْع َ
زٍ ُع إال
َ
اذلي
و
آّرد ،كإيَّػاه قصػد بقولػو  :ﵟوٌس
ِ
َّ
ِ
ُ َ ً
ً
ػب
ػرؼ إال َّ
دشلءﵞ [البقػػرة ،]ُُٕ:أىم :ال يعػ ي
الص ػػوت آّ ػ َّػرد دكف ا٤بع ػػُب ال ػػذم ييقتض ػػيو تىػ ٍرتي ػ ي
ْ َ َ َ َّ َ
م ُم َ
كيقاؿ للظر ً
َٔسﵞ
ؼ الذم في ًه ىم منو ا٤بعُب ذلػ ى  .قػاؿ  :ﵟِإَوذ ُةدى رب
الكبلـ ،ي ى ٍ
َ
َ َ َ
زةد ْح ُذ ًْ إ ََل ٍّ
الصززالة ِﵞ [ا٤بائػػدة ،]ٖٓ:أم :دعػػوًب ،ككػػذل  :ﵟإِذا
[الشػعراء ،]َُ:كقولػػو :ﵟِإَوذا ُز
ِ
ُ

ٍّ

ْ

ُٔد َِي ل ِيصالة ِ ٌ َِْ يَ ْٔ ِم ُ
اْل ٍُ َػ ِحﵞ [ا١بمعة.]ٗ:

ُ َ َ َُ َ
زةد ْو َن ٌ ْ
ِزَ
الشرًع باأللفػاظ ا٤بعركفػة ،كقولػو :ﵟأوىهِزم حِ
الصبلة ٨بصوص ُب َّ
كنداء َّ
ٌَ َنن ثَ
تنبيهػا علػى بعػدىم عػن ا٢ب ّْػق ُب قولػو:
ػيهم
ف
داء
ػ
ن
ال
ػتعماؿ
س
فا
]،
ْْ
ػلت:
ص
ف
[
ﵞ
يزس
ػ
ّْ
ِ
ٍ
ٍ
ن
َ
ْ
َ
َ
َ
َ َ
َُ
َ َْ ْ ََْ َُ
ةد ْح َِةهُ ٌ َِْ َجةُ ِت َّ
ْ َ
اىػٔرِ األ ْح ٍَ َِﵞ
يتﵞ [ؽ ،]ُْ:ﵟوُ
ِ
ﵟواظذ ٍِع ئم حِةدِ الٍِةدِ ٌَِ ٌن ٍن ك ِص ٍ
َ َ ٍّ َ َ َ ُ
ْ َ َ َ ٍّ ُ َ ً َ
اء رفِ ًّيزةﵞ
ةءْة ُزٔد َِيﵞ [النمػل ،]ٖ:كقولػو :ﵟإِذ ُزةدى ربزّ ُ ِزس
[مرمي ،]ِٓ:كقػاؿ :ﵟـيٍة ج

بعيدا منو بذنوبو..
[مرمي ،]ّ:فإنَّو أشار بالنّْداء إٔب اهلل ؛ ألنَّو ُّ
تصور نفسو ن

(ُ) الصظاح ،للجوىرم ،مادة( :ندا) (ٔ.)َِٓٓ/
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الرطوبػػة ،يقػػاؿ :صػػوت
الراغػػب" :-كأصػػل (النّْػداء) مػػن النَّػدل .أمُّ :
ٍبَّ قػػاؿ -أمَّ :
ندم رفيع ،كاستًعارةي (النّْ ً
داء) َّ ً
ً
بلمػو؛
للص ٍوت مػن حيػ ي إ َّف ىم ٍػن تى ٍكث يػر يرطيوبىػة فىمػو ىح يسػن ىك ي
ٍ ى
(ُ)
ك٥بذا يوصف ى ً
الريق" .
يح ب ىكثٍرة ّْ
ي ى ي
الفص ي
ً
صاح بو(ِ).
ت بو يم ى
ناديٍػتيو) ك( ى
ك( ى
ناديٍ ي
نادا نة كنداءن) :ى
ثاظغًا:ػاضظداءػاصطالحًا :ػ
ك َّأم ػ ػػا تعري ػ ػػف النّْػ ػػداء ُب االص ػ ػػطبلح فه ػ ػػو" :طل ػ ػػب اإلقب ػ ػػاؿ ٕب ػ ػػرؼ نائ ػ ػػب من ػ ػػاب
(أدعػػو)(ّ) ملفػػوظ بػػو أك مقػ َّػدر(ْ) .كا٤ب ػراد باإلقبػػاؿ :مػػا يشػػمل اإلقبػػاؿ ا٢بقيقػ َّػي كآّػػازم
ا٤بقصود بو اإلجابة ،كما ُب ٫بو( :يا اهلل)"(ٓ).
كا٢باصل َّ
أف النّْداء ىو طلب ا٤بنادل بأحد حركؼ النّْداء.
ا٤بنادل بعده ٝبلة مقدَّرة ،فقول ( :يا زيد) ٗبنػزلة
كالنَّظويوف يركف ُب حرؼ النّْداء ك ى
نص على ذل
يدا) ،كىو من قبيل اإلنشاء الوارد بصيغة ا٣برب .كقد َّ
قول ( :أدعو ز ن

يوطي ُ ب (ٮبع ا٥بوامع)(ٔ).
ُّ
الس ُّ

(ُ) بقليل من التصرؼ عن (مفردات ألفاظ القرآف) ،مادة( :ندا) (ص.)ٕٕٗ:
(ِ) كانظر :الصظاح ،للجوىرم ،مادة( :ندا) (ٔ ،)َِٓٓ/تاج العركس (َْ ،)ٖٗ–ٖٓ/كلساف العرب
(ُٓ ،)ُّّ/كا٤بصباح ا٤بنّب (ِ ،)ٓٗٗ-ٖٓٗ/كانظر :حاشية الصباف على شرح األمشوين (ّ.)ُّّ/
السراج (ُ.)َّْ/
(ّ) انظر :ا٤بقتضب ،للمربد (ْ ،)َِِ/كانظر :األصوؿ ُب النَّظو ،البن َّ
ً
بعيدا منو" .نزىة األعْب النَّواظر
كعرفو ابن ا١بوزم  بأنَّو "استدعاء
(ْ) َّ
ا٤بخاطب ا٤بخاطىب إذا كاف ن
(ص ،)ِٓٗ:كانظر :شركح تلخيص ا٤بفتاح (ِ.)ّّٓ –ّّْ/

الصباف (ّ.)ُّّ/
(ٓ) حاشية َّ
(ٔ) ٮبع ا٥بوامع ُب شرح ٝبع ا١بوامع (ِ ،)ِّ/كانظر :األساليب اإلنشائية ُب النَّظو العريب (ص .)ُّٔ:كُب
كيدا .كقيل :ىي
حكما ،كقد ينادل ّٔا القريب تو ن
(ا٤بغِب)" :حرؼ موضوع لنداء البعيد حقيقة ،أك ن
مشَبكة بْب القريب كالبعيد .كقيل :بينهما كبْب ا٤بتوسط ،كىي أكثر أحرؼ النّْداء استعماال؛ ك٥بذا ال
َ
يقدَّر عند ا٢بذؼ سواىا ٫بو :ﵟيُ ُ
ٔظ ُؿ أ ْغ ِص ْض...ﵞ [يوسف ."]ِٗ:مغِب اللَّبيب (ص .)ْٖٖ:كعند
حكما .ا١بُب الدَّاين (ص ،)ّْٓ:رصف ا٤بباين
ا٤بالقي كا٤برادم حرؼ موضوع لنداء البعيد مسافة أك ن
يَبجح من حي ا٤بعُب بالنّْسبة لنداءات=
(ص ،)ّْٓ:توضيح ا٤بقاصد (ِ .)َُُٓ/كسيأٌب ٙبقيق ما َّ
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ُ ُ ُ
َ َُ
ٔظؿ
َّرا ٫بو :ﵟي
َ كا٢برؼ قد يكوف ملظوظنا ٫بو :ﵟية آدمﵞ [البقرة ،]ّّ:أك مقد ن
ْ ْ
أغ ِصضﵞ [يوسف.]ِٗ:

كىنا أكرد صاحب ا٢باشية على األمشوين(ُ) اعَباضْب ٍبَّ أجاب عنهما:
قاؿ" :كال يرد( :يا زيد ال تقبل)؛ َّ
ألف (يا) لطلب اإلقباؿ لسماع النَّهي ،كالنَّهي
عن اإلقباؿ بعد التَّوجو .كاعَبض نيابة حرؼ النّْداء عن (أدعو) َّ
بأف (أدعو) خرب،
كالنّْداء إنشاء ،كأجيب َّ
بأف (أدعو) نقل إٔب اإلنشاء"(ِ).
ثاضثًا:ػتوضغّّػططظؼػاضظِّداءػطنػخاللػتغدغرػاآلغات:
تتوجػػو العنايػػة كاالىتمػػاـ ىنػػا إٔب توضػػيح بعػػض ا٤بعػػاين ا٤بتعلّْقػػة بالنّْػػداء مػػن خػػبلؿ
ُّ
النصوص القرآنية ٩بَّا ال ييستغِب عنو ُب ىذا آّاؿ.
ا٤بفسػػر ٧بمػػد الطَّػػاىر بػػن عاشػػور
كلع َّػل ٩بػػن أفػػاد كأجػػاد ُب التوضػػيح كالبيػػاف العبلمػػة ّْ
ُ ب (التَّظرير كالتَّنوير) .كقد رأيت أف أنقل بعػض مػا ذكػره ٩بَّػا يثػرم ىػذا ا٤بوضػوع،
كىو ٗبثابة ٭باذج تطبيقيَّة لتوضيح معُب النّْداء ُب ا٣بطاب القرآين ،كفيو نظرات رائعة ٤بع و
ػاف
تتعلَّػػق بالنّْػػداء ٗبػػا يفيػػد موضػػوع البظ ػ  ،كيزيػػد مفهػػوـ النّْػػداء حركػػةن كتألُّنقػػا كبيعػ نػدا .كىػػاؾ

بعض النماذج:
َْ َ
ٍّ َ
َ
ػثبل ُب بيػػاف معػػُب قولػػو  :ﵟ َر ٍّبِزززة إِجِزززة َظززز ٍِػِة ٌُِةدِيًزززةﵞ [آؿ
ُ  -يقػػوؿ مػ ن
٧بم ػدا  .ك(ا٤بنػ ً
ػادم) –بكسػػر الػػداؿ ا٤بهملػػة:-
يب َّ ن
عم ػراف" :]ُّٗ:أرادكا بػػو النَّ ػ َّ
الساىي فهو ين َّػزؿ
حكما) ،أم :كالنَّائم كالغافل ك َّ
= القرآف .كقولو( :حرؼ موضوع لنداء البعيد حقيقة أك ن
منػزلة البعيد .انظر :مصابيح ا٤بعاين (ص ،)ِْْ:حاشية الشيخ ٧بمد األمّب على ا٤بغِب (ِ .)ُْ/كسيأٌب
مفص نبل..
أيضا بياف ذل
َّ
ن

الصباف ،كقد سبق التَّعريف بو .كاألمشوين ىو "علي بن ٧بمد بن عيسى بن ٧بمد األمشوين
(ُ) يعِب :العبلمة َّ
األصلٍ ،بَّ القاىرم ،الشافعي( ،نور الدّْين) ٫بوم ،فقيو ،فرضي ،منطقي ،ناظم .كلد ُب شعباف ،كتوُب ُب
ا٢بجةُٖٗ[ .ىػ] .من آثاره :تعليقو على (األنوار لعمل األبرار) ،لؤلردبيلي ُب فركع الفقو
[ُٕ] ذم َّ
الشَّافعي ،نظم (إيساغوجي) ُب ا٤بنطق ،كشرح ألفية ابن مال ُب النَّظو .معجم ا٤بؤلفْب (ٕ.)ِِٓ/
الصباف (ّ.)ُّّ/
(ِ) حاشية َّ
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رفعا قويِّا ألجل اإل٠بػاع ،كىػو
الذم يرفع صوتو بالكبلـ .ك(النّْداء) :رفع َّ
الصوت بالكبلـ ن
الص ػوت ا٤برتفػػع .يقػػاؿ( :ىػػو أنػػدل
مشػ ّّ
ػتق مػػن (النّْػداء) -بكسػػر النػػوف كبضػ ّْػمها ،-كىػػو َّ
الص ػياح ب ػػو) ،كمن ػػو ٠بّْػ ػي دع ػػاء
ص ػػوتنا) ،أم :أرف ػ يػع ،فأص ػػل (النّْػ ػداء)( :ا١به ػػر َّ
بالصػ ػوت ك ّْ
شخصا ليقبػل إليػو( :نػداء)؛ َّ
الصػوت بػو؛ كلػذل جعلػوا
الشخص
َّ
ألف مػن شػأنو أف يرفػع َّ
ن
لو حركفنا ٩بػدكدة مثػل( :يػا) ك(آ) ك(أيػا) ك(ىيػا)(ُ) .كمنػو ٠بّْػي (األذاف) :نػداء(ِ) ،كأطلػق
ىنا على ا٤ببالغة ُب اإل٠باع ك َّ
الدعوة -كإف ٓب يكن ُب ذل رفع صوت.-
ػالفهم ٕبػركؼ معلومػػة كقولػػو :
كيطلػق النّْػداء علػى طلػػب اإلقبػػاؿ بال َّػذات أك بػ ى

ْ
ََ ََْ ُ َ ْ
َ ْ َ ٍّ ْ َ َّ ْ َ ٍّ َ َ َ َ ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
زضي الٍدعِزج ِ  105ﵞ
ﵟوُةدحِةه أن يزة إِثزصاِْيً  104كزس صزسكخ الصؤيزة إُِزة نزشل ِم َن ِ

الصافات .]َُٓ-َُْ:كٯبوز أف يكػوف ىػو ا٤بػراد ىنػا؛ َّ
ألف النَّػيب  يػدعو النَّػاس
[ َّ
٧بمد) ،ك٫بو ذل "(ّ).
بنظو( :يأيُّها النَّاس) ،ك(يا بىِب فبلف) ،ك(يا َّأمة َّ
ََ َ ُ
اْ ٍَة َر َّب ُٓ َ
َّ
ػتعمل
س
م
ػو
ن
"أ
]
ِِ
اؼ:
ر
ػ
ع
أل
[ا
ﵞ
ة
ٍ
أيضا ُب قوؿ اهلل  :ﵟوُةد
ِ  -كذكر ن
ه
ُب ا٤بعُب ا٤بشهور :كىػو (طلػب اإلقبػاؿ) ،علػى َّ
ػازم ال ٧بالػة ،فيكػوف كقولػو
أف اإلقبػاؿ ٦ب ّّ
َ

ْ

َ َ
ززةدى َر ٍّب ُ
ززّﵞ [األنبيػػاء ،]ٖٗ:كىػػو كثػػّبه ُب الكػػبلـ .كٯبػػوز أف يكػػوف
 :ﵟ َو َزك ِص ٍّيززة إِذ ُ
مستعمبل ُب الكبلـ بصوت مرتفع كقولو  :ﵟ َن ٍَ َسزو اذلي َحِْػ ُ
زق ث ٍَزة ال ي َ ْع َ
زٍ ُع إال
ن
ِ ِ
ِ
ُ
َ
َ ُ ُ ْ ْ ُ ُ َْ ُ
ْ َ
ُد َشل ًء َوُ َ
ِززس ً
اْل ٍِّززح أورِث ُذ ٍُْٔززةﵞ
اءﵞ [البقػػرة ،]ُُٕ:كقولػػو  :ﵟوُززٔدوا أن د ِيسززً
الصػ ػوت يك ػػوف ألغػ ػراض ،ك٧بمل ػػو ىن ػػا(ْ) عل ػػى أنَّػ ػو ص ػػوت غض ػػب
[األعػ ػراؼ ،]ّْ:كرف ػػع َّ
كت ػػوبيخ .كظ ػػاىر إس ػػناد النّْػ ػداء إٔب اهلل َّ 
أف اهلل  ناداٮب ػػا بك ػػبلـ ب ػػدكف كاس ػػطة
ىمل ػ مرسػػل ،مثػػل الكػػبلـ الػػذم كلَّ ػم اهلل  بػػو موسػػى  ،كىػػذا كاقػػع قبػػل

(ُ) سيأٌب بياف حركؼ النّْداء ،كا٤بستخدـ من ذل ُب القرآف الكرمي.
(ِ) سبق بياف ذل ُب أكجو النّْداء.
َ
ُ
َ
(ّ) يعِب :قوؿ اهلل ٨ باطبنا آدـ  كحواء  :ﵟ َوُةداْ ٍَة َر َّب ُٓ ٍَةﵞ [األعراؼ.]ِِ:
التَّظرير كالتَّنوير (ْ.)ُٗٗ/
(ْ) يعِب قوؿ اهلل  :ﵟ َوَُ َةد ُاْ ٍَة َر َّب ُٓ ٍَةﵞ.
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ا٥بب ػػوط إٔب األرض ،ف ػػبل ين ػػاُب م ػػا كرد م ػػن َّ
أف موس ػػى  ى ػػو َّأكؿ ن ػػيب كلَّم ػػو اهلل
 ببل كاسطة .ٯبوز أف يكوف نداءي آدـ  بواسطة أحد ا٤ببلئكة"(ُ).
َََْ َُ ُ َ ُ ُ ََ
َ
ُشَكن ِ َي اذلي ََ َزخ ٍْ ُذ ًْ
ّ  -كمن ذل مػا قيػل ُب قػوؿ اهلل  :ﵟوئم حلٔل ُةدوا
ْ
ََ َُْ ْ ََْ َْ َ
زذج ُ
يجٔا ل َ ُٓ ْ
زً َو َج َػي َِزة ثَحْ َزِ ُٓ ًْ َم ْٔب ِ ًلزةﵞ [الكهػفَّ ]ِٓ:
أف (النّْػداء)" :طلػب
ـسغًْٔ ـيً يع ِ
الش ػفاعة .ك(االسػػتجابة) :الكػػبلـ الػ َّػد ُّاؿ علػػى ٠بػػاع النّْ ػداء ،كاألخ ػ يذ ُب
اإلقبػػاؿ للنُّصػػرة ك َّ

اإلقباؿ على ا٤بنادم بنظو قوؿ( :لبيكم) .كأمره إيَّاىم ٗبناداة شػركائهم مسػتعمل ُب معنػاه
مع إرادة الزمػو ،ىػو إظهػار بػاطلهم بقرينػة فعػل ال َّػزعم؛ كلػذل ٓب يسػعهم َّإال أف ينػادكىم
حي قػاؿ :ﵟـَ َ
زس َغ ْٔ ُْ ًْﵞ لطمعهػم ،فػإذا نػادكىم تب َّػْب ٥بػم خيبػة طمعهػم؛ كلػذل عطػف
فعػػل الػ ُّػدعاء بالفػػاء َّ
للداللػػة علػػى تعجيػػل
الدالَّػة علػػى التَّعقيػػب .كأٌب بػػو ُب صػػيغة ا٤بضػػي ّْ
كقوعو و
حينئذ حٌب كأنَّو قد انقضى"(ِ).

صرؼ عن (ا٤بصدر السابق) (ٖ.)ٔٔ/
(ُ) بقليل من التَّ ُّ
(ِ) التَّظرير كالتَّنوير (ُٓ .)ّْٓ/كقد جاء معُب (النّْداء) ُب كتب التَّفسّب مع زيادة ُب اإليضاح كالبياف ،فمن
ْ
ذل ما قيل ُب قولو  :ﵟإِذ َُ َةدى َر ٍّب ُّ ُ َِس ًاء َرف ًِّيةﵞ [مرميَّ ]ّ:
الصوت بطلب
"أف النّْداء :أصلو رفع َّ
اإلقباؿ .كيطلق النّْداء كثّبنا على الكبلـ الذم فيو طلب إقباؿ َّ
الذات لعمل أك إقباؿ ّْ
الذىن لوعي كبلـ؛
فلذل ٠بّْيت ا٢بركؼ الٍب يفتتح بػها طلب اإلقباؿ :حركؼ النّْداء .كيطلق على الدُّعاء بطلب حاجة كإف
ٓب يكن فيو نداء؛ َّ
تضر نعا؛ ألنَّو أكقع ُب نفس ا٤بدعو.
جهرا .أمُّ :
ألف شأف الدُّعاء ُب ا٤بتعارؼ أف يكوف ن
و
بصوت خفي .كإنػما كاف خفيِّا؛ َّ
كمعُب الكبلـَّ :
ألف زكريَّا 
أف زكريَّا  قاؿ( :يا رب)
رأل أنَّو أدخل ُب اإلخبلص ،مع رجائو َّ
أف اهلل  ٯبيب دعوتو لئبل تكوف استجابتو ٩با يتظدَّث بو

فلعل يقْب زكريَّا
النَّاس؛ فلذل ٓب يدعو ُّ
تضر نعا ،كإف كاف التَّضرع أعوف على صدؽ التَّوجو غالبناَّ ،
 و
الرياء .كال منافاة بْب كونو نداءن،
كاؼ ُب تقوية التَّوجو ،فاختار لدعائو َّ
السبلمة من ٨بالطة ّْ
ككونو خفيِّا؛ ألنَّو نداء من يسمع ا٣بفاء" .التَّظرير كالتَّنوير (ُٔ .)ّٔ/كُب موضع آخر :النّْداء :الكبلـ
الد ُّ
٦بازا
َّاؿ على طلب اإلقباؿ ،كأصلو :جهر َّ
الصوت؛ إل٠باع البعيد ،فأطلق على طلب إقباؿ أحد ن
ْ

َ

مرسبل .كمنو قولو  :ﵟإذا ُُٔد َِي ل ٍّ
ِيصالة ِ ٌ َِْ يَ ْٔ ِم ُ
اْل ٍُ َػحِﵞ [ا١بمعة .]ٗ:كىو مشتق من (النَّدل) -
ِ

الصوت .كٓب يسمع فعلو إال بصيغة ا٤بفاعلة ،كليست ٕبصوؿ فعل من
بفتح النُّوف كبالقصر -كىو بيعد َّ
بتصرؼ عن (التَّظرير كالتَّنوير) (ُٔ.)ُِٖ/
جانبْب بل ا٤بفاعلة للمبالغة"ُّ .
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ػْب ٩بَّػػا س ػػبق أٮبيَّػػة م ػػدل اىتم ػػاـ بع ػػض ا٤بفس ػرين ب ػػإبراز م ػػا يتعل ػػق بالن ػػداء م ػػن
كيتبػ َّ ي
ػادل) مػػن األمػػر أك
ا٤بعػاين ،كبيػػاف ا٢بكمػػة مػػن اسػػتخداـ أداة النّْػداء ،ككػػذل (مػػا كٕب ا٤بنػ ى
النَّه ػػي أك االس ػػتفهاـ أك ا٣بػ ػػرب؛ َّ
ألف القص ػػد مػ ػػن النّْ ػػداء دع ػػوة ا٤بخاطىػ ػػب –بف ػػتح الطػ ػػاء
ً
ا٤بخاطػػب –بكسػػر الطػػاء ا٤بهملػػة ،-كيتنبَّػػو إٔب مضػػموف ا٣بطػػاب،
ليقبػػل علػػى
ا٤بهملػػة-؛ ي
كيعلم فائدة االستجابة ،كليكوف على حػذر مػن عاقبػة اإلعػراض .قػاؿ اهلل  :ﵟ َو ٌَ ْ
زَ

ُ ّ
ْ ََ ُُ
َْ َ
َ ّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ٍّ َ ْ َ َ ٍّ
زساهُ إُِزة َج َػي َِزة لَع كيزٔب ِ ِٓ ًْ
آيةت ربِِّ ـأغصض خِٓة ون ِِس ٌة كسٌخ ي
أظي ًُ م ٍٍِّ َْ ذن َِص ث ِ ِ
ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ً َ
ْ َْ
َ ٍّ ً َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ
ً
َ
ً
زِززح أن حفلٓززٔه و ِذ آذاُ ِ ِٓززً وكززصا ِإَون دززسخًٓ إَِل الٓززسى ـيززَ حٓذززسوا إِذا خثززساﵞ
أ ِ
[الكهف.]ٕٓ:

ّ
ِإَوّن َُكٍّ ٍَة َد َغ ْٔ ُت ُٓ ًْ تلِ َ ْؾفِ َص ل َ ُٓ ًْ َج َػئُا أ َ َصزةث َػ ًُْٓ
كقػاؿ حكايػة عػن نػوح  :ﵟ ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ
ه َج ً
ةراﵞ [نوح.]ٕ:
ِِف آذاُ ِ ًِٓ واظذؾشٔا ث ِيةبًٓ وأَصوا واظذهَبوا اظذ ِ

رابطًا:ػبغانػطنػاضذيػغظادَى؟
ينادل ا٤بميّْز الذم يعقل ا٣بطاب..
كإ٭با ى
ػبق بيػػاف َّ
أف النّْػػداء طلػػب اإلقبػػاؿ ٕبػػرؼ نائػػب منػػاب (أدعػػو) ملفػػوظ بػػو أك
كقػػد سػ ى
َّ
مقدر ،كاإلقباؿ :ما يشمل اإلقباؿ ا٢بقيقي كآّازم ا٤بقصود بو اإلجابة ،كلكن مػن الػذم
ينادل؟
ى
َّ
إف الذم ينادل إ٭با ىو ا٤بميّْز؛ كلذل كصف اهلل  ا٣بطاب القرآين بأنَّػو منػ َّػزهؿ
لق و
ػوـ يعقلونػو بعقػو٥بم ،كمػن يعقػل ىػو الػػذم ٲبيّْػز؛ كلػذل يقػع عليػو التَّكليػف ا٤بتف ّْػرع عػػن
ً
ا٤بخاطػب –بكسػر الطػاء
يتضمنو ا٣بطػاب القػرآين ،كذلػ إذا كػاف
عبوديَّتو هلل ٗ با َّ
ٍّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ً َ َ ًّ َ َ ٍّ ُ ْ َ ُ َ
زً ت ْػلِيزٔنﵞ
ا٤بهملة -ىػو اهلل  .يقػوؿ اهلل  :ﵟإُِة خُضجلةه كصآُزة غصبِيزة ىػيس
[يوسف.]ِ:

َ
ُ
"ك َّأمػا ٫بػػو :ﵟيَززة أ ْر ُضﵞ [ىػػود ،]ْْ:كﵟيَززة ِج َجززةلﵞ [سػػبأ ،]َُ:فقيػػل :إنَّػو مػػن بػػاب

آّػػاز؛ لتشػػبيو مػػا ذكػػر بػػا٤بميّْز ُب االنقيػػاد ،كاسػػتعارتو ُب الػنَّفس لػػو علػػى طريػػق االسػػتعارة
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بالكناية(ُ) ،ك(يا) ٚبييل .كلػ أف تقػوؿ :مػن ا١بػائز َّ
أف اهلل ٤ بػا ذكػر حػاؿ ا٣بطػاب
ٛبييزا فلم يقع النّْداء إال ٤بميّْز ،كٮبزة النّْداء منقلبة عن كاك مثل (كساء)"(ِ).
ن
كا٢باصػػل َّ
السػنَّة علػػى
أف ذلػ مػػن ٞبػػل ىػػذا األلفػػاظ كمػػا كػػاف مثلهػػا ُب الكتػػاب ك ُّ
كجعل قرينة آّاز ا٣بطاب للجماد.
آّاز ا٤بعركؼ من لساف العرب ،ى
(ُ) ك َّأما االستعارة بالكناية فهي أف تذكر ا٤بشبَّو كتريد ا٤بشبَّو بو ِّ
داال على ذل بإضافة شيء من لوازـ ا٤بشبَّو بو
بالسبعٍ ،بَّ تفردىا ّْ
بالذكر مضي نفا إليها األنياب كا٤بخالب قائبل:
ا٤بساكية إٔب ا٤بشبَّو مثل أف تشبو ا٤بنية َّ
(أنياب ا٤بنية) أك (٨بالب ا٤بنية قد نشبت بفبلف) ،ك٫بوه( :لساف ا٢باؿ ناطق بكذا) كىي ال تنف ُّ عن
يصرح بو ،بل إ٭با َّ
التَّخيليَّة؛ َّ
دؿ عليو
فإف إثبات ذل األمر للمشبَّو استعارة ٚبيليَّة .أ َّما الكناية فؤلنَّو ٓب َّ

األمر

كيسمى إثبات ذل
فمجرد تسمية خالية عن ا٤بناسبة.
اصو كلوازمو ،ك َّأما االستعارة
بذكر خو ّْ
َّ
َّ
ٱبتص ا٤بشبَّو بو ،كبو
ا٤بختص با٤بشبَّو بو للمشبَّو استعارة ٚبيليَّة؛ ألنَّو قد استعّب للمشبَّو ذل األمر الذم ُّ
يكوف كماؿ ا٤بشبَّو بو أك قوامو ُب كجو الشَّبو ليخيل َّ
أف ا٤بشبَّو من جنس ا٤بشبَّو بو .انظر :الكليَّات
للسعد
(ص ،)َُِ:اإليضاح ُب علوـ الببلغة (ص ،)َِٗ:التَّعريفات (ص٨ ،)ّٓ:بتصر ا٤بعاينَّ ،
(ص.)ِِٔ:

الصباف (ّ ،)ُّّ/كانظر :ركح ا٤بعاين (ُِ،)ْٔ/اإليضاح ُب علوـ الببلغة (ص ،)ُِّ:بغية
(ِ) حاشية َّ
السماء ٗبا ينادم
اإليضاح لتلخيص ا٤بفتاح (ص .)َّٗ–ّٖٗ:قاؿ َّ
الز ُّ
"نادل األرض ك َّ
٨بشرم  :ى
بو اإلنساف ا٤بميّْز على لفَ التَّخصيص ،كاإلقباؿ عليهما با٣بطاب من بْب سائر ا٤بخلوقات كىو قولو:
َ
َ
ﵟيَة أ ْر ُضﵞ ،ﵟ َو َية َظ ٍَ ُةءﵞٍ ،بَّ أمرٮبا ٗبا يؤمر بو أىل التَّمييز كالعقل من قولو  :ﵟاثْي ِِع ٌَ َةءكِ ﵞ،
َْ

السموات كاألرض كىذه األجراـ العظاـ
كﵟأكي ِِِعﵞ [ىود ،]ْْ:من الدّْاللة على االقتدار العظيم ،كأف َّ
منقادة لتكوينو فيها ما يشاء ،غّب ٩بتنعة عليو كأهنا عقبلء ٩بيّْزكف ،قد عرفوا عظمتو كجبللو كثوابو كعقابو،
كل مقدكر ،كتبيَّنوا ٙبتُّم طاعتو عليهم كانقيادىم لو ،كىم يهابونو كيفزعوف من التَّوقف دكف
كقدرتو على ّْ
مفعوال ال
االمتثاؿ لو ،كالنُّػزكؿ عن مشيئتو على الفور من غّب ريب .فكما يرد عليهم أمره كاف ا٤بأمور بو ن
حبس كال إبطاء" .الكشاؼ (ِ ،)ُِٕ/البظر احمليط (ٔ .)ُٓٗ/أقوؿ :كا٤بعُب أنَّو  إذا أراد
تكوين األشياء ٓب ٛبتنع عليو ،ككجدت كما أرادىا على الفور من غّب تأخّب ُب ذل  ،كا٤بأمور ا٤بطيع
يسمى
الذم إذا كرد عليو أمر اآلمر ا٤بطاع كاف ا٤بأمور بو ن
مفعوال ال حبس كال إبطاء ،كىو آّاز الذم َّ

ٛبثيبل لكماؿ قدرتو كانقيادٮبا ٤با يشاء تكوينو فيهما باألمر ا٤بطاع الذم يأمر ا٤بنقاد
باالستعارة التَّمثيليَّة ،ن
٢بكمو ا٤ببادر إٔب امتثاؿ أمره مهابة من عظمتو كخشية من أليم عقابو .كاالستعارة التَّمثيليَّة ىي تركيب

استعمل ُب غّب ما كضع لو لعبلقة ا٤بشأّة ،مع قرينة مانعة من إرادة ا٤بعُب األصلي .كالقرينة على ىذا

األكؿَّ ،أما على القوؿ الثَّاين
القوؿ ىي خطاب ا١بماد ،ككجو الشَّبو سرعة االستجابة .ىذا على القوؿ َّ
الراجح كما سيأٌب.
ٛبييزا فكاف ا٣بطاب على حقيقتو ،كىو َّ
فقد جعل اهلل ٥ با إرادة ك ن
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األكؿ.
ىذا على ا٤بذىب َّ
كا٤بذىب اآلخر َّ
أف ذل على سبيل ا٢بقيقة.
كم ػػن ٞب ػػل ى ػػذا عل ػػى ا٢بقيق ػػة جع ػػل ل ػػؤلرض كللجب ػػاؿ إراد نة يفهمه ػػا م ػػن ش ػػاء اهلل
َ َ ُ َ
ّ
 لو ذل  .كقد جعل اهلل  لكل و
ججةل أوِ ِب
شيء
تسبيظا كمػا قػاؿ  :ﵟية ِ
ّْ
ن
َ
ْ
ُ
ُ َ ّ ُ َ ُ ٍّ َ َ ُ
ات ٍّ
زَ ذِزيٓ ٍَّ ِإَون ٌ ْ
العجْ ُع َواأل ْرض َو ٌَ ْ
ِزَ
ٌَ َػ ُّﵞ [سػػبأ ،]َُ:كقولػو  :ﵟتعجِح سل العٍٔ
ِ
َ
ُ ّ َ
ْ ََُْ َ َْ
َ ُ ْ
َ ْ
للسػموات
َش ٍء إِال ي َعزج ِ ُح ِح ٍْز ِسه ِ َوى ِ
سزَ ال تفلٓززٔن تعزِِيدًٓﵞ [اإلسػراء .]ْْ:كجعػل َّ
ََ َ َ ْ ََ
زخ غيزيْ ِٓ ًُ
ػظيظا .قػاؿ اهلل  :ﵟذٍزة ثس
كاألرض بكاءن ن
كقوال ُب مثػل ىػذا ا٤بعػُب ص ن
ُ ٍّ ْ َ َ َ
ٍّ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ
َ
زصيَﵞ [الػدخاف ،]ِٗ:كقػاؿ اهلل  :ﵟثزً اظزذٔى إَِل
العٍةء واألرض وٌزة اُزٔا ٌِظ ِ
ُ َ ٌ ََ َ َ

َ

ً َ

ْ

َ ً َ َ َََْ

ٍّ
الع ٍَةءِ َو ِ َ
ض اات ِ َية َغ ْٔشل أ ْو ن ْصْة كةتلَة خدحِة َغةن ِ ِػ َ ﵞ [فصلت.]ُُ:
ِه درةن ذلةل ل َٓة َول ِأل ْر ِ

فخاطبهما كأثبت ٥بما القوؿ.

َ َ
َ ْ
ٍّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َ َََْ َ ْ
ٍّ
َ
ْ
َ
َ
اْلجزة ِل ـزدب أن
ككذل قولو  :ﵟإ ُِة غصطِة األٌةُح لَع العٍٔ ِ
ات واألر ِض و ِ
َْ ََْ ََ ْ َ ْ َ ْ
َ
َّ
َي ٍِيِٓة وأشفلَ ٌِِٓةﵞ [األحزاب]ِٕ:؛ فإف العرض –التَّخيّب– إ٭با يكوف للمميّْز..

أف التَّس ػػبيح كاالس ػػتجابة عل ػػى س ػػبيل ا٢بقيق ػػة ،فك ػػل ش ػ و
كال ػ َّػراجح َّ
ػيء عل ػػى العم ػػوـ
ُّ
ػبيظا ال يفقهػػو البشػر كمػا ىػو منطػػوؽ اآليػة ،كلػو كػاف التَّسػػبيح
ييسػبّْ يح اهلل  م ن
ػثبل تس ن
مفهومػا ،كاآليػػة تنطػق بأنَّػو ال ييفقػو .كلػػو
الصػنعة ،لكػاف أمػ نػرا
مػا قالػو اآلخػػركف مػن أنَّػو أثػر َّ
ن
ْ
َ َ ٍّ
زج ْ
زع َد ُاو َد َ َ ُ َ ّ
زز ْصَُة ٌَز َ
د ََ
الصػنعة ٤بػػا كػاف لقولػػو  :ﵟوظز
كػاف تسػبيظها آثػػار َّ
اْلج زةل يعز ِ
ِ
ٍّ َ ٍّ ْ َ ْ
اْل َج َةل ٌَ َػ ُّ ي ُ َع ّج ْ
د ََ ثةىْ َ
َ ٍّ ْ َ
شز َوا ْ َ
ّ
اقﵞ
ُش
ػ
ِ
ِ
ِ
ِ
واىػيﵞ [األنبياء ،]ٕٗ:كقولو  :ﵟإُِة ظزصُة ِ
ِ
ِ
[ص.]ُٖ:

لكن ىذا كلُّو ُب
الراجح –كما أسلفت ،-ك َّ
كالقوؿ با٢بقيقة ىو القوؿ َّ
(ا١بمادات).
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ك َّأما ما ٲبكن التَّسبيح منو فقوؿ كاحد َّ
أف تسبيظهم حقيقة(ُ) .كسيأٌب مزيد من
البياف ُب (نداء ا١بمادات).

مثل:

خاطدًاػ:ػحذفػأداةػاضظِّداء :ػ
كدعائػو ،فتكػوف مقػدَّرة ذىننػا،
ػّبا مػا ٙبػذؼ أداة النّْػداء ،كال سػيَّما ُب نػداء ال َّػر ّْ
ب ي
ككث ن

ََ ْ
(ِ)
ﵟ َر ّب ْ
اج َػ ْو َْ َشا ثَ َ ً
زرلا آٌ ًِِزةﵞ [البقػرة ، ]ُِٔ:كمػا كػاف ٫بػو :ﵟ َر ٍّب َِزة تل ٍّجزو ٌ ٍِِّزةﵞ
ِ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
[البقػرة ،]ُِٕ:ﵟ َر ٍّب َِة َو ْ
اج َػي َِة ُم ْعي ٍَِ ِ لمﵞ [البقػرة ،]ُِٖ:ﵟ َر ٍّب َِزة َوابْ َػزر ذِزي ِٓ ًْ َر ُظزٔالﵞ
[البقػرة ،]ُِٗ:ﵟ َر ٍّب َِززة آد َِِززة ِف َّ
ادلجْ َيززةﵞ [البقػػرة ،]َُِ-ََِ:ﵟ َر ٍّب َِززة أَـْززص ْ َغيَيْ َِززة َصز ْ ً
زَباﵞ
ِ
ِ
ُ
[البقرة ،]َِٓ:ﵟد ْف َصاَُ َم َر ٍّب َِةﵞ [البقرة.....]ِٖٓ :اْب ،أم :يا ربَّنا.
َ ّ ْ ْ َ َ
ْ
(ّ) َ ّ ْ
ب زِد ِّن غِي ًٍززةﵞ [طػػو،]ُُْ:
ر
ﵟ
،
]
ُُٓ
اؼ:
ر
ػ
ع
[األ
ﵞ
خ
ِ
ب اؽ ِفززص َِل وأل
ِ
ك٫بػػو :ﵟر ِ
(ْ)
َ َ ٍّ ُ
ﵟ َر ّ ْ ُ ْ
ٔنﵞ [ا٤بؤمنوف. ]ّٗ ،ِٔ:
ب اُص ِن ثٍِة نشث ِ
ِ
ُ
َ
ٍّ َ
ُ ْ َّ
ََُْ
النﵞ [الػرٞبن ،]ُّ:كىو منادل نكػرة مقصػودة
كمن ذل  :ﵟظِفص ىسً خيٓة اثلل ِ

حذؼ منو حرؼ النّْداء-..كسيأٌب بياف (نداء النَّكرة ا٤بقصودة)..-

(ٓ)
ُ ٍّ َ ْ ُ ْ َ ُ
ززؤالءِ
ك٩بَّػػا قيػػل  :إنػػو مػػن ا٢بػػذؼ مػػع (اسػػم اإلشػػارة) قولػػو  :ﵟثززً خجززذً ْ
َُُْ َ َُْ
ُ
تلذيززٔن خجف َعززس ًْﵞ [البقػػرة ،]ٖٓ:أم :يػػا ىػػؤالء .قػػاؿ الطَّػػربم ُ" :ب قولػػو :

ُّ

احملرر الوجيز (ٓ ،)ِٓٔ/تفسّب القرطيب (َُ ،)ِٔٔ/تفسّب
(ُ) انظر :معاين القرآفَّ ،
للزجاج (َّٓ ،)ُُِ/
الرب (َِ،)ُّّ/ِِ( ،)ُٕٖ/
الثَّعاليب (ٓ ،)ّٕٕ/زاد ا٤بسّب (ْ .)ّْٓ/كانظر :التَّمهيد ،البن عبد َّ
االستذكار (ُ.)ّٖٔ/ُ( ،)ََُ/

َ ّ ْ ْ َ َ ْ َ
َ ّ َْْ
ًَ
اج َػو ْشا اْلَ َرل آٌ ًِِةﵞ [إبراىيم.]ّٓ:
ب
ب اجػو َِل آيحﵞ [آؿ عمراف ،]ُْ:ك[مرمي ،]َُ:ﵟر ِ
(ِ) ك٫بوه :ﵟر ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ ً
ََ ْ
َ ّ
َ ّ
َُْ َ ّ
ْ َ ْ َ ْ
ْ
ب اؽف ِْص َِل
ب اؽفِص َِل وْت َِل مينﵞ [ص ،]ّٓ:ﵟر ِ
ب اؽفِص وارخًﵞ [ا٤بؤمنوف ،]ُُٖ:ﵟر ِ
(ّ) ك٫بوه :ﵟوكو ر ِ
َول َِٔ ِ َ
ادل ٍّيﵞ [نوح.]ِٖ:
َ ّ ْ ُ ْ ََ َْ ْ ْ
عس َ
ِيَﵞ [العنكبوت.]َّ:
ب اُ
ص ِن لَع اىل ْٔ ِم ال ٍُف ِ
(ْ) ك٫بوه :ﵟر ِ

"جوز الكوفيُّوف حذؼ (يا) من اسم اإلشارة عند النّْداء؛ ألنَّو معرفة قبل النّْداء .ك َّأما البصريُّوف فمنعوا ىذا
(ٓ) َّ
ا٢بذؼ؛ َّ
ألف اسم اإلشارة كإف كاف معرفة قبل النّْداء فهو موضوع ُب األصل ٤با ييشار إليو للمخاطىب=،
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ُ ٍّ َ ْ
ُ
َ
ُ
ْ
ﵟثزً خجززذً ْززؤالءِﵞ كجهػاف :أحػدٮبا :أف يكػوف أريػػد بػو (ٍبَّ أنػتم يػا ىػؤالء) ،فػَبؾ (يػػا)
ُ ُ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ
زَ ْزشاﵞ [يوسػف.]ِٗ:
زصض خ
استغناء بداللة الكبلـ عليو كمػا قػاؿ  :ﵟئظزؿ أغ ِ

كتأكيلو( :يا يوسف أعرض عن ىذا) .كالوجو اآلخػر أف يكػوف معنػاهٍ :بَّ أنػتم قػوـ تقتلػوف
َْ
ُ
ْ
أنفسكم .فّبجع إٔب ا٣برب عن ﵟخجذًﵞ .كقد اعَبض بينهم كبػْب ا٣بػرب عػنهم ّٔػؤالء ،كمػا
ػظيظا
تقػػوؿ العػػرب( :أنػػا ذا أقػػوـ) ك(أنػػا ىػػذا أجلػػس) ،كإ ٍذ قيػػل :أنػػا ىػػذا أجلػػس كػػاف صػ ن
جائزا ،كذل  :أنت ذاؾ تقوـ .)ُ("....
ن
َّر عند ا٢بذؼ ىي( :يا) فيما ذكر النُّظاة -كما سيأٌب..-
كاألداةي الٍب تيقد ي
داددًا:ػحذفُػاضطظادَى :ػ
ْ َ َ
َ َََْ َ ْ َ
ِزَ َم ْصكزسُِةﵞ
زَ َب َػس َِزة ٌ
قد يٰبذؼ ا٤بنادل بعػد (يػا) ،كقولػو  :ﵟيزة وييِزة ٌ
َ
فإف أداة النّْػداء ُب قولػو :ﵟيَة َويْي َِةﵞ ينػادل ّٔػا ٧بػذكؼ ،ك َّ
[يسَّ ،]ِٓ:
أف مػا بعػدىا مفعػوؿ

فعل ٧بذكؼ ،كالتَّقدير( :يا من ٕبضرتنا انظركا ىلكتنا)(ِ).
ككمػػا ُب قولػػو  :ﵟ َخ ٍّال ي َ ْعز ُ
زج ُسواﵞ [النمػػل ]ِٓ:علػػى تقػػدير( :أال يػػا اسػػجدكا)،
مفص نبل.-
أم :يا ىؤالء -كسيأٌب بياف ذل
َّ
يخرج ُب النّْداء عن ذل
منادل -أم٨ :باطىبنا -تنافر ظاىرَّ ،
فلما أ ٍ
مشارا إليو ككونو ى
=كبْب االسم ن
كجعًل ٨بىاطىبنا احتيج إٔب عبلمة ظاىرة ُّ
تدؿ على تغيّبه كجعلو ٨باطبنا ،كىي حرؼ النّْداء،
األصل ،ي
استشهادا بقولو
اعتبارا بكونو معرفة قبل النّْداء ،ك
جوزكا حذؼ ا٢برؼ من اسم اإلشارة،
كالكوفيُّوف َّ
ن
ن
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
 :ﵟ ُث ًٍّ خجذ ًْ ْؤالءِﵞ .كليس ُب اآلية دليل؛ َّ
ألف ﵟْؤالءِﵞ خرب ا٤ببتدأ ،كما ٯبئ ُب ا٢بركؼ ،فبقي
على ىذا من ا٤بعارؼ الٍب ٯبوز حذؼ ا٢برؼ منها :العلم كا٤بضاؼ إٔب (أم) معرفة كانت ،كا٤بوصوالت.
ك َّأما ا٤بضمرات ُّ
الرضي على الكافية (ُ،)ِْٕ -ِْٔ/
فيشذ نداؤىا٫ ،بو :يا أنت ،كيا إياؾ ."..شرح َّ
ابن
كانظر :شرح الكافية الشَّافية (ص ،)ُُِٗ:مغِب اللَّبيب (ص ،)ِٕٓ:كقد اختار رأم الكوفيْب ي

مال  .انظر :شرح ابن عقيل (ّ ،)ِٕٓ/توضيح ا٤بقاصد (ِ.)َُٓٔ –َُْٓ/
بتصرؼ عن (تفسّب الطَّربم) (ِ .)َّْ -َّّ/أقوؿ :كلكن ينبغي أف يبلحَ الباح ما ذكرت آن نفا ُب
(ُ) ُّ
ا٢باشية من اختبلؼ البصريْب كالكوفيْب ُب مثل ىذا ا٢بذؼ...ك َّ
أف األكثر قد اختار رأم البصريْب.
(ِ) انظر :البظر احمليط (ٕ ،)ُٖٖ/ركح ا٤بعاين (ُٓ ،)ُِٗ/أضواء البياف (ّ.)ِٖٖ/
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َ

كمػػن ذل ػ مػػا قيػػل ُب ﵟيَززة حلْ َ
ززخﵞ [القصػػص ،]ٕٗ:ك[يػػس ،]ِٔ:ك[الزخػػرؼ ،]ّٖ:أك يػػا
ىؤالء .كسيأٌب بيانو.
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اضططضبػاضثاضثػ
أشدامػاضظِّداءػسؽػاضػرآنػاضصرغمػسؽػاضجطضظػوبغانػ
طاػغصحبػاضظِّداء
٦بمبل ،كذل بتنػاكؿ
كا٤بقصود ىنا ذكر ما كرد من أقساـ النّْداء ُب ا٣بطاب القرآين ن
كمتتابعا غّب متفرؽ..
٦بمبل،
ما ذكر ُب كتب التَّفسّب كعلوـ القرآف ن
ن
أوضًا:ػأشدامػاضظِّداءػسؽػاضػرآنػاضصرغم :ػ
َّأما أقساـ النّْداء ُب القرآف الكرمي فهػي (سػبعة) ،كذكػر الػبعض أهنػا (سػتَّة)(ُ) ،كىػي
على النَّظو التَّإب:
َ
َ
َّ ُ
ُ – نػػداء تنبيػ وػو مػػع مػػدح :ﵟيَززة خ َّح َٓززة اجلٍّ َّ
الص ُظززوﵞ
ززِبﵞ [األنفػػاؿ ،]ْٔ:ﵟيَززة خ َّح َٓززة
ِ
َي َ
(ِ)
ُ
َ
َّ
َ
َ
[ا٤بؤمنوف ،]ُٓ:ﵟية خحٓة اذليَ آٌِٔاﵞ [البقرة. ]َُْ:
َ
َ َ
َ َ
َّ
َ
زصواﵞ [التظػرمي ،)ّ(]ٕ:ﵟيَزة خ َّح َٓزة اذليزََ
ز َف ُ
ِ – نػداءي تنبي وػو مػع ذـ :ﵟية خحٓة اذليَ
َ ُ

ْةدواﵞ [ا١بمعة.]ٔ:

الصاكم ُ ب (حاشيتو على تفسّب ا١ببللْب) أهنا (سبعة) ،تنبيو مع مدح ،أك تنبيو مع ذـ ،أك
(ُ) ذكر َّ
السمرقندم 
تنبيو ،أك إضافة ،أك نسبة ،أك تسمية ،أك ٚبصيص .حاشية َّ
الصاكم (ُ .)ُِ/كذكر َّ
ا٤بسمىٕ( :بر العلوـ) َّ
(ست) مراتب ،مدح ،أك ذـّّ ،أك تنبيو ،أك إضافة ،أك نسبة،
أف النّْداء ُّ
ُب (تفسّبه) َّ
السمرقندم (ُ.)َُُ/
أك تسمية .تفسّب َّ
(ِ) سبق بياف ما يتعلَّق ٖبطاب ا٤بدح.
(ّ) سبق بياف ما يتعلَّق ٖبطاب َّ
الذـ.
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َ َ
(ُ) َ َ
ْ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ٍّ
ّ -نداء تنبيو  :ﵟية خحٓة اجلةسﵞ [البقرة ،]ُِ:ﵟية خحٓة ا ِ نعةنﵞ [االنفطار.]ٔ:
َُ
ْ – نداء إضافة :ﵟيَة غ َِجةد َ
ِي اذلي ََ آٌِٔاﵞ [العنكبوت.]ٓٔ:

َ
َ
ٓ – نػداء نسػبة :ﵟيَة ثَ ِِن إ ِ ْساايوﵞ [البقػرة ،]َْ:ﵟيَة ثَ ِِن آد َمﵞ [األعػراؼ ،]ِٔ:ﵟيَزة
َ َ ٍّ ّ
ِبﵞ [األحزاب.]َّ:
ن ِعزةء اجل ِ ِ
ِيً أ َ ْغص ْض َخ َْ َْ َشاﵞ [ىػود ،]ٕٔ:ﵟيَة َد ُاو ُد إٍُّة َج َػيْ َِ َ
ٔ – نػداء التَّسػمية :ﵟيَة إث ْ َصاْ ُ
ةك
ِ
ِ
ِ
َ
َ ًَ
ضﵞ [ص.]ِٔ:
ري ِيفح ِِف األ ْر ِ
َ ََْ ْ
(ِ)
َ
ةبﵞ [آؿ عمراف. ]ْٔ:
ٕ – نداء التَّخصيص :ﵟية أْو اىهِذ ِ

ثاظغًا:ػبغانػطاػغصحبػاضظِّداء :ػ
َّأم ػػا م ػػا يص ػػظب النّْ ػػداء فق ػػد َّ
ػيوطي  حي ػ ػ ق ػػاؿ:
حق ػػق ى ػػذه ا٤بس ػػألة ُّ
الس ػ ُّ
"النّْداء :طلب إقباؿ ا٤بدعو على َّ
الداعي ٕبرؼ نائب مناب (أدعو)(ّ).
كيصظب ُب األكثر األمر كالنَّهي كالغالب ُّ
تقدمو ٫بو:

َ َ َ ٍّ ُ
َ َ َّ َ ٍّ ُ ْ ُ ُ َ ٍّ ُ
َ
ُ
ٔنﵞ [الزمػر ،]ُٔ:ﵟيزة
ﵟية خحٓة اجلةس اخجسوا ربسًﵞ [البقرة ،]ُِ:ﵟية غِجزةدِ ـزةتل ِ
َ
َ
ُ ٍّ َ
ْ ُ
ََ َْ ْ ْ
اظ َذؾفِ ُصواﵞ [ىػود ،]ِٓ:ﵟيَة خ َّح َٓزة اذليز ََ
خ َّح َٓة ال ٍُ ٍّض ٌِّو  1ك ًِ الييْوﵞ [ا٤بزمػل ،]ِ-ُ:ﵟوية كٔ ِم
َ ُ ُ َ ٍّ َ ً َ َّ َ ْ ُ ْ ُ َ
َُ
ػأخر ٫بػو :ﵟودٔبٔا إَِل اَّلل ِ َجِيػة خحٓزة الٍؤٌِِزٔنﵞ
َآٌ ُِٔا ال تل ّس ُِمٔاﵞ [ا٢بجػرات .]ُ:كقػد يت َّ
[النور.]ُّ:

َ َ
ٍّ ُ ُ َ َ َ ٌ
َّ
َ
ُضب ٌسزو
كقد يصظب ا١بملة ا٣بربيَّة فتعقبهػا ٝبلػة األمػر ٫بػو :ﵟية خحٓزة اجلزةس ِ
ً ََ َ
َ َ َ َ ُ ٍّ َ ُ
ـَ ْ
ةظ َذ ٍِ ُػٔا َ ُ
سلﵞ [ا٢بج ،]ّٕ:ﵟ َويَة ك ْٔ ِم ْ ِشه ِ ُةكح اَّلل ِ ىس ًْ آيَح ـش ُروْةﵞ [ىود.]ْٔ:

ذما..
مدحا أك ِّ
(ُ) أم :نداء مطلق عن قيد كونو ن

السمرقندم (ُ.)َُُ/
(ِ) بقليل من التَّصرؼ عن (حاشية َّ
الصاكم) (ُ ،)ُِ/تفسّب َّ
(ّ) انظر :شركح تلخيص ا٤بفتاح (ِ.)ّّٓ–ّّْ/
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(ُ) َ َ
َ ٌ ََ ُ ْ
َّ
َ
كقد ال تعقبها ٫بػو :ﵟيَة غ َِجةدِ ال ر ْٔف غييْس ًُ احلَ ْٔ َمﵞ [الزخػرؼ ، ]ٖٔ:ﵟيزة خحٓزة
َ
ٍّ ُ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ٍّ
ِزً َت ْػ ُج ُ
زس ٌَزة ال ي َ ْع َ
زٍ ُع َوال ُحجْ ِ ُ
زخ ل َ
صزﵞ
اجلةس خجذً اىفلص
اء إَِل اَّلل ِﵞ [فػاطر ،]ُٓ:ﵟيَة خثَ ِ
َ
َْ ُ ُ
(ِ)
َُ ُ
َ َ
[مرمي ،]ِْ:ﵟيَة خ َّح َٓة اجلٍّ َّ
ِب ل ًَِ ُت ّ ِصمﵞ [التظرمي ،]ُ:ﵟ َويَة ك ْٔ ِم ٌة َِل أدغٔك ًْﵞ [غافر. ]ُْ:
ِ

كسػ ػػيأٌب ٙبقيػ ػػق َّ
أف النّْػ ػػداء قػ ػػد ينف ػ ػ ُّ عػ ػػن األمػ ػػر كالنَّهػ ػػي ،كيكثػ ػػر ٦بيئػ ػػو ُب ا٣بػ ػػرب
متفرقة.
كاالستفهاـ مع النّْداء .كما ذكر ىنا ن
٦بمبل سيأٌب بيانو ُب مواضع ّْ

(ُ) سيأٌب التَّعقيب على ذل .
(ِ) اإلتقاف (ِ.)ِِّ – ِِِ/
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضططضبػاضرابعػ:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػبغانػأدواتػاضظِّداء
أوضًا:ػاضتَّطرغفػبأدواتػاضظِّداء :ػ
(ا٤بفص ػػل)" :ح ػػركؼ النّْػ ػداء ى ػػي( :ي ػػا) ك(أي ػػا) ك(ىي ػػا)
ػرم ُ ب
َّ
ق ػػاؿ َّ
الز٨بش ػ ُّ
ك(أم) ك(ا٥بمػػزة) ك(كا) .فالثَّبلثػػة األكؿ لنػػداء البعيػػد أك مػػن ىػػو ٗبن ػزلتو مػػن نػػائ وم أك سػػاه،
فػإذا نػػودم ّٔػا مػػن عػداىم فلظػػرص ا٤بنػادل علػػى إقبػاؿ ا٤بػػدعو عليػو ،كمفاطنتػػو ٤بػا يػػدعوه
خاصػة .كقػوؿ ال َّػداعي( :يػا رب) ك(يػا أهلل)؛
لو .ك(أم) ،ك(ا٥بمزة) للقريب ،ك(كا) للنُّدبػة ٌ
استقصار منو لنفسو ،كىضم ٥با كاستبعاد عن ّْ
للرغبة ُب
مظاف القبوؿ كاالستماع ،كإظهار َّ
االستجابة با١بؤار"(ُ).
كعلػى ذلػ ف َّ
ػإف أدكات النّْػػداء متعػدّْدة ،ف ػ (ا٥بمػزة) للقريػػب ،ك(أم) لنػداء القريػػب،
ا٤بتوسط البعد ،ك(أيا) ك(ىيػا) لنػداء
أك القريب احملبَّب –كما سيأٌب ،-ك(يا) لنداء البعيد ّْ
الشَّديد البعد.
قاؿ ابن مال :
كأم كآ كػ ػ ػ ػذا أي ػ ػ ػ ػ ػ ػا ثػ ػ ػ ػم ىػ ػ ػ ػ ػ ػيػ ػ ػ ػ ػا

كللػمػنادل النَّاء أك كالنَّاء يا

الصباف على شرح األمشوين (ّ )ُّّ/فما بعد.
ا٤بفصل ُب صنعة اإلعراب (ُ ،)ُّْ/كانظر :حاشية َّ
(ُ) َّ
كانظر :األساليب اإلنشائيَّة ُب النَّظو العريب (ص ،)ُّٔ:الببلغة العربيَّة ،للميداين (ُ ،)َِْ/الببلغة
فنوهنا كأفناهناُّ ،
للدكتور فضل حسن عباس (ُ ،)ُٕٔ/جواىر الببلغة (ص ،)ٕٔ –ٔٔ:نزىة األعْب
النَّواظر (ص.)ِٓٗ:
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(ُ)

أك يا كغّب كا لدل اللبس اجتنب
كا٥بػمز للػ َّداين ككا ٤بن ندب
قاؿ ابن عقيل " :ال ٱبلو ا٤بنادل من أف يكوف مندكبنا أك غّبه؛ فإف كاف
بعيدا أك ُب حكم البعيد كالنائم كالساىي ،أك قريبنا ،فإف كاف
غّب مندكب فإما أف يكوف ن
بعيدا أك ُب حكمو فلو من حركؼ النداء( :يا) ك(أم) ك(آ) ك(ىيا) ،كإف كاف قريبنا فلو:
ن
ا٥بمزة٫ ،بو أزيد :أقبل ،كإف كاف مندكبنا ،كىو ا٤بتفجع عليو أك ا٤بتوجع منو فلو( :كا)،
أيضا عند عدـ التباسو بغّب ا٤بندكب ،فإف التبس تعينت
٫بو :كازيداه ككاظهراه ،ك(يا) ن
(كا) كامتنعت (يا)"(ِ).
ىم)( ،يىا)( ،آ)( ،آم)( ،أىيىا) ( ،ىىيىا) ( ،ىكا).
فأدكات النّْداء ٜباف( :أى)( ،أ ٍ
ىم) فلنً ىداء القريب.
َّأما ا٥بمزة [ أى ] ك(أ ٍ
ك ٌأما (أىيىا) ك ( ىىيىا) ك(آ) فلنداء البعيد.

ػتعماال ،ك٥بػػذا
حكمػا ،كىػػي أكثػر أحرفػو اس ن
ك ٌأمػا (يػا) حػرؼ لنػػداء البعيػد حقيقػةن أك ن
َ
َ ّ ْ
ُ ُ ُ ْ ْ
اؽفِز ْ
زصضﵞ
ز
غ
أ
زؿ
ز
ٔظ
ي
ﵟ
]،
ُُٓ
اؼ:
ر
ػ
ع
أل
[ا
ﵞ
َل
زص
ب
ِ
ال يق َّػدر عنػػد ا٢بػذؼ سػواىا ٫بػو :ﵟر ِ
ِ
[يوسف ،]ِٗ:كال ينادل اسم اهلل  ،كأيُّها كأيَّػتيها إال ّٔا(ّ).
٨بشرم " :ك(يا) حرؼ كضع ُب أصلو لنداء البعيػد ،صػوت يهتػف بػو
قاؿ َّ
الز ُّ
الرجػل ٗبػن يناديػو .ك َّأمػا نػداء القريػب فلػو (أم) ك(ا٥بمػزة)ٍ ،بَّ اسػتعمل ُب منػاداة مػن سػػها
َّ
كغفػػل كإف قػػرب تن ػزيبل لػػو من ػزلة مػػن بعػػد ،فػػإذا نػػودم بػػو القريػػب ا٤بفػػاطن فػػذل للتَّأكيػػد
ا٤بؤذف َّ
معِب بو ِّ
جدا"(ْ).
بأف ا٣بطاب الذم يتلوه ّّ
(ُ) ألفية ابن مال (ص.)ْٗ:
(ِ) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مال (ّ.)ِٓٔ/

(ّ) انظر :اإلتقاف (ُ ،)ِٕٓ /الربىاف ُب علوـ القرآف (ْ ،)ْْٓ/كانظر :الكليَّات (ص ،)ٕٗٗ:مغِب اللَّبيب
(ص ،)ْٖٖ:كانظر :تاج العركس (َْ ،)ٓٓٓ/كا٤بعجم الوسيط ،باب (الياء) (ِ ،)َُِٔ/القاموس
احمليط (ُ.)ُْٕٖ/
أيضا استعماؿ حرؼ النّْداء ُب (األساليب اإلنشائيَّة ُب النَّظو العريب)
(ْ) الكشاؼ (ُ ،)ِِْ/كانظر ن
(ص.)ُّٕ –ُّٔ:
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(ُ)
كترد للتَّنبيو فتدخل على الفعل كا٢بػرؼ ٫بػو :ﵟأال ية اظجسواﵞ [النمػل ، ]ِٓ:ﵟيَة
َْ َ َْ َ َُْ َ
ٔنﵞ [يػس- ...)ِ(]ِٔ:كسيأٌب بياف ذل .-
حلخ كٔ ِِم حػيٍ

فج ػ يػع علي ػػو(ّ)،
ػدكب الٍ يمتى َّ
كتي ٍسػ ػتىػ ىعمل ( ىكا) للنُّ ٍدب ػػة ،كالنُّدب ػػة ى ػ ىػي ال ػػٍب يػينى ػ ى
ػادل ّٔ ػػا ا٤بن ػ ي
ً
االلتباس بالنّْداء ا٢بقيقي٫ ،بو مػا جػاء مػن تفسػّب
أيضا (يىا) عند أ ٍىم ًن
كتي ٍستىػ ٍع ىم يل ُب النُّ ٍدبةَ ن
َ َ َ ََ ُ ُ َ
زؿﵞ [يوسػف ]ْٖ:أف األلػف ألػف الندبػة كا٥بػاء ٧بذكفػة،
لقولػو  :ﵟية أظزى لَع ئظ
كسيأٌب بياف ذل ُب موضعو.-ثاظغًا:ػتصرُّفػاضبضغغػسؽػادتططالػأدواتػاضظِّداء :ػ
ػُب ييريػ يػد
"ُ  -قػػد يسػ ي
ػتعمل البليػػغ أدكات النّْػداء الػػٍب للقريػػب فينػػادم ّٔػػا البعيػػد٤ ،بعػ ن
ا ًإلشػػارة إليػػو ،كػػأف ييريػ ىػد ا ًإلشػ ىػارة إً ىٔب َّ
أف ىػػذا البعيػػد ُب ىج ىسػػده ىػػو قريػػب إٔب قبلػػو كنفسػػو
حاضػ ػػر ُب تصػ ػ ُّػوره ا٤بسػ ػػتمر ،ككػ ػػأف يريػ ػػد ا ًإلشػ ػػارة إٔب أنَّػ ػو لشػ ػ َّػدة ٠بعػ ػػو كانتباىػ ػػو كسػ ػػرعة
استجابتو ،كأنٌو قريب ،فهو ال ٰبتاج أف ينادل بأدكات ً
نداء البعيد.
ِ  -كقػػد يى ٍسػتىػ ٍع ًم يل البليػػغ أدكات النّْػداء الػػٍب للبعيػػد فينػػادم ّٔػػا القريػػب٤ ،بعػػُب ييريػ يػد
يد أنٌو رفيػع ا٤بن ػزلة عػإب ا٤بقػاـ ،فهػو الرتفػاع من ػزلتو كبعػد مقامػو ٗبثابػة
ا ًإلشارة إليو ،كأ ٍف يير ى
البعيد إٔب األعلى ُب جسده ،فالبلَّئق بو أ ٍف يػينى ىادل بأدكات النّْػداء الػٍب للبعيػد .ككػأى ٍف يريػد
أنَّو يمٍن ىظ ُّ
ط ا٤بنػزلة جدا ،فهو ال٫بطػاط من ػزلتو ٗبثابػة البعيػد إٔب األسػفل ُب جسػده ،فػالبلَّئق

َ ْ ُ
الرٞبن السلمي كا٢بسن كأبو جعفر كٞبيد
(ُ) قرأ الكسائي :ﵟأال ية اظجسواﵞ ..،كقيل :قرأ ابن عباس كعبد َّ
األعرج :ﵟأال يَة ْ
حجة القراءات (ُ،)ِٕٓ –ِٓٔ/
اظ ُجسواﵞ -كسيأٌب بياف ذل
َّ
مفصبل– .انظرَّ :

النَّشر (ِ ،)ّّٕ/اإلٙباؼ (ص ،)ِّٔ:إبراز ا٤بعاين من حرز األماين (ِ ،)ّّٓ/معاين القرآف،
السعود (ٔ ،)ُِٖ/تفسّب ابن جزم
احملرر الوجيز (ُ ،)َْٓ/تفسّب أيب ُّ
للنَّظاس (َّٓ ،)ُِٔ/
(ِ ،)َُُ/فتح القدير (ْ ،)ُْٓ/مشكل إعراب القرآف٤ ،بكي (ِ ،)ّّٓ/اإلتقاف (ُ.)ِٕٓ/
(ِ) انظر :اإلتقاف (ُ.)ِٕٓ/
(ّ ) تقع (كا) ُب الندبة ،كفيما مددت بو صوت  ،كما ٛبده بالندبة ،كإ٭با أصلها للنُّدبة ،كىي من ا٢بركؼ الٍب
تنبو ّٔا ا٤بدعو كػ( :يا) ،ك(أيا) ،ك(ىيا) ،ك(أم) ،ك(ألف االستفهاـ) .انظر :ا٤بقتضب ،للمربد
(ْ.)ِّّ/
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ً
بو أف يػنىػادل ب ً
ً
ػّب عػن ىحال ًػة تىػلى ُّه ًف ًػو كشػ ٌدةً طلىبًػو،
ى
ي
ػأدكات النّْػداء الػٍب للبعيػد .ككػأف ييري ىػد التَّعب ى
فهػػو ٗبثابػػة ا٤بسػػتغي الػػذم ٲبػ ُّػد صػػوتو ُب النّْ ػداء ،فيسػػتعمل أدكات النّْ ػداء الػػٍب للبعيػػد ٤بػػا
الص ٍػوت ىكطيػوؿ الػنَّفس معػو .فيسػتعمل أدكات النّْػداء الػٍب للبعيػد ٤بػا فيهػا مػػن
فيهػا مػن م ّْػد ٌ
الص ٍوت ىكطيوؿ الػنَّفس معػو .ككػأف يريػد َّ
ػادل غافػل شػارد ال ّْػذىن أك غػّب مسػتعد
ّْ
مد َّ
أف ا٤بن ى
لبلستجابة فهو ٗبثابة البعيد.
ػلي ا٤بوض ػػوع ل ػػو ،فيي ٍسػ ػتىػ ٍع ىم يل ل ػػدل البلغ ػػاء
ّ  -كق ػػد ٱب ػػرج النّْػ ػداء ع ػػن ا٤بع ػػُب األص ػ ّْ
كغػػّبىم ُب أغ ػر و
اض تيػ ٍف ىهػ يػم مػػن ق ػرائن ا٢بػػاؿ أك ق ػرائن
اض ٍ
أخػػرل غػػّب النّْ ػداء ،كىػػذه األغ ػر ي
ا٤بقػػاؿ ،فكػ ُّػل حرىكػ وػة نفسػيَّ وة ذات مشػ ً
ػاعىر تىػ ٍدفى يع ا ًإلنسػػاف إٔب التَّعبػػّب عنهػػا بنػػداء مػػا بطريقػ وػة
ىى
تلقائيَّة ،كلو ٓب يشعر َّ
مأموال أك يدفع عنو مكركىا.
مرجوا أك ن
بأف ىذا النّْداء ٰبقق لو ِّ
التأسػ ػف كالتَّفج ػػع كالنَّػ ػدـ أك
الز ٍج ػػر كاللَّػ ػوـ ،أك
ك ػػأف يس ػػتعمل النّْػ ػداء ُب َّ
التظسػ ػر ك ُّ
ُّ
الرجػػاء ،أك التَّمػػِب ،أك التَّػذكر كب ػ ّْ
النُّ ٍدبػػة ،أك ا ًإلغ ػراء ،أك االسػػتغاثة ،أك اليػػأس كانقطػػاع َّ
األحزاف ،أك التَّضجر ،أك االختصاص ،أك التَّعجب ،إٔب غّب ذل "(ُ).
ا٤بتوس ػػط البعػ ػػد
كق ػػد َّ
خصػ ػػت (ي ػػا) مػ ػػن ب ػػْب حػ ػػركؼ النّْ ػػداء بكوهنػ ػػا لن ػػداء البعيػ ػػد ّْ
الصػبا يف ُب (حاشػيتو علػى األمشػوين)(ِ) ،كمػن
فظسب ،كقد ذكر ذل على سػبيل ا٤بثػاؿَّ :
ػأخرين ا٤بعاص ػرين شػػيخ ا٤بفس ػرين األس ػػتاذ الػ ُّػدكتور إب ػراىيم خليفػػة  .)ّ(كس ػػيأٌب
ا٤بتػ ّْ
شػػرح كبيػػاف ذلػ  ،ككػػذل مػػا يتعلَّػػق بػػأدكات النّْػػداء ،كا٤بسػػتخدـ ُب ا٣بطػػاب القػػرآين مػػن
كمفص نبل.
شرحا ٙبليليِّا َّ
ىذه األدكات ن

ػ
(ُ) الببلغة العربيَّة ،للميداين (ُ.)ُِْ–َِْ/
الصباف على شرح األمشوين (ّ ،)ُّْ/كانظر :ا٤بقتضب ،للمربد (ْ.)ِّٓ/
(ِ) حاشية َّ
(ّ) تفسّب سورة النّْساء (ص.)َُٔ :
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ػػػػأداةػاضظِّداءػاضطدتخدطظػسؽػاضػرآنػاضصرغم
ػ
ػ

ك َّأكؿ مػػا يتقػ َّػرر ُب ىػػذا ا٤بطلػػب َّ
أف القػػرآف الكػػرمي ٓب يسػػتعمل مػػن أدكات النّْػػداء ُب
نداءاتو العديدة كمواضعو الكثػّبة غػّب (يػا)(ُ) ،الله َّػم َّإال مػا كػاف مػن دعػول مػن َّادعػى َّ
أف

(ِ) َ َ ْ ُ َ َ ٌ َ َ ٍّ
ً ََ
َ
ْ
ً
جسا وكةنٍِزةﵞ
ا٥بمزة ُب قراءة من قرأ ،كىي قػراءة سػبعيَّة  :ﵟأٌَ ْٔ كةُ ِخ آُةء اليي ِو ظزة ِ

[الزمر ]ٗ:بالتَّخفيف ،كزعم َّ
أف ا٥بمزة حرؼ نداء ،كتقدير الكبلـ :يا من ىو قانت...اْب.

(ُ) (يا) حرؼ نداء ،كىي ُّأـ الباب ،كزعم بعضهم أهنا اسم فعل ،معناىا :أنادم ،كسيأٌب رد ىذا الزعم .كعلى

أعم حركؼ النّْداء؛ إذ ينادم ّٔا القريب كالبعيد
كثرة كقوع النّْداء ُب القرآف ٓب يقع نداءه إال ّٔا ،كىي ُّ
َ
كا٤بستغاث كا٤بندكب .كقد ٙبذؼ ٫بو :ﵟ ُي ُ
ٔظ ُؿ أ ْغصِ ْضﵞ [يوسف .]ِٗ:انظر :الدر ا٤بصوف (ُ،)ُْْ/
تفسّب ابن عادؿ (ُ ،)َْٔ/ٮبع ا٥بوامع (ِ .)ّْ/كعلى كثرة كقوع النّْداء ُب القرآف ٓب يقع نداء إال ّٔا.

انظر :البظر احمليط (ُ ،)ُِّ/ابن عادؿ (ُ ،)َْٔ/التبياف ُب تفسّب غريب القرآف ،لشهاب الدين
٧بمد ا٥بائم ا٤بصرم (ص .)ٔٓ:ك(يا) أعم حركؼ النداء؛ ألهنا أـ الباب؛ فإهنا تدخل ُب كل
أٞبد بن َّ
نداء خالص من الندبة كاالستغاثة ،أك مصظوبة ّٔما؛ ألهنا أندل حركؼ النداء كأنفذىاػ فهي حرؼ كضع
ُب أصلو لنداء البعيد ،كقد تستعمل ُب نداء القريب لغرض ببلغي ،أم :أهنا لنداء البعيد حقيقة أك
كيدا ،أم :إشارة إٕب أف الكبلـ الذم يلقي أك نفس الدعاء معتُب بو
حكما ،كقد ينادل ّٔا القريب تو ن

متنبها لذل  -منزلة الغافل؛ لكونو ٓب يػأت باألكمل ا٤بناسب .ككفى بالغفلة
حٌب نزؿ القريب -كإف كاف ن
عظيما يرجي لنوائب .حاشية األمّب على مغِب اللبيب
ن
بعدا .كقد ينادم ّٔا القريب؛ لبعده رفعة ٫بو :يا ن
(ِ .)ُْ/فبل يقدر عند ا٢بذؼ سول الياء ،كال ينادم اسم اهلل  ،كاالسم ا٤بستغاث ،كأيها كأيتها
إال ّٔا.

الكسائي :ﵟ ٍّأٌَﵞ مشدَّدة ا٤بيم .كقرأ ابن كثّب كنافع كٞبزة :ﵟ َأٌَﵞ خفيفة
(ِ) قرأ عاصم كأبو عمرك كابن عامر ك
ُّ
السبعة ُب القراءات (ُ .)ُٓٔ/كُب (زاد ا٤بسّب)" :قرأ ابن كثّب كنافع كٞبزة كأبو جعفر كا٤بفضل عن
ا٤بيمَّ .
َ
فأما ا٤بشدَّدة= فمعناىا :أىذا
عاصم كزيد عن يعقوب ﵟأٌَﵞ -بالتَّخفيف .-كقرأ الباقوف بالتَّشديدَّ ،
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فهنػػاؾ مػػن َّادعػػى َّ
أف القػػرآف اسػػتعمل أداةن أخػػرل غػػّب (يػػا) ك٤بػ َّػرة كاحػػدةو ُب نداءاتػػو.
َ
كىػي (ا٥بمػػزة) ا٤بوضػوعة لنػػداء القريػب ُب قػراءة :ﵟأ ٌَز َْﵞ -بػػالتَّخفيف .-كػ َّ
ػأف اهلل 
ُْ َْ
َ َ
ينادم نبػيَّو  فيػقوؿ لو( :يا من ىػو قانػت)..ﵟكو ْو ي َ ْع َذِٔي اذلي ََ َح ْػي ٍُزٔن
َْ َ
الصػظيح َّ
أف ا٥بمػزة ىنػا ليسػت ٮبػزىة نػداء ،كإ٭بػا
َواذلي ََ ال َحػي ٍُزٔنﵞ [الزمػر..]ٗ:اْب .لك َّػن َّ
رجظػػو األسػػتاذ الػ ُّػدكتور إب ػراىيم خليفػػة ُب
ىػػي ٮبػػزة االسػػتفهاـ احملذكفػػة ا٤بعػػادؿ ،كىػػو مػػا َّ
َّ
ألف ٮبػػزة االسػػتفهاـ ٙبتػػاج إٔب ٝبلػػة مفيػػدة يسػػتفهم
(تفسػػّبه لسػػورة النّْسػػاء)(ُ)؛ كذل ػ
(أ٧بمػػد ُب
عنهػػا س ػواء كانػػت ا٠بيَّػػة أك فعليَّػػة ،ا٤بهػ ُّػم أف تػػدخل علػػى ٝبلػػة ،فنقػػوؿ مػ ن
ػثبلَّ :
ػادؿ ُب ال ّْػذكر
ػّبا مػا يكػوف ٥بػا مع ه
الدَّار؟) ،كنقوؿ( :أقاـ َّ
٧بمد؟) مثبل ،كٮبزة االسػتفهاـ كث ن
الضػػمّب.
٧بمػػد أـ ٓب يقػػم؟) .كقػػد ٰبػػذؼ ىػػذا ا٤بعػػادؿ ،كيكػػوف مطويِّػػا ُب َّ
كقولنػػا( :أقػػاـ َّ
٧بمػػد؟) كيكػػوف ُب ضػػمّب ا٤بخاطػػب مػػا ىػػو ٧بػػذكؼ ،يعػػِب( :أـ ٓب
فعنػػدما نقػػوؿ( :أقػػاـ َّ
يقػػم) .كأحيانػػا ٰبكػػم بوجػػوب أف يكػػوف ىنػػاؾ شػػيءه ٧بػػذكؼ ،كذلػ عنػػدما نػػرل ا٥بمػػزة
َ َ ْ ُ َ َ ٌ َ َ ٍّ
الييْزو َظزةجساً
دخلت على ما ليس ٝبلة مفيدة .فقوؿ اهلل  :ﵟأٌَ ْٔ كةُ ِزخ آُزةء
ِ
ِ

ُْ َْ
ََْ
ََ ََْ ُ َ ََْ
َ
َ َ
َ َ
ْحح َربِِّّ كو ْو ي َ ْع َذِٔي اذلي ََ َح ْػي ٍُٔن َواذليز ََ ال َح ْػي ٍُزٔنﵞ
َوكةن ِ ًٍة َيش ُر اآلرِصة ويصجٔ ر
َ َ ْ ُ َ َ ٌ َ َ ٍّ
[الزمػرَّ .]ٗ:
زةء الييْز ِو...ﵞ ىػي ٮبػزة االسػتفهاـ
فإف ا٥بمػزة ُب قولػو  :ﵟأٌَ ْٔ كةُ ِخ آُ

٧بذكفة ا٤بعادؿ..

=الذم ذكرنا خّبه أمن ىو قانت؟ كاألصل ُب ﵟ ٍّأٌَﵞ( :أـ من) فأدغمت ا٤بيم ُب ا٤بيم .ك َّأما ا٤بخفَّفة
فسرىا
الفراء ( معاين القرآف)َّ )ُْٔ/ِ( ،
ففي تقديرىا ثبلثة أكجو :أحدىا :أهنا ٗبعُب النّْداء ،قاؿ َّ
الذين قرؤكا ّٔا فقالوا( :يا من ىو قانت) كىو كجو حسن ،كالعرب تدعو باأللف كما تدعوا بياء ،
الصاّب بالنّْداء
قصة َّ
قص َّ
فيقولوف( :يا زيد أقبل) ك(أزيد أقبل) ،فيكوف ا٤بعُب :أنَّو ذكر النَّاسي الكافرٍ ،بَّ َّ
كما تقوؿ( :فبل هف ال يصوـ كال يصلي ،فيا من يصوـ أبشر) .كالثَّاين َّ
أف تقديرىا( :أمن ىو قانت كمن
أندادا" .زاد ا٤بسّب (ْ ،)َُ/معاين القرآف،
ليس بقانت) ،كالثَّال ( :أمن ىو قانت كمن جعل هلل  ن

للفراء (ِ ،)ُْٔ/نظم الدرر (ٔ ،)ِٔٗ/ٔ( ،)ِْٕ/معاين القرآف ،للنَّظاس (ٔ ،)ُٖٓ–ُٕٓ/كسآٌب
َّ

يَبجح من ىذه األقواؿ..
على بياف كٙبقيق ما َّ
(ُ) انظر :تفسّب سورة النّْساء (ص.)ٕٗ –ٗٔ:
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كبعد ىذا التَّمهيد أعرض ٙبقيق ىذه ا٤بسػألة لبيػاف أف القػرآف الكػرمي ٓب يسػتعمل ُب
نداءاتو ا٤بتعدّْدة من حركؼ النّْداء سول حرؼ النّْداء( :يا) ،كبياف ا٢بكمة من ذل .
َ
فقد جاء ُب (الفريػد)" :قػرئ :ﵟأ ٌَز َْﵞ -بػالتَّخفيف -علػى إدخػاؿ ٮبػزة االسػتفهاـ
زٔ كَةُ ٌ
على (مػن) ،ك(مػن) موصػوؿ ُب موضػع رفػع باالبتػداء ،ﵟ ُْ َ
ِزخﵞ صػلة صػلتو ،كا٣بػرب
ىٍ
ىٍ
كا٤بعػػادؿ ٧بػػذكفاف ،أم( :الػػذم صػػفتو كيػػت ككيػػت خػػّب أـ مػػن ىػػو جاحػػد)َّ ،
كدؿ علػػى
ُ ْ َ ْ
ززو ي َ ْع َ
ززذِٔي...ﵞ اآليػػة.
الكػػبلـ شػػيئاف :جػػرل ذكػػر الكػػافر قبلػػو ،كقولػػو  :ﵟكززو ْ
كقيػػل(ُ) :ا٥بم ػػزة للنّْػػدء ،كٗبع ػػُب (ي ػػا) ،أم( :ي ػػا مػػن نعت ػػو كي ػػت ككي ػػت :أبش ػػر فإنَّ ػ م ػػن
أصػػظاب ا١بنَّػػة) .كأنكػػر علػػى ىػػذا بأنَّػػو ال كجػػو للنّْػػداء ىنػػا؛ َّ
ألف ىػػذا ُب موضػػع معادلػػة
ك(مػ ٍػن) موصػػوؿ
لداللػػة مػػا قبلػػو كمػػا بعػػده .كبالتَّشػػديد علػػى إدخػػاؿ (أىـ) عليػػو (أ ٍىـ ىمػ ٍػن) ،ى
أيضا مبتدأ ،كا١بملة ا٤بعادلة لػ( :أـ) مػع (خػّب) كبلٮبػا ٧بػذكؼ ،أم :أيهمػا .كقيػل(ِ) :أـ
ن
منقطعة ،أم :بل أمن ىو قانت آناء الليل ككمن ىو بضده.)ّ("..
ُ َ
كتوضيح ذل أف نقوؿ :ا٥بمزة لبلستفهاـ ،كﵟ ٌَ َْﵞ موصػػولة مبتػدأ ،كﵟْ َٔ كةُ ٌِخﵞ
يصح أف تكوف ﵟ ٌَ َْﵞ لبلستفهاـ؛ ألنَّو ال يص ُّػح
مبتدأ كخرب ،كا١بملة صلة ا٤بوصوؿ .كال ُّ
دخػػوؿ ٮبػػزة االسػػتفهاـ عليهػػا؛ َّ
ألف االسػػتفهاـ ال يػػدخل علػػى اسػػتفهاـ(ْ) .فعنػػدما ٪بعػػل
ا٥بمػػزة لبلسػػتفهاـ فا١بملػػة ٓب تػػتم بعػػد .كيلػػزـ أف يكػػوف ا٣بػػرب شػػيئنا ٧بػػذكفنا؛ ألنَّػػو ال يوجػػد

مفص نبل ُب (الدُّر ا٤بصوف) (ٔ ،)ٗ–ٖ/البظر
الفراء ُ ب (معاين القرآف) (ِ .)ُْٔ/انظر ذل
َّ
(ُ) قالو َّ
احمليط (ٗ ،)ُٖٗ/تفسّب ابن عادؿ (ُٔ ،)ِْٖ/ركح ا٤بعاين (ِّ ،)ِْٔ/التَّظرير كالتَّنوير
حجة القراءات (ُ-َِٔ/
(ِّ ،)ّْٓ/اإلتقاف (ُ ،)ِْٕ/الربىاف ُب علوـ القرآف (َّْ ،)ْْٓ/
ُِٔ).
(ِ) القرطيب (ُٓ ،)ِّٗ/معاين القرآف ،للنَّظاس (ٔ ،)ُٖٓ –ُٕٓ/التَّظرير كالتَّنوير (ِّ ،)ّْٔ/الدر
السراج ا٤بنّب (ّ ،)ُِٓ/ركح ا٤بعاين (ِّ،)ِْٔ/
ا٤بصوف (ٔ ،)ٗ–ٖ/تفسّب ابن عادؿ (ُّْٔ ،)ّْٖ/
التّْبياف ُب إعراب القرآف (ِ.)ُِْ/
َّصرؼ (ْ ،)ُٖٔ–ُٖٓ/كانظر :معاين القرآف كإعرابو ،للزجاج (ْ ،)ّْٕ/البيضاكم
(ّ) الفريد ،بقليل من الت ُّ

(ٓ ،)ّٖ/ابن عادؿ (ُٔ ،)ّْٖ/السراج ا٤بنّب (ّ ،)ّْٓ/فتح القدير (ْ ،)ُٓٗ/تفسّب اإلٯبي

(ّ.)ْٗٓ/
(ْ) انظر :مشكل إعراب القرآف (ِ.)ُّٔ/
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(ُ)
السػكوت عليػو،
جزء ٝبلػة ،كإال كػاف الكػبلـ غػّب مفيػد  ،كمػا داـ غػّب مفيػد فػبل ٰبسػن ُّ
يصح ُب نظر البلغاء كالنَّظويْب.
كال ُّ
َ
فا٣برب ٧بذكؼ قطعا ،تقديره مثبل :كمن ليس على ىذه الصفة ،كا٤بعػُب :ﵟأ ٌَ َْ ُْ َ
زٔ
ن
ّْ
ن
كَةُ ٌِخ آَُ َ
ػت أيُّهػا النَّاسػي ،..كيقػدَّر ا٣بػرب
ػادةً تلػ
ةء..ﵞ كمػن ىػو علػى مض َّ
ّْ
الصػفة أك كأن ى
السابقة الٍب تقوؿَّ :
ضر دعػا ربَّػو منيبنػا إليػو،
إف اإلنساف إذا أنعم عليو ٍبَّ َّ
ٗبعونة اآلية َّ
مسو ه
خولو اهلل  نعمةن منو نسي ما كاف يدعو إليػو مػن قبػل ،كجعػل هلل  شػركاء،
كإذا َّ
َ
َْ َ
ُض َد َشل َر ٍّب ُّ ٌُِ ً
ةن ُ ٌّ
ِحجة إ ِ َحلِّْ ُث ًٍّ إ ِ َذا َر ٍّٔ َ ُسل ُ ِْػ ٍَ ًح ٌِِْ ُّ ن َ ِ َ
ِس ٌَة
قػاؿ اهلل  :ﵟِإَوذا َم ٍّط ا ِ نع

ُ ْ َ َ ٍّ ْ ُ ْ َ َ
َ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ٍّ َ ْ َ ً ُ ٍّ َ
ٍّ َ
َ
ْ
ظو خَ ظِِييِِّ كو تٍذع ثِسف ِصك كي ِيال إُِزم
ان يسغٔ إِحلِّ ٌَِ رجو وجػو َِّلل ِ خُسادا ِحل ِ
زَ أ َ ْصز َ
ٌِز ْ
ةب اجلٍّززةرِﵞ [الزمػر ،]ٖ:فعنػػدما نقػػدّْر ا٣بػرب :أمػػن ىػػو قانػت كالنَّاسػػي لنعمػػة ربّْػػو
زد
ِ
ُ ْ
ُْ َ
ليضل عن سبيلو أـ الكافر ا٤بخاطب بقولو  :ﵟكو ت ٍَ ٍّذ ْع ثِسف ِص َكﵞ
أندادا َّ
ا١باعل لو ن

أـ من ليس كذل ؟.
كالدَّليل على أهنا ٮبزة استفهاـ َّ
ػّبا بػالقرآف نفسػو
أف خػّب تفسػّب للقػرآف مػا كػاف تفس ن
فقولو  :ﵟأ َ ٌٍّ ْ
زَﵞ ُب قػراءة حفػص(ِ) ،ف َّ
ػإف (أـ) ال تكػوف حػرؼ نػداء ،ف ػ (أـ) ا٤بعينػة

لبلسػ ػػتفهاـ َّإمػ ػػا أف تكػ ػػوف( :أـ) ا٤بنقطعػ ػػة ٗبعػ ػػُب( :بػ ػػل كا٥بمػ ػػزة) ،كالػ ػػٍب تفيػ ػػد اإلض ػ ػراب
معػػا ،أك تكػوف (أـ) ا٤بتَّصػػلة ،كىػي الػػٍب تقػع عػػادة ُب معادلػة ٮبػػزة االسػػتفهاـ،
كاالسػتفهاـ ن

ابن
ابن مال ُ ب (األلفيَّة)( :كا٣برب ا١بزءي ُّ
ا٤بتم الفائده ***كاهللي ّّبر كاأليادم شاىده) .كتعقَّبو ي
(ُ) قاؿ ي
ا٣برب بأنَّو ا١بزءي ا٤بكمل للفائدة ،كيرد عليو (الفاعل) ٫بو( :قاـ زيد)،
عقيل حي قاؿَّ :
"عرؼ ا٤بصنّْف ى
ا٤بتم للفائدة .كقيل ُب تعريفو :إنَّو ا١بزء ا٤بنتظم منو مع ا٤ببتدأ ٝبلة ،كال يرد
فإنَّو يصدؽ على زيد أنَّو ا١بزء ُّ
الفاعل على ىذا التَّعريف؛ ألنَّو ال ينتظم منو مع ا٤ببتدأ ٝبلة ،بل ينتظم منو مع الفعل ٝبلة ،كخبلصة ىذا

با٤بعرؼ دكف غّبه" .شرح ابن
أنَّو عرؼ ا٣برب ٗبا يوجد فيو كُب غّبه ،كالتَّعريف ينبغي أف يكوف ِّ
٨بتصا َّ
عقيل على ألفيَّة ابن مال (ُ .)َِِ –َُِ/كلكن ا٤برادم  ا٤بتوَب سنة [ْٕٗىػ] قد تعقب
ابن عقيل فقاؿ" :ليس مراده با١بزء :جزء الكبلـ مطل نقا فيلزمو ما ذكرت ،كإ٭با ا٤براد :جزء ا١بملة اال٠بية.
ى

كسيأتي بياف ذل ُب ا٤بتفرقات.
(ِ) أم :بالتَّشديد.
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(أ٧بمػ ػػد قػ ػػاـ أـ
(أ٧بمػ ػػد ق ػػاـ أـ علػ ػػي؟) ،أك قولنػ ػػاَّ :
أك ُب معادل ػػة ٮبػ ػػزة التَّسػ ػػوية كقولنػ ػػاَّ :
قعد؟)..
كبيػػاف ا٤بنقطعػػة أنَّنػػا عنػػدما ٬بػػرب عػػن شػ و
الشػػيء،
ػيء مػػا ،كبعػػدىا نضػػرب عػػن ىػػذا َّ
َ َْ
استفهاما إنكاريِّػا يفيػد إنكػار مػا سػبق .كمثػاؿ ذلػ قولػو  :ﵟ َو ٌَزة ريل َِزة
كنستفهم
ن

ٍّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ً َ َ َ َّ ٍّ َ َ َ ُ َ َ ْ ٌ ٍّ َ َ
ِزَ اجلٍّ
ز َف ُصوا ٌ َ
زةر
العٍةء واألرض وٌة ثحٍِٓة ثةغِال ذل ِم ظَ اذلِيَ زفصوا ـٔيو ل ِزلِيَ
ِ
َ
َْْ َْ ََْ ُ
آٌ ُِزٔا َو َغٍيُزٔا ٍّ
زو ال ْ ٍُ ٍّذلز َ
ِيزَ َ
ةت َال ْ ٍُ ْفعِزس َ
 27أ ْم ََنْ َػ ُو ٍّاذل َ
الص ِ َ
ِيَ ِِف األر ِض أم َنػ
ِ
زةت ِ
ِ
َ ْ ُ ٍّ
اىفجةرِ 28ﵞ [ص.]ِٖ-ِٕ:

َّ
السػػموات كاألرض كمػػا
فالكفػػار ينكػػركف البعػ  ،كمقتضػػى اإلنكػػار أف يكػػوف خلػػق َّ
بينهمػػا بػػاطبل كلعبنػػا كعبثنػػا ،كأف يكػػوف تقػػول ا٤بتَّقػػْب كشػػقاكة األشػػقياء مػػا داـ الكػ ُّػل إٔب
زكاؿ ،كٓب يلػ ىػق أحػػد ج ػزاءه ،بػػل رٗبػػا كانػػت شػػقاكة األشػػقياء كمعصػػية العاصػػْب رٗبػػا كػػاف
نتصوير َّ
قادر على أف يفعل
ذل أسعد ألصظابو من تقول ا٤بتَّقْب؛ ألنَّو عندما َّ
أف الش َّ
َّقي ه
ما يشاء ،كما ٰبلو لو من اللَّذائذ ،كإف كاف على حساب كث وّب من الضُّعفاء.
أف ذل ػ منػ و
كقػػد أخػػرب اهلل َّ 
السػػموات
ػاؼ للظكمػػة ،كقػػاؿ مػػا قػػاؿ مػػن خلػػق َّ
كاألرض ،..كمقتضى قو٥بم بعدـ البع أف يكوف ىذا باطل ،فهذا مقتضى ظنّْهم.
َ َ ُ
ﵟأ ْم َنْ َػوﵞ ،أم( :بل ٪بعل) .كاإلضراب نوعاف:
ػظظو .كمثػاؿ ذلػ :
اب إبطإبّّ :كا٤براد منو أف نبطل ما سػبق ،كنػأٌب ٔبديػد يص ّْ
إضر ه
ػإب
اآليػة الػٍب ٰبتمػػل معػُب اإلضػراب فيهػػا أف يكػوف إبطاليِّػا ،كأف يكػػوف انتقاليِّػاَّ ،أمػا اإلبطػ ُّ
َ َْ
ٍّ َ َ َ َ ْ َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
فإنَّػا لػو تص َّػورنا أنَّػو إضػراب مػن قولػو  :ﵟ َو ٌَزة ريل َِزة العزٍةء واألرض وٌزة ثحٍِٓزة

ات....باطبل..
السمو
ثَةغِالﵞ ،يعِب :إبطاؿ ّْ
ن
لضد ما ذكر ،أم :لكوف خلق َّ
ػإب ،كىػػو األظهػػر .كيكػػوف االنتقػػاؿ فيػػو مػػن نفػػي أف يكػػوف خلػػق
كاإلضػراب االنتقػ ُّ
َ َ ْ ٌ ٍّ َ َ
ز َف ُصوا ٌ َ
ِزَ اجلٍّزةرِﵞ..فكأنَّػو انتقػل
باطبل ،أك يكوف من ﵟـٔيو ل ِزلِيَ
السموات كاألرض ن
َّ
السػليمة ،أم:
كقاؿ :دعنا من ىذا األمر ا٤بفركغ منوٍ ،بَّ قاؿ :إنَّا سنأٌب ٗبػا تنكػره العقػوؿ َّ
الصػ ػػا٢بات كا٤بفسػ ػػدين ُب األرض ،بػ ػػل أ٪بعػ ػػل ا٤بتقػ ػػْب
بػ ػػل أ٪بعػ ػػل الػ ػػذين آمن ػ ػوا كعمل ػ ػوا َّ
كالفجار ،فػ(:أـ) ٗبعُب :بل كا٥بمزة.
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َّأمػا (أـ) فقػػد كردت منقطعػةن ٗبعػػُب( :بػل كا٥بمػػزة) ،كمتَّصػلة معادلػػة ٥بمػزة االسػػتفهاـ
َ َ ٌ ََ
ْ ُ َ
ََ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ
اء غييْ ِٓ ًْ أخُش ْرت ُٓ ًْ أم ل ًْ تِش ِْرْ ًْ ال يُؤٌِِٔنﵞ [البقرة.]ٔ:
أك التَّسوية كقولو  :ﵟظٔ
قطعػا .لكػن ىػل ىػي ا٤بتَّصػلة أـ ا٤بنقطعػة ؟ ٯبػوز
فػ (أـ) ُب قراءة حفػص لبلسػتفهاـ ن
كٯبوز.
نتصورىا ا٤بتَّصلة ،ك َّ
قليبل أإن مػن
كأف اهلل  يقوؿ( :قل ٛبتَّع بكفرؾ ن
فيجوز أف َّ
أصظاب النار َّأمػن ىػو قانػت) .فػإذا جعلناىػا متَّصػلة فإنَّػا نقػوؿ :ٮبػزة االسػتفهاـ حػذفت
ٍّ َ
م ٌ َِْ أ َ ْص َ
ةب اجلٍّةرِﵞ ،كيكوف التَّقدير( :يا أيُّها النَّاسي لنعمة ربّْو  ا١باعػل
د
قبل ﵟإُِ
ِ
أندادا أأنت من أصظاب النَّار أـ ىو قانت آناء الليل).
لو ن
كا٤بنقطعػػة تكػػوف ٗبعػػُب( :بػػل كا٥بمػػزة) ،فيكػػوف التَّقػػدير( :قػػل ٛبتػػع بكفرؾ...بػػل أمػػن
ىو.)....
كا٣ببلصة َّ
يفسر ّٔا من قرأ با٥بمزة على قػراءة
أف (أـ) متعيّْنة لبلستفهاـ ،فاألكٔب أف ّْ
التَّخفيػػف حػػٌب ال ٚبتلػػف القراءتػػاف اختبلفنػػا جػػذريِّاَّ ،أمػا إذا جعلػػت (أـ) لبلسػػتفهاـ فقػػد
يفسر بالقرآف نفسػو ،كالقػراءة مػع أختهػا ،يعػِب
تطابقت القراءتاف .كخّب تفس وّب للقرآف أف َّ
َّ
تفسر اآليةي اآلية.
تفسر القراءة كما ّْ
أف القراءة ّْ

كأنتقل بعد ذل لبياف أصل ىذا ا٢برؼ (يا) ،كسبب استخدامو ُب نداءات القػرآف
الكرمي.
كبػػادئ ذم بػ و
ػدء فػػبل بػ َّػد مػػن بيػػاف أنَّنػػا عنػػدما نقػػوؿ( :يػػا) حػػرؼ فهػػل نقصػػد أنَّػػو
حرؼ مبُب أـ حرؼ معُب؟ كما معُب ذل ؟
ػثبل:-
حرؼ ا٤ببُب :فهو حرؼ ا٥بجاء الذم يكوف ُب مبُب الكلمات .نقوؿ –م ن
َّأما ي
مثبل حرؼ مبُب.
ب) ،الضَّاد ن
ى
(ضىر ى
َّأمػػا قولنػػاً :
(مػػن) حػػرؼ جػػر ،فهػػذا حػػرؼ معػػُب ،ككػػذل قولنػػا( :يػػا) حػػرؼ نػػداء،

ك(أـ) حرؼ استفهاـ ،ك(إٔب) حرؼ جر.
كا٢باص ػػل أنَّػػو إذا َّ
دؿ ا٢ب ػػرؼ عل ػػى مع ػػُب ُب غ ػػّبه يس ػ َّػمى ح ػػرؼ ا٤بع ػػُب ،أك يق ػػاؿ:
بالف ٍه ًم مثل ( :ىى ٍل)ُ( ،ب)ًٓ ( ،بٍ).
حرؼ ا٤بعُب ىما يى يد ُّؿ على ىم ٍعُب غ ًّب يمستىقل ى
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ف ًمٍنػ ىها ىكلًمةه ما.
َّأما يح ير ي
كؼ ا٤بٍبػ ىُب فهي ا٢بركؼ الٍب تىػتىأىلَّ ي
إف ابتنػػاء ىػػذا ا٢بػػرؼ علػػى حػػرفْب أك علػػى ثبلثػػة أحػػرؼ ،فػ َّ
فيقػػاؿَّ :
ػإف ا٢بػػرؼ ُب
أيضا.
َّ
األكؿ حرؼ مبُب ،كالثَّاين :حرؼ مبُب ن
َّأما بياف ما كضع لو ىذا ا٢برؼَّ ،
متوسػط البعػد -كمػا
فإف أصل كضعو لنداء البعيد ّْ
سبق.-
كإف لغةى العرب لغةه حكيمة؛ كلكوهنا على ىذا النَّظػو تنػ َّػزؿ ّٔػا القػرآف الكػرمي؛ َّ
َّ
كألف
الصوت على االنطبلؽ.
النّْداء للبعيد يناسبو اختتامو ٕبرؼ مد ،من حي كونو يساعد َّ
(أ٧بمػػد) ا٤بفػػركض أنَّػػو قريػػب فيسػػمع
كعنػػدما نبلحػػَ مػػا كضػػع للقريػػب كػػا٥بمزة ُب َّ
ٗبجرد النُّطق با٠بوَّ .
ا٤بنادل ،كأنَّنا نريد منو شيئنا؛ ألنَّنػا لػو
فإف َّ
مهمة حرؼ النّْداء أنَّنا ٭بيّْز ى
٧بم ػ وػد آخ ػػر ،ف ػػبل ٰبت ػػاج إٔب ح ػػرؼ م ػػد ينطل ػ يػق ب ػػو
(٧بم ػػد) فق ػػط فق ػػد ن ػػتكلَّم ع ػػن َّ
قلن ػػاَّ :
ػتح فسػػكوف -للقريػػب احملبَّػػب .كنبلحػػَ َّ
أف
ىم) -بفػ و
َّ
الصػػوت؛ ألنَّػػو قريػػب .كقػػد كضػػعوا (أ ٍ

الصوت على االنطػبلؽَّ ،أمػا لػو قلػت:
ىم) فيها ال ُّسكوف من غّب مد ،كال يساعد ذل
َّ
(أ ٍ
ػامبل(ُ) ،فتخػػرج
(أم) ٗبػػد فإهنػػا تصػػبح (مػ َّػد لػً ٍػْب) ك ػ (شػػيء) ،كٓب يصػػبح سػػاكننا سػػكونا كػ ن
األكؿ
بذل عن كوهنا حرؼ نػداء .كقػد كضػعت (أم) لنػداء القريػب احملبَّػب كػأف ا٢بػرؼ َّ
ػب ،ككػوف
يشّب للقرب ،كا٢برؼ الثَّاين يشّب للمظبَّة ،فا٥بمزة للقريب ،كالياء السػاكنة للظ ّْ
ط البعػد تناسػب معػو
متوسػ ى
(يا) لنداء البعيػد يتناسػب معػو انطػبلؽ الصػوت ،ككػوف البعيػد ّْ
ابتناء األداة على حرفْب فقط.
ألف زيػػادة ا٤ببػػُب تػ ُّ
َّأمػػا شػػديد البعػػد فػػأكثر مػػن حػػرفْب ك ػ (أيػػا) ك(ىيػػا)(ِ)؛ َّ
ػدؿ علػػى
الصػوت با٤بػدّْ ،فكػأين أٌب
زيادة ا٤بعُب غالبنا ،فػإف فاتػو ا٢برفػاف األكليػاف فلػن يفوتػو انطػبلؽ َّ

(ٗبد اللْب)؛
الساكنتْب ا٤بفتوح ما قبلهما ،مثل :خوؼ ،بيت ،صيف .ك٠بّْي ّْ
(ُ) (مد اللّْْب) ىو مد الواك كالياء َّ
َّ
ألف ُب النُّطق بو سهولة كلْب.
٤بد الصوت".
(ِ ) كُب (ا٤بقتضب)" :كأما (أيا) ،ك(ىيا) فبل يكوناف إال للنَّائم ،كا٤بستثقل ،كا٤بَباخي عن ؛ ألهنما ّْ
ا٤بقتضب (ْ.)ِّٓ/
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لو ُب َّأكؿ األمر ٗبا ٲبكن أف يسمعو ،فإف فاتو ٠باعو ال يفوتو ٠باع ا٢بػرؼ األخػّب الػذم
متوسط البعد.
ينطلق بو َّ
الصوت لكونو حرؼ مدّْ .كا٤بوضوع لو (يا) بعيد ّْ
كاللُّغة جاءت ٢باجة ا٤بخاطىبْب بعضهم لبعض -كما تقدـ.-
ألكؿ حاجػػة
كاألصػػل عنػػدما تضػػع اللُّغػػة كلمػػةن إلفػػادة معػػُب مػػن ا٤بعػػاين أف تضػػعها َّ
فأكؿ ما ٰبتاج اإلنساف إٔب التَّعامل مػع الكػوف احملػيط بػو .كاألصػل أف
اإلنساف ا٤بخاطىبَّ ،
احدا مػن النَّػاس فقػط ُب بيئتػو،
يكوف ذل الوضع للظاجات َّ
احملسة .كلنفَبض أف معنا ك ن
فعنػػدما نريػػد أف يصػػبح بيننػػا كبينػػو تفػػاىم ،كلنفػػَبض أنَّنػػا ٬بػػاؼ عليػػو مػػن حي ػو واف مفػ و
ػَبس
ك و
اقف أمامنا فإننا نشّب لو ٗبا يفيد االبتعاد عنو ،كعندما نشّب لو بذل إ٭بػا نشػّب لػو علػى
و
شيء ٧بسوس ،فإنَّنا نضع للظيواف ا٠بنا ٕبي لو كاف ا٤بخاطىب ال يرل إشارتنا يفهػم مػن
الكلمة الٍب سنضعها َّ
ػثبل :أسػ هد .فأسػد؛
أف الذم أمامو حيوا هف مفَبس ،أك الذم سػيأتيو م ن
لتنبو ا٤بخاطىب ،فاصطلظنا َّ
أف ا٢بيواف ا٤بفَبس (أسد) فعندما أقوؿ( :أسد) ينظػر إٔب ىػذا

ا٢بيواف –كما تقدـ.-
ػثبل -يركيػو كال ٯبػد .فنقػوؿ لػو( :ماء)..فاألص يػل ُب
كنرل ىذا اإلنساف يريد مػاءن -م ن
األكضػ ػػاع أهنػ ػػا للمظسوسػ ػػاتٍ ،بَّ بعػ ػػد أف نضػ ػػع مػ ػػا نضػ ػػع للمظسوسػ ػػات نَبقػ ػػى منهػ ػػا
احملس ا٤بشاىد؛ فلػذل ف َّ
ػإف األصػل
للمعنويَّات بعدما نتخطَّى ا٢باجات َّ
األكليَّة ُب الكوف ّْ
٧بس ػا يق ػػاس با٤بس ػػافة ا٢بس ػيَّة كغ ػػّبه م ػػن ا٤بوضػػوع ل ػػو .كى ػػذا
ُب البعػػد كالق ػػرب أف يك ػػوف ِّ
بالنّْسبة لنداءات القرآف غّب قائم؛ لسببْب:
ػّبا مػػن نػػداءات القػػرآف بػػْب ا٣بػػالق
َّ
األولَّ :
السََّّبل الخََّّا  :كىػػو أنَّنػػا ٪بػػد أف كثػ ن
كا٤بخلػػوؽ ،س ػواء كػػاف الطَّػػرؼ ا٣بػػالق ىػػو ا٤بنػ ً
ػادم –بكسػػر الػػداؿ ا٤بهملػػة -أك العكػػس.

نقبل؛ َّ
ألف ا٣بالق
عقبل كال ن
كمثل ىذا النّْداء يبلحَ فيو عدـ صلوح ا٤بسافة ا٢بسيَّة ن
ػادة ،كال تعقػػل ا٤بسػػافة
قائمػػا ٔبسػػم ،كلػػيس مػ َّ
كىػػو أحػػد الطَّػػرفْب لػػيس جسػ نػما ،كال ن
عرضػػا ن
ا٢بسيَّة َّإال بْب جسمْب.
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با٤بهمػػات أصػ نػبل ،كا٤بكػػاف كا٤بسػػافة لػػيس
الثَََّّّانيَّ :
السََّّبل العََّّام :القػػرآف ال ييعػػُب َّإال َّ
ػوؽ القصػػص ال يػػأٌب با٤بكػ ً
ػاف احملػػدَّد
مػػن َّ
ا٤بهمػػات؛ كلػػذل ٪بػػد القػػرآف الكػػرمي عنػػدما يسػ ي
بالضَّبط.

ػثبل :أيػػن كػػاف نػػوح ؟ أيػػن كػػاف داكد ؟ ال يقػػوؿ؛ ألنَّػػو لػػيس
فمػ ن
الزم ػػا يف ى ػػو ال ػػذم يش ػ ّْػك يل ا٢بى ػػدث ،كل ػػيس اس ػػم
ا٤بك ػػاف ال ػػذم يش ػ ّْػك يل ا٢بى ػػدث ،كل ػػيس َّ
الشَّخص ّْ
ػٌب بػذكر اسػم الشَّػخص ،فيقػوؿ( :فرعػوف)
يشك يل ا٢بىدث؛ كلػذل ال يص َّػرح ح َّ
ػثبل .القػرآف ال
لكل ملوؾ (اليمن) م ن
ن
لكل ملوؾ (مصر) القدماء ،ك(تيػبَّع) ّْ
لقب ّْ
مثبل ،كىو ه
با٤بهمػػات ،فتظديػػد ا٤بكػػاف فضػ نػبل عػػن ا٤بسػػافة الدَّقيقػػة ال دخػػل لػػو ُب تشػػكيل
ييعػػِب إال َّ
ػثبل َّ
٧بم ػ نػدا  س ػػينادم َّ
الكف ػػار كم ػػا يق ػػوؿ اهلل
ا٢ب ػػدث .فعن ػػدما أتص ػ َّػور م ػ ن
أف َّ
ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ
٧بم نػدا 
أف
ػظيح
ص
]،
ُ
ػافركف:
ك
ال
[
ﵞ
ون
ػثبل :ﵟكزو يزة خحٓزة اىنـ ِزص
 لػو م ن
َّ
الكف ػ ػػار أجس ػ ػػاـ ٧بسوس ػ ػػة ،كلك ػ ػػن م ػ ػػا قيم ػ ػػة أف يق ػ ػػاؿَّ :
جس ػ ػػم ٧بس ػ ػػوس ،ك َّ
٧بم ػ ػ نػدا
إف َّ

 كىو ينادم كاف بينو كبْب الكفَّار الذين يناديهم مسافة كذا؟ فمػا قيمػة ىػذا
فلمػػا كػػاف مبلحظػػة ا٤بكػػاف ا٢بسػ ّْػي شػػيءه يسػػقط مػػن قصػػد القػػرآف؛
حػػٌب ييعػػُب بػػو القػػرآف؟ َّ
ألنَّػو ال صػلة لػو بتشػكيل األحػداث ،كالقػرآف إ٭بػا يعػُب ٗبػوطن العػربة كا٢بكمػة ،ككػػذل ُب
النّْداءات الٍب بْب ا٤بخلوؽ كا٤بخلوؽ ال يبلحَ ا٤بسافة ا٢بسيَّة.
كاألصل ُب أكثر األلفاظ ا٤بوضوعة و
أصبل حملس مشػاىد،
٤بعاف َّأهنا جاءت موضوعة ن
ي
ػوع مػػن اإلطػػبلؽ بعػػد التَّقييػػد –كمػػا
ػاىدا إال بنػ و
ك َّأهنػػا ال تصػػرؼ إٔب مػػا لػػيس حس ػيِّا مشػ ن
ألف األصل َّ
سيأٌب-؛ َّ
يضع اللَّفَ يضعو ليكػو ىف كسػيلةى تفػاى وم بينػو كبػْب
أف الواضع عندما ي
٨باطىبػػو ،كال بػي َّػد مػػن اللَّفػػَ؛ َّ
الشػػخص بعيػ نػدا ال
ألف اإلشػػارة كحػػدىا ال تكفػػي فقػػد يكػػوف َّ
يرل اإلشارة..
كمبلحظػػةي البيػ ٍعػػد ا٢بسػ ّْػي ال تصػػلح ُب القػػرآف الكػػرمي؛ ألنَّنػػا عنػػدما ٫بصػػي نػػداءات
القرآف ُب ا١بملة ٪بدىا قسمْب:
األول :أحد الطَّرفْب ىو ا٣بالق .
َّ
والثَّاني :ما طرفاه ٨بلوقاف.
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ا٢بسي با٤بسافة؛ َّ
ألف البيػ ٍعػد ا٢بس َّػي ال
األول :فبل يصلح مبلحظةي البعد
َّأما
القسم َّ
ّْ
ُ

يتصور إال بْب جوىرين أك جسمْب ،كاهلل  من َّػزهه عن ذل  -..كما سبق.-
َّ
القسم الثَّانيَّ :
فإف القرآف ال يػي ٍعػُب بأمثػاؿ ىػذه األغػراض ،كإ٭بػا يعػِب با٤بقاصػد
وأما
َّ
ُ
ػص القػػرآف الكػػرمي ُب القليػ ًػل النَّػػادر علػػى بػي ٍعػ وػد أك قػػرب فإ٭بػػا يكػػوف لقصػػد
َّ
الشػريفة .كإذا نػ َّ

عظيم.
فالقرآف ال يعِب غالبػا بتقريػ ًر زم و
ػاف كال مكػاف ،كال ٙبديػد أشػخاص بدقَّػة؛ َّ
ألف ذلػ
ن
ي
ليس لو شأ هف ُب تشكيل ا٢بى ىدث -كما سبق.-
ى
فإف قاؿ قائلًٓ :بى ىٓبٍ يي ٍستىعمل ما كضع لنداء الشَّديد البعد؟
فإف ا١بواب أنَّو إذا ترَّكىز ُب النَّفس َّ
َّ
أعظم ما يكوف بػْب
أف الفرؽ
أجسم ما يكوف ،ك ي
ي
ً
ػادل –بفػػتح الػػداؿ ا٤بهملػػة ،-ك َّ
ػت
أف الغفلػػةى قػػد بلغػ ٍ
ا٤بنػػادم –بكسػػر الػػداؿ ا٤بهملػػة -كا٤بنػ ى
ػاد ا٤بن ػػادل –بف ػػتح ال ػػداؿ ا٤بهمل ػػة -ع ػػن ا٤بن ػ ً
ح ػػدَّىا األقص ػػى ُب إبع ػ ً
ػادم –بكس ػػر ال ػػداؿ
ى
ا٤بهملة ،-فكيف يفهم خطابػو مػع كجػود ذلػ الفػرؽ؟ فاليػأس ٯبع يػل اإلنسػا ىف ال يسػمع
ً
ػيم بيػِب كبينػو أبع ىػد مػا يكػوف مػن التَّقػارب بػْب ا٤بن ػزلتْب ،كػذل
ا٣بطاب؛ فذل ىملػ ه عظ ه
عنػدما تكػػوف الغفلػػةي بلغػت حػػدَّىا األقصػػى ،أك يقػػاؿَّ :
إف إنسػانا طغػػت عليػػو معصػػيتو إٔب
أم و
أمل ُب ا٣ببلص ،فػذل ٯبعلػو ينهمػ ُب ا٤بعصػية ،فك َّ
ػأف اهلل
ّْ
حد أنَّو ٓب يصبح عنده ُّ
 يقوؿ للخلق مدِّا ُب بعض أسباب األملَّ :
متوسػطة ٕبيػ
كأف بيػِب كبيػنكم مسػافةن ّْ
تشق عليكم ،كال تتقطَّع دكهنا أعنػاقكم ،فالبعػد؛ لبيػاف تعػاظم الفػرؽ ،كالتَّوسػط؛ لبيػاف
ال ُّ
أنَّو ينبغي أف ال تنقطع بسبب ىذا البعد آمالكم دكف الوصوؿ.
ػّبا علػػى ىػػذا األمػػر ا٤بطَّػػرد جػػاء النّْػػداء ب ػػ:
كىػػذا أمػ هػر َّ
مضػ ه
ػطرد ُب عػػادات النَّػػاس ،كسػ ن
ُّ
(يا) إشارة إٔب َّ
ا٤بشاؽ.
نادل من أجلو جدير بأف ٙبتمل من أجلو
أف األمر الذم يي ى
الص ػظيح
يقػػوؿ األلوسػػي ُ ب (تفسػػّبه)" :ك(يػػا) حػػرؼ ال (اسػػم فعػػل) علػػى َّ
ػادل ّٔػػا
كضػػع لنػػداء البعيػػد .كقيػػل٤ :بطلػػق النّْػداء أك مشػػَبكة بػػْب أقسػػامو ،كعلػػى َّ
األكؿ ينػ ى
ً
الس ػامع
ػادل ،كقػػد ين ػَّزؿ غفلػػة َّ
ػب؛ لتن ػزيلو من ػزلة غػػّبهَّ ،إم ػا لعلػ ّْػو مرتبػػة ا٤بنػػادم أك ا٤بنػ ى
القريػ ي
ػدعو لػو كا٢بػ ّْ عليػو؛ َّ
ألف نػداء
كسوء فهمو منػزلة بعده ،كقد يكوف ذل لبلعتنػاء بػأمر ا٤ب ّْ
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البعيػػد كتكليفػػو ا٢بضػػور ألمػػر يقتضػػي االعتنػػاء كا٢بػ َّ  ،فاسػػتعمل ُب الزـ معنػػاه علػػى أنَّػو
٦باز مرسل أك استعارةه تبعيَّة ُب ا٢برؼ أك مكنيَّة كٚبييليَّة.)ُ("..
ه
أم الػػوجهْب يكػػوف أحػػدٮبا،
" ٍبَّ ٓب يبػ ّْػْب كيفيَّػػة إج ػر ًاء آّػػاز أك االسػػتعارة ،كعلػػى ّْ
ػاجي ُ )ِ(ب
صػ ػػنى ىع مػ ػػن قبلػ ػػو ّْ
ػهاب ا٣بىىفػ ػ ُّ
كعلػ ػػى أيّْهمػ ػػا يكػ ػػوف اآلخػ ػػر ،ككػ ػػذل ى
الشػ ػ ي
(حواشيو على تفسّب البيضاكم)"(ّ).
كقد َّبْب األستاذي ُّ
الرٞبن خليفػة  ذلػ ُب شػروح كتوضػيح
الدكتور إبراىيم عبد َّ
ٓب يسػػبقو إليػػو غػػّبه فقػػد جػػاء عنػػد األلوسػػي ٦ )ْ(بمػ نػبل ،كٕباجػػة إٔب بيػػاف؛ كلػػذل
كانػػت العنايػػة كاالىتمػػاـ ٗبػػا أكرده األسػػتاذ الػ ُّػدكتور إبػراىيم خليفػػة ُ ب ذلػ -مػػن
البياف لكيفيَّة إجراء آّػاز أك االسػتعارة-؛ ألٮبيَّتػو؛ كالنفػراده مػن بػْب البػاحثْب ُب التَّفسػّب
ا٤بتأخرين.
كعلوـ القرآف ببياف ذل سواء ُب ذل ا٤بتقدّْمْب منهم ك ّْ
يتقرر ُب ذل َّ
أف (يا) صرؼ عن حقيقة ما كضع لو إٔب أحد أمرين:
ك َّأكؿ ما َّ
ً
يل لواحػػد
" َّ
يل البعػ ًػد ا٤بعنػ ّْ
ػوم من ػزلةى البعػػد ا٢بسػ ّْػي ،سػواء أكػػاف ىػػذا التَّن ػز ي
األو ُل :تن ػز ي
م ػػن الغرض ػػْب أـ ك ػػاف ٥بم ػػا ،ف ػ َّ
ػإف اس ػػتعماؿ ا٢ب ػػرؼ ُب ذلػ ػ يك ػػوف م ػػن (آّ ػػاز ا٤برس ػػل)
ٗبرتبتْب:

(ُ) ركح ا٤بعاين (ُ.)ُُٖ/
٧بمد بن عمر ،شهاب الدّْين ا٣بفاجي ا٤بصرم ،قاضي القضاة كصاحب التَّصانيف ُب األدب
(ِ) ىو أٞبد بن َّ
بالسلطاف مراد
(الركـ) ،كاتَّصل ُّ
كاللُّغة .نسبتو إٔب قبيلة (خفاجة) .كلد كنشأ (ٗبصر) ،كرحل إٔب ببلد ُّ
العثماين فوالَّه قضاء (سبلني )ٍ ،ب قضاء (مصر)ٍ .بَّ عزؿ عنها فرحل إٔب (الشَّاـ) ك(حلب) كعاد إ ٔب
فاستقر إٔب أف توُبَُٔٗ[ .ىػ] ،كلو كتب كثّبة،
(الركـ) ،فنفي إٔب (مصر) ككٕب قضاء يعيش منو
َّ
ببلد ُّ

منها :حاشية على تفسّب البيضاكم .األعبلـ (ُ ،)ِّٖ/معجم ا٤بؤلفْب (ِ ،)ُّٖ/فهرس الفهارس
كاألثبات (ُ.)ّٕٕ/

(ّ) تفسّب سورة النّْساء (ص ،)َُْ:كانظر :ركح ا٤بعاين (ُ ،)ُُٖ/حاشية الشّْهاب على تفسّب البيضاكم
(ِ.)ّ/
(ْ) انظر :ركح ا٤بعاين (ُ.)ُُٖ/
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ػبلؽ البيػ ٍعػد ُب ىػػذا ا٢بػػرؼ عػػن قيػ ًػد خصػػوص كونػػو حسػيِّا با٤بسػػافة إٔب
إحػػداٮبا :إطػ ي
٦بازا مرسبل بعبلقة التَّقييد.
ما ىو مطٍلىق بػي ٍعدَّ ،
أعم من أ ٍف يكوف حسيِّا أك معنوينا ن
كاألخ ػػرل :تقيي ػػد ى ػػذا البيػ ٍع ػػد ا٤بطل ػػق ٖبص ػػوص كون ػػو معنوين ػػا ٦ب ػ نػازا مرس ػ نػبل بعبلق ػػة
ػس
اإلطبلؽ ىذه َّ
هار كضوح أم ًر ىذا البيػ ٍعد كإبرازه ُب صورة احمل ّْ
ا٤برة .كنكتةي ىذا آّاز :إظ ي
كإما باالستعارة التَّصرٰبيَّة التَّبعيَّة ُب ا٢بػرؼ ،بػأف تشػبّْو البع ىػد
ئي ا٤بسافة عياناَّ .
ا٤بشاىد ا٤بر ّْ
ػوم با٢بسػػي كػػذل ٔبػػامع مطلػػق البعػػد ُب كػػلٍ ،بَّ ٙبػػذؼ ا٤بشػبَّو بػػو كترمػػز لػػو بشػ و
ػيء
ا٤بعنػ َّ
ّْ
مػن لوازمػو ،كىػو ا٢بػرؼ ا٤بوضػوع لػذل البعػد (يػا) اسػتعارة مكنيَّػة .كنكتػة االسػتعارة بػأم
من نوعيها ىي عْب ما سبق من نكتة آّاز ا٤برسل(ُ).
ا٤بنادل –بفتح الداؿ ا٤بهملة -مػن أجلػو ،فػإف إرادتػو مػن
الثَّاني:
االىتماـ ٗبا تدعو ى
ي

ىػػذا ا٢بػػرؼ ىػػي مػػن قبيػػل آّػػاز ا٤برسػػل كػػذل  ،لكػػن مػػن إطػػبلؽ ا٤بلػػزكـ الػػذم ىػػو إفػػادة
ػديرا أف ٙبمػل ُب
البعد
ػدعو لػو ِّ
ا٢بسي كإرادة الزمو الذم ىػو إفػادة كػوف األمػر ا٤ب ّْ
ّْ
مهمػا ج ن
ٙبصيلو ا٤بشقَّة.

ونكتَّ َّةُ ه ََّّزا الم ََّّاز :إبػ ػر ياز كض ػػوح أٮبيَّ ػػة ى ػػذا األم ػػر ،كبي ػػاف أنَّػػو كا٤بَبتّْػػب عل ػػى
احملسوس ،كالتَّدليل على حتميَّة ثبوتو من حي إنَّو يلزـ من ثبوت ا٤بلزكـ ثبوت الزمو.
أيضػػا بنوعيهػػا بػػأف تش ػبّْو مػػا كقػػع النّْػػداء
كٲبكػػن أف ٘بػػرم ُب ىػػذا الوجػػو االسػػتعارة ن
الشػػخص البعيػػد ٔبػػامع مطلػػق األٮبيَّػػة ُب كػػل..اْب،
ألجلػػو ُب القػػرآف ٗبػػا ينػػادل مػػن أجلػػو َّ
فالكبلـ ىو الكبلـ"(ِ).
كألجل توضيح ذل يقاؿَّ :
أم ٦با وز أك اسػتعارة يطلػب لػو ثبلثػة أشػياء :القرينػة،
إف َّ
ػثبل:
كالعبلقػػة ،ك َّ
الشػػيء الثَّال ػ بػػالغ األٮبيَّػػة ىغ ىفػ ىػل عنػػو مػػن أنكػػر آّػػاز ،كىػػو النُّكتػػة .فمػ ن
ابض ػػا
ػجاعا عظ ػػيم َّ
الشػػجاعة أق ػػوؿ مػ ن
ػت أسػ نػدا ر ن
ػت رج ػ نػبل شػ ن
ػثبل( :رأي ػ ي
عنػػدما أفي ػػد أين رأيػ ي

األكؿ:
دائما ،كىي قسمافَّ :
(ُ) االستعارة من آّاز اللغوم ،كىي تشبيوه حذؼ أحد طرفيو ،فعبلقتها ا٤بشأّة ن
و
صرح فيها بلفَ ا٤بشبَّو بو .كالثَّاين :مكنيَّة ،كىي ما حذؼ فيها ا٤بشبَّو ً
بشيء
تصرٰبيَّة ،كىي ما ّْ
كرمىز لوي
ي ي
من لوازمو.
(ِ) تفسّب سورة النساء (ص.)َُٔ–َُْ:
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ابضػا خلػف مدفعػو) ىػذه القرينػة أفػادت أنَّػِب ال أقصػد (ا٢بيػواف
خلف مدفعو) .فقولنا( :ر ن
أيت
ا٤بفَبس) ،فهذه ىي القرينة ،كالعبلقة ا٤بشأّة ،كلكن طا٤با أنِب قصدت أف أفيد أين ر ي
ػدال مػن
ػجاعا فلمػاذا نبظػ عػن قرينػة؟ ك٤بػاذا ٓب نػي ىع ّْػرب با٢بقيقػة مػن َّأكؿ األمػر؟ فب ن
ن
رجبل ش ن
ػظيح ذل ػ ٗب ػػا ي ػػأٌب م ػػن ٛب ػػاـ الك ػػبلـٍ ،بَّ تطل ػػب
إيق ػػاع ا٤بخاطىػػب َّأكال ُب اللَّػػبسٍ ،بَّ تص ػ ي
العبلقػػة .فبػػدال مػػن ىػػذه التَّعميػػة ٤بػػاذا ال يػػأٌب ا٤بػػتكلّْم مػػن َّأكؿ األمػػر ٕبقيقػػة مػػا يقصػػده؟
ػجاعا) .يل ػػزـ كج ػػود نكت ػػة اقتض ػػت ع ػػدـ التَّعب ػػّب
ػت رج ػ نػبل ش ػ ن
فيق ػػوؿ م ػػن َّأكؿ األم ػػر( :رأي ػ ي
با٢بقيقػػة ا٤ب ػرادة إٔب ٦بػػا وز ي ػراد منػػو ىػػذه ا٢بقيقػػة األخػػرل .كالتَّظقيػػق َّ
أف ىنػػاؾ حقيقتػػْب:
ػت أسػ نػدا
حقيق ػةه م ػرادة مػػن الكػػبلـ ،كحقيق ػةه مهجػػورة غػػّب م ػرادة مػػن الكػػبلـ فقولنػػا( :رأيػ ي
الشػػجاع ،فلمػػاذا ال
الرجػػل ُّ
ابضػػا) ا٢بقيقػػة ا٤بهجػػورةي ىػػي :ا٢بيػواف ا٤بعػػركؼ ،كا٤بػرادةي ىػػيَّ :
ر ن
نعرب با٢بقيقة ا٤برادة من َّأكؿ األمر؟ ك٤باذا نصرؼ ا٤بخاطىب إٔب آّاز؟
ّْ
كا١ب ػوابَّ :
يل البعػ ًػد
ػركؼ إٔب أحػػد كجهػػْب أك كليهمػػاَّ :
ػرؼ مصػ ه
إف ا٢بػ ى
األكؿ :تنػ ػز ي
ً
ػادل مػػن أجلػػو ألحػ ًػد الغرض ػػْب أك
ا٤بعنػ ّْ
ػوم منػ ػزلةى البعػػد ا٢بسػ ّْػي ،كاالىتمػػاـ ٗب ػػا تػػدعو ا٤بنػ ى
كليهما..كعنػػدما أقصػػد مػػن ا٢بػػرؼ ىػػذه اإلرادة (-البعػػد ا٤بعنػػوم) -ىػػل يكػػوف ٦بػ نػازا أـ
ػاز باالسػػتعارة؟ ا١ب ػواب أنَّػػو
حقيقػػة؟ كإف قلنػػا :ىػػو ٦بػػاز فمػػا نوعػػو؟ ىػػل ىػػو مرسػ هػل أـ ٦بػ ه
أين النُّكتة؟ َّأما القرينػة فهػي كاضػظةه،
٦بازا ن
ٯبوز كٯبوزَّ .أما إذا كاف ن
فأين العبلقة؟ ك ى
مرسبل ى
كىي استظالةي إرادةً ً
ا٢بسي با٤بسافة .كقد ذكرت من قبل أنَّو ٦باز مرسػل فيجػب أف
البعد
ّْ
ػْب َّأكنال أنَّػػو ٦بػػاز مرسػػل ٗب ػرتبتْب حػ َّػٌب تتبػ َّػْب العبلقػػة .كإذا كػػاف أصػػل كضػػع ا٢بػػرؼ ىػػو
أيبػ ّْ ى
ػرؼ
البع يػد ا٤بقيَّػد بكونػو حسػيِّا ،فػإف َّأكؿ خطػوة ُب سػلوؾ آّػاز ا٤برسػل أنَّػِب أطلػق ىػذا ا٢ب ى
عن ً
قيد الوضع فيو (-كىو البعد ا٢بسي) ،-فأطلق البيػ ٍعد فيو عن قي ًػد كونػو حسػيِّا ،كأريػد
أعم مػن أف يكػوف ىػذا البيػ ٍعػد حسػيِّا أك معنويِّػا ،كعنػدما أفعػل ذلػ فمػا
لق بػي ٍع ود) َّ
منو (مطٍ ى
ىي العبلقة؟ للبلغاء ُب تقرير عبلقة آّاز ا٤برسل قوالف:

األول :أف ينظر ُب تقرير العبلقة إٔب ا٤بعُب ا٤بنتقل عنو.
القول َّ

الق ََّّول الثَََّّّاني :أف ينظ ػػر ُب تقري ػػر العبلق ػػة إٔب ا٤بع ػػُب ا٤بنتق ػػل إلي ػػو .كرٗب ػػا ٝب ػػع ب ػػْب

ََُْ َ َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ػثبل :-ﵟَيػئن أصةثِػًٓ ِِف آذاُ ِ ًِٓﵞ [البقػرة.]ُٗ:
األمرين .يعِب عندما يقوؿ اهلل - م ن
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يتلص ػػص) ،كأقص ػػد ا١باسػػوس ،أك (أعتق ػػت رقب ػػة) كأقص ػػد
ػت عيننػػا َّ
أك عنػػدما أق ػػوؿ( :رأي ػ ي
للرقبػػة عنػػدما نقػ ّْػرر العبلقػػة ىػػل أنظػ يػر
الشػػخص كلَّػػو ،فالَّرقبػػة جػػزءه مػػن َّ
َّ
الشػػخص ،فبالنّْسػػبة َّ
إٔب ا٤بعػػُب ا٤بنتقػػل عنػػو فػػأقوؿ( :العبلقػػة ا١بزئيَّػػة) ،أك أنظػ يػر إٔب ا٤بعػػُب ا٤بنتقػػل إليػػو فػػأقوؿ:
ََُْ َ َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
(العػػبلقة الكليَّػة)؟ فقولػو  :ﵟَيػيززٔن أصززةثِػًٓ ِِف آذاُ ِ ِٓززًﵞ فػ َّ
ػإف ا٤بػراد ا١بػزء كلػػيس
الكػػل؛ فاألنامػػل جػػزء ،فػػإف نظرنػػا إٔب ا٤بعػػُب ا٤بنتقػػل عنػػو نقػػوؿ( :الكليَّػػة) ،كإف نظرنػػا إٔب
ا٤بعُب ا٤بنتقل إليو نقوؿ( :ا١بزئيَّة) .كقد يتسامح البعض فيقوؿ :الكليَّة كا١بزئيَّة.
َّأما حرؼ النّْداء (يا) فهل ا٤بعُب الػذم انتقلنػا عنػو ىػو التَّقيػد أك اإلطػبلؽ؟ قػد علػم
أف األصػل ُب كضػػع حػػرؼ النّْػػداء (يػا) ىػػو (البعػػد ا٤بقيَّػػد بكونػو حسػيِّا) ،كلكنَّػػا قػػد انتقلنػػا
عنو إٔب إطبلؽ البعد من قيػده ا٢بس ّْػي ٕبيػ صػار صػادقنا علػى ا٢بس ّْػي كا٤بعنػوم ،كبػذل
نكوف قد انتقلنا من التَّقييد إٔب اإلطبلؽ .فإف نظرنا إٔب ا٤بنتقل عنو نقوؿ :العبلقة التَّقيد،
كإف نظرنػػا إٔب ا٤بنتقػػل إليػػو نقػػوؿ :العبلقػػة اإلطػػبلؽ .كأصػ ُّػح الػػوجهْب أف تنظػػر إٔب ا٤بعػػُب
ا٤بنتقػػل عنػػو .لكػػن م ػػاذا نريػػد مػػن ى ػػذا ا٢بػػرؼ ىػػل نريػػد مطل ػػق بػي ٍعػػد أـ خصػػوص البيع ػػد
طبعا ال نريد مطلق بعد؛ ألنَّػا إف أردنػا مطلػق بعػد فػنظن ٫بتػاج إٔب مػا يقيّْػد ىػذا
ّْ
ا٤بعنوم؟ ن
(الرجػػل) عػػن كػ ّْػل قيػػد،
ا٤بطلػػق .فعنػػدما نقػػوؿ مػػثبل( :رأيػػت رجػ نػبل) ،فقػػد أطلقػػت لفػػََّ :
ػّبا أك غنينػػا..اْب ،كلكػِب أفهػم حقيقػة ا٤بػراد عنػػدما
فيجػوز أف يكػوف صػا٢بنا أك فاس نػقا أك فق ن
يػػذكر القيػػد ،كإال فإنَّػ ٘بػػد ال ػنَّفس دائػػرة بػػْب االحتمػػاالت ٥بػػذا ا٤بطلػػق .فػػإف قلنػػاَّ :
إف
ػوم فػػنظن ٫بتػػاج نقلػ وػة أخػػرل أك مرتبػػة أخػػرل ُب
ا٤ب ػراد مػػن (يػػا) ىػػو خصػػوص البعػػد ا٤بعنػ ّْ
ننتقل عن مطلق بعد إٔب تقيد ىذا البعد ٖبصوص كونػو معنويِّػا ،فالػذم انتقلنػا عنػو
آّاز .ي
اإلطبلؽ فتكوف العبلقة ُب ا٤برتبة الثَّانية اإلطبلؽ.
كا٣ببلصة أف نقوؿ :إنَّو ٦باز مرسل ٗبرتبتْب:
ا٢بسي عن قيد كونو حسيِّا إٔب ما ىو مطلػق بػي ٍعػد أع َّػم مػن
إطبلؽ البعد
إحداهما:
ي
ّْ

يكوف حسيِّا أك معنويِّا بعبلقة التَّقيدٍ ،بَّ تقيد ىذا البيػ ٍعد ا٤بطلػق بكونػو معنويِّػا ٦ب نػازا مرس نػبل
ػح مػػا
لكػػن بعبلقػػة اإلطػػبلؽ ىػػذه ا٤بػ َّػرة .كالنُّكتػػة :إظهػػار ككضػػوح أمػػر ىػػذا البيػ ٍعػػد .فأكضػ ي
ػاىدا ،فأطلقنػػا مػػا ىػػو موضػػوع للبعػػد ا٢بسػ ّْػي
يكػػوف األمػػر الواضػػح عنػػدما يكػػوف ِّ
٧بسػػا مشػ ن
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إشػػارةن إٔب َّ
ػوم الػػذم ىػػو تعػػاظم الفػػرؽ ،أك شػ َّػدةي الغفلػػة ىػػو مػػن
أف أمػػر ىػػذا البيػ ٍعػػد ا٤بعنػ ّْ
س ا٤بشاىد الذم بيننا كبينو مسافة نقيسها.
ػظ ّْ
الوضوح ٗبنػزلة ال يػم ى
َّأم ػػا االس ػػتعارة :ف ػ َّ
ػوم ،ك(ا٤بش ػبَّو ب ػػو) حس ػ ّّػي ،ٯبم ػػع بينهم ػػا مطل ػ يػق
ػإف (ا٤بشػ ػبَّو) معن ػ ّّ
َ ا٤بش ػبَّو بػػوٍ ،بَّ سػػرل التَّشػػبيو مػػن الكليَّػػات إٔب
البيػ ٍعػػدٍ ،بَّ يحػػذؼ ا٤بش ػبَّو ،كاسػػتعّب لػػو لف ػ ي
ا١بزئيَّػػات فأتينػػا مػػن ا٤بش ػبَّو بػػو بػػا٢برؼ الػػذم ىػػو موضػػوع لػػذل البيػ ٍعػػد ا٢بسػ ّْػي (اسػػتعارةن
ُ ُ ِ ٍّ ْ
َ ُ َ ّ َ ٍّ ُ
سْ
ززوﵞ
ز
اجل
وع
ززش
ج
ِف
ً
تصػػرٰبيةن تبعيَّػػة ُب ا٢بػػرؼ) .كذل ػ كقولػػو  :ﵟوألصززي ِجِ
ِ
ِ
[ط ػػو .]ُٕ:األصػػل (علػػى جػػذكع النَّخػػل) ،فشػػبو االسػػتعبلء علػػى ا١بػػذكع بالػػدُّخوؿ فيهػػا
ٔبػػامع ال ػتَّمكن ُب كػػلٍ ،بَّ سػػرل التَّشػػبيو مػػن الكليَّػػات إٔب ا١بزئيَّػػات ،كأٌب بػػا٢برؼ الػػدَّاؿ
على الظَّرفية الٍب ىي الدُّخوؿ ُب الشَّيء (اسػتعارنة تصػرٰبيةن تبعيػةن ُب ا٢بػرؼ) .ك(النُّكتػة):
بي ػػاف كض ػػوح ى ػػذا البيػ ٍع ػػد ا٤بعن ػػوم كأنَّػػو ٗبن ػ ػزلة البيػ ٍع ػػد ا٢بس ػ ّْػي ،أم :احمل ػػس ا٤بش ػػاىد ا٤برئ ػػي

ا٤بسافة عيانا.
ا٤بتوسػػط صػػرفوىا
الوجََّّه الثَََّّّاني :إف العلمػػاء ٤بػػا صػػرفوا (يػػا) عػػن إرادة البيػ ٍعػػد ا٢بسػ ّْػي ّْ
إٔب أحد أمرين:

ا٢بسي ألحد الغرضْب أك كليهما.
األول :إٔب البيػ ٍعد ا٤بعنوم تنػز نيبل لو منػزلة البيػ ٍعد
ّْ

ػادل مػن أجلػو فهػذا بيػاف
الثاني :أف ينػادل بػػ( :يػا) للدّْاللػة علػى االىتمػاـ بػأمر ا٤بن ى

األكؿ.
الوجو َّ
ػادل مػػن أجلػػو
َّأمػا الوجػػو الثَّػاين فإننػػا عنػػدما نريػد مػػن (يػػا) إفػادة االىتمػػاـ بػػاألمر ا٤بن ى
فػ َّ
ػاألكؿ كلكػػن ٚبتلػػف العبلقػػة
ػإف َّ
ػرؼ إٔب ىػػذه اإلرادة مػػن قبيػػل مػػن (آّػػاز ا٤برسػػل) كػ َّ
الصػ ى
ً
العبلقة كالنُّكتة ،كتزيد على النُّكتػة ىنػاؾ ،فإنَّػو
ك٨بتلف
مرسل ٗبرتبة كاحدة
ىنا ،فهو ه
ي
٦باز ه
بعدا حسيِّا با٤بسافة إال تناديػو إال ألمػ ور مهػم ،فمعنػا ىنػا
بعيدا عن
ن
يلزـ عادة ٤بن يكوف ن
ملزكـ كالزـ ،كبياف ذل على النَّظو التَّإب:
ً
ػادل مػػن أجلػػو مهػ ّّػم) ىػػو
(نػػداءي البعيػػد بعػ نػدا حس ػيِّا) ىػػو ا٤بلػػزكـ .ك(كػػوف األمػػر ا٤بنػ ى
الػ َّػبلزـ .فهػػو (٦بػػاز مرسػػل) مػػن إطػػبلؽ ا٤بلػػزكـ كإرادة الػ َّػبلزـ حي ػ أطلقنػػا النّْػػداء للبعيػػد
األكؿ :إفػادة ىػذا الوضػوح الػذم ٙبػدَّثنا
كأردنا إفادة أٮبيَّة األمر .كالنُّكتة تتمثَّل ُب أمرينَّ :
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عنو من قبل ُب ً
ػادل مػن
الوجو َّ
السابق ُب آّاز كُب االستعارة ،كىو كضوح أٮبيَّػة األمػر ا٤بن ى
ػس .الثَّػػاين- :كىػػو ا١بديػػد -التَّػػدليل علػػى األٮبيَّػػة،
أجلػػو ،كأنَّػػو ٗبثابػػة ا٤بَبتّْػػب علػػى أمػػر احملػ ّْ
٦برد دعول ،لكن إذا استدللنا على
مهم) َّ
كإقامة الربىاف على األٮبيَّة ،فقولنا( :ىذا األمر ّّ
ػادل مػن أجلػو البعي يػد ،كٙبتم يػل ُب سػبيلو
ىذه الدَّعول فقلنا :ىػذا األمػر مه ّّػم بػدليل أنَّػو ين ى
ا٤بشقَّةي ،فكأنَّنا قد أتينا بالدَّعول كبرىنَّا عليها .كيأٌب الػدَّليل مػن القاعػدة ا٤بنطقيَّػة كالعقليَّػة
الٍب تفيد َّ
عكسي بالنّْسػبة للوجػود كالعػدـ .كتصػوير ا٤بسػألة:
تناسب
أف بْب ا٤بلزكـ كالبلَّزـ
ّّ
ه
الضػوء ،فيلػزـ
الضػوء الزـ ،فكلَّمػا كجػدت الشَّػمس كجػد ُّ
مثبل :الشَّمس ملزكـ ،ك ُّ
أف نقوؿ ن
الضػػوء .كػػأف يػػأٌب
مػػن كجػػود ا٤بلػػزكـ كجػػود ال ػبلَّزـ ،كلػػيس كلَّمػػا انعػػدمت َّ
الشػػمس انعػػدـ َّ
الضُّوء من القمر مثبل أك الكهرباء ،فبل يلزـ من عدـ ا٤بلزكـ عدـ البلَّزـ .كالعكس بالنّْسبة
الضػوء عػدـ الشَّػمس ،كال
للبلزـ .نقوؿ :يلزـ من عدـ البلَّزـ عػدـ ا٤بلػزكـ ،فيلػزـ مػن عػدـ ُّ
الضػوء كجػود الشَّػمس .كلكػن مػػا
يلػزـ مػن كجػود الػبلَّزـ كجػػود ا٤بلػزكـ ،فػبل يلػزـ مػن كجػػود ُّ
معػػُب التَّعبػػّب بػػا٤بلزكـ كإرادة الػبلَّزـ؟ نقػػوؿ :يلػػزـ مػػن النّْػػداء للبعيػػد كجػػود الزمػػو ،كىػػو أٮبيَّػػة
ا٤بنادل من أجلو معُب ٗبا ينػادل مػن أجلػو
ا٤بنادل من أجلو .حي شبَّو أٮبيَّة األمر ى
األمر ى
البعيػ يػد بػي ٍعػ ندا حس ػيِّا ،فػػإف حػػذؼ ا٤بشػبَّو كذكػػر ا٤بشػبَّو بػػو فهػػي (اسػػتعارةه تصػػرٰبيَّةه تبعيَّػةه ُب
ا٢برؼ) .كإف حذؼ ا٤بشبَّو كرمز لو و
بشيء من لوازمو -كىو ا٢برؼ ا٤بوضػوع لػذل البيػ ٍعػد
(يا) -فهي استعارة مكنيَّة .كنكتةي االستعارة بػأم مػن نوعيهػا ىػي عػْب مػا سػبق مػن نكتػة
آّاز ا٤برسل.
ػتمخض (يػػا) للتَّنبيػو فتػػدخل علػى الفعػػل ُب قػراءة مػػن
"ٍبَّ يقػاؿ مػا قيػػل بعينػو حػػْب ت َّ
َ َْ
ُْ ُ ْ
َ َ ْ ُ ُ ٍّ
ْ
َ
ٍّ
َ
َ
َ
ات واألر ِضﵞ [النمػل- ]ِٓ:بتخفيػف
قػرأ :ﵟأال يعجسوا َِّلل ِ اذلي ُي ِصج اْلتء ِِف العزٍٔ ِ
البلـ ،-كعلى ا٢برؼ كقولو  :ﵟيَة َحلْتَ َِة ُُ َ
زص َّدﵞ [األنعػاـ ،]ِٕ:علػى القػوؿ ب َّ
ػأف (يػا) ُب
ىذين ا٤بوطنْب كأمثا٥بما ىي حرؼ تنبيو ال حرؼ نداءَّ ،أمػا علػى القػوؿ بأهنػا حػرؼ نػداء
َ ٍّ
كا٤بنادل ٧بذكؼ فبل يعػوذ ٞبلهػا علػى مػا يليػق ّٔػا مػن الػوجهْب اآلنفػْب"(ُ) .ف ػ ﵟخالﵞ ُب
(ُ) تفسّب سورة النساء ،أ.د إبراىيم خليفة (ص.)َُٔ:
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قػراءة التَّشػػديد ٙبمػػل علػػى أهنػػا مرَّكبػػة مػػن (أى ٍف) ،كقػػد دخلػػت عليهػػا (ال) فأدغمػػت فيهػػا،
ﵟي َ ْع ُج ُسواﵞ :فعل مضارع منصوب بأف ك(ال) نافيػة ،كلكػن بػالتَّخفيف قراءهػا ىكػذا (أال
َ
ي ػػا اس ػػجدكا) .كتوجي ػػو ذلػ ػ أف يق ػػاؿ :ﵟأالﵞ ح ػػرؼ اس ػػتفتاح كتنبي ػػو أك يق ػػاؿ للع ػػرض.
َ َ
ك(اسجدكا) :فعل أمر ،فػ (يا) دخلت على فعل األمر ،كدخلت على ا٢برؼ ُب ﵟيَة حلْت َِة
ُُ َص َّدﵞ ،ك(يا) عندما تدخل على الفعل أك على ا٢برؼ فيها توجيهْب:
األول :أف يقاؿ :إف (يا) حرؼ تنبيو.
التَّوجيه َّ
والتَّوجيََّّه الثَََّّّاني أف يقػػاؿَّ :
إف (يػػا) حػػرؼ نػػداء كا٤بنػػادل ٧بػػذكؼ ،كيكػػوف التَّقػػدير
ػرد) ،فعنػػدما تكػػوف
ػرد)( ،يػػا نفػػس ليتنػػا نػ ُّ
ػثبل( :يػػا ىػػؤالء اسػػجدكا) ،ك(يػػا ىػػؤالء ليتنػػا نػ ُّ
مػ ن
أيضػا ىػو
حرؼ نػداء ٯبػرم عليهػا مػا سػبقَّ ،أمػا عنػدما تكػوف حػرؼ تنبيػو فيقػاؿ :الكػبلـ ن
الك ػػبلـ م ػػن حي ػ إنَّػػو ال ينبَّػػو إال إٔب األم ػػر ا٤به ػ ّْػم ف ػػيمكن أف ٘ب ػػرم آّ ػػاز أك االس ػػتعارة
عندما تتمظض (يا) للتَّنبيو(ُ).
َ ٍّ

ٍّ

َ ْ ُ ُ ٍّ
السبعة َّ
(أال) –
(ُ) كتفصيل اإلعراب ُب قولو  :ﵟخال يعجسوا َِّلل ِﵞ "قيرئ بتشديد ﵟأالﵞ [قرأ ٝبهور َّ
بالتَّشديد .-كبالتَّخفيف قرأ الكسائي .انظر :السبعة ُب القراءات (ص ،)َْٖ:كا٢بجة ُب القراءات
(ُ ،)ُِٕ/كحجة القراءات (ُ ])ِٖٓ-ِٓٔ/على أهنا (أف) دخلت عليها (ال) فأدغمت فيها.
َْ ُ ُ
مفعوال لو على معُب( :فصدَّىم
٧بل (أف) كجهاف :أحدٮبا :النَّصب َّإما ن
كﵟيعجسواﵞ منصوب بأف ،كُب ّْ
َ َ
لئبل يسجدكا) أك (زين ٥بم َّ
السبيل َّ
ا١بار ،أك بدؿ من قولو :ﵟأ ْخ ٍَةل ًُٓﵞ،
لئبل يسجدكا) ،فظذؼ َّ
عن َّ

أم( :كزيَّن ٥بم أال يسجدكا) .كٯبوز أف يكوف من صلة االبتداء على أف (ال) صلة ،أم( :كزيَّن فهم ال
السبيل متعلّْق باهلل .أم( :فصدَّىم عن أف يسجدكا)،
ا١بر على البدؿ من َّ
يهتدكف أال يسجدكا) .كالثَّاينُّ :
أيضا .كقيرئ -بتخفيفها -على أف (أال) تنبيو ،ك(يا) حرؼ نداء كمناداه ٧بذكؼ كظذفو ُب
ك(ال) صلة ن
قولو:
(يا لعنة اهلل كاألقواـ كلّْهم***)
الصا٢بْب على ٠بعاف من جار) .كىذا من شواىد
ىذا صدر بيت من (البسيط) ،كعجزه***( :ك َّ
السبلـ ىاركف (ِ ،)ُِٗ/كُب البيت يدعو على جاره؛ ألنَّو ٓب
(الكتاب) ،انظر :الكتاب ،بتظقيق :عبد َّ
حق ا١بوار ،كالشَّاىد فيو حذؼ ا٤بدعو؛ لداللة حرؼ النّْداء عليو ،كا٤بعُب( :يا قوـ) أك (يا ىؤالء)
يرع َّ
لعنة اهلل على ٠بعاف؛ كلذا رفع (لعنة) باالبتداء ،كلو أكقع النّْداء عليها لنصبها] .انظر :تفسّب القرطيب

مفص نبل ُب (الدُّر ا٤بصوف) (ٓ ،)َّٗ-َّٕ/تفسّب ابن عادؿ (ُٓ،)ُْْ/
(ُّ ،)ُٖٔ/انظر ذل
َّ
البظر احمليط (ٕ ،)ٕٔ/معاين القرآف ،للنَّظاس (ٓ ،)ُِٔ/أضواء البياف (ٔ ،)ُُْ–ُُّ/احملرر=
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كسػػيأٌب مزيػػد مػػن البيػػاف ُب ا٤بطلػػب الػػذم يتعلَّػق بػػدخوؿ حػػرؼ النّْػػداء( :يػػا) علػػى
الَبجيح..
االسم ُب ا٣بطاب القرآين..مع بياف َّ

=الوجيز (ُ .)َْٓ/كالتَّقدير( :يا قوـ) ،أك (يا ىؤالء اسجدكا) فظذؼ ا٤بنادل للعلم بو ،كحذفت
الساكنْب ،ك٤با حذفت من اللَّفَ حذفت من ّْ
ا٣بط ،ككذل ُب (اسجدكا) حذفت لفظنا
األلف اللتقاء َّ
كخطِّا ،فبقي ﵟي َ ْع ُج ُسواﵞ كما ترل .قاؿ أبو علي [كىو ا٢بسن بن أٞبد بن عبد الغفار بن سليماف أبو
علي الفارسي النَّظوم .انظر ترٝبتو ُب (البلغة ُب تراجم أئمة النَّظو كاللُّغة) (ص ،)ُّ:تاريخ بغداد
(ٕ .])ِٕٓ/ككجو دخوؿ حرؼ التَّنبيو على األمر أنَّو ُب موضع ٰبتاج فيو إٔب استعطاؼ األمور؛ لتأكيد
ما يؤمر بو كما َّ
أف النّْداء موضع ٰبتاج إٔب استعطاؼ ا٤بنادل ٤با ينادم لو من إخبار أك أمر أك هني ،ك٫بو

ذل ٩با ٱباطب بو .انتهى كبلمو" .الفريد ُب إعراب القرآف آّيد (ّ ،)ُٖٔ/كانظر :معاين القرآف
للزجاج (ْ.)ُُٔ–ُُٓ/
كإعرابوَّ ،
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ػ
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ػ

اضططضبػاضدادسػ:ػػ

ػ بغانػاضحصطظػطنػادتخدامػحرفػاضظداءػ(غا)ػػ
ػ
ػ

دونػزغره
(ِ)

حكمػا(ُ) .كقػد ينػادل ّٔػا القريػب
أصل النّْداء بػ (يا) أف تكػوف للبعيػد حقيقػة أك ن
لنكت منها:
َ
َ ْ ْ
إظهار ا٢برص ُب كقوعو على إقباؿ ا٤بدعو ٫بػو :ﵟيَزة ُمزَٔس أكجِزوﵞ [القصػص،]ُّ:
َ
ُ ْ
ُ
كمنها :كوف ا٣بطاب ا٤بتلو معتُب بو ٫بو :ﵟيَة خ َّح َٓة اجلٍّةس اخ ُج ُسوا َر ٍّبس ًُﵞ [البقرة.]ُِ:

الساىي .انظر:
حكما ،..كا٤براد من قو٥بم:
(حكما) ،أم :كالنَّائم كالغافل ك َّ
ن
(ُ) كعند ا٤برادم كا٤بالقي :مسافة أك ن
ا١بُب الدَّاين (ص ،)ّْٓ:رصف ا٤بباين (ص.)ُْٓ:

(ِ) انظر :الكليَّات (ص ،)ٕٗٗ:اإلتقاف (ِ ،)ِِّ -ِِِ/الربىاف (ِ ،)ْْٓ/ْ( ،)ِّْ/القاموس
احمليط ،الياء( ،ص ،)ُْٕٖ:ا٤بعجم الوسيط كذل  ،)َُِٔ/ِ( ،تاج العركس ،الياء،)ٓٓٓ/َْ( ،
الصظاح ،الياء (ص ،)َّٗ:ٮبع ا٥بوامع (ِ ،)ّْ–ِّ/تفسّب أيب السعود (ُ ،)ٖٓ/ركح ا٤بعاين
٨بتار ّْ
(ُ ،)ُُٖ/البظر احمليط (ُ ،)ُُٓ/حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب البيضاكم (ِ ،)ِ/اإلتقاف
(ِ ،)ِِّ/الربىاف (ْ ،)ْْٓ/بصائر ذكم التَّمييز (ٓ ،)ِِْ/ا١بُب الدَّاين (ص ،)ّْٓ:رصف
ا٤بباين (ص ،)ُْٓ:مصابيح ا٤بعاين (ص .)ِْٓ –ِْْ:كُب (مغِب اللَّبيب)" :حرؼ موضوع لنداء
كيدا .كقيل :ىي مشَبكة بْب القريب كالبعيد .كقيل:
حكما ،كقد ينادل ّٔا القريب تو ن
البعيد حقيقةن أك ن
استعماال؛ ك٥بذا ال يقدَّر عند ا٢بذؼ سواىا" .مغِب اللَّبيب
ا٤بتوسط .كىي أكثر أحرؼ النّْداء
ن
بينهما كبْب ّْ
كيدا ..إشارة إٔب َّ
أف
(ص .)ْٖٖ:كُب (حاشية األمّب على ا٤بغِب) :قولو[ :أم :ابن ىشاـ ُب (ا٤بغِب)] "تو ن
يب كإف كاف متنبّْػ نها لذل
الكبلـ الذم يلقى أك نفس الدُّعاء معتُب بو حٌب نػيّْزىؿ القر ي
ا٢باشية (ِ.)ُْ/
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َ ّ
َ
بﵞ
كمنهػػا :قصػػد تعظػػيم شػػأف ا٤بػػدعو َّإم ػا إجػ ن
ػبلال كم ػػا ُب قػػوؿ ال ػ َّػداعي :ﵟيزززة ر ِ

ػتبعادا ٥بػػا مػػن ٧بافػػل
[الفرقػاف ،]َّ:كىػػو أقػػرب إليػػو مػػن حبػػل الوريػػد؛ استقصػ نػارا لنفسػػو؛ كاسػ ن
تنبيها على غفلتو كسوء فهمو .كقد يقصد بو التَّنبيو علػى أف
ُّ
الزلفى ،كمنازؿ ا٤بقربْبَّ ،
كإما ن
َ
َ َّ َ ٍّ ُ ْ ُ ُ َ ٍّ ُ
س ُ
زًﵞ [البقػرة ،]ُِ:كقػد
ما يعقبو أمر خطّب يعتُب بشأنو ٫بػو :ﵟية خحٓة اجلةس اخجزسوا رب
َ
ّ ُ َ
قاؿ  :ﵟـَإ ّّن كَص ٌ
يتﵞ [البقرة ،]ُٖٔ:كمنها :قصد ا٫بطاطو كقوؿ فرعوف :ﵟإ ِ ِّن ألظ َِّم
ِِ ِ
يَة ُم َ
َٔس َم ْع ُ
د ً
ٔراﵞ [اإلسراء.)ُ(]َُُ:
َ
٨بشرم  :ىكثيػىر ُب القرآف الكػرمي النّْػداءي بػػ :ﵟيَة خ َّح َٓزةﵞ دكف غػّبه؛ َّ
ألف
قاؿ َّ
الز ُّ
أكجها من التَّأكيد ،كأسبابنا من ا٤ببالغة ،منها :مػا ُب (يػا) مػن التَّأكيػد كالتَّنبيػو ،كمػا ُب
فيو ن
(ىا) من التَّنبيػو ،كمػا ُب التَّػدرج مػن اإلّٔػاـ ُب (أىم) إٔب التَّوضػيح ،كا٤بقػاـ يناسػب ا٤ببالغػة
كالتَّأكيػد؛ َّ
ألف كػ َّػل مػػا نػادل لػػو عبػػاده مػن أكامػػره كنواىيػػو كعظاتػو كزكاجػػره ككعػػده ككعيػػده
كمػػن اقتص ػػاص أخب ػػار األم ػػم ا٤باضػػية ،كغ ػػّب ذل ػ ك٩ب ػػا أنطػػق اهلل  ب ػػو كتاب ػػو ،أم ػػوور
ػوب جسػػاـ ،كمعػ و
عظػػاـ ،كخطػ و
ػاف كاجػػب علػػيهم أف َّ
يتيقظػوا ٥بػػا ،كٲبيلػوا بقلػػؤّم كبصػػائرىم

إليها ،كىم غافلوف فاقتضى ا٢باؿ أف ينادكا باآلكد األبلغ"(ِ).
الرج ػػل ٗب ػػن
كق ػػاؿ" :ك(ي ػػا) ح ػػرؼ كض ػػع ُب أص ػػلو لن ػػداء البعي ػػد ،ص ػػوت يهت ػػف ب ػػو َّ
يناديو .ك َّأمػا نػداء القريػب فلػو (أم) ك(ا٥بمػزة)ٍ ،بَّ اسػتعمل ُب منػاداة مػن ىسػ ىها ك ىغ ىفػل كإف
قػرب تن ػز نيبل لػػو من ػزلة مػػن بىػ يعػد ،فػػإذا نػػودم بػػو القريػػب ا٤بفػاطن فػػذل للتَّأكيػػد ا٤بػػؤذف بػ َّ
ػأف
قلت :فما باؿ َّ
معِب بو ِّ
الداعي يقوؿ ُب جػؤاره( :يػا رب)،
ا٣بطاب الذم يتلوه ّّ
جدا .فإف ى
ػت :ىػػو استقصػػار منػػو
ك(يػػا أهلل) ،كىػػو أقػػرب إليػػو مػػن حبػػل الوريػػد ،كأ٠بػػع بػػو كأبصػػر؛ قلػ ي
لنفسو؛ كاستبعاد ٥بػا مػن مظ ّْ
يقربػو إٔب رضػواف اهلل  ،كمنػازؿ ا٤بق َّػربْب؛
ػاف ُّ
الزلفػى ،كمػا ّْ
ىضػ ػ نػما لنفسػ ػػو؛ كإق ػ ػر نارا عليهػ ػػا بػ ػػالتَّفريط ُب جنػ ػػب اهلل  ،مػ ػػع فػ ػػرط التَّهال ػ ػ علػ ػػى
استجابة دعوتو ،كاإلذف لندائو كابتهالو .ك(أىم) كصلة إٔب نداء ما فيو األلف ك َّ
البلـ ،كما
السابقة.
(ُ) انظر :ا٤بصادر َّ

(ِ) الكشاؼ (ُ ،)ِِٔ–ِِٓ/تفسّب أيب السعود (ُ ،)ٖٓ/كانظر :اإلتقاف (ِ .)ِِّ–ِِِ/كانظر:
ا٤بفصل ُب صناعة اإلعراب (ُ.)ُّْ/
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َّ
أف (ذك) ك(الذم) كصػلتاف إٔب الوصػف بأ٠بػاء األجنػاس ،ككصػف ا٤بعػارؼ با١بمػل .كىػو
يوضػظو كيزيػل إّٔامػػو ،فػبل ب َّػد أف يردفػػو اس يػم جػػنس أك مػا ٯبػػرم
ػبهم مفتقػهػر إٔب مػا ّْ
اس هػم م ه
٦بػراه يتَّصػػف بػػو حػػٌب يصػ َّػح ا٤بقصػػود بالنّْػداء ،فالػػذم يعمػػل فيػػو حػػرؼ النّْػداء ىػػو (أم)،
كاالس ػػم التَّػ ػابع ل ػػو ص ػػفتو ،كقولػ ػ ( :ي ػػا زي ػػد الظَّري ػػف) ،إال َّ
ػتقل بنفس ػػو
أف (أيِّػ ػا) ال يس ػ ُّ
ػدرج مػػن اإلّٔػػاـ إٔب التَّوضػػيح ضػػرب
اسػ ى
ػتقبلؿ (زيػػد) ،فلػػم ينفػ مػػن ّْ
الصػفة .كُب ىػػذا التػ ُّ
الصفة كموصوفها لفائدتْب:
من التَّأكيد كالتَّشديد .ككلمة التَّنبيو ا٤بقظمة بْب ّْ
ُ  -معاضدة حرؼ النّْداء كمكاتفتو بتأكيد معناه.
أم) من اإلضافة"(ُ).
ِ  -ككقوعها عوضا ٩بَّا يستظقو ( ٌ
كيتبػ َّػْب ٩بػػا سػػبق ا٢بكمػػة مػػن اسػػتخداـ حػػرؼ النّْػػداء (يػػا) ،كمػػا للنّْػػداء ب ػ (يػػا) دكف
غّبىا من أدكات النّْداء األخرل من ا٤بزايا كا٣بصػائص الػٍب إف دلَّػت فإ٭بػا ت ُّ
الدقػة
ػدؿ علػى ّْ
كاإلحكاـ ُب تناسق ألفاظ القرآف الكرمي ،كداللتها على ا٤بعاين ا١بليلة.

(ُ) الكشاؼ (ُ ،)ِِٔ–ِِْ/كانظر :تفسّب أيب السعود (ُ ،)ٖٓ/تفسّب الرازم (ِ ،)ُِّ/تفسّب
النيسابورم (ُ ،)َُٖ/اإلتقاف (ِ ،)ِِّ–ِِِ/تفسّب سورة النّْساء ،إبراىيم خليفة (ص–َُٔ:
َُٕ).
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضططضبػاضدابعػ:
ػػدخـولػحرفػاضـظداء:ػ(غا)ػرضؼػاالدـمػػػػػػػػػػػػػػػ
ػ
ػبق َّ
ػب اإلقبػػاؿ بػػا٢بركؼ (يػػا) كإخوتػػو ،كا٤بقصػػود ىنػػا:
يتبػ َّ ي
ػْب ٩بػَّػا سػ ى
أف النّْػػداءى ىػػو طلػ ي
َّقت ذل .
(يا) ،حي ٓب يقع النّْداء القرآين إال بػ (يا) كما حق ي
ك َّأكؿ ما ينبغي أف يعلم أف االسم يتميَّز عن الفعل بعبلمات منها:
النّْداء :قاؿ ُب (األلفيَّة):
و ًً
ص ٍل)(ُ).
(با١بىػ ػّْر ىكالٍتَّػٍن ػ ًوي ًن ىكالنّْػ ػ ػ ػ ىدا ىكأ ٍىؿ *** ىكيم ٍَسػ ػ ػنىد لبل ٍس ػ ػ ػ ًم ٛبىٍيً هيز ىح ى
زِبﵞ [األنفػاؿ ،]ْٔ:ﵟيَزة ُُزٔ ُ
٫بػو :ﵟيَة َصةى ُِح ااْت ِ َِزةﵞ [األعػراؼ ،]ٕٕ:ﵟيَزة خ َّح َٓزة اجلٍّ َّ
ِ

ُ
ُ
ٍّ
َ
َ
ْ ْ
َ ُ ُ َ
جبْت َِزة ثَِِ ّي ِ َِز ٍحﵞ [ىػود ،]ّٓ:ﵟيَزة لزٔ ُ إُِزة ُر ُظزو َربِّزمﵞ
اْجِعﵞ [ىػود ،]ْٖ:ﵟية ْٔد ٌزة ِ
ُ َ َ ْ
َ ُ َْ ُ َ
َ
ُ
َ
ُ
[ىود ،]ُٖ:ﵟية شػيت أصزالدم دزأمصكﵞ [ىػود ،]ٖٕ:فكػل مػن ىػذه األلفػاظ الػٍب دخلػت

ّّ

كل منادل(ِ).
عليها (يا) اسم ،كىكذا ُّ

كق ػػد اع ػػَبض ب ػػدخوؿ (ي ػػا) عل ػػى الفع ػػل ُب قػ ػراءة م ػػن ق ػ ػرأ :ﵟأال يَزززة ْ
اظززز ُ
جسواﵞ
[النمػػل-]ِٓ:بتخفيػػف الػ َّػبلـ -فقػػد قػرأ الكسػػائي :ﵟأال يَززة ْاظزز ُجسواﵞ -بتخفيػػف الػ َّػبلـ-

ُّ
ْ ُ
بالسػجود،
كﵟأالﵞ تنبيو ،كبعدىا (يا) الٍب ينػادل ّٔػا ،كاالبتػداء ﵟاظزجسواﵞ علػى األمػر ُّ
فػا٤بعُب( :أال يػػا قػوـ اسػػجدكا هلل) ،خبلفنػا ٥بػم ،كٞبػ نػدا هلل  أنكػم ٓب تكونػوا مػػثلهم ُب
منقطعا ٩با قبلو علػى َّ
أف مػا قبلػو ٛبػاـ،
الطُّغياف ،بل ىداكم اهلل  ،كىذا الكبلـ يكوف
ن
القصػة ا٤باضػػيةَّ ،إمػا مػػن سػػليماف  ،كإمػػا
كبلمػا
معَبض ػا مػػن غػػّب ّْ
ن
كيكػػوف مػػا بعػػده ن
(ُ) ألفيَّة ابن مال (ص.)ٗ:
(ِ) شذكر َّ
الذىب (ُ .)ِِ/كانظر :شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مال (ُ ،)ُِ/أكضح ا٤بسال (ُ.)ُٗ/
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فلمػا كػف ذكػر ىػؤالء اتصػلت (يػا) بقولػو:
من ا٥بدىد ،علػى تأكيػل (يػا ىػؤالء اسػجدكا)َّ ،
ﵟ ْاظ ُجسواﵞ ،فصار (يسجدكا) كأنَّو فعل مضارع إذا أدرجت الكػبلـ ،كالعػرب تقػوؿ( :أال
يا ارٞبونػا) ،أم( :أال يػا ىػؤالء ارٞبونػا)؛ َّ
ألف (يػا) ال يلػي الفعػل إال مػع إضػمار .كا٤بعػُب:
(أال ي ػػا ق ػػوـ اس ػػجدكا) ،فظ ػػذفت األ٠ب ػػاء ،كقام ػػت (ي ػػا) مقامه ػػا ،كك ػػاف ى ػػذا ا٢ب ػػذؼ ُب
خاصة ،كقرأ الباقوف بالتَّشديد(ُ).
النّْداء َّ
الزركشػ ُّػي ُ ب (الربىػػاف)" :قولػػو  :ﵟأال يَ زة ْاظ ز ُجسواﵞ علػػى قػراءة
قػػاؿ َّ
ػائي  بتخفيػػف (أال) علػػى أهنػػا تنبيػػو ،ك(يػػا) نػػداء ،كالتَّقػػدير( :أال يػػا ىػػؤالء
الكسػ ّْ
تنبيه ػا ،كال منػػادل ىنػػاؾ ،كٝبػػع بيػػنهن تأكيػ نػدا؛ َّ
ألف
اسػػجدكا هلل) .كٯبػػوز أف يكػػوف (يػػا) ن
األم ػػر ق ػػد ٰبت ػػاج إٔب اس ػػتعطاؼ ا٤ب ػػأمور ،كاس ػػتدعاء إقبال ػػو عل ػػى اآلم ػػر ،ك َّأم ػا عل ػػى قػ ػراءة
األكثر بالتَّشديد فعلى َّ
أف (أف) النَّاصبة للفعل دخلت عليها (ال) النَّافية ،كالفعل ا٤بضػارع
بع ػػدىا منص ػػوب ،كح ػػذفت النُّ ػوف عبلم ػػة النَّص ػػب فالفع ػػل ىن ػػا مع ػػرب ،كُب تل ػ القػ ػراءة
مبِب"(ِ).
ّّ
َ َ ْ َ َ ُ َ َّ
أيضػا بقػػو٥بم :فمػا تصػنع بقولػػو  :ﵟيززة حلتِززة ُززصدﵞ [األنعػػاـ،]ِٕ:
كقػد اعػَبض ن
حي دخل حرؼ النّْداء على ما ليس باسم؟
كا١بواب يقاؿ فيو ما قيل ُب سابقو.
كقػػد سػػبق ُب بيػػاف أداة النّْػػداء ا٤بسػػتخدمة ُب القػػرآف الكػػرمي مػػا لػػو صػػلة فيمػػا ٫بػػن
بصػػدد بيانػػو ىنػػا ،كقػػد أيعيػػد ىنػػا للوفػػاء ببيػػاف دخػػوؿ حػػرؼ النّْػػداء (يػػا) علػػى االسػػم ُب
ِّ
مستقبل ،كزياد نة ُب توضيح ا٤بعُب ،كذل من خبلؿ اإلعراب التَّفصيلي.
ا٣بطاب القرآين
الرٞبن السلمي كا٢بسن كأبو
بتصرؼ عن َّ
ابن عباس كعبد َّ
(ُ) ُّ
(حجة القراءات) (ُ .)ِٕٓ–ِٓٔ/كقيل :قرأ ي
َ ْ ُ
حجة القراءات (ُ ،)ِٕٓ–ِٓٔ/النَّشر (ِ،)ّّٕ/
جعفر كٞبيد األعرج :ﵟأال ية اظجسواﵞ .انظرَّ :
احملرر
اإلٙباؼ (ص ،)ِّٔ:إبراز ا٤بعاين من حرز األماين (ِ ،)ّّٓ/معاين القرآف ،للنَّظاس (َّٓ ،)ُِٔ/

السعود (ٔ ،)ُِٖ/البيضاكم (ْ ،)ُٖٓ/مشكل إعراب القرآف٤ ،بكي
الوجيز (ُ ،)َْٓ/تفسّب أيب ُّ
(ِ.)ّّٓ/
(ِ) الربىاف ُب علوـ القرآف (ّ.)َُٖ/
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كا٣ببلصة ُب ذل :
َّ
الكسائي  :ﵟأال يَة ْاظ ُجسواﵞ٥ ،با توجيهاف ،ككذل قولو
أف قراءة
ّْ
َ
ﵟيَة حلْتََِة ُُ َص َّدﵞ:
األول :أف يقاؿَّ :
إف (يا) حرؼ تنبيو.
التَّوجيه َّ

:

والتَّوجيه الثَّاني :أف يقاؿَّ :
إف (يا) حػرؼ نػداء كا٤بنػادل ٧بػذكؼ ،كيكػوف التَّقػدير:

(يا ىؤالء اسجدكا) ،ك(يا قوـ ليتنا نرد).)ُ(..
الفراء ُ ب (معاين القرآف الكػرمي)(ِ) ،كابػن مالػ
كماؿ إٔب ىذا الرأم َّ
ُب (التَّسهيل)(ّ) ،كاألنبارم ُ )ْ(ب (البياف)(ٓ).



السعود (ٔ ،)ُِٖ/معاين القرآف ،للنَّظاس (ٓ،)ُِٔ/
(ُ) انظر :تفسّب الطَّربم (ُٗ ،)ْْٕ /تفسّب أيب ُّ
السبع
تفسّب البغوم (ّ ،)ََٓ/زاد ا٤بسّب (ّ ،)ّٓٗ/اإلتقاف (َُّ ،)ِٕٓ/
ا٢بجة ُب القراءات َّ

(ُ ،)ُِٕ/مشكل إعراب القرآف (ِٕ ،)ّّٓ/بر العلوـ (ِ ،)ٕٓٗ /الكشف كالبياف (ٕ ،)َِّ/ابن
عادؿ (ُٓ ،)ُِْ/النسفي (ِ ،)َُٔ/ا٣بصائص (َِّ ،)ُٗٔ/
البلمات (ُ ،)ّٕ/اإلنصاؼ ُب

مسائل ا٣ببلؼ (ُ.)ٗٗ/
للفراء (ِ.)َِٗ/
(ِ) معاين القرآف الكرميَّ ،
(ّ) التَّسهيل ،البن مال (ّ.)ّٖٗ/

٧بمد بن عبيد اهلل األنصارم ،أبو الربكات ،كماؿ الدّْين األنبارم ،من علماء اللُّغة
الرٞبن بن َّ
(ْ) ىو عبد َّ
اىدا عفي نفا ،خشن العيش كا٤بلبس ،ال يقبل من أحد شيئنا .سكن (بغداد)
كاألدب كتاريخ ّْ
الرجاؿ .كاف ز ن
كتوُب فيها [ٕٕٓىػ] .انظر :األعبلـ (ّ ،)ِّٕ/البلغة ُب تراجم أئمة النَّظو كاللُّغة (ص ،)ّّ:ا٤بختصر
احملتاج إليو من تاريخ ا٢بافَ الدبيثي (ُ ،)ِّٗ/كترجم لو ُب (تاريخ بغداد) (ُٓ ،)ِّٗ/بغية الوعاة
للسبكي
(ِ ،)ٖٔ/طبقات الشَّافعية ،البن قاضي شهبة (ِ ،)َُ/طبقات الشَّافعية الكربلُّ ،

(ٕ ،)ُٓٔ/معجم ا٤بؤلفْب (ٓ.)ُّٖ/
(ٓ) البياف ُب غريب إعراب القرآف (ِ.)ُِِ/
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضططضبػاضثاطنػػ:
ػػػػػػػبغانػططظؼ:ػ(أي)ػواضحصطظػطنػذصره
قػػاؿ أسػػتاذنا العبلمػػة إب ػراىيم خليفػػة ُ ب (تفسػػّب سػػورة النّْسػػاء)َّ :
"إف أصػػل
(أم) الواقعػة ُب النّْػػداء نكػرة صػػا٢بة ألف تقػاؿ علػػى كافَّػ ًػة مػا ٲبكػػن أف ينػدرج ٙبتهػػا (علػػى
أعمػػو (مػػا
ػوٕب ا٤بعػػركؼ فيػػو ،كإف كانػػت مػػن ّْ
سػػبيل البػػدؿ) ،فهػػي مػػن ا٤بطلػػق بػػا٤بعُب األصػ ّْ
صدقنا) ،كأكثره صبلحية؛ الندراج األجناس ٙبتها على سبيل البدؿ"(ُ).
كقػػد َّفرق ػوا بػػْب الع ػػاـ كا٤بطلػػق ُب األصػػوؿ مػػن حي ػ (ا٤بػػا صػػدؽ) ،أم( :األف ػراد)
كل كاحد منهما عػاـّّ َّإال َّ
فيقولوفَّ :
ػاـ ىػو (عمَّوم دفعَّي) ،كعمػوـ ا٤بطلػق
أف عمػوـ الع ّْ
إف َّ
ىو (عموم بدلي)(ِ).

كا٤بثػػاؿ يتظقػ ُّػق عنػػدما نػػأٌب بنكػػرة ُب سػػياؽ اإلثبػػاتٍ ،بَّ نػػأٌب ّٔػػا بعينهػػا ُب سػػياؽ
(ّ)
ا٤بفسػػر فػ َّ
ػإف ال ػنَّفس
النَّفػػي  ،كعنػػدما نقػػوؿ( :يػػا) ،كنقػػوؿ بعػػدىا( :أم) ،كقبػػل أف يػػذكر ّْ
(ُ) تفسّب سورة النساء (ص.)َُٖ:
للسبكي (ُ.)ُّٔ/
(ِ) انظر :اإلّٔاجُّ ،
تعم ،
(ّ) كتوضيح ذل إذا قلنا ن
رجل) فهو نكرة ُب سياؽ النَّفي ،كىي ُّ
مثبل( :ما جاءين ه
طالب) أك (ما جاءين ه
تقوؿ ٕب :ىل
يصح أف ى
رجل) ال ُّ
أم :تشمل ٝبيع أفراد ّْ
الرجاؿ دفع نة كاحدةٕ ،بي إذا ي
قلت( :ما جاءين ه
٧بمد؟ َّ
رجل) من غّب نف وي،
ألف النَّكرة َّ
جاءؾ َّ
عمت ٝبيع أفراد ا١بنس دفع نة كاحدةَّ .أما قولنا( :جاءين ه

يعم األفراد لكن ال على سبيل الدَّفعة الواحدة ،إ٭با على سبيل البدؿ .فقول ( :جاءين
فهنا ا٤بطلق ىنا ُّ
٧بم ندا بدال من علي أك غّبه.
أم ذى ىك ور من بِب آدـ،
ُّ
فيصح أف أقصد َّ
رجل) ،فرجل صا٢بة ألف تقاؿ على ّْ
ه
و
ت فل ى أف تسألِب
كس ىك ُّ
ُّ
كيصح أف أقصد عليِّا بدال من َّ
٧بمد أك غّبهٕ ،بي إذا ي
جل) ى
قلت( :جاءين ر ه
علي..؟ ك(أم) ٥با نفس ا٤بواصفات تشمل ٝبيع ما ٲبكن أف
الرجل من ىو؟ ىل ىو َّ
عن َّ
٧بمد؟ ىل ىو ّّ
يندرج ٙبتها من األجناس أك األنواع على سبيل البدؿ٫ ،بو :يا أيُّها الرجل..الطَّالب..ا٤بؤل ..العآب=.
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ىنا كأنَّو قد حضػر فيهػا ك ُّػل ج و
ػثبل( :النَّػاس)
ػنس مػن األجنػاس لكػن علػى سػبيل البػدؿ ،م ن
ُب ﵟيَزززة َخ َّح َٓزززة اجلٍّز ُ
َّ
أيضػػا لكػػن ال علػػى سػػبيل
َّفس
ن
ػ
ل
ا
ُب
ػر
ػ
ض
ح
ػو
ػ
ن
كأ
]
ُِ
ػرة:
ػ
ق
الب
[
ﵞ
ززةس
ن
االسػتقبلؿ ،كإ٭بػػا علػػى سػبيل صػػلوح أف يكػػوف ىػو ا٤بقصػػود بػػدؿ غػّبه ،مثػػل :صػػلوح ا٤بػػؤل
مثبل ،كمثل :صلوح العلماء..اْب.
األعلى ن
ا٤بفسػػر يػػأٌب ا٢بضػػور الثَّػػاين الػػذم ىػػو علػػى سػػبيل االسػػتقبلؿ ،فكػ َّ
ػأف
فعنػػدما أذكػ يػر ّْ
معنػػا حضػػورين ،أك كػ َّ
ػأف النَّػػاس قػػد حضػػركا مػ َّػرتْب ،مػ َّػرة بػػذكر (أم) لكػػن ال علػػى سػػبيل
ػدال مػػن غّبىػػا؛ َّ
ألف كػ َّػل األجنػػاس ٙبضػػر لكػػن علػػى
الصػػلوح لػػئلرادة بػ ن
االسػػتقبلؿ ،كإ٭بػػا َّ
ا٤بفسر با٢بضور االستقبلٕب.
سبيل َّ
يذكر ّْ
الصلوح لئلرادة (-كاحد بدؿ اآلخر)ٍ ،-بَّ ي
ك(أم) النّْدائية كصلة لنداء ما فيو (أؿ)(ُ).

=كا٤بقصود ُب ا٢بكم بالنّْداء ُب ا٢بقيقة ليست ىي ،كإ٭با نعتيها الذم يليها ،كلكونو ىو ا٤بقصود با٢بكم
ً
مؤكال
يغتفر ُب غّبه من النُّعوت ،فا٤بفركض ُب النَّعت عند النَّظويْب أف يكوف مشتقِّا أك َّ
ا ٍغتيفر فيو ما ال ي
با٤بشتق مثل :ا٤بنسوب (ا٤بصرم) مثبل ،أم :ا٤بنسوب إٔب
ا٤بؤكؿ
با٤بشتق،
ُّ
ّْ
ّْ
فا٤بشتق مثل( :العاقل) ،ك َّ
(الرجل) فهو جامد ،فجاز أف يكوف نعتا؛ ألنَّو ا٤بقصود
(مصر) ،ىذا ا٤بشار إليو مثبلَّ .أما (النَّاس) أك َّ
بالنّْداء ُب ا٢بقيقة ُب قول ( :يا أيُّها النَّاس)...كأنَّ تناديو ال تنعت بو.

َ
َ َ َّ َ ٍّ ُ
اذليَ َ
َ
آٌ ُِٔاﵞ
الص ُظٔلﵞ [ا٤بائدة ،]ُْ:كﵟيَة خ َّح َٓة
(ُ) "ك(أم) النّْدائية كصلة لنداء ما فيو (أؿ) يقاؿ :ﵟية خحٓة
َ َ ٍّ ُ َ ٍّ ْ ُ ْ ُ ْ َ ٍّ ُ
[البقرة .]َُْ:كٯبوز أف تؤنّْ مع ا٤بؤن فتقوؿ :ﵟية خحذٓة اجلفط الٍػٍهِِحﵞ [الفجر .]ِٕ:كإ٭با كانت

َّم؛
(أم) كصلة؛ ألنَّو ال يقاؿ( :يا َّ
الرجل) أك (يا الذم) أك (يا ا٤برأة) ،ك(أم) ىذه :اسم مبِب على الض ّْ
ك(الرجل) صفة الزمة لػ:
ألنَّو منادل مفرد ،ك(ىا) الزمة ألم للتَّنبيو ،كىي عوض من اإلضافة ُب (أم) َّ
الصباف (ّ .)ُِٓ-َُٓ/كا٢باصل
الصفة فيها (أؿ)" .انظر :حاشية َّ
(أم) ،كال بد من أف تكوف ىذه ّْ
الرجل) إال ُب الضَّركرة؛ َّ
ٝبعا بْب أداٌب التَّعريف.
ألف ُب ذل
ا٤بعرؼ بػ( :أؿ) فبل يقاؿ( :يا َّ
أنٌو ال ينادم َّ
ن
كجوزه الكوفيوف ُب االختيار .كاستثِب البصريوف شيئْب :اسم اهلل  ،فيقاؿ( :يا أهلل)؛ َّ
ألف (أؿ)
َّ
و
تسمي
قطع ٮبزه ككصلو .كالثَّاين :ا١بملة َّ
ا٤بسمى ّٔا كأف ّْ
للزكمها فيو كأهنا من بنية الكلمة ،فيجوز حينئذ ي
الرجل قائم) أقبل؛ ألنَّو ٠بّْي بو على طريق ا٢بكاية .انظر :ٮبع
قلت( :يا َّ
(يا َّ
الرجل قائم) فإذا ناديتو ى
(أم
ا٥بوامع (ِ" .)ْٖ-ْٔ/ك(أم) ٗبنػزلة (كل) مع النَّكرة كٗبنػزلة (بعض) مع ا٤بعرفة كالفعل ُب قول ُّ :
عاـ حٌب لو ضربو ا١بميع عتقوا؛ َّ
ألف الفعل مسند إٔب عاـ ،كىو ضمّب (أم)،
حر) ّّ
عبيدم ضرب فهو ّّ
األكؿ؛ َّ
ألف الفعل مسند إٔب=
خاص َّ
حر) ّّ
حٌب لو ضرب ا١بميع ٓب يعتق إال َّ
كُب ُّ
(أم عبيدم ضربتو فهو ّّ
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"ك(أم) كصػػلة إٔب ندائػػو إ٭بػػا آثػػركا (أيػػا)؛ ألهنػػا لوضػػعها علػػى اإلّٔػػاـ ،كاحتياجهػػا
ا٤بخصػص ألصػػق ٗبػػا بعػػدىا مػػن غّبىػػا ،ك٤بػػا شػػأّها اسػػم اإلشػػارة بكونػػو كضػػع
كضػ نػعا إٔب
ّْ
مبهمػا مشػػركطنا إزالػػة إّٔامػو باإلشػػارة ا٢بسػيَّة أك الوصػػف بعػده قػػاـ مقامهػػا ُب التَّوصػػل إٔب
ن
مبهمػا مشػركطنا إزالػة إّٔامػو لكػن ٗبػا
نداء ما فيو (أؿ) .ك َّأما ضمّب الغائب فإنَّو كإف كضػع ن
قبلو غالبنا كىو ا٤بفسر ،ك َّأما ا٤بوصوؿ فإنَّو كإف أزاؿ إّٔامو ما بعده لكنو ٝبلة"(ُ).
ػرم  كغػػّبه مػػن البيػػاف الواضػػح للظكمػػة مػػن ذكػػر
كقػػد سػػبق مػػا قالػػو َّ
الز٨بشػ ُّ
(أم) .كقػاؿ األلوسػي  :ك(أم) ٥بػا مع و
ػاف شػػهّبة ،كالواقعػة ُب النّْػداء نكػرة موضػػوعة
لػ و
كتوص ػل ّٔػػا لنػػداء مػػا فيػػو (أؿ)؛ َّ
ألف (يػػا) ال يػػدخل
تعرفػػت بالنّْ ػداءّْ ،
ػبعض مػػن كػػلٍ ،بَّ َّ
عليها ُب غّب اهلل  إال شذك نذا ُّ
لتعذر ا١بمع بْب حػرُب التَّعريػف ،فإهنمػا كمثلػْب ،كٮبػا
ال ٯبتمعاف إال فيما َّ
شذ من ٫بو:
(ِ)
(فبل كاهلل ال يي ىلفى ٤با يب***كال لىلًما ّٔم أبدا ىدكاء)
يعم بعموـ فاعلو لكونو كا١بزء
=ضمّب ا٤بخاطىب ،كىو ّّ
الراجع إٔب (أم) ضمّب ا٤بفعوؿ ،كالفعل ُّ
خاص إذ َّ
من الفعل" .الكليَّات (ص.)ِّٖ – ِّٔ:
الصباف (ّ.)ُُٓ/
(ُ) حاشية َّ
(ِ ) البيت ٤بسلم بن معبد الواليب األسدم ،من بِب أسد ،كقيل :لرجل من بِب أسد [الوافر] .اللغة( :ال يلفى) ال
يوجد ،من ألفى إذا كجد٤( ،با يب) الذم يب .كا٤بعُب :يقسم أنَّو ال يوجد للذم بو من ا٤بوجدة كاألٓب ،كال
للذم عند خصومو من ا٢بقد كالضَّغينة عبلج ،كليس ىناؾ أمل ُب ا٤بودَّة كا٤بصا٢بة كإزالة األحقاد
ا١بارة،
كالضَّغائن ،بعد أف تفاقم ا٣بطب كعظم ا٣ببلؼ .كالشَّاىد فيو( :للما) فالبلـ الثَّانية توكيد لؤلكٔب َّ
أف البلـ ليست من أحرؼ ا١بواب كىو شاذّّ؛ َّ
كٓب يفصل بينهما فاصل مع َّ
ألف ا٢برؼ ا٤بؤكد موضوع على
الصواب لقاؿ( :لً ىما لً ىما بو)؛ َّ
ألف األصل ُب
حرؼ ىجائي كاحد ال يكاد يقوـ بنفسو ،كلو جاء على َّ
حرؼ أف يعاد مع االسم آّركر عند توكيده .انظر :توضيح ا٤بقاصد كا٤بسال بشرح ألفيَّة ابن مال
سر صناعة اإلعراب (ُ ،)ِّّ/ُ( ،)ِِٖ/ا٣بصائص (ِ ،)ِِٖ/كانظر :التَّظرير كالتَّنوير
(ُِّ ،)ِٖٗ/
(ِّ ،)َّٕ/الدُّر ا٤بصوف (ِ ،)ُّٖ/البظر احمليط (ٖ ،)َِّ/ابن عادؿ (ٔ،)ُّْ/ُٓ( ،)ْٖٔ/
(َِ ،)ٓ/كانظر :خزانة األدب (ِ ،)ِٓٗ/ٗ( ،)ُٓٓ/ٓ( ،)ِْٕ– َِٕ/شواىد ا٤بغِب (ص،)َٓٓ:
للفراء (ُ ،)ٖٔ/احملتسب ُب تبيْب كجوه شواذ القراءات ،البن جِب
الدُّرر (ِ ،)ُٓ/معاين القرآفَّ ،
(ِ.)ِٓٔ/
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أعطيػػت حكػػم ا٤بنػػادم ،كجعػػل ا٤بقصػػود بالنّْػداء كصػ نػفا ٥بػػا ،كالتػػزـ فيػػو ىػػذه ا٢بركػػة
إشعارا بأنَّػو ا٤بقصػود بالنّْػداء ،كال ينػاُب ىػذا كػوف
بالضمة ،كإ٭با التزـ ذل
ا٣باصة ا٤بسماة َّ
َّ
ن
تابع ػا غػػّب مقصػػود بالنّْسػػبة ٤بتبوعػػو؛ َّ
ػلي حي ػ ٓب
ألف ذل ػ ٕبسػػب الوضػػع األصػ ّْ
الوصػػف ن
مفسنرا ٤ببهم ،كمن ىنا ٓب يشػَبطوا ُب ىػذا
مقصودا ُب ّْ
يطرأ عليو ما ٯبعلو
حد ذاتو ككونو ّْ
ن
الوصف االشتقاؽ مع َّ
أف النَّظويْب إال النَّذر كػابن ا٢باجػب(ُ) اشػَبطوا ذلػ ُب النُّعػوت.
ػتظق مػػن ا٤بضػػاؼ إليػػو أك مػػا ُب
عم ػا تسػ ُّ
ك(ىػػا) التَّنبيهيػػة زائػػدة الزمػػة للتَّأكي ػد كالتَّعػػويض َّ
حكمو من التنػوين كمػا ُب ﵟ َخيًّزة ٌَزة دَ ْ
زس ُغٔاﵞ [اإلسػراء ،]َُُ:كإف ٓب يسػتعمل ىنػا مضػافنا
َّ
َّ
ػّبا مػا
ن
أصبل .ككثيػىر النّْداء ُب الكتاب آّيد على ىذه الطريقة ٤با فيهػا مػن التَّأكيػد الػذم كث ن
يقتض ػػيو ا٤بق ػػاـ بتك ػ ُّػرر ال ػ ّْػذكر ،كاإليض ػػاح بع ػػد اإلّٔ ػػاـ ،كالتَّأكي ػػد ٕب ػػرؼ التَّنبي ػػو ،كاجتم ػػاع
التَّعريفْب .ىذا ما ذىب إليو ا١بمهور.)ِ("..
السػ ػ ػػعود " :)ك(أم) اس ػ ػػم مػ ػ ػػبهم جع ػ ػػل كصػ ػ ػػلة إٔب نػ ػ ػػداء
كُب (تفس ػ ػػّب أيب ُّ
موضػظة لػػو ،مزيلػػة إلّٔامػػو
ا٤بعػركؼ بػػالبلـ ال علػػى أنػػو ا٤بنػػادل أصػػالة ،بػػل علػى أنَّػو صػػفة ّْ
ِّ
إشعارا بأنَّو ا٤بقصود بالنّْداء ،كاقظمت بينهما كلمػة
كالتزاـ رفعو مع انتصاب موصوفو ٧ببل ن
عمػا يسػ ُّ
ػتظقو ،أم :مػػن ا٤بضػػاؼ إليػػو ك٤بػػا تػػرل مػػن
التَّنبيػػو تأكيػ نػدا ٤بعػػُب النّْػداء،
كتعويض ػا َّ
ن
و
بضركب من أسباب ا٤ببالغة كالتَّأكيد كثر سػلوكها ُب التَّن ػزيل آّيػد،
استقبلؿ ىذه الطَّريقة
ػوب
كيف ال .ك ُّ
كل ما كرد ُب تضاعيفو على العباد من األحكاـ كالشَّػرائع كغػّب ذلػ خط ه
كيتلقوىػا ب و
ا١بلود ،كتطمػئن ّٔػا القلػوب اآليبػةَّ ،
ػآذاف كاعيػة،
جليلةه حقيقةه بأف ت ٍق َّ
شعر منها ي
كأكثرىم عنها غافلوف .فاقتضى ا٢باؿ ا٤ببالغة كالتَّأكيد ُب اإليقاظ كالتَّنبيو"(ّ).
َّ
فإف فائدة ذكر (أم) ُب النّْداء ُب ثبلثة أمور:
كعلى ذل
"أحدىا :غرض لفظػي يتمثَّػل ُب كوهنػا كصػلة لنػداء مػا فيػو (أؿ) ،ف َّ
ػإف حػرؼ النّْػداء
يصح أف يباشر منادل فيو (أؿ).
ال ُّ

الرضي على كافية ابن ا٢باجب (ُ.)ِٖٓ/ْ( ،)ّٖٔ/
(ُ) انظر :شرح َّ

السعود (ُ.)ٖٓ/
بتصرؼ عن (ركح ا٤بعاين) (ُ ،)ُِٖ–ُُٖ/كانظر :تفسّب أيب ُّ
(ِ) ُّ
السعود (ُ.)ٖٓ/
(ّ) تفسّب أيب ُّ
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َّأمػػا الغرضػػاف ا٤بعنويػػاف لػػذكرىا :فأحػػدٮبا :أهنػػا ٕبكػػم إطبلقهػػا كصػػلوحها ألف تقػػاؿ
ذكرى ػػا
عل ػػى ى ػػذا كعل ػػى ذاؾ م ػػن األجن ػػاس عل ػػى س ػػبيل الب ػػدؿ -كم ػػا س ػػبق -إذا ط ػػرؽ ي
ا٤بفسػػر ٥بػا يصػلح ُب الػنَّفس أف يػراد منهػا ىػػذا
السػمع َّ
َّ
ٗبجردىػا ،كقبػل أف يػذكر مػا بعػدىا ّْ
ا٤بفسػػر بعػػدىا كػػاف
ا٤بفسػػر ،كأف يػراد غػػّبيه مػػن بقيػػة األجنػػاس َّ
الصػػا٢بة لػػئلرادة ،فػػإذا ذكػػر ّْ
ّْ
حضوره ُب النَّفس على سبيل االستقبلؿ كاإللغاء ٤با عداه ،ككذل يقػاؿ ُب ك ّْػل ٚبص و
ػيص
و
ا٤بفس ػػر ٥ب ػػا م ػػع بقي ػػة
ػورا مش ػػَبنكا للج ػػنس ّْ
لع ػػاـ أك تقيي ػػد ٤بطل ػػق ،ف ػػذكر (أم) أفادن ػػا حض ػ ن
ا٤بستقل لذل ا٤بفسر بعد ذكره..
ائدا على ا٢بضور
ّْ
األجناس ز ن
ػَبدد
يفسػ يػرىا تػ َّ
ػمع ذكػ يػر مػػا ّْ
ك َّأمػػا الغػػرض اآلخػػر أنَّػػو عنػػد ذكرىػػا ،كقبػػل أف يطػػرؽ السػ ى
فتتشوؽ النَّفس إٔب معرفة ا٤براد ،..كتفسّب ىذا ا٤ببهم ٕبكم ما غرسػو اهلل
النَّفس ُب ا٤برادَّ .
ا٤بفسر بعد ذل فجاءىػا
 فيها ،كجبلها عليو من غريزة ّْ
حب االستطبلع .فإذا ذكر ّْ
ٛبكػػن ُب ال ػنَّفس أٲبػػا ُّ
البيػػاف بعػػد اإلّٔػػاـ َّ
ٛبكػ ون كأ٭بػػا يح ًفػ ىػر كغػػرز ُب أعمػػق األعمػػاؽ منهػػا؛
كتله ػ و
ألف مػػا ي ػػأٌب ع ػػن تع ػ و
ػف كحػ و
َّ
ػرص عل ػػى التَّظص ػػيل تك ػػوف عل ػػى بقائ ػػو
ػب ُب الطَّل ػػبُّ ،
(ُ)
ػت علػػى بيػػاف مػػا قيػػل ُب
ي
أت
ػد
ػ
ق
ػوف
ػ
ك
أ
ػذل
ػ
ب
ك
.
أحػرص ،كُب مزيػػد العنايػػة بػػو أًب كأبلػغ"
ي
ىم) ،كا٢بكمة من ذكره ،كما لذل من األٮبيَّة بالنّْسبة ٤بوضوعات ىذا الفصل..
معُب (أ ٍ

(ُ) تفسّب سور النّْساء (ص.)َُٗ–َُٖ:
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضططضبػاضتادعػ:
ػػػػحصطظػاضتَّظبغػػبـػ(عا)،ػوظداءػطاػسغػػ(أل)
ػ
أوَّال:ػحصطظػاضتَّظبغػػبـػ(عا) :ػ
َّ
إف مػػا نػػادل اهلل  بػػو عبػػاده مػػن أكامػػره كنواىيػػو ككعػػده ككعيػػده أمػػور عظ ػػاـ،
كخطوب جساـ ٯبب عليهم أف يتيقَّظوا ٥با....
الصفة كموصوفها لفائدتْب:
قاؿ َّ
٨بشرم " :ككلمة التَّنبيو ا٤بقظمة بْب ّْ
الز ُّ

ُ  -معاضدة حرؼ النّْداء كمكاتفتو بتأكيد معناه..
ُّ
يستظقو ،أم :من اإلضافة.)ُ("..
عوضا ٩بَّا
ِ  -كقوعها ن
(ِ)
الرج ػ يػل)(ّ) ،كى ػػي ُب ى ػػذا
كت ػػدخل عل ػػى نع ػػت (أىم) ُب النّْ ػػداء٫ ،ب ػػو( :ي ػػا أيُّػ ىهػ ػا َّ
(ْ)
عما تضاؼ إليو (أم).
كاجبة للتَّنبيو على أنَّو ا٤بقصود بالنّْداء .قيل :كللتَّعويض َّ

الرازم (ِ ،)ُِّ/تفسّب النيسابورم (ُ ،)َُٖ/الربىاف ُب
(ُ) الكشاؼ (ُ ،)ِِٔ– ِِٓ/كانظر :تفسّب َّ
علوـ القرآف (ِ ،)ُْٓ/مغِب اللَّبيب (ص.)ْٓٔ:
الرضي على الكافية (ُ.)ُّْ/
(ِ) كقيل :ىو عطف بياف لعدـ االشتقاؽ كما ُب َّ
ك(الرجل) نعت لػ( :أم) .انظر :ا٤بقتضب،
(ّ) كعلى ذل يكوف (أم) منادل نكرة مقصودة ،ك(ىا) للتَّنبيوَّ ،
للمربد (ْ.)ُِٕ–ُِٔ/
ٌ

كالصلة لػ (أم) ،بسبب ما
(ْ) أم :كاجبة الزيادة .كُب (ا١بُب الدَّاين)" :كحرؼ التَّنبيو الزـ ُب ىذا ا٤بوضع؛ ألنَّو ّْ
فاها من اإلضافة؛ كلذل يقوؿ ا٤بعربوف فيو :ىا صلة كتنبيو" ا١بُب الدَّاين (ص.)ّْٕ:
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(ُ)
إتباعا(ِ).
كٯبوز ُب ىذه ُب لغة (بِب أسد) أف ٙبذؼ ألفها ،كأف تضم ىاؤىا ن
كعليو قراءة ابن عامر :
َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ َ
زّ ٍّ
زّ اثلٍّ َلززالنﵞ(ْ) ،ﵟ َخيَّز ُ
زٔنﵞ(ّ) ،ﵟ َخيَّز ُ
العززةخ ُِصﵞ(ٓ) -بضػ ّْػم ا٥بػػاء ُب
ﵟخيززّ الٍؤٌِِز
ِ
الوصل.)ٔ(-
كُب (تفسّب سورة النّْساء) بياف ٢بكم ثبلث تي ٍستىفاد من التَّنبيو بػ( :ىا):
ػاد إٔب أٮبيَّػػة األمػػر ا٤بنبَّػػو إليػػو ضػػركرة أنَّػػو ال ٰبسػػن التَّنبيػػو مػػن العاقػػل
"أوالهََّّا :اإلرشػ ي
فضػ نػبل عػػن العلػػيم َّ إال إٔب مػػا ىػػو مهػ ّّػم ٱبشػػى أف تقػػع الغفلػػةي عػػن أٮبيَّتػػو لػػوال التَّنبيػػو

إليو.

(ُ) قبيلة (بِب أسد) من أشهر القبائل العربيَّة .انظر :بطوف (بِب أسد) ُب ٝبهرة أنساب العرب (ُ،)َُٗ/
ا٤بفصل ُب تاريخ العرب (ٖ.)ُِٓ/
(ِ ،)ْٔٔ/كانظرَّ :
إتباعا لضمة الياء ُب (أم).
(ِ) أم :ن
َ ُ ُ َ ٍّ َ ً َ َّ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ٍّ ُ ْ ُ ْ ُ َ
(ّ) كىي آيةه طويلةه ختمت بقولو  :ﵟودٔبٔا إَِل اَّلل ِ َجِيػة خيّ الٍؤٌِِٔن ىػيسً تفي ِدٔنﵞ [النُّور.]ُّ:

َ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َّ َ ٍّ َ
[الرٞبن.]ُّ:
(ْ) كٛباـ اآلية :ﵟظِفص ىسً خيّ اثللال ِنﵞ َّ
ْ ُ َ
ٍّ َ
َ
ْ
َ
(ٓ) كٛباـ اآلية :ﵟ َوكَةلُٔا يَة َخيَّ َّ ٍّ
العةخ ُِص ادع جلَة َر ٍّبم ث ِ ٍَة َغِٓ َس غِِ َس َك إِج َِة ل ٍُ ْٓ َذ ُسونﵞ [الزخرؼ.]ْٗ:
َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ َ
بضم
ﵞ
ٔن
(ٔ) انظر :الدُّر ا٤بصوف (ٓ ،)ُِٕ/البظر احمليط (ٔ .)ُْْ/كُب (الكشاؼ)" :كقرئ :ﵟخيّ الٍؤٌِِ
ّْ

الساكنْب أتبعت
بضم ا٥باء -ككجهو أهنا كانت مفتوحة لوقوعها قبل األلفَّ ،
فلما سقطت األلف اللتقاء َّ
ّْ
َ
َّ
ُ
بضم ا٥باء-
حركتها حركة ما قبلها" .الكشاؼ (ّ .)ّٗ/كُب َّ
(احملرر الوجيز)" :كقرأ ابن عامر :ﵟخيّﵞ ّْ -

ككجهو أف ٘بعل ا٥باء كأهنا من نفس الكلمة ،فيكوف إعراب ا٤بنادل فيها .كضعَّف أبو علي [الفارسي]
الوقف باأللف؛ َّ
ألف علَّة
ذل جدِّا .كبعضهم يقف (أيُّو) .كبعضهم يقف (أيُّها) باأللفَّ .
كقول أبو علي ى
حذفها ُب الوصل إ٭با ىي سكوهنا كسكوف َّ
البلـ ،فإذا كاف الوقف ذىبت العلَّة فرجعت األلف كما ترجع
ُ ّ

َ

ُ ّ

ٍّ ْ
َْ
احملرر الوجيز (ْ،)َُٖ/
الياء إذا كقفت على ﵟُم ِِلﵞ من قولو  :ﵟدي ُم ِِل الصي ِسﵞ [ا٤بائدةَّ ."]ُ:

كانظر :تفسّب القرطيب (ُِ ،)ِّٗ/البظر احمليط (ٔ ،)ُْْ/غرائب القرآف (ٓ ،)ُٕٔ/ركح ا٤بعاين
السبعة ُب
السبع (صَّ ،)َُٖ:
(ُٖ ،)ُْٕ/إٙباؼ فضبلء البشر (ص ،)َُْ:التَّيسّب ُب القراءات َّ
حجة القراءات ،البن ز٪بلة (ص،)ْٕٗ:
القراءات ،البن ٦باىد (صٙ ،)ْٓٓ:ببّب التَّيسّب (صَّ ،)ُْٖ:
كضعفها أبو جعفر
الفريد (ّ ،)ٓٗٔ–ٓٗٓ/مغِب اللَّبيب (ص ،)ْٓٔ:كانظر :ٮبع ا٥بوامع (َِّ .)ِٓ/
النَّظاس ،كقاؿ :ىي لغةه شاذَّةه ال كجو ٥با؛ َّ
ألف (ىا) للتَّنبيو .انظر :إعراب القرآف ،للنَّظاس (ّ.)ُّْ/
72

ػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

السػابغة علػى عبػاده بتنبػيههم إٔب مػا
ثانيتها٘ :بليػةي رٞبػة اهلل  الواسػعة ،كنعمتػو َّ

يهمهػػم ،كٕبي ػ ٓب يكلهػػم إٔب أنفسػػهم ُب اكتشػػاؼ مػػا فيػػو مػػن األٮبيَّػػة ،كال ككلهػػم إٔب
ُّ
الغفلة الٍب ٲبكن أف تعَبيهم فتظوؿ دكف تنبههم إليو.
ا٢بجػة علػيهم ّٔػذا التَّنبيػو ،ليهلػ ى مػن ىىلىػ ى عػن
قطع أعذا ًر ا٣بلق ،كإقامة َّ
ثالثتها :ي
و
يهمهػم ال يبقػى ٥بػم عػذر
حي عن بىػيّْ ونة .فإنَّو  بعػد إذ نػبَّههم إٔب مػا ُّ
بىػيّْنة ،كٰبٓب من َّ
ُب ّْادعاء أهنم ٓب يعرفوا أٮبيَّتو ،كأهنم لو نبّْهوا إليها لعرفوىا"(ُ).
عما تستظق من ا٤بضاؼ إليو أك مػا
"ك(ىا) التَّنبيهية زائدة الزمة للتَّأكيد كالتَّعويض َّ
ُب حكمػػو مػػن التنػػوين كمػػا ُب ﵟ َخيًّززة ٌَززة دَ ْ
ززس ُغٔاﵞ [اإلسػراء ،]َُُ:كإف ٓب يسػػتعمل ىنػػا
َّ
أصبل .ككثػر النّْػداء ُب الكتػاب آّيػد علػى ىػذه الطَّريقػة ٤بػا فيهػا مػن التَّأكيػد الػذم
مضافنا ن
ػّبا م ػػا يقتض ػػيو ا٤بق ػػاـ بتك ػ ُّػرر ال ػ ّْػذكر كاإليض ػػاح بع ػػد اإلّٔ ػػاـ ،كالتَّأكي ػػد ٕب ػػرؼ التَّنبي ػػو،
كث ػ ن
كاجتماع التَّعريفْب"(ِ).
أف (ىا) التَّنبيهيَّة ٠بّْيت بذل ؛ َّ
يتبْب َّ
ألف ا٤براد منهاَّ :إمػا تنبيػو الغافػل إٔب
ك٩بَّا سبق َّ
كإمػا إلشػعار غػّب الغافػل إٔب أٮبيَّػة مػا بعػدىا ،كجػبلؿ
ما بعدىا ،كتوجيهو إٔب مػا سػيذكرَّ .
ليتفرغ لو ،كيقبل عليو.
شأنوَّ ،

ثاظغًا:ػػظداءػطاػسغػػ(أل) :ػ
ً
َّ
للمذكر ،ك(أىيَّػتيها) للمؤنَّ .
بكلمة (أيُّها)
إذا أريٍ ىد نداءي ما فيو (أ ٍىؿ) ،ييؤتى قبلىوي
و
ً
ً
اعى فيهما التَّذكّبي كالتَّأني  ،أك يؤتى باسم
كتىبقياف ى
مع التَّثنية كا١بمع بلفَ كاحد ،مر ن
اإلشارة.
َ َ
َ َ
ٍّ ُ ْ ُ ُ َ ٍّ ُ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
فاألول :كقولو  :ﵟية خحٓزة اجلزةس اخجزسوا ربسزًﵞ [البقػرة ،]ُِ:ﵟيزة خحٓزة
َّ
َ
ْ
َ ْ َ
َ
ُ
ْ
ْ ُ
ا ن َعةن ٌَة ؽ ٍّص َك ث ِ َصبِّم اىه ِصي ًِﵞ [االنفطػار ،]ٔ:كقولػو  :ﵟيَة خ ٍّح ُذ َٓة اجلٍّف ُط ال ٍُ ْػ ٍَه ِ ٍِّزحﵞ
[الفجر.]ِٕ:

(ُ) تفسّب سور النّْساء ،أ.د إبراىيم خليفة (ص.)ُُُ:
(ِ) ركح ا٤بعاين (ُ.)ُِٖ/
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كاألمثلة كثّبة ككاضظة.
ككلمة( :أىيُّػ ىها) ال تستعمل إال ُب النداء ،ك(أيتهػا) تسػتعمل للمؤنػ –كمػا تقػدـ-
َ َ ٍّ ُ َ ٍّ ْ ُ ْ
ُ
زط ال ٍُ ْػ ٍَه ِ ٍِّزحﵞ ىػا:
( ،أم) ٯبوز تأنيثها إذا كصػفت ٗبؤنػ كقولػو  :ﵟية خحذٓة اجلف
كىػا بعػده حػرؼ تنبيػو ،كيلػزـ كصػفو ٗبع َّػرؼ بػأؿ ،أك ٗبوصػوؿ ،أك اسػم إشػارة -كمػا ذكػر
النظاة .-كيلزـ رفع صفتها ،كما ُب النداء؛ ألنو منقوؿ منو إٔب االختصاص(ُ).
َ
الرج ػػل) ،ك(يػ ػػا ى ػػذهً ا٤ب ػ ػرأةي) إال إذا ك ػػاف ا٤بن ػػادل (لف ػ ػ ى
والثََّّ َّاني٫ :ب ػػو( :ي ػػا ى ػػذا َّ

ا١ببللة)(ِ) .لكن تبقى ( ٍأؿ) كتيقطى يع ٮبزيها يكجوبنا٫ ،بو( :يا أهلل).
ً
ي ً
للدالل ًػة علػى
عويض منو ٗبي وم يمشػدَّدةو مفتوح وػةّْ ،
حذؼ حرؼ النّْداء كالتَّ ي
معوي
كاألكثر ى
اللهم).
التَّعظيم ٫بوَّ ( :
كقد كردت (ٟبسة) مواضع:
ُ

ٍّ

َ ْ ْ

َ
مﵞ [آؿ عمراف.]ِٔ:
ﵟك ِو الي ُٓ ًٍّ ٌةل ِم ال ٍُي ِ

َ َ
َ ْ ُ َ ْ َ َ ٍّ ُ ٍّ َ ٍّ َ َ ْ ْ َ َ
ً
َ
ٍّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ﵟكةل غِحِس ابَ مصيً اليًٓ ربِة خُ ِضل غييِة ٌةنِسة ٌَِ العٍةءِﵞ [ا٤بائدة.]ُُْ:
ْ َ ُ ٍّ
ْ َ
ْ َ َ َ َ ُ ْ ٍّ
ﵟِإَوذ كةلٔا الي ُٓ ًٍّ إِن ان ْشا ْ َٔ اتَق ٌ َِْ غِِسِكﵞ [األنفاؿ.]ِّ:
َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ٍّ
ِيٓة َظ ٌ
الي ُٓ ًٍّ َو َُت ٍِّي ُذ ُٓ ًْ ذ َ
المﵞ [يونس.]َُ:
ﵟدغٔاًْ ذِيٓة ظجدةُم
َ
ُ ٍّ َ
(ّ)
ٍّ
ضﵞ [الزمر. ]ْٔ:
ات َواأل ْر ِ
ﵟك ِو الي ُٓ ًٍّ ـةغ َِص الع ٍَ َٔ ِ

(ُ) انظر :حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب البيضاكم (ُ ،)ُِٕ/البظر احمليط (ُ.)ُُٓ/
"أف االسم ال ينادل كفيو األلف ك َّ
َّ
البلـ؛ ألنَّ إذا ناديتو فقد صار معرفة باإلشارة ٗبنػزلة ىذا ،كذاؾ،
(ِ) كذل
الرجل تعاؿ) .ك َّأما قو٥بم( :يا أهلل اغفر) فإ٭با يدعى
كال يدخل تعريف على تعريف ،فمن ٍبَّ ال تقوؿ( :يا َّ
كفيو األلف ك َّ
(الرجل)؛
البلـ؛ ألهنما كأحد حركفو .أال ترل أهنما غّب بائنتْب منو .كليستا فيو ٗبنػزلتهما ُب َّ
(الرجل) تثبتهما كٙبذفهما ،كٮبا ُب (اسم اهلل) ثابتتاف ،كىو اسم علم" .ا٤بقتضب ،للمربد
ألنَّ ُب َّ

(ْ.)ِِْ-ِّٗ/

احملرر الوجيز (ُ ،)ُْٕ/معاين القرآف
السعود (ِ ،)ُِ/كانظر :الدُّر ا٤بصوف (َِّ ،)ّٓ/
(ّ) انظر :تفسّب أيب ُّ
للزجاج (ُ ،)ّْٗ/التّْبياف (ُ ،)َُّ/كانظر :تفسّب النَّيسابورم (ِ ،)ُّٔ/كانظر :الكتاب،
كإعرابوَّ ،
السبلـ ىاركف ،لسيبويو (ِ.)ُٗٔ/
بتظقيق :عبد َّ
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الصػظيح؛ ألنَّػوي ٓب
ػف (اللَّه َّػم) ،علػى اللَّفػػَ ،كال علػى احمل ّْػل ،علػى َّ
وص ى
كال ٯبػوز أف تي ى
َ َْ
ُ ٍّ َ
ٍّ
ات واألر ِضﵞ ،فهػو علػى أنَّػو نػداءه آخ يػر،
أما قولػوي  :ﵟك ِو الي ُٓ ًٍّ ـةغ َِص الع ٍَ َٔ ِ
سمع .ك َّ
يي ى
هم يا فاطر السمو ً
ػوؿ
ات) .كإذا
ناديت ىعلى نمػا يمق ًَبنػا ب ٍ
ػأؿ ىكض نػعا حػذفتىها يكجوبنػا فتق ي
(قيل اللَّ َّ
ى
ى
الفضل ك َّ ً
ُب نداء العبَّ ً
اس ك ً
فضل .يا ى٠بىوأ يىؿ(ُ).
السموأىؿ :يا عبَّ ي
اس .يا ي
ػاص بنػػداء اهلل ُ ب الػ ُّػدعاء ،كمعنػػاه( :يػػا اهلل).
"ك(اللَّهػ َّػم) ُب كػػبلـ العػػرب خػ ه
ك٤بػا ىكثيػىر حػػذؼ حػرؼ النّْػداء معػو قػػاؿ النُّظػاةَّ :
ػوض مػن حػػرؼ النّْػداء يريػػدكف
ػيم عػ ه
إف ا٤ب ى
َّ
أف ٢باؽ ا٤بيم باسػم اهلل ُ ب ىػذه الكلمػة ٤بػا ٓب يقػع إال عنػد إرادة ال ُّػدعاء صػار غنيِّػا
أف ا٤بػػيم تفيػػد النّْ ػداء .كالظَّ ػاىر َّ
عػػن جلػػب حػػرؼ النّْ ػداء اختصػ نػارا ،كلػػيس ا٤ب ػراد َّ
أف ا٤بػػيم
عبلمػػة تنػػوين ُب اللُّغػػة ا٤بنقػػوؿ منهػػا كلمػػة( :اللَّهػػم) مػػن عربانيَّػة أك قظطانيَّػة ،ك َّ
أف أصػػلها:
(الى يىم) مرداؼ (إلو).
ُّ
كيدؿ على ىذا َّ
أف العرب نطقوا بو ىكذا ُب غّب النّْداء كقوؿ الشَّاعر:
و
اللهػ ػ ػ َّم الكبّب)(ِ).
(ك ػدعوة من أيب ريػ ػاح***يى ٍس ػ ػ ىم يعها ي
ك ٌأهنم نطقوا بو كذل مع النّْداءً ،
كقوؿ الشاعر:

(اللهم اغفر ٕب) .الثَّاين :أف يذكرىا
األكؿ :أف تكوف للنّْداء احملض٫ ،بو:
(ُ) كتستعمل
(اللهم) على ثبلثة أ٫باءَّ :
َّ
َّ
اللهم نعم .الثَّال  :أف
السامع ،كأف يقاؿ ل  :أخالد فعل ىذا؟ ،فتقوؿَّ :
آّيب ٛبكيننا للجواب ُب نفس َّ
تستعمل للدّْاللة على النُّدرة كقلة كقوع ا٤بذكور معها ،كقول للبخيلَّ :
اللهم إف بذلت
إف َّ
األمة تعظّْم َّ ،
شطرا من مال ُب سبيلها" .انظر :األصوؿ ُب النَّظو (ُ.)ّّٖ/
ن
(ِ) كالبيت ينسب لؤلعشى ،كيركل ( :ىك ٍظلىفة) بدؿ( :كدعوة) .انظر :ديوانو (ص ،)ُّٗ:كالطَّربم

(ّ ،)ُِِ/البظر احمليط (ِ ،)ّْٔ/ِ( ،)ّّْ/القرطيب (ْ ،)ّٓ/خزانة األدب (ِ .)ِّٔ/كقد
للفراء (ُ .)َِّ/كقيل :األعشى -كما سبق..-كالبيت من
الفراء كٓب ّْ
يبْب قائلو .معاين القرآفَّ ،
"أنشده َّ
فإف قولو ( :ىكظلى و
[البسيط]َّ .أما اللُّغة َّ
فة) كيمْب( ،أيب رياح) كناية عن رجل من (بِب ضبيعة) ،كا٠بو:
ٍ
رجبل من (بِب سعد بن ثعلبة) ،فسألوه أف ٰبلف أك يعطي
(حصن بن عمرك) .ككاف أبو رياح قد قتل ن
مثبل ٤با ال يغِب من ا٢بلف .كالشَّاىد فيو( :الىم) حي
الدّْية ،فظلف ٍبَّ قتل بعد حلفتو ،فضربو العرب ن
(اللهم) ُب غّب النّْداء..انظر :توضيح ا٤بقاصد كا٤بسال بشرح ألفيَّة ابن مال (ِ.)ََُٕ/
استعمل
َّ
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الله َّما)(ُ).
( ّْ
إين إذا ما ىحػ ىد ه
الله َّم يا ي
ث ألى َّما***أقيوؿ يا ي
َّ
ٝبهور النُّظاةَّ :
عوض عن حػرؼ النّْػداء
إف ا٤بيم ه
كثّبا .كقاؿ ي
كأهنم يقولوف( :يا اهلل) ن
(ِ)
تعويض غّب قياسي ،كأ َّف ما كقع على خبلؼ ذل شػذكذ .كزعػم الف َّػراء
احملذكؼ ،كأنَّو
ه
َّ
ػزؿ م ػػن (اس ػػم ا١ببللػ ػػة) ،كٝبل ػػة أص ػػلها( :ي ػػا اهلل ٌأـ)(ّ) أم :أقب ػػل علينػ ػػا
أف (اللَّه ػ َّػم) ٨بت ػ ه
(ْ)
كل ذل تكلُّف ال دليل عليو"(ٓ).
ٖبّب  ،ك ُّ
خر و
ث) -
اش
ا٥بذٕب ،كقيل :ألميَّة بن أيب َّ
الصلت ،كىو من َّ
(ُ) البيت قيل :إنَّو أليب َّ
(ح ىد ه
ّْ
[الرجز] .اللُّغة :ى
بفتظتْب -كىو األمر الذم ٰبدث من مكاره الدُّنيا( ،أ٤با) نزؿ .كا٤بعُب :يريد أنَّو إذا نزلت بو حادثة ،أك
اللهم) حي ٝبع بْب
اللهم يا َّ
أصابو مكركه ١بأ إٔب اهلل ُ ب كشف ما ينػزؿ بو .كالشَّاىد فيو( :يا َّ
ا٤بعوض عنو.
حرؼ النّْداء كا٤بيم ا٤بشدَّدة الٍب يؤتى ّٔا للتَّعويض عن حرؼ النّْداء ،فجمع بْب العوض ك َّ
الزاىر ُب معاين كلمات النَّاس (ُ ،)َٓ/توضيح ا٤بقاصد
انظر :خزانة األدب (َِّ ،)ِٓٗ– ِٖٓ/
الرضي على كافية ابن ا٢باجب (ُ ،)ّْٖ/كانظر:
كا٤بسال بشرح ألفيَّة ابن مال (ِ ،)َُٖٔ/شرح َّ
ا٤بقتضب ،للمربد (ْ.)ِِْ/
للفراء (ُ.)َِْ–َِّ/
(ِ) معاين القرآفَّ ،
الرازم (ٖ ،)ُٖٓ/كانظر:
(ّ) انظر :معاين القرآف كإعرابو ،للزجاج (ُ ،)ّّٗ/تفسّب القرطيب (ْ ،)ّٓ/تفسّب َّ
جبلء األفهاـ ،البن القيّْم (ص.)ُْْ–ُّْ:
الفراء( :يا اهلل أيمنا ٖبّب) .قاؿ :فكثرت ُب الكبلـ فاختلطت[ .أم :امتزجت ٗبا قبلها،
(ْ) التَّقدير الذم ذكره َّ
الفراء  :الرفعة الٍب
كىو (لفَ ا١ببللة) ،كُب (تفسّب الطَّربم) (ّ" :)ُِِ/فاختلطت بو"] .قاؿ َّ
الفراء:
ُب ا٥باء من ٮبزة (أ َّيـ) ٤با تركت [أم :ا٥بمزة ،يريد حذفها قبل انتقاؿ حركتها إٔب ما قبلها] .قاؿ َّ
كنرل َّ
(ىلي َّم إلينا) مثلها ،إ٭با كانت (ىل) فضم إليها (أ َّيـ) فَبكت على نصبها..إٔب آخر
أف قوؿ العرب :ى
الفراء ُب ا٤بعاين .معاين القرآف (ُ.)َِْ –َِّ/
ما ذكره َّ
للزجاج (ُ ،)ّْٗ–ّّٗ/الدُّر ا٤بصوف
(ٓ) التَّظرير كالتَّنوير (ّ .)ُِِ/كينظر ُب ذل  :معاين القرآف كإعرابوَّ ،

الرازم (ٖ ،)ُٖٓ/القرطيب (ْ ،)ّٓ/تفسّب ا٤باكردم
(ِ ،)ٓٓ –ّٓ/ركح ا٤بعاين (ّ ،)ُُّ/تفسّب َّ
(ِ ،)ْٖ/أسرار العربيَّة (ص ،)ُِِ-ُُِ:أكضح ا٤بسال (ْ ،)ُّ/األصوؿ ُب النَّظو (ُ،)ّّٖ/
الزاىر ُب معاين كلمات النَّاس (ُ،)َٓ/
اإلنصاؼ (ُ ،)ّْٓ–ُّْ/ا١بي ىمل ،للخليل (صَّ ،)ُّٕ:
الفوائد العجيبة ُب إعراب الكلمات الغريبة (صَّ ،)ِٗ:
البلمات (ص ،)ٖٖ:اللمع ُب العربيَّة

(ُ،)َُٗٔ – َُٖٔ/ِ( ،)َُٔ/

(ص ،)ُُّ:توضيح ا٤بقاصد كا٤بسال بشرح ألفيَّة ابن مال
سر صناعة اإلعراب (ُ ،)َّْ/ُ( ،)ُْٗ/شرح ابن عقيل (ّ ،)ِٓٔ/كانظر:
(ُّّ ،)َُٖٔ/
للمربد (ْ.)َِْ–ِّٗ/
ا٤بقتضبٌ ،
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ال خػػبلؼ َّ
أف لفظػػة( :اللَّهػ َّػم) معناىػػا( :يػػا اهلل)؛ ك٥بػػذا ال تسػػتعمل إال ُب الطَّلػػب،
فػػبل يقػػاؿ( :اللَّهػ َّػم غفػػور رحػػيم) ،بػػل يقػػاؿ( :اللَّهػ َّػم اغفػػر ٕب كارٞبػػِب))ُ(..؛ كلػػذل صػػلة
ٗبظور البظ .

(ُ) انظر ذل

مفصبل ُب (جبلء األفهاـ) (ص.)ُْْ –ُّْ:
َّ
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضططضبػاضطاذرػ:
ػاضظِّداءػاضػرآظؽػاضطامُّػإضؼػاضطخضوق
ً
ا٤بخاطب إٔب ا٤بخلوؽ:
جدكؿ توضيظي لصيغ ا٣بطاب القرآين العاـ من
ُ  -ﵟيَة َخ َّح َٓة اجلٍّ ُ
ةس...ﵞ

َ
ٗ  -ﵟيَة ثَ ِِن آد َم..ﵞ

َ
ِ  -ﵟيَة ثَ ِِن إ ِ ْساايو..ﵞ

َ
َُ  -ﵟ ..يَة ك ْٔ ِم...ﵞ

ّ  -ﵟيَة َخ َّح َٓة اذلي ََ َ
آٌ ُِٔا...ﵞ

ْ ُ
َ
ُُ  -ﵟيَة خ َّح َٓة ال ٍَأل...ﵞ

َ ُ
َْ
وِل األْلَةب..ﵞ
ْ  -ﵟ..ية أ ِ

ُِ -ﵟ..يَة غ َِجةدِ...ﵞ
ﵟيَة غ َِجةد َِي..ﵞ

َ
ُ ُ
ٔ  -ﵟيَة خ َّح َٓة اذلي ََ أودٔا
اىْه َِذ َ
ةبﵞ

َ
َ ُ
وِل األث ْ َصةرِﵞ
ُٕ  -ﵟية أ ِ
َ
ُٖ  -ﵟيَة خ َّح َٓة اذلي ََ
َ ُ
ْةدوا...ﵞ
َ
ُٗ -ﵟيَة خ َّح َٓة اذلي ََ
َ َ
زف ُصوا..ﵞ
َ
ْ ُ
َِ -ﵟيَة خ َّح َٓة ا ِ ن َعةن...ﵞ

ٓ  -ﵟ..يَة أَ ْْ َو اىْه َ
ةبﵞ
ِذ
ِ

َ َ َّ َ َّ ُ
الص ُظو..ﵞ
ُّ -ﵟية خحٓة
َ َ َْ َْ
ْث َب..ﵞ
ُْ -ﵟية أْو ح ِ

-

َ َ ْ َ َ ْ
اْل َِّﵞ
ٕ  -ﵟ...ية ٌػَش ِ

َ َ َ ٍّ ّ
ِب..ﵞ
ُٓ -ﵟ ية ن ِعةء اجل ِ ِ

-

َ َ ْ َ َ ْ
ْ
اْل َِّ َوا ِ ن ِط..ﵞ
ٖ  -ﵟية ٌػَش ِ

َ
ُٔ  -ﵟ ..يَة ك ْٔ ٌَ َِة..ﵞ

79

َ
َْ
َ
ُِ  -ﵟيَة خ َّح َٓة اىنـ ُِصونﵞ

-

ػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

كإلي بياف ىذه الصيغ:
َ َ
ُ
َّ
َ
ٍّ
أوال :ﵟية خحٓة اجلةس...ﵞ [البقرة:]ُِ:
ً

ٔ -ػػبغانػاضططظؼ :ػ

يقوؿ األلوسي " :النَّاس اسػم ٝبػع علػى مػا َّ
حققػو ٝبػع(ُ) ،كا١بمػوع كأ٠باؤىػا
احمل ػ َّػبلةي -ب ػػأؿ -للعم ػػوـ حي ػ ال عه ػػد خ ػػارجي(ِ) ،كم ػػا ي ػ ُّ
ػدؿ علي ػػو كق ػػوع االس ػػتثناء(ّ)،
كاألصػػل فيػػو االتّْصػػاؿ (ْ) ،كىػػو يقتضػػي الػ ُّػدخوؿ يقينن ػا ،كال يتصػ َّػور إال بػػالعموـ .ك٫بػػو:
للبعلي (ُ ،)ُْٗ/التَّظبّب شرح التَّظرير (ٓ ،)ِِّٔ/ا٤بختصر ُب أصوؿ
(ُ) انظر :القواعد كالفوائد األصوليَّة،
ّْ
للبعلي (ص ،)ُّٔ:كا٤بسودة (ص.)ٗٓ:
الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد،
ّْ
(ِ) ينظر :البظر احمليط ُب أصوؿ الفقو (ِ.)ِِٓ/
َّ
مثبل( :الطُّبلب
(ّ) ك٩بَّا
صظة االستثناء ،كاألصل فيو االتّْصاؿ ،فعندما أقوؿ ن
أيضا َّ
استدؿ بو األلوسي  ن
مثبل يأتونِب) ،...فلوال َّ
صح
أك الطَّلبة إال فبلنا ،أك إال كليَّة كذا ن
أف كلمة( :الطُّبلب) تفيد العموـ ما َّ
صح االستثناء ،فلو كانت الطُّبلب موضوعة
االستثناء ،أك يقاؿ :لوال َّأهنا مشلت الطَّلبة ا٤بستىثنْب ما َّ
للخصوص لكاف ذكر (طلبة كذا) عبثنا..؛ كلذل اشتهر بْب العلماء َّ
فكل
أف (االستثناء معيار العموـ)ُّ ،
ٍّ
عاما ،كما ال ٯبوز االستثناء منو فليس بعاـ ،كمثاؿ ذل قوؿ اهلل  :ﵟإِن
ما جاز االستثناء منو كاف ِّ

ْ َْ َ
ٍّ ْ
آٌ ُِٔا َو َغٍئُا ٍّ
ِيَ َ
ةت ِ َ َ َ َ ْ ْ َ ّ َ َ َ َ ْ
ةن ىَى ُر ْْس  2إ ٍّال ٍّاذل َ
الص ِ َ
َب 3ﵞ [العصر–ِ:
ا ِ نع
ِ
ِ
ِ
ةت ودٔاصٔا ثِةت ِق ودٔاصٔا ث ِةلص ِ
ٍ

فإف االستثناء ُب اآلية َّ
دؿ على َّ
ّ]َّ ،
عامة ،كلفَ( :اإلنساف) اسم جنس ٧بلَّى باأللف
أف كلمة (اإلنساف) ٌ
و
كافرا .فمن قاؿ :إف
كالبلَّـ فيفيد العموـ ،كلوال االستثناء لكاف ُّ
كل إنساف ُب خسر سواء كاف مؤمننا أك ن

ٍّ ْ ْ َ َ َ
َ َْ ْ
ُ ْ
ْس 2ﵞ؛ إذ لو ٓب
ا٤بفرد ا٤بعرؼ (بأؿ) ال يعم .يرد عليو بقولو  :ﵟواىػ ِ
ص  1إِن ا ِ نعةن ى ِى ر ٍ
يعم كل إنساف ٤با استثُب منو :ﵟإ ٍّال ٍّاذل َ
ِيَ َآٌ ُِٔاﵞ اآلية.
ِ
(األصل ُب االستثناء االتّْصاؿ)َّ ،
فإف (ا٤بتَّصل) ما كاف من جنس ا٤بستثُب منو ،ك(ا٤بنقطع) خارج عن
(ْ) قولو:
ي
جنس ا٤بستثُب منو .مثاؿ ذل ( :جاء الطُّبلب إال ا٤بقاكؿ فبلف ،أك إال العماؿ ،)..فهذا استثناء منقطع،
صار إٔب االنقطاع إال إذا قامت قرينة بيّْنة ُّ
تدؿ على أننا نتظدَّث
فاألصل ُب االستثناء االتّْصاؿ ٕبي ي ال يي ى

(ٞبارا)
ٞبارا) ك َّ
عن غّب ىذا ا١بنس ،كأننا ذكرناه لفائدة معينة ،كما يقاؿ( :جاءى ي
كأين أقوؿ :ن
القوـ إال ن
ليس من جنس القوـ ،كأنا أذكره اآلف لفائدة أخرل ،كأنَِّب أقوؿ :ال يصح أف يغيب عن ا٤بخاطىب أف
حديثي قاصر على ىذا ا١بنس ،فبل ٙباكؿ أف تلظق ّٔذا ا١بنس آخر.
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تأكيبل(ُ) ،ككذا التَّأكيػد
صمت رمضا ىف َّإال عشره األخّب) عاـّّ ن
بت ز ن
يدا إال رأسو) ،ك( ي
(ضر ي
تأسيسػ ػا(ِ) ،كاالتف ػػاؽ عل ػػى
ٗب ػػا يفي ػػد العم ػػوـ؛ إذ ل ػػو ٓب يك ػػن ىن ػػاؾ عم ػػوـ ك ػػاف التَّأكي ػػد
ن
الس ػقيفة(ّ) ،كىػػم
الص ػظابة  بػػالعموـ كمػػا ُب حػػدي
خبلفػػو ،كشػػيوع اسػػتدالؿ َّ
َّ
أئمة ا٥بدل.
َّ
اضا ،كىو :كيف يقاؿ :االستثناء يفيد العموـ؟ فكأنَّو يقوؿ :سآٌب لكم ٖباص
(ُ) أكرد األلوسي  اعَب ن
خاص،
يوما) .فػ (زيد)
كقع فيو االستثناء ،كما يقاؿ( :ضربت زيدا إال رأسو)،
ّّ
ي
ك(صمت رمضاف إال ن
تأكيبل ،فهو
اب أنَّو عاـّّ ن
َّ
شهر ٨بصوص ،كقد كقع االستثناء منو .كا١بو ي
كصح منو االستثناء ،ك(رمضاف) ه
خاص من ناحية عدـ مشولو لغّبه ،لكنَّو عاـّّ باعتباره ِّ
أعم من جزئو.
كبل لو أجزاء،
ّّ
فالكل ُّ
ُّ
َّ
أيضا بالتَّأكيد ٗبا يفيد العموـ ،كالتَّأكيد بػ(:كل) ك(ٝبيع) ،كٮبا من ألفاظ العموـ،
(ِ)
استدؿ األلوسي  ن

ْ
َ
َ ُ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ٔنﵞ [ا٢بجر ،]َّ:فلو ٓب يكن لفَ( :ا٤ببلئكة)
فعندما يقوؿ اهلل  :ﵟـ َع َج َس ال ٍَالنِهح َكًٓ أَجػ

تأسيسا ال
٨بصوصا بالبعض دكف البعض ،لكانت ىذه األلفاظ
شامبل لكافة أفراد ا٤ببلئكة ،بل كاف
ن
ن
ن
تأكيدا ،كاالتفاؽ على خبلؼ ذل  ،حي َّ
إف ىذه األلفاظ عند العرب ىي للتأكيدٗ ،بعُب َّأهنا تؤّْكد ما
ن
عيلم ساب نقا مع رفع احتماؿ التَّخصيص ،فعندما أقوؿ( :جاء الطبلب) ٰبتمل ُب عقل البعض َّ
(٧بم ندا)
أف َّ
ٓب يأت ،فعندما أقوؿ( :كلهم) أك (أٝبعوف) أكوف قد رفعت احتماؿ التَّخصيص .كعندما أقوؿ( :جاء
مثبل...فلو
٧بمد نفسو) أكوف قد رفعت احتماؿ آّاز؛ ألنو ٰبتمل ُب عقل البعض أف الذم أتى رسوليوي ن
تأسيسا ،مع َّأهنا تأكيد باتفاؽ .كتنظر ألفاظ العموـ على
خاصا لكانت ىذه األلفاظ
كاف لفَ( :النَّاس) ِّ
ن

سبيل ا٤بثاؿ .إرشاد الفظوؿ (ص ،)ُِّ:البظر احمليط ُب أصوؿ الفقو (ِ ،)ِٗٔ-ِٖٖ/التَّلخيص،
للجويِب (ِ )ُْ/فما بعد ،كاحملصوؿ (ِ )ُّٓ/فما بعد ،كشرح التَّلويح (ُ )ٖٖ/فما بعد ،كا٤بدخل،
للبزدكم
البن بدراف (ص ،)َِْ:كركضة النَّاظر (ُ ،)ُِِ/ككشف األسرار على أصوؿ فخر اإلسبلـ،
ّْ
(ِ )ّ/فما بعدَّ .
٧بمد األمْب الشّْنقيطي على ركضة النَّاظر (ص )َِْ:فما بعد.
كمذكرة الشَّيخ َّ
احتج ا٤بهاجركف بو على األنصار يوـ (ثقيفة بِب ساعدة) من أ َّف اإلمامة ُب قريش ،فعندما
(ّ) كذل عندما َّ

الرفيق األعلى ذىب
األنصار قبل ا٤بهاجرين إٔب (ثقيفة بِب ساعدة) ٍبَّ
الرسوؿ  إٔب َّ
انتقل َّ
ي
َّيب ؟ فاألنصار يقولوف٫ :بن أكٔب ،كا٥باجركف
تبعهم ا٤بهاجركفٍ ،بَّ اختلفوا من اإلماـ بعد الن ّْ

((األئمة من
قوؿ النَّيب :
الصديق  فذكر ى
يقولوف٫ :بن أكٔب ،فجاء أبو بكر ّْ
َّ
ك(األئمة) ٝبع (إماـ) ،كقد دخلت عليها األلف كالبلـ ،فلو كانت (أؿ) إذا دخلت على ا١بمع
قريش))،
َّ
ال تفيد العموـ لكانت كلمة أيب بكر  غّب مفيدة ،كقد ٠بع ذل

ٝبع من أصظاب النَّيب

 ،كٓب تكن القضية لتنتهي لوال دخوؿ (أؿ) الٍب تفيد العموـ .كقولو  :قاؿ
العراقي ُ ب (ٚبريج أحادي اإلحياء) (ص :)ُْْٖ:حدي ((األئمة من قريش)) ركاه النسائي=
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َ َ
ُ
َّ
َ
ٍّ
ٍبَّ ىػذا ا٣بطػاب ُب ٫بػو :ﵟيززة خحٓززة اجلززةسﵞ يس َّػمى بػػ( :ا٣بطػاب الشّْػفاىي) عنػػد

عامػا ٤بػػن بعػػد ا٤بوجػػودين ُب زمػػن الػػوحي ،أك ٤بػػن بعػػد ا٢باض ػرين
األصػػوليْب .قػػالوا :كلػػيس ِّ
األكؿ ىػو الوجػػو ،كإ٭بػػا يثبػت حكمػػو ٥بػم بػػدليل آخػػر مػن نػػص أك قيػػاس
مهػابط الػػوحي .ك َّ
الصػ ػيغة ف ػػبل .كقال ػػت ا٢بنابل ػػة :ب ػػل ى ػػو ع ػػاـّّ ٤ب ػػن بع ػػدىم إٔب ي ػػوـ
أك إٝب ػػاع ،ك َّأمػ ػا ٗبج ػ َّػرد ّْ
القيامة(ُ).
ستدؿ األكلوف بأنَّا نعلم أنَّو ال يقاؿ للمعدكمْب ٫بو :ﵟيَة َخ َّح َٓة اجلٍّ ُ
ةسﵞ.
كا َّ َّ
(ِ)
يب كآّنػوف بنظػوه،
قاؿ العضد  : كإنكاره مكابرة ،كبأنَّو امتنػع خطػاب َّ
الصػ ّْ
نوجهو ٫بوىم مػع كجػودىم لقصػورىم عػن ا٣بطػاب ،فا٤بعػدكـ أجػدر أف ٲبنػع؛ َّ
ألف
كإذا ٓب ّْ
تناكلػػو أبعػػد(ّ) .كاس ػ َّ
الرسػػوؿ ٨ باطبن ػا بػػو ٤ب ػػن
ػتدؿ اآلخػػركف بأنَّ ػو لػػو ٓب يك ػػن َّ
ٰبتج ػوف علػػى أىػػل
بعػػدىم ٓب يكػػن مرسػػبل إلػػيهم ،كال ػبلَّزـ منتػػف ،كبأنَّػو ٓب يػػزؿ العلمػػاء ُّ
الصظابة ٗبثل ذل  ،كىو إٝباع على العموـ ٥بم.
األعصار ٩بن بعد َّ
كأجيب...
ف علػػى
َّأمػا عػػن َّ
األكؿ :فبػػأف ّْ
الرسػػالة َّإ٭بػا تسػػتدعي التَّبليػػغ ُب ا١بملػػة ،كىػػو ال يتوقَّػ ي
شفاىا ،كللبعض بنصب َّ
الدالئل كاألمػارات علػى
ا٤بشافهة ،بل يكفي فيو حصولو للبعض ن
َّ
أف حكمهم حكم الذين شافههم.

=كا٢باكم من حدي أنس بإسناد صظيح" .كىو عند ا٢باكم [ِٖٖٓ] بلفَ(( :األمراء من قريش))،
قاؿ" :صظيح على شرط الشيخْب كٓب ٱبرجاه" ،ككافقو الذىيب ،كللظدي أطراؼ.
(ُ) انظر :التَّقرير كالتَّظبّب (ُ ،)ِٖٗ/التَّظبّب شرح التَّظرير (ٓ ،)ِْٗٓ/توضيح األفكار ٤بعاين تنقيح األنظار
(ِ.)ِِّ/
الرٞبن بن أٞبد بن عبد الغفار ،أبو الفضل ،عضد الدّْين اإلٯبي ،عآب
(ِ) ىو (عضد الدّْين اإلٯبي) عبد َّ
باألصوؿ كا٤بعاين كالعربيَّة .من أىل (إيج) بفارسّْ ،
عظاما .كجرت لو ٧بنة مع
كٕب القضاء ،كأ٪بب تبلميذ ن

صاحب (كرماف) ،فظبسو بالقلعة ،فمات مسجونا [ٕٔٓىػ] .األعبلـ (ّ ،)ِٓٗ/بغية الوعاة
(ِ.)ٕٓ/

السيد الشريف ا١برجاين على شرح القاضي عضد ا٤بلة
(ّ) انظر :حاشية العبلمة سعد الدّْين التَّفتازاين ،كحاشية َّ
كالدّْين ٤بختصر ا٤بنتهى لئلماـ ابن ا٢باجب ا٤بالكي مع حاشية احملقق الشَّيخ حسن ا٥بركم على حاشية
السيد ا١برجاين (ِ.)ُٔ–ُٓ/
َّ
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ك َّأم ػا عػػن الثَّػاين :فبأنَّػو ال يتعػ َّػْب أف يكػػوف ذل ػ لتناكلػػو ٥بػػم ،بػػل قػػد يكػػوف؛ َّ
ألهن ػم
علموا َّ
أف حكمو ثابت عليهم بدليل آخر قالو غّب كاحد.
كُب شػػرح العبلَّمػػة الثَّػاين للشػػرح العضػػدم(ُ) َّ
الش ػفاىي كإً ٍف نسػػب
أف القػػوؿ بعمػػوـ ّْ
إف ا٢بػ َّػق َّ
إٔب ا٢بنابلػػة لػػيس ببعيػػد .كقػػاؿ بعػػض أى ًجلّْػة احملققػػْب :إنَّػو ا٤بشػػهور حػ َّػٌب قػػالواَّ :
أف
احملمدم ،كىو األقرب ،كقوؿ العضدَّ :
إف إنكاره مكابرة
بالضركرة من ّْ
معلوـ َّ
الدين َّ
العموـ ه
ى
اصػةنَّ ،أمػا إذا كػاف للموجػودين كا٤بعػدكمْب علػى طريػق
ّّ
حق لو كػاف ا٣بطػاب للمعػدكمْب خ ٌ
كل ما ا َّ
ستدؿ بو على خبلفو ضعيف .انتهى.
شائع ،ك ُّ
فصيح ه
التَّغليب فبل ،كمثلو ه
كإٔب العمػ ً
الشػافعية(ِ) علػػى أنَّػو عنػػدىم عػػاـّّ ٕبػ ّْػق لفظػػو كمنطوقػػو
ب كثػػّبه مػػن َّ
ػ
ى
ذ
ػوـ
ى
ى
ى
ػاـ الػذم أجػرل علػى
من غػّب احتي و
ػاج إٔب دليػل آخػر .كقػد قيػل :إنَّػو مػن قبيػل ا٣بطػاب الع ّْ
غّب ظاىره كما ُب قولو:
أنت أكػ ى َّ
ٛبردا)"(ّ).
ئيم َّ
رمت الكػرميى ملكتو***كإف ى
أنت أكػ ى
(إذا ى
رمت الل ػ ى
ػوؿ ُب ذل ػ مبيّْػننػػا َّ
كقػػد َّ
أف قػػوؿ
حقػػق األسػػتاذي الػ ُّػدكتور إب ػراىيم خليفػػة  القػ ى
ػمل
الصػواب كا٤بتعػ ّْػْب مػن كػوف ا٣بطابػات ّْ
ا١بمهػور ىػو َّ
الشػػفاىية تشػملهم حقيقػةن ،كال تشػ ي
غّبىم إال على سبيل آّاز ،..كسآٌب على بياف أى ّْػم مػا ذكػره ال ُّػدكتور إبػراىيم خليفػة مػن
التَّعقيػػب علػػى كػػبلـ األلوسػػي ُب كبلمػػو اآلنػػف الػ ّْػذكر..بإٯباز؛ كذلػ ألٮبيَّتػػو ،كحيػ ٓب
نظّبا ٤با ذكره ،مع اإلحالة إٔب (تفسّب سورة النّْساء).)ْ(..
أجد ن

العضدم) شرح العبلمة عضد الدّْين اإلٯبي على ٨بتصر ابن
سعد الدّْين التَّفتازاين ،كيعِب من (الشَّرح
ّْ
(ُ) يعِب :ى
ا٢باجب ُب أصوؿ الفقو ،ككلُّها مطبوعةه ُب كتاب كاحد (ِ.)ُٔ–ُٓ/

الصبلح (ِ ،)ْٕٔ/التَّقرير كالتَّظبّب (ُ ،)ِٖٗ/تيسّب التَّظرير
(ِ) انظر :الشَّذا الفيَّاح من علوـ ابن َّ
(ُ ،)ِٓٔ/التَّظبّب شرح التَّظرير (ٓ ،)ِْٗٓ/توضيح األفكار ٤بعاين تنقيح األنظار (ِ.)ِِّ/
(ّ) ركح ا٤بعاين (ُ .)ُْٖ–ُّٖ/ينظر :الكليَّات (ص .)ِٔٔ–ُٔٔ:كالبيت للمتنيب كىو ُب ديوانو
(ص ،)ِّٕ:دار بّبكت للطباعة كالنشر [َُّْىػػ] ،كانظر :خزانة األدب (ُ ،)ََِ/قرل الضَّيف

الرياسة (ص.)ُِْ:
(ُ ،)ُِٓ/ا٤بستطرؼ (ِ ،)ُُٕ/هذيب ّْ
(ْ) تفسّب سورة النّْساء ،من (ص )ُُٕ:إٔب (َُّ).
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"أمػػا حػدي التَّغليػػب فإنَّػو جػػا ور علػػى
يقػوؿ أسػػتاذنا العبلمػة إبػراىيم خليفػة َّ :
ً
ا٤بتقرر لدل علماء البياف َّ
أف (داللػة التَّغليػب) ٦بػاز ال حقيقػة؛
كفق دعول ا١بمهور ،فمن ّْ
الص ػػظيح
فإنَّػػو ل ػػيس إال (التَّجري ػػد البي ػػاين) ،كى ػػو َّإم ػػا راج ػػع لعبلق ػػة التَّقيي ػػد حس ػػبما ى ػػو َّ
(ِ)
(ُ)
جردنػا القمػر عػن قيػوده
ا٤بتَّجو  ،كما يقاؿ( :قمراف) عن الشَّمس كالقمر  ،فنكوف قػد َّ
الش ػػمس فإطبلق ػػو عل ػػى مطل ػػق (الكوك ػػب ا٤بن ػػّب)
ا٤بشخص ػػة ل ػػو ،كا٤بميّْ ػػزة ل ػػو ع ػػن كوك ػػب َّ
ّْ
الشمس.
الشَّامل لليلي كالنَّهارم ،كتثنيتو ّٔذا ا٤بعُب حٌب جاز أف يشمل َّ
كإمػػا أف يكػػوف (التَّجريػػد البيػػاين) عبلقػػة مسػػتقلَّة مػػن عبلقػػات آّػػاز ا٤برسػػل؛ فػ َّ
ػإف
َّ
ػاـ الػػذم
األمػػر ٦بػػاز ال حقيقػػة .ككػػذل فيمػػا حكػػاه األلوسػػي ُب قولػػو :إنَّػػو مػػن قبيػػل العػ ّْ
أجرم على غّب ظاىره..اْب؛ َّ
فإف ا٣بركج عن الظَّاىر ىو اآلخر من قبيل داللة آّاز سواء
أكػػاف مػػن بػػاب التَّغليػػب كمػػا ُب البيػػت ا٤بػػذكور ،بػػأف يغلػػب ا٤بشػػافو علػػى غػػّبه مػػن مطلػػق

من ٙبقق فيو األىليَّة للخطاب ،أـ كاف من غّب ىذا الباب.)ّ("..
يعمهػػم
ٍبَّ قػػاؿ األلوسػػي " :كُب تنػػاكؿ ٫بػػو ىػػذه ّْ
ػرعا حػ َّػٌب َّ
الص ػيغة للعبيػػد شػ ن
ػبلؼ ،ف ػػذىب األكث ػػركف إٔب التَّن ػػاكؿ؛ أل َّف العب ػػد م ػػن النَّػ ػاس م ػػثبل في ػػدخل ُب
ا٢بك ػػم خ ػ ه
مانع ػا ل ػػذل  .كذىػػب ال ػػبعض إٔب ع ػػدـ
ا٣بطػػاب الع ػ ّْ
قطع ػا ،ككونػػو عب ػ نػدا ال يص ػػلح ن
ػاـ لػػو ن
ػرؼ منػافع العبػد إٔب سػيّْده ،فلػو كلّْػف با٣بطػاب
التَّناكؿ .قالوا :ألنَّػو قػد ثبػت باإلٝبػاع ص ي
أيضػا
لكػػاف صػػرفنا ٤بنافعػػو إٔب غػػّب سػيّْده ،كذلػ تنػػاقض ،فيتبػػع اإلٝبػػاع ،كيػػَبؾ الظَّػاىر .ك ن
خرج العبد عن ا٣بطاب با١بهاد كا١بمعة كالعمرة كا٢ب ّْػج..كالتَّربعػات كاألقػارير ك٫بوىػا ،كلػو
متناكال لو للعموـ لزـ التَّخصيص ،كاألصل عدمو.
كاف ا٣بطاب ن
(ُ) أم :بالنَّظر إٔب ا٤بعُب ا٤بنتقل عنو.
(ِ) انظر :شركح تلخيص ا٤بفتاح (ْ ،)ّْٗ-ّْٖ/جواىر الببلغة (ص ،)ِِٕ:كمغِب اللبيب عن كتب
األعاريب (ُ ،)ََٗ/كانظر :صبح األعشى (ُْ ،)َْٔ/مفردات غريب القرآف الكرمي ،لؤلصفهاين،
مادَّةٕ( :بر) (ص ،)َُٗ:كلساف العرب ،مادَّةٕ( :بر) ،بصائر ذكم التَّمييز ُب لطائف الكتاب العزيز
(ِ.)ِِٔ/
(ّ) بتصرؼ عن (تفسّب سورة النساء) (ص.)ُِْ–ُِّ:
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عموما ،بل قد يستثُب مػن
كا١بواب عن َّ
األكؿ :أنَّا ال نيسلّْم صرؼ منافعو إٔب سيّْده ن
ذل كقت تضايق العبػادات ح َّػٌب لػو أمػره السػيّْد ُب آخػر كقػت الظُّهػر ،كلػو أطاعػو لفاتتػو
الصبلة ،كعدـ صرؼ منفعتػو ُب ذلػ الوقػت إٔب السػيّْد .كإذا ثبػت
الصبلة ،كجبت عليو َّ
َّ
ىذا فالتَّعبد بالعبادة ليس مناقضا لقو٥بم :بصرؼ ا٤بنافع للسيّْد.
كعػػن الثَّػاين :بػ َّ
ػأف خركجػػو بػػدليل اقتضػػى خركجػػو ،كذل ػ كخػػركج ا٤ب ػريض كا٤بسػػافر
الصػبلة كا١بهػاد ،كذلػ ال ي ُّ
كا٢بائض عن العمومات َّ
ػدؿ علػى
الصوـ ك َّ
الدالة على كجوب َّ
الص ػظيح َّ
أف
ػبلؼ األصػػل ارتكػػب لػػدليل كىػػو جػػائزٍ .بَّ َّ
عػػدـ تناك٥بػػا اتفاقنػا .غايتػػو أنَّػو خػ ي
الدارجػة قبػػل نػزكؿ ىػػذا ا٣بطػاب ال ىحػ َّ
األمػم َّ
َ ٥بػا فيػػو؛ الختصػاص األكامػػر كالنَّػواىي ٗبػػن
أّن ٥ب ػػم ب ػػو؟ كى ػػم ٙب ػػت أطب ػػاؽ الثَّ ػرل ال يقوم ػػوف ح ػ َّػٌب ي ػػنفخ ُب
يتص ػ َّػور من ػػو االمتث ػػاؿ ،ك َّ
الصور.
ُّ
عامػا ٕبيػ ينػدرجوف فيػوٍ .بَّ قػاؿ :كال يبعػد أف يكػوف
بعضهم كوف ا٣بطػاب ِّ
َّ
كجوز ي
عامػا ٥بػػم أيضػػا بالنّْسػػبة إٔب الكػػبلـ القػػدمي القػػائم بذاتػػو  ،كإف كػػاف كونػػو
األمػػر اآلٌب ِّ
األمػة ،كفيػػو نظػػر؛ َّ
ألف ا٤بنظػػور إليػػو َّإ٭بػا ىػػو أحكػػاـ القػػرآف
عربيِّػا ن
عارضػا بالنّْسػػبة إٔب ىػػذه ٌ
بعػػد النُّ ػزكؿ ،كإال لكػػاف النّْػداء كٝبيػػع مػػا فيػػو مػػن خطػػاب ا٤بشػػافهة ٦بػػازات ،كال قائػػل بػػو،
فتأمل .كعلى العبلت لفَ( :النَّاس) يشمل ُّ
الذكور كاإلناث ببل نزاع .كُب مشوؿ ٫بػو قولػو
َّ
ٍّ ُ َ ٍّ ُ
سُ
َّ
ػدخلن ُب مثػل
ي
ال
ػاث
ن
اإل
أف
ػى
ل
ع
األكثركف
ك
.
خبلؼ
]
ُ
النساء:
[
ﵞ
ً
 :ﵟاتلٔا رب
ى
ظاىرا خبلفنا للظنابلة(ُ).
ىذه ّْ
الصيغة ن
ا َّ
ستدؿ األكلوف بأنَّو قد ركل عن أـ سلمة َّ أهنا قالت :يا رسوؿ اهللَّ :
إف
مطلقا،
ذكرىن(ِ) ،فنفت
الرجاؿ فأنزؿ
َّ
َّ
لن :ما نرل اهلل  ذكر إال ّْ
ذكرىن ن
النّْساء قي ى

(ُ) انظر :ا٤بسودة ُب أصوؿ الفقو (ص ،)ُْ:ركضة النَّاظر (ص ،)ِّٔ:كينظر :التَّقرير كالتَّظبّب (ُ،)ُِٕ/
السائل شرح بغية اآلمل (ص،)َُّ:
احملصوؿ ،البن العريب (ص ،)ٕٖ:قواطع األدلة (ُ ،)ُُٓ/إجابة َّ
للرازم (ِ.)ِّٔ/
السوؿ (ص ،)َّٗ:احملصوؿَّ ،
رفع ا٢باجب (ّ ،)َّٖ/هناية ُّ

(ِ) أخرجو أٞبد عن أـ سلمة  بلفَ :قالت :قلت :يا رسوؿ اهلل ما لنا ال نذكر ُب القرآف كما يذكر
الرجاؿ؟...اْب .أخرجو أٞبد [ِٕٓٓٔ] ،]َِّٔٔ[ ،كالنسائي ُب (الكربل) [ُُُّْ] كابن=
ّْ
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نفيهن ،كٓب ٯبز تقريره  للنَّفي ،كبأنَّو قد أٝبع
كن داخبلت ٤با صدؽ َّ
كلو َّ
مذكر ،كأنَّو لتضعيف ا٤بفرد ،كا٤بفرد َّ
الصيغة ٝبع َّ
أرباب العربيَّة على َّ
مذكر،
أف ٫بو ىذه ّْ

َّ
الصيغة (ا٤بسلموف) ،كلو كاف مدلوؿ (ا٤بسلمات) داخبل فيو ٤با حسن
كبأف نظّب ىذه ّْ
ٍّ ْ ْ َ ْ ْ
ةتﵞ [األحزاب ]ّٓ:إال باعتبار التَّأكيد،
العطف ُب قولو  :ﵟإِن ال ٍُعي ِ ٍِ َوال ٍُعي ٍَِ ِ
كالتَّأسيس خّب من التَّأكيد..
كقػ ػػاؿ اآلخػ ػػركف :ا٤بعػ ػػركؼ مػ ػػن أىػ ػػل اللّْسػ ػػاف تغليػ ػػبهم ا٤بػ ػ َّ
ػذكر علػ ػػى ا٤بؤن ػ ػ عنػ ػػد
أيضػا لػػو ٓب تػػدخل اإلنػػاث ُب ذلػ ٤بػػا شػػاركن ُب األحكػػاـ لثبػػوت
اجتماعهمػػا باتّْفػػاؽ ،ك ن
الصػ ػياـ
الصػ ػيغة ،كالػ ػبلَّزـ منت ػػف باالتف ػػاؽ ،كم ػػا ُب أحك ػػاـ َّ
الصػ ػبلة ك ّْ
أكثرى ػػا ٗبث ػػل ى ػػذه ّْ
ك َّ
أيضا لو أكصى لرجػاؿ كنسػاء ٗبائػة درىػمٍ ،بَّ قػاؿ( :أكصػيت ٥بػم بكػذا) دخلػت
الزكاة .ك ن
ػاىرا فيهمػػا،
النّْسػػاء بغػػّب قرينػػة ،كىػػو معػػُب ا٢بقيقػػة ،فيكػػوف حقيقػػة ُب ّْ
الرجػػاؿ كالنّْسػػاء ،ظػ ن
األكؿ فبأنَّو إ٭بػا ي ُّ
ػدؿ علػى َّ
ػظيح إذا قصػد
كىو ا٤بطلوب .كأجيبَّ :أما عن َّ
أف اإلطػبلؽ ص ه
ػاىرا ،كفيػػو النّْ ػزاع.
ا١بميػػع ،كا١بمهػػور يقولػػوف بػػو ،لكنَّػو يكػػوف ٦بػ نػازا ،كال يلػػزـ أف يكػػوف ظػ ن
الصػيغة،
ك َّأمػا عػػن الثَّػاين فبمنػػع ا٤ببلزمػػة .نعػػم يلػػزـ أف ال يشػػاركهن ُب األحكػػاـ ٗبثػػل ىػػذه ّْ
كن ب و
ػدخلن ُب ا١بهػاد كا١بمعػة
ػدليل خػارج؟ كاألمػر كػذل ؛ كلػذل ٓب ي ى
كما ا٤بانع أف يشار ى
مػػثبل ،لعػػدـ الػ َّػدليل ا٣بػػارجي ىنػػاؾ .ك َّأم ػا عػػن الثَّال ػ فبمنػػع ا٤ببػػادرة ٜبػػة بػػبل قرينػػة ،فػ َّ
ػإف
ػاىرا .نعػم األكٔب ىنػا
الوصيَّة ّْ
ا٤بتقدمة قرينة دالَّة على اإلرادةُّ ،
فا٢بق عدـ دخػوؿ اإلنػاث ظ ن
للرجاؿ فقػط كمػا
القوؿ بدخو٥بن باعتبار التَّغليب ،كزعم بعضهم أف ال تغليب ،بل األمر ّْ
الصػيغة ،كدخػػوؿ اإلنػػاث ُب األمػػر بػػالتَّقول للػ َّػدليل ا٣بػػارجي ،كال ٱبفػػى َّ
أف
يقتضػػيو ظػػاىر ّْ

=راىويو [ُُٕٖ] ،كالطرباين ُب (الكبّب) [َٓٔ] .كأخرجو الَبمذم كحسنو [ُُِّ] عن أـ عمارة
األنصارية  أهنا أتت النيب  فقالت :ما أرل كل شيء إال للرجاؿ كما أرل النساء
يذكرف بشيء؟ فنزلت..
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ىػػذا يسػػتدعي ٚبصػػيص لفػػَ( :النَّػاس) بػػبعض أفػراده؛ َّ
ألف إبقػػاؤه حينئػػذ علػػى عمومػػو ٩بػػا
يأباه َّ
السليم"(ُ).
الذكؽ َّ
كا٢باصل َّ
السػنة تس َّػمى ُب
أف ا٣بطابات الشَّرعية سػواء ُب ذلػ خطابػات الكتػاب ك ُّ
الشػػفاىية) يقصػػدكف ا٣بطابػػات الػػٍب شػػافو ّٔػػا اهلل  ،أك
عػرؼ األصػػوليْب (ا٣بطابػػات ّْ
النَّيب  ا٤بكلَّفْب.
َّأما بالنّْسبة للمنتظمْب ُب سل التَّكليف كقت ىذه ا٣بطابػات مػن ال ُّػذكور األحػرار
َّ
قطعا على سبيل ا٢بقيقة..
فإف ا٣بطاب يشملو ن
كالص ػػغار فض ػ نػبل ع ػػن ال ػػذين ٓب يوج ػػدكا بع ػػد ،فه ػػل ى ػػذه
َّأم ػػا غ ػػّب ا٤بكلف ػػْب يومئ ػ وػذ ّْ

ا٣بطابات تشملهم أك ال تشملهم؟
ػأكؿ مػ ػػا يتقػ ػ َّػرر ُب ذل ػ ػ َّ
أف خػ ػػبلؼ ا٤بختلفػ ػػْب لػ ػػيس ُب ا٤بطالبػ ػػة ٗبضػ ػػموف ىػ ػػذه
فػ ػ َّ
كإ٭با ا٣ببلؼ ُب الدّْاللة على ا٢بكم ،فمػثبل قػوؿ اهلل  :ﵟيَة َخ َّح َٓة اجلٍّ ُ
ا٣بطاباتَّ ،
ةسﵞ
فم ػػن يقػ ػػوؿ :ا٣بطابػ ػػات تشػ ػػمل ا٤بكلَّفػ ػػْب كمػ ػػن سػ ػػيكلف ،أم :مػ ػػن سػ ػػينتظم ُب سػ ػػل
التَّكليػػف عل ػى سػػبيل ا٢بقيقػػة ،سػػيقولوف :ا٣بطػػاب للكػ ّْػل ،..كىػػؤالء ىػػم ا٢بنابلػػة -كمػػا
سبق -حي يقولوف( :ا٣بطابات الشّْفاىيَّة) تشمل من ىو مكلَّػف كمػن لػيس مكلَّ نفػا إٔب
يوـ القيامة.
كا١بمهور قالوا :ال تشمل من ٓب يكن و
َّ
ألف
يومئذ مكلَّ نفا على سػبيل ا٢بقيقػة؛ كذلػ
معظم غّب ا٤بكلَّفْب و
يومئذ كانوا معدكمْب .فهل يصلح (خطاب ا٤بعدكـ)؟
كلتوضػػيح ذل ػ يقػػاؿ :لنتصػ َّػور َّ
ػثبل ،فيقػػوؿ –كىػػو يتصػ َّػور أنَّػػو
أف إنسػػانا ٓب يتػػزكج مػ ن
الصػبلة)،
٧بمػد أقػم َّ
٧بم نػدا ،كيدخلػو ا٤بدرسػة– فوقػف كقػاؿ( :يػا َّ
سينجب كل نػدا ،كيس ّْػميو َّ
ي
فبل ش َّ َّ
أف ذل عب  .فإذا تزكج فعػبل كأ٪بػب طفػبل ،كال زاؿ مػثبل ُب األيػاـ األكٔب مػن
٧بمػػد اذىػػب إٔب فػػبلف كقػػل لػػو كػػذا
كالدتػػو ،فقػػاؿ لػػو( :أقػػم َّ
الصػػبلة) ،أك قػػاؿ لػػو( :يػػا َّ
أيضا.
طبعا ىذا عب
ن
ككذا) ،ن
(ُ) ركح ا٤بعاين (ْ .)َُٖ–ُٕٗ/ينظر ما أكرده األستاذ الدكتور إبراىيم خليفة ُب (تفسّب سورة النّْساء) من
أيضا (ِ.)ُّٖ/
السعود (ُ ،)ٖٓ/كينظر :تفسّب أيب ُّ
(ص ،)ُِٖ:إٔب (َُّ) ،كتفسّب أيب ُّ
السعود ن
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ف ػػإذا ك ػػاف خط ػػاب ا٤بوج ػػودين القاصػ ػرين ع ػػن أىليَّ ػػة التَّخاط ػػب عبثن ػػا ،فم ػػا ب ػػالكم
با٤بعدكـ؟ كال ينكر ذل إال مكابر كما ذكر العضد..
كلكػػن ا٢بنابلػػة يقولػػوف :ىػػل النَّػػيب  مرسػ هػل إٔب طائفػ وػة ٨بصوصػ وػة ،أـ إٔب
ٝبيػػع النَّػػاس إٔب يػػوـ القيامػػة؟ ألػػيس النَّػػيب  قػػد أرسػػل للعػػا٤بْب ،كالقػػرآف أنػػزؿ
للنَّاس كافٌةن؟
رد ا١بمهور على ذل بأنَّػا مسػلّْمو ىف ب َّ
ػأف النَّػيب  مرس هػل للجميػع،
كقد َّ
كلك ػػن ال نيسػ ػلّْم َّ
ػب النَّ ػػيب
أف اإلرس ػػاؿ متوقّْ ػػف عل ػػى (ا٣بطاب ػػات ّْ
الش ػػفاىيَّة) ،ف ػػإذا ىخاطى ػ ى
 ا٤بكلَّفْب ،يأٌب بعد ذل ا٤بخاطىبوف فيقولوف ٤بػن بعػدىم :النَّػيب 
مرسػػل إٔب ا١بميػػع ،كقػػد لزمنػػا ا٣بطػػاب لكوننػػا مكلَّفػػْب ،فػػإذا صػػرًب مكلَّفػػْب ،أك َّ
ػت
ٙبققػ ٍ
ا٢بكم كما لزمنػا بالقيػاس ،كيػذكر ُب ذلػ النُّصػوص الدَّالػة
ط التَّكليف لزمكم
فيكم شرك ي
ي
الرسالة.
على عموـ ّْ
ٍبَّ اعػػَبض ا٢بنابلػػة بعػػد ذل ػ بأنَّػػو قػػد ش ػػاع االسػػتدالؿ بالعمومػػات(ُ) ،فيقول ػػوف:
الس ػػارؽ تقطػػع يػػده(ِ) ،فيقػػاؿ لػػو :مػػا ال ػػدَّليل؟
عنػػدما يػػأٌب ابػػن عبػػاس  فيقػػوؿَّ :
َ
َ ٍّ ُ َ ٍّ َ ُ َ ْ
العزةرِكح ـزةر َػ ُػٔا خيْزس َِح ُٓ ٍَةﵞ [ا٤بائػدة ،]ّٖ:فلػوال مشػوؿ اآليػة ٤بػا ص َّػح
فيقوؿ :ﵟوالعزةرِق و
االستدالؿ ّٔا.
كأجيب َّ
بأهنم ذكركا ذل  ،كلكن من أين لكم َّأهنم ذكركىا على سبيل االسػتدالؿ
الضػػركرة الػٍب ال دافػػع
ال علػػى سػػبيل بيػػاف ا٢بكػػم الػػذم تتضػ َّػمنو؟ فالػػذم أ١بأنػػا إٔب ذلػ
َّ
٥با..

(ُ) انظر :إرشاد الفظوؿ (ص.)ِّٕ:

َ ٍّ ُ
العةرِق
سألت ابن عباس  عن قولو  :ﵟو
ا٢بنفي قاؿ
(ِ) أخرج ابن جرير كابن أيب حاًب عن ٪بدة
ّْ
ي
َ ٍّ َ ُ
عاـ .تفسّب الطَّربم (َُ ،)ِٗٔ/كانظر :تفسّب ابن
العةرِكحﵞ [ا٤بائدة،]ّٖ:
و
عاـ؟ فقاؿ :بل ّّ
أخاص أـ ّّ
ّّ

كثّب (ّ ،)َُٕ/كالدر ا٤بنثور (ّ ،)ّٕ/تفسّب القا٠بي (ّ.)ُُٕ/
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ٕ  -طاػغدتغادػططاػوضؽػاضطظادَى:

الصػػيغة تيفهػػم ا٢بكمػػة مػػن ذل ػ ،
كمػػن خػػبلؿ تفسػػّب َّأكؿ موضػػع كردت فيػػو ىػػذه ّْ
فيقػػاس عليهػػا غّبىػػا مػػن اآليػػات .ك َّأمػػا أٮبيَّػػة ذل ػ فإ٭بػػا تعلػػم بػػالتَّفكر كالتَّأمػػل فيمػػا كٕب
ا٤بنادل ،كأنَّو أمر عظيم ينبغي أف يتنبَّو لو ا٤بخاطىب كما َّ
ا٤بفسػرين يزيػد
أف النَّظر ُب أقػواؿ ّْ
ى
كيبصػػره بالعاقبػػة كا٤بػػآؿ ،كقػػد
ػادل يػػدفع عػػن تفكػػّبه اإلشػػكاؿّْ ،
فهمػػا ٤بػػا كٕب ا٤بنػ ى
ا٤بخاطىػب ن
كانت العناية كاالىتماـ بذكر ٭بػاذج تطبيقيَّػة تثػرم ا٤بوضػوع ،كتفػتح أمامػو اآلفػاؽ ،ك٘بمػع
بْب العلم كالدَّعوة ،كٮبا ُب حقيقة األمر صنواف يػيٍرتىقي ّٔما إٔب يسدَّة النَّجاة.
َ ََ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ
َ َ َّ َ ٍّ ُ ْ ُ ُ َ ٍّ ُ
ِسًْ
ُ
قػاؿ اهلل  :ﵟية خحٓة اجلةس اخجسوا ربسً اذلي ريلسً واذليَ ٌَِ رزجي
َ َ ٍّ ُ ْ َ ٍّ ُ َ
ززٔنﵞ [البقػػرة ،]ُِ:فقػػد جػػاء َّ
أف النّْػداء إٔب النَّػاس كلّْهػػم لعبػػادةً رّّْٔ ػم الػػذم
ىػيسززً تذل
خلقهػػم كالػػذين مػػن قػػبلهم .رّٔػػم الػػذم تفػ َّػرد بػػا٣بلق ،فوجػػب أف يتفػ َّػرد بالعبػػادة .كللعبػػادة
َ َ ٍّ ُ ْ َ ٍّ ُ َ
ىدؼ لعلَّهػم ينتهػوف إليػو ّْ
الصػورة
ٔنﵞ..لعلَّكػم تصػّبكف إٔب تلػ
كٰبققػوه :ﵟىػيسً تذل
ُّ

ا٤بختػػارة مػػن صػػور البش ػريَّة .صػػورة العابػػدين هلل  .ا٤بتَّقػػْب هلل  .الػػذين َّأدكا حػ َّػق
رب ا٢باض ػرين كالغػػابرين ،كخػػالق النَّ ػاس أٝبعػػْب،
الربوبيَّ ػة ا٣بالقػػة ،فعبػػدكا ا٣بػػالق كحػػدهُّ ،
ُّ
السماء ،ببل ند كال شري (ُ).
كرازقهم كذل من األرض ك َّ
كى ػػذا أم ػ هػر ع ػػاـّّ لك ػ ّْػل النَّ ػاس ،ب ػػأم ور ع ػػاـ ،كى ػػو العب ػػادة ا١بامع ػػة ،المتث ػػاؿ أكام ػػر اهلل
 ،كاجتنػػاب نواىيػػو ،كتصػػديق خػػربه ،فػػأمرىم ٗ بػػا خلقهػػم لػػو ،قػػاؿ اهلل :
ََ َ َْ ُ ْ
اْل ٍَّ َواألن ْ َط إال ِحلَ ْػ ُج ُ
ونﵞ [الذاريات ،]ٓٔ:إٔب غّب ذل ..
س
ِ
ِ
ﵟوٌة ريلخ ِ
َّأما عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه الصيغة من النّْداء فهو.]َِ[ :
ك َّأما عدد التَّكرار فهو.]َِ[ :
كىي على النَّظو اآلٌب:

(ُ) انظر :الظّْبلؿ (ُ.)ْٕ–ْٔ/
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[البق ػ ػ ػ ػ ػ ػػرة[ ،]ُٖٔ-ُِ:النّْس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء[ ،]ُْٕ -َُٕ - ُ:األعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ،]ُٖٓ :
[ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػونس[ ،]َُٖ – َُْ – ٕٓ – ِّ:ا٢ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج،]ّٕ – ْٗ – ٓ – ُ:
[النَّمل[ ،]ُٔ:لقماف[ ،]ّّ:فاطر[ ،]ُٓ:ا٢بجرات.)ُ(]ُّ:
ثانيًا:

ْ

َ

ﵟيَة ثَ ِِن إِساايو..ﵞ [البقرة:]َْ:

اىيم ،كقيػػل( :إس ػرا) بالعربانيَّ ػة :عبػػد،
ػوب بػ يػن إسػ ى
ك(إس ػرائيل) ىػػو يعقػ ي
ػظاؽ بػػن إب ػر ى
عبد اهلل)(ِ).
ك(إيل) ىو اهلل  ،فكاف ا٠بو ( :ى
كذل مثل :جربائيل ،كميكائيل ،كإسرافيل ،كعزرائيل .
كقيل غّب ذل (ّ).

ا١بوزم ُب (فنوف األفناف ُب عيوف علوـ القرآف) (ص ،)َْٓ:كفاتو أف يذكر ُب
ابن
ّْ
(ُ) كذل مو ه
افق ٤با ذكره ي
كتابو (عجائب علوـ القرآف) اآلية ] ّّ[ :من (سورة لقماف) .انظر :عجائب علوـ القرآف (ص–ُُٗ:
ُِٗ).
القرطيب (ُ ،)ُّّ/تفسّب ا٤باكردم
(ِ) انظر :تفسّب الطربم (ُ ،)ِّٗ -َّٗ/ِ( ،)ّٓٓ/تفسّب
ّْ
الرازم (ّ ،)ْْٕ/الدُّر ا٤بصوف
السراج ا٤بنّب (َُّ ،)ُٔ/
(ُ ،)َُُ/التَّظرير كالتَّنوير (ُّْ ،)َْٓ/
(ُ .)َِِ/كينسب ىذا القوؿ إٔب ابن عباس " حدَّثنا ابن ٞبيد ،حدَّثنا جرير ،عن األعمش
عن إ٠باعيل بن رجاء ،عن يعمّب مؤب ابن عباس عن ابن عباس َّ :
أف إسرائيل كقول  :عبد
اهلل" .تفسّب الطَّربم (ُ ،)ّٓٓ/تفسّب ابن كثّب (ُ ،)ُِْ/كانظر :اإلتقاف (ِ .)َّٖ/كىذا إسناد
صظيح .كإ٠باعيل بن رجاء بن ربيعة :ثقة ،أخرج لو مسلم ُب (صظيظو) .كعمّب مؤب ابن عباس :ىو
عمّب بن عبد اهلل ا٥ببلٕب ،مؤب ّْأـ الفضل ،كقد ينسب إٔب كالء زكجها (العباس) ،كما كرد ُب إسناد
تابعي
حدي آخر ُب ا٤بسند ،]ٕٕ[ :كقد ينسب إٔب كالء بعض أكالدىا ،كما ُب ىذا اإلسناد ،كىو ّّ
ثقة ،كأخرج لو الشَّيخاف كغّبٮبا .انظر :تقريب التَّهذيب (ص ،)ْٕٓ:هذيب الكماؿ (ِِ،)ُّٖ/
إسعاؼ ا٤ببطأ برجاؿ ا٤بوطأ (ص ،)ِّ:تعجيل ا٤بنفعة (ُ.)ٖٖ/
(ّ) انظر :التّْبياف ُب تفسّب غريب القرآف الكرمي (ُ ،)َٖ/كانظر التَّفصيل كالقراءات ُب (تفسّب القرطيب)
(ُ ،)ُّّ/كركح ا٤بعاين (ُ ،)ُِْ/انظر :إعراب القرآف كبيانو (ُ.)ٖٗ/
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ػب
كقػػد اختلفػوا فيػػو ،كاألصػ ُّػح أنَّػػو علػ هػم أعجمػػي؛ ك٥بػػذا منػػع مػػن َّ
الصػػرؼ ،كىػػو مرَّكػ ه
تركيػػب اإلض ػػافة ،ف ػ َّ
ػإف (إس ػرا) ى ػػو العب ػػد بالعربيَّػػة ،ك(إي ػػل) ى ػػو اهلل  ،كق ػػد تص ػ َّػرفت
العرب فيو و
أصظها لغة العرب..
بلغات ُّ
ي
ػهم للطَّاىر بن عاشور  يػذكر التَّنػوع ُب (خطػاب بػِب إسػرائيل)،
كىنػا كػبلـ م ّّ
َ
لكل خطاب ،حي يقػوؿ ُب قػوؿ اهلل  :ﵟيَة ثَ ِِن إ ِ ْساايزوﵞ:
ٍبَّ يذكر كجو ا٤بناسبة ّْ
األمػ ػة اليهوديَّػ ػة .كق ػػد
ػاب لذريَّػ ػة يعق ػػوب  ،كُب ذريَّت ػػو ا٫بص ػػر س ػػائر َّ
[ى ػػو] "خط ػ ه
خاطبهم ّٔذا الوصف دكف أف يقوؿ( :يا أيُّها اليهود)؛ لكونو ىو اسم القبيلةَّ ،أمػا اليهػود
الديان ػػة؛ َّ
كألف م ػػن ك ػػاف متَّ نبعػ ػا دي ػػن اليهوديَّػ ػة م ػػن غ ػػّب ب ػػِب إسػ ػرائيل
فه ػػو اس ػػم النّْظل ػػة ك ّْ
ً
مّب(ُ) ٓب َّ
يعتد ّٔم؛ ألهنم تبع لبِب إسرائيل ،فلو آمن بنػو إسػرائيل بػالنَّيب 
كظ ى
آلمن أتباعهم؛ َّ
ألف ا٤بقلّْد تبع ٤بقلده"(ِ).
َ
زصوا ُ ِْػ ٍَز َ اىز َخجْ َػ ٍْ ُ
َ َ
اايزو اذْ ُن ُ
زخ
زِن إ ِ ْس
ِ
كقد جاء تفسػّب قػوؿ اهلل  :ﵟية ث ِ
ُ
َ َ ْ ُ ْ ََُْ
َ ْ ُ ْ ٍّ َ َ ْ َ
ْ
َ
ُ
َّ
ٔنﵞ [البقػرة ]َْ:أف ىػذا ا٣بطػػاب
غيززيسً وأوـززٔا ثِػٓزسِي أ ِ
وف ثِػٓزسِكً ِإَويززةي ـززةرْج ِ

للتَّ ػذكّب بػػنع وم أنىػع ػم اهلل ّٔ ػػا علػػى أس ػبلفهم ،ككرامػ و
ػات أكػػرمهم بػ ػها فكػػاف لنػػدائهم
ىى
بعنػواف كػػوهنم أبنػػاء يعقػػوب  كأعقابػػو مزيػػد مناسػػبة لػػذل  ،أال تػػرل أنػػو ٤بػػا ذكػػركا
ٍّ
بعن ػواف التَّ ػدين بػػدين موسػػى  ذكػػركا بوصػػف (الػػذين ىػػادكا) ُب قولػػو  :ﵟإِن
َ ُ
اذلي ََ َ ُ
آٌِٔا َواذلي ََ ْةدوا..ﵞ اآلية [البقرة.]ِٔ:
ػامتهم؛ َّ
ألف مػػا خوطبػوا
كتوجيػو ا٣بطػػاب إٔب ٝبيػػع بػػِب إسػرائيل يشػمل علمػػاءىم كعػ َّ
بػػو ىػػو مػػن التَّ ػذكّب بنعمػػة اهلل  علػػى أسػػبلفهم كبعهػػد اهلل ٥ بػػم .ككػػذل ٪بػػد
(ُ ) ٞبّب :أبو قبيلة من (اليمن) ،كىو ٞبّب ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قظطاف .كىي قبيلة ٲبنية معركفة
السبئيْبَّ ،
كونت لنفسها دكلة عاصمتها (ظيفار) ،كقد
السبئيْبٍ ،بَّ َّ
اشتد نفوذىا ُب أكاخر عهد َّ
منذ أياـ َّ
مؤسس القبيلة ىو
استمر نفوذىا َّ
حٌب ظهور اإلسبلـ ،ككاف ٥با لغة َّ
خاصة ىي (ا٢بمّبيَّة) كقد انقرضتّْ .
الصظاح ،مادَّةٞ( :بر) (ِ ،)ّٖٔ/ككذل ُب (لساف
(ٞبّب بن سبأ بن يشجب بن يعرب) .انظرّْ :

ا٤بفصل ُب تاريخ العرب قبل اإلسبلـ (ُ ،)ِٓ/تاريخ ابن الوردم (ُ– ٓٔ/
العرب) (ْ ،)َِٖ/كانظرَّ :
ٖٓ) ،تاريخ اإلسبلـ (ُُ ،)ُّٖ/تاريخ الطَّربم (ُ ،)ِْٗ/ُ( )ُِٔ/معجم البلداف (ٓ.)ّٓ–ُْ/
(ِ) التَّظرير كالتَّنوير (ُ.)ْْٗ/
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َ َْ َ
خطػػأّم ُب األغ ػراض الػػٍب ي ػراد منهػػا التَّسػػجيل علػػى ٝبػػيعهم يكػػوف بنظػػو :ﵟيززة أْززو
ْ َ
فأمػا إذا
ةبﵞ [آؿ عمػراف ،]ْٔ:أك بوصػف اليهػود الػذين ىػادكا ،أك بوصػف النَّصػارلَّ ،
اىهِذ ِ
ُ ُ
كػػاف الغػػرض التَّسػػجيل علػػى علمػػائهم فنجػػد القػػرآف يعنػػوهنم بوصػػف :ﵟاذليززز ََ أودزززٔا
َ ََْ ُ
ةْ ًُ اىْه َِذ َ
اىْه َِذ َ
ةبﵞ [األنعاـ.]َِ:
ةبﵞ [النساء ،]ْٕ:أك ﵟاذليَ آدحِ

خاصػة مثػل قولػػو
ػب علمػػاءىىم َّ
كقػػد يسػػتغُب عػػن ذلػ بكػػوف ا٣بػػرب ا٤بسػػوؽ ٩بَّػا يناسػ ي

َ َ ْ َ َ َ ٌ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ٍّ
ِزَ َب ْػز ِس ٌَزة َخ َليُزٔهُ َو ُْ ْ
اَّلل ِ ُث ًٍّ َُيَ ّصـَُُٔ ُّ ٌ ْ
زً
 :ﵟوكس ان ـ ِصيق ًٌِِٓ يعٍػٔن لَكم
ِ
َ َ ً
َ
ََُْ َ
ٔنﵞ [البقرة .]ٕٓ:ك٫بػو :ﵟ َوال ت ْش َ َُتوا ثِآيَ ِةِت ث ٍَ ًِة كي ِيالﵞ [البقػرة .)ُ(]ُْ:إٔب غػّب ذلػ
حػيٍ

من اآليات .فإذا جاء ا٣بطػاب بأس و
ػلوب ش و
ػامتهم صػرؼ إٔب ك ّْػل طائفػة
ػامل لعلمػائهم كع َّ
من الطَّائفتْب ما ىو الئق ّٔا.
َ
كىنا فائدة :فقولو  :ﵟيَة ثَ ِِن إ ِ ْساايوﵞ ،أم( :يػا أكالد إسػرائيل) ،كاألصػل ُب
ألمػ وة مشلػت ال ُّػذكور كاإلنػاث ،كقولػو
(بِب) أف تكوف لل ُّػذكور ،لكػن إذا كانػت لقبيلػة ،أك َّ
 :ﵟيَة ثَ ِِن َآدمﵞ [األعراؼ.)ِ(]ِٔ:
الصيغة من النّْداء فهو.]ٔ[ :
َّأما عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه ّْ
أيضا.]ٔ[ :
َّأما عدد التَّكرار فهو ن
كىي على النَّظو اآلٌب:
[الصف.]ٔ:
[البقرة[ ،]ُِِ – ْٕ – َْ:ا٤بائدة[ ،]ِٕ:طوَّ ،]َٖ:

(ُ) انظر :ا٤بصدر السابق (ُ.)َْٓ/
(ِ) انظر :ا٤بصباح ا٤بنّب ،مادَّة( :االبن) (ُ.)ِٔ/
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ثالثًا:

َ َّ

َُ

َ
اذليَ آٌِٔا...ﵞ [البقرة:]َُْ:
ﵟيَة خح َٓة

كصػ ىػفهم باإلٲبػػاف إثػػر تعػ ً
ػداد مػػا يوجبػو كيقتضػػيو؛ تنشػػيطنا ٥بػػم ،كحثِّػا علػػى مراعػػاة مػػا
ى
(ُ)
بالصػ ػفة ال ػػٍب ٛبيّْػ ػزىم ،كال ػػٍب تػ ػربطهم بػ ػرّٔم كنبػ ػيّْهم ،كال ػػٍب
يعقب ػػو م ػػن األم ػػر  .ين ػػاديهم ّْ
ي
تستجيش ُب نفوسهم االستجابة كالتَّلبية(ِ).
الصيغة من النّْداء فهو.]ٖٗ[ :
عدد اآليات الٍب كردت فيها ىذه ّْ
َّأما ي
أيضا.)ّ(]ٖٗ[ :
َّأما عدد التَّكرار فهو ن
كىي على النَّظو اآلٌب:

[البقرة- ِٕٔ – ِْٔ – ِْٓ – َِٖ – ُّٖ – ُٕٖ – ُِٕ – ُّٓ – َُْ:
ِٖٕ – ِِٖ][ ،آؿ عمراف،]ََِ – ُٓٔ - ُْٗ - َُّ - ُُٖ - َُِ – ََُ:
[النّْساء[ ،]ُْْ – ُّٔ – ُّٓ – ْٗ – ُٕ – ٓٗ – ّْ – ِٗ - ُٗ:ا٤بائدةِ – ُ:
– ٔ – ٖ – ُُ – ّٓ – ُٓ – ْٓ – ٕٓ – ٕٖ – َٗ – ْٗ – ٓٗ – َُُ – َُٓ
– َُٔ][ ،األنفاؿ[ ،]ْٓ – ِٗ – ِٕ – ِْ – َِ - ُٓ:التَّوبة– ّْ – ِٖ – ِّ:
ّٖ – ُُٗ – ُِّ][ ،ا٢بج[ ،]ٕٕ:النُّور[ ،]ٖٓ – ِٕ – ُِ:األحزابْٗ – ُْ – ٗ:
[٧بمد[ ،]ّّ – ٕ:ا٢بجرات،]ُِ – ُُ – ٔ – ِ – ُ:
– ّٓ – ٔٓ – ٗٔ – َٕ]َّ ،
[ا٢بديد[ ،]ِٖ:آّادلة[ ،]ُِ – ُُ – ٗ:ا٢بشر[ ،]ُٖ:ا٤بمتظنة،]ُّ – َُ – ُ:
[الصف[ ،]ُْ – ِ:ا١بمعة[ ،]ٗ:ا٤بنافقوف[ ،]ٗ:التَّغابن[ ،]ُْ:التَّظرمي.]ٖ – ٔ:
َّ

السعود (ُ.)ُٕٗ/
(ُ) انظر :تفسّب أيب ُّ
(ِ) انظرُ :ب ظبلؿ القرآف (ُ.)ََُ/
ا١بوزم ُ ب كتابو (فنوف األفناف ُب عيوف علوـ القرآف) (ص،)َْٕ:
ابن
ّْ
(ّ) كذل مو ه
افق ٤با ذكره ي
ككذل ُب كتابو (عجائب علوـ القرآف) من [ُْٗ] إٔب [َِِ] ،مع ذكره ُب كتابو األخّب (ما كٕب
َ
اذليَ َ
َ
آٌ ُِٔا...ﵞ.
ا٤بنادل) ُب قولو  :ﵟيَة خ َّح َٓة
ى
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ابعا:
رً

ُ

َْ

َ
وِل األْلَةب..ﵞ [البقرة:]ُٕٗ:
ﵟ..ية أ ِ

ب من كل و
ا٣بالص منو(ُ).
شيء:
ك(األلباب) ىناٝ :بع لب ،كىو العقل ،كاللُّ ُّ
ّْ
ي
يعػػِب :يػػا ذكم العقػػوؿ .أم :يػػا ذكل العقػػوؿ ا٣بالصػػة عػػن شػػوب األكىػػاـ .خوطبػوا
بذل بعد ما خوطبوا بعنواف اإلٲباف تنشيطنا ٥بم إٔب التَّ ُّأمل.)ِ(...
الصيغة من النّْداء فهو.]ْ[ :
َّأما عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه ّْ
أيضا.]ْ[ :
َّأما عدد التَّكرار فهو ن
كىي على النَّظو اآلٌب:
[البقرة[ ،]ُٕٗ ،ُٕٗ:ا٤بائدة[ ،]ََُ:الطَّبلؽ.]َُ:
َ ََْ ْ
َ
ةب..ﵞ [آؿ عمراف:]ْٔ:
خامسا :ﵟ..ية أْو اىهِذ ِ
ً

ٔ -ػػبغانػاضططظؼ :ػ
نصػا صػرٰبنا ُب إرادة كػل
الصػيغة ِّ
أم :من اليهود كالنَّصارل ،كىو كثّب ،كقد جػاءت ّْ

ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ٍّ ُ ُ ٍّ ْ َ َ َ ْ َ
َنيزو
ةب لعذً لَع َش ٍء خ دلِئٍا اتلزٔراة وا ِ
منهما ُب قولو  :ﵟكو ية أْو اىهِذ ِ
ََ ُْ َ َْ ُ ْ ْ َّ ُ
ْ
وٌة خُ ِضل إِحلسً ٌَِ ربِسًﵞ [ا٤بائدة.]ٖٔ:
َ
َْ
أقوؿ :كقد يراد بو كاحد منهما ،كذل ٕبسب القرائن كما ُب قولو  :ﵟيَة أْو
ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ ٍّ ٍّ ْ
َُْ
اىْه َ
ِيح غ َ
ات ٍّق إ ٍّج ٍَة ال ْ ٍَع ُ
زَ َم ْ
ِحِس ابْ ُ
َ
زصيَ ًَ
ال
إ
اَّلل
لَع
ٔا
ٔل
ل
ت
ال
و
ً
ِس
ِ
ِي
د
ِف
ٔا
ي
ؾ
ت
ال
ةب
ِذ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ َْ َ
َ ُ ُ ٍّ َ َ ُ ُ َ َ
زصيَ ًَ َو ُرو ٌ ٌِِْ ُ
ةْزة إَل َم ْ
زّﵞ [النسػاء .]ُُٕ:فقولػو  :ﵟيزة أْزو
رظٔل اَّلل ِ وَك ٍِذّ خىل
ِ
اىْه َ
عمػا ىػػم عليػػو مػػن الكفػػر
ػ
ص
كٚب
ػاب
ػ
ط
للخ
د
ػ
ي
ر
٘ب
ﵞ
ززةب
ِذ
ػيص لػػو بالنَّصػػارل زجػ نػرا ٥بػػم َّ
ِ
ه
ه
(ُ) انظر :مفردات القرآف ،مادَّة( :لب) (ص ،)ّّٕ:لساف العرب ،مادَّة( :لبب) (ُ ،)ِٕٗ/الكليَّات
(ص ،)ٕٖٗ:التَّعاريف (ص.)ُٕٔ:
السعود (ُ ،)ُٗٔ/ركح ا٤بعاين (ِ.)ِٓ/
(ِ) انظر :تفسّب أيب ُّ
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َ َُْ ْ
ُ
شأف عيسى  ،ك ّْاد ً
ِس ًْﵞ باإلفراط ُب رفع ً
عاء ألوىيَّتًو،
الضبلؿ ،ﵟال تؾئا ِِف دِيِ
ك َّ
ك َّأمػا غلػ ُّػو اليهػ ً
ػود ُب حػ ّْ
ػط رتبىتًػػو  كرمػيًهم لػػو بأنَّػو يكلػػد لغػػّب ىر ٍشػػدةو فقػػد نعػػى علػػيهم
ذل فيما سبق(ُ).
ُْ َ ََْ ْ
َ َ َْ َ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ةب تػةلٔا إَِل َك ٍِ ٍح ظٔا ٍء ثحِِزة
ككذل ما جاء ُب قوؿ اهلل  :ﵟكو ية أْو اىهِذ ِ
ََْ َ ُ
س ًْﵞ [آؿ عمػراف .]ْٔ:ا٤بػراد بأىػػل الكتػػاب ىنػػا :النَّصػػارل؛ ألهنػػم ىػػم الػػذين اٚبػػذكا
وبحززِ
(ِ)
الصػيغة
ا٤بخلوؽ ربِّا كعبدكه مع اهلل  . كقد أريػد بالػذين (أكتػوا الكتػاب) ُ-ب ىػذه ّْ
َ
ُ ُ
للصػػيغة الػػٍب ٫بػػن بصػػددىا -اليهػػود ُب قػػوؿ اهلل  :ﵟيَززة خ َّح َٓززة اذلي ز ََ أودززٔا
ا٤بشػػأّة ّْ
ْ َ َ ُ َ َ ٍّ ْ َ ُ َ ّ ً َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ً
اىهِذةب آٌِِٔا ثٍِة ُضجلة مصسِكة ل ٍِة ٌػسً ٌَِ رج ِو أن جػ ٍِط وجْٔةﵞ [النّْساء.]ْٕ:

ٕ  -طاػغدتغادػططاػوضؽػاضطظادَى:
ا٢بجػة
أقبػل علػى خطػاب أىػػل الكتػاب بعػد أف ذكػر مػػن عجائػب ضػبل٥بم ،كإقامػة َّ
عليهم ،ما فيو كازع ٥بم لو كاف ّٔم ىكٍزع(ّ) ،ككذل شػأف القػرآف أف ال يفلػت فرصػة تىعً ُّػن
من فيػىرص ا٤بوعظة كا٥بدل إال انتهزىػا ،ككػذل شػأف النَّاصػظْب مػن ا٢بكمػاء كا٣بطبػاء أف
يتو٠ب ػوا أح ػو ىاؿ تػػأثُّر نفػػوس ا٤بخػػاطىبْب ،كمظػ َّ
َّ
كتبص ػرىا ُب ا٢بػ ّْػق،
ػاف ارعوائهػػا عػػن الباطػػلُّ ،
فينجدكىا و
حينئذ بقوارع ا٤بوعظة كاإلرشاد(ْ).
الصيغة.
كسيأٌب مزيد من البياف عند ذكر ّْ
َّأمػػا كصػػفهم ب ػػ( :أىػػل الكتػػاب) فقػػد يكصػػفوا بأىليَّػة الكتػػاب؛ ٛبهيػ نػدا ٤بػػا سػػيأٌب مػػن
تبكيتهم كإلزامهم بكفرىم بكتأّم(ٓ).

السعود (ِ ،)ِٓٗ/ركح ا٤بعاين (ٔ.)ِْ/
(ُ) انظر :تفسّب أيب ُّ

(ِ) انظر :التَّظرير كالتَّنوير (ّ.)ِٖٔ/
كزعا :كففتو ،فاتزع ىو ،أم :كف .كأكزعتو بالشَّيء :أغريتو بو ،فأكزع بو ،فهو موزع بو ،أم:
(ّ) "كزعتو أزعو ن
الصظاح ،مادة( :كزع) (ّ.)ُِٕٗ/
مغرل بو" ّْ

(ْ) انظر :التَّظرير كالتَّنوير (ٓ.)ٕٖ/
السعود (ّ ،)ْٓ/ركح ا٤بعاين (ٔ.)ُِٕ/
(ٓ) انظر :تفسّب أيب ُّ
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الصيغة من النّْداء فهو.]ُِ[ :
َّأما عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه ّْ
أيضا.]ُِ[ :
َّأما عدد التَّكرار فهو ن
كىي على النَّظو اآلٌب:
[آؿ عمػ ػراف[ ،]ٗٗ – ٖٗ – ُٕ – َٕ – ٔٓ – ْٔ:النّْس ػػاء[ ،]ُُٕ:ا٤بائ ػػدة– ُٗ – ُٓ:
ٗٓ – ٖٔ – ٕٕ].

سادسا:
ً

َ َّ

ُ ُ

ْ َ

اذليَ أودٔا اىهِذ َ
َ
ةب..ﵞ [النساء:]ْٕ:
ﵟيَة خح َٓة

ٔ  -بغانػاضططظؼ:
(ُ)
الصػػيغة ُب آيػػة كاحػػدة ُب (خطػػاب اليهػػود) ُب قػػوؿ اهلل :
كقػػد جػػاءت ىػػذه ّْ

َ ْ
ً
َ َْ َ
ً
ُ
ﵟيَة َخ َّح َٓة اذلي ََ أُودُٔا اىْه َِذ َ
ةب آٌ ُِِٔا ث ِ ٍَة ُ ٍّضجلَة ُم َص ّسِكة ل ٍَِة ٌَ َػس ًْ ٌ َِْ رجْ ِو أن ج ْػ ٍِ َط ُو ُجْٔة
َ َ ُ ٍّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ٍّ َ
ْ
ْ
ٍّ
َ
َ
خﵞ [النساء.]ْٕ:
ذَندْة لَع أدثةرِْة أو ُيػًِٓ نٍة ىػِة أصدةب العج ِ

ٕ  -طاػغدتغادػططَّاػوضؽػاضطظادَى:
"يتَّج ػػو ا٣بط ػػاب إٔب ال ػػذين أكتػ ػوا الكت ػػاب[ ،كى ػػم ىن ػػا] اليه ػػود دع ػػوة إٔب الكت ػػاب
كهديدا ٥بم با٤بسخ كاللَّعػن ا٤بتػوقَّعْب مػن كراء عنػادىم كأفػاعيلهم.
ا٤بصدؽ ٤با بْب أيديهم،
ّْ
ن

بالش ػرؾ كاال٫ب ػراؼ عػػن التَّوحيػػد ا٣بػػالص ،الػػذم عليػػو ديػػنهم ،كاهلل  ال
كدمغن ػا ٥بػػم ّْ
يغفر أف يشرؾ بو .كُب الوقت ذاتو بياف عػاـ ٢بػدكد ا٤بغفػرة الواسػعة ،كبشػاعة الشّْػرؾ حػٌب
بالص ػفة الػػٍب كػػاف مػػن شػػأهنا أف يكون ػوا َّأكؿ
إنَّػو ليخػػرج مػػن ىػػذه ا٢بػػدكد .إنَّػو نػػداء ٥بػػم ّْ
كبالسبب الذم كاف من شأنو أف يكونوا َّأكؿ ا٤بسلمْب ،فهػم أكتػوا الكتػاب،
ا٤بستجيبْبَّ ،
(ُ) انظر :تفسّب الطَّربم (ٖ ،)َْْ/ركح ا٤بعاين (ٓ ،)ْٗ/ابن كثّب (ِ ،)ِّْ/الدُّر ا٤بنثور (ِ ،)ٓٓٓ/لباب
النقوؿ (ُ ،)َٕ/الثَّعاليب (ُ ،)ّٕٗ/البغوم (ُ ،)ُْٔ/زاد ا٤بسّب (ُ ،)ُْٕ/التَّظرير كالتَّنوير
(ٓ ،)ٕٖ/الكشف كالبياف (ّ ،)ِّّ/تفسّب مقاتل بن سليماف (ُ.)ِِّ/
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فلػػيس غريبنػا علػػيهم ىػػذا ا٥بػػدل .كاهلل  الػػذم آتػػاىم الكتػػاب ىػػو الػػذم يػػدعوىم إٔب
اإلٲباف ٗبػا أنػزؿ مص ّْػدقنا ٤بػا معهػم ،فلػيس غريبنػا علػيهم ذلػ  ،كىػو مص ّْػدؽ ٤بػا معهػم .كلػو
ك ػػاف اإلٲب ػػاف بالبيّْن ػػة ،أك باألس ػػباب الظَّ ػاىرة ،آلمن ػػت يه ػػود َّأكؿ م ػػن آم ػػن ،كلك ػػن يه ػػود
ػاد كعنػػاد ،كمػػن ٍبَّ ٓب تػػؤمن ،كمػػن ٍبَّ ٯبيئهػػا
كانػػت ٥بػػا مصػػاّب كمطػػامح ،ككانػػت ٥بػػا أحقػ ه
التَّهديد العنيف القاسي.)ُ("..
الصيغة من النّْداء فهو.]ُ[ :
َّأما عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه ّْ
أيضا .]ُ[ :كىي[ :النّْساء.]ْٕ:
َّأما عدد التَّكرار فهو ن
َ
َ َْ ْ َ
ةبﵞ ،ىػذا
كلكن ينبغي أف يبلحَ فيو ما جاء ُب تفسّب قولو  :ﵟية أْو اىهِذ ِ
أف ىػذه الصػيغة -أعػِب :ﵟأُودُزٔا اىْه َِذ َ
من جانب ،كمن جانب آخػر َّ
زةبﵞ٥ -بػا ذك هػر مػن
ّْ
الصػيغة
غّب ًذ ٍك ًر صيغة النّْداء (يا) ُب مواضع متعدّْدة ،فعدد اآليات الٍب كردت فيها ىػذه ّْ
(ِ)
ػت ىنػػا بصػدد بيػاف إال مػػا جػاء مسػبوقنا منهػػا
٦ب َّػردة عػن النّْػػداء ُب [ُٕ] موض نػعا  ،كليس ي
بػ( :يا).

سابعا:
ً

ْ َ

ْ

َ َ َ
اْل َِّﵞ [األنعاـ:]ُِٖ:
ﵟ...ية ٌػَش ِ

ٔ -ػػبغانػاضططظؼ:
النّْداء ىنا نداء مضػاؼ -كسػيأٌب بيانػو -ك(ا٤بعشػر) :ا١بماعػة الػذين أمػرىم كشػأهنم
كاحد(ّ)ٕ ،بي ٘بمعهم صفة أك عمل ،كىو اسم ٝبع ال كاحد لو من لفظو.
(ُ) بقليل من التصرؼ عن (الظّْبلؿ) (ٓ.)ٕٕٔ–ٕٔٔ/
(ِ) انظر اآليات التَّالية[ :البقرة[ ،]ُْٓ ،ُْْ ،َُُ:آؿ عمراف،]ُٖٕ ،ُٖٔ ،ََُ ،َِ ،ُٗ:
مرتْب ُب
[النساء[ ،]ُُّ:ا٤بائدة :مرتْب ُب اآلية[ ،]ٕٓ ،ٓ :التَّوبة[ ،]ِٗ:ا٢بديد[ ،]ُٔ:ا٤بدَّثرَّ :
اآلية[ ،]ُّ:البيّْنةَّ .]ْ:أما ما كاف مسبوقنا بالنّْداء فقد جاء ُب [النّْساء- ]ْٕ:كما سبق.-

ا٤بع ىشر كمسكن :ا١بماعة ،كقيَّده بع ضهم بأنَّو ا١بماعة العظيمة٠ ،بّْيت لبلوغها
(ّ) كُب (تاج العركس) :يقاؿٍ :
غاية الكثرة؛ َّ
ب ٩بَّا فيو من اآلحاد
ألف (العشرة) ىو العدد الكامل الكثّب الذم ال عدد بعده إال كىو يمىرَّك ه
الع ىشرة الذم ىو ال ىكثٍػىرة الكاملة=.
كأح ىد ىع ىشىر ،ككذا عشركف كثبلثوف ،أم :ىع ىشىرتاف كثبلثةٍ ،
ا٤بع ىشىر ٧بىل ى
ى
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مشتق من ا٤بعاشرة كا٤بخالطة.
أيضا ،كىو ٗبعناه ،كىو ّّ
كىو يٯبمع على( :معاشر) ن
الصػفة الػػٍب اجتمػػع مسػ َّػماه فيهػػا ،كىػػي
كاألكثػػر أف يضػػاؼ (ا٤بعشػػر) إٔب اسػػم يبػ ّْػْب ّْ
ىنػػا صػػفة كػػوهنم ًجنِّ ػا؛ كلػػذل إذا يعطػػف علػػى مػػا يضػػاؼ إليػػو كػػاف علػػى تقػػدير تثنيػػة
َ َ ْ َ َ ْ
ْ
ْ ََ ُْ ْ َ ْ َُْ ُ
اْل َِّ َوا ِ ن ِط إ ِ ِن اظذػػذً أن تِفشواﵞ [الرٞبن،]ّّ:
معشرا كٝبٍعًو ،فالتَّثنية ٫بو :ﵟية ٌػَش ِ
ن
أم :يػػا معشػػر ا١ب ػ ّْن كيػػا معشػػر اإلنػػس ،كا١بمػػع ٫بػػو قول ػ ( :يػػا معاشػػر العػػرب كالعجػػم
كالرببر)"(ُ).
ٕ  -طاػغدتغادػططَّاػوضؽػاضطظادَى:
الرسػ ػػل  مػ ػػن
كا١بػ ػ ُّػن مػ ػػأموركف كمنهيُّ ػ ػوف كػ ػػاإلنس ،كقػ ػػد بع ػ ػ اهلل ُّ 
الرسل .)ِ(...
اإلنس إليػهم كإٔب اإلنس كأمر ا١بػميع بطاعة ُّ
ْ
َ
َ َ ْ َ َ ْ
َ
ْ
ٌ ْ ُ ُ
َ ََ ُ
ُ
اْل َِّ َواألِن ِط خل ًْ يَأد ِس ًْ ُر ُظو ٌِِس ًْ َحل َّصٔن غييْس ًْ
قوؿ اهلل  :ﵟية ٌػَش ِ
ْ

َ ُ

َ

ُ

َ َ

آيَةِت َويُِش ُِروُس ًْ ى ِل َ
ةء يَ ٌِْٔس ًْ ْشاﵞ [األنعاـ.]َُّ:
ِ

صح ذل (ُ).
الرسل من اإلنس َّ
ا١بن ُب ا٣بطاب َّ
خاصة لكن ٤با ٝبعوا مع ّْ
ُّ
لؤلزىرم ،مادَّة( :عشر) (ُ،)ِِٔ/
األزىرم [ هذيب اللغة،
الر يجل .كقاؿ
ُّ
ّْ
ا٤بع ىش ير :أىل َّ
=كقيلٍ :
الرٍىط :معناه ا١بمع ،ال كاحد ٥بم من لفظهم،
ا٤بع ىشر كالنَّػ ىفر كال ىق ٍوـ ك َّ
ككذل مادَّة( :طهر) (ٍٔ :])َُُ/
للرجاؿ دكف النساء .كقاؿ اللي :
ضا ّْ
أيضا للرجاؿ ،كالعآب أي ن
للرجاؿ دكف النساء ،كالعشّبة ن

ا٤بع ىشر :كل ٝباعة ٍأم يرىم كاحد٫ ،بو :معشر ا٤بسلمْب ،كمعشر ا٤بشركْب .كا١بمع ا٤بعاشر .كقيل :ا٤بعشر:
ٍ
َ َ ْ َ َ ْ ّ َ ْ
اْل َِ واألِن ِطﵞ [األنعاـ .]َُّ:قاؿ شيخنا [-لعلو يقصد أبا عبد
ا١بن كاإلنس ،كُب التَّنػزيل :ﵟية ٌػَش ِ

اهلل ٧بمد بن الطيب بن ٧بمد الفاسي ،ا٤بتولد بفاس سنة [َُُُ] ،كا٤بتوَب با٤بدينة ا٤بنورة سنة [َُُٕ]
الفن .تاج العركس (ُ :-])ّ/كلكن اإلضافة تقتضي ا٤بغايرة ،كفيو أف
حي قاؿ :كىو يعمدٌب ُب ىذا ّْ

ا١بن كاإلنس ،فتأمل .تاج العركس ،مادَّة( :عشر) (ُّ ،)ْٓ -ّٓ/كانظر :لساف
التَّقدير :يا ىم ٍع ىشنرا ىم ُّ
العرب ،مادَّة( :عشر) (ْ ،)ٖٓٔ/هذيب اللُّغة ،من (ُ )ِٓٗ/إٔب (ُ ،)ِِٔ/ا٤بعجم الوسيط

(ِ.)َِٗ/
(ُ) التَّظرير كالتَّنوير (ٖ.)ٕٔ/
(ِ) انظر٦ :بموع الفتاكل ،البن تيمية (ُّ ،)ٕٗ/دقائق التَّفسّب (ِ.)ُّٓ/
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أيضا ٩با يستفاد من اآلية.
الرسل  إقامة َّ
كُب إرساؿ ُّ
للظجة عليهم ،كىذا ن
كُب (الربىاف)" :ا٤براد( :اإلنس)؛ َّ
الرسل ال تكوف إال من بِب آدـ .
ألف ُّ
(ِ)
ػوال ا٠ب ػػو
كحك ػػى بعض ػػهم في ػػو اإلٝب ػػاع ،لك ػػن ع ػػن َّ
الضػ ػظاؾ  :إ َّف م ػػن ا١ب ػػن رس ػ ن
َ َ
ْ ْ ُ ٍّ ٍّ َ
ٌ
(يوسف)؛ لقولو  :ﵟِإَون ٌَِ أٌ ٍح إِال رال ذِيٓة ُشِيصﵞ [فاطر.]ِْ:
َ
قاؿ الرازم " :كٲبكن أف ٰبتج الضظاؾ بوجو آخر كىو قولو تعأب :ﵟ َول ْٔ
ًَ َ ْ
ْ
ً
َج َػي َِةهُ َمين ْلَ َػي َِةهُ َر ُجالﵞ [األنعاـ .]ٗ:قاؿ ا٤بفسركف :السبب فيو أف استئناس اإلنساف
باإلنساف أكمل من استئناسو با٤بل  ،فوجب ُب حكمة اهلل تعأب أف ٯبعل رسوؿ اإلنس
من اإلنس؛ ليكمل ىذا االستئناس .إذا ثبت ىذا ا٤بعُب ،فهذا السبب حاصل ُب ا١بن،
فوجب أف يكوف رسوؿ ا١بن من ا١بن.
أما القوؿ الثاين :كىو قوؿ األكثرين( :أنو ما كاف من ا١بن رسوؿ البتة ،كإ٭با كاف
الرسل من اإلنس) فما رأيت ُب تقرير ىذا القوؿ حجة إال ادعاء اإلٝباع ،كىو بعيد؛
ألنو كيف ينعقد اإلٝباع مع حصوؿ االختبلؼ .كٲبكن أف يستدؿ فيو بقولو
َ ََ ْ َ
ٍّ ٍّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ً َ َ ْ َ َ َ
ِيً َوآل غ ٍِْ َصان لَع اى َػةل ٍِ َ ﵞ [آؿ
 :ﵟإِن اَّلل اصػى آدم ؤُخة وآل إِثصاْ

(ُ) انظر :تفسّب الطَّربم (ُِ ،)ُُِ/الدر ا٤بنثور (ّ ،)َّٔ/تفسّب البيضاكم (ِ ،)ُِٖ/الكشاؼ
السمرقندم (ُ،)ّْٖ/
السعود (ّ ،)ُٖٓ/تفسّب َّ
(ِ ،)ُٓ/تفسّب ابن جزم (ِ ،)ُِ/تفسّب أيب ُّ
ظاكم (ِ ،)ِِٗ/الكشف كالبياف
السمعاين (ٓ ،)ِّّ/النَّسفي (ُ ،)ّٕٓ/أحكاـ القرآف ،للطَّ ّْ
َّ
(ْ ،)ُُٗ/البغوم (ْ ،)ّّْ/زاد ا٤بسّب (ِ ،)ٕٖ/فتح القدير (ِ ،)ُٖٓ/تفسّب القرآف العظيم ،البن
أيب حاًب (ْ.)ُّٖٗ /
(ِ) انظر :تفسّب الطَّربم (ُِ ،)ُُِ/تفسّب الرازم (ُّ ،)َُٓ/الربىاف ُب علوـ القرآف (ِ ،)ِّٕ/النكت
كالعيوف (ِ ،)َُٕ/السمعاين (ِ ،)ُْٓ /غرائب التفسّب كعجائب التأكيل ،للكرماين (ُ .)ّٖٔ/كٓب
يذكر ىذا القوؿ ُّ
٧بمد شكرم أٞبد )..الذم ٝبع أقواؿ الضَّظاؾ ُب تفسّب قولو  :ﵟيَة
(الدكتور َّ

َ ْ َ َ ْ ّ َ ْ ََْ َْ ُ ْ ُ ُ ٌ ْ ُ
س ًْﵞ ،ككذل
اْل َِ وا ن ِط خلً يأد ِسً رظو ٌِِ
ٌػَش ِ
انظر :تفسّب الضَّظاؾ (ُ .)ُٔٗ/ِ( ،)ّّٓ–ِّٓ/كإ٭با ذكر قوؿ الضَّظاؾ الذم سيأٌب ،كىو زعمو
َّ
رسبل..
ا١بن ن
أف ُب ّْ
ْ
ِإَون ٌ َِْ أُ ٌٍّح إال َرال ذ َ
ِيٓة َُش ٌ
ِيصﵞ.
ُب تفسّب :ﵟ
ٍ
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عمراف .]ّّ:كأٝبعوا على أف ا٤براد ّٔذا االصطفاء إ٭با ىو النبوة ،فوجب كوف النبوة
٨بصوصة ّٔؤالء القوـ فقطٍ .)ُ("..ب أكرد اعَباضات على ما ٛبس بو الضظاؾ.
ْل َػيَِْةهُ
قاؿ الزركشي " :كاحتج ا١بمهور بقولو  :ﵟ َول َ ْٔ َج َػيْ َِةهُ َميَ ًن َ َ
َّ
ً
َر ُجالﵞ [األنعاـ]ٗ:؛ ليظصل االستئناس ،كذل مفقود ُب ا١بن"(ِ) .كيرد على ىذا القوؿ
ما حققو اإلماـ الرازم  من كوف ذل حاصل ُب ا١بن ،فوجب أف يكوف رسوؿ
ا١بن من ا١بن ،كىو أقرب.
اَّلل ْ
اصز َ َ َ َ ُ ً
كاحػتج ا١بمهػور كػذل بقولػو  :ﵟإ ٍّن ٍّ َ
زػى آدم َؤُخزة...ﵞ اآليػػة [آؿ
ِ
عمراف .]ّّ:قاؿ الزركشي " :أٝبعوا َّ
ٛبسػ
أف ا٤براد باالصطفاء :النُّبوة .كأجيب عن ُّ
الضػظاؾ باآليػػة بػ َّ
الرسػػل مػػن بػػِب آدـ  ،كال يلػػزـ إثبػػات
َّ
ػأف البعضػيَّة صػػادقةه بكػػوف ُّ
ا١بن يستمعوف القرآف من رسػل اإلنػس ،كيبلّْغونػو إٔب
ا١بن بطريق إثبات نف ور من ّْ
رسل من ّْ

الرسػل ،كقػد ٠بَّػى اهلل
قومهم كينذركهنم ،كيصػدؽ علػى أكلئػ النَّفػر مػن حيػ إهنػم رسػل ُّ
(ّ)
ْ َْ َ َْ َْ ُ َْ ْ
 رسل عيسى  بذل حي قػاؿ :ﵟإِذ أرظيِة إِحل ِٓزً ازجز ِ ﵞ [يػػس. "]ُْ:
كيرد على دعول اإلٝباع كذل ما حققو الرازم ُ ب تفسّبه.
ا١بن رسل لآلية(ْ) ،كيرد عليو ما سبق.
كقيل :قوـ من ّْ
السلف كا٣بلف على االتّْفاؽ علػى أنَّػو لػيس مػن ا١ب ّْػن
كقد َّ
نص غّب كاحد من َّ
أئمة َّ
ابن جريج كغػّبي كاحػد
نص على ذل
رسل ..فقد قاؿ ا٢باف ي
ابن كثّب َّ " :
ي
٦باىد ك ي
َ ي
الرسػل مػن بػِب آدـ ،
من َّ
السلف كا٣بلػف .كقػاؿ ابػن عبػاس ُّ :
األئمة من َّ
الضػظاؾ بػػن مػزاحم أنَّػو زعػػم َّ
أف ُب ا١بػ ّْػن رسػ نػبل،
كمػػن ا١بػ ّْػن نػػذر ،كحكػػى ابػػن جريػػر عػػن َّ

(ُ) تفسّب الرازم (ُّ.)ُُٓ/
(ِ) الربىاف ُب علوـ القرآف (ِ.)ِّٕ/
(ّ) ا٤بصدر السابق (ِ ،)ِّٕ/كانظر :ركح ا٤بعاين (ٕ.)ُِٓ/
(ْ) انظر :تفسّب البيضاكم (ِ ،)ّْٓ/الربىاف ُب علوـ القرآف (ِ.)ِّٕ/
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احتج ّٔذه اآلية الكرٲبة ،كفيو نظر؛ ألهنا ٧بتملة كليست بصرٰبة .كقد ذكر ىػذا ا١بػواب
ك َّ
ابن جرير(ُ).
بعينو
ي
ٍّ َ
َ َ
الدليل على َّ
ك َّ
الرسل  إ٭بَّا ىم من اإلنس قولػو  :ﵟإُِة أ ْو َخيْ َِة إِحلْم
أف ُّ
ُُ ً
َ َ َْ َ َْ َ ُ
ْ
َ
َ
ْ
ّ
ٍّ
َ
زيَ َو ٌُِْزشِريََ
زال ٌَُِ ّ َِش َ
نٍة أوخيِة إَِل ُٔ ٍ واجلِِي ِ ٌَِ بػ ِسه ِ..ﵞ ،إٔب قولو  :ﵟرظ
ِ
ِ
ُ َ

ٍّ

ََ

ٍّ

ُ ٍّ ٌ ْ َ

ةس لَع اَّلل ِ خجح َبػس َّ
الص ُظ ِوﵞ [النساء.]ُٔٓ-ُّٔ:
خلِ َال يَسٔن ل ِيِ ِ

َّ ُ ٍّ َ ْ
ْ
ُ
َ
زززةبﵞ
زززٔة َواىه َِذ
كقولػػو  ع ػػن إب ػراىيم  :ﵟ َو َج َػي َِزززة ِِف ذ ّرِ ٍّيذِزززِّ اجلج

ذريتػػو ،كٓب يقػػل أحػػد مػػن
[العنكبػػوت ،]ِٕ:فظصػػر النُّبػ َّػوة كالكتػػاب بعػػد إبػراىيم ُ ب ّْ
النَّاس َّ
ا١بن قبل إبراىيم ا٣بليل ٍ ،بَّ انقطعت عنهم ببعثتو.
أف النُّبوة كانت من ّْ
ْ
ُ َ
ٍّ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
َ ْ َ َ َ
اىػ َػ َ
ٔن ٍّ
ةم َويَ ٍْشٔن
كقػاؿ  :ﵟ َو ٌَة أ ْر َظي َِة رجْيم ٌ ََِ ال ٍُ ْص َظي ِ َ إال إِجًٓ حلأزي
َ
َ ْ
َ
َ
ُ
ِف األ ْظ َ
اقﵞ [الفرقػاف ،]َِ:كق ػاؿ  :ﵟ َو ٌَة أ ْر َظزي َِة ٌ َِْ رجْي َِم إال رِ َجةال ُ ِ
َٔح إِحلْ ِٓ ًْ ٌ َِْ
ٔ
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
ْ
(ِ)
َ
أْ ِو اىلصىﵞ [يوسػف ،]َُٗ:كمعلوـ َّ
تبع لئلنس ُب ىذا الباب . "..إٔب آخر ما
أف َّ
ا١بن ه
ذكره ا٢بافَ ابن كثّب  من األدلَّة.
ََ ْ َ َ ُ
ةءز ًْ
أيضا عند تفسّب قوؿ اهلل  :ﵟىلس ج
ابن تيمية  ذل
ن
كقد َحقَّق ي
ٌ
ُْ
ََ ْ َ َ ُ
ُ
ز ًْﵞ ٱبػص
َر ُظٔل ٌ َِْ خجفعِس ًْﵞ [التوبػة ،]ُِٖ:حيػ قػاؿ" :قولػو  :ﵟىلزس جزةء

ُّ
يشػا كالعػػربٍ ،بَّ يعػ ُّػم سػػائر البشػػر؛ َّ
الرسػػوؿ  مػػن
ألف القػػرآف خطػػاب ٥بػػم ،ك َّ
قر ن
أنفسػهم ،كا٤بعػُب لػػيس ٗبىلىػ و ال يطيقػػوف األخػذ منػػو ،كال جػِبٍ ،بَّ يعػ ُّػم ا١ب َّػن؛ َّ
الرسػػوؿ
ألف َّ
الرس ػػوؿ 
 أرسػػل إٔب اإلنػػس كا١ب ػ ّْػن ،كالقػػرآف خط ػػاب للثَّقلػػْب ،ك َّ
َ َ ْ َ َ ْ ّ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ ٌ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ
اْل َِ واألِن ِط خلً يأد ِسً رظو ٌِزِسً حلصزٔن
ٝبيعػا كمػا قػاؿ  :ﵟية ٌػَش ِ
مػنهم ن
َ َْ ُ ْ َ َُْ ُ َ ُ ْ َ َ َْ ُ ْ َ َ
الرسػل 
غييسً آي ِةِت ويِشِروُسً ى ِلةء ئٌِسً ْزشاﵞ [األنعػاـ ،]َُّ:فجعػل ُّ
الٍب أرسلها من النَّوعْب مع أهنم من اإلنس؛ َّ
ا١بن مشَبكوف مػع كػوهنم أحيػاء
فإف اإلنس ك َّ
نػػاطقْب مػػأمورين منهيػػْب؛ فػػإهنم يػػأكلوف كيش ػربوف كينكظػػوف كينسػػلوف كيغتػػذكف كينمػػوف
(ُ) انظر :تفسّب الطَّربم (ُِ ،)ُُِ/كانظر :تفسّب الضَّظاؾ (ُ.)ّّٓ–ِّٓ/
(ِ) تفسّب ا٢بافَ ابن كثّب (ّ ،)َّْ/كانظر :الدُّر ا٤بنثور (ّ ،)ّٓٗ/ركح ا٤بعاين (ٖ ،)ِٖ/الربىاف ُب علوـ
القرآف (ِ.)ِّٕ/
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الشػ ػرب ،كى ػػذه األم ػػور مش ػػَبكة بي ػػنهم ،كى ػػم يتميَّػ ػزكف ّٔ ػػا ع ػػن ا٤ببلئك ػػة؛ ف ػ َّ
ػإف
باألك ػػل ك ُّ
الرسػوؿ  مػن أنفػس
ا٤ببلئكة ال تأكل كال تشرب كال تنكح كال تنسػل ،فصػار َّ
الرس ػػوؿ
الثَّقل ػػْب باعتب ػػار الق ػػدر ا٤بش ػػَبؾ بي ػػنهم ال ػػذم ٛبيَّػ ػزكا ب ػػو ع ػػن ا٤ببلئك ػػة ح ػػٌب ك ػػاف َّ
 مبعوثنا إٔب الثَّقلْب دكف ا٤ببلئكة.)ُ("..
ٖ  -اضظَّتائج:
يتبْب:
ك٩بَّا سبق َّ
نت ما جاء ُب معناىا.
ا١بن ُب ا٣بطاب القرآين ّٔذه ّْ
أ .جاء نداء ّْ
الصيغة ،كقد بيَّ ي
بَّ .
ا١بن مأموركف كمنهيوف كاألنس.
إف َّ
ج .االتّْفػ ػػاؽ علػ ػػى َّ
خاصػ ػػةن إٔب
أف اهلل  بع ػ ػ ُّ
الرسػ ػػل  مػ ػػن اإلنػ ػػس ٌ
معاَّ ،
ا١بن.
فإف مبلّْغ ا٣بطاب اإل٥بي إ٭با ىو من اإلنس لكل من اإلنس ك ّْ
اإلنس ك ّْ
ا١بن ن
الرسل  إليهم.
د .إقامةي َّ
ا٢بجة على ّْ
ا١بن ،كذل بإرساؿ ُّ
َ

ا١بن بصيغة :ﵟيَة ك ْٔ ٌَ َِزةﵞ [األحقػاؼ- ]َّ:كسػيأٌب بيػاف ذلػ
ىػػ .جاء ا٣بطاب من ّْ
ُب موضعو. -
َ َ ْ َ َ ْ
اْل َِّﵞ -مػن غػّب عطػف
َّأما عدد اآليات الٍب كردت فيػو ىػذه ّْ
الصػيغة -ﵟية ٌػَش ِ
لفَ (اإلنس) فهو.]ُ[ :
َّأما مع العطف فسيأٌب عقب ما جاء من غّب عطف.
أيضا.]ُ[ :
َّأما عدد التَّكرار فهو ن
كىي[ :األنعاـ.]ُِٖ :

(ُ) ٦بموع الفتاكل (ُٔ.)ُِٗ/
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ثامنًا:

َ َ ْ َ َ ْ
ْ
اْل َِّ َوا ِ ن ِط..ﵞ [األنعاـ:]َُّ:
ﵟية ٌػَش ِ

سبق بيا يف معُب (معشر) ،كىنا( :ا٣بطاب إٔب االثنْب).
ى
الصيغة من النّْداء فهو.]ِ[ :
عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه ّْ
َّأما ي

عدد التَّكرار فهو أيضا.]ِ[ :
َّأما ي
كىي على النَّظو اآلٌب:
[الرٞبن.]ّّ:
[األنعاـَّ ،]َُّ:
تاسعا:
ً

ََ

ﵟيَة ثَ ِِن آدم..ﵞ [األعراؼ:]ِٔ:

ٔ  -طاػغدتغادػطنػاضظِّداءػبؼذهػاضصؼغعظ،ػوططاػوضؽػاضطظادَى:
الصيغة من الدّْاللة.
كىنا
مهمة ٥با صلة كثيقة ٗبا ٥بذه ّْ
مسائل َّ
ي
ازم ُ ب (تفسػػّبه) ،حي ػ قػػاؿ" :ال ش ػ َّ َّ
أف (اسػػم
فمػػن ذل ػ مػػا ذكػػره الػ َّػر ُّ
ػتعمل ُب (كل ػػد
الولػػد) كاقػ هػع علػػى (كلػػد ُّ
الص ػلب) علػػى سػػبيل ا٢بقيقػػة ،كال ش ػ َّ أنَّػو مسػ ه
ََ
َ َ
الرس ػوؿ :
زِن آدمﵞ ،كق ػاؿ للَّػذين كػػانوا ُب زمػػاف َّ
االبػن) ،ق ػاؿ  :ﵟيززة ثز ِ
َ
أف البظػ ُب َّ
اايوﵞ [البقػرة ،]َْ:إال َّ
َ (الولػد) يق يػع علػى (كلػد االبػن)
ﵟيَة ثَ ِِن إ ِ ْس
أف لفػ ى
٦بازا أك حقيقة.
ن
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ػت ُب أص ػػوؿ الفق ػػو َّ
أف اللَّف ػػَ الواح ػػد ال ٯب ػػوز أف
ف ػػاف قلن ػػا :إنَّػ ػو ٦ب ػػاز فنق ػػوؿ :ثب ػ ى
و
فظينئذ ٲبتن يػع أف يريػد اهلل  بقولػو:
معا(ُ)،
يستعمل دفعةن ك
احدة ُب حقيقتو كُب ٦بازه ن
ُ
ُ
اَّلل ِف أ َ ْ
يس ًُ ٍّ ُ
ﵟيُ
ِز ْ
معا.
االبن
ككلد
لب
الص
كلد
]
ُُ
النساء:
[
ﵞ
ً
د
ال
و
ٔص
ِ
ُّ
ِ
ن
[قاؿ] :كاعلم َّ
أف الطَّريق ُب دفع ىذا اإلشكاؿ أف يقاؿ :إنَّا ال نستفيد حكم (كلد
الس ػنة كمػػن القيػػاس ،ك َّأم ػا إف أردنػػا أف نسػػتفيده مػػن ىػػذه
االبػػن) مػػن ىػػذه اآليػػة ،بػػل مػػن ُّ
َّ
ألف أكالد االبػن
معػا؛ كذلػ
اآلية فنقوؿ :الولد ككلد االبن ما صارا مرادين من ىػذه اآليػة ن
ُّ
كإمػا عنػدما
ال
يستظقوف ا٤بّباث إال ُب إحدل حالتْبَّ ،إما عند عػدـ كلػد ُّ
أسػاَّ ،
الصػلب ر ن
و
يستظق (كلد االبن)
فظينئذ يقتسموف الباقي .ك َّأما أف
كل ا٤بّباث،
َّ
ال يأخذ كلد ُّ
الصلب َّ
ُّ
الصلب بعضػهم مػع بعػض
الشركة بينهم كما
الصلب) على كجو َّ
يستظقو أكالد ُّ
مع (كلد ُّ
فليس األمر كذل  ،كعلى ىػذا ال يلػزـ مػن داللػة ىػذه اآليػة علػى الولػد كعلػى كلػد االبػن
الصػلب) مػا
معا؛ ألنَّو حْب أريػد بػو (كلػد ُّ
أف يكوف قد أريد باللَّفَ الواحد حقيقتو ك٦بازه ن
الصلب.
أريد بو (كلد االبن) ،كحْب أريد بو (كلد االبن) ما أريد بو كلد ُّ
فا٢باصػػل َّ
الص ػلب) ،كأخػػرل مػػع (كلػػد
أف ىػػذه اآليػػة تػػارة تكػػوف خطابنػا مػػع (كلػػد ُّ
االبػن) ،كُب كػ ّْػل كاحػػدةو مػػن ىػػاتْب ا٢بػػالتْب يكػوف ا٤بػراد بػػو شػػيئنا كاحػ نػداَّ .أمػا إذا قلنػػا :إف
الصػلب) كعلػى (كلػد االبػن) يكػوف حقيقػة ،فػإف جعلنػا اللَّفػَ
كقوع اسم الولد على (كلد ُّ
مشػػَبنكا بينهمػػا ع ػػاد اإلشػػكاؿ؛ ألنَّػو ثب ػػت أنَّػو ال ٯبػػوز اس ػػتعماؿ اللَّفػػَ ا٤بشػػَبؾ إلف ػػادة
لف لفَّو.
الرازم من َّ
(ُ) أم :يكوف اللَّفَ ىنا حقيقة ُب (االبن) ٦باز ُب (ابن االبن) على الرأم َّ
أم َّ
األكؿ ،كىو ر ي
معا .انظر :تفسّب ابن عادؿ (ٔ،)ِّٕ/
ك َّ
الرأم اآلخر أنَّوي ٯبوز استعماؿ اللفَ الواحد ُب حقيقتو ك٦بازه ن
الرازم (ٗ،)ِْ/َُ( ،)ُِٓ/
تفسّب ابن عرفة (ُ ،)ّٓٔ ،ُّّ/نظم الدرر (ِ ،)ََْ/تفسّب َّ
الزرقاين على ا٤بوطَّأ
إحكاـ األحكاـ ،البن دقيق العيد (ُٙ ،)ِِ/بفة األحوذم (ٓ ،)َْٓ/شرح ُّ

(ِ ،)ُِٔ/شرح النَّوكم لصظيح مسلم (ُّ ،)َِِ/فتح البارم (َُ،)ْٗ/َُ( ،)ّٗ/
الرائق (ْ،)ٓٓ/
(ُُ ،)ّٔٔ/ا٣برشي على ٨بتصر خليل (ٕ ،)ُٗٗ/منج ا١بليل (ٓ ،)ِِّ/البظر َّ
السبكي
اإلّٔاج (ُ ،)ِٓٗ/البظر احمليط ُب أصوؿ الفقو (ُ ،)َٓٗ/األشباه كالنَّظائر ،لتاج الدّْين ُّ

(ُ ،)ّٕٓ/الفركؽ (ُ ،)ُُٖ/القواعد ،البن رجب (ص ،)ّّٓ:شرح الكوكب ا٤بنّب (ّ ،)ُٓٗ/غمز
عيوف البصائر (ْ..)ُِٖ/اْب.
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معػ ػا(ُ) ،ب ػػل الواج ػػب أف ٯبعل ػػو متواطئنػ ػا(ِ) فيهم ػػا ك ػػا٢بيواف بالنّْس ػػبة إٔب اإلنس ػػاف
معنيي ػػو ن
كالفرس.

(ُ) كا٢باصل َّ
ٝبيعا) ،كمنهم من ُّ
يعد ذل
أف منهم من ّْ
ٯبور إعماؿ ا٤بشَبؾ ُب معنييو( ،ٯبيز أف يراد ا٤بعنياف ن
ابن
عظيما .كالتَّظقيق جواز ٞبل ا٤بشَبؾ على معنييو ،كما حقَّقو الشَّيخ ُّ
تقي الدّْين أبو العباس ي
خطبنا ن
األئمة األربعة -رٞبهم اهلل،-
كحرر أنَّو ىو َّ
الصظيح ُب مذاىب َّ
تيمية ُب (رسالتو ُب أصوؿ التَّفسّب)َّ ،
ككثّب من أىل الكبلـ .مقدّْمة ُب أصوؿ التَّفسّب ،البن تيميو (ِ ،)ُِ/كانظر :ا٤بسودة (ص ،)ّْ:انظر:
أضواء البياف (ُ ،)ّّٔ/نظم الدُّرر (ِ ،)ّٔٔ/ا٤بنار (ّ،)ُُٓ/ٔ( ،)ِٖٓ/ْ( ،)َُٔ/
(ٕ ،)ِْٗ/ٗ( ،)ُِٖ/ٖ( ،)َٖٗ/اإلّٔاج (ُ ،)ِٖٔ ،ِٔٔ ،ِٓٗ ،ِٕٓ/التَّمهيد ،لئلسنوم
السوؿ (ُ ،)ِّٖ/الفتاكل الكربل الفقهيَّة ،البن حجر
(ص ،)ُُٖ:حاشية العطار (ُ ،)َٕٓ/هناية ُّ
ا٥بيتمي (ُ....)َّْ/ّ( ،)ِّ/اْب.
(ِ) (ا٤بشَبؾ) ىو اللَّفظة ا٤بوضوعةي ٢بقيقتْب ٨بتلفتْب أك أكثر ،كضعا َّأكنال من حي ٮبا كذل  .فخرج بػ:
(الوضع) :ما ُّ
(أكنال) ا٤بنقوؿ ،كخرج بقيد
يدؿ على َّ
الشيء با٢بقيقة ،كعلى غّبه بآّاز ،كخرج بقيدَّ :
(ا٢بيثيَّة) :ا٤بتواطئ فإنَّو يتناكؿ ا٤باىيَّات ا٤بختلفة ،لكن ال من حي ىي كذل  ،بل من حي َّإهنا

مشَبكة ُب معُب كاحد .إرشاد الفظوؿ (ُ ،)ٕٓ/احملصوؿ (ُ ،)ُّٔ-ّٓٗ/كشف األسرار عن أصوؿ
(السلَّم):
فخر اإلسبلـ البزدكم (ُ .)َٔ/قاؿ األخضرم ُب ُّ
(كنسػبة األلفاظ للمعاين***ٟبسة أقساـ ببل نقصاف)

الَبادؼ).
(تواطؤ تشاك ٚبالف***كاالشَباؾ عكسو َّ
األكؿ من ا٣بمسة كاإلنساف؛ َّ
كيسمى ذل
فإف معناه ال
ٱبتلف ُب أفرادهَّ ،
قولو ( :تواطؤ)..كىو القسم َّ
ي
ا٤بعُب متواطئا لتواطئ أفراده ،أم :توافقها فيو؛ َّ
فإف أفراد اإلنساف كلَّها متوافقةه ُب معناه من ا٢بيوانيٌة
و
كالنَّاطقيٌةَّ ،
االختبلؼ بينهما بعو و
السواد كالطُّوؿ كالقصر .فإف كاف معناه ٨بتل نفا
ارض
كإ٭با
خارجة كالبياض ك َّ
ي

فإف معناه ُب الشَّمس أقول منو ُب القمر .ككالبياض؛ َّ
ُب أفراده كالنُّور؛ َّ
فإف معناه ُب العاج أقول منو ُب
الثَّوب ،فالنّْسبة بينو كبْب أفراده تشاك ه  .كيقاؿ للمعُب مشك ؛ َّ
ألف النَّاظر إذا نظر ُب األفراد باعتبار
كيسمى اللَّفَ
أصل ا٤بعُب ظنَّو متواطئنا ،كإذا نظر باعتبار التَّفاكت ظنَّو مشَبنكا فظصل لو التَّشك َّ .
متواطئا كمعناه ،كُب الثَّاين مشك نكا كمعناه .كإذا نظر بْب معُب اللَّفَ كبْب لفَ آخر فإف ٓب يصدؽ
أحدٮبا على و
يصدؽ عليو اآلخر ،فالنّْسبة بينهما ٚبالف ،أم :تباين ،كاإلنساف كالفرس..كاللَّفَ
شيء ٩با
ي

إف تعدد معناه كعْب الباصرة كا١بارية فالنّْسبة بينو كبْب ما لو من ا٤بعاين االشَباؾ؛ الشَباؾ ا٤بعنيْب ُب
الَبادؼ..انظر( :شرح الشَّيخ
اللَّفَ الواحد .كإف تعدَّد ا٤بعُب كاإلنساف كالبشر فالنّْسبة بْب اللَّفظْب َّ
السلَّم ا٤بنورؽ) (ص.)ُٕ:
دركيش القويسِب على ُّ
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َ
ُ
َ
ْ
س ًُ اذليززَ ٌِززَْ
قولػػو  :ﵟوخالاززو خبِززةن ِ

كال ػذم يػ ُّ
ػظة ذل ػ
ػدؿ علػػى صػ َّ
الصػلب كأكالد االبػن ،فعلمنػا َّ
أف لفػَ
أصالثسًﵞ [النساء .]ِّ:أٝبعوا أنَّو يدخل فيو ابن ُّ
اطئ بالنّْسبة إٔب كلد الصلب ككلد االبن ،كعلى ىذا التَّقدير يزكؿ اإلشكاؿ.
(االبن) متو ه
أف ىذا البظ الذم ذكرنػاه ُب َّ
[قاؿ] :اعلم َّ
أف (االبػن) ىػل يتنػاكؿ (أكالد االبػن)
قائم ُب َّ
أف لفَ األب كاألـ ىل يتناكؿ األجداد ك َّ
ا١بدات؟ كال ش َّ أف ذل كاقػع بػدليل
َ ْ َ َ
َ ْ ُ ُ ََ َ ََ َ َ
م إث ْ َصاْ َ ْ
ِيً ِإَوظ ٍَةخِيو ِإَوظدةقﵞ [البقرة.]ُّّ:
قولو  :ﵟجػجس إِلٓم ِإَوسل آثةن ِ ِ
الص ػظابة اتفق ػوا علػػى أنَّػو لػػيس للجػ ّْػد
كاألظهػػر أنَّػو لػػيس علػػى سػػبيل ا٢بقيقػػة؛ فػػإف َّ
حكػ هػم مػػذكور ُب القػػرآف ،كلػػو كػػاف اسػػم األب يتنػػاكؿ ا١بىػ َّػد علػػى سػػبيل ا٢بقيقػػة ٤بػػا صػ َّػح
ذل كاهلل أعلم"(ُ).
كٝبعػا ،لكػػن
كُب (الكليَّػػات) "ا٤بعػػُب ا٢بقيقػػي لبلبػػن ىػػو ُّ
الصػليب ،كػػذا للولػػد منفػ ن
ػردا ن
الص ػلب .كاسػػتعماؿ االب ػػن كالولػػد ُب (ابػػن االب ػػن)
ُب العػػرؼ اسػػم الولػػد حقيق ػػة ُب كلػػد ُّ
٦بػاز؛ ك٥بػػذا صػ َّػح أف يقػاؿ( :إنَّػو لػػيس كلػدم ،بػػل كلػػد ابػِب) ،ك(لػػيس ابػػِب ،بػل ابػػن ابػػِب)
فبل بػد مػن قرين وػة ص و
ػارفة عػن إرادة ا٤بعػُب ا٢بقيقػي إذا اسػتعمبل ُب (ابػن االبػن) أك ُب معػُب
و
شامل لو كما ُب قولو  :ﵟيَة ثَ ِِن َآد َمﵞ َّ
فإف عدـ كػوف أحػد مػن كلػد آدـ مػن صػلبو
ػودا عنػػد كركد ا٣بطػػاب قرينػػة صػػارفة عػػن ا٤بعػػُب ا٢بقيقػػي(ِ) ،فيكػػوف ا٤بػراد أبنػػاء األبنػػاء
موجػ ن
الصليب كابػن االبػن ،كىػذا ال ي ُّ
ػظة اسػتعماؿ لفػَ
فقط ،ال معُب شامبل لبلبن ُّ
ػدؿ علػى ص َّ
ا٢بق َّ
أف إطبلؽ (االبن)
الولد ُب ا٤بعُب َّ
الصلبيَّة كأكالد األبناءٍ[ .بَّ قاؿ ]:ك ُّ
الشامل لؤلكالد ُّ
قطع ػا؛ فػ َّ
ػإف حكػػم لفػػَ
علػػى (ابػػن االبػػن) ال يسػػتلزـ إطػػبلؽ (الولػػد) علػػى (ابػػن االبػػن) ن
(االبػػن) مغػػاير ٢بكػػم لفػػَ (الولػػد) ُب أكثػػر ا٤بواضػػع ،كتنػػاكؿ لفػػَ االبػػن البػػن االبػػن إ٭بػػا
يدؿ على تناكؿ الولد البن االبن أف لو كاف لفَ الولد مرادفنا للفػَ االبػن أك كػاف االبػن

الرازم (ٗ ،)ُّٓ/تفسّب ابن عادؿ (ٔ.)ُِّ/
(ُ) تفسّب َّ

منتظما ُب سل
نت ذل ُب (خطاب ا٤بعدكـ كمن ليس
(ِ) كقد بيَّ ي
ن
كاألمم ا٤باضية).
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مطلقا من الولد ،ككبلٮبا ٩بنوع؛ َّ
ألف األكالد [ال](ُ) تطلق عرفنا على أكالد األبنػاء،
ُّ
أخص ن
ٖب ػػبلؼ األبن ػػاء فإهنػ ػا تطل ػػق عليه ػػا(ِ) ب ػػدليل دخ ػػوؿ ا٢بف ػػدة ُب ا٤بس ػػتأمن عل ػػى أبنائ ػػو(ّ)،
فبينهما عموـ كخصوص كجهي(ْ) .فبل يلزـ من تناكؿ لفػَ االبػن لػو تنػاكؿ لفػَ الولػد لػو
أيضا ،كال يطلق االبن إال على َّ
الذكر ٖببلؼ الولد"(ٓ).
ن
ٕ  -اضظَّتائج:
أَّ .
الصلب على سبيل ا٢بقيقة.
إف إطبلؽ اسم الولد أك االبن كاقع على كلد ُّ
ب .ال شػ َّ َّ
الصػػيغة الػػٍب معنػػا تتنػػاكؿ ابػػن االبػػن ،كلكػػن ىػػل يسػػتفاد ذلػ مػػن
أف ّْ
آّاز أـ من ا٢بقيقة؟ كإذا كاف من آّاز ىػل يلػزـ منػو اسػتخداـ اللَّفػَ الواحػد ُب حقيقتػو
معا؟ أـ َّ
السنة كالقياس كاإلٝباع؟
أف يستفاد ذل من ُّ
ك٦بازه ن
ج .دخػػوؿ (ابػػن االب ػػن) ُب ا٣بطػػاب عن ػػد كركده لػػيس علػػى س ػػبيل ا٢بقيقػػة خبلفنػػا
َّقت ذل (ُب خطاب ا٤بعدكـ) فأغُب عن ذكره ىنا.
للظنابلة كما حق ي
د .ا١بمهػػور علػػى أنَّػػو مػػن آّػػاز ،كيكػػوف مػػن بػػاب التَّغليػػب ،كىػػو ٦بػػاز ال حقيقػػة؛
فإنَّو ليس إال التَّجريد البياين -كما سبق.-
يتم ا٤بعُب بدكنو ،كىو ُب النُّسخة ا٤بتداكلة ،كالٍب قد اعتمدت ىنا .مع مبلحظة
(ُ) يوجد ىنا سقط [ال] ،كال ُّ
َّ
أف ا٢بقيقة العرفيَّة قد ٚبتلف باختبلؼ ا َّلزماف كا٤بكاف .ينظر( :التلويح على التوضيح) (ُ.)ُٕٔ/
مفصبل ُب (أساليب ا٣بطاب ُب القرآف الكرمي) ُب
بينت ذل
ن
٦بازا للقرينة َّ
(ِ) أم :تطلق عليها ن
الصارفة ،كقد ي
منتظما ُب سل التَّكليف كقت الوحي كاإلناث كالعبيد
(ا٤ببظ التاسع) (خطاب ا٤بعدكـ كمن ليس
ن
كاألمم ا٤باضية ،كبياف ا٤بقصود من ا٣بطاب الشّْفاىي) ،طبع كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ُب دكلة
الكويت ،الوعي اإلسبلمي ،اإلصدار مائة كأحد عشر [ُّْٔىػػ] ،من (ُ )ّٔٔ/إٔب (ُ.)ْٔٔ/

الصلبيْب ٦باز ُب ا٢بفدة.
(ّ) أم :مع بنيو ُب األماف مع أف األبناء حقيقة ُب ُّ
و
كل منهما ُب شيء كالنّْسبة بْب ا٢بيواف كاألبيض .كُب
(ْ) العموـ كا٣بصوص الوجهي أف ٯبتمعا ُب شيء كينفرد ّّ

الصيغة الٍب معنا قد اجتمعا –أم :الولد كاالبنُ -ب االبن ،كانفرد الولد ُب مشولو لؤلنثى ،كانفرد االبن ُب
ّْ

مشولو البن االبن.
(ٓ) الكليَّات (ص ،)ِٕ:كانظر :التقرير كالتظبّب (ِ.)ّْ/
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ىػ .كعلى اعتبار أنَّو من ا٢بقيقة َّ
الرازم  يرل أنَّو من ا٤بتواطئ ،كليس من
فإف َّ
الرازم َّ 
أف ٞبل اللَّفَ على كػبل ا٢بػالْب
معا .كيرل َّ
استخداـ ا٤بشَبؾ إلفادة معنييو ن
(ا٤بوجػػود كا٤بعػػدكـ) يكػػوف مػػن ا٤بتػواطئ ،كيػػرل َّ
أف ا٢بمػػل علػػى ا٢بقيقػػة إف أمكػػن أكٔب مػػن
ا٢بمل على آّاز ،..كقد ذكر َّ
أف اعتبار آّاز يقتضي ٞبل اللَّفَ علػى حقيقتػو ك٦بػازه ُب
و
آف كاحد فيكوف حقيقة ُب (االبن)٦ ،بػاز ُب (ابػن االبػن) ،فيكػوف ا٤بخػرج عنػده أف ٪بعلػو
مػػن ا٤بت ػواطئ ،كىػػو يتنػػاكؿ ا٤باىيَّ ػات ا٤بختلفػػة ،لكػػن ال مػػن حي ػ ىػػي كػػذل  ،بػػل مػػن
حي ػ إهنػػا مشػػَبكة ُب معػػُب كاحػػد .كاإلنسػػاف فػ َّ
ػإف معنػػاه ال ٱبتلػػف ُب أف ػراده ،كيسػ َّػمى
ذلػ ا٤بعػػُب متواطئنػػا لتػواطئ أفػراده ،أم :توافقهػػا فيػو ،فػ َّ
ػإف أفػراد اإلنسػػاف كلُّهػػا متوافقػػة ُب
السػواد
معنػػاه مػػن ا٢بيوانيَّػػة كالنَّاطقيَّػػة ،كإ٭بػػا االخػػتبلؼ بينهمػػا بعػوارض خارجػػة كالبيػػاض ك َّ
كالطُّوؿ كالقصر.
ػدؿ علػػى ماىيَّػ و
كلكػػن التَّواطػػؤ قػد يػ ُّ
ػات ٨بتلفػػة كإف اتَّفقػػت ُب األصػػل مثػػل :اإلنسػػاف
كالفػػرس أصػػلهما (حي ػواف) بينمػػا موضػػوعهما حقػػائق ٨بتلفػػةَّ .أمػػا موضػػوعنا ىنػػا فهػػو ُب
حق ػ ػػائق غ ػ ػػّب ٨بتلف ػ ػػة  -إال م ػ ػػن حيػ ػ ػ الوج ػ ػػود كالع ػ ػػدـ– كى ػ ػػي اإلنس ػ ػػاف ا٤بكلَّ ػ ػػف،..
٧بل ٥با ىنا.
كاالعتبارات األخرل ال َّ
كمػػا ذكػػره مػػن احملظػػور ُب اسػػتخداـ آّػػاز حي ػ إنَّػػو يػػؤدم إٔب اسػ ً
ػتخداـ اللَّفػػَ ُب
حقيقتو ك٦بازه ُب آف كاحد –علػى مػا فيػو مػن ا٣بػبلؼ -قػد دفعنػاه مػن حيػ اسػتخدامو
شائع.
أمر ه
ُب ٦بازه فظسب على اعتبار التَّغليب ،كىو ه
ك .أرل َّ
الراجح ىو قوؿ ا١بمهور باعتبار آّاز لكن على أنَّو من بػاب التَّغليػب،
أف َّ
نت ذل من قبل.
كىو سائ هغ
ه
كمعركؼ عند العرب كما بيَّ ي
ز .ال ش ػ َّ َّ
أف مػػن يقػػوؿ با٢بقيقػػة أك مػػن يقػػوؿ بآّػػاز ال يرفضػػوف األدلَّػػة األخػػرل
السنة كالقياس كاإلٝباع.
من ُّ
فرؽ بْب الولد كاالبن فيجتمعاف كيفَبقاف..
حٜ .بَّة ه
ط .بياف أحكاـ أخرل تَبتَّب على ذل .
الصيغة من النّْداء فهو.]ٓ[ :
َّأما عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه ّْ
118

ػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

أيضا.]ٓ[ :
َّأما عدد التَّكرار فهو ن
كىي على النَّظو اآلٌب:
[األعراؼ[ ،]ّٓ – ُّ – ِٕ – ِٔ:يس.]َٔ:
عاشرا:
ً

َ

ﵟ ..يَة ك ْٔ ِم...ﵞ [البقرة:]ْٓ:

ػربد(ُ) ُب (ا٤بقتضػب)،
َّأما إذا أضيف ى
ا٤بنادل إٔب النَّفس ففػي ذلػ أقاكيػل ذكرىػا ا٤ب ٌ
كذكر َّ
أف من أجودىا حذؼ الياء ،كذل كقول ( :يا غبلـ أقبل) ،ك(يا قوـ ال تفعلوا).
َ
َ
َ
َ َ ٍّ ُ
َ
َ َْ
ْ ُ ُ ْ َ َْ ْ ً
ٔنﵞ
قاؿ اهلل  :ﵟية كٔ ِم ال أظدىسً غييِّ أجصاﵞ [ىػود ،]ُٓ:كقاؿ :ﵟيزة غِجزةدِ ـزةتل ِ
[الزمر.]ُٔ:

َ َ ََ َ
(ِ)
َ ّ
ب ال دزززش ْر لَع األ ْر ِضﵞ
ػل م ػػا ك ػػاف ُب الق ػػرآف م ػػن ذا  .كقول ػػو :ﵟر ِ
ك ػ ُّ

ككػػذل
[نػوح .]ِٔ:كإ٭با كاف حذفها الوجو؛ ألهنا زيػادة ُب االسػم غػّب منفصػلة منػو معاقبػة للتَّنػوين
حالَّة ُب ٧بلّْو ،فكاف حذفها ىا ىنا كظػذؼ التَّنػوين مػن قولػ ( :يػا زيػد) ،ك(يػا عمػرك)،
ككانػػت أحػػرل بػػذل  ،إذ كانػػت تػػذىب ُب ا٤بوضػػع الػػذم يثبػػت فيػػو التَّنػػوين .كذل ػ إذا
التقػػى سػػاكناف كىػػي أحػػدٮبا .تقػػوؿ( :جػػاءين غبلمػػي العاقػػل) ،ك(جػػاءين زيػػد العاقػػل)،
الس ػاكنْب ،كمػػع ذا فػ َّ
ػإف اليػػاء
الس ػاكنْب ،كٙبػػذؼ اليػػاء؛ اللتقػػاء َّ
فتظػ َّػرؾ التَّنػػوين؛ اللتقػػاء َّ

با٤بربد ،إماـ العربيَّة (ببغداد) ُب
(ُ) ا٤بربد ىو َّ
٧بمد بن يزيد بن عبد األكرب الثمإب األزدم ،أبو العباس ،ا٤بعركؼ ٌ
أئمة األدب كاألخبار .مولده (بالبصرة) ككفاتو (ببغداد) .من كتبو( :الكامل)
زمنو ،كأحد َّ

ك(ا٤بقتضب)ِٖٔ[...ىػ] .انظر :األعبلـ (ٕ ،)ُْْ/سّب أعبلـ النُّببلء (ُّ ،)ٕٓٔ/األنساب
ا٤بفسرين ،لؤلدنركم (ص ،)ُْ:معجم ا٤بؤلفْب
(ُ ،)ُّٓ/بغية الوعاة (ُ ،)ِٔٗ/طبقات
ّْ
(ُِ ،)ُُْ/الواُب بالوفيَّات (ِ ،)ُٔٗ/تاريخ اإلسبلـ (ُِ ،)ِٗٗ/شذرات َّ
الذىب (ِ،)َُٗ/

كفيات األعياف (ْ.)ُّّ/
(ِ) أم :من ذل القبيل.
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كالكس ػ ػػرة تس ػ ػػتثقبلف ،كالكس ػ ػػرة ت ػ ػ ُّ
ػدؿ عل ػ ػػى الي ػ ػػاء ،إذا ح ػ ػػذفتها دل ػ ػػت عليه ػ ػػا كس ػ ػػرها،
كأكضظت ل ا٤بعُب .فهذا القوؿ ا٤بختار(ُ).
كإف افتتػػاح ا٣بطػػاب بنظػػو :ﵟيَززة كَز ْ
زٔ ِمﵞ إيػػذا هف بأٮبيَّػػة مػػا سػػيلقى إلػػيهم؛ َّ
َّ
ألف النّْػداء
ػتعمل ُب طلػب
طلب اإلقباؿ .ك٤با كاف ىنا ليس لطلب إقبػاؿ قومػو إليػو ،لكػن النّْػداء مس ه
اإلقبػػاؿ آّػػازم ،كىػػو توجيػػو أذىػػاهنم إٔب فهػػم مػػا سػػيقولو .كاختيػػار التَّعبػػّب عػػنهم بوصػػف
ػّب ٥بػم؛ َّ
ألف
كوهنم قومو ٙببيب ٥بم ُب نفسو ليأخذكا قولو مأخذ قوؿ النَّاصح ا٤بتطلّْب ا٣ب ى
ػّبا .كحػ ػػذفت يػ ػػاء ا٤ب ػػتكلم مػ ػػن ا٤بنػ ػػادل ا٤بض ػػاؼ إليهػ ػػا علػ ػػى
ا٤ب ػػرء ال يريػ ػػد لقومػ ػػو إال خ ػ ن
االستعماؿ ا٤بشهور ُب (نداء ا٤بضاؼ إٔب ياء ا٤بتكلّْم)(ِ).
الصيغة من النّْداء فهو.]ّٖ[ :
َّأما عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه ّْ
أيضا.]ّٖ[ :
َّأما عدد التَّكرار فهو ن
كىي على النَّظو اآلٌب:

[البقػػرة[ ،]ْٓ:ا٤بائػػدة[ ،]ُِ – َِ:األنعػػاـ[ ،]ُّٓ – ٕٖ:األع ػراؼ– ُٔ – ٓٗ:
ٓٔ – ٕٔ – ّٕ – ٕٗ – ٖٓ – ّٗ][ ،يػػونس[ ،]ْٖ:ى ػػودُٔ – ُٓ – َٓ – ِٖ:
(ُ) ا٤بقتضب (ْ .) ِْٔ –ِْٓ/كانظر :األقواؿ األخرل ُب (ا٤بقتضب) ،..كانظر :األصوؿ ُب النَّظو ،البن
السراج (ُ ،)َّْ/الكليَّات (ص ،)َُِّ:كانظر :باب إضافة ا٤بنادل إٔب نفس ُب (الكتاب)
َّ
الرسم ُب (النَّشر ُب
لسيبويو ،بتظقيق :عبد السبلـ ىاركف (ِ .)َِٗ/كقد جاء بياف ياءات َّ
الزكائد على َّ
ا١بزرم  أهنا تأٌب ُب أكاخر الكلم ،كتنقسم على قسمْب:
ابن
ّْ
القراءات العشر) حي ذكر ي
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ ُ
أحدٮبا :ما حذؼ من آخر اسم منادل ٫بو :ﵟيَة ك ْٔ ِم ىل ْس خثْيؾ ُذس ًْﵞ [األعراؼ ،]ٕٗ:ﵟيَة ك ْٔ ِم إِن

ُْ
نِ ُذ ًْﵞ [يونس،]ْٖ:
َ ّ
ب
ُّ
[الزخرؼ ،]ٖٖ:ﵟر ِ

َ
َ َ ّ ٍّ َ ُ
ب إِن ْؤالءِﵞ
ﵟيَة غ َِجةد َِيﵞ [العنكبوت ،]ٓٔ:ﵟيَة خثَ ِ
خﵞ [يوسف ،]ْ:ﵟية ر ِ
ّ َ
إ ِ ِّن َُش ْر ُتﵞ [آؿ عمراف ،]ّٓ:كىذا القسم ٩با ال خبلؼ ُب حذؼ الياء منو ُب

ا٢ب الْب ،كالياء من ىذا القسم (ياء إضافة) كلمة برأسها استغِب بالكسرة عنها ،كٓب يثبت ُب ا٤بصاحف من
اذليَ َ
َ
َ
اذليَ
آٌ ُِٔاﵞ [العنكبوت ،]ٓٔ:كﵟيَة غ َِجةد َِي
ذل سول موضعْب ببل خبلؼ كٮبا :ﵟيَة غ َِجةد َِي
َ

ٌ

ُ

َ

َ ْ ُ
َ
أْ َ
س ًُﵞ [الزخرؼ....]ٖٔ:كال يقَّراء
[الزمر ،]ّٓ:كموضع ٖببلؼ ،كىو ﵟيَة غ َِجةدِ ال ر ْٔف غيي
سـٔاﵞ ُّ
َ َ َ ٍّ ُ
[الزمر."]ُٔ:
٦بمعوف على حذؼ سائر ذل إال
موضعا اختص بو (ركيس) ،كىو ﵟية غِجةدِ ـةتلٔ ِنﵞ ُّ
ن

النَّشر ُب القراءات العشر (ِ.)َُٖ–ُٕٗ/
(ِ) انظر :التَّظرير كالتَّنوير (ُُ.)ِّٔ/
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– ّٔ – ٖٕ – ْٖ – ٖٖ – ِٗ][ ،ط ػ ػ ػ ػ ػػو[ ،]َٗ – ٖٔ:ا٤بؤمن ػ ػ ػ ػ ػػوف[ ،]ِّ:النَّم ػ ػ ػ ػ ػػل،]ْٔ:
[الزخػرؼ،]ُٓ:
[الزمر[ ،]ّٗ:غافرُّ ،]ّٗ – ّٖ – َّ – ِٗ:
[العنكبوت[ ،]ّٔ:يسُّ ،]َِ:
[الصف[ ،]ٓ:نوح.]ِ:
َّ
َ َ َّ َ ْ َ ُ
الحادي عشر :ﵟ ..ية خحٓة الٍأل...ﵞ [يوسف:]ّْ:

الرؤسػ ػػاء ٠بُّػ ػوا بػ ػػذل ؛ ألهنػ ػػم ًم ػ ػبلءه ٗبػ ػػا ٰبتػ ػػاج إليػ ػػو ،ك(ا٤بػ ػػؤل)- :مهمػ ػػوز
(ا٤بػ ػػؤل)ُّ :
مقصور -ا١بماعة.
كقيل :أشراؼ القوـ ككجوىهم كرؤساؤىم َّ
كمقدموىم الذم يرجع إٔب قو٥بم(ُ).
كقيل٠ :بُّوا بذل ؛ ٤ببلءهم ٗبا يلتمس عندىم مػن ا٤بعػركؼ كجػودة ال َّػرأم؛ أك ألهنػم
الصدكر ىيبة ،كا١بمع( :أمبلء) ،مثل :سبب كأسباب(ِ).
ٲبلئوف العيوف أّٔة ،ك ُّ
"خطاب لؤلشراؼ من العلماء كا٢بكماء"(ّ).
السعود :)
كُب (تفسّب أيب ُّ
ه
ظن بو العلم"(ْ).
خطاب لؤلشراؼ ٩بن يي ُّ
كُب (ركح ا٤بعاين) " :ه
الصيغة من النّْداء فهو.]ٓ[ :
َّأما عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه ّْ
أيضا.]ٓ[ :
َّأما عدد التَّكرار فهو ن
كىي على النَّظو اآلٌب:
[يوسف[ ،]ّْ:النَّمل[ ،]ّٖ – ِّ – ِٗ:القصص.]ّٖ:

(ُ) انظر مادَّة( :مؤل) ُب (لساف العرب) (ُ ،)ُٖٓ/تاج العركس (ُ ،)ّْٕ/هذيب اللغة (ُٓ.)َِٗ/
مهمات التَّعاريف ،فصل البلـ ،مادَّة( :مؤل)
(ِ) انظر مادَّة( :مؤل) ُب (ا٤بصباح ا٤بنّب) (ُ ،)ِٗٗ/التَّوقيف على َّ
(ص.)ّٕٔ:

السعود (ْ ،)َِٖ/كانظر :فتح القدير (ّ.)ّٕ/
(ّ) انظر :تفسّب أيب ُّ
(ْ) ركح ا٤بعاين (ُِ.)َِٓ/
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الثاني عشر:

َ َ
الزمر ،..]َُ:ﵟيَة غ َِجةد َ
ِي..ﵞ [العنكبوت:]ٓٔ:
ﵟ..ية غِجةدِ...ﵞ [ ُّ

الصيغة ُّ
يدؿ علػى عبوديَّػة اإلنسػاف هلل  ،ك َّ
أف اإلنسػاف قػد خلػق
كا٣بطاب ّٔذه ّْ
ََ َ َْ ُ ْ
زط إال ِحلَ ْػ ُج ُ
زَ َوا ن ْ َ
اْل ٍّ
ونﵞ [ال َّػذاريات،]ٓٔ:
زس
ِ
 :ﵟوٌة ريلخ ِ

ألجػل ذلػ  ،قػاؿ اهلل
ػدؿ علػ ػػى العنايػ ػػة بػ ػػأمر ىػ ػػذا ا٤بخلػ ػػوؽ ،كق ػ ػد َّ
كمػ ػػا يػ ػ ُّ
دؿ علػ ػػى ذل ػ ػ اإلضػ ػػافة إٔب (يػ ػػاء
ا٤بػػتكلّْم)(ُ)..ككػػذل النّْػػداء ب ػػ( :يػػا) حي ػ سػػبق بيػػاف مػػا فيػػو مػػن ا٢بكػػم الكثػػّبة ،كالػػٍب
يستفاد منها العناية بأمر ا٤بخلوؽ.
ٔ  -ﵟيَة غ َِجةد َِيﵞ:
الصيغة من النّْداء فهو.]ِ[ :
عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه ّْ
َّأما ي
أيضا.]ِ[ :
عدد التَّكرار فهو ن
َّأما ي
كىي على النَّظو اآلٌب:
[الزمر.]ّٓ:
[العنكبوتُّ ،]ٓٔ:
ٕ  -ﵟيَة غ َِجةدِﵞ:
الصيغة من النّْداء فهو.]ّ[ :
عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه ّْ
َّأما ي
أيضا.]ّ[ :
عدد التَّكرار فهو ن
َّأما ي
كىي على النَّظو اآلٌب:
[الزخرؼ.]ٖٔ:
[الزمرُّ ،]ُٔ – َُ:
ُّ

كىػػذا بالنّْسػػبة لق ػراءة حفػػص عػػن عاصػػمَّ ،أمػػا بيػػاف الق ػراءات فقػػد قػػاؿ ابػ يػن ا١بػػوزم
آٌ ُِززٔا إ ٍّن أ َ ْر ِ َوا ِظز َ
 عنػد تفسػّب قػػوؿ اهلل  :ﵟيَززة غ َِجززةد َِي اذلي ز ََ َ
زػ ٌح ـَإيٍّز َ
زةي
ِ
ِ
َ

ا٤بنادل إٔب النَّفس ُب صيغة ا٣بطاب بػ :ﵟ..يَة ك ْٔ ِم..ﵞ.
(ُ) قد سبق بياف ما أضيف من ى
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َ

ُُْ
ابن عامر :ﵟيَة غ َِجةد َِيﵞ بتظريػ
ـةخجس ِ
ونﵞ [العنكبوت" .]ٓٔ:قرأ ابن كثّب كنافع كعاصم ك ي
ػائي بإسػػكاهنا"(ُ) .قػػاؿ الشػػوكاين  عنػػد تفسػػّب
اليػاء ،كقػرأ أبػػو عمػػرك كٞبػػزة كالكسػ
ُّ
ُ ْ
َ َْ َُ
سـززٔاﵞ [الزمػػر" :]ّٓ:قػرأ أبػػو عمػػرك كيعقػػوب
قػػوؿ اهلل  :ﵟكززو يَززة غ َِجززةد َِي اذليززَ أ
ػائي كخلػف :ﵟيَة غ َِجةد َِيﵞ بإسػكاف اليػاء،
ك
ُّ
ا١بظدرم كابن ٧بيصن كاألعمش كٞبزةي كالكس ُّ
(ِ)
َ َ َ
ككقفػا،
أيضا" :قرأ ا١بمهػور :ﵟية غِجزةدِيﵞ بإثبػات اليػاء كص نػبل ن
كفتظها الباقوف"  .كقاؿ ن
(ّ)
كركل أبو بكر عن عاصم أنَّو يقف بغّب ياء"  .كقاؿ عند تفسػّب قولػو  :ﵟيَة غ َِجزةدِ
َ ٌْ َ َْ ُ
سُ
ابن عامر كأبو عمرك :ﵟية غجزةديﵞ بإثبػات
ك
نافع
أ
ر
ق
"
]
ٖٔ
خرؼ:
الز
[
ﵞ
ً
ال رٔف غيي
ُّ
ي
كزر بػػن حبػػيش بإثباهػػا كفتظهػػا ُب ا٢بػػالْب ،كق ػرأ
ككقفػا ،كق ػرأ أبػػو بكػػر ُّ
اليػػاء سػػاكنة كصػ نػبل ن
الباقوف ٕبذفها ُب ا٢بالْب"(ْ).
كقد جاء توجيو ىػذه القػراءات ُب (ا٢بجػة)" :قولػو  :ﵟيَة غ َِجةد َِي اذلي ََ َ
آٌ ُِٔاﵞ
ي َّ
َ

ُ

[العنكبوت ،]ٓٔ:ﵟيَة غ َِجةد َِي اذلي ََ أ ْ َ
فا٢بجػة
سـٔاﵞ [الزمػر ]ّٓ:يقرآف بإثبات اليػاء كحػذفهاَّ ،
ألف أص ػػل ك ػػل ي ػ و
٤ب ػػن أثب ػػت أنَّػ ػو أت ػػى ب ػػالكبلـ عل ػػى أص ػػلو؛ َّ
ػاء اإلثب ػػات ،كالف ػػتح اللتق ػػاء
ّْ
الساكنْب ،كا٢بي َّجػة ٤بػن أسػكنها كحػذفها لفظنػا أنَّػو اجتػزأ بالكسػرة منهػا كحػذفها؛ َّ
ألف بنػاء
َّ
النّْ ػداء عل ػػى ا٢ب ػػذؼ ،كاالختي ػػار ٤ب ػػن ح ػ َّػرؾ الي ػػاء ب ػػالفتح أف يق ػػف بالي ػػاء؛ ألهن ػػا ثابت ػػة ُب
السواد"(ٓ).
َّ
َ َْ َُ
كجاء ُب موضع آخػر ُب قولػو  :ﵟيَة غ َِجةد َِي اذليزَ أسـزٔاﵞ يقػرأ ٕبػذؼ اليػاء
كإثباها ،فا٢بي َّجة ٤بن حذؼ أنَّو اسػتعمل ا٢بػذؼ ُب النّْػداء لكثػرة دكره ُب الكػبلـ ،كا٢بي َّجػة
٤بن أثبت أنَّو أتى بو على األصل"(ٔ).

(ُ) زاد ا٤بسّب (ّ.)ُِْ/
(ِ) فتح القدير (ْ ،)ِّْ/كانظر :تفسّب القرطيب (ُّ.)ّٖٓ/
(ّ) فتح القدير (ْ.)ّٓٗ/
(ْ) ا٤بصدر السابق (ْ.)ْٔٓ/
السبع (ُ.)ُِٖ/
(ٓ) ا٢بي َّجة ُب القراءات َّ
(ٔ) ا٤بصدر السابق (ُ.)َُّ/
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الصػػيغة مػػا يػ ُّ
ػدؿ علػػى َّ
كا٢باص ػل َّ
أف اإلنسػػاف ٨بلػػوؽ هلل  قػػد أ ًيمػػر
أف ُب ىػػذه ّْ
ا٤بتفرع عػن العبوديَّػة ،..كفيهػا مػا ي ُّ
ػدؿ علػى العنايػة
بعبادتو َّ
حٌب يتظقَّق فيو معُب التَّكليف ّْ
ػلفت– مػػن داللػػة اإلضػػافة إٔب (يػػاء ا٤بػػتكلّْم) ،كالنّْػػداء ب ػػ:
بػػأمر ىػػذا ا٤بخلػػوؽ –كمػػا أسػ ي
كرىـ اهلل  اإلنساف ،كأنعم عليو بالنّْعم الكثّبة ،ككلَّفو إٔب حْب ،فإذا مػات
(يا)..كقد َّ
اسػَباح مػػن التَّكليػػف ،كانقلػػب إٔب مػػا أعػػدَّه اهلل  لػػو مػػن النَّعػػيم الػػدَّائم ُب دار ا٣بلػػد
كالكرامة.
ػيم
كإذا جظػػد كخػػالف أمػػر اهلل  فقػػد بػ َّػْب لػػو العاقبػػة كا٤بػػآؿ ،..كاهلل  رحػ ه
بعباده يغفر ٥بم ُّ
كيضاعف ٥بم األجور..
الذنوب،
ي
ي
كٯبمع بْب البشػر العبوديَّػة هلل  ،كالبن َّػوةي آلدـ  ،كٝبيػع النَّػاس متسػاككف
ُب أصل الكرامة اإلنسانيَّة ،كُب أصل التَّكليف كا٤بسػؤكليَّة ،دكف ٛبييػز بيػنهم بسػبب العػرؽ
ػاعي أك غ ػػّب ذل ػ م ػػن االعتب ػػاراتَّ .
كإف
أك اللَّ ػوف أك اللُّغ ػػة أك ا١ب ػػنس أك الوض ػػع االجتم ػ ّْ
الضماف لنمو ىذه الكرامة على طريق تكامل اإلنساف..
الصظيظة ىي َّ
العقيدة َّ
أيض ػػا إٲب ػػاءه إٔب بيع ػػد درج ػػة العبوديَّ ػة ع ػػن مرتب ػػة األلوىيَّ ػة .فينبغ ػػي عل ػػى
كُب اآليػػات ن
ا٤بكلَّف أف يكوف على بصّبة إٔب ما بْب خصائص األلوىيَّة كخصائص العبوديَّة مػن البػوف
الشَّاسع ،ك َّ
أف اهلل  قد َّ
مد ٥بذا ا٤بخلوؽ جسور األمل فكاف قريبنا منو...
عمػا ّْ
ٰبقػق ٥بػم العبوديَّػة هلل
أيضا التَّلويح إٔب غفل ًػة كثػ وّب مػن البش ػر َّ
كُب ىذه اآليات ن
الس ػػعادة ،كا٢بي ػػاة الطَّيّْب ػػة ،كا١ب ػزاء ا٢بس ػػن .ك َّ
أف ٥ب ػػذا التَّكلي ػػف ًحك ػ هػم
 ،كى ػػو طري ػػق َّ
َّ
قدرىا اهلل .
العبد ّْ
متظق نقا بوصف العبوديَّة إال بأصلْب عظيمْب :األكؿ :اإلخبلص
كال يكوف ي

هلل

.

الرسوؿ
كالثاين :متابعة َّ
و
السعادة كالنَّجاة.
حينئذ يرتقي ُب مدارج العبوديَّة كمسال الطَّاعات إٔب سدَّة َّ
.
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الثال عشر:

َ َّ

ُ

ﵟيَة خح َٓة َّ
الص ُظو..ﵞ [ا٤بؤمنوف:]ُٓ:

ٔ  -بغانػاضططظؼ:
الرسػل  بصػيغة النّْػداء( :يػا) ،كأسػتعرض
لقد جاء ا٣بطاب ىنا َّ
موج نهػا إٔب ُّ
يكمػػل مػػا ذكػػر ُب
ا٤بفسػرين ُب بيػػاف ا٤بػراد مػػن النّْػػداء ىنػػا ،كمػػا يػػذكر ىنػػا ّْ
ىنػا بعػػض أقػػوؿ ّْ
(تنوع كجوه ا٤بخاطىبات).
ُّ
ً
ب كػلّّ مػػنهم ُب
فقػد ذكػر غػّبي كاح وػد مػن ّْ
ا٤بفسػرين أهنػم ٓب ٱبػاطىبوا دفعػةن ،بػل يخوطػ ى
(ُ)
زمانػو بصػ و
السػػعود :)
ػيغة مفػػردة؛ ألهنػػم أرسػػلوا ُب أزمنػ وػة ٨بتلفػػة  .كُب (تفسػػّب أيب ُّ
ػإف ىػذا ا٣بطػػاب قػد يح ًكػى لنػا بصػػيغة ا١بمػع مػػع َّ
"ف َّ
أف ك ِّػبل مػػن ا٤بخػاطىبْب ٓب ٱباطػػب إال
بطريػ ػ ػ ػػق االنف ػ ػ ػ ػراد ضػ ػ ػ ػػركرة اسػ ػ ػ ػػتظالة اجتمػ ػ ػ ػػاعهم ُب الوجػ ػ ػ ػػود فكيػ ػ ػ ػػف باجتمػ ػ ػ ػػاعهم ُب
ا٣بطػػاب؟"(ِ) .كقيػػل :ىػػذا خطػػاب للنَّػيب  كا٤بػراد بػػو َّ
أف اهلل  كأنَّػو أخػػرب
الرسػػل  قبلػػو ىػػذا القػػوؿ ،كأمػػرىم ّٔػػذا ،كا٤بعػػُب :كل ػوا مػػن
أنَّػو قػػد قػػاؿ ١بميػػع ُّ
ا٢ببلؿ(ّ).
َّ ُ ُ
أف ظ ػػاىر قولػػو  :ﵟيَزززة َخ َّح َ
كا٢باصػػل َّ
الرسػػل
ػل
ػ
ك
ػع
ػ
م
ػاب
ػ
ط
خ
ﵞ
زززو
ظ
الص
زززة
ٓ
ّْ ُّ
 ،كلكػ َّػن ذلػ غػػّب ٩بكػػن؛ َّ
متفرقػػة ٨بتلفػػة فكيػػف
ألهنػم أرسػػلوا متفػ ّْػرقْب ُب أزمنػػة ّْ
ٲبكن توجيو ىذا ا٣بطاب إليهم؟ فلهذا اإلشكاؿ اختلفوا ُب تأكيلو على كجوه:

السعود (ْ ،)ِٕٔ/ركح ا٤بعاين (ُِ ،)ِّٗ/الكشاؼ (ّ ،)ّْ/البظر ا٤بديد
(ُ) انظر :تفسّب أيب ُّ
السراج ا٤بنّب (ِ ،)ِٖٓ/تفسّب
(ّ ،)َٖٓ/تفسّب ابن عادؿ (ُْ ،)ِِٓ/تفسّب البيضاكم (ّْْ ،)ٖٗ/
النَّسفي (ِ ،)ُْٕ/تفسّب النَّيسابورم (ٓ.)ُِِ/
السعود (ٔ ،)ُٖ/كانظر :البظر ا٤بديد (ّ ،)َّٗ/فتح البياف ُب مقاصد القرآف (ٖ.)ِّٔ/
(ِ) تفسّب أيب ُّ

(ّ) انظر :تفسّب الوجيز ،للواحدم (ِ ،)ْٕٖ/تفسّب الطربم (ُٗ ،)َْ/معاين القرآف كإعرابو (ْ،)ُٓ/
القرطيب (ُِ.)ُِٖ/
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أف ا٤بعػُب اإلعػبلـ بػ َّ
أحَّدهاَّ :
ككصػى
ػأف ك َّػل رسػوؿ فهػو ُب زمانػػو نػودم ّٔػذا ا٤بعػُبّْ ،

ككصػوا بػو حقي هػق بػأف يؤخػذ
الرسػل ُّ ،
السػامع أف أم نػرا نػودم لػو ٝبيػع ُّ
بو؛ ليعتقػد َّ
بو كيعمل عليو(ُ).
الراجح -كما سيأٌب.-
كىو َّ
وثانيه ََّّاَّ :
الرس ػػل
أف ا٤ب ػراد نبيُّنػػا ؛ ألنَّ ػو ذك ػػر ذل ػ بعػػد انقض ػػاء أخب ػػار ُّ
 ،كإ٭ب ػػا ذك ػػر عل ػػى ص ػػيغة ا١بم ػػع كم ػػا يق ػػاؿ للواح ػػد( :أيُّه ػػا الق ػػوـ ُّ
كفػ ػوا ع ػػِب
َ َ َ

أذاكم) ،كمثلو :ﵟاذلي ََ كةل ل ُٓ ًُ اجلٍّ ُ
ةسﵞ [آؿ عمراف ،]ُّٕ:كىو نعيم بن مسعود(ِ).
الزجاج  ،)ّ(كاختاره الطَّػربم َّ )ْ(
أف ا٤بػراد بػو عيسػى
وثالثها :كىو قوؿ َّ

؛ ألنَّو إ٭با ذكر ذل بعدما ذكر مك ػانو ا١ب ػامع للطَّعػاـ كالشَّػراب؛ كألنَّػو ركل َّ
أف
َ َ َّ َ َّ ُ
الص ُظزوﵞ كلػوا
أمو .كا٤بعُب :كقلنا لعيسػى :ﵟية خحٓة
عيسى  كاف يأكل من غزؿ ّْ
َ ْ
اخ ٍَئُا َص ِ ً
ةتةﵞ كما يقاؿ للواحػد:
من ا٢ببلؿ الذم طيَّبو اهلل  لكم دكف ا٢براـ ،ﵟو
(أيُّها القوـ ُّ
كفوا عِب أذاكم).

الرازم (ِّ ،)َِٖ/البظر احمليط (ٕ ،)ٓٔٔ/ابن عادؿ (ُْ،)ِِٓ/
(ُ) انظر :الكشاؼ (ّ ،)ّْ/تفسّب َّ
تفسّب النَّسفي (ِ ،)ُْٕ/تفسّب النَّيسابورم (ٓ.)ُِّ-ُِِ/
(ِ) انظر :تفسّب الطَّربم (ِ ،)ُُٗ/تفسّب القرطيب (ُِ ،)ُِٕ/الرازم (ٓ ،)ُّّ/تفسّب مقاتل (ُ،)ُّٔ/
تفسّب القرآف العظيم ،البن أيب حاًب (ُُٕ ،)ِِٓ/بر العلوـ (ُ ،)ِٔٔ/الكشف كالبياف (ِ،)ُُّ/
النكت كالعيوف (ُ ،)ُِٔ/السمعاين (ُ ،)َّٖ/البغوم (ُ ،)ّْٓ/زاد ا٤بسّب (ُ ،)ّْٗ/فتح القدير
حملمد  ،كخرج
(احملرر الوجيز) أف يكوف ا٣بطاب َّ
(ُ .)ْٖٓ/كتوجيو ىذا القوؿ كما ُب َّ
كجيزا َّ
كل نيب أك ىي طريقتهم الٍب ينبغي ٥بم الكوف
ّٔذه ّْ
أف ىذه ا٤بقالة قد خوطب ّٔا ُّ
الصيغة ليفهم ن
الربا) فأنت ٚباطبو با٤بعُب ،كقد اقَبف بذل َّ
أف
عليها ،كىذا كما تقوؿ لتاجر( :يا ي٘بَّار ينبغي أف ٘بتنبوا ّْ

احملرر الوجيز (ْ ،)ُْٔ/كانظر :تفسّب القرطيب (ُِ.)ُِٖ/
ىذه ا٤بقالة تصلح ١بميع صنفو .انظرَّ :
للزجاج (ْ.)ُٓ/
(ّ) انظر :معاين القرآف كإعرابوَّ ،

الرازم (ِّ، )ُِٖ/
(ْ) انظر :تفسّب الطربم (ُٗ ،)َْ/الدر ا٤بنثور (ٔ ،)َُِ/ابن كثّب (ٓ ،)ْٕٖ/تفسّب َّ

ا٥بداية إٔب بلوغ النّْهاية٤ ،بكي (ٕ ،)ِْٕٗ/معاين القرآف كإعرابو ،للزجاج (ْ ،)ُٓ/السمعاين
(ّ ،)ْٕٖ/البغوم (ّ ،)ّٕٔ/زاد ا٤بسّب (ّ ،)ِْٔ/فتح القدير (ّ.)ٕٕٓ /
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ٕ  -اضتَّرجغّّ:
األكؿ؛ ألنَّػو أكفػق للفػَ اآليػة؛
َّأما َّ
الَبجيح بْب ىذه األقواؿ ّْ
فإين أرل تػرجيح القػوؿ َّ
(ُ)
كألنَّو ركم عن ّْأـ عبد اهلل أخت َّ
شداد بن أكس أهنا بعثػت إٔب رسػوؿ اهلل 
بقدح من لىىب ُب َّ
ػوؿ  إليهػا ،كقػاؿ:
ا٢بر عند فطره كىو صائم َّ
الرس ي
فرده َّ
شدة ّْ
رده ،كقػاؿ(( :مَّن أيَّن هَّز َّ
الشَّاة؟))،
((من أين لك هزا؟)) ،فقالت :من شػاة ٕبٍ ،بَّ َّ

فقال ػػت :اشػ ػَبيتها ٗب ػػإب فأخ ػػذهٍ .بَّ إهن ػػا جاءت ػػو كقال ػػت :ي ػػا رس ػػوؿ اهلل ٓب رددتَّػ ػو؟ فق ػػاؿ
(( :بَّ َّ َّ ََّّزلك أمَّ َّ َّ ََّّر الرس َّ َّ َّ َّ أن ال ي َّ َّ َّ َّ كلوا إال طيبً َّ َّ َّ َّا ،وال يعملَّ َّ َّ ََّّوا َّإال
صالحا))"(ِ).
ً

كيتبْب ٩با سبق ما لذل ا٣بطاب القرآين الذم جاء بصيغة النّْداء (يا) من أثر علػى
َّ
الرسل  ينعكس على َّأم ًة ّْ و
كعمبل
هجا ن
كتطبيقػا؛ ألهنػم األسػوةي
ُّ
ن
كل رسوؿ منهم من ن
ُب ذل ...
ٖ  -طاػغدتغادػططاػوضؽػاضطظادَى:
ٍّ
ةتﵞ [ا٤بؤمنوف ]ُٓ:ففيو كجهاف:
أما قولو  :ﵟٌ ََِ اىػ ّي ِ َج ِ
َّ

(ُ) ىي ُّأـ عبد اهلل بنت أكس األنصاريَّة أخت شدَّاد بن أكس٥ .با صظبة .انظر :اإلصابة (ٖ ،)َِٓ/كانظر:
الصظابة (ٔ.)ِّٓٗ/
الثّْقات ،البن حبَّاف (ّ ،)ّْٔ/معرفة َّ
(ِ) كا٢بدي حسن ،أخرجو الطرباين [ِْٖ] ،كا٢باكم [ُٕٗٓ] ،كقاؿ" :صظيح اإلسناد" ،عن ّْأـ عبد اهلل
الزكائد) (َُ" :)ُِٓ/فيو أبو بكر بن أىب مرمي،
أخت شدَّاد بن أكس .قاؿ ا٥بيثمي ُ ب (٦بمع َّ
أٞبد ُب (الزىد) (ص ،) ّٖٗ:كالطرباين ُب (مسند الشَّاميْب) [ُْٖٖ]،
أيضا :ي
كىو ضعيف" .كأخرجو ن
كأبو نعيم ُب (ا٢بلية) (ٔ .)َُٓ/قاؿ ا٤بناكم " :قاؿ ا٢باكم :صظيح فردَّه َّ
الذىيب َّ
بأف أبا بكر
بن أيب مرمي راكيو كاه" التَّيسّب بشرح ا١بامع الصغّب ،للمناكم (ِ.)ُّٗ/
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ألول :أنَّػو ا٢بػػبلؿ .كقيػػل :طيّْبػػات الػػرزؽ حػػبلؿ كصػػاؼ كق ػواـ ،فػػا٢ببلؿ الػػذم ال
ا َّ

الصاُب الػذم ال ينسػى اهلل  فيػو ،كالقػواـ مػا ٲبسػ الػنَّفس
يعصى اهلل  فيو ،ك َّ
كٰبفَ العقل(ُ).
ُّ
ا٤بستلذ من ا٤بأكل كالفواكو(ِ).
والثَّاني :أنَّو ا٤بستطاب
َُ ُُ
َ َّ
زةت
كقاؿ ابن عرفػة ُ ب تفسػّب قولػو  :ﵟيَة خح َٓة اذلي ََ آٌِٔا َكٔا ٌ َِْ َغ ّي ِ َج ِ
َ َ ََْ ُ
ةز ًْﵞ [البقرة ،]ُِٕ:تعقيبا على قوؿ ابن عطية  كغّبه- :الطَّيب ىنا ٯبمع
ٌة رزرِ

َّ
ن
ػبلؿ ا٤بسػ َّ
ػتلذ ،كاآليػػة تشػػّبي بتبعػػيض (مػػن) إٔب َّ
رزؽ .-قػػاؿ ابػػن عرفػػة :كجػػو
ا٢بػ ى
أف ا٢ب ػراـ ه
أف البعض اآلخر ،كىو الذم ليس و
ألف مفهومو َّ
داللتها على ذل من ا٤بفهوـ؛ َّ
ٕببلؿ كال

مستلذ غّب مأذكف فيو.

َ
الص ُظ ُو َُكُٔا ٌِزََ
كعادهم يوردكف ىنا سؤاال كىو أنَّو قػاؿ ُب اآليػة األخػرل :ﵟيَة خ َّح َٓة َّ
ن

ٍّ
زةتﵞ ،كٓب يقػلً ( :مػػن طىيّْبػ ً
ػات ىمػا ىرىزقٍػنىػػا يك ٍم) مػع َّ
للرسػل (فهػػو كػػاف
اىػ ّي ِ َجز ِ
ػاب ُّ
أف تلػ خطػ ه
ى
يكوف) أكٔب ّٔذا اللَّفَ؟ كعادهم ٯبيبوف بوجيهْب:
األولَّ :أم ػا إذا قلنػػاَّ :
إف الػ ّْػرزؽ ال يطلػػق إال علػػى ا٢بػػبلؿ فنقػػوؿ٤ :بػػا كػػاف األنبيػػاء
َّ

مطلقا من غّب تعيْب ا٢ببلؿ ،كغػّبىم لػيس ٗبعصػوـ ،فقيّْػ ىد
أمرا ن
 معصومْب أيمركا ن
ُّ
ا٤بستلذ.
اإلذ يف ُب األكل لو با٢ببلؿ فقط ،فيكوف الطَّيب على ىذا ا٤براد بو:
الرسػ ػػل ُب مق ػػاـ كم ػػاؿ التَّوحي ػػد ،كنس ػػبة ك ػ ُّػل األشػ ػػياء إٔب اهلل
ال َّ ََّّوا الثََّّ َّانيُّ :
 .ك َّأمػ ػا غ ػػّبىم فل ػػيس ك ػػذل فق ػػد ي ػػذىل ح ػػْب اقتط ػػاؼ الثَّم ػػرة ،كيظ ػ ُّػن أهن ػػا م ػػن
ُُ ْ
الشجرة ،كيغفل عن كوف اهلل  ىو الذم أخرجها منها كأنبتها فقيل ٥بم :ﵟَكٔا ٌِزَ
َّ

(ُ) انظر :الكشاؼ (ّ ،)ّْ/تفسّب البيضاكم (ْ ،)ٖٗ/حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب البيضاكم
الرازم (ِّ ،)ُِٖ/غرائب القرآف (ٓ ،)ُِّ/الكليَّات
السراج ا٤بنّب (ِ ،)ِٖٓ/تفسّب َّ
(ّْٔ ،)ّّْ/
(ص.)ََْ:

الرازم (ِّ ،)ُِٖ/تفسّب ابن عادؿ (ُْ ،)ِِٔ/ا٣بازف
احملرر الوجيز (ْ ،)ٓٔٔ/تفسّب َّ
(ِ) انظرَّ :
للجصاص (ّ.)َّٕ/
(ُ ،)َُْ/أحكاـ القرآف،
َّ
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َ َ ََْ ُ
ةز ْ
َّ
الرزؽ كلُّو مػن عنػد اهلل
ذل
أف
ناكؿ
ت
ال
حْب
ا
ك
يعتقد
ٌب
ح
ﵞ
ً
ةت ٌة رزرِ
َّ
َغ ّي ِ َج ِ
َّ
ّْ
كليس للمتسبّْب فيو صنع بوجو(ُ).
ق ػػاؿ ال ػ َّػرازم " :فب ػ َّػْب  أن ػػو كإف ثق ػػل عل ػػيهم ب ػػالنُّ َّبوة كٗب ػػا أل ػػزمهم القي ػػاـ
ّْ
ٕبقهػػا ،فقػػد أبػػاح ٥بػػم أكػػل الطَّيبػػات كمػػا أبػػاح لغػػّبىم .كاعلػػم أنَّػو سػػبظانو كمػػا ق ػػاؿ
،

َ َ
َ َُ ُُ
َ َ َّ َ َّ ُ ُ ُ ُ
َّ
ٍّ
َ
َ
ّ
َ
ةتﵞ فقاؿ للمػؤمنْب :ﵟية خحٓة اذليَ آٌِزٔا َكزٔا
للمرسلْب :ﵟية خحٓة الصظو َكٔا ٌَِ اىػيِج ِ
ُُ ْ
َ َ ََْ ُ
ةز ًْﵞ ،كاعلػم أف تقػدمي قولػو  :ﵟَكٔا ٌ ََِ اىػيجةتﵞ علػى قولػو
ةت ٌة رزرِ
ٌ َِْ َغ ّي ِ َج ِ
َ ْ
اخ ٍَيُززٔا َص ِ ً
كالداللػػة علػػى َّ
الصػاّب ال بػ َّػد كأف يكػػوف مسػػبوقنا
ززةتةﵞ ّْ
 :ﵟو
أف العمػػل َّ
ّ َ ََُْ َ
زٔن َغي ٌ
ِزيًﵞ(ِ) فهػو ٙبػذير مػن ٨بالفػة مػا
فأمػا قولػو  :ﵟإ ِ ِّن ثٍِزة تػٍي
بأكل ا٢ببلؿَّ ،

ػذيرا
ػذيرا ُّ
للرسػػل  مػػع علػ ّْػو شػػأهنم فبػػأف يكػػوف ٙبػ ن
أمػػرىم بػػو ،كإذا كػػاف ذل ػ ٙبػ ن
لغّبىم أكٔب"(ّ).

ٗ  -إجطالػاضظَّتائجػاضطدتغادة:
الرسػل  بصػيغة النّْػداء (يػا) ىػو مػن تن ُّػوع أسػاليب ا٣بطػاب ُب
أ .خطاب ُّ
القرآف الكرمي باعتبار ا٤بخاطىبْب.
بَّ .
إف خطػػأّم ٓب يكػػن دفعػػةن كاح ػػدة ،كإ٭بػػا خوطػػب ك ػ ُّػل كاحػػد مػػنهم ُب زمان ػػو
أصح األقواؿ.
على ّْ
الرس ػػل
(الرس ػػل) عل ػػى ُّ
ج .توض ػػيح أث ػػر م ػػا كٕب أداة النّْ ػػداء (ي ػػا) ،كم ػػا كٕب ا٤بن ػػادل ُّ
أنفسهم .
د .توضيح أثر ما كٕب أداة النّْداء (يا) على َّأم ًة ك ّْل رسوؿ منهم .
ىػػَّ .
الرسل  أسوةه أل٩بهم ُب االمتثاؿ كالعمل كالتَّطبيق.
إف ُّ
أثر ُب ً
كَّ .
تفعيل ا٣بطاب بالنّْسبة للمخاطىبْب.
إف ٥بذه األسوة ه
(ُ) تفسّب ابن عرفة (ُ.)َٓٔ –َٓٓ/

الص ُظ ُو َُكُٔا ٌ ََِ ٍّ
(ِ) كىو ما ختمت بو اآلية ،أعِب :ﵟيَة َخ َّح َٓة َّ
ةت...ﵞ.
اىػ ّي ِ َج ِ

الرازم (ِّ ،)ُِٖ/تفسّب ابن عادؿ (ُْ ،)ِِٔ/ا٣بازف (ّ.)ِّٕ/
(ّ) انظر :تفسّب َّ
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ُّ
زَّ .
يدؿ على أٮبيَّة ما خوطبوا بػو،
الشرائع ،كذل
إف ما خوطبوا بو ٩با اتفقت عليو َّ
فهػم متَّفقػػوف علػػى إباحػة الطَّيبػػات مػػن ا٤بآكػل ،كٙبػػرمي ا٣ببائػ منهػا ،كأهنػػم متَّفقػػوف علػػى
كل و
تنوعت بعض أجناس ا٤بأمورات ،كاختلفػت ب ػها الشَّػرائع ،فإهنػا كلُّهػا
عمل صاّب كإف َّ
ّْ
عمػػل صػػاّب ،كلكػػن تتفػػاكت بتفػ ً
ػاكت األزمنػػة؛ ك٥بػػذا فػ َّ
الص ػا٢بة قػػد اتَّفقػػت
ػإف األعمػػاؿ َّ
ي
ه
ػبلح لؤلمػػم ،كػػاألمر بتوحيػػد اهلل
الرسػػل  كمػػا جػػاؤكا بػػو َّ
عليهػػا ُّ
الش ػرائع فيهػػا صػ ه
الص ػدؽ ،كالوفػػاء بالعهػػد،
 ،كإخػػبلص الػ ّْػدين لػػو ،ك٧ببَّتػػو ،كخوفػػو ،كرجائػػو ،كالػػرب ،ك ّْ
الضػعفاء كا٤بسػاكْب كاليتػامى ،كاإلحسػاف إٔب
كبر الوالدين ،كاإلحساف إٔب ُّ
كصلة األرحاـّْ ،
ا٣بلق ،ك٫بو ذل .
إف مػػا خوطبػوا بػػو يػػنعكس أثػره علػػى أ٩بهػػم ،حيػ يتنبَّػػو ا٤بخػػاطىبوف إٔب َّ
حَّ .
أف أمػ نػرا
حقيق بأف يؤخذ كيعمل بو.
الرسل ُّ ،
نودم لو ٝبيع ُّ
ككصوا بو ه
الصيغة من النّْداء فهو.]ُ[ :
َّأما عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه ّْ
أيضا.]ُ[ :
َّأما عدد التَّكرار فهو ن
كىي[ :ا٤بؤمنوف.]ُٓ:
الرابع عشر:

ََْ

ْ

ﵟ...يَة أْو َحْث َ
ب...ﵞ [األحزاب:]ُّ:
ِ

كال َّ
الصػيغة مػن معػُب ،حيػ يقػوؿ
الرجوع إٔب اآلية لئلحاطة ٗبا يتعلَّق ّٔػذه ّْ
بد من ُّ

َُ َ َ ُ
اهلل  :ﵟِإَوذْ كَةىَ ْ
ةرج ُػٔا َوي َ ْع َذأْذ ُِن ـَص ٌ
س ًْ ـَ ْ
خ َغةن َف ٌح ٌِِْ ُٓ ًْ يَة أ َ ْْ َو َح ْْث َ
يزق
ى
ةم
ل
ٌ
ال
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ُ ٍّ ٍّ َ ُ ُ َ ٍّ ُ ُ َ َ َ ْ َ ٌ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ
ِزص ً
ون إال ـ َ
اراﵞ .ـلزٔسل :
ًٌِِٓ اجل ِِب حلٔلٔن إِن بئتِة غٔرة وٌة ِِه ث ِػٔر ٍة إِن ي ِصيس
َ ٌ
ﵟِإَوذْ كَةىَز ْ
ززخﵞ أنَّػ ى الفع ػػل إشػػارة إٔب رخ ػػاكهم كتػػأنثهم ُب األق ػواؿ كاألفعػػاؿ ﵟ َغةنِفزززح
َ َْ َ
ْ
ٌِززِ ُٓ ًْﵞ ،أم :قػوـ كثػّب مػػن مػوتى القلػوب كمرضػاىا يطػػوؼ بعضػهم بػبعض ،ﵟيززة أْززو
َْ
ْث َبﵞ عػدلوا عػن االسػم -الػذم ك٠بهػا بػو النَّػيب  مػن (ا٤بدينػة) ك(طيبػة) مػع
ح ِ

حسنو -إٔب االسم الذم كانت تدعى بػو قػدٲبنا مػع احتمػاؿ قبظػو باشػتقاقو مػن (الثَّػرب)
121

ػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

إظهارا للعدكؿ عن اإلسبلـ يقاؿ( :ثرب عليو ثربنػا) ،ك(أثػرب)،
الذم ىو اللَّوـ كالتَّعنيف ن
كذك ػره ب ػػو(ُ) .ك َّ
ٗبع ػػُب( :ث ػػرب تثريبنػ ػا) -إذا الم ػػو كع ػ َّػّبه بذنب ػػو َّ
أكػ ػدكا بنف ػػي ا١ب ػػنس لكث ػػرة
َ

َُ َ ُ
سْ
قيامػا أك موضػع قيػاـ تقومػوف بػو -علػى
:
أم
،
ﵞ
ً
٨بالفتهم ُب ذلػ فقػالوا :ﵟال ٌلةم ى
ن
بالضػ ّْم )ِ(-ا٤بعػُب :ال إقامػةى أك موضػع إقام وػة ُب
قراءة ا١بماعة بالفتح ،كعلػى قػراءة حفػص َّ
َ

مكاف القتاؿ كمقارعة األبطاؿ ،ﵟـ ْةر ِج ُػٔاﵞ إٔب منازلكم ىرابنا ،ككونوا مع نسائكم أذنابنػا،
األكؿ علػػى كجػػو ا٤بصػػارحة لتكػػوف لكػػم عنػػد ىػػذه ا١بنػػود يػػد"(ّ) إٔب آخػػر
أك إٔب ديػػنكم َّ
ما ذكره.
الصيغة من النّْداء فهو.]ُ[ :
َّأما عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه ّْ
أيضا.]ُ[ :
َّأما عدد التَّكرار فهو ن
كىي :األحزاب.]ُّ[ :

الصظاح)(" :الثَّرب) :شظم قد غشي الكرش كاألمعاء رقيق،
(ُ) كقد جاءت ىذه ا٤بعاين ٨بتصرة ُب (٨بتار ّْ
ك(التَّثريب) :التَّعبّب كاالستقصاء ُب اللَّوـ ،ك(ثرب عليو تثريبنا) قبح عليو فعلو ،ك(يثرب) مدينة رسوؿ اهلل
الصظاح ،مادَّة( :ثرب) .كزاد ُب (ا٤بغرب)" :كىي ٨بصوصة با٢بمى " .ا٤بغرب،
٨ ."بتار ّْ
ُّ
يدؿ على أهنم عدلوا عن
مفص نبل ُب (لساف العرب) ،مادَّة( :ثرب) .كإف ذل
مادَّة( :ثرب) .كقد جاء َّ

االسم الذم ك٠بها بو النَّيب  من (ا٤بدينة) ك(طيبة) مع حسنو إٔب االسم الذم كانت تدعى

البقاعي ُ ب (نظم الدُّرر) (ٔ.)ّٖ/
بو قدٲبا مع احتماؿ قبظو كما ذكر
ُّ
َُ َ َ ُ
ْ
بضم ا٤بيم األكٔب اسم مكاف من
(ِ) كُب (اإلٙباؼ)" :كاختلف ُب ﵟال ٌلةم ىسًﵞ [األحزاب ]ُّ:فظفص ّْ

(أقاـ) ،أم :ال مكاف إقامة ،أك مصدرا منو ،أم :ال إقامة .كقرأ بالضَّم ُب ثاين (الدُّخاف) :ﵟإ ٍّن ال ْ ٍُ ٍّذلِ َ
ِ
ّْ
ن
َ
ِِف ٌَ َلة ٍم أٌِ ٍ ﵞ [الدُّخاف ]ُٓ:نافع كابن عامر كأبو جعفر ،كافقهم األعمش كالباقوف بالفتح فيهما مصدر
َََ
ةم
األكؿ من (الدُّخاف) :ﵟوٌل ٍ
قاـ ،أم :ال قياـ أك اسم مكاف منو ،أم :ال مكاف .كأٝبعوا على فتح َّ
َ
يمﵞ [الدُّخاف ."..]ِٔ:إٙباؼ فضبلء البشر (ص ،)ِْٓ:كانظر :معاين القرآف ،للنَّظاس (ٓ،)ُّّ/
ن ِص ٍ

للزجاج (ْ ،)ُِٗ/البظر احمليط (ٖ ،)َْٔ/تفسّب أيب السعود
إبراز ا٤بعاين (ِ ،)ْٕٔ/معاين القرآفَّ ،

(ٕ ،)ْٗ/ركح ا٤بعاين (ُُ.)ُٕٓ/
(ّ) بقليل من التَّصرؼ عن (نظم الدُّرر) (ٔ.)ّٖ/
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الخامس عشر:

َ َ َ ٍّ ّ
ِب...ﵞ [األحزاب:]ِّ:
ﵟية ن ِعةء اجل ِ ِ

ٔ  -بغانػاضططظؼ:

ػاص إضػػافة تػ ُّ
ػدؿ علػػى
سػػبق بيػػاف أنَّػػو مػػن نػػداء النّْسػػبة ،كىػػو مػػن ا٤بضػػاؼ إٔب ا٣بػ ّْ
(ُ)
ػداؤىن
ػظهن كن َّ
إليهن ؛ إلظهار االعتناء بنص َّ
التَّشريف .كفيو "تلوين للخطاب كتوجيو لو َّ
ػيهن
ىهنػػا ،كفيمػػا بعػػد باإلضػػافة إليػػو عليػػو ؛ ألهنػػا الػػٍب يػػدكر عليهػػا مػػا يػػرد علػ َّ
اجػا كمػػا ال
ػوهنن نسػػاء ُب ا٤بوضػػعْب أبلػػغ مػػن اعتبػػار كػ َّ
مػػن األحكػػاـ ،كاعتبػػار كػ َّ
ػوهنن أزك ن
ا٤بتأمل"(ِ).
ٱبفى على ّْ
ٍّ َ ْ ُ ٍّ َ ََ
زس ٌ َ
َ َ َ
ّ
ِزَ
ِب لعُت نأخ ٍ
كقد جاء ُب ٛباـ معػُب اآليػة -أعػِب :قولػو  :ﵟية ن ِعةء اجل ِ ِ
اىجّ ِ َعززةءِﵞ [األحػزاب - ]ِّ:مػا يػ ُّ
ػدؿ علػػى مكانػػة نسػػاء النَّػػيب  ،كأٮبيَّػػة ا٣بطػػاب
الصيغة ،كّٔذا الوصف ،كّٔذه اإلضافة الٍب ُّ
تدؿ على التَّشريف.
إليهن ّٔذه ّْ
َّ
ألف (األح ػ ىػد) ع ػػاـّّ يص ػػلح للواح ػػد كاالثن ػػْب كا١بم ػػع كا٤ب ػ َّ
كٓب يق ػػل :كواح ػػدة؛ َّ
ػذكر
(ّ)
كا٤بؤنَّػ ػ  ،ف ػػا٤بعُب :كجماع ػػات م ػػن ٝباع ػػات النّْس ػػاء إذا تقص ػػيت َّأمػ ػة النّْس ػػاء ٝباع ػػةن
ص ػ يك َّن اهلل  بػػو مػػن قرب ػػة
ػيهن ٝباع ػةه تسػ َّ
ٝباعػػة ٓب توجػػد فػ َّ
ػاكيكن ُب الفضػػل٤ ،بػػا ىخ ى
بيوتكن(ْ).
بقرب رسوؿ اهلل  ،كنزكؿ الوحي الذم بينو كبْب اهلل ُ ب
َّ
"ك(النّْساء) اسم ٝبع للمرأة ال كاحد لو من لفظو ،كا٤براد بػو ىنػا :األزكاج .كإطػبلؽ
َ َ َ ٍّ ّ
زِبﵞ [األحػزاب ،]َّ:كبػدكف
ػّبا٫ ،بػو :ﵟية ن ِعزةء اجل ِ ِ
النّْساء على األزكاج شائع باإلضافة كث ن
َ َ َّ َ ٍّ َّ ُ ْ َ ْ َ َ
م إ ْن ُنِْ ُ ٍّ
ادلجْ َية َوزيجَ َذ َٓة َذ َذ َػةىَ ْ َ
ات َيةةَ َّ
ُت دُصدْ َن ْ َ
ج
ِ
(ُ) حي جاء بعد قولو  :ﵟية خحٓة اجل ِِب كو ِألزوا ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ُ َ ّ ْ ُ ٍّ َ ُ َ ّ ْ ُ ٍّ َ َ ً َ ً
َ
ْ
ِإَون ُنِْ ُ ٍّ
ٔسل َو ٍّ
ادل َار اآلر َِصةَ ـإ ٍّن ٍّ َ
ُت دُصدْ َن ٍّ َ
اَّلل َو َر ُظ ُ
اَّلل أ َغ ٍّس
اخة َجِيال 28
سخسَ س
ِ
أٌذ ِػسَ وأ ِ
ِ
َ
ْ ُ
س ٍَّ أ ْ
ْ ْ َ
ج ًصا َغظ ً
ِيٍة 29ﵞ [األحزاب.]ِٗ - ِٖ:
ةت ٌِِ
ل ِي ٍُدعِِ ِ

السعود (ٕ .)َُُ/
(ِ) ركح ا٤بعاين (ُِ ،)ُْٖ/تفسّب أيب ُّ

(ّ) انظر :تفسّب البغوم (ّ ،)ّٔٓ/الكشف كالبياف (ٖ ،)ّْ/ابن عادؿ (ُٓ ،)ّْٓ/السراج ا٤بنّب
(ّ.)ِِْ/
(ْ) انظر :نظم الدُّرر (ٔ.)َُُ /
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ػص األحػواؿ
إضػافة مػع القرينػػة كمػا ىنػػا ،فػا٤براد :اعتزلػوا نسػاءكم ،أم :اعتزلػوا مػا ىػػو أخ ُّ
ّٔن ،كىو آّامعة"(ُ).
َّ
خص اللَّػوي بػو نبيَّػو  قولػوي :
َّافعي " :ككاف ٩بَّا َّ
قاؿ اإلماـ الش ُّ
ُ
َ
َ
ٍّ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ٍّ َ ُ
َ
ُ
ْ
َ
ع ًِٓ وأزواجّ أمٓزةتًٓﵞ [األحػزاب ،]ٔ:كقػاؿ  :ﵟوٌزة
ﵟاجل ِِب أوِل ثِةلٍؤ ٌِِ ِ ٌَِ خجف ِ
َ َ َ ُ َْ ُْ ُ

َ

ٍّ

َ ْ َْ

ُ

َْ

َ ُ

ْ

َ ً

ان ىس ًْ أن دؤذوا َر ُظٔل اَّلل ِ َوال أن تِهِدٔا أز َواجزّ ٌ ْ
ِزَ َبػز ِسه ِ خثَزساﵞ [األحػزاب،]ّٓ:

و
فظػ َّػرـ نكػػاح نسػػائو مػػن بعػػده علػ َػى الع ػػا٤بْب ،كلػػيس ىكػػذا نسػػاء أحػػد غػػّبه .كقػػاؿ اللَّػػوي

ْ
ْ ّ
َْ
زُت ـَزال ََّتْ َظ ْ
إن ٍّات َليْ ُ ٍّ
ةء اجلٍّ ّ َ ْ ُ ٍّ َ َ
 :ﵟيَة ن َِع َ
ِزَ اىج ِ َعزةءِ
زػ ََ ثِزةىل ْٔ ِلﵞ
زس ٌ
زِب لعزُت نأخ ٍ
ِِ
َ َ ْ َ ُ ُ ُ ٍّ َ ُ
ُ
ْ
[األحزاب ،]ِّ:فأىبانػهن بو ًمن نساء العػا٤بْب .كقولػو  :ﵟوأزواجّ أمٓزةتًٓﵞ ،مثػل مػا

ى ى ى ي َّ ٍ
ً
ػفت مػن اتّْسػػاع لسػاف العػػرب ،ك َّ
ت
صػ ٍف ي
كص ي
أف الكلمػػة الواحػدة ٘بمػػع معػػاين ٨بتلفػةن ،ىك٩بَّػػا ىك ى
ًمػ ٍػن أ َّ
ائع كاختبلفهػػا ،علػػى لسػػاف
ىف اللَّػػوى  أ ٍ
ػّبا مػػن ف ُرائضػػو بوحيػػو ،كسػ َّػن ش ػر ى
ىح ىكػ ىػم كثػ ن
ٍّ َ ُ
زةت ُٓ ًْﵞ يعػػِب ُب معػػُب دكف معػػُب ،كذلػ أنَّػو ال
نبيّْػػو  كُب فعلػو .فقولػػو :ﵟأمٓز
احهن ٕبػاؿ ،كال ٰبػرـ علػيهم نكػاح بن و
ػات لػو يكػ َّن ٥ب َّػن كمػا ٰبػرـ علػيهم نكػػاح
ًٰبػ ُّل ٥بػم نكػ َّ
ي
ا٢بج ػة ُب ى ػػذاٍ ،بَّ ق ػػاؿ :كق ػػد ين ػ ػزؿ
بن ػػات َّأمه ػػاهم ال ػبلٌَّب كل ػػدهنم ،أك أرض ػػعنهم .كذك ػػر َّ
كالعام ػة ُب الظَّػاىر ،كىػػي ي ػراد ّٔػػا
القػػرآف ُب النَّازلػػة ين ػزؿ علػػى مػػا يفهمػػو مػػن أنزلػػت فيػػو َّ
ب أىمػػرىم)( :أ ُّيمنىػػا كأ ُّيـ الٍعًيػ ً
ػاؿ)،
ا٣بػ ُّ
ى ى
ػاص كا٤بعػػُب دكف مػػا س ػواه .كالعػػرب تقػػوؿ للم ػرأة( :تىػ يػر ُّ ٍ ى ي ٍ
للرجػػل يتػ َّ
ػؤب أف يىػ يقػػوتىػ يه ٍم( :أ ُّيـ الٍعًيىػػاؿ)ٗ ،بعػػُب أنَّػػو كضػػع نفسػػو موضػػع األ ّْيـ
كتقػػوؿ كػػذل َّ
ب أ ٍىمىر الٍعًيىاؿ"(ِ).
الٍب تىػ ير ُّ
ٕ  -وططاػدبقػغتبغَّنػطاػغضؽ:
أَّ .
ػيهن
ػيهن يشػػتمل علػػى االعتنػػاء بالنُّصػػح ٥بػ َّػن ،كتظهػػر أٮبيَّػػة النّْػػداء إلػ َّ
إف النّْػػداء إلػ َّ
الصيغة ،كّٔذا الوصف ،كّٔذه اإلضافة.
ّٔذه ّْ
(ُ) التَّظرير كالتَّنوير (ِ.)ّٔٔ /
(ِ) أحكاـ القرآف ،للشَّافعي (ُ.)ُٔٗ–ُٕٔ/
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ٚبصهن.
ب .اإلضافة يَبتب عليها أحكاـ
َّ
ج .اإلضافة ىنا إضافة تشريف.
ص بو نساء النَّيب  من الفضل.
د .تيظهر اإلضافة ما يخ َّ
العلو.
ىػػ .توضيح التَّشبيو ُب اآلية ،كبياف أنَّو تشبيو َّ
السلب ُب النُّػزكؿ ال ُب ّْ
الصيغة من النّْداء فهو.]ِ[ :
َّأما عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه ّْ
أيضا .]ِ[ :كىي[ :األحزاب.]ِّ – َّ:
َّأما عدد التَّكرار فهو ن
السادس عشر:

َ َ

ﵟ..يَة ك ْٔ ٌَِة....ﵞ [األحقاؼ:]ُّ –َّ:

َ ُ
ػن م َّػرتْب :ﵟكزةلٔا
ُ  -كقد جػاءت ىذه ّْ
الصيغة ُب ا٣بطػاب القػرآين علػى لسػاف ا١ب ّْ
ْ
َ َ ّ َ
يَة كَ ْٔ ٌَ َِة إٍُّة َظٍ ْػ َِة ن َِذةثًة ُخُْض َل ٌ َِْ َب ْػس ُم َ
َٔس ُم َص ّسِكًة ل ٍَِة َب ْ َ يَ َسيِّْ َح ْ
زق ِإَوَل
ات
َل
إ
ِي
س
ز
ٓ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
يجٔا َد ِ َ ٍّ َ ُ
َ ْ ْ ُ ْ ْ ُُ ُ ْ َُ
َغصيق ُم ْع َذلِيم  2:يَة كَ ْٔ ٌَ َِة أج ُ
ج ْصز ًْ
ٍ
اِع اَّلل ِ وآٌِِٔا ثِِّ حؾفِص ىسً ٌَِ ذُٔبِسً وي ِ
ِ
ِ ٍ
ْ َ َ َ
اب أ ِحل ٍم ;2ﵞ [األحقاؼ.]ُّ – َّ:
ٌَِ غش ٍ

ِ ُّ -
كتدؿ اآليتاف على:
ا١بن.
أ .كجود ّْ
ب٠ .بػػاع ا١ب ػ ّْػن للقػػرآف الك ػػرمي ،أهنػػم ٨ب ػػاطىبوف ب ػػو ،كيػ ُّ
ػدؿ عل ػػى ذل ػ أهن ػػم أن ػػذركا
قومهم.
أف النَّيب  مرسػل إٔب ا١ب ّْػن كمػا أنَّػو مرسػل إٔب اإلنػس ،كي ُّ
إثبات َّ
ػدؿ
ج .ي
ْ ه
ه
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ َ ْ َ َ
اْل َِّ َواألِن ِط خل ًْ يَزأد ِس ًْ
على ذل
أيضا ما سبق من تفسػّب قػوؿ اهلل  :ﵟية ٌػَش ِ
ن
ٌ

ْ ُ

ُ َّ

َ ََ

ُ

ْ

َ ُ

َ

ُ

َ َ

ُر ُظو ٌِِس ًْ َحلصٔن غييْس ًْ آيَةِت َويُِش ُِروُس ًْ ى ِل َ
ةء يَ ٌِْٔس ًْ ْشاﵞ [األنعاـ.]َُّ:
ِ

الصيغة من النّْداء فهو.]ِ[ :
َّأما عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه ّْ
أيضا .]ِ[ :كىي[ :األحقاؼ.]ُّ – َّ:
َّأما عدد التَّكرار فهو ن
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السابع عشر:

ُ

َْ َ

َ
وِل األثصةر ِ ﵞ [ا٢بشر:]ِ:
ﵟ....ية أ ِ

ٔ  -بغانػاضططظؼ:
ُ

َ

َ
ا٤بنزؿ يعقلو كينتفع بو أصظاب
وِل األثْ َصةرِﵞ أم :إف ا٣بطاب َّ
قولو  :ﵟية أ ِ
ََ
َ ْ
ُ
البصائر السليمة النافذة ،كالعقوؿ الراجظة .كٛباـ اآلية :ﵟْ َٔ اذلي أر َص َج اذلي ََ زف ُصوا

ٌ َِْ أ َ ْْو اىْه َِذةب ٌ َِْ دِيَةرًِْْ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ ُ ُ ُ ْ َ ٍّ َ َ ُ ُ ٍّ
اَّللُ
خصٔجًٓ ٌَِ اَّلل ِ ـددةًْ
ُُ َ ُ ْ َْ ْ ََ
ُْ ْ
ْ
بئتًٓ ثِديسِي ًِٓ وخيسِي الٍؤ ٌِِ ِ

َ
ات َْش ٌَة َظ َِج ْ ُذ ًْ أ َ ْن َُيْ ُص ُجٔا َو َظ َِّٔا َخ ٍّج ُٓ ًْ ٌَةُ َِػ ُذ ًُْٓ
أل ٍّو ِل ْ َ
ِ
ََ َ
ُ ُ ُ َّ ْ َ ُ ْ َ
ُ َ ََْ
ت ُي ِصبُٔن
ٌ َِْ َخيْر ل ًْ َيتع ُِجٔا َوكشف ِِف كئب ِ ًِٓ الصغ
َ
َ َ َْ ُ َ ُ
ْ
َ
وِل األثصةرِﵞ.
ـةخذ َِبوا ية أ ِ

أم :تػدبَّركا كانظػركا فيمػا نػػزؿ بقريظػة كالنَّضػّب(ُ) ،فقايسػوا فعػا٥بم ،كاتَّعظػوا بالعػػذاب
الػػذم نػػزؿ ّٔػػم .ك(العػػرب)ٝ :بػػع عػػربة ،كىػػي كا٤بوعظػػة ٩بػػا يػػتعَ بػػو اإلنسػػاف ،كيعمػػل بػػو،
كيعتػػرب ليسػ َّ
ػتدؿ بػػو علػػى غػػّبه .ك(العػػربة) :االعتبػػار ٗبػػا مضػػى .كقيػػل( :العػػربة) :االسػػم مػػن
اج ىعٍلنػا ٩بَّػن يىعبىػ يػر ال ُّػدنيا كال يىػ ٍع يم يرىػا) ،أم٩ :بَّػن يعتػرب ّٔػا،
االعتبار .كالعػرب تقػوؿ( :الله َّػم ٍ
حٌب يرضي بالطاعة(ِ).
كال ٲبوت سر نيعا َّ
الرجػل كا٤بػرأة
ك"(العربة) بالكسر :االسم من االعتبار ،كبالفتحٙ :بلب ال َّػدمع ،ك ىع ًػرب َّ
ب) ،أم :جػػرل دمعػػو ،كالنَّعػػت ُب الكػ ّْػل عػػابر ،كاسػػتعربت عينػػو
كالعػػْب مػػن بػػاب( :طىػ ًر ى
أيضا ،ك(العرباف) الباكي.)ّ("..
ن
(ُ) كانت ُب (يثرب) منهم ثبلث قبائل مشهورة( -ُ :بنو قىػٍيػنيػ ىقاع) :ككانوا حلفاء ا٣بزرج ،ككانت ديارىم داخل
(ا٤بدينة)( -ِ .بنو الن ً
َّضّب) :ككانوا حلفاء ا٣بزرج ،ككانت ديارىم بضواحي (ا٤بدينة)( -ّ .بنو قيػىريٍظة):
الرشاد (ْ ،)ِّٔ/البداية
ككانوا حلفاء األكس ،ككانت ديارىم بضواحي (ا٤بدينة) .انظر :سبل ا٥بدل ك َّ
كالنّْهاية (ْ.)ِٗ/

(ِ) انظر :لساف العرب ،مادَّة( :عرب) (ْ .)ِٓٗ/تاج العركس (ُِ ،)َٕٓ/القاموس احمليط (ص.)ٓٗٗ:
(ّ) ٨بتار الصظاح ،مادَّة( :عرب) (ص ،)ْٕٔ:كانظر :لساف العرب ،)ِٓٗ/ْ( ،تاج العركس (ُِ،)َٓٓ/
كالصظاح (ِ ،)ِّٕ/كانظر :فتح البارم ،البن حجر (ُِ ،)ِّٓ/عمدة القارم ،للعيِب (ِْ.)ُِٔ/
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وص ػ ػػل ّٔػ ػػا م ػ ػػن معرفىػ ػػة ا٤ب ىش ػ ػػاىد إًٔب مػ ػػا ل ػ ػػيس
َّأمػ ػػا (االعتب ػ ػػار) فهػ ػػو ا٢بال ػ ػػة الػ ػػٍب يػيتى َّ
ػاى ود(ُ) .أك ى ػػو التَّػ ػدبر كقي ػػاس م ػػا غ ػػاب عل ػػى م ػػا ظه ػػر .كيك ػػوف ٗبع ػػُب( :االختب ػػار
ٗبي ىش ػ ى
ت ال ػ َّػدراىم كاعتربه ػػا فوج ػػدها أ نلفػ ػا .كٗبع ػػُب( :االتع ػػاظ) ٫ب ػػو:
كاالمتظ ػػاف)٫ُ [ ،ب ػػو] ىع َبىػ ػ ٍػر ي
َ َْ ُ َ
بالشػيء ُب ترتيػػب ا٢بكػػم) ٫بػو قػػوؿ
وِل األثْ َصززةرِﵞ ،كٗبعػػُب( :االعتػػداد َّ
ﵟـززةخذ َِبوا يززة أ ِ
الفقه ػػاء( :االعتب ػػار بالعق ػػب) ،أم :االعت ػػداد ُب التَّق ػ ُّػدـ ب ػػو(ِ) .ك(الع ػػربة) ك(االعتب ػػار):
االتّْعػػاظ ،أك ٍ ً
بالشػيء ُب ترتيػػب ا٢بكػػم٫ ،بػػو
ضػػى .كتكػػوف ٗبعػػُب :االعتػػداد َّ
ػار ٗبػػا ىم ى
االعتبػ ي
قو٥بم( :العربة بالعقب) ،أم :االعتداد ُب التَّقدـ بالعقب كذا ُب (ا٤بصباح)(ّ).
كقيل :آّاكزة من عدكة دنيا إٔب عدكة قصول ،كمن علػم أدّن إٔب علػم أعلػى ،ففػي
لفظها ٗبا ينالوف من كرائها ٩با ىو أعظم منها إٔب غاية العربة العظمى(ْ).
ٕ – االدتداللػباآلغظػرضؼػاضػغاس:

َّ
ا٤بفسرين ّٔذه اآلية على االحتجاج القياس.)ٓ(..
كقد
ٝبع من ّْ
استدؿ ه

ا٤بفسركف( :اال عتبار) ىو النَّظر ُب حقائق األشياء كجهات داللتها ليعرؼ بالنَّظر فيها شيء آخر من
(ُ) كقاؿ ّْ

جنسها .كاالعتبار لو مفاىيم ٨بتلفة ،كتتعدَّد ىذه ا٤بفاىيم بتعدُّد الفنوف .انظر :الكليات (ص- ُْٕ:
ُْٖ).
(ِ) انظر :التَّعاريف (ص ،)ْٕ–ّٕ:كتاج العركس ،مادَّة( :عرب) (ُِ.)ُُٓ/
(ّ) انظر :ا٤بصباح ا٤بنّب ،مادَّة( :عرب) (ِ ،)َّٗ–ّٖٗ/ككذل التَّعاريف (ص ،)َُٓ:كانظر :بغية
الرٞبن باعلوم ا٢بضرمي ،الشَّافعي (ص.)ُْٓ:
ا٤بسَبشدين ،لعبد َّ
(ْ) انظر :التَّعاريف (ص ،)َُٓ:كانظر :نظم الدرر (ِ.)ّّ/
(ٓ) انظر :ركح ا٤بعاين (ْ ،)ُْ/ِٖ( ،)ُِِ/تفسّب البيضاكم (ٓ ،)ُٖٗ /التظرير كالتنوير (ِٖ،)ِٕ/
تفسّب النسفي (ّ ،)ْٓٔ/تفسّب أيب السعود (ٖ ،)ِِٔ/تفسّب السمعاين (ٓ٦ ،)ّٕٗ/بموع الفتاكل،
البن تيمية (ُْ ،)ٖٓ –ٕٓ/نظم الدُّرر (ٕ ،)ُّٓ/تفسّب ابن جزم (ِ .)ّٖٓ/قاؿ الرازم :

"اعلم أنا قد ٛبسكنا ّٔذه اآلية ُب كتاب( :احملصوؿ من أصوؿ الفقو) على أف القياس حجة" .تفسّب
الرازم (ِٗ.)َّٓ/
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كرأل غػّبىم أهنػا ال ت ُّ
ػدؿ علػى القيػاس(ُ) ،كىػي مسػألة ٨بتلػف فيهػا ،كىػي مبسػوطة
ُب كتب أصوؿ الفقو.
كيػػذكر اب ػ يػن تيمي ػػة َّ 
أف "بع ػػض ا٤بواض ػػع ي ػػذكر  األص ػػل ا٤بعت ػػرب ب ػػو
َ َ َّ َ َ ُ ُ ْ َ
يح بذكر الفرع ،كقولو  :ﵟخي َ
زٔد أخزسزً أن
ليستفاد حكم الفرع منو من غّب تصر و

َ
َْ َ ََْ ُ َ
ُّ
َ ُ َ
َْ
ك اثلٍّ
ٔن َ ُسل َج ٍِّ ٌح ّ ٌَِ ٍَّّنِيو َوأ َ ْخ َ
َ
َ
ُ
َ
ات َوأ َصةثَ ُّ
ص
ٍ
َِ
ٌ
ة
ِيٓ
ذ
سل
ةر
ٓ
ج
األ
ة
ٓ
ذ
ُت
َِ
ٌ
ي
ص
َت
ةب
ِ
دس
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
َ َ ٍّ ُ ْ َ َ َ ٍّ ُ َ
َ َ َ ُ َ ّ ُ َّ َ ُ
اىْه َ ُ
س ُ
ززصونﵞ
ززةت ىػيسززً تذفه
ِززَبﵞ إٔب قولػػو  :ﵟنززشل ِم يِزز ِ اَّلل ى
ززً اآليَ ِ

ػإف ىػػذا ٰبتػػاج إٔب ُّ
[البقػػرة]ِٔٔ:؛ فػ َّ
تفك ػر؛ ك٥بػػذا سػػأؿ عمػػر  عنهػػا مػػن حضػػره مػػن
الصظابة  فأجابو ابن عباس  با١بواب الذم أرضاه(ِ).
َّ
كنظػّب ذلػ ذكػػر القصػػص؛ فإهنػػا كلهػػا أمثػاؿ ىػي أصػػوؿ قيػػاس كاعتبػػار ،كال ٲبكػػن
ألف كػل إنسػاف لػو ُب حالػة منهػا نصػيب ،فيقػاؿ فيهػا :ﵟىَ َل ْ
ىناؾ تعديد مػا يعتػرب ّٔػا؛ َّ
زس
َ
ْ ٌَْ ُ
ْ
َ ْ
َ
َا َن ِف كَ َ
ُ
ْ
َ
ةبﵞ [يوسف ،]ُُُ:كيقػاؿ عقب حك ػايتها :ﵟـزةخذ َِبوا
ْل
األ
ِل
و
أل
ة
َِب
غ
ً
ٓ
ص
ص
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ
َْ َ َ َ ُ ْ ٌَ
ََْ ََْ
َ
ْ
َ
وِل األثصةرِﵞ [ا٢بشر ،]ِ:كيقاؿ :ﵟكس ان ىسً آيح ِِف ـ ِبت ِ اتللذةﵞ إٔب قولػو :
ية أ ِ
َ

َ

ُ

َ

ﵟإ ِ ٍّن ِِف ذل َِم ىػِ ْ ََبةً أل ْو ِِل األثْ َصةرِﵞ [آؿ عمراف ،]ُّ:كاالعتبار ىو القياس بعينو.

َّ
"استدؿ الذين أثبتوا القياس ُب الفقو ّٔذه اآلية،
(ُ) كمنهم ابن جزم ُ ب (تفسّبه) ،حي قاؿ:
كاستدال٥بم ّٔا ضعيف خارج عن معناىا ."..تفسّب ابن جزم (ْ ،)َُٕ/كانظر :احمللى ،البن حزـ
(ٗ ،)ّْٔ/ركضة الناظر (ُ.)ِٖٔ –ِٖٓ/
يوما ألصظاب النيب  :فيم تركف
(ِ ) ركل البخارم عن عبيد بن عمّب،
قاؿ :قاؿ عمر  ن
َ َ َ َّ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ٍّ ٌ
ىذه اآلية نزلت :ﵟخئد أخسزً أن دسٔن سل جِحﵞ؟ قالوا :اهلل أعلم ،فغضب عمر  فقاؿ:
((قولوا نعلم أك ال نعلم)) ،فقاؿ ابن عباس ُ :ب نفسي منها شيء يا أمّب ا٤بؤمنْب ،قاؿ عمر:
مثبل لعمل ،قاؿ عمر (( :أم
((يا ابن أخي قل كال ٙبقر نفس )) ،قاؿ ابن عباس :ضربت ن
عمل؟)) ،قاؿ ابن عباس  :لعمل ،قاؿ عمر(( :لرجل غِب يعمل بطاعة اهلل ٍ ،ب بع اهلل
َ َ َ
لو الشيطاف ،فعمل با٤بعاصي حٌب أغرؽ أعمالو)) .صظيح البخارم [ّْٖٓ] .فقولو  :ﵟنشل ِم
َّ َ ُ
يَُِ ّ ِ ُ اَّلل ىس ًُ اآليَةتِ ﵞ تذييل ،أم :كهذا البياف الذم فيو تقريب ا٤بعقوؿ باحملسوس بْب اهلل 

صظا لكم؛ رجاء تفكركم ُب العواقب حٌب ال تكونوا على غفلة.
ني ن
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كمػػا قػػاؿ ابػ يػن عبػػاس ٤ بػػا سػػئل عػػن (ديػػة األصػػابع) فقػػاؿ :ى ػي س ػواء(ُ).
كاعتربكا ذل باألسناف ،أم :قيسوىا ّٔاَّ ،
الدية مع اختبلؼ ا٤بنافع،
فإف األسناف مستوية ّْ
بالصٍن ىجة(ِ) إذا َّ
فكذل األصابع .كيقاؿ :اعتربت َّ
قدرها ّٔا"(ّ).
الدراىم َّ
ق ػ ػ ػػاؿ اإلم ػ ػ ػػاـ ا٤بط ػ ػ ػػرزم ُ ب (عن ػ ػ ػواف األص ػ ػ ػػوؿ)" :كالقي ػ ػ ػػاس حج ػ ػ ػػة؛ لقول ػ ػ ػػو
َ ْ
ةخ َذ ِ َُبواﵞ [ا٢بشر)ْ(]ِ:؛..
 :ﵟـ

(ُ) ك َّ
استدؿ على ذل بركايات منها ما جاء ُب صظيح البخارم [ٖٓٗٔ] عن ابن عباس  عن النيب
 ،قاؿ(( :ىذه كىذه سواء)) يعِب :ا٣بنصر كاإلّٔاـ.
بالسْب بدؿ
(ِ) َّ
تنطق ّْ
(الصٍن ىجة) :ا٤بيزاف -بفتح فسكوف -ما يوضع ُب ا٤بيزاف مقابل ما يوزف ٤بعرفة قدره .كقد ي

(فر من
َّ
كل كلمة ال يكوف فيها حرؼ من (حركؼ اإلذالؽ) -كىيَّ :
الصاد ،كىي فارسيَّة األصل .ك ُّ
الصظاح):
لب) ،-فهي كلمة غّب عربيَّة أصبل ،أم :معربة .كمن ىذه الكلمات( :الصنجة) .كُب (٨بتار ّْ
"صٍن ىجة ا٤بيزاف :ما يوزف بو معرب كال تقل سنجة"٨ .بتار الصظاح ،مادة( :صنج) (ص .)ّٕٓ:كُب
ى
ضرب أحدٮبا على اآلخر كآلة بأكتا ور
(ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية):
َّ
"(الصٍنج) لغة :شيء يػيت ى
َّخذ من ص ٍف ور يي ي
يضرب ّٔا ،كيقاؿ ٤با يٯبعل ُب إطار الد ّْ
ضا .كيؤخذ من
ا٤بدكر
ُّؼ من النُّظاس َّ
(صنيوج) أىيٍ ن
صغارا :ي
ن
ًً
(الصنٍ ىجة) َّ
ذات أىثٍػ ىق واؿ ٧بدكدة ٨بتلفة ا٤بقادير
استعماالت الفقهاء للفََّ :
قطع ىم ٍعدنيَّةه ي
أف ا٤براد ّٔا عندىم :ه

يوزف ّٔا .ا٤بوسوعة الفقهية الكويتيَّة (ِٖ.)ٓ/

(ّ) ٦بموع الفتاكل ،البن تيمية (ُْ ،)ٖٓ–ٕٓ/كانظر :أحكاـ القرآف الكرمي (ٓ ،)ُّٕ/ا٤بستصفى
السرخسي (ِ،)َُٔ/ِ( ،)ّٗ/
(ُ ،)َّٕ/ُ( ،)ِّٗ/اإلّٔاج (ّ ،)ِْٕ/ّ( ،)َُ/أصوؿ َّ
(ِ ،)ُِٓ/ا٤بنخوؿ (ُ.)ِّٗ/
أف االعتبار عاـّّ يشمل كل و
(ْ) فمن العلماء من يرل َّ
رد الشَّيء على ا٤بثيل سواء ُب االتّْعاظ ،أك
شيء فيو ُّ
َّ
ا٢بكم الشَّرعي فيدخل ُب ذل القياس؛ ألنَّو رد الشَّيء إٔب شبيهو ،كتعديةه من و
أصل إٔب فرع .كاالستدالؿ

للجصاص
ّٔذه اآلية على القياس مع ا٤بناقشة كالَبجيح مبسوط ُب كتب األصوؿ ،انظر :أحكاـ القرآف،
َّ
السرخسي (ِ )ّٗ/فما بعد ،احمللَّى (ٗ ،)ّْٔ/ا٤بستصفى (ُ )ِّٗ/فما بعد،
(ٓ ،)ُّٕ/أصوؿ َّ
النُّبذة الكافية (ص ،)ِٔ:اإلّٔاج (ّ )ٗ/فما بعد ،ا٤بعتمد (ِ ،)ِِّ/شرح التَّلويح (ِ ،)ُُ/احملصوؿ
(ٓ ،)ّٕ/حاشية العطَّار (ِ ،)َِٓ/ركضة النَّاظر (ُ ،)ِٖٓ/قواطع األدلَّة (ِ )ِٗ/فما بعد ،كشف
األسرار (ِ )َّٔ/ّ( ،)َُٖ/فما بعد ،إرشاد الفظوؿ (ُ ،)َّْ/اإلحكاـ ،لآلمدم (ُ،)َٗ/
السبلـ (ص ،)ُّٔ:اإلنصاؼ،
(ْ )ِّ/فما بعد ،اإلماـ ُب بياف أدلة األحكاـّْ ،
للعز بن عبد َّ
للبطليوسي (ص ،)ُّٖ:االجتهاد من كتاب التَّلخيص ،إلماـ ا٢برمْب (ص ،)ُُْ:البظر احمليط=
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..كإلٝباع الصظابة ،ىع ًم ىل بو ا٣بلفاءي األربعة ،كٓب ينكره الباقوف"(ُ).
ٖ  -إجطالػاضظَّتائجػاضطدتغادة:
َ ْ
ةخ َذ ِ َُبواﵞ.
يتبْب أف معُب قولو  :ﵟـ
ك٩بَّا سبق َّ
أ .اٞبلوا أنفسكم باإلمعاف ُب التَّأمل ُب عظيم قدرة اهلل .
الس ػعيد مػػن اعتػػرب بغػػّبه؛ ألنَّػو ينتقػػل عقلػػو مػػن
ب .االعتبػػار أحػػد ق ػوانْب َّ
الش ػرع ،ك َّ
حاؿ ذل الغّب إٔب حاؿ نفسو ،كمن ٓب يعترب بغّبه اعترب بو غّبه.
ػتج باآليػػة مثبتػػوا القيػػاس فإنَّػو ٦بػػاكزة مػػن األصػػل إٔب الفػػرع ،كآّػػاكزة اعتبػػار،
ج .احػ َّ
كىػػو مػػأمور بػػو ُب ىػػذه اآليػػة فهػػو كاجػػب .ك٤بػػا كػػاف االعتبػػار عظػػيم النَّفػػع ،ال ٰبصػػل َّإال
َ
َ ُ
ْ
َ
وِل األثصززةرِﵞ بػػالنَّظر بأبصػػاركم كبصػػائركم ُب
تعظيم ػا بقولػػو  :ﵟيززة أ ِ
لل يك َّمػل ،زاده ن

الص ػنع؛ ّْ
لتظقق ػوا بػػو مػػا كعػػدكم علػػى لسػػاف رسػػولو  مػػن إظهػػار
غريػػب ىػػذا ُّ
دينو ،كإعزاز نبيّْو  ،كال تعتمدكا على غّب اهلل .)ِ(..
الع ٍػربة) -
د .االعتبار مأخوذ من العبور كآّاكزة مػن شػيء إٔب شػيء؛ ك٥بػذا ٠بّْيػت ( ى
بفػتح العػْب )ّ(-عػػربة؛ ألهنػا تنتقػػل مػن العػْب إٔب ا٣بػ ّْػد .ك٠بّْػي (علػػم التَّعبػّب)؛ َّ
ألف صػػاحبو
ينتقػػل مػػن التَّخيػػل إٔب ا٤بعقػػوؿ ،ك٠بّْيػػت (األلفػػاظ) عبػػارات؛ ألهنػػا تنقػػل ا٤بعػػاين عػػن لسػػاف
القائل إٔب عقل ا٤بستمع.
=(ِ ،)َِ–ُٗ/ْ( ،)ّّٕ/كالتَّظبّب شرح التَّظرير (ِ )ِّْٖ/ٕ( ،)ٓٗٓ/فما بعد ،كالتَّقرير كالتَّظبّب
(ّ )ِّٓ/فما بعد.
(ُ ) انظر ٙبقيقنا :سبيل الوصوؿ إٔب عنواف األصوؿ (ُب األصوؿ) ،كىو شرح كٙبقيق كدراسة لعنواف األصوؿ ُب
أصوؿ الفقو ،أليب حامد ا٤بطرزم .مطبوع ُب دار الضياء ،الكويت ،الطبعة األكٔب [ُّْٔىػ]
(ص.)ِِٖ-ُِٖ:
(ِ) انظر :نظم الدرر (ُٗ.)ُُْ/
(ّ) َّ
ا٣بد بعد أف ٘بتاز
الع ٍربة -بفتح العْب -ليست ىي فقط الدَّمعة ،بل الدَّمعة الٍب تسيل على جزء من ّْ
إف ى
ا٤بآقي ،ك(ا٤بآقي) :أطراؼ العْب.
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الس ػابقْب
ى ػػُ .ب اآليػػة دعػػوة إٔب الت ُّ
َّأمػػل كالنَّظػػر ُب يس ػنَّةي اهللً  كدأبػػو ُب األمػػم َّ
ك َّ
قص اهلل  علينا من نبأىم.
البلحقْب ،كاالعتبار ٗبا َّ
كَّ .
متأمػ وػل؛
إف ىػػذا اللَّػػوف مػػن أل ػواف ا٣بطػػاب لػػو أٮبيَّػػة عظيمػػة ال ٚبفػػى علػػى كػ ّْػل ّْ
بالدراسة كالبظ ضمن ا٤بوضوعات فيما يتعلَّق من ا٣بطاب ٕبػاؿ
كلذل قد سبق إفراده ّْ
اإلنساف كمشاعره كأحاسيسو.
الثامن عشر:

َ

َ ُ

َ
اذليَ ْةدوا...ﵞ [ا١بمعة:]ٔ:
ﵟ..يَة خ َّح َٓة

َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ٍّ ُ ْ َ ْ َ ُ ٍّ
ْ ُ
كٛباـ اآليػة :ﵟكُ ْو يَة َخ َّح َ
زةس
ون اجلٍّ ِ
د
ِزَ
ٌ
َّلل
ِ
زةء
حل
و
أ
ً
س
ُ
خ
ً
ذ
ٍ
خ
ز
ن
إ
وا
ةد
ْ
َ
اذلي
ة
ٓ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
َ
ذ َذ ٍَ ٍِّ ُٔا ال ٍَ ْٔ َت إ ِ ْن نِْ ُذ ًْ َصةدِرِ َ ﵞ.

عامة بِب إسرائيل.
كىو (نداء تنبيو مع ذـ) ،كا٣بطاب إٔب َّ
ُْ

كقد جاء النّْداء مسبوقنا بػ :ﵟكوﵞ لبلىتماـ ٗبا بعد القوؿ بأنَّو كبلـ يراد إببلغو إٔب
و
منصوص فيو على أنَّػو مرسػل بقػوؿ يبلّْغػو ،كإال ف َّ
ػأمور
النَّاس بوجو خاص
ػإف القػرآف كلُّػو م ه
الرسوؿ الذم ىم قػاطعوف بأنَّػو رسػولو اهلل ؛ ك٥بػذه اآليػة
بإببلغو ،أم :يا أيُّها َّ
َ
ُ ْ َ َّ َ ْ َ ُ َ
ِزصونﵞ
نظائر ُب القرآف مفتتظة باألمر بالقوؿ كسػتأٌب عنػد ذكػر صػيغة :ﵟكو ية خحٓة اىنـ

َ ُ
زةدواﵞ :تىػػابيوا .كقػػد ذكػػر ابػن العػػريب ُ ب (أحكػػاـ القػػرآف الكػػرمي)
[الكػافركف .]ُ:كﵟْز
ػاد :إ ىذا ىسػ ػ ىك ىن.
ػاب .الثَّػ ًػاين :ىى ػ ى
ػاد يىػ يه ػ ي
٥ب ػػذه الكلم ػػة أربع ػػة م ػػن ا٤بع ػػاين :أح ػػدىا " :ىى ػ ى
ػود :تىػ ى
الرابًع :ىاد :دخل ًُب الٍيػه ً
ً
وديًَّة.
الثَّال ي  :ىى ىاد :فىػتىػىر َّ .ي ى ى ى ى ى ى ي
ُ ُ ُ ً
وداٍ .بَّ حذؼ الياء.
يه
:
أم
]،
ُّٓ
البقرة:
[
ﵞ
ا
ٔد
كقد قيل ُب قولو  :ﵟنُٔٔا ْ
ي ن
ٍّ ُ ْ َ َ َ
ػهد لػوي قولػو  :ﵟإُِة ْزسُة إِحلْزمﵞ [األعػراؼ،]ُٓٔ:
َّ
فأما من قاؿ :إنَّو التَّائػب يش ي
تائب إٔب ربّْو ساكن إليو فػاتر عػن معصػيتو .كىػذا معػُب متق و
كل و
ػارب"(ُ) .كقػد
أىم :تيػٍبػنىا ،ك ُّ
ه
ه

مفص نبل ُب (لساف العرب) ،مادَّة( :ىود)
أيضا َّ
(ُ) أحكاـ القرآف الكرمي ،البن العريب (ِ .)ِٗٓ/كينظر ن
(ّ.)ّْٗ/
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ززس ٌَ ْ
ززسا ث ٍَززة كَ ٍّ
ززّ َخثَ ً
قػػاؿ اهلل ُ ب اآليػػة التَّاليػػة :ﵟ َوال َح َذ ٍَ ٍِّ َُْٔ ُ
خ َخيْززسِيٓ ًْ َو ٍّ ُ
اَّلل َغي ِززيًٌ
ِ
ِ
ٍّ
َ
ثِةىظةل ِ ٍِ ﵞ [ا١بمعة.]ٕ:

ألفػ ػا ٲبت ػ ُّػد ّٔ ػػا
ق ػػاؿ اب ػػن القػ ػيّْم َّ " :
كتأم ػ ػل ح ػػرؼ (ال) كي ػػف ٘ب ػػد ُب هنايت ػػو ن
ضيق النَّفس فآذف امتػداد لفظهػا بامتػداد معناىػا ،كلػن يعكػس ذلػ
َّ
الصوت ما ٓب ٍ
يقطعو ي
فتأمٍل ػو ،فًإنَّ ػو مع ػػُب ب ػػديع ،كانظ ػػر كيػػف ج ػػاء ُب أفص ػػح الكػػبلـ ،كػػبلـ اهلل  :ﵟ َوال
َّ
َ
َح َذ ٍَ ٍِّ َُْٔ ُّ خثَ ًساﵞ ٕبػرؼ (ال) ُب ا٤بوضػع الػذم اقػَبف بػو (حػرؼ الشَّػرط) بالفعػل ،فصػار مػن
ْ َ َ ْ ُ ْ َ ٍّ ُ ْ َ
زً أ ْو ِحلَ ُ
زةء
صيغ العموـ ،فانسظب على ٝبيع األزمنة ،كىو قولو  :ﵟإِن زخٍذً خُس
ٍّ ْ ُ
ةس َذ َذ ٍَ ٍِّ ُٔا ال ْ ٍَ ْ
زٔ َتﵞ كأنػَّو يقػوؿ :مػٌب زعمػوا ذلػ لوقػت مػن األكقػات أك
ون اجلٍّ ِ
َِّلل ِ ٌَِ د ِ
الشػرط َّ
دؿ علػػى ىػػذا
ػوت فػػبل يتمنَّونػػو أبػ نػدا .كحػػرؼ َّ
زمػػن مػػن األزمػػاف ،كقيػػل ٥بػػمٛ :بنَّػوا ا٤بػ ى
ا٤بعُب ،كحرؼ (ال) ُب ا١بواب بإزاء صيغة العموـ؛ التّْساع معُب النَّفي فيها.)ُ("..
أف اهلل  بػ َّػْب َّ
كا٢باصػػل َّ
أف كػ َّػل ٮبّْهػػم ،ككػ َّػل أملهػػم ا٢بيػػاة الػػدُّنيا ،كىػػم يعرفػػوف
أهنم بعد ا٤بوت سينتقلوف إٔب العذاب بسبب ظلمهم ككفرىم.
اس كأدركوا عظيم جب اليهود ،ككبّب حرصهم على ا٢بياة ال ُّػدنيا .كقػد
كلقد عاين النَّ ي
ْ
ُ ً َُ
َُ ُ َ ُ
س ًْ ََج ً
ُم ٍّص َِح أ َ ْو ٌ َِْ َو َراءِ ُج ُسر ثَأ ُظ ُٓ ًْ ثَحْ َِ ًُْٓ
صى
ك
ِف
إال
ة
ِيػ
قػاؿ اهلل  :ﵟال حلةد ِئُ
ٍ
ِ
ٍ
َ
َ ٌ َْ َ ُُ ْ َ ً ُُ
َ َ َ ٍّ َ
ْ ُ َ
ِيػة َوكئبُ ُٓ ًْ ش ٍّ ذل ِم ثِدج ُٓ ًْ ك ْٔ ٌم ال َحػلِئنﵞ [ا٢بشر.]ُْ:
شسِيس ُتعجًٓ َج

الصيغة من النّْداء فهو.]ُ[ :
َّأما عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه ّْ
ضا .]ُ[ :كىي[ :ا١بمعة.]ٔ:
َّأما عدد التَّكرار فهو أي ن

التاسع عشر:

َ

ََ

َ
اذليَ زف ُصوا....ﵞ [التظرمي:]ٕ:
ﵟيَة خ َّح َٓة

ٔ  -بغانػاضططظؼ:
َ
ْ
ٍّ ُ ْ َ
َ
ََ
جاء ُب تفسّب قػوؿ اهلل  :ﵟيَة خ َّح َٓة اذلي ََ زف ُصوا ال ت ْػ َذش ُِروا احلَ ْٔ َم إِج ٍَة َت َض ْون
َ ُ ُْ ْ َ ْ َ ُ َ
زٔنﵞ أنَّػو "مقػوؿ لقػوؿ قػد حػذؼ ثقػةن بداللػة ا٢بػاؿ عليػو ،يقػاؿ ٥بػم ذلػ
ٌة نِذً تػٍي
(ُ) انظر ٛباـ كبلمو ُب (بدائع الفوائد) (ُ.)َُّ -َُِ/
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عنػػد إدخػػاؿ ا٤ببلئكػػة إيَّػاىم النَّػار حسػػبما أمػػركا بػػو ،فتعريػػف (اليػػوـ) للعهػػد ،كهنػػيهم عػػن
ُْ َ ُ َ
ٍّ ُ ْ َ
عذر ٥بم؛ أك َّ
ألف العذر ال يػنفعهم .ﵟإِج ٍَة َت َض ْون ٌَة نِ ُذ ًْ ت ْػ ٍَيزٔنﵞ
االعتذار؛ ألهنم ال ى
ُب الػ ُّػدنيا مػػن الكفػػر كا٤بعاصػػي بعػػد مػػا هنيػػتم عنهمػػا أشػ َّػد النَّهػػي ،كأمػػرًب باإلٲبػػاف كالطَّاعػػة
على أًبّْ كجو"(ُ).
َ َ
َ
ُ
َْ
كنظّبه ُب ا٤بعػُب ٫بػو قػوؿ اهلل  :ﵟذ َي ْٔ ٌَه ِ ٍش ال َحِف ُع اذلي ََ ظي ٍُزٔا ٌَ ْػزش َِرت ُٓ ًْ َوال
َ ُ َ ٍّ ُ ٍّ َ ْ ُ
ُ ُْ ََْ َ
ٍّ ُ ُ ً َ َ ٍّ ْ ُ
زصدس ًُ
زةت اَّلل ِ ْزضوا وؽ
ْ ًْ يعذػذ ُجٔنﵞ [الػركـ ،]ٕٓ:ك٫بػو :ﵟذى ِس ًْ ثِدُس ًُ اَّتزشت ًْ آيَ ِ
ْ ُ َّ ْ

َ ْ َ

ُْ ُ َ

ُ

ْ

ُْ ََْ

َ

َ
ات َيةة ادلج َية ـةحلَ ْٔم ال ُي َصجٔن ٌِِ َٓة َوال ْ ًْ يعذػذ ُجٔنﵞ [ا١باثػية.]ّٓ:

ٕ – اضظتائج:
ػبق يتبػ َّػْب َّ
أف ا٣بطػػاب إٔب الػػذين كف ػػركا قطػ هػع ألعػػذارىم حػ َّػٌب ال تكػػوف ٥ب ػػم
ك٩بَّػػا سػ ى
حجػة .كقولػو  :ﵟال َت ْػ َذش ُِروا ْاحلَ ْ
زٔ َمﵞ ،أم :ف َّ
ػإف ىػذا اليػوـ لػيس يػوـ االعتػذار ،فقػد
ي َّ
فات زماف االعتذار ،كصار األمر إٔب ما صار..
ُْ َ
َْ
َ
كسيأٌب مزيد بياف عند تفسّب قوؿ اهلل  :ﵟكو يَة خ َّح َٓة اىنـ ُِصونﵞ [الكافركف.]ُ:
الصيغة من النّْداء فهو.]ُ[ :
َّأما عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه ّْ
أيضا .]ُ[ :كىي[ :التَّظرمي.]ٕ:
َّأما عدد التَّكرار فهو ن
العشرون:

َ

ْ

ُ

ﵟيَة خ َّح َٓة ا ِ ن َعةن...ﵞ [االنفطار:]ٔ:

ٔ  -بغانػاضططظؼ:
َّأمػػا يتعلَّػػق ٗبعػػُب كلمػػة (إنسػػاف) فقػػد سػػبق ُب (عمػػوـ ا٣بطػػاب) ،ككػػذل ا٣بطػػاب

الصيغة.
ّٔذه ّْ

(ُ) ركح ا٤بعاين (ِٖ ،)ُٖٓ/كانظر :تفسّب أيب السعود (ٖ.)ِٖٔ/
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كُب اآلية ما ُّ
يدؿ على َّ
أف اإلنساف يتميَّػ يز عن سائر ا٤بخلوقػات ّٔػذا الوصػف ،مك َّػرهـ
بالشػػكر كأداء مػػا ٯبػػب عليػػو ،كأف ال يتج ػرأ
كمػػنعم عليػػو ،فيتظ ػتَّم عليػػو أف يقابػػل النّْعمػػة ُّ
علػى عصػياف مػػن خلقػو ،كأنعػػم عليػو بػػالنّْعم الػٍب ال ٙبصػى ،كجعػػل لػو ا٢بيػػاة مؤقَّتػة ،كىػػي
دار اختبار لو كامتظاف ،كأف ال ينخدع بزخرؼ الدُّنيا كإغواء الشَّيطاف.
ٕ  -إجطالػطاػغدتغادػططاػوضؽػاضطظادَى:
َ َ
ْ َ ُ َ َ ٍّ َ َ ّ َ ْ َ
َّ
َ
"أم
زصي ًِﵞ [االنفطػار ،]ٔ:أمُّ :
قػاؿ اهلل  :ﵟية خحٓة ا نعةن ٌة ؽصك ثِصبِزم اىه ِ
شػ و
ػيء خػػدع كجػ َّػرأؾ علػػى عصػػيانو ،كقػػد علمػػت مػػا بػػْب يػػدي مػػن الػ َّػدكاىي التَّ َّام ػة،
كالعراقيػل الطَّ َّامػة ،كمػا سػيكوف حينئ وػذ مػن مشػاىدة أعمالػ كلّْهػا؟ كالتَّعػرض لعنػواف كرمػػو
الشػيطاف ،كيقػػوؿ لػػو:
ػدارا الغػَبا ًره يغويػػو َّ
 لئليػػذاف بأنَّػو لػػيس ٩بَّػا يصػػلح أف يكػػوف مػ ن
افعػػل مػػا شػػئت فػ َّ
تفضػل عليػ ُب الػ ُّػدنيا كسػػيفعل مثلػػو ُب اآلخػػرة ،فإنَّػو
ػإف ربَّػ كػػرمي قػػد َّ
قيػػاس عقػػيم ،كٛبنيػػة باطلػػة ،بػػل ىػػو ٩بػػا يوجػػب ا٤ببالغػػة ُب اإلقبػػاؿ علػػى اإلٲبػػاف كالطَّاعػػة،
بالصػفات
كاجتناب الكفر كالعصػياف ،كأنَّػو قيػل :مػا ٞبلػ علػى عصػياف ربّْػ ا٤بوصػوؼ ّْ
(ُ)
الزاجػػرة عنػػو َّ
للربوبيَّػػة
َّ
الداعيػػة إٔب خبلفػػو؟ " إٔب غػػّب ذلػ مػػن ّْ
الصػػفات الػػٍب ىػػي مقػ ّْػررةه ُّ
مبيّْنةه لكرـ اهلل .
كنعمػػو ،كمػػا جػػاء مػػن صػػيغة النّْػػداء ُب خطػػاب
كرمػػو َّ
كقػػد خلػػق اهلل  اإلنسػػاف ك َّ
اإلنساف ُّ
تدؿ على َّ
أف اهلل  قريب من عباده ،ينبههم إٔب ما فيػو ا٣بػّبي ٥بػم .ك(مػا كٕب
الس ػػابعة م ػػن (س ػػورة
ػادل) في ػػو م ػػا في ػػو م ػػن التَّ ػػذكّب ب ػػالنّْعم ،كنلظ ػػَ ذلػ ػ ُب اآلي ػػة َّ
ا٤بن ػ ى
َ
ٍّ
َ ْ َ
َ
ْ ْ ُ
َ َ َ َ َ َ ٍّ َ َ َ َ
اك ذ َػ َسلم 7ﵞ
االنفطػار) :ﵟيَة خ َّح َٓة ا ِ ن َعةن ٌَة ؽ ٍّص َك ث ِ َصبِّم اىه ِصي ًِ  6اذلِي ريلم ـعٔ
ََ ْ َ َْ
زس ريل َِززة
[االنفطػار ،]ٕ – ٔ:كحيػ جػػاء ذكػػر اإلنسػػاف ُب (سػػورة التّْػػْب) قػػاؿ  :ﵟىلز
َْ
َْ َ
زةن ِف أ َ ْ
خ َ
السػػورتْب ،ككػػذل
ُب
ػاف)
س
(اإلن
ػر
ػ
ك
ذ
ػاء
ػ
ج
ػد
ق
ف
]،
ْ
ػْب:
ػ
ت
ال
[
ﵞ
يم
زٔ
ز
ل
ت
زَ
ز
ع
ا ن عز
ٍ
ِ
َّ
ِ
ِ
التَّذكّب با٣بلق ُب أحسن تقومي.

السعود (ٗ ،)ُُِ/كانظر :البظر ا٤بديد (ٕ.)ِْٓ/
(ُ) تفسّب أيب ُّ
133

ػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
الضيْ ُذٔن َ 1و ُغٔر ظِحِ َ َ 2و َْ َشا ْاْلَ َرل ْاألٌَِز  3ىَ َلزسْ
قػاؿ اهلل  :ﵟ َواتلّ ِ َو ٍّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٍّ
ٍّ
َ ُ
َ ََْ ْ َْ َ
ةن ِف أ َ ْ
ِيزَ َ
خ َعَ َت ْلٔيم ُ 4ث ًٍّ َر َد ْدَُةهُ أ ْظ َف َو َظةـِي ِ َ  5إال اذل َ
آٌ ُِزٔا َوغ ٍِيزٔا
ِ
ِ ِ ٍ
ريلِة ا ِ نع ِ
َ
َ
َ
ْ َ
ََ ُ َ ُّ َ
ةتةت ـَيَ ُٓ ًْ أ ْ
ي َم ٍْ ُ
ٍّ
م َب ْػ ُس ث ّ
زةدلِيَ  7خىَزحْ َط ٍّ ُ
ج ٌص َد ْ ُ
خس ًِ
اَّلل ثِزأ
ِث
ش
س
ي
ة
ٍ
ذ
6
ٔن
ِ
الص ِ َ ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
َْ
اتةنِ ٍِ 8ﵞ [التْب.]ٖ –ُ:

كقػد أقسػم بػذل علػػى َّ
أف اإلنسػاف بعػد أف جعػل ُب أحسػػن تقػومي إف آمػن كعمػػل
الس ػورة بيػػاف مػػا
صػػا٢بنا كػػاف لػػو أجػػر غػػّب ٩بنػػوف ،كإال كػػاف ُب أسػػفل سػػافلْب ،فتضػ َّػمنت ُّ
الرسل
بع بو ىؤالء ُّ
الصيغة من النّْداء فهو.]ِ[ :
جَّ .أما عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه ّْ
أيض ػ ػػا .]ِ[ :كى ػ ػػي عل ػ ػػى النَّظ ػ ػػو التَّػ ػػإب[ :االنفط ػ ػػار]ٔ:
َّأمػ ػػا ع ػ ػػدد التَّك ػ ػرار فه ػ ػػو ن
[االنشقاؽ.]ٔ:
.

الحادي والعشرون:

َ

َْ

َ

ﵟ ..يَة خ َّح َٓة اىنـ ُِصونﵞ [الكافركف:]ُ:

ٔ -ػػبغانػاضططظؼ :ػ
ُْ
كقد جاء النّْداء مسػبوقنا بػػ :ﵟكوﵞ ،كذكػر العبلمػة ٧بمػد الطَّػاىر بػن عاشػور 
ُْ
َّ
أف "افتتاحها بػػ :ﵟكوﵞ؛ لبلىتمػاـ ٗبػا بعػد القػوؿ بأنَّػو كػبلـ يػراد إببلغػو إٔب النَّػاس بوجػو
خػػاص منصػػوص فيػػو علػػى أنَّػو مرسػػل بقػػوؿ يبلّْغػػوَّ ،
كإال فػػإف القػػرآف كلػػو مػػأمور بإببلغػػو،
ُْ
ك٥بذه اآلية نظائر ُب القرآف مفتتظة باألمر بالقوؿ ُب غّب جواب عن سؤاؿ منها :ﵟكو يَة
َ

َ ُ

ْ

َ ُ َ ٍّ ُ َ

ٍّ

خ َّح َٓة اذلي ََ ْةدوا إن َزخ ٍْذ ًْ خُس ًْ أ ْو ِحلَ ُ
ةء َِّلل ِﵞ [ا١بمعة.]ٔ:
ِ

ُ ْ ُ
َ
السػ ػور ا٤بفتتظ ػػة ب ػػاألمر ب ػػالقوؿ (ٟب ػػس) س ػػور :ﵟكززززو أ ِ
وَحﵞ [ا١بػ ػػن :]ُ:س ػػورة
ك ُّ

ا٤بعوذتػػاف لقػػوؿ
ا٤بعوذتػػاف ،فػػالثَّبلث األكؿ لقػػوؿ يبلّْغػػو ،ك ّْ
الكػػافركف ،كسػػورة اإلخػػبلص ،ك ّْ
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يقول ػػو لتعوي ػػذ نفس ػػو .كابت ػػدئ خط ػػأّم بالنّْػ ػداء ًإلببلغه ػػم؛ َّ
ألف النّْػ ػداء يس ػػتدعي إقب ػػاؿ
أذىاهنم على ما سيلقى عليهم(ُ).
كا٢باصل َّأهنم قد نودكا بوصف الكافرين؛ َّ
ألهنػم كػانوا كػذل ؛ َّ
كألف ُب ىػذا النّْػداء
و
يضػػا ٥بػم حػ َّػٌب ٱبرجػوا مػػن
ػّبا ٥بػػم ،كاسػتخفافنا ّٔػػم ،كلبيػاف َّأهنػػم ليسػوا علػػى شػيء ،كٙبر ن
ٙبق ن
أيض ػ ػ ػػا اإلي ػ ػ ػػذاف بأنَّػ ػ ػػو (أم :مبلّْ ػ ػ ػػغ ا٣بط ػ ػ ػػاب
ظلم ػ ػ ػػات الكف ػ ػ ػػر إٔب نػ ػ ػ ػور اإلٲب ػ ػ ػػاف .كفي ػ ػ ػػو ن
 )ال ٱبشػػاىم فقػػد نػػاداىم ٗبػػا يكرىػػوف مػػن الوصػػف ،كٗبػػا يثػػّبي غضػػبهم ،كمػػا
ذاؾ َّإال ثقةن باهلل  الذم عصمو منهم ككفاه أذاىم.
َ
كىنػػا قػػد يػػرد س ػؤاؿٓ" :ب قػػاؿ اهلل ُ ب (سػػورة التَّظػػرمي) :ﵟيَزززة خ َّح َٓزززة اذليزززََ
ُ ْ
َ
ز َفز ُ
ززصواﵞ [التَّظػػرمي ،]ٕ:كٓب يػػذكر (قػػل) ،كىهنػػا ذكػػر :ﵟكزززوﵞ ،كذكػػره باسػػم الفاعػػل؟
كا١بػ ػواب :اآلي ػػة ا٤ب ػػذكورة ُب (س ػػورة التَّظ ػػرمي) إ٭ب ػػا تق ػػاؿ ٥ب ػػم ي ػػوـ القيام ػػة ،كٜبػَّػة ال يك ػػوف
ػْب ال
َّ
الرسػوؿ  رسػػوال إلػيهم ،فػػأزاؿ الواسػطة ،كُب ذلػ الوقػت يكونػػوف مطيعػ ى
ك ػػافرين ،فل ػػذل ذك ػػره بلف ػػَ ا٤باض ػػي ،ك َّأمػ ػا ىهن ػػا فه ػػم ك ػػانوا موص ػػوفْب ب ػػالكفر ،كك ػػاف
ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ
ونﵞ"(ِ).
الرسوؿ  رسوال إليهم ،فبل جرـ قاؿ :ﵟكو ية خحٓة اىنـ ِص
َّ
الصيغة مػن ا٣بطػاب القػرآين ،قػاؿ" :قولػو 
مهمةه تتعلَّق ّٔذه ّْ
كىنا أيضا مسألة َّ
ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ
ىهنػا :ﵟكو يزة خحٓزة اىنـ ِزصونﵞ خطػاب مػع الك ّْػل أك مػع الػبعض؟ ا١بػواب :ال ٯبػوز أف
َ ُُْ َ َُُْ َ
َّ
َّ
يكوف قولو  :ﵟال أخجس ٌة تػجسونﵞ [الكػافركف..]ِ:خطابنػا مػع الك ّْػل؛ ألف ُب الكفػار
َ ُُْ َ َُْ ُ َ
ونﵞ،
يعبد اهللى  كاليهود كالنَّصارل فبل ٯبوز أف يقوؿ ٥بػم :ﵟال أخجس ٌزة تػجزس
من ي
َ َُْ ْ َ ُ َ َ
ون ٌَة أ ْخ ُج ُسﵞ [الكػافركف ]ٓ-ّ:خطابنػا
أيضا أف يكوف قولػو  :ﵟوال خجذً شلثِس
كال ٯبوز ن
الكل؛ َّ
ألف ُب َّ
الكفػار مػن آمػن كصػار ٕبيػ يعب يػد اهلل  ،فػإذف كجػب أف ييقػاؿ:
مع ّْ

(ُ) انظر :التَّظرير كالتَّنوير (َّ.)ُّٓ /
الرازم (ِّ.)َّّ/
(ِ) تفسّب َّ
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َ َ َّ َ ْ َ ُ َ
و
و
َّ
ػْب ،كىػم الػذين
ػاب مشػافهة مػع أقػواـ ٨بصوص ى
إف قولػو  :ﵟية خحٓزة اىنـ ِزصونﵞ خط ي
قالوا :نعبد إ٥ب سنة كتعبد آ٥بتنا سنة(ُ).
كا٢باصػػل أنَّػا لػػو ٞبلنػػا ا٣بطػػاب علػػى العمػػوـ دخػػل التَّخصػػيص ،كلػػو ٞبلنػػا علػػى أنَّػو
و
مشافهة ٓب يلزمنا ذل  ،فكاف ٞبل اآلية على ىذا احململ أكٔب.
خطاب
ي

ٕ  -إجطالػطاػغدتغادػططاػوضؽػاضطظادَى:
أ .ا١بمػػع بػػْب األمػ ًر كالنّْػػداء يػ ُّ
ػدؿ علػػى أٮبيَّػػة مػػا سػػيلقى إلػػيهم؛ ك ًإلظهػػار العنايػػة ٗبػػا
بعػ ػػد القػ ػػوؿ ،فهػ ػػو أمػ ػػر مهػ ػػمّّ؛ ألنَّػ ػػو أمػ ػػر عقػ ػػدم يقتضػ ػػي التَّبليػ ػػغ مػ ػػن ا٤ببلّْػ ػػغ ،كيقتضػ ػػي
االستجابة من ا٤بخاطىبْب.
َ
َ َ َّ َ ْ َ ُ َ
ََ
ب .لقد سػػبق َّ
ِزصونﵞ
أف ا٣بطػاب بنظػو :ﵟيَة خ َّح َٓة اذلي ََ زف ُصواﵞ ،ﵟية خحٓة اىنـ
ىو من (خطاب َّ
لتضمنو اإلىانة ،كٓب يقع ُب القرآف ُب غّب ىذين ا٤بوضعْب.
الذـ)؛ ُّ
ُ ْ
للرسػوؿ
ج .جاء ا٣بطاب ىنا مسبوقنا بػػ :ﵟكزوﵞ حيػ ينفػع ا٤بكلَّفػْب االسػتجابة َّ

َ
ا٤ببلّْػغ  ،كُب اآلخػرة يػوـ ا١بػزاء ينقطػع التَّكليػف فيقػاؿ ٥بػػم :ﵟيَززة خ َّح َٓززة اذلي ز ََ
ُ ُْ َ ْ ُ َ
ْ َ ٍّ ُ ْ َ
ََ
ََْ
زف ُصوا ال تػذش ُِروا احلَ ْٔم إِج ٍَة َت َض ْون ٌَة نِذ ًْ تػ ٍَئنﵞ [التَّظرمي.]ٕ:

الصيغة من النّْداء فهو.]ُ[ :
دَّ .أما عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه ّْ
أيضا .]ُ[ :كىي[ :الكافركف.]ُ:
َّأما عدد التَّكرار فهو ن

(ُ) انظر :تفسّب الطَّربم (ِْ ،)ِٔٔ/تفسّب القرآف العظيم ،البن أيب حاًب (َُ ،)ُّْٕ/القرطيب
السعود (ٗ ،)َِٕ –َِٔ/فتح
(َِ ،)ِِٖ/الرازم (ِّ ،)ُّّ/الدُّر ا٤بنثور (ٖ ،)ْٔٓ/تفسّب أيب ُّ
القدير (ٓ ،)َٖٓ /الوجيز ،للواحدم (ِ ،)ُِّٕ/البغوم (ٓ ،)ُّٕ/تذكرة األريب ُب تفسّب الغريب
(ُ.)َُّ/
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ػػػػػػػػػػػػػػػاضططضبػاضحاديػرذرػ:
ػػػاضظداءػطنػحغثػاضططومػواضخصوص

أوضًا :ظداءػاضجظس:
كال بػ َّػد ُب البدايػػة ُب بيػػاف مصػػطلح( :ا١بػػنس) ..جػػاء ُب (ا٤بغػػرب)(" :ا١بػػنس) عػػن
الض ػرب مػػن كػ ّْػل شػػيء ،كا١بمػػع( :أجنػػاس) ،كىػػو أعػ ُّػم مػػن (النَّ ػوع) ،يقػػاؿ:
أئم ػ ًة اللُّغػػة َّ
َّ
ػص مػػن قولنػػا( :حي ػواف) ،كإف كػػاف جنسػػا
(ا٢بي ػواف جػػنس) ،ك(اإلنسػػاف نػػوع)؛ ألنَّػو أخػ ُّ
بالنّْسبة إٔب ما ٙبتو.)ُ("..
الشيء،
كل ضرب من َّ
أقوؿ :كعلى ذل فا١بنس –بالكسرُّ -
أعم من النَّوع ،كىو ُّ
فاإلبل جنس من البهائم .كعلى ذل فإنَّو ينظر إٔب (اإلنساف) مثبل من منظورين:
األول :بالنّْسبة ٤با فوقو فهو نوع.
َّ

َّ
ػنس قريػب
الثَّاني :بالنّْسبة ٤با ٙبتو فهو جنس ،فيكوف النَّوع الػذكر كاألنثػى .كىػو ج ه
الضػرب مػن ك ّْػل شػيء ،كىػو أع ُّػم مػن
فبل جػنس ٙبتػو ،كإ٭بػا ٙبتػو النَّػوع .ك(ا١بػًٍنس) لغػةَّ :

النَّػوع(ِ) .كعلػػى ذلػ فػػا١بنس ثبلثػػة أقسػػاـ :جػػنس قريػػب ،كىػػو مػػا ال جػػنس ٙبتػػو ،كإ٭بػػا
ٙبتػػو األن ػواع كاإلنسػػاف كالفػػرس ك٫بوٮبػػا أك جػػنس بعيػػد ،كىػػو مػػا ال جػػنس فوقػػو ،كٙبتػػو
األجنػػاس كػػا١بوىر-فل ػيس فوقػػو جػػنس ،كٙبتػػو أجنػػاس ،كىػػي ا١بسػػم كالنَّػػامي كا٢بي ػواف-
(ُ) ا٤بغرب ،مادَّة( :جنس) (ُ.)ُْٔ/
الصظاح
(الصظاح) (ّ ،)ُٗٓ/لساف العرب (ٔ٨ ،)ّْ/بتار ّْ
(ِ) انظر :مادَّة( :ا١بنس) ُب كل من ّْ
(ص ،)ُُٗ:ا٤بصباح ا٤بنّب (ُ ،)ُُُ/التَّوقيف على مهمات التَّعاريف (ص ،)ِٓٔ:ا٤بغرب
(ُ.)ُْٔ/
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متوس ػػط ،كى ػػو م ػػا فوق ػػو ج ػػنس كٙبت ػػو ج ػػنس كا١بس ػػم ف ػ َّ
ػإف فوق ػػو ا١ب ػػوىر ،كٙبت ػػو
كج ػػنس ّْ
ا٢بيواف.
ػْب با٢بقيقػة ُب جػواب مػا ىػو؟
ين ٨بتلف ى
كعند (ا٤بنطقيْب) ىو كلّْ ّّي ىم يقػوؿ علػى كثػّب ى
مثل( :حيواف) فهو يصدؽ على أنو واع كثّبة ٨بتلفة ا٢بقائق كإنساف كفرس(ُ).
فإين أستعرض اآليات الػٍب تصػلح أف تكػوف خطابنػا
كبناءن على ما سبق من التَّعريف ّْ
َ
ْ ُ ٍّ َ َ ٌ
َّ
للجنس .فقػد جػاء ُب تفسػّب قػوؿ اهلل  :ﵟيَة خح َٓة ا ن َعةن إُِزم ادِ ﵞ [االنشػقاؽ]ٔ:
َت َنزز ُ ٍّ
ززَ َغ َ
أنَّػػو (خطػػاب ا١بػػنس)(ِ) .كجػػاء ُب تفسػػّب قولػػو  :ﵟىَ َ ْ
ُب َغ َج ًلززة َخ ْ
ززقﵞ
ج
ٍ
َ َ
بالض ّْم -على (خطاب ا١بػنس)؛ َّ
ألف النَّػداء ُب قولػو :
[االنشقاؽ :]ُٗ:ﵟى َ َْتن ُ ٍُّبﵞ َّ -
َ
ْ َ ُ ٍّ َ
زم َادِ ٌ ﵞ للجػنس٫ ،بػو :ﵟيَزة َخ َّح َٓزة اجلٍّ ُ
زةسﵞ [البقػرة]ُِ:؛ ف َّ
ػإف ا٤بػراد
ﵟيَة خ َّح َٓة ا نعةن إُِ
جػػنس النَّ ػاس ال كػ َّػل فػػرد ،كإال فمعلػػوـ َّ
أف غػػّب ا٤بكلَّ ػف ٓب يػػدخل ٙبػػت ىػػذا ا٣بطػػاب،
كىذا يغلَّب ُب خطاب أىل ( َّ
مكة) -كما سبق.)ّ(-
َ َ
ُ
َّ
َ
ٍّ
كرج ىح األصوليُّوف دخوؿ النَّيب ُ ب ا٣بطاب بػ :ﵟية خحٓة اجلةسﵞ .
َّ
(ْ)

السلم ا٤بنورؽ للملوم ٕباشية
(ُ) انظر :شرح تنقيح الفصوؿ (ُ ،)َْٗ/انظر :التَّعريفات (ص ،)ُّٗ:شرح ُّ
تسهيل ا٤بنطق،
السلَّم (ص،)ُٕ-ُٓ:
الصبَّاف (ص ،)ٖٔ:شرح الشَّيخ دركيش القويسِب على ُّ
ي
للبدخشاين (ص ،)ْٕ:التَّعاريف ،للمناكم (ص ،)ِٓٔ:ا٢بدكد األنيقة (ص ،)ّٕ-ِٕ:كينظر:
تلخيص منطق أرسطو ،البن رشد( ،كتاب قاطيغورياس) ،آّلد الثاين (ص.)َُ-ٗ:
الرازم (ُّ،)َُِ/ُّ( )ٖٗ – ٕٗ /
(ِ) انظر :البظر احمليط (َُ ،)ّْٕ/البظر ا٤بديد (ٕ ،)ِٔٗ/تفسّب َّ

غرائب القرآف (ٔ ،)ْٖٔ/القرطيب (ُٗ ،)ُِٕ/ركح ا٤بعاين (َّ ،)َٖ/التَّظرير كالتَّنوير (َّ،)ُِِ/
أضواء البياف (ٖ ،)ْٖٔ/ابن عادؿ (َُ ،)ِٕٖ /الكشاؼ (ْ ،)ِّٔ/احملرر الوجيز (ٓ،)ْٓٔ/

تفسّب النسفي (ّ ،)ُٔٗ/تفسّب ابن جزم (ِ.)ْْٔ/
ا٤بكي كا٣بطاب ا٤بدين.
(ّ) سبق بياف ذل ُب ا٣بطاب ّْ

الرسوؿ ُ ب عمومو عندنا ،كعند أكثر العلماء ،خبلفنا لطائفة من
(ْ) قاؿ اآلمدم  :يدخل َّ
الفقهاء كا٤بتكلّْمْب .اإلحكاـ (ِ ،)ِْٗ–ِِٗ/كُب (احملصوؿ)" :قولو  :ﵟيَة َخ َّح َٓة اجلٍّ ُ
ةسﵞ ،كﵟيةَ
آٌ ُ
اذليَ َ
َخ َّح َ
َ
َّ
الرسوؿ 
منصب
ألف
قاؿ:
ة،
باألم
صو
خص
من
كمنهم
ّْهما،
حق
ُب
عاـ
ﵞ
ٔا
ِ
ة
ٓ
َّ
ّّ
َّ
َّ
يقتضي إفراده ّْ
بالذكر ،كىو باطل؛ َّ
الرسوؿ  فيو .كقاؿ
ألف اللَّفَ ّّ
عاـ كال مانع من دخوؿ َّ
فالرسوؿ=
َّ
الرسوؿ  بتبليغو كلكن كرد مطل نقا َّ
كل خطاب ٓب يصدَّر بأمر َّ
الص ُّ
ّبُب ُّ :
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َ َ
ُ
َّ
َ
ٍّ
األكؿ ،كىػػي
كُب القػػرآف سػػورتاف أك٥بمػػا :ﵟيززة خحٓززة اجلززةسﵞ إحػػداٮبا ُب النّْصػػف َّ

الرابع ػػة من ػػو ،كى ػػي (س ػػورة النّْس ػػاء) ،كالثَّاني ػػة ُب النّْص ػػف الثَّ ػاين من ػػو كى ػػي (س ػػورة
الس ػورة َّ
ُّ
فتأم ػل ىػػذا
ا٢بػ ّْػج) .كاألكٔب تشػػتمل علػػى شػػرح ا٤ببػػدأ ،كالثَّانيػػة تشػػتمل علػػى شػػرح ا٤بعػػادَّ ..
الَبتيب ما أكقعو ُب الببلغة"(ُ).
َّ
الراغػػب ُ ب (ا٤بفػػردات)" :كالنَّػاس قػػد يػػذكر كيػراد بػػو الفضػػبلء دكف مػػن
قػػاؿ َّ
يتناكلػػو اسػػم النَّ ػاس ٘بػ ُّػوزا ،كذل ػ إذا اعتػػرب معػػُب اإلنسػػانيَّة ،كىػػو كجػػود العقػػل كالػ ّْػذكر،
ػإف كػػل شػ و
ػتص بػػو ال
كسػػائر األخػػبلؽ ا٢بميػػدة كا٤بعػػاين
َّ
ػيء عػػدـ فعلػػو ا٤بخػ ُّ
ا٤بختصػة بػػو ،فػ َّ َّ
ػتظق ا٠ب ػػو ،كالي ػػد َّ
ػاص ّٔ ػػا ف ػػإطبلؽ الي ػػد عليه ػػا
يك ػػاد يس ػ ُّ
فإهن ػ ػا إذا ع ػػدمت فعله ػػا ا٣ب ػ َّ
آٌ ََ اجلٍّ ُ
كإطبلقها على يد السرير كرجلػو .فقولػو  :ﵟآٌ ُِِٔا َن ٍَة َ
زةسﵞ [البقػرة ،]ُّ:أم:
َّ
كما يفعل من كجد فيو معُب اإلنسانيَّة ،كٓب يقصد باإلنساف عيننػا كاح نػدا بػل قصػد ا٤بعػُب،
َ َ

ْ ْ ُ ُ َ
ون اجلٍّ َ
زةسﵞ [النسػاء ،]ْٓ:أم :مػن كجػد فيػو معػُب اإلنسػانيَّة
ككذا قولو  :ﵟأم َيعزس
(ِ)
الراغػػب " :كرٗبػػا قصػػد بػػو النُّػوع كمػػا ىػػو كعلػػى ىػػذا
أم :إنسػػاف كػػاف"  .كقػػاؿ َّ
َْ َْ ُ ُ َ
ون اجلٍّ َ
زةسﵞ [النسػاء .]ْٓ:قيػل ُب اآليػةَّ :
إف ا٤بػراد بالنَّػاس ىػو النَّػيب
قولػو  :ﵟأم َيعس
 .كقيل :العرب"(ّ).

الرسوؿ  بتبليغو فذل ال
=٨ باطب بو
َّرا بأمر َّ
كغّبه ،ك ُّ
كل ما كاف مصد ن
َ
يتناكلو كقولو  :ﵟكُ ْو يَة خ َّح َٓة اجلٍّ ُ
ةسﵞ [األعراؼ .]ُٖٓ:احملصوؿ (ّ .)ََِ-ُٗٗ/كُب (اللُّمع):

َ
َّيب ٖ بطاب خاص ٓب يدخل معو غّبه إال بدليل كقولو  :ﵟيَة خ َّح َٓة
"إذا خوطب الن ُّ
ُ ٍّ ْ َ ٍّ َ ً
ْ ُ
ال ٍُ ٍّض ٌِّو  1ك ًِ الييو إِال كي ِيال 2ﵞ [ا٤بزمل ."]ِ-ُ:اللمع (ُ .)ِِ/انظر :ا٤بسودة (ُ ،)َّ/القواعد

كالفوائد األصولية (ُ ،)َِٕ/ا٤بستصفى (ُ )ِِْ ،ُِْ ،ِّٖ/قواطع األدلة (ُ ،)ُُِ/التقرير
كالتظبّب (ُ ،)ِٖٖ/الفصوؿ ُب األصوؿ (ُ.)ُّٕ/
(ُ) الربىاف ُب علوـ القرآف (ِ.)ِِٕ–ِِٔ/
للراغب ،مادَّة( :نوس) (ص ،)ِٖٗ:الربىاف ُب علوـ القرآف (ِ.)ِِٕ/
(ِ) مفردات القرآف الكرميَّ ،

(ّ) انظر :تفسّب الطربم (ٖ ،)ْٕٔ/الدر ا٤بنثور (ِ ،)ٕٓٔ -ٓٔٔ/ركح ا٤بعاين (ٓ ،)ِٔ–ٕٓ/تفسّب أيب
السعود (ِ ،)َُٗ/النكت كالعيوف (ُ ،)ْٗٔ/احملرر الوجيز (ِ ،)ٖٔ /البيضاكم (ِ ،)ٕٗ/زاد ا٤بسّب
للجصاص (ّ=،)ُُٕ/
(ِ ،)ُٓٓ/ْ( ،)ّْٔ/ِ( ،)ُِْ/ابن كثّب (ِ ،)ّّٔ/أحكاـ القرآف،
َّ
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قولو

كا٢باصػػل َّ
أف النَّػاس ىنػػا عػػاـّّ أريػػد بػػو ا٣بصػػوص ،كىػػو النَّػػيب  ،كمػػا ُب

َ َ َ
ٍّ
َْ ََُ ْ َ ُ
 :ﵟاذليَ كةل ل ُٓ ًُ اجلةس إِن اجلةس كس َجػٔا ىس ًْﵞ [آؿ عمراف.]ُّٕ:

فالنَّػ ػ ػاس األكٔب ع ػ ػػاـّّ أري ػ ػػد ب ػ ػػو خص ػ ػػوص رج ػ ػػل كاح ػ ػػد ،كى ػ ػػو (نع ػ ػػيم ب ػ ػػن مس ػ ػػعود
األشجعي).
كيتبْب ٩با سبق:
َّ
أف نػػداء ا١بػػنس يػ ُّ
أَّ .
ػدؿ علػػى عمػػوـ ا٣بط ػػاب ،فهػػو مػػن أعػ ّْػم أن ػواع ا٣بطػػاب (م ػػا
ص يدقنا) ،أم :بالنّْسبة ٤با يندرج ٙبتو من أفراد.
ى
بَّ .
أف غّب ا٤بكلَّف ال يدخل ُب ىذا ا٣بطاب..
ج .أف غّب ا٤بشػافهْب با٣بطػاب يػدخلوف ُب ا٣بطػاب باإلٝبػاع ،لكػن ىػل يػدخلوف
بطريق ا٢بقيقة أـ آّاز؟ قوالف تقدـ بياف الراجح منهما.
ثاظغًا :ظداءػاضظوع:
َّأمػػا مػػن حي ػ ذكػػر ىػػذا اللُّػػوف مػػن ا٣بطػػاب ،فقػػد جػػاء عقػػب (خطػػاب ا١بػػنس)؛
أخص منو.
ألنَّو ُّ
ك َّأما ما يتعلَّق بالتَّعريف فقد جاء ُب (ا٤بعجم الوسيط) َّ
الصنف من
أف (النَّوع)َّ " :
و (ُ)
أم ىك ٍجة).
كل
أم نىػ ٍووع يى ىو؟ أمّْ :
شيء  ،كيقاؿ( :ما ٍأد ًرم على ّْ
ّْ

=اإلتقاف (ِ ،)ّْ/الربىاف ُب علوـ القرآف (ِ ،)ِِٕ/أضواء البياف (ٗ ،)َّْ/البغوم (ُ،)ِٓٔ/
السراج ا٤بنّب (ُ.)َُّ/
(ُ) انظر :مادَّة( :ا١بنس) ُب و
الصظاح
(الصظاح) (ّ ،)ُٗٓ/لساف العرب (ٔ٨ ،)ّْ/بتار ّْ
كل من ّْ
مهمات التَّعاريف (ص ،)ِٓٔ:ا٤بغرب
(ص ،)ُُٗ:ا٤بصباح ا٤بنّب (ُ ،)ُُُ/التَّوقيف على َّ
(ُ .)ُْٔ/كمادَّة( :النَّوع) ُب (ا٤بعجم الوسيط) (ِ ،)ْٗٔ/كمادَّة( :صنف) ُب (مقاييس اللغة)
(ّ.)ُّّ/
141

ػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

كُب (اصػ ػػطبلح ا٤بناطقػ ػػة) :يكلّْػ ػ ّّػي ىم يقػ ػػوؿ علػ ػػى كاحػ ػػد أك علػ ػػى كث ػ ػّبين متفقػ ػػْب ُب
ا٢بقائق ُب جواب ما ىو؟ مثػل( :إنسػاف) ،فهػو يصػدؽ علػى أفػراد كثػّبة متَّفقػة ا٢بقػائق،
كزيد كعمرك(ُ).
أقل من ا١بنس يتمثل ُب أفرادىػا ٭بػوذج مشػَبؾ
كُب (علم األحياء) :كحدةه تصنيفيَّة ُّ
٧بػػدكد ثابػػت كراثػػيٝ ،بػػع :أنػواع"(ِ) .كبنػػاءن علػػى مػػا سػػبق مػػن تعريػػف (ا١بػػنس) كتعريػػف
تصلح أف تكوف خطابنا للنَّوع.
أستعرض اآليات الٍب
فإين
(النَّوع) ّْ
ي
ي
َ َ َّ َ ٍّ ُ ٍّ ُ َ ٍّ ُ
س ُ
زً
فقد جاء ُب (نظم الدُّرر) ُب تفسّب قوؿ اهلل  :ﵟية خحٓة اجلةس اتلزٔا رب

َ ََ ُ ْ ْ َْ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ٍّ
ر ٌِِْ ُٓ ٍَزة ر َجزةال َنس ِ ً
زيا َون َِع ً
زةءﵞ
ب
و
ة
ٓ
ج
و
ز
ة
ٓ
ِِ
ٌ
ق
ي
ر
و
ة
ِس
خ
ا
و
ط
ف
اذلي ريلسً ٌَِ ج
ٍ
ٍ
ِ
[النساء.]ُ:

"٤ب ػا كػػاف خلػػق ا٢بي ػواف َّ
أدؿ علػػى الوحدانيَّ ػة كالقهػػر ٗبػػا خػػالف بػػو ا١بمػػادات مػػن
ا٢بياة الػٍب ال يقػدر علػى االنفكػاؾ عنهػا قبػل أجلػو ،كٗبػا لػو مػن أمػور اضػطراريَّة ال ٧بػيص
خلقػا اإلنسػاف ٗبػا لػو
لو عنها ،كأمور اختياريَّة موكولة ُب الظَّاىر إٔب مشيئتو ،ككػاف أعجبػو ن
من َّقوة النُّطق ،قاؿ داال على ما َّ
دؿ عليو ٖبلػق ا٣بػافقْب الفتػا القػوؿ إٔب (خطػاب النَّػوع)
بتأىلهم للخطاب ،كترقّْيهم ُب يعبل األسباب ،من غّب و
عطف ،إيذا نا بأف كػبل
كلّْو إيذا نا ُّ
َ

َ َ ُ
سز ْ
زًﵞ أم :أيُّهػػا
بالداللػػة علػػى مػػا سػػيق لػػو :ﵟريل
مػػن خلقهػػم كخلػػق مػػا قػػبلهم مسػػتقل ّْ
النَّاس ا٤بدعوف إل٥بية غّبه"(ّ).

الصباف (ص ،)َٕ:تسهيل ا٤بنطق،
السلم ا٤بنورؽ للملوم ٕباشية َّ
(ُ) انظر :التَّعريفات (ص ،)َِّ:شرح ُّ
للبدخشاين (ص ،) ْٔ:كينظر :تلخيص منطق أرسطو ،البن رشد( ،كتاب قاطيغورياس) ،آّلد الثَّاين
(ص.)َُ- ٗ:
(ِ) بقليل من التَّصرؼ عن (ا٤بعجم الوسيط) :مادَّة( :نوع) (ِ ،)ْٗٔ/كانظر :تاج العركس (ِِ.)ِٖٖ/
(ّ) نظم الدُّرُٔ (ٔ.)ْٓٓ/
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ػيوطي ُ ب
كق ػػد مثَّػ ىػل ٣بط ػػاب (النَّ ػػوع) َّ
الزركش ػ ُّػي ُ ب (الربى ػػاف) ،ك ُّ
الس ػ ُّ
َ
(اإلتقاف)(ُ) بقوؿ اهلل  :ﵟيَة ثَ ِِن إ ِ ْساايوﵞ ،كا٤براد :بنو يعقوب .)ِ(
َ َ ْ
ُ ُ
كقاؿ األلوسي ُ ب (ركح ا٤بعاين) تفسّب قولو  :ﵟكةل اْج ِ ُػٔا َب ْػظس ًْ
ْلِ َ ْػ ٍض َغ ُس ٌّوﵞ [األعراؼ " :]ِْ:ىٝبى ىع ا٣بطاب؛ ألنَّو ُب َّقوة (خطاب النَّوع)"(ّ).
أقوؿ :كٲبكن أف يقاؿَّ :
إف من (خطاب النَّوع) اآليات التَّالية:
َُ
َ َّ
قولو  :ﵟيَة خح َٓة اذلي ََ آٌِٔاﵞ [البقرة.]َُْ:
ُ ُ

َ َّ
َ َ َّ َ َّ ُ ُ
ﵟية خحٓة الصظوﵞ [ا٤بؤمنوف.]ُٓ:
َ
ُ
ﵟيَة خ َّح َٓة اجلٍّ ٍْوﵞ [النمل.]ُٖ:
َ َ َّ َ ْ َ ُ
ﵟية خحٓة الٍألﵞ [النمل ،]ّٖ ،ِّ ،ِٗ:ك[القصص.]ّٖ:
َ َ َ ٍّ ّ
ِبﵞ [األحزاب.]ِّ ،َّ:
ﵟية ن ِعةء اجل ِ ِ
ُْ َ
َ ُ
ﵟكو يَة خ َّح َٓة اذلي ََ ْةدواﵞ [ا١بمعة.]ٔ:
َ
ََ
ﵟيَة خ َّح َٓة اذلي ََ زف ُصواﵞ [التظرمي.]ٕ:
ُْ َ
َْ
َ
ﵟكو يَة خ َّح َٓة اىنـ ُِصونﵞ [الكافركف.]ُ:
ْ َ

ﵟيَة خح َٓة اذلي ََ أودٔا اىهِذ َ
ةبﵞ [النساء.]ْٕ:

(ُ) الربىاف ُب علوـ القرآف (ِ ،)ِِٕ/كانظر :اإلتقاف (ِ.)ٖٖ/
السادس) كىو (علم ا٤ببهمات) .انظر :الربىاف ُب علوـ القرآف
صرح بو للطيفة يقوؿ سيقت ُب (النَّوع َّ
(ِ) كإ٭با َّ
الزركشي  ما ذكره ُب (علم ا٤ببهمات) ُب كتابو (الربىاف)
(ِ ،)ِِٕ/اإلتقاف (ِ .)ٖٖ/كيقصد َّ
أنَّو "قد يكوف للشَّخص ا٠باف فيقتصر على أحدٮبا دكف اآلخر لنكتة ،فمنو قولو ُ :ب (٨باطبة
َ
ْ
َ َ
كسره َّ
أف القوـ ٤با
الكتابيْب) :ية ث ِِن إِساايو ،كٓب يذكركا ُب القرآف إال ّٔذا دكف (يا بُب يعقوب)َّ ،
خوطبوا بعبادة اهلل ّْ ،
كذكركا بدين أسبلفهم؛ موعظةن ٥بم؛ كتنبيها من غفلتهم٠ ،بُّوا باالسم الذم فيو
تذكرة باهلل َّ ،
فإف (إسرائيل) اسم مضاؼ إٔب اهلل ُ ب التَّأكيل ،..ك٤با ذكر موىبتو إلبراىيم
 ،كتبشّبه بو قاؿ :ﵟ َح ْػ ُل َ
ٔبﵞ ككاف أكٔب من (إسرائيل)؛ َّ
ألهنا موىبة تعقب أخرل ،كبشرل عقب
ْ َ َ
َ
َ َ ٍّ ْ َ َ
ةق َح ْػ ُل َ
ٔبﵞ [ىود ،]ُٕ:كإف كاف اسم
َشُةْة ب ِإ ِ ْظ َدةق َوٌ َِْ َو َراءِ إِظد
ّٔا بشرل ،فقاؿ  :ﵟـِ

للعريب من العقب كالتَّعقيب ،فانظر مشاكلة اال٠بْب
(يعقوب)  عربانيا لكن لفظو موافق
ّْ
للمقامْب فإنَّو من العجائب" .بقليل من التصرؼ عن (الربىاف) (ُ.)ُُٔ-َُٔ/
(ّ) ركح ا٤بعاين (ٖ.)ُِٗ/
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َ َ
َْ ُ
َّ
َ
السػابقة فقػد يشػكل ذلػ
كأما ا٣بطػاب بػػ :ﵟية خحٓة ا ِ نعزةنﵞ ،ك٫بػوه مػن األمثلػة َّ

أم ا٣بطػػابْب ىػػو؟ ىػػل ىػػو مػػن (خطػػاب ا١بػػنس) أـ مػػن (خطػػاب
علػػى ا٤بخاطىػػب مػػن ّْ
النَّوع)؟
يندفع ببياف صبلحيَّة ىذا التَّمثيل و
لكل من ا٣بطابىْب –أعػِب:
َّ
كلكن ذل اإلشكاؿ ي
ا١بػػنس كالنَّػػوع– كذل ػ بػػاختبلؼ النَّظػػر ،فهػػو بالنّْسػػبة ٤بػػا فوقػػو –أعػػِب :ا٢بي ػواف– نػػوع،
كبالنّْسبة ٤با ٙبتو جنس .كلكنَّا ٤با علمنا َّ
يتوجو ا٣بطاب لو على عمومػو؛
أف ما فوقو ٩بَّا ال َّ
ألنَّو إ٭با أنزؿ للعاقلْب ا٤بميّْزين قلنا بأنَّو من (خطاب ا١بػنس) ،كعلػى ذلػ ٱب َّػرج قػوؿ مػن
ا٤بفسرين :إنَّو من (خطاب ا١بنس).
قاؿ من ّْ
تقرر ذل فإنَّو يقاؿ ُب ىذا ا٣بطاب ما قيل ُب سابقو من كونو ُّ
يدؿ على
كإذا َّ
ص يدقنا) ،أم :بالنّْسبة ٤با يندرج ٙبتو من
عموـ ا٣بطاب ،فهو من ّْ
أعم أنواع ا٣بطاب (ما ى
أصبل ُب ىذا ا٣بطاب.
كلكن غّب ا٤بكلَّف ال يدخل ن
أفرادَّ .
ثاضثًا:ػظداءػاالثظغن:
السجن:
فمن ذل نداء يوسف  لصاحبيو ُب ّْ
َ

ََ

َْ ٌ ََُ ُّ َ
الع ْ
ي أ ِم ٍّ ُ
َ َ َ
ٔن َر ْ ٌ
اَّلل ال ْ َٔاخ ُِس اىْ َل ٍّٓ ُ
ةرﵞ [يوسف.]ّٗ:
ج َِ أأربةب ٌذف ِصك
ِِب ّ ِ
ﵟية صةخ ِ

َ َ َ ّ ْ َ ٍّ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ٍّ ُ َ ْ َ َ
َ ُ َُ ْ َ ُ ََْ ُ ُ
ٍّ
العج َِ أٌة أخسنٍة ـحع ِِق ربّ َخ ًصا وأٌزة اآلرزص ذيصزيت ذذأززو
ِِب ِ
ﵟية ْصةخ ِ
َ
ٍّ
اىػ ْ ُ
َْ َْ َ
ي ٌ َِْ َرأ ِظِّ كُ ِ َ ْ ُ
ةنﵞ [يوسف.]ُْ:
ِض األمص اذلي ذِيِّ تعذفذِي ِ
ػ

رابطًا:ػػظداءػاضطغن:
موج نهػػا إٔب فػػرد ،كىػػو مػػا يسػ َّػمى (ٖبطػػاب العػػْب) .فمػػن
كمػػن أل ػواف النػػداء مػػا كػػاف َّ
ْ
َ ّ
َ َُ ْ ُ ْ َْ َ َ َْ ُ َ َ َ
اْل ٍِّزحﵞ [البقػرة ،]ّٓ:ﵟيَزة خِيززِس إ ِ ِّن
ذل قولػو  :ﵟية آدم اظسَ خُخ وزوجزم

ََ ََْ ُ َ ْ
ُ
ْ
ّ َ
ْ
َ
ُ
َ
ٌُ َذ َٔـ ِيمﵞ [آؿ عمػراف ،]ٓٓ:ﵟيَة ُٔ ُ اْج ِ ْع ب ِ َعال ٍمﵞ [ىػود ،]ْٖ:ﵟوُةدحِةه أن ية إِثصاِْيً 104
َ ْ
الص ْؤيَةﵞ [الصافات ،]َُٓ-َُْ:ﵟيَزة ُم َ
كَ ْس َص ٍّسكْ َ
خ َّ
زَٔس ال َّتَزؿﵞ [النمػل .]َُ:كٓب يقػع ُب
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َ َ
َ َ
َّ
َّ
َ
َ
ٍّ
َّ
زِبﵞ [األنفػػاؿ ،]ْٔ:كﵟيززة خحٓززة
القػػرآف الكػػرمي النّْػداء ب ػ( :يػػا َّ
٧بمػد) بػػل بػػ :ﵟيززة خحٓززة اجلز ِ
ٍّ ُ ُ
كٚبصيصا بذل عن سواه(ُ).
جيبل
كتب
لو
ا
تعظيم
]
ُْ
:
ا٤بائدة
[
ﵞ
ٔل
الصظ
ن
ن
ن
ٍّ َّ ٍّ
كقد قاؿ أبو حياف ُ ب (البظر) ُب تفسّب قولػو  :ﵟيَة َخ َّح َ
زق
اد
زِب
اجل
زة
ٓ
َّ
ِ
ِ
َ
ْ
ٍّ َ
اَّلل َوال دُ ِػززعِ اىْ َنـ ِززص َ
يَ َوال ٍُ َِززةـِلِ َ ﵞ [األحػزاب":]ُ:إ َّف نػػداءه  :ﵟيَززة خ َّح َٓززة
ِ
َ َ
ٍّ ُ ُ
َّ
َ
ّْ
اجلٍّ ِ َِّبﵞ ،ﵟية خحٓزة الصظزٔلﵞ ىػو علػى سػبيل التَّشػريف كالتَّكرمػة كالتَّنويػو ٗبظلػو كفضػيلتو،
ُ
َ
كجاء نداء غػّبه با٠بػو ،كقولػو  :ﵟيَزة آد ُمﵞ [البقػرة ،]ّّ:ﵟيَزة ُزٔ ُ ﵞ [ىػود ،]ِّ:ﵟيَزة
َ َ ُُ
ِيًﵞ [ىػود ،]ٕٔ:ﵟيَة ُم َ
َ
إث ْ َصاْ ُ
اودﵞ [ص ،]ِٔ:ﵟيَزة خِيززِسﵞ [آؿ
َٔسﵞ [البقػرة ،]ٓٓ:ﵟيزة د
ِ
َُ
ُم ٍٍّ ٌ
زس
عمراف ،]ٓٓ:كحي ذكره على سبيل اإلخبػار عنػو بأنػَّو رسػولو ،ص َّػرح با٠بػو فقػاؿ :ﵟ
ٌ
ََ َُ
ُ ٍّ
ُم ٍٍّ ٌس إِال َر ُظٔلﵞ [آؿ عمػراف ]ُْْ:أعلػم أنَّػو رسػولوَّ ،
كلقػنهم
َر ُظٔل اَّلل ِﵞ [الفػتح ،]ِٗ:ﵟوٌة
ََ
يسموه بذل  .كحي ٓب يقصد اإلعبلـ بذل  ،جاء ا٠بو كمػا جػاء ُب النّْػداء :ﵟىل ْس
أف ُّ
َ َ َ ٍّ ُ
ٌ
َ َ ُ
الص ُظٔل يَة َر ِّبﵞ [الفرقاف ،]َّ:كغّب ذل مػن اآلم.
ةءز ًْ َر ُظٔلﵞ [التوبة ،]ُِٖ:ﵟوكةل
ج

كأمره بالتَّقول للمتلبس ّٔا ،أمر َّ
بالدٲبوية عليها كاالزدياد منها.
كالظػػاىر أنَّػو أمػهػر للنَّػيب ،كإذا كػػاف ىػػو مػػأمورا بػػذل  ،فغػػّبه أكٔب بػػاألمر .كقيػػل :ىػػو

ألمتو"(ِ) .
خطاب لو لفظا ،كىو َّ
أقوؿ :كا٢باصل َّ
يتقرر ُب ذل :
أف الذم َّ
ُ  -يعسػ يػر التَّظقيػػق ُب َّ
أف كػ َّػل نػػيب قػػد نػػودم با٠بػػو ُب عهػػده ،كُب ذلػ تكلُّػػف،
إف قاؿ قائل بذل .
الرسل من ذكرىم اهلل ُ ب القرآف الكرمي بالوصف الذم ُّ
ِ َّ -
يدؿ
إف من ُّ
ُ
ََ َ َ
الرسالة ،كذل كما ُب قولو  حكاية عن صاّب  :ﵟذلةل ل ُٓ ًْ َر ُظٔل
على ّْ
ٍّ َ َ َ ٍّ َ ُ ْ َ َ
ةْةﵞ [الشمس ،]ُّ:كلكن من غّب نداء.
اَّلل ِ ُةكح اَّلل ِ وظلي

(ُ) اإلتقاف (ِ.)ٖٗ–ٖٖ/
(ِ) البظر احمليط (ٖ.)َْٓ/
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(٧بمد  )من غّب نداء ،كما ُب قولو  :ﵟ َواذلي ََ
ّ  -كرد ذكر َّ
ْ
َ
َ ُ
ُ َ َ َُ
َ ٍّ َ ْ
ُ
ٍّ
َُ
ةتةت َو َ
آٌ ُِٔا ث ِ ٍَة ُ ّضِل لَع ُم ٍٍّ ٍس َوْ َٔ اتَ َّق ٌ َِْ َربّ ِ ِٓ ًْ زف َص خِ ُٓ ًْ
آٌِٔا َوغ ٍِئا الص ِ َ ِ
َ ّ َ ْ ََ ْ َ َ َ َ
ُ
ْ
ظحِبةد ِ ًِٓ وأصيح ثةلًٓﵞ [٧بمد.]ِ:

ْ َّ -
أصبل
إف ىناؾ الكثّب من األنبياء ُ ب القرآف الكرمي ٓب يقع النّْداء ن
(٧بمد .(
با٠بهم ،كإ٭با ذكر ا٠بهم كما ذكر اسم َّ
تقرر ذل يعلً ىم َّ
مقصور على نداءات
أف التَّخصيص بالتَّشريف ا٤بذكور إ٭با ىو
كإذا َّ
ه
السماكية األخرل
القرآف الكرمي فظسب –كىو الذم يعنينا ىنا ،-كال يشمل الكتب َّ
كل نيب نودم با٠بو ُب عهدهَّ ،
النتفاء الدَّليل؛ إذ يعسر التَّظقيق ُب َّ
كإ٭با علم ذل
أف َّ
ّ
ّ َ
اَّلل يَة غِ َ
من نداءات القرآف الكرمي ٫بو قوؿ اهلل  :ﵟإذْ كَ َةل ٍّ ُ
حِس إ ِ ِّن ٌُ َذ َٔـ ِيم
ِ
َو َراـ ُِػ َمﵞ [آؿ عمراف ،]ٓٓ:كما سبق.
خاطدًا:ػإجطالػتػدغمػاضظداءاتػطنػحغثػاضططومػواضخصوص:
َّ
تضمن نداءات ٲبكن تقسيمها من حي العموـ كا٣بصوص إٔب
إف القرآف الكرمي َّ
أقساـ:
ص اهلل ّٔ ا ا٤بصطىفْب األخيار ٩بَّن اجتباىم لتبليغ رساالتو،
ُ  -نداءات ىخ َّ
َ َ َّ َ ٍّ ُ ّ ْ
الص ُظٔل ثَي ِؼ
ا٣باص كا٤براد بو ا٣بصوص :كمن ذل قولو  :ﵟية خحٓة
كىي من نداء
ّْ
َ ُْ َ َْ َ ْ َّ َ
ٌة خُ ِضل إِحلم ٌَِ ربِمﵞ [ا٤بائدة.]ٕٔ:

الصيغ :ﵟيَة
ِ  -نداءات َّ
كعامة من آخر جاءت بإحدل ىذه ّْ
خاصة من كجوَّ ،
َ
آٌ ُِٔاﵞ [البقرة ،..]َُْ:ﵟيَة أ َ ْْ َو اىْه َ
اايوﵞ [البقرة ،]َْ:ﵟيَة َخ َّح َٓة اذلي ََ َ
ةبﵞ [آؿ
ِذ
ثَ ِِن إ ِ ْس
ِ
َ َ
َ َ
َ َ
َ َ ُ
َّ
َّ
ز َف ُصواﵞ [التظرمي ،]ٕ:ﵟيةَ
َ
َ
عمراف ،]ْٔ:ﵟية خحٓة اذليَ ْةدواﵞ [ا١بمعة ،]ٔ:ﵟية خحٓة اذليَ
َ
َْ
َ
خ َّح َٓة اىنـ ُِصونﵞ [الكافركف.]ُ:
َ َ
ُ
َّ
َ
ٍّ
الص ػيغ التَّاليػػة :ﵟيزززة خحٓزززة اجلزززةسﵞ
ّ  -نػ
عمومػػا كردت بإحػػدل ّْ
ػداءات أكثػػر ن
َ
ْ ُ
ََ
[البقرة ،..]ُِ:ﵟيَة خ َّح َٓة ا ِ ن َعةنﵞ [االنفطار ،..]ٔ:ﵟيَة ثَ ِِن آدمﵞ [األعراؼ.]ِٔ:
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ػاص ا٤بػراد بػو العمػوـ قولػو  :ﵟيَزة
ْ  -نداء
ا٣باص كا٤براد بػو العمػوـ :كمػن ا٣ب ّْ
ّْ
َ
ِب ادٍّق ٍّ َ
خ َّح َٓة اجلٍّ َّ
اَّللﵞ [األحزاب.]ُ:
ِ ِ
ُ
َ
َ
َ
ٍّ
ْ
َ
َ
َْ َ ُ َُ
َ َّ َ ٍّ َّ ٍّ ْ َ َ ْ َ َ َ
زٔرْ ٍَّ َو ٌَزة
اجم الال ِِت آتيخ أج
كمنو قولو  :ﵟية خحٓة اجل ِِب إُِة أخييِة لم أزو
َ َ
َ ٍّ َ
َ ّ َ
َ َ َ ْ َ ُ َ ٍّ َ َ َ ٍّ ُ َ َ ْ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
زةت
زةت رةل ِزم وبِ ِ
ةت خٍةد ِم وبِ ِ
ةت خ ٍِم وبِ ِ
ميهخ ي ٍِيِم مٍِة أـةء اَّلل غييم وبِ ِ
َْ
َ
َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ً ُ ْ َ ً ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ٍّ ّ ْ َ َ
َ
َ
اد اجلٍّ َّ
زِب أن
زِب إِن أر
رةالد ِم
ِ
الالِت ْةجصن ٌػم وامزصأة مؤٌِِزح إِن وْجزخ جفعزٓة ل ِيِ ِ ِ
ِ
َْ َْ َ َ َ َ ً َ َ ْ ُ
ْ ْ َ
ون ال ٍُؤ ٌِِ ِ ﵞ [األحزاب.]َٓ:
يعتِهِدٓة رةل ِصح لم ٌَِ د ِ

(ُ)
ً
فلما قػاؿ
كقاؿ أبو بك ور
ا٣بطاب لو َّ 
ُّ
الصّبُب " : كاف ابتداءي
(ِ)
َ َ ً َ َ
زمﵞ يعلػم َّ
ُب (ا٤بوىوبػة) :ﵟرةل ِصح ل
أف مػا قبلهػا لػو كلغػّبه  . "كىػذه قرينػةه
ُّ
تدؿ على العموـ.

َ َ َّ َ ٍّ َّ َ َ ٍّ ْ ُ ُ ّ
َ
َ
قولػو  :ﵟية خحٓة اجل ِِب إِذا غيلزذً اىجِعزةءﵞ [الطػبلؽ ،]ُ:فقػد افتػتح

كمن ذل
يب  ،كا٤براد سائر من ٲبل ي الطَّبلؽ(ّ).
ا٣بطاب بالنَّ
ّْ
ي
َ َ
ٍّ ُ ٍّ ُ
َّ
َ
العاـ كا٤براد ا٣بصوص :كمػن ذلػ  :قولػو  :ﵟية خحٓزة اجلزةس اتلزٔا
ٓ  -نداء ّْ
َ ٍّ ُ
س ًُﵞ [النساءٓ .]ُ:ب يدخل فيو األطفاؿ كآّانْب.
رب

أئمة أصظابنا ا٤بتقدّْمْب أصظاب الوجوه
(ُ) قاؿ اإلماـ النوكم " :أبو بكر َّ
ّبُب  من َّ
الص ُّ
البغدادم ُ ب (تاريخ بغداد)
٧بمد بن عبد اهلل .قاؿ ا٣بطيب
ُّ
كا٤بصنّْفْب البارعْب ،ا٠بوَّ :
فهما عا٤با لو تصانيف ُب أصوؿ الفقو ،ك٠بع ا٢بدي من أٞبد ا٤بنصور ٍب
(ٓ :)ْْٗ/كاف َّ
الص ُّ
ّبُب ن
كتوُب يوـ ا٣بميس لثماف بقْب من شهر ربي وع اآلخر سنة
َّ
الرمادم كمن بعده ،لكنَّو ٓب يرك كبّب شيء .قاؿّْ :ى
ذكي .كقاؿ
السمعاين ُ ب (األنساب) (ِ :)َْٓ/ىو
ّّ
(ثبلثْب كثبلٜبائة) .قاؿ َّ
بغدادم فهم عآب ّّ
َّ
(ا٤بهذب) .كمن
بارعا متفنػّْننا ،كلو مصنَّفات ُب األصوؿ كغّبه ،كلو كجوه كثّبة ُب
إماما ن
غّبٮبا :كاف ن
غرائبو :إٯبابو َّ
ا٢بد على من كطىء ُب النّْكاح ببل كٕب إذا كاف يعتقد ،كا١بمهور قالوا :ال حدَّ" .هذيب
األ٠باء (ِ.)ُْٗ-ُّٗ/
(ِ) انظر :الربىاف (ِ ،)ُِٖ/اإلتقاف (ِ.)ٖٖ/
(ّ) انظر :تفسّب القرطيب (ُٖ.)ُْٖ/
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ػػػػػػػػػػػاضططضبػاضثاظؽػرذرػ:ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػظداءػاِّرالم
ػ

وغتضطن :ػ
أوال :توطئة للتَّعريف بالعلم ُب ا٣بطاب القرآين.
ً

ثانيًا :نداء األنبياء ُ ب القرآف الكرمي.
َ َ
َّ
َ
ٍّ
َّ
ثالثًا :مقاصد النداء بصيغة :ﵟية خحٓة اجل ِِبﵞ.
ابعا :ما كٕب نداء النَّيب ُ ب القرآف.
رً

آيات النّْداء للنَّيب
خامسا :إٝباؿ ما يستفاد من ا٤بعاين الٍب َّ
تضمنتها ي
ً

.

سادسا :إٝباؿ ما يستفاد من نداء الرسل
ً

.

سابعا :نداء من اختلف ُب نبوتو (لقماف  -مرمي)
ً
ثامنًا :نداء (مال )  من ا٤ببلئكة.

تاسعا :نداء بقية األعبلـ.
ً

عاشرا :نداء ا٤بخلوقات األخرل غّب ا١بمادات.
ً
الحادي عشر :نداء ا١بمادات.

كبياف ذل على النَّظو التَّإب:
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أوضًا:ػػتوطئظػضضتَّطرغفػباضطضمػسؽػاضخطابػاضػرآظؽ:ػ ػ
مطلقػا(ُ).
خصي ،كىو اس هػم يعػْب مس َّػماه تعييننػا ن
العلم نوعاف :جنس ّّي ،كسيأٌب ،ى
كش ّّ
العلى ػم مػػن ا٤بعػػارؼ -فػ َّ
ػإف
فخػػرج بػػذكر (التَّعيػػْب) :النَّك ػرات ،كبػػذكر (اإلطػػبلؽ)-مػػا عػػدا ى
تعيْب مقيَّد ،أال ترل أف ذا األلف ك َّ
مسماه ما دامت
مثبل إ٭با َّ
البلـ ن
تعْب َّ
تعيينها َّ
٤بسمياها ه

فيػػو (أؿ) ،فػػإذا فارقتػػو فارقػػو التَّعي ػْب .ك٫بػػو ىػػذا إ٭بػػا يعػ ّْػْب مسػ َّػماه مػػا داـ حاضػ نػرا ،ككػػذا
الباقي(ِ).
كمسماه نوعاف:
َّ
األول :العلم َّ
الشخصي:

ٔ  -أولو العلم من َّ
المزكرين والمؤنَّثا :
الرس ػػل ،
كم ػػا كرد ُب ا٣بط ػػاب الق ػػرآين م ػػن ى ػػذا النَّ ػػوع  :أع ػػبلـ األنبي ػػاء ك ُّ
الصػظابة كعمػر بػن ا٣بطػاب
كا٤ببلئكة ،مثػل( :مالػ ) - كمػا سػيأٌب ، -كأعػبلـ َّ
 ،كأعبلـ النّْساء كمرمي ابنة عمراف  ،كأ٠باء الكفَّار مثل( :قاركف) -كمػا
سيأٌب ،-كيشمل (علم األشخاص) االسػم كالكنيػة كاللَّقػب ،كمػا قػاؿ ابػن مالػ 
ُب (األلفيَّة):
(كا٠بنا أتى ككنية كلقبنا***)(ّ).
(ُ) قاؿ ابن مال :

(اسم يػع ّْْب ا٤بس َّمى مطلقا***عىلمو كجعفر ً
كخ ٍرنًقا)
ى يي
يى ي ى

(مطٍلىقا) ،أم :ببل قيد التَّكلم أك ا٣بطاب أك الغيبة ،فاالسم:
ألفيَّة ابن مال  ،ى
العلىم (ص" .)ُّ:قولو :ي
مسماه) أخرج النَّكرة ،ك(ببل قيد) أخرج بقيَّة ا٤بعارؼ كا٤بضمر؛ فإنَّو
جنس يشمل النَّكرة كا٤بعرفةّْ ،
ك(يعْب َّ

مسماه بقيد التَّكلم كأنا أك ا٣بطاب كأنت أك الغيبة كهو" شرح ابن عقيل (ُ.)ُُٖ/
ّْ
يعْب َّ

بتصرؼ عن (أكضح ا٤بسال ) (ُ.)ُِّ – ُِِ/
(ِ) ُّ
(العلىم) (ص.)ُّ:
(ّ) ألفيَّة ابن مال  ،ى
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أب أك
كا٤براد باالسم ىنا :ما ليس بكنية كال لقب كزيد ،كبالكنية :مػا كػاف ُب َّأكلػو ه
ػدح كا٤بس ػػيح  ككإس ػرائيل ،كذم الق ػرنْب ،أك
أـ كػػأيب ٥بػػب ،كباللقػػب مػػا أشػػعر ٗبػ و
ذـ كأنف النَّاقة(ُ).
َّالم القبائَّ  :كػػعاد ،كٜبػػود ،كمػػدين ،كأصػػظاب األيكػػة ،كسػػبأ ،كأصػػظاب
ٕ  -أعَّ ُ

الركـ ،ك٫بو ذل .
الرس ،ك ُّ
َّ

ٖ  -أعالم البالد واألمكنة في الدنياَّ :
كمكة ،كا٤بدينػة ،كيثػرب ،كحنػْب ،كمصػر،

ك٫بو ذل .

ٗ  -أعََّّالم األمََّّاكن األخرويَََّّّة :كػػالفردكس ،كا١بنَّػػة ،كالنَّػػار ،كاألع ػراؼ ،كالػػربزخ،

كالكوثر ،كسدرةي ا٤بنتهى ،كا٢بور العْب.

الش ػ ػػعرل،
٘  -أع َّ ََّّالم الكواك َّ ََّّل والن َّ ََّّوم والش َّ ََّّهلَّ :
كالش ػ ػػمس ،كالقمػ ػ ػر ،ك ّْ

كالشّْهاب.

 - ٙأعالم الطيور :كا٥بدىد ،كالطَّّب األبابيل(ِ).

كغّب ذل ٩بَّا سيأٌب بيانو.
العلم ال نسي:
الثانيُ :
ػْب ٤بس َّػماه ،لكػن لػيس تعييننػا
العلم ا١بنسي ليس كاسم ا١بنس ُب ا٤بعُب ،بل ىو مع ّْ ه
مطلق ػا ،ب ػػل كتعي ػػْب مػػا دخل ػػت علي ػػو (أؿ) ا١بنسػػية ،كذل ػ أن ػ ى تقػػوؿ( :ى ػػذا أس ػػامة)
ن
َ صػاّب لك ّْػل أسػد .ك٠بّْػي
احدا من األسود ال تقصػد بػو أس نػدا بعينػو ،فهػذا لفػ ه
تقصد بو ك ن
(علم جػنس)؛ ألنَّػو موضػوع لك ّْػل فػرد مػن أفػراد ا١بػنس ،ف ػ (أسػامة) لك ّْػل أسػد ،ك(ثػي ىعالػة)
لكل ثعلب.
ّْ

(ُ) انظر :شرح ابن عقيل (ُ.)ُُٗ/
الشواىد على القواعد من (ص.)ُُٔ-ُُُ:
(ِ) انظرَّ :
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ً
و
ًً ً
ضػػوًريَّة،
ػْب يم ىسػ َّػماه ،بغػػّب قيػػد تىػ ٍعيػْب ذم األ ىىداة ا١بٍنسػيَّة أك ا٢بي ي
كا٢باصػػل أنَّػػو اسػ هػم يػي ىعػ ّْ ي
ً ً
أج ىػرأي ًم ىػن الثَّعلىػب) ،ك( ٍأؿ)
فإذا قي ى
ىس يػد ٍ
لت( :أسامةي أجرأ من ثيعالىةى) ،فهو ٗبن ػزلة قولػ ( :األ ى
ُب األسد كالثَّعلب للجنس.
ػامةي يم ٍقػبً نبل) فهػػو ٗبن ػزلىًة قىولًػ ( :ىػػذا األسػ يػد يم ٍقػبً نبل) ،ك( ٍأؿ) ُب
كإذا قلػػت( :ىػػذا أسػ ى
(األسد) لًتىػ ٍعر ً
ضوًر(ُ).
يف ا٢بي ي
كىو أنواع:
ٔ  -أعيَّ ََّّان :كإنسػ ػػاف ،كبقػ ػػرة ،كذئػ ػػب ،كحػ ػػوت ،كن ػ ػػمل ،كن ػ ػػظل ،كعنكبػ ػػوت،

لكل من مل (مصر) ،ك٫بو ذل .
كجراد ،ككفرعوف ّْ
ٕ  -أمور معنويَّة" :كسبظاف للتَّسبيح"(ِ).

كينقسم العلم إٔب اسم ككنية كلقب.
َّأما (االسم) فقد سبق التَّمثيل لو ،ككذل الكنية كاللَّقب.
ثاظغًا:ػظداءػاِّظبغاء  سؽػاضػرآنػاضصرغم:
الَبتيػػب
كأذكػػر ىنػػا (نػػداء األنبيػػاء ُ )ب القػػرآف الكػػرمي مرتَّبػػة علػػى حسػػب َّ
الزمِب:
َّ
ٔ  -نداء آدم

:

كىو قسماف :
األكؿ :نداء اهلل  لو:
القسم َّ
[البقرة[ ،]ّٓ ،ّّ:طػو.]ُُٕ:
القسم الثَّاين :نداءه من إبليس لو:
(ُ) انظر :قطر النَّدل (ص ،)ٕٗ:كانظر :تعجيل النَّدل (ص ،)َُّ-َُِ:شذكر َّ
الذىب (ص،)َِٗ:
أكضح ا٤بسال (ُ.)ُّّ –ُِّ/
(ِ) انظر :أكضح ا٤بسال (ُ.)ُّّ /
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[طػو.]َُِ:
ٕ  -نداء نوح :
كىو قسماف:
األكؿ :نداء من اهلل  لو:
القسم َّ
[ىود.]ْٖ ،ْٔ:
القسم الثَّاين :نداء قومو لو:
الشعراء.]ُُٔ:
[ىودُّ [ ،]ِّ:
ٖ  -نداء هود :
ُب موضع كاحد من قومو:
[ىود.]ّٓ:
ٗ  -نداء صالح :
ُب موضعْب من قومو:
[األعراؼ[ ،]ٕٕ:ىود.]ِٔ:
٘  -نداء إبراهيم :
كىو ثبلثة أقساـ:
األكؿ :نداء اهلل  لو:
القسم َّ

الصافات.]َُْ:
[ىودَّ [ ،]ٕٔ:
القسم الثَّاين :نداء جاء على لساف كالده:
[مرمي[ ،]ْٔ:األنبياء.]ِٔ:
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 - ٙنداء لوط :
ُب موضعْب من قومو:
الشعراء.]ُٕٔ:
[ىودُّ [ ،]ُٖ:
 - ٚنداء شعيل :
ُب ثبلثة مواضع كلُّها من قومو:
[األعراؼ[ ،]ٖٖ:ىود.]ُٗ ،ٖٕ:
 - ٛنداء يوسف :
كىو قسمْب ،كيبلحَ حذؼ (يا) النّْداء فيهما:
األكؿ :نداء من عزيز (مصر):
القسم َّ
[يوسف.]ِٗ:
السجن:
القسم الثَّاين :نداء من صاحيب ّْ
[يوسف.]ْٔ:

 - ٜنداء موسى :
كىو ستة أقساـ:
األكؿ :نداء من اهلل :
القسم َّ
[األع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ[ ،]ُْْ:ط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو،]ّٖ ،ْٗ ،َْ ،ّٔ ،ُٗ ،ُٕ ،ُُ:
[القصص[ ،]َّ:القصص[ ،]ُّ:النَّمل.]َُ ،ٗ:
القسم الثَّاين :نداء من قومو:
[البقرة[ ،]ُٔ ،ٓٓ:ا٤بائدة[ ،]ِْ ،ِِ:األعراؼ.]ُّٖ ،ُّْ ،ُُٓ:
القسم الثَّال  :نداء من فرعوف:
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[اإلسراء[ ،]َُُ:طػو.]ٕٓ:
السظرة:
الرابع  :نداء من َّ
القسم َّ
[طػو.]ٔٓ:
القسم ا٣بامس :نداء من القبطي:
[القصص]ُٗ:
السادس :نداء من النَّاصح لو (مؤمن من آؿ فرعوف يكتم إٲبانو):
القسم َّ
[القصص]َِ:
موضعا.
كيبلحَ أف ٦بموع نداءات موسى ُ ب (أربعة كعشرين) ن
ٓٔ  -نداء هارون :
ُب موضع كاحد من موسى :
[طػو]ِٗ:
ٔٔ  -نداء زكريا :
كىو ُب موضع كاحد من ا٤ببلئكة:
[مرمي]ٕ:
ٕٔ  -نداء عيسى :
كىو قسمْب:
األكؿ :نداء من اهلل :
القسم َّ
[آؿ عمراف[ ،]ٓٓ:ا٤بائدة.]ُُٔ ،َُُ:
القسم الثَّاين :نداء من ا٢بواريْب:
[ا٤بائدة.]ُُِ:
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الرسول  ،أو النَّبي
ٖٔ  -نداء َّ

:

الرسوؿ)  ففي موضعْب:
َّأما (نداءي َّ
[ا٤بائدة.]ٕٔ ،ُْ:
ك َّأما (نداء النَّيب)  ففي [ُّ] موضع:
[األنفػ ػ ػ ػ ػػاؿ[ ،]َٕ ،ٔٓ ،ْٔ:التَّوبػ ػ ػ ػ ػػة[ ،]ّٕ:األح ػ ػ ػ ػ ػزاب،َٓ ،ْٓ ،ِٖ ،ُ:
ٗٓ][ ،ا٤بمتظنة[ ،]ُِ:الطَّبلؽ[ ،]ُ:التَّظرمي.]ٗ ،ُ:
كقد جاء (نداء النَّيب)  إٔب قومو بلفَ( :قل) ،كىي على النَّظو التَّإب:
[األنع ػ ػ ػ ػػاـ[ ،]ُّٓ:األعػ ػ ػ ػ ػراؼ[ ،]ُٖٓ:ي ػ ػ ػ ػػونس[ ،]َُٖ ،َُْ:ا٢ب ػ ػ ػ ػػج،]ْٗ:
الزمر[ ،]ّٗ:ا١بمعة[ ،]ٔ:الكافركف.]ُ:
[ ُّ
كقد جاء (نداء النَّيب)  على لساف الكافرين ُب [ا٢بجر.]ٔ:
كصفا ٢بالو ُبَّ [ :
[ا٤بزمل.]ُ:
ا٤بدثرَّ ،]ُ:
كجاء ن
َ

ثاضثًا:ػػطػاصدػاضظداءػبصغعظ :ﵟيَة خ َّح َٓة اجلٍّ ِ َِّبﵞ:
َ َ
َّ
َ
ٍّ
َّ
تكرر فيها النّْػداء بصػيغة :ﵟية خحٓة اجل ِِبﵞ (ٟبػس م َّػرات)،
للسورة الٍب َّ
كأعرض ىنا ُّ
كىي (سورة األحزاب)َّ ،
السػورة ٖبطػاب النَّػيب  ،)ُ(كندائػو بوصػفو
فإف "افتتػاح ُّ
السورة يتعلَّق بأحواؿ النَّيب  .كقػد نػودم فيهػا
مؤذف بأف األىم من سوؽ ىذه ُّ
اص بػو كبعضػها يتعلَّػق بغػّبه
مرات) ُب افتتاح أغراض ٨بتلفة من التَّشريع بعضها خ ّّ
(ٟبس َّ
كلو مبلبسة بو.
األكؿ؛ الفتتاح غرض ٙبديد كاجبات رسالتو ٫بو ربّْو .
فالنّْداء َّ

َ
يَ َوال ْ ٍُ َِةـِلِ َ إ ٍّن ٍّ َ
ِب ادٍّق ٍّ َ
ِيٍة َخه ً
اَّلل َا َن َغي ً
اَّلل َوال دُػِعِ اى ْ َنـ ِص َ
(ُ) يعِب قولو  :ﵟيَة خ َّح َٓة اجلٍّ َّ
ِيٍةﵞ
ِ
ِ
ِ
ِ
[األحزاب.]ُ:
154

ػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

كالنّْداء الثَّاين(ُ)؛ الفتتاح غرض التَّنويو ٗبقاـ أزكجو كاقَبابو من مقامو.
(ِ)
األمة.
كالنّْداء الثَّال ؛ الفتتاح بياف ٙبديد تقلُّبات شؤكف رسالتو ُب معاملة َّ
(ّ)
طالعة غرض أحكاـ تزكجو كسّبتو مع نسائو.
ُب
الرابع
كالنّْداء َّ
ى
كالنّْداء ا٣بامس(ْ) ُب غرض تبليغو آداب النّْساء من أىل بيتو كمن ا٤بؤمنات.
األكؿ افتػػتح بػػو الغػػرض األصػػلي لبقيػػة األغػراض ،كىػػو ٙبديػػد كاجبػػات
فهػػذا النّْػداء َّ
رس ػػالتو ُب تأدي ػػة مػ ػراد رب ػػو  عل ػػى أكم ػػل كج ػػو دكف أف يفس ػػد علي ػػو أع ػػداء ال ػ ّْػدين
َ َ َّ َ ٍّ ُ ُ َ ّ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ
زم ٌ ْ
ِزَ
زضل إِحل
أعمالو ،كىو نظػّب النّْػداء الػذم ُب قولػو  :ﵟية خحٓة الصظٔل ثي ِؼ ٌة خُ ِ
َ َ َّ َ ٍّ ُ ُ
َ َُ ُ َ
َُْْ َ
َ
َربِّمﵞ [ا٤بائدة ]ٕٔ:اآلية ،كقولػو  :ﵟية خحٓزة الصظزٔل ال َيضُزم اذليزَ يعزةرِغٔن ِِف
ْ ُ
س ْف ِصﵞ [ا٤بائدة .]ُْ:كنداء النَّيب  بوصف النُّبوءة دكف ا٠بو العلػم تشػريف لػو
اى
بفضل ىذا الوصف؛ لّببأ ٗبقامو عن أف ٱباطب ٗبثل ما ٱباطػب بػو غػّبه؛ كلػذل ٓب ينػاد
َ

َ

ُ

ِبﵞ ،أك ﵟيَة خ َّح َٓزة ٍّ
ُب القرآف بغػّب :ﵟيَة خ َّح َٓة اجلٍّ َّ
الص ُظزٔلﵞ ٖبػبلؼ اإلخبػار عنػو فقػد ٯبػيء
ِ
ْ
ُ
زِب َواذليز ََ آ ٌََ ُِزٔا ٌَ َػ ُ
ّٔػذا الوصػف كقولػو  :ﵟيَ ْٔ َم ال ُيزضي ٍّ ُ
اَّلل اجلٍّ ٍّ
زّﵞ [التظػرمي،]ٖ:
ِ
ِ

َ
ٍّ َّ َ َ
َ َ َ ٍّ ُ ُ
الص ُ
ٔل يَة َر ّبﵞ [الفرقػاف ،]َّ:ﵟكُو األجْ َف ُةل ِ ٍَّّلل ِ َو ٍّ
زِب أ ْوِل
اجل
ﵟ
]،
ُ
ػاؿ:
ف
[األن
ﵞ
ل
ٔ
ظ
ﵟوكةل الصظ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َُ َ
َُْ
ْ ْ
ع ِٓ ًْﵞ [األحػزاب ،]ٔ:كٯبيء با٠بو العلم كقولو  :ﵟ ٌَة ان ُم ٍٍّ ٌس خثَة
ثِةل ٍُؤ ٌِِ ِ َ ٌ َِْ خجف ِ
َ
ْ َ ُ
َ
ْ
أخ ٍس ٌَِ رِجةى ِسًﵞ [األحزاب.]َْ:
َُ
ُ ٍّ
ُم ٍٍّ ٌ
زس َر ُظزٔل اَّلل ِﵞ
كقد يتعْب إجراء العلم ليوصػف بعػده بالرسػالة كقولػو  :ﵟ

َّ

ّْ

ٌ
ََ َُ
ُم ٍٍّ ٌس إال َر ُظزٔلﵞ [آؿ عمػراف .]ُْْ:كتلػ
[الفتح ،]ِٗ:كقولػو  :ﵟوٌة

مقامػات يقصػد

َ َْ ُ
َ َ َّ َ ٍّ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ٍّ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ
َ
ُ
ادلج َية َوزِيج َذ َٓة ذ َذ َػةى َ أ ٌَ ّذ ِْػس ٍَّ
جم إِن نُِت د ِصدن اتيةة
(ُ) يعِب قولو  :ﵟية خحٓة اجل ِِب كو ألزوا ِ
َ ُ َ ّ ْ ُ ٍّ َ َ ً َ
اخة َجِيالﵞ [األحزاب.]ِٖ:
سخسَ س
وأ ِ
َ
َ
ْ
ِب إٍُّة أ ْر َظي َِ َ
َ َّ َ ٍّ
ةك َشةْ ًِسا َو ٌَُِ ّ ِ ً
َشا َوَُش ً
ِيصاﵞ [األحزاب.]ْٓ:
(ِ) يعِب قولو  :ﵟية خحٓة اجل ِ َّ ِ
ٍّ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ٍّ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ
َ َ َّ َ ٍّ َّ ٍّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ
م م ٍٍِّة أَـَ َ
ةء
اجم الال ِِت آتيخ أجٔرَْ وٌة ميهخ ي ٍِيِ
(ّ) يعِب قولو  :ﵟية خحٓة اجل ِِب إُِة أخييِة لم أزو
ٍّ ُ َ َ
اَّلل َغييْمﵞ [األحزاب.]َٓ:
َ
ْ ْ
َ
َ َ َّ َ ٍّ َّ ُ ْ َ ْ َ َ
جم َو َب َِةد ِم َون َِعةءِ ال ٍُؤٌِِ ِ َ يُ ْسج ِ َ َغييْ ِٓ ٍَّ ٌ َِْ َجالثِحج ِ ِٓ ٍَّ...ﵞ
(ْ) يعِب قولو  :ﵟية خحٓة اجل ِِب كو ألزوا ِ
[األحزاب.]ٓٗ:
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فيها تعليم النَّاس َّ
بأف صاحب ذل االسم ىو رسوؿ اهلل  ،أك تلقْب ٥بػم بػأف
فإف ًعلم أ٠بائو من اإلٲباف َّ
يسموه بذل كيدعوه بوَّ ،
لئبل يلتبس بغّبه.)ُ("..
ُّ
رابطًا:ػطاػوضؽػظداءػاضظَّبؽ  سؽػاضػرآن:
جاء النّْداء للنَّيب ُ ب القرآف ا٢بكيم -كما سبقُ -ب (سبعة عشر)
موضعا جاء ُب غالبها بعد النّْداء الطَّلب ،ففي (عشرة) مواضع منها جاء بعد النّْداء
ن
األمر ،كىي قولو :
ي
ُ ّْ َ ُْ َ َ َ
َ َّ
َ َ
ُْ ْ َ ََ ْ
َ
َ
َّ
َ
ٍّ
ّ
َّ
ض الٍؤ ٌِِ ِ لَع اىلِذة ِلﵞ [األنفاؿ.]ٔٓ:
ﵟية خحٓة اجل ِِب خ ِص ِ
َْ
َ
َ َ َّ َ ٍّ َّ ُ ْ
ُ
ِيس ًْ ٌ ََِ األ َ
سىﵞ [األنفاؿ.]َٕ:
ِب كو ل ٍَِ َْ ِِف خيْس
ﵟية خحٓة اجل ِ
َ
ْ ُ
ه ٍّف َ ْ َ
ﵟيَة خ َّح َٓة اجلٍّ َّ
ةر َوال ٍُِةـِلِ َ ﵞ [التوبة.]ّٕ:
ِب َجةِْ ِس اى
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ٍّ
َ
ٍّ
َ َ َّ َ ٍّ َّ ٍّ ٍّ َ َ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ً
ُ
َ
َ
ﵟية خحٓة اجل ِِب اد ِق اَّلل وال د ِػزعِ اىهزةـ ِِصيَ والٍِةـِلِ إِن اَّلل ان غي ِيٍة خهِيٍةﵞ
ّ َ

ﵟيَة خح َٓة ٍّ
الص ُظٔل ثَي ِؼ ٌة خُ ِضل إِحلْم ٌ َِْ َربِمﵞ [ا٤بائدة.]ٕٔ:

[األحزاب.]ُ:

َ َ َْ ُ
َ َ َّ َ ٍّ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ٍّ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ
ُ
ادلج َية َوزِيج َذ َٓة ذ َذ َػةى َ أ ٌَ ّذ ِ ْػس ٍَّ
جم إِن نُِت د ِصدن اتيةة
ﵟية خحٓة اجل ِِب كو ألزوا ِ
َ ُ َ ّ ْ ُ ٍّ َ َ ً َ
اخة َجِيالﵞ [األحزاب.]ِٖ:
سخسَ س
وأ ِ
َ
َ
ٍّ َّ ُ ْ
ْ ْ
َ
زؤ ٌِِ َ يُ ْ
زو أل ْز َوا َ َ
َ َّ َ
زسج ِ َ َغيَزيْٓ ٍَّ ٌ ْ
ِزَ
زِب ك
جزم َوبَِززةد ِم َون َِعزةءِ ال ٍُ ِ
ِ
ِ
ﵟية خحٓزة اجل ِ
َ
جالثِحج ِ ِٓ َّﵞ [األحزاب.]ٓٗ:
ُ ٍّ ْ َ ٍّ َ ً
َ َ َّ َ ْ ُ ٍّ ّ ُ
ﵟية خحٓة الٍضٌِو  1ك ًِ الييو إِال كي ِيال 2ﵞ [ا٤بزمل.]ِ-ُ:
َ
ْ ٍّ ّ
ُ ََْ
قاؿ  :ﵟيَة خ َّح َٓة ال ٍُسز ُِص  1ر ًْ ـدُش ِْر 2ﵞ [ا٤بدثر.]ِ – ُ:

كُب موضعْب جاء عقب النّْداء النَّهيَّ ،إما مباشرة ،كىو قولو

:

َ َ َّ َ ٍّ ُ ُ
ْ ُ ْ
َ َُ ُ َ
َُْْ َ
ﵟية خحٓة الصظٔل ال َيضُم اذليَ يعةرِغٔن ِِف اىسف ِصﵞ [ا٤بائدة.]ُْ:
َ َ
ٍّ َّ ٍّ
ٍّ َ َ ُ
َّ
َ
زق اَّلل وال د ِػززعِ
َّ
زِب ادز ِ
كإمػا معطوفنػا علػػى األمػػر ،كىػػو قولػػو  :ﵟيززة خحٓززة اجلز ِ
ْ
يَ َوال ٍُ َِةـِلِ َ إ ٍّن ٍّ َ
ِيٍة َخه ً
اَّلل َا َن َغي ً
اىْ َنـ ِص َ
ِيٍةﵞ [األحزاب.]ُ:
ِ
ِ
(ُ) التَّظرير كالتَّنوير (ُِ.)َِٓ – ِْٗ/
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كُب موضػػع كاحػػد ج ػػاء بعػػد النّْ ػداء للنَّ ػيب  االسػػتفهاـ ،كذل ػ ُب قول ػػو

َ
َ َ َّ َ ٍّ َّ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ ٍّ ٍّ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
زم َو ٍّ ُ
زةت أ َ ْز َ
اَّلل َد ُف ٌ
زٔر
ج
ا
و
 :ﵟية خحٓة اجل ِِب ل ًِ ُت ِصم ٌة أخزو اَّلل لزم دِزذ ِ مصط
ِ
َرخ ٌ
ِيًﵞ [التظرمي.]ُ:

َّأما ا٤بواضع الٍب جاء فيها بعد النّْداء ا٣بربي فهي (ٟبسة):

ٍّ
َ ْ ْ
َ
ٍّ َّ َ ْ ُ َ
اَّلل َو َ
م ٍّ ُ
كىػي قولػػو  :ﵟيَززة َخ َّح َ
زَ ال ٍُززؤ ٌِِ ِ َ ﵞ
زَ ات َج َػززم ٌِز
ز
ٌ
زج
ز
ع
خ
زِب
ز
اجل
زة
ز
ٓ
ِ
ِ

[األنفاؿ.]ْٔ:

ِب إٍُّة أ َ ْر َظيْ َِ َ
كقػولو  :ﵟيَة َخ َّح َٓة اجلٍّ
ةك َشةْ ًِسا َو ٌَُِ ّ ِ ً
َشا َوَُش ً
َّ
ِيصاﵞ [األحزاب.]ْٓ:
ِ ِ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َْ َ ُ َُ
َ َ َّ َ ٍّ َّ ٍّ ْ َ َ ْ َ َ َ
زٔرْ ٍَّ َو ٌَزة
الزالِت آتيزخ أج
زم
كق ػولو  :ﵟية خحٓة اجل ِِب إُِة أخييِة لم أزواج
ِ
ُ َ
َ َ ْ
َميهخ يَ ٍِيِمﵞ [األحزاب.]َٓ:
َ َ َّ َ ٍّ َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ
ٍّ
َشزك ََ ثِزةَّلل ِ
كقولػو  :ﵟية خحٓة اجل ِِب إِذا جةءك الٍؤٌِِةت حجةيِػِم لَع أن ال ي ِ
َ ْ
شحبًةﵞ [ا٤بمتظنة.]ُِ:
َ َ َّ َ ٍّ َّ َ َ ٍّ ْ ُ ُ ّ َ َ َ َ ّ ُ ُ ٍّ ٍّ ٍّ َ َ ْ ُ ْ ٍّ َ
كقػولو  :ﵟية خحٓة اجل ِِب إِذا غيلذً اىج ِعزةء ذػي ِلَْٔ ىِػِسد ِ َِٓ وأخصٔا اىػِزسةﵞ
[الطبلؽ.]ُ:

خاطدًـا:ػػػإجطـالػطـاػغدـتغادػطــنػاضططـاظؽػػاضتـؽػػتضـطَّػظتؼاػآغــاتُػ
اضظِّداء ضضظَّبؽ
السابقة ٲبكن أف نػي ىق ّْسم ا٤بعاين الػٍب تض َّػمنتها ىػذه اآليػات إٔب
بعد النَّظر ُب اآليات َّ
ما يلي:
ا٤بعوقات مع ذكر أركػاف ىػذه
الرسالة كما يتعلَّق ّٔا ،كا٢بذر من ّْ
ُ  -األمر بإببلغ ّْ
ً
كصفات ا٤برسل ّٔا كالبيعة عليها.
الرسالة
ّْ
ِ  -ا٢بػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّ عل ػ ػ ػ ػ ػػى ا١به ػ ػ ػ ػ ػػاد ُب س ػ ػ ػ ػ ػػبيل اهلل  ،كتأيي ػ ػ ػ ػ ػػد اهلل  لرس ػ ػ ػ ػ ػػولو
 ،كبياف بعض أحكامو ،مع التَّصديق ٗبوعود اهلل  ،كالثّْقة بنصره كتأييػده
لرسولو  كا٤بؤمنْب ككفايتو كرعايتو ٥بم.
:
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ّ  -األمر بتقول اهلل  بفعل الطَّاعات ،كالبعد عن ا٤بخالفات.
ػّبىن ب ػػْب البق ػػاء مع ػػو أك ٚبلي ػػة
ْ  -بي ػػاف بع ػػض األحك ػػاـ ا٤بتعلّْق ػػة بالنّْس ػػاء ،كتخي ػ َّ
أحل اهلل  لو من النّْساء ،كبياف بعض أحكاـ الطَّبلؽ.
َّ
سبيلهن ،كبياف ما َّ
داددًا:ػإجطالػطاػغدتغادػطنػظداءػاضرُّدل :
للرسػػل  فهػػو لتبليػػغ ا٣بطػػاب إلػػيهم ،كلبيػػاف أىليػػتهم
َّأمػػا نػػداءي اهلل ُّ 
لتلقّْي ا٣بطاب ،كلتيػ ٍعلم عنػد ا٤بخػاطىبْب مكػانتهم ،ك َّ
أف اهلل  قػد اصػطفاىم كاختػارىم
مػػن بػػْب ا٣بلػػق للتَّبليػػغ ،فكػػانوا أىػ نػبل للتَّبليػػغ ،كأسػػونة للخلػػق ُب العمػػل كالتَّطبيػػق ،كتفعيػػل
ألفاظ ا٣بطاب ُب الواقع..
الرسػ ػػل  إٔب أق ػ ػوامهم فهػ ػػو لتبل ػػيغهم ا٣بطػ ػػاب ،كبيان ػػو ٥بػ ػػم،
كأم ػػا ن ػػداء ُّ
كإفػادهم مػػا ال يسػػتقلُّوف ٗبعرفتػػو ،كقطػػع أعػػذارىم ،..كمػػا َّ
الرسػػل) 
أف (خطػػاب ُّ
فيػو التَّشػريع كالتَّنظػيم ٤بػا يعػَبم ا٤بكلَّفػْب مػػن األحػواؿ الػٍب تكػوف ٧ب َّػل نػزاع فيمػا بيػػنهم،..

الصػػداـ بػػْب
كُب ىػذه التَّشػريعات تنظػػيم ٤بػػركر اإلنسػػاف كسػػّبه ُب طريػق ا٢بيػػاة ،كفيهػػا منػػع ّْ
ا٤بكلَّف كغّبهٞ ،باية مػن لػو مػن ا٣بطػر أف يصػيبو ىػو ،أك يصػيب غػّبه مػن ج َّػراء انطبلقػو
من غّب قيود كال حدكد.
َّ
الرسػل 
كألف العقل البشرم إذا خبل من اإلٲباف باهلل  الػذم جػاء بػو ُّ
مثبل ّٔواه فيتبعو على ٫ب وو ّٔيمي ليس لو ضػابط(ُ)،
اشتغل تلقائيِّا باإلٲباف بسواه ،سيؤمن ن
سػيؤمن با٤بػػاؿ فيجعلػػو إ٥بػػو ا٤بعبػػود ،سػػيؤمن باللَّػذة فيتظلَّػػل مػػن كػ ّْػل ضابط..سػػيؤمن بفكػػر
و
فبلف أك فبلف من شياطْب اإلنس ،كتعصف بو رياح األىواء كتتجاذبو..إٔب غّب ذل .
َ َ ُ ُ ٍّ ُ َ َّ ُ
س ُ
زً
كالقرآف الكرمي يشّب إٔب ىذا ا٤بعُب حي يقوؿ اهلل  :ﵟـزشى ِسً اَّلل رب
ْ َ َّ َ َ َ
ٍّ ُ َ َ ٍّ ُ ْ َ ُ َ
ةذا َب ْػ َس ْ َ
ات ّ ِق إال الظالل ـدّن دصزصـٔنﵞ [يػونس ،]ِّ:أم :ال فػراغ كال ٲبكػن أف
اتق ذٍ

يرتفع النَّقيضاف.

َ َ َ َ ْ َ َ ٍّ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ٍّ ُ ٍّ ُ َ َ ْ
اَّلل لَع غِي ٍمﵞ [ا١باثػية.]ِّ:
(ُ) يقوؿ اهلل  :ﵟأـصخيخ ٌ َِ اَّتش إِلّٓ ْٔاه وأطيّ
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يقوؿ ابن القيّْم
الشػ ػ ػ ػيػطػ ػ ػ ػ ً
الر ّْؽ ال ػ ػ ػ ػذم خلػ ػ ػ ػقوا لو فبػلو ّْ
اف
برؽ النَّفػس ك َّ
ى ػ ػ ػ ػربوا من ّْ
بالذؿ كا٢بػ ػ ػ ػ ػ ػرم ػ ػ ػ ً
ال تػرض ما اخت ػ ػاركه ىم لنفوسهم فقد ارتضػوا ُّ
اف
لو سػ ػ ػاكت ُّ
الرب ذا الكفر ًاف(ُ).
الدنيا جنػ ػ ػ ػاح بعوض ػ ػة ٓب يسق منها َّ
الرسػل  ألقػوامهم لكثرهػا؛
أتعرض ىنا لبيػاف ك ّْػل صػيغة مػن صػيغ نػداء ُّ
كٓب َّ
الرسػػل  كاحػػد ال ٱبتلػػف ،كاألصػػوؿ كاحػػدة .كيػ ُّ
َّ
ػدؿ علػػى
كألف ا٥بػػدؼ مػػن بعثػػة ُّ
ٍّ
َ
ْ ٍّ
زَ َر ُ
ذلػ علػػى سػبيل ا٤بثػػاؿ قولػػو  :ﵟ َو ٌَززة أ َ ْر َظززيْ َِة ٌِز ْ
زٔل إ ِال ِحلُ َػززةع ب ِزإِذ ِن اَّلل ِﵞ
ز
ظ
ٍ
:

[النسػاء ،]ْٔ:ﵟ َو ٌَة أ َ ْر َظيْ َِة ٌ َِْ َر ُظٔل إ ٍّال ثي َِعةن كَ ْٔ ٌِِّ ِحلَُِ ّ َ ل َ ُٓ ًْﵞ [إبػراىيم ،]ْ:ﵟ َو ٌَة أ َ ْر َظزيِْةَ
ِ
ِ
ٍ ِ ِ
َ
َ َ ْ
ٍّ ُ
ةخ ُج ُ
زَٔح إ َحلْزِّ َخٍُّ ُ
ْ َْ َ ْ َُ
زّ ال إ َ َ
ِ
ونﵞ [األنبيػاء ،]ِٓ:إٔب غػّب
زس
ـ
زة
ُ
خ
إال
سل
ٔل إ ِال ُ
ِ
ِ
ِ
ٌَِ رجي ِم ٌَِ رظ ٍ

ذل .

دــــابطًا:ػظــــداءػطــــنػاختضــــفػســــؽػظبوتــــػػ(ضػطــــانػ-ػ
طرغم:)
ك َّأم ػػا ن ػػداء م ػػن قي ػػل :إنَّ ػػو ك ػػاف نبيِّػ ػا ،كاألكث ػػر عل ػػى خبلف ػػو فه ػػو ن ػػداء( :لقم ػػاف)

.)ِ(
كقد جاء النّْداء ُب كصيتو البنو ُب [لقماف.]ُّ:
نبوهػا فهػو نػداء :مػرمي  فقػد ذكػر الػبعض اإلٝبػاع
َّأما نداء من اختلػف ُب َّ
على كوف مرمي  ليست نبيَّة.
ْ َ َ ْ
َ ُ َ َ ْ َ ُ ٍّ ٍّ َ ْ َ َ
خ ال ٍَالنِهح ية مصيً إِن اَّلل اص
زػفةكِ
فقد قيػل ُب تفسػّب قػوؿ اهلل  :ﵟِإَوذ كةى ِ
ََ
َ َ ٍّ َ َ ْ َ َ
لَع ن َِعةءِ اىْ َػزةل َ ٍِ َ ﵞ [آؿ عمػراف ]ِْ:قػاؿ" :كلَّموىػا ً
ػفاىا كرامػةن ٥بػا،
ش
ف
وغٓصكِ واصػ
ةكِ
ن
(ُ) مًب القصيدة النُّونية (ص.)َّٖ:
(ِ) انظر :تفسّب الطَّربم (َِ ،)ُّٔ /تفسّب ابن كثّب (ٔ ،)ّّّ /الدر ا٤بنثور (ٔ ،)ُٓٔ/زاد ا٤بسّب
السمرقندم (ّ ،)َّٕ/معاين القرآف كإعرابو ،للزجاج
(ّ ،)َّْ/تفسّب النسفي (ِ ،)ُّٕ/تفسّب َّ
(ْ ،)ُٗٓ/اإلتقاف (ِ.)ّّٕ/
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كمػػن أنكػػر الكرامػػة زعػػم َّ
إرىاصػػا لنبػ َّػوةً عيسػػى
أف ذلػ كانػت معجػػزةن لزكريَّػػا  ،أك
ن
ػإف اإلٝبػاع علػى أنَّػو ٓ ب يسػػتنبئ امػرأة لقولػو  :ﵟ َو ٌَززة أ َ ْر َظززيْ َِة ٌِز ْ
؛ ف َّ
زَ
ن
َ
َ
ُ
رجْي َِم إِال رِ َجةال ُ ِ
َٔح إِحلْ ِٓ ًْﵞ [النظل.)ُ(]ّْ:
كقاؿ ا٢بػافَ اب يػن كثػّب ُ ب (تفسػّبه) ،قػاؿ" :ٱبػربي  أنَّػو إ٭بػا أرسػل رسػلو
الرجػػاؿ ال مػػن النّْسػػاء ،كىػػذا قػػوؿ ٝبهػػور العلمػػاء ،كمػػا َّ
دؿ عليػػو سػػياؽ ىػػذه اآليػػة
مػػن ّْ
الكرٲبة َّ
أف اهلل ٓ ب يوح إٔب امرأة من بنات آدـ  كحي تشريع .كزعم بعضػهم
َّ
أـ عيسػى 
أف سارة امرأة ا٣بليل  ك َّأـ موسػى  كمػرمي بنػت عمػراف ُّ
احتجػ ػوا ب ػ َّ
ت (س ػػارة) بإس ػػظاؽ ،كم ػػن كراء إس ػػظاؽ يعق ػػوب،
ػأف ا٤ببلئك ػػة َّ
نبيّْ ػػات ،ك ُّ
بش ػػر ٍ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ّ ُ َ َ ْ َْ
كبقولػو  :ﵟوأوخيِة إَِل أ ِم مزَٔس أن أر ِطز ِػيِّﵞ [القصػص ]ٕ:اآليػة ،كب َّ
ػأف ا٤بلػ جػاء
مرمي



فبشَّرىا بعيسى .

ََ
ْ َ
ٍّ ٍّ َ ْ َ
لَع ن َِعةءِ اىْ َػةل َ ٍِ َ  42يَة َم ْ
زصيَ ًُ
كبقولػو  :ﵟإِن
اَّلل اص َػفةكِ َو َغ ٍّٓ َصكِ َواص َػفةكِ
ْار ُِ ل َِصبّم َو ْ
اظ ُ
جسِي َو ْار َنِع ٌَ َع ٍّ
الصانِػِ َ 43ﵞ [آؿ عمػراف .]ّْ -ِْ:كىػذا القػدر حاصػل
ِ ِ
ِ
ِ

هن ىذا القػدر مػن
بنبو َّ
٥بن ،كلكن ال يلزـ من ىذا أف َّ
َّ
يكن نبيَّات بذل  ،فإف أراد القائل َّ
التَّش ػريف فهػػذا ال ش ػ َّ فيػػو ،كيبقػػى الكػػبلـ معػػو ُب َّ
أف ىػػذا ىػػل يكفػػي ُب االنتظػػاـ ُب
الشػػيخ أبػػو
السػنة كا١بماعػػة ،كىػو الػػذم نقلػو َّ
سػل النُّبػػوة ٗبج َّػرده أـ ال؟ الػػذم عليػو أىػػل ُّ
ػيهن
ا٢بسػػن علػػي بػػن إ٠باعيػػل األشػػعرم  عػػنهم أنَّػػو لػػيس ُب النّْسػػاء نبيَّػػة ،كإ٭بػػا فػ َّ
ػرفهن م ػػرمي بن ػػت عمػ ػراف  حيػ ػ ق ػػاؿ
ػربا ع ػػن أش ػ َّ
ص ػػدّْيقات كم ػػا ق ػػاؿ ٨ ب ػ ن
َُ ٌ
ّ ٌَ َ َ
ٔل كَ ْس َريَ ْ
خ ٌ َِْ َرجْي ِزِّ َّ ُ ُ َّ ُ
 :ﵟ ٌَة ال ْ ٍَع ُ
زسِيلح اُزة
ص
ِيح ابْ َُ َم ْصيَ ًَ إِال رظ
الص ُظزو َوأٌزّ ِ

(ُ) تفسّب البيضاكم (ِ ، )ُٔ/كانظر :البظر احمليط ،أليب حياف (ّ ،)ُْٔ/النسفي (ُ ،)ِْٓ/تفسّب أيب
السعود (ِ.)ّٓ/
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َ ْ ُ
َ
َ
ٍّ
الن اىػػززةمﵞ [ا٤بائػدة ،]ٕٓ:فوصػػفها ُب أشػرؼ مقاماهػػا بالصػػدّْيقة ،فلػو كانػػت نبيَّػػة
يززأز ِ

بنص القرآف إٔب آخر ما ذكره"(ُ).
لذكر ذل ُب مقاـ التَّشريف كاإلعظاـ ،فهي ًصدّْيقة ّْ
(ِ)
كأرل َّ
ػاج 
أف م ػػا ذك ػػر م ػػن دع ػػول اإلٝب ػػاع غ ػػّب مسػ ػلَّم ،فق ػػد ذك ػػر َّ
الزج ػ ي
اَّلل ْ
اصز َ
أف معػػُب قولػػو  :ﵟإ ٍّن ٍّ َ
ززػ َفةكِ َو َغ ٍّٓز َ
ػرطيب َّ )ّ(
ززصكِ ﵞ أم :اختػػارؾ،
ِ
كالقػ ُّ

الزجاج  :)ْ(من سائر األدنػاس
ﵟ َو َغ ٍّٓ َصكِ ﵞ ،أم :من الكفر عن ٦باىد ،كا٢بسن ،ك َّ
ََ
ْ َ
َ ْ َ
اص َػفةكِ ﵞ لوالدة عيسى  ،ﵟلَع ن َِعةءِ اى َػةل ٍِ َ ﵞ
من ا٢بيض كالنّْفاس كغّبٮبا .ﵟو
يعُب :عا٤بي زماهنا .عن ا٢بسن كابن جريج كغّبىا .قيل :على نسػاء العػا٤بْب أٝبػع إٔب يػوـ
الزجػػاج  كغػػّبه .ككػ َّػرر االصػػطفاء؛
الصػػظيح علػػى مػػا نبينػػو ،كىػػو قػػوؿ َّ
الصػور .كىػػو َّ
ُّ
َّ
األكؿ :االص ػػطفاء لعبادت ػػو ،كمع ػػُب الثَّػػاين :ل ػػوالدة عيس ػػى  .كق ػػد ق ػػاؿ
ألف مع ػػُب َّ
رسػوؿ اللَّػػو (( :كمَّ مََّّن الرجََّّال كثيََّّر ،ولََّّم يكمَّ مََّّن النسََّّاء :إال آسََّّية
امرأة فرعون ،ومريم بنت عمَّران ،وإن فلَّ عائشَّة علَّى النسَّاء كفلَّ الثريَّد علَّى

سائر الطعام))(ٓ) .كالكماؿ ىو التَّنػاىي كالتَّمػاـ ،كيقػاؿ ُب ماضػيو ( :ىك يمػل) -بفػتح ا٤بػيم

كل شيء ٕبسبو ،كالكماؿ ا٤بطلػق إ٭بػا
كمل) ُب مضارعو -بالضَّم .-ككماؿ ّْ
كضمها ،ك(يى ي
خاصػػة ،كال ش ػ َّ َّ
أف أكمػػل نػػوع اإلنسػػاف األنبيػػاءٍ ،بَّ يلػػيهم األكليػػاء مػػن
ىػػو هلل َّ 
الصا٢بْب.)ٔ(..
الصدّْيقْب كالشُّهداء ك َّ

(ُ) انظر :تفسّب ابن كثّب (ْ ،)ِّْ/كانظر :لوامع األنوار البهيَّة (ِ ،)ِٔٔ/فتح البارم ،للظافَ ابن حجر
(ٔ ،)ّْٕ -ْْٕ/عمدة القارم (ٕ ،)ّْٗ/ِّ( ،)ُِ/غمز عيوف البصائر (ّ ،)ّّٗ/البداية
كالنّْهاية (ِ.)ُٕ/
للزجاج (ُ.)َُْ/
(ِ) معاين القرآف كإعرابوَّ ،
(ّ) تفسّب القرطيب (ْ.)ْٖ– ِٖ/
للزجاج (ُ.)َُْ/
(ْ) معاين القرآف كإعرابوَّ ،
(ٓ) أخرجو البخارم [ُُّْ ،]ُْٖٓ ،ّٕٔٗ ،ّّّْ ،كمسلم [ُِّْ].
أيضا :تفسّب القرطيب لكل من قوؿ اهلل
(ٔ) بتصرؼ كاختصار عن (تفسّب القرطيب) (ْ .)ْٖ –ِٖ/ك
انظر ن
َ
ْ
َ ْ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
 :ﵟ َو ٌَة أ ْر َظي َِة ٌ َِْ رجْي َِم إِال رِ َجةال ُ ِ
َٔح إِحل ْ ِٓ ًْ ٌ َِْ أْ ِو اىل َصىﵞ ]يوسف ،[َُٗ:كقولو :
ََْ َ ْ
ْ َ
ت ٌ َِْ أَ ْْي َِٓة ٌَ َنُة َ ْ
َ ْ ُ ْ
ُشر ًِّيةﵞ ]مرمي.[ُٔ:
ةب َم ْص َي ًَ إِذِ اُتجش
ﵟواذنص ِِف اىهِذ ِ
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كقاؿ السيوطي " :قلت :دعول اإلٝباع عجيب ،فإف ا٣بػبلؼ ُب نبػوة نسػوة
موجود ،خصوصا مػرمي ،فػإف القػوؿ بنبوهػا شػهّب ،بػل مػاؿ الشػيخ تقػي الػدين السػبكي ُب
ا٢بلبيػ ػػات إٔب ترجيظػ ػػو ،كقػ ػػاؿ :إف ذكرىػ ػػا مػ ػػع األنبيػ ػػاء ُب (سػ ػػورة األنبيػ ػػاء) قرينػ ػػة قوي ػ ػػة
لذل "(ُ).
كرأم األلوسػػي  فيػػو زيػػادة ُب التَّفصػػيل كالتَّظقيػػق ،كىنػػا أختصػػر مػػا قالػػو مػػع
التَّعقي ػػب :ق ػػاؿ" :كاسػ ػ َّ
ػتدؿ ّٔ ػػذه اآلي ػػة م ػػن ذى ػػب إٔب نب ػ َّػوة م ػػرمي ؛ َّ
ألف تكل ػػيم
ػوىم َّ
ا٤ببلئكػة يقتضػػيها ،كمنعػػو اللَّقػاين ..اْب .ك َّادعػػى َّ
أف النُّبػػوة ٦بػ َّػرد الػػوحي
أف مػػن ت َّ
الصػواب .كمػن النَّػاس مػػن اس َّ
ػتدؿ علػى عػػدـ اسػتنباء النَّسػػاء
كمكا٤بػة ا٤بلػ فقػػد حػاد عػن َّ
َ ْ
َ
باإلٝباع ،كبقولو  :ﵟ َو ٌَة أ ْر َظي َِة ٌ َِْ رجْي َِم إِال رِ َجةالﵞ [النظل ،]ّْ:كال ٱبفى ما فيو.
ػؤلف حكايػة اإلٝبػاع ُب غايػة الغرابػة ،ف َّ
َّأمػا َّأكنال :ف َّ
ػإف ا٣بػبلؼ ُب نب َّػوة نسػوة كظػواء
خصوصا مرميَّ ،
بنبوهػا شػهّب ،بػل
كآسية كأـ موسى كسارة كىاجر كمرمي موجود
فإف القوؿ َّ
ن
السيد إٔب ترجيظو ،كذكر َّ
أف ذكرىػا مػع األنبيػاء ُب
السبكي ،كابن َّ
تقي الدّْين ُّ
ماؿ الشَّيخ ُّ
سورهم قرينة قويَّة لذل .
ػؤلف االسػػتدالؿ باآليػػة ال يصػ ُّػح؛ َّ
ك َّأمػػا الثَّانيػػة :فػ َّ
ألف ا٤بػػذكور فيهػػا اإلرسػػاؿ ،كىػػو
األعم(ِ).
الصظيح ا٤بشهور ،كال يلزـ من نفي
أخص من االستنباء على َّ
ُّ
ّْ
األخص نفي ّْ
ػص ثبػػوت األعػ ّْػم ،كال يلػػزـ مػػن ثبػػوت
أقػػوؿ :كبيػػاف ذل ػ أنػَّػو يلػػزـ مػػن ثبػػوت األخػ ّْ
َّعى أك
األعػ ّْػم ثبػػوت األخػ ّْ
ػص ،كشػػرط موضػػوع الػػدَّليل َّإمػػا أف يكػػوف مسػػاكيا ٤بوضػػوع ا٤بػػد ى
أعم منو.
َّ
ػص منػو ،كيلػزـ مػن
كشرط ٧بموؿ الدَّليل َّإما أف يكوف مساكيا حملموؿ ا٤بػدَّعى أك أخ َّ
األعم.
ثبوت
ّْ
األخص ثبوت ّْ
احملموؿ الثَّابت ٤بوضػوع أخػص ،أع ُّػم مػن احملمػوؿ الثَّابػت
كمن حي اإلٝباؿ أقوؿ:
ي
٧بمػد) ،ف َّ
ػص أع ُّػم مػن
ػإف احملمػوؿ الثَّابػت لؤلخ ّْ
٤بوضوع أعم ،فمػثبل عنػدما يقػاؿ( :حضػر َّ

(ُ) نواىد األبكار كشوارد األفكار (ِ.)ُّٓ/
(ِ) ركح ا٤بعاين (ّ.)ُٓٓ–ُْٓ/
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٧بمػػد) يصػػدؽ عليػػو عػػدَّة
أف يكػػوف مػػع ىػػذا ا٢بضػػور طالػػب آخػػر أك ال ،فقولنػػا( :حضػػر َّ
٧بمػػد
احتمػػاالت ،نقػػوؿ مػ ن
٧بمػػد مػػع خالػػد)( ،حضػػر َّ
٧بمػػد كحػػده)( ،حضػػر َّ
ػثبل( :حضػػر َّ
مع و
احملمػدكف)
احملمػداف) أك (حضػر َّ
خالد كعلي) ...كىكذا .فهو أع ُّػم مػن قولنػا( :حضػر َّ
رسوال نفي كونو نبيِّا.
ٝبيع الطَّلبة) .كبناءن على ذل ال يلزـ من نفي كونو ن
أك (حضر ي
نبوهػا ،كمػا أنَّػو ال يسػتطيع أحػ هد أف
أقوؿ :كبناءن على ما سبق فبل يوجػد دليػل علػى َّ
ليست نبيَّة؛ النتفاء الدَّليل كما سبق.
يقوؿ :إهنا
ٍ
ْ َْ َ
كقػد قػاؿ اهلل  :ﵟ َو ٌَززة أ َ ْر َظززيْ َ
زَ َر ُ
زم ٌِز ْ
زٔل َوال َُز ّ
زِبﵞ [ا٢بػػج،]ِٓ:
ز
ظ
ز
ي
ج
ر
زَ
ز
ٌ
ِ
ة
ِ
ِ
ٍ
ٍِ
ََ َ
ْ
َ
ْ ْ َ
َ
َ
ْ
ػف يقتضػي ا٤بغػايرة .كمػا اسػتدلُّوا بػو مػن قولػو  :ﵟوٌزة أرظزيِة ٌِزَ رجي ِزم إِال
كالعط ي
َ
ُ
رِ َجةال ُ ِ
َٔح إِحلْ ِٓ ًْﵞ غّب منتج؛ ألنَّو أع ُّػم مػن ا٤بػدَّعى ،كمػن القواعػد كاألسػس أنَّػو يلػزـ مػن
ػص ،كقػد تق َّػرر َّ
أف ك َّػل
ثبوت
ػوت األخ ّْ
ّْ
ثبوت األع ّْػم ،كال يلػزـ مػن ثبػوت األعػ ّْم ثب ي
األخص ي
و
كل نيب رسوال ،فبينهما عموـ كخصوص مطلق(ُ).
نيب ،كليس ُّ
رسوؿ ّّ
كا٢باصل َّ
أف ا٣ببلؼ إ٭با جرل ذكره ىنا لبياف َّأهنا ليست كاسػطة ُب تبليػغ ا٣بطػاب
على معُب َّأهنا مرسلة ،كىذا ال خبلؼ فيو.
كا٢باصػػل َّ
الصػػظيح ُب التَّفريػػق بػػْب
للصػواب علػػى القػػوؿ َّ
أف القػػوؿ باإلٝبػػاع ٦بانػػب َّ
ػرطيب ُ ب
النُّبػ ػ َّػوة ك ّْ
الرسػ ػػالة ،ككػ ػػوف مػ ػػرمي  نىبًيَّػ ػػة ٨بتلػ ػػف فيػ ػػو كمػ ػػا ذكػ ػػر القػ ػ ُّ
(تفسّبه)(ِ).
قلت :كذل االختبلؼ يرجع إٔب َّ
أف ىػذا األمػر مسػكوت عنػو ،ال دليػل يثبتػو ،كال
مرسلة ،كذل للنَّص القرآين.
دليل ينفيو ،كإف كاف اإلٝباع صظيح على كوهنا ليست ى
كالنّْداء ٤برمي  أقساـ:
األول :نداء من زكريَّا [ :آؿ عمراف.]ّٕ:
القسم َّ

(ُ) العموـ كا٣بصوص ا٤بطلق ٗبعُب أف يصدقا على و
األعم منهما ،مثل النّْسبة بْب ا٢بيواف كاإلنساف،
شيء،
كينفرد ُّ
ي
كل منهما ُب شيء ،مثل النّْسبة بْب ا٢بيواف
َّأما العموـ كا٣بصوص الوجهي فهو أف ٯبتمعا ُب شيء كينفرد ّّ

كاألبيض.
(ِ) انظر :تفسّب القرطيب (ْ.)ّٖ/
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القسم الثَّاني :نداء من ا٤ببلئكة[ :آؿ عمراف.]ْٓ ،ّْ ،ِْ:
القسم الثَّال  :نداء من قومها[ :مرمي.]ِٕ:
ثاطظًا:ػظداءػ(طاضك) ػطنػاضطالئصظ :ػ
ُب موضع كاحد من أىل النَّار:
الزخرؼ]ٕٕ:
[ ُّ

كمال  ىو :ىو (خاز يف جهنَّم) ،أك يقاؿ( :خاز يف النَّار) ،كا٤بعُب كاحد.

ػاد ٍكا) ،ككػػذل أداة
كقػػد جػػاء ُب خطػػاب أىػػل النَّػػار ٤بالػ  :مػ َّ
ػادة النّْػػداء (نىػ ى
ُ ْ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ٍّ ُ ْ َ ُ َ
َ َ
ٔنﵞ.
النَّػداء (يػا) ُب قػوؿ اهلل  :ﵟ َوُةد ْوا يَة ٌَةل ِم ِحلَل ِض غييِة ربم كةل إُِسً ٌةنِس
كا١بمع بينهما ُب خطأّم ُّ
الغم.
يدؿ على شدَّة ما ىم فيو من الكرب ك ّْ
الَبخيم؛ لئلشارة إٔب َّ
أف العذاب أكىػنهم
كقراءة :ﵟية ٌَة ِلﵞ ٕ-بذؼ الكاؼ -على َّ
َ
عن إٛباـ الكبلـ ،كلذا قالوا :ﵟ ِحلَ ْل ِض َغييْ َِةﵞ.
حسػن الَبخػيم أهنػػم يقتطعػوف بعػض االسػػم؛ لضػعفهم كعظػم مػػا
كُب (الكشػاؼ)َّ " :
ىم فيو"(ُ).
السعود (ٖ ،)ٓٓ/ركح ا٤بعاين (ِٓ ،)َُّ/تفسّب البيضاكم
(ُ) الكشاؼ (ّ ،)ْٗٔ/كانظر :تفسّب أيب ُّ
(ٓ ،)ٗٔ/تفسّب الرازم (ِٕ " .)ْْٔ/قيل البن عباس َّ :
إف ابن مسعود  يقرأ( :يا
الَبخيم؛ ألهنم بلغوا من
الَبخيم)) .كأجيب عنو :بأنَّو َّإما ىح يسن َّ
أىل النَّار عن َّ
أشغل ى
ىماؿ) ،فقاؿ(( :ما ى
اؿ)
السرار الغىنى ًوم( :يىا ىم ي
الضعف كالنَّظافة إٔب حي ال ٲبكن أف يذكركا من الكلمة إال بعضها .كقرأ أبو َّ
ىمٍبنًيا على الضم على لغة من ال ينوم .انظر :الكشاؼ (ّ ،)ْٗٔ/ركح ا٤بعاين (ِٓ ،)َُِ/الدُّر
ا٤بصوف (ٔ ،)َُٕ/ابن عادؿ (ُٕ ،)ِْٗ/البظر ا٤بديد (ٕ .) ّْ/كانظر قراءة ابن مسعود 
أيضا ُب (تفسّب الطَّربم) (ُ ،)ُٗ/تفسّب الثَّورم (ص ،)ِْٕ:تفسّب القرطيب (ُٔ ،)ُُٕ/معاين
الصنعاين (ّ ،)َِِ/جزء فيو قراءات
القرآف ،للنَّظاس (ٔ ،)ّٖٓ/التّْبياف ،للعكربم (ِ ،)ِِٖ/تفسّب َّ
َ َ ُ
النَّيب ( ص ،)ُْٕ:إبراز ا٤بعاين (ص .)َّٓ:كُب (البظر)" :كقرأ ا١بمهور :ﵟية ٌةل ِمﵞ.
بالَبخيم ،على لغة من ينتظر ا٢برؼ" .البظر
كعلي ،كابن كثاب ،كاألعمش( :يا ماؿ)َّ ،
كقرأ عبد اهللٌ ،
احمليط (ٖ ،)ِٕ/فتح القدير (ْ .)َْٖ/كُب (زاد ا٤بسّب)" :كقرأ علي بن أيب طالب  ،كابن
مسعود  ،كابن يعمر( :يا ً
ماؿ) -بغّب كاؼ مع كسر البلـ ."-زاد ا٤بسّب (ٕ .)ِّٗ/قاؿ=
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ََ َْ َ َ ُ
ِزمﵞ بعػد مػا كصػفهم بػاإلببلس؛(ُ) قلػت:
"فإف قلت :كيف قػاؿ :ﵟوُزةدوا يزة ٌةل
تلػ أزمنػػة متطاكلػػة كأحقػػاب ٩بتػ َّػدة ،فتختلػػف ّٔػػم األحػواؿ فيسػػكتوف أكقاتنػا لغلبػػة اليػػأس
َ ُ َ
كيغوثوف(ِ) أكقاتنا َّ
ٔنﵞ البثوف"(ّ).
لشدة ما ّٔم ﵟٌةنِس
عليهم ،كعلمهم أنَّو ال فرج ٥بمّْ ،
كجركا على عادهم ُب الغباكة كا١ببلفة فقػالوا :ﵟ َر َّب َمﵞ ،أم :احملسػن إليػ فلػم يػركا
هلل  عليهم إحسا نا كىم ُب تل ا٢بالة ،فبل ش َّ َّ
أف إحسػانو مػا انقطػع عػن موجػود
أص نػبل ،كأقػل ذلػ أنَّػو ال يع ّْػذب أحػ نػدا مػنهم فػػوؽ اسػتظقاقو؛ كلػذل جعػػل النَّػار دركػػات
كما كانت ا١بنَّة درجات.)ْ(..
ُْ ُ َ
ُ
َ َ
ٔنﵞ(ٓ) ،أك عطف علػى ٝبلػة:
ك"ٝبلة ﵟ َوُةد ْواﵞ حاؿ من ضمّب :ﵟ َوْ ًْ ذِيِّ ٌجي ِع
ُْ ُ َ
ُ
ٔنﵞ.
ﵟ َوْ ًْ ذِيِّ ٌجي ِع
كحكػػي نػػداؤىم بصػػيغة ا٤باضػػي مػػع أنَّػو ٩بػػا سػػيقع يػػوـ القيامػػةَّ ،إمػا َّ
ألف إببلسػػهم ُب
َ َ ُ
زمﵞ ،كأجػػأّم ٗبػػا أجػػاب بػػو،
عػػذاب جهػنَّم ،كىػػو اليػػأس يكػػوف بعػػد أف نػػادكا :ﵟيززة ٌةل ِز
َ َ
كإمػا لتن ػزيل الفعػػل ا٤بسػػتقبل من ػزلة ا٤باضػػي ُب
كذلػ إذا جعلػػت ٝبلػػة :ﵟ َوُززةد ْواﵞ حاليَّػةَّ ،
َْ ُ
ٙبقيق كقوعو ٚبرٯبنا للكبلـ على خبلؼ مقتضى الظَّػاىر ٫بػو قولػو  :ﵟ َويَ ْٔ َم ُحِفذ ِِف
كلكِب أكرىهما
يسميو النَّظويوفَّ :
= َّ
الَبخيم ،كىو كثّبه ُب الشّْعر ُب (مال ) ،ك(عامر)ّْ ،
الزجاج :كىذا ّْ
للزجاج (ْ ،)َِْ/كانظر :اإلنصاؼ ُب مسائل ا٣ببلؼ ،أليب الربكات
٤بخالفة ا٤بصظف .معاين القرآفَّ ،
األنبارم (ُ.)ُّٔ/

َ َ
َ
َ َ ٍّ َ َ ُ َ
ُ
َ ُ َ ٍّ ُ َ ْ
ٍّ ْ ُ ْ َ
َت خِ ُٓ ًْ َوْ ًْ ذِيِّ ٌُجْي ُِعٔن َ 75و ٌَة
ةدلون  74ال حف
اب جًِٓ ر ِ
السابقة :ﵟإِن الٍج ِص ٌِ ِِف غش ِ
(ُ) أم ُب اآليات َّ
َ
َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ٍّ
َ
[الزخرؼ.]ٕٔ –ْٕ:
ظيٍِةًْ وىسَِ أُا ْ ًُ اىظةل ِ ٍِ 76ﵞ ُّ

ث
الر يجل) :قاؿ كاغوثاه .انظرّْ :
ث َّ
الصظاح ،مادَّة( :غوث) (ُ .)ِٖٗ/كُب (تاج العركس)":غى َّو ى
(ِ) (غى َّو ى
ث تىػ ٍغ ًويثنا ،قاؿ :كاغى ٍوثىاهي" .تاج العركس ،مادَّة:
الر يجل ،ك
َّ
ب فبل هف فىػغى َّو ى
ى
استغاث :صاح :كاغى ٍوثىاه ،كتقوؿ :ي
ض ًر ى
(غوث) (ٓ ،)ُّّ/لساف العرب (ِ.)ُْٕ/
(ّ) الكشاؼ (ّ ،)ْٗٔ /ركح ا٤بعاين (ِٓ.)َُِ/
السراج ا٤بنّب (ّ.)ٕٔٗ /
(ْ) نظم الدُّرر (ٕ ،)ّٓ /كانظرّْ :
َ َ
ُْ ُ َ
َ َ ٍّ َ َ ُ َ
ََ َ ََْ ُ
َ ُ َ ٍّ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ
ٍّ ْ ُ ْ َ
ةًْْ
ْ
ةدلون  74ال حفَت خًِٓ وًْ ذِيِّ ٌجي ِعٔن  75وٌة ظيٍِ
اب جًِٓ ر ِ
(ٓ) كٛباـ اآليات :ﵟإِن الٍج ِصٌِ ِِف غش ِ

َ
َ
ُ ْ
ٍّ
ُ َ
َ َ َ ٍّ ُ
َ َ
َ ُ ُ
َوىس َِْ أُا ْ ًُ اىظةل ِ ٍِ َ َ 76وُةد ْوا يَة ٌَةل ِم ِحلَل ِض َغييْ َِة َر َّبم كةل إُِس ًْ ٌَةنِسٔن 77ﵞ [الزخرؼ– ْٕ:
ٕٕ].
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َ
َّ
زَ ِف ٍّ
ْ
ات َو ٌَز ْ
الصززٔر َذ َفز َ َ ْ
العز َ
زَ ِِف األر ِضﵞ [النمػػل ،]ٖٕ:كىػػذا إف كانػػت ٝبلػػة:
زٍ َٔ ِ
زضع ٌز ِ
ِ
ِ
َ ُ
ََ َ
زةد ْ
ػادل) :اسػم ا٤بلىػ ا٤بوَّكػل ٔبهػنَّم .خػػاطبوه لّبفػػع
ػ
ن
ا٤ب
(
ﵞ
زم
ز
ِ
ل
ة
ٌ
ﵟ
ك
.
ػة
ػ
ف
معطو
اْب
ﵞ
ا
و
ﵟوُز
ى
َ
دعوهم إٔب اهلل  شفاعة .كالبلـ ُب ﵟ ِحلَ ْل ِض َغييْ َِة َر َّب َمﵞ (الـ األمر) ٗبعػُب الػ ُّدعاء.

كتوجيو األمر إٔب الغائب ال يكوف إال على معُب التَّبليغ كما ىنػا ،أك تن ػزيل ا٢باضػر من ػزلة
الغائػ ػػب العتبػ ػػار َّمػ ػػا مثػ ػػل التَّعظػ ػػي ًم ُب ٫بػ ػػو قػ ػػوؿ الػ ػػوزير للخليفػ ػػة( :لًيى ػ ػ ىػر ا٣بليفػ ػػة رأيػ ػػو).
َ
َََ َُ ُ َ َ
َٔس ذ َل َِض َغييِّْﵞ [القصص ،]ُٓ:سألوا
ك(القضاء) ٗبعُب :اإلماتة كقولو  :ﵟـٔكضه م
اهلل  أف يزيل عنهم ا٢بياة؛ ليسَبٰبوا من إحساس العذاب .كىم إ٭با سألوا اهلل 
جامع ػا لنفػػي اإلماتػػة ،كنفػػي ا٣بػػركج ،فهػػو ج ػواب
أف ٲبيػػتهم فػػأجيبوا بػػأهنم مػػاكثوف جوابنػا ن
بعد"(ُ).
قاطع ٤با قد يسألونو من ي
نادل:
كإلي إٝباؿ ما يستفاد من صيغة النّْداء ك٩با كٕب ا٤ب ى
مادة النّْداء (نى ىاد ٍكا) ،ككذل أداة النَّداء (يػا) ي ُّ
ػدؿ علػى
ُ  -ا١بمع ُب خطأّم بْب َّ
الغم.
شدَّة ما ىم فيو من الكرب ك ّْ
ِ َّ -
إف مػػن ا٤ببلئكػػة مػػن ٥بػػم مهػػاـّّ ٨بتلفػػة ال يعصػػوف اهلل  فيمػػا أمػػرىم ،كمػػن
ىذه ا٤بهاـ :ما كلّْف بو (مال )  من كونو خازنا للنَّار.
ّ  -بياف حاؿ أىل النَّار من الضَّعف كالوىن ،كأنَّو ال شفاعة ٥بػم تنقػذىم أك ترفػع
عنهم العذاب ،كأهنم ال يظلموف ،بل ٯبزكف ما كانوا يعملوف ُب الدُّنيا.
ْ  -أف مػػا جػػاء مػػن ذك ػػر أح ػواؿ أىػػل الن ػػار إ٭بػػا ىػػو م ػػن الغيبػػات الػػٍب ال س ػػبيل
٤بعرفتها إال عن طريق السمع ،فيقتصر ُب ذل على كرد من صظيح الكتاب كالسنة.
ٓ  -إف دخ ػػو٥بم الن ػػار بس ػػبب رفض ػػهم قب ػػوؿ ا٢ب ػػق كاس ػػتعبلئهم .ق ػػاؿ اهلل :
َ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ّ َ َ ٍّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ّ َ ُ َ
ٔنﵞ [الزخػرؼٍ ،]ٕٖ:ب بػْب حػا٥بم مػن
سَ أزْثكً ل ِيد ِق ارِْ
جبِةزً ثِةت ِق وى ِ
ﵟىلس ِ

َ
الغفلة كاالنغماس ُب أكحػاؿ ا٤بعاصػي ،فقػاؿ  :ﵟأ َ ْم َخث ْ َص ُمٔا أ َ ْم ًصا ـَإٍُّة ٌُ ْ
َب ُمٔن 79
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ٍّ َ َ ْ َ ُ ٍّ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ
أم َيعجٔن خُة ال نعٍع ِسًْ وَنٔاًْ ثزل ورظزيِة دلي ِٓزً يسذجزٔن 80ﵞ[الزخػرؼ-ٕٗ :

(ُ) التَّظرير كالتَّنوير (ِٓ.)َِٔ-ِٓٗ/
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َٖ] .كاهلل  ل ػػيس بغاف ػػل عم ػػا يعم ػػل الظ ػػا٤بوف ،ك٥ب ػػم ي ػػوـ يقف ػػوف في ػػو ب ػػْب ي ػػدم اهلل
 كٰباسبوف.
تادطًا:ػظداءػبػغظػاِّرالم :ػ
كأذكر ىنا عقب ما ذكر من نداء أىل الفضل كالتَّشريف بقيَّة األعبلـ كىم :ػ
السامرم) .ػ
(ػإبليس ،فرعوف ،ىامافَّ ،
ػ

ٔ  -ظداءػإبضغس:

َّأما نداء إبليس ففي موضعْب من اهلل
[ا٢بجر[ ،]ِّ:ص.]ٕٓ:
ا٤بنادل:
كإلي بياف ما يستفاد ٩با كٕب ى
كُب بداي ػػة األم ػػر ي ػػذكر اهلل  خل ػػق آدـ ُ ب مبلئكت ػػو قب ػػل خلق ػػو ل ػػو،
السػجود لػو مػن
بالسػجود لػو .كيػذكر ٚبلُّػف إبلػيس ع َّ
ػدكه عػن ُّ
كتشريفو إيَّاه بأمره ا٤ببلئكػة ُّ
ََ
ػارا بالباطػل ،ك٥بػذا قػاؿ :ﵟخُزة
بْب سػائر ا٤ببلئكػة ،ىح ىس نػدا ككف نػرا ،كعن ن
ػتكبارا ،كافتخ ن
ػادا كاس ن
:

َ ْ َ ُ ْ َْ ُ َ َ َ
ي ٌِِْ ُّ َريَ ْل َذِن ٌ َِْ َُةر َو َريَ ْل َذ ُّ ٌ ْ
َر ْ ٌ
َشز
ِِ
ى
س
زج
ظ
أل
زَ
ز
أ
زً
ل
ﵟ
]،
ُِ
اؼ:
ر
ػ
ع
أل
[ا
ﵞ
ِز
غ
َِ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
َ ٍّ ْ َ َ َ
َ َ ََََْ َ َ َ
ْ ََ َ ْ ُ
َ ََُْ ْ َ ْ َ
لَعٍّ
ٔنﵞ [ا٢بجػر ،]ّّ:ﵟكةل أرخحذم ْزشا اذلي نصٌزخ
ريلذّ ٌَِ صيص ٍ
ةل ٌَِ ْحأ ٍ معِ ٍ
َ
ىَه َْ أ َ ٍّر ْصدََ إ ََل يَ ْٔ ِم اىْل َي َ َ ْ َ َ ُ َ
ةٌحِ ألخذِ ِس ٍَّ ذ ّرِ ٍّيذ ُّ إال كي ِيالﵞ [اإلسراء.]ِٔ:
ِ
ِ ِ
ِ

ا٤بفسػرين مػا قالػو اب يػن عبػاس  مػن َّ
أف َّأكؿ مػن قػاس
كقػد ذكػر ٝب هػع كبػّبه مػن ّْ
الدين و
بشيء من رأيو قرنو اهلل  مع إبلػيس .كذكػركا
إبليس فأخطأ القياس ،فمن قاس ّْ
ي
(ُ)
الشمس إال بالقياس .
ما قالو ا٢بسن كابن سّبين :ما عبدت َّ
(ُ) انظر :تفسّب الطربم (ُِ ،)ِّٕ/كانظر :القرطيب (ٕ ،)ُُٕ/ركح ا٤بعاين (ٖ ،)ٖٗ/الدُّر ا٤بنثور
(ّ ،)ِْٓ/الثَّعاليب (ْ ،)ُِٗ/البغوم (ِ ،)ُِٖ/فتح القدير (ّ .)َُٓ/كأكرد ابن كثّب  ما
َ َْ
ْ َ
َ ََْ
ةر َوريل َذ ُّ ٌ َِْ ِغ ٍ ﵞ [األعراؼ]ُِ:
ذكره الطَّربم .." :عن ا٢بسن ُب قولو  :ﵟريلذ ِِن ٌَِ ُ ٍ
قاؿ :قاس إبليس ،كىو َّأكؿ من قاس[ .قاؿ ]:إسناده صظيح..كعن ابن سّبين  قاؿَّ :أكؿ من=
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أقَّول :كتوجيػو خطػػأ إبلػيس ُب القيػػاس أف يقػػاؿَّ :
إف إبلػيس قػػد اسػػتعمل القيػػاس ُب
بالسػػجود لػو فيمػػا حكػػاه اهلل
إثبػات أنػَّػو خػّب مػػن آدـ  لػئبل يسػػجد لػو حينمػػا أ ًيمػر ُّ
َ

َ

َ

ي ٌِِْ ُّ َري ْل َذِن ٌ َِْ َُةر َو َري ْل َذ ُّ ٌ ْ
 عنػو :ﵟخَُة َر ْ ٌ
ِزَ غِز ٍ ﵞ [األعػراؼ .]ُِ:كىػو قيػاس
ِ
ٍ
ا٤بقدمػة الثَّانيػة للعلػػم ّٔػا .كنظمػو ىكػػذا :أنػا ٨بلػوؽ مػػن
األكؿ(ُ) حػذفت منػػو ّْ
مػن الشَّػكل َّ
ػوؽ مػػن النَّػػار خػػّب مػػن ا٤بخلػ ً
ػوؽ مػػن الطّْػػْب ،ككػ ُّػل ٨بلػ و
ػوؽ مػػن الطّْػػْب = أنػػا
النَّػػار ،كآدـ ٨بلػ ه
ه
خّبه من آدـ..
كقػػد أخطػػأ إبلػػيس ُب قياسػػو؛ َّ
ألف الفضػػل عنػػد اهلل ٕ بسػػن العمػػل ال بشػػرؼ
جدال َّ
أف ا٤بخلوؽ من النَّار خّبه من ا٤بخلػوؽ مػن الطّْػْب فػّبد عليػو مػا
األصل .فإذا سلَّمنا ن
سبق.

أيضا" .تفسّب ابن كثّب
=قاس إبليس ،كما عبدت الشَّمس كالقمر إال با٤بقاييس[ .قاؿ ]:إسناد صظيح ن
(ّ.)ّّٗ/
األكؿ :ما كاف ُّ
كل طائ ور حيواف،
الصغرل،
٧بموال ُب ُّ
ا٢بد األكسط فيو ن
(ُ) الشَّكل َّ
موضوعا ُب الكربل ،مثلُّ :
ن
الصغرل موجبة -ِ..أف تكوف
كل طائ ور متنفّْس ..كشرطو -ُ :أف تكوف مقدّْمتو ُّ
كل حيو واف متنفّْس = ُّ
ك ُّ
مرة ككذبت أخرل،
األكؿ ككانت ُّ
مقدّْمتو الكربل كلّْيَّة .فإف فقد الشَّرط َّ
الصغرل سالبة صدقت النَّتيجة َّ
كل ذى و
ب معدف ،فالنَّتيجة = ال
كالنَّتيجة ال َّبد أف يطَّ ىرد صدقيها .فلو قلنا :ال شيء من الفضَّة بذىب ،ك ُّ

شيء من الفضَّة ٗبعدف ،كىي كاذبة مع صدؽ ا٤بقدّْمتْب .كإ٭با نشأ كذب النَّتيجة من اإلخبلؿ بالشَّرط
الصغرل .ككذل لو فيًقد الشَّرط الثَّاين ،ككانت الكربل جزئيَّة َّ
أيضا
األكؿ ،كىو إٯباب ُّ
َّ
فإف النَّتيجة ن
كل نبات قمح ،كبعض النَّبات كرد ،فالنَّتيجة = بعض القمح كرد ،كىي كاذبة مع صدؽ
تكذب ،مثلُّ :
السلَّم:
ا٤بقدّْمتْب ،كذل لفقد الشَّرط الثَّاين ،كىو كلّْيَّة الكربل .قاؿ صاحب ُّ
يي ٍدعى بشكل أكؿ كيدرل
كأف تيػىرل كلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػية ك ػ ػ ػ ػرباه

ٞبىٍل بصغرل كضعو بكربل
فشرطو اإلٯباب ُب صغراه
ٍبَّ قاؿ....:
السلَّم ُب علم ا٤بنطق (ص ،)ّٓ – ّْ:توضيح ا٤بنطق
انظر :شرح الشَّيخ دركيش القويسِب على مًب ُّ

الرسوـ (ص ،)ُِٓ:طرؽ االستدالؿ (ص– ِّْ:
القدمي (ص ،)َُْ:معجم مقاليد العلوـ ُب ا٢بدكد ك ُّ

الرسالة الشَّمسية (ص ،)ُُْ:التَّذىيب (ص ،)ّٕٗ:مغِب
ِْٓ) ،ا١بديد ُب ا٢بكمة (صّْ ،)ُٕٖ:
الرُّد على ا٤بنطقيْب (ص ،)ِٗٔ:تيسّب التَّظرير (ُ،)ٖٓ/
الطُّبلب بشرح سيف الغبلب (صَّ ،)ُٔٔ:
رفع ا٢باجب عن ٨بتصر ابن ا٢باجب (ُ.)ِِّ/
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أعِب إف يسلّْ ىم إلبليس َّ
أف ا٤بخلوؽ مػن النَّػار خػّبه مػن ا٤بخلػوؽ مػن الطّْػْب مػن حيػ
أصػل ا٣بلػػق فإنَّػو يػػرد عليػو مػا سػػبق..كيف كٓب يسػلَّم لػػو ذلػ ؟ فمػػن أيػن لػػو َّ
أف ا٤بخلػػوؽ
مػػن النَّػػار خػػّبه مػػن ا٤بخلػػوؽ مػػن الطّْػػْب مػػن حي ػ أصػػل ا٣بلػػق؟ كقػػد علػػم َّ
أف اإلنسػػاف
ا٤بخلػػوؽ مػػن الطّْػػْب أفضػػل مػػن ا١بػ ّْػن ا٤بخلػػوؽ مػػن النَّار..حيػ َّ
إف فػػيهم –أم :اإلنػػس–
الرسل  الذين اصطفاىم اهلل  كفضَّلهم من بْب سائر ا٣بلق..
ُّ
كا٢باصل َّ
حجة.
أف تقرير إبليس ليس َّ
أف النَّ ػار خػػّبه مػػن الطّْػْب ،كٓب يعلػػم َّ
٧بم ػد بػػن جريػػر " :ظىػ َّن ا٣ببي ػ ي َّ
أف
قػػاؿ َّ
فضػل اهلل  الطّْػْب علػػى النَّػار مػن كجػػوه
الفضػل ٤بػن جعػػل اهلل  لػو الفضػل ،كقػػد َّ
منهاَّ :
الصػرب ،كىػو ال َّػداعي آلدـ  بعػد
الرزانػة كالوقػار كا٢بلػم ك َّ
أف من جوىر الطّْْب َّ
السعادة الٍب سبقت لو إٔب التَّوبة كالتَّواضع كالتَّضػرع فأكرثػو االجتبػاء كالتَّوبػة كا٥بدايػة ،كمػن
َّ
ج ػػوىر النَّ ػار َّ
الش ػقاكة ال ػػٍب
ا٣بفػ ػة كالطَّ ػيش كا٢ب ػ َّػدة كاالرتف ػػاع ،كى ػػو ال ػ َّػداعي إلبل ػػيس بع ػػد َّ
الشػ ػقاكة؛ َّ
كألف الطّْػ ػْب س ػػبب ٝب ػػع
س ػػبقت ل ػػو إٔب االس ػػتكبار كاإلصػ ػرار ،فأكرث ػػو اللعن ػػة ك َّ
كألف الػ ُّػَباب سػبب ا٢بيػاة ،فػ َّ
األشػياء كالنَّػار سػػبب تفرقهػا؛ َّ
ػإف حيػاة األشػػجار كالنَّبػات بػػو،
كالنَّار سبب ا٥ببلؾ"(ُ).

ربم  ،كنقلو عنو غّب ك و
ا٤بفسرين َّإ٭با يسلَّم لػو مػن
أقول :ما أكرده الطَّ ُّ
احد من ّْ
حي ػ ٛبيُّ ػػز الطّْػػْب ع ػػن النَّ ػػار ،كلك ػػن ال يس ػلَّ يم ل ػػو َّ
ػبب لبلس ػػتجابة أك
أف أص ػػل ا٣بل ػػق س ػ ه
اإلع ػراض ،أك دافػػع مػػن ال ػ َّػدكافع فقػػد جعػػل اهلل  كػ َّػل مكلَّػ و
ػف ٨بتػ نػارا ،كٯبػػازل عل ػػى

(ُ) تفسّب الطَّربم (ُِ .)ِّٕ /كُب (أضواء البياف)" :ال نسلّْم َّ
خّب من
أف النَّار خّبه من الطّْْب ،بل الطّْْب ه
النَّار؛ َّ
الرزانة كاإلصبلح فتودعو ا٢ببَّة فيعطيكها
ألف طبيعتها ا٣بفَّة كالطَّيش كاإلفساد كالتَّفريق ،كطبيعتو َّ
الرياض النَّاضرة ،كما فيها من
سنبلة ،كالنَّواة فيعطيكها ٬بلة .كإذا أردت أف تعرؼ قدر الطّْْب فانظر إٔب ّْ
الركائح الطَّيبة .تعلم َّ
أف الطّْْب خّبه من النَّار[ .كقاؿ] إنَّا لو سلمنا
الثّْمار اللَّذيذة ،كاألزىار ا١بميلة ،ك َّ
أف إبليس خّبه من آدـ ؛ َّ
أف النَّار خّبه من الطّْْب ،فإنَّو ال يلزـ من ذل َّ
تسليما جدليِّا َّ
ألف شرؼ
ن

كضيعا ."..انظر :أضواء البياف
رفيعا ،كالفرع
ن
األصل ال يقتضي شرؼ الفرع ،بل قد يكوف األصل ن
(ُ ،)ّٓ –ّّ/كتب كرسائل ابن تيمية ُب التَّفسّب (ُٓ ،)ٔ –ٓ/كا٤بعُب قريب ُب (البظر ا٤بديد)
(ِ ،)َُِ/كالبظر احمليط (ٓ ،)ُٕ/ككذل ُب (ا٤بنار) (ٖ.)ِْٗ/
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لكل من خلق من النَّار –
خّبا فخّب ،كإف ِّ
شرا فشر ،كإال لكاف ذل مدخبل ّْ
اختياره إف ن
ا١بن– أف يكونوا مػدفوعْب مػن أصػل ا٣بلػق إٔب نػوازع الش ّْػر ..كال قائػل بػذل  ،كىػو
كىم ُّ
٩بَّا يتناَب مع ا٢بكمة فتنبو.
كقد قاؿ اهلل  لو :ﵟيَة إثْي ُ
ِحطﵞ [ا٢بجر[ ،]ِّ:ص" ،]ٕٓ:كىذا يقتضي أنَّو
ِ
 تكلَّم معو ،فعند ىذا قاؿ بعض ا٤بتكلّْمْب :إنَّو  أكصل ىذا ا٣بطاب إٔب
أف ىذا ضعيف؛ َّ
إبليس على لساف بعض رسلو  ،إال َّ
ألف إبليس قاؿ ُب
َ َْ
َْ َ ُ
ج َس ى َِِ ََش َريَ ْل َذ ُّ ٌ َِْ َصيْ َ
ز َْ ألَ ْظ ُ
ةلﵞ [ا٢بجر ،]ّّ:فقولو :ﵟريل َذ ُّﵞ
ص
ا١بواب :ﵟلً أ
ٍ
ٍ
(خطاب ا٢بضور) ال (خطاب الغيبة) ،كظاىره يقتضي َّ
أف اهلل  تكلَّم مع إبليس
أف إبليس تكلَّم مع اهلل  بغّب كاسطة ،ككيف يعقل ىذا مع َّ
بغّب كاسطة ،ك َّ
أف
مكا٤بة اهلل  بغّب كاسطة من أعظم ا٤بناصب كأشرؼ ا٤براتب؟ فكيف يعقل حصولو
كلعل ا١بواب عنو َّ
أف مكا٤بة اهلل  إ٭با تكوف منصبنا عالينا إذا
لرأس الكفرة كرئيسهم؟ َّ
فأما إذا كاف على سبيل اإلىانة كاإلذالؿ فبل"(ُ).
كاف على سبيل اإلكراـ كاإلعظاـَّ ،
ً
ف ُب تى ٍس ًميتً ًو بػ( :إبليس) على قولْب:
كاختيل ى
أعجمي ،كليس ٗبشتق.
أحدهما :أنَّو اسم
ّّ

اسم اشتقاؽ ،اشتي َّق من (اإلببلس) ،كىو اليأس من ا٣بىٍّب ،كمنو قولو
والثَّاني :أنَّو ي

:

َ َ ُ َّ ْ ُ َ
ٔنﵞ [األنعاـ ،]ْْ:أم :آيً يسو ىف من ا٣بّب.)ِ("...
ﵟـإِذا ًْ ٌجي ِع
صرؼ للعلميَّة كالعجمة.
الراجح أنَّو اسم أعجمي ،كمنعو من ال َّ
ك َّ
كاإلببلس :اليأس(ّ).

الرازم (ُٗ ،)َُْ/انظر :ابن عادؿ (ُُ ،)ْٕٓ/السراج ا٤بنّب (ِ.)َُِ/
(ُ) انظر :تفسّب َّ

السبلـ (ُ ،)ِٕ/تفسّب
(ِ) تفسّب الطربم (ُ ،)َٓٗ/النُّكت كالعيوف (ُ ،)َُِ/تفسّب العز بن عبد َّ
القرطيب (ُ ،)ِٗٓ/ركح ا٤بعاين (ُ ،)ِِٗ/ابن جزم (ُ.)ُِٔ/
(ّ) التَّعاريف (ص ،)ُّ:ا٤بصباح ا٤بنّب ،مادَّة( :بلس) (ُ.)َٔ/
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ػرم ُ )ُ(ب معػػُب
قػػاؿ العبلمػػة ٧بمػػد الطَّػػاىر بػػن عاشػػور  :كزاد َّ
الز٨بشػ ُّ
السكوت ،كٓب يذكره غّبه.
(اإلببلس) قيد ُّ
ا٢بق َّ
قيدا ُب ا٤بعُب(ِ).
ك ُّ
أف ُّ
السكوت من لوازـ معُب (اإلببلس) كليس ن
الراغب  مػن قبلػو ُب (ا٤بفػردات) ،حيػ قػاؿ:
أقول :كما ذكره قد أشار إليو َّ

الس ػكوت ،كينسػػى مػػا يعنيػػو قيػػل( :أبلػػس فػػبلف) :إذا
ػّبا مػػا يلػػزـ ُّ
"ك٤بػػا كػػاف (ا٤بػػبلس) كثػ ن
حجتو"(ّ).
سكت ،كإذا انقطعت َّ
الراغ ػػب  -عل ػػى م ػػا ذك ػػره
كك ػػذل ي ػػرد ذلػ ػ –أم :م ػػا ذك ػػره الطَّ ػػاىر ك َّ
ػاعي ُ ب (نظػ ػػم الػ ػػدُّرر) كغػ ػػّبه مػ ػػن "ال ُّس ػ ػكوف كاالنكسػ ػػار ،كا٢بػ ػػزف كالتظػ ػ ُّػّب،
البقػ ػ ُّ
ا٢بجة كالنَّدـ"(ْ)..
كانقطاع َّ
أم :سػبب ٞبلػ علػى أف ال
كخطاب اهلل  إلبليس للتَّقريع كالتَّوبيخ ،كا٤بعُبُّ :
السػاجدين آلدـ  مػع ا٤ببلئكػة ،كقػد أمػرؾ اهلل  بػذل  ،..كىػم ُب
تكوف مع َّ
الشرؼ با٤بنػزلة الٍب قد علمتها؟.
َّ
ٕ  -ظداءػسررون:

َّأما نداء فرعوف ففي موضعْب من موسى :
[األعراؼ[ ،]َُْ:اإلسراء.]َُِ:
الز٨بشرم ( :اإلببلس)  :أم يبقى بائسا ساكنا متظّبا .يقاؿ :ناظرتو فأبلس .إذا ٓب
(ُ) كنص ما قالو َّ
ٰبتج .كمنو (النَّاقة ا٤بببلس) :الٍب ال ترغو .كقرمء( :يػيٍبػلىس) بفتح البلـ ،من أبلسو
ينبس ،كيئس من أف َّ

إذا أسكتو .الكشاؼ (ّ ،)ُِٔ/كانظر :البظر احمليط (ٖ ،)ّٕٗ/ركح ا٤بعاين (ُِ ،)ِٓ/البيضاكم
َّظّب".
السكوت مع الت ُّ
(ْ .)َِّ/كقاؿ َّ
كل خّب .كقيلُّ :
الز٨بشرم ُب موضع آخر" :اإلببلس :اليأس من ّْ
أيضا ُب (أساس الببلغة) مادَّة( :بلس) (ص ،)ِٗ:كُب
الز٨بشرم ذل
الكشاؼ (ّ .)ّٖ/كذكر َّ
ن
سكت .ا٤بخصص (ُ.)ِِٗ/
الرجل):
ى
(ا٤بخصص ،البن سيده)( :أىبٍػلىس ي

(ِ) التَّظرير كالتَّنوير (ِٓ.)ِٖٓ/

للراغب (ص.)ُّْ:
(ّ) مفردات ألفاظ القرآفَّ ،
(ْ) انظر :نظم الدُّرر (ُُ.)ٓٓ/
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ا٤بنادل:
كإلي بياف ا٤بعُب مع ما يستفاد ٩با كٕب ى
با٢بجػة ،كإظهػاره
"ٱبرب اهلل  عن مناظرة موسى  لفرعوف ،كإ١بامو إيَّػاه َّ
َ ُ
اآليات البينات ٕبضرة فرعوف كقومو من قبط مصػر ،فقػاؿ  :ﵟ َوكَ َةل ُم َ
َٔس يَة ـ ِْصغ ْٔن
ّْ
ْ
َ
ّ َُ ٌ
ٔل ٌ َِْ َر ّب اى َػةلٍ َ
ػالق ك ّْػل شػيء كربُّػو
خ
ػو
ى
الذم
أرسلِب
:
أم
]،
َُْ
اؼ:
ر
ألع
[ا
ﵞ
إ ِ ِّن رظ
ِ
ِ
ي
كمليكو"(ُ).
"كى ػػذه ٧ب ػػاكرة م ػػن موس ػػى  لفرع ػػوف ،كخط ػػاب ل ػػو بأحس ػػن م ػػا ي ػػدعى ب ػػو
ً
صىر) يقاؿ لو( :فرعوف) كنمركد ُب (يوناف) ،كقيصػر ُب
كأحبُّها إليو؛ إذ كاف ىم ٍن ىملى ى (م ٍ
الركـ) ،ككسرل ُب (فارس) ،كالنَّجاشي ُب (ا٢ببشة) ،كعلى ىذا ال يكوف فرعوف كأمثالػو
( ُّ
الربوبيَّػة
علما شخصيِّا ،بل يكوف علػم جػنس كأسػامة كثعالػة ،ك٤بػا كػاف فرعػوف قػد َّادعػى َّ
ن
ّ َُ ٌ ْ َ ّ َْ َ
َ
فاٙبو موسى  بقولو :ﵟإ ِ ِّن رظٔل ٌَِ ر ِب اىػزةل ٍِ ﵞ؛ لينبّْهػو علػى الوصػف الػذم
َ ٌ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ٍّ
اَّلل ِ إال ْ َ
ات ٍّقﵞ
٧بق ،ك٤با كاف قولػو :ﵟخلِيق لَع أن ال أكٔل لَع
ادعاه ،كأنَّو فيو مبطل ال ّّ
َْ ْ ُ ُ
[األعػراؼ ]َُٓ:أردفها ٗبا ُّ
جبزذس ًْﵞ [األعػراؼ،]َُٓ:
يدؿ على ص َّ
ػظتها ،كىػو قولػو :ﵟكس ِ
ََ

ْ

ك٤با َّقرر رسالتو َّفرع عليها تبليغ ا٢بكم ،كىو قولػو :ﵟـأ ْرظِوﵞ ،كٓب ينازعػو فرعػوف ُب ىػذه
السورة ُب ش و
ػيء ٩بػا ذكػره موسػى  إال أنَّػو طلػب ا٤بعجػزةَّ .
كدؿ ذلػ علػى موافقتػو
ُّ
ْ
٤بوسى  ،ك َّ
الرسػالة ٩بكنػة إلمكػاف ا٤بعجػزة؛ إذ ٓب يػدفع إمكاهنػا ،بػل قػاؿ :ﵟإِن
أف ّْ
ُ
نِْ َخ ِجبْ َخ ثِآيَ ٍحﵞ [األعراؼ.)ِ("..]َُٔ:
ّ َ ُ َّ َ
م يَة ـ ِْص َغ ْٔ ُن ٌَسْ ُج ً
ٔراﵞ [اإلسػراء( .]َُِ:الظ ُّػن) ىنػا ٗبعػُب
ِإَوّن ألظِ
أما قولػو  :ﵟ ِ
ك َّ
التَّظقيق.
أيضا(ّ).
ك(الثُّبور) :ا٥ببلؾ كا٣بسراف ن
ّ
قػ ػػاؿ الػ ػ َّػرازم ٍ" :بَّ حكػ ػػى تع ػ ػػأب َّ
ِإَوّن
أف موسػ ػػى  قػ ػػاؿ لفرع ػ ػػوف :ﵟ ِ
ّ َ ُ َّ َ
َ ُ َّ َ
م يَة ُم َ
م يَة ـ ِْص َغ ْٔ ُن ٌَسْ ُج ً
ٔراﵞ .كاعلم َّ
َٔس
أف فرعػوف قػاؿ ٤بوسػى  :ﵟإ ِ ِّن ألظِ
ألظِ
(ُ) تفسّب ابن كثّب (ّ.)ْْٓ/
(ِ) البظر احمليط (ٓ.)َِْ/
(ّ) انظر :تفسّب القرطيب (َُ ،)ّّٕ/أضواء البياف (ٔ.)ِٕ/
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ّ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ
َ ْ ُ ً
ِإَوّن ألظِزم يزة ـ ِصغزٔن
معدٔراﵞ [اإلسػراء ،]َُُ:فعارضػو موسػى  كقػاؿ لػو :ﵟ ِ
ٌَسْ ُج ً
ٔراﵞ"(ُ).
أف خطاب موسى  فرعوف بقولو :ﵟيَزة ـ ِْص َغ ْ
"كالظَّاىر َّ
زٔ ُنﵞ خطػاب إكػراـ؛
ى
ألنَّو ناداه باالسم َّ
السلطاف ٕبسب متعارؼ َّأمتو فليس ىو بَبفع عليػو؛
الد ّْاؿ على ا٤بل ك ُّ
ألف اهلل  قاؿ لو ك٥باركف  :ﵟ َذ ُلٔال َ ُسل كَ ْٔال َحلّ ً
َّ
َّ
أيضػا
اىر
ػ
ظ
ال
ك
].
ْْ
ػو:
ػ
ط
[
ﵞ
ة
ِ
ِ
ن
َّ
أف ق ػػوؿ موس ػػى  ى ػػذا ى ػػو َّأكؿ م ػػا خاط ػػب ب ػػو فرع ػػوف كم ػػا دلَّػ ػت علي ػػو (س ػػورة

طو)"(ِ).

وهاك إجمال النَّتائج المستفادة:
ػنع
ُ  -إ َّف ّْ
الشػرؾ أك الكفػػر ىػػو أقػػبح الظُّلػػم ،كمػػا أنَّػو كػػذل أكػػربي الػ ُّػذنوب ،كأشػ ي
ا٤بعاصي..كالذين يكفركف أك يشركوف يظلموف ا٢بقيقة الكربل -حقيقػة األلوىيَّػة ،كحقيقػة
التَّوحيد -كيظلموف أنفسهم بإيرادىا موارد ا٥بلكة ُب ُّ
الدنيا كاآلخرة.
ِ  -ا٢بكم ػػة ُب ال ػػدَّعوة إٔب اهلل  ،كالتػ ػزاـ آداب البظ ػ كا٤بن ػػاظرة ُب ا٢بػ ػوار،
ا٤بدعو ا٤بن ػزلة َّ
البلئقػة بػو
حي خاطب موسى  فرعوف ٖبطاب اإلكراـ الذم ين ّْػزيؿ َّ
ُب حاؿ ا٣بطاب كا٤بناظرة..
ّ َّ -
ػص مػػن كػػاف لػػو نفػػوذ كسػػلطة يظلمػػوف النَّ ػاس
إف دعػػاة الباطػػل ،كعلػػى األخػ ّْ
بػ ػػإخراجهم م ػ ػػن العبوديَّ ػ ػة هلل  الواح ػ ػػد إٔب العبوديَّػ ػة للطَّواغي ػ ػػت ا٤بتع ػ ػ ّْػددة كاألرب ػ ػػاب
ا٤بتفرقة.
ّْ
ْ  -االعتب ػػار بالعاقب ػػة كا٤ب ػػآؿ ُب ال ػػدُّنيا كاآلخ ػػرة ٤ب ػػن ظل ػػم نفس ػػو ،كأنك ػػر حقيق ػػة
ْ
دٍئُا أ َ ْو َز َار ُْ ًْ َامِيَ ًح يَ ْٔ َم اىْل َي َ
ةٌزحِ
ِ
التَّوحيد ،كتسبَّب ُب إضػبلؿ غػّبه .قػاؿ اهلل  :ﵟ ِحلَ ِ

َ ْ َ
َ ُ َّ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ َ
َ
ْ
ي غِي ٍم أال ظةء ٌة ي ِضرونﵞ [النظل.]ِٓ:
وٌَِ أوزارِ اذليَ ي ِ
ظئجًٓ ثِؾ ِ

ٓ  -قطػ ػػع أع ػ ػػذار فرعػ ػػوف كم ػ ػػن تبعػ ػػة بإقام ػ ػػة ا٢بي َّجػ ػ ًػة عل ػ ػػيهم ،باحملػ ػػاكرة كا٤بن ػ ػػاظرة،
كبا٤بعجزات ا٤باديَّة الٍب جاء ّٔا موسى  ،كمع ذل كفركا كجظدكا..

الرازم (ُِ ،)ُْٓ/السراج ا٤بنّب (ِ.)ِّْ/
(ُ) تفسّب َّ
(ِ) التَّظرير كالتَّنوير (ٗ.)ّٕ/
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بالرس ػػل ُ ب دع ػػوهم إٔب اهلل  ،كالص ػػرب عل ػػى
ٔ  -اقتػػداء ا٤بخ ػػاطىبْب ُّ
اإليذاء ُب سبيل ذل .
كل داعية.
للرسل  منهجا قوٲبنا ُب الدَّعوةَّ ،
ٕ  -إف ُّ
يتأسى بو ُّ
"ك َّ
إف ا٢بيػ ػػاة ال تسػ ػػتقيم كال تصػ ػػلح إال علػ ػػى أسػ ػػاس اإلٲبػ ػػاف بػ ػػاهلل  الواحػ ػػد،
كالعبوديَّػة إللػ وػو كاحػػدَّ ،
مخض العبوديَّػة هلل ُ ب حيػػاة
كإف األرض لتفسػػد حػػْب ال تػػت َّ
النَّػاسَّ ..
يتوجهػػوف إليػػو
إف العبوديَّػة هلل  كحػػده معناىػػا أف يكػػوف للنَّػاس س ػيّْد كاحػػدَّ ،
بالعبػػادة كبالعبوديَّػة كػػذل  ،كٱبضػػعوف لش ػريعتو كحػػدىا ،فػػتخلص حيػػاهم مػػن ا٣بضػػوع
الصغّبة .
ألىواء البشر ا٤بتقلّْبة ،كشهوات البشر َّ
إف الفسػػاد يص ػيب تصػ ُّػور ً
َّ
ات النَّ ػاس كمػػا يصػػيب حيػػاهم االجتماعيَّ ػة حػػْب يكػػوف
متفرق ػػوف َّ
يتظكم ػػوف ُب رق ػػاب العب ػػاد -م ػػن دكف اهلل  -كم ػػا ص ػػلظت
ػاب ّْ
ىن ػػاؾ أرب ػ ه

األرض قػ ُّ
ػط كال اسػػتقامت حيػػاة النَّ ػاس َّإال أيػػاـ أف كانػػت عبػػوديتهم هلل  كحػػده -
الربوبيَّ ػة الواحػػدة .كمػػن ىٍبَّ
عقيػػدةن كعبػػادةن كش ػريعة -كمػػا ٙبػ َّػرر اإلنسػػاف قػػط َّإال ُب ظػػبلؿ ُّ
َ ُْ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ
عس َ
ِيَﵞ [األعراؼ.]َُّ:
يقوؿ اهلل  عن فرعوف كملئو :ﵟـةجظ ْص نيْؿ ان شلك َِجح ال ٍُف ِ
كك ػ ُّػل ط ػػاغوت يٱبض ػػع العب ػػاد لش ػريعة م ػػن عن ػػده ،كينب ػػذ ش ػريعة اهلل  ،ى ػػو م ػػن
ا٤بفسدين الذين يفسدكف ُب األرض كال يصلظوف "(ُ).
كل زماف إٔب الدُّعاة الذين يػدعوف إٔب اهلل  ،كىػم علػى بصػّبة
ٖ  -ا٢باجة ُب ّْ
كدرايػػة بػػأحواؿ ا٤بخػػاطىبْب ،كاخػػتبلؼ ثقافػػاهم ،كقػػدراهم العقليػػةٰ ،بسػػنوف فػ َّػن ا٤بنػػاظرة
ػدحض حجػج
كا٢بوار ،كيتعمدكف على الػدَّليل كا٢بي َّجػة كالربىػاف الػذم يقنػع ا٤بخػاطىبْب ،كي ي
ا٤بخالفْب.
ٗ  -أف يكوف الغرض من ا٤بناظرة كا٢بوار الوصوؿ إٔب ا٢بق.

(ُ) الظّْبلؿ (ٗ.)ُّْٓ/
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ٖ  -ظداءػعاطان:

َّأما نداء ىاماف ففي موضعْب من فرعوف:

[القصص[ ،]ّٖ:غافر.]ّٔ:
ٱبربي اهلل  عن كفر فرعوف كطغيانو كافَبائو ُب دعػول اإل٥بيَّػة لنفسػو حيػ دعػا
َ ْ َ َ ٍّ
قومػػو مسػػتخفِّا ّٔػػم ،حيػ ٓب يعملػوا عقػػو٥بم ،كٓب َّ
ززذزؿ
يتفك ػركا كمػػا قػػاؿ  :ﵟـةظ
َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ ٍّ ُ ْ َ ُ َ ْ ً َ
َ
كٌّٔ ـأغةغٔه إِجًٓ أُا كٌٔة ـة ِظلِ ﵞ [الزخػرؼ ،]ْٓ:فقػد ٝبػع قومػو كنػادل فػيهم بصػوتو
صػ ّْػر نحا ٥بػػم بػػذل  ،كدعػػاىم إٔب االعػَباؼ لػػو باإل٥بيَّػة ،فأجػػابوه سػػامعْب مطيعػػْب.
العػػإب يم
ى
َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ
ِزَ إ َسل َد ْ
زً ٌ ْ
س ْ
زييﵞ
فأجػابوه إٔب ذلػ  ،يقػوؿ اهلل  :ﵟية خحٓة الٍأل ٌزة غي ٍِزخ ى
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
ُ ْ َْ
ََ َ َ
َ َ َ َ َ َ
َش ذ َِةدى  23ذلةل خُة َر َّبس ًُ األلَع
[القصص .]ّٖ:كقاؿ  حكاية عػن فرعػوف :ﵟـد
ُْ َ

َ َ َ َ ٍّ َ َ َ ْ
ََْ ْ َ َ َ ُ ََ
ِزع إ ََل إ َسل ِ ُم َ
اىػ ـَ ْ
لَع ّ
َص ًخة ىَ َػ ّل أ َ ٍّغي ُ
ةج َػ ْو َل َ ْ
زَٔسﵞ
ِٔ] .كقولػو :ﵟـأوك ِس َِل ية ْةٌةن
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍّ

َ َ َ ْ ً

َْ َ

اَّلل ُسةل اآلر َِصة ِ َواألوِل  25إن ِف ذل ِم ى ِػ َ
 24ـأرشهُ ُ
َبة ل ٍَِ َْ ُيشز 26ﵞ [النازعػات-ِّ:
ِ ِ

الصرح -
آجِّرا لبناء َّ
[القصص ،]ّٖ:أم :أمر كزيره ىاماف أف يوقد لو على الطّْْب ،ليتخذ لو ي
ََ َ َْ ْ ُ َ َ َ ُ
زةن اث ْ
زَ َِل
الرفيع-كما قاؿ ُب اآلية األخػرل :ﵟوكةل ـ ِصغزٔن يزة ْةٌ
كىو القصر ا٤بنيف َّ
ِ
ّ َ َ ُ َّ ُ َ
زٍ َٔات ـَزأ َ ٍّغي َِع إ ََل إ َسل ِ ُم َ
ةب ٍّ
ةب  36أ َ ْظ َج َ
َص ًخة ىَ َػ ّل َخثْيُ ُؼ ْاألَ ْظ َج َ
َ ْ
الع َ
زّ اذِثًزة
ِإَوّن ألظِ
زَٔس
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
العِيو َو ٌَزة َنيْ ُ
ٔء َخ ٍَيِِّ َو ُص ٍّس َغَ ٍّ
زٔ َن إ ٍّال ِف َت َ
زس ـ ِْص َغ ْ
َو َك َشل َِم ُزيّ ََ ىِفِ ْص َغ ْٔ َن ُظ ُ
زةب 37ﵞ
ج
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ

َّ
الصػرح الػذم ٓب يػي ىػر ُب ال ُّػدنيا بنػاء أعلػى منػو،
[غافر]ّٕ – ّٔ:؛ كذل
ألف فرعوف بُب ىػذا َّ
إ٭بػػا أراد ّٔػػذا أف يظهػػر لرعيَّتػػو تكػػذيب موسػػى  فيمػػا زعمػػو مػػن دعػػول إلػ وػو غػػّب
ّ َ ُ َّ ُ َ ْ َ
(ُ)
َ
ِإَوّن ألظِّ ٌَِ اىنذِب ِ ﵞ [القصص. ]ّٖ:
فرعوف ،ك٥بذا قاؿ :ﵟ ِ
ََْ ْ َ َ َ ُ ََ
ّ
اىػز ِ ﵞ ،أم :اطػبخ ٕب اآلجػر ،ركم عػن ابػن
أما قولػو :ﵟـأوك ِس َِل يزة ْةٌزةن لَع ِ
َّ
عباس .)ِ(

(ُ) انظر :تفسّب ابن كثّب (ٔ.)ِّٖ/
(ِ) انظر :تفسّب القرطيب (ُّ ،)ِٖٖ/تفسّب ابن أيب حاًب (ُّ ،)َٖٖ/الدر ا٤بنثور (ٔ .)ُْٔ/قاؿ
الصنعة؛ َّ
كألف ىذه
َّ
الز٨بشرم :كٓب يقل :اطبخ ٕب اآلجر كاٚبذه؛ ألنَّو َّأكؿ من عمل اآلجر ،فهو يعلمو َّ
كعلو طبقتو كأشبو بكبلـ ا١ببابرة .كأمر ىاماف كىو كزيره كرديفو=
العبارة أحسن طباقنا لفصاحة القرآفٌ ،
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كقاؿ قتادة :ىو َّأكؿ من صنع اآلجر ،كبُب بو(ُ).
الصرح ٝبع ىاماف العماؿ- .قيلٟ( :بسػْب ألػف)
ك٤با أمر فرعوف كزيره ىاماف ببناء َّ
بناء سول األتباع كاألجراء -كأمر بطبخ اآلجر كا١بص ،كنشر ا٣بشب ،كضرب ا٤بسػامّب،
السػموات كاألرض،
فبنوا كرفعوا البناء ،كشػيَّدكه ٕبيػ ٓب يىػٍبلغػو بنيػا هف منػذ خلػق اهلل َّ 
ّ
ِإَوّن
فك ػػاف الب ػػاين ال يق ػػدر أف يق ػػوـ عل ػػى رأس ػػو ،ح ػػٌب أراد اهلل  أف يفت ػػنهم في ػػو .ﵟ ِ
ألَ ُظ َِّ ُّ ٌ ََِ اىْ َنذِب َ
الش ّْ ؛ ألنَّو قد رأل مػن الرباىػْب مػا ال
الظن ىنا ش ّّ  ،فكفر على َّ
ﵞ
ُّ
ِ
ٱبيل(ِ) على ذم فطنة(ّ).
َ َ ْ ُ َ ُ
س ًْ ٌ َِْ إ َسل َد ْ
زييﵞ أنػو يس َّ
ػتدؿ
كيستفاد ٩بػا كٕب ا٤بنػادل مػن قولػو :ﵟٌة غي ٍِخ ى
ٍ
ِ
ِ
الدليل علػى عػدـ ا٤بػدلوؿ –علػى ح ّْػد زعمػو ،-كىػو خطػأ مػن جهػة َّ
بعدـ َّ
أف الػ َّدليل علػى
الصانع -أكثر من أف ٰبصى ،كمن جهة َّ
أف عػدـ ال َّػدليل ال يسػتلزـ
ا٤بدلوؿ -كىو كجود َّ
َ ْ
ززييﵞ فقػػد تكلَّ ػف لػػو بعضػػهم أنَّػو ٓب يػػرد بػػو أنَّػو خػػالق
عػػدـ ا٤بػػدلوؿ .ك َّ
أم ػا قولػػو :ﵟدز ِ
الس ػ ػموات كاألرض كمػ ػػا فيهم ػػا؛ فػ ػ َّ
الص ػ ػانع
ػإف امتنػ ػػاع ذل ػ ػ بػ ػػديهي ،كإ٭بػ ػػا أراد ب ػػو نفػ ػػي َّ
َّ
كاالقتصار على الطَّبائع ،كأنَّو ال تكليف على النَّاس َّإال أف يطيعوا ملكهم كينقادكا ألمره.
ََْ ْ َ َ َ ُ ََ
لَع ّ
َّ
أيضػا ،فقيػل :إنَّػو
ػا
ن
ىه
ػو
ل
ا
و
ػ
ف
ل
تك
ػد
ق
ف
ﵞ
ز
اىػ
أما قولػو :ﵟـأوك ِس َِل ية ْةٌزةن
ِ
َّ
ِ
ن
الصػانع
السػماء بآل وػة ،كلكنَّػو أراد أنَّػو ال سػبيل إٔب إثبػػات َّ
ػركـ صػػعود َّ
يبعػد مػػن العاقػػل أف ي ى
مػػن حي ػ العقػػل -كمػػا مػ َّػر ،-كال مػػن حي ػ ا٢بػػس؛ فػ َّ
ػإف اإلحسػػاس بػػو يتوقَّ ػف علػػى
ُّ
الصػ ػعود كى ػػو معت ػ ّْػذهرَّ ،
هك نم ػ ػا.
كإال ف ػػاب ًن ي ػػا ىام ػػاف مث ػػل ى ػػذا البن ػػاء ،كإ٭ب ػػا ق ػػاؿ ذلػ ػ
ُّ
الصػانعٍ ،بَّ رتَّػب النَّتيجػة عليػو ،كىػو قولػػو:
فبمجمػوع ىػذه األشػياء ق َّػرىر أنَّػو ال دليػل علػى َّ
َ َْ
ّ َُ
َّ
َ
ُ
ِإَوّن ألظِززّ ٌِززَ اىنذِبِزز ﵞ ٰبتمػػل أف يريػػد :ألعلمػػو مػػن الكػػاذبْب .كاألكثػػركف مػػن
ﵟ ِ
=باإليقاد على الطّْْب منادل با٠بو بػ( :يا) ُب كسط الكبلـ ..دليل التَّعظيم كالتَّجرب .الكشاؼ
(ّ.)َُٖ –ُٕٗ/
(ُ) انظر :القرطيب (ُّ ،)ِٖٖ /الدُّر ا٤بنثور (ٔ ،)ُْٔ/معاين القرآف الكرمي ،للنَّظاس (ٓ.)َُٖ/
(ِ) ال ٱبيل :أم :ال يشكل.
(ّ) انظر :تفسّب القرطيب (ُٗ.)ِٖٗ /
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تلبيس ػا علػػى ىملئًػ ًػو حي ػ صػػادفهم
ّْ
ا٤بفس ػرين علػػى أنَّػو بػػُب مثػػل ىػػذا البنػػاء جهػ نػبل منػػو ،أك ن
أغىب النَّاس كأخبلىم من الفطن..
ََْ ْ َ َ َ ُ ََ ّ
اىػز ِ ﵞ كٓب يقػل :اطػبخ ٕب اآلجػر؛ َّ
ألف ىػذه
كإ٭با قػاؿ :ﵟـأوك ِس َِل يزة ْةٌزةن لَع ِ
العبػػارة أحسػػن؛ َّ
الصػنعة ،كقػػد كػػاف َّأكؿ مػػن عمػػل اآلجػػر فرعػػوف-..كمػػا
كألف فيػػو تعلػػيم َّ
الصعود .يقاؿ :طلع ا١ببل كاطَّلع.
سبق -كالطُّلوع كاالطّْبلعُّ :
َ
َ ْ َ ََْ ُ َ َ ُُ ُ
ززٔدهُ ِِف األ ْر ِضﵞ [القصػػص ،]ّٗ:يعػػِب :أرض
كُب قولػػو  :ﵟواظززذهَب ْززٔ وجِ
ات ّ
(مصػر) ﵟث َؾ ْي ْ َ
زقﵞ ،إشػارة إٔب َّ
ػا٢بق إ٭بػا ىػو هلل  ،كك ُّػل مسػتك ورب
أف االسػتكبار ب ّْ
ِ ِ
ِ
ا٢بق(ُ).
سواه  فاستكباره بغّب ّْ
كىاؾ إٝباؿ النَّتائج ا٤بستفادة ٩با سبق:
َ َ ْ ُ َ ُ
س ًْ ٌ َِْ إ َسل َد ْ
زييﵞ ..فهػي "كلمػةه فػاجرةه كػافرةَّ ،
يتلقاىػا
أمػا قولػو :ﵟٌة غي ٍِخ ى
ِ ٍ
َّ
ِ

ا٤بؤلي باإلقرار كالتَّسليم .كيعتمػد فيهػا فرعػوف علػى األسػاطّب الػٍب كانػت سػائدة ُب (مصػر)
أس أف يفكػػر ،كال للسػ و
مػػن نسػػب ا٤بلػػوؾ لآل٥بػػةٍ .بَّ علػػى القهػػر ،الػػذم ال يػػدع ل ػر و
ػاف أف
ييعػ ّْػرب .كىػػم يركنػػو بشػ نػرا مػػثلهم ٰبيػػا كٲبػػوت ،كلكنَّػو يقػػوؿ ٥بػػم ىػػذه الكلمػػة فيسػػمعوهنا دكف
ػاىر با١ب ػ ػ ّْػد ُب معرف ػ ػػة ا٢بقيقػ ػػة ،كالبظ ػ ػ ع ػ ػػن إل ػ ػػو موس ػ ػػى
اع ػ ػَباض كال تعقي ػ ػػب ٍبَّ يتظ ػ ػ
ي
َ
َ
َ ْ ْ َ َ َ ُ ََ ّ َ ْ ْ
َ ْ َ ّ
َص ًخة ى َػ ِل أ ٍّغي ُِع
ةج َػو َِل
اىػ ِ ـ
 ،كىو يلهو كيسػخر :ﵟـأوك ِس َِل ية ْةٌةن لَع ِ
َ َ ُ َ
السماء .كما يقوؿ كبلهجة التَّهكم ذاها يتظاىر بأنَّو ش ّّ
ػاؾ ُب صػدؽ
إَِل إِسلِ مَٔسﵞُ..ب َّ
ّ
ِإَوّن ألَ ُظ َِّ ُ
ّْ
زّ
موسى  ،كلكنَّو مع ىذا الشَّػ ّْ يبظػ
ب ليصػل إٔب ا٢بقيقػة :ﵟ ِ
كينقػ ي
ِززَ اىْ َنذِبزز َ
ٌ َ
الس ػظرة .كىػػي ٧بذكفػػة ىنػػا
ػع
ػ
م
اة
ر
ػا
ػ
ب
ا٤ب
ػة
ػ
ق
حل
ػت
ػ
ن
كا
ػع
ػ
ض
ا٤بو
ػذا
ػ
ى
كُب
!
ﵞ
َّ
ِ
َ
َ ْ ْ َ ّ َ َ َّ َ ٍّ ُ ْ َ
َ ْ َ ََْ ُ َ َ ُُ ُ
َ
ْ
زٔدهُ
ْ
زق وظِزٔا خجٓزً إِحلِزة ال
ات
زي
ؾ
ث
ض
ِ
ر
األ
ِف
للتَّعجيػل بالنّْهايػة..ﵟواظذهَب ْزٔ وجِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُْ َ ُ َ
ٔنﵞ [القصص.)ِ("]ّٗ:
يصجػ
كما يستفاد أف عدـ َّ
الدليل ال يستلزـ عدـ ا٤بدلوؿ.
الرازم (ِْ ،)ََٔ/تفسّب
(ُ) انظر :الكشاؼ (ّ ،)َُٖ/ابن عادؿ (ُٓ ،)ُِٔ/ركح ا٤بعاين (ََِّ ،)ِٖ/
النَّيسابورم (ٓ ،)ّّْ/النسفي (ِ ،)ْٔٓ/البظر ا٤بديد (ْ.)ِّٓ/
(ِ) الظّْبلؿ (َِ.)ِٔٗٓ– ِْٔٗ/
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ََ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َََ ْ َ َ ُ
زةءْ ًْ
كقاؿ اهلل ُ ب بياف العاقبػة كا٤بػآؿ :ﵟوكةرون وـ ِصغزٔن وْةٌزةن وىلزس ج
َ
َ ْ ْ
َ
ُ َ
ْ َّ
ةظ َزذه َ َُبوا ِِف األ ْر ِض َو ٌَزة اُُزٔا َظزةث ِ ِل َ ﵞ [العنكبػوت ،]ّٗ:أم :فػائتْب
ةت ـ
مَٔس ثِةْلَحِِ ِ

فارين منو ،بل أدركهم.
عذاب اهلل  ،أمّْ :
َْ ّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
ََ َ َْ ُ َ ُُ َُ َََ َْ ُ
ْ
زً ـزةجظص نيزؿ ان شلك ِجزح
قػػاؿ اهلل  :ﵟـأرزشُةه وجِزٔده ذِجزشُةًْ ِِف احل ِ
ٍّ

َ

اىظةل ِ ٍِ ﵞ [القصص.]َْ:

َ ُ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ
َ
ةص ً
زجة َوٌِزِْ ُٓ ًْ ٌَ ْ
زَ
قػاؿ اهلل  :ﵟـلُك أرشُة ثِشُجِِّ ـ ٍِِ ُٓ ًْ ٌ َْ أ ْر َظزيِة غييْزِّ خ ِ
أ َ َر َشد ْ ُّ ٍّ
الصيْ َ
زَ أ َ ْؽ َص ْر َِزة َو ٌَزة َا َن ٍّ ُ
اَّلل ِحلَ ْظي ٍَِ ُٓزًْ
د ُح َوٌِِْ ُٓ ًْ ٌَ َْ َر َع ْف َِة ثِّ األَ ْر َض َوٌِِْ ُٓ ًْ ٌَ ْ
ِ
َ
ْ
َ
َ ُ َُْ
س َْ أُا خجف َع ُٓ ًْ َحظي ٍُِٔنﵞ [العنكبوت.]َْ:
َوى ِ

السػابقة مػن العػرب كالعظػات
كا٢باصل أنَّو يقاؿ ُب ىذه ّْ
الصيغة من النّْداء مػا قيػل ُب َّ
من حي االعتبار ببياف عاقبة الظَّا٤بْب ا٤بستكربين.
ٗ  -ظداءػاضدَّاطري:

السامرم(ُ) ففي موضع كاحد من موسى
ك َّأما نداء َّ
[طػو]ٗٓ:
السامرم(ِ).
كا٣بطاب من موسى  حي ترؾ ىاركف  كماؿ إٔب َّ
:

ك(السامرم) :قيل ا٠بو ىاركف ،كقيل ا٠بو موسى بن ظفر ،كعن ابن عباس  أنَّو من قوـ كانوا
(ُ)
َّ
جارا ٤بوسى  آمن بو كخرج معو .كقيل :كاف
يعبدك ىف البقر ،كقيل :كاف رجبل من القبط .ككاف ن
(بالسامرة) ،كىم معركفوف بالشَّاـ .قاؿ سعيد بن جبّب
عظيما من عظماء بِب إسرائيل من قبيلة تعرؼ َّ
ن
 :كاف من أىل (كرماف) .كقيل :كاف من أىل (باجرما) .انظر :أضواء البياف (ْ ،)ٕٖ/تفسّب
الطَّربم (ِ ،)ٕٔ -ٔٔ/تفسّب ابن كثّب (ٓ ،)ُّّ/تفسّب القرطيب (ُُ ،)ِّْ/الدُّر ا٤بنثور
السعود (ٔ ،)ّْ/البظر احمليط (ٕ ،)ّٕٔ/زاد ا٤بسّب
(ٓ ،)ٖٖٓ/الكشاؼ (ِ ،)ُٓٓ/تفسّب أيب ُّ
(ّ ،)ُّٕ/التَّظرير كالتَّنوير (ُٔ ،)ِْٗ–َِٖ/ابن عادؿ (ُّ ،)َّٓ/النُّكت كالعيوف (ّ،)ٓٗ/
(الرقة) ،من
تفسّب البيضاكم (ْ ،)ّٓ/السمعاين (ّ .)ّّٓ/ك(باجرما) :قرية من أعماؿ البليخ قرب َّ
أرض ا١بزيرة( .ياقوت) .كيقاؿ :موضع قبل نصيب (معجم ما استعجم) (ُ ،)َِِ/كانظر :معجم

البلداف (ُ.)ُّّ/
(ِ) انظر :تفسّب الطَّربم (ُ.)ِٖٔ/
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ػدك اهلل  نػافق بعػػد
عظيمػا ُب بػػِب إسػرائيل ،كلكػن ع َّ
قػاؿ قتػادة :كػاف َّ
السػامرم ن
فلمػا مػ َّػرت (بنػػو إسػرائيل) بالعمالقػػة ،كىػػم يعكفػػو ىف
مػػا قطػػع البظػػر مػػع موسػػى َّ ،
ْ َ ْ ََ ًَ َ َ َُ ْ َ ٌ
ػناـ ٥بػم ﵟكَةلُٔا يَة ُم َ
علػى أص و
زحﵞ [األعػراؼ ،]ُّٖ:فاغتنمهػا
َٔس اجػو جلة إِلٓة نٍزة لٓزً آل ِٓ
(ُ)
السامرم ،كعلػم أهنػم ٲبيلػوف إٔب عبػادة العجػل فا َّٚبػذ العجػل  .فقػاؿ لػو موسػى 
َّ
َ
َ
َ
َ َ ْ ُ َ
زم يَزة َظزةم ِِص َّيﵞ [طػو ،]ٗٓ:أم :مػا شػأن كمػا قصػت ؟
بصػيغة النّْػداء :ﵟكةل ذٍة رػج
الصيغة تشّب إٔب جسامة األمر ،كعظم الفعلة.
كىذه ّْ
كخطابػػو  إيَّػاه بػػذل ليظهػػر للنَّ ػاس بطػػبلف كيػػده باعَبافػػو ،كيفعػػل بػػو كٗبػػا
نكاال للمفتونْب ،ك٤بن خلفهم من األمم(ِ).
أخرجو ما يكوف ن
راذرًا :ظداءػاضطخضوشاتػاِّخرىػزغرػاضجطاداتػ(ظداءػاضظطضظ):

أما نداء النَّملة للنَّمل ففي موضع كاحد[ :النَّمل.]ُٖ:
ٔ  -بغانػاضططظؼ:

َ َ ْ َ ٌَ َ
َ ََ ََ
ُ
 :ﵟ َ
خ ٍّ إِذا خد ْٔا لَع َوادِ اجلٍّ ٍْ ِو كةىخ ج ٍْيح يَة خ َّح َٓة اجلٍّ ٍْوﵞ [النمػل.]ُٖ:

َّأمػا قولػو
فػػإف قػػاؿ قائػػل :كيػػف صػػلح أف ٯبمعػوا بػػالواك كالنُّػوف ،كإ٭بػػا سػػبيل الػواك كالنُّػوف أف يكونػػا
للنَّػاس؟ قيػل لػو :العلَّػة ُب ىػذا َّأهنػ َّن كصػفن بوص ً
ػف النَّػاس ،كأجػرين ٦بػرل النَّػاس ،قػػاؿ اهلل
ى
َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َ َّ َ ٍّ ْ ُ
َّ
ػفن بػالقوؿ،
ص
ك
ن
ػ
ألهن
)؛
ػل
م
َّ
ن
ال
(
فعل
ُب
اك
و
ال
فأثبتت
ﵞ
و
 :ﵟكةىخ جٍيح ية خحٓة اجلٍ
َ َّ َ ى
َ
ْ َ َ ُ ُ ُ
خ إ ّّن َرخي ْ ُ
َ َ
زخ
كالقوؿ سبيلو أف يكػوف مػن النَّػاس .كقػاؿ  :ﵟإِذ كةل ئظؿ ألبِيِّ ية خث ِ ِ ِ

(ُ) انظر :تفسّب القرطيب (ُُ.)ِّٗ /
السعود (ٔ ،)ّٖ/ركح ا٤بعاين (ُٔ ،)ِِٓ/الدُّر ا٤بنثور (ٔ ،)ّْٕ/تفسّب ابن أيب حاًب
(ِ) انظر :تفسّب أيب ُّ

(ٗ ،)ََّٓ/تفسّب القرطيب (ُُ ،)ِّٗ/تفسّب ا٤باكردم (ْ ،)ِْٔ/البظر ا٤بديد (ّ ،)ُْٓ/ا٥بداية
إٔب بلوغ النّْهاية (ٕ.)ّْٔٗ/
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َ َ َ َ َ َ ْ َ ً َ ٍّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
أخ س غ َ
َش نٔنجة والشٍط واىلٍ َص رخحذًٓ َِل ظة ِجسِيَﵞ [يوسف ،]ْ:فقػاؿ :ﵟظة ِجسِيَﵞ،

كٓب يقل( :ساجدات)؛ ألنَّو كصفهن ٗبثل كصف النَّاس(ُ).
ات كمػػا ال يىػ ٍع ًقػػل ُب بعػػض الكػػبلـ ٦بػػرل بػػِب آدـ.
ػرم ا٤ب ػو ى
كمػػن سػػنن العػػرب أف يٍ٘بػ ى
ََ
َْ َ ُ َ
ززجدٔنﵞ [األنبيػػاء،]ّّ:
ززم يع
فيقولػػوف ُب ٝبػػع أرض( :أرضػػوف) .قػػاؿ اهلل  :ﵟ ِِف ـي ٍ
ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ
ََ ْ َ ْ َ َ َ ُ َْ ُ َ
خ إ ّّن َر َخيْخُ
َ
كﵟىلس غي ٍِخ ٌة ْؤالءِ حِ ِػلٔنﵞ [األنبيػاء ،]ٔٓ:كﵟإِذ كةل ئظؿ ألبِيِّ ية خث ِ ِ ِ
َ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ً َ ٍّ
الش ٍْ َط َواىْ َل ٍَ َص َرخ ْح ُذ ُٓ ًْ َل َظةجس َ
ِيَﵞ [يوسف.)ِ(]ْ:
أخس غَش نٔنجة و
ِ
ِ
َ
ُ ْ ُ ُ
ً
ُ َ
َ َ َ َُ
ُ
كﵟيَة خ َّح َٓة اجلٍّ ٍْو ادرئا َم َعةن َِِس ًْﵞ [النمػل ،]ُٖ:كﵟل ْٔ ان ْؤالءِ آل َِٓزح ٌَزة َو َردوْزةﵞ
[األنبياء.]ٗٗ:

ُ َ َ
اَّلل َويَيْ َػز ُ
زم يَيْ َػز ُ
زِ ُٓ ًُ ٍّ ُ
زِ ُٓ ًُ
كُب (تفسػّب الطَّػػربم  ،)تفسػّب قولػػو  :ﵟأوىهِز
ٍّ ُ َ
الالغِِزٔنﵞ [البقػرة :]ُٓٗ:أم :البهػػائم اإلبػل كالبقػر كالغػنم فػتلعن عصػاة بػػِب آدـ 

إذا أج ػػدبت األرض ،فػ ػػإف ق ػػاؿ لنػ ػػا قائػ ػػل :كم ػػا كجػ ػػو الػ ػػذين كجه ػ ػوا تأكيػ ػػل قولػ ػػو
ُ َ
ﵟ َويَيْ َػ ُ
أف َّ
ززٔنﵞ إٔب َّ
البلعنػػْب ىػػم :ا٣بنػػافس كالعقػػارب ،ك٫بػػو ذلػ مػػن ىػواـ
ززِ ُٓ ًُ الالغِِ
عت ما كاف من نىػوع البهػائم ،كغػّب بػِب آدـ  فإ٭بػا
األرض ،كقد علمت أهنا إذا ىٝب ٍ
٘بمعو بغّب الياء كالنُّوف كغّب الواك كالنُّوف ،كإ٭با ٘بمعو بالتاء ،كما خالف ما ذكرنػا فتقػوؿ:
( َّ
البلعنػػات) ك٫بػػو ذل ػ ؟ قيػػل :األمػػر كإف كػػاف كػػذل فػ َّ
ػإف مػػن شػػأف العػػرب إذا كصػػفت
شيئنا من البهائم أك غّبىا ٩با حكم ٝبعو أف يكوف بالتَّاء كبغّب صورة ٝبع ذي ٍك ىػر ًاف بػِب آدـ
ََ ُ ُُ
ٗبا ىو من صفة اآلدميْب أف ٯبمعوه ٝبػع ذكػورىم ،كمػا قػاؿ  :ﵟوكةلٔا ِ
ْلئدِْ ًِْ ل ًَِ
َ
َشزز ِٓ ْس ُت ًْ َغييْ َِززةﵞ [فصػػلت ]ُِ:فػػأخرج خطػػأّم علػػى مثػػاؿ خطػػاب بػػِب آدـ إذ كلمػػتهم
َ
ُ ْ ُ ُ
َ ٍّ
ُ
الش ْ
زٍ َط
ككلموىا ،ككما قاؿ  :ﵟيَة خ َّح َٓة اجلٍّ ٍْو ادرئا َم َعةن َِِس ًْﵞ ،ككما قاؿ :ﵟو
:

السمعاين (ّ ،)ٕ/ا٣بازف (ّ ،)ِِٔ/الكشف كالبياف (ِ،)َّ/
(ُ) انظر :تفسّب القرطيب (ِ ،)ُٖٕ/تفسّب َّ
الزاىر ُب معاين كلمات النَّاس (ُ ،)ّّٖ/كانظر :مغِب اللَّبيب
البغوم (ِ ،)ْٕٓ/ا٣بازف (َِّ ،)ُُٓ/
(ص ،)ْٕٖ:كا٣بصائص (ُ.)ِِ/

(ِ) انظر :كتاب الكليَّات (ص ،)ْٗ:كانظر :ا٤بزىر ُب علوـ اللُّغة كأنواعها (ُ ،)ِٖٔ/لساف العرب ،مادَّة:
(أرض) (ٕ.)ُُُ/
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ِيَﵞ .كقػػاؿ آخػػركف :عػػُب اهلل  ذكػػره بقولػػو :ﵟ َويَيْ َػز ُ
زص َر َخ ْحز ُ
زِ ًُُٓ
زذ ُٓ ًْ َل َظززةجس َ
َواىْ َل ٍَز َ
ِ
ِ
ٍّ ُ َ
ٔنﵞ :ا٤ببلئكة كا٤بؤمنْب .كذكر من قاؿ ذل "(ُ).
الالغِِ

ٕ  -سوائدػتتطضَّقػباآلغظ:

َ ََ ََ
كىنا فوائد تتعلَّق باآلية ،كما فيها من النّْػداء ف َّ
ػإف قولػو  :ﵟ َخ ٍّ إِذا خد ْٔا لَع َوادِ
ٍّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َ َّ َ ٍّ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ٍّ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ ُ
ْ
اجلٍ ِو كةىخ جٍيح ية خحٓة اجلٍو ادرئا معةنِِسً ال َي ِػٍِسً ظييٍةن وجِٔده وًْ ال
َْ ُُ َ
ونﵞ قػػد ٝبػػع ُب ىػػذه اللَّ
جنس ػا مػػن الكػػبلـ :نػػادت ،ككنَّ ػت،
)
ػر
ػ
ش
ع
ػد
ػ
ح
أ
(
ػة
ػ
ظ
ف
يشزززػص
ن

كعم ػت ،كأش ػػارت ،كع ػػذرت.
كخ َّ
تَّ ،
ص ػتَّ ،
كنبَّهػػت ،ك٠بَّ ػت ،كأىىم ػىر ٍ
كح ػ َّذرت ،ى
كقص ػت ،ى
َ
ُ
فالنّْ ػداء :ﵟيَزززةﵞ ،كالكنايػػة :ﵟأ َّيﵞ ،كالتَّنبيػػو :ﵟ َْزززةﵞ ،كالتَّسػػمية :ﵟاجلٍّ ٍْزززوﵞ ،كاألمػػر:
ْ ُ ُ
َ ْ َ ٍّ ُ
ُ
س ًْﵞ ،كالتَّخصػػيص:
ﵟادريززٔاﵞ ،كالقصػػص :ﵟ َم َعززةن َِِس ًْﵞ ،كالتَّظػػذير :ﵟال َي ِػٍززِ
َْ ُُ َ
َ ُ
ُ
ُ
ونﵞ ،فػأدت
ﵟ ُظييْ ٍَةنﵞ ،كالتَّعمػيم :ﵟ َو ُج ُِٔدهُﵞ ،كاإلشػارة :ﵟ َوْ ًْﵞ ،كالعػذر :ﵟال يشػص
ٟب ػػس حق ػػوؽ ح ػ َّػق اهلل  ،كح ػ َّػق رس ػػولو َّ ،
كحقه ػػا ،كح ػ َّػق رعيته ػػا ،كح ػ َّػق
جنود سليماف .)ِ( 
ٖ  -إجطالػطاػغدتغاد:

َّ
دؿ ىذا ا٣بطاب من النَّمل كفهم داكد
ي ِبََِ َ
ةخيِّْ
لو خصائصو كطبائعو ،يقوؿ اهلل  :ﵟ َو ٌَة ٌ َِْ َداثٍّح ِف األَ ْر ِض َوال َغةنص يَػ ُ
ٍِ ِ ِ
ٍ ِ


ُ

لندائها على َّ
أف عآب النَّمل عآب

َ

َْ ُ ُ
إال أ َم ًٌ أٌسةىس ًْﵞ [األنعاـ.]ّٖ:
َّ

ً
أيظةٌ :ة روي غَ أيب ىريرة َّ 
أف رسوؿ اهلل
وٌٍة يسل لَع ذلم
ِ(ّ)
ِ
ِ
ت َش َ َرةٍ فََّلَ َدغَْتهُ نَ ْملَةٌ ،فَ ََم َر بِ َ َها ِز
 قاؿ(( :نََّ َز َل نَبِي م َن األَنْبِيَاء تَ ْح َ

السعود (ُ ،)ُِٖ/الرازم (ْ ،)ُُْ/تفسّب النَّيسابورم (ُ،)ْْٖ/
(ُ) تفسّب الطَّربم (ّ ،)ِٓٔ/تفسّب أيب ُّ
ابن عادؿ (ّ.)َُٕ/

(ِ) اإلتقاف (ِ ،)ُْٖ/الكليَّات (ص.)ِّْ:
(ّ) أم :متاعو.
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فَُ ْخر ِ
ُح ِر َق بِالنَّا ِر ،فَ َْو َحى اللَّهُ إِلَْي ِه :فََّ َهالَّ نَ ْملَةً
ِج م ْن تَ ْحتِ َها ،ثُ َّم أ ََم َر بِبََّْيتِ َها فَ ْ
َ
وِ
اح َدةً))(ُ).
َ
أيضػ ػ ػػا ،قػ ػ ػػاؿ٠ :بعػ ػ ػػت رسػ ػ ػػوؿ اهلل  يقػ ػ ػػوؿ:
كعػ ػ ػػن أيب ىريػ ػ ػػرة  ن
ِ
ِ
ِ
َّت فََّ َّ َْو َحى اللَََّّّهُ إِلَْي َّ َِّه أَ ْن
ُح ِرقََّ ْ
ص َّ ْ
َّمَّ َّ ِ فَ ْ
َّت نَ ْملََّ َّةٌ نَبِيَّ َّا م َّ َّْن األَنْبِيَ ََّّاء فََّ َّ ََم َر بَِق ْريَََّّة الن ْ
((قََّ َر َ
ِ
سب ُح))(ِ).
صْت َ
َح َرق َ
ك نَ ْملَةٌ أ ْ
قََّ َر َ
ْت أ ُّمةً م ْن األ َُم ِم تُ َ
كالشَّاىد َّ
أف النَّمل َّأمةه من األمم تسبّْح اهلل
النَّيب  عن ((قََّْت ِ أ َْربَ ٍع ِم َن َّ
َّحلَةُ َوال ُْه ْد ُه ُد
َّملَةُ َوالن ْ
الد َوا  :الن ْ
َوالص َر ُد))(ّ).
فبل ٯبوز قتل النَّمل إال ا٤بؤذم(ْ).


مثل بقية ا٢بيوانات .كقد هنى

اضحاديػرذر :ظداءػاضجطادات:

السماء[ :ىود.]ْْ:
نداء األرض ك َّ
نداء النَّار[ :األنبياء.]ٔٗ:
نداء ا١بباؿ[ :سبأ.]َُ:

البخارم [ُّّٗ] ،كمسلم.]ُِِْ[ ،
(ُ) أخرجو
ُّ
البخارم ،]َُّٗ[ ،كمسلم.]ُِِْ[ ،
(ِ) أخرجو
ُّ
(ّ) أخرجو أبو داكد ،]ِٕٓٔ[ ،عن ابن عباس  ،كابن ماجو [ِِّْ] ،كأٞبد [َّٔٔ] ،كالدَّارمي
[َِِْ] .كا٢بدي صظيح .انظر :البدر ا٤بنّب (ٔ ،)ّْٓ/اإل٤باـ بأحادي األحكاـ (ِ،)ْْْ/
لصىرد) :طائر فوؽ
التَّلخيص ا٢ببّب (ِ ،)َُّٗ ،ْٖٓ/خبلصة البدر ا٤بنّب (ِ .)ُّٖٔ ،ّٓ/ك(ا ُّ

العصفور ،كقيل :طائر أبقع ضخم الرأس يكوف ُب الشجر ،نصفو أبيض كنصفو أسود ،ضخم ا٤بنقار ،لو
برثن عظيم .انظر :مادَّة( :صرد) (ّ ،)ِْٖ/ككذل انظر :العْب ،مادَّة( :صرد) (ٕ ،)ٕٗ/ا٤بغرب
(ُ.)ُْٕ/

العدكم على شرح كفاية الطَّالب (ِ ،)ٕٔٓ/بغية ا٤بسَبشدين (ص،)ُٓٓ:
(ْ) انظر على سبيل ا٤بثاؿ :حاشية
ّْ
كتاب الفركع كمعو تصظيح الفركع (ٓ ،)ُُٓ/ا٤ببدع شرح ا٤بقنع (ّ.)َٗ/
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ٔ  -ظداءػاِّرضػواضدَّطاء:

السماء فقد جاء ُب آية كاحدة ،كىي قولو
َّأما نداء األرض ك َّ

:

َ َ َ َْ ُ َْ َ َ ََ َ َ ُ َْ
َ َ َْ ُ َُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ
زذ َٔت
ةء أكي ِِِع ودِيض الٍةء وكز ِِض األمزص واظ
ﵟورِيو ية أرض اثي ِِع ٌةءكِ وية ظٍ
ََ ْ
ٍّ
َ ْ ً َْ
َ
اْلٔد ّ
ِي َورِيو ُبػسا ل ِيل ْٔ ِم اىظةل ِ ٍِ ﵞ [ىود.]ْْ:
لَع ُ ِ
َ َ
ِيزوﵞ ،ي ُّ
كأكرد ىنا إٔب ما يتعلَّق بنداء ا١بمادات ،ف َّ
ػدؿ علػى أنػَّو
ػإف قولػو  :ﵟور

قيل قي هػل ٓب ينصػرؼ العقػل إال إليػو ،كٓب
سبظانو ُب ا١ببلؿ ك ّْ
العلو كالعظمةٕ ،بي أنَّو مٌب ى
يتوجو الفكر َّإال إٔب َّ
أف ذل القائل يىو ىػو .كىػذا تنبيػو مػن ىػذا الوجػو علػى أنَّػو تق َّػرر ُب
َّ
فلي َّإال ىػػو.
ػوم كالعػػآب ُّ
العقػػوؿ أنَّػو ال حػػاكم ُب العػػا٤بْب كال متصػ ّْػرؼ ُب العػػآب العلػ ّْ
الس ػ ّْ
ػس ي ػ ُّ
ك َّ
كقوه ػػا ،ف ػػإذا ش ػ ػعر العق ػػل بوج ػػود
ػدؿ عل ػػى عظم ػػة ى ػػذه األجس ػ ػاـ كش ػ َّػدها َّ
إف ا٢ب ػ َّ
موجػػود قػػاىر ٥بػػذه األجسػ ػاـ مسػػتوؿ عليهػػا متصػ ّْػرؼ فيهػػا كيػػف شػػاء كأراد ،صػػار ذل ػ
س ػػببنا لوق ػػوؼ القػ ػ َّػوة العقليَّػ ػة علػ ػػى كم ػػاؿ جػ ػػبلؿ اهلل  كعل ػ ّْػو قهػ ػػره ،ككم ػػاؿ قدرتػ ػػو
الس ػماء كاألرض مػػن ا١بمػػادات ،كيػ ُّ
ػدؿ ذل ػ علػػى َّ
أف أمػػره كتكليفػػو ناف ػ هذ ُب
كمشػػيئتو .ك َّ
ا١بمادات(ُ).
كىل النّْداء ىنا ٦باز أـ حقيقة؟
قيل :ىذا ٦باز؛ ألهنا موات .كقيل :جعل فيها ما ٛبيّْز بو(ِ).
الراجح ُب (بياف من الذم ينادل؟).
كقد سبق بياف ذل كٙبقيق القوؿ َّ
ا٤بنادل) فقد ذكر النَّيسابورم  أنَّػو "اسػتعار لغػور ا٤بػاء ُب األرض
َّأما (ما كٕب ى
للشػبو بػػْب الغػػوًر كالبلػػع ،كىػػو الػ َّػذىاب
(البلػػع) الػػذم ىػػو إعمػػاؿ القػ َّػوة ا١باذبػػة ُب الطُّعػػوـ َّ
إٔب مقػػر خفػػي .كجعػػل قرينػػة االسػػتعارة نس ػػبو الفعػػل إٔب ا٤بفعػػوؿ ،كُب جعػػل ا٤بػػاء مك ػػاف

الرازم (ُٕ ،)ّّٓ/كانظر :تفسّب ابن عادؿ (َُ.)ْٗٗ/
(ُ) انظر :تفسّب َّ

ٍّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
الع ٍَ َٔاتِ َو ْ
لَع ٍّ
األر ِض
(ِ) انظر :القرطيب (ٗ ،)َْ/ككذل ينظر تفسّب قوؿ اهلل  :ﵟإُِة غصطِة األٌةُح
َ ْ
َ
اْل َجةل ـَ َد َب ْ َ أَ ْن ََيٍْي ْ َِ َٓة َوأَ ْش َف ْل ََ ٌِِ ْ َٓةﵞ [األحزاب ،]ِٕ:كقولو  :ﵟ ُث ًٍّ ْ
اظ َذ َٔى إَل ٍّ
الع ٍَةءِ َو ِ َ
ِه
ِ
ِ
و ِ ِ
َ
َ َْ ْ
ُ َ ٌ ََ َ َ
ْ
َ َ ً َ َ ََ
درةن ذلةل ل َٓة َول ِأل ْر ِض اات َِية َغ ْٔ ًشل أ ْو ن ْصْة كةتلَة خدحْ َِة َغةن ِػِ َ ﵞ [فصلت ،]ُُ:كقولو  :ﵟل ْٔ خُ َضجلَة
َ َ
َ َ ُْ َ ََ
َ ْ
ٍّ
َ
ْشا اىل ْصآن لَع َج َج ٍو ل َصخ ْح َذ ُّ رةش ًِػة ٌُ َذ َص ّس ًِشل ٌ َِْ رش َيحِ اَّلل ِﵞ [ا٢بشر.]ُِ:
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أيضػ ػا اس ػػتعارة؛ ألنَّػ ػو شػ ػبَّو ا٤ب ػػاء بالغ ػػذاء لتق ػػول األرض با٤ب ػػاء ُب اإلنب ػػات لل ػ ُّػزركع
الغ ػػذاء ن
َ
كاألشجار تقوم اآلكل بالطَّعاـ ،كجعل قرينة االستعارة لفظة :ﵟاثْي ِِعﵞ؛ لكوهنا موضػوعة
لبلسػتعماؿ ُب الغػذاء دكف ا٤بػاءٍ .بَّ أمػر ا١بمػاد علػى سػبيل االسػتعارة للشَّػبو ا٤بقػدـ ذكػػره،
ػيظا السػػتعارة النّْ ػداء(ُ)؛ إذ كونػػو ٨باطبن ػا مػػن
كخاطػػب ُب األمػػر دكف أف يقػػوؿ ليبلػػع ترشػ ن
أف كونػػو منػػادل مػػن صػػفاتوٍ .بَّ قػػاؿ :ﵟ ٌَز َ
ززةءكِ ﵞ بإضػػافة ا٤بػ و
صػ ً
ػفات ا٢بػ ّْػي ،كمػػا َّ
ػاء إٔب
ػبيها؛ التصػػاؿ ا٤بػػاء بػػاألرض باتصػػاؿ ا٤بل ػ با٤بالػ  .كاختػػار
األرض علػػى سػػبيل آّػػاز تشػ ن
ػتعّبا
ضػػمّب ا٣بطػػاب دكف أف يقػػوؿ( :ليبلػػع ماؤىػػا) ألجػػل َّ
الَبشػػيح ا٤بػػذكورٍ .بَّ اختػػار مسػ ن
الحتبػػاس ا٤بطػػر اإلقػػبلع الػػذم ىػػو تػػرؾ الفاعػػل الفعػػل َّ
للشػبو بينهمػػا ُب عػػدـ مػػا كػػافٍ ،بَّ
َْ
ززِعﵞ مػػن ترشػػيح
أمػػر علػػى سػػبيل االسػػتعارة ،كخاطػػب ُب األم ػػر ٤بثػػل مػػا تقػ َّػدـ ُب ﵟاثيز ِ
اس ػ ػ ػػتعارة النّْػ ػ ػ ػداء"(ِ) .كق ػ ػ ػػد ذك ػ ػ ػػر النٌػيىس ػ ػ ػػابورم َّ )ّ(
أف (ن ػ ػ ػػداء األرض) ،ك(ن ػ ػ ػػداء
آنفا.
السماء)..من آّاز ال من ا٢بقيقة..كقد ىو عكس ما قد َّ
َّ
رجظتو ن
كا٢باصل َّ
ذكرت منها ُب (اإلقناع) مػا يزيػد علػى
أكجها من الببلغة ي
أف اآلية تتضَّمن ن
كجها(ْ).
(اثنْب كعشرين) ن

آّردة ما ذكر معها مبلئم ا٤بشبَّو ،كا٤بطلقة ما خلت من
ا٤برشَّظة ما ذكر معها مبلئم ا٤بشبَّو بو ،ك َّ
(ُ) االستعارة ى
تتم االستعارة باستيفائها قرينتها لفظيَّة أك
مبلئم ا٤بشبَّو بو أك ا٤بشبَّو..كال يعترب َّ
الَبشيح كالتَّجريد إال بعد أف َّ
ترشيظا؛ َّ
ألف
تسمى قرينة التَّصرٰبيَّة ٘بر نيدا؛ ألنَّو قد ذكر ا٤بشبَّو نفسو ،كال قرينة ا٤بكنية
حاليَّة؛ ك٥بذا ال َّ
ن
ا٤برشَّظة فيها مبل ئم ا٤بشبَّوَّ ،أما ا٤بكنية ففيها الزـ من لوازمو ،كٜبَّة فرؽ بينهما .كىنا ا٤بشبَّو :غور ا٤باء،
كا٤بشبَّو بو :البلع ،ككجو الشَّبوَّ :
الذىاب إٔب مقر خفي ،كالقرينة نسبة الفعل إٔب ا٤بفعوؿ...كما شبَّو ا٤باء
الَبشيح نداء ا١بماد ،كا٤ببلئم البلع....
بالغذاء ،فا٤باء مشبَّو ،كالغذاء مشبَّو بو ،ك َّ
( )2تفسّب النَّيسابورم (ْ ،)ِٓ/كانظر :تفسّب النسفي (ِ ،)ِٔ/حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب
البيضاكم (ٓ ،)ََُ/تفسّب ا٤بنار (ُِ.)ٕٗ/
السابق (ْ.)ِٓ/
(ّ) انظر :ا٤بصدر َّ

ا٤بفسر (ّٕٓ ،)ِّٖ-كينظر :الربىاف ُب علوـ القرآف (ِ،)َُِ/
(ْ) انظر :اإلقناع بْب طريقة القرآف كعرض ّْ
اإلتقاف (ِ ،)ِِٕ/ّ( ،)ُُِ/دالئل اإلعجاز (ص ،)ِٗ–ُٗ:مقدّْمة تفسّب ابن النَّقيب
(ص ،)ّٕٗ:ك(ص.)َّٕ:
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ٕ  -ظداءػاضظَّار:

ك َّأما نداء النَّار فقد جاء ُب قولو
ُْ

ُ

:

ََ

ةر نٔن ثَ ْص ًدا َو َظ ً
ﵟكي َِة يَة َُ ُ
الٌة لَع إث ْ َصاْ َ
ِيًﵞ [األنبيػاء ،]ٔٗ:كيسػتفاد مػن ىػذا النّْػداء
ِ
ِ
أم ػػور منه ػػا :أ َّف الطَّبيع ػػة ال ت ػػؤثػّْر ُب ش ػ و
ػيء إال ٗبش ػػيئتو  ،ك َّ
أف النَّ ػار م ػػع ش ػ َّػدةً طبيع ػػة
ي
ػب كإبػراىيم  ،كال شػ َّ َّ
ػلب كأقسػى
ػب أص ي
أف ا٢بط ى
اإلحراؽ فيهػا ألقػى فيهػا ا٢بط ي
ً
ٕبرى ػػا ،ككان ػػت عل ػػى إب ػراىيم
ػب ّْ
كأق ػػول م ػػن جل ػػد إب ػراىيم  ك٢بم ػػو ،فأحرق ػػت ا٢بط ػ ى
فعػاؿ
بردا
يقع شػيءه كائننػا مػا كػاف إال ٗبشػيئتو َّ ،
 ن
كسبلما ،فسبظاف من ال ي
ن
٤ب ػا يريػػد .كلػػو شػػاء اهلل ٚ بلُّ ػف تػػأث ًّب األسػػباب عػػن مسػػبٌباها لتخلَّ ػف .فػ َّ
ػإف طبيع ػػةى
اإلحراؽ ُب النَّار معػُب كاحػد ال يتج َّػزأ إٔب مع و
ػاف ٨بتلفػة ،كمػع ىػذا أحرقػت ا٢بطػب فصػار
كسبلما على إبراىيم َّ .
فدؿ ذلػ
بردا
رمادا من ّْ
حرىا ُب الوقت الذم ىي كائنة ن
ن
ن
داللػة قاطعػػة علػى َّ
السػموات كاألرض  ،كأنَّػو
أف التَّػأثّب حقيقػػة إ٭بػا ىػػو ٗبشػػيئة خػػالق َّ
يسبّْب ما شاء من ا٤بسبّْبات على ما شاء من األسباب ،كأنَّو ال تأثّب لشيء مػن ذلػ إال

ٗبشيئتو .)ُ(
"كقػ ػػد أظهػ ػػر اهلل  ذل ػ ػ معجػ ػػزة إلب ػ ػراىيم ؛ إذ ىك َّج ػ ػو إٔب النَّ ػ ػار تعلُّ ػ ػ ىق
ػبلما إف كػاف الكػبلـ علػى ا٢بقيقػة(ِ) ،أك
اإلرادة بسلب َّقوة اإلحػراؽ ،كأف تكػوف ب ن
ػردا كس ن
أزاؿ عن مػزاج إبػراىيم  التَّػأثر ٕبػرارة النَّػار إف كػاف الكػبلـ علػى التَّشػبيو البليػغ(ّ)،
ػبلما فه ػػو حقيق ػػة ال
أم :ك ػػوين ك ػػربد ُب ع ػػدـ ٙبري ػػق ا٤بل ىق ػػى فيػ ػ ٕبىػ ّْػرؾ .ك َّأم ػا كوهن ػػا س ػ ن

(ُ) انظر :أضواء البياف (ِ.)ٕٔ/َِ( ،)ِّْ/
و
نارا على
(ِ) أم :لو كاف ا٣بطاب للنَّار لكاف ا٤بعُب َّأهنا َّ
ٙبولت إٔب برد النقبلب ا٢بقيقةَّ .أما لو بقيت النَّار ن
حقيقتها كلكنَّها كانت كالربد على إبراىيم  من حي عدـ التَّأثر َّ
فإف ا٤بعُب يكوف كوين كربد ُب
عدـ ٙبريق ا٤بل ىقى في ٕبىّْرؾ فظذؼ أداة التَّشبيو ككجو الشبو.
ُ
(ّ) ىو التَّشبيو الذم ٓب تذكر فيو أداة التَّشبيو ،كٓب يذكر فيو أيضا كجو الشَّبو٫ .بو قولو  :ﵟْ ٍَّ ْلِ َ ٌ
ةس
يٍ
يٍ ى
ن ٍ
َ

َ

َ

ُ
س ًْ َوخجْ ُذ ًْ ْلِ َ ٌ
ا٤ببْب للنَّوع ٫بو( :راغ ركغاف
ى
ةس ل ُٓ ٍَّﵞ [البقرة .]ُٖٕ:كمن التَّشبيو البليغ ا٤بصدر ا٤بضاؼ ّْ
ثوب العافية)...
الثَّعلب) ،كمنو ن
أيضا إضافة ا٤بشبَّو بو للمشبَّو ٫بو( :لبس فبل هف ى
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كذكر ﵟ َظ ً
ألف الربد و
٧بالة(ُ)ً ،
الٌةﵞ بعد ذكر الربد كاالحَباس؛ َّ
مؤذ بدكامو رٗبا إذا اشتد،
السبلـ لذل "(ِ).
فع ّْقب ذكره بذكر َّ
ي
ك َّأمػػا (مػػا أعقػػب ا٤بنػػادل) مػػن األمػػر فػ َّ
ػإف ىػػذه ىػػي الكلمػػة الػػٍب تكػ َّػوف ّٔػػا أك ػواف،
َ
َ
ٍّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ
كتنشأ ّٔا عوآب ،كٚبلق ّٔػا نػواميس :ﵟإِجٍة أمصه إِذا أراد شحبة أن حلٔل سل زَ ذيهزٔنﵞ
[يػس.]ِٖ:

فبل نسأؿ :كيف ٓب ٙبرؽ النَّار إبػراىيم ؟ كا٤بشػهود ا٤بعػركؼ َّ
أف النَّػار ٙبػرؽ
ػبلما.
األجسػاـ ا٢بيَّػة؟ فالػذم قػاؿ للنَّػار :كػوين حارقػةن ىػو الػذم قػػاؿ ٥بػا :كػوين ب ن
ػردا كسػ ن
كىي الكلمة الواحدة الٍب تنشئ مدلو٥با عند قو٥با كيفما كاف ىذا ا٤بدلوؿ .مألوفنػا للبشػر
أك غّب مألوؼ.
َّ
إف الػػذين يقيسػػو ىف أعمػػاؿ اهلل  إٔب أعمػػاؿ البشػػر ىػػم الػػذين يسػػألوف :كيػػف
فأمػا الػػذين يػػدركوف اخػػتبلؼ الطَّبيعتػػْب ،كاخػػتبلؼ
كػػاف ىػػذا؟ ككيػػف أمكػػن أف يكػػوف؟ َّ

ػيبل علميِّ ػا أك غ ػػّب علم ػػي.
األداتػػْب ،ف ػػإهنم ال يس ػػألوف أص ػ نػبل ،كال ٰب ػػاكلوف أف ٱبلق ػوا تعل ػ ن
فا٤بسػػألة ليسػػت ُب ىػػذا ا٤بيػػداف أصػ نػبل .ليسػػت ُب ميػػداف التَّعليػػل كالتَّظليػػل ٗب ػوازين البشػػر
كمقػاييس البشػر .كك ُّػل مػنهج ُب تص ُّػور مثػل ىػذه ا٤بعجػزات غػّب مػنهج اإلحالػة إٔب القػػدرة
ػنهج فاسػػد مػػن أساسػػو؛ َّ
ألف أعمػػاؿ اهلل  غػػّب خاضػػعة ٤بقػػاييس البشػػر
ا٤بطلقػػة ىػػو مػ ه
كعلمهم القليل احملدكد.
ػأف ىػذا قػد كػاف؛ َّ
إف علينػا فقػط أف نػؤمن ب َّ
َّ
ألف صػانعو ٲبلػ أف يكػوفَّ .أمػا كيػػف
صنع بالنَّار فإذا ىي برد كسبلـ؟ ككيف صنع بإبراىيم  فبل ٙبرقو النَّار..فػذل مػا
ص القرآين؛ ألنَّو ال سبيل إٔب إدراكو بعقػل البشػر احملػدكد .كلػيس لنػا سػول
سكت عنو النَّ ي
النَّص القرآين من دليل.

(ُ) أم :ألنَّو ال يتأتَّى ٞبلها على آّاز َّ
كل األحواؿ ،أم :سواء
ألف إبراىيم  خرج منها سا٤با ُب ّْ
ن
ٙبولت حقيقة النَّار إٔب بىػ ٍرود أك أزاؿ عن مزاجو التَّأثر....
َّ
(ِ) التَّظرير كالتَّنوير (ُٕ.)َُٔ/
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ػثبل تقػػع نظػػائره ُب
ػبلما علػػى إب ػراىيم َّ إال مػ ن
كمػػا كػػاف ٙبويػػل النَّ ػار بػ ن
ػردا كسػ ن
يهزىػػا ىػػذا ا٤بثػػل ا١بػػاىر .فكػػم مػػن ضػيّْقات
صػػور شػ َّػٌب .كلكنَّهػػا قػػد ال هػ ُّػز ا٤بشػػاعر كمػػا ُّ
ككربػػات ٙبػػيط باألشػػخاص كا١بماعػػات مػػن شػػأهنا أف تكػػوف القاصػػمة القاضػػية ،كإف ىػػي
الش ػر
إال لفتػػة صػػغّبة ،فػػإذا ىػػي ٙبيػػي كال ٛبيػػت ،كتػػنعش كال ٚبمػػد ،كتعػػود بػػا٣بّب كىػػي َّ
ا٤بستطّب؟ .
َ
ةر ُنٔن ثَ ْص ًدا َو َظ ً
إف يَة َُ ُ
الٌة َلَع إث ْ َصاْ َ
َّ
ِيً لتتك َّػرر ُب حيػاة األشػخاص كا١بماعػات
ِ
ِ
كاألمػػم ،كُب حيػػاة األفكػػار كالعقائػػد كالػ َّػدعوات ،كإف ىػػي َّإال رمػػز للكلمػػة الػػٍب تبطػػل كػ َّػل
كل كيد؛ ألهنا الكلمة العليا الٍب ال ترد..
قوؿ ،كٙبب ي
ط َّ
ٖ  -ظداءػاضجبال:

ك َّأما نداء ا١بباؿ فقد جاء ُب قوؿ اهلل

:

َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ٍّ َ ْ َ َ ُ َ ّ َ َ ُ َ ٍّ ْ َ َ َ َ ٍّ َ ُ ْ
َ
َ
ججةل أوِ ِب ٌػّ واىػي وخجلة سل اتسِيسﵞ [سػبأ،]َُ:
ﵟوىلس آدحِة داود ٌِِة ـظال ية ِ

ا٤بنادل –
كيقاؿ ُب نداء ا١بباؿ ما قيل ُب سابقو من نداء األرض ك َّ
السماء..من عظمة ى
مسخنرا لداكد ،
بفتح الداؿ ا٤بهملة ،-كانقياده لقدرة اهلل  ،حي جعلو َّ
موج نها للمخاطىبْب؛ لبياف نًىعم اهلل  ،كتصريفو ُب ٨بلوقاتو ما
كقد جاء ىذا البياف َّ
يوضح استيبلء قهره كملكو ،كيشّب إٔب عظيم ملكو كما َّبْب ُب غّب موضع َّ
أف اهلل
ّْ
السموات كما ُب األرض .كُب اآلية إشارة إٔب فضيلة داكد .
 لو ما ُب َّ
الصاّب ،كالنّْعم،
من اهلل  على داكد  كآتاه من العلم النَّافع ،كالعمل َّ
كلقد َّ
خصو بو من أمره  ا١بمادات ،كا١بباؿ ،كا٢بيوانات من الطُّيور
كمن نعمو عليو ،ما َّ
ب معو ،كتػيىر ّْجع التَّسبيح ٕبمد رّٔا ٦ ،باكبةن لو ،ككاف ذل من خصائصو
أف تػي ىؤّْك ى
الٍب ٓب تكن ألحد قبلو كال بعده.
منهضا لو كلغّبه من ا٤بخاطىبْب على التَّسبيح؛
كمن فائدة ذل أف يكوف ٧بفنّْزا ك ن
َّ
فإهنم إذا رأكا ىذه ا١بمادات كا٢بيوانات ،تتجاكب بتسبيح رّٔا  ،كٛبجيده،
كتكبّبه ،كٙبميده ،كاف ذل ٩با يهيّْج على ذكر اهلل  .فقد جاء ُب القرآف قوؿ اهلل
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ْ ْ َ
ُ َ ّ ُ َ ُ ٍّ َ َ ُ ٍّ ْ ُ َ َ ْ ُ
َ
ُ
ّ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ٍّ
َ
ْ
 :ﵟتعجِح سل العٍٔات العجع واألرض وٌَ ذِي َِٓ ِإَون ٌَِ َش ٍء إال يعجِح ِحٍ ِسه ِ
َ
ََُْ َ
ٔن ت َ ْعِ َ
يد ُٓ ًْﵞ [اإلسراء ،]ْْ:كمن ا٤بعلوـ َّ
أف (النَّكرة ُب سياؽ النَّفي
س َْ ال تفلٓ
َوى ِ
ِ

تعم).
كالنَّهي ُّ
و
صامت كال و
منقاد ٤بشيئتو.
إشعار بأنَّو ما من
ناطق إال كىو ه
كُب خطاب ا١بماد ه
كالشػمع كالعجػػْب يعمػػل منػػو مػػا يشػػاء مػػن غػػّب نػػار
كقػػد أىال ىف اهلل  لػػو ا٢بديػ ىػد َّ
كال ضػػرب ًمطٍىرقىػ وػة ،كذل ػ ُب قػػدرة اهلل  يسػػّب ،أك ال ىف ا٢بديػ يػد ُب يػػده ٤بػػا أكٌب م ػػن
َّ
القوة.
شدة َّ
الصػنعة فيهػا ،كداللتهػا علػى كجػود ا٣بػالق ؟
كىل تيسػبّْح حقيقػةن أـ بظهػوًر أثػر َّ
للمفس ػرين قػػوالف .كقػػد سػػبق ٙبقيػػق َّ
أف تسػػبيح ا١ببػػاؿ كالطَّػّب مػػع داكد  تسػػبيح
ّْ
حقيقي ،ٯبعل هلل ٥ با إدر و
اكات تسبّْح ّٔا ،يعلمها ىو  ك٫بن ال نعلمها.
ٗ  -اضظَّتائجػاضطدتغادة:

والسََّّماء) تػ ُّ
ك٩بَّػػا سػػبق يتبػ َّػْب َّ
ػدؿ علػػى عظمػػة
أف ّْ
الصػػيغة الػػٍب فيهػػا (نََّّداء األرا َّ
ً
أيضا ُّ
ا٤بنادل –بفتح الداؿ ا٤بهملػة،-
ا٤بنادم –بكسر الداؿ ا٤بهلمة ،-ك ن
تدؿ على عظمة ى

كأهن ػا أجسػػاـ عظيمػػة ٨بلوقػػة ،كأهنػػا علػػى عظمهػػا خاضػػعةه لقػػدرة اهلل  كإرادتػػو ،ك َّ
أف
ا١بمادات تؤمر كتنقاد..

ك َّأما (نداء النَّار) ُّ
ػادل –بفػتح الػداؿ ا٤بهملػة ،-كق َّػوة تػأثّبه ُب
فيدؿ علػى عظمػة ا٤بن ى
و
ػالق
ا٤بخل ػػوؽ البش ػػرم ،كم ػػع ذل ػ فه ػػو ال ي ػػؤثر ُب ش ػػيء َّإال ٗبش ػػيئة اهلل  ،فه ػػو خ ػ ي
ف تأثّب األسباب عن مسبّْباها لفعل ،كذل ي ُّ
ػدؿ علػى
األسباب كا٤بسبّْبات ،كلو شاء ٚبلُّ ى
قدرتػػو ،كم ػػا ي ػ ُّ
ػدؿ عل ػػى مكان ػػة إب ػراىيم  ،كتأيي ػػد اهلل  ل ػػو ،كم ػػا يس ػػتفاد َّ
أف
البػػو ىف شاسػػع بػػْب صػ ً
ػفات ا٣بػػالق  ،كصػػفات ا٤بخلػػوؽ .كمػػا ٯبػػب اإلٲبػػاف كالتَّسػػليم
ه
القصػػة مػػن األثػػر مػػا يػػنعكس ُب نفػ ً
ػوس ا٤بخػػاطىبْب
بػػذل كلّْػػو ،كأف ٥بػػذا اإلٲبػػاف ،ك٥بػػذه ّْ
ي
كأفعا٥بم ،ك َّ
ا٢بق ال َّ
بد أف يعلو كينتصر..
أف َّ
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ػػػػػػػػػػػػػاضططضبػاضثاضثػرذرػ:ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاضطظادىػاضطبظؽ
ػ

وغتضطَّن :ػ
أوال :ا٤بنادل ا٤بفرد ا٤بعرفة.
ً

ثانيًا :النكرة مقصودة.
ثالثًا :ا٤بنادل ا٤بوصوؼ بابن.
ابعا :ا٤بنادل بلفَ (أىم) ك(أيو).
رً
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كبياف ذل على النَّظو التَّإب:
يبُب النّْداء ُب بعض ا٢باالت ،كىي:
أوضًا:ػاضطظادىػاضطغردػاضططرسظ :ػ

كىو كثّب جدِّا ُب ا٣بطاب القرآين كىو يبُب على مػا يرفػع بػو ُب ٧ب ّْػل نصػب ،كذلػ
َ َ
آد ُم َخُِْبْ ُٓ ًْﵞ [البقػرة ،]ّّ:ك٫بػو قولػو  :ﵟيَة ج َج ُةل أ َ ّوب ٌَ َػ ُ
زّﵞ
٫بو اآليات التَّاليػة :ﵟية
ِ
ِ
ِِ

[سػبأ.]َُ:

َّم :األلف ُب ا٤بثػُب ،كالػواك ُب ٝبػع ا٤ب َّ
السػآب،
ػذكر َّ
"فألزـ الضَّم أك نائبو ،كنائب الض ّْ
٦بموعا.
شبيها با٤بضاؼ ،كلو كاف مثُب أك
ن
كنعِب (با٤بفرد) :ما ليس مضافنا كال ن
علما أك غّبه.
كنعِب (با٤بعرفة) :ما أريد بو َّ
معْب سواء كاف ن
َّم ُب مسألتْب:
فهذا النُّوع يبُب على الض ّْ
األول ََّّى :أف يك ػػوف غ ػػّب مث ػػُب كال ٦بم ػػوع ٝب ػػع م ػ َّ
ػذكر س ػػا٤با[ ،كى ػػو كث ػػّب ُب النّْػػداء
القػرآين] ٫بػو:
ُ ُ ْ ْ

ْ َ

ُ ُ ٍّ َ ْ

َْ

َ

ﵟيَة َ
صةى ُِح ااتِِةﵞ [األعػراؼ ،]ٕٕ:ﵟيَة ُٔ إُِ ُّ ىح َط ٌ َِْ أْي ِزمﵞ [ىػود،]ْٔ:
ُ ُ

ََْ

َ
َ
َ
َ
جبتِةﵞ [ىود.]ّٓ:
ﵟية ُٔ اْجِع بِعال ٍمﵞ [ىود ،]ْٖ:ﵟية ْٔد ٌة ِ

الثانية :أف يكوف ٝبع تكسّب:

ُ َ

َ
ج َجةل أ ّوِ ِبﵞ [سػبأ.]َُ:
ﵟية ِ

كيبُب على األلف إذا كاف مثُب ٫بو :يا زيداف ،يا رجػبلف ،كيبػُب علػى الػواك إذا كػاف
معْب"(ُ).
ٝبع مذكر سا٤با :يا زيدكف ،يا مسلموف ،إذا أريد بػهما َّ

بتصرؼ عن (شذكر َّ
الذىب) (ص.)ُْْ –ُّْ:
(ُ) ُّ
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ػ
ثاظغًا:ػاضظصرةػاضطػصودة :ػ

كى ػػي النَّك ػػرة ال ػػٍب تقص ػػد قص ػ نػدا ُب النّْ ػػداء؛ كل ػػذل تكتس ػػب التَّعري ػػف من ػػو؛ ألنَّػػو
٧بل و
نصب(ُ).
ّْدىا من بْب النَّكرات ،كىي تبُب على ما ترفع بو ُب ّْ
ٰبد ي
ك َّأما نداء (النَّكرةي ا٤بقصودة) ُب ا٣بطاب القرآين فقد جاء ُب (أربعة) مواضع ،كىي:
َ َ َ َْ ُ َْ َ َ ََ َ َ ُ َْ
قولو  :ﵟورِيو ية أرض اثي ِِع ٌةءكِ وية ظٍةء أكي ِِِعﵞ [ىود.]ْْ:
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ٍّ َ ْ
ظال يَة ج َج ُةل أ َ ّوب ٌَ َػ ُّ َو ٍّ
اىػ ْ َ
يﵞ [سػبأ.]َُ:
 :ﵟوىلس آدحِة داود ٌِِة ـ
ِ
ِِ

كقولو
كقولو  :ﵟكَة َل يَة ب ُ ْ َ َ َ ُ ٌ
َشى ْشا ؽالمﵞ [يوسف.]ُٗ:
ًَْ َ َ ً ََ
ُ َْ َ َ ُ ُ
لَع إث ْ َصاْ َ
ِيًﵞ [األنبياء.]ٔٗ:
ٔن ثصدا وظالٌة
ن
ِ
كقولو  :ﵟكيِة ية ُةر ِ
كقد سبق بياف ما يتعلَّق ٗبعُب ىذه اآليات..
أما قولو  :ﵟكَ َةل يَة ب ُ ْشز َصى َْ َشا ُؽ ٌ
المﵞ َّ
فإف قولو  :ب ُ ْشز َصىﵞ -بسكوف
َّ
اليػ ً
ػاء -نكػػرة مقصػػودة ،ن ػػادل البشػػرل ،كأنَّػػو  يق ػػوؿ :فهػػذا أكان ػ  ،..كاحتم ػػل أف
الصػرؼ؛ َّ
ألف ألػف (فيعلػى) ال
يكوف نكرة غّب مقصودة فهو معرب ،كحذؼ التَّنػوين ٤بنػع َّ
تكوف َّإال للتَّأني (ِ).

(ُ) انظر :اللُّباب ُب علل البناء كاإلعراب (ُ ،)ّّٗ/كانظر :شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مال (ّ،)ِٖٓ/
ك(ص ،)ِِٗ:ك(ص )ِِٔ:من ا١بزء نفسو.

للفراء (ِ ،)َْ-ّٗ/الكشاؼ
(ِ) انظر ذل
َّ
مفص نبل ُب :دراسات ألسلوب القرآف (ّ ،)ِّٓ /معاين القرآفَّ ،
(ِ ،)ِْٕ/البظر احمليط (ٓ ،)َِٗ/العكربم (ِ ،)ِٕ/القرطيب (ْ.)ِّّٖ/
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ػ

ثاضثًا:ػاضطظادىػاضطوصوفػبابن :ػ

إذا كاف العلم ا٤بفرد موصوفنا بكلمة( :ابن) أك (بنػت) بشػرط أف يكونػا مضػافْب إٔب
َّم ،كالبناء على الفتح(ُ).
علم ففيو كجهاف :البناء على الض ّْ
َّأما لفَ (ابن) الواقع صفةن للعلم فبل ٯبوز فيو إال النَّصب.
ْ ُ
ََ َ
اَّلل يَة غ َ
كمثاؿ ذل من القرآف الكرمي :ﵟإذْ كَ َةل ٍّ ُ
ِحِس ابْ ََ َم ْصيَ ًَ اذن ْص ُ ِْػ ٍَ ِ غييْم
ِ

َ ََ
َ
َ َْ َ ََْ َْ َْ َ ُ َ
لَع َو ِ َ
ادلد َِمﵞ [ا٤بائػدة ،]َُُ:ﵟإِذْ كَ َةل ْ َ
يع َر َّبمﵞ
ات َٔارِ َّئن يَة خِيزِس ابَ مصيً ْو يعذ ِػ
و
َ
َ
خ كُيْ َ
اَّلل يَة خِيز َِس ابْ ََ َم ْصيَ ًَ أخُ ْ َ
[ا٤بائػدة ،]ُُِ:ﵟِإَوذْ كَ َةل ٍّ ُ
زةسﵞ [ا٤بائػدة]ُُٔ:؛ َّ
كألف
خ ل ٍِّيِ ِ

(عيسى) اسم مقصور فالفتح كالضَّم َّ
مقدراف(ِ).
مفتوحا علػى إتبػاع حركتػو ال حركػة االبػن؛
كُب (الفريد)ٰ" :بتمل أف يكوف (عيسى) ن
ألنَّو قد كصفت بو ،كىو بْب علمْب ،كقول ( :يا زيد بن عمػرك) ،فظركػة (زيػد) اإلتبػاع،
ػموما كقولػ ( :يػػا زيػػد بػػن عمػػرك) ،فػػ( :زيػػد)
كحركػة (ابػػن) حركػػة إعػراب ،كأف يكػػوف مضػ ن
مض ػػموـ؛ ألنَّػػو من ػػادل مف ػػرد ،ك(اب ػػن) منص ػػوب؛ ألنَّػػو ص ػػفة مض ػػافة ،كقولػ ػ ( :ي ػػا زي ػػد
صػاحب بشػػر) .فػإف قلػػت( :عيسػى) آخػػره ألػػف ال تكػوف عليهػػا فتظػة كال ضػ َّػمة؛ قلػػت:

تقدَّر عليها"(ّ).

رابطًا:ػاضطظادىػبضغظػ:ػػ(أي)ػو(أغَّظ) :ػ

ا٤بشتق
٧بل نصب ،كتدخل على ما فيو (أؿ) ،كعلى
ّْ
كيأٌب مبنينا على الضَّم ُب ّْ
الصيغ ُب القرآف الكرمي تأٌب على النَّظو التَّإب:
كغّب
ّْ
ا٤بشتق ،ك٦بموع ّْ

(ُ) انظر :أكضح ا٤بسال إٔب ألفيَّة ابن مال (ْ ،)ِّ –ِِ/شذكر َّ
الذىب (ُ.)ُْٗ –ُْٖ /

الشواىد على القواعد (ص.)ِٗ:
(ِ) انظر :التّْبياف ُب إعراب القرآف (َُّ ،)ُِّ/
(ّ) الفريد (ِ .)َُْ –َُّ/كا٢باصل َّ
َّم
أف (يا) حرؼ نداء ،ك(عيسى) منادل مفرد علم مبِب على الض ّْ
٧بل نصب ،ك(ابن) بدؿ أك نعت لػ (عيسى) ،ك(مرمي) مضاؼ إليو..
ا٤بقدَّر على األلف ُب ّْ
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َ َ
َ َ َّ َ ٍّ ُ ُ
ُ
َّ
ٔلﵞ [ا٤بائدة ،]ُْ:ﵟيةَ
َ
ٍّ
قاؿ اهلل  :ﵟية خحٓة اجلةسﵞ [البقرة ،]ُِ:ﵟية خحٓة الصظ
َ
َ
َ
ِبﵞ [األنفاؿ ،]ْٔ:ﵟيَة خ َّح َٓة ال ْ ٍَألُﵞ [يوسف ،]ّْ:ﵟيَة خ َّح َٓة اىْ َػض ُ
خ َّح َٓة اجلٍّ َّ
يضﵞ [يوسف ،]ٕٖ:ﵟيَة
ِ
ِ
َ َ
َ َ َّ َ ٍّ ْ ُ
َ َّ َ َّ ُ ُ
ٍّ
َّ
َ
ُ
خحٓة الصظوﵞ [ا٤بؤمنوف ،]ُٓ:ﵟية خحٓة اجلٍوﵞ [النمل ،]ُٖ:ﵟية خحٓة العةخِصﵞ [الزخرؼ،]ْٗ:
َ َّ ْ ٍّ ّ
َ َّ ْ ّ ُ
ْ ُ
َ َّ
ﵟيَة خح َٓة ال ٍُ ٍّضٌِوﵞ [ا٤بزمل ،]ُ:ﵟيَة خح َٓة ال ٍُسز ُِصﵞ [ا٤بدثر ،]ُ:ﵟيَة خح َٓة ا ن َعةنﵞ [االنفطار،]ٔ:
َ َّ ْ َ
َ
ﵟيَة خح َٓة اىنـ ُِصونﵞ [الكافركف.]ُ:

كما يبلحَ َّأهنا تؤنَّ مع ا٤بؤن  ،كقد جاء ُب موضعْب ،كما ُب قوؿ اهلل

ْ ْ ٍّ ُ
ْ
َ ٍّ ُ
ﵟ َخ ٍّح ُذ َٓة اى ْ ِػ ُ
يﵞ [يوسف ،]َٕ:ﵟيَة خحذ َٓة اجلٍّف ُط ال ٍُػ ٍَهِِحﵞ [الفجر.]ِٕ:
َ َ

َ

َ

ُ

:

ُ

ْ َ ٌ
َ ُ
ْ ُ
س ًْﵞ [النمػل ،]ُٖ:فقػد
خ ج ٍْيح يَة خ َّح َٓة اجلٍّ ٍْو ادرئا َم َعزةنِِ
أمػا قولػو  :ﵟكةى
َّ
سبق بيانو ُب موضعو ُب (نداء ا٤بخلوقات األخرل غّب ا١بمادات).
َ ُ
كتدخل على (الذم) كقػد جػاء ُب موضػع كاحػد :كىػو قػوؿ اهلل  :ﵟ َوكزةلٔا يَزة
َ

ُ َ ََ

ّ ْ

ٍّ َ َ ْ ُ ٌ

خ َّح َٓة اذلي ُ ّ ِضل غييِّْ اذلِن ُص إُِم ل ٍَجِٔنﵞ [ا٢بجر.]ٔ:

موضعا.
كتدخل على (الذين) ،كىو كثّب ُب القرآف الكرمي ،كعددىا ]ِٗ[ :ن
كأعتمػد ىنػا َّأكؿ و
للصػيغة ،حيػ َّ
إف التَّفصػيل ُب ذلػ قػد سػبق ُب (النّْػػداءات
كركد ّْ
العامة):
َّ
ﵟيَة َخ َّح َٓة اذلي ََ َ
آٌ ُِٔاﵞ [البقػرة ،]َُْ:ﵟيَة َخ َّح َٓة اذلي ََ أُودُٔا اىْه َِذ َ
ةبﵞ [النسػاء ،]ْٕ:ﵟيَزة
َ
َ
َ ََ
َ َ ُ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
خحٓة اذليَ ْةدواﵞ [ا١بمعة ،]ٔ:ﵟخحٓة اذليَ زفصواﵞ [التظرمي.]ٕ:

ػِب
كقػػد جػػاء ُب (أكضػػح ا٤بسػػال إٔب ألفيَّ ػة ابػػن مال ػ )( ،أقسػػاـ تػػابع ا٤بنػػادل الى ٍمبًػ َّ
كأحكامو) ،كقد َّبْب ابن ىشاـ َّ أهنا (أربعةه):
حملل ا٤بنادل ،كىو ما اجتمع فيو أمراف:
ٯبب نصبو مراعا نة ّْ
"أحدها :ما ي
كيدا.
أحدٮبا :أف يكوف نعتنا أك بيا نا أك تو ن
٦بردا من (أؿ)٫ ،بو( :يا زي يد ً
ب عمرك) ،ك(يا ىزيٍ يد أىبىػا
الثَّاين :أف يكوف مضافنا َّ ن
ىٍ ى
صاح ى
ً ً
ٛبيم يكلَّ يه ٍم أك يكلَّ يك ٍم).
ىعٍبد اهلل) ،ك(يا ي
ب رفعػػو مراعػػاة للفػػَ ا٤بنػػادل ،كىػػو نعػػت (أم) ك(أيَّػ وة) ،كنعػػت اسػػم
الثََّّاني :مػػا ٯبػ ي
َ َ
َ َ ٍّ ُ َ ٍّ ْ
ُ
َّ
َ
ُ
ٍّ
صػلىةن لندائػو ٫بػو :ﵟية خحٓة اجلةسﵞ [البقػرة ،]ُِ:ﵟية خحذٓة اجلفزطﵞ
اسم االشارة يك ٍ
اإلشارة ي
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وصػػف اسػػم
الر يجػ يػل) إف كػػاف ا٤ب ػراد َّأكال نػػداء ( َّ
[الفجػػر..]ِٕ:كقولػ (يػػا ىػ ىذا َّ
الرجػػل) .كال يي ى
أم) ك(أيَّػة) ُب ىػذا البػاب إال ٗبػا فيػو (أؿ) أك
وصػف ( ُّ
اإلشارة أبدا إال ٗبا فيو (أؿ) .كال تي ى
الر يج يل)(ُ).
باسم اإلشارة ٫بو( :يىأىيُّه ىذا َّ

الثَّال  :ما ٯبوز رفعو كنصبو كىو نوعاف:

ا٤بضاؼ ا٤بقرك يف بػ( :أؿ) ٫بو( :يا ىزيٍ يد اى٢بٍ ىس ين الٍ ىو ٍج ًو).
أحدٮبا :النَّعت
ي
نعت أك بي و
كالثَّاين :ما كاف مفردا من و
ػاف أك توكي وػد كػاف معطوفنػا مقركنػا بػأؿ ٫بػو( :يػا
ن
ْب).
ىزيٍ يد ا ى٢بٍ ىس ين) ك(ا٢بٍ ىس ىن) ،ك(يا يغبلى يـ بً ٍشهر) ك(بً ٍشنرا) ،ك(يا ٛبىيً هم أٝبٍ ىع يو ىف) ك(أ ٍ
ىٝب ىعً ى
كقاؿ اهلل  :ﵟيَة ج َج ُةل أ َ ّوب ٌَ َػ ُّ َو ٍّ
اىػ ْ َ
يﵞ [سػبأ.]َُ:
ِ
ِِ
(ِ)
بالرفع..،
السبعة بالنَّصب ،كاختاره أبو عمرك كعيسى  ،كقرئ َّ
قرأه َّ
َ ً
كاختػػاره ا٣بليػػل(ّ) ،كسػػيبويو(ْ) ،كقػ َّػدركا النَّصػػب بػػالعطف علػػى ﵟـ ْظززالﵞ مػػن قولػػو
َ ً
َ ََ ْ ََْ َ ُ َ
ود ٌ ٍِِّة ـ ْظالﵞ [سػبأ .]َُ:كقيل :إف كانت (أؿ) للتَّعريف مثلها ُب
 :ﵟوىلس آدحِة داو
الرفع.
الطَّّب فا٤بختار النَّصب أك لغّبه مثلها ُب (اليى ىس ًع) فا٤بختار َّ

(ُ) انظر :أكضح ا٤بسال (ْ ،)ّْ – ّّ/أسرار العربيَّة ،أليب الربكات األنبارم (ص ،)َِٖ:توضيح ا٤بقاصد
الرضي على كافية ابن ا٢باجب (ُ ،)ّٕٔ/شذكر َّ
الذىب (ص ،)ِّّ:بصائر ذكل
(ِ ،)َُٕٖ/شرح َّ
التَّمييز (ٔ.)َّٔ/
أئمة
(ِ) ىو عيسى بن عمر الثَّقفي بالوالء ،فقد قيل :إنَّو كاف مؤب خالد بن الوليد ا٤بخزكمي ،أبو سليماف ،من َّ
اللُّغة .كىو شيخ ا٣بليل كسيبويو كابن العبلء ،ك َّأكؿ من َّ
ىذب النَّظو كرتَّبو .كعلى طريقتو مشى سيبويو
كأشباىو .كىو من أىل (البصرة) .كٓب يكن ثقفينا َّ
تقعر
كإ٭با نزؿ ُب (ثقيف) فنسب إليهم ،ككاف صاحب ُّ
مكثرا من استعماؿ الغريب .لو ٫بو (سبعْب) مصنَّػ نفا احَبؽ أكثرىا..توُب سنة [ُْٗىػ].
ُب كبلمو ،ن
أئمة النَّظو كاللُّغة (ص ،)ُٓ:بغية الوعاة (ِ،)ِّٖ–ِّٕ/
انظر :األعبلـ (ٓ ،)َُٔ/البلغة ُب تراجم َّ
القراء الكبار (ُ ،)ُُٗ/معجم ا٤بؤلّْفْب (ٖ ،)ِٗ/كفيات األعياف
سّب أعبلـ النُّببلء (ٕ ،)ََِ/معرفة َّ

(ّ .) ْٖٔ/قاؿ عنو ا٢بافَ ابن حجر" :عيسى بن عمر النَّظوم أبو عمر الثَّقفي صدكؽ ."..تقريب
التَّهذيب (ص.)َٕٕ:
(ّ) انظر :ا١بمل ُب النَّظو ،للخليل (ص.)َُُ– َُٗ:
(ْ) انظر :الكتاب ،لسيبويو (ِ.)ُٖٕ/
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تابع ػ ػا مػ ػػا يسػ ػػتظ ٌقو إذا كػ ػػاف منػ ػػادل مسػ ػ ِّ
ػتقبل ،كىػ ػػو البػ ػػدؿ،
و َّ
الرابَّ ََّّع :مػ ػػا يػي ٍعطىػ ػػى ن
َّ
ألف البدؿ ُب نيَّة تكرار العامػل كالعػاطف ،كالنَّائػب عػن
آّرد من (أؿ)؛ كذل
كا٤بنسوؽ َّ
العامػػل تقػػوؿ( :يىػػا ىزيٍػ يػد بً ٍشػ يػر) بالضػ ّْػم ،ككػػذل (يػػا ىزيٍػ يػد ىكبً ٍشػ يػر) ،كتقػػوؿ( :يػػا ىزيٍػ يػد أبػػا ىعٍبػ ًػد
اهلل) ،ككذل ( :يا ىزيٍ يد كأبىا ىعٍب ًد اهللً) ،كىكذا حكمهما مع ا٤بنادل ا٤بنصوب"(ُ).
كا٢باصل َّ
أف النَّصب فيو أكجو:
٧بل (ا١بباؿ).
ُ  -أف يكوف ن
عطفا على ّْ
كسخ ٍرنا لو الطَّّب..
ِ  -أف يكوف منصوبنا بإضمار فعل..التَّقديرَّ :
َ ً
عطفا على ﵟـ ْظالﵞ ..التَّقدير :كآتيناه الطَّّب..
ّ  -أف يكوف ن
َّ
ػوم ُب ﵟأوِ ِبﵞ ،كأغن ػػت
عطف ػػا َّإم ػػا عل ػػى لف ػػَ( :ا١بب ػػاؿ)َّ ،
كإم ػػا عل ػػى ا٤بن ػ ّْ
ك َّ
الرف ػػع :ن
ﵟ ٌَ َػ ُّﵞ عن تأكيده.

للمربد (ْ ،)ُِّ – ُِِ/التّْبياف ُب إعراب القرآف
(ُ) أكضح ا٤بسال (ْ ،)ّٔ – ّّ/كانظر :ا٤بقتضبٌ ،
الكرمي (ِ )ُٗٓ/كُب (مشكل إعراب القرآف) :من نصب ﵟ ٍّ
اىػ ْ َيﵞ عطفو على موضع ا١بباؿ؛ ألهنا ُب
موضع نصب ٗبعُب النّْداء ،كىو قوؿ سيبويو .كقيل :ىي مفعوؿ معو ،كقاؿ أبو عمرك :ىو منصوب
الكسائي  :تقديره( :كآتيناه الطَّّب) ،كأنَّو معطوؼ
(كسخ ٍرنا لو الطَّّب) .كقاؿ
بإضمار فعل تقديره:
َّ
ُّ
َ ْ ً
بالرفع عطفو على لفَ( :ا١بباؿ) .كقيل :ىو معطوؼ على ا٤بضمر
ج َّ
على ﵟـظال َﵞ .كقد قرأه األعر ي
ا٤برفوع ُب ﵟأ ّ ِو ِبﵞ .كحسن ذل ؛ َّ
ألف معو قد فصلت بينهما فقامت مقاـ التَّأكيد" .مشكل إعراب
القرآف٤ ،بكي (ِ .)ْٖٓ– ّٖٓ/انظر :تفسّب القرطيب (ُْ ،)ِٔٔ/ركح ا٤بعاين (ُٕ .)ٕٔ/كانظر:
احملرر الوجيز (ْ ،)ْٔٗ/البظر احمليط (ٕ .)ِّٓ/كُب (زاد ا٤بسّب) قولو :
الفريد (َّْ ،)ٖٓ/
ٍّ ْ
ٍّ ْ َ
فأما قراءة
بالرفعَّ .
ﵟاىػيﵞ "قرأ أبو رزين كأبو عبد الرٞبن السلمي كأبو العالية كابن أيب عبلة :ﵟاىػيﵞ َّ
َ

النَّصب فقاؿ أبو عمرك بن العبلء :ىو عطف على قولو :ﵟ َوى َل ْس آدَحْ َِة َد ُاو َد ٌ ٍِِّةﵞ ،كﵟ ٍّ
اىػ ْيﵞ ،أم:
للزجاج (ْ .])ِّْ –ِِْ/كٯبوز أف
َّ
الزجاج[ :انظر :معاين القرآف كإعرابوَّ ،
كسخرنا لو الطَّّب .قاؿ َّ
كل منادم
يكوف نصبنا على النّْداء كأنَّو قاؿ :دعونا ا١بباؿ كالطَّّب ،فالطَّّب
ه
معطوؼ على موضع (ا١بباؿ) .ك ُّ

الرفع فمن جهتْب :إحداٮبا :أف يكوف نس نقا على ما ُب
عند البصريْب فهو ُب موضع نصب ،قاؿ :ك َّأما َّ
َ َ ُ
َّ
جباؿ كيا
رجعي التَّسبيح معو أنت كالطَّّب .كالثَّانية :على النّْداء ،ا٤بعُب( :يا ي
ﵟأوِ ِبﵞ ،فا٤بعُب :ﵟية ِججةلﵞ ّْ
أيُّها الطَّّب أ ّْىكًيب معو)" .زاد ا٤بسّب (ٔ..)ّْٔ/
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ابعا ،كىو أنَّو مفعوؿ معو ،كلكنو يرَّد ب َّ
ػأف قبلػو
ْ  -كقد ذكر َّ
كجها ر ن
الزجاج  ن
لفَ :ﵟ ٌَ َػ ُّﵞ ،كال يقتضي العامل أكثر مػن مفعػوؿ معػو كاحػد َّإال بالبػدؿ أك العطػف .ال
يقاؿ :جاء زيد مع بكر مع عمرك.)ُ(..
ُ
كا٣ببلصػة ُب إٝبػاؿ اإلعػراب أف يقػاؿَّ :
إف ﵟيَزةﵞ حػرؼ نػداء ،كﵟ ِج َجزةلﵞ منػادل
نكػػرة مقصػػودة ،كﵟ ّأوِبﵞ فعػػل أمػػر مبػػِب علػػى حػػذؼ النُّػػوف ،كاليػػاء فاعػػل ،كمعػػو ظػػرؼ
اىػ ْ
متعلّْق بػ ﵟأ َ ّوبﵞ ،كﵟ ٍّ
عطفػا
فع
ػالر
ب
ػرئ
ق
ك
ػب،
ص
َّ
ن
ال
ػو
ى
ك
ػاؿ،
ب
ا١ب
ػل
٧ب
ػى
ل
ع
عطف
ﵞ
ي
َّ
ي
ن
ّْ
ِِ
الرفع ما سبق بيانو(ِ) .
على اللَّفَ..كيقاؿ ُب النَّصب ك َّ

للزجاج (ْ ،)ِّْ –ِِْ/الدُّر ا٤بصوف (ٓ.)ّْْ/
(ُ) انظر :معاين القرآف كإعرابوَّ ،
للفراء
(ِ) انظر :إعراب القرآف كبيانو (ٖ ،)ّٕ/الكشاؼ (ّ ،)ُِٖ/البظر احمليط (ٕ ،)ِّٓ/معاين القرآفَّ ،
للزجاج
(ِ ،)ّٓٓ/مشكل إعراب القرآف٤ ،بكي (ِ ،)ْٖٓ – ّٖٓ/معاين القرآف كإعرابوَّ ،

(ْ ،)ِّْ/الدُّر ا٤بصوف (ٓ ،)ّْْ–ّّْ/البيضاكم (ْ ،)ِّْ/النسفي (ّ ،)ٓٓ/تفسّب أيب
السعود (ٕ ،)ُِْ/حاشية الشهاب ا٣بفاجي على البيضاكم (ٕ ،)ُِٗ/البظر ا٤بديد (ْ.)ْٕٔ/
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ػػػػػػػػػػػاضططضبػاضرابعػرذرػ:
ػػاضطظادىػاضططربػ(ظداءػاضطضاف)
ينقسم ا٤بنادل ا٤بعرب إٔب نداء ا٤بضاؼ كإٔب نداء النَّكرة غّب ا٤بقصودة كالشَّبيو
با٤بضاؼ.
أما نداء ا٤بضاؼ فهو أكثر األنواع ُب القرآف الكرمي ،كيكوف منصوبنا.
الَبتيب
ك َّأما صيغ (نداء ا٤بضاؼ) فهي على النَّظو اآلٌب مرتَّبةن على حسب َّ
ألكؿ موضع ترد فيو ،مع بياف ما ٓب يسبق بيانو:
ا٤بصظفي بالنّْسبة َّ
كىذا جدكؿ توضيظي لصيغ نداء ا٤بضاؼ على حسب الَبتيب ا٤بصظفي :
َ
ُ  -ﵟيَة ثَ ِِن إ ِ ْساايوﵞ

َ َ ْ َ َ ْ
ْ
اْل َِّ َوا ن ِطﵞ
ٗ  -ﵟية ٌػَش ِ

َ
ِ  -ﵟيَة ك ْٔ ِمﵞ

َ
َُ  -ﵟيَة ثَ ِِن آد َمﵞ

ّ  -ﵟيَة ثَ ٍّ
ِنﵞ
ِ

ُُ  -ﵟيَة ُب َ ٍّ
ِنﵞ

َ
َ ُ
َْ
ةبﵞ
وِل األْل ِ
ْ  -ﵟية أ ِ

َ
خﵞ
ُِ  -ﵟيَة خثَ ِ

َ ُ ْ َ َ ُ َ
ةرونﵞ
ُٕ  -ﵟية أرخ ْ
ُ
ُٖ  -ﵟيَة ابْ ََ أ ٍّمﵞ
َ
ُٗ  -ﵟيَة َويْي َِةﵞ
َِ  -ﵟيَة غ َِجةد َِيﵞ

َ َ َْ ْ َ
ةب..ﵞ
ٔ  -ﵟية أْو اىهِذ ِ

َ َ
ُّ  -ﵟيَة خثَةُةﵞ

َ َ َْ َْ
ْث َبﵞ
ُِ  -ﵟية أْو ح ِ

الع ْ
ُْ  -ﵟيَة َصةخ َِِب ّ
ِج َِﵞ
ِ

َ َ َ ٍّ ّ
ِبﵞ
ِِ  -ﵟية ن ِعةء اجل ِ ِ

َ َ ْ َ َ ْ
اْل َِّﵞ
ٖ  -ﵟية ٌػَش ِ

َ َْ َ ْ
ُٔ -ﵟيَة ذا اىل ْصج ِ ﵞ

َ
ِْ  -ﵟيَة ك ْٔ ٌَ َِةﵞ

ُ ٍّ
ٓ  -ﵟك ِو الي ُٓ ًٍّﵞ
َ
ٕ  -ﵟيَة َويْي َ ﵞ

َ ََ َ ََ ُ ُ َ
ٔظؿﵞ
ُٓ  -ﵟية أظى لَع ي

197

َ َ ْ ََ
ْسدةﵞ
ِّ  -ﵟية خ

ػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

أوال:
ً

ْ

َ

ﵟيَة ثَ ِِن إِساايوﵞ [البقرة:]َْ:

ً
الع َّامػة) ،كمػا سػبق
سبق ما يتعلَّق ٗبعُب ىػذه ّْ
كقد ى
الصػيغة ،كمواضػعها ُب (النّْػداءات ى
أنَّو من (نداء النّْسبة).
ثانيًا:

َ

ﵟيَة ك ْٔ ِمﵞ [البقرة:]ْٓ:

ً
الع َّامة).
سبق ما يتعلَّق ٗبعُب ىذه ّْ
كقد ى
الصيغة ،كمواضعها ُب (النّْداءات ى
ثالثًا:

ﵟيَة ثَ ٍّ
ِنﵞ [البقرة:]ُِّ:
ِ

ٔ  -مواضع ورود هز الصيغة:
كقد جاءت ُب (ثبلثة) مواضع:

األول :نداء إبراهيم  بنيه:
ٍّ

ْ

ٍّ

ُْ

ٍّ

ْ

َ َ ُ

اَّلل اص َػى ىس ًُ ّ
ِن إن َ
ُ َ َ
َ َ ُ َ ََ
ََ
ادل َ
ِيَﵞ [البقػرة.]ُِّ:
ﵟووَّص ثِٓة إِثصاِْيً ثجِيِّ ويػلٔب ية ث ِ ٍّ ِ

ًً
كا٤بعُب َّ
ٝبيعػا :ﵟيَة
صى بعده
صىٍ ،بَّ ىك َّ
أف إبراىيم  ىك َّ
يعقوب  بىنيػو ،فقػاال ن
ي
َ ٍّ ٍّ ٍّ َ ْ َ َ َ ُ
س ًُ ّ
ادل َ
الدين ،أم :اإلسبلـ.
ِيَﵞ ،)ُ(..يعِب :اختار لكم ّْ
ث ِِن إِن اَّلل اصػى ى
َ
ْ َْ ُ َ ّ
ب
كقد أخرب اهلل  أنَّو أمر ا٣بليل  باإلسبلـ ،كأنَّػو قػاؿ :ﵟأظيٍخ ل ِص ِ
ْ َ
اى َػززةل ٍِ َ ﵞ [البقػرة ،]ُُّ:ك َّ
كصػى بنيػػو
كصػى بنيػو ،كيعقػػوب َّ 
أف إبػراىيم َّ ،
ٲبوتن َّإال كىم مسلموف(ِ).
أف ال َّ

(ُ) انظر :النُّكت كالعيوف (ُ ،)ُّٗ/القرطيب (ِ ،)ُّٓ/مقاتل (ُ ،)ٕٗ/النَّيسابورم (ُ.)ْٕ/
الصظيح (ِ ،)ُِٗ/دقائق التَّفسّب (ُ.)ّّٖ/
(ِ) انظر :ا١بواب َّ
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َّأم ػػا تفص ػػيل (الوص ػ ػيَّة) فق ػػد "أم ػػر أبنػ ػػاءه أف يكون ػ ػوا عل ػػى ملَّ ػ ػ ًة إب ػػراىيم كإ٠باعيػ ػػل
ػادا
كإسػػظاؽ  ،كىػػي نظػػّب مػػا َّ
كصػى بػػو إبػراىيم  بنيػػو ،فأٝبػػل ىنػػا اعت َمػ ن
ْ
َ َ ٍّ ٍّ ٍّ َ ْ َ َ َ ُ ُ ّ َ َ َ ُ
ِيَ ـال ت ٍُٔت ٍَّ إال َوخج ُذ ًْ
ػابقا :ﵟية ث ِِن إِن اَّلل اصػى ىسً ادل
على ما َّ
صرح بو ُب قولو س ن
ُ ْ ُ َ
ٔنﵞ [البقػػرة ،]ُِّ:كىػػذا تنويػػو با٢بنيفيَّػة الػػٍب ىػػي أسػػاس اإلسػػبلـ ،كٛبهيػػد إلبطػػاؿ
معززي ٍِ
َ
ُ ُ
ُ ً
ززةرى َت ْٓ َذ ُ
ززٔدا أ ْو َُ َص َ
ززسواﵞ [البقػػرة ،]ُّٓ:كإبطػػاؿ لػػزعمهم َّ
أف يعقػػوب
قػػو٥بم :ﵟنُٔززٔا ْ
ذريتو فبل ٰبولوف عنها"(ُ).
 كاف على اليهوديَّة ،كأنَّو أكصى ّٔا بنيو فلزمت ّْ
أف اإلسبلـ ىو أساس قبوؿ العمػل فقػد قػاؿ اهلل  :ﵟ َو ٌَ َْ يَِْ َذؼِ َد ْ َ
كا٢باصل َّ
زي
ِزصة ِ ٌ َ ْ َ
زةس َ
ََْ َُْ َ ْ ُ َُ َ
زٔ ِف اآلر َ
ا ِ ْظ ِ
يَﵞ [آؿ عمػراف .]ٖٓ:ف َّ
ػإف مػن
ِزَ اْل ِِ
الم دِيِة ـيَ حلجزو ٌِِزّ وْ ِ
منثورا..يق ػػوؿ اهلل :
الك ػػافرين م ػػن عم ػػل ش ػػيئنا م ػػن َّ
الص ػػا٢بات ف ػػإذا أعم ػػا٥بم ىب ػػاءن ن

َ
َ َ ْ َ ُ ُ ٍّ ْ ُ
َ َ َ
زً ََي ْ
زسهُ
زةءهُ ل َ ْ
زةء َخز ٍّ إ َذا َج َ
آن ٌَ ً
ز َف ُصوا أ ْخ ٍَةل ُ ُٓ ًْ َن َ َ
ٍ
اىظ
ّ
ج
ع
َي
ح
يػ
ل
ث
اب
ْس
ﵟواذليَ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ ِ
َ ْ
كالصػدقة ،كصػلة الػ َّػرحم،
شزحبًةﵞ [النػور ،]ّٗ:أم :األعمػاؿ الػٍب كػانوا يظنُّػوف َّأهنػا تػنفعهم َّ

كالسػراب ،كىػػو مػا يػػرل ُب الفلػوات مػػن ٤بعػ ً
ػاف
كإغاثػة ا٤بلهػػوؼ ،كاإلنفػاؽ أك الكرـ..فهػػي َّ
فيظن أنَّو ماء ٯبػرم علػى كجػو األرض ح َّػٌب إذا كصػل إليػو ٓب
الشَّمس عليها كقت الظَّهّبة ُّ
يػػر مػػاء كال ش ػرابناَّ ،
كإ٭بػػا رأل س ػرابنا فعظمػػت حس ػرتيو ،ككجػػد اهلل  لػػو با٤برصػػاد فوفَّػػاه
ى ن
ج ػزاء عمل ػػو ،فك ػػذل الك ػػافر ٰبس ػػب َّ
أف عمل ػػو ينفع ػػو ح ػ َّػٌب إذا م ػػات ٓب ٯب ػػد ش ػػيئنا م ػػن
َ
َ
ُْ َ ْ َُّ ُ ُ ْ ْ ْ َ َ ْ ً
ٍّ َ َ ٍّ
ِيَ طو َظ ْػ ُي ُٓ ًْ ِِف
يَ أخ ٍَةال  103اذل
ْس
األعماؿ .قػاؿ اهلل  :ﵟكو ْو ُججِبسً ثِةألر ِ
ْ

ْ

ُ

َْ

َ َ ٍّ

ُْ ُ َ

ْ

ادلج َية َوْ ًْ َي َع ُجٔن خج ُٓ ًْ َيعِِٔن ُ
ات َيةة ِ َّ
َ
صِ ًػة 104ﵞ [الكهف.]َُْ-َُّ:

قػ ػػاؿ القاضػ ػػي عيػ ػػاض " :كقػ ػػد انعقػ ػػد اإلٝبػ ػػاع علػ ػػى َّ
أف َّ
الكف ػ ػار ال تػ ػػنفعهم
أعما٥بم ،كال يثابوف عليهػا بنعػي وم كال ٚبفيػف عػذاب ،لكػن بعضػهم أش ُّػد عػذابنا مػن بعػض
ٕبسب جرائمهم"(ِ).

(ُ) التَّظرير كالتَّنوير (ُ.)َّٕ/
(ِ) إكماؿ ا٤بعلم ،للقاضي عياض (ُ .)ٕٓٗ/كانظر :شرح النَّوكم على صظيح مسلم (ّ ،)ٖٕ/فتح البارم
(ٗ.)ُْٓ/
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الريح ُب يػوـ شػديد ىبػوب ال ّْػريح،
كشبَّهها ُب موض وع آخر َّ
بالرماد الذم عصفت بو ّْ
ػدمرة زرع ق ػ و
ػوـ ظلم ػوا أنفس ػػهم با٤بعاص ػػي فأفسػػدتو كأىلكت ػػو فل ػػم
فأصػػابت تل ػ الػ ّْػريح ا٤ب ػ ّْ
ى
ََُ
َ َ َ ُ َ ّ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ٍّ ْ
الص ُ
ت ثّ ِ ّ
يح
ينتفعػوا بػو .يقػوؿ اهلل  :ﵟٌسو اذليَ زفصوا ثِصب ِ ًِٓ أخٍةلًٓ نصٌة ٍد اشذس ِ ِ
َ

ْ

َ

َ

ََ َ

َ َ ُ

ٍّ

ُ ْ

ُ

ص ٍؿ ال َحلس ُِرون م ٍٍِّة ن َع ُجٔا لَع ْ
َش ٍء ذل ِم ْ َٔ الظالل اْلَػِيسﵞ [إبراىيم.]ُٖ:
ِِف يَ ْٔ ٍم شل ِ

ػوؿ اللَّ ػ ًػو :ابٍ ػ يػن
ػت يىػػا ىر يس ػ ى
كق ػػد ج ػػاء ُب ا٢ب ػػدي  :ع ػػن عائش ػػة  قىالى ػ ٍ
ػت :قيػٍل ػ ي
صػل ال َّػرًحم ،كيطٍعًػم الٍ ًمس ً
ج ٍدعا ىف(ُ) كاف ُب ا١باىليَّة ي ً
ػاؿ(( :ال
ػك
ْب ،فهػل ذاؾ نىافً يعػوي؟ قى ى
ي ى
ى ي ى ي ي ٍ ى
(ِ)
يََّْنَّ َف ُعهُ ،إِنَّهُ لَ ْم يََّ ُق ْ يََّ ْوًماَ :ر ا ْغ ِف ْر لِي َخ ِطيئَتِي يََّ ْو َم الدي ِن)) .
الموضع الثَّاني :نداء يعقو  بنيه:

َ ْ ُ ُ
ْ َْ َ ََُ َّ
ِن ال دَ ْس ُرئُا ٌ َِْ ثَةب َ
ﵟيَة ثَ ٍّ
اب ٌذف ِصكز ٍحﵞ [يوسػف .]ٕٔ:ك٩بػا
زٔ
ث
خ
ِزَ
ٌ
ٔا
ي
ر
اد
و
ِس
خ
ا
و
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
ْ
َْ ُ
يستفاد من نداء يعقوب  ىنا أنَّو "ٓب يناقض توُّكلو ،بػل قػاؿ :ﵟ َو ٌَة أؽ ِِن خِس ًْ
ْ ُ ْ ُ ٍّ ٍّ َ َ ْ َ َ ٍّ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ٍّ ْ ّ ُ َ
َ ٍّ
ْ َ ْ
ْ ال ٍُ َذ َٔ َِكززٔنﵞ
ٌِززَ اَّلل ِ ٌِززَ َش ٍء إ ِ ِن اتسززً إِال َِّلل ِ غييززِّ دَٔكززخ وغييززِّ ـييذززٔ ِ

[يوسف.)ّ("]ٕٔ:
يوض ػ يح أف تعػػاطي األسػػباب ال ينػػاُب التَّوكػػل علػػى اهلل  :قولػػو  عػػن
"ك٩بػػا ّْ
َ
َ ْ ُ ُ
َ َ ٍّ َ ْ ُ ُ
َ
ْ َ
َ
ْ َْ
اب ٌُ َذ َف ّ ِصكز ٍحﵞ أمػرىم
ةب واخ ٍِس وادرئا ٌَِ خثٔ ٍ
يعقػوب  :ﵟية ث ِِن ال دسرئا ٌَِ ث ٍ
السػ ػبب ،كتس ػػبب ُب ذلػ ػ ب ػػاألمر ب ػػو؛ ألنَّػ ػو ٱب ػػاؼ عل ػػيهم أف
ُب ى ػػذا الكػ ػبلـ بتع ػػاطي َّ
ػاؿ ككم و
رجل كاحد ،كىم أىل ٝب و
تصيبهم النَّاس بالعْبَّ ،
أحد ىع ىشىر) رجبل أبناء و
ػاؿ
ألهنم ( ى
و
و
كبسطة ُب األجساـ .فدخو٥بم من ب و
ػْب فػأمرىم بػالتَّفرؽ،
ػاب كاحػد مظنَّػةه ألف تصػيبهم الع ي
كثّب اإلطعاـ ،ككاف اٚبذ للضيفاف ىج ٍفنىةه ييرقى إليها بسلَّ وم [يأ يك يل منها القائً يم
(ُ) "قاؿ العلماء :ككاف بن جدعاف ى
ك َّ ً
مرة) أقرباء عائشة  ككاف من رؤساء قريش ،كا٠بو:
ب لًعظى ًمها] ،ككاف من (بِب ٛبيم بن َّ
الراك ي
عبد اهلل ،ك(جدعاف) -بضم ا١بيم ،كإسكاف الدَّاؿ ا٤بهملة ،كبالعْب ا٤بهملة ."-شرح النَّوكم على صظيح
مسلم (ّ.)ٖٕ/
(ِ) أخرجو مسلم [ُِْ].
(ّ) كتب كرسائل كفتاكل ابن تيمية ُب التَّفسّب (ُٓ.)ُُْ–ُُّ/
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كالػ ُّػدخوؿ مػػن أبػو و
السػبلمة مػػن إصػػابة العػػْب ،كمػػا قػػاؿ غػػّب
للسػبب ُب َّ
متفرقػػة تعاطينػا َّ
اب ّْ
َ َ ٍّ َ ْ ُ ُ
زسرئا
السلف .كمع ىذا التَّسبب فقد قاؿ اهلل  عنػو :ﵟية ث ِِن ال د
كاحد من علماء َّ
َ
َ َ
َ ْ
ْ َ
اد ُرئُا ٌ َِْ خث ْ َ
اب ٌُ َذف ّ ِصك ٍحﵞ .فانظر كيف ٝبع بْب التَّسبب ُب قولػو :ﵟال
ٔ
ةب َواخ ٍِس و
ٍ
ٌَِ ث ٍ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ٍّ
دَز ْ
زس ُرئُا ٌِز ْ
زَ ثَززةب َ
ْ
زٔ
ز
ذ
ي
ي
ـ
ّ
ز
ز
ي
ي
غ
و
ﵟ
:
ػو
ػ
ل
قو
ُب

اهلل
ػى
ػ
ل
ع
ػل
ػ
ك
و
ت
ال
ػْب
ػ
ب
ك
،
ﵞ
زس
ِز
خ
ا
و
ِ
َّ
ٍ
ِ
ٍ
ُْ ََُّ َ
ػس اهلل  بص ػّبتو  .كاهلل
ػ
م
ط
ػن
ػ
م
ػى
ػ
ل
ع
إال
ػى
ػ
ف
ٱب
ال
ػوـ
ػ
ل
مع
ػر
ػ
م
أ
ػذا
ػ
ى
ك
،
ﵞ
ززٔن
الٍذٔ َِك
ه
ه
ى
الرطػب مػن غػّب ى ّْػز ا١بػذع ،كلكنَّػو
 قادر علػى أف يسػقط ٥بػا [أم٤ :بػرمي ُّ ]
ّٔز ا١بذع"(ُ).
أمرىا بالتَّسبب ُب إسقاطو ّْ
أيلا:
الثال  :نداء من يعقو  لبنيه ً
ْ

َ

َ

ﵟيَة ثَ ٍّ َ ُ َ َ ٍّ ُ
ْ ُ ُ َ َ
فتعرفوا ،كىػو تىػ ىف ُّعػ هل
ِن اذْجٔا ذذدععٔا ٌَِ ئظؿ وأرِيِّﵞ [يوسف ،]ٖٕ:أمَّ :
ِ
ػس) ،كىػ ػػو ُب األصػ ػػل( :اإلدراؾ) با٢باسػ ػػة ،ككػ ػػذا أصػ ػػل (التَّظسػ ػػس) :طلػ ػػب
مػ ػػن (ا٢بػ ػ ّْ
اإلحسػ ػػاس ،كاسػ ػػتعمالو ُب التَّعػ ػػرؼ اس ػ ػػتعماؿ لػ ػػو ُب الزـ معنػ ػػاه  .كقول ػ ػػو  :ﵟ َوال
ََْ
ْ َ ْ ِ ٍّ
ُ
ً
تيأظززٔا ٌِززَ رو اَّللِﵞ [يوسػػف ،]ٖٕ:أم :ال تقنط ػوا مػػن فىػىرج ػو  كتنفيسػػو ،كأصػػل
(ِ)

معػػُب( :الػ َّػركح) –بػػالفتح :-التَّػنفس .يقػػاؿ( :أراح اإلنسػػاف) إذا تػػنفس ،يٍبَّ اسػػتعّب للفػػرج
(ّ)
ػائم الفػػرج بعػػد أف ىرفىػ ىع
ػ
س
ن
م
ػ
تنس
كمػػا قيػػل( :لػػو تنف ػيس) مػػن ال ػنَّفس  .كأنَّػو 
َّ
ى
األمر إٔب مواله .)ْ(
ى
(ٓ)
الشتات ،كتيسّب ا٤براد .
كمن رٞبتو كفرجو كتيسّبه كلطفو ُب ٝبع َّ

(ُ) أضواء البياف (ّ.)ْٓٗ/
السعود (ْ.)َِّ/
(ِ) انظر :ركح ا٤بعاين (ُّ ،)ْْ/انظر :القرطيب (ٗ ،)ِِٓ/تفسّب أيب ُّ
للراغب ،مادَّة( :ركح) (ص،)ّٔٗ:
السعود (ْ ،)َِّ/ركح ا٤بعاين (ُّ ،)ْْ/ا٤بفرداتَّ ،
(ّ) انظر :تفسّب أيب ُّ
بصائر ذكل التَّمييز (ّ ،)َُْ/مقاييس اللغة ،البن فارس ،مادَّة( :ركح) (ِ.)ْْٓ/

(ْ) انظر :ركح ا٤بعاين (ُّ.)ُٖ/
(ٓ) انظر :نظم الدُّرر (َُ.)َِْ/
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"ككلم ػػة :ﵟ َر ْو ِ ﵞ ُّ
أدؽ دالل ػػةن كأكث ػػر ش ػػفافيٌةن .ففيه ػػا ظ ػ ُّػل االس ػػَبكاح م ػػن الك ػػرب
ٍّ
ا٣بانق ٗبا ينسم على األركاح مػن ركح اهلل  النَّػدم :ﵟإٍُّ ُّ ال َحيْأ َ ُس ٌ ْ
ِزَ َر ْو ِ اَّلل ِ إال
ِ
ٍ
َْ ُْ ْ َ ُ َ
فأمػا ا٤بؤمنػوف ا٤بوصػولة قلػؤّم بػاهلل  ،النَّديػة أركاحهػم
]،
ٕٖ
ػف:
س
يو
[
ﵞ
ون
اىلٔم اىنـ ِص
َّ
الرخيَّة ،فػإهنم ال ييأسػو ىف مػن ٍركح اهلل  ،كلػو أحػاط
بركحوَّ ،
الشاعركف بنفظاتو احمليية َّ
ٍ
يقَّ .
ػرب ،كاشػ َّ
كإف ا٤بػػؤمن لفػػي ركح مػػن ظػػبلؿ إٲبانػػو ،كُب أنػػس مػػن
ػتد ّٔػػم ّْ
الض ػ ي
ّٔػػم الكػ ي
صلتو بربّْو  ،كُب طمأنينة من ثقتو ٗبواله .)ُ("
ػأس مػ ػ ػ ػػن ىركح اهلل  ،كأف يقع ػ ػ ػ ػوا ُب
كٲبتن ػ ػ ػػع أف يكػ ػ ػ ػػوف لؤلنبيػ ػ ػ ػػاء  يػ ػ ػ ػ ه
الس ػورة
االسػػتيئاس ،بػػل ا٤بؤمنػػوف مػػا دام ػوا مػػؤمنْب ال ييأسػػوف مػػن ركح اهلل  ،كىػػذه ُّ
أف الفػػرح جػػاءىم بعػػد ذلػ  ،لػ َّ
ػْب ،ك َّ
ػئبل ييػػأس ا٤بػػؤمن ،ك٥بػػذا فيهػػا:
تضػ َّػمنت ذكػػر ا٤بستيئسػ
ى
َ
ْ َْ ُ
ََ َ َ َ
َِبةٌ أل ْوِل األ ْْلَ
ةبﵞ [يوسف.)ِ(]ُُُ:
ﵟىل ْس ان ِِف ك َص ِص ًِٓ غ
ِ
ِ
ٕ  -اللغة:
األصػ ػػل (بنػ ػػْب) ،حػ ػػذفت النُّػ ػػوف عنػ ػػد اإلضػ ػػافة ،كأدغمػ ػػت (يػ ػػاء ا١بمػ ػػع) ُب (يػ ػػاء
كحركت ا٤بشدَّدة بالفتظة.
ا٤بتكلّْم)ّْ ،
َ ُ
َْ
َ
ةبﵞ [البقرة:]ُٕٗ:
وِل األْل ِ
ابعا :ﵟية أ ِ
رً

ً
الع َّامة).
سبق ما يتعلَّق ٗبعُب ىذه ّْ
كقد ى
الصيغة ،كمواضعها ُب (النّْداءات ى

(ُ) الظّْبلؿ (ُّ.)َِِٔ/
(ِ) انظر :كتب كرسائل كفتاكل ابن تيمية ُب التَّفسّب (ُٓ.)ُِٓ/
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خامسا:
ً

ُ

ٍّ

ﵟك ِو الي ُٓ ًٍّﵞ [آؿ عمراف[ :]ِٔ:الزمر:]ْٔ:

ٔ  -ورود هز الصيغة:
أما كركد ىذه الصيغة ففي موضعْب على النظو التإب:

ا٤بوضع األكؿَ َ ْ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ ٍّ ُ :
َ
ٍّ
ُ
َ ٍّ َ َ
زً ـَززةغ َِص ٍّ
زً اىْ َؾيْ
العز َ
الي ُٓز ٍّ
ات َواأل ْر ِض َشللِز َ
زٓةدة ِﵞ
زت والشز
ز
زو
ز
زٍ َٔ ِ
ِ
ا٤بوضػػع الثػػاين :ﵟك ِ
ََ

ُ
ُ ٍّ
م دؤِت ال ٍُيم ٌ َْ تش ُ
ةءﵞ [آؿ عمراف.]ِٔ:
ﵟك ِو اليًٓ ٌةل ِم الٍي ِ ِ

[الزمر.]ْٔ:

المنادى:
ٕ  -إجمال ما يستفاد مما ولي
َ
الفائدة األولى :ا٤بيم ُب (اللَّ يه َّم):
ُ

ٍّ

ا٤بيم ُب قولو  :ﵟك ِو الي ُٓ ًٍّﵞ عوض عن حرؼ النّْداء؛ كلػذل ال ٯبتمعاف .كىذا
من خصائص االسم ا١بليل ،كدخولو عليو مع حرؼ التَّعريف ،كقطع ٮبزتو ،كدخوؿ تاء
القسم عليو .كقيل :أصلو( :يا اهلل آمنا ٖبّب) ،أم :اقصدنا بوّْ ،
فخفف ٕبذؼ حرؼ
النّْداء كمتعلَّقات الفعل كٮبزتو(ُ).
ْ ْ

ُ

ٍّ

الفائدة الثانية :قولو  :ﵟك ِو الي ُٓ ًٍّ ٌَةل َِم ال ٍُي ِمﵞ :أم :يا مال ا٤بل .
ُ

ٍّ

ْ ْ

فكأف ُب ىذه ا١بملة الكرٲبة :ﵟك ِو الي ُٓ ًٍّ ٌَةل َِم ال ٍُي ِمﵞ دعاءين خاشعْب:

السعود (ِ ،)ُِ/الدُّر ا٤بصوف (ِ،)ّٓ/
(ُ) انظر :تفسّب الطربم (ٔ ،)ِٕٗ/القرطيب (ْ ،)ّٓ/تفسّب أيب ُّ
للزجاج (ُ ،)ّْٗ/التّْبياف
احملرر الوجيز (ُ ،)ُْٕ/ركح ا٤بعاين (ِ ،)َُٗ/معاين القرآف كإعرابوَّ ،
َّ
(ُ ،)َُّ/البيضاكم (ِ ،)ُُ/تفسّب النَّسفي (ُ ،)ِِٖ/تفسّب النَّيسابورم (ِٕ ،)ُّٔ/بر العلوـ
(ُ ،)َِْ/البغوم (ُ ،)ِْٓ/زاد ا٤بسّب (ِ ،)َٗ/ابن عادؿ (ٓ ،)ُّّ/حاشية الشهاب ا٣بفاجي
على البيضاكم (ٓ ،)َٓ/فتح القدير (ُ )ّٕٖ/معاين القرآف ،للفراء (ُ ،)َِّ/ا٤بفردات (ص،)ّٖ:
تأكيل مشكل القرآف (ص.)ِٗٓ:
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أما الدعاء األكؿ فهو بلفَ ا١ببللة ا٤بعرب عنو بقولو( :اللَّ يه َّم) ،أم :يا اهلل ،كُب ىذا
النداء كل معاين العبودية كالتنزيو كالتقديس كا٣بضوع.
ْ ْ
كأما الدعاء الثاين فهو ا٤بعرب عنو بقولو :ﵟٌةل َِم ال ٍُي ِمﵞ أم :يا مال ا٤بل  ،كُب
ىذا النداء كل معاين اإلحساس بالربوبية ،كالضعف أماـ قدرة اهلل  كسلطانو.
فقولو :ﵟٌةل َِمﵞ منصوب ٕبرؼ النداء احملذكؼ(ُ).
ْ ْ

الفائدة الثالثة :معُب :ﵟال ٍُي ِمﵞ من اآلية األكٔب:
قاؿ العبلمػة ٧بمػد الطَّػاىر بػن عاشػور ( :ال ػ يمل ) "بض ّْػم ا٤بػيم :اسػم ألكمػل
ً
ً
كفس ػر
للمل ػ
َّ
بالض ػ ّْمّْ ،
أح ػواؿ (ا٤بل ػ ) -بكسػػر ا٤بػػيم ،-ك(ا٤بل ػ )- :بالكسػػر -جػػنس ي
فسػر
(ا٤بػيل ) ا٤بضموـ بضبط َّ
ا٤بتصرؼ فيو با٢بيكم .كىو تفسّب قاصػر ،كأرل أف يي َّ
الشيء َّ
رؼ ُب طائف ػ وػة م ػػن النَّ ػاس ككط ػػنهم تصػ ُّػرفنا ك ػػامبل بت ػػدب وّب كرعاي ػػة ،فك ػ ُّػل ( يمل ػ )
بأنَّػو ُّ
تص ػ ه
كل ( ًمل ) يمل نكا"(ِ).
َّ
بالض ّْم ( ًمل ) بالكسر ،كليس ُّ

للزجاج (ُ ،)ّْٗ/الطربم (ٔ ،)ِٗٗ/الدُّر ا٤بصوف
(ُ) انظر :التّْبياف (ُ ،)َُّ/معاين القرآف كإعرابوَّ ،
السعود (ِ ،)ُِ/تفسّب القرطيب (ْ ،)ْٓ/النَّسفي
(ِ ،)ْٓ-ّٓ/ابن عادؿ (ٓ ،)ُِٓ/تفسّب أيب ُّ

(ُ ،)ِِٖ/فتح القدير (ُ ،)ْٕٗ/إعراب القرآف ،للنَّظاس (ُ .)ّٔٓ/كُب (الفريد)" :نداء ثاف ،أم:
ٍّ
يا مال ا٤بل  ،كال ٯبوز أف يكوف صفة لقولو :ﵟالي ُٓ ًٍّﵞ عند صاحب (الكتاب) [أم :سيبويو .انظر:

الصوت ،كاألصوات ال
السبلـ ىاركف ])ُٗٔ/ِ( ،كموافقيو؛ ألنَّو ٢بقو شبو َّ
(الكتاب) بتظقيق عبد َّ
الزجاج كا٤بربد كغّبٮبا من البصريْب كالكوفيْب أف يكوف
السراج ك َّ
توصف كػ(:فاؽ) كشبهو .كأجاز ابن َّ
ْ ْ
ٍّ
ﵟ ٌَةل َِم ال ٍُي ِمﵞ نعتا لقولو :ﵟالي ُٓ ًٍّﵞ ،قائلْبَّ :
إف االسم كمعو ا٤بيم ٗبنػزلتو ،كمعو (يا) ،فكما ٯبوز أف

ُ
َ َ َْْ
َ َْ
ٍّ ُ ٍّ َ َ ٍّ َ َ
ت
يوصف كمعو (يا) ٯبوز أف يوصف كمعو ا٤بيم .كنظّبه :ﵟك ِو اليًٓ ـةغِص العٍٔاتِ واألر ِض شلل ًِ اىؾي ِ
َ ٍّ
الش َٓ َةدة ِﵞ" .الفريد ،)ٖٓٓ/ُ( :معاين القرآف كإعرابو ،للزجاج (ُ ،)ّْٗ/ا٤بقتضب ،للمربد
و

َّ
السراج (ُ.)ّّٖ/
(ْ ،)ِّٗ/الكتاب ،لسيبويو (ِ ،)ُٗٔ/األصوؿ ُب النَّظو ،البن َّ
(ِ) التَّظرير كالتَّنوير (ِٗ.)ُُ/
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الفائََّّدة الرابع ََّّة :يسػػتفاد مػػن الن ػػداء ُب ا٤بوضػػع األكؿ أنػػو "نػػداءه خاشػ هػع ُب تركيب ػػو
ركح االبتهػػاؿ .كُب التفاتاتػػو إٔب كتػػاب الكػػوف
اللَّفظػػي إيقػػاع الػ ُّػدعاء .كُب ظبللػػو ا٤بعنويَّػة ي
ا٤بفت ػػوح استجاشػ ػةه للمش ػػاعر ُب رف ػ وػق كإين ػػاس .كُب ٝبع ػػو ب ػػْب ت ػػدبّب اهلل  ،كتصػ ػريفو

ألمػػور النَّػاس ،كألمػػور الكػػوف إشػػارة إٔب ا٢بقيقػػة الكبػػّبة :حقيقػػة األلوىيَّػة الواحػػدة القوامػػة
علػػى الكػػوف كالنَّ ػاس ،كحقيقػػة أف شػػأف اإلنسػػاف لػػيس َّإال طرفنػا مػػن شػػأف الكػػوف الكبػػّب
الػػذم ييصػ ّْػرفو اهلل  ،ك َّ
أف َّ
الدينونػػة هلل  كحػػده ىػػي شػػأف الكػػوف كلّْ ػو كمػػا ىػػي
شأف النَّػاس ،ك َّ
أف اال٫بػراؼ عػن ىػذه القاعػدةً شػذكذه كسػفو كا٫بػراؼ إهنػا ا٢بقيقػة النَّاشػئة
َ َ ْ ْ
زمﵞ بػػبل
مػػن حقيقػػة األلوىيَّػة الواحػػدة..إلػػو كاحػػد فهػػو ا٤بال ػ الواحػػد..ىػػو ﵟٌةل ِززم ال ٍُيز ِ
شري  ،..يٍبَّ ىو من جانبو ٲبل من يشاء ما يشاء من ملكو.)ُ("..
َ
ُ ٍّ
الي ُٓ ًٍّ ـَزةغ َِص ٍّ
ِزً اىْ َؾيْ
الع َ
ات َواأل ْر ِض َشلل َ
زت
الفائدة الخامسة :قولو  :ﵟك ِو
زٍ َٔ ِ
ِ
َ ٍّ
الش َٓ َةدة ِﵞ:
و
ٍّ
ﵟالي ُٓ ًٍّﵞ منادل مفرد علم مبِب على الضم ُب ٧بل نصب ،ك(ا٤بيم) َّ
ا٤بشددة عػوض
َ َ
مػػن (يػػا) النػػداء احملذكفػػة .كﵟـَززةغ َِص ٍّ
ْ
الع َ
ات واألر ِضﵞ منػػادل مضػػاؼ ،ككػػذل قولػػو
ززٍ َٔ ِ
َ َ ْ َ ْ َ ٍّ
الش َٓ َةدة ِﵞ.
تو
 :ﵟشلل ًِ اىؾي ِ
َ ََْ ْ
َ
ةب..ﵞ [آؿ عمراف:]ْٔ:
سادسا :ﵟية أْو اىهِذ ِ
ً

ً
الع َّامة) ،كسبق َّأهنا
سبق ما يتعلَّق ٗبعُب ىذه ّْ
كقد ى
الصيغة ،كمواضعها ُب (النّْداءات ى
من نداء التَّخصيص.

(ُ) ُب ظبلؿ القرآف (ّ.)ّْٖ/
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سابعا:
ً

َْ
ﵟيَة َويي َ ﵞ [ا٤بائدة:]ُّ:

ُب (ثبلثة) مواضع :

َ َ
األول :ﵟيَة َويْي َ أ َغ َج ْض ُتﵞ [ا٤بائدة:)ُ(]ُّ:
الموضع َّ

المنادى:
ٔ  -بيان ما ولي
َ

ػؤدم إٔب ا٤بخ ػػاطر كا٤بهالػ ػ كالقب ػػائح،
القصػ ػة بي ػػا هف لت ػػأثّب ا٢بس ػػد ،كأنَّػ ػو ي ػ ّْ
ُب ى ػػذه ّْ
الدماء(ِ).
كيؤدم إٔب سف ّْ
األخوةّْ ،
فيقضي على رابطة َّ
كمعُب (االستفهاـ) ىنا" :اإلنكار على نفسو كالنَّعي ،أم :ال أعجز عن كػوين مثػل
ىػػذا الغي ػىراب ،كُب ذل ػ ىضػ هػم لنفسػػو ،كاستصػػغار ٥بػػا بقولػػو :مثػػل ىػػذا الغي ػىراب .كأصػػل
(النّْ ػداء) أف يكػػوف ٤بػػن يعقػػل ،يٍبَّ قػػد ينػػادم مػػا ال يعقػػل علػػى سػػبيل آّػػاز كقػػو٥بم( :يػػا
عجبن ػا) ك(ي ػػا حس ػػرة) ،كا٤ب ػراد ب ػػذل التَّعج ػػب .كأنَّ ػو ق ػػاؿ :انظ ػػركا ٥ب ػػذا العج ػػب ،ك٥ب ػػذه
ا٢بسرة ،فا٤بعُب :تنبَّهوا ٥بذه ا٥بلكة .كتأكيلو( :ىذا أكان فاحضرم)(ّ).

َ َ
َ
َ َ
َ ْ
َ َ
َ َ َ َ ٍّ ُ ُ َ ً َ ْ َ ُ
ُ
ْ
ِي َي ُّ نيْؿ يُ َٔارِي َظ ْٔ َءةَ أرِيِّ كةل يَة َويْي َ أ َغ َج ْض ُت أن
(ُ) كٛباـ اآلية :ﵟذجػر اَّلل ؽصاثة حجدر ِِف األر ِض ى ِ
َ ُ َ
ٔن ٌِسْ َو َْ َشا اى ْ ُؾ َصاب ـَأُ َوار َي َظ ْٔ َءةَ أَ ِخ ـَأَ ْ
ص َج َح ٌ ََِ اجلٍّةدٌِِ َ ﵞ.
أز
ِ
ِ

(ِ) سبق التَّعريف (با٢بسد) كبياف آثاره.

َ
(ّ) البظر احمليط (ّ .)ُْٖ/كقد "قرأ ا١بمهور :ﵟيَة َويْي َ ﵞ بألف بعد التَّاء ،كىي بدؿ من ياء ا٤بتكلّْم ،كأصلو:

(يا كيلٍب) بالياء ،كىي قراءة ا٢بسن .كأماؿ ٞبزة كالكسائي كأبو عمرك ألف ﵟويي ﵞ .كقرأ ا١بمهور:
َ

َ َ ْ ُ
ﵟأغجضتﵞ بفتح ا١بيم .كقرأ ابن مسعود ،كا٢بسن ،كفياض ،كطلظة ،كسليماف :بكسرىا كىي لغةه
شاذَّة ،كإ٭با مشهور الكسر ُب قو٥بم  :عجزت ا٤برأة إذا كربت عجيزها" .البظر احمليط (ّ.)ُْٖ/
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َ َََْ
ػدؿ مػن
كٙبس ورٗ ،بعُب( :يا ىبلكي) ،كاأللف فيها ب ه
ككلمة :ﵟية ويي ﵞ كلمة جزع ُّ
(ياء ا٤بتكلّْم) .كا٤بعُب( :يا كيلٍب احضرم فهذا أكان ) ،ك(الويل) ك(الويلة) :ا٥بلكة(ُ).
َ َ
َ َ َ َ ٍّ ُ ُ َ ً َ ْ َ ُ
ر ِف األَ ْر ِض ى ُ
ِييَ ُّ نيْؿ يُ َٔارِي
ك(البع ) ُب قػوؿ  :ﵟذجػر اَّلل ؽصاثة حجد ِ
ِ
َ ََْ َ
َّ
ػتعمل ُب اإل٥بػاـ بػالطّباف إٔب ذلػ ا٤بكػاف ،أم :فػأ ٍ٥بم اهلل  غرابنػا
ظٔأة أرِيزِّﵞ "مس ه
ػأف اختيػار الغػراب ٥بػذا العمػػل؛ َّإمػا َّ
ين ػزؿ ٕبيػ يػراه قابيػل .ككػ َّ
فن حيلػة ُب الغًربػػاف
ألف ال َّػد ى
كإم ػا َّ
ألف اهلل  اختػػاره لػػذل ٤بناسػػبة مػػا يعػػَبم النَّ ػاظر إٔب س ػواد لونػػو مػػن
مػػن قبػ يػلَّ ،
األصل ُب تشاؤـ العػرب
كلعل ىذا ىو
االنقباض ٗبا لؤلسيف ا٣باسر من انقباض النَّفسَّ .
ي
الضػمّب ا٤بسػػتَب ُب ﵟيُصيَززّﵞ إف كػػاف عائػ نػدا إٔب اسػػم
بػػالغيىراب ،فقػػالوا( :غي ػراب البػػْب) .ك َّ
(ِ)
عائدا إٔب الغراب
ا١ببللة فالتَّعليل ا٤بستفاد من البلـ كإسناد اإلرادة حقيقتاف  ،كإف كاف ن
(ّ)
ػاز؛ ألنٌػو سػبب
فالبلـ مستعملةه ُب معػُب (فػاء التَّفريػع)  ،كإسػناد (اإلرادة) إٔب الغػراب ٦ب ه
الرؤية فكأنَّو يم ًرمءه(ْ).
ُّ
َ

َْ
٦بردة عػن االسػتفهاـ مػر نادا منهػا الكيفيَّػة ،أك لبلسػتفهاـ،
كﵟنيؿﵞ ٯبوز أف تكوف َّ
كا٤بعُب :لّبيو جواب(ٓ) كيف ييوارم؟(ٔ).

السراج ا٤بنّب
(ُ) انظر :تفسّب أيب ُّ
السعود (ّ ،)ِٖ/ركح ا٤بعاين (ٔ ،)ُُٔ/تفسّب البيضاكم (ِّْ ،)ُِْ/
مفصبل..
(ُ .)ُّٕ/كسيأٌب بياف معُب (الويل) َّ
القاتل..
الرؤية حقيقة-
(ِ) أقوؿ :فيكوف ا٤بعُب :أرل اهللي - كىو فاعل ُّ
ى

(ّ) أقوؿَّ :فرع عن رؤية الغراب -كىو كسيلة كسبب -ما قاـ بو من البظ ُب األرض كا٤بواراة..
الرؤية ،فكأنَّو ،أم :الغراب– كىو ال
السببب -الذم ىو الغراب -مقاـ ا٤بسبَّب – ُّ
(ْ) أقوؿ :أم :أنَّو أقاـ َّ
يل ما ال
يعقل  -ىو الذم أراه معلّْ نما إيَّاه؛ ألنَّو ٤بَّا كاف سبب تعليمو فكأنَّو قصد تعليمو ،كفيو ن
أيضا تنػز ي
الرؤية ا٢بقيقي ،كذل على طريقة آّاز ا٤برسل.
يعقل – الغراب -منػزلةى من يعقل – فاعل ُّ
(ٓ) أقوؿ :أم :جواب االستفهاـ الذم قد انبثق من نفسو ،ماذا يفعل ُب ىذه ا١بثَّة؟ كيف يواريها؟
ُ
(ٔ) أقوؿ :كا٤بعُب َّ
ِي َي ُّﵞ هلل  ،أك الغراب ،كا٥باء
أف الضَّمّب
َّ
ا٤بستكن  -أم :ا٤بستَبُ -ب قولو  :ﵟى ِ
لقابيل -القاتل ،-أم :لّبيو اهللي  أك لّبيو الغراب ،أم :ليعلمو؛ ألنو ٤با كاف سبب تعليمو فكأنَّو
قصد تعليمو على سبيل آّاز ا٤برسل .كٝبلة :ﵟ َنيْ َؿ يُ َٔارِيﵞ ُب موضع نصب على َّأهنا مفعوؿ و
ثاف

لّبل.
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تغّب رائظة القتيل كتقطُّع جسمو"(ُ).
الس ٍوأة) :ىما تى يسوء رؤيتيو ،ىكًىي ىنا ُّ
ك( َّ
َ
أيضػا :كلمػة :ﵟيَة َويْيز َ ﵞ" :مػن صػيغ االسػتغاثة ا٤بسػتعملة
كُب (التَّظرير كالتَّنػوير) ن
فعوضػػت األلػػف عػػن (الـ االسػػتغاثة) ٫بػػو قػػو٥بم( :يػػا
ُب التَّ ُّ
عجػب ،كأصػػلو( :يػػا لىػ ىػويٍػلىًٍب)ّْ ،
عوض ػا عػػن يػػاء ا٤بػػتكلّْم ،كىػػي لغػػة ،كيكػػوف النّْ ػداء ٦بػ نػازا
ىع ىجبن ػا) .كٯبػػوز أف ٯبعػػل األلػػف ن
ٍّ
(ِ)
َْ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ٍّ ْ ُ
زت اَّلل ِﵞ
ادل  ،كقولو :ﵟيزة خْسزِت لَع ٌزة ـصغزخ ِِف جِ ِ
بتنػزيل (الويلة) منػزلة ما يػينى ى
َ
َ َ ْ ُ
ػارم .كىػػذا ا٤بشػػهد العظػػيم ىػػو مشػػهد َّأكؿ
[الزمػػر .]ٓٔ:كاالسػػتفهاـ ُب ﵟأغجزززضتﵞ إنكػ ّّ
أيض ػا مشػػهد َّأكؿ
حضػػارةو ُب البشػػر ،كىػػي مػػن قبيػػل طلػػب ىسػػَب ا٤بشػػاىد ا٤بكركىػػة .كىػػو ن
أيضػا مشػهد َّأكؿ مظػاىر تى ّْلقػي البشػر معارفػو
علم اكتسػبو البشػر بالتَّقليػد كبالتَّجربػة ،كىػو ن
ا٤بلونػػة
ػعف منػػو كمػػا تى ىشػبَّو النَّػػاس بػػا٢بيواف ُب ّْ
الزينػػة ،فلبسػوا ا١بيليػػود ا٢بسػػنة َّ
مػػن عػوآب أضػ ى
ػالزىور كا٢بجػػارة الكرٲبػػة ،فكػػم ُب ىػػذه اآليػػة مػػن عػػربة للتَّػػاريخ
كتكلَّل ػوا بػػالريش ا٤بلػ َّػوف كبػ ُّ
الدين كا٣بيليق؟ "(ّ).
ك ّْ

ٕ  -بيان العاقبة:
كبعد أف فعل ما فعل من قتل أخيو ماذا كانت العاقبة؟ قاؿ
ََََُ ََ ْ

َ َ ْ َ َْ ُ ََْ َ
ََ
ْ
َ
َ
َ
ٍّ
َ
كقاؿ  :ﵟ..ـأصجح ٌَِ اجلةدِ ٌِ ﵞ [ا٤بائدة.]ُّ:

َْ

:

ُ ُ
َ ٍّ
ةس َ
ََ َ
يَﵞ [ا٤بائدة.]َّ:
ﵟذػٔغخ سل جفعّ رذو أرِيِّ ذلذيّ ـأصجح ٌَِ اْل ِ ِ

كُب ىػػاتْب اآليتػػْب بيػػا هف ٤بػػا آؿ إليػػو حالػػو بعػػد مػػا اقَبفػػت يػػداه مػػن القتػػل؛ إ ٍذ رأل
الغ ػراب – كىػػو ال يعقػػل ٰ-بتفػػل بػػإكراـ أخيػػو ا٤بيّْػت ،كرأل نفسػػو –كىػػو يعقػػل -ٯبػػَبئ
على قتل أخيو ،كىذه ا٤بوازنة إف دلَّت َّ ُّ
ػيم
فإ٭با تدؿ على عظم ا١بػرـ بالنّْسػبة لػو ،كفيهػا تعل ه
(ُ) التَّظرير كالتَّنوير (ٔ.)ُّٕ/
يل ما ال يعقل منػزل ىة من يعقل ،كىي عبلقة من عبلقات آّاز ا٤برسل ،كالقرينة (نداء الويل)،
(ِ) أقوؿ :أم :تنػز ي
َّظسر َّ
ا٤بتظسر ينادم كيلتو كيطلب حضورىا ،بعد تنػزيلها منػزلة من
فكأف
كىو ال يعقل ،كالنُّكتة زيادة الت ُّ
ّْ
أشد األحواؿ أ٤بػنا.
ينادم ،كال يكوف ذل إال ُب ّْ
(ّ) التَّظرير كالتَّنوير (ٔ.)ُْٕ–ُّٕ/
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للمخاطىبْب ببياف جسامة مثل ىذا الفعل ،كُب اآليات بيا هف ي ُّ
ػدؿ علػى َّ
أف عاقبػة ك ّْػل ظػا وٓب
َّدـ كا٣بسراف.
الن ي
كٰبتمػػل َّ
ص ػ ًد
أف ىػػذا النَّ ػدـ منػػو ٓب يكػػن ناشػػئنا عػػن خػ ػوؼ عػػذاب اهلل  ،كال قى ٍ
ينفعو .كقيل :إ٭با ندمو كاف على فقده ال على قتلو ،كإف كػاف فلػم يكػن
توبة ،فلذل ٓب ٍ
موفينا شركطو ،أك ندـ كٓب يستمر ندمو(ُ).
ػوؿ :مػػن الغريػػب َّ
ىخبى ػ ىػر عنػػو أىنَّػػوي نىػ ًػد ىـ،
كُب (أحكػػاـ القػػرآف)" :فىػنىػ يقػ ي
أف اهلل  قػػد أ ٍ
كىو ًُب النَّا ًر  ،كقاؿ (( :النَّ َد ُم تََّ ْوبَةٌ)) .قلنا :عن ىذه (ثبلثة) أجوبة:
ىف ا٢بػدي لػيس ي ً
األول :أ َّ
صػ ُّػح(ِ) ،ا٤بعػُب صػػظيح ،ىكيك ُّػل ىمػ ٍػن نى ًػد ىـ فقػػد ىسػلً ىم ،لكػ َّػن
َّ
ى
ط ،فكل من جاء بشركطو قيبًل منو ،كمن أىخل ّٔا أك و
بشيء منها ٓب يقبل.
النَّدـ لو شرك ه
ى َّ
ُّ
ى
أف معناه ندـ كٓب ً
الثَّانيَّ :
استى ىمَّر.
ندموي ،كإًَّ٭با يقبل النَّدـ إذا ٍ
يستىمَّر ي
ٍ
الثَّال َّ :
أف النَّدـ على ا٤باضي َّإ٭با ينفع بشرط العزـ على َّأال يفعل ُب ا٤بستقبل(ّ).
ٖ  -طبيعة اإلنسان فيها نوازعُ الخي ِر َّ
والشر:
الصن ػػاع ،كبيانػػو
القصػػة مػػا أٝبلػػو صػػاحب (الظّْػػبلؿ) بقلمػػو َّ
ك٩بػَّػا يس ػػتفاد مػػن ىػػذه َّ

ا٤بطواع حي قاؿ:
٭بوذج ػا كػػذل مػػن العػػدكاف
٭بوذج ػا لطبيعػػة َّ
"ىػػذه َّ
الش ػّْر كالعػػدكاف ،ك ن
القص ػة تقػ ّْػدـ ن
٭بوذجا كػذل مػن
مربر لو .كما ّْ
َّ
٭بوذجا لطبيعة ا٣بّب ك َّ
الصارخ الذم ال ّْ
السماحة ،ك ن
تقدـ ن
(ُ) انظر :تفسّب القرطيب (ٔ.)ُِْ/
(ِ) كالغريب أنَّو ذكر َّ
مركم من أكثر من طريق ،فقد أخرجو
أف ا٢بدي ال ُّ
يصح ،كقد أخرجو غّب كاحد ،كىو ّّ
السنن ابن ماجو ،عن عبد اهلل بن مسعود  ،]ِِْْ[ ،كأٞبد [ّّٕٖ] .كا٢بدي
من أصظاب ُّ
صظظو ا٢باكم ،ككافقو َّ
الصظيظْب [ُِٕٔ .]ُّٕٔ ،قاؿ ا٢بافَ ُب
الذىيب .انظر :ا٤بستدرؾ على َّ
َّ
كصظظو
(الفتح) (ُّ" :)ُْٕ/كىو حدي حسن من حدي بن مسعود  أخرجو بن ماجةَّ ،
ا٢باكم ."..انظر :مرعاة ا٤بفاتيح ،]ِّٕٓ[ ،)ُّ/ٖ( ،مشكاة ا٤بصابيح (ٖ ،)ُٕ/مصباح الزجاجة

(ْ ،)ِْٖ/أسُب ا٤بطالب (ص ،)َُّ:كشف ا٣بفاء (ِ.)ُّٓ/
(ّ) أحكاـ القرآف ،البن العريب (ِ.)ٖٖ-ٖٕ /
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ؼ كفػػق طبيعتػػو .كترسػػم ا١برٲبػػة
كجه ػا لوجػػو ،كػػلّّ منهمػػا يتصػ َّػر ي
الطّْيبػػة كالوداعػػة .كتقفهمػػا ن
الضػمّب ،كيثػّب الشُّػعور با٢باجػة إٔب
ا٤بنكرة الٍب يرتكبها َّ
الصػارخ الػذم يثػّب َّ
الشر كالعػدكاف َّ
كٚبوفػػو
ػف النَّمػػوذج َّ
ش ػريعة نافػػذةو بالقصػػاص العػػادؿ ،تكػ ُّ
الش ػرير ا٤بعتػػدم عػػن االعتػػداءّْ ،
كتردعػو بػػالتَّخويف عػػن اإلقػػداـ علػػى ا١برٲبػػة ،فػػإذا ارتكبهػػا -علػػى الػ َّػرغم مػػن ذلػ  -كجػػد
ا١بػزاء العػادؿ ،ا٤بكػافئ للفعلػة ا٤بنكػرة .كمػا تصػو يف النَّمػوذج الطَّيػب ا٣ب ّْػّب ،كٙبفػَ حرمػة
دمػػو .فمثػػل ىػػذه النُّفػػوس ٯبػػب أف تعػػيش ،كأف تصػػاف ،كأف تػػؤمن ُب ظػ ّْػل ش ػريعة عادلػػة
رادعة"(ُ).
أف اآلي ػػات ق ػػدَّمت ٭ب ػػوذجْب متق ػػابلْب ،كبيَّن ػػت َّ
كا٢باص ػػل َّ
ػب م ػػن
أف اإلنس ػػاف مرَّك ػ ه
صػ و
توج ػػو
ػفات متقابل ػػة مػػن ا٣ب ػ ًّب ك َّ
الرس ػػل  ىػػي ال ػػٍب ّْ
الشػ ّْػر ،كالعقي ػػدة ال ػػٍب جػػاء ُّ
الصػػفات ا٤بقابلػػة لصػػفات
الصػػفات كا٤بيػػوؿ ا٣بػ ّْػّبة ،كإٔب كػػبح ٝبػػاح ّْ
اإلنسػػاف إٔب مبلزمػػة ّْ
ا٣بػّب ،ف َّ
ػإف اهلل  حينمػػا تعلَّقػت إرادتيػو بإٯبػػاد ىػذا الكػوف ،اقتضػػت حكمتيػو أف ٱبتػ ىػار

اإلنسػػاف مػػن بػػْب ا٤بخلوقػػات األخػػرل ،فيجعلػػو س ػيّْ ىد ىػػذا الكػػوف ،كٯبعػػل سػػائر مظػػاىره
الصػػفات الػػٍب ال بػ َّػد منهػػا؛
مسػ َّ
ػخرنة ٣بدمتػػو ،فكػػاف أف َّ
جهػػز ىػػذا ا٤بخلػػوؽ ٗبجموعػػة مػػن ّْ
َّ
كليتظقػػق فيػو معػػُب التَّكليػف ا٤بتفػ ّْػرع عػػن
لتتكام ىػل لديػػو القػدرةي علػػى إدارةً الكػوف كتعمػػّبه؛
ػزكع إٔب
يتفرعي عنها من النُّ ً
الصفات  -ن
عبوديَّتو هلل  .كمن ىذه ّْ
القوة ،كما َّ
مثبل -صفة َّ
ػب كالكراىيػػة كالغضػ ً
ػب
السػػيطرةً كالعظمػ ًػة كا١بػػاه ،كب ػ َّ فيػػو ٦بموعػػةن مػػن العواطػػف كا٢بيػ ّْ
َّ
أف ٥بذه ّْ ً
كا٢بى ىسد أك الغبطة...اْبَّ ..إال َّ
سبلح ذك حػدَّين .إف
فات عظاـ ،كىي
الصفات آ ه
ه
اس ػػتعمل أح ػػدٮبا ج ػػاء ب ػػالتَّنظيم العظ ػػيم للك ػػوف ،كب ػػا٣ب ًّب ال ػػوف ًّب لئلنس ػػاف..كإف اس ػػتعمل
اآلخر جاء بالشَّّْر الوبيل ،كالفوضى ا٥بائلة ،كأكرث اإلنسانيَّة شقاءن ال آخر لو .كمن نتائج
الصػفات َّ
ػتعمل صػفةى القػدرة –
ا٣بطورة ٥بذه ّْ
أف مػن شػأهنا أف ٙبمػل صػاحبها علػى أف يس ى
ػات ُب مي ػ و
َّموم علػ ػػى
مػ ن
ػداف مػ ػػن ّْ
الص ػ ػراع الػ ػػد ّْ
ػابق ٝباعػ ػ ه
ػثبل– ُب ظل ػ ػ ًم اآلخ ػ ػرين ،كأف تتسػ ػ ى
السلطاف كا١باه كالثَّركات كا٤بمتلكات..اْب .كمن أجل ذل كاف ال َّ
توجػوي ىػذه
بد من ق َّػوةو ّْ
ُّ
(ُ) ُب ظبلؿ القرآف (ٔ.)ٖٕٓ – ْٖٕ/
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الصػظيظة الػٍب فيهػا التَّنظػيم
القوةي ىي الدّْين كالعقيدةي َّ
الصفات إٔب الوجهة َّ
ّْ
الصا٢بة .ىذه َّ
الَبىيػ ػػب ،كالثَّ ػ ػواب كالعقػ ػػاب ،كالقػ ػػانوف
الَبغيػ ػػب ك َّ
الرادعػ ػػة ،ك َّ
٢بيػ ػػاة اإلنسػ ػػاف ،كا٢بػ ػػدكد َّ
األخبلقي الذم يدفع اختبلؼ ا٤بختلفْب...
الزمان والمكان واألشخا :
ٗ َّ -

القص ػة؛ َّ
ألف الق ػػرآف
ياؽ الق ػػرآين غالبنػػا ال زم ػػا ىف كال مك ػػا ىف كال أ٠ب ػػاء َّ
الس ػ ي
كال ٰب ػ ّْػدد ّْ
الش ػريفة ،فػػالقرآف ال يعػػُب غالبػػا بتقريػػر زمػ و
ػاف كال مكػػاف ،كال
الكػػرمي ال ييعػػُب إال با٤بقاصػػد َّ
ن
ي
ً
و
أشخاص بدقَّة؛ َّ
ألف ذل ليس لو شأ هف ُب تشكيل ا٢بدث.
ٙبديد
٘  -قياس َّ
الشبه:

َ َ َ ْ ُ
ما ذكره ابن العريب ُ ب (أحكاـ القرآف الكرمي) من تفسّب ل ىق ٍولو :ﵟأغجزضت
َْ َ ُ َ
ٔن ٌِسْ َو َْ َشا اىْ ُؾ َ
ابﵞ حي قاؿ" :فً ًيو دلً
يل ىعلىى قًيى ً
اس الشَّػبى ًو"(ُ) .كمػا ذكػره ابػن
ص
أن أز
ِ
ى ه

مفص نبل ُب (احملصوؿ) ،حي قاؿ:
٦بمبل ،ذكره َّ
العريب ُ ب (أحكاـ القرآف الكرمي) ن
الش ػبو ا٣بلقػػي)
فأمػا ( َّ
"ك َّأمػا قيػػاس َّ
الشػبو فهػػو علػػى ض ػربْب :شػػبو ىخلقػػي ،كشػػبو يحكمػػيَّ ،
بالشػ ػاة ،كالنَّعام ػػة بالبدن ػػة ٤ب ػػا بينهم ػػا م ػػن تش ػػابو
الصػ ػظابة عل ػػى جػ ػزاء ا٢بمام ػػة َّ
فكإٝب ػػاع َّ
الشػبو ا٢بيكمػػي) كقػػوؿ علمائنػػا ُب الػ َّػدليل علػػى َّ
أف الوضػػوء يفتقػػر إٔب النّْيػػة
ا٣بلقػػة .كأ َّمػا ( َّ

خبلفنا أليب حنيفة  :طهارة حكميٌة فافتقرت إٔب النّْية كالتَّيمم .كقد اختلػف النَّػاس
الشبو) ،فمنهم من نفاه ،كمنهم من أثبتو ،كمنهم من فصلو"(ِ).
ُب (قياس َّ
كقػػاؿ ُب (العبػػادات) :ىػػي نػػوعه ال ٯبػػرم فيهػػا تعليػػل ٕبػػاؿ ،بػػل َّ
الش ػبو)
إف (قيػػاس َّ
كالصبلة...اْب(ّ).
يدخلها كقػوؿ علمائنا ُ ب الوضوء :عبادة فافتقرت إٔب النّْية َّ
(ُ) أحكاـ القرآف الكرمي ،البن العريب (ِ.)ٖٕ/
(ِ) و
َّصرؼ عن (احملصوؿ ُب أصوؿ الفقو) ،البن العريب (ُ.)ُِٕ –ُِٔ/
بقليل من الت ُّ
(ّ) و
َّصرؼ عن (ا٤بصدر نفسو) (ُ.)ُّّ/
بقليل من الت ُّ
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كعلػى أيَّػػة حػاؿ فػ َّ
أردت اإلشػػارة
ػبلؼ مبسػو ه
ػإف ا٣بػ ى
ط ُب (كتػػب أصػػوؿ الفقػو) ،كمػػا ي
أف مػػن العلمػػاء مػػن اسػ َّ
إليػػو ىنػػا َّ
ػريب
ػتدؿ علػػى (قيػػاس َّ
الشػػبو) مػػن اآليػػة َّ
السػػابقة كػػابن العػ ّْ
 من ا٤بالكيَّة ،كنفاه غّبه.
السابقين.
 - ٙاالعتبار بقصص َّ
..............................

الموضع الثَّاني:

ﵟكَةىَ ْ
خ يَة َويْيَ َ أَأ َ ِ ُدل َو َخَُة َغ ُ
ج ٌ
ٔزﵞ [ىود:]ِٕ:

المنادى:
ٔ  -ما يستفاد مما ولي
َ
ب إلب ػراىيم  إسػػظاؽ  ،بعػػد أف طى ىعػػن ُب
ٱبػػربي اهلل  أنَّػو ىكىى ػ ى
السػ ّْػن ،كآيػػس ىػػو كامرأتػػو (سػػارة) مػػن الولػػد ،فجاءتػػو ا٤ببلئكػػة كىػػم ذاىبػػوف إٔب قػػوـ لػػوط
 ،فبشػػركٮبا بإسػػظاؽ  ،فتعجبػػت ا٤ب ػرأة مػػن ذل ػ  ،كقالػػت :ﵟكَةىَ ْ
ززخ يَززة
َّ

َ ُ ََْ َ َ ْ َ
َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ٌ َ َ َ َ ْ َ ْ ً ٍّ َ َ َ َ ْ ٌ َ
ْ
ٌ
زص
ويي أأ ِدل وخُة غجٔز وْشا بػ ِل شيزة إِن ْشا لشء غ ِ
جيت  72كةلٔا ختػجج ِ ٌِزَ أم ِ
ٍّ َ ْ َ ُ ٍّ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ٍّ ُ َ ٌ َ
ٌ
َميس 73ﵞ [ىػود ،]ّٕ – ِٕ:كبشػركه
اَّلل ِ رْحخ اَّلل ِ وبصَكدّ غييسً أْو اْلي ِ
خ إُِّ ْحِيس ِ
َ َ ٍّ ْ َ ُ ْ َ َ
ةق َُِ ًّيزة ٌ َ
بنبوتوَّ ،
ِزَ
كع ًقبنا ،كما قاؿ  :ﵟوبزَشُةه بِإِظزد
كبأف لو ن
ِ
مع كجوده َّ
نسبل ى
ٍّ
ِ
زززززةت ِ َ ﵞ [الصػ ػػافات ،]ُُِ:كىػ ػػذا أكم ػ ػػل ُب البش ػ ػػارة ،كأعظػ ػػم ُب النّْعم ػ ػػة ،كق ػ ػػاؿ:
الص
َ

ْ َ َ
ْ َ َ
َ ٍّ ْ َ َ
ةق َح ْػ ُل َ
ٔبﵞ [ىػود ،]ُٕ:أم :كيولػد ٥بػذا ا٤بولػود كلػ هد
دةق َوٌ َِْ َو َراءِ إِظد
َشُةْة بِإِظ
ﵟذجز
ُب حياتكما ،فتقر أعينكما بو كما قَّرت بوالده؛ َّ
فإف الفرح بولد الولد شدي هد لبقاء النَّسػل
يتوىم أنَّو ال يعقب لضعفو ،كقعت البشارة بػو
الشيخ ك َّ
الع ًقب ،ك٤با كاف كلد َّ
الشيخة قد َّ
كى
كبولػػده باسػػم (يعقػػوب) ،الػػذم فيػػو اشػػتقاؽ العقػػب ك ُّ
الذريَّػة ،ككػػاف ىػػذا ٦بػػازاة إلب ػراىيم

 ،حػْب اعتػزؿ قومػو كتػركهم ،كنػزح عػنهم كىػاجر مػن ببلدىػم ذاىبنػا إٔب عبػادة اهلل
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فعوضػػو اهلل  عػػن قومػػو كعش ػّبتو بػػأكالد صػػا٢بْب مػػن صػػلبو علػػى
ُ ب األرضَّ ،
لتقر ّٔم عينو(ُ) ،أم :قالت :أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟ (ِ).
دينوَّ ،
َ
ٕ  -المراد من قولها :ﵟيَة َويْي َ ..ﵞ:
ىذه الكلمة تقاؿ عند ا ًإليذاف بوركد األمر العػظيم .كٓب تيًرد ّٔا ُّ
الدعاء على نفسػها،
ََ
ػف علػػى ألسػػنة النّْسػػاء عنػػد األمػػر العجيػػب .كقو٥بػػا :ﵟأأ ِ ُدلﵞ اسػ ػتفهاـ
كإً٭بػػا ىػػي كلمػػة ٚبػ ُّ
تعجب(ّ).
ُّ

ٖ  -التَّعقيَّ ََّّل علَّ ََّّى قَّ ََّّول أبَّ ََّّي حيََّّ ََّّان والقاسَّ ََّّمي ( :االسَّ ََّّتفهام هنَّ ََّّا
استفهام إنكا ٍر وتع ل):
قػ ػػاؿ أبػ ػػو حيَّػ ػػاف ُ ب (البظػ ػػر احملػ ػػيط) ،حي ػ ػ قػ ػػاؿ" :اسػ ػػتفهمت –بقو٥بػ ػػا:
كتعجب"(ْ).
أألد؟ -
استفهاـ إنكا ور ُّ
ى
أق ػػوؿ :ا٤ب ػ ػراد باالسػ ػػتفهاـ ىنػ ػػا :التَّعجػ ػػب م ػػن أم ػ ػ ور خػ ػ و
ػارؽ للعػ ػػادة .كٓب تػ ػػرد بػ ػػذل
ي
َ
َ
َ
ٌ
ٌ
كيدؿ علػى ىػذا ا٤بعػُب قو٥بػا :ﵟإ ِ ٍّن َْ َشا ل ْ
اإلنكارُّ ،
شزء غ ِجيزتﵞ؛ ألنَّػو مػن ا٤بسػتبعد أف
الرسػػل  مػػا جػػاؤكا بػػو مػػن البشػػرل ،كىػػي علػػى يقػػْب َّ
أف اهلل  ال
تنكػػر علػػى ُّ
٨بالفػػا للعػػادة كا٤بػػألوؼ ،ف ػأنكرت
يعجػػزه شػػيءه ،كلكنَّهػػا َّ
تعجبػػت مػػن ذل ػ األمػػر لكونػػو ن
تعجبىػ ىها؛ َّ
ألهنػا كانػت ُب بيػت اآليػات ،كمهػبط ا٤بعجػزات ،كاألمػور ا٣بارق ًػة
عليها ا٤ببلئكة ُّ
ٛبجده مكاف التَّعجب..
للعادات ،فكاف عليها أف تسبّْح اهلل  ك ّْ

(ُ) تفسّب ابن كثّب (ّ ،)ِٕٗ/القا٠بي (ّ.)ِّٔ/
السعود (ٖ ،)َُْ/الوجيز ،للواحدم (ص ،)َُِٗ:زاد ا٤بسّب (ٖ،)ّٕ/
(ِ) انظر :القرطيب (ُٕ ،)ْٕ/أبو ُّ

ركح ا٤بعاين (ِٕ ،)ُّ/النُّكت كالعيوف (ِ ،)ْٖٔ/احملرر الوجيز (ٓ ،)ُٕٖ/تفسّب ابن جزم
(ِ ،)َّٗ/فتح القدير (ِ ،)ّٕٖ/البظر احمليط (ٗ ،)ٕٓٓ/ابن عادؿ (ُٖ.)ٖٔ/

(ّ) زاد ا٤بسّب (ِ ،)ّٖٕ/كانظر :القرطيب (ْ ،)ٔٗ/تذكرة األري ب ُب تفسّب الغريب (ُ ،)ِِٓ/الوسيط،
للواحدم (ِ.)ِٖٓ/
(ْ) البظر احمليط (ٔ.)ُّٖ/
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ػوىم ُب عطفػػو التَّعجػػب علػػى اإلنكػػار ،كالعطػػف يقتضػػي
ككػػبلـ أيب حيَّػػاف  مػ ه
ا٤بغ ػػايرةَّ ،
ػا٠بي
فكأهن ػػا أنك ػػرت َّ
اض بعين ػػو عل ػػى م ػػا أكرده الق ػ ُّ
كتعجب ػػت .كي ػ َػرد ذل ػ االعػ ػَب َ ي
ٍّ
ْ ْ
َْ َ َ
اَّللِﵞ ،أم :أتسػػتبعدين مػػن
زص
ُ ب (تفسػػّبه) لقػػوؿ اهلل  :ﵟختػججِزز ٌِززَ أمز ِ
شأنو كقدرتو خلق الولد من ا٥برمْب؟ (ُ).
أف ذلػ ػ االس ػػتفهاـ لعجبه ػػا م ػػن ذل ػ األمػ ػ ًر ا٣ب ػ ً
كق ػػد ب ػ َّػْب اهلل َّ 
ػارؽ للع ػػادة،
َ َ َ ّ َ ٍّ
ُّ
ب خّن
كيدؿ
نيب اهلل زكريَّا  عندما قػاؿ :ﵟكةل ر ِ
لو ن
أيضا كقوع مثلو من ّْ
ُ ُ

ُ

ٌ َْ ََ

ْ َ

ْ َ

َ

ِن اىه ُ
يَسٔن َِل ؽالم َوكس ثَيؾ َ
َِب َوام َصأ ِِت شلك ٌِصﵞ [آؿ عمراف.]َْ:
ِ

دروس للمخاطَبين:
ٗ-
ٌ
ك٩بَّػا يسػػتفاد َّ
كٖباصػة العقػػيم يهتػ ُّػز كياهنػػا كلُّػو ٤بثػػل ىػػذه البشػػرل ،كىػػو أمػػر
أف ا٤بػرأة ٌ
ػب َّ
حق ػا .فػػا٤برأة ينقطػ يػع طمثيهػػا عػػاد نة ُب سػػن معيَّنػ وػة فػػبل ٙبمػػل .كلكػػن ال شػػيء -
عجيػ ه
عجب من أمػر اهلل  .فالعػادةي حػْب ٘بػرم
عجيب ،كال
بالقياس إٔب قدرة اهلل -
ه
ى
بأم ور ال يكوف معُب ىذا أهنا سنَّة ال َّ
تتبدؿ .كعندما يشاء اهلل ٢ بكمة يريػدىا ،كىػي
ىنا رٞبتو ً
بأىل ىذا البيت كبركاتو ا٤بوعودة للمؤمنْب فيو يقع ما ٱبالف العادة ،مػع كقوعػو
السػنَّة اإل٥بيَّػة الػٍب ال نعلػم حػدكدىا ،كال ٫بكػػم عليهػا ٗبػا ٘بػرم بػو العػادة ُب أم وػد ىػػو
كفػق ُّ
عل ػ ػ ػػى ك ػ ػ ػ ّْػل ح ػ ػ ػػاؿ ٧ب ػ ػ ػػدكد ،ك٫ب ػ ػ ػػن ال نس ػ ػ ػػتقرئ ٝبي ػ ػ ػػع ا٢ب ػ ػ ػوادث ُب الوج ػ ػ ػػود .كمش ػ ػ ػػيئة
اهلل  طليق ػةه ال تتقيَّ ػد ىػػذه ا٤بشػػيئةي بػػالنَّواميس .نعػػم َّ
إف اهلل  ٯبػػرم ىػػذا
الكوف كفق النَّواميس الٍب قػدرىا لػو .كلك َّػن ىػذا شػيءه كالقػوؿ بتقيػد إرادتػو ّٔػذه النَّػواميس
بعد كجودىا شيءه آخر (ِ).

(ُ) تفسّب القا٠بي (ْ.)َِّ/
بتصر و
ؼ عن (الظّْبلؿ) (ُِ.)ُُِٗ/
(ِ) ُّ
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َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ٍّ ْ ُ ً َ ً
الموضع الثَّال  :ﵟية ويي حلت ِِن لً خَّتِش ـالُة ري ِيالﵞ [الفرقاف.]ِٖ:

ٔ  -توضيح المعنى العام:
ػدما كأس نػفا علػى مػا ف َّػرط ُب جنػب
كيوـ ُّ
يعض الظَّآب نفسو ،ا٤بشرؾ بربّْو على يديػو ن ن
اهلل  ،كأكب ػػق نفس ػػو ب ػػالكفر ب ػػو ُب طاع ػػة خليل ػػو ال ػػذم ص ػ َّػده ع ػػن س ػػبيل ربّْ ػو ،
ػبيبل ،يعػِب :طر نيقػا إٔب النَّجػاة
الرسػوؿ  س ن
يقوؿ :يا ليتػِب اٚبػذت ُب ال ُّػدنيا مػع َّ
من عذاب اهلل .)ُ(
الرسػػوؿ  ،كمػا جػػاء بػػو
كُب اآليػة مػػا يفيػػد نػدـ الظَّػآب الػػذم فػارؽ طريػػق َّ
مػػن عنػػد اهلل  مػػن ا٢بػ ّْػق ،كندمػػو يػػوـ القيامػػة حي ػ ي ال ينفعػػو النَّ ػ ىد يـ .كفيػػو التَّظػػذير
كالتَّبصّب للمخاطىبْب..
ٕ  -داللةُ (االلتزام العرفي) أو (المعنى الكنائي):
ػض اليػدين كأكػل البنػاف
يعض الظَّآب على يديو من فرط ا٢بسػرة ،كع ُّ
كُب ذل اليوـ ُّ
ػات عػن الغػػيَ كا٢بسػػرة؛ َّ
الرادفػػة،
ألهنػا مػػن ركادفهمػػا ،فتػػذكر َّ
كحػػرؽ األسػػناف ك٫بوىػػا كنايػ ه
كيػ ُّ
الس ػامع عنػػده ُب
ػدؿ ّٔػػا علػػى ا٤بػػردكؼ ،فّبتفػػع الكػػبلـ بػػو ُب طبقػػة الفصػػاحة ،كٯبػػد َّ
ا٤بكُب عنو(ِ).
الركعة ما ال ٯبده عند لفَ َّ
نفسو من َّ
أقوؿ :كٲبكن أف نطلق على ىذه الدّْاللة أهنا من دالالت (االلتزاـ العرُب).

(ُ) انظر :تفسّب الطَّربم (ُٗ.)ِِٔ/
السعود (ٔ ،)ُِّ/تفسّب البيضاكم (ْ ،)ُِِ/احملرر الوجيز (ْ ،)َِٖ/حاشية الشهاب
(ِ) تفسّب أيب ُّ
ا٣بفاجي على تفسّب البيضاكم (ٔ ،)ُْٗ/البظر احمليط (ٖ.)َُُ/
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أما داللة االلتزاـ(ُ) فهي داللة اللَّفَ على أم ور خاروج عن معناه و
الزـ لو كداللة
َّ
السقف على جدار أك عمود ٰبملو ،كداللة اإلنساف على الضَّاح ا٣بارج عن معناه،
َّ
كلكنَّو الزـ لو.
الرماد) .ف َّ
إف قو٥بم:
كمن الكبلـ العريب :قو٥بم:
ّْج ًاد) ،كقو٥بم( :كثّبي َّ
(طويل الٍن ى
ي
الَبكيب أنَّو شجاعه عظيم،
ّْج ًاد)(ِ) ،ملزكـ لزـ منو طوؿ صاحبو .تريد ّٔذا َّ
(طويل الٍن ى
و
بشيء ترتَّب عليو كلزمو؛ ألنَّو يلزـ
الصفة ،إٔب اإلشارة إليها
فعدلت عن التَّصريح ّٔذه ّْ
من طوؿ ( ً
الس ً
طوؿ صاحبو ،كيلزـ من طوؿ ا١بس ًم ال َّشجاعةي عاد نة ،فا٤براد
يف) ي
ٞبالة َّ
يصح أف يراد ا٤بعُب ا٢بقيقي .كمن ىنا يعلى يم
٪باد ،كمع ذل
ي
ُّ
طوؿ قامتو ،كإ ٍف ٓب يكن لو ه
الفرؽ بْب قرينة آّاز كقرينة الكناية َّ
َّ
األصلي،
بأف قرينة آّاز مانعةه من إرادة ا٤بعُب
أف ى
ّْ
(ّ)
الكناية غّب و
ً
الرماد) ،يستدلُّوف
مانعة من إرادة ا٤بعُب األصل ّْي  .كقو٥بم( :كثّب َّ
كقرينةي
السوؿ (ُ ،)ُْٕ/اإلحكاـ ،لآلمدم (ُ ،) ّٔ/البظر احمليط ُب أصوؿ الفقو (ُ،)ُْٕ/
(ُ) انظر :هناية ُّ
التَّظبّب (ُ ،)ُّٗ/حاشية العطَّار (ُ ،)ُّّ/شرح التَّلويح على التَّوضيح (ُ٨ ،)ِْٓ/بتصر ا٤بعاين
(ص.)ُٕٓ:
السيف ،كىو ىنا كناية عن طوؿ قامتو.
ّْجادٞ :بالة َّ
(ِ) الٍن ى
الزـ معناه مع جوا ًز إرادتًو) ،أم :ذل
)ّ( (الكًنايةي :لف ه
َ أير ىيد بو ي

ا٤بعُب( ،معو) ،أم :الزمو كلفَ :طويل
أيضا( ،كبًًو
النجاد ،ا٤براد بو :طوؿ القامة ،كٯبوز أف يراد بو حقيقة طوؿ النجاد ،أمٞ :بائل السيف ن
آّاز) ،فإنو ال ٯبوز فيو إرادة ا٤بعُب ا٢بقيقي للقرينة ا٤بانعة من إرادتو .من ٙبقيقنا لكتاب إٛباـ
تيفا ًر يؽ ى
الدراية (ِ .)ُِٔ/الفرؽ بْب آّاز كالكناية :يظهر من كجهْب :أحدٮبا :أف الكناية ال تناُب إرادة ا٢بقيقة
بلفظها ،فبل يتمنع ُب قول  :فبلف طويل النجاد ،أف تريد :طوؿ ٪باده ،من غّب ارتكاب تأكيل مع إرادة
طوؿ قامتو ،كُب قول ( :فبلنة نئومة الضظى) أف تريد أهنا تناـ ضظى ال عن تأكيل يرتكب ُب ذل مع

إرادة كوهنا ٨بدكمة مرفهة ،كآّاز يناُب ذل  ،فبل يصح ُب ٫بو( :رعينا الغي ) أف تريد :معُب الغي  ،كُب
٫بو قول ُ( :ب ا٢بماـ أسد) أف تريد :معُب األسد من غّب تأكيل ،كأّن كآّاز ملزكـ قرينة معاندة إلرادة
ا٢بقيقة كما عرفت كملزكـ معاند الشيء معاند لذل الشيء .كالثاين :أف مبُب الكناية على االنتقاؿ من
البلزـ على ا٤بلزكـ كمبُب آّاز على االنتقاؿ من ا٤بلزكـ على البلزـ ..انظر :مفتاح العلوـ (ُ. )َّْ/
"الكناية من ألطف أساليب الببلغة كأدقها ،كىي أبلغ من ا٢بقيقة كالتصريح؛ ألف االنتقاؿ فيها يكوف من
ا٤بلزكـ إٔب البلزـ فهو كالدعول ببينة ،فكأن تقوؿ ُب زيد كثّب الرماد :زيد كرمي؛ ألنو كثّب الرماد ،ككثرتو
تستلزـ كذا..اْب ،كيف ال كأهنا ٛبكن اإلنساف من التعبّب عن أمور كثّبة يتظاشى اإلفصاح بذكرىا ،إما=
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الر ً
تدؿ على كثرة الطَّبخ ،كىذه ُّ
ماد ُّ
بذل على ا١بود كالكرـ؛ َّ
تدؿ على كثرًة
ألف كثرةى َّ
اآلكلْب ُّ
كل ىذه (لوازـ عرفيَّة ال عقليٌة) .لكن الدّْاللة
اآلكلْب ،ككثرةي
تدؿ على ا١بود .ك ُّ
ى
تسمى التز ناما إف التيزـ ذل بالعقل ،أمُ :ب ّْ
تصور ا٤بلزكـ
على البلَّزـ َّ
الذىن بأف لزـ من ُّ
ُب ّْ
الزكجية ،أـ
تصور ذل البلَّزـ فيو سواء لزـ ذل ُب ا٣بارج كداللة األربعة على َّ
الذىن ُّ
ٓب يلزمو ُب ا٣بارج ،بل كاف منافينا لو فيو كالبصر للعمى ،كخرج بقيد البلَّزـ لو ُب ا٣بارج
فقط دكف ّْ
السواد داللة
كالسواد للغراب ،فبل َّ
يسمى داللة لفَ (الغراب) على َّ
الذىن َّ
السواد ُب العقل ،كإف لزـ ُب ا٣بارج...
التزاـ ،لعدـ لزكـ َّ
كىنػػا ينبغػػي التَّنبيػػو علػػى أنَّػو لػػيس مػػن شػػرط (داللػػة االلتػزاـ) أف تكػػوف ذىنيػػةن عقليٌػة
فقػػط ،بػػل قػػد تكػػوف (داللػػة االلتػزاـ) داللػػة (لػػزكـ عػػرُب) أمَّ :
أف العقػػل ال ٰبكػػم إال بعػػد
=احَب ناما للمخاطب أك لئلّٔاـ على السامعْب ،أك للنيل من خصمو ،دكف أف يدع لو سبيبل عليو ،أك
لتنزيو األذف عما تنبو عن ٠باعو ك٫بو ذل من األغراض كاللطائف الببلغية" .جواىر الببلغة
(ص ،)َُِ:كُب (اإليضاح) (ص" :) َُّ:أطبق البلغاء على أف آّاز أبلغ من ا٢بقيقة ،كأف االستعارة
أبلغ من التصريح بالتشبيو ،كأف التمثيل على سبيل االستعارة أبلغ من التمثيل ال على سبيل االستعارة،
كأف الكناية أبلغ من اإلفصاح بالذكر .قاؿ الشيخ عبد القاىر :ليس ذل ؛ ألف الواحد من ىذه األمور
تأكيدا إلثبات ا٤بعُب ال يفيده خبلفو ،فليست
يفيد زيادة ُب ا٤بعُب نفسو ال يفيدىا خبلفو بل ألنو يفيد ن

رجبل) ىو كاألسد سواء ُب الشجاعة أف األكؿ أفاد زيادة ُب
أسدا) على قولنا( :رأيت ن
فضيلة قولنا( :رأيت ن

تأكيدا إلثبات تل ا٤بساكاة لو ٓب يفده
مساكاتو لؤلسد ُب الشجاعة ٓب يفده الثاين ،بل ىي أف األكؿ أفاد ن
الثاين .كليست فضيلة قولنا( :كثّب الرماد) على قولنا( :كثّب القرل) أف األكؿ أفاد زيادة لقراه ٓب يفدىا
تأكيدا إلثبات كثرة القرل لو ٓب يفده الثاين .كالسبب ُب ذل أف االنتقاؿ
الثاين ،بل ىي أف األكؿ أفاد ن
ُب ا١بميع من ا٤بلزكـ إٔب البلزـ فيكوف إثبات ا٤بعُب بو كدعول الشيء ببينة ،كال ش أف دعول الشيء
ببينة أبلغ ُب إثباتو من دعواه ببل بينة ،كلقائل أف يقوؿ :قد تقدـ أف االستعارة أصلها التشبيو كأف األصل
أسدا يفيد للمرء شجاعة أًب ٩با
ُب كجو الشبو أف يكوف الشبو بو أًب منو ُب ا٤بشبو كأظهر .فقولنا :رأيت ن
يفيدىا قولنا :رأيت رجبل كاألسد؛ ألف األكؿ يفيد شجاعة األسد ،كالثاين شجاعة دكف شجاعة األسد،
كٲبكن أف ٯباب ٕبمل كبلـ الشيخ على أف السبب ُب كل صورة ليس ىو ذل ال أف ذل ليس بسبب

أصبل" .كانظر :بغية اإليضاح (ّ٨ ،)ٓٓٔ/بتصر ا٤بعاين (ص ،)ِّٔ:دالئل
ُب شيء من الصور ن
مفصبل ُب (ا٤بطوؿ شرح تلخيص ا٤بفتاح) (ص ،)ُْٓ -ُْْ:كشركح
اإلعجاز (ص ،)ٔٗ:كانظر ذل
ن
التلخيص (ْ )ِْٕ/فما بعد.
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مبلحظ ػػة تك ػ ػرار ا٤بش ػػاىدة كالتَّجرب ػػة ال ػػٍب َّ
دؿ الع ػػرؼ عل ػػى ا٤بع ػػُب ا٤ب ػ ػراد ،كالتَّك ػ ػرار عل ػػى
قائم عليو .ك(ا٤ببلزمػة العرفيَّػة) ىنػا
لزكمها..كىذا كثّبه ُب القرآف كالسنُّة ،ك ُّ
كل باب الكناية ه
ػرج يح الكنايػة علػى ا٢بقيقػة،
السباؽ كالقرائن الٍب ت ّْ
السياؽ ك ّْ
إ٭با حكم العقل ّٔا بالنَّظر إٔب ّْ
فيظكم با٤ببلزمة العرفيَّة ،كذل كاضح...
ٖ  -ندم الكافر وحسرته يوم القيامة:

موضػ نظا ُب
كنػػدـ الكػػافر يػػوـ القيامػػة كحسػرتو الػػذم دلَّػت عليػػو ىػػذه اآليػػة ،جػػاء َّ
َُ ْ َ
َ ٍّ َ َ ُ ْ
َ َ َ َّ ْ
َُ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
و
َ
خػر ،كقولػو  :ﵟوأسوا اجلساٌح لٍة رأوا اىػشاب وك ِِض ثحًِٓ ثةىلعع وًْ ال
آيات أي
ى
ْ
َ ْ
َ
َ َ َ َّ ْ
ْ َ
َ
سوا اجلساٌززح ل ٍٍّززة َرأ ُوا اىػززشاب َو َج َػي َِززة
ُحظي ٍُززٔنﵞ [يػونس ]ْٓ:اآليػة .كقولػػو  :ﵟوأ
َ ُ ْ
ََ ْ
األؽالل ِف أ َ ْخ َ
ةق اذليَ زف ُصواﵞ [سبأ ]ّّ:اآلية .كقولو  :ﵟكةلٔا ية خزْسدِة لَع ٌَة
ِ
ِ
َ
َ
ٍّ
ـَ ٍّص ْغ َِة ذِ َ
يٓةﵞ [األنعاـ ]ُّ:اآلية .ك(ا٢بسػرة) أش ُّػد النَّدامػة .كقولػو  :ﵟ َوكةل اذلي ََ ات َج ُػٔا

ٍّ ُ َ
َ ْ َ ٍّ َ َ ً َ َ َ َ ٍّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ٍّ ُ
ََ
اَّلل أ ْخ ٍَةل َ ُٓ ًْ َخ َ َ
َبأوا ٌ ٍِِّة َن َشل َِم يُصيٓ ُ
ات غييْ ِٓ ًْ َو ٌَزة
ْس
ً
لٔ أن جلَة ن ٍّصة ذِتَبأ ًٌِِٓ نٍة ت
ٍ
ِ ِ
ُ ْ َ
َ
َ ٍّ
بالرسػػوؿ
ْززً َِززةرِ ِج ٌِززَ اجلززةرِﵞ [البقػػرة ،]ُٕٔ:حيػ يتمػ َّػُب الكػػافر أف يكػػوف آمػػن َّ
يق ػا إٔب ا١بنَّ ػة ُب قولػػو ىنػػا :ﵟيَززة
ُ ب دار الػ ُّػدنيا ،ك َّاٚب ػذ معػػو سػ ن
ػبيبل ،أم :طر ن
َ ً
ََْ
ٍّ َ ْ ُ
الص ُ
ت ٌَ َع ٍّ
ػظا ُب آيػات أخػر كقولػو :
ض
مو
ػاء
ج
]
ِٕ
ػاف:
ق
الفر
[
ﵞ
يال
ِ
ظ
ل
ٔ
ظ
ش
اَّت
ِن
ِ
ِ
حلت ِ
َن
َ
ٍّ ُ َ
َُ ُ َ
ُ
ززٔن يَززة َحلْتَ َِززة أ َغ ْػ َِززة ٍّ َ
ززٔ َم ُت َل ٍّي ُ
ﵟيَ ْ
اَّلل َوأ َغ ْػ َِززة الصظززٔالﵞ
ززت ُو ُجززْٔ ُٓ ًْ ِِف اجلٍّززةرِ حلٔل

[األحزاب..،]ٔٔ:إٔب غّب ذل .

والصداقة:
األخوة َّ
ٗ َّ -

الص ػػداقة ن ػػوع م ػػن احملب ػػة َّإال أهن ػػا أخ ػػص منه ػػا ،فه ػػي ا٤ب ػػودة بعينه ػػا..كىي عبلق ػػة
اجتماعيػة بػػْب شخصػْب أك أكثػػر ،تبػُب علػى أسػاس مػػن ا٤بػودة كالتعػػاكف بيػنهم ،كتبػػدأ مػػن
انفعاؿ عاطفي ىادئ ،كتنتهي إٔب أف تستظوذ على النفس ،كتؤثر ُب السلوؾ.
ٜبارا طيبة ،كترقى إٔب ٧ببة منبثقة من
كالصداقة إذا كانت مرتبطة بالعقيدة فإهنا تثمر ن
العقيدة ،متأثرة بأخبلقها كأدبياها..فهي ٧ببة خالصة هلل .
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أم عاطفػة أخػرل ،فػإف
كقد يكوف للصداقة من األثر ُب ا٤بنهج كالسلوؾ مػا يفػوؽ َّ
ػّبا لػػو ُب الصػػبلح كالكػػرـ،
كػػاف الصػػديق صػػا٢بنا كػػرمي ا٣بلػػق غػػدا القػرين بعػػد ا٤بخالطػػة نظػ ن
لئيما ،اقتفى أثره ،كسار على هنجو.
كإف كاف سيء ا٣بلق ن
قاؿ الشاعر:
كس ٍل عن قى ًرينو***ف يك ُّل قري ون با٤بقا ًرًف يقتدم)(ُ).
(عن ا٤برء ال تى ٍسأ ٍىؿ ى
قاؿ ابن القيم ٦" :بالسة العارؼ تدعوؾ من ست إٔب ست :من الش إٔب
اليقْب ،كمن الرياء إٔب اإلخبلص ،كمن الغفلة إٔب الذكر ،كمن الرغبة ُب الدنيا إٔب الرغبة
ُب اآلخرة ،كمن الكرب إٔب التواضع ،كمن سوء الطوية إٔب النصيظة"(ِ).
كلقد حذر اهلل  من صظبة أىل الشر كالفساد ،كأمر بصظبة أىل الفضل
ٍّ َ ُ ُ
ٍّ ُ
كالرشاد كالصبلح ،فقاؿ عز من قائل :ﵟيَة َخ َّح َٓة اذلي ََ َ
اَّلل َوكُٔٔا ٌَ َع
آٌ ُِٔا اتلٔا
َّ

َ َْ ُ َ
َ ْ ْ َْ َ
ٍّ
َ
ٔن َر ٍّب ُٓ ًْ ثِةىْ َؾ َساة ِ َواى ْ َػ ِ ّ
ش
َب جف َعم ٌَ َع اذليَ يسغ
الصةدِرِ ﵞ [التوبة ،]ُُٗ:كقاؿ :ﵟواص ِ
ِ
ُ ُ َ
ج َٓ ُّ َو َال َت ْػ ُس َخيْ َِ َ
ون َو ْ
يس ز َ
اتيَةة ِ َّ
ةك َخِْ ُٓ ًْ دُص ُ
ادلجْ َية َو َال دُ ِػ ْع ٌَ َْ أ َ ْد َفيْ َِة كَيْجَ ُّ َخَْ
يِ َح ْ َ
ي ِصيس
ِ ِ
َ
َ َ ْ ُ
ْ َ ٍّ َ
ذِن ِصُة َوات َج َع ْ َٔاهُ َوَكن أم ُصهُ ـ ُص ًغةﵞ [الكهف.]ِٖ:

كُب ا٢بدي (( :ال تصاحل إال مؤمنا وال ي ك طعامك َّإال تقي))(ّ).
كأخرب اهلل



عن ندـ أىل النار؛ بسبب صظبتهم ألىل الفساد ،فقاؿ

ً
َ َ ْ َ َ َ َّ ٍّ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ٍّ َ ْ ُ
ت ٌَ َع ٍّ
الص ُظٔ ِل َظِِيال  27يَة
 :ﵟوئم حػض اىظةل ًِ لَع يسيِّ حلٔل ية حلت ِِن اَّتش
ً
َ َ ٍّ ْ ُ َ
َ َ
َويْي َ حلْتَ ِِن ل ًْ خَّتِش ـالًُة َري ِيال 28ﵞ [الفرقاف .]ِٖ-ِٕ:فهذا تنفّب من صظبة أىل السوء

كالباطل.

(ُ) ديواف طرفة بن العبد (ص.)ِّ:
(ِ) مدارج السالكْب (ّ.)ِِّ/
(ّ) أخرجو ابن ا٤ببارؾ [ّْٔ] ،كالطيالسي [ُِِّ] ،كأٞبد [ُُّٓٓ] ،كالدارمي [َِٕٓ] ،كأبو داكد
[ِّْٖ] ،كالَبمذم [ِّٓٗ] ،كقاؿ" :حسن" .كما أخرجو :أبو يعلى [ُُّٓ] ،كابن حباف [ْٓٓ]،
أيضا :البيهقي ُب (شعب اإلٲباف)
كا٢باكم [ُٕٗٔ] ،كقاؿ" :صظيح اإلسناد" ،ككافقو الذىيب ،كأخرجو ن
[ِّٖٗ].
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كا٢باصل أف صظبة أىل الباطل تورد صاحبها ا٤بهال  ،كُب ا٤بقابل فإف صظبة
أرباب العزائم كا٥بمم ،كمشاركة آّدين تبع ُب النفس ا٥بمة ،كتولد ا٢برارة كالشوؽ؛
لتقليدىم كالتشبو ّٔم ،كىي من أسباب النجاة كالرفعة ،كما أف صظبة أىل الباطل تؤثر
ُب الصد عن ا٢بق.
ٜبارا طيبة إ٭با تبُب على احملبة كالصدؽ كاإلخبلص ،كإف
كالصداقة الٍب تدكـ كتثمر ن
٥بذه احملبة مقتضيات تقدـ بياهنا يٙبىف يّْز على احملبة الصادقة.
األخوة ا٢بقيقيَّة ىي الٍب تقوـ على اإلٲباف كاحملبة ُب اهلل  كهلل ،كليس من
ك َّ
و
أجل و
مصلظة شخصيَّة ،أك عصبيَّة قبليَّة ،أك غّب ذل من ا٤باديَّات،
منفعة دنيويَّة ،أك
فما كاف هلل  داـ كاتَّصل ،كما كاف لغّبه انقطع كانفصل.
كقد قيلَّ :
إف الكلمة منفردة كحيدة ال تعدك أف تكوف ر٠بنا ،قد تيفهم معُب،
فيض معانيها  ،كٝباؿ قدرىا ال يدرؾ َّإال باتساقها مع غّبىا من الكلمات،
كلكن ى
ككذل ىو حاؿ ا٤بؤمن مع إخوانو كأحبابو-..كما تقدـ.-
"فإف صفا ل أخ فكن بو أشد ضننا من بنفائس أموال ٍ ،ب ال يزىدن فيو أف
خلقا أك خلقْب تكرىهما؛ فإف نفس الٍب ىي أخص النفوس ب ال تعطي
ترل ن
ا٤بقادة ُب كل ما تريد ،فكيف بنفس غّبؾ؟ كٕبسب أف يكوف ل من أخي
أكثره"(ُ).
ثامنًا:

ْ َ

ْ

َ َ َ
اْل َِّﵞ [األنعاـ:]ُِٖ:
ﵟية ٌػَش ِ

العامة).
سبق ما يتعلَّ يق ٗبعُب ىذه ّْ
الصيغة ،كمواضعها ُب (النّْداءات َّ
كقد ى
َ َ ْ َ َ ْ
ْ
اْل َِّ َوا ن ِطﵞ [األنعاـ:]َُّ:
تاسعا :ﵟية ٌػَش ِ
ً

العامة).
سبق ما يتعلَّ يق ٗبعُب ىذه ّْ
الصيغة ،كمواضعها ُب (النّْداءات َّ
كقد ى
(ُ) رسائل ا١باحَ (ْ.)ٕٖ/
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عاشرا:
ً

ََ

ﵟيَة ثَ ِِن آدمﵞ [األعراؼ:]ِٔ:

العام ػ ػػة)،
ػبق م ػ ػػا يتعلَّ ػ ػ يػق ٗبع ػ ػػُب ى ػ ػػذه ال ّْ
ص ػ ػػيغة ،كمواض ػ ػػعها ُب (النّْ ػ ػػداءات َّ
كق ػ ػػد س ػ ػ ى
[الصافات.]ٕٓ –ُٓ:

الحادي عشر:

َ

ﵟيَة ُب ٍّ
ِنﵞ [ىود:]ِْ:

ٔ  -مواضع ورود هز الصيغة:
َ ْ

َْ

َ ُ

َ

ِن ْارنت ٌَ َػِة َوال دس َْ ٌَ َع اىنـ ِص َ
ﵟيَة ُب َ ٍّ
يَﵞ [ىود.]ِْ:
ِ

األكؿ:
ا٤بوضع َّ
َ َ
َ ُ َ ٍّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ
ُ َ َ
زم َنيْ ً
زساﵞ
يزةك لَع إِر َٔد ِزم ذ َيهِيزسوا ل
ا٤بوضػع الثَّػاين :ﵟية بزِن ال تلصز رؤ

[يوسف.]ٓ:

ُْ ْ

ٍّ

ﵟيَة ُب َ ٍّ
َشك ثِةَّلل ِﵞ [لقماف.]ُّ:
ِن ال ت ِ

ا٤بوضع الثَّال :
َ َ
َ ُ َ ٍّ ٍّ َ ْ َ ُ
م ٌِسْ َل َةل َ
خ ٍّج ٍح ٌ َِْ ر ْصد ٍلﵞ [لقماف.]ُٔ:
الرابع :ﵟية بِن إِجٓة إِن د
ا٤بوضع َّ
َ
ٍّ َ
ا٤بوضع ا٣بامس :ﵟيَة ُب َ ٍّ
ِن أك ِ ًِ الصالةﵞ [لقماف.]ُٕ:
السادس:
ا٤بوضع َّ

َ َ

ّ َ

ْ َ

َ ّ ََُْ َ

ﵟكةل يَة ُب َ ٍّ
ِن إ ِ ِّن أ َرى ِِف ال ٍَِ ِ
ةم خ ِّن أذحمﵞ [الصافات.]َُِ:

ٕ  -القراءا :
ا٤بفسػرين ،فقػد
الصيغة
كُب ىذه ّْ
ه
القَّراء ،كىػذا ا٣بػبلؼ قػد ذكػره بعػض ّْ
اختبلؼ بْب ي
اختلف ُب :ﵟيَة ُب َ ٍّ
السابقة ،أعِب ُب اآلية الػٍب ُب (سػورة ىػود) ،كالػٍب جػاء
ِنﵞ ُب اآليات َّ
ذكرىػػا ُب موضػػع كاحػػد ،كُب (سػػورة يوسػػف) ُب موضػػع كاحػػد ،ك(سػػورة لقمػػاف) ُب ثبلثػػة
َّ
ألف
ػص -بفػػتح اليػػاءُ -ب (الس ػتَّة)(ُ)؛ ذل ػ
مواضػػع ،كُب َّ
(الصػػافات) ُب موضػػع" .فظفػ ه
بالس ػكوف
أصػػل ابػػن( :بنػػو) صػػغر علػػى (بنيػػو) فاجتمعػػت الػواك كاليػػاء ،كسػػبقت إحػػداٮبا ُّ
(ُ) أمُ :ب ا٤بواضع (الستَّة) اآلنفة ّْ
الذكر.
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قلبت الواك ياء ،كأدغمت فيهاٍ ،بَّ ٢بقهػا (يػاء اإلضػافة) .فاسػتثقل اجتماعهػا مػع الكسػرة
ألفاٍ ،بَّ حذفت األلف اجتزاء عنها بالفتظة.
فقلبت ن
(ُ)
األكؿ مػن (لقمػاف) :ﵟيَة ُب َ ٍّ
ِن ال
كقرأ أبو بكر ىنا كذل بالفتح .كقرأ ابػن كثػّب َّ
َ َُ َ
ُ ْ ْ ٍّ
َ
ٍّ
٨بففة ،كاختلف عنػو ُب األخػّب منهػا..ﵟية ب ٍّ
ةَّللِﵞ بسكوف الياء َّ
ِن أك ِز ًِ الصزالةﵞ
َشك ث ِ
ت ِ
ػاألكؿ ،كافقػػو ابػػن
الس ػكوف كػ َّ
فػػركاه عنػػو البػ ُّ
ػزم كظفػػص ،كركاه عنػػو قنبػػل بػػالتَّخفيف مػػع ُّ
٧بيص ػػن عل ػػى التَّخفي ػػف فيهم ػػا .كال خ ػػبلؼ ع ػػن اب ػػن كث ػػّب ُب كس ػػر الي ػػاء مش ػ َّػددة ُب
َ ُ َ ٍّ ٍّ َ ْ َ ُ
م ٌِسْ َل َةل َخ ٍّج ٍح ٌ َِْ َر ْ
زص َد ٍلﵞ ،كبػو قػرأ البػاقوف ُب
األكسػط مػن (لقمػاف) ﵟية بِن إِجٓة إِن د
تﵞ ُب مػيم ﵟ ٌَ َػ َ
(الستَّة) .كأدغم بػاء ﵟ ْار َن ْ
ػائي كيعقػوب .كاختلػف
س
الك
ك
ػرك
م
ع
ػو
ب
أ
ﵞ
ة
ِ
ُّ
عن ابن كثّب كعاصم كقالوفَّ ،
كخبلد.
كالوجهاف صظيظاف عن كل منهم .كالباقوف باإلظهار"(ِ).
ِن ال َت ْل ُص ْ
كيقوؿ العبلمة ٧بمد الطَّػاىر بػن عاشػور ُ ب قولػو  :ﵟيَة ُب َ ٍّ
ْ

ََ

َ

َ

َ

ْ
ُ َ
ر َٔد َِم ذ َيه ُ
ِيسوا ل َم نيْ ًساﵞ" :النّْداء مع حضور ا٤بخاطب مسػتعمل ُب طلػب
رؤيةك لَع إ ِ
َُّ
إحضار ّْ
ِنﵞ -بكسػر اليػاء ا٤بش َّػددة -تصػغّب
الذىن اىتماما بػالغرض ا٤بخاطػب فيػو .كﵟب ِ
(ابػػن) مػػع إضػػافتو إٔب (يػػاء ا٤بػػتكلّْم) ،كأصػػلو( :بػينىػٍيػػوم) أك (بػينىػٍييػػي) علػػى ا٣بػػبلؼ ُب َّ
أف
(ُ) ىو شعبة بن عياش الكوُب ا٤بقرئ.
(ِ) إٙباؼ فضبلء البشر (ُ ،)ْٓٓ/كانظر :دراسات ألسلوب القرآف الكرمي (ّ .)ِٓٔ/النَّشر (ِ.)ِّٓ/
َ ُ َ ٍّ َ
ِن ْارن ْت ٌَ َػ َِةﵞ "قرأ ابن كثّب ،كنافع ،كأبو عمرك ،كعاصم ،كابن
كُب (زاد ا٤بسّب) :قولو  :ﵟية ب
َ

َ ُ َ ٍّ ْ ْ
بِب) -
عامر ،كٞبزة ،ك
ُّ
الكسائي :ﵟية بِن ارنتﵞ مضافة ،بكسر الياء .كركل أبو بكر عن عاصم (يا ى
مفتوحة الياء -ىا ىنا ،كباقي القرآف مكسورة .كركل حفص عنو بالفتح ُب كل القرآف :ﵟيَة ُب َ ٍّ
ِنﵞ إًذا كاف
ّْ
احدا .قاؿ النَّظويوف :األصل ُب ﵟ ُب َ ٍّ
ِنﵞ ثبلث ياءات ،ياء التَّصغّب ،كياء بعدىا ىي الـ الفعل ،كياء
ك ن
بعد الـ الفعل ىي ياء ا ًإلضافة .فمن قرأ :ﵟيَة ُب َ ٍّ
ِنﵞ أراد :يا بنيي ،فظذؼ ياء اإلضافة ،كترؾ الكسرة

ُّ
تدؿ عليها ،كما يقاؿ :يا غبلـ أقبل .كمن فتح الياء ،أبدؿ من كسرة الـ الفعل فتظة؛ استثقاال الجتماع
الياءات مع الكسرة ،فانقلبت ياء ا ًإلضافة أل نفاٍ ،بَّ حذفت األلف كما ٙبذؼ الياء ،فبقيت الفتظة على
حا٥با .كقيل :إًف ا٤بعُب :يا بِب آمن كاركب معنا" .زاد ا٤بسّب (ِ ،)ّٕٔ/كانظر :تفسّب القرطيب (ٗ، )ّٗ/
السبع (ُ.)ُٖٕ/
احملرر الوجيز (َّّ ،)ُْٕ/
ا٢بجة ُب القراءات َّ
َّ
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فإهنػػا أدغمػػت فيهػػا
ػدـ ظهورىػػا ىػػي كاك أـ يػػاء .كعلػػى كػػبل التَّقػػديرين ٌ
ػزـ عػ ي
(الـ ابػػن) ا٤بلتػ ى
لتماثلهمػا فصػػار (بنىػيٌػي) .كقػػد
(يػاء التَّصػغّب) بعػػد قلػب الػواك يػػاءن لتقػارب اليػػاء كالػواك ،أك ى
اجتمع ثبلث ياءات فلزـ حذؼ كاحػدة منهػا فظػذفت يػاء ا٤بػتكلم لزكمػا كألقيػت الكسػرة
ػذؼ (يػاء ا٤بػتكلّْم)
الٍب اجتلبت ألجلها على (ياء التَّصغّب) داللػة علػى اليػاء احملذكفػة .كح ي
كٖباصػة إذا كػاف ُب إبقائهػا ثق هػل كمػا ىنػا؛ َّ
ألف التقػاء يػاءات
من ا٤بنادل ا٤بضاؼ شائع،
ٌ
الصػغّب؛ أل ٌف
ثػبلث فيػو ثقػل .كىػذا التٌصػغّب كنايػة عػػن ٙببيػب كشػفقة .نػزؿ الكبػّب من ػزلة َّ
الصغّب أف ٰبب كيشفق عليو .كُب ذل كناية عن إ٧باض النُّصح لو"(ُ).
شأف َّ
ٖ  -ما يستفاد من النداءا بهز الصيغة:
ا٢باص ػ ػ يػل َّ
الش ػ ػػفقة
الص ػ ػػيغة فيه ػ ػػا النُّص ػ ػػح كالتَّظب ػ ػػب ك َّ
الس ػ ػػابقة ّٔ ػ ػػذه ّْ
أف النّْ ػ ػػداءات َّ
كالعاطف ػػة ،فم ػػا يري ػػد الوال ػػد لول ػػده إال ا٣ب ػػّب ،كفيه ػػا امتث ػػاؿ أمػ ػ ًر اهلل  كم ػػا ُب ن ػػداء
إبراىيم  البنو.
األكؿ –نداء نػوح  البنػو– يهتػف بولػده الشَّػارد ح َّػٌب ال ينخػر ىط
ففي النّْداء َّ
ػاألبوة ا٤بلهوفػة،
ُب سل الكافرين ا٤بخالفْب ألم ًر اهلل َّ ،
البنوة العاقَّػة ال ٙبفػل ب َّ
كلكن َّ
كال تق ػػدّْر م ػػدل ا٥ب ػػوؿ ،كم ػػا ٰب ػػدؽ ّٔ ػػا م ػػن ج ػ َّػراء ٨بالف ػػة أم ػػر اهلل  ،في ػػأٌب النُّص ػػح
أف ُب النّْػداء مػا ي ُّ
ػدؿ علػى َّ
األبوة ا٤بدركة ٢بقيقة ا٥بوؿ ،كمػا َّ
أف الوشػيجة الػٍب
كالشَّفقة من َّ
ٯبتمع عليها النَّاس ُب ىذا الدّْين تتميَّز عن كشػيجة الػدَّـ كالنَّسػب كالقػوـ كالعشػّبة كاللَّػوف
كاللُّغة كا١بنس كالعنصػر كا٢برفػة كالطَّبقػة ،ف َّ
ػإف ىػذه الوشػائج قػد توجػد أك يوجػد بعضػها ٍبَّ
تنقطع ،فعلم َّ
البنوة أك األخ َّػوة ُب الػدّْين أقػول مػن البن َّػوة كاألخػوة ُب النَّسػب؛ ألهنػا قػد
أف َّ
األخوة ُب الدّْين فبل تنقطع ٗبخالفة النَّسب.
البنوة أك َّ
تنقطع ٗبخالفة الدّْين ،ك َّأما َّ
كلكن ماذا كانت النَّتيجة بعد ىذا النّْداء كىذا النُّصح؟
السبع (ُ .)ِٖٓ –ِْٖ/انظر :دراسات
(ُ) التَّظرير كالتَّنوير (ُِ .)ُِّ/كانظرَّ :
ا٢بجة ُب القراءات َّ
ألسلوب القرآف الكرمي (ّ ،)ِٓٔ/ا٤بقتضب (ْ ،)ِْٗ/البظر احمليط (ٓ ،)ِِٔ/البياف ُب غريب
إعراب القرآف الكرمي (ِ ،)ُٓ–ُْ/الفريد (ِ.)ِٔٗ-ِٖٔ/
223

ػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
َ َ

َْ

ْ

ُ ََ َ

ْ ْ

َ

 :ﵟ َوخةل ثَحِ ُٓ ٍَة ال ٍَ ْٔج ـنن ٌ ََِ ال ٍُؾ َصرِ ﵞ [ىود.]ّْ:

قاؿ اهلل
حاؿ ا٤بوج بْب الولد ّْ
الرحيم ،فكاف الولد من ا٤بغرقْب.
العاؽ ،كالوالد َّ
الصػػيغة مػػن النّْػػداء نػػداء يعقػػوب  البنػػو يوسػػف
كُب ا٤بوضػػع الثَّػػاين مػػن ىػػذه ّْ
 ،كتش ػػَبؾ رؤي ػػا يوس ػػف  ،م ػػع رؤي ػػا إبػ ػراىيم - ال ػػٍب س ػػتأٌبُ -ب
حق.
كوف رؤيا األنبياء ّّ 
كُب نداء يعقوب  ليوسف  ما ُّ
يدؿ علػى َّ
أف يعقػوب  علػم
َّ
أف اهلل  سيصػطفي يوسػف  للنُّب َّػوة ،كيػنعم عليػو بشػرؼ الػدَّارين ،فخػاؼ عليػػو

للش ػػيطاف
ػص رؤيػػاه علػػى إخوتػػو حػ َّػٌب ال يكػػوف َّ
ىح ىسػػد اإلخػػوة؛ ك٥بػػذا نصػػظو بػػأف ال يق ػ َّ
مدخل إٔب نفوسهم فيدبّْركا ليوسػف  أم نػرا يسػوؤهَّ ،..
ػدك
كإف الشَّػيطاف لئلنسػاف ع ّّ
ه
الشػػر ،كلك ّْػل نعمػ وة حاسػػد ،كال
مبػْب يػػوغر صػدكر النَّػػاس بعضػػهم علػى بعػػض ،كيػزيّْ ين ٥بػػم َّ
نعمة أعظم من ىذه النّْعمة ،كليس للمظسود أسلم من إخفاء نعمتو عن ا٢باسد.
كُب نداء لقمػاف  البنػو ا٤بوعظػة كالعاطفػة كالنُّصػح كالتَّوجيػو كاإلرشػاد ،ينهػى
الشػػرؾ ،كيعلّْػ يػل ذل ػ بأنَّػػو ظلػ هػم عظػػيم ،كيؤّْكػػد ىػػذه ا٢بقيقػػة مػ َّػرتْب ،مػ َّػرة بتقػػدمي
ابنػػو عػػن ّْ
كمرة بػ َّ
(إف) ك(البلـ) ،كىػذه النَّصػيظة ىػي ا٢بقيقػة ا٣بالػدة الػٍب دعػا
النَّهي ،كفصل علَّتوَّ ،
الرسػػل  ،كالػػٍب ٯبػػب أف َّ
تتظقػػق ُب كػ ّْػل ٨باطػػب ،كيعمػػل كػ ُّػل داعيػ وػة
إليهػػا ٝبيػ يػع ُّ
السامعْب..
على غرسها ُب نفوس َّ
َْ
ْ َ ُ َْ َ
ْ
َ ُ َ ٍّ ٍّ
ْ َ َْ َ َ ُ
زذس َْ ِِف َصزز َص ٍة أو ِِف
ِن إِج َٓة إِن دم ٌِسلةل َخ ٍّجز ٍح ٌِزَ رزصد ٍل ذ
كُب قولػو :ﵟية ب
َْ َْ
ٍّ
ت ث َٓة ٍّ ُ
ات أ َ ْ
اَّللﵞ مقتضػى ذلػ اإلشػعار بوقػوع ا١بػزاء علػى جزئيَّػات
أ
ي
ض
ِ
ر
األ
ِف
و
ِ
الع ٍَ َٔ ِ
ِ
ِ
األعمػػاؿ ،كأنَّػػو ال يفػػوت اهلل  عمػ هػل ،كذل ػ يصػ ّْػور عظمػػةى اهلل  كدقَّتػػو كعدلػػو،
ََ َ ُ َْ َ َ ْ ْ َ َْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َْ
ةٌ ِح ـال تظي ًُ جف ٌط
كقضػاءه بالقسػط..قاؿ اهلل  :ﵟوُظع الٍٔازِيَ اى ِلعع ِحلٔ ِم اى ِلي
َ

َ

َ

َ

َ ًْ ْ
ِإَون ا َن ٌِسْ َلةل َخ ٍّج ٍح ٌ َِْ َر ْص َد ٍل خدَحْ َِة ث ِ َٓة َوك َى ث ِ َِة َخةظِزِ ِ َ ﵞ [األنبيػاء ،]ْٕ:كقػاؿ اهلل
ش حب ة

َ
َ َ
ْ
ُ ُ َ
َتى ال ْ ٍُ ْ
ط َع اىْه َِذ ُ
ةب َذ َ َ
ج ِص ٌِ َ ُمشفِلِ َ م ٍٍِّة ذِيِّ َويَلٔلٔن يَة َويْي َذ َِة ٌَزة ِل ْزشا
 :ﵟ َو ُو ِ
ْ
َ
ُ َ ُ َ ًَ َ َ ًَ َ ْ َ َ
ْ َ
ةْة َو َو َج ُسوا ٌَة َغ ٍِئُا َخ ِ ً
ةُضا َوال َحظي ًُِ َر َّبم
ةب ال حؾةدِر ص ِؾية وال نجِية إال أخص
اىهِذ ِ
َ
أ َخ ًساﵞ [الكهػف ،]ْٗ:كاهلل  عػآب البػواطن كاألسػرار ،كخفايػا القفػار كالبظػار .قػاؿ اهلل
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َّْ َ َْ ْ َ َ َ ْ ُ
َُ َََُْ َ
َََُْ
َ َْ ُ ََ ُ َْْ
زل ُع ٌ ْ
ِزَ
َب واْلد ِص وٌة تع
 :ﵟوغِِسه ٌفةد ِح اىؾي ِ
ت ال حػيٍٓة إال ْٔ ويػيً ٌة ِِف اى ِ
َو َركَح إال َح ْػيَ ٍُ َٓة َوال َخ ٍّجح ِف ُظيُ ٍَةت األَ ْر ِض َوال َر ْغت َوال يَزةبط إال ِف ن َ
زةب ٌُجِز ٍ ﵞ
ِذ
ِ
ٍ
ِ
ٍِ
ٍ ِ
ٍ
ٍ

الَبىيػب مػن عمػل
[األنعػاـ .]ٓٗ:كُب ذلػ ا٢بػ ُّ علػى مراقبػة اهلل  ،كالعمػل بطاعتػو ،ك َّ
قل أك كثر.
القبيح َّ
تام ػػة بأركاهن ػػا كش ػػركطها ككاجباه ػػا؛ َّ
ألهن ػػا
كأم ػػر لقم ػػاف  ابن ػػو ب ػػأداء َّ
الص ػػبلة ٌ
كصاه بأعظم الطَّاعات..
عماد الدّْين ،كأكرب العبادات البدنيَّة ،كلذل
َّ
ػرحم ،..كتنفيػ ػػذ ألمػ ػػر اهلل
كنػ ػػداء إب ػ ػراىيم  البنػ ػػو  نػ ػػداء شػ ػػفقة كتػ ػ ُّ
 ،كُب ذل ػ ػ داللػ ػػة علػ ػػى َّ
أف الػ ػػوحي يػ ػػأٌب مػ ػػن اهلل  إٔب األنبيػ ػػاء ُ ب

ام قََّ ْلبََّّي))(ُ) ،فمػػا
اليقظػة كا٤بنػاـ ،ككػػاف َّ
ام َعينََّّي وال يََّنََّ ُ
الرسػوؿ  يقػػوؿ(( :تََّنََّ ُ
ػَبدد ُب التَّضػػظية بفلػػذة كبػػده ،كٲبضػػي ُب طاعػػة اهلل
الصػػرب فػػبل يػ َّ
كػػاف منهمػػا إال الثَّبػػات ك َّ
الرضػا بقضػػاء اهلل  كقػدره ،..فمػػاذا
 ،كمػا كػػاف مػن االبػػن إال الطَّاعػة كالتَّسػػليم ك ّْ
َََ َْ ُ ْ َ
يمﵞ [الصافات.]َُٕ:
كاف بعد ذل من أمر؟ يقوؿ اهلل  :ﵟوـسحِةه ثِشِث ٍح غ ِظ ٍ
َ َ
َ
خﵞ [يوسف:]ْ:
الثاني عشر :ﵟية خث ِ

ٔ  -مواضع ورود هز الصيغة:
الصيغة فهي (ٜبانية) على النَّظو التَّإب:
أما مواضع كركد ىذه ّْ
[يوسف.]ََُ – ْ:
[مرمي.]ْٓ – ْْ – ّْ – ِْ:
مركم عن عبد اهلل بن مسلمة عن مال عن سعيد ا٤بقربم عن أيب سلمة بن عبد الرٞبن ،أنو سأؿ
(ُ) ا٢بدي
ّّ
عائشة  :كيف كانت صبلة رسوؿ اهلل ُ ب رمضاف؟ قالت :ما كاف يزيد ُب رمضاف
كال ُب غّبه على إحدل عشرة ركعة ،يصلي أربع ركعات ،فبل تسأؿ عن حسنهن كطو٥بنٍ ،ب يصلي أربعا،
فبل تسأؿ عن حسنه ن كطو٥بنٍ ،ب يصلي ثبلثا ،فقلت :يا رسوؿ اهلل تناـ قبل أف توتر؟ قاؿ(( :تناـ عيِب
كال يناـ قليب)) .صظيح البخارم.]ّٓٔٗ[ ،
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[القصص.]ِٔ:
[الصافات.]َُِ:
َّ
ٕ  -القراءا :

ّ ََ
َ َ
ْ
ُ
َ
ززخ إ ِ ِّن رخيززخﵞ [يوسػػف- ]ْ:بفػػتح التَّػاءُ -ب ٝبيػػع
ػن عػػامر  :ﵟيززة خث ِ
قػرأ ابػ ي

القػػرآف ،كق ػرأ البػػاقوف -بكسػػر التَّ ػاء -علػػى اإلضػػافة إٔب نفسػػو األصػػل (يػػا أيب) فظػػذفت
ألف (ياء اإلضافة) ٙبذؼ ُب النّْداء كمػا ٰبػذؼ التَّنػوين ،كتبقػى الكسػرة ت ُّ
الياء؛ َّ
ػدؿ علػى
الياء ،كمػا تقػوؿ( :رب اغفػر ٕب) .كُب التَّن ػزيل :ﵟ َر ّ َ ْ َ ْ َ
زِنﵞ [يوسػف ،]َُُ:كﵟيَزة
ّْ
ِ
ب كزس آدحذ ِ
كَز ْ
زٔ ِمﵞ [البقػرة ،]ْٓ:كاألصػل( :يػػا قػومي) فظػذفت اليػػاء ،كإ٭بػا ٙبػػذؼ ُب النّْػداء؛ َّ
ألف بػػاب
النّْػداء بػػاب التَّغيػّب كا٢بػػذؼ .ك َّأمػا إدخػػاؿ تػاء التأنيػ ُب (األب) فقػاؿ قػػوـ :إ٭بػا دخلػػت
للمبالغػػة كمػػا تقػػوؿَّ :
كنسػابة ،فػػاجتمع (يػػاء ا٤بػػتكلّْم) كالتَّػاء الػػٍب للمبالغػػة فظػػذفوا
عبلمػػة َّ
ألف الكسرة ُّ
الياء؛ َّ
تدؿ عليها.
(ُ)
َّ
عوض ػ ػا ع ػ ػػن (ي ػ ػػاء
)
ألب
ا
(
ُب
ػت
ػ
ػ
م
كلز
ػرت
ػ
ػ
ث
ك
اء
ػ
ػ
ت
ال
إف
:
الزج ػ ػػاج 
َّ
كق ػ ػػاؿ َّ
ن
اإلضافة)؛ فلهذا كسرت التَّاء؛ َّ
ألف الكسرة أخت الياء ،كمن فتح فلو كجهاف:
ألفػاٍ ،بَّ حػػذؼ األلػػف
أحػدٮبا :أف يكػػوف أراد (يػا أبتػػا) فأبػدؿ مػػن (يػاء اإلضػػافة) ن
أف الكػسرة ُّ
كما ٙبذؼ الياء كتبقى الفتظة دالَّةن على األلف كما َّ
تدؿ على الياء.
كالوجو اآلخر :أنَّو إ٭با فتح التَّاء؛ َّ
بدؿ من (ياء ا٤بتكلّْم) ،كأصػل (يػاء
ألف ىذه التَّاء ه
ا٤بتكلّْم) الفتح فتقوؿ( :يا غبلمي) ،كإ٭با قلنا ذل ؛ َّ
ألف الياء ىػو اسػم ،كاالسػم إذا كػاف

فلمػا كػاف أصػل ىػذه اليػاء
على حرؼ كاحػد فأصػلو ا٢بركػة ،فتكػوف ا٢بركػة تقويػةن لبلسػمَّ ،
ألهنا بدؿ مػن ا٢بػرؼ الػذم ىػو أصػلو لي َّ
الفتظة كاف الواجب أف تفتح؛ َّ
ػدؿ علػى ا٤ببػدؿ.
كحجتيهمػا َّ
أف التَّغيػّبات تكػوف
كقف ابن كثػّب كابػن عػامر  ﵟية أثزّﵞ علػى ا٥بػاءَّ ،
ُب حػػاؿ الوقػػف دكف اإلدراج فتقػػوؿ( :رأيػػت زيػ نػدا) ،فتقػػف عليػػو بػػاأللف ،ككقػػف البػػاقوف
للزجاج (ّ.)ٖٗ –ٖٖ/
(ُ) معاين القرآف كإعرابوَّ ،
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بالتَّاء ،كحجتهم أف ىذه التاء بػدؿ مػن اليػاء فكمػا أف اليػاء علػى صػورة كاحػدة ُب الوصػل
كالوقف فكذل البدؿ ٯبب أف يكوف مثل ا٤ببدؿ منو على صورة كاحدة"(ُ).
ٖ  -إجمال اإلعرا :
َ

زخﵞ منػادل مضػاؼ منصػوب بالفتظػػة ا٤بق َّػدرة علػى مػا قبػل (يػاء ا٤بػػتكلّْم)
كﵟيَزة خثَز ِ
ا٤ببدلة تاء ،كنقلت كسرة ا٤بناسبة إٔب التَّاء ،كالتَّاء مضاؼ إليو(ِ).
َ
كا٢باصػػل َّ
ززخﵞ ٩بَّػػا ٓب يسػػتعملوه َّإال ُب النّْػػداء إدخػػاؿ تػػاء التَّأنيػ علػػى
أف ﵟيَززة خثَ ِ
(األب) ك(األـ) ،كىي عوض من (ياء ا٤بتكلّْم)؛ كلذل ال ٯبوز ا١بمع بْب التَّاء كالياء.
ألفػا ،كالكسػرة الػٍب علػى التَّػاء ىػي الكسػرة
جاء( :يا أبتػا ،يػا أمتػا) لتغيػّب لفػَ اليػاء ن
ال ػػٍب كان ػػت عل ػػى الب ػػاء ُب (أيب) فزحلق ػػت(ّ) ،أم :إٔب التَّ ػػاء؛ إذ ال يك ػػوف م ػػا قب ػػل ت ػػاء
مفتوحا .كقيل :بل كسرت التَّاء َّ
لتدؿ على الياء احملذكفة..
التَّأني إال ن

حجة القراءات ،أليب زرعة (ص.)ّْٓ – ّّٓ:
(ُ) َّ
َ ََ
(ِ) "قولو  :ﵟية خث ِخﵞ -بكسر التَّاء -على إرادة النَّفس ،كاألصل (يا أيب) فظذؼ (ياء النَّفس) اجتز ناء
مطوؿ ُب
كبلـ َّ
بالكسرة عنها ،كجيء ّٔذه التَّاء ن
عوضا عنها مكسورة" .الفريد (ّ .)ِٓ/كُب (الفريد) ه
الز٨بشرم ُ ب (الكشاؼ) (ِ -)َُّ/قاؿ:
بياف ىذه الكسرة فمن ذل –كىو ما يوافق رأم َّ
َّ
"إف ىذه الكسرة ىي الٍب كانت قبل الياء ُب قول (يا أيب) قد زحلقت إٔب التَّاء؛ إذ ال يكوف ما قبل تاء
مفتوحا .كقيل :بل كسرت التَّاء َّ
لتدؿ على الياء احملذكفة .كإ٭با تكوف ىذه التَّاء ُب النّْداء
التأني إال
ن
خاصة إذا أضيفت إٔب نفس  ،كال ٯبمع بينهما لئبل ٯبمع بْب العوض كا٤بع َّوض منو ."..انظر الفريد
َّ
(ّ ،)ِٖ-ِٓ/الكشاؼ (ِ.)َُّ/

(ّ) انظر ذل

مفصبل ُب (الدُّر ا٤بصوف) (ْ ،)ُِٓ–ُُٓ/كانظر :دراسات ألسلوب القرآف الكرمي
َّ

للزجاج (ّ ،)َٗ–ٖٖ/كانظر :الكتاب لسيبويو–َِٗ/ِ( ،
(ّ ،)ِٓٓ-ِْٓ/معاين القرآف كإعرابوَّ ،
ُِِ) ،أمإب الشَّجرم (ِ.)َُٓ –َُْ/
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الثال

َ ََ َ
عشر :ﵟية خثةُةﵞ [يوسف:]ُُ:

ٔ  -مواضع ورود هز الصيغة:

الص ػػيغة فه ػػي (سػ ػتَّة) ،كلُّه ػػا ُب (س ػػورة يوس ػػف) ،كى ػػي ُب
أم ػػا مواض ػػع كركد ى ػػذه ّْ
اآليات التَّالية.]ٕٗ – ُٖ – ٔٓ – ّٔ –ُٕ – ُُ[ :
ٕ  -ما يستفاد من النداء بهز الصيغة:
ػاـ ،كمػا قيػل
الصػيغة مػن النّْػداء مػا قيػل ُب النّْػداء مػن حيػ معنػاه الع ُّ
كيقاؿ ُب ىذه ّْ
ُب سابقتها من أنَّو نػداء (ٙببُّ و
السػعود " :خػاطبوه بػذل ؛
ػب كاسػتعطاؼ)..قاؿ أبػو ُّ
ي
ً
ػف
ػذكّبا لرابط ػ ػػة األخ ػ ػ َّػوة بي ػ ػػنهم كب ػ ػػْب يوس ػ ػ ى
ٙبري نكػ ػ ػا لسلس ػ ػػلة النَّس ػ ػػب بين ػ ػػو كبي ػ ػػنهم كت ػ ػ ن
.)ُ("
َ
"كابتػداء الكػبلـ مػػع أبػيهم بقػو٥بم :يَززة خثَةَُززة يقضػي َّ
أف تلػ عػادهم ُب خطػػاب
االبن أباه"(ِ).

كا٢باصل َّأهنم خاطبوه ّٔذا اللَّفَ ا٤بذ ّْكر ٗبا بينو كبينهم من آصرةو كقرابة.
ا٤بنادل.
ٍبَّ ٱبتلف الطَّلب ،كيعلم بالنَّظر فيما كٕب ى

السعود (ْ ،)ِٕٓ /ركح ا٤بعاين (ُِ.)ُّٗ /
(ُ) تفسّب أيب ُّ
(ِ) التَّظرير كالتَّنوير (ُِ.)ِِٕ /
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َ َ َ
الع ْج َِﵞ:
ِِب ّ ِ
الرابع عشر :ﵟية صةخ ِ

ٔ  -ورود هز الصيغة:
الصيغة ففي موضعْب[ :يوسف[ ،]ّٗ:يوسف.]ُْ:
أما كركد ىذه ّْ
قولػو :ﵟيَة َصةخ َِِب ّ ْ
األكؿ منهمػا ذكػره يوسػف  حػْب
ِ ِ
العج َِﵞ ُب موضػعْب َّ
الرؤيا ٥بما.)ُ(..
عدؿ عن جوأّما إٔب دعائهما إٔب اإلٲباف ،كالثَّاين حْب دعياه إٔب تعبّب ُّ
ّ ْ ََ ْ َ ٌ ُ َ َ ّ ُ َ
زةرﵞ ،ﵟيَزة َصزةخ َ
ي أ َ ِم ٍّ ُ
َ َ َ
ٔن َر ْ ٌ
اَّلل ال ْ َٔاخ ُِس اىْ َل ٍّٓ ُ
ِِب
العج َِ أأربةب ٌذف ِصك
ِِب ِ
ِ
ﵟ ي ة ص ةخ ِ

ْ
ّ ْ َ ٍّ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ٍّ ُ َ ْ َ َ
َ ُ َُ ْ َ ُ ََْ ُ
ٍّ
ز ُو ٍّ
اىػ ْ ُ
ي ٌ َِْ َرأ ِظِّ كُز ِِضَ
العج َِ أٌة أخسنٍة ـحع ِِق ربّ َخ ًصا وأٌة اآلرص ذيصيت ذذأ
ِ
األَ ْم ُص اذلي ذِيِّ ت َ ْع َذ ْفذ ِ َ
ةنﵞ.
ي
ِ

ٕ  -سبل المناداة هنا بعنوان الصحبة:

العِز ْ
قولػػو  :ﵟيَززة َصززةخ َِِب ّ
زج َِﵞ" ،أم( :يػػا صػػاحيب فيػػو) َّإال أنَّػو أضػػيف إٔب
ِ
توسػ نعا كمػػا ُب قػػو٥بم( :يػػا سػػارؽ اللَّيلػػة أىػ ىػل الػ َّػدار)(ِ) ،كلعلَّػو إ٭بػػا ناداٮبػػا بعن ػواف
الظَّػرؼ ُّ
ػتمظض النَّصػػيظة
الص ػظبة ُب مػػدار األشػػجاف ،كدار األح ػزاف الػػٍب تصػػفو فيهػػا ا٤بػ َّ
ُّ
ػودة كتػ َّ
السػكُب كمػا يقػاؿ( :أصػظاب النَّػار)
ليقببل عليػو كيقػببل مقالتػو .كٯبػوز أف يػراد ُّ
بالصػظبة ُّ
(ُ) انظر :أسرار التَّكرار ُب القرآف الكرمي ،للكرماين (ص.)ُُِ:
(سارقنا) إٔب (الليلة) ،كنصب (أىل الدار) ،ككاف بعض النَّظويّْْب
(ِ) كا٤بعُب( :يا سارقي ُب اللَّيلة) ،فأضاؼ ى
ينصب (اللَّيلة) كٱبفض (أىل) فيقوؿ( :يا ىسارؽ الليلةى ً
للفراء
أىل الدار) كما ُب (معاين القرآف الكرمي)َّ ،
سارؽ الليلةى ً
أىل الدار) إال ُب شعر كراىةى أف يفصلوا بْب ا١بار كآّركر" .كانظر:
(ِ" .)َٖ/كال ٯبوز (يا ى
احملرر الوجيز (ُ ،)َٕ/البيضاكم (ّ،)ُْٔ/
تفسّب القرطيب (ُّ ،)ّّٖ/البظر ا٤بديد (َِّ ،)ٕٓٗ/

السراج ا٤بنّب (ِ ،)َُٗ/تفسّب
النسفي (ُ ،)َّ/تفسّب أيب ُّ
السعود (ْ ،)ِٕٖ/ا٣بازف (ِّْ ،)ِٓٗ /
الرضي على الكافية (ُِِٗ/
النَّيسابورم (ْ ،)ٖٗ/كينظرَّ :
ا٤بفصل ُب صنعة اإلعراب (ص ،)ِٖ:شرح َّ
– ِِّ) ،إبراز ا٤بعاين (ِ ،)ُُٔ/شرح هنج الببلغة (ٕ.)ِٓٓ/
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ك(أصظاب ا١بنَّة) ٤ببلزمتهم ٥بما ،كاإلضافة من باب إضافة الشَّػيء إٔب شػبو ا٤بفعػوؿ عنػد
أيب حيَّػ ػاف(ُ) ،كإٔب ا٤بفع ػػوؿ عن ػػد غ ػػّبه(ِ) كال اتّْس ػػاع ُب ذلػ ػ  .كقي ػػل :ب ػػل ىن ػػاؾ اتّْس ػػاع
السػجن دكنػو؛ لكوهنمػا كػافرين ،كفيػو نظػر(ّ) ،كلع َّػل ُب نػدائهما
أيضا ،كأنَّػو أضػافهما إٔب ّْ
ن
با٢بق كأنَّػو قػاؿ ٥بمػا :يػا سػاكِب ىػذا ا٤بكػاف
بذل على ىذا الوجو حثِّا ٥بما على اإلقرار ّْ
ا٢بق فيو كال تزيغػوا عػن ذلػ  ،فػأنتم ٙبػت
َّ
احملل َّ
أمرا فقولوا َّ
الشاؽ ك ّْ
الضن إين ه
ذاكر لكم ن
َّ
الصاحب على مػا ٠بعػت؛
ا٢بق ،كإ٭با ٞبل َّ
شدة ،كال ينبغي ٤بن كاف كذل أف يزيغ عن ّْ
َّ
السجاف أك ا٤بلػ  ،كالنّْػداء ب ػ (يػا) بنػاءنا علػى
السجن ُب االستعماؿ ا٤بشهور َّ
ألف صاحب ّْ
الضبلؿ.
َّ
الشائع من أهنا للبعيد لئلشارة إٔب غفلتهما كىيماهنما ُب أكدية َّ
ردٮبا إٔب ا٢ب ّْػق ،كإرشػادٮبا إٔب ا٥بػدل حيػ أبػرز ٥بمػا
كقد تلطَّف ّٔ ما ُب ّْ
مػػا يػ ُّ
ػدؿ علػػى بطػػبلف مػػا ٮبػػا عليػػو بصػػورة االسػػتفهاـ حػ َّػٌب ال تنفػػر طباعهمػػا مػػن ا٤بفاجػػأة
بإبطػػاؿ مػػا ألفػػاه دىػػرا طػػويبل ،كمضػػت عليػػو أسػػبلفهما جػػيبل فجػػيبل ،فقػػاؿ :ﵟأَأ َ ْربَ ٌ
ززةب
ن
ن
ن ن
ََُ ُّ َ
متعددكف متكثركف يستعبدكما منهم ىذا كىذا ،كالكبلـ على مػا ص َّػرح بػو أبػو
ٔنﵞ ّْ
ٌذف ِصك
َ
(ْ)
يﵞ لكما ﵟأم ُ
باب متفرقْب ﵟ َر ْ ٌ
اَّللﵞ ،أم:
حيَّاف على حذؼ مضاؼ ،أم :أعبادة أر و ّْ
أـ عبػادة اهلل  ﵟال ْ َٔاخز ُ
زسﵞ ا٤بنفػرد باأللوىيػة ﵟاىْ َل ٍّٓز ُ
زةرﵞ الغالػب الػػذم ال يغالبػػو أحػػد

َّ

.)ٓ("..
الز٨بشػ ػػرم ُ ب (الكشػ ػػاؼ) زيػ ػػادةه ُب التَّظقيػ ػػق كاإليضػ ػػاح حي ػ ػ
كُب كػ ػػبلـ َّ
يقػوؿُ :ب قولػو :ﵟيَة َصزةخ َ ّ ْ
السػجن) فأضػافهما إٔب
ِِب العِزج َِﵞ" :يريػد( :يػا صػاحيب ُب ّْ
ِ

(ُ) انظر :البظر احمليط (ٓ ،)ِْٕ /ركح ا٤بعاين (ُِ.)ِّْ /
(ِ) سبقت اإلشارة إٔب ذل قريبنا ..أقوؿ :كا٤بفعوؿ ما يتعدَّل إليو الفعل بذاتو ،كشبو ا٤بفعوؿ ما يتعدَّل إليو
السجن ،فهو
السجن ،كالتَّقدير الثَّاين :ىس ىك ىن ّْ
ا١بر .كعلى ذل يكوف التَّقدير :ىس ىك ىن ُب ّْ
الفعل ٕبرؼ ّْ
مسكوف ،كيرجع ذل إٔب (سكن) الذم يتعدَّل كال يتعدَّل.
الصظبة
قدر
ه
مشَبؾ بينو كبينهم ،كإضافة ُّ
(ّ) أقوؿ :ككجو االعَباض أنَّو ناداٮبا بعنواف ُّ
الصظبة ُب ّْ
السجن ،كىو ه
كافرا..
إٔب ّْ
السجن ليس فيها ما ٲبيز بْب من كاف مؤمننا أك من كاف ن
(ْ) البظر احمليط (ٔ ،)ِٕٖ/كانظر :تفسّب الطربم (ُٔ.)َُْ /
(ٓ) ركح ا٤بعاين (ُِ.)ِّْ/
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السجن كما تقوؿ( :يا سارؽ اللَّيلة) فكما َّ
أف اللَّيلة مسركؽ فيهػا غػّب مسػركقة ،فكػذل
ّْ
السجن مصظوب فيو غّب مصظوب ،كإ٭با ا٤بصظوب غّبه ،كىو يوسف  .ك٫بػوه
ّْ
الص ػدؽ كال تريػػد أهنم ػػا ص ػػظبا
الص ػدؽ) فتضػػيفهما إٔب ّْ
قول ػ لص ػػاحبي ( :يػػا ص ػػاحيب ّْ
الص ػ ػدؽ ،كلك ػ ػػن كم ػ ػػا تق ػ ػػوؿ( :رج ػ ػػبل ص ػ ػػدؽ) [بالتَّثني ػ ػػة] ك٠بيتهم ػ ػػا ص ػ ػػاحبْب؛ ألهنم ػ ػػا
ّْ
صظباؾ"(ُ).
األخف مؤكنة ،كىو من ا٤بعاين ا٤بستعملة بكثرة.
كلعل ىذا ىو األقرب ،ك ُّ
أقوؿَّ :
ٖ  -سبل التَّعيين:
السػ ػ ػ ػاكنْبٍ .بَّ أنك ػ ػ ػػر عل ػ ػ ػػيهم عب ػ ػ ػػادة
كس ػ ػ ػػبب التعي ػ ػ ػػْب أهنم ػ ػ ػػا اس ػ ػ ػػتفتياه ُب ب ػ ػ ػػْب َّ
األصناـ.)ِ(..
الصاحل:
ٗ  -حقيقة َّ

الصػ ػاحب) "حقيقت ػػو ال ػػذم ي ػػبلزـ غ ػػّبه ُب حال ػػة م ػػن س ػػف ور أك ٫ب ػػوه(ّ) ،ك٠بّْي ػػت
ك( َّ
الزكجػة صػػاحبة ،كيطلػػق ٦بػ نػازا علػػى الػػذم لػػو مػع غػػّبه حػػادث عظػػيم كخػػرب ،تن ػز نيبل ٤ببلزمػػة
َّ
ّْ
الذكر منػزلةى مبلزمة الذات.)ْ("..

(ُ) الكشاؼ (ِ.)ُِّ/
(ِ) انظر :تفسّب النَّيسابورم (غرائب القرآف) (ْ.)ٖٗ/
الزاىر (ِ،)َِٔ/
الرجاؿ ،أم :يكشف .انظرَّ :
سفرا؛ ألنَّو يسفر عن أخبلؽ ّْ
(ّ) كلذل قيل٠ :بّْي ّْ
السفر ن
الرازم (ٕ ،)ََُ/ابن عادؿ (ْ.)َٓٔ/
تفسّب َّ
(ْ) التَّظرير كالتَّنوير (ٗ.)ُْٗ/
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٘  -الدروس المستفادة:
الشػػرؾ ،كأتػػى علػػى قواعػػده
لقػػد ىػ َّػز يوسػػف ّٔ ػػذه الكلمػػات القليلػػة ق ػوائم ّْ
ػلوب فيػػو مػػا فيػػو مػػن ا٢بكمػػة كإقامػػة ا٢ب َّجة..كقػػد اسػػتفاد مػػن صػ ً
بأسػ و
الصػػظبة ا٤بؤنسػػة
ػفة ُّ
ي
يتظْب
ك َّاٚبذىا طر نيقا
كل داعية ماى ور أف َّ
ن
كمدخبل إٔب صلب الدَّعوة..فكذل ينبغي على ّْ
و
َّـ ا٥بدايػػة كاإلرشػػاد
الفػرص ليضػػع بػػذكر دعوتػػو..كأف يػدعو إٔب اهلل ٕ بكمػػة ،كأف يقػػد ى
كا٤بوعظة كالنَّصيظة.
كمػػا ىػػو حػػاؿ يوسػػف  حي ػ ٓب يػػدعهما مباشػػرةَّ ،
كإ٭بػػا عػػرض دعوتػػو ُب
و
ػاد الفاسػد ،حيػ
ٱباطب فيهما
أسلوب حوارم موضوعي
العقل ك َالعاطفة ،كيهػدـ االعتق ى
ي
ى
َ َ َ ّ ْ َ َ ْ َ ٌ ُ َ َ ّ ُ َ َ ْ ٌ ِ ٍّ ُ ْ َ ُ ْ َ
ٍّ
ُ
العج َِ أأربةب ٌذف ِصكٔن ري أم اَّلل الٔاخِزس اىلٓزةرﵞ ،كىػو ُب ظػاىره
ِِب ِ
قػاؿ :ﵟية صةخ ِ
الزائغػػةٰ .بػ ُّػق ا٢بػ َّػق كيبطػ يػل الباطػػل،
ػوـ علػػى الفطػرة َّ
سػؤاؿ مسػػتفه وم ،كلكنَّػػو ُب حقيقتػػو ىجػ ه
ػإف الفطػرة الػٍب يولػد عليهػا اإلنسػاف ال تعػرؼ َّ
ف َّ
إال إ٥بنػا كاح نػدا .كقػد نفػى يوسػػف 
ُّد اإل٥بػػة ،كأثبػػت كحدانيَّػػة اهلل ؛ َّ
ألف كثػػرة اإل٥بػػة توجػػب ا٣بلػػل
ُب كلماتػػو القليلػػة تعػػد ى

كالفساد...
كما شقيت البشريَّة ُّ
قط شقاءىا ُّ
ػوزع العبػاد بػْب أىػوائهم
بتعدد األربػاب كتف ُّػرقهم ،كت ُّ
كتنػ ػػازعهم ..فهػ ػػذه األربػ ػػاب األرض ػ ػيَّة الػ ػػٍب يعطيهػ ػػا سػ ػػلطانا ٙبػ ػػت تػ ػػأثّب الػ ػػوىم كا٣برافػ ػػة
الدعايػػة ىػػذه األربػػاب األرض ػيَّة ال ٛبل ػ
كاألسػػطورة ،أك ٙبػػت تػػأثّب القهػػر أك ا٣بػػداع أك ّْ
ا٤بلظ ػة ُب
الرغبػػة َّ
٢بظػػة أف تػػتخلص مػػن أىوائهػػا ،كمػػن حرصػػها علػػى ذكاهػػا كبقائهػػا ،كمػػن َّ
السػلطاف مػػن
اسػتبقاء سػػلطاهنا كتقويتػو ،كُب تػػدمّب ك ّْػل القػػول كالطَّاقػػات الػٍب هػ ّْػدد ذلػ
ُّ
قر و
يب أك من بعيد ،كُب تسخّب تل القول كالطَّاقات ُب ٛبجيدىا كخدمتها
ػُب عػػن العػػا٤بْب ،فهػػو  ال يريػػد مػػنهم إال التَّقػػول
كاهلل  الواحػ يػد َّ
القه ػار غػ ه
الصبلح كالعمل كالعمارة كفق منهجو ُّ
فيعد ٥بم ىذا عبادة.
ك َّ
َ َ َ ّ ْ َ َ ُ َ
َْ
ج َِ أ ٌٍّة أ َخ ُسن ٍَة ـحَ ْع ِِق َر ٍّب ُّ َخ ًصا
الع
ِِب ِ
كمن الدُّركس ا٤بستفادة مػن قولػو :ﵟية صةخ ِ
ْ
ََ
َ ُ َُ ْ َ ُ ََْ ُ ُ
ْ
ٍّ
ٍّ
ُ
ْ
َ
يعْب من ىو صاحب البي ٍشىرل،
وأٌة اآلرص ذيصيت ذذأزو اىػي ٌَِ رأ ِظِّ..ﵞ ..أنَّو ٓب " ّْ
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الس ػوء .كلكنَّػو أكػػد
كٙبر نجػا مػػن ا٤بواجهػػة َّ
بالش ػر ك ُّ
السػػيئ تلطُّنف ػا ُّ
كمػػن ىػػو صػػاحب ا٤بصػػّب َّ
اثقا من العلم الذم كىبو اهلل .)ُ("
٥بما األمر ك ن
الرؤيا إٔب اإلٲباف بربّْو ..
كمن ا٤ببلحَ أنَّو قد دعاٮبا قبل تعبّب ُّ
ْ
َْ ُ َ َ َ ٌ ُْ ََ
َ ٍّ ُ ُ
َ
الرؤيػا .ﵟإال ججددسٍزة
كقاؿ ٥بما قبل ذل  :ﵟال يأتِيهٍة غػةم دصزكةُ ِزِّﵞ أمُ :ب ُّ
َْ
َ ُ َ ٍّ َ ٍّ َ َ ّ ّ َ َ ْ ُ ٍّ َ َ ْ َ
ََْ َ َْ ُ
َ
ثِذأوِييِِّ رجو أن يأت ِيهٍةﵞ ،يعػُب :التَّأكيػل ﵟذى ِهٍة مٍِة غيٍ ِِن ر ِب إ ِ ِّن دصكخ مِيح كزٔ ٍم ال
َ ٍّ ُ ْ
ُ َ
َ ٍّ َ ْ ُ ٍّ َ
َْ َ ْ َ َ
َ
ْ
ةق َويَ ْػ ُل َ
ٔب ٌَة
خ مِيح آثَةنِي إِثصاِْيً ِإَوظد
يُؤٌ ُِِٔن ثِةَّلل ِ َوْ ًْ ثِةآلر َِصة ِ ْ ًْ اـ ُِصون  37واتجػ
ٍّ َ َ ْ َ َ َ َ
ََ
ٍّ َ ْ َ
َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ٍّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ
زْثَ
ٍّ
سزَ أز
َشك ثِةَّلل ِ ٌَِ َش ٍء ذل ِم ٌَِ ـظ ِو اَّلل ِ غييِزة ولَع اجل ِ
زةس وى ِ
ان جلة أن ن ِ
َ َْ ُُ َ
ون 38ﵞ [يوسػف .]ّٖ-ّٕ:فبػدأ يػػذكر ربَّػو  فػإف ىػػذا ٩بػَّا علَّمػػو ربُّػو
زةس ال يشززهص
اجلٍّز ِ

بالصػانع،
 لػػو؛ ألنَّػو تػػرؾ ملَّػة قػػوـ مشػػركْب ال يؤمنػػوف بػػاهلل  ،كإف كػػانوا مقػ ّْػرين َّ
أئمػة يػدعوف
أئمػة ا٤بػؤمنْب ،الػذين جعلهػم اهلل َّ 
كال يؤمنوف بػاآلخرة ،كاتَّبػع ملَّػة آبائػو َّ
بػػأمره -إب ػراىيم كإسػػظاؽ كيعقػػوب  فػػذكر ربَّػو ٍ بَّ دعاٮبػػا إٔب اإلٲبػػاف بربّْػو
.

خص ػو اهلل  مػػن النُّبػ َّػوة ،كليقػػببل إٔب طاعػػة اهلل
"كقيػػل :إ٭بػػا قػ َّػدـ ىػػذا ليعلمػػا مػػا َّ

 ،كقػد كػػاف يوسػػف  فيمػػا بيػػنهم قبػل ذلػ زمانػا ،فلػػم ٰبػ اهلل  عنػػو
قومػا يعبػدكف األكثػػاف؛ كذلػ ألنَّػو ٓب
أنَّػو ذكػر ٥بػػم شػيئنا مػػن ال ُّػدعاء إٔب اهلل  .ككػانوا ن
فلما رآىم مقبلػْب إليػو ،عػارفْب بإحسػانو(ِ) أمػل مػنهم
يطمع منهم ُب االستماع كالقبوؿَّ ،
َ
َ
َ
َْ ٌ ََُ ُّ َ
الع ْ
اَّلل ال ْ َٔاخ ُ
ِِب ّ
زي أ ْم ٍّ ُ
زٔن َر ْ ٌ
القبػوؿ كاالسػتماع ،فقػاؿ :ﵟيَة َصزةخ َ ْ
ِزس
ِزج َِ أأربزةب ٌذف ِصك
َّ َ ْ
ْ ُ
ات َع َ
ع إ ََل َ
ْ َ ٍّ ُ
ةت ِْه ٍَحِ َوال ْ ٍَ ْٔغ َِظحِ ْ َ
زِحِﵞ
يو ربِم ِث
ِ
ظ
اىلٓةرﵞ اآليػة .كىػو مػن قولػو  :ﵟاد ِ
ِ ِ

(ُ) انظر :الظّْبلؿ (ُِ ،)ُِٗٗ/كانظر.)ُُٗٗ-ُٖٗٗ/ُِ( :
إف ظاىر القرآف الكرمي ُّ
(ِ) أمَّ :
يدؿ على أنَّو لب فيهم مدَّة عرفوا فيها إحسانو ،كما قاؿ اهلل  حكاية
ْ
عنهما ُب خطأّما ليوسف  :ﵟإٍُّة َُ َص َ
اك ٌ ََِ ال ٍُ ْد ِعج ِ َ ﵞ [يوسف ]ّٔ:كرأل منها ٘باكبنا كقبوال
ِ
فعرض عليهما دعوتو..
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[النظػػل ،]ُِٓ:كترقَّػب كقػػت االسػػتماع كالقبػػوؿ مػػن الػ ُّػدعاء إٔب سػػبيل اهلل  با٢بكمػػة،
كإ٭با حكى اهلل  ذل لنا لنقتدم بو فيو"(ُ).
َ ََ َ ََ ُ ُ َ
الخامس عشر :ﵟية أظى لَع ئظؿﵞ [يوسف:]ْٖ:

ٔ  -ورود هز الصيغة:
الصيغة فقد كردت ُب موضع كاحد من يعقوب
أما كركد ىذه ّْ

.

ٕ  -بيان المعنى:

َ ََ َ ََ
لَع يُ ُ
ٔظ َؿﵞ قاؿ :يا حزناه(ِ).
الضظاؾ  :ﵟية أظى
أما ا٤بعُب فعن َّ
َ ََ َ ََ
لَع يُ ُ
ٔظ َؿﵞ قاؿ( :يا جزعا)...
كعن ٦باىد  :ﵟية أظى

كعن قتادة  قاؿ( :يا حزناه)(ّ).
الزجاج " :األصل (يا أسفي) ،فأبدؿ من الياء ألف؛ َّ
٣بفة الفتظة"(ْ).
كقاؿ َّ

للجصاص (ْ.)ّٖٖ/
(ُ) انظر :أحكاـ القرآف الكرمي،
َّ
ا٥بم كا٢بزف ،البن أيب الدُّنيا (ُ ،)ٖٔ/تفسّب الطَّربم
(ِ) انظر :تفسّب الضَّظاؾ (ُ ،)ْٕٔ/كتاب ّْ
(ُٔ ،)ُِٔ/تفسّب ابن أىب حاًب (ٕ.)ُِٖٓ/
(ّ) تفسّب الطَّربم (ُٔ ،)ُِٔ/تفسّب ٦باىد (ص ،)ََْ:الدُّر ا٤بنثور (ْ ،)ٕٓٔ/تفسّب ابن أىب حاًب

(ٕ ،)ُِٖٓ/فتح القدير (ّ ،)ُٕ/معاين القرآف ،للنَّظاس (ّ ،)ِْٓ/القرطيب (ٗ ،)ِْٖ/معاين
القرآف كإعرابو ،للزجاج (ّ ،)ُِٓ/البغوم (ِ.)َٓٗ/
للزجاج (ّ.)ُِٓ/
(ْ) انظر :معاين القرآف كإعرابوَّ ،
234

ػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

ك(األسػػف) :أشػ ُّػد ا٢بػػزف علػػى مػػا فػػات(ُ) .أضػػافو إٔب نفسػػو ،ك(األلػػف) بػػدؿ مػػن
(ي ػػاء ا٤ب ػػتكلّْم) للتَّخفي ػػف ،كا٤بع ػػُب( :ي ػػا أس ػػفى تع ػػاؿ فه ػػذا أكان ػ ) .كقي ػػل :األل ػػف أل ػػف
األكؿ.
ا٤بعوؿ عليو َّ
النُّدبة ،كا٥باء ٧بذكفة ،ك َّ
كال يرد َّ
أف ىذا مناؼ ٤بنصب النُّ َّبوة؛ إذ يقتضي ذل معرفة اهلل  ،كمن عرفو
٢بب ما سواه ٤با قيلَّ :
إف ىذه(ِ) ٧ببَّة طبيعيَّة ،كال
يتفر ٍغ قلبيو ّْ
سبظانو أحبَّو ،كمن أحبَّو ٓب َّ
تأىب االجتماع مع حبّْو .)ّ(
" َّ
الشػ ػديدة تزي ػػل ع ػػن القل ػػب ا٣بػ ػواطر ،كيك ػػوف ص ػػاحبها كث ػػّب
إف مث ػػل ى ػػذه احملبَّػ ػة َّ
الرجوع إليو  ،كثّب ُّ
الدعاء كالتَّضرع ،فيصّب ذل سببنا لكماؿ االستغراؽ.)ْ("..
ُّ
كُب (البظر)" :كنادل األسف على سبيل آّاز على معُب( :ىذا زمانػ فاحضػر).
ألفا ،كما قالواُ :ب (يا غبلمي)( :يا غبلما).
كالظَّاىر أنَّو يضاؼ إٔب (ياء ا٤بتكلّْم) قلبت ن
للسكت"(ٓ).
كقيل :ىو على النُّدبة ،كحذؼ ا٥باء الٍب َّ
كحذؼ ا٥باء الٍب ىي ُب النُّدبة عبلمة ا٤ببالغة ُب ا٢بزف ٘بلُّ ندا منػو ؛ إذ كػاف
الصرب ا١بميل.
قد ارتبط إٔب َّ
َ
كقيل :قولو  :ﵟيَة أ َظ َىﵞ نداء فيو استغاثة(ٔ).

الرازم (ُٖ ،)ْٖٗ /القرطيب
(ُ) انظر :تفسّب الطربم (ُٔ ،)ُِٓ /ركح ا٤بعاين (ُّ ،)ّٗ/تفسّب َّ
ا٤بسمى بنػزىة القلوب
(ٗ ،)ِْٖ/التّْبياف ُب تفسّب غريب القرآف ،للجياين (ص ،)ِْٖ:غريب القرآف َّ
(ص ،)ُُٓ:البغوم (ِ ،)ِّٓ/ابن عادؿ (ُُ ،)ُٖٖ/تفسّب النيسابورم (ْ ،)ُُٕ/حاشية
الشهاب على تفسّب البيضاكم (ٓ.)ََِ/
(ِ) أم٧ :ببَّة يعقوب ليوسف .

الرازم
السعود (ْ ،)َُّ/كانظر :تفسّب َّ
َّصرؼ عن (ركح ا٤بعاين) (ُّ ،)ّٗ/تفسّب أيب ُّ
(ّ) بقليل من الت ُّ
(ُٖ ،)َُٓ/ابن عادؿ (ُُ.)ُٗٔ/
الرازم (ُٖ.)ََِ/
(ْ) ركح ا٤بعاين (ُّ ،)ّٗ/تفسّب َّ
(ٓ) البظر احمليط (ٔ.)ُّْ/
احملرر الوجيز (ّ.)ِِٕ/
(ٔ) انظرَّ :
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ٖ  -ت نيس التَّصريف:

ػرم " :كالتَّج ػػانس(ُ) ب ػػْب لفظ ػػٍب (األس ػػف) ك(يوس ػػف) ٩ب ػػا يق ػػع
ق ػػاؿ َّ
الز٨بش ػ ُّ
َ
َ
ٍّ َ ْ ُ َ
ُ
طزيذ ًْﵞ [التوبػة،]ّٖ:
مطبوعا غّب مستعمل فػيملح كيبػدع ،ك٫بػوه :ﵟاززةكيذ ًْ إَِل األ ْر ِض أ َر ِ
ن

َ ْ َ ُ َ َ ٍّ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ْ
زّ َويَِْززأ َ ْو َن َخِْز ُ
زٔ َن َخِْز ُ
زً َحِْ َٓز ْ
ﵟ َو ُْز ْ
زِٔن ُصززِ ًػةﵞ
عز
زّﵞ [األنعػاـ ،]ِٔ:ﵟَيعززجٔن خجٓززً َي ِ
[الكهف ،]َُْ:ﵟٌ َِْ َظ َجأ ٍ ثِجَ َجأ ٍﵞ [النمل.)ِ("]ِِ:
ُ
ََ ُ ُ
ِزَ إ ْ
خ َ
ٔج ٍَّ أ َ ْْ َ
زسى ٌ ْ
زسى األ َمز ًِﵞ [فػاطر ،]ِْ:كمثػل قولػو
أيضا كقولػو  :ﵟحله
ك
ِ
ن
ُ ُْ َ ُ َ
َ ُ ْ َ ُ ُْ ْ َْ َ ُ َ
ٔن ِف األَ ْر ِض ث َؾ ْي ْ َ ّ
ات ِق َوب ِ ٍَة نِذ ًْ ت ٍْ َصخٔنﵞ [غافر.]ٕٓ:
 :ﵟذى ِسً ثٍِة نِذً تفصخ
ِ
ِ ِ

كُب (البظ ػػر)" :يس ػ َّػمى ى ػػذا ٘بن ػػيس التَّصػ ػريف(ّ) ،كى ػػو أف تنف ػػرد ك ػ ُّػل كلم ػػة م ػػن
الكلمتْب عن األخرل ٕبرؼ .كذكػر يعقػوب  مػا دىػاه مػن أمػر بنيػامْب ،كالقائػل:

أيضا (التَّجنيس) ُب اللُّغة :ا٤بشاكلة كاالٙباد ُب ا١بنس ،يقاؿ لغة :جانىسوي ،إذا شاكلو،
(ُ) ا١بناسَّ ،
كيسمى ن
ً
َّ
معو ُب صفاتو
كإذا اشَبؾ معو ُب جنٍسو ،كجنس الشَّيء :أصلو الذم ا ٍشتي َّق منو ،كتىػ ىفَّرع عنو ،كاٙب ىد ى
العظمى الٍب تيقوـ ذاتو .كُب االصطبلح :أف يتشابو اللفظاف ُب النطق كٱبتلفا ُب ا٤بعُب .كىو نوعاف :تاـ:
كىو ما اتفق فيو اللفظاف ُب أمور أربعة ىي :نوع ا٢بركؼ ،كشكلها ،كعددىا ،كترتيبها .كما ُب قولو
َ َ ْ َ َ ُ ُ ٍّ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ي َظ َ
ٔن ٌَة َْل ُسٔا َد ْ َ
ةغ ٍحﵞ [الركـ .]ٓٓ:كغّب تاـ :كىو ما اختلف
 :ﵟوئم تلٔم العةغح حلعًِ الٍج ِصم
ِ

فيو اللفظاف ُب كاحد من األمور ا٤بتقدّْمة .انظر :اإليضاح ُب علوـ الببلغة (ص٨ ،)ّْٓ:بتصر ا٤بعاين
(ص.)ِٖٖ:
(ِ) الكشاؼ (ِ ،)ّّٖ/البظر احمليط (ٔ ،)ُّْ/ابن عادؿ (ُُ ،)ُٖٗ/تفسّب النَّسفي (ِ ،)ُِٗ/تفسّب
النيسابورم (ْ ،)ُُٕ /تفسّب أيب السعود (ْ.)َُّ/
َ َْ ْ َ َ ُْ َ ََْْ َ َ ُْ
كل كلمة عن
(ّ) ٘بنيس التَّصريف كما ُب قولو  :ﵟحِٓٔن خِّ ويِأون خِّﵞ [األنعاـ ،]ِٔ:كىو أف تنفرد ُّ
َ
َْ َ
ْ َ
َ َ ٍّ ُ ْ
َْ
األخرل ٕبرؼ فػﵟ َحِ َٓ ْٔنﵞ انفردت با٥با ،كﵟ َحِأ ْونﵞ انفردت با٥بمزة .كمنو :ﵟَي َع ُجٔن خج ُٓ ًْ َيع ُِِٔنﵞ
َ
َ
َ ْ َْ ّ َ َ ُ ُ َ
ََْ ُ َ
ٔن ِف األَ ْ
ِذ ًْ ت ٍْ َص ُخٔنﵞ
ي ات ِق وبٍِة ن
ؾ
ث
ض
ِ
ر
[الكهف ،]َُ:ﵟٌَِ َظ َج ٍإ ثِج َج ٍإﵞ [النمل ،]ِِ:ﵟتفصخ
ِ ِ

[غافر .]ٕٓ:البظر احمليط (ْ ،)ِْٕ/ابن عادؿ (ٖ ،)ْٖ/الدُّر ا٤بصوف (ّ ،)ّٓ/ركح ا٤بعاين
(ُٗ ،)ُٖٕ/كانظر :خزانة األدب (ُ .)ّٕ/كُب (التَّعريفات)٘ :بنيس التَّصريف :ىو اختبلؼ الكلمتْب
َ
ُب إبداؿ حرؼَّ ،إما من ٨برجو ،كقولو  :ﵟ َو ُْ ًْ َحِْ َٓ ْٔ َن َخِْ ُّ َو َيِْأ ْو َن َخِْ ُّﵞ .أك قريب منو كما بْب:
(ا٤بفيح) ،ك(ا٤ببيح) .التَّعريفات ،للجرجاين (ص .)ٕٓ:كُب (التَّعاريف)٘ :بنيس التصريف :اختبلؼ
َ
الكلمتْب بإبداؿ حرؼ من حرؼ َّإما من ٨برجو ٫بو :ﵟ َحِْ َٓ ْٔ َن َخِْ ُّ َو َيِْأ ْو َن َخِْ ُّﵞ اآلية ،أك قريب منو
مهمات التَّعاريف ،للمناكم (ص.)ُِٔ:
كما بْب( :ا٤بصيخ) ك(ا٤بسيخ) .التَّوقيف على َّ
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ََ ْ َْ َ َ َْ َ
فتأس ػف عليػػو كحػػده ،كٓب
ﵟـيززَ خثززص األرضﵞ [يوسػػف ]َٖ:فقدانػػو يوسػػف َّ ،

ف عليهمػػا؛ ألنَّػو ىػػو الػػذم ال يعلػػم أحػ ّّػي ىػػو أـ ميّْػت؟ ٖبػػبلؼ أخوتػػو؛ كألنَّػو كػػاف
َّ
يتأسػ ٍ
دائم ػ ػا ي ػػذكره كال
أص ػػل َّ
الرزاي ػػا عن ػػده؛ إذ ترتب ػػت علي ػػو ،كك ػػاف أح ػػب أكالده إلي ػػو ،كك ػػاف ن
ينساه"(ُ).
َ ََ َ
ّْ
كقولػػو  :ﵟيززة أظززىﵞ األلػػف مبدلػػة مػػن (يػػاء ا٤بػػتكلم) ،كاألصػػل( :أسػػفي)
ََ
الصػ ػ ػوت ّٔ ػ ػػا أًبُّ ،كﵟلَعﵞ متعلّْق ػ ػػة ب ػ ػ ػػ:
ألف ػ ػ ػا ليك ػ ػػوف َّ
ففتظ ػ ػػت الف ػ ػػاء ،كص ػ ػ ّْػّبت الي ػ ػػاء ن
َ
ﵟأ َظ َىﵞ(ِ).
َ ََ َ
ّْ
كﵟية أظزىﵞ منػادل مضػاؼ منصػوب بالفتظػة ا٤بق َّػدرة علػى مػا قبػل (يػاء ا٤بػتكلم)
َ
ا١بار متعلّْق ٕباؿ من ﵟأ َظ َىﵞ(ّ).
ا٤بنقلبة ألفا ،ك ُّ
ٗ  -إجمال ما يستفاد:
الصرب العادم َّ
أف
الصرب ا١بميل عاقبتو ٞبيدة ،كالفرؽ بينو كبْب َّ
الفائدة األولى :إ َّف َّ

يفوض أمره هلل
الصرب ا١بميل الذم ال يبوح فيو صاحبو َّ
َّ
بالشكول ،بل ّْ
الثانيَّ ََّّة :حس ػػن الظَّػ ػ ّْن ب ػػاهلل  ،كى ػػذا مػ ػػن مقتض ػ ً
ػيات التَّوحي ػػد ،كع ػػدـ اليػ ػػأس
ي
.

كالقنػػوط مػػن رٞبػػة اهلل  ،يسػػتفاد ذلػ مػػن قػػوؿ يعقػػوب  ألكاله :ﵟيَززة ثَز ٍّ
زِن
ِ
َ َ
ْ ُ ُ َ َ
ٍّ
ْ َ ْ ِ ٍّ
اذْ َْ ُجٔا َذ َذ َ
اَّلل ِ إٍُّ ُّ ال َحيْزأ َ ُس ٌ ْ
ٔظؿ َوأرِيِّ َوال تيْأ ُظٔا ٌَِ رو
د ٍّع ُعٔا ٌَِ ي
ِزَ َر ْو ِ اَّلل ِ
ِ
ْ
َ َ ٌْ َ ٌ
َْ ُْ ْ َ ُ َ
ِيو َغعز َزي ٍّ ُ
اَّلل أ َ ْن يَزأد ِحَِن ثٓزًْ
أيضا :ﵟـصَب َج
كقاؿ
]،
ٕٖ
يوسف:
[
ﵞ
ون
إال اىلٔم اىنـ ِص
ِ ِِ
ن
ََج ً
ِيػةﵞ [يوسف.]ّٖ:

(ُ) البظر احمليط (ٔ.)ُّْ/
(ِ) التّْبياف ُب إعراب القرآف ،للعكربم (ِ ،)ٖٓ/كانظر :الفريد (ّ.)ّٗ –ِٗ/
(ّ) كُب (الفريد)" :أضاؼ (األسف) ،كىو ُّ
مقببل عليو :ىىلي َّم فهذا
أشد ا٢بزف كا٢بسرة إٔب نفسو منادينا لو ،ن
َ
َ
أكان  ،فاستثقلت الكسرة على الفاء ففتظت ،كأبدلت من الياء األلف ،كﵟلَعﵞ من صلة ﵟأ َظ َىﵞ".
الفريد (ّ.)ّٗ-ِٗ/
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ََ َ َ ََ َ ََ ُ ُ َ
الصػرب ،قػػاؿ اهلل  :ﵟوكززةل يززة أظززى لَع ئظززؿ
الثالثََّّة :أ َّف البكػػاء ال ينػػاَب َّ
َوابْ َي ٍّظ ْ
ات ْ
خ َخيْ َِةهُ ٌ ََِ ْ ُ
َّ
بياضػا .كىنػاؾ
ػو
ي
عين
اد
و
ػ
س
ػب
ل
انق
مع
ػد
ل
ا
ك
البكاء
كثرة
فمن
،
ﵞ
ن
ض
ِ
ى
ي

ػرؽ بػػْب البكػػاء كبػػْب النّْياح ػة .ف ػبل ٯبػػوز النَّ ػدب كال النّْياحػػة كال شػ ُّػق الثّْيػػاب ،كال لطػ يػم
فػ ه
ا٣بدكد ،ككذل ال ٯبوز ُّ
الدعاء بالويل كالثبور ك٫بوه.
الص ػوت بالبكػػاء علػػى
ك(النّْياحػػة) :البكػػاءي علػػى ا٤بيّْ ػت بصػ و
ػياح كعويػػل ،فهػػي رفػ يػع َّ
قصدا ،كنوح ا٢بماـ.
ا٤بيّْت ن
ك(النَّدب) :تعداد ٧باسن ا٤بيّْت.
كالنّْياحة من أمر ا١باىلية .كإ٭با كانت كػذل ؛ أل َّهنػا ال تزي يػد النَّػائح َّإال شػ ٌد نة كحزنػا
ط كاالع ػَباض علػػى قضػػاء اهلل  كقػػدره .كمػػا أهنػػا ه ػيّْج أح ػزاف
السػػخ ي
كعػػذابنا .كفيهػػا ُّ
غػػّبه ،كالنّْياحػػة يشػػمل حكمهػػا الَّرجػ ىػل كا٤بػرأة ،كُب الغالػػب كقوعهػػا مػػن النّْسػػاء ،ك٥بػػذا قػػاؿ
َّام يََّّوم القيامَّة وعليهََّّا ِسَّ َّْربَ ٌ
ال
النَّػيب (( :النائحََّّة إذا لَّم تتََّّل قبَّ موتهََّّا تَُّ َق ُ
مََّّن قَ ِطََّّر ٍ
انَ ،وِد ْرعٌ مََّّن َجَّ ََّر ))(ُ) ،أم :إف تابػػت قبػػل ا٤بػػوت ،تػػاب اهلل  عليهػػا.
َ
كف ػ يره َّإال التَّوبػػة ،ك َّ
كظػػاىر ا٢بػػدي َّ
أف ىػػذا الػ َّػذنب ال تي ّْ
أف ا٢بسػػنات ال ٛبظػػوه؛ ألنَّػو مػػن
كبائر ُّ
الذنوب ،كالكبائر ال ٛبظى با٢بسنات ،فبل ٲبظوىا َّإال التَّوبة.
كمع ىذه ا٤بفاسد َّ
يرد ،كال يرفع ما نزؿ.
فإف القضاء ال ُّ
َّأما البكاءي فمن ا٤بمكن أف يكوف رٞبةن شفقة كغلبة نفس..
طُ...ب كتب (الفقو كالفتاكل)(ِ).
كالفرؽ بينها كبْب البكاء كبّبه كمبسو ه

(ُ) أخرجو مسلم [ّْٗ].
السبيل
(ِ) انظر :الشَّرح الكبّب ،البن قدامة (ِ ،)َّْ/عمدة األحكاـ (ِ ،)ُْٕ/ا٤ببدع (ِ ،)ِٖٗ /منار َّ
الركض ا٤بربع (ُ ،)ّٖٓ/الكاُب (ُ ،)ِّٕ/كشَّاؼ القناع (ِ ،)ُّٔ/فتاكل ابن تيمية
(َُّ ،)ُّٕ/
(ِْ ،)ُُٔ/ِٖ( ،)َّٖ – َّٕ/ِٓ( ،)ِّٖ/ا٤بغِب (َِّ ،)ُِّ/
ا٤بهذب (ُ ،)ُّٗ/اإلقناع
(ُ ،)َِٖ/شرح ابن رسبلف (ُ ،)ُّٔ/فتح الوىاب (ُ ،)ُٕٕ/مغِب احملتاج (ُ ،)ّٓٔ/آّموع
الرائق (ِ ،)ُٗٓ/حاشية ابن عابدين (ِ ،)ِّٗ/فتح القدير ،للكماؿ بن ا٥بماـ
(ٓ ،)ُِٕ/البظر َّ
الصنائع (ٓ ،)ُِٖ/التَّاج كاإلكليل (ِ ،)ِّٓ/مواىب ا١بليل
(ِ ،)ُُْ/ٕ( ،)ُِٖ/بدائع َّ
(ِ ،)ِّٓ/التَّمهيد (ُٕ ،)ِْٖ –ِِٖ–َِٖ–ِْٕ/الثَّمر الدَّاين (َُّ ،)ِٔٔ/
الدرارم ا٤بضيَّة=
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اؿ قػي ٍربىػ ػةن ،كىػ ػػي ُب
كم ػػا ٯب ػ ػرم ُب ٦بػ ػػالس ال ػػوعَ م ػػن أمػ ػػوور يعتق ػ يػدىا الع ػ ػو ُّاـ كا١بي َّه ػ ػ ي
حقيقتهػا مػػن ا٤بنكػرات .فمػػن ذلػ َّ
ػرب ،كٱبػػرج األ٢بػػاف إٔب الغنػػاء ،كالػواعَ
أف ا٤بقػرئ يطػ ي
الرثػػاء فيص ّْػفق ىػػذا ،كيقفػز ىػػذا ،كيتمايػل ىػػذا ،كٱبػرؽ ثوبػػو ىػذا ،كيعتقػػدكف
ينشػد أشػعار ّْ
َّ
خّبا ٥بم.
أف ذل قربة ،كلو َّأهنم أمركا َّ
بالصرب ،كحثُّوا عليو لكاف ن
الصػبلة
كمن َّ
الوعاظ من يتكلَّم على طريق ا٤بعرفة كاحملبَّة ،فَبل من ال يعرؼ فرائض َّ
ٲبز يؽ أثوابو بدعول ٧ببَّة اهلل  ،كقد ال يفقو ما يقاؿ من األشػعار كالقصػائد ،كمػا فيهػا
ّْ
الصريح.
ا٤بخالفات الشرعيةَّ ،
حٌب إف كاف ٩بَّا ٰبوم ُب طيَّاتو :الشّْرؾ َّ
َ َْ َْ
السادس عشر :ﵟيَة ذا اىل ْصج ِ ﵞ:

ٔ  -ورود هز الصيغة:
الصيغة ففي موضعْب[ :الكهف[ ،]ٖٔ:الكهف.]ْٗ:
أما كركد ىذه ّْ
ٕ  -الوحي إلى ذي القرنين:

ُْ

كُب (البظر)" :كظاىر قولو :ﵟكي َِةﵞ(ُ) أنَّو أكحػى اهلل  إليػو علػى لسػاف ملػ .
كفاح ػا مػػن غػػّب رسػػوؿ كمػػا كلَّ ػم موسػػى  ،كعلػػى ىػػذين القػػولْب
كقيػػل :كلمػػو ن
ػاـ كإلقػاء ُب ركعػو؛ َّ
ألف مثػل ىػذا التَّخيػّب
يكوف نبيِّا .كيبعد ما قالو بعض ّْ
ا٤بتأكلْب :إنَّػو إ٥ب ه
ال يكوف إال بوحي؛ إذ التَّكاليف كإزىاؽ النُّفوس ال تتظقق باإل٥باـ إال باإلعبلـ"(ِ).
الزاىر
ا١برار (ُ ،)ّّٗ/قواعد األحكاـ (ِ ،)ُٖٕ/معتصر ا٤بختصر (َِّ ،)ِِٖ/
السيل َّ
=(َُّ ،)ُّٗ/
(ُٙ ،)ُّٓ/بفة احملتاج (ُ ،)ُٖٔ/خبلصة البدر ا٤بنّب (ُ..)ِٕٖ/كغّبىا من الكتب ..
َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ً ُ َْ َ َ َْ ْ َ ْ
َ ٍّ َ َ َ َ َ ْ َ ٍّ ْ
َ َ َ َ َُْ ُ
(ُ) ٛباـ اآلية :ﵟخ إِذا ثيؼ ٌؾ ِصب الشٍ ِط وجسْة تؾصب ِِف خ ٍ ْحِب ٍح ووجس غِِسْة كٌٔة كيِة ية ذا اىلصج ِ
ٍّ َ ْ ُ َ ّ َ ٍّ َ ْ َ َ
ِإَوٌة أن ت ٍّذزِش ذِي ِٓ ًْ ُخ ْع ًِةﵞ [الكهف.]ٖٔ:
إٌِة أن تػشِب

مفص نبل ُب (تفسّبه):
الرازم  ا٣ببلؼ َّ
(ِ) البظر احمليط (ٕ ،)ُِِ/كانظر :ركح ا٤بعاين (ُٔ ،)ّْ/كذكر َّ
(ُِ.)ْٗٔ/
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نيب ُب زمانو ،كما ال ٲبنع الوحي إليو؛ أل َّف
أقوؿ :ال ٲبنع أف يكوف قد أعلمو بذل ّّ
إرساؿ ا٤بل أك الوحي إليو أك إٔب غػّبه ال يقتضػي النبػوة ،فلػيس مػن ٧بظػور ُب كونػو نبيِّػا،
نبوتو).
أمر
مسكوت عنو .كقد سبق بياف ذل ُب (نداء من اختلف ُب َّ
ه
كىو ه
إ٥بام ػػا فه ػػو ض ػػعيف ،كيبع ػػد ق ػػوؿ م ػػن ق ػػاؿ :إن ػػو باجته ػػاده ُب
أمػػا الق ػػوؿ بأن ػػو ك ػػاف ن
االجتهاد ا٤بصيب -كما سيأٌب.-
شريعتو
ى
المنادى:
ٖ  -ما يستفاد مما ولي
َ
َ

ّ

َ

َ

ِبﵞ ،بالقتػل علػى الكفػر ﵟ ٍّ
كقولو  :ﵟ ٍّ
إٌة أ ْن ُت َػش َ
ِإَوٌة أ ْن َت ٍّذ ِزش ذِي ِٓ ًْ ُخ ْع ًِةﵞ،
كإم ػا أف تػػؤمن فتظسػػن إليهػػا،
أم :با٢بمػػل علػػى اإلٲبػػاف كا٥بػػدلَّ ،إم ػا أف تكفػػر فتعػػذّٔاَّ ،
السبب(ُ).
َّ
فعرب ُب التَّخيّب با٤بسبَّب عن َّ
َ
َ
َ
ِب ٍّ
قولػو  :ﵟكُيْ َِة يَة َذا اىْ َل ْص َج ْ إ ٌٍّة أ ْن ُت َػ ّش َ
ِإَوٌة أ ْن َت ٍّذ ِزش ذِي ِٓ ًْ ُخ ْع ًِةﵞ" ،معػُب
ِ ِ
مكنػػو مػػنهمَّ ،
أف اهلل َّ 
ىػػذاَّ :
كحكمػػو فػػيهم ،كأظفػػره ّٔػػم كخػ َّػّبه :إف شػػاء قتػػل كسػػىب،

من أك فدل"(ِ).
كإف شاء َّ
الرازم " :فإف قيل :كيف فى ًه ىم ذك القػرنْب مػنهم ىػذا الكػبلـ بعػد
قاؿ اإلماـ َّ
ٍّ
َ َ ُ َ ََُْ َ
زٔن كَز ْ
زٔالﵞ [الكهػف]ّٗ:؛ كا١بػواب أف
أف كصػفهم اهلل  بقولػػو :ﵟال يسززةدون حفلٓز
نقوؿ( :كاد) فيو قوالف:
ٍّ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ
ٔن كَ ْ
زٔالﵞ ال ي ُّ
ػدؿ
األكؿ :أف إثباتو نفػي ،كنفيػو إثبػات ،فقولػو :ﵟال يسةدون حفلٓ
َّ
على َّأهنم ال يفهموف شيئنا ،بل ُّ
يدؿ على َّأهنم قد يفهموف على َّ
مشق وة كصعوبة.
ٍّ َ ُ َ
كالقػػوؿ الثَّػاينَّ :
أف (كػػاد) معنػػاه ا٤بقاربػػة ،كعلػػى ىػػذا القػػوؿ فقولػػو :ﵟال يَسززةدون
ََُْ َ َ
ٔن ك ْٔالﵞ ،أم :ال يعلموف كليس ٥بم قرب من أف يفقهوا .كعلػى ىػذا القػوؿ فػبل ب َّػد
حفلٓ

احملرر الوجيز (ّ.)ّٓٗ/
(ُ) انظر :البظر احمليط (َّٕ ،)ِِِ/
(ِ) تفسّب ابن كثّب (ٓ.)ُّٗ/
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من إضمار ،كىو أف يقاؿ :ال يكادكف يفهمونو َّإال بعد تقر و
يب َّ
كمشق وة من إشارة ك٫بوىػا،
األكؿ ُب تفسّب (كاد)"(ُ).
كىذه اآلية تصلح أف ٰبتج ّٔا على َّ
صظ ًة القوؿ َّ
ٍّ َ ُ َ
ػدؿ عليػػو قػراءة ابػػن مسػ و
كقيػػل :كلَّػم عػػنهم مػػَبجم ،كيػ ُّ
ػعود  :ﵟال يَسززةدون
ه
ََُْ َ
(ِ)
ٔن كَ ْٔ ًالﵞ( ،قاؿ الذين من دكهنم يا ذا القرنْب إً
ٍ
َّ
وج ىكىمأٍ يجوج) .
ج
أ
ي
ف
حفلٓ
ى ي ى
ٗ  -التعقيل على ما ذكر البقاعي

:

ػاعي ُ ب (نظػم الػدُّرر) مػن َّ
أف األمػر قػد يكػػوف
أقػوؿ :كيس ي
ػتبعد مػا ذكػره البق ُّ
باجتهاده ُب شريعتو االجتهػاد ا٤بصػيب(ّ) ،كذلػ لقػوؿ اهلل  :ﵟكُيْ َ
يح،
ر
ػ
ص
ػو
ى
ك
ﵞ
ة
ز
ِ
ى
ه
العدكؿ عنػو؛ ك َّ
ألف مثػل ىػذا التَّخيػّب ال يكػوف إال بػوحي؛ إذ التَّكػاليف
كال حاجة تقتضي
ى
كإزىاؽ النُّفوس ال َّ
تتظقق باالجتهاد من غّب نص صريح.
كا٢باصػػل َّأهنػػم "أرادكا أف ٯبمعػوا لػػو مػػن بيػػنهم مػػاال يعطونػػو إيَّػاه ،حػ َّػٌب ٯبعػػل بيػػنهم
َ َ ٍّ
ّ
ه ّ
ػبلح كقص وػد للخػ ً
سدا .فقاؿ ذك القرنْب َّ
كبينهم ِّ
زِن ذِيزِّ َر ِب
بعفػ وة كديان وػة كص و
ّب :ﵟٌزة ٌ ِ
َر ْ ٌيﵞ [الكهػف ،)ْ(]ٗٓ:أمَّ :
إف الػذم أعطػاين اهلل  مػن ا٤بلػ كالتَّمكػْب خػّبه ٕب مػن

زةّن ٍّ ُ
اَّلل َر ْ ٌ
الذم ٘بمعونو ،كما قػاؿ سػليماف  :ﵟ َخدُ ٍِ َّسوََُ ث َ
زةل َذ ٍَزة آدَ ِ َ
زي م ٍٍِّزة
ٍ
ِ ِ ٍ
َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ٍّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
زٔنﵞ [النمػل ،]ّٔ:كىكػذا ..قػاؿ ذك القػرنْب :الػذم أنػا
آدةزً ثو خجذً ثِٓسِيذِسً تفصخ
في ػػو خ ػػّب م ػػن ال ػػذم تبذلون ػػو ،كلك ػػن س ػػاعدكين ﵟث ُل ٍّ
زززٔ ٍةﵞ ،أم :بعملك ػػم كآالت البن ػػاء
ِ
َ ْ َ ْ ََْ ُ ْ َ ََُْ ْ َ ْ
(ٓ)
ً
ﵟأجػو ثحِسً وبحًِٓ ردٌةﵞ" .

الرازم القوؿ ُب بياف معُب (يأجوج كمأجوج).
الرازم (ُِ .)ْٗٗ/كقد َّ
فصل َّ
(ُ) تفسّب َّ
(ِ) تفسّب البغوم (ّ ،)ُِْ/تفسّب ابن عادؿ (ُِ .)ِٓٔ/كانظر قراءة ابن مسعود ُ ب (الكشف
كالبياف) (ٔ ،)ُّٗ/ركح ا٤بعاين (ُٔ ،)ّٖ/البيضاكم (ّ ،)ِّٗ/نظم الدُّرر (ْ ،)َْٓ/البغوم
ا٤بفسرين ىذا القوؿ؛ الستبعاده.
(ّ .)ُِْ/كٓب يذكر أكثر ّْ
(ّ) انظر :نظم الدُّرر (ُِ.)ُُّ/

َ َ َ َ ٍّ
ْ
ِئِن ث ُل ٍّٔة أَ ْ
ه ِّن ذِيِّ َر ّب َر ْ ٌ َ َ ُ
ج َػ ْو ثَحْ َِ ْ
سً َو َبحْ َِ ُٓ ًْ َرد ًٌةﵞ.
ي ـأخ ِ ِ ٍ
(ْ) كٛباـ اآلية :ﵟكةل ٌة ٌ ِ
ِ

(ٓ) تفسّب ابن كثّب (ٓ.)ُٗٔ/
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٘  -إجمال ما يستفاد:

إعبلـ بقربو من اهلل  ،كأنَّو ال يفعل َّإال ما أمره بو.
الفائدة األكٔب :النّْداء فيو ه
الثانية :ما أمر بو صريح ،ليس و
بإ٥باـ كال باجتهاد منو.
ه
ػص اهلل  علينػػا قصػػص بعػػض خلقػػو ،كىػػم يهجػػركف كيغػػادركف
الثالثػػة :لقػػد قػ َّ
قص ػة الفتيػػة (-أصػػظاب الكهػػف) ك(الػ َّػرقيم)-
أكطػػاهنم ُب سػػبيل اهلل  ،فمػػن ذل ػ
َّ
غادركا قومهم ككطنهم الذم كانت تيعبد فيو األكثػاف مػن دكف اهلل  ،قػاؿ اهلل :

ْ َ
ْ ْ ُ َ
َ ْ َ ْ َ َ ٍّ َ ْ َ َ ْ َ
ِزَ آيَةد َِِزة َغ َ
الصرِي ًِ َأُُا ٌ ْ
ه ْٓ ِؿ َو ٍّ
ج ًجزة  9إِذ أ َوى اىفِذ َيزح إَِل
ﵟأم خعِجخ أن أصدةب اى
َ
ْ َ ْ َ َ ُ َ ٍّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ً َ ْ َ
ْ َ َ ً
دلُم َرْحح َوْ ّيِئ جلَة ٌ َِْ أم ِصُة َرشسا :ﵞ [الكهف.]َُ-ٗ:
اىهٓ ِؿ ذلةلٔا ربِة آد ِِة ٌَِ

كمػا َّ
قصػة ذم القػرنْب الػذم غػادر كطنػو األصػلي؛ إلقامػػة
ػص علينػا َّ
أف اهلل  ق َّ
َ َْ
دين اهلل  ،كنشر العدؿ ُب اآلفاؽ غربنا كشرقنا ،يقػوؿ اهلل  عػن رحلتػو :ﵟـزدت َج َع

ْ َ َ ُْ
َ َْ
َ ََ ْ
ٍّ
َْ َ
َظَِ ًجة َ 85خ ٍّ إِذا ثَيؼ ٌَؾ ِص َب الش ٍْ ِط َو َج َسْة تؾ ُص ُب ِِف خ ٍ ْحِبَ ٍح َو َو َج َس غِِ َسْة ك ْٔ ًٌة كي َِة
َ َ ْ َ ْ َ ْ ٍّ َ ْ ُ َ ّ َ ٍّ َ
َ
ِإَوٌة أ ْن َت ٍّذ ِزش ذِي ِٓ ًْ ُخ ْع ًِة 86ﵞ [الكهػف ،]ٖٔ –ٖٓ:إٔب أف قاؿ
ية ذا اىلصج ِ إٌِة أن تػشِب
َ َ ُ ََ َ َ َْ ْ
ُ َْ
ٍّ
َ ََ
اهلل  :ﵟث ًٍّ خت َج َع َظَِ ًجة َ 89خ ٍّ إِذا ثَيؼ ٌَ ْػي ِ َع الش ٍْ ِط َو َج َسْة ت ْػي ُع لَع ك ْٔ ٍم ل ًْ َن َػو
ُ ٍّ َ ْ
َ ٍّ َ َ َ َ
َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ ََ ْ ُ
ْ
َ
ً
َ
َ
ً
َ
ل َ ُٓ ًْ ٌ َِْ ُدوُ َِٓة ظ ْ ً
َِتا  90نشل ِم وكس أخػِة ثٍِة دليِّ رَبا  91ثً ختجع ظِجة  92خ إِذا ثيزؼ
َ ُ َ َْ َ َ ً
َ َ
ُ
الع ٍّسيَْ َو َ
َب ْ َ ٍّ
ج َس ٌ َِْ دوُ ِ ِٓ ٍَة ك ْٔ ًٌة ال يَسةدون َحفل ُٓٔن ك ْٔال 93ﵞ [ٖٗ..]ّٗ-
ِ

يب  كأصػظابو  مػػن
ككثيػر تنػاكؿ القػػرآف العظػيم لقضػية خػػركج النَّػ ّْ
( َّ
مكة) ،بل كإخراجهم منها كما ىو تعبػّب الكتػاب ا٤ببػْب ُب كثػ وّب مػن ا٤بػواطن ،يقػوؿ اهلل

َ َ َ ُ ُْ ُ َ َْ َُُْ َ َْ ُْ ُ َ ََْ ُ ُ َ ََْ ُ
ْ ُ َ
ه ُ
زص
 :ﵟِإَوذ َح ٍْه ُص ثِم اذليَ زفصوا ِحلثجِذٔك أو حلذئك أو ُي ِصجٔك ويٍهصون ويٍ
ٍّ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ٍّ ُ ْ
اَّلل َر ْ ُ
اَّلل َو ٍّ ُ
ٍّ ُ
ي ال ْ ٍَةنِص َ
يَﵞ [األنفػاؿ .]َّ:كقػاؿ اهلل  :ﵟإِال تِزصوه ذلس ُزصه اَّلل إِذ
ِ
َْ
َ ْ
َ َ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ُ
ُ
َ
َ
َ
زةّن ازج ز ِ إِذ ٍْززة ِِف اىؾززةرِ..ﵞ [التوبػة .]َْ:كيقػػوؿ اهلل :
أرصجززّ اذليزَ زفززصوا زز ِ
َ
َ
َْ َْ َ َْ َْ ُ
َ َ
َََّ ْ ْ ََْ َ ََ ُ ً
زةَص ل َ ُٓ ْ
زةْ ًْ ـَزال َُ ِ َ
زًﵞ
ِه أش َّس ك ٍّٔة ٌ َِْ ك ْصيَذِم اىز أرصجذزم أْيهِ
ﵟوكدحَِ ٌَِ كصي ٍح ِ
َ ٍّ ُ َ ُ ّ َ َ ُ ٍّ ُ َ
َُ
َ َّ
ز ًْ أ ْو ِحلَ َ
زةء
ززشوا غزسوِي وغزسو
[٧بمد .]ُّ:كقاؿ اهلل  :ﵟيَة خح َٓة اذلي ََ آٌِزٔا ال تذ ِ
ُ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ َ َ ٍّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ّ ُ ْ ُ َ ٍّ ُ َ ٍّ ُ ْ َ ْ
زق ُي ِصجزٔن الصظزٔل ِإَويزةزً أن
ديلٔن إِحل ًِٓ ثِةلٍٔدة ِ وكس زفصوا ثٍِة جةءزً ٌَِ ات ِ
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ُ

ٍّ َ ّ ُ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ً
ُْ ُ
ةدا ِف َظِيل َواثْذ ِ َؾ َ
ةء َم ْص َط ِةِت..ﵞ [ا٤بمتظنػة .]ُ:إٔب
جٓ
ِ
دؤٌِِٔا ثِةَّلل ِ ربِسً إِن نِذً رصجذً ِ
ِ
ِ
غّب ذل من اآليات ا٤بستفيضة ُب ىذا ا٤بوضوع.
عم ػا يقػػوـ بػػو أعػػداء الػ ّْػدين كا٤بلَّ ػة مػػن هديػػد أكليػػاء اهلل
كلقػػد ٙبػ َّػدث القػػرآ يف ا٤ببػػْب َّ
َ َ ٍّ
َ َ
ز َف ُ
ززصوا
 بػػاإلخراج عػػن أكطػػاهنم كنفػػيهم منهػػا ،يقػػوؿ اهلل  :ﵟ َوكززةل اذلِيززَ
ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ٍّ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ٍّ
ٍّ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ ٍّ ٍّ
اىظةلٍِ َ
َ
ِس
ي
ٓ
جل
ً
ٓ
ب
ر
ً
ٓ
حل
إ
َح
و
أ
ـ
ة
ِ
ذ
ِي
م
ِف
ن
ِ
ل ِصظي ِ ًِٓ جلز ِصجِسً ٌَِ أر ِ
ِ
طِة أو تلػٔد ِ
ِ ِ
َ َ
ْ َ َ َ ْ َ َ َ
َ َ ُ ْ َ ٍّ ُ
س ًُ ْاألَ ْر َض ٌِز ْ
زةِم َورززةف َوخِي ز ِس >ﵞ
زَ َب ْػ ز ِسًِْ ذلِززم ل ٍِز
= وىجعزهِِِ
زَ رززةف ٌَلز ِ
[إبراىيم.]ُْ-ُّ:

َ َ
كمػػن ىػػؤالء قػػوـ شػػعيب  الػػذين ىػ َّػددكه بػػذل  ،يقػػوؿ اهلل  :كززةل
َْ ُ
َ َْ ْ
ْ َ ْ َ ُ ْ َ ٍّ َ َ ُ
َ َُ َ َ َ
َ
َ
ِزَ كَ ْصيَت ِ َِزة أَوْ
ُ
ْ
ُ
زم ٌ ْ
َ
الٍأل اذليَ اظذهَبوا ٌَِ كٔ ٌِِّ جلز ِصجِم ية شػيت واذليزَ آٌِزٔا ٌػ
ََ ُ ُ
ٔد ٍّن ِف م ٍِّيذ َِة كَ َةل أ َ َول َ ْٔ ُن ٍِّة َارِْ َ
ػيب اهلل
ن
ػوـ
ق
اده
ر
أ
ػا
م
ىذا
من
يب
ر
كق
،
]
ٖٖ
:
اؼ
ر
ػ
ع
األ
[

تلػ
ِ
ِ
ِ
ه ّْ
ه
َ َ ّ
َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ٍّ َ ْ ُ ْ
ُ
زَ
ج َ  167كةل إ ِ ِّن ى َِػ ٍَي ِس ًْ
ص
لػوط  بػو :كةلٔا ىهَِ لً دجذِّ ية لٔ تلهٔجَ ٌَِ الٍ ِ
ٍّ َ ْ َ ُ َ
َ ّ َّ ََ ْ
ٌ ََِ اىْ َلةى ِ َ
ً
كٝبػع ىػذا الػببلء
،
]
ُٗٔ
ُٕٔ
:
اء
ر
ػع
ش
ال
[

169
زٔن
ي
ٍ
ػ
ح
زة
ٍِ
م
ل
ْ
أ
و
ِن
َن
ب
ر
168
ِ
ي
ِ ِ
ِ

٧بمػد  مػػن طرفيػػو حيػ ي يىػػدّْد ّٔػػذا ُب ( َّ
مكػة) علػػى يػػد كألسػػنة ق ػريش،
يب َّ
للنَّػ ّْ
كُب (ا٤بدينة) على ألسنة ا٤بنافقْب.
كك ػػذل أص ػػظابو  كان ػػت فتن ػػتهم ُب َّ
(مك ػػة) فتن ػػة اإلي ػػذاء كالتَّع ػػذيب كم ػػا
فلمػا ىػاجركا إٔب (ا٤بدينػة) أصػبظت فتنػتهم
السػخريةَّ ،
يلقونو من ا٤بشركْب من ألػواف ا٥بػزء ك ُّ

ُب تػػرؾ دكرىػػم كأمتعػػتهم كأموا٥بم..كلقػػد كػػانوا أكفيػػاء ك٨بلصػػْب لػػدينهم أمػػاـ الفتنػػة األكٔب
كأماـ الفتنة الثَّانية.
كإف مػػن أغلػػى حقػػائق اإلنسػػانية ا٢بريػػة ،كقػػد آثػػر الكثػػّب مػػن الػػدعاة تػػرؾ أكطػػاهنم
حي ػ ض ػيّْق علػػيهم ،كمنع ػوا مػػن قػػوؿ ا٢بػػق ،كٓب يرتض ػوا ألنفسػػهم أف ٱبون ػوا ديػػنهم ،كأف
و
لسلطاف ظػآب جػائر ،ينػافقوف كيػداىنوف مػن أجػل عػرض زائػل ،فػآثركا ا٥بجػرة
يكونوا أبواقنا
الص ػػدع ب ػػا٢بق أكٔب ،يتخ ػػّب ال ػػدعاة
كت ػػرؾ األى ػػل كال ػػوطن كا٤ب ػػاؿ؛ ف ػػإف ا٢بري ػػة أغل ػػى ،كإف َّ
ػبلحا
قيمػا كأخبلقنػا كديننػا كص ن
األرض الطيبة ليضعوا بػذكر دعػوهم ،تلػ الغػراس الػٍب تثمػر ن
كفهما..
كبصّبة ن
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ا٢بق
كقد شبَّو ُّ



كتعأب إخراج العبد من كطنو ،بإخراج ركحو من

َ َ ْ َ ٍّ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ
ار ُص ُجٔا ٌ َِْ دِيَةر ُك ًْ ٌَة َذ َػئُهُ
ِ
جسده ،فقاؿ :ﵟولٔ خُة نذِِة غيي ًِٓ أ ِن ارذئا خجفعسً أوِ
ٍّ َ
إِال كي ٌِيو ٌِِْ ُٓ ًْﵞ [النساء ،]ٔٔ:فأتى اهلل  بأصعب أمرين :إخراج الركح من ا١بسد،

كإخراج ا١بسد من الوطن.
(ُ)
ا٥بْب ،فهو ٗبثابة زروع فىػ ىق ىد تػي ٍربىػتىوي ،فهو ذا وك
كإخراج اإلنساف من كطنو ليس باألمر ّْ
ض ير.
ال يثمر كال يىػٍن ي
كقد جاء ُب (الصظيح) ُب قصة بداية نزكؿ القرآف على رسوؿ اهلل ،
كذىابو إٔب كرقة بن نوفل ،كقوؿ كرقة للنيب  :يا ليتِب أكوف حيِّا؛ إذ ٱبرج
قوم  ،فقاؿ رسوؿ اهلل (( :أو مخرجي هم؟ )) ،قاؿ :نعم.)ِ(..

فتأمل كيف راجع رسوؿ اهلل  كرقة ُب إخراجو من بلده ،كٓب يراجعو ُب
إخباره بعداء قومو كأذيتهم لو ُب جسده؟
قاؿ السهيلي " :يؤخذ منو :شدة مفارقة الوطن على النفس؛ فإنو
٠ بع قوؿ كرقة أهنم يؤذكنو كيكذبونو ،فلم يظهر منو انزعاج لذل  ،فلما

ذكر لو :اإلخراج ٙبركت نفسو لذل ؛ ٢بب الوطن كإلفو فقاؿ(( :أو مخرجي

هم؟ ))"(ّ).

كعن أنس  أنو قاؿ :كاف رسوؿ اهلل  إذا قدـ من سفر،
فأبصر درجات ا٤بدينة ،أكضع ناقتو ،كإف كانت دابة حركها ،قاؿ أبو عبد اهلل :زاد
ا٢بارث بن عمّب ،عن ٞبيد :حركها من حبها(ْ) ،أم :حثها على اإلسراع ١بهة ا٤بدينة،
كالدخوؿ إليها؛ لكثرة حبو ٥با .كُب ا٢بدي داللة على فضل ا٤بدينة ،كعلى مشركعية:

(ُ) يقاؿ( :ذكل) البقل يذكم بالكسر (ذي ًكيِّا) مضموـ مشدد فهو (ذاك) أم :ذبل.
(ِ) صظيح البخارم [ّ] ،مسلم [َُٔ].
(ّ) فتح البارم ،البن حجر (ُِ.)ّٓٗ/
(ْ) صظيح البخارم [َُِٖ].
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حب الوطن كا٢بنْب إليو(ُ) .كيدؿ على أف الوطن ا٢بقيقي ىو الذم ارتضاه اإلنساف
ِّ
٧ببل كمسكننا يقيم فيو ،كتنفس فيو ا٢برية ،كلد بو أك ٓب يولد(ِ).
فموطِب حي كرامٍب..موطِب ىو ا٤بكاف الذم ال أ٘برعي فيو الظلم كالقهر ليل
أشعر فيو باألمن كا٢برية ُب التدين كإبداء الرأم ،ىو الذم أساىم ُب
هنار ،ىو الذم ي
هنوضو ،ىو الذم أشعر فيو بأين إنساف.
كال ٲبنع ذل من ا٢بنْب للموطن األصلي الذم كلد فيو ،كأف يتمُب لو ا٣بّب ،كأف
ّْ
مصاؼ الدكؿ ا٤بتقدمة..إٔب
يتظرر من ا١بهل كالظلم كالفقر كاالستبداد ،كأف يرقى إٔب
غّب ذل .
قصة ذم القرنْب إعداد العػدَّة إلعػبلء ديػن اهلل  ،كمواجهػة
الرابعة:
يستفاد من َّ
ي
ا٤بفسػدين ،حيػ َّ
الصػناعة الػٍب ذكرىػا القػرآف الكػرمي ُب معػػرض
الس ّْػد مػن كسػائل ّْ
إف بنػاء َّ
السػػد بػػْب ا٤بفسػػدين
التَّمكػػْب كالنَّج ػاة كاالمتنػػاع مػػن عبػ ً ا٤بفسػػدين ،ككيػػف حػػاؿ ذلػ
َّ

السػدين -كىػػي سلسػػلة ا١ببػػاؿ -ببنػػاء ذلػ الػ َّػردـ
العػػابثْب كبػػْب األقػواـ الػػٍب كانػػت دكف َّ
العظيم ،كىو س ّّػد بنػاه ذك القػرنْب ٓب يكػن كغػّبه مػن سػدكد بػِب اإلنسػاف الػٍب تبػُب بػاللًَّ ً
ب
الصػناعة ،كأتقػن
كا٢بجارة ك٫بػوه ،كإ٭بػا كػاف س ِّػدا مبنيِّػا بػأرقى طرائػق البنػاء ،كأقػول معػادف ّْ
كس ػػائل التَّص ػػميم ،كإليػ ػ بي ػػاف ى ػػذا ٦بم ػػبل :لق ػػد أت ػػى ذك القػ ػرنْب عل ػػى أكلئػ ػ األقػ ػواـ
ا٤بتخلّْفػْب الػذين ال يكػادكف يفقهػوف قػوال ،كال يعلمػوف شػيئنا مػن أحػواؿ التَّظضػر ،فشػػكوا
(ُ) انظر :فتح البارم ،البن حجر (ّ ،)ُِٔ/عمدة القارم شرح صظيح البخارم ،للعيِب (ّٙ ،)ُّٓ/بفة
األحوذم (ٗ.)ِّٖ/

(ِ) قاؿ ابن منظور " : ا٤بنزؿ تقيم فيو ،كىو موطن اإلنساف ،ك٧بلو..يقاؿ :أكطن فبلف أرض كذا ككذا،
أم :اٚبذىا ِّ
٧ببل كمسكننا يقيم فيها" .لساف العرب ،مادة( :كطن) (ُّ ،)ُْٓ/العْب ،للخليل
الفراىيدم (ٕ ،)ْْٓ/هذيب اللغة٧ ،بمد بن أٞبد األزىرم (ُْ .)ُِ/كعرؼ ا١برجاين  الوطن
بقولو" :الوطن األصلي :ىو مولد الرجل كالبلد الذم ىو فيو" .التعريفات (ص ،)ِّٓ:التوقيف على

مهمات التعاريف ،للمناكم (ص .) ّّٖ:كقيل" :الوطن با٤بعُب العاـ :منزؿ االقامة ،كالوطن األصلي ىو
ا٤بكاف الذم كلد بو اإلنساف ،أك نشأ فيو .كالوطن با٤بعُب ا٣باص ىو البيئة الركحية الٍب تتجو اليها عواطف
االنساف القومية" .ا٤بعجم الفلسفي ،للدكتور ٝبيل صليبا (ِ.)َٖٓ/
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إليػػو إفسػػاد يػػأجوج كمػػأجوج ،كطلب ػوا منػػو إقامػػة سػػد كيعطونػػو أجػ نػرا علػػى ذل ػ  ،كطلػػبهم
كجيها؛ ألنَّو كاف بينهم كبْب يأجوج كمأجوج حواجز من شػو ً
اىق ا١ببػاؿ
إلقامة سد كاف ن
الص ّْم كالٍب ُّ
ٛبتد بينهمػا علػى شػكل سلسػلتْب مػن ا١ببػاؿ ،بينهمػا فجػوة ىػي منفػذ يػأجوج
ُّ
كمػأجوج ُب ىجمػاهم علػى القػوـ الػذين ال يكػادكف يفقهػوف قػوال ،كعنػد ذلػ اسػ َّ
ػتعد ذك
ردمػا ،أم :أعظػػم ٩بػػا طلبػػوه ،كعمػػد إٔب تلػ الفجػػوة الػػٍب بػػْب
القػرنْب ببنػػاء َّ
السػ ّْد ،ك٠بَّػاه ن
ً
َّ
الصػ ػدفْب -كٮب ػػا ا١ب ػػببلف العظيم ػػاف ا٤بتق ػػاببلف -فم ػػؤل الفج ػػوة بًيزبىػ ػر ا٢بدي ػػد ،أم :قطىع ػػوي
َّ
ا٤بقدرة مثل اللَّ ًػب ح َّػٌب سػاكل بػْب رؤكس ا١ببلػْب كبػْب مػا ُب الفجػوة مػن ا٢بديػد فجعلهػم
سواءٍ ،بَّ أمػر فنفخػت ا٢بديػد بالنَّػار ح َّػٌب جعلػت مػن قًطىػع ا٢بديػد ن نػارا ،فأصػبظت ٞبػراء
ب عليها كىي ُب تل ا٢باؿ النُّظاس ا٤بذاب ،كىو ً
القطٍر ،فاستظكم البنػاء
ّْ
فص َّ
متوىجة ،ي
ي
َ
الص ػبلبة كا٤ببلسػػة قػػاؿ  :ﵟذ ٍَزززة
َّأٲب ػا اسػػتظكاـ ،كقػػوم كػ َّػل قػ َّػوة ،كأصػػبح غايػػة ُب َّ
ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ َُ َ ْ
ً
اظػةغٔا أن حظٓصوه وٌة اظذػةغٔا سل جلجةﵞ [الكهف.]ٕٗ:

كال َّ
الصناعة كالعمراف لديػو
أدؿ على َّقوة صناعة ّْ
سد ذم القرنْب ،كعلى ارتقاء علم ّْ
قائمػا كح َّػٌب
من بقاء ذل
الس ّْد كعدـ ُّ
تغّبه رغم تعاقػب العصػور كال ُّػدىور ،ك َّ
َّ
السػ ُّد ال زاؿ ن

يومن ػػا ى ػػذا ،كح ػ َّػٌب ي ػػأذف اهلل  بق ػػرب ي ػػوـ القيام ػػة ،كخ ػػركج ي ػػأجوج كم ػػأجوج ،ق ػػاؿ:
َ َ َ َ

ٌَْ

ّ َ َ

ْ

َ َ ٍّ

ّ

َ َ

ْ

ّ

ًّ

ةء َوغ ُس َرب َج َػي ُّ دا َء َوَكن َوغ ُس َرب َ
ﵟكةل ْشا َرْحح ٌ َِْ َرب ـإذا َج َ
خلةﵞ [الكهػف.]ٖٗ:
ِ ِ
ِ
ِ

الصػ ػناعة الفائق ػ ًػة رٞب ػػةن م ػػن اهلل  للنَّػ ػاس
السػ ػ ُّد ال ػػذم ى ػػو م ػػن منتج ػػات ّْ
كق ػػد ك ػػاف َّ
َّ
ليتمكنوا من العيش آمنْب ُب عز ولة من عب ا٤بفسدين من يأجوج كمأجوج.
َ ُ ْ َ َ ُ َ
السابع عشر :ﵟية أرخ ْةرونﵞ [مرمي:]ِٖ:

ٔ  -ورود هز الصيغة:
كقد كردت ُب موضع كاحد[ :مرمي.]ِٖ:
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ٕ  -العرا والتَّحلي :

َ ُ ْ َ َ ُ َ
قولو  :ﵟية أرخ ْةرونﵞ استئناؼ لتجديػد التَّعيػّب كتأكيػد التَّػوبيخ  .كلػيس
(ُ)

ػدمت
ا٤ب ػراد ّٔ ػاركف أخػػا موسػػى بػػن عم ػراف
 :فعػػن ا٤بغػػّبة بػػن شػػعبة ،قػػاؿ٤ :بػػا قػ ي
َ ُ ْ َ َ ُ َ
(ِ)
ونﵞ كموسػػى قىػٍبػل عيسػػى بكػػذا
٪بػراف سػػألوين فقػالوا :إنَّكػػم تقػرؤكف :ﵟيززة أرززخ ْززةر
ت عل ػى رسػػوؿ اهلل  سػػألتو عػػن ذل ػ فقػػاؿ(( :إنَّهََّّم كََّّانوا
ككػػذاَّ ،
فلمػػا قػػدم ي
والصَّ ََّّالحين ق ََّّبلهم))(ّ)(( ،فق ََّّالوا)) ،أم :أى ػػل ٪ب ػػراف(( :ألسَّ ََّّتم
س ََّّمو َن ب نبي ََّّائهم َّ
يُ َ
َ َ َ َ
َ ُ ْ َ َ ُ َ
ُ
تقرؤون؟)) ،أمُ :ب القرآف ُب (سورة مرمي) :ﵟية أرخ ْةرونﵞ ،كبعػده :ﵟٌة ان خثزٔك
ُ
َ َ
أ ْم َصأ َظ ْٔ ٍء َو ٌَة َاَُ ْخ أ ٌَّزم ثَؾِ ًّيزةﵞ ،أم :يػا شػبيهة ىػاركف ُب العبػادة أنػت مػن بي و
ػت طيّْػبو

و
بالصبلح كالعبادة كالزىادة ،فكيف صدر ىذا من ؟ (ْ).
طاى ور،
معركؼ َّ
ُ ْ َ َ ُ َ
ونﵞ ،أىم :أخي موسى  ،ككانت من نسلو ،كما يقاؿ
كقيل :ﵟأرخ ْةر
ً
ًً
ضىر).
ض ًر ّْ
م( :يا أخا يم ى
للتَّميم ّْي( :يا أخا ىٛبيم) ،كالٍ يم ى
كقي ػػل :نس ػػبت إٔب رج ػ وػل ص ػػاّب ك ػػاف ف ػػيهم ا٠ب ػػو (ى ػػاركف) ،فكان ػػت تق ػػاس ب ػػو ُب
العبادة ،كالزىادة(ٓ).
ِ
يسََّّى َمََّّا َكََّّا َن)) ،أم :مػػن طػػوؿ
كقولػػو َ (( :وقََّ ْد َكََّّا َن بََّ َّْي َن ُم َ
وسََّّى َوع َ
الزمػػاف مػػا ال ٲبكػػن أف تكػػوف مػػرمي  أختنػا ٥بػػاركف أخػػي موسػػى  ،كقولػػو
َّ

السعود (ٓ.)ِّٔ/
(ُ) انظر :تفسّب أيب ُّ
(ِ) قولو (( :إٔب ٪براف)) قاؿ ُب (النّْهاية) (ٓ" :)َِ/ىو موضع معركؼ بْب (ا٢بجاز) ك(الشاـ)
ك(اليمن)" .كقاؿ ُب (القاموس) (ُ٪(" :)ُٕٔ/براف) :موضع (باليمن) ،فتح سنة (عشر)٠ ،بي بنجراف
بن زيداف بن سبأ ،كموضع (بالبظرين) ،كموضع ٕبوراف قرب (دمشق) ،كموضع بْب (الكوفة) ك(كاسط)".
(ّ) أخرجو مسلم [ُِّٓ].
(ْ) انظر :تفسّب ابن كثّب (ٓ ،)َُِ-ََِ/تفسّب الطربم (ُٖ ،)ُٖٔ/تفسّب الصنعاين (ّ ،)ٖ/البغوم
السمعاين (ّ ،)ِٖٖ/معاين القرآف ،للنَّظاس (ْ ،)ِّٕ/ابن عادؿ
(ّ ،)ُِّ/ا٣بازف (َّْ ،)ِْْ/
(ُّ،)ّٓ/
(ٓ) انظر :تفسّب ابن كثّب (ّ.)ِِٕ/
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(( :إِنََّّهََّّم َكََّّانُوا يسََّّمو َن بَِنْبِيََّّائِ ِهم و َّ ِ ِ
ين قََّ َّْبَّلَ ُه ْم)) ،يعػػِب َّ
أف ىػػاركف
ُْ
َ َْ
الصََّّالح َ
َُ
َ ُ ْ َ َ ُ َ
ا٤بذكور ُب قولو  :ﵟية أرخ ْةرونﵞ ليس ىػو ىػاركف النَّػيب أخػا موسػى ،

بػػل ا٤ب ػراد ّٔػػاركف ىػػذا رجػػل آخػػر مسػ َّػمى ّٔػػاركف؛ َّ
ألهن ػم كػػانوا يسػ ُّػموف أكالدىػػم بأ٠بػػاء
الصا٢بْب قبلهم(ُ).
األنبياء ك َّ
قاؿ اب يػن جريػر " :كقػاؿ آخػركف :بػل كػاف ذلػ رج نػبل مػنهم فاسػ نقا معلػن
الصػواب مػػن القػػوؿ ُب ذلػ مػػا جػػاء بػػو ا٣بػػرب عػػن رسػػوؿ
الفسػػق فنسػػبوىا إليػػوٍ .بَّ قػػاؿ :ك َّ
اهلل ( :يعػ ػػِب ح ػ ػػدي ا٤بغ ػ ػّبة ب ػ ػػن ش ػ ػػعبة ىػ ػػذا) كإهن ػ ػػا نسػ ػػبت إٔب رج ػ ػػل م ػ ػػن
قومها"(ِ).
(ّ)
ػتند
كمػػا رجظػػو الطػػربم  ،كمػػاؿ إليػػو ُب (التَّظفػػة) ىػػو َّ
الص ػواب؛ ألنػَّػو يسػ ي
الصظيح.
إٔب الدَّليل َّ
ٖ  -إجمال ما يستفاد:

الفائدة األكٔب :يبلحَ َّ
أف ا٤بنكرين "عليها فيما اهموىا بو ،أرادكا بنفي السوء
تنبيها على أف من كاف أبواه صا٢بْب ليس من
كالبغاء عن أبويها :ا٤ببالغة ُب توبيخها؛ ن
شأنو :التجرد عن طورٮبا ،كالَبدم بغّب ردائهما ،كما كاف ينبغي لو َّإال أف يسل سنن
أعما٥بما الصا٢بة ،كما أن ٘بد أكثر الناشئْب ُب جظور السفلة ،أك من أطلقت حبا٥بم
على غوارّٔم زمن ا٢بداثة ُب أفظع حاؿ من فساد األذكاؽ ،كعدـ ا٣بضوع لسلطة
األحكاـ الدينية ،كاال٬بداع بالظواىر ا٤بزخرفة عن الغوص على ا٢بقائق الٍب ال يلقاىا َّإال
ذك حَ عظيم من ا٢بكمة .كقد تعجب العامة لرجل يربع ُب فنوف كثّبة ،كٰبسن
التصرؼ ُب مباحثها ا٤بشكلة ،فيفرغها ُب قالب التظقيق ،حٌب إذا فاكضتو ُب أم علم

الَبمذم (ٖ.)ْٕٕ/
(ُ) انظرٙ :بفة األحوذم بشرح جامع ّْ
(ِ) تفسّب الطَّربم (ُٖ.)ُٖٕ/
(ّ) انظرٙ :بفة األحوذم (ٖ.)ْٕٖ /
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زمننا ٘بس نبض أخبلقو َّإال كجدت فيها

منها خيل ل أنو الواضع ألصولو ،كال تلب
عوجا كأمتنا.
ن
أما الفيلسوؼ الناقد فبل يرل ذل شيئنا عجابنا؛ للنكتة الٍب لوحنا إليها ،كىي
سوء الَببية األكٔب .كالدليل على ما نقولو أف الصيب يولد على الفطرة ا٣بالصة ،كالطبع
البسيط ،فإذا قوبلت نفسو الساذجة ٖبلق من األخبلؽ انتقشت صورتو ُب لوحهاٍ ،ب ٓب
تزؿ تل الصورة ٛبتد شيئنا فشيئنا إٔب أف تأخذ ٔبميع أطراؼ النفس ،كتصّب كيفية
راسخة فيها ،حائلة ٥با عن االنفعاؿ بضدىا .يؤيد ىذا أنا إذا رأينا من الغرباء من ىو
لطيف ا٣بطابٝ ،بيل اللقاء ،مستقيم األخبلؽ ،ال نرتاب ُب دعول أنو ٩بن أنبتو اهلل
ُ ب البيوت الفاضلة نباتنا حسننا"(ُ).
ُ
َ َ
َ
كقػو٥بم :ﵟ ٌَة ا َن خثُٔكِ امصأ َظ ْٔء َو ٌَة اَُ ْخ أ ٌَّ ِم ثَؾِ ًّيزةﵞ تقريػر لكػوف مػا جػاءت بػو
الصػا٢بْب أفظػش .كفيػػو دليػػل علػػى َّ
فرينػا أك تنبيػػو علػػى َّ
أف
أف ارتكػاب الفػواحش مػػن أكالد َّ

بضد ذل (ِ).
الفركع غالبنا تكوف زاكيةن إذا زكت األصوؿ ،كينكر عليها إذا جاءت ّْ
بالزنػػا كػػاف قػػذفنا كرمينػا موجبنػا للظػ ّْػد ،فػػإف
الثانيػػة :اتَّفػػق العلمػػاء علػػى أنَّػو إذا صػ َّػرح ّْ
يصرح ،فقاؿ مال  :ىو قذؼ.
َّ
عرض كٓب ّْ
الش ػ ػ ػافعي كأب ػ ػػو حنيف ػ ػػة  :ال يك ػ ػػوف ق ػ ػػذفا ح ػ ػ َّػٌب يق ػ ػػوؿ :أردت بػ ػ ػػو
كق ػ ػػاؿ َّ
القذؼ(ّ).

(ُ) بتصرؼ عن (السعادة العظمى) (ص ،) ٔ.:للعبلمة ٧بمد ا٣بضر حسْب شيخ ا١بامع األزىر كعضو آّمع
اللغوم بالقاىرة ،كآّمع العلمي العريب بدمشقٝ ،بع كٙبقيق :علي الرضا التونسي.
السعود (ٓ ،)ِّٔ/ركح ا٤بعاين (ُٔ ،)ٖٖ/البظر احمليط (ٕ ،)ِٕٓ/البظر ا٤بديد
(ِ) انظر :تفسّب أيب ُّ
(ّ ،)َّّ/تفسّب البيضاكم (ْ.)ٗ/
للجصاص (ٓ،)ُُُ/
(ّ) تفسّب القرطيب (ُِ .)ُّٕ/انظر أقواؿ العلماء ُب (أحكاـ القرآف الكرمي)،
َّ
(ِ ،)ُِٗ/الفركع ،البن مفلح (ٔ ،)ُِٔ/ٔ( ،)ُُْ/اإلنصاؼ ،للمرداكم (َُ ،)ّّْ/ا٤بغِب
(ٗ ،)ُٖ-َٖ/األـ (ٓ ،)ِٕٗ/ٕ( ،)ُِّ/شرح فتح القدير ،للكماؿ بن ا٥بماـ (ٓ ،)ُّٕ/حاشية
الزرقاين (ّ ،)ِّْ/التَّمهيد (ٔ ،)ُٖٗ-ُٖٖ/ا٤بدكنة الكربل
الدُّسوقي (ْ ،)ِّٕ/شرح ُّ
(ُٔ ،)ِِْ/القوانْب الفقهية ،البن جزم (ُ٨ ،)ِّْ/بتصر اختبلؼ العلماء (ّ ،)ُُّ/بداية=
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قاؿ أٞبد ُ ب ركاية :ال أرل َّ
صرح بالقذؼ كالشَّػتيمة،)ُ(..
ا٢بد إال على من َّ
كاختلفت الّْركاية عن أٞبد ُب التَّعريض بالقذؼ(ِ).
القرطيب  ما ذىػب إليػو اإلمػاـ مالػ  حيػ قػاؿ" :كال َّػدليل
كقد نصر
ُّ
٤بػػا قالػػو مال ػ ىػػو َّ
أف موضػػوع ا٢بػ ّْػد ُب القػػذؼ إ٭بػػا ىػػو إلزالػػة ا٤بعػ َّػرة الػػٍب أكقعهػػا القػػاذؼ
با٤بقذكؼ ،فػإذا حصػلت ا٤بع َّػرة بػالتَّعريض كجػب أف يكػوف قػذفنا كالتَّصػريح .كا٤بع َّػوؿ علػى
ٍّ َ
الصش ُ
ززم ألَُ ْ َ
ِززيً ٍّ
اتي ُ
ززخ ْ َ
ِززيسﵞ
ػربا عػػن شػػعيب  :ﵟإُِ
الفهػػم ،كقػػد قػػاؿ ٨ بػ ن
ب بك ػ ػ و
ػبلـ ظ ػ ػػاىره ا٤ب ػ ػػدح ُب أح ػ ػػد
الس ػ ػ ػفيو َّ
بالسػ ػ ػ ّْ
فعرضػ ػ ػوا ل ػ ػػو َّ
الضػ ػ ػاؿَّ ،
[ى ػ ػػود ،]ٖٕ:أمَّ :
َ
ُ ْ ٍّ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ
(ّ)
هزص ُ
يًﵞ [الػدخاف.]ْٗ:
التَّػأكيبلت .كقػاؿ ُ ب أيب جهػل  :ﵟذق إُِم خُخ اىػ ِضيزض اى ِ
ُ
َ َ
َ
كقاؿ حكاية عن مػرمي  :ﵟ ٌَة ا َن خثُٔكِ امصأ َظ ْٔء َو ٌَة اَُ ْخ أ ٌَّ ِم ثَ ِؾ ًّيةﵞ ،فمػدحوا
كعرض ػوا ٤ب ػػرمي  ب ػػذل  ،كل ػػذل ق ػػاؿ
أباى ػػا ،كنف ػوا ع ػػن ّْأمه ػػا البغ ػػاء ،أمّْ :
الزن ػػاَّ ،
َ

ََ

َ ُ
زصيَ ًَ ُب ْٓ َذةًُزة َغ ِظ ً
س ْفصْ ًِْ َوك ْٔلِٓ ًْ لَع َم ْ
يٍزةﵞ [النسػاء ،]ُٓٔ:ككفػرىم معػركؼ،
ِ
 :ﵟوب ِ
ِ
كالبهتاف العظيم ىو التَّعريض ٥با ،أم :ما كاف أبوؾ امرأ و
سوء كما كانت ُّأم ً بغيِّػا ،أم:
ُ ْ َ ْ َ ْ ُُ ُ
ِزَ ٍّ
العز َ
س ًْ ٌ َ
ات
أنػت ٖببلفهمػا كقػد أتيػت ّٔػذا الولػد .كقػاؿ  :ﵟكزو ٌززَ يزصزك
زٍ َٔ ِ
َ
ُ ٍّ ُ ٍّ َ ْ ٍّ ُ
ةز ًْ ىَ َػ َل ُْس ًى أ َ ْ
َواألَ ْ
الل ٌُج ِ ٍ ﵞ [سػػبأ ،]ِْ:فهػذا اللَّفػَ قػد
ط
ِف
و
ي
إ
و
أ
ة
ِإَوُ
اَّلل
و
ك
ض
ِ
ر
ِ
ِ
ٍ
ِ
السبلـ (ّ ،)ُٗٔ/ا٤بنثور
=آّتهد (ِ ،)َّّ/نيل األكطار (ٕ ،)ٕٓ/احمللَّى (ُُ ،)ُٕٔ/سبل َّ
(ُ ،)ُّٔ/إعبلـ ا٤بوقعْب (ّ.)ُِٗ/ّ( ،)َُّ/
ا٤بسمى دقائق أكٕب النُّهى
(ُ) ا٤بغِب (ٗ ،)َٖ/الشَّرح الكبّب ،البن قدامة (َُ ،)ِِٕ /شرح منتهى اإلرادات َّ
لشرح ا٤بنتهى ،للبهوٌب (ّ ،)ّٖٓ/مسائل اإلماـ أٞبد بن حنبل كإسظاؽ بن راىويو (ٕ،)ِّّٕ/
مطالب أكٕب النهى ُب شرح غاية ا٤بنتهى (ٔ ،)َِّ/منار السبيل ُب شرح الدَّليل (ِ.)ّٕٔ/
السابقة.
(ِ) ا٤بغِب (ٗ ،)ُٖ/كانظر :ا٤بصادر َّ
(ّ) أبو جهل ىو عمرك بن ىشاـ بن ا٤بغّبة ا٤بخزكمي القرشيُّ ،
أشد النَّاس عداكة للنَّيب ُ ب صدر
اإلسبلـ ،كأحد سادات قريش كأبطا٥با كدىاها ُب ا١باىلية .أدرؾ اإلسبلـ ،ككاف يقاؿ لو( :أبو ا٢بكم)،
الركض األنف (ّ،)ُٕٓ/
فدعاه ا٤بسلموف( :أبا جهل) مات سنة [ِىػ] .األعبلـ (ٓ ،)ٖٕ/كانظرَّ :
السّبة كٟبس رسائل أخرل ،البن حزـ (ص ،)ّٓ:سبل
السّبة النَّبويَّة ،البن ىشاـ (ّ ،)ِٔٔ/جوامع ّْ
ّْ
ا٤بنمق ُب أخبار قريش (ص.)ُْْ:
الرشاد (َِّ ،)َْٕ –ْٔٗ/
ا٥بدل ك َّ
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الكف ػار عل ػػى غ ػػّب ى ػػدل ،ك َّ
أف ا٤ب ػراد ب ػػو َّ
فه ػػم من ػػو َّ
أف َّ
أف اهلل  كرس ػػولو
على ا٥بدل ،ففهم من ىذا التَّعريض ما يفهم من صرٰبو"(ُ).
كعلػى أيَّػة ح و
ػإف ىػذه ا٤بسػألة مبسػوطة ُب ّْ
ػاؿ ف َّ
مظاهنػا مػن كتػب الفقػو ،كشػرح آيػات
كأحادي األحكاـ ،كفيها تفصيل..


الثامن عشر:

ْ ُ ٍّ

ﵟيَة اب ََ أمﵞ [طػو:]ْٗ:

ٔ  -ورود هز الصيغة:

أمػػا كركد ىػػذه الصػػيغة ففػػي موضػػع كاحػ وػد مصػ َّػر نحا بػػذكر أداة النّْػػداء (يػػا) ،كىػػو ُب
َّرا ُب [األعراؼ .]َُٓ:من ىاركف ٤بوسى .
[طو ،]ْٗ:كمقد ن
كلكِب قػدَّمت
ك َّ
الَبتيب ا٤بصظفي يقتضي تقدمي (سورة األعراؼ) على (سورة طو)ّْ ،
َّرا.
ما جاء َّ
مصر نحا بذكر أداة النّْداء فيو على ما جاء مقد ن
وأم واحدة:
ٕ  -سبل العدول عن اإلضافة إلى األ مع أنَّهما أل ٍ ٍّ
كٓب يقل( :يا ابن أيب) ،كٮبا و
ألب كاحد ،كأـ كاحػدة؛ اسػتعطافنا لػو علػى نفسػو بػرحم

األـ(ِ).
األـ مػػع أنَّػو شػػقيقو ألبويػػو؛ َّ
األـ
ألف ذكػػر ّْ
كُب (تفسػػّب ابػػن كثػػّب)" :ترفَّػق ل ػو بػػذكر ّْ
ىاىنا ُّ
أرؽ كأبلغ ،أمُ :ب ا٢بنو كالعطف"(ّ).
"كا ًإلنساف عند ذكر الوالدة ُّ
أرؽ منو عند ذكر الوالد"(ْ).

(ُ) تفسّب القرطيب (ُِ .)ُّٕ/كانظر شركط القذؼ (التّْسعة) ُب ا٤بوضع نفسو من (تفسّب القرطيب).
للفراء (ُ ،)ّْٗ/تفسّب الثَّعاليب (ْ.)ٔٓ/
(ِ) انظر :تفسّب الطَّربم (ُّ ،)ُُّ/معاين القرآفَّ ،
(ّ) تفسّب ابن كثّب (ٓ.)ُِّ/
السعود (ٔ.)ّٖ/
(ْ) زاد ا٤بسّب (ِ ،)ُٕٓ/كانظر :تفسّب أيب ُّ
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ٖ  -توجيه القراءا :

َ ْ ُ
ٍّ
كقولػو  :ﵟيززة ابز َ
زَ أمﵞ قػرأ اب يػن كثػػّب كنػػافع كأبػو عمػػرك كحفػص عػػن عاصػػم:
ُ
ﵟابْ ََ أ ٍّمﵞ نصػبا .كقػرأ ابػن عػامر ،كٞبػزة ،كالكسػائي ،كأبػو بكػر عػن عاصػم بكسػر ا٤بػيم،

ن

(ُ)

ككذل ُب
الزجػػاج " :مػػن فػػتح ا٤بػػيم؛ فلكثػػرة اسػػتعماؿ ىػػذا االسػػم ،كمػػن كسػػر،
قػػاؿ َّ
احدا ،كمن العػرب مػن يقػوؿ ( :يػا ابػن أمػي) بإثبػات
أضافو إٔب نفسو بعد أف جعلو ا٠بنا ك ن
الياء"(ِ).
ػائي كأبػو بكػ ور عػن عاصػم:
ُكقاؿ اإلمػاـ ال َّػرازم " :قػرأ اب يػن عػامر كٞبػزة كالكس ُّ
ﵟابْ ََ أ ٍّمﵞ -بكسر ا٤بيم .-كُب (طو) مثلو على تقػدير( :أمػي) ،فظػذفت (يػاء اإلضػافة)؛
ألف مبُب النّْداء على ا٢بذؼ ،كبقي الكسر على ا٤بػيم؛ لي َّ
َّ
ػدؿ علػى اإلضػافة ،كقولػو :ﵟيَزة
َ
السورتْب ،كفيو قوالف :أحدٮبا :أهنمػا جعػبل ا٠بنػا
غِجةدِﵞ [الزمر ،]َُ:كالباقوف بفتح ا٤بيم ُب ُّ
[طو]ْٗ:

.

ي

ي

ُّ

كاح نػدا كبػػُب لكثػرة اصػػطظاب ىػذين ا٢بػػرفْب فصػار ٗبن ػزلة اسػم كاحػػد٫ ،بػو( :حضػػرموت)
ك(ٟبسة عشر) .كثانيهما :أنَّو على حذؼ األلف ا٤ببدلة مػن (يػاء اإلضػافة) ،كأصػلو( :يػا
ابن أما)"(ّ).
ُ
كُب (التَّظري ػػر كالتَّن ػػوير)" :قول ػػو ُب ا١ب ػواب :ﵟيَزززة ابْ َ
الَبقي ػػق
زززَ أ ٍّمﵞ ن ػػداء لقص ػػد َّ
بأف موسى  حػْب َّ
كاالستشفاع .كىو مؤذف َّ
كٖبػو أخػذ بً ىشػع ًر ٢بيػة ىػاركف ،كيشػعر
ََ َ َ ْ َ
بأنَّو ٯبذبو إليو ليلطمو ،كقػد صػرح بػو ُب (األعػراؼ) بقولػو  :ﵟوأرزش ث َ
زصأ ِس أرِيزِّ
ِ
َّ
َ
َ
َيُ َّصهُ إ ِحلِّْﵞ.

َ ْ ُ
ٍّ
َ
ػائي ،كأبػو
كقرأ ا١بمهور :ﵟية ابَ أمﵞ -بفتح ا٤بيم .-كقػرأ ابػن عػامر ،كٞبػزة ،كالكس ُّ

بكػػر عػػن عاصػػم ،كخلػػف بكسػػر ا٤بػػيم .كأصػػلو( :يػػا ابػػن ّْأم ػي) ،فظػػذفت (يػػاء ا٤بػػتكلّْم)
(ُ) انظر :زاد ا٤بسّب (ِ ،)ُٓٔ/النَّشر ُب القراءات العشر (ِ ،) َّٕ/إٙباؼ فضبلء البشر ُب القراءات األربعة
عشر (ص.)ّٖٖ:
للزجاج (ّ ،)ّّٕ/زاد ا٤بسّب (ّ.)ِْٔ/
(ِ) معاين القرآف كإعرابوَّ ،
الرازم (ُٓ ،)ِّٕ/كانظر :معاين القرآف ،لؤلخفش (ص.)ْْٖ:
(ّ) تفسّب َّ
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ٚبفيف ػ ػا ،كىػ ػػو حػ ػػذؼ ٨بصػ ػػوص بالنّْ ػ ػداء .كالقراءتػ ػػاف كجهػ ػػاف ُب حػ ػػذؼ (يػ ػػاء ا٤بػ ػػتكلّْم)
ن
ا٤بضاؼ إليها لفٌَ ( :أـ) كلفَ ( :ىع ٌم) ُب النّْداء .كعطػف ال َّػرأس علػى اللّْظيػة؛ َّ
ألف أخػذه
من ٢بيتو ُّ
ابن األـ) :األخ .كعدؿ عػن (يػا أخػي) إٔب (ابػن
أشد أ٤بنا كأنكى ُب اإلذالؿ .ك( ي
أـ)؛ َّ
األـ ت ػػذكّب ب ػػأقول أكاص ػػر األخ ػ َّػوة ،كى ػػي آص ػػرة ال ػػوالدة م ػػن بط ػ ون كاح ػػد،
ألف ذك ػػر ّْ
الرضاع من لب و
اف كاحد"(ُ).
ك َّ
ٗ  -إجمال ما يستفاد:
الفائ َّ ََّّدة األول َّ ََّّى :أ َّف األنبي ػ ػػاء  ال يغض ػ ػػبوف؛ انتص ػ ػ نػارا ألنفس ػ ػػهم ،كإ٭ب ػ ػػا
ً
حرمات اهلل .
يغضبوف هلل  ،أف تنته حرمةه من
حرص األنبياء  على الدَّعوة إٔب اهلل  ،كعلى أ٩بهم.
الثانية :ي

الثالثة :يستفاد مػن موقػف ىػاركف  أنػو كػاف حكي نمػا ُب جوابػو ،فقػد حػاكؿ

أف يه ػ ّْػدئ م ػػن غض ػػب موس ػػى  باستجاش ػػة عاطف ػػة ال ػ َّػرحم ُب نفس ػػوٍ .ب ب ػػْب ل ػػو
ُ َ ْ َُ َ
ْ َ َ
ّ َ
يو َول َ ًْ دَ ْصكُ ْ
خ َب ْ َ ثَ
ٔل ـَ ٍّصكْ َ
زت كَ ْ
زٔ ِِلﵞ [طػو،]ْٗ:
ان
س
إ
ِن
موقفو فقاؿ :ﵟإ ِ ِّن رشِ يخ أن تل
ِ ِ ِ
أم :خشيت إف خرجت عػنهم كتػركتهم أف يتفرقػوا فتقػوؿ ٕب :إنػ فرقػت ٝبػاعتهم؛ ألف
ىاركف لو خرج لتبعو ٝباعة ٩بن ٓب يعبد العجل كٚبلف مع السامرم عنػد العجػل آخػركف،
كرٗبا أفضى ذلػ إٔب القتػاؿ بيػنهم .فتقػوؿٓ :ب تعمػل بوصػيٍب لػ فػيهم كٙبفظهػا ،كمػراده
َ
ُْ
َ
اري ْف ِِن ِِف ك ْٔ ِِم َوأ ْصزي ِْحﵞ [األعػراؼ ]ُِْ:قػاؿ أبػو
بوصية موسى  لػو قولػو ىػو :ﵟ

عبيدة  :معناه كٓب تنتظر عهدم كقدكمي؛ ألنػ أمػرتِب أف أكػوف معهػم .كقػاؿ ابػن
ج ػريج ٓ :ب تنتظػػر قػػوٕب مػػا أنػػا صػػانع .فاعتػػذر ىػػاركف إٔب موسػػى  ىػػا ىنػػا
ّٔ ػػذا ،كاعت ػػذر إلي ػػو ُب (األعػ ػراؼ) ٗب ػػا حك ػػاه اهلل  عن ػػو حيػ ػ ق ػػاؿ :ﵟإ ٍّن اىْ َلز ْ
زززٔ َم
ِ
َْ ْ ُ

َ ُ

ُُْ َ

َ
ٔن َوَكدوا َحلذئُ ِِنﵞ [األعراؼ.]َُٓ:
اظذظػف ِ

الصيغة ىو من (خطاب التَّظبب التَّظنن كاالستعطاؼ).
الرابعة :أ َّف ا٣بطاب ّٔذه ّْ

(ُ) التَّظرير كالتَّنوير (ُٔ.)ِِٗ/
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َ

التاسع عشر :ﵟيَة َويْي َِةﵞ:
ٔ  -مواضع ورود هز الصيغة:
الصيغة فهي ستَّة[ :األنبياء[ ،]ُْ:األنبياء،]ْٔ:
أما مواضع كركد ىذه ّْ
الصافات[ ،]َِ:القلم.]ُّ:
[األنبياء[ ،]ٕٗ:يػسَّ [ ،]ِٓ:
ٕ  -معنى (الوي ):
"(الويػل) :لفػَ ّّ
داؿ علػػى الش ّْػر أك ا٥بػبلؾ(ُ) ،كٓب يسػػمع لػو فعػل مػػن لفظػو؛ فلػػذل
ص ّْػرؼ
قيل :ىو اسم مصدر ،كقيل :ىو مصدر امتنع العػرب مػن اسػتعماؿ فعلػو؛ ألنَّػو لػو ي
ػيبل .ك(الويلػة):
لوجب اعتبلؿ فائو كعينو ،كذل بأف ٯبتمع فيو إعػبلالف ،أم :فيكػوف ثق ن
َ
ََُ ُ َ
ٔن يَة َويْي َذ َِةﵞ [الكهف.)ِ("]ْٗ:
البليَّة .كىي مؤنَّ (الويل) ،قاؿ  :ﵟويلٔل
كيس ػػتعمل (الوي ػػل) ب ػػدكف ح ػػرؼ ن ػػداء كم ػػا ُب اآلي ػػة(ّ) ،كيس ػػتعمل ٕب ػػرؼ النّْػ ػداء
َ ُ

َ

ُ

كقولو  :ﵟكةلٔا يَة َويْي َِة إٍُِّة ن ٍِّة َظةل ِ ٍِ َ ﵞ [األنبياء ،]ُْ:كما يقاؿ( :يا حسرتا).
ٖ  -موقعه من اإلعرا :

يخػرب
" َّ
اب األ٠بػاء ا٤ببتػدأ ّٔػا ،كأ ٍ
فأما موقعو من اإلعراب فإنَّو إذا ٓب يضف أ ٍيعػ ًرب إعػر ى
ٌْ ْ ّ
ا١بر ،كما ُب ىذه اآلية ،كقولو  :ﵟ َويو ل ِي ٍُ َػ ِففِ َ ﵞ [ا٤بطففْب.]ُ:
عنو ببلـ ّْ
(ُ) انظر :لساف العرب ،مادَّة( :كيل) (ُُ ،)ّٕٕ/هذيب اللغة ،مادَّة( :كيل) (ُٓ ،)ِّٔ/كانظر :ركح
ا٤بعاين (َّ.)ٖٔ/
بتصرؼ عن (التَّظرير كالتَّنوير) (ُ.)ٕٓٔ/
(ِ) ُّ

َ
َ َ ْ ٌ ٍّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ٍّ َ ُ ُ َ َ َ ْ ْ ٍّ
اَّلل ِ ى َِح ْش َ ُ
َتوا ثِِّ ث ٍَ ًِة
(ّ) يعِب قوؿ اهلل  :ﵟـٔيو ل ِزلِيَ يسذجٔن اىهِذةب ثِديسِي ًِٓ ثً حلٔلٔن ْشا ٌَِ غِِ ِس
َ ً َ َ ْ ٌ َ ُ ْ ٍّ َ َ َ ْ َ
ٌ َ
ْ
َ
خ خيْسِيِٓ ًْ َو َويْو ل ُٓ ًْ م ٍٍِّة يَسع ُِجٔنﵞ [ البقرة.]ٕٗ:
كي ِيال ـٔيو لًٓ مٍِة نذج
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ػوىرم  :كينصػػب فيقػػاؿ :كيػ نػبل لزيػػد(ُ) كجعػػل سػػيبويو  ذل ػ
قػػاؿ ا١بػ ُّ
(ِ)
مرفوعػ ػا ،ك َّأمػ ػا إذا أض ػػيف فإنَّػ ػو يض ػػاؼ إٔب
ػوف
ػ
ك
ي
أف
ػو
ػ
ب
ػدئ
ػ
ت
اب
إذا
ػب
ػ
ج
أك
ك
،
قبيظػ ػا
ن
ن
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ٍّ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
ي ل ٍَِ ْ
الضمّب غالبا كقولػو  :ﵟ َوكةل اذلي ََ أودٔا اىػِي ًَ َوييس ًْ ز َٔاب اَّلل ِ ر ٌ
زَ آٌ َ
زَﵞ
َّ
ن
ََْ َ
زم آ ٌِز ْ
زَﵞ [األحقػاؼ ،]ُٕ:فيكػوف منصػوبنا ،كقػد يضػػاؼ
[القصػص ،]َٖ:كقولػو  :ﵟويي
يب  أليب بص ػػّب
إٔب االس ػػم الظَّػ ػاىر فيع ػػرب إعػ ػراب غ ػػّب ا٤بض ػػاؼ كق ػػوؿ النَّػ ػ ّْ
:)ّ(
(( َويْ ُ أمه ِم ْس َع َر َح ْر ))(ْ).
للجوىرم ،مادَّة( :كيل) (ٓ.)ُْٖٔ/
الصظاح،
(ُ) انظرّْ :
ّْ

ْ َ ّ
ٌ
كنص عبارة سيبويو ُ ب (الكتاب)" :ك َّأما قولو " :ﵟ َويْو يَ ْٔ ٌَه ِ ٍش ل ِي ٍُه ِشب ِ َ ﵞ [ا٤برسبلت،]ُٓ:
(ِ) ُّ
ْ
ٌ
كﵟ َويْو ل ِي ٍُ َػ ّ ِف ِف َ ﵞ ،فإًنَّو ال ينبغي أف تقوؿ :إنَّو دعاء ىهنا؛ َّ
ألف الكبلـ بذل قبيح ،كاللَّفَ بو قبيح،

كلكن العباد َّإ٭با كلّْموا بكبلمهم ،كجاء القرآف على لغتهم كعلى ما يعنوف ،فكأنَّو -كاهلل أعلم -قيل ٥بم:
َّ
ُْ َ ّ
َ ٌْ
َ ٌْ ُْ َ ّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ﵟويو ل ِيٍػ ِففِ ﵞ ،كﵟويو ئٌه ِ ٍش ل ِيٍه ِشب ِ ﵞ ،أم :ىؤالء ٩بن كجب ىذا القوؿ ٥بم؛ َّ
ألف ىذا الكبلـ
إ٭با يقاؿ لصاحب الشر كا٥بلكلة ،فقيل :ىؤالء ٩بَّن دخل ُب الشَّر كا٥بلكة ،ككجب ٥بم ىذا" .الكتاب،

لسيبويو (ُ.)ُّّ/
السْب -بن جارية -با١بيم -بن
(ّ) ىو أبو بصّب َّ
الصظايب  ،كا٠بو عتبة بن أسيد -بفتح ا٥بمزة ككسر ّْ
أسد بن عبد اهلل ابن أىب سلمة بن عبد اهلل بن غّبة -بكسر الغْب ا٤بعجمة كفتح ا٤بثنَّاة ٙبت -بن عوؼ
بن ثقيف الثَّقفي ،حليف بِب زىرة ،كىو مشهور بكنيتوّْ .
توُب ُب حياة رسوؿ اهلل  ،ككانت
السْب -كىي ساحلو ُب ا٤بوضع الذم أقاـ فيو ،كجاءه ا٤بستضعفوف من
كفاتو بسيف البظر -بكسر ّْ
ا٤بؤمنْب من َّ
(مكة) ،فأقاموا ىناؾ ح ٌَّب بلغوا (ستّْْب) أك (سبعْب) ،ككاف أبو بصّب  كبّبىم ،كىو
كقصتو مشهورة ُب (صظيح البخارم) [كما سيأٌب] كغّبهّْ .
كتوُب بعد (صلح
َّأكؿ من أقاـ ىناؾَّ ،
الصلح ُب ذم القعدة ،سنة (ست) من ا٥بجرة ،ك(فتح َّ
ا٢بديبية) .كقيل( :فتح َّ
مكة) ُب
مكة) ،ككاف ُّ
رمضاف سنة (ٜباف) ،كصلَّى عليو أصظابو ،أبو جندؿ كالباقوف ،كدفنوه ىناؾ  .هذيب األ٠باء
الصظابة (ْ.)ُِِّ/
(ِ ،)َُٖ/كانظر :اإلصابة (ْ ،)ّّْ/معرفة َّ

"((كيٍ يل ايّْمو)) كىي كلمة ذـ تقو٥با العرب ُب
(ْ) صظيح البخارم [ُِّٕ] .قاؿ ا٢باف ي
َ ُ ب (الفتح) :ى
ا٤بدح كال يقصدكف معُب ما فيها من َّ
الذ ّْـ؛ َّ
(ألمو الويل) .قاؿ بديع
ألف (الويل) ا٥ببلؾ فهو كقو٥بمّْ :
أىم .كيقولوف( :كيل ّْأمو) ،كال يقصدكف َّ
الذـ .ك(الويل)
الزماف :كالعرب تطلق( :تربت ٲبينو) ُب األمر إذا َّ

الزجر ."..فتح البارم (ٓ .)َّٓ/كانظر :عوف ا٤بعبود (ٕ،)َِّ–ُّٗ/
يطلق على العذاب كا٢برب ك َّ
ً
و
نيل األكطار (ٖ .)َِّ/كا٢باصل َّ
(الويٍل) فيو=
أف قولو  :ى
((كيٍ يل ّْأمو م ٍس ىعىر ىح ٍرب)) قد كرد ى
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(ُ)
ػدال مػػن أفعا٥بػػا نصػػبا كرفع ػا مثػػلٞ( :بػ نػدا هللً
ك٤بػػا أشػػبو ُب إعرابػػو ا٤بصػػادر اآلتيػػة بػ ن
ن ن
ػت فعلػو .كمػػنهم مػػن زعػػم أنَّػو اسػػم
كصػػربه ٝبيػػل) ،قػػاؿ أكثػػر َّ
أئمػة العربيَّػة :إنَّػو مصػػدر أيميػ ى
كجعل نصبىوى ُب حالػة اإلضػافة نصػبنا علػى النّْػداء ٕبػذؼ حػرؼ النّْػداء؛ لكثػرة االسػتعماؿ،
فأص ػػل ( :ىكيلى ػػو) :ي ػػا كيل ػػو ،ب ػػدليل ظه ػػور ح ػػرؼ النّْػ ػداء مع ػػو ُب كبلمه ػػم .كرَّٗب ػ ػا جعل ػػوه
الزجاج كذل [ُب (سورة طو) ،ُٔ:كمػا سػيأٌب].
كا٤بندكب فقالوا( :كيٍبله) .كقد أعربو َّ
كمنهم من زعم أنَّو إذا نصب فعلى تقدير (فعل)"(ِ).
َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ٍّ َ
(ّ)
ززَتوا لَع اَّلل ِ نزززشِثًةﵞ
الزجػػاج ُ ب قولػػو  :ﵟوييسزززً ال تفز
قػػاؿ َّ
[طػو :]ُٔ:ٯبػوز أف يكػوف التَّقػدير( :ألػزمكم اهلل كيػبل) .كٯبػوز أ َّف (كيػل) كلمػةه مرَّكبػةه مػن:
فلمػ ػا كث ػػر اس ػػتعماؿ ال ػػبلـ م ػػع ( ىك ٍم)
( ىك ٍم) ٗبع ػػُب ا٢بيػػزف ،كم ػػن ٦ب ػػركور ب ػػالبلـ ا٤بكس ػػورةَّ ،
ضبَّةى)(ْ) ففتظوا الػبلـ ،كىػي ُب
َّ
صّبكٮبا حرفنا ك ن
احدا ،فاختاركا فتح البلـ كما قالوا( :يى ىاؿ ى

=ٗبعُب التػَّع ُّجب كا٤بدحً ،
ك((مسعر حر و
ب)) ،أم :موقد حرب ،يقاؿ :سعرت النَّار كأسعرها فهي مسعورة
ى
ٍ ىى ى ٍ
ً
ً
النار من
كمسعرة .ك(ا٤بسعر) :ا٣بشب الذم تسعر بو النَّار أم :توقد .ك(ا٤بسعر) ك(ا٤ب ٍسعار) :ما يٙبٌريؾ بو ي
ً
ً
كمساعّب .كُب (الفتح)" :قاؿ
آلة ا٢بديد .يىص يفو با٤ببالغة ُب ا٢بىٍرب كالنَّجدة .يٍ
كٯبمعاف على ىمساعر ى
ا٣بطايب :كأنَّو يصفو باإلقداـ ُب ا٢برب كالتَّسعّب لنارىا" .انظر :فتح البارم ،البن حجر (ٓ،)َّٓ/
للز٨بشرم (ُ ،)ِْٖ/النَّهاية ،مادَّة( :سعر) (ِ ،)ِٗٗ/كمادَّة( :كيل) (ٓ ،)ِّٓ/كمادَّة:
الفائقَّ ،

الصظيظْب ،لؤلزدم (ص ،)ُُٗ:شرح سنن ابن ماجو٤ ،بغلطام
(ىبل) (ٓ ،)ْْٓ/تفسّب غريب ما ُب َّ

(ُ ،)ٕٖٔ/شرح صظيح البخارم ،البن بطاؿ (ٗ.)ِّّ-ِّٗ/
(ٞبدا) مصدر ناب عن فعلو ،أك مفعوؿ مطلق لفعل ٧بذكؼ..
(ُ) أم :أشبهو ُب (الوزف كاإلعراب) ،فػ :ن
(ِ) التَّظرير كالتَّنوير (ُ.)ٕٓٔ/
للزجاج (ّ.)َّٔ/
(ّ) معاين القرآف كإعرابوَّ ،

(ْ) (ضبة بن أد) بطن من طاٖبة ،من العدنانيَّة ،كىم (بنو ضبة) بن أد بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن
عد ناف ،كىم من ٝبرات العرب الثَّبلث .مناز٥بم كانت مناز٥بم ُب جوار (بِب ٛبيم) إخوهم ،بالنَّاحية
الشَّمالية التهامية من (٪بد)ٍ ،بَّ انتقلوا ُب اإلسبلـ إٔب (العراؽ) ٔبهة (النعمانية) .معجم قبائل العرب
مكتهل
عامرم
(ِ ،)ُٔٔ/معجم البلداف (ِ .)ِٕٔ/كجاء ُب (موقعة ا١بمل) أنَّو ٓب يبق حوؿ ا١بمل
ّّ
ه
فليعقركا ا١بمل قبل أف

يتسرعوف إٔب ا٤بوت ،فقاؿ القعقاع :يا ٕبّب بن د١بة ،صح بقوم
إال أصيبَّ ،
يصابوا كتصاب ُّأـ ا٤بؤمنْب ،فقاؿ( :ياؿ ضبة) ،يا عمرك بن د١بة ،ادع يب إلي  ،فدعا بو ،فقاؿ :أنا آمن
حٌب أرجع؟ قاؿ :نعم .قاؿ :فاجت َّ ساؽ البعّب ،فرمى بنفسو على شقّْو كجرجر البعّب..كالقصة=
َّ
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كتعجبنا كزج نػرا مثػل قػو٥بم( :ال أب لػ ) ،ك(ثكلتػ
األصل مكسورة .كىو يستعمل دعاء ُّ
َ َ ْ ٌ ٍّ َ َ ْ ُ ُ َ
زٔن اىْه َِذ َ
زةبﵞ [البقػرة ]ٕٗ:دعػاء مسػتعمل ُب إنش ً
ػاء
أمػ ) .كمعػُب :ﵟـٔيو ل ِزلِيزَ يسذج
ُّ
ه
ه
الزجر(ُ).
الغضب ك َّ
َ
كقولػو " :ﵟيَة َويْي َِةﵞ ىػو نػداءي مضػاؼ ،كا٤بعػُب :يقػوؿ َّ
الكفػار( :تعػاؿ يػا كيػل
فهػػذا زمانػ كأكانيػ ) ،كقيػػل :ىػػو منصػػوب علػػى ا٤بصػػدر ،كا٤بنػػادل ٧بػػذكؼ كػ َّ
ػأهنم قػػالوا
فلمػا أضػاؼ حػذؼ الػبلـ الثَّانيػة .كقػاؿ الكوفيُّػوف :الػبلـ
لبعضػهم( :يػا ىػؤالء كيػبل لنػا)َّ ،
األكٔب ىي احملذكفة ،كأصلو :عندىم( :كم لنػا) ،كقػد أجػازكا( :كي ىػل زيػد) -بفػتح الػبلـ،-
الضػم ،كُب ذلػ
ا١بر) ال تفتح مع غّب ا٤بضػمر ،كأجػازكا َّ
ا١بر) ،ك(الـ ّْ
الـ ّْ
كىي عندىم ( ي
ظاىر ب ّْْب َّ
أف الثَّانية ىي احملذكفة"(ِ).
دليل ه
كُب (لسػاف العػػرب)(" :كيػػل) ىكيٍػ هػل كلمػػة مثػل ىكيٍػ وػح إًَّال أىهنػػا كلمػػة ىعػػذاب(ّ) ،يقػػاؿ:
( ىكيٍػلىػػوي) ك( ىكيٍػلىػ ى ) ك( ىكيٍلػػي) ،كُب النُّ ٍدبػ ًػة ( :ىكيٍػػبلهي) .كقػػد تػػدخل عليػػو ا٥بػػاء فيقػػاؿ ( :ىكيٍلػػة).
الويٍل ػػةي الفض ػػيظة كالبىلًيَّ ػػة .كقي ػػل :ى ػػو تىػ ىف ُّج ػػع ،كإذا ق ػػاؿ القائ ػػل:
الويٍػػل) يحل ػ ي
ػوؿ الش ػ ّْػر ك ى
ك( ى
ً
ً
يظتاه).)ْ("...
(ك ىاكيٍػلىتاه) فإ٭با يعِب( :كافىض ى
ٗ  -إجمال ما يستفاد:
َّ
الصيغة من ا٣بطاب معناه متقارب..
ا٤بنادل) ُب ىذه ّْ
إف (ما كٕب ى

=طويلة..انظر :تاريخ الطَّربم (ّ ،)ُٓ/الفتنة ككقعة ا١بمل ،لسيف بن عمر الضَّيب األسدم
(ص ،)ُٔٔ:هناية األرب ُب فنوف األدب (َِ.)ْٕ/
للزجاج (ّ ،)َّٔ/التَّظرير كالتَّنوير (ُ.)ٕٕٓ/
(ُ) معاين القرآف كإعرابوَّ ،

(ِ) انظر :مشكل إعراب القرآف الكرمي٤ ،بكي (ِ ،)َٔٔ/كانظر :تاج العركس ،مادَّة( :كيل) (ُّ.)َُٔ/
مفص نبل ُب (الفركؽ) (ص.)ٕٓٗ:
(ّ) انظر :الفرؽ بْب الفرؽ بْب (كيح) ك(كيل) َّ
الصظاح (ص.)َْٕ:
الصظاح ،للجوىرم مادَّة( :كيل) (ٓ ،)ُْٖٔ/لساف العرب (ُُ٨ ،)ّٕٕ/بتار ّْ
(ْ) ّْ
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كىػػو يػ ُّ
ػرب مػػن بػػأس اهلل  احملػػيط .كأنَّػو ال يػػنفعهم
ػدؿ علػػى أنَّػػو ال مفػ َّػر كال مهػ ى
ا٤بركعػة بغتػةن،
ف لػو ا٢بقيقػة ّْ
كض ،كال ينقذىم فر هار .كىو من تفجػع ا٤بفجػوء الػذم تتكشَّػ ي
ر ه
فيدعو ً
بالويل كا٥ببلؾ ،كيعَبؼ كيندـ ،كلكن بعد فوات األكاف
العشرون:

ﵟيَة غ َِجةد َ
ِيﵞ [العنكبوت:]ٓٔ:

ً
الع َّام ًػة) ،كقػد سػبق
سبق ما يتعلَّ يق ٗبعػُب ىػذه ّْ
كقد ى
الصػيغة ،كمواضػعها ُب (النّْػداءات ى
ضا بياف أنَّو من (نداء اإلضافة).
أي ن
الحادي والعشرون:

ََْ

ْ

ﵟيَة أْو َحْث َ
بﵞ [األحزاب:]ُّ:
ِ

الصيغة ،كمواضعها ُب (الن ً
ّْداءات
سبق ما يتعلَّ يق ٗبعُب ىذه ّْ
ُب موضع كاحد .كقد ى

الع َّام ًة).
ى

َ َ َ ٍّ ّ
ِبﵞ:
الثاني والعشرون :ﵟية ن ِعةء اجل ِ ِ

ُب موضعْب[ ،األحزاب[ ،]َّ:األحزاب.]ِّ:
ً
الع َّام ًػة) ،كقػد سػبق
سبق ما يتعلَّ يق ٗبعػُب ىػذه ّْ
كقد ى
الصػيغة ،كمواضػعها ُب (النّْػداءات ى
بياف أنَّو من (نداء النّْسبة).
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الثال

َ َ ْ ََ
ْسدةﵞ:
والعشرون :ﵟية خ

ٔ  -ورود هز الصيغة:
الزمر.]ٓٔ:
ُب موضع كاحد من [سورة ُّ
أفردت (خطاب التظسر )..بالبظ ُب (أساليب ا٣بطاب ُب القرآف)(ُ).
كقد
ي
ٕ  -بيان مادَّة( :حسر):
يقػ ػ ػػاؿ ( :ىح ىسػ ػ ػ ىػر يك َّمػ ػ ػػو عػ ػ ػػن ذراعػ ػ ػػو) :ىك ىش ػ ػ ػ ىفو ،كبابػ ػ ػػو :ضػ ػ ػػرب ،ك(اال٫بسػ ػ ػػار):
أيض ػا :أعيػػا ،كمنػػو قولػػو
استى ٍظ ىس ػر) ن
كح ىس ػىره غػػّبيه ،ك( ٍ
االنكشػػاؼ ،ك( ىح ىس ػر البعػػّب) أعيػػا ،ى
َ َْ َ ْ ُ َ
 :ﵟ َميُ ً
ٌٔة َُمْ ُع ً
ْسونﵞ [األنبيػاء،]ُٗ:
زٔراﵞ [اإلسػراء ،]ِٗ:كقولػو  :ﵟوال يعززذد ِ
ً
ً
ػدل ،كمػػا أشػػبو ذلػ ،
ك( ىح ىسػ ىػر بصػ يػره ىٍٰبسػ يػر يح يسػ ن
ػورا) ،أم :ىكػ َّػل كانٍػ ىقطىػ ىػع نىظىػ يػرهي مػ ٍػن طػيػوؿ ىمػ ن
ً
التلهػف علػػى الشػيء
ػظ ٍسىرةي) :أش ُّػد ُّ
ػور) ن
أيضػا .كبابػو( :جلػس) .ك(الػ ى
فهو ( ىحسّبه) ك( ىٍ٧ب يس ه
الفائ ػػت .تق ػػوؿ من ػػو ( :ىح ًس ػ ىػر علػ ػػى الش ػػيء) بالكس ػػر –م ػػن ب ػػاب طىػ ػ ًرب -ىٍٰب ىس ػ يػر ىح ىس ػ نػرا
كحسرنة ،فهو (ح ًسّب) .ك(ح َّسرت غّبم تى ً
أيضا :التَّلهف.)ِ("..
ػظس نّبا) ،ك(التَّظسر) ن
ى ٍي
ٍ
ى ه
ى ٍى
ٖ  -تفسير اآلية:

الزجػاج  :)ّ(خػوؼ أف تصػّبكا إٔب
أم :بادركا كاحذركا أف تقوؿ نفس .كقػاؿ َّ
حػاؿ تقولػوف ىػذا القػوؿ :ﵟيَة َخزز ْ َ
ْسدَةﵞ (يػا نػدامتا) ،كالتَّظسػر االغتمػاـ علػى مػا فػات،
(ُ) انظر :أساليب ا٣بطاب ُب القرآف لكرمي ،للدكتور عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف ،طبع ُب كزارة األكقاؼ،
الوعي اإلسبلمي ،اإلصدار مائة كأحد عشر ،غراس للنشر كالتوزيع ،الكويت [ُّْٔىػػ] من (ُ)ُّٓ/
إٔب (ُ.)ْٓٓ/
الصظاح)( ،ص ،)ُٕٔ:لساف العرب (ْ ،)ُٖٕ/العْب (ّ.)ُّّ/
(ِ) انظر :مادَّة( :حسر) ُب (٨بتار ّْ
للزجاج (ْ.)ّٓٗ – ّٖٓ/
(ّ) انظر :معاين القرآف كإعرابوَّ ،
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كأراد :يػػا حس ػػرٌب ،عل ػػى اإلضػػافة ،لك ػػن الع ػػرب ٙب ػ ّْػوؿ (يػػاء الكناي ػػة) أل نف ػا ُب االس ػػتغاثة،
فتقوؿ( :يا حسػرتا) ،ك(يػا نػدامتا) ،كرٗبػا أ٢بقػوا ّٔػا اليػاء بعػد األلػف لي َّ
ػدؿ علػى اإلضػافة،
ككذل قرأ أبو جعفر  :ﵟية خْسدةيﵞ(ُ).
ََ
َ َ ْ ََ
لَع ٌَة ـَ ٍّص ْغ ُ
زخ ِِف
ْسدةﵞ( :يا أيػَّتيها ا٢بسرة ىػذا كقتػ ) ،ﵟ
كقيل :معُب قولو :ﵟية خ
ٍّ
َْ
اَّللِﵞ(ِ) ،فيػو أقػواؿ ،..قيػلُ :ب طاعػة اهلل  ،كقيػلُ :ب ح ّْػق اهلل  ،كقيػل:
ت
جِ ِ
ُب ٍأم ًر اهلل  ،كقيلُ :ب ًذ ٍك ًر اهلل  ،كقيلُ :ب قر ً
ب اهلل .)ّ(
ٍ
ػإف ا٤بعػُب (ُب قيػػرب اهلل ً 
الق ٍػرب ،ف َّ
كجػواره)،
كمن قاؿ من ّْ
ا٤بفسرين( :ا١بىٍنب) :ي
ٍ
كما يقاؿ( :فبلف يعيش ُب ىجٍنب فػبلف) ،أمُ :ب قيػ ٍربػو كجػواره ،فعلػى ىػذا يكػوف ا٤بعػُب:
ْ
زَ ٍّ
ِإَون ُنِْز ُ
العززةرِص َ
زخ ل َ ٍِز َ
يَﵞ ا٤بسػػتهزئْب
ػت ُب طلػب قيػ ٍػرب اهلل  .)ﵟ
ِ
(علػى مػا َّفرطٍ ي
بدين اهلل  ككتابو كرسولو  كا٤بؤمنْب .كٓب يكفو أف ضػيَّع طاعػةى اهلل 

يسخر بأىل طاعتو(ْ).
حٌب جعل
َّ
ي
َ
َُ َ
ززٔل َج ْف ٌ
ززطﵞ ُب موضػػع ا٤بفعػػوؿ لػػو بتقػػدي ًر مضػ و
ػاؼ .كقػ َّػدره
كقولػػو  :ﵟأن تل
بفعل ٧بذكؼ ُّ
٨بشرم  :)ٓ(كراىة ،كىو منصوب و
يدؿ عليو ما قبل ،أم :أنػذركم
َّ
الز ُّ
(ُ) انظر القراءة ُب (ٙببّب التَّيسّب ُب القراءات العشر) ،البن ا١بزرم (ص ،)ّٓٔ:الكشاؼ (ّ ،)َْْ/التّْبياف
الرٞبن (ص ،)ُِٓ:نظم الدُّرر (ٔ ،)ّْٔ/تفسّب
ُب إعراب القرآف (ِ ،)ُِٓ/إمبلء ما َّ
من بو َّ
القرطيب (ُٓ ،)ُِٕ/الكشف كالبياف (ٖ ،)ِْٔ/زاد ا٤بسّب (ْ ،)ِْ/التَّظرير كالتَّنوير (ِْ،)ْٓ/
البظر ا٤بديد (ٓ ،)ٗٓ/الدُّر ا٤بصوف (ٔ ،)َِ–ُٗ/احملرر الوجيز (ْ ،)ّٖٓ /البغوم (ْ.)ٖٗ/
(ِ) تفسّب البغوم (ْ ،)ٖٗ /كانظر :تفسّب القرطيب (ُٓ ،)ُِٕ –َِٕ/ابن عادؿ (ُٔ ،)ّّٓ/السمعاين
(ْ ،)ْٕٕ/البغوم (ٕ.)ُِٗ /
(ّ) انظر :زاد ا٤بسّب (ْ ،)ِْ/ركح ا٤بعاين (ِْ ،)ُٕ/تفسّب النَّيسابورم (ٔ ،)ُُ/ابن عادؿ (ُٔ،)ّّٓ/
الرازم (ِٕ ،)ْٔٔ/تفسّب القرطيب (ُٓ ،)ُِٕ/النسفي (ّ.)ُٖٖ/
ا٣بازف (َّٔ ،)ِٖ/

(ْ) انظر :تفسّب الطربم (ُِ ،)ُّٓ/القرطيب (ُٓ ،)ُِٕ/البظر احمليط (ٗ ،)ُِْ/تفسّب البغوم (ْ،)ٖٗ/
الكشف كالبياف (ٖ ،)ِْٕ /الرازم (ِٕ ،)ْٕٔ/الدر ا٤بنثور (ٕ ،)ُِْ/ا٣بازف (ْ.)ِٔ/
َ َُ َ
ٔل َج ْف ٌ
ّْ
قلتَّ :
ألف
رت؛
نك
ٓب
:
قلت
فإف
تقوؿ.
أف
اىة
ر
ك
ﵞ
ط
٨بشرم ُ ب (الكشاؼ) :ﵟأن تل
(ٓ) قاؿ َّ
الز ُّ
ي
ى

بلجاج ُب الكفر
متميزة من األنفسَّ ،إما
و
ا٤براد ّٔا بعض األنفس ،كىي نفس الكافر .كٯبوز أف يراد :نفس ّْ
شديد .أك بعذاب عظيم .كٯبوز أف يراد التَّكثّب .كقرلء :ﵟيَة َخْسِتﵞ على األصل .كﵟيَة َخْسدَةيﵞ=،
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ٯبويز
كأمركم بأحسن ما أنزؿ إليكم كراىة أف تقوؿ ،كمن ال يشَبط للنَّصب اٙباد الفاعل ّْ
َ
كوف النَّاصب ﵟ َوأُ ُِحجٔاﵞ [الزمر ،]ْٓ :أك ﵟ َوادٍّج ِ ُػٔاﵞ [الزمر ،]ٓٓ:كأيِّا ما كاف فهػذه الكراىػة
الرضا دكف اإلرادة ،فبل اعتزاؿ ُب تقديرىا(ُ).
مقابل ّْ
ا٢بوُب  -)ِ( حي قاؿ..:
كىو أكٔب من تقدير (٨بافة) -كما فعل ُّ
ا٤بعوض منو .ك(ا١بىنب) :ا١بانب ،يقاؿ( :أنا ُب جنب فبلف كجانبو كناحيتو)،
=على ا١بمع بْب العوض ك َّ

(فرط ُب جنبو كُب جانبو) ،يريدكف ُب حقّْو ،كىذا من باب
ك(فبلف ّْلْب ا١بىنب كا١بانب)ٍ ،بَّ قالواَّ :
الرجل كحيّْزه ،فقد أثبتو فيو .كمنو قوؿ النَّاس٤( :بكان فعلت
الكناية؛ ألنَّ إذا أثبت األمر ُب مكاف َّ
َ
َ ٍّ َ ُ
ِت اَّللﵞ على معُبَّ :فرطت ُب ً
ذات اهلل  .فإف
كذا) ،يريدكف :ألجل  .كقيل :ﵟـصغخ ِِف ج ِ
ي
قلت :فمرجع كبلم إٔب َّ
أف ذكر (ا١بىنب) كبل ذكر سول ما يعطى من حسن الكناية كببلغتها ،فكأنَّو
و
مضاؼ ٧بذكؼ ،سواء
قيلَّ :فرطت ُب اهلل  .فما معُب َّفرطت ُب اهلل ؛ قلت :ال َّبد من تقدير

ذكر ا١بنب أك ٓب يذكر .كا٤بعُبَّ :فرطت ُب طاعة اهلل  كعبادة اهلل  ،كما أشبو ذل  .بتصرؼ

عن (الكشاؼ) (ّ.)َْْ/
كمعلوـ َّ
أف مذىب ا٤بعتزلة َّ
(ُ) كا٢باصل َّ
أف عقيدة أىل السنة كا١بماعة
أف اهلل  ال يشاء ا٤بعاصي كالكفر،
ه
السموات كاألرض من حر و
اإلٲبا يف َّ
كة كال
بأف ما شاء اهلل  كاف ،كما ٓب يشأ ٓب يكن ،كأنَّو ما ُب َّ
و
خالق ألفعاؿ العباد .كقد َّفرقوا -أم:
سكوف إال ٗبشيئة اهلل  ،ال يكوف ُب ملكو إال ما يريد ،كىو ه
أىل السنَّة كا١بماعة -بْب اإلرادة الكونيَّة كاإلرادة الشَّرعيَّة فقالوا :الفرؽ بْب اإلرادتْب -ُ :اإلرادة الكونيَّة
قد ٰببُّها اهلل  كيرضاىا ،كقد ال ٰببُّها كال يرضاىا كاإلرادة الشَّرعيَّة ال َّبد أنَّو ٰببُّها كيرضاىا .فاهلل
شرعا - ِ .كاإلرادة الكونيَّة مقصودة لغّبىا ،كخلق إبليس كسائر
 أراد ا٤بعصية كونا كال يرضاىا ن
احملاب .كاإلرادة الشَّرعيَّة مقصودة
الشُّركر لتظصل بسبب ذل آّاىدة كالتَّوبة كاالستغفار كغّب ذل من ّْ
كشرعا كأحبَّها كرضيها - ّ .اإلرادة الكونيَّة ال َّبد من كقوعها،
لذاها ،فاهلل  أراد الطَّاعة كونا ن
كاإلرادة الشَّرعيَّة ال يلزـ كقوعها فقد تقع كقد ال تقع..اْب .انظر :ركح ا٤بعاين (ٖ ،)َٓ/تفسّب القا٠بي

ا٢بق (ص ،)ِِّ:لوامع
(ّ ،)ُْٓ/تفسّب ابن جزم (ّ ،)ُِٗ/التَّظرير كالتَّنوير (ِ ،)َِٕ/إيثار ّْ
الزىد كالورع كالعبادة (ص.)ُْٕ:
األنوار البهيَّة (ُ ،)ّّٖ/االستقامة (ُُّ ،)ُِٓ/

ا٤بصرم النَّظوم األكحد ،كلو التَّفسّب ا٤بسمى بػ( :الربىاف
ا٢بوُب ٍبَّ
ُّ
(ِ) ىو علي بن إبراىيم بن سعيد أبو ا٢بسن ُّ
ُب تفسّب القرآف) كتب ُب بعض ا٤بواضع ىكذا ،كىو تفسّب جيّْ هد ُب أربعة أسفار ضخاـ ،كأعرب فيو ما
ٰبتاج إٔب إعراب ،ككتاب( :إعراب القرآف) ُب (عشر) ٦بلَّدات أخر ،أخذ عن األدفوم كأخذ عنو خلق
٧بمد األدنركم
ا٤بفسرين ،ألٞبد بن َّ
كثّب من ا٤بصريْب ،ككانت كفاتو سنة (ثبلثْب كأربعمائة) .طبقات ّْ
َّاكدم (ُ.)ّٖٖ/
ا٤بفسرين ،للد ّْ
ا٤بفسرينُّ ،
يوطي (ص ،)ّٖ:طبقات ّْ
(ُ ،)َُُ/طبقات ّْ
للس ّْ
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َ
ُ
أم :أنذرناكم ٨بافة أف تقوؿ(ُ) .كابن عطيَّة  جعل العامل ﵟأُ ِحجٔاﵞ ،كٓب

يقدر شيئنا من الكراىة كا٤بخافة حي قاؿ :أم :أنيبوا من أجل أف تقوؿ(ِ).
ّْ
يتعرض ٥بذه ا٤بسألة العقديَّة ،كإ٭با أراد
أقوؿ:
كلكن َّ
َّ
الز َّ
٨بشرم  ىنا ٓب َّ
كٙبسر
الرضا دكف اإلرادة ،حي كره الكافر ما قدَّمت يداه ُب الدُّنيا َّ
بالكراىة ما يقابل ّْ
على ذل ..كىو أكٔب من تقدير٨( :بافة)؛ ألنَّو ُّ
أدؿ على التَّظسر ،فيكوف االحَباز عن
قوؿ ا٤بعتزلة من كوف اإلنذار ألجل كراىية كقوع ما ال يشاؤه اهلل  من كفركم
الز٨بشرم ىنا.
كٙبسركم..كذل ال يفهم من تقدير َّ
ُّ
ٍّ
َ َ َْ
أف التَّقديرَّ ( :
كذىب بعض النُّظاة إٔب َّ
لئبل تقوؿ) ،ككذل تنكّب :ﵟدسي ًُ جف ٌطﵞ
كجوز أف يكوف للتَّبعيض؛ َّ
ألف القائل بعض األنفس،
[ىود ]َُٓ:للتَّكثّب بقرينة ا٤بقاـّْ .
كل و
كاستظهره أبو حيَّاف  .)ّ(قيل :كيكفي ذل ُب الوعيد؛ َّ
نفس ٰبتمل أف
ألف َّ

بلجاج
أيضا أف يكوف للتَّعظيم ،أم :نفس متميّْزة من األنفسَّ ،إما
و
تكوف ذل ّْ .
كجوز ن
ُب الكفر شديد ،أك بعذاب عظيم ،كليس بذاؾ(ْ).
كقولػػو  :ﵟيَززة َخززز ْ َ
ْسدَةﵞ بػػاأللف بػػدؿ (يػػاء اإلضػػافة) ،كا٤بعػػُب( :يػػا حسػػرٌب
السكت(ٓ).
احضرم) فهذا كقت  .كقرأ ابن كثّب ُب الوقف ﵟية خْسدةهﵞ ّٔاء َّ
كقرأ أبو جعفر  :ﵟية خْسِتﵞ بياء اإلضافة(ٔ)..،

(ُ) كىو قوؿ أيب البقاء العكربم .انظر :التّْبياف (ِ ،)ُِٓ/البظر احمليط (ٗ ،)ُِّ/ابن عادؿ (ُٔ.)ُّٓ/
(ِ) احملَّرر الوجيز (ْ.)ّٖٓ/
(ّ) انظر :البظر احمليط (ٓ.)ِِٔ/
كل و
(ْ) أمَّ :
نفس كافرة..
ألف الت ُّ
َّظسر يقع على ّْ

السعود (ٕ ،)َِٔ/البظر احمليط
(ٓ) ركح ا٤بعاين (ِْ ،)ُٕ/كانظر :الكشاؼ (ّ ،)َْْ/تفسّب أيب ُّ
(ٗ ،)ُِّ/فتح القدير (ْ.)َْٓ/
احملرر
(ٔ) ركح ا٤بعاين (ِْ ،)ُٕ/الكشاؼ (ّ ،)َْْ/البظر احمليط (ٗ ،)ُِّ/ابن عادؿ (َُّٔ ،)ِّٓ/
الوجيز (ْ ،)ّٖٓ/النَّسفي (ْ ،)ِٗ/الكشف كالبياف (ٖ ،)ِْٔ/إٙباؼ فضبلء البشر (ص.)ِْٖ:
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ٝبعػا
..كعنػو :ﵟية خزْسدةيﵞ -كمػا سػبق ،-بػاأللف كاليػاء التَّظتيػة مفتوحػة أك سػاكنة ن
ب ػػْب الع ػػوض كا٤بع ػػوض ك ػػذا قي ػػل(ُ) .كال ٱبف ػػى َّ
أف مث ػػل ى ػػذا غ ػػّب ج ػػائز اللَّه ػ َّػم إال ش ػػاذِّا
كقياس ػا ،فاألكجػػو أف يكػػوف ثػ َّػُب ا٢بسػػرة مبالغػػة علػػى ٫بػػو( :لبي ػ كسػػعدي )،
اسػ ن
ػتعماال ن
كأقػػاـ بػػْب ظه ػريهم كظه ػرانيهم علػػى لغػػة( :بلظػػرث بػػن كعػػب)(ِ) مػػن إبقػػاء ا٤بثػػُب علػػى
األلف ُب األحواؿ كلّْها ،كاختار ذل صاحب (الكشف)(ّ).
جوز أف تكوف التَّثنيػة علػى ظاىرىػا علػى تلػ اللُّغػة ،كا٤بػراد حسػرة فػوت
كمنهم من َّ
ََ
َْ
ا١بنَّة كحسرة دخوؿ النَّار ،كاعتبار التَّكثّب أكٔب لكثرة حسػراهم يػوـ القيامػة ﵟجف ٌط لَع ٌَة
ـَ ٍّص ْغ ُ
ززخﵞ أم:بسػػبب تفريطػػي ف ػﵟلَعﵞ تعليليػػة ،كﵟٌززةﵞ مصػػدرية كمػػا ُب قولػػو :
َ
َ
َ ُ َُّ ْ
َ َ َ ُ
از ًْﵞ [البقػرة ،]ُٖٓ:كالتَّفػريط التَّقصػّب(ْ) .ﵟأن َت ُلزٔلﵞ تعليػل
َبوا اَّلل لَع ٌة ْس
ﵟوتلِ ه
ََ ُ َ َّ ُ
س ًْ َوأ َ ْظي ٍُِٔا َ ُسلﵞ [الزمػر ،]ْٓ:ﵟ َوادٍّج ُػٔا أ َ ْ
خ َع َ
زَ ٌَزة
ِ
لؤلكامر ُب قولػو  :ﵟوأُ ِحجٔا إَِل رب ِ
ى
ُ َ

خُْ ِضلﵞ [الزمر ،]ٓٓ:على حذؼ (الـ التَّعليل) مع (أى ٍف) كىو كثّب.

السعود (ٕ ،)َِٔ/البظر ا٤بديد (ٔ ،)ِٕٓ/الكشف كالبياف
(ُ) انظر :الكشاؼ (ّ ،)َْْ/تفسّب أيب ُّ
احملرر الوجيز (ْ ،)ّٖٓ/الرازم (ِٕ ،)ْٕٔ/التَّظرير كالتَّنوير (ِْ ،)ْٓ/ككذل قرأ أبو
(َّٖ ،)ِْٔ/
جعفر  :ﵟية خْسدةيﵞ ،كمعُب ا١بمع بْب العوض كا٤بعوض ىنا أنَّو ٝبع بْب (األلف) الٍب ىي
عوض عن (الياء) ،كبْب (الياء) ككبلٮبا موجود.
(ِ) (بلظرث) قبيلة صغّبة العدد تسكن بقرب (ديرة ا٤بسارحة) بْب (جيزاف) ك(ميدم) .معجم قبائل العرب
(ُ ،)َُِ/كانظر :تاريخ الطَّربم (ُُ.)ِّ/
٧بمد بن إبراىيم الثَّعليب ،أبو
(ّ) الكشف كالبياف ،للثَّعليب (ُُ .)ْْٖ/ك(صاحب الكشف) ىو أٞبد بن َّ
بارعا ُب العربيَّة،
إسظاؽّْ ،
كبّبا ،حافظنا للُّغة ،ن
مفسهر ،من أىل (نيسابور) لو اشتغاؿ بالتَّاريخ .كاف ن
إماما ن

ائس آّالس) ُب
ركل عن أيب طاىر بن خزٲبة كأيب ٧بمد ا٤بخلدم .أخذ عنو الو ُّ
احدم .من كتبو (عر ي
قصص األنبياء ،ك(الكشف كالبياف ُب تفسّب القرآف) يعرؼ (بتفسّب الثَّعليب) .توُب سنة [ِْٕىػ] .انظر:
األعبلـ (ُ ،)ُِِ/بغية الوعاة (ُ ،)ّٓٔ/كانظر :تذكرة ا٢بفَّاظَّ ،
للذىيب (ّ ،)ُّٗ/طبقات
ا٤بفسرين،
الشَّافعية ،البن قاضى شهبة (ُ ،)َِّ/طبقات الشَّافعية الكربلُّ ،
للسبكي (ْ ،)ٖٓ/طبقات ّْ
للسيوطي (ص ،)ُٕ:معجم ا٤بؤلّْفْب (ِ ،)َٔ/كفيات األعياف
ا٤بفسرينُّ ،
لؤلدنركم (ص ،)َُٔ:طبقات ّْ

(ُ ،)ٕٗ/الواُب بالوفيات (ِ ،)ْْٖ/تاريخ ابن الوردم (ُ ،)ِّّ/تاريخ اإلسبلـ (ِٗ.)ُٖٓ/
(ْ) و
َّصرؼ عن (ركح ا٤بعاين) (ِْ.)ُٕ–ُٔ /
بقليل من الت ُّ
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أيضا كقولو
كفيو حذؼ (ال النَّافية) بعد (أف) ،كىو شائع ن

:

َ ْ َ ُ ُ ٍّ َ ُ ْ َ
َ َ َ َ ٌ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ ٌ َ ٍّ ُ ُ َ ٍّ ُ َ َ ٍّ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ
زضل
ُ
خ
ة
ٍ
ج
إ
ٔا
ٔل
ل
ت
ن
أ
155
ٔن
ﵟوْشا نِذةب خُضجلةه ٌجةرك ـةدجِػٔه واتلٔا ىػيسً دصْح
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ْ َ ُ ُ َ ْ ٍّ ْ َ
ْ َْ َ ْ
ْ َ ُ ََ َ ََْ
اظذٓ ًْ ىَ َؾةـِي ِ َ
ِإَون ُن ٍِّة َخ َْ د َِر َ
زضل
ُ
خ
زة
ُ
خ
زٔ
ل
ٔا
ٔل
ل
ت
و
أ
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ة
ِِ
ي
ج
ر
َِ
ٌ
ِ
اىهِذةب لَع غةنِفذ ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ َ ٍّ
َ ََْ ْ َ ُ َ ُ ْ
ْ
ةب ىه ٍِّة أْ َسى ٌِِ ُٓ ًْﵞ [األنعاـ ،]ُٕٓ –ُٓٓ:ككقولػو  :ﵟـال دتج ِ ُػٔا ال َٓ َٔى
غييِة اىهِذ
َ
ُ
أ ْن َت ْػسِلٔاﵞ [النساء.)ُ(]ُّٓ:
َْ
ٌ
ززززطﵞ للنَّوعيَّػ ػة ،أم :أف يىق ػػوؿ ص ػػنف م ػػن النُّف ػػوس ،كى ػػي نف ػػوس
"كتنك ػػّب ﵟجف
َ َ ْ َْ ٌ َ َ ْ َ َ ْ
ا٤بشركْب ،فهو كقولو  :ﵟغي ٍِخ جفط ٌة أخَضتﵞ [التكوير.]ُْ:
كحرؼ (يػا) ُب قولػو :ﵟيَزة َخزز ْ َ
ْسدَةﵞ اسػتعارة مكنيػة بتشػبيو ا٢بسػرة بالعاقػل الػذم

َّ
ينادل ليقبػل ،أم( :ىػذا كقتػ فاحضػرم) ،كالنّْػداء مػن ركادؼ ا٤بشػبَّو بػو احملػذكؼ ،أم:
ى
ػاج إليػ ) ،أم :إٔب التَّظسػر ،كشػػاع ذلػ ُب كبلمهػم حػ َّػٌب
(يػا حسػرٌب احضػرم فأنػػا ٧بت ه
صارت ىذه الكلمة كا٤بثل َّ ً
ػف عػوض
لشدة التَّظسر .ك(ا٢بسرة) :النَّدامػة الشَّػديدة .كاألل ي
عن (ياء ا٤بتكلّْم).
كق ػرأ أبػػو جعفػػر  كح ػده :ﵟيزززة خْسزززدةيﵞ(ِ) بػػا١بمع بػػْب (يػػاء ا٤بػػتكلّْم)،
ك(األلف) الٍب يجعلت عوضا عن (الياء) ُب قو٥بم( :يا حسرٌب) .كاألشػهر عػن أيب جعفػر
َّ 
أف الياء الٍب بعد األلف مفتوحة .كتعدية ا٢بسرة ٕبرؼ االستعبلء كما ىو غالبها
ََ
للداللة على ُّ
ٛبك ًن التَّظسر من مدخوؿ ﵟلَعﵞ.
ّْ
َ

كﵟ ٌَةﵞ ُب :ﵟ ٌَة ـ ٍّص ْغ ُخﵞ مصدريَّة ،أم :على تفريطي ُب جنب اهلل
كحرؼ ﵟِفﵞ ىنا ٯبوز أف يكوف لتعدية فعل ﵟـَ ٍّص ُ
غخﵞ فبل يكػوف للفعػل مفعػوؿ،
ِ
للش ػأف
ػتعارا َّ
كيكػػوف ا٤بفػ َّػر ي
ط فيػػو ىػػو جنػػب اهلل  ،أم :جهتػػو ،كيكػػوف (ا١بنػػب) مسػ ن
كا٢بػ ّْػق ،أم :شػػأف اهلل  كصػػفاتو ككصػػاياه تشػػبيها ٥بػػا ٗبكػػاف الس ػيّْد ً
كٞبػػاه إذا أيٮبػػل
ن
.

(ُ) التَّظرير كالتَّنوير (ِْ.)ْٓ /
(ِ) سبق بياف ىذه القراءة.
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َ

(ُ)
ػيبل ٢بػاؿ الػنَّفس
َّ
حٌب اعتيدم عليو أك أىقٍػ ىفىر  ،أك تكوف ٝبلة :ﵟـ ٍّصغخ ِف َجِت اَّللﵞ ٛبث ن
الػػٍب أيكقفػػت للظسػػاب كالعقػػاب ٕبػػاؿ العبػػد الػػذم عهػػد إليػػو س ػيّْده حراسػػةى ٞبػػاهي كرعايػػةى
ً
كىلكت ا٤بواشي..فيقػوؿ( :يػا حسػرتا علػى مػا فرطػت ُب
ماشيتو فأٮبلها حٌب يرعي ا٢بمى ى
جٍنػب سػيّْدم) .كعلػى ىػذا الوجػو ٯبػوز إبقػاء (ا١بنػب) علػى حقيقتػو؛ َّ
ألف التَّمثيػل يعتمػد
تشبيو ا٥بيئة با٥بيئة .كٯبوز أف تكػوف ﵟ ٌَةﵞ موصػولة ،كفعػل ﵟـَ ٍّص ُ
غخﵞ متع ّْػدينا بنفسػو علػى
الض ػمّب احملػػذكؼ العائػػد إٔب ا٤بوصػػوؿ،
أحػػد االسػػتعمالْب ،كيكػػوف ا٤بفعػػوؿ ٧بػػذكفنا ،كىػػو َّ
الض ػمّب ،أم :كائنن ػا مػػا
كحذفػػو ُب مثلػػو كثػػّب ،كيكػػوف آّػػركر بػ ػ ﵟ ِِفﵞ حػ نػاال مػػن ذل ػ
َّ
ْ
خ لٍَ ََ ٍّ
ِإَون ُنِْ ُ
العةرِص َ
مستعمل
خرب
]
ٔٓ
الزمر:
[
ﵞ
يَ
فرطتيو ُب جانب اهلل  .كٝبلةي :ﵟ
ِ
ِ
ه
ه
الرسػػوؿ  مػػن ا٥بػيػدل
ُب إنشػػاء النَّدامػػة علػػى مػػا فاهػػا م ػن قبػػوؿ مػػا جاءىػػا بػػو َّ
فكانت تسخر منو ،كا١بملة حاؿ مػن فاعػل ﵟـَ ٍّص ُ
غخﵞ ،أم :فرطػت ُب جنػب اهلل 
٨بففػػة مػػن ( َّ
الس ػاخر ال تف ػريط الغافػػل ،كىػػذا إق ػرار بصػػورة التَّف ػريط .كﵟإ ْنﵞ َّ
إف)
تف ػري ى
ط َّ
زَ ٍّ
ا٤بخففػػة ك(إف) النَّافيػة .كﵟل َ ٍِز َ
العززةرِص َ
ا٤بش َّػددة ،كالػبلـ ُب ﵟل َ ٍِز َ
يَﵞ فارقػة بػْب (إ ٍف) َّ
زَ
ٍ
ِ

ٍّ
العززةرِص َ
ػت
يَﵞ أشػ ُّػد مبالغػػةن ُب ّْ
الداللػػة علػػى اتّْصػػافهم ُّ
ِ
بالس ػخرية مػػن أف يقػػاؿ :كإف كنػ ي
لىساخرة"(ِ).
َ ْ َُ َ َْ
َ
ٌ
ك(الػنَّفس) :تطلػػق علػػى الػ َّػذات كلّْهػػا كمػػا ُب قولػػو  :ﵟأن تلززٔل جفززط يززة
ٍّ
َْ
اَّلل ِﵞ ،كقولو  :ﵟ َوال َت ْل ُذئُا اجلٍّ ْف َط اى َخ ٍّص َم ٍّ ُ
َ ْ َ َ َ َ َ َ ٍّ ْ ُ
اَّلل إال
ت
خْسدة لَع ٌة ـصغخ ِِف جِ ِ
ٍّ
ث َْ
ةت ّ ِقﵞ [األنعػاـ .]ُُٓ:كتطلػق علػى ال ُّػركح الػٍب ّٔػا حيػاة ا١بسػد كمػا ُب قولػو  :ﵟإِن
ِ
ْ

َ ٍّ ٌ

ةرة ث َّ
َ
ٍّ َ
ةلعٔءِﵞ [يوسف.]ّٓ:
اجلفط ألٌ ِ

قل ،ك(أىقٍػ ىفىر
(ُ) يقاؿ :أقفر ا٤بكاف كأقفر الرجل من أىلو :خبل ،كأقفر :ذىب طعامو كجاع ،ك ًقفىر ماليو قىػ ىفنراَّ :
الرجل إقٍػ ىف نارا) :صار إٔب ال ىق ٍفر ،ك(ال ىق ٍفر) :ا٤بفازة ال ماء ّٔا ك ال نبات .انظر مادة( :قفر) ُب (لساف
العرب) (ٓ ،)َُُ/ا٤بصباح ا٤بنّب ،)ُُٓ/ِ( ،ا٤بعجم الوسيط٨ ،)َٕٓ/ِ( ،بتار الصظاح

(ص ،)َٓٔ:كمقاييس اللغة (ٓ.)ُُْ/
(ِ) بقليل من التَّصرؼ عن (التَّظرير كالتَّنوير) (ِْ.)ْٕ/
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ٗ  -إجمال ما يستفاد:
ينفع.

يستفاد من اآلية :التَّظذير من االستمرار ُب الغفلة الٍب تؤدم إٔب النَّدـ حي ال

ك َّ
يأمػل ا٢بيػاة فإنَّػو ال يقطػع أملػو ُب ال ُّػدنيا ،كقػد ال تسػمح نفسػو
إف اإلنساف ما داـ ّْ
الشػ ػيطاف بالتَّوب ػػة ُب آخ ػػر
كيرجي ػػو َّ
ب ػػاإلقبلع ع ػػن ل ػ َّػذاها كش ػػهواها م ػػن ا٤بعاص ػػي كغّبى ػػاّْ ،
عمره ،فإذا ت َّػيقن ا٤بػوت ،كآيػس مػن ا٢بيػاة أفػاؽ مػن سػكرتو بشػهوات ال ُّػدنيا ،فنػدـ حينئ وػذ
الرجعة إٔب ُّ
الدنيا؛ ليتوب كيعمل صػا٢بنا ،فػبل
على تفريطو ندامةن يكاد يقتل نفسو ،كطلب َّ
ٯبػاب إٔب ش و
ػيء مػن ذلػ  ،فيجتمػع عليػو سػػكرة ا٤بػوت مػع حسػرة الفػوت .كقػد حػ َّػذر اهلل
ُّ
الصاّب.
ُ ب كتابو عباده من ذل ؛
ليستعدكا للموت قبل نزكلو بالتَّوبة كالعمل َّ
َ
ْ َُ َ َْ ٌ َ َ ْ ََ ََ
ْسدة لَع
كُب (إعجاز القرآف للباقبلين  :)قولو  :ﵟأن تلٔل جفط ية خز
ٍّ
َْ
َ َ ٍّ ْ ُ
اَّللِﵞ" ،كىذا هناية ُب التَّظذير من التَّفريط"(ُ).
ت
ٌة ـصغخ ِِف جِ ِ
ػيوطي  )ِ(مػػا جػاء ُب القػرآف الكػرمي مػػن عتػاب ا٤بػرء نفسػو قولػػو
كقػد ذكػر ُّ
الس ُّ

ٍّ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ
َ َ ْ َ َ َ َّ
ٍّ َ ْ ُ
ت ٌَ َ
زع ٍّ
الص ُظزٔ ِل َظزِِيالﵞ
زِن اَّتزش
ت
حل
زة
ي
زٔل
ل
ح
ّ
ز
ي
س
ي
لَع
ًِ
ل
زة
اىظ
ض
 :ﵟوئم حػ
ِ
ِ
َ ْ َُ َ َْ ٌ َ َ ْ ََ ََ
(ّ)
لَع ٌَزة ـَ ٍّص ْغ ُ
زخ ِِف
[الفرقاف...]ِٕ:اآليات  .كقولػو  :ﵟأن تلٔل جفزط يزة خززْسدة
ٍّ
َْ
اَّللِﵞ اآليات"(ْ).
ت
جِ ِ

كقد جاء التَّظذير من (يوـ ا٢بسرة) حي يتظسر ا٤بفرط على ما مضى.
كالتَّظسر كما يكوف على النفس كتفريطها كذل على الغّب بسبب ما حاؽ بو
من سوء العاقبة حي ٓب ينفعهم النُّصح.

(ُ) إعجاز القرآف (ُ ،)ِِٖ/الربىاف ُب علوـ القرآف الكرمي (ّ.)ِِٗ/
(ِ) اإلتقاف (ِ.)ِْٖ/
(ّ) انظر :اآليات ُب (سورة الفرقاف) من (ِٕ) إٔب (ِٗ).
الزمر) من (ٔٓ) إٔب (ٖٓ).
(ْ) انظر :اآليات ُب (سورة ُّ
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َ
الرابع والعشرون :ﵟيَة ك ْٔ ٌَ َِةﵞ:

ا١بن ،كٮبا[ :األحقاؼ[ ،]َّ:األحقاؼ.)ُ(]ُّ:
ُب موضعْب كبلٮبا من ّْ
العامة).
سبق ىما يتعلَّ يق ٗبعُب ىذه ّْ
الصيغة ،كمواضعها ُب (النّْداءات َّ
كقد ى

للمربد (ْ.)َِْ/
(ُ) كينظر ُب بياف كونو من ى
ا٤بنادل ا٤بضاؼ :ا٤بقتضب ٌ
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اضططضبػاضخاطسػرذر
ػاضطظادىػاضططربػ(ظداءػاضظَّصرةػزغرػاضطػصودةػ

واضذَّبغػػباضطضاف)

ٔ  -ورود هز الصيغة:
جاء ذل ُب آية كاحدة ٧بتملة ٥بما كلغّبٮبا:
كىي من (سورة يػس) [اآلية.]َّ:
ٕ – معنى( :التحسر) وما يتعلق باإلعرا :
أما معُب التَّظسر ُب ىذه اآلية فهو كاضح ،كما لو صلة بالتَّظسر قد سبق بيانو.
الش ػػبيو
ك َّأم ػػا يتعلَّ ػػق ّٔ ػػا م ػػن اإلعػ ػراب فيم ػػا ل ػػو ص ػػلة ىن ػػا ب ػػالنَّكرة غ ػػّب ا٤بقص ػػودة ك َّ
با٤بضاؼ كاحتما٥با لغّبٮبا فبيانو على النَّظو التَّإب:
َ َ ْ ًَ ََ
َْ َ ُ َ
َ ُ
لَع اىْػِ َجةدِ ٌَة يَأْت ِيٓ ًْ ٌ َِْ َر ُ
زذ ْٓ ِضأنﵞ
ٔل إال اُزٔا ثِزِّ يع
ظ
قولػو  :ﵟية خزْسة
ٍ
ِ
الفراء  :معناه" :فيا ٥با حسرة"(ُ).
[يػس .]َّ:قاؿ َّ
ألف ا٢بسػرة ال تنػادل ،كإ٭با ينادل األشخاص؛ َّ
َّ
ألف فائدتو التَّنبيو،
للفراء (ِ .)ّٕٓ/كذل
(ُ) معاين القرآفَّ ،
كل من
كلكن ا٤بعُب على التَّعجب .انظر :معاين القرآف كإعرابوَّ ،
للزجاج (ْ .)ِْٖ/كانظر ما أكرده ّّ
الزركشي ُ ب (الربىاف) (ّ ،)ّّٓ/كابن منظور
السيوطي ُ ب (اإلتقاف) (ِ ،)َُٕ/ك َّ
ُّ
فصل
ُ ب (لساف العرب) ،مادَّة( :حسر) ،كالقرطيب ُ ب (تفسّبه) (ُٓ .)ِّ – ِِ/كقد َّ
األزىرم ُب (هذيب اللُّغة) ،مادَّة( :حسر) (ِ.)ُٔٗ–ُٖٔ/
ما يتعلَّق ّٔذا ا٤بعُب
ّّ
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ْ
َ َ ْ ًَ ََ
لَع اىْػِ َجةدِ ٌَة يَأت ِيٓ ًْ ٌَِْ
الزجاج ُ ب قولو  :ﵟية خْسة
كقاؿ أبو إسظق َّ
ِ

َُ
ززٔلﵞ ىػػذا أصػػعب مسػػألة ُب القػػرآف ،إذا قػػاؿ القائػػل :مػػا الفائػػدة ُب من ػاداة ا٢بسػػرة،
رظ ٍ
كا٢بسػرة ٩بَّػا ال ٯبيػب؟ قػػاؿ :كالفائػدة ُب مناداهػػا كالفائػدة ُب منػػاداة مػا يعقػػل؛ َّ
ألف النّْػداء
باب تنبيو ،إذا قلػت :يػا زيػد ،فػإف ٓب تكػن دعوتػو لتخاطبػو بغػّب النّْػداء فػبل معػُب للكػبلـ،
كإ٭با تقوؿ( :يا زيد) لتنبهو بالنّْػداءٍ ،بَّ تقػوؿ :فعلػت كػذا ،أال تػرل أنػَّ إذا قلػت ٤بػن ىػو
مقبل علي ( :يا زيد ما أحسن ما صنعت؟ ) فهو أككػد مػن أف تقػوؿ لػو( :مػا أحسػن مػا
صػنعت؟ ) بغػ ًّب نػ و
ػداء ،ككػػذل إذا قلػػت للمخاطىػب( :أنػػا أعجػػب ٩بَّػا فعلػػت) فقػػد أفدتػػو
متعج ػب ،كل ػػو قل ػػت( :كاعجب ػػاه ٩بَّ ػا فعل ػػت ) ك(ي ػػا عجب ػػاه أف تفع ػػل ك ػػذا ) ك ػػاف
أنَّػ
ّْ
دعػػاؤؾ العجػػب أبلػػغ ُب الفائػػدة .كا٤بعػػُب( :يػػا عجبنػا أقبػػل فإنَّػو مػػن أكقاتػ ) ،كإ٭بػػا النّْػداء
للمتعجػ ػب من ػػو ال للعج ػػب ،كا٢بس ػػرة أش ػ ُّػد النَّػ ػدـ ح ػ َّػٌب يبق ػػى النَّػ ػادـ كا٢بس ػػّب م ػػن
تنبي ػػو
َّ
َ ْ َ ْ َْ ُ َ َ َْ ْ َ َ َ
َّ
اتﵞ [فاطر،]ٖ:
الدكاب الذم ال منفعة فيو .كقاؿ  :ﵟال دشْت جفعم غيي ًِٓ خزْس ٍ

كٙبسنرا.)ُ("...
حسرات ،أم :حسرةن ُّ
كُب (الفريد)" :ا١بمهور على تنوين ﵟ َخ ْ َ
ْسةًﵞ ،كفيو كجهاف:
ََ

أح ُدهما :منادل مشابو للمضاؼ من أجل طولو ،كﵟلَعﵞ مػن صػلتو(ِ) ،كقولػ :
ػّبا مػػن زيػػد) ،كا٤بعػػُب( :يػػا حسػػرة إف كنػػت ٩بَّػػن ينػػادل فهػػذا كقتػ الػػذم ُّ
حقػ أف
(يػا خػ ن

ْ
ٙبضرم فيو) ،كىو كقت استهزائهم بالرسل  بشهادة قولػو  :ﵟ ٌَزة يَزأت ِيًْٓ
ِ
ُّ
َْ َْ ُ َ
َ ُ
ْ َُ
ٔنﵞ.
ٔل إِال أُا ثِِّ يعذٓ ِضا
ٌَِ رظ ٍ
كالثَََّّّاني :ا٤بنػػادل ٧بػػذكؼ ،أم :يػػا قػػوـ أك يػػا ىػػؤالء ،كﵟ َخززز ْ َ
ْسةًﵞ مصػػدر ،أم:
ََ
أٙبس ػ يػر حس ػػرة ،كعل ػػى ى ػػذا ﵟلَعﵞ ص ػػلة ى ػػذا الفع ػػل ،كٯب ػػوز أف تك ػػوف ص ػػفة للظس ػػرة
َّ

فصل ما
(ُ) معاين القرآف كإعرابو ،للزجاج (ْ ،)ِْٖ/كانظر مادَّة( :حسر) ُب (لساف العرب) (ْ .)ُٖٕ/كقد َّ
األزىرم ُب (هذيب اللغة) ،مادَّة( :حسر) (ِ )ٔٗ –ُٖٔ/كانظر :الربىاف ُب علوـ
يتعلَّق ّٔذا ا٤بعُب
ُّ
القرآف (ّ.)ّْٓ –ّّٓ/
(ِ) أم :تتعلَّق ٕبسرة؛ فلذل نصبت.
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فتكوف من صلة ٧بذكؼ ،كاختلف ُب تأكيل ىذا القوؿ ،فقيل :ىػو اهلل  .كقيػل :ىػو
حبيب النَّجار(ُ).
كقيل :ا٤ببلئكة ،كقيل :ا٥بالكوف.)ِ("..
ػاؼ إٔب الفاعػل،
الشاذّْ( :يا ىح ٍسىرىة العًبىاد) ،أم :يا ٙبسّبىم،
كيقرأ ُب َّ
فا٤بصدر مض ه
ي
ٙبس ير على العباد(ّ).
كٯبوز أف يكوف مضافنا إٔب ا٤بفعوؿ ،أم :أ َّ
َ
َ ََ َ ََ ُ ُ َ
َ َ
زىﵞ مضػاؼ
ٔظؿﵞ [يوسف ،]ْٖ:ا٤بنادل ىنػا ﵟأظ
أما قولو  :ﵟية أظى لَع ي
َّ
(أسفا).
ألفا ،كليس نكرة مقصودة ،إذ لو كاف كذل لنوف ن
إٔب (ياء ا٤بتكلّْم) ا٤بنقلبة ن
ا٢باصل َّ
أف ُب ىذا النّْداء كجهاف:
ك
ي
(ُ) قاؿ ُب (مركج َّ
الذىب) (ُ" :) ٓٔ/حبيب النَّجار كاف يسكن (أنطاكية) من أرض (الشَّاـ) ،ككاف ّٔا مل
فدعواه إٔب اهلل ،
متجبّْػهر يعبد التَّماثيل ك ُّ
الص ىور ،فسار إليو اثناف من تبلمذة ا٤بسيح  ،ى

فظبسهما كضرّٔما ،فعززٮبا اهلل  بثال  ،كقد تنوزع فيو ،فذىب كثّبه من النَّاس إٔب أنَّو (بطرس)،
الصفاء ،كذكر كثّبه من
كبالسريانيَّة (مشعوف) ،كىو مشعوف َّ
كىذا ا٠بو ُّ
بالركميَّة ،كا٠بو بالعربيَّة (٠بعاف)ّْ ،
ا٤بعزىز بو ىو (بولس) ،ك َّ
سائر فرؽ النَّصرانيَّة َّ
أف االثنْب ا٤بت ىقدّْمْب اللَّذين أكدعا
أف الثَّال
َّ
النَّاس كإليو ذىب ي

عظيم طويل فيما أظهركا من اإلعجاز
خطب
ا٢ببس (توما) ك(بطرس) ،فكاف ٥بم مع ذل ا٤بل
ه
ه
كاألعاجيب كالرباىْب ،من إبراء األكمة كاألبرص ،كإحياء ا٤بيّْت ،كحيلة (بولس) عليو ٗبداخلتو إيَّاه كتلطُّفو

لو ،كاستنفاذ صاحبيو من ا٢ببس ،فجاء حبيب النَّجار فصدَّقهم٤ ،با رأل من آيات اهلل  ،كقد أخرب
ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ٍّ ُ ُ
ْٔ ٍَةﵞ [يس ،]ُْ:إٔب قولو  :ﵟ َو َج َ
ةء
اهلل  بذل ُب كتابو بقولو :ﵟإِذ أرظيِة إِحل ًِٓ ازج ِ ـهشث
ٌ َِْ أَك ْ ََص ال ْ ٍَس َ
ِيِحِ َر ُج ٌو ي َ ْع َ
كصلًبا َّ
منكسْب،
ة)،
ي
(ركم
ٗبدينة
ك(بطرس)
(بولس)
كقتل
]،
َِ
[يس:
ﵞ
ِع
َّ
ي
الساحرٍ ،بَّ جعبل بعد ذل ُب خز و
انة من البلور ،كذل
ككاف ٥بما فيها خربه طويل مع ا٤بل  ،كمع (سيما) َّ
بعد ظهور دين النَّصرانيَّة ،كحرمهما ُب كنيسة ىناؾ."..

(ِ) الفريد (ْ ،)َُٔ/ككذا ُب (التّْبياف) (ِ.)َِِ/
(ّ) التّْبياف (ِ ،)َِِ/كىي قراءة أيب كابن عباس كعلي بن ا٢بسْب  .انظر :تفسّب الطَّربم

(ِّ ،)ِ/تفسّب القرطيب (ُٓ ،)ِّ/الربىاف (ّ ،)ّّٓ/الدُّر ا٤بنثور (ٕ ،)ْٓ/معاين القرآف الكرمي،
للنَّظاس (ٓ ،)ْٖٗ/احملرر الوجيز (ْ ،)ِْٓ/ركح ا٤بعاين (ِّ ،)ّ/البظر احمليط (ٕ ،)ِّّ/الفريد
السجستاين (ص،)ُّٗ:
(ْ ،)َُٔ/احملتسب (ِ ،)َِٖ/كتاب ا٤بصاحف ،أليب بكر بن أيب داكد ّْ
معاين القرآف كإعرابو ،للزجاج (ْ ،)ِْٖ/السمعاين (ْ ،)ّٕٓ/البيضاكم (ْ ،)ِٕٔ /فتح القدير
(ْ.)ِِْ/
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ػبيها با٤بضػػاؼ؛
َّأك٥بمػػا :أنَّػػو منػػادل شػػبيو با٤بضػػاؼ؛ كلػػذل نصػػب ،كإ٭بػػا كػػاف شػ ن
ََ ْ
ألنػَّػو اتَّصػػل بػػو شػػيءه مػػن ٛبػػاـ معنػػاه ،كىػػو ﵟلَع اىػِ َجزززةدِﵞ .أك يقػػاؿ :إنَّػػو منػػادل نكػػرة

ػادل
ا٤بنادل حسرة معيَّنػة ،كإ٭بػا نصػبت؛ ألهنػا كصػفت با١ب ّْػار كآّػركر ،كا٤بن ى
مقصودة كأ٭با ى
النَّكرة ا٤بقصودة إذا كصفت نصبت.
كالوج ػػو الثَّػػاينَّ :
أٙبس ػ يػر حس ػػرةن .كق ػػد
أف ا٤بن ػػادل ٧ب ػػذكؼ ك(حس ػػرة) مص ػػدر ،أمَّ :
ا٤بتظسػػر ،كال داعػػي لبلخػػتبلؼ فا٢بسػػرة جػػديرة ّٔػػم ،كا٤بسػػتهزئوف
ا٤بفسػػركف ُب
ّْ
اختلػػف ّْ
يتظسػػركا علػػى أنفسػػهم .كالنّْػػداء ىنػػا
يتظسػػر علػػيهم
ا٤بتظسػػركف ،أك َّ
بالرسػػل أحريػػاء بػػأف َّ
ُّ
ّْ
٦بازم ،أم( :يا حسرة احضرم فهذا أكان ).
ّّ
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضططضبػاضدادسػرذرػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخولػ(غا)ػرضؼػ(ضغت)
تمن:
ٔ ( -ليت) حرف ٍّ
َّ
إف (ليػت) حػرؼ ٛبػػن يتعلَّػق با٤بسػػتظيل(ُ) غالبنػا(ِ) .كاإلنسػػاف قػد يتمػ َّػُب شػيئنا مػػع
علمو ُّ
بتعذره(ّ) كقوؿ القائل:
يب)(ْ).
َّباب ي
(فيا ى
ليت الش ى
يعود ن
يخربهي ٗبػ ػ ػا فىػ ىعػ ػ ػ ىل ا٤بشػ ػ ػ ػ ي
يوما ***فأ ى

حاضر)...
ا٤بسافر
(ليت
كبا٤بمكن ن
قليبل ٫بو :ى
ه
ى
كحكمو :أف ينصب االسم ،كيرفع ا٣برب(ٓ).
الفراء  كبعض أصظابو(ٔ) :كقد ينصبهما كقولو:
قاؿ َّ

ػب مػا ال طمػ ىػع فيػو ،أك فيػػو عسػر ك ػ (ليػت ٕب مػ نػاال فأتصػدَّؽ منػػو) .انظػر :حاشػػية اآلجركميَّػػة،
(ُ) أك يقػاؿ:ىو طلػ ي
البن قاسم (ص.)ٕٔ:
(ِ) مغِب اللَّبيب (ص.)ّٕٓ:
(ّ) كُب (اإليضاح)" :كال يشَبط ُب التَّمِب اإلمكاف .تقوؿ(:ليػت زي نػدا ٯبػيء) ،ك(ليػت الشَّػباب يعػود)" .اإليضػاح
ُب علوـ الببلغة (ص ،)َُّ:كانظر :شركح تلخيص ا٤بفتاح (ِ.)ِّٗ/
ػدادم (ٓ٦ ،)ُّٔ/بػػالس ثعلػػب
(ْ) قالػػو أبػػو العتاىيػػة .انظػػر :دي ػواف أيب العتاىيػػة (ص ،)َٓ:شػػرح َّ
الش ػواىد للبغػ ّْ
َّػباب) :اس يػم
(ص ،)ِْٔ:انظر:البياف كالتَّبيػْب (ص ،)ِْٗ:هنايػة األرب ُب فنػوف األدب (ِ .)ِّ/ك(الش ى
ً
طمػع فيػػو ،فمػػا
(ليػت) منصػػوب ،كالشَّػاىد أنَّػػو قػد جػػاء اسػتعماؿ (ليػػت) ُب ٛبػِب ا٤بسػػتظيل ،كطلػب مػػا ال يي ى

ينقضي من العمر ال يرجع
(ٓ) مغ ػ ػػِب اللَّبي ػ ػػب (ص ،)ّٕٔ-ّٕٓ:ى ػ ػػو ال ػ ػ َّػراجح ..انظ ػ ػػر :اإلتق ػ ػػاف (ُ ،)ُِٓ/ا١ب ػ ػػُب ال ػ ػػدَّاين (ص-ُْٗ:
لؤلزىرم (ص.)ُٔٓ:
ّْٗ) ،موصل الطُّبلب إٔب قواعد اإلعراب،
ّْ
للفراء (ُ.)ِّٓ/ِ( ،)َُْ/
(ٔ) انظر:معاين القرآفَّ ،
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(ُ)

الصبا ركاجعا***)
ليت أيَّاـ ّْ
(يا ى

ٕ  -مواضع (ليت) في القرآن الكريم:
َّأما مواضع (ليت) ُب القرآف الكرمي فهي على النَّظو التَّإب:
َ
أ .ﵟيَة حلْ َخﵞ [القصصُ ]ٕٗ:ب (ثبلثة) مواضع:
[الزخرؼ.]ّٖ:
[القصص[ ،]ٕٗ:يػسُّ ،]ِٔ :

َ َْ َ ََ َْ َ ُ َ َ ُ ُ
ةرون..ﵞ.
وِت ك
ﵟية حلخ جلة ٌِسو ٌة أ ِ
َ َْ َ َ
َ َ
خ ك ْٔ ِِم َح ْػي ٍُٔنﵞ.
ﵟية حل
ْ
َ َْ َ َْ َ ََْ َ
م ُب ْػ َس ال ٍَ َْش َر ْ ـَجئْ َط اىْ َلص ُ
يَﵞ.
ﵟية حلخ ثح ِِن وبحِ
ِ ِ ِ
ِ
َ

ب .ﵟيَة حلْتَ ِِنﵞ [النساءُ ]ّٕ:ب (سبعة) مواضع:
[النّْسػ ػػاء[ ،]ّٕ:الكهػ ػػف[ ،]ِْ:مػ ػػرمي[ ،]ِّ:الفرقػ ػػاف[ ،]ِٕ:ا٢باقَّػ ػػة،]ِٓ:
[النَّبأ[ ،]َْ:الفجر.]ِْ:
َ ََْ ُ ْ ُ َ َُ ْ ََُ َ َْ ً َ
ً
ﵟية حلت ِِن نِخ ٌػًٓ ـأـٔز ـٔزا غ ِظيٍةﵞ.
َ َ َ َْ ُْ ْ ّ َ
ْ
ُشك ث ِ َص ِب أ َخ ًساﵞ.
ﵟية حلت ِِن لً أ ِ
َ َ َ ُ
َ
َ َ
َ
ﵟكةى ْخ يَة حلْتَ ِِن ٌ َِّخ رجْو َْشا َوكِْ ُخ ن ْع ًية ٌَجْع ًِّيةﵞ.

(الرجػز) للشَّػاعر العجػاج بػن رؤبػة ،كىػو مػن الشَّػواىد ا٤بشػهورة عنػد النَّظػويْب ،كىػو مػن شػواىد
(ُ) ىػذا شػطر مػن َّ
سيبويو  .انظر الكتاب (ِ ،)ُِْ/كانظر:طبقات فظوؿ الشُّعراء ،البن سػبلـ ا١بمظػي (ُ،)ٕٖ/
كملظق ػ ػ ػػات ديػ ػ ػ ػواف العج ػ ػ ػػاج ب ػ ػ ػػن رؤب ػ ػ ػػة (ص ،)ِٖ:خزان ػ ػ ػػة األدب (َُ ،)ِْٓ–ِّٓ/أسػ ػ ػ ػرار العربيَّ ػ ػ ػػة
ا٤بفصػل،
ا٤بفصػل ُب صػنعة اإلعػرابَّ ،
ػرم (صَّ ،)ََْ:
(ص ،)ِٓٗ:ا١بي ىمل ُب النَّظو (صَّ ،)ِّْ:
للز٨بش ّْ
الرض ػػي عل ػػى الكافي ػػة (ْ ،)ّّْ/مغ ػػِب اللَّبي ػػب (ص ،)ّٕٔ:األص ػػوؿ ُب
البػػن يع ػػيش (ُ ،)َُّ/ش ػػرح َّ
الشػػاىد في ػػو:
النَّظػػو (ُ ،)ِْٖ/ٮبػػع ا٥بوامػػع (ُ ،)ُْٗ/ا١بػػُب الػػدَّاين (ص ،)ِْٗ:الػػدُّرر (ِ .)َُٕ/ك َّ

الص ػػبا ركاجع ػػا) فق ػػد نص ػػبت (لي ػػت) االس ػػم كا٣ب ػػرب .انظ ػػر :ال ػػدُّر ا٤بص ػػوف (ّ ،)ّٖٓ/اب ػػن ع ػػادؿ
ػاـ ّْ
(أي ػ ى

(ٗ ،)ِْٔ/البظ ػ ػ ػ ػػر احمل ػ ػ ػ ػػيط (ٓ ،)ُِٓ/اإليض ػ ػ ػ ػػاح ُب عل ػ ػ ػ ػػوـ الببلغ ػ ػ ػ ػػة (ص ،)َُّ:دالئ ػ ػ ػ ػػل اإلعج ػ ػ ػ ػػاز
(ص.)ِْٕ:
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ََ

َ

ُ

ٍّ ْ

ُ
َّ ٍّ
َ
َ ُ
ت ٌَ َع ٍّ
الص ُظٔ ِل َظِِيالﵞ(ُ).
ﵟ َويَ ْٔ َم َح َػض اىظةل ًُِ لَع يَ َسيِّْ َحلٔل يَة حلْت ِِن اَّتش
َ ََْ َْ ُ َ
وت ن َِذةب ِ َي ّْﵞ.
ﵟية حلت ِِن لً أ
ُ
َ
ﵟيَة حلْتَ ِِن نِْ ُخ دُ َصاثًةﵞ.
َُ ُ
ٔل يَة َحلْتَِن كَ ٍّس ٌْ ُ
خ َِ
ت َي ِةِتﵞ.
ﵟحل
ِ
َ

ج .ﵟيَة حلْتَ َِةﵞ ُب موضعْب:
[األنعاـ[ ،]ِٕ:األحزاب.]ٔٔ:
َ

ْ

ّ

َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ َ ُ َ
ٔن ٌ ََِ ال ٍُ ْؤ ٌِِ ِ َ ﵞ.
ةت ربِِة وُس
ﵟية حلتِة ُصد وال ُسشِب ثِآي ِ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ٍّ َ َ
اَّلل َوأ َغ ْػ َِة ٍّ
الص ُظٔالﵞ.
ﵟية حلْتِة أغػِة

ٖ – اإلعرا :

َ

َ

َ

َ

قولػو  :ﵟيَة حلْ َخ جلَة ٌِسْزوﵞ ا٤بنػادل ٧بػذكؼ ،أم :يػا قػوـ ،كﵟٌِسْزوﵞ اسػم
َ
(ليػت) ،كا٣بػرب ﵟجلَةﵞ..كيقػاس عليػو غػّبه ،كىػذا كجػو ،كٓب يػذكر الوجػو اآلخػر ،كلعلَّػو قػد
استغُب عن ذل بسبب ذكره ُب مواضع أخرل.)ِ(..
َ َ ْ َ َ ُ َ َّ
َّظسػر؛ َّ
ألف النّْػداء
ت
ال
ُب
ػتعمل
س
م
ﵞ
د
"كحػرؼ النّْػداء ُب قولػو  :ﵟية حلتِة ُزص
ُّ
َّظسر؛ َّ
بعيدا عنهم ،أم :غّب مفيػد
ألف َّ
يقتضي بػي ٍعد ا٤بنادل ،فاستعمل ُب الت ُّ
ا٤بتمُب صار ن
َ ْ َُ َ َْ ٌ َ َ ْ َ َ ََ َ َ
ٍّ
َْ
ْ
ُ
ٍّ
ت اَّلل ِﵞ [الزمر.]ٓٔ:
٥بم ،كقولو  :ﵟأن تلٔل جفط ية خْسِت لَع ٌة ـصغخ ِِف جِ ِ

َ

(ُ) ك"ﵟيَة حلْتَ ِِنﵞ نداءه للكبلـ الد ّْ
َّاؿ على التَّمػِب بتن ػزيل الكلمػة من ػزلة العاقػل الػذم يطلػب حضػوره؛ َّ
ألف ا٢باجػة
َ َ ْ ََ ََ
ْست َِة لَع
مقام فاحضرم) ،على ٫بو قولو  :ﵟية خزز
تدعو إليو ُب حالة النَّدامة ،كأنَّو يقوؿ(:ىذا ي
َ ََْ
َ
ٌَة ـَ ٍّص ْغ َِزة ذ َ
ِيٓزةﵞ [األنعػاـ .]ُّ:كىػذا النّْػداء يزيػد ا٤بتمػِب اسػتبعادا للظصػوؿ .ككػذل قولػو :ﵟيزة وييز ﵞ

ن
ٙبس ػر بطريػػق نػػداء (الويػػل) .ك(الويل):سػػوء ا٢بػػاؿ ،كاأللػػف عػػوض عػػن يػػاء ا٤بػػتكلّْم ،كىػػو
[الفرقػػاف ]ِٖ:ىػػو ُّ
تعويض مشهور ُب نداء ا٤بضاؼ إٔب ياء ا٤بتكلّْم" .التَّظرير كالتَّنوير (ُٗ.)ُّ/
(ِ) انظر :الفريد (ُ.)ِٕٓ/ّ( ،)َٕٔ/
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َ ُ َ ّ
ُ َ َّ
ززش َ
ززةت َربّ ِ َِززة
ززصدﵞ نرجػػع إٔب الػػدُّنيا ،كعطػػف عليػػو :ﵟوال ُس
كمعػػُب :ﵟُ
ِب ثِآيَ ِ
ْ
ََ ُ َ
ٔن ٌ ََِ ال ٍُ ْؤ ٌِِ ِ َ ﵞ"(ُ).
وُس
ََْ
ززِنﵞ ٛبػػن ون م ػراد بػػو التَّنػػدُّـ .كأصػػل
ز
"كحػػرؼ النّْػػداء مسػػتعمل ُب التَّلهػػف .كﵟحلت ِ

قػػو٥بم( :يػػا لىٍيتىػ ًػِب) أنَّػػو تن ػزيل للكلم ػة من ػزلة مػػن يعقػػل ،كأنَّػػو ٱباطػػب كلمػػة (ليػػت) يقػػوؿ:
َ ْ َُ َ َْ ٌ َ َ ْ َ َ ََ َ َ
ْ
ُ
ٍّ
(احضرم فهذا أكان ) ،كمثلػو قولػو  :ﵟأن تلٔل جفط ية خْسِت لَع ٌة ـصغزخ ِِف
ي
ٍّ
َْ
ندـ على اإلشراؾ فيما مضى ،كىػو يػؤذف بأنَّػو آمػن بػاهلل  كحػده
كىذا
.
ﵞ
اَّلل
ت
جِ
ِ
ِ
ه
و (ِ)
ُ ّ
زصدﵞ ،فيكػوف
عطفػا علػى ﵟُ
حينئذ" " .برفع الفعلْب بعػد (ال) النَّافيػة ُب قػراءة ا١بمهػور ن
مػػن ٝبلػػة مػػا ٛبنَّػػوه؛ كلػػذل ٓب ينصػػب ُب ج ػواب التمػ ّْػِب؛ إذ لػػيس ا٤بقصػػود ا١ب ػزاء؛ َّ
كألف
اعتبار ا١بزاء مع الواك غّب مشػهورٖ ،ببلفػو مػع الفػاء؛ َّ
ػرد
السػببية .كال ُّ
ألف الفػاء ّْ
متأصػلة ُب َّ
غّب مقصود لذاتو ،كإٌ٭با ٛبنَّوه ٤با يقع معو مػن اإلٲبػاف كتػرؾ التَّكػذيبَّ .
كإ٭بػا قػدّْـ ُب ال ّْػذكر
ترؾ التَّكذيب على اإلٲباف؛ ألنَّو األصل ُب ٙبصيل ا٤بتم َّػُب علػى اعتبػار الػواك للمعيَّػة كاقعػة

ُ َ ّ
زززش َ
ِبﵞ..
ػائي  :ﵟُس
موق ػػع ف ػػاء َّ
الس ػػببيٌة ُب ج ػواب التَّم ػػِب .كقػ ػرأه ٞب ػػزة كالكس ػ ُّ
ََ ُ َ
ٔنﵞ -بنصب الفعلْب ،)ّ(-على َّأهنما منصوباف ُب جواب التمِب..
ﵟوُس

ّْ

(ُ) التَّظرير كالتَّنوير (ٕ.)ُْٖ/
(ِ) ا٤بصدر السابق (ُٓ.)ِّٕ/

ََ ُ َ
ُ َ
س ّش َ
زٔنﵞ.
ِبﵞ ،كالنُّػوف مػن ﵟوُس
العجلي ،كحفص عن عاصم كيعقوب بنصب الباء مػن ﵟُ
(ّ) "كقرأ ٞبزة إال
َّ

مكي بن أيب طالب[ -مشػكل إعػراب القػرآف٤ ،بكػي (ُ:-])َِٓ/كىػذا النَّصػب علػى جػواب التَّمػِب
قاؿ ُّ
ُ َ َّ
ػدرا ،فعطػف بػالواك
كذل بإضمار (أف) ٞببل على مصدر ﵟُزصدﵞ ،فأضػمرت (أف) لتكػوف مػع الفعػل مص ن
ػدرا علػى مصػدر ،كتقػػديره( :يػا ليػت لنػػا ردِّا كانتفػاءنا مػن التَّكػػذيب ،ككونػا مػن ا٤بػػؤمنْب) .كقػرأ اب يػن عػػامر
مص ن
ّ
ََ ُ َ
ُ َ
سزش ُ
زٔنﵞ .فػالرفع قػد بينػا علَّتػو ،كالنَّصػب علػى جػواب
ِبﵞ ،كنصػب النُّػوف مػن ﵟوُس
برفع الباء مػن ﵟُ
التَّمػ ػ ػػِب .زاد ا٤بسػ ػ ػػّب (ِ ،)َِ/انظػ ػ ػػر :الطػ ػ ػػربم (ُُ ،)َِّ/احملػ ػ ػػرر الػ ػ ػػوجيز (ِ ،)ُِٖ/البظػ ػ ػػر احملػ ػ ػػيط

(ْ ،)ْْٕ/ابػػن عػػادؿ (ٖ ،)ّٗ/تفسػػّب البغػػوم (ِ ،)ُُٗ/تفسػػّب القػػرطيب (ٔ ،)َْٗ/تفسػػّب النَّسػػفي
الس ػ ػػمرقندم (ُ ،)َْٖ/ا٤بن ػ ػػار
(ُ ،)ْٖٗ/تفس ػ ػػّب النَّيس ػ ػػابورم (ّ ،)ٔٔ/الػ ػ ػرازم (ُِ ،)َٓٗ/تفس ػ ػػّب َّ
السػبعة ُب القػراءات (صٙ ،)ِٓٓ:ببػّب
السبع ،للدَّاين (ص ،)ٕٔ:كتػاب َّ
(ٕ ،)ِّٗ/التَّيسّب ُب القراءات َّ

حجة القراءات (ص ،)ِْٓ:إٙبػاؼ فضػبلء البشػر (ص،)ّٖٔ:
التَّيسّب ُب القراءات العشر (صَّ ،)ّْٓ:
النشر ُب القراءات العشر (ِ.)َِٗ/
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ُ
ّ ُ
ػالرفع كػػا١بمهور،على معػػُب َّ
أف انتفػػاء
كق ػرأ ابػػن عػػامر  :ﵟوال ُسززشبﵞ بػ َّ
التَّك ػػذيب حاص ػػل ُب ح ػػْب كبلمه ػػم ،فل ػػيس ٗبس ػػتقبل ح ػػٌب يك ػػوف بتق ػػدير (أف) ا٤بفي ػػدة
ََ ُ َ
ٔنﵞ بالنصػب علػى جػواب التم ّْػِب ،أم :نكػوف مػن القػوـ الػذين
لبلستقباؿ .كقرأ :ﵟوُس
يعرفوف با٤بؤمنْب"(ُ).
كا٢باصػ ػػل َّ
أف (يػ ػػا) إذا دخلػ ػػت علػ ػػى حػ ػػرؼ أك فعػ ػػل تكػ ػػوف حػ ػػرؼ تنبيػ ػػو ،كإذا
ا٤بنادل ٧بذكفنا؛ َّ
ا٤بنادل ال يكوف إال ا٠بنا..
ألف ى
عددناىا حرؼ نداء نقدر ى
ك َّ
أف (ليت) حرؼ ينصب االسم كيرفع ا٣برب ،كمعناه التَّمِب ،كأهنا تفيد تأكيده.
َ
كُب (البظر)" :األصح َّ
أف (يػا) ُب قولػو  :ﵟيَة حلْتَ َِزةﵞ حػرؼ تنبيػو ال حػرؼ
(ِ)
منادل ٧بذكؼ ،كعلَّل ذل َّ
ا٤بنادل ٧بػذكؼ
بأف كوهنا للنّْداء ك ى
نداء"  .كليس ُب الكبلـ ى
فيو إجظاؼ كبػّب؛ َّ
ألف ُب ذلػ حػذؼ ٝبلػة النّْػداء ،كحػذؼ متعلَّقػو(ّ) .ككػذل سػيبويو

ُب (الكتاب) جعلها للتَّنبيو(ْ).
كُب (التَّسػػهيل) البػػن مالػ
للتَّنبيو ال للنّْداء"(ٓ).

(رب) أك (حبَّػػذا) فهػػي
" :إف كليهػػا (ليػػت) أك َّ

(ُ) التَّظرير كالتَّنوير (ٕ.)ُٖٓ/
(ِ) البظر احمليط (ْ.)ْٕٔ/
(ّ) انظر :البظر احمليط (ٖ ،)َِّ/كانظر :ركح ا٤بعاين (ٓ.)ُٖ/
(ْ) انظر :الكتاب ،لسيبويو (ِ.)َّٕ/
(ٓ) دراسات ألسلوب القرآف الكرمي (ّ ،)ُُٔ/التَّسهيل ،البن مال (ّ.)ّٖٓ/
277

ػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

278

ػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضططضبػاضدابعػرذرػ
ػػػػػػػػػػػػادتخدامػأداةػاضظداءػسؽػاضدراء
أوال :تعريف الَّدعاء:
ً
الرغبة إًٔب اهلل  .)ُ(كقػد دعػا يػدعو دعػاء كدعػول ،كال ػدُّعاء كالنّْػ ً
ػداء
الػدُّعاءَّ :
ي
ي ن ى ٍى
لكػػن النّْػػداءي ق ػػد يقػػاؿ إًذا قي ػػل( :يىػػا) ك(أىيىػػا) ك٫بػػو ذل ػ م ػػن غػػّب أىف ييض ػ َّػم إًليػػو االس ػػم،
كالػػدُّعاءي ال يكػػاد يقػػاؿ إال إًذا كػػاف معػػو االسػػم ٫بػػو :يػػا فػػبلف ،كقػػد يسػػتعمل كػ ُّػل كاحػػد
منهما موضع اآلخر(ِ).
قػاؿ  :ﵟ َن ٍَ َسو اذلي َحِْػ ُق ث ٍَة ال ي َ ْع ٍَ ُع إال ُد َشل ًء َوُ َ
ِزس ًاءﵞ [البقػرة ،]ُُٕ:كىػو
ِ ِ
ِ
ػيب .قػػاؿ صػػاحب (الكليَّػػات) " :كالطَّلػػب إف كػػاف بطريػػق العلػػو
مػػن اإلنشػػاء الطَّلػ ّْ
(ّ)
ػافبل
السػفل سػواء كػاف سػ ن
سػواء كػاف عالينػػا حقيقػة أك ال فهػػو أمػر  ،كإف كػػاف علػى طريػػق ُّ
(ُ) انظر :الكليَّات (ص ،)ْْٕ:بصائر ذكم التَّمييز (ِ ،)ّٖٖ/لساف العرب ،مادَّة( :دعا) (ُْ،)ِٕٓ/
احملكم كاحمليط األعظم ،مادَّة( :دعو) (ِ ،)ِّٓ/ككذل ُب (تاج العركس) (ّٖ ،)ْٔ/القاموس احمليط
(ص.)ُٔٓٓ:
للراغب (ُ.)ّْٕ/
(ِ) بصائر ذكم التَّمييز (ِ ،)ّٖٖ/ا٤بفرداتَّ ،
السيد لعبده :افعل كذا( .أك ال) كقوؿ العبد لسيّْده :افعل كذا –حاؿ كونو
(ّ) (ما كاف عالينا حقيقة) كقوؿ َّ
طالبنا للعلو -فخرج الدُّعاء كااللتماس؛ َّ
األكؿ من األدّن ،كالثَّاين من ا٤بساكمٖ ،ببلؼ األمر؛ فإنَّو
ألف َّ
العلو أف َّ
يعد نفسو عالينا بإظهار حالو العإب ،كذل بأف يكوف
العلو .كا٤براد بطلبو َّ
يشَبط فيو طلب اآلمر َّ
العلو طلبنا لو
القوة ال على جهة التَّواضع كاال٬بفاضّْ ،
كبلمو على جهة الغلظة ك َّ
فسمي ميلو ُب كبلمو إٔب ّْ
سواء كاف عالينا ُب نفسو أك ال .انظر :شركح تلخيص ا٤بفتاح (ِ .)َُّ–َّٗ/كُب (الكتاب)َّ :
"إف

أمر ،كاألمر ٤بن دكنى  ،كالدُّعاء ٤بن
أصل الدُّعاء أف يكوف على لفَ (األمر) ،كإ٭با استعظم أف يقاؿ :ه
عمرا) ،ككذل إذا=
فوق  ،كإذا قلت:
َّ
(اللهم اغفر ٕب) فهو كلفظ إذا أمرت فقلت( :يا ز ي
يد أكرـ ن
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ُب الواقػ ًع أـ ال فػػدعاء"(ُ) .كقيػػل :مػػن األعلػػى أمػ هػر ،كمػػن األدّن دعػػاءه(ِ) .قػػاؿ ابػ يػن عرفػػة
ْ
صا َ ال ْ ٍُ ْع َ
ززذ ِل َ
اْززسَُِة اىززز ّ ِ َ
يًﵞ [الفاٙبػػة" :]ٔ:الطَّلػػب مػػن األدّن
ُب تفسػػّب قولػػو  :ﵟ
لؤلعلػػى س ػؤاؿ عنػػد ا٤بنطقيػػْب كدعػػاء عنػػد النَّظػػويْب .كمػػنهم مػػن قػػاؿ :إف كػػاف هلل 
فهو دعاء ،كإف كاف لغّبه فهو أمر"(ّ).
ػاحب (الكليَّػات) َّ
كقػػد َّ
مطلقػػا لػػيس بػػدعاء ،بػػل
أف الطَّلػػب مػػع ا٣بضػػوع ن
حقػػق صػ ي
ػوص بالطَّل ػػب م ػػن اهلل ُ ب الع ػػرؼ كُب ٝبي ػػع االص ػػطبلحات(ْ) ،كم ػػا
ال ػػدُّعاء ٨بص ػ ه
(اضرب) .كقد ٯبيء األمر كالنَّهي كالدُّعاء على لفَ ا٣برب إذا ٓب
=عرضت فقلت( :انزؿ) فهو على لفَ:
ٍ
يلبس؛ ألنَّ ال تعلم َّ
أف اهلل 
يلبس ،تقوؿ :ى
(أطاؿ اهلل بقاءهي) فاللَّف ي
َ لفَ ا٣برب ،كا٤بعُب دعاءه ،كٓب ٍ
قد ى
يلبس شيءه ًم ٍن ىذا با٣برب ٓب ٯبز َّ
حٌب ى
يبْب ،فتقوؿ على ذا( :ال يغفر اهلل لىوي
أطاؿ بقاءهي ال ٧بالة ،فمٌب أ ى
األكؿ؛ َّ
ألف
كيقطع يده) ٓب ٯبز أف ٘بزـ (يقطع)؛ ألنَّوي ال يشاكل َّ
كال يرٞبوي) ،فإف ى
يغفر اهلل لىوي
ي
قلت( :ال ي
يقطع) اهلل  ،فهذا دعاء لو فبل يتَّفق ا٤بعُب،
جزمت
األكؿ دعاءه عليو .كإذا
َّ
ى
(يقطع) فقد أردت( :كال ي
ي
كإذا ٓب يتَّفق ٓب ٯبز النَّسق .كاعلم َّ
أف الدُّعاء ٗبنػزلة األمر كالنَّهي ،كإ٭با قيل( :دعاء)؛ ألنَّو استعظم أف

خّبا.
يقاؿ :أمر أك هني .كذل قول َّ :
كعمرا ليجزه اهلل ن
اللهم ز نيدا فاغفر ذنبو ،كز نيدا فأصلح شأنو ،ن
كتقوؿ :زيدا قطع اهلل يده ،كز نيدا أمر اهلل عليو العيش؛ َّ
ألف معناه معُب( :ز نيدا ليقطع اهلل يده)" .الكتاب،
السراج ،فصل من مسائل الدُّعاء كاألمر كالنَّهي
لسيبويو (ِ ،)َُّ/كانظر :األصوؿ ُب النَّظو ،البن َّ
(ِ.)ُُٕ-َُٕ/
(ُ) الكليَّات (ص.)ِٖٓ:

(ِ) انظر :حاشية ا١برجاينّْ على الكشاؼ (ُ ،)ٕٔ/ابن عادؿ (ُ ،)َِّ/البهجة ُب شرح التُّظفة (ُ،)ِٔ/
األخضرم:
ا١بُب الدَّاين (ص ،)َُُ:كالتَّصريح (ِ .)ِْٔ/قاؿ
ُّ
ً
(أىمر مع ً
ماس ىكقىعا)
ٍسوي يد
ٍه ى ى ٍ
عا***كُب التَّسا ًكم فىالٍت ه
ى
است ٍعبل ىك ىعك ي
ً
فػػاألمر مػػا َّ
اسػػت ٍعبل) ،أم :مػػع إظهػػار الطَّالػػب العلػ َّػو علػػى
(مػ ىػع ٍ
دؿ علػػى الفعػػل بذاتػػو كاضػػرب ،كقولػػو :ى
ي
ػب الفعػ ًػل ال مػػع اسػػتعبلء ،بػػل مػػع خضػػوع كإظهػػار الطَّالػػب اال٬بفػػاض
ٍسػػوي) ،أم :طلػ ي
ا٤بطلػػوب منػػو .ى
(ك ىعك ي
عػن ا٤بطلػػوب منػو دعػػاء ،كُب التَّسػاكم التمػػاس ،كقػوؿ بعػػض ا٣بدمػة لػػبعض :أعطػِب عمػػامٍب .السػلَّم بشػػرح
الشَّيخ دركيش القويسِب (ص.)ُٕ:
(ّ) تفسّب ابن عرفة (ُ.)َُِ/
(ْ) يعػ ػػُب َّ
الشػ ػػرعي) ،كك ػ ػػذل ُب (االص ػ ػػطبلح
ػوص بالطَّلػ ػػب م ػ ػػن اهلل ُ ب (االص ػ ػػطبلح َّ
أف ال ػ ػػدُّعاء ٨بص ػ ػ ه
العرُب) ،ككذل ُب (االصػطبلح اللُّغػوم) .كقػد نبَّػو ابػن تيميػة ُ ب (٦بمػوع الفتػاكل)َّ :
أف "اسػتعماؿ
ّْ
الػدُّعاء ُب العبػادة كا٤بسػػألة مػن اسػتعماؿ اللَّفػػَ ُب حقيقتػو الواحػدة ،لػػيس مػن ا٤بشػَبؾ ،كال ا٤بتػواطئ ،كال=
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(ُ)
حقػ ػ ػػق َّ
َّ
الس ػ ػ ػؤاؿ فهػ ػ ػػو أع ػ ػ ػ ُّػم
أف االلتمػ ػ ػػاس ال يس ػ ػ ػػتعمل إال ُب مقػ ػ ػػاـ التَّواض ػ ػ ػػع  ،ك َّأمػ ػ ػػا ُّ
منو..كا٤بطلوب بو إف كاف ٩بَّا ال ٲبكن فهو التَّمِب ،كإف كاف ٩بكننا ،فػإف كػاف حصػوؿ أمػر
ُب ذىن الطَّالػب فهػو االسػتفهاـ ،كإف كػاف حصػوؿ أمػ ور ُب ا٣بػارج ،فػإف كػاف ذلػ األم يػر
انتفػػاء فعػػل فهػػو النَّهػػي ،كإف كػػاف ثبوتػػو فػػإف كػػاف بأحػػد حػػركؼ النّْػػداء فهػػو النّْػػداء ،كإال
َّ
ػارم ال يتػأتَّى إال بػػإرادةو متعلّْقػ وػة ٖبصوصػيَّة ا٤بطلػػوب موقوفػػة
ػب فعػ هػل اختيػ ّّ
فهػو األمػػر .كالطل ي
عما عداه.
على امتيازه َّ
ػوز بلف ػ ػػَ ا٤باض ػ ػػي كا٤بض ػ ػػارع ،كبص ػ ػػيغة األم ػ ػػر عل ػ ػػى
كالطَّل ػ ػػب م ػ ػػن اهلل  ٯب ػ ػ ي
اصػػطبلح األدبػػاء ،ككػػذا الثَّنػػاء مثػػل( :صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم) ك(ٞبػػدت اهلل) ،ك(أٞبػػده)،
ٖببلؼ( :أضرب) ،ك(أبيع) ،كالفرؽ إمكاف الوعد فيو ،كعدـ إمكاف الوعد ُب الثَّناء على
اهلل  كالطَّلػػب منػػو إال إذا قػػاـ دليػػل مثػػل :سأسػػتغفر اهلل  ،فػ َّ
ػإف حػػرؼ التَّنفػػيس

دليل الوعد"(ِ).

=آّاز" ٦بموع الفتاكل (ُٓ .)ُُ/كسيأٌب بيا يف قوؿ ابن تيمية  .كالدُّعاء لى ٍو هف مػن الطَّلػب ،إال َّ
أف
ػب أدّن مػن ا٤بطلػوب منػو ال ييقػاؿ لػو فعػل
الطَّلب ٱبتلف باختبلؼ الطَّالب كا٤بطلوب منػو ،فػإ ٍف كػاف الطال ي

األدّن إٔب
أمػػر .بػػل يق ػػاؿ لػػو :دع ػػاء .كينبغػػي أف نلظ ػػَ ذل ػ أثن ػػاءى اإلع ػراب ف ػػإ ٍف كػػاف ا٤بطل ػػوب ىػػو م ػػن ٍ
ً
فعل دعاء.
األعلى فبل يقاؿ :ف ٍعل أمر ،بل ي
الرتبػػة .كقػاؿ العبلمػػة التَّفتػازاينُّ ُ :ب العػػرؼ إ٭بػػا
(ُ) (االلتمػاس) الطَّلػػب مػع التَّسػػاكم بػْب اآلمػػر كا٤بػأمور ُب ُّ
َ الػد ُّ
الشػػيء
َّاؿ علػى طلػب َّ
يطلػق علػى مػا يكػوف مػع تواضػػع مػا ال مػع التَّسػاكم .كقيػل :االلتمػاس ىػػو اللَّفػ ي
داللػػة كضػػعيَّة مػػع التَّسػػاكم .دسػػتور العلمػػاء (ُ ،)ُُِ/انظػػر٨ :بتصػػر العبلمػػة سػػعد الػػدّْين التَّفتػػازاين علػػى
تلخػػيص ا٤بفتػػاح (ِ ،)َّٗ/ش ػػركح تلخػػيص ا٤بفت ػػاح (ِ ،)َُّ–َّٗ/التَّعريفػػات (ص ،)ُٓ:التَّوقي ػػف
على مهمات التَّعاريف (ص .)ٖٕ:كالفرؽ بْب االلتمػاس كالطَّلػب َّ
ػب بػاللَّمس ٍبَّ ي٠بّْػي ك ُّػل
أف االلتمػاس طل ه
طل ػ و
الس ػػعد
ػب
الرتبػػة فق ػػد نبَّػػو العبلَّم ػػة َّ
ػازا .الف ػػركؽ اللُّغويَّػػة (ص .)ٔٓ:أق ػػوؿ :كم ػػع التَّس ػػاكم ُب َّ
التماس ػػا ٦ب ػ ن
ن
ككذل صاحب (الكليَّات) إٔب َّ
ػتعمل ُب مقػاـ التَّواضػع،
أف ٜبَّة فرقنا بْب االلتماس ك ُّ
السؤاؿ ،فااللتم ي
ػاس يس ي
اسػػا فبينهمػا عمػوـ كخصػػوص
ك ُّ
السػؤاؿ أع ُّػم .أقػػوؿ :كعلػى ذلػ فكػ ُّػل التمػاس سػؤاؿ ،كلػػيس ك ُّػل سػؤاؿ التم ن

مطلق.
(ِ) الكليَّات (ص.)ِٖٓ:
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الصػػيغة الواح ػػدة،
كا٢باصػػل َّأهنػػم َّفرق ػوا بػػْب (األم ػػر) ك(الػػدُّعاء) ك(االلتم ػػاس) ُب ّْ
ً
ا٤بخاطب –بكسر الطاء ا٤بهملة -كا٤بخاطىب –بفتح الطاء ا٤بهملة.-
كذل بالنَّظر إٔب
كلك ػػن ينبغ ػػي أف نلظ ػػَ َّ
أف الطَّل ػػب م ػػن غ ػػّب اهلل  كإف ك ػػاف مع ػػو خض ػػوعه
كذؿ فليس و
انكسار ّّ
بدعاءَّ ،
تقرر.-
التماس كرجاءه –كما َّ
ك ه
كإ٭با ىو سؤ هاؿ ك ه
يسمى هنينا،
أيضا على (ال النَّاىية) .فما كاف األعلى إٔب األدّن َّ
كما سبق يصدؽ ن
التماسػػا ،كذل ػ مػػع مبلحظػػة االعتبػػارات
كبػػالعكس يسػ َّػمى دعػػاءن ،كمػػن ا٤بسػػاكم يسػ َّػمى
ن
السابقة.
َّ
مثبل على لساف لقماف :
فقولو  ن
ُ ْ ْ ٍّ
حقيقي.
هني
]
ُّ
[لقماف:
ﵞ
ةَّلل
ِ
َشك ث ِ
ﵟال ت ِ
ّّ
ه
كقولو  على لساف ا٤بخاطىبْب:
ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ٍّ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ً َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
ﵟ َر ٍّب َِة ال دؤارِشُة إِن نعِحِة أو أرػدُة ربِة وال ُت ٍِو غييِة إَِصا نٍة ْحيذّ لَع
اذلي ََ ٌ َِْ َرجْي َِِة َر ٍّب َِة َوال ُُتَ ّ ٍِيَِْة ٌَة ال َغةكَ َح َجلَة ثِِّﵞ [البقرة ]ِٖٔ:ليس هنيا حقيقيِّاَّ ،
كإ٭با ىو

دعاء .كإسقاط حرؼ النداء يشّب إٔب قرب ا٤بنادل ،كأنو حاضر مع ً
ا٤بنادم غّب غافل
ى
ه
عنو .قاؿ الشاطيب  " :كثرة ٦بيء النداء باسم الرب ا٤بقتضي للقياـ بأمور العباد
كإصبلحها؛ فكاف العبد متعلق ٗبن شأنو الَببية كالرفق كاإلحساف ،قائبل :يا من ىو
ا٤بصلح لشؤكننا على اإلطبلؽ أًب لنا ذل بكذا ،كىو مقتضى ما يدعو بو ،كإ٭با أتى
(اللهم) ُب مواضع قليلة ،ك٤بعاف اقتضتها األحواؿ"(ُ).
ػاس) فكقول ػ ػ ى لص ػػاحب ى أك زميلػ ػ ى أك أخي ػ ػ ى أك ىم ػػن يس ػػاكي ى ُب
َّأم ػػا (االلتم ػ ي
سهل) ،أك مػا إٔب ذلػ مػن األفعػاؿ الػٍب تتظػدَّث ّٔػا
ُّ
الرتبة( :ال ٍ
تقلق يا أخي فاالمتظا يف ه
فإهنا و
مع ندّْؾ؛ َّ
التماسا.
تسمى
حينئذ َّ
ن
ػت إليػػو غػػّب مػ َّػرة مػػن حيػ ي كػػو يف االلتمػػاس
كلكػػن ٯبػػرم ذلػ ا٣بػػبلؼ الػػذم َّلوحػ ي
يستعمل ُب مقاـ التَّواضع ،فبل يقاؿ عن ا٤بثاؿ اآلنف ّْ
الذكر :إنَّو التماس.
ي

(ُ) ا٤بوافقات (ْ.)َِّ/
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الش ػػرعي ،كب ػػْب االص ػػطبلح اللُّغ ػػوم،
كينبغ ػػي أف ٭بيّْ ػػز ب ػػْب ال ػػدُّعاء ُب اص ػػطبلحو َّ
ػب منػػو ٙبقيػ ىػق نف ػ وع أك دفػػع ض ػر مػػن أمػػور
يقػػاؿ" :دعػػا ا٤بػػؤمن ربَّػػو  ،إذا نػػاداه كطلػ ى
معبيػػوده ،إذا ن ػػاداه ،كطل ػػب أم ػ نػرا م ػػن أم ػػور ال ػػدُّنيا.
ال ػػدُّنيا ،أك أم ػػور اآلخ ػػرة .كدع ػػا ال ػ ُّ
ػوثِب ٍ
توسػػع مشػ ىػل كػ َّػل ذك ػ ور هلل
كاشػػتهر الػػدُّعاء بأحػػد معانيػػو اللُّغويػَّػة ،كىػػو ا٤بعػػُب الػػدّْيِب لػػو ،مػػع ُّ
 ،كثن ػ و
ػاء علي ػػو بص ػػفاتو كأ٠بائ ػػو ا٢بس ػػُب؛ َّ ً
رج ػػى من ػػو رضػ ػواف اهلل
ألف ذ ٍك ػ ىػر اهلل  يي ى
 كثوابو ،فهو ذك و
كيتضمن غالبنا نداء اهللً ٕ بمده كالثَّناء عليو.
داللة طلبيَّ وة،
َّ
فمن دعاء اهلل  ما ىػو يمطٍلى يػق ًذ ٍكػ ور لػو ،كمػن دعػاء اهللً  مػا ىػو نػداءه لػو
ػوب فيػػو مػػن خ ػّبات الػػدُّنيا ،أك خ ػّب ً
اسػػتً ٍجداء ٙبقيػ ًػق مرغػ و
ات اآلخػػرة ،أك
بطلػػب يتضػ َّػمن ٍ
ى
دف ًع مكركهو من أيمور الدُّنيا أك أمور اآلخرة.
و
ً
ػيغ ا١بي ىمػػل ا٣بربيَّػػة،
ػيغ األم ػ ًر كالنَّهػػي ،كص ػ ى
ػمل ص ػ ى
كيكػػوف الػػدُّعاء بص ػػي وغ كثػػّبة تشػ ي
كاألصل فيو النّْداء مع و ً
ؼ النّْداء.
ؼ ىح ٍر ي
كثّبا ما يٍٰب ىذ ي
طلب بصيىغ األ ٍىم ًر أك النػ ٍ
َّهي ،ك ن
و ً
(رًحػ ىػم اهلل فبلنػػا ك ىغ ىفػ ىػر لػػو) ،أك (يىػ ٍػر ىح يم اهلل
ػّبا مػػا ييػ ٍد ىعى بصػػيغىة ىخ ىربيَّػػة ،مثػػل :ى
ككثػ ن
فيبلنا كيىػ ٍغ ًفر لو).
ا٤بوجػػو
أجػ ّْػل العبػػادات ،كالػػدُّعاءي كفٍػ ىػق ا٤بعػػُب الػػدّْيِب َّ
كالػػدُّعاءي َّ
ا٤بوجػػو هلل  مػػن ى
يغفر أف يي ٍشرؾ بو كيغفر ما دكف ذل ٤بػن
لغّب اهلل ٍ 
شرهؾ باهلل  ،كاهلل  ال ي
يشاء.
ْ
َُ َ ْ َُ َ ّ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ
ٔن ل َ ُٓ ًْ ب ِ َ ْ
ش ٍء
جيج
يقوؿ اهلل  :ﵟسل دغٔة ات ِق واذليَ يسغٔن ٌَِ دوُِِّ ال يعذ ِ
َ ٍّ
َ ْ
َ َ
َْ
َُ َ
َ ٍّ
ُ
ُ
ٍّ َ َ
يَ إِال ِِف طال ٍلﵞ
ِع نفيِّْ إَِل ال ٍَةءِ ِحلَجْيؼ ـةهُ َو ٌَة ْ َٔ ث ِ َجةىِؾِِّ َو ٌَة د َشل ُء اىنـ ِِص
إِال نجةظ ِ

[الرعد.]ُْ:

َ ٍّ َ َ ُ َ
ِيَ د ْسغٔن
كيقوؿ  :ﵟواذل
َ ُ ُ َ
َ
ُ
ُ
د ْسغْٔ ًْ ال ي َ ْع ٍَ ُػٔا د َشل َءز ًْ َول ْٔ َظ ٍِ ُػٔا ٌَة
ْ ُ ْ ََ َُّ ُ َ ُْ َ
ي >ﵞ [فاطر.]ُْ -ُّ:
ج
ر
ب ِ َِشن ِسً وال يججِبم ٌِسو ِ ٍ

ْ
َ َْ ُ َ
ُ
ٔن ٌ َِْ ك ْ
ي = إِن
ٍ
ِػ
ٌ َِْ دوُِّ ِ ٌة حٍي ِه
ِ
ٍ
ُْ َ
َْ َ ُ َ ُ
س ًْ َويَ ْٔ َم اىْل َي َ
ةٌ ِح يَسف ُصون
اظذجةثٔا ى
ِ
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موسػػى
كقػػد يتػ َّ
ػأدب الػػدَّاعي مػػع ربّْػػو ُب طلػػب بعػػض حاجا َتػػو الدُّنيويَّػػة ،كمػػا فعػػل ى
زَ َرز ْ
ُضىْز َ
زي ـَ ِلز ٌ
زخ إ َ ٍَّل ٌِز ْ
ػاء مػدين) ،إذ قػػاؿ :ﵟ َر ّب إ ّّن ل ٍَِززآ أ َ
زيﵞ
ِ
ِ ِِ
ٍ
 ،كىػو عنػد (م ً ى ٍ
ٍ
[القصص.]ِْ:

٧بم ػػد  مػػع ربّْػػو ،كُب نفس ػػو أف يٰبىػ ّْػوؿ اهلل 
كتػ ُّ
ػأدب رس ػ ي
ػوؿ اهلل َّ
القبلة إٔب (الكعبة ا٤بشرفة) ،فجعل يقلّْػب كجهػو ُب السػماء ،فقػاؿ اهلل  :ﵟكَ ْس َُ َ
زصى
َّ
َّ
ٍىي
ّ
َ
َ
ٍّ َ ِ َ ُ َ َ ٍّ َ ْ ً َ ْ َ َ
َ َ َّ َ َ ْ َ
ةْةﵞ [البقرة.)ُ("]ُْْ:
ج ِٓم ِِف العٍةء ـئِ ِحلِم ك ِجيح دصط
تليت و
كحي َّ
إف الدُّعاء قد اشتهر ٗبعناه الشَّرعي ،كالذم ىو أحد معاين الدُّعاء اللُّغويَّػة
َّ
فإف العناية كاالىتماـ ىنا ٗبا قد اشتهر-..كسيأٌب ُب الفصل الذم يتناكؿ (النّْداء) ك ُّػل مػا
يتعلَّق بو.-
كقػ ػػد نبَّػ ػػو اب ػ ػ يػن تيمي ػ ػػة  إٔب َّ
ػتعماؿ ال ػ ػػدُّعاء ُب العب ػ ػػادة كا٤بس ػ ػػألة م ػ ػػن
أف اسػ ػ ى
اسػتعماؿ اللَّفػػَ ُب حقيقتػػو الواحػدة ،لػػيس مػػن ا٤بشػَبؾ(ِ) ،كال ا٤بتػواطئ ،كال آّػػاز حيػ

بتصر و
ؼ عن (الببلغة العربيَّة أسسها كعلومها كفنوهنا) (ُ.)ِٕٓ –ِٓٓ/
(ُ) ُّ
(ِ) (ا٤بشػػَبؾ) ى ػػو اللَّفظ ػػة ا٤بوض ػػوعة ٢بقيقتػػْب ٨بتلفت ػػْب أك أكث ػػر ،كض ػػعا َّأكنال م ػػن حي ػ ٮب ػػا ك ػػذل ) .فخ ػػرج ب ػػ:
(الوضػػع) :م ػػا ي ػ ُّ
(أكنال) ا٤بنق ػػوؿ ،كخ ػػرج بقي ػػد
ػدؿ عل ػػى َّ
الش ػػيء با٢بقيق ػػة ،كعل ػػى غ ػػّبه بآّ ػػاز ،كخ ػػرج بقي ػػدَّ :
(ا٢بيثيَّػػة) :ا٤بت ػواطئ فإنَّػػو يتن ػػاكؿ ا٤باىيَّػػات ا٤بختلف ػػة ،لك ػػن ال مػػن حي ػ ى ػػي ك ػػذل  ،ب ػػل م ػػن حي ػ َّإهن ػػا
مشَبكة ُب معُب كاحد .إرشػاد الفظػوؿ (ُ ،)ٕٓ/احملصػوؿ (ُ ،)ُّٔ-ّٓٗ/كشػف األسػرار عػن أصػوؿ
(السلَّم):
فخر اإلسبلـ البزدكم (ُ .)َٔ/قاؿ األخضرم ُ ب ُّ

(كنسػبة األلفاظ للمعاين***ٟبسة أقساـ ببل نقصاف)
(تواطؤ تشاك ٚبالف***كاالشَباؾ عكسو الَبادؼ)
األكؿ من ا٣بمسة كاإلنساف؛ َّ
ػف ُب أفػراده ،كيس َّػمى ذلػ
قولو( :تىواطيهؤ)..كىو القسم َّ
فإف معناه ال ٱبتل ي
ا٤بع ػػُب متواطئ ػػا لت ػواطئ أف ػراده ،أم :توافقه ػػا في ػػو؛ ف ػ َّ
ػإف أف ػراد اإلنس ػػاف كلَّه ػػا متوافق ػةه ُب معن ػػاه م ػػن ا٢بيوانيٌ ػػة
و
كالنَّاطقيٌةَّ ،
االختبلؼ بينهما بعو و
السواد كالطُّوؿ كالقصر .فإف كاف معنػاه ٨بتل نفػا
ارض
كإ٭با
خارجة كالبياض ك َّ
ي
فإف معنػاه ُب الشَّػمس أقػول منػو ُب القمػر .ككالبيػاض؛ ف َّ
ُب أفراده كالنُّور؛ َّ
ػإف معنػاه ُب العػاج أقػول منػو ُب
الثَّػػوب ،فالنّْسػػبة بينػػو كبػػْب أفػراده تشػػاك ه  .كيقػػاؿ للمعػػُب مشػػك ؛ َّ
ألف النَّػػاظر إذا نظػػر ُب األفػراد باعتبػػار
أصػػل ا٤بعػػُب ظنَّػػو متواطئنػػا ،كإذا نظػػر باعتبػػار التَّفػػاكت ظنَّػػو مشػػَبنكا فظصػػل لػػو التَّشػػك  .كيسػ َّػمى اللَّفػػَ

متواطئػػا كمعنػػاه ،كُب الثَّػػاين مشػػك نكا كمعنػػاه .كإذا نظػػر بػػْب معػػُب اللَّفػػَ كبػػْب لفػػَ آخػػر فػػإف ٓب يصػػدؽ
أح ػػدٮبا عل ػػى ش ػ و
ػدؽ علي ػػو اآلخ ػػر ،فالنّْس ػػبة بينهم ػػا ٚب ػػالف ،أم :تب ػػاين ،كاإلنس ػػاف كالف ػػرس=
ػيء ٩ب ػػا يص ػ ي
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َ َ ََ َ
قػػاؿ :كػػل دعػ و
ػاء مسػػألة متضػ ّْػمن لػػدعاء العبػػادة .كعلػػى ىػػذا فقولػػو  :ﵟِإَوذا ظززدلم
ُّ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
زٔةَ ٍّ
يت أج ُ
غ َِجةدِي خ ِّن ـإّن كص ٌ
يت َدغ َ
ادل ِ
ػاكؿ نػوعي الػدُّعاء.
اع إِذا د َشل ِنﵞ [البقػرة ]ُٖٔ:يتن ي
ِ
ِ ِِ ِ

ػرت اآلي ػػة .قي ػػل :أعطي ػػو إذا س ػػألِب .كقي ػػل :أثيب ػػو إذا عب ػػدين .كالق ػػوالف
كبك ػػل منهم ػػا في ّْس ػ ٍ
متبلزمػػاف .كلػػيس ىػػذا مػػن اسػػتعماؿ اللَّفػػَ ا٤بشػػَبؾ ُب معنييػػو كليهمػػا أك اسػػتعماؿ اللَّفػػَ
ً
فتأمٍل ػػو فإنَّػػو
ٝبيع ػػاَّ .
ُب حقيقتػػو ك٦ب ػػازه ،ب ػػل ى ػػذا اس ػػتعمالو ُب حقيقت ػػو ا٤بتض ػ ّْػمنة لؤلم ػرين ن
كقل ما يفطن لو(ُ).
عظيم النفعَّ ،
موضوعه ي
كىػػو يعػػِب أ َّف العبػػارة الواحػػدة تطلػػق إطبلقنػػا حقيقيِّػػا علػػى ٝبيػػع ا٢بقػػائق فتك ػػوف
(ِ)
ػبلؽ مػػن ا٤بشػػَبؾ كال مػػن
حقيقػػة (شػػرعيَّة) ك(لغويَّػػة) ك(عرفيَّػػة)  ،كال يكػػوف ذل ػ اإلطػ ي
ا٤بتواطئ كال من آّاز.
َ
ْ ُ َ ٍّ ُ
س ًْ دَ َ َّ
َض ًشل َو ُر ْف َي ًح إٍُّ ُّ َال َُي َِّت ال ْ ٍُ ْػ َذس َ
ِيَ َ 55وال
سػر قولػو  :ﵟادغٔا رب
ِ
كقػد في ّْ
ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ً َ َ َ ً ٍّ َ ْ َ َ ٍّ َ
ُْ
يت ٌ ََِ ال ْ ٍُدْ
عج َ
ٌ
تفع ُِسوا ِِف األر ِض بػس إِصالخِٓة وادغٔه رٔـة وغٍػة إِن رْحخ اَّلل ِ ك ِص
ِ ِ

=..كاللَّفػػَ إف تعػػدد معنػػاه كعػػْب الباصػػرة كا١باريػػة فالنّْسػػبة بينػػو كبػػْب مػػا لػػو مػػن ا٤بعػػاين االش ػَباؾ؛ الش ػَباؾ
الَبادؼ..انظػػر( :شػػرح
ا٤بعنيػػْب ُب اللَّفػػَ الواحػػد .كإف تعػػدَّد ا٤بعػػُب كاإلنسػػاف كالبشػػر فالنّْسػػبة بػػْب اللَّفظػػْب َّ
السلَّم ا٤بنورؽ) (ص.)ُٕ:
الشَّيخ دركيش القويسِب على ُّ

(ُ) انظر٦ :بموع الفتاكل (ُٓ ،)ُُ/بدائع الفوائد (ّ.)ُْٓ/
الصػػبلة للػػدُّعاء،..
دب علػػى كجػػو األرض ،ك َّ
(ِ) (ا٢بقيقػػة اللُّغويَّػػة) كىػػو مػػا كضػػعها كاضػػع اللُّغػػة ،كالدابَّػػة لكػ ّْػل مػػا َّ
الشػػارع مػػن الػػدُّعاء للعبػػادة ا٤بخصوصػػة ،كىػػي
كالصػػبلة نقلهػػا َّ
الش ػرعيَّة كىػػي مػػا كصػػفها َّ
كا٢بقيقػػة َّ
الشػػارعَّ ،
الشػػرع علػػى ذل ػ .
األق ػواؿ كاألفعػػاؿ ا٤بعلومػػة ا٤بفتتظػػة بػػالتَّكبّب ا٤بختتمػػة بالتَّسػػليم ،فتظمػػل ُب كػػبلـ أىػػل َّ
ا٣باصة ،كىي ما كضعها أىػل عػرؼ خػاص ،كىػم طائفػة ٨بصوصػة منسػوبوف ٢برفػة كػالنَّظويْب نقلػوا
كالعرفيَّة َّ
َّاؿ علػى معػُب ُب نفسػو مق و
مثبل من األمر كالشَّػأف للفػَ الػد ّْ
ػَبف بأح ًػد األزمنػة الثَّبلثػة الشػتماؿ اللَّفػَ
الفعل ن
العامػة كىػي مػا كضػعها أىػل الع ً
ػاـ ،أم :مػا كػاف النَّاقػل ٥بػا مػن
ػرؼ الع ّْ
ا٤بذكور علػى األمػر كالشَّػأف .كالعرفيَّػة َّ
ٝبيػػع الطَّوائػػف ككونػػو داخػ نػبل ُب ٝبلػػة أىػػل البلػػد ٕبي ػ ال يتوقَّػػف علػػى أمػػر يضػػبط أىلهػػا ،كالدَّابَّػ ًػة نقلهػػا
كخصػها بػذات ا٢بػوافر..الفرس كا٢بمػار كالبغػل ،كأىػل (العػراؽ)
ػدب علػى األرض َّ
العاـ مػن ك ّْػل مػا ي ُّ
العرؼ ّْ
بػػالفرس ،كأىػػل (مصػػر) با٢بمػػار .كال يشػػَبط العلػػم بشػػخص النَّاقػػل ُب ىػذه الثَّبلثػػة األخػػّبة .انظػػر :الفػػركؽ

السػوؿ (ُ ،)ِْٔ/األصػوؿ مػػن علػم األصػػوؿ
(ُ ،)ُّّ/األشػباه كالنَّظػائر ،البػػن ٪بػيم (ص ،)ّٗ:هنايػػة ُّ
(ص ،)َِ:ا٤بعتمد ُب أصوؿ الفقو (ِ...)َْٓ/اْب.
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56ﵞ [األع ػراؼ ،]ٓٔ–ٓٓ:بػػدعاء ا٤بسػػألة ،كدعػػاء العبػػادة" .فهاتػػاف اآليتػػاف مشػػتملتاف علػػى
آداب نػػوعي الػػدُّعاء ،دعػػاء العبػػادة ،كدعػػاء ا٤بسػػألة؛ فػػإف الػػدُّعاء ُب القػػرآف ي ػراد بػػو ىػػذا
تارة ،كىذا تارة ،كيراد بو ٦بموعهما ،كٮبا متبلزماف؛ ف َّ
ػإف دعػاء ا٤بسػألة ىػو طلػب مػا ينفػع
الضػػر كالنَّفػػع فإنَّػػو ىػػو ا٤بعبػػود
الػػدَّاعي ،كطلػػب كشػػف مػػا يضػ ُّػره أك دفعػػو ،ككػ ُّػل مػػن ٲبلػ
ُّ
حقِّا ،كا٤بعبود ال َّ
بد أف يكوف مال نكا للنَّفع كالضَّرر"(ُ).
ٍّ
َ ُ َّ ُ
ََُُْ َ ْ ُ
َضْ ًْ َوال
ون اَّلل ِ ٌَة ال يزز
"كذل كثّبه ُب القرآف كقولو  :ﵟويػجسون ٌَِ د ِ
ٍّ
ََْ ُ َ
َ َْ ُ ْ ُ
ََْ ُُ ْ
زم َوال يَزز ُ َّ
َض َكﵞ
ون اَّلل ِ ٌَة ال حِفػ
حِفػًٓﵞ [يػونس ،]ُٖ:كقولػو  :ﵟوال دسع ٌَِ د ِ
َ ْ ُ َ ُ ْ َ ًّ َ َ ْ
ٍّ
ُْ ََُُْ َ ْ ُ
ً
َ
ون اَّلل ِ ٌة ال حٍي ِم ىسً ُضا وال جفػزة
[يػونس ،]َُٔ:كقولػو  :ﵟكو ختػجسون ٌَِ د ِ
َ
َ
ٍّ
َ َ ََُْ ُ َ ْ ُ
َ ٍّ ُ ُ َ ٍّ ُ ْ َ ُ
ون اَّلل ِ ٌَزة ال
واَّلل ْٔ الع ٍِيع اىػي ِيًﵞ [ا٤بائدة ،]ٕٔ:كقولو  :كةل أذذػجزسون ٌِزَ د ِ

ٍّ َ َ َ َ ُ َ
ُّ َ ُ ْ َ َ َُُْ َ ْ ُ
َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ً َ َ َ ُ َّ ُ
زْ
ون اَّلل ِ أـال ت ْػلِئن 67ﵞ
د
َ
ٌ
ِ
ون
س
ج
ػ
ت
ة
ٍِ
ل
و
ً
س
ى
ف
أ
66
ً
حِفػسً شحبة وال يَض
ٍ
ِ
َ
َ
ْ َ َ
َ
زصاْ َ
[األنبياء ،]ٕٔ-ٔٔ:كقولو  :ﵟ َواد ْ ُو َغيَزيْٓ ًْ َج َجزأ إث ْ َ
ِيً  69إِذ كزةل ِألبِيزِّ َوك ٌِْٔزِّ ٌَزة
ِ
ِ
َْ
َ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ً َ َ َّ َ
َ َ َْ َْ َُ َ ُ ْ ْ َْ ُ َ
َ
َ
ةٌة ذ َِظو ل َٓة َشلنِ ِف َ  71كةل ْو يعٍػُٔسً إِذ دسغٔن  72أو
ت ْػ ُج ُسون  70كةلٔا جػجس أصِ
ٍّ َ ُ
ً
َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ َ
ُ
َضون 73ﵞ [الشػعراء ،]ّٕ-ٔٗ :كقولػو  :ﵟ َواَّتشوا ٌ َِْ دوُِِّ آل َِٓزح ال
حِفػُٔسً أو يز
َ
َْ
َُُْ َ َ ْ ً َ ُ ْ َُُْ َ َ َ ْ ُ َ ُْ
ُ َ ً
عٓ ًْ َ ًّ
ُضا َوال جف ًػزة َوال َح ٍْي ِهزٔن َم ْٔدزة َوال
ُييلٔن شحبة وًْ ُييلٔن وال حٍي ِهٔن ألجف ِ ِ
َْ
ٍّ
ََُْ ُ َ ْ ُ
ََ ً َ ُُ ً
ون اَّلل ِ ٌَزة ال َحزِف ُػ ُٓ ًْ َوال
خيةة وال نشٔراﵞ [الفرقػاف ،]ّ:كقػػاؿ  :ﵟويػجزسون ٌِزَ د ِ
ََ
َ َْ
يَز ُ َّ
َض ُْ ًْ َوَك َن اىنـ ُِص لَع َربِِّّ َظ ِٓ ًياﵞ [الفرقػاف ،]ٓٓ:فنفػى  عػن ىػؤالء ا٤بعبػودين

مػػن دكنػػو النَّفػػع كالضػػر القاصػػر كا٤بتعػػدم فػػبل ٲبلكونػػو ألنفسػػهم كال لعابػػديهم ،كىػػذا ُب
القػرآف كثػّب بيػد َّ
أف ا٤بعبػود ال ب َّػد أف يكػوف مال نكػا للنَّفػع كالضػر ،فهػو يػدعى للنفػع كالضػػر
دعاء ا٤بسألة ،كيدعي خوفنػا كرجػاءن دعػاء العبػادة ،فعلػم َّ
أف النَّػوعْب متبلزمػاف ،فك ُّػل دعػاء
عبادة مستلزـ لدعاء ا٤بسألة ،كك ُّػل دعػاء مسػألة متض ّْػمن لػدعاء العبػادة ،كعلػى ىػذا فقولػو

َ ّ َ ّ َ ٌ ُ ُ َ ْ َ َ ٍّ ِ َ َ
َ َ ََ َ
َ
َ
جيت دغزٔة ادلاع إِذا دشل ِنﵞ [البقػرة،]ُٖٔ:
 :ﵟِإَوذا ظدلم غِجةدِي خ ِِن ـإ ِ ِّن ك ِصيت أ ِ

يتناكؿ نوعي الدُّعاء"(ِ) – كما سبق.-

(ُ) ٦بموع الفتاكل (ُٓ ،)َُ/ككذل ُب (بدائع الفوائد) (ّ.)ُّٓ/
(ِ) ٦بموع الفتاكل (ُٓ ،)ُُ/بدائع الفوائد (ّ.)ُّٓ/
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ثانيًا :تنوع أساليل الدعاء:

تناكلت الدُّعاء من حي معناه االصطبلحي من ٧باكر:
كقد
ي
ٗبادة الدُّعاء.
صّْرح فيو َّ
َّ
األول :ما ي

ٗبادة النّْداء كا٤براد منها الدُّعاء من حي معناه الدّْيِب.
صّْرح فيو َّ
الثَّاني :ما ي

ك َّأما الثَّال فهو ما كػاف دعػاءن مػن ا٤بخاطىػب باسػتخداـ أداة ا٣بطػاب -ظػاىرة أك
و
ألجل ً
مقدَّرةً -
مرغوب فيو ،أك دفع مكركهو من أيمور الدُّنيا أك أمور اآلخرة.
ٙبقيق
كبياف ذل على النَّظو التَّإب:
صرح فيه بمادَّة الدعاء:
المحور األول :ما ُ

صّْرح فيو ٗبادة الدُّعاء(ُ) فقد ذكر أىل التَّفسّب أنَّو يأٌب ُب القرآف على أكجو:
َّأما ي
ْ
َ
ْ َ ُ
ََ َ َ َ َْ ُ ْ ْ َ َُ
ةءْ ًْ ثَأ ُظ َِة إال أن كةلٔا
أحػدىا :القػوؿ :كمنػو قػػولو  :ﵟذٍة ان دغٔاًْ إِذ ج

(ِ) َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ٍّ
ٍّ ُ َ
الي ُٓ ًٍّﵞ [يػونس ،]َُ:ﵟ َذ ٍَة َزاىَ ْ
زخ
إُِة ن ٍِّة ظةل ِ ٍِ َ ﵞ [األعػراؼ ، ]ٓ:ﵟدغٔاًْ ذِيٓة ظجدةُم
ْ َ َ ْ ُ
د ِيم دغ َٔاْ ًْﵞ [األنبياء.]ُٓ:
َْ
ٍّ
ْ ُ
ُْ ََ ْ ُ
ون اَّلل ِ ٌَزة ال َحِف ُػ َِزة َوال
د
ِزَ
ٌ
ٔ
غ
كالثَّاين :العبادة :كمنػو قػػولو  :ﵟكو خُزس
ِ
(ّ) َ َ ْ ُ
َ ُ َّ َ
ٍّ
ََْ ُ َ
ْ ُ
ززم َوال يَززز ُ َّ
َض َكﵞ
ون اَّلل ِ ٌَززة ال حِفػ
يزززَضُةﵞ [األنعػػاـ ، ]ُٕ:ﵟوال دززسع ٌِززَ د ِ

حملمد فؤاد عبد الباقي من (ص )ُّٔ:إٔب
(ُ) انظر :مادَّة( :دعا) ُب ا٤بعجم ا٤بفهرس أللفاظ القرآف الكرميَّ ،
(َِّ).
يستغاث من اهلل  بغّبه  ،من
(ِ) كُب (الكشاؼ)" :كٯبوز  :فما كاف استغاثتهم إال قو٥بم ىذا؛ ألنو ال
ي

قو٥بم( :دعواىم يا لكعب) " .الكشاؼ (ِ ،)ٕٔ/تفسّب ابن عادؿ (ٗ ،)ُٖ/البظر احمليط (ٓ.)ُّ/
كُب (٦باز القرآف)٥" :با موضعاف ،أحدٮبا :قو٥بم كدعواىم ،كاآلخر ّْادعاؤىم"٦ .باز القرآف (ُ،)َُِ/

للظق .كمن
كقاؿ الطربم " :كللدَّعول ُب كبلـ العرب كجهاف :أحدٮبا :الدُّعاء ،كاآلخرّْ :
االدعاء ّْ
ْ
َ
َ
الدَّعول الٍب معناىا الدُّعاء قوؿ اهلل  :ﵟذ ٍَة َزاى ْخ د ِي َم َد ْغ َٔ ُاْ ًْ ﵞ ."..تفسّب الطَّربم (ُِ.)َّّ/

ْ
ُْ ََ
(ّ) قولو  :ﵟكو خُ ْس ُغٔاﵞ ،أم :أنعبد من دكف اهلل .
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َ ُ
َ َ َ ْ ُ َ َ َ ٍّ
(ُ)
ٍّ َ َ
[يػونس ، ]َُٔ:ﵟ َوال د ْسع ٌَ َع اَّلل ِ إِل ًٓة آر َصﵞ [القصػص ،]ٖٖ:ﵟواذليَ ال يزسغٔن ٌ
زع اَّلل ِ
ٍّ
(ّ)
(ِ) ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ّ َ ْ ُ َ ُ ُ
َ َ
ز ْ
زًﵞ [الفرقػاف ، ]ٕٕ:ﵟإِن
إِل ًٓة آر َصﵞ [الفرقػاف ، ]ٖٔ:ﵟكو ٌة حػجأ ثِسً ر ِب لٔال دشلؤ
ٍّ َ ْ َ َ ْ ُ َ
(ْ)
ُ
اَّلل َحػي ًُ ٌة يَسغٔن ٌ َِْ دوُِِّﵞ [العنكبوت. ]ِْ:

ُ

َ َْ
يضرؾ إف عصيتو.
(ُ) قولو  :ﵟوال دسعﵞ ،أم :كال تعبد من دكف اهلل  ما ال ينفع إف أطعتو ،كال ُّ
َْ ُ َ
ٔنﵞ ،أم :ال يعبدكف.
(ِ) قولو  :ﵟال يسغ
َ

ُ َ ُ ُ
عاـ
(ّ) قيل ُب قولو  :ﵟل ْٔال دشلؤز ًْﵞ ،أم :عبادتكم لو كحده  ،كعلى ىذا القوؿ فا٣بطاب ّّ
َ ٍّ
َ
للكافرين كا٤بؤمنْبٍ ،بَّ أفرد الكافرين دكف ا٤بؤمنْب بقولو :ﵟذ َل ْس نشبْ ُذ ًْﵞ.اْب .كقد أٝبل ابن جزم ُب

قاؿ" :كُب معُب (الدُّعاء) ىنا ثبلثة أقواؿ:

(تفسّبه) خبلصة ما قيل من معُب الدُّعاء ُب اآلية حي
أف ا٤بعُب َّ
األكؿَّ :
أف اهلل  ال يبإب بكم لوال عبادتكم لو ،فالدُّعاء ٗبعُب العبادة .كىذا قريب من معُب
َّ
َ
ْ
قولو  :ﵟ َو ٌَة َريل ُ
خ اْلَ وا نط إال ِحلَ ْػ ُج ُسو ِنﵞ َّ
[الذاريات .]ٓٔ:الثَّاينَّ :
أف الدُّعاء ٗبعُب االستغاثة

السؤاؿ ،كا٤بعُب ال يبإب اهلل  بكم ،كلكن يرٞبكم إذا استغثتم بو كدعوٛبوه ،كيكوف على ىذين
ك ُّ
القولْب خطابنا ١بميع النَّاس من ا٤بؤمنْب كالكافرين؛ َّ
ألف فيهم من يعبد اهلل  كيدعوه ،أك خطابنا

ََ
خاصة؛ ألهنم ىم الذين يدعوف اهلل  كيعبدكنو ،كلكن يضعف ىذا بقولو  :ﵟذل ْس
للمؤمنْب ٌ
َ ٍّ ْ ُ ْ
خاصة ،كا٤بعُب على ىذا :ما يعبأ بكم لوال أف يدعوكم إٔب دينو،
نشبذًﵞ .الثَّال  :أنَّو خطاب للكفَّار ٌ

األكؿ
كالدُّعاء على ىذا ٗبعُب األمر بالدُّخوؿ ُب الدّْين ،كىو مصدر مضاؼ إٔب ا٤بفعوؿ ،ك َّأما على القوؿ َّ
كالثَّاين فهو مصدر مضاؼ إٔب الفاعل" .تفسّب ابن جزم (ّ.)ِٖ/

َ َْ ُ َ
ٔنﵞ ،أم :يعبػد ا٤بشػركوف ،ﵟٌ َِْ ُدوُ ِزِّﵞ ،أم :غػّب اهلل  .ككػذل
أيضػا ُب قولػو  :ﵟٌة يسغ
(ْ) كقيػل ن
َ
َ
ْ
ُ َ َْ ُ
َ
ٍّ
ٍّ
َ
ْ ُ
قولو  :ﵟذل َِم ثأن ٍّ َ
اَّلل ُْ َٔ َ
ِزَ دوُ ِزِّ ْزٔ اْلةغِزوﵞ [ا٢بػج ،]ِٔ:كقولػو :
ات َّق َوأن ٌَة يَ ْس ُغٔن ٌ
ِ
َ َ َ ٍّ ٍّ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ ٍّ َ َ ْ ُ َ
ٔن ٌ َِْ ُدوُِِّ ْاْلَةغ ُِوﵞ [لقماف ،]َّ:فقولػو  :ﵟ َذل َِم ثأَ ٍّن ٍّ َ
اَّلل َُْٔ
ﵟذل ِم ثِأن اَّلل ْٔ اتق وأن ٌة يسغ
ِ
َ ّْ
ْ
َ َ ٍّ َ َ ْ ُ َ
ٔنﵞ -باليػاء كالتَّػاء– يعبػدكف .كقػاؿ  :ﵟ َو ٍّ ُ
َْ
اَّلل يَززل ِِض ثِزةت ِق
ات َّقﵞ ،أم :الثَّابت ،ﵟوأن ٌة يزسغ
َ َ َْ ُ َ ْ ُ
َْ ُ َ َ ْ
ػذين يىػ ٍدعيو ىفﵞ ،أم :يعبػدكف.
واذليَ يسغٔن ٌَِ دوُِِّ ال حلظٔن بِش ٍءﵞ [غػافر ،]َِ:فقولػو  :ﵟ ىكال ى
ْ
َ ً ْ َ ْ َ
َ
ُ
زس ُغٔن
كما كاف من ىذا القبيل ،فقد قيل فيو ذل ٫ ،بو قولو  :ﵟإِن يَ ْس ُغٔن ٌ َِْ دوُِِّ إال إُِةزة ِإَون ي
َ
َ
ٍّ
ْ ُ
إال َشيْ َػةًُة َمص ً
اَّلل ِﵞ [األنعػاـ ،]َُٖ:ﵟ َو ٌَزة يَتٍّج ُ
َ
زع
ِزَ دو ِن
اذليَ يَ ْس ُغٔن ٌ
يساﵞ [النّْسػاء ،]ُُٕ:ﵟ َوال ت ُع َّجٔا
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ َْ ُ َ
ْ
َ
ٍّ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ٔن ٌَِ دون اَّلل ِﵞ [يػونس ،]ٔٔ:ﵟذٍة أدِخ خًِٓ آل ِٓذٓ ًُ اى يسغٔنﵞ [ىػود ،]َُُ:ﵟو َ
اذليَ
اذليَ يسغ
ِ
ٍّ َ َ َ
ْ
َ َ ْ ُ َ
َ
َ
َْ ُ َ
ْ ُ
َ َ ْ ُ
ُ
ُ
ٔن ٌ َِْ دوُِِّ ال َحلظٔن ثِزز ْ
ش ٍءﵞ [غػافر ،]َِ:ﵟوال حٍي ِزم اذليزَ يزسغٔن ٌِزَ دوُ ِزِّ الشزفةغحﵞ
يسغ
[الزخرؼ.]ٖٔ:
ُّ
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َ َْ َ ْ ُ ُ ْ ََ ْ َ ُ َ
يجٔن ِحَ ٍْززز ِسه ِﵞ
ج
كالثَّال ػ  :النّْػػداء :كمنػػو قولػػو  :ﵟيزززٔم يزززسغٔكً ـتعزززذ ِ
(ِ)
ْ َ ْ ُ ُ
ززٍ ُع َّ
الصزز ًَّ َّ
ْٔ ًْ ال ي َ ْع َ
[اإلسػراء ،)ُ(]ِٓ:ﵟ َوال ي َ ْع َ
ززٍ ُػٔا
ادل َشل َءﵞ [األنبيػػاء ، ]ْٓ:ﵟإِن دززسغ
(ّ) َ َ َ َ ٍّ ُ َ ّ
َ ْ َ َ ْ ُ ٍّ ِ َ َ ْ ُ ُ
ُ
ُ
زّ خ ِّن
زصﵞ [القمػر ، ]ٔ:ﵟـزسشل رب
س
د َشل َءز ًْﵞ [فػاطر ،]ُْ:ﵟئم يسع ادلاع إَِل َش ٍء ُ
ٍ
ٔب ـَةُ ْز َذ ِ ْ
ٌَ ْؾيُ ٌ
صﵞ [القمر.]َُ:
ٍّ
ْ ُ
َ ْ ُ
ُ َ َ َ ُ ْ
ون اَّلل ِﵞ
الرابػػع :االسػػتعانة :كمنػػو قولػػو  :ﵟوادغزززٔا شزززٓساءزً ٌِزززَ د ِ
ك َّ
(ْ)

[البقرة، ]ِّ:

ْ

ٍّ
َ ْ ُ َ ََْ ُْْ ْ ُ
اَّللِﵞ [يونس ،)ٓ(]ّٖ:ﵟ َوحلَ ْس ُع َر ٍّب ُّﵞ [غافر.)ٔ(]ِٔ:
ون
ﵟوادغٔا ٌ َِ اظذػػذً ٌَِ د ِ
ُ ُ َ ْ َ َ ٍّ ِ َ َ
َ
جيت دغٔة ادلاع إِذا دشل ِنﵞ [البقػرة،]ُٖٔ:
السػؤاؿ :كمنػو قولػو  :ﵟأ ِ
كا٣بامسُّ :

ْ ُ َ َ َ ٍّ َ (ٕ) َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ
ْ ُ
زف َ
خ َخ ٍِّزة ّ ْ َ
زٔن
ﵟادع جلة ربم ثٍِة غ ِٓس غِِسك ىهَِ نش
الصجزضﵞ [األعػراؼ ،]ُّْ:ﵟادغ ِ
ِ
َ َ
ُ
ٍّ ِ َ َ َ َ ٍّ ْ ُ
ََْ ْ َ ُ
ج َِٓ ًَ ادغٔا َر ٍّبس ًْﵞ [غػافر،]ْٗ:
ج
ت ىس ًْﵞ [غػافر ،]َٔ:ﵟ َوكةل اذلي ََ ِِف اجلةرِ ْلضُحِ
أظذ ِ
ْ ُ َ
َ
َ
ْ َ
ﵟادع جلَة َر ٍّبم ث ِ ٍَة غ ِٓ َس غِِ َسكﵞ [الزخرؼ.]ْٗ:

ُ
(ُ) قولو  :ﵟيَ ْٔ َم يَ ْس ُغٔك ًْﵞ ،أم :يناديكم من قبوركم على لساف إسرافيل .

(ِ) يعِب  :الكفَّار الذين ىم ٗبنػزلة الصم ،كال يسمعوف النّْػداء إذا أعرضػوا .ك٫بػوه قولػو  :ﵟ َوال ت ُ ْعزٍ ُع َّ
الص ٍّ
زً
ِ
ّْ
ُ ْ ُ َْ ْ َ َ ُ
َ ٍّ َ
َ
َّ
ْ
َّ
َّ
ٍّ
ُ
َ
ادل َشل َء إ َذا َوىٍّ ْٔا ٌُ ْسثص َ
يَﵞ [النمل ،]َٖ:ﵟـإُِم ال تع ٍِع الٍِٔت وال تع ٍِع الصً ادلشلءﵞ [الركـ.]ِٓ:
ِ
ِِ
ْ َ َ َ
َ ْ َ ْ َ َْ ُ َ ُْ َ
يتﵞ [ؽ.]ُْ:
(ّ) أم :يوـ ينادم ا٤بنادّْ ،
يفسره قولو  :ﵟواظذ ٍِع ئم حِةدِ الٍِةدِ ٌَِ ٌن ٍن كصِ ٍ

(ْ) انظر :اإلتقاف (ُ.)ُْٔ/
(ٓ) قولو  :ﵟ َوادْ ُغٔا ٌََ ْ
اظ َذ َػ ْػ ُذ ًْﵞ ،أم :استعينوا ٗبن شئتم .أك استعينوا بػآ٥بتكم الػٍب تعبػدكهنا مػن دكف اهلل
ِ

ػتظق العبػػادة فػػاجعلوا االسػتعانة ّٔػػا ُب دفػػع مػػا نػػزؿ
 ،كا٤بعػُب :إف كػػاف األمػػر -كمػػا تقولػوف -أهنػػا تسػ ُّ
٧بمػػد  كإال فػػاعلموا أنَّكػػم مبطلػػوف ُب دع ػواكم أهنػػا إ٥بػػة .أك اسػػتعينوا بػػأعوانكم
بكػػم مػػن أمػػر َّ
كأربابكم من دكف اهلل .
(ٔ) قولػو  :ﵟ َو ْحلَ ْس ُع َر ٍّب ُ
ػتعن بػو؛ فإنَّػو ال
زّﵞ فيػو كجهػاف :أحػدٮبا :كليس ٍ
ػأؿ ربَّػو؛ فإنَّػو ال ٯبػاب .الثَّػاين :كليس ٍ
السبلـ) (ُ.)َُِٔ/
يعاف .النُّكت كالعيوف (ٓ ،)ُُٓ/ككذل ُب (تفسّب العز بن عبد َّ
(ٕ) أم :سلو.
289

ػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
َ ّ َ
ْ ُ َ
السادس :االسػتفهاـ كاالسػتعبلـ :كمنو قػولو  :ﵟادع جلَة َر ٍّبم يَُِ ِ ْ جلَزة ٌَزة
ك َّ
(ُ) َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ
زذج ُ
يجٔا ل َ ُٓ ْ
َِ
زًﵞ [الكهػف ،]ِٓ :أم:
ِهﵞ [البقرة ،]ٖٔ :أم :اسػتفهم  .ﵟـزسغًْٔ ـيزً يع ِ

استفهموىم أأنتم آ٥بة؟ .

َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ٍّ
َ َ ً ٍّ
السابع :العذاب :كمنو قولو  :ﵟُ ٍّضاغح ل ِيش َٔى  16دزسغٔ ٌزَ أدثزص ودزِٔل
ك َّ

ب(ِ)"(ّ).
17ﵞ [ا٤بعارج ،]ُٕ –ُٔ:أم :تػي ىع ّْذ ي
َْ َ ُ
س ًْ َن ُ
الثَّػامن :التَّسػمية :كمنػو قولػو  :ﵟال ََتْ َػيُزٔا ُد َشل َء ٍّ
زس َشلءِ
الص ُظزٔ ِل ثحزِ
ُ
َْ
س ًْ َب ْػ ًظةﵞ [النور.)ْ(]ّٔ:
ظ
بػ ِ
َْ ُ ُ ْ َ
َ
التَّاسػع :العػػرض :ﵟ َويَززة كَز ْ
ٍّ
زٔ ِم ٌَززة َِل أدغززٔكً إَِل اجلجززةة ِﵞ [غػػافر .]ُْ:قيػػل :أم:
ىٍ
َ
َ
ََْ ُ
ٍّ
علي.)ٓ(..
أىعرضها عليكم ،ﵟودسغُٔ ِِن إَِل اجلةرِﵞ [غافر .]ُْ:قيل :أم :تعرضوهنا َّ
صََّّرح فيََّّه بمََّّادة النََّّداء والم َّراد منهََّّا الََّّدعاء مََّّن حي َّ
المحََّّور الثََّّاني :مََّّا ُ

معنا االصطالحي:

ْ َ َ
اء َرف ًّيةﵞ [مػرمي ،]ّ:كقولػو  :ﵟ َوُُ ً
ٍّ ُ َ
ٔخة
فمن ذلػ قولػو  :ﵟإِذ ُةدى َربّ ُ ِس ً ِ
ْ
َ ُ
َ َ َّ َ ْ َ َ
ُ
ٍّ
َ
إِذ َُ َةدى ٌ َِْ رجْوﵞ [األنبيػاء ،]ٕٔ:كقولػو  :ﵟوخئب إِذ ُةدى ربزّﵞ [األنبيػاء ،]ّٖ:كقولػو
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ
ََ
َ ً
َ َ َ ٍّ ْ َ َ َ ٍّ ُ َ ّ
ب ال دش ْر ِن ـ ْصداﵞ [األنبياء ،]ٖٗ:ﵟواذنص خجزسُة خيزٔب إِذ
 :ﵟوزك ِصية إِذ ُةدى ربّ ر ِ

متوسطة؟
(ُ) يعِب :ىل ىي كبّبة أك صغّبة أك ّْ
السمعاين (ٔ ،)ْٕ/كانظر :لساف العرب ،مادَّة( :دعا)
(ِ) انظر :تفسّب البغوم (ٓ ،)ُّٓ/تفسّب َّ
(ُْ.)َِٔ/
بتصرؼ عن (نزىة األعْب النَّواظر) (ص ،)ِٗٓ– ِّٗ:كبصائر ذكم التَّمييز (ِ.)ََٔ/
(ّ) ُّ
َ
ُ
ُ
ْ
يدا ،أم٠ :بَّيتو .قاؿ اهلل  :ﵟال َت َػئا د َشل َء
ىيضا استعماؿ التَّسمية ٫بو :دعوت ابِب ز ن
(ْ) "كيستعمل أ ن
ٍّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ
ُ ْ َ ْ ً
ْ
َ
ُ
َ
الصظٔ ِل ثحِسً نسشلءِ بػ ِظسً بػظةﵞ [النُّور ،]ّٔ:حثِّا على تعظيمو  ،كذل ٨باطبة ٤بن
للراغب ،مادَّة( :دعا) (ص ،)ُّٓ:بصائر ذكم التَّمييز (ِ،)ََٔ/
يقوؿ( :يا َّ
٧بمد)" .ا٤بفرداتَّ ،
كانظر :اإلتقاف (ُ ،)ُْٔ/كفتح البارم بشرح صظيح البخارم (ُُ.)ْٗ /
(ٓ) انظر :بصائر ذكل التَّمييز (ِ.)ّٖٗ /
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َ َ َ
َ َ َ ٍّ ُ َ ّ َ ٍّ َ ٍّ ْ َ ُ
ْ َ َ َُ َ َ ُْ
ْ
ُ
ٌ
ابﵞ [ص ،]ُْ:ﵟإِذ ُزةدى وْزٔ ٌهظزٔمﵞ
زت وغزش ٍ
ُةدى ربّ خ ِّن مع ِِن الشزيػةن ثِِص ٍ

[القلػم .]ْٖ:فمػػن الواضػح َّ
أف (نػػادل) ىنػػا ٗبعػُب( :دعػػا) ،كىػػي مػن دعػػاء ا٤بخلػػوؽ للخػػالق

.

المحور الثال  :استخدام أداة الخطا ظاهرة أو َّ
مقدرة:
كأداة ا٣بطاب ا٤بستخدمة ُب الدُّعاء ىي أداة النّْداء (يا) ظاىرة أك مقدَّرة..
كبياف ذل على النَّظو التَّإب:
أ .ما كانت فيه أداة النداء ظاهرة:
رب) ،كقد كرد ُب (موضعْب):
كأتناكؿ ىنا صيغة( :يا ّْ
ٍّ َ

ٍّ َ ُ

َ َ ُْ

َ

ْ

ﵟيَة َر ّب إن ك ْٔ ِِم اَّتشوا ْشا اىل ْصآن َمٓ ُ
ج ً
ٔراﵞ [الفرقاف.]َّ:
ِ ِ
ٍّ َ ُ

َ

ْ ُ َ

َ َ ّ
َ
ب إِن ْؤالءِ ك ْٔ ٌم ال يُؤٌِِٔنﵞ [الزخرؼ.]ٖٖ :
ﵟورِييِِّ ية ر ِ

 .ما كانت فيه أداة النداء َّ
مقدرة:
(اللهم)..
(رب)( ،ربَّنا)،
كأتناكؿ ىنا تصدير الدعاء بالصيغ التاليةّْ :
َّ

التصدير األول( :ر ):
َّ
إف تصػػدير الػػدُّعاء ب ػ (رب) فيػػو مػػن االسػػتعطاؼ مػػا ال ٱبفػػى؛ كلػػذا كثػػر تصػػدير
الدُّعاء بو.
َّ
الضػراعة كاالبتهػاؿ ،كاسػتدعاء اإلجابػة،
كإف الدُّعاء بتكرير النّْداء ينبئ عن كمػاؿ َّ
َّوج ػػو إٔب اهلل  ،كع ػػدـ الغفل ػػة عن ػػو ،م ػػع إظه ػػار كم ػػاؿ
كُب ذل ػ إش ػػارة إٔب كم ػػاؿ الت ُّ
الضراعة كاالبتهاؿ إٔب معود اإلحساف كاإلفضاؿ.
َّ
ك َّأم ػ ػ ػػا اآلي ػ ػ ػػات فه ػ ػ ػػي عل ػ ػ ػػى النَّظ ػ ػ ػػو التَّ ػ ػ ػػإب[ :البق ػ ػ ػػرة[ ،]ُِٔ:البق ػ ػ ػػرة[ ،]َِٔ:آؿ
عمػ ػ ػ ػ ػراف[ ،]ّٓ:آؿ عم ػ ػ ػ ػ ػراف[ ،]ّٖ:آؿ عمػ ػ ػ ػ ػراف[ ،]ُْ:آؿ عم ػ ػ ػ ػ ػراف[ ،]ْٕ:ا٤بائ ػ ػ ػ ػػدة،]ِٓ:
[األعػراؼ[ ،]ُُٓ:ىػػود[ ،]ْٕ:يوسػف[ ،]ّّ:يوسػػف[ ،]َُُ:إبػراىيم[ ،]ّٓ:إبػراىيم،]َْ:
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[ا٢بجر[ ،]ّٔ:اإلسراء[ ،]ِْ:اإلسراء[ ،]َٖ:مػرمي[ ،]ٔ:مػرمي[ ،]َُ:طػػو[ ،]ِٓ:طػػو،]ُُْ:
[األنبي ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء[ ،]ٖٗ:األنبي ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء[ ،]ُُِ:ا٤بؤمن ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف[ ،]ِٔ:ا٤بؤمن ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف[ ،]ِٗ:ا٤بؤمن ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف،]ّٗ:
[ا٤بؤمن ػ ػ ػ ػ ػػوف[ ،]ْٗ:ا٤بؤمنػ ػ ػ ػ ػ ػػوف[ ،]ٕٗ:ا٤بؤمنػ ػ ػ ػ ػ ػػوف[ ،]ٖٗ:ا٤بؤمنػ ػ ػ ػ ػ ػػوف[ ،]ٗٗ:ا٤بؤمنػ ػ ػ ػ ػ ػػوف،]ُُٖ:
[الش ػ ػػعراء[ ،]ّٖ:الش ػ ػػعراء[ ،]ُُٖ-ُُٕ:الش ػ ػػعراء[ ،]ُٔٗ :النم ػ ػػل[ ،]ُٗ:القص ػ ػػص،]ُٔ:
[القصص[ ،]ُِ:القصص[ ،]ِْ:العنكبػوت[ ،]َّ:الصػافات[ ،]ََُ:ص[ ،]ّٓ:ص،]ٕٗ:
[األحقاؼ[ ،]ُٓ:ا٤بنافقوف[ ،]َُ:التظرمي[ ،]ُُ:نوح[ ،]ِٔ:نوح.]ِٖ:

التصدير الثاني( :ربَّنا):
َّ
إف تصدير الدُّعاء بػ (ربنا) من االستعطاؼ ما ال ٱبفى – كسابقو-؛ كلذا كثر
تصدير الدُّعاء بو ،كالنّْداء ا٤بكرر للمبالغة ُب ا١بؤار كاستدعاء اإلجابة(ُ).
ك َّأما اآليات فهي على النَّظو التَّإب[ :البقرة[ ،]ُِٕ:البقرة[ ،]ُِٖ:البقرة،]ُِٗ:

[البقرة[ ،]ََِ:البقرة[ ،]َُِ:البقرة[ ،]َِٓ:البقرة[ ،]ِٖٓ:البقرة[ ،]ِٖٔ:آؿ عمراف]ٖ:
[آؿ عمراف[ ،]ُٔ:آؿ عمراف[ ،]ّٓ:آؿ عمراف[ ،]ُْٕ:آؿ عمراف[ ،]ُُٗ:آؿ عمراف]ُِٗ:
[آؿ عمراف[ ،]ُّٗ:آؿ عمراف[ ،]ُْٗ:النساء[ ،]ٕٓ:النساء[ ،]ٕٕ:ا٤بائدة،]ّٖ:
[ا٤بائدة[ ،]ُُْ:األعراؼ[ ،]ِّ:األعراؼ[ ،]ّٖ:األعراؼ[ ،]ْٕ:األعراؼ،]ٖٗ :
[األعراؼ[ ،]ُِٔ:يونس[ ،]ٖٓ:يونس[ ،]ٖٖ:إبراىيم[ ،]ّٕ:إبراىيم[ ،]َْ:إبراىيم،]ُْ:
[إبراىيم[ ،]ْْ:الكهف[ ،]َُ:طػو[ ،]ُّْ:ا٤بؤمنوف[ ،]َُٔ:ا٤بؤمنوف،]َُٕ:
[ا٤بؤمنوف[ ،]َُٗ:الفرقاف[ ،]ٔٓ:الفرقاف[ ،]ْٕ:القصص[ ،]ْٕ:السجدة،]ُِ:
[األحزاب[ ،]ٕٔ:األحزاب[ ،]ٖٔ:سػبأ[ ،]ُٗ:فاطر[ ،]ّٕ:ص[ ،]ُٔ:ص[ ،]ُٔ:غافر،]ٕ:
[غافر[ ،]ٖ:غافر[ ،]ُُ:فصلت[ ،]ِٗ:الدخاف[ ،]ُِ :ا٢بشر[ ،]َُ:ا٤بمتظنة،]ٓ:
[التظرمي.]ٖ:

كقد تقدـ أف كثرة ٦بيء النداء باسم الرب؛ ألف الرب
بأمور العباد كإصبلحها؛ فكاف العبد متعلق ٗبن شأنو الَببية كالرفق كاإلحساف.


(ُ) انظر :ركح ا٤بعاين (ِْ.)ْٕ /
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كقد يقدـ العبد ُب مناجاتو للرب  الوسيلة بْب يػدم الطلػب(ُ) كمػا ُب قولػو
ٍّ َ ٍّ َ

َ ٍّ

ٍّ َ

َ ٍّ

َْ ْ

 :ﵟ َربِة إجِة آٌِةﵞ [آؿ عمػراف ،]ُٔ:ﵟ َربِزة آٌِزة ث ٍَزة خُ َضى َ
زخﵞ [آؿ عمػراف،]ّٓ:
ِ
ِ
َ

َ

ً

ﵟ َر ٍّب َِة ٌَة َري ْل َخ َْشا ثَةغِال ُظجْ َدةَُ َمﵞ [آؿ عمراف..]ُُٗ:إٔب غّب ذل .
اللهم):
التصدير الثال َّ ( :
ُ

ٍّ

َ

َ ْ ْ

مﵞ [آؿ عمراف.]ِٔ:
ﵟك ِو الي ُٓ ًٍّ ٌةل ِم ال ٍُي ِ

ٍّ
َ َ
ٍّ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ً
َ ْ َ
ْ َ ُ ٍّ ُ ٍّ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ٍّ ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ
(ِ)
َ
ْ
ﵟِإَوذ كةلٔا اليًٓ إِن ان ْشا ْٔ اتق ٌَِ غِِسِك ـأٌ ِػص غييِةﵞ [األنفاؿ. ]ِّ:
ﵟكةل غِحِس اب َُ م ْصيَ ًَ الي ُٓ ًٍّ َربِة خُ ِضل غييِْة ٌةنِسةﵞ [ا٤بائدة.]ُُْ:

كمػ ػػن ا٤ببلحػ ػػَ َّ
أف عيسػ ػػى  قػ ػػد ٝبػ ػػع ُب دعػ ػػاءه بػ ػػْب كصػ ػػف اهلل



بالربوبيَّػة ،حيػ نػاداه  م َّػرتْب ،م ٌػرنة بوصػف األلوىيَّػة ا١بامع ًػة
باأللوىيَّة ،ككصفو ُّ
الربوبية ا٤بٍنبئ ًػة عػن َّ
كمرنة بوصف ُّ
الَببيػة ،كإظهػارا لغايػة التَّض ُّػرع ،كمبالغػةن
١بميع الكماالتٌ ،
ُب االستدعاء(ّ).
ثالثًا :األهداف والمقاصد:

ً
ا٤بخاطػػب –بكسػػر الطػػاء ا٤بهملػػة-
ُ  -الػػدُّعاءي كسػػيلةه مػػن كسػػائل االتّْصػػاؿ بػػْب
كا٤بخاطىب –بفتح الطاء ا٤بهملة.-
ِ َّ -
َّعرؼ على صيغ الدُّعاء ُب ا٣بطاب القرآين ىو من التَّعرؼ علػى أ٠بػى
إف الت ُّ
صيغو ،كأكثرىا ببلغة ،كأٝبعها للمعاين.
ّ َّ -
ليب.
إف صيغ الدُّعاء من ٝبلة صيغ اإلنشاء الطَّ ّْ
(ُ) انظر :ا٤بوافقات ،للشاطيب (ْ.)َِّ/

ُ ٍّ
َ َْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ
ِيٓة َظ ٌ
م اليٍّ ُٓ ًٍّ َو َُت ٍِّي ُذ ُٓ ًْ ذ َ
المﵞ [يػونس ،]َُ:كقولػو  :ﵟك ِو الي ُٓ ًٍّ
(ِ) َّأما قولػو  :ﵟدغٔاًْ ذِيٓة ظجدةُ
ٍّ
الع ٍَ َٔاتِ َواألَ ْر ِض َشلل ًَِ اى ْ َؾيْ
ـَةغ َِص ٍّ
ت َوالش َٓ َةدة ِﵞ [الزمر ]ْٔ:فهي ُّ
ػاـ
تدؿ على الدُّعاء مػن حيػ مفهومػو الع ّْ
ِ

كما تقدـ.
السعود (ِ.)ُّٕ/
(ّ) انظر :تفسّب أيب ُّ
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العاـ.

ْ َّ -
ػص مػػن الػػدُّعاء مػػن حي ػ معنػػاه اللُّغػػوم
إف الػػدُّعاء ٗبعنػػاه َّ
الشػػرعي ىػػو أخػ ُّ

ٓ َّ -
إف إخػػبلص ال ػػدُّعاء هلل  في ػػو ا٣ب ػػّب العظػػيم للمخاطىػػب –بف ػػتح الط ػػاء
ا٤بهملػػة ،-حيػ يشػػعر بلػ َّػذة القػػرب كا٤بناجػػاة ،كىػػي كسػػيلة مػػن كسػػائل الظَّفػػر بػػا٤برغوب،
كدفع ا٤بكركه..
ُّعاء مػػع َّ
أف القضػػاء ال
ٔ  -قػػاؿ اإلمػػاـ الغػزإب  :فػػإف قيػػل :فمػػا فائػػدة الػػد ى
ُّعاء ،ف ػ َّ
ػاعلى ٍم َّ
ُّعاء ىس ػػبىب ىرّْد الٍػػبىبلء
ىمػ ىػرَّد ل ػػوي؟ ف ػ ٍ
ػإف ال ػػد ى
أف م ػػن يٝبٍلىػػة القض ػػاء :ىرُّد الٍػػبىبلء بال ػػد ى
ىف الٍب ػ ٍذر س ػػبب ً
َّ
س يى ػ ٍدفىع
ػر
ػ
ت
ال
أف
ػا
ػ
م
ك
ك
ض،
ىر
أل
ا
ػن
ػ
م
ػات
ػ
َّب
ن
ال
كج
ػر
ػ
٣ب
ُّ
ً
ىكيك يجػػود َّ
ي
ٍ
ى
الر ٍٞبىػػة ،كمػػا أ َّ ى
ٍ
ى
ي
ُّعاء يىػ يرُّد الببلء.)ُ(..
َّ
الس ٍهم كذل الد ى
إب  بػل يضػاؼ إليػو مػا ذكرتػو
كال تتوقَّػف فائػدة الػدُّعاء علػى مػا ذكػره الغػز ُّ
العبد.
ىنا من ا٤بقاصد ،ككونو عبادة كطاعة ،كقد أمر بو ي
الريػػاء كػػما ُب
ٕ  -ال ب َّػد أف يكػػوف الػدُّعاء مقركنػػا بالتَّضػػرع كاإلخفػاء ،بعيػ نػدا عػن ّْ
ْ َْ
َ ُْ
ْ ُ َ ٍّ ُ
س ًْ دَ َ َّ
َض ًشل َو ُر ْف َي ًح إٍُّ ُّ َال َُي َِّت ال ْ ٍُ ْػ َذس َ
ِيَ َ 55وال تفع ُِسوا ِِف األر ِض
قولو  :ﵟادغٔا رب
ِ

َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ً َ َ َ ً ٍّ َ ْ َ َ ٍّ
ْ ْ
اَّلل ِ كَص ٌ
عج ِ َ 56ﵞ [األعراؼ– ٓٓ:
بػس إِصالخِٓة وادغٔه رٔـة وغٍػة إِن رْحخ
يت ٌ ََِ ال ٍُد ِ
ِ

ٔٓ].

كذل ى َّ
أف من فائدة الدُّعاء:
ُ  -ا٣بوؼ من العقاب..كىو ٧بفّْز إٔب فعل ا٤بأمور ،كاجتناب احملظور.
ِ  -الطَّمع ُب الثَّواب ،كىو كذل ٧بفهّْز...
ً
فقولػػو  :ﵟ َو ْاد ُغززٔهُ َر ْٔـززة َو َغ ٍَ ًػززةﵞ ،أم :ادعػػوه  خػػائفْب مػػن
ٍّ َ ْ َ َ
ْحزح
عقابو ،طامعْب ُب ثوابوٍ .بَّ إنَّػو ب َّػْب فائػدة الػدُّعاء ،كعلَّػل سػبب طلبػو ،فقػاؿ :ﵟإِن ر
ٌ ّ َ ْ
َ
إف رٞبتػو قريبػةه مػن كػ ّْػل ً
زَ ال ٍُ ْد ِعزج ِ َ ﵞ ،أمَّ :
٧بسػ ون ،كىػػي أكيػدةه َّ
٧بققػػة.
اَّلل ك ِصيززت ٌِز
مفص ػ نػبل ُب (إحي ػػاء عل ػػوـ ال ػػدّْين) (ُ ،)ِّٗ –ِّٖ/كانظ ػػر :تفس ػػّب الثَّع ػػاليب
إب َّ 
(ُ) انظ ػػر م ػػا قال ػػو الغ ػز ُّ
(ُ ،)ُِِ/ِ( ،)ُّْ/مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح (ٕ.)َّْ/
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كا١ب ػزاء م ػػن جػػنس العل ػػم ،فمػػن أحس ػػن ُب عبادت ػػو نػػاؿ يحس ػػن الثَّ ػواب ،كم ػػن أحس ػػن ُب
خّبا ٩با طىلىب.
الدُّعاء ناؿ ن
ً
َ ٍّ ُ
ْ ُ
َض ً
س ْ
ززً دَ َ َّ
ززشل َو ُر ْف َيززحﵞ ،كقػػاؿ ىنػػا:
"إف قلػػت :قػػاؿ ُب َّأكؿ اآليػػة :ﵟادغززٔا رب
َ ْ ُ ُ
ػت :الفائػدة فيػو َّ
أف
ﵟوادغٔهﵞ ،كىذا ىو عطف الشَّػيء علػى نفسػو ،فمػا فائػدة ذلػ ؟ قل ي
َ ٍّ ُ
ْ ُ
س ْ
ززًﵞ ،أم :لػػيكن الػػدُّعاء مقرك ػنػا بالتَّضػػرع كاإلخبػػات،
ا٤ب ػراد بقولػػو  :ﵟادغززٔا رب
ْ
وغ ً
واد ُغٔهُ َر ْٔـًة َ
ٍػةﵞ َّ
أف فائدة الػدُّعاء أح يػد ىػذين األمػرين ،فكانػت اآليػة األكٔب
كقولو :ﵟ
ػظة الػػدُّعاء ،كاآليػػة الثَّانيػػة ُب بيػػاف فائػػدة الػػدُّعاء .كقيػػل :معنػػاه :كون ػوا
ُب بيػػاف شػػرط صػ َّ
الرجػاء ُب أعمػالكم كلّْهػا ،كال تطمعػوا أنكػم كفيػتم ح َّػق
جامعْب ُب أنفسكم بْب ا٣بوؼ ك َّ
اهلل ُ ب العبادة كالدُّعاء ،كإف اجتهدًب فيهما.
ٍّ َ ْ َ َ ٍّ
ػرجيح للطَّمػع علػى ا٣بػوؼ؛ َّ
ألف
ت
ػة،
ي
اآل
ﵞ
اَّلل
الثَّانيةُ :ب قولو  :ﵟإِن رْحخ
ِ
ه
الرجاء عليو"(ُ).
الرجاء كا٣بوؼ ،كلكنَّو إذا رأل سعة رٞبتو كسبقها ،غلب َّ
ا٤بؤمن بْب َّ
كليست حالة ُب الطَّاعات أشػرؼ مػن حػاؿ الػدُّعاء؛ َّ
ألف اإلنسػاف رٗبػا ييشػغل قلبػو
فأم ػػا ُب حال ػػة ال ػػدُّعاء فيل ػػزـ جوارح ػػو
الص ػػبلة ك َّ
ُب ٝبي ػػع العب ػػاداتُ ،ب َّ
الص ػػوـ كغّبى ػػاَّ ،

فأم حالة أحسن من ىذا؟(ِ).
كيضطر إليوُّ ،

الرازم (ُْ ،)ِْٖ/ا٣بازف (ِ ،)ُُِ/النَّيسابورم (ّ ،)ِٖٓ/البيضاكم (ّ.)ُٔ/
(ُ) تفسّب َّ
(ِ) ٕبر الفوائد ا٤بشهور ٗبعاين األخبار ،للكبلباذم (ص.)ِِٔ:
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اضططضبػاضثاطنػرذرػ
ظداءػاضتَّحظنػواالدتططافػواضتَّحبب
ػادل ،فم ػػن
تتن ػػوع أس ػػاليب التَّظ ػػنن كاالس ػػتعطاؼ كالتَّظب ػػب ،كذلػ ػ ٕبس ػػب ا٤بن ػ ى
ذل ػ  :التوجػػو إٔب اهلل  بص ػػدؽ االفتقػػار كاإلخػػبلص ،كتص ػػدير النػػداء ٗبػػا يتض ػػمن:
َ ٍّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ً ُ ْ َ َ َ
م ـَلِ َِة َغ َش َ
اب اجلٍّزةرِ 191
االستعطاؼ ٫بػو قولػو  :ﵟربِة ٌة ريلخ ْشا ثةغِال ظجدةُ

ٍّ
ٍّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ٍّ
َ ٍّ َ ٍّ َ
م ٌَ َْ دُ ْ
ِيظةلٍِ َ ٌ َِْ َخُ ْ َ
ةر َ 192ر ٍّب َِة إِج َِة َظ ٍِ ْػ َِة ٌُ َِةدِيًة
ص
ل
ة
ٌ
و
ّ
ذ
ي
ض
ر
أ
س
ل
ذ
ةر
اجل
ِو
ر
س
ربِة إُِ
ِ
ِ
ٍ
َ ٍّ
َ ْ َ ُُ
َّ َ
ْ َ َْ ُ َّ ُ
َُ
س ًْ ـَ َ
آٌ ٍِّة َر ٍّب َِة ـةؽفِ ْص جلَة ذُٔبَ َِة َوك ِف ْص خ ٍِّة َظحِّبَةد َِِة َود َٔذ َِة ٌَ َع
حِةدِي ل ِِْليٍ ِ
ةن أن آٌِِٔا ثِصب ِ
َْ
َ ٍّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ٍّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ
ْ
َ
األثصارِ  193ربِة وآد ِِة ٌة وغستِة لَع رظي ِم وال َّت ِضُة ئم اىلِيةٌحِ إُِم ال َّتي ِزؿ ال ٍِيػزةد

194ﵞ [آؿ عمػراف .]ُْٗ-ُُٗ:حيػ َّ
(ربَّػنىػػا) فيػػو مػػن االسػػتعطاؼ مػػا ال
ػدير الػػدُّعاء ب ػ ى
إف تصػ ى
(ُ)
(ربٌػنىػا) ٟبػػس مػرات ،ك ُّػل ذلػ علػػى
ػَ
ف
ل
ػرر
ك
"كت
.
ٱبفػى؛ كلػذا ىكثيػ ىػر تصػدير الػػدُّعاء بػو
ى
سبيل االستعطاؼ كتطلُّػب رٞبػة اهلل  بندائػو ّٔػذا االسػم الشَّػريف ال ّْ
الَببيػة
ػداؿ علػى َّ
كا٤بل ػ ػ كاإلص ػػبلح .كك ػػذل تك ػػرر ى ػػذا االس ػػم ُب قص ػػة آدـ  ،كن ػػوح 
(ربٌػنىػا) داللػة علػى جػواز اإل٢بػاح ُب ا٤بسػألة ،كاعتمػاد كثػرة الطَّلػب مػن
كغّبٮبا .كُب تكرار ى
اهلل .)ِ("

(ُ) انظر :ركح ا٤بعاين (ِْ.)ْٕ/

َ ٍّ َ َ ْ َ ُ ٍّ َ ْ َ ْ َ ً
ْحح
(ِ) البظر احمليط (ّ ،)ْٕٔ/كانظر :ركح ا٤بعاين (ِْ .)ْٕ/ك٫بوه قولو  :ﵟربِة و ِظػخ ك َش ٍء ر
َ ْ ٍّ
َ ْ ً َ ْ ْ ٍّ َ َ ُ َ ٍّ َ ُ َ َ َ
اْلديً َ 7ر ٍّب َِة َوأَدْرِي ْ ُٓ ًْ َج ٍّ
م َوكِٓ ًْ َغ َش َ
اب ْ َ
اى
ن
س
غ
ةت
ِ
وغِيٍة ـةؽفِص ل ِزلِيَ دةثٔا واتجػٔا ظِِيي
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ٍّ
َ
َو َغ ْس َت ُٓ ًْ َو ٌَ َْ َصيَ َح ٌ َِْ آثَةنٓ ًْ َوأَ ْز َواجٓ ًْ َوذ ّر ٍّيةدِٓ ًْ إُم خُ َ
اته ُ
خ اى َػض ُ
يض َ
ِيً 8ﵞ [غافر .]ٖ-ٕ:إٔب قولو:
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ ٍّ َ َ َ ٍّ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
يوﵞ [غافر .]ُُ:انظر :ركح
ﵟربِة أٌذِة ازجذ ِ وأخيحذِة ازجذ ِ ـةخَتذِة ثِشُٔبِِة ذٓو إَِل رص ٍ
وج ٌَِ ظِ ِ ٍ

ا٤بعاين (ِْ.)ْٕ/
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َ ْ َ َ َ ً َ َ
َ َ ٍّ َ َ َ ُ َ َ َ
َٔس إَِل ك ْٔ ٌِّ ِ ؽظجةن أظِفة كةل
كمن ذل ما قيل ُب قولو  :ﵟولٍة رجع م
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ َ ُْ ْ َْ َ َ ّ ُ
ْ َْ
س ًْ َو َخى ْ َِق األل َٔا َ َوأ َر َش ث َصأ ِس أرِيِّ ََيُ َّصهُ
ْ َ َ َ َُُْ
ٔن ٌَِ بػسِي أغ ِ
ِ
ثِئعٍة ريفذٍ ِ
جيذً أمص رب ِ
ََ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ََ َْ َ ْ
َ ْ َ َ ْ َ ُ ٍّ ٍّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
ٔن وَكدوا حلذئُ ِِن ـال تشٍِخ ِِب األغساء وال َتػي ِِن
إِحلّ ِ كةل ابَ أم إِن اىلٔم اظذظػف ِ
ْ
ْ
َ
ّ
َ َ
ُ َ َ ُ ْ
ٍّ
َْ
ٌَ َع اىل ْٔ ِم اىظةل ِ ٍِ َ ﵞ [األعراؼ ،]َُٓ:كقولو :ﵟكةل يَِْ َِؤ ٍّم ال دأرش ثِي ِْد َي ِ َوال ث ِ َصأ َِس إ ِ ِّن
ْ َ َ َ َ ُ ْ َ
ُ َ ْ َ ُ َ َ ٍّ ْ َ ْ
َ
سانِيو َول ًْ د ْصكت ك ْٔ ِِلﵞ [طو.]ْٗ:
خ َب َ ثَ ِِن ِإ
رشِيخ أن تلٔل ـصك

األـ باإلضافة استعظامان ٢بقها
ص َّ
قاؿ شيخ اإلسبلـ أبو السعود  :ى
"خ ٌ
ا١بمهور على أهنما كانا شقيقْب"(ُ).
قيل من أنو كاف أخاه ألـ فإف
ى
كترقيقان لقلبو ال ٤با ى
كُب (الكشاؼ) " :قيل :كاف أخاه ألبيو كأمو ،فإف صح فإ٭با أضافو إٔب األـ؛ إشارة
إٔب أهنما من بطن كاحد .كذل أدعى إٔب العطف كالرقة ،كأعظم للظق الواجب؛ كألهنا
َّ
فاعتد بنسبها؛ كألهنا ىي الٍب قاست فيو ا٤بخاكؼ كالشدائد فذكره
كانت مؤمنة
ٕبقها"(ِ).
َ
َ َ َ ّ ْ
َ َْ َ
َْ َْ
خ أ َ ْر َ
م َو َخُ ْ َ
خ ًُ ٍّ
اْح َ ﵞ
الص ِ ِ
ب اؽفِ ْص َِل َوأل ِخ َوأدرِيِة ِِف رْحذ ِ
ككذل قولو :ﵟكةل ر ِ
[األعراؼ]ُُٓ:؛ فإف ذكر كصف األيخوة فيو زيادة ُب االستعطاؼ؛ عسى اهلل  أف
َ ّ ٍّ
ْ َْ
ب إِن اث ْ ِِن ٌَِ أْ ِلﵞ
ييكرـ رسولو  با٤بغفرة ألخيو ،كقوؿ نوح  :ﵟر ِ
[ىود.)ّ(]ْٓ:
َ َ َ َ َ ْ َ ٍّ ُ ُ ٍّ ْ َ ُ َ َ َ ْ
ر َ
زص َج
ككذل النّْداء بنظو قولو  :ﵟية ث ِِن آدم ال حفذِجِسً الشيػةن نٍزة أ
َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ٍّ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ٍّ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ
ِييٍٓة ظٔآد ِ ٍِٓة إُِّ يصازً ْٔ وكجِييّ ٌَِ خير
ْنع خٍِٓة ْلِ ةظٍٓة ى ِ
خثٔيسً ٌَِ اْلِحِ ح ِ
َ
ٍّ َ َ ْ َ َ ٍّ َ ُ ْ ُ َ
ال دَ َص ْو َج ُٓ ًْ إٍُّة َج َػيْ َ
ػاعي
ق
الب
ػاؿ
ق
].
ِٕ
اؼ:
ر
ػ
ع
[األ
ﵞ
زٔن
ِِ
ٌ
ؤ
ي
ال
ِيزَ
ِزل
ل
زةء
حل
و
أ
غ
ة
زي
الش
زة
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ

ػص األنبي ػػاء -
ػود م ػػن ذك ػػر ى
٤" :ب ػػا ك ػػاف ا٤بقص ػ ي
القص ػػص -كالسػ ػيَّما قص ػ ي
الش ػػيطاف مػػن ش ػػديد الع ػػداكة
االعتبػػار ّٔ ػػا ،فك ػػاف بيػػاف م ػػا كق ػػع بػػْب آدـ  كب ػػْب َّ

(ُ) تفسّب أيب السعود (ٔ.)ّٖ/
(ِ) الكشاؼ (ِ ،)ُُٔ/كانظر :تفسّب النسفي (ُ ،)َٕٔ/تفسّب ابن جزم (ُ ،)َٕٔ/تفسّب النيسابورم
(ّ.)ِِّ/
(ّ) انظر :التَّظرير كالتَّنوير (ٗ ،)ُُٖ/ا٤بنار (ٗ.)َُٖ/
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الش ػػيطاف ،كك ػػاف ا٤بق ػػاـ خط ػ نػرا ،كال ػتَّخلص عس ػ نػرا ،أش ػػار إٔب ذلػ ػ
مقتض ػػينا للتَّظ ػػذير مػ ػن َّ
الش ػػيطاف ب ػػو م ػػن ا٤بكاي ػػد ا٣بفيَّ ػػة ،كاألس ػػباب الدَّقيق ػػة ،ل ػػيعلم
بالتَّأكي ػػد ،كبي ػػاف م ػػا س ػػلط َّ
متربئنػػا مػػن ا٢بػػوؿ
النَّػػاجي أنَّػػو َّإ٭بػػا ٪بػػا ٗبظػػض التَّوفيػػق ،ك٦بػ َّػرد اللُّطػػف ،فييقبػػل علػػى ُّ
الشػػكر ّْ
الَبفػػق كاالستضػػعاؼ:
كالق َّػوة ،فقػاؿ منادينػػا ٥بػػم ٗبػػا يػي ٍفهػم االسػػتعطاؼ كالػ َّػَباؤؼ كالتَّظػػنن ك َّ
ﵟيَة ثَ ِِن َآد َمﵞ ،أم :الَّذم خلقتو بيدم كأسكنتو جنٍَّب.)ُ("...
ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ ُ ٌ َْ ُ َ َ
َ َ َْ
زّ َوَكن
ْلجة ِل وُةدى ُٔ ابِ
ا
ج
ٔ
م
ِف
ً
ٓ
ث
ي
ص
ٍ
كمػن ذلػ قولػو  :ﵟو ِِه َت ِ ِ ِ ِ
ِ
َ ْ َ ُ َ ٍّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
س َْ ٌَ َ
زع اىْ َنـ ِزص َ
يَﵞ [ىػود .]ِْ:كمعلػوـ َّ
أف نػداء الوالػد
ِِف ٌػ ِض ٍل ية بِن ارنت ٌػِة وال د
ِ
الرأفة(ِ) .يقطر منو االستعطاؼ(ّ).
كلده من باب التَّظنن ك َّ
ْ َْ
ََ َ
ةدى ُُٔ ٌ َر ٍّب ُّ َذ َل َةل َر ّب إ ٍّن اث ْ
زل
ْ
أ
ِزَ
ٌ
ِن
كمن ذلػ مػا قيػل ُب قولػو  :ﵟوُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍّ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ
س ُ
زً ْ َ
اتزةنِ ٍِ َ ﵞ [ىػود .]ْٓ:فهػذا النّْػداء منػو  يقطػر
ِإَون وغسك اتق وخُخ أخ
منعمػػا مفضػ نػبل ُب شػػأنو َّأكنال كآخػ نػرا ،كىػػو
منػػو االسػػتعطاؼ ،كٝبيػػل التَّوسػػل إٔب مػػن عهػػده َ ن
َ
َ
ْ َ َ
َض َوخُ ْ َ
ِن اىز َّ َّ
خ أ ْر َخ ًُ ٍّ
ةدى َر ٍّب ُّ خ ِ ّّن َم ٍّع َ
اْح َ ﵞ
علػى طريقػة دعػاء أيػوب  :ﵟإِذ ُ
الص ِ ِ
ِ
[األنبيػاء .)ْ(]ّٖ:كقػػد سػػبق َّ
أف ذكػ ىػر كصػػف األخػ َّػوة ىنػػاؾ فيػػو زيػػادة ُب االسػػتعطاؼ عسػػى
اهلل  أف يكػػرـ رسػػولو  ب ػػا٤بغفرة ،فكػػذل ذكػػر البن ػ َّػوة ىنػػا ُب قػػوؿ ن ػػوح
ْ َْ
 :ﵟ َر ِّب إ ِ ٍّن اثْ ِِن ٌَِ أْ ِلﵞ.
َ ُ َ ٍّ َ ُ ْ ْ ٍّ
َشك ث ِةَّلل ِﵞ [لقماف،]ُّ:
كمن ذل نداء لقماف  البنو بقولو :ﵟية بِن ال ت ِ
ْ َ ُ َْ َ
َ ُ َ ٍّ ٍّ
َ َ َ ُ
ِن إِج َٓة إِن دم ٌِسلةل َخ ٍّج ٍح ٌ َِْ ر ْصد ٍل ذذَس َْ ِِف
كقد تكرر ذل النداء بعد ذل  :ﵟية ب
َْ
َ َُ َ
َْ
َ
َ ْ َ
َ ٍّ ُ ٍّ ٍّ َ َ ٌ َ
ٍّ
ٌ
ٍّ
ت ثِٓة اَّلل إِن اَّلل ى ِػيؿ رجِي  16ية بِن أك ِ ًِ
ات أ ْو ِِف األ ْر ِض يأ ِ
صز َص ٍة أ ْو ِِف الع ٍَ َٔ ِ

(ُ) نظم الدُّرر (ٕ.)َّٖ/
(ِ) انظر :ركح ا٤بعاين (ُِ.)ٓٗ/
(ّ) انظر :ا٤بصدر نفسو (ُِ.)َٕ/
(ْ) انظر :ركح ا٤بعاين (ُِ ،)ٖٔ/كانظر :التَّظرير كالتَّنوير (ٗ ،)ُُٖ/ا٤بنار (ٗ .)َُٖ/ك٫بوه قوؿ موسى
َ َ َ ّ ْ
اؽف ِْص َل َوألَ ِخ َوأَدْرِي ْ َِة ِف َر ْ َ
ْحذ َِم َو َخُ ْ َ
خ أَ ْر َخ ًُ ٍّ
الص ِ
اْحِ َ ﵞ [األعراؼ.]ُُٓ:
ب
ِ
ِ
 :ﵟكةل ر ِ
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َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ٍّ َ َ ْ َ ْ ْ ُ
ٍّ َ َ َ ْ ُ ْ ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ِ
الصالة وأمص ثِةلٍػص ِ
وف واُّ غ َِ الٍِه ِص واص َِب لَع ٌة أصةثم إِن ذل ِم ٌَِ غضم األمٔرِ

17ﵞ [لقماف.]ُٕ-ُٔ:
َ
َ
َ َ َ
ْ
َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ٍّ
كمن ذل مػا قيػل ُب قولػو  :ﵟكةل يَة ك ْٔ ِم أ َرْ ِػزي أغزض غيزيسً ٌ
ِزَ اَّلل ِ
ْ ُ ََ َ َ ُ ّ
َ
َ ٍّ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ْ ًّ ٍّ َ ّ َ َ ْ َ ُ َ
ٔن ُُم ٌ
ِيع َ 92ويَة ك ْٔ ِم اخ ٍَئا لَع ٌَنُذِس ًْ إ ِ ِّن
واَّتشتٍٔه وراءزً ظِٓ ِصية إِن ر ِب ثٍِة تػٍي
ْ
ُ َ
َ َ ٌ ُْ
ٌ
َ َ َ َ
َ
ّ َ َ ُ
زً َرر ٌ
س ْ
ِيزت
اب ُي ِضيِّ َو ٌَ َْ ْ َٔ اذ ٌِب َو ْاردلِ ُجزٔا إ ِ ِّن ٌػ
َشلمِو َظ ْٔف ت ْػي ٍُٔن ٌَ َْ يَأت ِيِّ غش

93ﵞ [ىود .]ّٗ-ِٗ:خاطبهم خطاب االستعطاؼ كالتَّلطف(ُ).
ْ َ
َ ْ ُ ْ
ززةب
كمػػن ذل ػ نػػداء إب ػراىيم  ألبيػػو ُب قولػػو  :ﵟواذنزززص ِِف اىهِذز ِ

َ
ْ َ َ َ
َ َُُْ َ َ َْ َ ُ ََ ُْ ُ َ
ْ َ َ ٍّ ُ َ َ ّ ً َ
صز َوال
خ ل ًِ تػجس ٌة ال يعزٍع وال حج ِ
صسِيلة ُِ ِ ًّية  41إِذ كةل ِألبِيِّ يَة خثَ ِ
إِثصاِْيً إُِّ ان ِ
ْ
َ
َ
ُْ َْ َ
ةءّن ٌ ََِ اىْػيًْ ٌَة ل َ ًْ يَأد َِم ـَزةدٍّج ْػِن أ ْْزس َ
م َشحْبًة  42يَة خثَ
ِك ِ َ
خ إ ّّن كَ ْس َج َ
َص ًاغزة
حؾ ِِن خِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ َ َ ُ َْ
َ ََ
َ
َ
َ ْ ُ ٍّ ْ َ َ ٍّ ٍّ ْ َ َ َ َ ٍّ ْ َ َ
ًّ
خ إ ِ ِّن أرةف أن
خ ال تػج ِس الشيػةن إِن الشيػةن ان ل
ِيصْح َِ غ ِص ًّية  44ية خث ِ
َظِٔية  43يَة خثَ ِ
َ َ ٍّ َ َ َ ٌ َ ٍّ ْ َ َ َ ُ َ ٍّ ْ َ
ةن َو ِ ًّحلة 45ﵞ [مرمي.)ِ(]ْٓ–ُْ:
حٍعم غشاب ٌَِ الصْح َِ ذذهٔن ل ِيشيػ ِ

كمن ذل تلطُّ ً
ف صاّب  بقومو ،كرفقو ّٔم ُب ا٣بطػاب حيػ قػاؿ منادينػا
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ٍّ ّ َ َ ْ َ
ات َع َ
زِ ِح ل َ ْ
زو ْ َ
زٔال
جئن ثِةلعزحِب ِح رج
٥بم على جهة التَّظػنن علػيهم :ﵟكةل ية كٔ ِم ل ًِ تعزذػ ِ
َ ْ َ ْ ُ َ ٍّ َ َ َ ٍّ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ
ٔنﵞ [النمل ،]ْٔ:أم :بوقوع مػا يسػوؤكم قبػل ا٢بالػة ا٢بسػنة،
تعذؾفِصون اَّلل ىػيسً دصْح
كىي رٞبة اهلل .)ّ(
َ ٍّ َ َ ْ َ ُ ٍّ َ ْ َ ْ َ ً ْ َ ْ
ْحزح َوغِي ًٍزة ـزةؽفِ ْص
كمن ذل ما قيػل ُب قولػو  :ﵟربِزة وظِزػخ ك َش ٍء ر
َ ْ ٍّ
ٍّ َ َ ُ َ ٍّ َ ُ َ َ َ
زً َج ٍّ
م َوكِٓ ًْ َغ َش َ
دزي ًِ َ 7ر ٍّب َِزة َوأ َ ْدرِيْ ُٓ ْ
اب ْ َ
ز
اى
ن
زس
غ
زةت
ِ
اْل
ل ِزلِيَ دةثٔا واتجػٔا ظِِيي
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
َ
َ
ْ َ ُ ّ ٍّ ْ ٍّ َ
م خُ ْ َ
َو َغ ْس َت ُٓ ًْ َو ٌَ َْ َصيَ َح ٌ َِْ آثَةنٓ ًْ َوأ ْز َ
اته ُ
خ اىْ َػض ُ
يزض ْ َ
ِزيً 8ﵞ [غػافر:
ُ
إ
ً
ٓ
د
ة
ي
ر
ذ
و
ً
ٓ
ج
ا
و
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ

ٕ .]ٖ-كقد سبق َّ
أف تصدير الدُّعاء بػ (ربنا) فيو من االستعطاؼ ما ال ٱبفى.
كقػػد يسػػتخدـ االسػػتعطاؼ كمػػنهج مػػن منػػاىج الػػدَّعوة إٔب اهلل  ،كمػػن ذلػ
َ ّ َ ُ ُ ٍّ َ ْ ُ
ما قيػل ُب قولػو  :ﵟِإَوذْ كَ َةل غ َ
س ْ
زً
ِحِس ابْ َُ َم ْصيَ ًَ يَة ثَ ِِن إ ِ ْساايو إ ِ ِّن رظٔل اَّلل ِ إِحل

(ُ) انظر :البظر احمليط (ٓ.)ِٓٔ/
(ِ) انظر :الربىاف ُب علوـ القرآف (ِ.)َِٓ/
السراج ا٤بنّب (ّ ،)َُٗ/نظم الدُّرر (ٓ.)ُّْ/
(ّ) انظر :البظر احمليط (ّْٕ ،)ٕٗ/
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اظ ٍُ ُّ أ َ ْ َ
َشا ث َص ُظٔل يَأِْت ٌ َِْ َب ْػسِي ْ
زةء ًُْْ
ْح ُس ـَيَ ٍٍّزة َج َ
ُ َ ّ ً َ َ ْ َ َ َ ٍّ َ ٍّ ْ َ َ ُ َ ّ ً
مصسِكة ل ٍِة ب يسي ٌَِ اتلٔراة ِ وٌِ ِ ِ ٍ ِ
ُ
ْ َّ
ةت كَةلٔا َْ َشا ظ ِْد ٌص ٌُجِز ٌ ﵞ [الصػف .]ٔ:فػإف فيػو مػن االسػتعطاؼ مػا فيػو .قيػلَّ :
إف
ثِةْلَحِِ ِ

االس ػػتعطاؼ ٗب ػػا ذك ػػر ٤ب ػػا في ػػو م ػػن التَّعظ ػػيم ،كق ػػد ك ػػانوا يفتخ ػػرك ىف بنس ػػبتهم إٔب إسػ ػرائيل
.)ُ(

(ُ) انظر :ركح ا٤بعاين (ِٖ.)ٖٔ-ٖٓ/
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضططضبػاضتادعػرذرػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبغانػطاػوضؽػاضطظادَى
توطئة:

األمر كالنَّهػي كاالسػتفهاـ ،ككأنَّػو ييعًػ ُّد الػنَّفس كيهيّْئهػا ّْ
لتلقػي تلػ
يعقب النّْداء غالبنا ي
األس ػػاليب ،كم ػػا تتض ػ َّػمنو م ػػن ا٤بع ػػاين؛ َّ
َ الػ ػنَّفس ،كيلف ػػت ال ػ ّْػذىن ،كينبّْػ ػو
ألف النَّػ ػداء ي ػػوق ي

نفسػا مهيَّػأ نة يقظػةن مسػتع ٌد نة
هي أك االس ي
ػتفهاـ صػادؼ ن
ا٤بشاعر ،فإذا جاء بعده ي
ى
األمر أك النَّ ي
دليل على اىتماـ ا٤بتكلّْم كعنايتػو ّٔػذا الطَّلػب كحرصػو األكيػد
للقبوؿ كاالمتثاؿ ،كما أنَّو ه
على تنفيذه كأدائو.
ػارم ُ ب (اإلنصػػاؼ) عػػن (الكػػوفيْب)
ػادل) فقػػد حكػػى األنبػ ُّ
َّأمػػا (مػػا كٕب ا٤بنػ ى
قو٥بم :النّْداء ال ينف ُّ عن األمر كالنَّهي أك مػا جػرل ٦بػراه مػن الطَّلػب كالنَّهػي ،كلػذل ال
يكػػاد يوجػػد ُب كتػػاب اهلل  نػػداءه ينف ػ ُّ عػػن أم ػ ور أك هنػػي ،ك٥بػػذا جػػاء بعػػده ا٣بػػرب ُب
َ َ
ٍّ ُ ُ َ َ َ ٌ
َّ
َ
ُضب ٌسززوﵞ [ا٢بػػج ]ّٕ:شػػفعو األمػػر ُب قولػػو :
قولػػو  :ﵟيززة خحٓززة اجلززةس ِ
َ
ﵟـَ ْ
ةظ َذ ٍِ ُػٔا ُسلﵞ(ُ).
رد األنبػػارم  علػػى (الكػػوفيْب) حي ػ قػػاؿ" :ك َّأم ػا قػػو٥بمَّ :
إف النّْ ػداء ال
كقػػد َّ
يكاد ينف ُّ عن األمر أك ما جرل ٦براه؛ كلذل ال يكاد يوجد ُب كت ػاب اهلل  نػداءه

(ُ) اإلنصاؼ ُب مسائل ا٣ببلؼ (ُ.)َُّ/
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ينفػ ُّ عػن أمػ ور أك هنػى ،قلنػا :ال نسػلّْم ،بػل يكثػر ٦بػيء ا٣بػ ًرب كاالس ً
ػتفهاـ مػع النّْػداء كثػرةى
ي ي
األم ًر كالنَّهي(ُ).
َ ٌْ ََ ْ ُ
زٔ َم َوال َخجْز ُ
س ًُ ْاحلَز ْ
زذ ًْ
أمػا (ا٣بػػرب) فقػػد قػػاؿ اهلل  :ﵟيَززة غ َِجززةدِ ال رززٔف غيززي
َّ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ْ
َْ ُ َ
(ِ)
َ
َ
زخ إ ِ ِّن أرزةف أن َح ٍَ ٍّعزم
ُت َضُٔنﵞ [الزخػرؼ ، ]ٖٔ:كقاؿ ُ ب موضع آخر :ﵟيَة خثَ ِ
َ َ
َ َ ٌ َ ٍّ ْ َ
زخ أ َ َخزسَ
زخ إ ّّن َر َخي ْ ُ
َ
غشاب ٌَِ الصْح َِﵞ [مػرمي ،]ْٓ:كقػاؿ ُ ب موضػع آخػر :ﵟيزة خث ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ
َ ََ َ َ َْ ُ
يزةي ٌ ْ
يزو ُر ْؤ َ
ِزَ
غ
َش ن ْٔن ًجةﵞ [يوسف .]ْ:كقاؿ ُ ب موضع آخر :ﵟية خث ِ
خ ْشا دأوِ
َ
ٍّ ُ ٍّ َ َ ْ ُ ُ َ َ
َ ُ
زيس ًْ لَع
رجْوﵞ [يوسػف ،]ََُ:كقػاؿ ُ ب موضػع آخػر :ﵟيَزة خ َّح َٓزة اجلزةس إِجٍزة بؾ
َ َ َّ َ ٍّ ُ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َ
َُْ
ُ
ْ
خجفعِسًﵞ [يػونس ،]ِّ:كقػاؿ ُ ب موضػع آخػر :ﵟية خحٓة اجلزةس خجزذً اىفلزصاء إَِل
ٍّ
اَّللِﵞ [فاطر ]ُٓ:إٔب غّب ذل من ا٤بواضع.
َ َ َّ َ ٍّ َّ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ ٍّ ٍّ ُ َ َ
اَّلل لزمﵞ
زصم ٌزة أخزو
ك َّ
أما (االسػتفهاـ) فقػد قػاؿ اهلل  :ﵟية خحٓة اجل ِِب ل ًِ ُت ِ
َْ ُ َ
َُ ُ َ
[التظرمي ،]ُ:كقاؿ ُ ب موضع آخػر :ﵟيَة َخ َّح َٓة اذلي ََ َ
آٌ ُِٔا ل ًَِ تلٔلٔن ٌَزة ال تف َػيزٔنﵞ
َ َ
َ َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
صﵞ
زخ ل ِزً تػجزس ٌزة ال يعزٍع وال حجزز ِ
[الصف ،]ِ:كقاؿ ُ ب موضع آخػر :ﵟية خث ِ
َ
ْ ُ ُ ْ َ ٍّ َ َ َ ْ ُ َ َ
َ
زسغُٔ ِِن إَِل
[مػرمي .]ِْ:كقػاؿ ُ ب موضػع آخػر :ﵟ َويَة ك ْٔ ِم ٌَة َِل أدغٔكً إَِل اجلجةة ِ ود
اجلٍّةرِﵞ [غافر ،]ُْ:إٔب غّب ذل مػن ا٤بواضػع .فػإذا كثيػىر ٦بػيءي (ا٣بػرب) ك(االسػتفهاـ) كثػرىة

(األمر) ك(النَّهي) فقد تكافآ ُب الكثرة فبل مزيَّة ألحدٮبا عن اآلخر"(ّ).
ػتكماال ١بوان ػػب ى ػػذا الفص ػػل ا٤بتعلّْ ػػق بالنّْ ػػداء ُب ا٣بط ػػاب
كي ػػأٌب ى ػػذا ا٤بطل ػػب اس ػ ن
ا٤بنادل) فيأٌب على النَّظو التَّإب:
القرآينَّ .أما بياف ا٤بواضع (٤با كٕب ى

(ُ ) كقد أحصيت (ما كٕب ا٤بنادل) ُب القرآف الكرمي ،فيمكن النَّظر فيما كليو من األمر أك النَّهي أك غّبٮبا عقب
ىذه ا٤بقدّْمة..
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
(ِ ) أقوؿ :كلكن قد يرد على ىذا ا٤بوضع ما جاء عقب بياف حا٥بم من قولو  :ﵟادرئا َ
اْل ٍِّح خج ُذ ًْ
ََ ْ َ ُ ُ ْ ُ َُْ َ
[الزخرؼ.]َٕ:
وأزواجسً ُتَبونﵞ ُّ

(ّ) اإلنصاؼ ُب مسائل ا٣ببلؼ (ُ.)ُُِ -َُِ/
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أوال :فع األمر:
ً

َ َ
ْ
َ
ْ ُ
ُ
ُ
َّ
َ
ْ
ٍّ
اخ ُج ُسواﵞ بعد :ﵟية خحٓة اجلةسﵞ ّٓ ،ﵟاظسَﵞ بعد :ﵟية آدمﵞ،
البقرة ُِ :ﵟ..
َ
َ ْ ُ
ﵟيَة ثَ ِِن إ ِ ْساايو اذن ُصواﵞ َْ – ْٕ – ُِِ ِٕٖ -ﵟيَة خ َّح َٓة اذلي ََ َآٌ ُِٔا ٍّات ُلٔاﵞ .آؿ
َ
َ َ
عمػراف ّْ :ﵟيَة َم ْصيَ ًُ ْار ُِ ﵞ ْٔ ،ﵟكُ ْو يَة أ َ ْْ َو اىْه َ
ةب ت َػةل ْٔاﵞ َُِ ،ﵟيَة خ َّح َٓة اذلي ََ
ِذ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ُ ُ
اَّللﵞ .النّْسػاء ُٕ :ﵟيَة خ َّح َٓة اذلي ََ َ
َ
آٌ ُِٔا ٍّات ُلٔا ٍّ َ
آٌ ُِٔا رشوا خِزش َرك ًْﵞ .ا٤بائػدة َِ :ﵟيَزة
َ َ
َ ْ ُ
َ ْ ُ ُ
ْ
ٍّ ُ
ٍّ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
ك ْٔ ِم اذن ُصواﵞ ُِ ،ﵟيَة ك ْٔ ِم ادرئاﵞ ّٓ ،ﵟية خحٓة اذليَ آٌِزٔا اتلزٔا اَّللﵞ َُُ ،ﵟإِذ
ْ ُ
ُْ َ َْ ْ ُ
اَّلل يَة غ َ
كَ َةل ٍّ ُ
اخ ٍَئاﵞ ،األعراؼُّ :
ِحِس ابْ ََ َم ْصيَ ًَ اذن ْصﵞ ،األنعاـ ُّٓ :ﵟكو ية كٔ ِم
ُ

َ

ِْ ْ
َ ُ
َ ُ
اخ ُج ُ
زسواﵞ – ٕٕ - ّٕ - ٕٔ -ٔٓ -
ﵟيَة ثَ ِِن آد َم رشوا زِيج َذس ًْﵞ ٓٗ ،ﵟيَزة كزٔم
َ َ
ْ ْ َ
َ
َّ
َ
ٍّ
َّ
اج َػو جلَةﵞ .التَّوبػة ّٕ :ﵟيزة خحٓزة اجل ِزِب جةِْز ِسﵞ،
وسػى
ٖٓ .األعػراؼ ُّٖ :ﵟيىػا يم ى

َ َ
َ ُ َ ٍّ ْ َ
َ َ ُ ٍّ ُ ٍّ
ْ
َّ
َ
َ
ُُٗ ﵟية خحٓة اذليَ آٌِٔا اتلٔا اَّللﵞ ،ىود ِْ :ﵟية بِن ارنتﵞْٖ - ُٔ – َٓ ،
ََ َ ْ ْ ُ
َ
ََ َْ ْ ْ
ْ
اخ ٍَيزٔاﵞ ،ا٤بؤمنػوفِّ :
اظ َذؾفِ ُصواﵞ ّٗ ،ﵟوية كزٔ ِم
ﵟيَة ك ْٔ ِم اخ ُج ُسواﵞ ِٓ ،ﵟوية كٔ ِم
ْ َْ
َ
َ ُ َ َْ ْ
ﵟيَزة كَ ْ ْ ُ
ُ
ْ
زخ اظزذأ ِجصهﵞ ُّ ،ﵟيززة مزَٔس أكجِززوﵞ،
زٔ ِم اخ ُجززسواﵞ ،القصػص ِٔ :ﵟيَزة خثَز ِ
َ َ
َ َِْ ْ
َ َ ُ ٍّ ُ ٍّ
َّ
َ
َ
اخ ُج ُسواﵞ ،األحػزاب َٕ :ﵟية خحٓة اذليَ آٌِٔا اتلٔا اَّللﵞ ،سػبأ:
العنكبوت ّٔ :ﵟية كٔم
َ
ْ ْ
َُ ﵟيَة ج َج ُةل أ َ ّوبﵞ ،يػس َِ :ﵟيَة كَ ْٔ ِم ادٍّج ُ
َ
َ
زخ اذ َػزوﵞ،
ث
خ
ة
ي
ﵟ
َُِ
ػافات:
الص
،
ﵞ
ٔا
ػ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِِ
ُْ
َ َ َ ٍّ ُ
ُْ َ َ
َ َ ُ ٍّ ُ َ ٍّ ُ ْ
ٔنﵞ ّٗ ،ﵟكو يَة
ُّ
الزمر َُ :ﵟكو ية غِجةدِ اذليَ آٌِٔا اتلٔا ربسًﵞ ُٔ ،ﵟية غِجةدِ ـةتل ِ
َ
ُ
َ
ََ
َ َ َ َ ْ ٍّ ُ
َْ ْ َ
ٔنﵞ ،األحقػاؼ ُّ :ﵟيَزة ك ْٔ ٌَ َِزة
كٔ ِم اخٍئاﵞ ،غػافر ّٖ :ﵟوكةل اذلي آٌَ ية كٔ ِم ادجِػ ِ
َ َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
َ
٧بمػد ،ّّ :ا٢بجػرات ُِ :ﵟية خحٓة اذليَ آٌِٔا اجذجِجٔاﵞ ،ا٢بديػد ِٖ :ﵟيزة
أ ِجيجٔاﵞَّ ،
َ
اَّللﵞ ،ا٢بشػر ُٖ :ﵟيَة خ َّح َٓة اذلي ََ َ
َخ َّح َٓة اذلي ََ َ
آٌ ُِٔا ٍّات ُلزٔا ٍّ َ
آٌ ُِٔا ٍّات ُلٔا ٍّ َ
الصػفُْ :
،
ﵞ
اَّلل
َّ
َ
َ
َ َ ُ َُْ
َ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ٍّ
ُ
آٌ ُِٔا كزٔا خجف َعزس ًْ
ةر اَّلل ِﵞ ،التَّظػرمي ٔ :ﵟيَة خ َّح َٓة اذليَ
ﵟيَة خ َّح َٓة اذليَ آٌِٔا نُٔٔا خُص
َ َ
َ َ
ََ ْ
َ َُ ُ
ُ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ٍّ
َّ
ا٤بزمػل ِ :ﵟيزة
وأْي ِيسًﵞ ٖ ،ﵟية خحٓة اذليَ آٌِٔا دٔبٔاﵞ ٗ ،ﵟية خحٓة اجل ِِب جةِْز ِسﵞَّ ،
َ
ُ ٍّ ْ َ ٍّ َ ً
َ َ َّ َ ْ ُ ٍّ ّ
ُ ْ َ ْ
َ َّ َ ْ ُ ٍّ ّ ُ
ْ
ُ
خحٓة الٍضٌِو  1ك ًِ الييو إِال كيِيال 2ﵞ ،ا٤بػدَّثر ِ :ﵟية خحٓة الٍزسز ِص  1رزً ـدُزشِر 2ﵞ،
َ
َ
ْ
ُ
الفجر ِٖ :ﵟيَة خ ٍّح ُذ َٓة اجلٍّ ْف ُط ال ٍُ ْػ ٍَه ِ ٍِّح ْ 27ار ِج ِِع إَِل َربّ ِ ِمﵞ.
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ثانيًا :ملارع م زوم بالم األمر:
َ

[الزخرؼ ]ٕٕ:ﵟ َوَُ َةد ْوا يَة ٌَةل ُِم ِحلَ ْل ِض َغييْ َِة َر َّب َمﵞ.
ُّ
ثالثًا :ملارع م زوم بال النَّاهية:
ُ

ُ ُ

البقرة َُْ :ﵟال َت ُلٔلٔا َراغ َِِة َوكٔلٔا اجْ ُظ ْصَُة َو ْاظ ٍَ ُػٔاﵞ ،كىػي مػن اآليػات الػٍب ٝبػع
ُ ُ
مػػا كٕب ا٤بنػػادل فيهػػا بػػْب النَّهػػي كاألمػػر ِْٔ ،ﵟيَزززة َخ َّح َٓزززة اذليززز ََ َ
آٌ ُِزززٔا ال تجْ ِػيزززٔا
ى
َ
ُ
َ ٍّ ُ َ َ ً ْ ُ
َ َ َ ُ
َُ
َّ
ِس ْ
زًﵞ،
ِزَ دوُ
زشوا ثِػةُح ٌ
صسكةد ِس ًْﵞ .آؿ عمػراف ُُٖ :ﵟيَة خح َٓة اذلي ََ آٌِٔا ال تذ ِ
َ َ
َ َ
َْ ُ ُ
َ ُ ُ
ُ
ُ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
َ
ّ
َ
الصبةﵞ ُٓٔ ،ﵟية خحٓزة اذليزَ آٌِزٔا ال دسُٔزٔا
َُّ ﵟية خحٓة اذليَ آٌِٔا ال دأزئا ِ
ْ
َ
َ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َْ َ ُ
َ َ َ
ز َف ُصواﵞ .النّْسػاء ِٗ :ﵟيَزة َخ َّح َٓزة اذليز ََ َ
زِس ًْ
آٌ ُِزٔا ال دزأزئا أمزٔاىسً ثح
اذليَ
َ
ْ
َ
ٍّ َ َ ْ
َْ
ةْلَةغِوﵞ ّْ ،ﵟيَة َخ َّح َٓة اذلي ََ َ
الصالة َوخج ُذ ًْ ُظن َرىﵞ ُْْ ،ﵟيَزة خ َّح َٓزة
آٌ ُِٔا ال تل َصبُٔا
ثِ
ِ
َ
َ
ُ
َ ٍّ
ةءﵞُُٕ ،ﵟيَة أ ْْ َو اىْه َ
َُ
يَ أ ْو ِحلَ َ
ز ُشوا اىْ َنـ ِص َ
زةب ال َت ْؾيزٔاﵞ .ا٤بائػدةِ :
ِذ
اذلي ََ آٌِٔا ال تذ ِ
ِ
ِ
َ َ
َ َ
ٍّ ُ ُ
ُ َّ َ َ َ ٍّ
َُْْ َ
ُ
َّ
َ
َّ
َ
َ
زم اذليزََ
َ
ﵟية خحٓة اذليَ آٌِزٔا ال ُتِيزٔا شزػةنِص اَّلل ِﵞ ُْ ،ﵟيزة خحٓزة الصظزٔل ال َيضُ
َ ٍّ ُ ْ ُ َ َ ٍّ َ َ َْ
ُ َ
ْ ُ
آٌ ُ
س ْفصﵞ ُٓ ،ﵟيَة َخ َّح َٓة اذلي ََ َ
زشوا احلَٓٔد واجلصزةرى أو ِحلَ َ
زةءﵞ،
ذ
ت
ال
ٔا
ِ
ي ُ َعةرِغٔن ِِف اى
ِ
َ
ٍّ َ ُ
َ ٍّ ُ
ُْ ََْ
َ ُ ُ
َُ
َ َّ
ِيِس ًْ ْ ُض ًوا َوىػِ ًجةﵞ ٕٕ ،ﵟكو يَة أْو
زشوا اذلي ََ اَّتشوا د
ٕٓ ﵟيَة خح َٓة اذلي ََ آٌِٔا ال تذ ِ
َ َ
ُ
َُْ
َ َ َ ٍّ ٍّ ُ َ ُ
َ
ُ
اىْه َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ّ
َ
ّ
َ
ةت ٌزة أخزو اَّلل ىسزً وال
ِذ
ةب ال تؾئاﵞ ٖٕ ،ﵟية خحٓة اذليَ آٌِٔا ال ُت ِصمٔا غيِج ِ
ِ
َ
ُ
ْ
َ
آٌ ُِزٔا ال تل ُذيزٔا ٍّ
َت ْػ َذ ُسواﵞ ،كيبلحَ أف ُب ىذه اآلية هنيػْب ٗٓ ،ﵟيَة خ َّح َٓة اذليز ََ َ
الصزيْ َس
َ
َْ
َْ َُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َُْ َ ُ ْ َُ ْ ُ
ز ًْﵞ.
َوخج ُذ ًْ ُخ ُص ٌمﵞ َُُ ،ﵟيَة خ َّح َٓة اذلي ََ آ ٌَ ُِٔا ال تعدلٔا خَ أشيةء إِن تجس ىسً تعزؤ
َ َ َ ْ َ ٍّ ُ ُ ٍّ ْ َ ُ
ةنﵞ .األنفػاؿ ِٕ :ﵟيَة َخ َّح َٓة اذلي ََ َ
آٌ ُِٔا
األعػراؼ ِٕ :ﵟيَة ثَ ِِن آدم ال حفذِجِسً الشيػ
َ َ
َ ُ ُ ٍّ َ َ ٍّ َ
َ ٍّ ُ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُ
ُ
َ
َّ
َ
سًْ
َ
زشوا آثةءزً ِإَورٔاُ
ال َّتُٔٔا اَّلل و
الص ُظٔلﵞ .التَّوبة ِّ :ﵟية خحٓة اذليَ آٌِٔا ال تذ ِ
َ
ْ َ َ َّ ْ ُ
أ ْو ِحلَ َ
ِن ال َت ْل ُص ْ ﵞ ٕٔ ،ﵟ َوكَ َةل يَة ثَ ٍّ
س ْف َصﵞ .يوسف ٓ :ﵟكَ َةل يَة ُب َ ٍّ
ِن ال
اى
ٔا
ج
د
ذ
اظ
ن
إ
ةء
ِِ
ِ
ْ
ُ
َ
َْ ُ ُ
َ ُ ْ
خ ال َت ْػ ُج ِسﵞ .طػو ْٗ :ﵟيَزة ابْ َ
زَ أ ٍّم ال دأرزش ثِي ِْد َيز ِ َوال
دسرئاﵞ ،مػرمي ْْ :ﵟيَة خثَ ِ
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ْ
َ َ
َ َ
ٍّ
َ ٍّ ُ ُ
ُ
َّ
َ
َّ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ِ
ةنﵞ ِٕ ،ﵟيزة خحٓزة
ث ِ َصأَسﵞ .النُّػور ُِ :ﵟية خحٓة اذليَ آٌِٔا ال دتجِػٔا رػٔ ِ
ات الشزيػ ِ
َ ْ
َ ْ ُ ُ ُُ ً َ َْ ُُ ُ
ِس ًْﵞ .النَّمػل َُ :ﵟيَة ُم َ
اذلي ََ َ
َٔس ال َّتَؿﵞ .لقمػاف :
آٌ ُِٔا ال دسرئا بئدة دي بئد
َ ْ ُ ُ
َ ُ َ ٍّ ُ ْ ْ ٍّ
َ
ةَّلل ِﵞ .األحػزاب ّٓ :ﵟيَة َخ َّح َٓة اذليز ََ َ
زسرئا ُب ُيزٔت
آٌ ُِزٔا ال د
ُّ ﵟية بِن ال تشز ِصك ث ِ
َ َ
َ ُ ُ َ َ َ
َ َ َ
َ
آدمَ
ُ
ُ
َ
َّ
ْ
َ
َ
ٍّ ّ
ِبﵞ ٔٗ ،ﵟية خحٓة اذليَ آٌِٔا ال دسُٔٔا اذليَ آذوا مَٔسﵞ .يس َٔ :ﵟية ث ِِن
اجل ِ ِ
َ َْ َُ ََ َُْ
ٍّ ْ َ َ
َْ َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
عٓ ًْ ال َت ْل َِ ُػٔا ٌَِْ
َ
أن ال تػجسوا الشيػةنﵞُّ .
الزمػر ّٓ :ﵟية غِجةدِي اذليَ أسـٔا لَع خجف ِ ِ
َ
َُ
ٍّ
ْ
َ ْ َ ٍّ
اَّلل ِﵞ .ا٢بجػرات ُ :ﵟيَة خ َّح َٓة اذلي ََ َ
ٔسل ِﵞ ِ ،ﵟيَة
آٌ ُِٔا ال تل ّس ُِمٔا َب َ يَ َس ِي اَّلل ِ َو َر ُظ ِ
رْححِ
ََُْ َ ْ َ َ ُ
آٌ ُ
ِبﵞ ُُ ،ﵟيَزة َخ َّح َٓزة اذليز ََ َ
َخ َّح َٓة اذلي ََ َ
س ًْ ـَ ْٔ َق َص ْ
ت اجلٍّ ّ
آٌ ُِزٔا ال
ٔ
اد
ٔ
ص
أ
ٔا
ػ
ذ
ص
د
ال
ٔا
ِ
ِ
ِِ
َ َ
ُ
َ
َ
َ ُ ّ َ َ ُ ٍّ ُ
ٍّ
ُ
َ
َّ
َْ َ َ ٌ
َ
زًْ
َ
ززشوا غزسوِي وغزسو
يعز ْص ك ْٔم ٌ َِْ ك ْٔ ٍمﵞ .ا٤بمتظنة ُ :ﵟية خحٓة اذليَ آٌِزٔا ال تذ ِ
َ َ َ ٍّ ْ َ ْ ً َ َ ٍّ ُ َ َ
آٌ ُ
ةءﵞ ُّ ،ﵟيَة َخ َّح َٓة اذلي ََ َ
أ َ ِْ
َ
َ
اَّلل غييْ ِٓ ًْﵞ .ا٤بنافقوف ٗ :ﵟيَزة
ظت
ؽ
ة
ٌ
ٔ
ك
ا
ٔ
ى
ٔ
ذ
ت
ال
ٔا
ِ
حل
و
ِ
َ
ْ
ٍّ
َ ُ ُ َ
ُْ ُ َ ُ ُ
َخ َّح َٓة اذلي ََ َ
آٌ ُِٔا ال دي ِٓس ًْ أ ْم َٔاىس ًْ َوال أ ْوالدز ًْ خ َْ ذِن ِص اَّلل ِﵞ .التَّظرمي ٕ :ﵟيَة خ َّح َٓة
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ٍّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ََ
ٔنﵞ.
اذلي ََ زف ُصوا ال تػذشِروا احلٔم إِجٍة َتضون ٌة نِذً تػٍي

ابعا( :ال) النَّافية:
رً
َ

َ َّ َ

َ

ُ

َ

ُ
س ًْ أ ْن دَصزٔا اىجّ ِ َع َ
ةء ن ْص ًْةﵞ.
النّْساء ُٗ :ﵟيَة خ َّح َٓة اذلي ََ آ ٌَ ُِٔا ال َيِو ى
ِ
َ َ
َ َِْ َ ْ َُ ُ
س ًْ َغييِّْ أ ْج ًصاﵞ.
ىود ُٓ :ﵟية كٔم ال أظدى
َ ََْ َْ
َُ َ َ ُ
َ
ْ
ْثب ال ٌلةم ىسًﵞ.
األحزاب ُّ :ﵟية أْو ح ِ
َ ٌْ َ َْ ُ ْ
س ًُ احلَ ْٔ َمﵞ.
الزخرؼ ٖٔ :ﵟيَة غ َِجةدِ ال رٔف غيي
ُّ
َ
َ
َ
َْ
ُْ
ُُْ َ َُُْ َ
َ
ون 2ﵞ.
الكافركف ِ :ﵟكو يَة خ َّح َٓة اىنـ ُِصون  1ال أخجس ٌة تػجس
(ال) النَّافية الٍب تعمل عمل (ليس) األحزاب.ُّ :
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خامسا( :ما) النَّافية:
ً

َ ُ َ ُ ُ
ت ٌَزة َج ْف َل ُ
ٔد ٌَة جبْتَ َِة ثَِ ّي َِحﵞ .ىػود ُٗ :ﵟكَةلُٔا يَزة ُش َ
زػيْ ُ
زّ
ىود ّٓ :ﵟكةلٔا ية ْ
ِ ِ ٍ
ِ
ُ
َ
نس ِ ًيا م ٍٍِّة َت ُلٔلﵞ.

سادسا :اسم الفع :
ً
َ

َ

َ

َ َُ َ ْ ُ ْ ُْ َ ُ
س ًْﵞ.
ا٤بائدة َُٓ :ﵟيَة خ َّح َٓة اذليَ آٌِٔا غييسً خجفع
َ َ َّ َ ٍّ َّ َ ْ ُ َ ٍّ
ُ
األنفاؿ ْٔ :ﵟية خحٓة اجل ِِب خعجم اَّللﵞ.

سابعا :االستفهام بَّ (ه ):
ً

ُْ َ ََْ ْ
ْ َ َ
َْ َْ ُ َ
َ ْ َ ٍّ ٍّ
ٍّ
َ
ةب ْو تِلٍِٔن ٌِِة إال أن آٌِة ثِةَّلل ِﵞ ُُِ ﵟإِذ كةل
ا٤بائدة ٓٗ :ﵟكو ية أْو اىهِذ ِ
َ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ُ َ ّ َ َ
ْ َ َ َّ َ
ٔن يَ
ْنل َغييْ َِة ٌَةن ِ َسةًﵞ.
ح
ن
أ
م
ب
ر
يع
ػ
ذ
ع
ي
و
ْ
ً
ي
ص
م
َ
اب
ِحِس
غ
ة
اتٔارِي
ِ
ِ
َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ
طو َُِ :ﵟية آدم ْو أدىم لَع شجصة ِ
رلﵞ.
اْل ِ
َ َ
ُ ْ ْ َ َ
َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ِ َ َ ُ ْ
َّ
َ
اب
َّ
الصػف َُ :ﵟية خحٓة اذليَ آ ٌَِٔا ْو أدىسزً لَع َتزةر ٍة تِ ِ
جزيسً ٌِزَ غزش ٍ
َ
أ ِحل ٍمﵞ.

ثامنًا :االستفهام بالهمزة:
َ

ُ
ٍّ ُ
خ ل ٍّ
خ كُيْ َ
اَّلل يَة خِيز َِس ابْ ََ َم ْصيَ ًَ أ َ َخُ ْ َ
ا٤بائػدة ُُٔ :ﵟِإَوذْ كَ َةل ٍّ ُ
ِزشون َوأ ِّ َ
ِم
اَّت
ةس
ِ
ِيِ
ِ

إِل َٓ ْ ِ ﵞ.
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َ َ ْ َََْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ََ
ِزَ َر ّبﵞ ٕٖ ﵟكَزةلُٔا يَزة ُش َ
زػيْتُ
لَع ثَحّ َِزح ٌ ْ
ىػود ِٖ :ﵟية كٔ ِم أرخحزذً إِن نِزخ
ِ ٍ
ِ
َ َ ُ َ ْ
َُ
َ َ َ َ ْ
َ َ َّ َ َ ْ ُ
م دَأ ُم ُص َك أ َ ْن َج ْ ُ
س ًْ ٌ َ
ِزَ
َت َك ٌَة َح ْػ ُج ُس آثَةؤُةﵞ ِٗ ﵟكةل يَة ك ْٔ ِم أ َرْ ِػزي أغزض غيزي
أصالد
ٍّ
اَّللِﵞ.
َ َ َ ّ ْ َ َ ْ َ ٌ ُ َ َ ّ ُ َ َ ْ ٌ َ ِ ٍّ ُ ْ َ ُ ْ َ
ٍّ
ُ
العج َِ أأربةب ٌذف ِصكٔن ري أم اَّلل الٔاخِس اىلٓةرﵞ.
ِِب ِ
يوسف ّٗ :ﵟية صةخ ِ
َْ
َ
َ
َ َ َ ْ
القصصُٗ :ﵟيَة ُم َ
َٔس خدُص ُ
يس أ ْن َت ْل ُذي ِِن ن ٍَة ر َذي َخ َج ْف ًعة ثِةألم ِطﵞ.
ِ

تاسعا :االستفهام بَّ( :ألم):
ً

َ َ ْ َ َ ْ ّ َ ْ ََْ َْ ُ ْ ُ ُ ٌ ْ ُ
ْ
اْل َِ وا ِ ن ِط خلً يأد ِسً رظو ٌِِسًﵞ.
األنعاـ َُّ :ﵟية ٌػَش ِ
َ َ َ ََ
ُ ْ
ُ
طو ٖٔ :ﵟكةل يَة ك ْٔ ِم خل ًْ يَػِ ْسز ًْ َر َّبس ًْ َوغ ًسا َخ َع ًِةﵞ.

عاشرا :االستفهام بَّ( :أليس):
ً
َ َ َ َْ ََ
ُ ْ ُ
ْ
ْ
َ
َ
الزخرؼ ُٓ :ﵟكةل ية كٔ ِم خىحط َِل ميم مِصﵞ.
ُّ

الحادي عشر :االستفهام بَّ( :ما):
ٍّ ٍّ َ ْ
َ َُ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ
س ًُ اُْفِ ُصوا ِف َ
التَّوبة ّٖ :ﵟيَة َخ َّح َ
يو اَّلل ِ ازةكي ُذ ًْ
ِ
ظ
ى
ِيو
ر
ا
ذ
إ
ً
س
ى
ة
ٌ
ٔا
ِ
ٌَ
آ
َ
اذلي
ة
ٓ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ
ْ
إَِل األر ِضﵞ.
ْ
َ
َ
َ ُ
يوسف ُُ :ﵟكةلٔا يَة خثَةَُة ٌَة ل َم ال دَأ ٌَ ٍِّةﵞ.
َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ
ٔن ٌَ َع ٍّ
العةجس َ
ِيَﵞ.
ا٢بجر ِّ :ﵟكةل ية إِثي ِحط ٌة لم أال دس
ِ
َ َ َ ْ ُ َ َََ َ َْ َ
ْ
َ
ُ
ص ٕٓ :ﵟكةل ية إِثي ِحط ٌة ٌِػم أن تعجسﵞ.
َ ْ ُ ُ ْ َ ٍّ َ َ َ ْ ُ َ َ
َ
ٍّ
غافر ُْ :ﵟ َويَة ك ْٔ ِم ٌَة َِل أدغٔكً إَِل اجلجةة ِ ودسغُٔ ِِن إ َِل اجلةرِﵞ.
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(من) االستفهامية:
الثاني عشرَ :

َ ٍّ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ٍّ ُ َ
ىود َّ :ﵟ َويَة كَ ْٔ ِم ٌَ َْ َحِْ ُ ُ
ص ِن ٌَِ اَّللِ إِن غصدتًٓ أـال دشنصونﵞ.

الثال عشر( :أنَّى) االستفهاميَّة:
َ َ ْ َ ُ َ ٍّ َ َ َ
آؿ عمراف ّٕ :ﵟية مصيً خّن ل ِم ْشاﵞ.

الرابع عشر :االستفهام بَّ( :لِ َم):

َ ُ َ َّ َ
ِيًﵞ َٕ ﵟيَة أ َ ْْ َو اىْه َ
آؿ عمراف ٔٓ :ﵟيَة أ َ ْْ َو اىْه َ
ٔن ِف إث ْ َصاْ َ
ةب ل ًَِ
ِذ
ةج
ُت
ًِ
ل
ةب
ِذ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ُْ
َْ
َ َ ُ َ
ُ َ َّ َ
ِيًﵞ ُٕ ﵟيَة أ َ ْْ َو اىْه َ
ٔن ِف إث ْ َصاْ َ
ٔن َ
ات ٍّق ثِةْلَةغ ِِوﵞ ٖٗ ﵟكو يَة أْو
ةب ل ًِ ديِِع
ِذ
ُتةج ِ ِ
ِ
َ
َ َ ُ َّ َ
َ َ ُُْ َ
ٍّ
ٍّ
اَّلل ِﵞ ٗٗ ﵟكُ ْو يَة أ ْْ َو اىْه َ
اىْه َ
ون َخ َْ َ
ون ثآيَ
اَّللِﵞ.
يو
ِ
ظ
س
ص
د
ًِ
ل
ةب
ِذ
ةت
ص
ف
س
د
ًِ
ل
ةب
ِذ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
خ ل ًَِ ت ْػ ُج ُس ٌَة ال ي َ ْع ٍَ ُع َوال ُحجْ ِ ُ
صﵞ.
مرمي ِْ :ﵟيَة خثَ ِ
النَّمل ْٔ :ﵟكَ َةل يَة كَ ْٔ ِم ل ًَِ ت َ ْع َذ ْػ ُ َ ٍّ
ةلعحّبَحِ َرجْ َو ْ َ
ات َع َِحِﵞ.
ِ
جئن ث ِ ِ
َ
ُ
ُ
ََْ َ
َ
َ َُ
زٔنﵞ ٔ ﵟيَزة كَ ْ
زٔ ِم ل َ
ِزً
ِزً تلٔلزٔن ٌَزة ال تفػي
الصف ِ :ﵟيَة خ َّح َٓزة اذليز ََ آ ٌََ ُِزٔا ل
ُ

َّ

دُ ْؤذوَُ ِِنﵞ.
َ َ َّ َ ٍّ َّ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ ٍّ ٍّ ُ َ
اَّلل ل َمﵞ.
التَّظرمي ُ :ﵟية خحٓة اجل ِِب ل ًِ ُت ِصم ٌة أخو
الخامس عشر :الفع الماضي المثبت:
ٔ  -فع ماا مثبت غير مقرون بقد:
َ َ َ َ ُ َ ٍّ ْ َ ْ ُ
يوسف ّٔ :ﵟية خثةُة ٌِ ِع ٌِِة اىهيوﵞ.
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َ َ َّ َ ٍّ ُ ُ َ َ َ ٌ َ ْ َ ُ َ
ُ
ُضب ٌسو ـةظذ ٍِػٔا سلﵞ.
ا٢بج ّٕ :ﵟية خحٓة اجلةس ِ

ٕ  -ماا مقترن بقد:

َ َ َّ َ ٍّ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ٍّ ُ ُ
ُ
ٔل ث ْ َ
ةت ّ ِق ٌ َِْ َربِّس ًْﵞ ُْٕ ﵟيَزة
النّْساء َُٕ :ﵟية خحٓة اجلةس كس جةءزً الصظ ِ
َ َّ َ ٍّ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ٌ ْ َ ّ ُ
س ًْﵞ.
خحٓة اجلةس كس جةءزً ثصْةن ٌَِ رب ِ
َ
َ ََْ ْ
َ ْ َ
َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َُ َُ ُّ َ ُ
َ
ْ
ةب كس جةءزً رظزٔجلة يِز ِ ىسزًﵞ ُٗ ﵟيزة أْزو
ا٤بائػدة ُٓ :ﵟية أْو اىهِذ ِ
َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َُ َُُّ َ ُ ََ َ
اىْ ِ َ
س ًْ لَع ذ ْ ََت ٍةﵞ.
ةب كس جةءزً رظٔجلة يِ ِ ى
هذ ِ
َْ
َ َ ْ َ َ ْ َ
اْل َِّ ك ِس ْاظ َذه ْْث ُت ًْﵞ.
األنعاـ ُِٖ :ﵟية ٌػَش ِ
َ َ َ َ َ ْ ََْ َْ َ َْ ُ
س ًْ ْلِ َ ً
ةظةﵞ.
األعراؼ ِٔ :ﵟية ث ِِن آدم كس خُضجلة غيي
َ
َ َ َّ َ ٍّ ُ َ ْ َ َ ْ ُ
زةس كَزسْ
س ًْ َم ْٔغ َِظ ٌحﵞ َُٖ ﵟكُ ْو يَة خ َّح َٓة اجلٍّ ُ
يػونس ٕٓ :ﵟية خحٓة اجلةس كس جةءد
َ َ ُ ُ ْ َ َّ ْ َ ّ ُ
س ًْﵞ.
جةءزً اتق ٌَِ رب ِ
َْ
َ ُ
َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ًّ َ َ
ُ َ
زٔا رجْزو
ىود ِّ :ﵟكةلٔا يَة ُٔ ُ ك ْس َجةدتلَ َِةﵞ ِٔ ﵟية صةى ِح كس نِخ ذِيِزة مصج
َ
َْشاﵞ.
ْ َ َ َ ْ َ ََْْ ُ
َ َ َْ ُ َ ُ َْ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
طو ّٔ :ﵟكةل كس أوتِيخ ظؤلم ية مَٔسﵞ َٖ ﵟية ث ِِن إِسانِيو كس خَنيِةزًﵞ.

ٖ  -ماا مقترن بَّ (لقد):

ََ ّ
َ َ ِْ ََ ْ ََْْ ُ ُ
َ ََ َ َْ ُ
زذس ًْ
األعػراؼ ٕٗ :ﵟيَة ك ْٔ ِم ىل ْس خثْيؾ ُذس ًْ رِ َظةىح َر ِبﵞ ّٗ ﵟية كزٔم ىلزس خثيؾ
ةالت َر ّ ِبﵞ.
رِ َظ ِ
َ ُ
َ
َ
مرمي ِٕ :ﵟكةلٔا يَة َم ْصيَ ًُ ى َل ْس ِجبْ ِخ َشحْبًة ـ ِص ًّيةﵞ.

ٗ ( -ليس):

ُْ َ ََْ ْ َ َ ْ ُ ْ ََ
لَع َ ْ
َش ٍءﵞ.
ةب لعذً
ا٤بائدة ٖٔ :ﵟكو ية أْو اىهِذ ِ
ََ
َ َ َ ٍّ ّ َ
ِب ل ْع ُ ٍُّت نأ َخ ٍس ٌ ََِ اىجّ ِ َعةءِﵞ.
األحزاب ِّ :ﵟية ن ِعةء اجل ِ ِ

٘  -ماا بعد (إنما):
َ

ُ

طو َٗ :ﵟيَة ك ْٔ ِم إ ِ ٍّج ٍَة ـذِجْ ُذ ًْ ثِِّﵞ.
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 - ٙماا منفي بما:
َ ُ

َ ُ ُ
ٔد ٌَة ِجبْتَ َِة ثَِِ ّي ِ َِ ٍحﵞ.
ىود ّٓ :ﵟكةلٔا ية ْ
َ
َ
َ
َ ُ ْ َ َ ُ َ
ون ٌَة ا َن خثُٔكِ ْام َصأ َظ ْٔ ٍءﵞ.
مرمي ِٖ :ﵟية أرخ ْةر

السادس عشر :ملارع منفي بَّ (لن):
المنادى من غير فاص :
ٔ  -ما أتى عقل
َ

َ ُ َ َْ ُْ َ َ َ
اَّلل َج ْٓ َصةًﵞ .البقػرة ُٔ :ﵟيَة ُم َ
م َخ ٍّ َُ َصى ٍّ َ
زَٔس
البقرة ٓٓ :ﵟية مَٔس ىَ ُؤٌَِ ل
ََ
َ
ى َْ َُ ْص ِ ََب لَع َغ َػة ٍم َواخ ٍِسﵞ.

ٕ  -ما أتى النَّفي فيه بعد فاص مؤك ٍد للنَّفي:
َ

َ

َ

ا٤بائدة ِْ :ﵟيَة ُم َ
َٔس إٍُِّة ى َْ َُ ْس ُري َٓة خثَسا ٌَة َد ُامٔا ذ َِيٓةﵞ.

السابع عشر :ملارعٌ منفي بَّ (ال):
َ

َ َُ

َ

ُ
س ًْ َغييِّْ ٌَةالﵞ.
ىود ِٗ :ﵟ َويَة ك ْٔ ِم ال أ ْظدى
َ ْ َُ ُ ْ َ َْ َ
َ
ْ
ً
ىود ُٓ :ﵟيَة ك ْٔ ِم ال أظدىسً غييِّ أجصاﵞ.

الثامن عشر :ملارع منفي بَّ (ما):
َ ُ

َ ُ ُ
ٔد ٌَة ِجبْتَ َِة ثَِِ ّي ِ َِ ٍحﵞ.
ىود ّٓ :ﵟكةلٔا ية ْ
ُ
َ
َ ُ
ىود ُٗ :ﵟكةلٔا يَة ُش َػيْ ُت ٌَة َج ْف َل ُّ نس ِ ًيا م ٍٍِّة َت ُلٔلﵞ.
َ ََ َ َ َ
ْ
يوسف ٔٓ :ﵟية خثةُة ٌة جج ِ ﵞ.
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(إما) العاطفة:
التاسع عشر :بعد َّ
ٍّ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ
َ ُ َ ُ َ ٍّ َ ْ ُ ْ
َ
َ
األعراؼ ُُٓ :ﵟكةلٔا ية مَٔس إٌِة أن دي ِِق ِإَوٌة أن ُسٔن َنَ الٍي ِل ﵞ.
َ َ ْ َ ْ َ ْ ٍّ َ ْ ُ َ ّ َ ٍّ َ
َ
ِإَوٌة أ ْن َت ٍّذ ِزش ذِي ِٓ ًْ ُخ ْع ًِةﵞ.
الكهف ٖٔ :ﵟية ذا اىلصج ِ إٌِة أن تػشِب
َْ
َ ْ
ٍّ َ ْ َ ُ َ َ َ
طو ٔٓ :ﵟكَةلُٔا يَة ُم َ
َٔس إ ِ ٌٍّة أ ْن دُي ِ َ
ٔن أ ٍّول ٌَ َْ خى َِقﵞ.
ِق ِإَوٌة أن ُس

(أما) التَّفصيليَّة:
العشرون :بعد َّ
َ َ َ ّ ْ َ ٍّ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ٍّ ُ َ ْ
ً
العج َِ أٌة أخسنٍة ـحع ِِق ربّ َخصاﵞ.
ِِب ِ
يوسف ُْ :ﵟية صةخ ِ

(إما) َّ
الشرطيَّة:
الحادي والعشرون :بعد َّ
َ َ َ َ ٍّ َ ْ َ ٍّ ُ ْ ُ ُ ٌ ْ ُ
ْ
األعراؼ ّٓ :ﵟية ث ِِن آدم إٌِة يأد ِحِسً رظو ٌِِسًﵞ.

الثاني والعشرون :بعد (إن) َّ
الشرطيَّة:
َ َ
َ َُ ْ ُ
ُ
َّ
َ
آؿ عمراف ُْٗ :ﵟية خحٓة اذليَ آٌِٔا إِن د ِػيػٔا ـ ِصيلةﵞ.
َ َِْ ْ َ َ َ َُ َ َْ ُ
س ًْ ٌَ َلةِمﵞ .يونس ْٖ :ﵟيَة كَ ْٔ ِم إ ْن ُنِْ ُ
زذ ًْ
يونس ُٕ :ﵟية كٔم إِن ان نَب غيي
ِ
ِ
َ ْ ُ ْ ٍّ
ةَّللِﵞ.
آ ٌَِذً ث ِ
ْ َ
َ ُ َ ٍّ ٍّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ٍّ ْ َ ْ َ َ َ ُ
زذس َْ ِِف َصزز َص ٍة أ ْو ِِف
لقمػاف ُٔ :ﵟية بِن إِجٓة إِن دم ٌِسلةل خج ٍح ٌَِ رزصد ٍل ذ
َ
َ ْ َ ْ َ ٍّ
ٍّ
ُ
ْ
ات أو ِِف األر ِض يأ ِت ثِٓة اَّللﵞ.
الع ٍَ َٔ ِ
َ
َ
َ َُ ْ َ َ ُ َ
ز ًْ ـةظ ٌِق ثِجَ َج ٍإ ذ َذَِ ٍّي ُِٔاﵞ.
ا٢بجرات ٔ :ﵟيَة خ َّح َٓة اذليَ آٌِٔا إِن جةء
َ
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َ َ ْ َ َ ْ
ْ
ْ ََ ُْ ْ َ ْ َُْ ُ
اْل َِّ َوا ِ ن ِط إ ِ ِن اظذػػذً أن تِفشوا..ﵞ.
الرٞبن ّّ :ﵟية ٌػَش ِ
َّ
َ
َ
َ
َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ٍّ ُ
س ًْ أ ْو ِحلَ ُ
ةء ِ ٍَّّللِﵞ.
ا١بمعة ٔ :ﵟيَة خ َّح َٓة اذليَ ْةدوا إِن زخٍذً خُ

(من) َّ
الشرطية:
الثال والعشرون :بعد َ
ْ

ْ ُ
ةء اجلٍّ ّ َ
األحزاب َّ :ﵟيَة ن َِع َ
س ٍَّﵞ.
ت ٌِِ
ِب ٌ َْ يَأ ِ
ِِ

الرابع والعشرون :ال ملة االسميَّة مؤَّكدة بَّ (إن):
َ َ ٍّ ٍّ ٍّ َ ْ َ َ َ ُ
َ َ ْ ِ ٍّ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ
ْ
سًُ
البقرة ْٓ :ﵟية كٔم إُِسً ظيٍذً خجفعسًﵞ ُِّ ﵟية ث ِِن إِن اَّلل اصػى ى

ّ
ادل َ
ِيَﵞ.
اَّلل ْ
اص َػ َفةكِ ﵞ ْٓ ﵟيَة َم ْصيَ ًُ إ ٍّن ٍّ َ
آؿ عمػراف ِْ :ﵟيَة َم ْصيَ ًُ إ ٍّن ٍّ َ
اَّلل ُح َجز ّ ِ ُ
َشكِ ﵞ ٓٓ
ِ
ِ
ّ

ّ

ََُ َ
ﵟيَة غ َ
ِيمﵞ.
ِحِس إ ِ ِّن ٌذٔـ
َ
َ
ِيٓة كَ ْٔ ًٌةﵞ ِْ ﵟيَة ُم َ
ا٤بائدة ِِ :ﵟيَة ُم َ
َٔس إ ٍّن ذ َ
َٔس إٍُِّة ى َْ َُ ْس ُري َٓةﵞ.
ِ
َ َ ْ ِ ّ َ ٌ ٍّ ُ ْ ُ َ
ٔنﵞ.
َشك
األنعاـ ٕٖ :ﵟية كٔم إ ِ ِّن ث ِصيء مٍِة ت ِ
َ َْْ ُ ّ َُ ٌ
َٔس إ ّّن ْ
ٔلﵞ ُْْ ﵟيَة ُم َ
اص َػ َفيْ ُذ َمﵞ.
األعراؼ َُْ :ﵟية ـ ِصغٔن إ ِ ِّن رظ
ِِ
َ َ َّ َ ٍّ ُ ّ َ ُ ُ ٍّ
ُٖٓ ﵟية خحٓة اجلةس إ ِ ِّن رظٔل اَّللِﵞ.
َ
ُ
َ
ُ
ىود ْٔ :ﵟيَة ُُٔ ُ إٍُِّ ُّ ىحْ َط ٌ َِْ أ ْْي َِمﵞ ُٖ ﵟيَة لٔ ُ إٍُِّة ُر ُظو َربّ ِ َمﵞ.
َ َ ٍّ
َ
َ َ ٍّ َ َ
خ إ ّّن َر َخي ْ ُ
يوسػف ْ :ﵟيَة َخثَ
خﵞ ُٕ ﵟيَة خثَةُة إُِة ذْجْ َِةﵞ ُٖ ﵟيَة خثَةُزة إِن ابْ َِزم
ِ
ِِ
َ َ
س َقﵞ.
َ َ ْ َ َ ْ ٍّ َ ْ ُ َ َ ْ
َ
ُ
الكهف ْٗ :ﵟية ذا اىل ْصج ِ إِن يأجٔج َوٌأجٔجﵞ.
َ
ّ َ ُ
مرمي ٕ :ﵟيَة َز َكص ٍّية إٍُّة َُُِ ّ ِ ُ
َش َكﵞ ْٓ ﵟيَة خثَ ِخ إ ِ ِّن أ َرةفﵞ.
ِ ِ
َ
ّ
َ
َ َ ُ ٍّ َ َ
َ
َ
َ
طػو ُِ -ُُ :ﵟيَة ُم َ
زشا َغ ُ
زس ٌّو لزم
َٔسﵞ ،ﵟإ ِ ِّن خُة َر َّبم..ﵞ ُُٕ ﵟية آدم إِن ْ

َول َِض ْو ِج َمﵞ.
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َ ُ َ ٍّ ُ َ َ ٍّ
ُ
النَّمل ٗ :ﵟية مَٔس إُِّ خُة اَّللﵞ.
َ
َٔس إ ٍّن ال ْ ٍَألَﵞ َّ ﵟيَة ُم َ
القصص َِ :ﵟيَة ُم َ
َٔس إ ّّن خَُة ٍّ ُ
اَّللﵞ.
ِِ
ِ
َ
العنكبوت ٓٔ :ﵟيَة غ َِجةد َِي اذلي ََ آ ٌَ ُِٔا إ ِ ٍّن أ ْر ِ َواظ َِػ ٌحﵞ.
َ َُ ّ َ
ْ
َ
َ
َ
الصافات َُِ :ﵟية ب ٍّ
ِن إ ِ ِّن أرى ِِف الٍِ ِةمﵞ.
َّ
َ
َ
ََ َِْ ّ َ ُ َ َْ ُ
َ ّ َ ُ ََ ُ
س ًْﵞ.
غافر َّ :ﵟيَة ك ْٔ ِم إ ِ ِّن أرةف غييْس ًْﵞ ِّ ﵟوية كٔم إ ِ ِّن أرةف غيي
ٌَْ ُْ ُ َ
َ َ ّ ٍّ َ ُ
ٔنﵞ.
ب إِن ْؤالءِ كٔم ال يؤٌِِ
ُّ
الزخرؼ ٖٖ :ﵟية ر ِ
َ
األحقاؼ َّ :ﵟيَة ك ْٔ ٌَ َِة إٍُِّة َظ ٍِ ْػ َِةﵞ.
َ َ َّ َ ٍّ ُ ٍّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ
ا٢بجرات ُّ :ﵟية خحٓة اجلةس إُِة ريلِةزً ٌَِ ذن ٍص وخجثﵞ.
َ ّ
ُ
الصف ٔ :ﵟيَة ثَ ِِن إ ِ ْساايو إ ِ ِّن َر ُظٔلﵞ.
َّ
َ
َ
َ
ُ ْ َ ُ ًّ َ ُ
ُ
َ َّ َ
َ َ ُ ٍّ ْ ْ َ
س ًْﵞ.
جس ًْ َوأ ْوالدِزً غسوا ى
التَّغابن ُْ :ﵟية خحٓة اذليَ آٌِٔا إِن ٌَِ أزوا ِ
َ َِْ ّ َ ُ
س ًْ َُش ٌ
ِيص ٌُج ِ ٌ ﵞ.
نوح ِ :ﵟية كٔم إ ِ ِّن ى

الخامس والعشرون :ال ملة االسميَّة من غير مؤكد:
َ

َ

ْ ْ

ْ

َ ِْ ُ
س ًُ ال ٍُي ُم احلَ ْٔ َمﵞ.
غافر ِٗ :ﵟية كٔم ى
َ
َ َ َ ْ َ َ َ ُ ٍّ
َ َ ْ ِ َ ُ ِ َ َ ُ ٍّ ْ َ ُ َ ُ
س ًْﵞ.
ةِت َْ أغٓص ى
ىود ْٔ :ﵟوية كٔ ِم ْ ِشه ِ ُةكح اَّلل ِﵞ ٖٕ ﵟية كٔم ْؤالء بِ ِ
َ ٌْ َ َْ ُ ْ
س ًُ احلَ ْٔ َمﵞ.
الزخرؼ ٖٔ :ﵟيَة غ َِجةدِ ال رٔف غيي
ُّ
ْ
َ
َ َ َ َ َ ُ
يو ُر ْؤيَ َ
ةيﵞ.
يوسف ََُ :ﵟية خث ِ
خ ْشا دأوِ

السادس والعشرون :ال النَّافية لل نس:
َ َ

ْ

َ

َُ َ ُ
َ ْ َ
س ًْﵞ.
ْث َب ال ٌلةم ى
األحزاب ُّ ﵟية أْو ح ِ
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السابع والعشرون :بعد (إذا):
َ َ
َ َُ َ ََ َْ
ُ
َّ
َ
ْ
البقرة ِِٖ :ﵟية خحٓة اذليَ آٌِٔا إِذا دسايجذًﵞ.
َ َ
ٍّ َ
َ َُ َ َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ٍّ
ْ
َ
يو اَّللِ ذذِئِاﵞ.
النّْساء ْٗ :ﵟية خحٓة اذليَ آٌِٔا إِذا ُضبذً ِِف ظِ ِ ِ
ا٤بائدة ٔ :ﵟيَة َخ َّح َٓة اذلي ََ آ ٌَ ُِٔا إ َذا ُر ٍْ ُذ ًْ إ ََل ٍّ
الصالة ِﵞ.
ِ
ِ
َ
َ
ََ
األنفػاؿ ُٓ :ﵟيَة َخ َّح َٓة اذلي ََ آ ٌَ ُِٔا إ َذا ىل ُ
يذ ًُ اذلي ََ زف ُصواﵞ ْٓ ﵟيَزة خ َّح َٓزة اذليز ََ
ِ ِ
َ َ
ً
آ ٌَ ُِٔا إِذا ىلِ ُيذ ًْ ـ ِبَحﵞ.
َ َُ َ َ َ
س ْ
د ُذ ًُ ال ْ ٍُ ْؤٌ َ
األحزاب ْٗ :ﵟيَة َخ َّ
َ
ةتﵞ.
ِِ
ُ
ا
ذ
إ
ٔا
ِ
ٌ
آ
َ
اذلي
ة
ٓ
ح
ِ
ِ
َ
َ
َ
آّادلػة ٗ :ﵟيَة َخ َّح َٓة اذلي ََ آ ٌَ ُِٔا إ َذا َت َِ َ
ةجيْ ُذ ًْﵞ ُُ ﵟيَة خ َّح َٓزة اذليز ََ آ ٌََ ُِزٔا إِذا رِيزو
ِ
َ
َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ٍّ ُ َ
َ ُ
س ًْ َت َف ٍّع ُدٔاﵞ ُِ ﵟيَة خ َّح َٓة اذليَ آٌِٔا إِذا ُةجيذً الصظٔلﵞ.
ى
َ
َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُْ ْ َ ُ ُ َ
َ َّ َ
اتﵞ ُِ ﵟيَزة
ج َص ٍ
ا٤بمتظنػة َُ :ﵟية خحٓة اذليَ آٌِٔا إِذا جةءزً الٍؤٌِِزةت مٓزة ِ
َ َّ َ ٍّ َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ
ةت ُح َجةي ِ ْػ َِ َمﵞ.
خحٓة اجل ِِب إِذا جةءك الٍؤٌِِ
ا١بمعة ٗ :ﵟيَة َخ َّح َٓة اذلي ََ آ ٌَ ُِٔا إ َذا ُُٔد َِي ل ٍّ
ِيصالة ِ ٌ َِْ يَ ْٔ ِم ْ ُ
اْل ٍُ َػحِﵞ.
ِ
َ َ
ّ
ٍّ َّ َ َ ٍّ ْ ُ ُ ّ َ َ َ َ ُ ُ ٍّ (ُ)
َّ
َ
الطَّبلؽ ُ :ﵟية خحٓة اجل ِِب إِذا غيلذً اىجِعةء ذػي ِلَْٔﵞ .

(ُ) كُب ا٣بتاـ أشّب إٔب ما كتبو األستاذ ُّ
الدكتور ٧ب َّمد عبد ا٣بالق عضيمة ُ ب كتابو( :دراسات ألسلوب
القرآف) (ّ )ّْٓ-ِّٓ/فيما يتعلَّق ّٔذا ا٤ببظ  .كقد رأيت بعض ما ذكره فيو ا٣بطأ كالنَّقص،
أبرئ نفسي من النَّقص كا٣بطأ ،فيقاس ما ٓب أذكره على ما ذكرتو ،كليصلح
فاستدركت عليو ،كزدت ،كال ّْ
ا٣بطأ كيتدارؾ..
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضططضبػاضطذرون
ػػػػػػخروجػصغعظػاضظِّداءػرنػططظاعاػاِّصضؽ
٦بازا ُب مواضع ،فمن ذل :
كقد يستعمل النّْداء ُب عّب معناه ن
ِ
البعيد منَّزلةَ القريل:
ٔ  -تنَّزي ُ
َّ
حكما -كمػا سػبق
إف أصل النّْداء بػ (يا) أف تكوف للبعيد ّْ
ا٤بتوسط البعد حقيقة أك ن
بياف ذل  ،-كقد ينادل ّٔا القريب لنكت منها:
إظهار الحر في وقوعه على إقبال المدعو:
أ.
ُ
َ
َ ْ ْ
٫بو :ﵟيَة ُمَٔس أكجِوﵞ [القصص.]ُّ:
معتنى به:
 .كون الخطا المتلو ً

٫بو:

َ

ُ ْ
ُ
ﵟيَة خ َّح َٓة اجلٍّةس اخ ُج ُسوا َر ٍّبس ًُﵞ [البقرة.]ُِ:

ج .قصد تعظيم ش ن المدعو:

٫بو:

َ َ ّ
بﵞ [الفرقاف.]َّ:
ﵟية ر ِ

د .قصد انحطاطه:

َْ ْ ُ َْ
ّ َُ
َ
َّ
ُ
َ
ً
ِإَوّن ألظِززززم يززززة ـ ِصغززززٔن ٌسجززززٔراﵞ
كق ػػوؿ موس ػػى  لفرع ػػوف :ﵟ ِ
(ُ)

[اإلسراء. ]َُِ:

تصرؼ عن (اإلتقاف) (ِ.)ِِّ/
(ُ) ب ُّ
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ٕ  -خ ََّّروج ألف ََّّاد الن ََّّداء ع ََّّن معناه ََّّا األص ََّّلي إل ََّّى مع َّ ٍ
َّان أخ ََّّرى تفه َّ َُّم م ََّّن

السياق بمعونة القرائن:
فمن ذل :

أ .التَّحسر والتَّوجع:

َ ََْ ُ ْ ُ َ َُ ْ ََُ َ َْ ً َ
ً
كمن ذل قولو  :ﵟية حلت ِِن نِخ ٌػًٓ ـأـٔز ـٔزا غ ِظيٍةﵞ [النساء.]ّٕ:
َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ّ ُ َ ٍّ ْ َ َ
لَع ٌَة َخجْ َف َق ذ َ
ِيٓزة َو ِ َ
ِه
كمن ذل قولػو  :ﵟوأخِيع ثِسٍ ِصه ِ ـأصجح حلي ِت نفيِّ
َ
َ ٌَ ََ ُ ُ َ ََُ ُ َ ََْ َْ ُ ْ
ُش ْك ث ِ َص ّ ِب أ َخ ًساﵞ [الكهػفَّ .]ِْ:
إف تقليػب َّ
الكفػْب
رةوِيح لَع غصوشِٓة ويلٔل ية حلت ِِن لً أ ِ

ػات عػن الغػيَ كا٢بسػرة؛ َّ
ألهنػا مػن
ُّ
كعض اليدين كأكل البنػاف كحػرؽ األسػناف ك٫بوىػا كناي ه
الرادفػة ،كي ُّ
ػدؿ ّٔػا علػػى ا٤بػردكؼ ،فّبتفػع الكػبلـ بػو ُب طبقػة الفصػػاحة،
ركادفهمػا ،فتػذكر َّ
الركعة ما ال ٯبده عند لفَ ا٤بك َّػُب عنػو .كتقليػب َّ
الكفػْب
السامع عنده ُب نفسو من َّ
كٯبد َّ

ٙبسػنرا علػى مػا صػرفو مػن
حركةه يفعلها
ا٤بتظسر ،كذل أف يقلبهما إٔب أعلػى ٍبَّ إٔب قبالتػو ُّ
ّْ
ا٤باؿ ُب إحداث تل ا١بنَّة .فهو كنايةه عن التَّظسر(ُ).
كمن ذل اآليات التالية:
َ َ

ََْ َ َ

ﵟيَة حلْتِن ٌ َّ
ِخ رجو ْشاﵞ [مرمي.]ِّ:
ِ

َ ً
يال  27يَة َويْيَز َ
َ َ ْ َ َ َ َّ ٍّ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ٍّ َ ْ ُ َ َ ٍّ ُ
ﵟوئم حػض اىظةل ًِ لَع يسيِّ حلٔل ية حلت ِِن اَّتشت ٌع الصظٔ ِل ظِ ِ
َ َ َ َ ٍّ ْ ُ َ ً َ ً
(ِ)
حلْت ِِن ل ًْ خَّتِش ـالُة ري ِيال 28ﵞ [الفرقاف. ]ِٖ-ِٕ:
َ ََْ َْ ُ َ
وت ن َِذةب ِ َي ّْﵞ [ا٢باقة.)ّ(]ِٓ:
ﵟية حلت ِِن لً أ
ُ
َ
ﵟيَة حلْتَ ِِن نِْ ُخ دُ َصاثًةﵞ [النبأ.)ْ(]َْ:
(ُ) انظر :التَّظرير كالتَّنوير (ُٓ ،..)ِّٕ/كانظر.)ٖ/ِّ( :
(ِ) انظر ُب بياف ذل  :ا٤بصدر السابق (ِِ.)َُِ/
(ّ) انظر ُب بياف ذل  :ا٤بصدر السابق (ِٗ.)ُّٓ/
(ْ) انظر :ا٤بصدر السابق (ِٗ ،)ُّٔ/كانظر :ركح ا٤بعاين (َّ ،)ِِ/الربىاف ُب علوـ القرآف (ِ،)ِّٓ/
للسيوطي (ِ.)ِّ/
اإلتقاف (ِ ،)ِِّ– ِِِ/كانظر :ٮبع ا٥بوامع ُب شرح ٝبع ا١بوامعُّ ،
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َ َ

َ ٍّ ْ

ﵟيَة حلْتِن كسٌ ُ
خ َِ َ
ةِتﵞ [الفجر.]ِْ:
تي ِ
ِ

ككذل يقاؿ ُب (نداء ا٢بسرة) كقد سبق ُب غّب موضع..
كذل كما ُب قولو

:

َ ٍّ
ٍّ َ ٍّ َ َ َ ْ ُ ُ ٍّ َ ُ َ ْ َ ً َ ُ َ َ ْ َ َ
َ
ﵟكَ ْس َر ِ َ
ْسزت َِة
ْس اذلي ََ نشثُٔا ثِي ِلةءِ اَّلل ِ خ إِذا جةءتًٓ العةغح بؾذح كةلٔا يزة خ
ََ
َ َ ْ َ َ
لَع ٌَة ـَ ٍّص ْغ َِزة ذ َ
زت َِةﵞ" :نػداء مقصػود بػو التَّعجػب
ِيٓزةﵞ [األنعػاـ .]ُّ:فقػو٥بم :ﵟيزة خْس

ُّ
ه
ه
كالتَّ ُّ
ليظضر.
ندـ ،كىو ُب أصل الوضع نداءه للظسرة بتنػزيلها منػزلة شخص يسمع كيينادم
ي
كأنٌو يقوؿ( :يا حسرة احضرم فهذا أكاف حضورؾ) .كمنو قو٥بم( :يا ليتػِب فعلػت كػذا)،
ك(يػا أسػفي أك يػا أسػ نػفا)[ ،كقػد سػبق بيػػاف ذلػ أيضػا ُب ثنايػػا البظػ ] .كأضػافوا ا٢بسػػرة
ا٤بتظسػر علي ػهمٖ ،بػبلؼ
ٙبسرىم ألجػل أنفسػهم ،فهػم
ا٤بتظسػركف ك َّ
إٔب أنفسهم؛ ليكوف ُّ
ّْ
يتظس ػر ٢بػػاؿ غػػّبه؛
قػػوؿ القائػػل( :يػػا حسػػرة) ،فإنَّػو ُب الغالػػب ٙبػ ػ ُّسر ألجػػل غػػّبه ،فهػػو َّ
ا٤بتظسػر مػن أجلػو داخلػة علػى مػا ي ُّ
ػدؿ
الشيء
كلذل ٘بيء معو (على) الٍب تدخل على َّ
َّ
َ َ ْ ًَ ََ ْ
فأما مع (يا حسرٌب)
ظسر ،كقولو  :ﵟية خز
ْسة لَع اى ِػ َجةدِﵞ [يسَّ .]َّ:
على غّب التَّ ُّ
ظس ػر كمػػا
أك (يػػا حس ػرتا) فإ٭ب ػا ٘بػػيء (علػػى) داخلػػة علػػى األمػػر الػػذم كػػاف سػػببا ُب التَّ ُّ
ََ
َ
ىنػا :ﵟلَع ٌَززة ـ ٍّص ْغ َِززة ذ َِيٓززةﵞ .كمثػل ذلػ قػو٥بم( :يػػا كيلػي) ،ك(يػػا كيل ًػٍب) ،قػػاؿ :
ُ

َ

ََُ َ
ٔن يَة َويْي َذ َِةﵞ [الكهف.)ُ("]ْٗ:
ﵟويلٔل

 .االختصا (ِ):
كىو ذكر اسم ظاىر بعد ضمّب؛ لبيانو٫ ،بو قولو

:

َ ْ َ ُ ٍّ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ٍّ ُ َ ٌ َ
ٌ
َميزسﵞ [ىػود .]ّٕ:كا٢باصػل َّ
أف
ﵟرْحح اَّلل ِ وبصَكدّ غييسً أْو اْلي ِ
خ إُِّ ْحِيزس ِ
ََْ ْ
ْ
َ
قولو  :ﵟأْو اْلي ِخﵞ ُب نصبو كجهاف:

أح ُدهما :أنَّو يمنى ىادل.

(ُ) التَّظرير كالتَّنوير (ٕ.)َُٗ/
(ِ) بياف ذل َّ
فجرد عن طلب اإلقباؿ ،كاستعمل ُب ٚبصيص مدلولو
أف النّْداء ٚبصيص ا٤بنادل بطلب اإلقباؿّْ .
من بْب أمثالو ٗبا نسب إليو.
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منصوب على ا٤بدح(ُ) .كقيل :على االختصاص(ِ).
والثَّاني :أنَّو
ه

(ّ)
ػرؽ ،كل ػ ػػذل جعلهػ ػػا (س ػ ػػيبويو ُ )ب
قػ ػػاؿ أبػ ػػو حيَّ ػ ػاف  : كبينهمػ ػػا فػ ػ ه
َ يتضػ َّػم ين بوضػػعو ا٤بػػدح ،كمػػا َّ
بػػابْب(ْ) ،كىػػو َّ
أف ا٤بنصػػوب
أف ا٤بنصػػوب علػػى ا٤بػػدح لف ػ ه
على َّ
يتضمن
الذ ّْـ َّ
بوضػػعو الػ َّػذ َّـ ،كا٤بنصػػوب علػػى االختصػػاص يقصػ يػد بػػو ا٤بػػدح أك الػ َّػذ ُّـ لكػ َّػن لفظػػو ال
يتضم ين بوضعو ذل  ،كقولو:
َّ
ً ً
اب)(ٓ).
يما ييك ى
ٍش ي
ف الضَّبى ي
(بنىا ىٛب ن
كُب (احملػ َّػرر" )..كأنَّػو ميَّػ ػىز النَّصػػب علػػى ا٤بػػدح بػػأف يكػػوف ا٤بنتصػػب لفظنػا يتضػ َّػمن
ػدحا ،كمػػا تقػػوؿ( :ىػػذا زيػػد عاقػ ىػل قومػػو)(ٔ) .كجعػػل االختصػػاص إذا ٓب تتضػ َّػمن
بنفسػػو مػ ن
٧بمػ ػد  :كال
اللَّفظػػة ذل ػ كقولػػو (( :إنََّّا معاشَّ ََّر األنبيََّّاء)) .قػػاؿ الق ػاضي أبػػو َّ

ٗبدح أك ذـ لكن ليس ُب نفس اللَّفظة ا٤بنصوبة"(ٕ).
يكوف االختصػاص إال و

(ُ) فيقدَّر :أمدح أك أعِب.
(ِ) فيقدَّر :أخص.
(ّ) البظر احمليط (ٔ.)ُْٖ/
(ْ) انظر :الكتاب ،لسيبويو (ِ..)ِّّ – ُِّ/
العجاج ،كىو من بِب ٛبيم ،انظر :ا١بي ىمل ُب النَّظو،
(ٓ) عزاه ُب ا٣بليل ُ ب (ا١بي ىمل) إٔب رؤبة ابن َّ
للخليل (ُ ،)ْٗ/كىو أيضا من شواىد سيبويو ُب (الكتاب) (ِ ،)ِّْ/خزانة األدب (ِ،)ّٔٔ/
الرضي على الكافية (ُ ،)ِّْ/توضيح ا٤بقاصد
كانظر :ديواف رؤبة (ص ،)ُٔٗ:ٮبع ا٥بوامع (َِّ ،)ُّ/
(ّ ،)َُُٓ/ابن يعيش (ِ ،)ُٖ/األمشوين (ّ ،)ُّٖ/ابن عادؿ (ِ) ِٖٓ/َُ( ،)ِْٖ/
(َُ ،)ِٓٗ/البظر احمليط (ُ ،)ِْٓ/ٓ( ،)ْٓٗ/ركح ا٤بعاين (ُِ .)َُُ/كالشَّاىد أنَّو نصب
ً
ٛبيما ،كقد أًيٌب بو
(ٛبيما) :اسم منصوب على االختصاص ،أمُّ :
أخص ن
يما) على االختصاص .فقولو :ن
ى(ٛب ن
كبْب ا٤براد منو.
بعد ضمّب ا٤بتكلمْب( :نا) ،فأزاؿ غموضوَّ ،
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ٍّ
(ٔ) أم :كُب االختصاص ال يقتضي اللَّفَ ذل  ،كقولو  :ﵟ َر َ
ْحح اَّلل ِ َوبَ َصَكد ُّ َغييْس ًْ أْو اْلَيْ ِخﵞ فيمن
َ َْ
نصب ﵟأْوﵞ.

(ٕ) و
(احملرر الوجيز) (ّ.)ُُٗ/
َّصرؼ عن َّ
بقليل من الت ُّ
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ج .التَّع ل:

َ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ ُ ََ َ َ ُ ٌ َ َ َ
َ ْ ً ٍّ َ َ َ َ
زشا َب ْ
ش ٌء َغج ٌ
ْ
يزتﵞ
ز
ز
ى
ا
زش
ْ
ن
إ
ة
ز
زي
ش
زل
ػ
ﵟكةىخ ية ويي أأ ِدل وخُة غجزٔز وْ
ِ
ِ
ِ

[ىود .]ِٕ:كقد سبق بياف ذل .

ََ ْ

ككقولو  :ﵟيَة َخ ْ َ
ْسةً لَع اىػِ َجةدِﵞ [يػس.)ُ(]َّ:

د .التَّمني:

َ َْ َ ََ َْ َ ُ َ َ ُ ُ
ةرونﵞ [القصص.]ٕٗ:
وِت ك
ﵟية حلخ جلة ٌِسو ٌة أ ِ

هََّّ .التَّنبيه:

َ َ

ََْ َ َ

 :ﵟيَة حلْتِن ٌ َّ
ِخ رجو ْزشاﵞ [مػرمي]ِّ:؛
ِ

الزركش ُّػي  كغػّبه بقولػو
َّل لو َّ
كمث ى
َّ
ٱبتص باأل٠باء(ِ).
ألف حرؼ النّْداء ُّ
َ َ ْ ًَ ََ ْ
(ّ)
َّ
ْسة لَع اىػِ َجةدِﵞ
اىر بػن عاشػور  كغػّبيه بقولػو  :ﵟية خز
َّل لو الط ي
ْ كمث ى

اىػِ َجةدِﵞ [يس.]َّ:

ف َّ
السػامع ،ككثػػر
ػإف "حػػرؼ النّْػداء ىنػػا ّٓػ َّػرد التَّنبيػػو علػػى خطػر مػػا بعػػده ليصػػغي إليػػو َّ
دخولو ُب ا١بمل ا٤بقصػود منهػا إنشػاءي معػُب ُب نف ً
ػس ا٤بػتكلّْم دكف ا ًإلخبػار ،فيكػوف اقػَباف
ن

(ُ) انظر :الربىاف ُب علوـ القرآف (ّ ،)ّّٓ/اإلتقاف (ِ.)َُٕ/
السعود ُب (تفسّبه) (ٔ ،)ُِْ/كذكر ىذا ا٤بعُب
(ِ) الربىاف ُب علوـ القرآف (ِ ،)ِّٓ/كقد ذكر ذل أبو ُّ
أيضا ابن عجيبة ُب تفسّبه (البظر ا٤بديد) ،حي قاؿ" :الياء [ىنا] ّٓرد التَّنبيو ،من غّب تعيْب ا٤بنبَّو ،أك
ن
ا٤بنبَّو ٧بذكؼ ،أم :يا ىؤالء" .البظر ا٤بديد (ْ.)ّٗ/

٦بازم ،كمعناه :تنبيو
(ّ) قاؿ أبو البقاء
العكربم  :التَّقدير( :يا حسرة احضرم ىذا أكان ) ،كىو نداءه ّّ
ُّ
أنفسهم لتذكّب أسباب ا٢بسرة؛ َّ
ألف ا٢بسرة نفسها ال تطلب كال يتأتَّى إقبا٥با ،كإ٭با ا٤بعُب على ا٤ببالغة ُب
حٌب َّ
كأهنم ذىلوا فنادكىا ،كمثل ذل ( :نداء الويل) ك٫بوه ،كال ٱبفى حسنو .التّْبياف ُب إعراب
ذل
َّ
القرآف (ُ ،)َْٗ/ركح ا٤بعاين (ْ ،)ُِٓ/حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب البيضاكم (ْ،)ْٕ/
كقد سبق بسط ىذه ا٤بسألة.
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ذلػ ا ًإلنشػػاء ٕبػػرؼ التَّنبيػػو إعبلنػا ٗبػػا ُب نفػػس ا٤بػػتكلّْم مػػن مػػدلوؿ ا ًإلنشػػاء كقػػو٥بم( :يػػا
خيبة) ،ك(يا لعنة) ،ك(يا كيلي) ،ك(يا فرحي) ،ك(يا ليتِب) ،ك٫بو ذل "(ُ).
كقػػاؿ ُب موضػػع آخػػر" :أصػ يػل ىػػذا النّْػداء أنَّػو علػػى تن ػز ًيل ا٤بعػػُب ا٤بثػ ًّب لئلنشػػاء من ػزلةى
العاق ػ ػػل فيقص ػ ػػد ا٠ب ػ ػػو بالنّْػ ػ ػداء لطل ػ ػػب حض ػ ػػوره .فك ػ ػ َّ
ػأف ا٤ب ػ ػػتكلّْم يق ػ ػػوؿ( :ى ػ ػػذا مقامػ ػ ػ
(ّ)
عمػا
فأحضػر)(ِ) ،كمػػا ينػادم مػػن يقصػد ُب أمػػر عظػػيم ،كينتقػل مػػن ذلػ
إٔب الكنايػة َّ
ػادلٍ ،بَّ ىكثي ػىر ذل ػ كشػػاع حػ َّػٌب تنوسػػي مػػا فيػػو مػػن
٢بػػق ا٤بػػتكلّْم مػػن حاجػػة إٔب ذل ػ ا٤بنػ ى
االس ػػتعماؿ كالكناي ػػة ،كص ػػار ّٓ ػػرد التَّنبي ػػو عل ػػى م ػػا ٯب ػػيء بع ػػده ،كاالىتم ػػاـ حاص ػػل ُب
ا٢بالْب(ْ)"(ٓ).
كرجح أبو حيَّاف ُ ب (البظر) كوهنا للتَّنبيو ،قػاؿ" :كاألص ُّػح َّ
أف (يػا) ُب قولػو:
َّ
َ َْ َ
ػرؼ تنبي وػو ال حػرؼ نػداء كا٤بنػادل ٧بػذكؼ؛ َّ
ألف ُب ىػذا حػذؼ ٝبلػة النّْػداء
ﵟية حلخﵞ ح ي
أسا(ٔ) ،كذل إجظاؼ كثّب"(ٕ).
كحذؼ متعلَّقة ر ن
أقػػوؿ :كمػػن العلمػػاء مػػن جػ َّػوز أحػػد األم ػرين ،قػػاؿ األلوسػػي ُ ب تفسػػّب قولػػو
 :ﵟيَة َحلْتَ َِة ُُ َ
زص َّدﵞ [األنعػاـ(" :]ِٕ:يػا) للتَّنبيػو أك للنّْػداء ،كا٤بنػادل ٧بػذكؼ ،أم( :يػا
قومنا) مثبل"(ٖ).

(ُ) التَّظرير كالتَّنوير (ِٖ .)ّ/فهذه األقواؿ إنشاءات؛ ألنَّو ال نسب ىة ٤بدلو٥با ُب ا٣بارج.
(ِ) أمَّ :
با٤بنادل ىو الذم أثار اإلنشاء ُب نفس ا٤بتكلّْم..كما يثّب اإلنشاء ُب نفس
إف كجود ا٤بكاف البلئق ى
خطر فيقاؿ لو تنبَّو أك احذر...
أمور كثّبة ،كمن أكضظها مثبل إذا دىم ى
ا٤بتكلّْم ه
ا٤بنادل ه
(ّ) أم :من حقيقة النّْداء.
(ْ) أمُ :ب كل من الكناية كالتَّنبيو..
(ٓ) التَّظرير كالتَّنوير (ِّ.)ٖ/
ا٤بنادل ،كتقديره مثبل( :يا قومنا ليت ،)..ككذل حذؼ ما يريد منهم..
(ٔ) حي ي حذؼ ى
الرأم ،كىو كوهنا (حرؼ تنبيو) ،كذكر أنَّو ا٤بعتمد عند
(ٕ) البظر احمليط (َّْ .)ْٕٔ/
كرجح الشَّيخ الغبليِب ىذا َّ

السعود
احملقّْقْب .الدُّركس العربيَّة (ِ .)ُُٗ/كينظر ُب ذل  :ركح ا٤بعاين (ُٗ .)ُُٗ/كانظر :تفسّب أيب ُّ

(ٔ ،)ُِٖ/تفسّب القرطيب (ُّ.)ُٖٔ/
(ٖ) ركح ا٤بعاين (ٕ ،)ُِٖ/كانظر :الفريد ُب إعراب القرآف آّيد (ّ.)ُٖٔ/
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األمر فيو شيءه من التَّفصيل ،كىػو َّ
يَبجح ىو َّ
أف تقػدير ا٤بنػادل ٧بػذكفنا
كلعل ما َّ
َّ
أف ى
كل ما كقع فيو حرؼ النّْداء قبل فعل األمر أك ٝبلة الدُّعاء بسػبب كقػوع النّْػداء قبلهمػا
ُب ّْ
ُب فصيح الكػبلـ ،كذلػ ٫بػو قػػولو  :ﵟيَة ََيْ ََي ُر ِش اىْه َِذ َ
ةب ث ُل ٍّ
زٔ ٍةﵞ [مػرمي ،]ُِ:ﵟيَزة
ِ
(ُ) َ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ
ََ َ ْ َ ْ ْ ََ ُُ
(ِ)
َ
َ
خثةُة اظذؾفِص جلة ذُٔبِةﵞ [يوسف ، ]ٕٗ:ﵟية مَٔس أكجِو وال َّتؿﵞ [القصص. ]ُّ:
فػػإذا كجػػدنا (حػػرؼ نػػداء) قػػد كليػػو (فعػ يػل أمػر) أك (ٝبلػػة دعائيَّػػة) علمنػػا َّ
أف ا٤بنػػادل
فأمػا إذا كجػدنا حػرؼ النّْػداء
ٕبرؼ النّْداء
ػذكورا ُب الكػبلـَّ ،
ه
٧بذكؼ لكثرة مػا رأينػا مثلػو م ن
ػالراجح أف ٪بعػػل ىػػذا ا٢بػػرؼ داال علػػى التَّنبيػػو؛ ألنَّػػو ٓب
(ر َّ
ب) فػ َّ
قػػد كقػػع بعػػده( :ليػػت) أك ي
يكثر كقوع ا٤بنادل مذكورا قبلو.
َ
كمنهم من مثَّل للتَّنبيو(ّ) بقػوؿ اهلل  :ﵟأال يَة ا ْظ ُ
زج ُسواﵞ [النمػل .]ِٓ:ف ػ (يػا) ُب
ى ػػذه ا٤بواض ػػع (ح ػػرؼ تنبي ػػو) ،ال (ح ػػرؼ ن ػػداء) .ى ػػذا م ػػذىب ق ػػوـ م ػػن النَّظ ػػويْب .ق ػػاؿ
الص ػ ػظيح .كذىػ ػػب آخػ ػػركف إٔب َّأهن ػ ػا ُب ذل ػ ػ (حػ ػػرؼ نػ ػػداء) ،كا٤بنػ ػػادل
بعضػ ػػهم :كىػ ػػو َّ
٧بػػذكؼ .كالتَّقػػدير( :أال يػػا ىػػؤالء اسػػجدكا) ،ك(أال يػػا ىػػذاف اسػػقياين) .ككػػذل تقػ َّػدر ُب
ف بوجهْب:
سائرىا .ي
كض ّْع ى
أح َّ ُدهماَّ :
أف (يػػا) نابػػت منػػاب الفعػػل احملػػذكؼ ،فلػػو حػػذؼ ا٤بنػػادل لػػزـ حػػذؼ

ا١بملة ،بأسرىا .كذل إخبلؿ.
والثَّانيَّ :
أف ا٤بنادل معتمد ا٤بقصد ،فإذا حذؼ تناقض ا٤براد.

(ُ) كقد كقع ىنا قبل ٝبلة الدُّعاء من حي معناه الشَّرعي.
(ِ) كقد كقع ىنا قبل ٝبلة الدُّعاء من حي معناه اللّّغوم.
مفص نبل..
(ّ) كقد سبق بياف ذل
َّ
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كذىػػب ابػػن مالػ ُ ب (التَّسػػهيل)(ُ) إٔب تفصػػيل ُب ذلػ  .كىػػو أف (يػػا) إف
كليهػػا أمػػر أك دعػػاء فهػػي حػػرؼ نػػداء ،كا٤بنػػادل ٧بػػذكؼ .كإف كليهػػا (ليػػت) أك (رب) أك
ّٓرد التَّنبيو(ِ).
(حبذا) فهي َّ

(ُ) التَّسهيل ،البن مال (ّ.)َّٗ – ّٖٗ/

(ِ) انظر :ا١بُب الدَّاين ُب حركؼ ا٤بعاين (ص ،)ّٖٓ – ّٕٓ:كانظر :الكليَّات (ص ،)ٕٗٗ:كمغِب اللَّبيب
(ص ،)ْٖٗ:التَّسهيل ،البن مال (ّ.)َّٗ – ّٖٗ/
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خاتطظػ
سؽػبغانػػاِّعدافػواضطػاصدػاضطاطظػطنػاضظِّداء
سػػبق بيػػا يف أٮبيَّػػة النّْػ ً
ػداء ُب ا٣بطػػاب القػػرآين ،كالتَّعريػػف ب ػو ،كسػػآٌب ىنػػا علػػى بيػػاف
ى
العامة ُب ا٣بطاب القرآين..
مقاصد النّْداء َّ
كقد سبق بياف أنَّو يصظب األمر كالنَّهي ،كاالستفهاـ كا٣برب..
كُب ذل ػ مػػا فيػػو مػػن األٮبيَّػػة كلفػػت ا٤بخاطىػػب إٔب مػػا يعقػػب النّْػػداء مػػن األمػػر أك
الَبىيػػب ،ككػػذل
الَبغيػػب أك َّ
النَّهػػي ،أك التَّوجيػػو أك اإلرشػػاد ،أك التَّظػػذير كاإلغػػراء ،أك َّ
ً
عما يرد علػى ذىنػو مػن التَّسػاؤالت .كذلػ ي ُّ
ػدؿ علػى َّ
ا٤بخاطػب
أف االتّْصػاؿ مػع
اإلجابة َّ
٦برد ّْادع و
ػاء يدَّعيػو ا٤بخاطىػب -بفػتح الطػاء ا٤بهملػة،-
- بكسر الطاء ا٤بهملة -ليس َّ
الصػػفات الػػٍب تػ ُّ
َّ
ػدؿ علػػى ُّ
ٙبقػ ًػق معػػُب اإلٲبػػاف ُب
كإ٭بػػا ىػػو ٦بموع ػةه مػػن األكامػػر كالنَّ ػواىي ك ّْ
ً
ا٤بخاطب  عليو...اْب.
تضمنو ا٣بطاب ،كالوفاء لنً ىعم
ا٤بخاطىب ،كإذعانو كامتثالو ٤با َّ
َ
َ ُ ُ َ ٍّ
اَّلل ِ ََج ً
ِيػة خ َّح َٓة
"كرَّٗبا تقدَّمت (ٝبلةي األمر) (ٝبلةى النّْػداء) كقولػو  :ﵟودٔبٔا إَِل
ُْ ْ ُ َ
زٔنﵞ [النػور .]ُّ:كإذا جػاءت (ٝبلػػةي ا٣بػرب) بعػد النّْػداء تتبعهػا (ٝبلػة األمػر) كمػػا ُب
الٍؤٌِِ
َ
َ َ َّ َ ٍّ ُ ُ َ َ َ ٌ
زو ـَ ْ
ةظ َزذ ٍِ ُػٔا ُسلﵞ [ا٢بػج .]ّٕ:كقػد ٘بػيءي معػو ا١بم يػل
ُضب ٌس
قولو  :ﵟية خحٓة اجلةس ِ
َ ٌ ََ ُ
االستفهاميَّةي كا٣بربيَّةي كقولو ُ ب ا٣برب :ﵟيَة غ َِجةدِ ال ر ْٔف غييْس ًُﵞ [الزخرؼ.]ٖٔ:
َ َ
صﵞ [مػرمي ،]ِْ:ﵟ َويَة كَ ْٔ ِم ٌةَ
َ
خ ل ًَِ َت ْػ ُج ُس ٌَة ال ي َ ْع ٍَ ُع َوال ُحجْز ِ ُ
كُب االسػتفهاـ :ﵟية خث ِ
َ
َْ ُ ُ
َْ ُ َ
َ َُ ُ َ
ٔك ًْ إ ََل اجلٍّ َ
ِزً تلٔلزٔن ٌَزة ال تف َػيزٔنﵞ
جةة ِﵞ [غػافر ،]ُْ:ﵟيَة خ َّح َٓزة اذليز ََ آ ٌََ ُِزٔا ل
َِل أدغ
ِ
َ
َ
َ َّ َ ٍّ َّ َ ُ َ ّ ُ َ َ ٍّ ٍّ ُ َ َ
اَّلل لمﵞ [التظرمي.]ُ:
[الصف ،]ِ:ﵟية خحٓة اجل ِِب ل ًِ ُت ِصم ٌة أخو
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كىنا فائدتاف:

إحداهما :كل و
نداء ُب كتاب اهلل  يعقبػو فه هػم ُب الػدّْين َّإمػا مػن ناحيػة األكامػر
ُّ

كإمػػا مػواعَ كزكاجػػر كقصػػص ٥بػػذا ا٤بعػػُب ،كػ ُّػل
كالنَّػواىي الػػٍب عقػػدت ّٔػػا سػػعادة الػػدَّارينَّ ،
األرض بو ،فكاف حػق
ا٣بلق ألجلو،
كقامت َّ
ٍ
السموات ك ي
اجع إٔب الدّْين الذم خلق ي
ذل ر ه
الصيغة البليغة.
ىذه أف تدرؾ ّٔذه ّْ
ََ َ
ةد ْح َِةهُ ٌ ْ
َّ
ِزَ
حكمػا .كُب قولػو  :ﵟوُ
الثَّانيةَ :النّْداء إ٭با يكوف للبعيد حقيقةن أك ن
ْ َ َ َ ٍّ ْ َ ُ َ
َّ
َ
َن ًّيةﵞ [مرمي ]ِٓ:لطيفػةه ،فإنَّػو  ب َّػْب أنَّػو كمػا نػاداه ناجػاه
ِت اىػٔرِ األحٍ َِ وكصبِةه ِ
جةُ ِ
َّ
ػرب 
أيضػا ،كالنّْػداء ٨باطبػة األبعػد ،كا٤بناجػاةي ٨باطبػةي األق
ن
ػرب ،كألج ًػل ىػذه اللطي َفػة أخػ ى
ْ
َ
َُ َ َ َُ ْ ُ
زس َْ خُ ْ َ
زخ َو َز ْو ُجزم
عػن ٨باطبتػة آلدـ كحػواء  بقولػو  :ﵟوكيِة ية آدم اظ
ْ ٍّ َ

َ
اْلِحﵞ [البقرة.]ّٓ:

ََ َُ ْ ُ
س َْﵞ [األعػراؼٍ .]ُٗ:بَّ ٤بػا حكػى عنهمػا مبلبسػة ا٤بخالفػة
كُب موضع :ﵟوية آدم اظ
َّ
قاؿ ُب كصف خطابو ٥بما :ﵟ َوَُ َةد ُاْ ٍَزة َر َّب ُٓ ٍَزةﵞ [األعػراؼ ،]ِِ:فأشػعر ىػذا اللَّفػَ بالبعػد
السبلمة منها"(ُ).
ألجل ا٤بخالفة كما أشعر اللَّفَ َّ
األكؿ بالقرب عند َّ
يتبْب:
ك٩با سبق َّ
أف النّْداءى كسيلةه من ً
ُ – َّ
كسائل االتّْصاؿ بْب البشر.
ِ – فيو ما ُّ
يدؿ على اجتماعيَّة اللُّغة العربيَّة.
ّ – كث ػػرةي اس ػػتخدامو ُب الق ػػرآف الك ػػرمي ،ككث ػػرةي اس ػػتخدامو ب ػػْب البش ػػر ت ػ ُّ
ػدؿ عل ػػى

أٮبيَّتو.
إف النّْػػداء ىػػو مػػن أن ػواع ا٣بطػػاب القػػرآين ا٤بباشػػرَّ ،
ْ – َّ
كإف التَّعػػرؼ علػػى أسػػاليب
ؼ علػى أرقػػى أنػواع ا٣بطػػاب مػع اآلخػػر ،كفيػو التَّنػػوع كالتَّلػػوين
ا٣بطػاب القػػرآين ا٤بباشػر تعػ ُّػر ه
أيضػا فيػو مػا فيػو مػن
الَبغيػب ك َّ
كالتَّعليم كالتَّوجيو كاإلرشاد كالتَّظذير ك َّ
الَبىيػب للمكلَّػف ،ك ن
َّاـ مع ا٤بقاـ كمقتضى ا٢باؿ.
اإلعجاز كالتَّناسق ،كالتَّوافق الت ُّ
(ُ) الربىاف ُب علوـ القرآف (ِ ،)ِّٓ -ِّّ/كانظر :الكشاؼ (ُ.)ِِٔ/
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ٓ  -تتنػػوع أسػػاليب الن ػداء ٗبػػا يػػتبلءـ مػػع مكانػػة كػػل مػػن ا٤بنػػادل كا٤بنػ ً
ػادم ،كمػػا
تنبيها أك إضافة أك نسبة أك غّب ذل .
مدحا أك ِّ
ذما أك ن
يكوف ن
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متفرقات

ي
ل
عل
ل
ح
تاجها طا ب ا م
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كىذه فوائد متفرقة من بعض احملاضرات ُب كلية أصوؿ الدين ،القاىرة أرجو أف
يينتفع ّٔا.

الفرق بين اإلضافة البيانية واإلضافة التي للبيان

أوال :اإلضافة البيانية  :ما كاف من قبيل إضافة العاـ إٔب ا٣باص أك ا٤بطلق إٔب ا٤بقيد،
ً
٫بو :سورة البقرة ،يوـ ا٣بميس ،أك السورة البقرة ،اليوـ ا٣بميس.
موضوعا.
ضابطها :أف يكوف ا٤بضاؼ إليو ٧بموال ،كا٤بضاؼ
ن
ثانيًا :اإلضافة التي للبيان :أف تقع اإلضافة بْب مضاؼ كمضاؼ إليو بينهما عموـ
كخصوص من كجو(ُ) ،كقول  :باب خشب ،خاًب فضة.
ألف ا٣باًب قد يكوف من يكوف من فضة كقد يكوف من غّب فضة كالذىب..اْب.
كالفضة قد تكوف خاٛبنا كقد ال تكوف.
ضابطها :أف يصلح كضع ً
(م ٍن) بْب ا٤بضاؼ كا٤بضاؼ إليو.

)ُ( العموـ كا٣بصوص ا٤بطلق :أف يصدقا على شيء ،كينفرد األعم منهما ،مثل :حيواف كإنساف ،فيصدقاف على
اإلنساف فإنو حيواف ناطق ،كينفرد األعم ُب ا٢بمار كالفرس ..اْب .العموـ كا٣بصوص الوجهي :أف ٯبتمعا
ُب شيء كينفرد كل منهما ُب شيء مثل النسبة بْب ا٢بيواف كاألبيض.
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كمن أنواع اإلضافة الٍب ٗبعُب البلـ ،كقول  :قلم خالد.
من ٧باضرة ُُٕٓٗٗ/ُُ/ـ كلية أصوؿ الدين القاىرة .أ.د إبراىيم خليفة.

ه في القرآن الكريم فاض ومفلول؟

حررنا ٧بل النزاع لوجدنا أهنم
ا٣ببلؼ ُب ىذه القضية يكاد يكوف لفظيِّا؛ ألنا لو َّ
متفقوف ال ٨بتلفوف.
ُ – ألف الذم ينفيو ينظر إٔب أف الكل كبلـ اهلل  ،كمن حي كونو كبلـ اهلل
 فبل فاضل كال مفضوؿ.
أيضا حيثية بلوغ الكل أقصى درجات الببلغة كالفصاحة.
ِ – ينظر إليو ن
ككل القرآف على مستول كاحد من حي الببلغة كالفصاحة ،كقد بلغ قمة الذركة.
فمثبل :سورة اإلخبلص أبلغ كأفضل ما يكوف ُب التوحيد.
ن
كسورة ا٤بسد أبلغ كأفضل ما يكوف ُب بأّا (ُب ذـ أيب ٥بب.)..
فبل نقارف بْب سورتْب ُب موضعْب ٨بتلفْب.
٧ببل للنزاع فيها.
فالناُب يتكلم من حيثيات ال ٪بد ن
أجرا أكثر من سورة كذا.
كا٤بثبت يثبت أف للسورة الفبلنية ن
كىذا ال خبلؼ فيو لثبوت النص.
أك موضوع السورة الفبلنية أعظم من موضوع سورة أخرل.
فموضوع سورة اإلخبلص –مثبل -أعظم من موضوع سورة ا٤بسد...كىكذا.
كيصح أف نقوؿ –مثبل :-فضل سورة النساء على سورة البقرة من حي اشتماؿ
النساء على كذا ككذا .من ٧باضرة ُِْٕٗٗ/ُُ/ـ كلية أصوؿ الدين القاىرة .أ.د إبراىيم خليفة
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أسَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّامي الس َّ َّ َّ َّ َّ َّور
الشارع ا٢بكيم ٓب يضع اسم السورة إال على ٛباـ مسماىا عندما تتكامل ٪بومها.
فإف منع مانع فعلى األقل على معظم ا٤بسمى.
فلو جاء كاحد كأخذ من ا٤بنضدة شيئنا فإين أستطيع أف أقوؿ إهنا بدكنو منضدة ،كلكِب
ال أقوؿ على القطعة ا٤بقطوعة إهنا منضدة.
كلكن يقاؿ للجاسوس :عْب؛ ألف العْب ىي ا١بزء األىم ُب ا١باسوس؛ كلذل صح
اإلطبلؽ.
كالرقبة تطلق على العبد؛ ألف الرقبة ىي ا١بزء الذم فصل من صاحبو زاؿ صاحبو؛
كلذل صح اإلطبلؽ.
كلكن عندما أقوؿ :ىذا إصبع ،كأقصد األ٭بلة ،فبل يصح إال مع كجود نكتة ،كما ُب
ََُْ َ َ
َ
ٍّ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
قولو  :ﵟَيػئن أصةثِػًٓ ِِف آذاُ ِ ًِٓ ٌَِ الصٔاغ ِِقﵞ [البقرة.]ُٗ:

فاسم الشيء موضوع لتماـ معناه ،فإف ٓب نقل على ٛبامو فبل أقل من أف يقاؿ على
ا٤بعظم.
سلَّمنا أف النجم اليسّب يصظح إعطاء السورة عنواهنا العاـ
من ٧باضرة ُُٕٓٗٗ/ُِ/ـ كلية أصوؿ الدين القاىرة .أ.د إبراىيم خليفة
كتفصيل القوؿ فيو ُب (التفسّب التظليلي لسورة النساء) (ص.)ِِ-ُٓ:
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كُب (التفسّب التظليلي لسورة النساء)" :أف البظ
ينظصر ُب دائرتْب اثنْب ال ثال ٥بما:

عن سر التسمية ٯبب أف

أولهما :أف يكوف سر التسمية ىو بياف موقع السورة من القرآف الكرمي ،كذل

منظصر ُب سورة كاحدة ىي :الفاٙبة ،أك فاٙبة الكتاب؛ فإف تسمية ىذه السورة بذل
إ٭با ىي لبياف ٧بلّْها من القرآف ،كأهنا أكلو كافتتاحو ،كإف ٓب ٲبنع كوف ذل ىو ا٤بقصود ُب
مقصودا إٔب جانبو بالتبع لو كوف السورة بوصفها فاٙبة القرآف قد
األصالة أف يكوف
ن
اشتملت على أكمل ما تعارؼ عليو البلغاء من براعة االستهبلؿ ا٤بعركفة كا٤بستظسنة ُب
فاٙبة كل كبلـ بليغ.
كأما الدائرة الثانية فهي أف يكوف سر التسمية ىو بياف أبرز ا٤بوضوعات ،أك قل:

ا٤بوضوع األبرز ُب السورة ،كٕبي تعد ىذا ا٤بوضوع ٗبثابة نقطة االرتكاز الٍب تدكر من
حو٥با حلقة موضوعات السورة بأسرىا أك بعبارة أخرل ٗبثابة ا٤بركز للدائرة –كما يقوؿ
ا٤بهندسوف.-
أك بعبارة ثالثة ٗبثابة احملور للفل –كما يقوؿ ا١بغرافيوف كالفلكيوف.-
كىذه الدائرة يتسع نطاقها حٌب تشمل ٝبيع سور القرآف باستثناء التسمية بالفاٙبة
–حسبما سبق ل .-
يقوؿ الزركشي ُ ب (الربىاف) إذ يقوؿ ُب آخر النوع الرابع عشر الذم عقده
ُب كتابو الربىاف للظدي عن معرفة تقسيم القرآف ٕبسب سوره ،كترتيب السور كاآليات
كعددىا ،إذ يقوؿ :خاٛبة أخرلُ :ب اختصاص كل سورة ٗبا ٠بيت
ينبغي النظر ُب كجو اختصاص كل سورة ٗبا ٠بيت بو ،كال ش أف العرب تراعي
ُب الكثّب من ا٤بسميات أخذ أ٠بائها من نادر أك مستغرب يكوف ُب الشيء من خلق أك
صفة ٚبصو ،أك تكوف معو أحكم أك أكثر أك أسبق إلدراؾ الرائي للمسمى.
كيسموف ا١بملة من الكبلـ أك القصيدة الطويلة ٗبا ىو أشهر فيها كعلى ذل
جرت أ٠باء سور الكتاب العزيز ،كتسمية سورة البقرة ّٔذا االسم؛ لقرينة ذكر قصة البقرة
ا٤بذكورة فيها ،كعجيب ا٢بكمة فيها.
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ك٠بيت سورة النساء ّٔذا االسم؛ ٤با تردد فيها من كثّب من أحكاـ النساء.
كتسمية سورة األنعاـ ٤با كرد فيها من تفصيل أحوا٥با ،كإف كاف قد كرد لفَ األنعاـ
َ َ ََْْ ِ َُ ًَ َ ً
ْحٔىح َوـ ْصشةﵞ
ُب غّبىا إال أف التفصيل الوارد ُب قولو تعأب :ﵟوٌَِ األجػةم
َْ ُ ُْ ْ ُ
َ
َ
َ
[األنعاـ ،]ُِْ:إٔب قولو :ﵟأم نِذً شٓساءﵞ [األنعاـٓ ،]ُْْ:ب يرد ُب غّبىا كما كرد ذكر
النساء ُب سور إال أف ما تكرر كبسط من أحكامهن ٓب يرد ُب غّب سورة النساء ،ككذا
سورة ا٤بائدة ٓب يرد ذكر ا٤بائدة ُب غّبىا ،فسميت ٗبا ٱبصها"(ُ).
كإف كاف ىذا العبلمة ٓب يتقن الَبكيز على خصوص النطاؽ الذم كصفنا ل ُب
ىذه الدائرة –كما تراه.-
كتفصيل القوؿ فيو ُب (التفسّب التظليلي لسورة النساء) (ص.)ِِ-ُٓ:

ح َّاال (أو)
كلمة (أك) قد ترد ٤بنع ا٣بلو كمنع ا١بمع كما لو كقعت أك بْب نقيضيْب أك ضدين
ا٤بساكيْب للنقيضْب ،كما تقوؿ :إما أف يكوف ليل أك هنار
ٝبيعا؟ ال
فهل ٯبوز ا٣بلو من الليل كالنهار ن
ىل ٯبمع بينهما؟ ال
فبل ٯبوز ا١بمع بْب النقيضْب كال ارتفاع النقيضْب.
فإف كاف الضداف ليسا مساكيْب للنقيضْب ،كما ُب قولنا :ىذا الثوب إما أسود
أسودا أبيض ،فهي ىنا مانعة للجمع فقط.
كإما أبيض ،فمن ا٤بمكن أف يكوف ليس ن
(ُ) الربىاف ُب علوـ القرآف (ُ ،)ُِٕ -َِٕ/كانظر :اإلتقاف ،للسيوطي (ُ.)ُٕٗ/
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فبل ٲبكن اجتماع السواد كالبياض ،كلكن ٲبكن ا٣بلو عن السواد كالبياض.

َُ ُ َ َ ْ َْ َ ْ ُ َُ ْ ٌَْ َْ ُ َُ ْ َ َ ٌ َ
ﵟـَيْيَ ْ
د َشر ٍّاذل َ
ٌ
صيجًٓ ـ ِذِح أو ي ِصيجًٓ غشاب أ ِحلًﵞ
ِيَ ُيةى ِفٔن خَ أم ِصه ِ أن د ِ
ِ

معا ،كلكن ال ٱبلو
[النور ،]ّٔ:منعت ا٣بلو دكف ا١بمع .فمن ا٤بمكن اجتماع الفتنة كالعذاب ن
األمر من أحدٮبا.
٢بما
ك(أك) قد ال ٛبنع ا١بمع كال ٛبنع ا٣بلو ،كما ُب اإلباحة٫ ،بو قول  :يك ٍل ٠ب نكا أك ن
ٯبوز ا١بمع بينهما ،كٯبوز أف ال يأكل منهما.
فاإلباحة ٘بوز ا١بمع كا٣بلو.
ىندا أك أختها.
كالتخيّب ٯبوز ا٣بلو ،كال ٯبوز ا١بمع ،كما ُب قول  :تزكج ن
قاؿ ابن مال ُ ب (األلفية):
كا ٍش يك ٍ كإضراب ّٔا أيضا ي٭بًي(ُ).
ىخيّْػ ٍر أىبًػ ٍح قى ّْسػ ػ ػ ػ ػ ٍم ىكأ ٍىًّٔ ػ ػ ػ ػ ًم
من ٧باضرة..أ.د إبراىيم خليفة

(ُ) كقد فصلت القوؿ ُب ذل ُب كتايب( :كسائل اإلقناع ُب القرآف الكرمي)ُ ،ب مبظ  :توظيف جزئيات ا٤بنطق
َ ُ َ ٍّ
ُب فهم كاستخراج مدلوالت النص .كُب (التفسّب)(" :أك) مانعة ا١بمع٫ ،بو :قولو  :ﵟكةلٔا دةَّللِ
ْ
ََُْ َ ْ ُُ ُ ُ َ
ً َ َ ُ َ
َ ُ َ
ه َ ﵞ [يوسف .]ٖٓ:قاؿ اإلماـ ابن عرفة
تفذأ دشنص ي
ٔظؿ َخ ٍّ دسٔن َخ َصطة أ ْو دسٔن ٌ ََِ ال َٓةى ِ ِ

َ َ
َ َ ْ ٍّ
( :أك) مانعة ا١بمع فقط ،كليست مانعة ا١بمع كا٣بلو .كقولو  :ﵟ َوآر ُصون ُم ْص َج ْٔن ِألمصِ اَّلل ِ
إ ٌٍّة ُح َػ ّش ُِب ُٓ ًْ ٍّ
ٔب َغيَيْٓ ًْ َو ٍّ ُ
ِإَوٌة َح ُذ ُ
ِيً َخه ٌ
اَّلل َغي ٌ
ِيًﵞ [التوبة .]َُٔ:قاؿ اإلماـ ابن عرفة " :ىذه
ِ
ِ

القضية ليست مانعة ا٣بلو ا٤بنع االصطبلحي ،كإ٭با ىي مانعة ا١بمع ،كأما ا٣بلو من األمرين فبل" درر
ٍّ
َ َ
ا٤بعرفة من تفسّب اإلماـ ابن عرفة (ُ .)َُّ -َّٗ/ك(أك) مانعة ا٣بلو٫ ،بو قولو  :ﵟإ ِن ِِف ذل ِم
َ ْ

َ

َ َْ

َ َْ

ت أ ْو خى َِق ٍّ
الع ٍْ َع َو ُْ َٔ َشٓ ٌ
ذلِك َصى ل ٍَِ َْ ا َن ُسل كي ٌ
يسﵞ [ؽ .]ّٕ:فإف (أك) ىنا مانعة ا٣بلو ،ال مانعة ا١بمع؛
ِ

فإف إلقاء السمع ال ٯبدم بدكف سبلمة القلب كما يلوح بو قولو :ﵟ َو ُْ َٔ َشٓ ٌ
يسﵞ ،أم :حاضر الفهم ،أك
ِ

حاضر القلب؛ ألف من ال يفهم ُب حكم الغائب ،كإف حضر ٔبسمو فهو ٓب ٰبضر بفهمو .كقولو :
َ ٍّ َ ُ َ َ ٍّ َ َ َ
َ
َ ُ َ
ﵟـإ ِ ٌٍّة ُصِ َي ٍِّم َبػْض اذلِي ُػ ُِسْ ًْ أ ْو ج َذ َٔذ َي ٍِّم ـإِحل ْ َِة يُ ْص َج ُػٔنﵞ [غافر .]ٕٕ:قاؿ اإلماـ ابن عرفة :
َ
"ىذه شرطية منفصلة مانعة ا٣بلو من عْب مقدمها كنقيض تاليها ،أم :ﵟـإ ِ ٌٍّة ُُ ِص َي ٍِّ َمﵞ قبل كفات
َ ٍّ
َ َ َْ ُ ْ َ ُ َ
َ ُ َ َ ٍّ َ
ٔنﵞ فننتقم منهم على كل حاؿ" درر ا٤بعرفة
ﵟ َب ْػض اذلِي ُػ ُِسْ ًْ أ ْو ج َذ َٔذ َي ٍِّمﵞ قبل ذل ﵟـإِحلِة يصجػ

(ُ.)ُّّ -ُِّ/
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المناسبة
بعض العلماء يقوؿ :ال يصح أف يطلب التناسب بْب بعض سور القرآف كبعض ،بل
حٌب ال ٰبسن أف يطلب التناسب بْب بعض ٪بوـ القرآف كبعض ،كإ٭با يطلب التناسب بْب
أجزاء النجم الواحد سواء كاف بعض سورة أك سورة كاملة ،فلو نزلت سورة كاملة ٲبكن أف
٪بوما فبل تيعقد ا٤بناسبة بْب النجوـ؛ ألف النجوـ
تطلب التناسب بْب أجزائها ،كلكن لو نزلت ن
فضبل عن السور نزلت على حسب الدكاعي كا٤بقتضيات ،ككما ال ٰبسن أف تتطلب مناسبة
ن
فمثبل عندما نقوؿ :النجم الفبلين
بْب األحداث كالدكاعي فكذل النجوـ ا٤بعا١بة لؤلحداث ،ن
مثبل -فبل نستطيع أف
نزؿ يعاِب سرقة ،كالنجم الفبلين نزؿ ُب غزكة ،كالثال ُب قضية نفاؽ – ن
مثبل....-اْب.
نقوؿ :ىناؾ صلة بْب سرقة كبْب غزكة – ن
لف لفو ،كحاكؿ الشوكاين
ىذا كبلـ اإلماـ عز الدين بن عبد السبلـ  كمن َّ
 أف ينصر ىذا القوؿ ُب (فتح القدير) بأقصى ما استطاع ُب تفسّب قوؿ اهلل :

ُ
ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ٍّ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ
ْ
َ
َ َ
وف ث َػ ْٓس ُِك ًْ ِإَويٍّةيَ
ﵟية ث ِِن إِسانِيو اذنصوا ُ ِػٍ ِ اى ِ خجػٍخ غييسً وأوـٔا ثِػٓسِي أ ِ ِ
(ُ)
َ َُْ
ٔنﵞ [البقرة. ]َْ:
ـةرْج ِ

فمن يقوؿ ىذا الكبلـ كبلمو ُب ك واد كتطلب ا٤بناسبة ُب ك واد آخر.
فكبلمكم يصح لو كنا نتطلب ا٤بناسبة بْب النجوـ ا٤بَبتبة ترتيبنا نزكليِّا ،فنظن
عندما نطلب ا٤بناسبة بْب سور القرآف ،أك ٪بوـ السورة الواحدة نطلبها على حسب
الَبتيب ا٤بصظفي .قاؿ الشيخ كٕب الدين ا٤بلوم :قد كىم من قاؿ :ال يطلب لآلم
الكرٲبة مناسبة ألهنا على حسب الوقائع ا٤بفرقة .كفصل ا٣بطاب أهنا على حسب الوقائع

(ُ) انظر :فتح القدير (ُ.)ٖٔ -ٖٓ /
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كتأصيبل ،فا٤بصظف كالصظف الكرٲبة على كفق ما
تنز نيبل ،كعلى حسب ا٢بكمة ترتيبنا
ن
ُب الكتاب ا٤بكنوف مرتبة سوره كلها ،كآياتو بالتوقيف ،كحافَ القرآف العظيم لو استفٍب
ُب أحكاـ متعددة أك ناظر فيها أك أمبلىا لذكر آية كل حكم على ما سئل ،كإذا رجع
إٔب التبلكة ٓب يتل كما أفٌب ،كال كما نزؿ مفرقنا ،بل كما أنزؿ ٝبلة(ُ).
فبدال من اف ٘بعلوا ىذا
كىذا الذم ندعي أنو يسهم ُب إعجاز القرآف الكرمي ،ن
بديعا كفق إليو العلماء تعارضوف ذل .
شيئنا ن
من ٧باضرة ُِِٕٗٗ/ُِ/ـ كلية أصوؿ الدين القاىرة .من ٧باضرة..أ.د إبراىيم خليفة
كأصل الكبلـ كتفصيل القوؿ فيو ُب (التفسّب التظليلي لسورة النساء) (ص.)ٖٖ-ٖٔ:

كقد بْب األستاذ الدكتور إبراىيم خليفة  السبيل ا٤بثلى إٔب ٙبصيل ا٤بناسبة،
حي قاؿ " :إف ل ُب تطلب ا٤بناسبة بْب السور سبيلْب:

إحداهما :ما أ٠بيو( :المسلك العام) ،كأعِب بو :أف نعقد ا٤بناسبة بْب موضوع

السورة السابقة ،كموضوع السورة الٍب أنت بصدد القوؿ ُب تفسّبىا ،أك قل :بْب الركح
العامة السارية ُب كياف السورة السابقة كلو ،كبْب الركح العامة السارية ُب كياف السورة
الٍب ستفسرىا كلو كذل .
كالسبي األخرى ما أ٠بيو( :المسلك الخا ) ،كأعِب بو :أف تطلب ا٤بناسبة

بْب آية ُب سورت الٍب أنت بصدد تفسّبىا ،كأخرل ُب السورة السابقة عليها ،كغالبنا ما
يكوف ذل بْب خاٛبة السابقة ،كفاٙبة البلحقة ،كإف ٓب ٲبنع ذل من تطلب ا٤بناسبة بْب
غّب الفاٙبة كا٣باٛبة ،كفاٙبٍب السورتْب أك خاٛبتيهما أك آية ُب كسط ىذه كأخرل ُب
جرا.-
كسط تل –كىلم ِّ

(ُ) انظر :اإلتقاف ُب علوـ القرآف (ّ ،)َّٕ/معَبؾ األقراف (ُ ،)ْْ/الربىاف ُب علوـ القرآف (ُ،)ّٕ/
مناىل العرفاف (ُ.)َٖ/
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فأما السبيل األكؿ أك ا٤بسل األكؿ فقد ذىل عنو أغلب ا٤بفسرين ،بل كافتهم ُب
أغلب السور القرآف فيما أعلم.
ٕبي ٓب يعن الكاتبوف منهم ُب بياف ا٤بناسبات ،كىم قلة على أية حاؿ بالنسبة
للتاركْب ٥با بالكلية .أقوؿٓ :ب يعن ىؤالء إال با٤بسل الثاين فظسب ،كٕبي عدكا ىذا
ا٤بسل كافينا ،بل بالغنا أقصى درجات الكفاية ُب بياف ارتباط بعض القرآف ببعض ،مع
أف ىذا ا٤بسل عندم بل عندم كل من تأملو بنصفة كتبصر ضعيف ال يكفي مثلو ُب
٘بلية حكمة القرآف الكرمي البالغة ،كعظمتو السابغة ُب ركعة ارتباطو ،كإعجاز ىذا
االرتباط؛ إذ غايتو الربط بْب ٦برد آية كآية أخرل –كما قلنا .-فأما أف يربط بْب كافة
السورة السابقة كأختها البلحقة فهو ٗبعزؿ عن ىذه الطلبة الشريفة بالكليةٖببلؼ ما
ذىلوا عنو ٩با نسميو( :ا٤بسل العاـ)؛ فإن تعقد ا٤بناسبة ُب ىذا ا٤بسل بْب موضوعي
السورتْب ،أك بْب ركحيهما العامْب ،تكوف قد ربطت بأكثق رباط بْب كافة جزئيات ىذه،
ككافة جزئيات تل  ،كىو ما يربز حقِّا ركعة القرآف ،ك٠بو إعجازه ُب ىذا آّاؿ"(ُ).
كتفصيل القوؿ فيو ُب (التفسّب التظليلي لسورة النساء) (ص.)ٗٓ-ٖٗ:

(ُ) التفسّب التظليلي لسورة النساء (ص.)َٗ-ٖٗ:
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ترتيل النزول
مسألة نزكؿ السور كما ىي ٦بافية ٤بنطق ا٤بنقوؿ فهي ٦بافية ٤بنطق ا٤بعقوؿ.
كاستندنا ُب أمر ا٤بعقوؿ إٔب كاقع أمر القرآف الكرمي ،كأنو كاف يتنزؿ على أثر
أسباب نزكؿ ،يعِب :كقائع ٙبدث فتعا١بها ٪بوـ الذكر ا٢بكيم ،كأف ىذه النجوـ ٓب يكن
يراعى فيها إطبلقنا ،فقضية الَبتيب النزكٕب؛ ألف الَبتيب على حسب الوقائع غّب ٩بكن.
مثبل عندما ٙبب أف ترتب تقوؿ( :سرقة –لعاف -قتل -زنا-
أنت ن
يعِب :ى
غزكة...اْب).
مثبل-؟
مثبل بْب الزنا كبْب غزكة كذا – ن
فما كجو الصلة ن
افقا للمعقوؿ عندما نقوؿ :نزلت سورة كذا ٝبلة كاحدة أك
فالسور نرتبها ترتيبنا مو ن
٪بوما متفرقة غّب متفاصلة بنجم آخر غّبىاٍ ،ب نزلت بعدىا سورة على الوضع نفسو،
ن

٪بوما ال يفصل بينهما بنجم آخر.
كإما ن

من ٧باضرة..أ.د العبلمة إبراىيم خليفة.
كأصل الكبلـ كتفصيل القوؿ فيو ُب (التفسّب التظليلي لسورة النساء) ،فقد حقق األستاذ الدكتور ذل ٗبا ٓب
يسبق إليو ُب كبلـ مطوؿ من (ص)ْٕ:إٔب (ص.)ٖٔ:
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بين المبتدأ والخبر
معلوما؛ ألف ا٢بكم على آّهوؿ غّب يمتىصور فضبل
الشَّأف ُب ا٤ببتدأ أف يكوف ن
عن أف يفيد ،فإذا كنت ال تعرؼ آّهوؿ كيف تعرؼ ا٢بكم عليو؟
٧بمدا ،فإنو يقوؿ :من
فعندما تقوؿ لشخص٧ :بمد ُب الدار ،كىو ال يعرؼ ن
٧بمد؟
فينبغي االستفسار عنو ٍب ا٢بكم عليو.
مفيدا.
احملكوـ ٯبب أف يكوف ن
٦بهوال لكي يكوف ا٣برب ن
كُب (٧بمد قائم) ىذه ا١بملة ا٣بربية ٯبب أف يتظقق فيها أمراف:
معلوما.
ُ – أف يكوف ا٤ببتدأ (احملكوـ) ن

٦بهوال.
ِ – أف يكوف ا٣برب (احملكوـ بو) ن
معلوما لكانت ا١بملة غّب مفيدة.
فلو كاف ن
فعندما تقوؿ لشخص :أبوؾ فبلف ،أك السماء فوقنا ،أك األرض ٙبتنا ،أك الكل
أعظم من ا١بزء...فإف كبلم ال يفيد.
معلوما فإف كبلم يكوف غّب مفيد.
فاحملكوـ بو عندما يكوف ن
فعند إخبارؾ بأمر من األمور ٯبب أف يتظقق أمراف:
ُ -فائدة ا٣برب ،يعِب :إعبلـ ا٤بخاطب ٕبكم ٯبهلو ،فإف كاف ا٤بخاطب عا٤با
با٢بكم فلم يبق إال الزـ الفائدة.
ِ – الزـ الفائدة بأف تعرفو أن أيها ا٤بتكلم عآب با٢بكم.
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فعندما نفَبض أف إنسانا ال تريد أف تقوؿ لو اسم صديق  ،فقاؿ ل  :اسم
صديق فبلف ،فهو ال يعرف اسم صديق  ،ففائدة ا٣برب ىنا ٓب تتظقق؛ ألف
ا٤بخاطب عآب با٢بكم.
كإ٭با الغرض الزـ الفائدة ،كىي إعبلـ ا٤بخاطب أف ا٤بتكلم عآب با٢بكم.
ُ ٌَ ََْ َْ َ
فعنػدما يقػوؿ اهلل  :ﵟظززٔرة خُضجلةْززةﵞ [النػػور ]ُ:فهػل يريػد إعػبلـ ا٤بخػػاطبْب
با٢بكم؟ ال؛ ألف ا٤بخػاطىبْب ّٓػرد أف يعلمػوا أف ىػذه سػورة فهػم يعلمػوف أف القػرآف الكػرمي
ٝبيعػػا فضػ نػبل
ال بػ َّػد أف يكػػوف كحينػػا؛ فإنػػو مػػن ا٤بعلػػوـ بالػػدين بالضػػركرة بالنسػػبة للمسػػلمْب ن
عن الصظابة  الذين ٰبضركف الوحي ،كيشهدكف كقائع التنزيل.
فػػإذا ٓب يصػػلح ذل ػ فهػػل يصػػلح الزـ الفائػػدة كىػػو إعػػبلـ ا٤بخػػاطبْب أف ا٤بػػتكلم
عػػآب بػػا٢بكم؟ بالتأكيػػد ال يصػػلح؛ ألف ا٤بخػػاطبْب قػػاطعوف بعلػػم اهلل  ،فكيػػف ٱبػػرب
بشيء أك ٰبكم بو كال يكوف عا٤با بو ،فهم قاطعوف بعلم اهلل
كقد قاؿ شيخ اإلسبلـ أبو السعود  :إف سورة ال يصح أف تكوف مبتدأ؛
معلوما ،كسورة بالنسبة ٥بم أمر ٦بهوؿ.
ألف ا٤ببتدأ ٯبب أف يكوف ن
كاألمر آّهوؿ ا٤بفركض أنو ا٣برب ،كلكنو ىنا معلوـ ،فبل يصح إعبلمهم بعلم اهلل
 بو فهم قاطعوف بذل (ُ).
كقد أجاب العلماء عن ىذا كقالوا٫ :بن مسلموف أف ىذا الَبكيب ا٣بربم ال
منظصرا ُب ىذا.
ينفع فيو الفائدة ،كال الزـ الفائدة ،لكن الغرض ليس
ن
.

(ُ) نص ما قالو أبو السعود " :ﵟ ُظ َ
ٔرةٌﵞ خرب مبتدأ ٧بذكؼ أم ىذه سورة كإ٭با أشّب إليها مع عدـ سبق
َ ْ

َْ َ َ
ةْةﵞ مع ما
ذكرىا ألهنا باعتبار كوهنا ُب شرؼ الذكر ُب حكم ا٢باضر ا٤بشاىد .كقولو  :ﵟخُضجل

عطف عليو صفات ٥با مؤكدة ٤با أفاده التنكّب من الفخامة من حي الذات بالفخامة من حي الصفات
كأما كوهنا مبتدأ ٧بذكؼ ا٣برب على أف يكوف التقدير فيما أكحينا إلي

سورة أنزلناىا فيأباه أف مقتضى

ا٤بقاـ بياف شأف السورة الكرٲبة ال أف ُب ٝبلة ما أكحي إٔب النيب  سورة شأهنا كذا ككذا."..
تفسّب أيب السعود (ٔ ،)ُٓٓ/كانظر :فتح القدير ،للشوكاين (ْ.)ٓ/
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فأنت تتكلم عن الغرضْب األصليْب ،لكن ىناؾ أغراض أخرل فرعية كثّبة،
منها :ا٤بدح ،كالتظسر ،كاالمتناف......اْب.
ُ
ّ
فعندما تقوؿ امرأة عمراف :ﵟ َر ِّب إ ِ ِّن َو َط ْػ ُذ َٓة خجْ َثﵞ [آؿ عمراف .]ّٔ:فهي ال تريد
أف تفيد اهلل َّ 
أف الٍَّب كضعتها أنثى ،كما َّأهنا ال تريد أف تعلم اهلل َّ أهنا عا٤بة
بديهيَّ .
كإ٭با غرضها من ا٣برب إنشاءي (التَّظسر) ،فهي
بكوف ا٤بوضوعة أنثى ،كىذا أمر
ّّ
ٰبرركف (لبيت ا٤بقدس)
كانت تريد ا٤بولود ذى ىكنرا لكي هبو (لبيت ا٤بقدس) ،كقد كانوا ال ّْ
إال ُّ
الذكور ،فخاطبت رَّّٔا  على سبيل التَّظسر على ما فاها من رجائها ،كخبلؼ
قدرت؛ َّ
ما َّ
ألهنا كانت ترجو أف تلد ذى ىكنرا يصلح للخدمة(ُ).
فكذل عندما يقوؿ اهلل  :فيما أكحينا إلي سورة ،أك ٩با يتلى عليكم
سورة ،فليس ا٤بقصود ىنا فائدة ا٣برب ،كال الزـ الفائدة ،كإ٭با ا٤براد :مدح السورة ،أك
االمتناف عليهم ّٔذه السورة.
فأنت إذا أعطيت إنسانا عطية كٓب يشكر عطيت أك قابل با١بظود ،فأنت
تقوؿ لو :إين أعطيت كذا ككذاٛ ،بًب عليو ٗبا فعلت ،فأنت ال تقصد إخباره بفائدة
ا٣برب كال ببلزـ الفائدة ،كإ٭با ا٤بقصود االمتناف ،فاهلل  ٲبًب على النيب 
كا٤بؤمنْب بأنو أنزؿ السورة العظيمة البالغة من العظم كذا ككذا ،فا٤بقاـ مقاـ مدح ،كىو
مصظح لكوف السورة مبتدأ(ِ).
من ٧باضرة السبت ُُِٖٗٗ/ّ/ـ من ٧باضرة..أ.د إبراىيم خليفة

(ُ) انظر :ركح ا٤بعاين (ّ ،)ُّٔ–ُّْ/الكشاؼ (ُ ،)ِْٓ/البظر احمليط (ِ ،)ْٕٓ-ْٓٔ/كالتَّظرير
احملرر الوجيز (ُ ،)ِْٓ-ِْْ/تفسّب
كالتَّنوير (ّ ،)ِٓٔ/ِّ( ،)ِّّ/كنظم الدُّرر (ِ ،)ُٕ/ك َّ
الثَّعاليب (ُ.)ٔ/ْ( ،)َِٔ/

(ِ) انظر أكجو اإلعراب بالتفصيل ُب (تفسّب سورة النور) ،للعبلمة األستاذ الدكتور إبراىيم عبد الرٞبن خليفة
( ص ،)ِٓ-ِّ:من مطبوعات كلية أصوؿ الدين ،القاىرة ،الطبعة القدٲبة.
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إذا قصد من ال ملة الخبرية غرا آخر غير فائدة الخبر وغير الزم الفائدة
ب ن قصد ا المتنان والمدح أو التحسر فه تبقى ال ملة معه على خبريتها أم
خبرا في اللفظ ،وإنشاء في المعنى؟
تتحول إلى اإلنشائية بحي تكون ً
من ا٤بعلوـ أنو كي تبقى ا١بملة على خربيتها لفظنا كمعُب إذا كانت ٙبتمل الصدؽ

كالكذب لذاها ،أك بعبارة أخرل ٥با نسبة ُب ا٣بارج ،فعندما تقوؿ :قاـ زيد ،أك مات
عمرك.
فقولنا :مات عمرك ،ىذه ا١بملة إف كاف ٥با نسبة كأنت تقصد حقيقة ا٤بوت ،أم:
فعبل -بوقوع ا٤بوت على
مثبل :إف كاف ا٤بقصود من ىذه األخبار – ن
قاـ ا٤بوت بعمرك ،ن
عمرك صار ٥با نسبة ُب ا٣بارج.
لكن لنفرض أف مقصودؾ ليس اإلخبار ٗبوت عمرك ،كإ٭با قصدؾ التظسر على
موتو .فكون تتظسر أك ال تتظسر نفسي ال يطلع عليو إال عبلـ الغيوب
 ،ال قياـ ٤بدلولو ُب ا٣بارج.
فالنسبة الٍب ال مدلوؿ ٥با ُب ا٣بارج ،كالٍب ال ٙبمل الصدؽ كالكذب ىي
اإلنشائية.
كاإلنشاء نوعاف(ُ):

األول( :اإلنشػػاء الطَّلػػيب) :كىػػو مػػا أفػػاد طلبن ػا بالوضػػع ،فيطلػػب بػػو ٙبصػػيل غػػّب
َّ

حاصل ُب ا٣بارج(ِ) .فإف كاف ا٤بط ػلوب ذكػر ا٤باىيَّػة فهػو االس ػتفهاـ .كإف كػاف ا٤بطلػوب
الكف عنها فهو هني .كىكذا(ّ).
إٯباد ا٤باىيَّة فهو أمر ،أك ُّ
ي

(ُ) الفرؽ بْب ا٣برب كاإلنشاء من ثبلثة أكجو - ُ :أف ا٣برب قوؿ ٰبتمل الصدؽ كالكذب لذاتو – ِ .كا٣برب ال
يتوقف حصوؿ مدلولو على النطق بو - ّ .كا٣برب حكاية أمر حاصل ُب الواقع .كقولنا :الشمس طالعة،
فهو خرب ٰبتمل ،كال يتوقف حصولو على النطق بو.
ا٤بطوؿ شرح
(ِ) ألنَّو إذا كاف طلبنا استدعى مطلوبنا غّب حاصل كقت الطَّلب؛ المتناع طلب ا٢باصل .انظرَّ :
تلخيص ا٤بفتاح (ص.)ِِْ:
ا٤بطوؿ شرح تلخيص
(ّ) ينظر تعريف (اإلنشاء الطَّليب) ُب شركح تلخيص ا٤بفتاح (ِ )ِّْ/فما بعد .كانظرَّ :
ا٤بفتاح ،مع حاشية ا٤بّب سيد شريف (ص .)ِِٓ–ِِْ:كلتوضيح ذل يقاؿ :عندما تقوؿ لشخص=:
343

ػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

الثَّاني( :اإلنشاء غّب الطَّليب)(ُ) .كيذىب بعػض األصػوليْب إٔب أف قسػمة الكػبلـ
ػب ،أك إنشػػاءه .خػػص أصػػظاب ىػػذا القػػوؿ الطَّلػػب ٗبػػا ٠بَّػاه
ثبلثيٌػة ،فهػػو َّإمػا خػػربه ،أك طلػ ه
غ ػ ػػّبىم (اإلنش ػ ػػاء الطَّل ػ ػػيب) ،كاإلنش ػ ػػاء ٤ب ػ ػػا ع ػ ػػداه ،كػ ػ ػػ( :ألف ػ ػػاظ العق ػ ػػود) ٫ب ػ ػػو( :بع ػ ػػت)
ك(اشَبيت).
َّ
ػتفهاـ كالتَّمػِب كالنّْػداء(ِ) .كيػدخل
األمر كالنَّهي كاالس ي
كيدخل ُب (اإلنشاء الطليب) ي
ُب اإلنشاء غّب الطَّليب أفعاؿ ا٤بدح ك َّ
الق ىسم(ّ).
الذـ ،كفعبل التَّعجب ،ك ى
= (قم) ،فقد قاـ بنفس طلب القياـ منو ،كعندما تقوؿ لشخص( :ال تقم) ،فقد قاـ بنفس عدـ
القياـ ،كعندما تقوؿ لشخص( :ليتو يقوـ) ،فقد قاـ بنفس ٛبِب القياـ ،كعندما تقوؿ لشخص( :لعلَّو
ترجي القياـ ،كعندما تقوؿ لشخص( :ىبل يقوـ) ،فقد قاـ بنفس ا٢ب ُّ
يقوـ) ،فقد قاـ بنفس
ّْ

السؤاؿ..
كاإلزعاج ،كعندما تقوؿ لشخص( :ىل تقوـ؟) ،فقد قاـ بنفس االستخبار ك ُّ
طلب كأفعاؿ ا٤بقاربة ك ً
(ا٤بطوؿ) "كغّب و
أفعاؿ ا٤بدح ك َّ
ب ك(كم) ا٣بربيَّة
الذـ ً
كر َّ
(ُ) كُب َّ
كصيغ العقود كال ىق ىسم َّ
كلعل ي
ا٤بطوؿ شرح تلخيص ا٤بفتاح (ص.)ِِْ:
ك٫بو ذل "َّ .
(ِ) كقد يقاؿ :إ َّف النّْداء منو ما ىو خرب ال إنشاء ،كىو النّْداء بصفة ٫بو( :يا فاسق) ك(يا فاضل)؛ الحتماؿ
الصفة.
الصدؽ كالكذب ُب تل
ّْ
ّْ
ألفعلن) ،فهو إنشاءه ،كليس فيو طلب ،فكون
(ّ) َّأما (اإلنشاء غّب الطَّليب) فهو كال ىق ىسم ،فإذا قلت( :كاهلل
َّ
تقسم يعِب أف يكوف ُب نفس ال ىق ىس يمَّ ،
فإف صيغةى ال ىق ىسم كاضظة ،لكن ىل تػي ٍق ًس يم حقيقةن أك ال؟ ىل
ا٢باصل َّ
أف األحكاـ الشَّرعيَّة َّإ٭با تؤخ يذ من
ص يد ىؾ ُب نفس ال ىق ىس يم أك ال؟ ىذا شيءه ال نعرفو .ك
قى ٍ
ي

اإلنشاء ،أك ما كاف ُب معناه ،كذل َّ
أف ا١بملةى ا٣بربيَّة إذا خرجت عن الغرضْب األصليْب ( -فائدة
كعلنة من (البظر
ا٣برب) ،ك(الزـ الفائدة)  -فقد َّ
لت ا١بملةي إٔب اإلنشاء .كمن ذل قوؿ ا٢بارث بن ٍ
ٙبو ٍ
الكامل)( :قومي ىم قتلوا أميم أخي***فإذا رميت أصابِب سهمي)[ .انظر :دالئل اإلعجاز (ص– ُٗٓ:
ُٔٗ) ،كانظر :اإليضاح ُب علوـ الببلغة (ص ،)ْٖ:ا٤بزىر (ُ ،)ُّّ/ديواف ا٢بماسة (ص.])ْٔ:
اإلنشائي ىل يكوف با٢بقيقة أـ بآّاز؟ َّ
إف األغراض الٍَّب ٚبرج إليها ا١بملة ا٣بربيَّة
كالدّْاللة على ىذا ا٤بعُب
ّْ
ىي و
فكل ما ُب
معاف نفسيَّة ال نسب ىة ٤بدلو٥با ُب ا٣بارج ،فمن يقوؿ ن
السماء) َّ
أٝبل َّ
يتعجبُّ ،
مثبل( :ما ى
قائما بنفسو ،أك ليس كذل –فقد يتظاىر
ا٣بارج كوف َّ
السماء ٝبيلة أك غّب ٝبيلةَّ ،أما كوف التَّعجب ن
مثبل– فهذه و
قائم)،
بذل أك ٲبثّْل علينا ن
معاف نفسيَّة ال نسبةى ٤بدلو٥با ُب ا٣بارجٖ ،ببلؼ قولناَّ :
(٧بمد ه
ً
َّ
كذب ،فلهذا القوؿ نسبةه ُب ا٣بارجَّ .أما إذا
قائما فهو ه
قائما بالفعل فهو صدؽ ،كإف كاف ليس ن
فإف كاف ن
ً
دخيلة األنفس ،فبل نسب ىة ٤بدلو٥با ُب ا٣بارجَّ .أما عندما تقوؿ
كانت ا٤بسألة نفسيَّة ،فبل اطّْبلع لنا على
قائما؟..ال نعرؼ ،ككذل خركج ا٣برب من=
للمخاطىب( :قم) فهل طلب القياـ ه
قائم ُب نفس  ،أك ليس ن
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فإذا قصد من ا١بملة ا٣بربية غرض آخر غّب فائدة ا٣برب كغّب الزـ الفائدة بأف
قصد االمتناف كا٤بدح أك التظسر فهل تبقى ا١بملة معو على خربيتها أـ تتظوؿ إٔب
اإلنشائية؟ نزاع بْب العلماء.
مثبل-
كالذم ٬بتاره أننا إذا خرجنا عن الغرضْب األصليْب للجملة ا٣بربية كأردنا – ن
ا٤بدح كاالمتناف فقد خرجت ا١بملة عن ا٣بربية إٔب اإلنشائية.
كالذم اخَبناه ىو ما اختاره احملققوف من البلغاء ُب أمثاؿ ىذه ا٤بقامات ،كىو
الذم ماؿ إليو العبلمة السعد ُ ب (شرحو لتلخيص ا٤بفتاح)(ُ) ،أعِب :الشر ىح
با٤بطوؿ.
ا٤بعركؼ َّ
أف ا١بملة ا٣بربية إذا خرجت عن الغرضْب األصليْب ا٤بعركفْب (فائدة ا٣برب كالزـ
الفائدة) إٔب غرض آخر خرجت عن ا٣بربية إٔب اإلنشائية فقاؿ بقوؿ العبلمة ا٤برزكقي
 عندما ساؽ البيت الشعرم ا٤بعركؼ:
قومي ىم قتلوا أميم أخي

فإذا رميت أصابِب سهمي

(ِ)

=ا٣بربيَّة إٔب إرادة (ا٤بدح) مثبل ،أك َّ
(الذ ّْـ) أك االمتناف ،أك التَّظسر ،أك التَّعجب ،أك الرثاء...ال نسبةى
ألهنا و
٤بدلوؿ ذل ُب ا٣بارج؛ َّ
معاف نفسيَّة .كإذا كانت قد صارت إنشائيَّة ،فهل دلَّت على اإلنشائيَّة على
سبيل ا٢بقيقة أـ على سبيل آّاز أك الكناية؟ َّ
إف ا١بملة ا٣بربيَّة ُب أساس كضعها لئلخبار الَّذم ٰبتمل

الصدؽ كالكذب تكوف
الصدؽ كالكذب إٔب ما ال ٰبتمل ّْ
عما ٰبتمل ّْ
ّْ
الصدؽ كالكذب ،فإذا خرجت َّ
بذل قد خرجت عن اإلخبار إٔب اإلنشاء ،كاستعملت ُب غّب ما كضعت لو على سبيل آّاز أك الكناية.
يتصور إال ُب الطَّلب.
َّأما اإلنشاء لفظنا فبل َّ
)ُ( تلخيص ا٤بفتاح ،للخطيب القزكيِب عليو ٝبلة من الشركح من بينها :شرحاف للسعد التفتازاين ،شرح مطوؿ،
كشرح ٨بتصر ،كالذم عليو ا٢بواشي الكثّبة ا٤بعركفة بشركح التلخيص ىو ا٤بختصر ،كظاشية الدسوقي،
كشرح اليعقويب ،البن يعقوب ا٤بغريب ٠باه :مواىب الفتاح ،كشرح للسبكي٠ ،باه :عرائس األفراح،
كا٥بامش فيو كتاباف :اإليضاح ُب شرح تلخيص ا٤بفتاح ،للقزكيِب نفسو –مؤلف التلخيص ،-كحاشية
الدسوقي على ٨بتصر السعد ،كلو شرح آخر عملو قبل ىذا ا٤بختصر ،ا٠بو :ا٤بطوؿ ،كعليو حواشي لعبد
ا٢بكيم السيلكوٌب ،كالسيد الشريف ا١برجاين.
مرخم لػ( :أ ىيمٍي ىمة) ،كليس أميم أخاه -كما توىم البعض ،-ككانت أميمة ٙبرضو على أخذ
(ِ) (أميم) فهو نداء َّ
الثأر ،كتلومو على تركو ،فاعتذر ُب ذل ٗبا قالو .يقوؿ :قومي يا أ ىيمٍي ىمة ىم الذين فجعوين بأخي ككتركين=
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فقاؿ :إف ا٤بقصود :التظسر ،كعلى ىذا صار ا٣برب من قبيل اإلنشاء ،فأميمة تعلم
من الذم قيتًل أخوه ،كتعلم أف القاتل ىم قومو .فهو باعتذاره ال يريد أف يعلمها ىذا
األمر الذم تعلمو ،كال يريد أف يعلمها أنو عآب ّٔذا األمر ،كإ٭با يتظسر(ُ).
الشيخ ا٤برزكقي  يقوؿٙ :بولت إٔب اإلنشاء ،كالسعد ُ ب شرحو
ا٤بطوؿ ماؿ إليو ،ك٫بن نقوؿ :الذم ٬بتاره أف ا١بملة خرب لفظنا ،كإنشاء معُب.
كاإلنشاء لفظنا ال ييتصور إال ُب الطلب.
ٍب ذكر األستاذ الدكتور إبراىيم خليفة  ما أكرده القائلوف ببقاء ا١بملة على
خربيتها لفظنا كمعُب ،كمنهم :عبد ا٢بكيم السيلكوٌب ُ ب (حاشيتو على ا٤بطوؿ)،
حي قاؿ :إف ا١بملة باقية على خربيتها لفظنا كمعُب ،لكن ال لتساؽ ىذه ا١بملة ُب
إفادة فائدة ا٣برب ،كال الزـ الفائدة ،بل تساؽ ليتوصل ّٔا إٔب ىذه ا٤بعاين.
ُ

ّ

فقوؿ مرمي  :ﵟ َر ِّب إ ِ ِّن َو َط ْػ ُذ َٓة خجْ َثﵞ ىذه ا١بملة باقية –عند ىؤالء-
على خربيتها لفظنا كمعُب ،لكن ال ليقصد منها فائدة ا٣برب كال الزـ الفائدة ،كإ٭با ليتوصل
ّٔا إٔب التظسر.
صل لو ُب معيار التظقيق ،فما معُب أف
ك٫بن نقوؿ :ىذا الكبلـ الذم يقولوه ال ي٧بى ّْ
ا١بملة ال يقصد منها ا٤بعُب الذم كضع لو ا٣برب ،كإ٭با التوصل إٔب معُب آخر ٓب يوضع لو
ا٣برب.
يقوؿ :ليتوصل ّٔا إٔب ىذه ا٤بعاين الستلزامو إياىا ،ك٫بن نقوؿ لو :ىل تقصد أف
ملزكما ،كا٤بعاين الزمة؟
ا١بملة ستكوف ن
=فيو ،فًإذا انتقمت منهم عاد ضرر ذل
كالفجيعة ،كليس ٦برد إخبار.

علي؛ ألف عًٌز الرجل بعشّبتو .كىذا الكبلـ فيو إبداء ا٢بزف
َّ

سطوت ألكىنن عظمي
كلئن
فلئن ىع ىف ٍوت ألعفوف جلبل
ٍب قاؿ:
ي
كا٤بعُب :إًف تركت االنتقاـ منهم صفظت عن أمر عظيم ،كإف انتقمت منهم أىكىنت عظمي كىددت ركِب.
انظرٞ :باسة أيب ٛباـ ،شرح التربيزم (ُ.)ِٕ/

(ُ) كمن ىذا القبيل قوؿ لبيد( :ذىب الذين يعاش ُب أكنافهم***كبقيت ُب خ ٍلف ً
ً
األجرب) .ديواف لبيد
كجلد
ى
بن ربيعة العامرم (ص .)ِْ:فهو يتظسر على زماف مضى بسبب ما يرل من فساد ُب زمانو.
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إف كاف ىذا ىو القصد فإنكم ٓب تسلكوا إال سبيل الكناية؛ ألف الكناية ليست
أكثر من ذل (إطبلؽ ملزكـ يلزـ من كجوده كجود الزمو) ،كما ُب قول ( :كثّب الرماد)
لزـ منو الكرـ ،ك(طويل النجاد) لزـ منو طوؿ صاحبو.
كإف أردًب ّٔذا التوصل إٔب أنو ال تستفاد ىذه ا٤بعاين إال عندما تبقى ىذه ا١بمل
على خربيتها ا٢بقيقية لفظنا كمعُب ،فهو غّب مسلَّم؛ ألنو عْب الدعول ا٤بتنازع فيها؛ ألف
نزاعنا ُب األصل( :ىل ىذه ا١بملة باقية على خربيتها لفظنا كمعُب أـ زاؿ عنها معُب
ا٣بربية؟).
فعندما تقولوف :الدليل على بقائها على ا٤بعُب ا٣بربم أنو يتوصل ّٔا إٔب ا٤بعاين
األخرلٗ ،بعُب أهنا باقية على معناىا ا٣بربم ،فهو ٗبثابة قولكم( :الدليل على بقائها على
ا٤بعُب ا٣بربم بقائها على ا٤بعُب ا٣بربم) كىو عْب الدعول ا٤بتنازع فيها .فعندما تأخذ من
الدعول ا٤بتنازع فيها جزءنا من الربىاف فهو ما يسمونو ُب علم (آداب البظ كا٤بناظرة):
(مصادرة على ا٤بطلوب)ٗ ،بعُب أن تأخذ من الدعول نفسها ك٘بعل ذل جزءنا من
الربىاف ،كلو غّبت األلفاظ.
كقولنا٧ :بمد إنساف بدليل أنو إنساف
أك ٧بمد إنساف بدليل أنو بشر.
كقولنا( :مصادرة على ا٤بطلوب) يعِب أن أتيت بدكر باطل ،جعلت الدعول
متوقفة على عْب الدعول .كالدعول يتوقف إثباها على الدليل ،فإف كاف الدليل سيكوف
عْب الدعول ،فكأف الدعول توقفت على عْب الدعول ،فمن حي ىي دعول توقفت
على دليلها ،كمن حي ىي عْب الدليل توقف الدليل عليها.
فتكوف قد صادرت يعِب أن نازعت كٓب تأت إال بعْب ا٤بتنازع فيو.
ٍب إف ىؤالء ال ينكركف أف االمتناف كأشباىو من ا٤بعاين القائمة بالنفس ،فهل يقوؿ
قائل :إف االمتناف كالتظسر أمور ليست نفسية ،كال ٱبفى أف ىذه ا٤بقولة غّب ٧بققة.
ٍب إف ىؤالء اختلفوا على فريقْب:
األول :أهنا باقية على خربيتها لفظنا كمعُب تدؿ على معانيها داللة حقيقية.
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كآخركف يقولوف :دلت عليها على سبيل آّاز أك الكناية –كما تقدـ-
كعلى أية حاؿ يدفع قوؿ ىؤالء كأكلئ بأف ا٤بعاين الٍب خرجت إليها ىذه ا١بمل
أصبل ،كما ال نسبة ٤بدلولو ُب ا٣بارج فهو
ا٣بربية ٝبل نفسية ال نسبة ٤بدلو٥با ُب ا٣بارج ن
إنشاء ال خرب؛ ألف ا٣برب ال بد أف يكوف لو نسبة خارجية ٙبتمل الصدؽ كالكذب،
قائما بالفعل فهو صدؽ كإال كذب.
كقولنا٧ :بمد قائم؛ ألنو إف كاف ن
كبلما يفيد التظسر ،أك قاؿ :أٙبسر على كذا،
إ٭با إنساف يتظسر فسواء ساؽ ن
فهل ىو ُب نفسو متظسر؟ ال ندرم؛ ألنو ال اطبلع لنا على ما ُب النفوس.
ا٤بعاين الٍب يدؿ عليها ا٤بركب ا٣بربم إذا خرج عن الفائدة كالزـ الفائدة إٔب غرض
آخر فبل تستطيعوف أهنا معاف قائمة بالنفس ،فما دامت كذل فهي إنشاءات ،فكون
تقوؿ :إهنا باقية على خربيتها مع ىذا فهو أشبو با١بمع بْب النقيضْب.
ٌ َْ ْ َ

اهلل  :ﵟ ُظ َ
ٔرة خُ َضجلَةْةﵞ [النور.]ُ:

من ٧باضرة ُّٖٖٗٗ/ّ/ـ بتصرؼ.

قاؿ
سورة بالرفع ٰبتمل كجهْب من اإلعراب:
ُ – سورة خرب ٤ببتدأ ٧بذكؼ ،كأنزلناىا كما عطف عليو صفات.
أكجها ثبلثة:
ِ – أف تكوف سورة مبتدأ كأف خرب ىذا ا٤ببتدأ ٰبتمل ن

إحداها :أف تكوف سورة مبتدأ كا٣برب ٧بذكؼ ،كأنزلناىا كما عطف عليو صفات.
الثاني :سورة مبتدأ كأنزلناىا كما عطف عليو خرب[ ،كأنزلناىا ٓب تعد ىنا صفة].
الثال  :ا٣برب الزانية كالزاين..إٔب آخر السورة .قالو ابن عطية  .قاؿ :كا٤بعُب

السورة ا٤بنزلة ا٤بفركضة كذا ككذا ،إذ السورة عبارة عن آيات مسركدة ٥با بدء كختم(ُ).

(ُ) كلكنو عقب على ذل بقولو" :كلكن يلظق ىذا القوؿ :أ ف كوف االبتداء ىو ا٣برب ليس بالبْب إال أف نقدر
ا٣برب ُب السورة بأسرىا ،كىذا بعيد ُب القياس" احملرر الوجيز (ْ ،)َُٔ/كانظر :الدر ا٤بصوف (ٖ،)ّٕٕ/
البظر احمليط ُب التفسّب (ٖ.)ٔ/
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اضا آخر على االحتماؿ الثاين ُب
كقد أكرد شيخ اإلسبلـ أبو السعود  إعَب ن
ا٣برب(ُ) ،فقاؿ :إف ٞبل تل الصفات عليها ،أم :على السورة ،أم :جعل السورة
خربا يوىم ٗبعونة ا٤بقاـ أف
موضوعا ،أم :مبتدأ ،كأنزلناىا كما عطف عليو ن
ن
٧بموال ،أم :ن
غّبىا من السور ليس على تل الصفات.
فعندما أقوؿ :ىذه السورة منزلة مفركضة مشتملة على اآليات البينات ،كا٤بقاـ
منزال كال
مقاـ مدح للسورة يوىم أف غّبىا من السور ليس كذل  ،يعِب أنو ليس ن
مفركضا ،كليس فيو آيات بينات ،كىذا ال يصلح.
ن
كاإلجابة عن ذل من كجهْب:
أحدهما  :إ٭با يتصور ذل لو كاف معنا أسلوب من أساليب القصر ،سواء القصر

االصطبلحي أك غّب االصطبلحي.

والقصر االصطالحي :كأف يقوؿ اهلل



ما أنزلنا إال ىذه السورة ،كما فرضنا

إال ىذه السورة ،كما أنزلنا آيات بينات إال ُب ىذه السورة.
أك يقوؿ :إ٭با ا٤بنزؿ كا٤بفركض كا٤بنزؿ فيو آيات بينات :ىذه السورة.
كللقصر االصطبلحي طرؽ منها :النفي كاالستثناء كتقدمي ما حقو
التأخّب...اْب(ِ).
مفصبل ُب (تفسّب سورة النور) ،لؤلستاذ الدكتور العبلمة إبراىيم عبد الرٞبن خليفة ،كما ينظر
(ُ) كينظر ذل
ن
تعقيبو على فهم الشهاب ا٣بفاجي أليب السعود ُب كبلـ مطوؿ ك٧بقق (ص.)ِّ-َّ:
أكال :يكوف القصر (بالنفي كاالستثناء)٫ ،بو :ما
(ِ) للقصر طييرؽ كثّبة ،كأشهرىا ُب االستعماؿ أربعة :كىي :ن
ْ
َ
ٍّ
َ
ٍّ
(بإ٭با)٫ ،بو :ﵟإج ٍَة ُيش َ
شوقي إال شاعر أك :ما شاعر إال شوقي .ثانينا :يكوف القصر َّ
اَّلل ٌ َِْ غ َِجةدِه ِ
ِ
اى ْ ُػيَ ٍَ ُ
ً
باألٜباف .ثالثنا :يكوف القصر
نفسا ٥بي ٌن
طاب
ر
ح
احملامد
يشَبم
إ٭با
كقولو:
ك
].
ِٖ
[فاطر:
ﵞ
ةء
ّّ
ى
ي
ن
طوؿ
ذكره ال ي
مر الفٌب ي
(بالعطف ببل  -كبل  -كلكن)٫ ،بو :األرض متظركة ال ثابتة ،ككقوؿ الشاعر ( :يع ي
عمل).
مدتو***كموتيوي خزيو ال ي
يوموي الدَّاين) .ككقولو( :ما ناؿ ُب يدنياهي كاف بيغيةن***لكن أخو حزـ ىٯب ٌد كيى ى
َ
َ
ْ
ةك جػ ُج ُس ِإَويٍّ َ
رابعا :يكوف القصر (بتقدمي ما حقو التأخّب)٫ ،بو :ﵟإيٍّ َ
ةك ن ْع َذػِ ُ ﵞ [الفاٙبة ،]ٓ:أم:
ِ
ٌ
ن
٬بص بالعبادة كاالستعانة .فا٤بقصور عليو ُب النفي كاالستثناء ىو ا٤بذكور بعد أداة االستثناء٫ ،بو :ﵟ َوٌةَ
ٍّ

ٍّ
َْ
ةَّلل ِﵞ [ىود .]ٖٖ:جواىر الببلغة (ص.)ُٖٔ -ُٕٔ:
ِيِق إِال ث ِ
دٔذ ِ
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ُ

ٍّ

ٌ

ََ َ
ُم ٍٍّ ٌس إِال َر ُظٔلﵞ [آؿ عمراف ]ُْْ:قصر اصطبلحي.
فقوؿ اهلل  :ﵟوٌة
َ

كقوؿ اهلل  :ﵟإ ٍّج ٍَة ٍّ ُ
اَّلل إ ِ ٌسل َواخ ٌِسﵞ [النساء ،]ُُٕ :كقولنا :ال إلو إال اهلل فهو من
ِ

القصر االصطبلحي.
أما إذا قلنا :األلوىية الواحدة مقصورة على اهلل  فهو قصر لغوم.

فالقصر غير االصطالحي ،أعِب :اللغوم يفيد ما أفاده القصر االصطبلحي ،كأف

يقاؿ :ىذه السورة ٧بصور فيها اإلنزاؿ أك مقصور عليها اإلنزاؿ كالفرضية كإنزاؿ آيات
بينات .فهنا ال يوجد أم أسلوب من أساليب القصر االصطبلحي أك غّب االصطبلحي،
قائما؟ ال يفهم ذل ؛
فأنا لو قلت٧ :بمد قائم فهل يفهم من كبلمي أف غّب ٧بمد ليس ن
ألين ٓب آٌب بأم من طرؽ القصر.
جدال بأف ىذا اإليهاـ موجود ،كلكن من أين يؤخذ أف غّب ىذه السورة
سلمنا ن
ليس على تل الصفات؟ ىل يؤخذ من ا٤بنطوؽ أـ من ا٤بفهوـ؟
فعندما أقوؿُ :ب اإلبل السائمة زكاة ،فإف مفهوـ الصفة يفيد أف غّب السائمة
ليس فيو زكاة.
كعندما أقوؿ :الطالب آّد سينجح ،مفهومو :أف غّب ا٤بتظقق بالصفة ليس لو
ا٢بكم.
َ
َ
ََّ
َ َ
ُ ٌَ َْ َْ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َْ
ةتﵞ [النور،]ُ:
ةت ثحِِ ٍ
فعندما أقوؿ :ﵟظٔرة خُضجلةْة وـ َصطِةْة وخُضجلة ذِيٓة آي ٍ
فالذم يستفاد من منطوقها أهنا منزلة كمفركضة كمنزؿ فيها آيات بينات ،كالذم يستفاد
مفركضا..اْب.
منزال كال
من ا٤بفهوـ أف غّبىا ليس ن
ن

كيتقرر من قاعدة( :المفهوم إذا عارا منطوقًا أقوى منه أخز بالمنطوق وطرح

المفهوم) أنو ال يؤخذ با٤بفهوـ إال عندما ال يتعارض مع ا٤بنطوؽ؛ ألف ا٤بنطوؽ أقول
منو.

أصبل أك ال يؤخذ؟
كقد اختلف العلماء ُب داللة ا٤بفهوـ ،ىل يؤخذ با٤بفهوـ ن
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مثبل -ال يأخذكف با٤بفهوـ ،كالذم يأخذ منهم با٤بفهوـ يسميو تسمية
فا٢بنفية – ن
أخرل ،كغّبىم يأخذ بو عندما ال يتعارض مع ا٤بنطوؽ.
قلت ل :
فإذا ي
مثبل ىل أحاسب أك ال أحاسب با٤بفهوـ؟
أعط الفقّب ،فأنت أعطيت الغِب ن
فيها خبلؼ.
كعندما أقوؿ :أعط الرجل الفقّب كأعط الرجل الغِب ،فإف مفهوـ أم كاحدة من
االثنْب يتعارض مع منطوؽ اآلخر ،ففي ىذه ا٢بالة ٯبب أف تعطي االثنْب؛ ألن لو
حرمت الغِب تكوف قد أخذت ٗبفهوـ الفقّب كألغيت منطوؽ الغِب.
كلو حرمت الفقّب تكوف قد أخذت ٗبفهوـ الغِب كألغيت منطوؽ الفقّب.
فبل يصلح تعارض ا٤بنطوؽ مع ا٤بفهوـ ،كُب ىذه ا٢بالة يلغى ا٤بفهوـ بالكلية
مفركضا..اْب يكوف
منزال كال
فعندما يأخذ با٤بفهوـ فيقوؿ :غّب ىذه السورة ليس ن
ن
قد ترؾ ا٤بنطوؽ ا٤بصرح بأف القرآف كلو منزؿ ،كبأف القرآف كلو كحي ،كقد قاـ من القرائن
قطعا على أف القرآف كلو كحي منزؿ ،فإذا أخذت با٤بفهوـ ىنا
ا٤بقالية كا٢بالية ما يدؿ ن
تكوف قد ألغيت ا٤بنطوؽ ىناؾ.
َ
ََْ ََ
ٍّ ٍّ
لَع َخجْ ِسه ِ اىْهِذَ َ
فعندما يقوؿ اهلل  :ﵟ ْ َ
ةبﵞ [الكهف،]ُ:
ات ٍْ ُس َِّلل ِ اذلِي خُضل
ٍّ َ ْ َ ْ
ََْ َُ ََ
ٍّ
ٍّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ً َ
ُ
ًّ
َ
َ
كﵟإُِة خُضجلةه كصآُة غصبِيةﵞ [يوسف ،]ِ:ﵟإُِة خُضجلةه ِِف حلي ٍح ٌجةرك ٍحﵞ [الدخاف ،]ّ:ﵟإُِة
َ َ َ َ
ٍّ َ
َْ ْ
َ ُ
َ َ َْ
خُ َضجلَةهُ ِِف حلْيحِ اىل ْسرِﵞ [القدر ،]ُ:ﵟإُِة أ ْو َخيْ َِة إِحلْم ن ٍَة أ ْو َخيَِْة إَِل ُٔ ٍ َواجلٍِّ ِ ّي ِ َ ٌ َِْ
َ َْ َ َْ َْ َ َ َ ُْ ْ َ
َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ
َب ْػ ِسه ِﵞ [النساء ،]ُّٔ:ﵟَنَ جل غييم أخعَ اىلص ِ ثٍِة أوخيِة إِحلم ْشا اىلصآنﵞ
َ
ُ
ٍّ
ُْ ََ
َ
[يوسف ،]ّ:ﵟ َن َشل َِم أ َ ْر َظيَِْ َ
ةك ِف أ ُ ٌٍّح كَ ْس َريَ ْ
خ ٌ َِْ رجْي َِٓة أ َم ًٌ تلِ َذي َٔ غييْ ِٓ ًُ اذلِي أ ْو َخيْ َِة
ٍ
ِ
ْ
َ ٍّ
ْ
َ
ً
ْ
ُ
َْ َ َْ ْ َ
َْ َ
م ٌ ََِ اىه َ
ةب ْ َٔ اتَ َّق ُم َص ّسِكة ل ٍَِة َب َ يَ َسيِّْﵞ
ِذ
حل
إ
ة
ِ
ي
خ
و
أ
ِي
اذل
و
ﵟ
]،
َّ
[الرعد:
ﵞ
م
إِحل
ِ
ِ
َ
َ
ََ َ َ ْ َ َْ َْ َ
م ُر ً
وخة ٌ َِْ أ ْمصَُِةﵞ [الشورل ،]ِٓ:إٔب غّب ذل ٩با يفيد أف
[فاطر ،]ُّ:ﵟوكشل ِم أوخيِة إِحل

القرآف كحي منزؿ من اهلل  ،ككذل السنة.
ٲبًب على عباده
كقولوٗ( :بعونة ا٤بقاـ) فمن أم مقاـ يرد ىذا اإليهاـ ،كاهلل ُّ 
بشيء لو من ا٤بدح كذا ككذا ،فهل يفيد ذل أف غّبه ليس لو تل ا٤بدائح
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جليبل فمدحت ٥بذا الفعل ،فهل يتناَب ىذا مع كون
كلنفرض أن
فعبل ن
فعلت ن
ى
جليبل آخر أف أمدح ّٔذا الفعل ا١بليل اآلخر؟
فعبل ن
عندما تفعل ن
كصظيح أننا قد أجبنا على اإلشكالْب ،كلكن ىذا اإلعراب يبقى ذا مؤكنة ثقيلة،
كٰبتاج إٔب دفع إشكاالت متعددة ،فيبقى أضعف من سابقة (سورة خرب ٤ببتدأ ٧بذكؼ
الذم ال إشكاؿ فيو).
أما االحتماؿ األخّب أف تقوؿ :ىذا اللفَ آّمل تفصيلو :آية كذا كآية كذا إٔب أف
تنتهي السورة ،فبل تتم الفائدة إال مع ٦بيء آخر كلمة ُب السورة ،كىذا ُب غاية البعد.
قلت :سورة –بالنصب -فستكوف فضلة متممة للمسند (مفعوؿ بو أك حاؿ
كلو ى
مقدـ على ضمّبىا).
فخمت أمرىا؛ ألن جعلتها أحد ركِب
إ٭با لو
جعلت سورة مرفوعة تكوف قد َّ
ى
خربا.
ا١بملة سواء جعلتها مبتدأ أك ن

تعريف الخبر

قاؿ ابن مال

:

كاهلل بر كاأليادم شاىده
كا٣برب :ا١بزء ا٤بتم الفائدة
ابن مال بأف التعريف ٯبب أف يكوف
ابن عقيل  ا٤بتوَب [ٕٗٔىػ] ى
كقد تعقب ي
كمانعا من أف يدخل أم فرد
جامعا
ن
كشامبل لكل أفراد َّ
ا٤بعرؼ ،ن
مانعا ،أم :ن
جامعا ن
ن
مانعا،
غريب كخارج عن أفراد َّ
ا٤بعرؼ ُب التعريف مبيننا أف التعريف باألعم ال يكوف ن
كبّبا من ا٢بيوانات ٲبشي
كتعريف اإلنساف بأنَّو :حيواف ٲبشي على رجلْب ،فإف ن
عددا ن
على رجلْب.
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جامعا ،كتعريف اإلنساف بأنو حيواف يقرأ
كأما التعريف باألخص فبل يكوف
ن
ا٤بعرؼ ،كىو اإلنساف؛ إذ من اإلنساف ما ال يقرأ
كيكتب ،فإنو غّب جامع ١بميع أفراد َّ
كال يكتب ،كٓب يشملو التعريف.
قاؿ ابن عقيل :
عرؼ ا٤بصنف ا٣برب بأنو( :ا١بزء ا٤بكمل للفائدة) ،كيرد عليو :الفاعل٫ ،بو :قاـ
زيد؛ فإنو يصدؽ على زيد أنو ا١بزء ا٤بتم للفائدة.
كقيل ُب تعريفو :إنو ا١بزء ا٤بنتظم منو مع ا٤ببتدأ ٝبلة .كال يرد الفاعل على ىذا
التعريف؛ ألنو ال ينتظم منو مع ا٤ببتدأ ٝبلة ،بل ينتظم منو مع الفعل ٝبلة.
عرؼ ا٣برب ٗبا يوجد فيو كُب غّبه ،كالتعريف ينبغي أف يكوف
كخبلصة ىذا :أنو َّ
٨بتصا با٤بعرؼ دكف غّبه" انتهى(ُ).
ن

كإ٭با يرد ىذا إف كاف ىو قصد ابن مال  ،كلكن ا٤برادم  ا٤بتوَب
مطلقا فيلزمو
ابن عقيل فقاؿ" :ليس مراده با١بزء :جزء الكبلـ ن
سنة [ْٕٗىػ] قد تعقب ى
ما ذكرت ،كإ٭با ا٤براد :جزء ا١بملة اال٠بية.
كيدؿ على ذل أمراف:
أحدهما :أف الباب موضوع ٥با.

والثانيٛ :بثيلو بقولو:
كاهلل بر كاأليادم شاىده.
أيضا؛ ألنو ال يكوف أحد
فلم يدخل ٙبت كبلمو :الفعل كالفاعل ،كال ا٢برؼ ن
جزءم ا١بملة اال٠بية.
فإف قلت :إخراج ا٤ببتدأ بقولو( :ا٤بتم الفائدة) غّب كاضح؛ ألف ا٤ببتدأ أيضا يتم
الفائدة ،فإف الفائدة ّٔما حصلت.
قلت :ا٣برب ىو ثاين ا١بزءين ،كال إشكاؿ ُب أف ثانيهما ىو الذم بو تتم الفائدة.
(ُ) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مال (ُ.)َِِ -َُِ/
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أيضا :فإف ا٣برب ىو ا٤بستفاد من ا١بملة؛ كلذل كاف أصلو :أف يكوف نكرة،
ك ن
ك٥بذا قاؿ أبو موسى  :)ُ(ا٤ببتدأ معتمد البياف ،كا٣برب معتمد الفائدة"(ِ).

ُس ُد الغابة؟
َس ُد الغابة أم أ ْ
أَ

يس يد الغابة –با١بمع-؟
ىس يد الغابة –باإلفراد -أـ أ ٍ
أيهما أبلغ أ ى
ال ٱبفى أف أىسد –باإلفراد -أبلغ؛ ألف التشبيو إ٭با يقع على الكتاب ،فكأنو
يقوؿ :كتايب ىو ا٤بل  ،كالكتب األخرل بالنسبة لو كا٢بيوانات األخرل بالنسبة لؤلسد.
من ٧باضرة ُُْٖٗٗ/ّ/ـ من ٧باضرة..أ.د إبراىيم خليفة

(ُ) انظر ذل ُب :ا٤بقدمة ا١بزكلية ُب النظو ،لئلماـ أيب موسى عيسى بن يللبخت ا١بزكٕب ا٤براكشي ا٤بتوَب سنة
[َٕٔىػ] (ص ،) ّٖ:ط :دار الكتب العلمية ،بّبكت .كانظر :شرح التسهيل ،البن مال (ِ،)ُٓ/
كانظر الفرؽ بْب البياف كالفائدة ُب (معجم الفركؽ اللغوية) ،أليب ىبلؿ العسكرم (ص ،)ِٔ:ط :دار
العلم كالثقافة ،القاىرة.
(ِ) توضيح ا٤بقاصد كا٤بسال
ا٤بالكي (ُ.)ْْٕ/

بشرح ألفية ابن مال  ،أليب ٧بمد بدر الدين حسن بن قاسم ا٤برادم ا٤بصرم
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تنقيح المناط

المناط :ىو العلة الٍب نيط –أم :علقّٔ -ا ا٢بكم.
وتنقيحه  :أف ٙبذؼ من أكصاؼ الشيء ما ال دخل لو ُب علية ا٢بكم ٕبي
يستبْب كيتعْب الوصف الذم ىو علة ا٢بكم.
مثبل :ال يصلح أف يكوف أف تكوف على تنصيف ا١بلد على األمة
كأف تقوؿ ن
الزانية :كوهنا أنثى ،كإال كجب التنصيف على كل متصف باألنوثة..،كىكذا.
حٌب يتعْب كوف كصف الرؽ ىو العلة ،فظينئذ تقوؿ :العبد مثلها ُب ذل
الوصف ،فيجب لو ما كجب ٥با من ا٢بكم.
من ٧باضرة..أ.د إبراىيم خليفة

كقد قالوا :أف يبْب ا٤بستدؿ إلغاء الفارؽ بْب األصل كالفرع كعدـ تأثّبه ُب ا٢بكم؛
ليتعْب ا٤بشَبؾ للعلية(ُ).

(ُ) انظر :ا٤بوجز ُب أصوؿ الفقو ،عبد ا١بليل القرنشاكم٧ ،بمد فرج سليم٧ ،بمد شوكت العدكم ،ا٢بسيِب
يوسف الشيخ (ص ،)َِٓ-ِْٕ:مطبعة اإلخوة األشقاء ،طُ ،القاىرة [ُّْٖىػُٗٔٓ ،ـ] ،هناية
السوؿ شرح منهاج الوصوؿ (ص.)ّّٓ:
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منطق اللغة العربية

اللغة العربية ٥با منطق ٰبكمها ىو منطق ا٢بياة كا٢بركة ،كأساليب دقيقة تتنوع على
مرفوعا ،كىذا منطق
مثبل -ٯبب أف يكوف
حسب ا٤بقصود؛ لتدلل عليو ،فالفاعل – ن
ن
ا٢بضارة اإلنسانية ،فاألمة الٍب تصنع مقومات حياها ،كالدكاء كتصنع سيارها
كطيارها ،...كالذم يَبقب حٌب يقع عليو الفعل فهو مفعوؿ بو منصوب .كالنصب لو
معنياف :عدـ ا٢بركة؛ كلذل يقاؿ :النصب التذكارم ،كىو ما رفع من حجارة أك ٛباثيل
ٍّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ
ةب َواأل ْزال ُم
ٚبليدا للذكرل ،أك العبادة ،قاؿ اهلل  :ﵟإِجٍة اْلٍص والٍح ِْس واألُص
ن
ٍّ ْ َ
ْ َ َ
ْ ٌ
ب :بضم الصاد كسكوهنا :حجر كانوا
رِجط ٌَِ خٍ ِو الشيػ ِ
ةنﵞ [ا٤بائدة .]َٗ:كالن ي
ُّص ي
صنما فيعبدكنو ،كا١بمع :أنصاب.
ينصبونو ُب ا١باىلية ،كيتخذكنو ن
كقيل :ىو حجر كانوا ينصبونو ،كيذٕبوف عليو فيظمر بالدـ.
َ َ َ ْ

َ

ب :التعب كاإلعياء .قاؿ اهلل  :ﵟـإِذا ـ َصؽ َخ ـةُْ َص ْتﵞ [الشرح .]ٕ:فهذا
كالن ى
َّص ي
شأف النصب.
خربا ،ككل خرب ىو
كا٤ببتدأ إذا تقدـ ٯبب أف يكوف معرفة؛ ألف ا٤ببتدأ يقتضي ن
حكم ،كال حكم على نكرة ،فبل ٙبكم على النكرات كما ال تعرفو.
كتقوؿ :جاء طفل يضظ  ،فجملة يضظ  :نعت؛ ألف (طفل) نكرة ،كلو قلت:
حاال؛ ألف إذا التقيت بشخص تعرفو إ٭با
جاء الطفل يضظ تصبح ٝبلة :يضظ
ن
تسأؿ عن حالو ،كلكن إذا أردت أف تتعامل مع شخص ال تعرفو ُب ٫بو٘ :بارة ،أك
زكاج..اْب فإ٭با تسأؿ عن صفاتو من ٫بو كونو :ثقة كصا٢بنا..اْب.
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كلذل قولوا :ا١بمل بعد النكرات صفات كبعد ا٤بعارؼ أحواؿ.
أكتب،
أكتب الفعل ىنا يرفع؛ ألنو يينجز ،كعندما أقوؿ :أنا ٓب
كُب قولنا :أنا
ٍ
ي
فإنِب أسكن الفعل؛ ألنِب ٓب أفعل الكتابة ،فالساكن :من السكوف ،كىو القرار كعدـ
ا٢بركة...إٔب غّب ذل .

إعرا مقدمة عند تصدرها في بداية المصنفا

ُب إعراب مقدمة عند تصدرىا ُب بداية ا٤بصنفات كاألٕباث أربعة أكجو:
ُ  -خرب مبتدأ ٧بذكؼ :التقدير :ىذه مقدمة.
ِ  -مبتدأ كا٣برب ٧بذكؼ :التقدير :مقدمة أذكرىا لكم ،كقد بدأ بالنكرة ،للتنوين
الذم يدؿ على التنويع ،كقول  :مقدمة لعلم ا٤بعاين ،مقدمة لعلم البياف...اْب
ّ  -مفعوؿ بو لفعل ٧بذكؼ :التقدير :أذكر مقدمة.
ْ – الرابع ،كىو ضعيف أهنا منصوبة على نزع ا٣بافض؛ ألف النصب على نزع
ا٣بافض ٠باعي ،كليس قياسيِّا.
من ٧باضرة أ.د ٧بمد سآب أبو عاصي
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جمع القرآن

القرآف الكرمي ٝبع على مراحل.
بعض الناس يظن أف ٝبع أيب بكر كعمر  ىو أكؿ ٝبع للقرآف.
ٍّ َ َ
ُ َ
َْ
أكؿ من ٝبع القرآف الكرمي ىو اهلل  كما قاؿ :ﵟإ ِن غييْ َِة َج َػ ُّ َوك ْصآُ ُّﵞ

[القيامة.]ُٕ:

فالذم ٝبع القرآف اهلل  ،كانت تنزؿ اآليات مفرقة فتوضع ُب أماكنها،
كٙبفَ ُب الصدكر ،كتكتب ُب الصدكر.
كقبل كفاة رسوؿ اهلل  نزؿ جربيل  كٝبع القرآف ،كقرأه مع
النيب  أكثر من مرة ُب السنوات األخّبة من حياة الرسوؿ .
فأكؿ ٝبع ىو ٝبع إ٥بي معصوـ.
أ.د ٧بمد عمارة
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الفرق علم النحو وعلم البالغة
علم النظو أصل ُب فهم ا٤بعُب ،كعلم الببلغة أصل ُب مطابقة اللفَ للمعُب.
الدلي إذا تطرق إليه االحتمال سقط به االستدالل
ىذا ُب االحتماالت ا٤بتكافئة الٍب ال معْب ألحدىا.
أنواع النسبة
ُ  -النسبة الكالمية :تعلق أحد الطرفْب باآلخر ُب اللفَ ،كقولنا٧ :بمد عآب،
فقد تعلق لفَ٧( :بمد) بالعآب ُب الكبلـ.

ِ  -النسبة الزهنية :تعلق أحد الطرفْب باآلخر بالذىن.

فعندنا نسبة ذىنية قائمة بالذىن أك العقل ،كىي إسناد العلم إٔب ٧بمد.
كلذل يقولوف :الفكر يسبق اللغة .يعِب :أنت تفكر ٍب تتكلم ،ال العكس.
ّ  -النسبة الخارجية :ىذه النسبة الكبلمية ىل طابقت ما ُب ا٣بارج؟

فإف طابق ما ُب ا٣بارج كاف صدقا ،كأف ٓب يطابق كاف كذبنا.
كالنسبة ُب علم الببلغة إذا كانت نسبة فعل إٔب فاعل ،أك مبتدأ إٔب خرب فهي

(النسبة اإلسنادية) ،لكن لو كانت فعل إٔب مفعوؿ فهي (النسبة اإليقاعية).

قاؿ العبلمة السعد ُ ب (٨بتصر ا٤بعاين)" :كينبغى أف يعلم أف آّاز العقلي
يضا من اإليقاعية ٫بو :أعجبِب إنبات الربيع البقل،
ٯبرل ُب النسبة الغّب اإلسنادية أ ن
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ْ ٍّ
ْ ْ
َ َ
كجرم األهنار ،قاؿ اهلل  :ﵟِإَون رِف ُذ ًْ شِلةق ثَحِْ ِ ِٓ ٍَةﵞ [النساء ،]ّٓ:وﵟ ٌَه ُص الييْ ِو
ََ ُ ُ َ
يػٔا أ ْم َص
َواجلٍّ َٓةرﵞ [سبأ ،]ّّ:كنومت الليل ،كأجريت النهر .قاؿ اهلل  :ﵟوال د ِػ
ال ْ ٍُ ْ
ْسذِ َ ﵞ [الشعراء.)ُ("]ُُٓ:
ِ

فآّاز العقلي كما يأٌب ُب النسبة اإلسنادية يأٌب ُب النسبة اإليقاعية.

االستئناف البياني واالستئناف النحوي
و
االستئناؼ ُب عمومو ابتداء و
ً
عما قبلها ،فإف
الكبلـ
ٝبلة ُب أثناء
منفصلة إعرابنا َّ
ي
اتصلت معُب ٗبا قبلها بتقدير جو و
اب لسؤاؿ مقدر كانت استئنافنا بيانيِّا ،كإف انفصلت
ن
معُب كإعرابنا كانت استئنافنا ٫بويِّا ،مع التنبيو على أف االستئناؼ البياين أقرب
َّ
عما قبلها ن
إٔب مباح الببلغيْب ُب علم ا٤بعاين.
٦بمع اللغة العربية  ،الفتول [َُّٔ].

في
كمن معانيها :الظرفية.
كىي لغة :الوعاء.
اصطبلحا :ما ذكره ُب (ا٣ببلصة) بقولو :الظرؼ :كقت أك مكاف ضمننا ُب ٫بو
ك
ن
يوما؛ فإنو ظرؼ مضمن معُبُ( :ب) ،أم :صمت ُب يوـ كذا.
قول  :صمت ن
كالظرفية إما حقيقية أك ٦بازية.
(ُ) ٨بتصر ا٤بعاين (٨بتصر لشرح تلخيص ا٤بفتاح) (ص .)ّٗ:انظر :حاشية الدسوقي على ٨بتصر ا٤بعاين
(ُ ،)ُْٔ-ُْٓ/كانظر :حلية اللب ا٤بصوف بشرح ا١بوىر ا٤بكنوف (ص ،)ُْٗ:دار الكتب العلمية،
ك(ص )ْٖ:من طبعة مصطفى البايب ا٢بليب ،القاىرة ،كانظر :حاشية القونوم على تفسّب اإلماـ البيضاكم
(ِ.)ْٕٓ/
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فا٢بقيقية :أف يكوف للظرؼ احتواء ،كللمظركؼ ٙبيز ،كقول  :ا٤باء ُب الكوز.
فإف انتفى الشرطاف أك أحدٮبا فهي ٦بازية.
فمثاؿ انتفاء الشرطْب :ا٣بّب ُب العلم؛ فهي ظرفية ٦بازية.
كمثاؿ انتفاء أحدٮبا ،كىو إذا كاف للظرؼ احتواء كليس للمظركؼ ٙبيز قول :
العلم ُب الصدكر.
كمثاؿ ما إذا كاف للمظركؼ ٙبيز كليس للظرؼ احتواء قول  :زيد ُب الربية.

كتأٌب للسببية كقولو (( :دخلت امراة النار في هرة -أم :بسبب

ىرة ))..-ا٢بدي .
شرح مًب اآلجركمية ،للشيخ عبد اهلل ابن الفاضل الشيخ العشماكم (ص ،)ِٗ-ِٖ:كانظر :الكليات،
أليب البقاء الكفوم (ص.)ُٓٗ:

اسم جنس ال معي واسم جنس اإلفرادي
اسم ا١بنس على نوعْب :أحدٮبا يقاؿ لو( :اسم جنس ٝبعي) ،كالثاين يقاؿ لو:
(اسم جنس إفرادم) ،فأما (اسم ا١بنس ا١بمعي) فهو ما يدؿ على أكثر من اثنْب.
كيفرؽ بينو كبْب كاحده بالتاء ،كالتاء غالبنا تكوف ُب ا٤بفرد ،كبقرة كبقر ،كشجرة كشجر،
كمنو :كلم ككلمة.
كرٗبا كانت زيادة التاء ُب الداؿ على ا١بمع مثل :كمء للواحد ككمأة للكثّب ،كىو
نادر.
كقد يكوف الفرؽ بْب الواحد كالكثّب بالياء ،كزنج كز٪بي ،كركـ كركمي.
فأما (اسم ا١بنس االفرادم) فهو ما يصدؽ على الكثّب كالقليل كاللفَ كاحد،
كماء كذىب كخل كزيت.
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كثيرا من جموع التكسير يفرق بينها وبين مفردها بالتاء،
فإف قلت :فإني أجد ً

كما يفرق بين اسم ال نس ال معي وواحد  ،نحو :قرى وواحد  :قرية ،ومدى
وواحد  :مدية ،فبماذا أفرق بين اسم ال نس ال معي وما كان على هزا الوجه من
ال موع؟

فا١بواب على ذل أف تعلم أف بْب النوعْب اختبلفنا من كجهْب:

الوجه االول :أف ا١بمع ال بد أف يكوف على زنة معينة من زنات ا١بموع احملفوظة
ٜبرا ال
بقرا
كشجرا ك ن
ن
ا٤بعركفة ،فأما اسم ا١بنس ا١بمعي فبل يلزـ فيو ذل  ،أفبل ترل أف ن
يوافق زنة من زنات ا١بمع

والوجه الثاني :أف االستعماؿ العريب جرل على أف الضمّب كما أشبهو يرجع إٔب
ٍّ ْ َ َ َ
ََ َ
 :ﵟإِن اْلَل َص تشةثَ َّ غييِْةﵞ [البقرة،]َٕ:

مذكرا كقوؿ اهلل
اسم ا١بنس ا١بمعي ن
جل شأنو :ﵟإ َحلِّْ يَ ْص َػ ُس اىْ ََك ًُِ ٍّ
اىػيّ ُ
تﵞ [فاطر.]َُ:
ِ
ِ

كقولو

فأما ا١بمع فإف االستعماؿ العريب جرل على أف يعود الضمّب إليو مؤنثنا ،كما ٘بد
َ ُ ٌ
َ
ُ ٌ ْ ٌ
ُب قولو  :ﵟل ُٓ ًْ ؽ َصف ٌ َِْ ـ ْٔك َِٓة ؽ َصف ٌَجج ِ ٍّيحﵞ [الزمر ،]َِ:كقولو :

َ ُ َ ّ َ ٍّ ُ ْ َ ْ
آٌ ُِٔا َو َغٍئُا ٍّ
ِيَ َ
اْلَ ٍِّحِ ُؽ َصـًة ََتْصي ٌ َِْ َُتْذ ِ َٓة ْاألَجْ َٓ ُ
ﵟ َو ٍّاذل َ
الص ِ َ
ةرﵞ
َِ
ٌ
ً
ٓ
ِ
ئ
ٔ
ج
جل
ةت
ةت
ِ
ِ
ِ
ِ
[العنكبوت.]ٖٓ:

منظػة ا١بليل٧ ،بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد (ُ.)ُٔ-ُٓ/

الفرق بين ال نس واسم ال نس
قاؿ ا١برجاين  :اسم ا١بنس :ما كضع ألف يقع على شيء ،كعلى ما
أشبهو ،كالرجل؛ فإنو موضوع لكل فرد خارجي على سبيل البدؿ من غّب اعتبار تعينو.
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كالفرؽ بْب ا١بنس كاسم ا١بنس :أف ا١بنس يطلق على القليل كالكثّب ،كا٤باء؛ فإنو
يطلق على القطرة كالبظر ،كاسم ا١بنس ال يطلق على الكثّب ،بل يطلق على كاحد على
سبيل البدؿ؛ كرجل ،فعلى ىذا كاف كل جنس اسم جنسٖ ،ببلؼ العكس.
التعريفات ،للجرجاين (ص.)ِٓ:

الفرق قرينة المشترك وقرينة الم از
قرينة ا٤بشَبؾ يم ىعيّْنة للمراد ،كقرينة آّاز مانعة من إرادة ا٤بعُب ا٢بقيقي.

كاالشَباؾ عكس الَبادؼ ،فاالشَباؾ :لفَ كاحد يدؿ على معاين ٨بتلفة،
كالَبادؼ :ألفاظ متعددة على معُب كاحد.
ا٤بشَبؾ قسماف :لفظي كمعنوم .فاللفظي :ال توجد عبلقة بْب أفراده ،مثل

العْب :للباصرة ،كللجارية ،كللجاسوس ،فبل عبلقة بْب ىذه ا٤بعاين.

والمشترك المعنوي  :توجد عبلقة بْب أفراده ُب أصل ا٤بعُب دكف فرعو مثل القلم

فجميع األقبلـ مشَبكة ُب أصل ا٤بعُب ك٨بتلفة ُب بعض القيود.
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 الموضوعا
ٓ....................................................................
أسباب اختيار ا٤بوضوعٗ.........................................................

اضططضبػاِّوَّل:ػمادَّة النداء في القرآن الكريم ،وبيان اللغا واالشتقاق ٖٔ.........ػ
مادة النّْداء ُب القرآف الكرميُّ.............................................
َّأكنال َّ :
ثانينا :أكجو النّْداء ُب القرآف الكرميُٓ.............................................
ثالثنا :بياف اللُّغات ُب لفَ النّْداء ،كما يتعلَّق باالشتقاؽُٕ..........................

واصطالحأٜ..............................
اضططضبػاضثَّاظؽ :تعريف النداء لغة
ً

َّأكال :النّْداء لغةُٗ..............................................................
اصطبلحاَِ........................................................
ثانينا :النداء
ن

ثالثنا :توضيح معُب النّْداء من خبلؿ تفسّب اآلياتُِ...............................
ينادل؟ِْ..................................................
ابعا :بياف من الَّذم ى
رن
خامسا :حذؼ أداة النّْداءِٕ....................................................
ن
ا٤بنادلِٖ.......................................................
سادسا:
ي
حذؼ ى
ن

اضططضب ػاضثاضث :أقسام النداء في القرآن الكريم في ال ملة وبيان ما يصحل
النداءُّ......................................................................
أكال :أقساـ النّْداء ُب القرآف الكرميُّ.............................................
ن
ثانينا :بياف ما يصظب النّْداءِّ..................................................

اضططضبػاضرابع :بيان أدوا النداءٖ٘........................................

أكال :التَّعريف بأدكات النّْداءّٓ...................................................
ن
تصرؼ البليغ ُب استعماؿ أدكات النّْداءّٕ...................................
ثانيناُّ :

اضططضبػاضخاطس:ػػأداة النداء المستخدمة في القرآن الكريمٖٜ.................
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اضططضبػاضدادس :بيان الحكمة من استخدام حرف النداء (يا) دون غير ٘ٚ...
اضططضبػاضدابع :دخول حرف النداء( :يا) على االسم ٙٔ....................
اضططضبػاضثاطن :بيان معنى( :أي) والحكمة من ذكر ٙ٘......................
اضططضبػاضتادع :حكمة التَّنبيه بَّ (ها) ،ونداء ما فيه (أل)ُٕ...................
َّأكال :حكمة التَّنبيو بػ (ىا)ُٕ....................................................
ثانينا :نداء ما فيو (أؿ)ّٕ.......................................................

اضططضبػاضطاذر :النداء القرآني العام إلى المخلوقٜٚ.........................
َ

أكال :ﵟيَة خ َّح َٓة اجلٍّ ُ
ةس...ﵞَٖ.....................................................
ن
ُ  -بياف ا٤بعُبَٖ.............................................................
ا٤بنادلٖٗ................................................
ِ  -ما يستفاد ٩با كٕب ى
َ
ثانينا :ﵟيَة ثَ ِِن إ ِ ْساايو..ﵞَٗ....................................................
َ
َ
اذليَ َآٌ ُِٔا...ﵞّٗ.................................................
ثالثنا :ﵟيَة خ َّح َٓة
َ ُ
َْ
َ
وِل األْلةب..ﵞْٗ...................................................
ابعا :ﵟ..ية أ ِ
رن
َ َ ْ

َ ْ
َ
ةب..ﵞْٗ................................................
خامسا :ﵟ..ية أْو اىهِذ ِ
ن
ُ  -بياف ا٤بعُبْٗ..............................................................
ا٤بنادلٗٓ................................................
ِ  -ما
يستفاد ٩با كٕب ُ ى
َ
اذليَ أودُٔا اىْه َِذ َ
َ
ةب..ﵞٗٔ........................................
سادسا :ﵟيَة خ َّح َٓة
ن
ُ  -بياف ا٤بعُبٗٔ..............................................................
ا٤بنادلٗٔ................................................
ِ  -ما يستفاد ٩با كٕب ى
َ َ ْ َ َ ْ
اْل َِّﵞٕٗ...................................................
سابعا :ﵟ...ية ٌػَش ِ
ن
ُ  -بياف ا٤بعُبٕٗ.............................................................
ا٤بنادلٖٗ................................................
ِ  -ما يستفاد ٩بَّا كٕب ى
ّ  -النَّتائجَُِ..............................................................
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ْ

ْ

َ َ ْ َ َ
اْل َِّ َوا ِ ن ِط..ﵞَُّ............................................
ثامننا :ﵟية ٌػَش ِ
تاسعا :ﵟيَة ثَ ِِن َآد َم..ﵞَُّ......................................................
ن
ا٤بنادلَُّ.......................
ُ  -ما يستفاد من النّْداء ّٔذه ّْ
الصيغة ،ك٩با كٕب ى
ِ – النَّتائجَُٕ...............................................................
َ
عاشرا :ﵟ ..يَة ك ْٔ ِم...ﵞَُٗ......................................................
ن
َ َ َّ َ ْ َ ُ
ا٢بادم عشر :ﵟ ..ية خحٓة الٍأل...ﵞُُُ..........................................
الثاين عشر :ﵟ..يَة غ َِجةدِ...ﵞ ،ﵟيَة غ َِجةد َِي..ﵞُُِ..................................
ُ  -ﵟيَة غ َِجةد َِيﵞُُِ........................................................
ِ  -ﵟيَة غ َِجةدِﵞُُِ...........................................................
َ َ َّ َ َّ ُ
الص ُظو..ﵞُُٓ.............................................
الثال عشر :ﵟية خحٓة

ُ  -بياف ا٤بعُبُُٓ............................................................
الَبجيحُُٕ..............................................................
ِ – َّ
ا٤بنادلُُٕ..............................................
ّ  -ما يستفاد ٩با كٕب ى
ْ  -إٝباؿ النَّتائج ا٤بستفادةُُٗ.................................................
َ ََْ َْ
َ
ْثب...ﵞَُِ...........................................
الرابع عشر :ﵟ...ية أْو ح ِ
َ َ َ ٍّ ّ
ِب...ﵞُِِ...........................................
ا٣بامس عشر :ﵟية ن ِعةء اجل ِ ِ
ُ  -بياف ا٤بعُبُِِ ..........................................................
ِ  -إٝباؿ النَّتائج ا٤بستفادةُِّ.................................................
َ
السادس عشر :ﵟ..يَة ك ْٔ ٌََِة....ﵞُِْ............................................
َ
َ ُ
وِل األثْ َصةرِ ﵞُِٓ........................................
السابع عشر :ﵟ....ية أ ِ

ُ  -بياف ا٤بعُبُِٓ...........................................................
ِ – االستدالؿ باآلية على القياسُِٔ..........................................
ّ  -إٝباؿ النَّتائج ا٤بستفادةُِٗ.................................................
َ
َ
اذليَ َْ ُةدوا...ﵞَُّ......................................
الثامن عشر :ﵟ..يَة خ َّح َٓة
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َ َ
َ ََ
َّ
َ
ُ
التاسع عشر :ﵟية خحٓة اذليَ زفصوا....ﵞُُّ.....................................

ُ  -بياف ا٤بعُبُُّ...........................................................
ِ – النتائجُِّ...............................................................
َ َ
َْ ُ
َّ
َ
العشركف :ﵟية خحٓة ا ِ نعةن...ﵞُِّ.............................................
ُ  -بياف ا٤بعُبُِّ...........................................................
ا٤بنادلُّّ.........................................
ِ  -إٝباؿ ما يستفاد ٩با َكٕب ى
َ َّ َ ْ َ ُ َ
ونﵞُّْ.....................................
ا٢بادم كالعشركف :ﵟ ..ية خحٓة اىنـ ِص
ُ  -بياف ا٤بعُبُّْ...........................................................
ا٤بنادلُّٔ.........................................
ِ  -إٝباؿ ما يستفاد ٩با كٕب ى

اضططضبػاضحاديػرذر :النداء من حي العموم والخصو ٖٔٚ................

أكال :نداء ا١بنسُّٕ.........................................................:
ن
ثانينا :نداء النوعَُْ............................................................
ثالثنا :نداء االثنْبُّْ..........................................................
ابعا :نداء العْبُّْ...........................................................
رن
خامسا :إٝباؿ تقسيم النداءات من حي العموـ كا٣بصوصُْٓ...................
ن

اضططضبػاضثاظؽػرذر :نداء األعالمٔٗٚ.......................................
أكال :توطئة للتَّعريف بالعلم ُب ا٣بطاب القرآينُْٖ.................................
ن
ثانينا :نداء األنبياء ُ ب القرآف الكرميَُٓ................................
َ َ
َّ
َ
ٍّ
َّ
ثالثنا :مقاصد النداء بصيغة :ﵟية خحٓة اجل ِِبﵞُْٓ...................................
ابعا :ما كٕب نداء النَّيب ُ ب القرآفُٓٔ................................
رن
آيات النّْداء للنَّيبُٕٓ.............
خامسا :إٝباؿ ما يستفاد من ا٤بعاين الٍب َّ
تضمنتها ي
ن
سادسا :إٝباؿ ما يستفاد من نداء الرسل ُٖٓ...........................
ن
سابعا :نداء من اختلف ُب نبوتو (لقماف  -مرمي) ُٓٗ....................
ن
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ثامننا :نداء (مال )  من ا٤ببلئكةُْٔ....................................
تاسعا :نداء بقية األعبلـُٕٔ ...................................................
ن
ُ  -نداء إبليسُٕٔ...........................................................
ِ  -نداء فرعوفُُٕ..........................................................
ّ  -نداء ىامافُٕٓ..........................................................
السامرمُٕٖ........................................................
ْ  -نداء َّ
عاشرا :نداء ا٤بخلوقات األخرل غّب ا١بمادات (نداء النملة)ُٕٗ....................
ن
ُ  -بياف ا٤بعُبُٕٗ...........................................................
ِ  -فوائد تتعلَّق باآليةُُٖ.....................................................
ّ  -إٝباؿ ما يستفادُُٖ......................................................
ا٢بادم عشر :نداء ا١بماداتُِٖ................................................
السماءُّٖ..................................................
ُ  -نداء األرض ك َّ
ِ  -نداء النَّارُٖٓ............................................................
ّ  -نداء ا١بباؿُٖٕ...........................................................
ْ  -النَّتائج ا٤بستفادةُٖٖ......................................................
اضططضبػاضثاضثػرذر :المنادى المبنئٜٛ...................................
أكال :ا٤بنادل ا٤بفرد ا٤بعرفةَُٗ...................................................
ن
ثانينا :النكرة ا٤بقصودةُُٗ......................................................
ثالثنا :ا٤بنادل ا٤بوصوؼ بابنُِٗ.................................................
ابعا :ا٤بنادل بلفَ (أىم) ك(أيو)ُِٗ............................................
رن

اضططضبػاضرابعػرذر :المنادى المعر (نداء الملاف)ٜٔٚ..................
َ

أكال :ﵟيَة ثَ ِِن إ ِ ْساايوﵞ ُٖٗ ...................................................
ن
َ
ثانينا :ﵟيَة ك ْٔ ِمﵞ ُٖٗ ...........................................................
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ثالثا :ﵟيَة ثَ ٍّ
ِنﵞ ُٖٗ ...........................................................
ِ
ن
ُ  -مواضع كركد ىذه الصيغةُٖٗ..............................................
ِ  -اللغةَِِ................................................................
َ ُ
َْ
َ
ةبﵞَِِ ...................................................
وِل األْل ِ
ابعا :ﵟية أ ِ
رن
ُ ٍّ
خامسا :ﵟك ِو الي ُٓ ًٍّﵞَِّ ......................................................
ن
ُ  -كركد ىذه الصيغةَِّ ....................................................
ا٤بنادلَِّ........................................
ِ  -إٝباؿ َما يستفاد ٩با كٕب ى
َ َْ ْ َ
ةب..ﵞَِٓ ...............................................
سادسا :ﵟية أْو اىهِذ ِ
ن
َ َ ْ ََ
سابعا :ﵟية ويي ﵞ َِٔ .......................................................
ن
َ َََْ َ َ َ ْ ُ
األكؿ :ﵟية ويي أغجضتﵞَِٔ .........................................
ا٤بوضع َّ

ا٤بنادلَِٔ...................................................
ُ  -بياف ما كٕب ى
ِ  -بياف العاقبةَِٖ..........................................................
ّ  -طبيعة اإلنساف فيها نوازعي ا٣ب ًّب كالشَّرَِٗ....................................
الزماف كا٤بكاف كاألشخاصُُِ.............................................
ْ َّ -
ٓ  -قياس الشَّبوُُِ..........................................................
السابقْبُِِ............................................
ٔ  -االعتبار بقصص َّ
َ
َ
َ
ا٤بوضع الثَّاين :ﵟكَةىَ ْ
خ يَة َويْيَ َ أأ ِ ُدل َوخَُة َغ ُ
ج ٌ
ٔزﵞُِِ...............................
ا٤بنادلُِِ..............................................
ُ  -ما يستفاد ٩با كٕب ى
َ
ِ  -ا٤براد من قو٥با :ﵟيَة َويْي َ ..ﵞُِّ..........................................
ّ  -التَّعقيب على قوؿ أيب حيَّاف كالقا٠بي ُِّ............................
دركس للمخاطىبْبُِْ....................................................
ْ-
ه
ً
َ َ
َ َ ٍّ ْ ُ
ا٤بوضع الثَّال  :ﵟيَة َويْي َ حلْتَ ِِن ل ًْ خَّتِش ـالًُة َري ِيالﵞُِٓ ........................
ُ  -توضيح ا٤بعُب العاـُِٓ....................................................
العرُب) أك (ا٤بعُب الكنائي)ُِٓ................................
ِ  -داللةي (االلتزاـ ّْ
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ّ  -ندـ الكافر كحسرتو يوـ القيامةُِٖ.........................................
الصداقةُِٖ......................................................
خوة ك َّ
ْ  -األ َّ
َ َ ْ َ َ ْ
اْل َِّﵞَِِ....................................................
ثامننا :ﵟية ٌػَش ِ
َ َ ْ َ َ ْ
ْ
اْل َِّ َوا ن ِطﵞَِِ............................................
تاسعا :ﵟية ٌػَش ِ
ن
عاشرا :ﵟيَة ثَ ِِن َآد َمﵞُِِ ......................................................
ن
ا٢بادم عشر :ﵟيَة ُب َ ٍّ
ِنﵞُِِ ...................................................
الصيغةُِِ..............................................
ُ  -مواضع كركد ىذه ّْ
ِ  -القراءاتُِِ.............................................................
الصيغةِِّ....................................
ّ  -ما يستفاد من النّْداءات ّٔذه ّْ
َ
الثاين عشر :ﵟيَة خثَ ِخﵞِِٓ.....................................................
الصيغةِِٓ..............................................
ُ  -مواضع كركد ىذه ّْ
ِ  -القراءاتِِٔ.............................................................
ّ  -إٝباؿ اإلعرابِِٕ.......................................................
َ
الثال عشر :ﵟيَة خثَةَُةﵞِِٖ....................................................
الصيغةِِٖ.....................................................
ُ  -كركد ىذه ّْ
الصيغةِِٖ.......................................
ِ  -ما يستفاد من النّْداء ّٔذه ّْ
َ َ َ
الع ْج َِﵞِِٗ...........................................
ِِب ّ ِ
الرابع عشر :ﵟية صةخ ِ
الصيغةِِٗ.....................................................
ُ  -كركد ىذه ّْ
الصظبةِِٗ........................................
ِ  -سبب ا٤بناداة ىنا بعنواف ُّ
ّ  -سبب التَّعيْبُِّ.........................................................
الصاحبُِّ......................................................
ْ  -حقيقة َّ
ٓ  -الدُّركس ا٤بستفادةِِّ.....................................................
َ ََ َ ََ ُ ُ َ
ا٣بامس عشر :ﵟية أظى لَع ئظؿﵞِّْ........................................
الصيغةِّْ.....................................................
ُ  -كركد ىذه ّْ
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ِ  -بياف ا٤بعُبِّْ...........................................................
ّ ٘ -بنيس التَّصريفِّٔ......................................................
ْ  -إٝباؿ ما يستفادِّٕ......................................................
َ ْ
السادس عشر :ﵟيَة ذا اى َل ْص َج ْ ِ ﵞِّٗ.............................................
الصيغةِّٗ.....................................................
ُ  -كركد ىذه ّْ
ِ  -الوحي إٔب ذم القرنْبِّٗ.................................................
ا٤بنادلَِْ..............................................
ّ  -ما يستفاد ٩با كٕب ى
ْ  -التعقيب على ما ذكره البقاعي ُِْ..................................
ٓ  -إٝباؿ ما يستفادِِْ......................................................
َ ُ ْ َ َ ُ َ
ونﵞِْٔ............................................
السابع عشر :ﵟية أرخ ْةر
الصيغةِْٔ.....................................................
ُ  -كركد ىذه ّْ
ِ  -العرض كالتَّظليلِْٕ.....................................................
ّ  -إٝباؿ ما يستفادِْٖ......................................................
ُ
الثامن عشر :ﵟيَة ابْ ََ أ ٍّمﵞُِٓ..................................................
ُ  -كركد ىذه الصيغةُِٓ.....................................................
ِ  -سبب العدكؿ عن اإلضافة إٔب األب مع َّأهنما و
ألب كأـ كاحدةُِٓ.............
ّ  -توجيو القراءاتِِٓ.......................................................
ْ  -إٝباؿ ما يستفادِّٓ......................................................
َ
التاسع عشر :ﵟيَة َويْي َِةﵞِْٓ ..................................................
الصيغةِْٓ .............................................
ُ  -مواضع كركد ىذه ّْ

ِ  -معُب (الويل)ِْٓ ........................................................
ّ  -موقعو من اإلعرابِْٓ....................................................
ْ  -إٝباؿ ما يستفادِٕٓ......................................................
العشركف :ﵟيَة غ َِجةد َِيﵞِٖٓ ....................................................
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َ ََْ َْ
َ
ْثبﵞِٖٓ .........................................
ا٢بادم كالعشركف :ﵟية أْو ح ِ
َ َ َ ٍّ ّ
ِبﵞِٖٓ ...........................................
الثاين كالعشركف :ﵟية ن ِعةء اجل ِ ِ
الثال كالعشركف :ﵟيَة َخ ْ َ
ْسدَةﵞِٓٗ ............................................

ُ  -كركد ىذه الصيغةِٓٗ ....................................................
مادة( :حسر)ِٓٗ ..................................................
ِ  -بياف َّ
ّ  -تفسّب اآليةِٓٗ ..........................................................
ْ  -إٝباؿ ما يستفادِٔٔ......................................................
َ
الرابع كالعشركف :ﵟيَة ك ْٔ ٌَ َِةﵞِٖٓ................................................
اضططضبػاضخاطسػرذر :نداء النَّكرة غير المقصودة َّ
والشبيه بالملافٕٜٙ.....
ُ  -كركد ىذه الصيغةِٔٗ.....................................................
ِ  -معُب التظسر كما يتعلق باإلعرابِٔٗ......................................
اضططضبػاضدادسػرذر :دخول (يا) على (ليت)ٕٖٚ.........................
ُ ( -ليت) حرؼ ٛبنِّٕ.....................................................
ِ  -مواضع (ليت) ُب القرآف الكرميِْٕ.........................................
ّ – اإلعرابِٕٓ.............................................................
اضططضبػاضدابعػرذر :استخدام أداة النداء في الدعاءٕٜٚ...................
أكال :تعريف الػدُّعاءِٕٗ........................................................
ن
ثانينا :تنوع أساليب الدعاءِٖٕ..................................................
ٗبادة الدُّعاءِٖٕ........................................
صّْرح فيو َّ
احملور األكؿ :ما ي
صّْرح فيو ٗبادة النّْداء كا٤براد منها الدُّعاءَِٗ.......................
احملور الثاين :ما ي

احملور الثال  :استخداـ أداة ا٣بطاب ظاىرة أك مقدَّرةُِٗ ........................
أ .ما كانت فيو أداة النّْداء ظاىرةُِٗ ...........................................
ب .ما كانت فيو أداة النّْداء مقدَّرةُِٗ .........................................
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ثالثنا :األىداؼ كا٤بقاصدِّٗ....................................................

اضططضبػاضثاطنػرذر :نداء التَّحنن واالستعطاف والتَّحبلِٕٗ................
المنادىٖٖٓ............................
اضططضبػاضتادعػرذر :بيان ما ولي
َ

توطئةَّّ....................................................................
أكال :فعل األمرَّٓ............................................................
ن
ثانينا :مضارع ٦بزكـ ببلـ األمرَّٔ...............................................
ثالثنا :مضارع ٦بزكـ ببل النَّاىيةَّٔ...............................................
ابعا( :ال) النَّافيةِٗٓ..........................................................
رن
خامسا( :ما) النَّافيةَّٖ .......................................................
ن
سادسا :اسم الفعلَّٖ .......................................................
ن
سابعا :االستفهاـ بػ (ىل) َّٖ .................................................
ن
ثامننا :االستفهاـ با٥بمزةَّٖ ....................................................
تاسعا :االستفهاـ بػ( :أٓب)َّٗ ................................................
ن
عاشرا :االستفهاـ بػ( :أليس)َّٗ ...............................................
ن
ا٢بادم عشر :االستفهاـ بػ( :ما)َّٗ ...........................................
(من) االستفهاميةَُّ .............................................
الثاين عشر :ى
(أّن) االستفهاميَّةَُّ.............................................
الثال عشرَّ :
الرابع عشر :االستفهاـ بػً :
(ٓبى)َُّ..............................................
ا٣بامس عشر :الفعل ا٤باضي ا٤بثبتَُّ .........................................
ُ  -فعل ماض مثبت غّب مقركف بقدَُّ ......................................
ِ  -ماض مقَبف بقدُُّ .....................................................
ّ  -ماض مقَبف بػ (لقد) ُُّ ................................................
ْ ( -ليس) ُُّ ............................................................
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ٓ  -ماض بعد (إ٭با) ُُّ .....................................................
ٔ  -ماض منفي ٗباُِّ .......................................................
السادس عشر :مضارع منفي بػ (لن)ِٗٗ ........................................
ا٤بنادل من غّب فاصلُِّ ....................................
ُ  -ما أتى عقب ى
ِ  -ما أتى النَّفي فيو بعد فاصل مؤّْك ود للنَّفيُِّ ................................
منفي بػ (ال) ُِّ .........................................
السابع عشر :مضارعه ّّ
الثامن عشر :مضارع منفي بػ (ما) ُِّ..........................................
(إما) العاطفةُّّ............................................
التاسع عشر :بعده َّ
(أما) التَّفصيليَّةُّّ .............................................
العشركف :بعده َّ
(إما) الشَّرطيَّةُّّ ......................................
ا٢بادم كالعشركف :بعده َّ
الثاين كالعشركف :بعده (إف) الشَّرطيَّةُّّ ........................................
(من) الشَّرطيةُّْ .......................................
الثال كالعشركف :بعده ى
الرابع كالعشركف :ا١بملة اال٠بيَّة مؤَّكدة بػ (إف) ُّْ................................
ا٣بامس كالعشركف :ا١بملة اال٠بيَّة من غّب مؤّْكدُّٓ...............................
السادس كالعشركف :ال النَّافية للجنسُّٓ........................................
السابع كالعشركف :بعده (إذا) ُّٔ...............................................

اضططضبػاضطذرون :خروج صيغة النداء عن معناها األصلئٖٚ................
ُ  -تنػزيل ً
البعيد منػزلةى القريبُّٕ ............................................
ي
ا٤بدعوُّٕ .................................
إظهار ا٢برص ُب كقوعو على إقباؿ ّْ
أ .ي
معتُب بوُّٕ ...........................................
ب .كوف ا٣بطاب ّْ
ا٤بتلو ن
ا٤بدعوُّٕ ...............................................
ج .قصد تعظيم شأف ّْ
د .قصد ا٫بطاطوُّٕ .........................................................
ِ  -خركج ألفاظ النّْداء عن معناىا األصلي إٔب و
معاف أخرلُّٖ...................
ّْ
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أ .التَّظسر كالتَّوجعُّٖ ........................................................
ب .االختصاصُّٗ...........................................................
ج .التَّعجبُِّ.............................................................
د .التَّمِبُِّ................................................................
ىػػ .التَّنبيوُِّ................................................................

خاتطظػسؽػبغانػػاِّعدافػواضطػاصدػاضطاطظػطنػاضظِّداءٖٕ٘.............
**********************

طتغرشاتػغحتاجؼاػطاضبػاضطضمٖٕٜ...................................
الفرؽ بْب اإلضافة البيانية كاإلضافة الٍب للبيافَّّ.................................
ىل ُب القرآف الكرمي فاضل كمفضوؿ؟ُّّ........................................
أسامي السورِّّ..............................................................
حاالت (أك)ّّْ..............................................................
ا٤بناسبةّّٔ...................................................................
ترتيب النزكؿّّٗ..............................................................
بْب ا٤ببتدأ كا٣بربَّْ...........................................................
تعريف ا٣بربِّٓ...............................................................
يس يد الغابة؟ّْٓ..................................................
ىس يد الغابة أـ أ ٍ
أى
تنقيح ا٤بناطّٓٓ...............................................................
منطق اللغة العربيةّٓٔ..........................................................
إعراب مقدمة عند تصدرىا ُب بداية ا٤بصنفاتّٕٓ................................
ٝبع القرآفّٖٓ................................................................
الفرؽ علم النظو كعلم الببلغةّٓٗ..............................................
الدليل إذا تطرؽ إليو االحتماؿ سقط بو االستدالؿّٓٗ............................
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أنواع النسبةّٓٗ...............................................................
االستئناؼ البياين كاالستئناؼ النظومَّٔ........................................
ُبَّٔ........................................................................
اسم جنس ا١بمعي كاسم جنس اإلفرادمُّٔ.....................................
الفرؽ بْب ا١بنس كاسم ا١بنسِّٔ...............................................
الفرؽ قرينة ا٤بشَبؾ كقرينة آّازّّٔ..............................................
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 المصادر والمراجع
الس بع ،عبد الرٞبن بن إ٠باعيل بن إبراىيمٙ ،بقيق :إبراىيم عطوة
ُ .إبراز ا٤بعاين من حرز األماين ُب القراءات َّ
عوض ،طبع مكتبة مصطفى البايب ا٢بليب ،مصر ،القاىرة.
ِ .اإلّٔاج ،للسبكي ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ،الطبعة األكٔب [َُْْ].
ّ .إٙباؼ فضبلء البشر ُب القراءات األربعة عشر ،شهاب الدين أٞبد بن ٧بمد بن عبد الغِب الدمياطي ،دار
الكتب العلمية ،لبناف [ُُْٗىػ].
ْ .إجابة السائل شرح بغية اآلمل٧ ،بمد بن إ٠باعيل األمّب الصنعاين ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت [ُٖٔٗ].
ٓ .االجتهاد ،للجويِب ،دار القلم ،دارة العلوـ الثقافية ،دمشق  ،بّبكت.]َُْٖ[ ،
السبعة للقرآف ،أليب عمرك الداين ،مكتبة ا٤بنارة ،مكة ا٤بكرمة [َُْٖىػ].
ٔ .األحرؼ َّ
ٕ .أحكاـ القرآف ،أٞبد بن علي الرازم ا١بصاص أبو بكرٙ ،بقيق٧ :بمد الصادؽ قمظاكم ،دار إحياء الَباث
العريب ،بّبكت.]َُْٓ[ ،
ٖ .أحكاـ القرآف ،أليب بكر ابن العريب ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُِْْىػػ].
ٗ .أحكاـ القرآف ،للجصاص ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت [َُْٓىػػ].
َُ .أحكاـ القرآف٧ ،بمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.]ََُْ[ ،
ُُ .اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ،لآلمدم ،بّبكت [َُْْ].
ُِ .اإلحكاـ ،البن حزـ األندلسي ،دار ا٢بدي  ،القاىرة [َُْْ].
ُّ .إحياء علوـ الدين ،أليب حامد الغزإب ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت.
ُْ .األزىية ُب علم ا٢بركؼ ،علي بن ٧بمد النظوم ا٥بركمٙ ،بقيق :عبد ا٤بعْب ا٤بلوحي ،كمن منشورات ٦بمع
اللغة العربية بدمشق [ُُٕٗـ].
ُٓ .األساليب اإلنشائية ُب النظو العريب ،عبد السبلـ ٧بمد ىاركف ،مكتبة ا٣با٪بي ،مصر ،القاىرة [ُّٗٗىػ].
ُٔ .أسرار العربية ،أليب الربكات األنبارم ،دار ا١بيل ،بّبكت [ُٓٗٗـ].
ُٕ .اإلشارة إٔب اإلٯباز ُب بعض أنواع آّاز ،للعز بن عبد السبلـ ،كقد اعتمت على النسخة األصلية طبع
ا٤بكتبة العامرة ،القاىرة ،كدار ا٤بعرفة ،بّبكت لبناف [ُُّّىػ].
ُٖ .االشتقاؽ ،أبو بكر ٧بمد بن ا٢بسن بن دريد ،طبع مكتبة ا٣با٪بي ،القاىرة ،مصر ،الطبعة الثَّالثةٙ ،بقيق:
عبد السبلـ ٧بمد ىاركف.
ُٗ .أصوؿ البزدكم (كنػز الوصوؿ إٔب معرفة األصوؿ) ،علي بن ٧بمد البزدكم ا٢بنفي ،مطبعة جاكيد بريس،
كراتشي.
َِ .أصوؿ السرخسي٧ ،بمد بن أٞبد بن أيب سهل السرخسي أبو بكرٙ ،بقيق :أبو الوفا األفغاين ،دار ا٤بعرفة،
بّبكت.]ُِّٕ[ ،
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أصوؿ الشاشي ،أٞبد بن ٧بمد بن إسظاؽ الشاشي أبو علي ،دار الكتاب العريب ،بّبكت [َُِْ].
أصوؿ الفقو اإلسبلمي ،الدكتور كىبة الزحيلي ،دار الفكر ا٤بعاصر ،بّبكت ،دار الفكر ،سوريا [ُُْٕىػ].
األصوؿ ُب النظو ،البن السراج النظوم البغدادم ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت [ُٖٖٗ].
األصوؿ من علم األصوؿ٧ ،بمد بن صاّب العثيمْب ،دار طيبة ،ا٤بملكة العربية السعودية ،الرياض

[َُْْىػ].
ِٓ .أضواء البياف٧ ،بمد األمْب الشنقيطي ،دار الفكر ،بّبكت [ُُْٓىػ].
ِٔ .إعراب القرآف كبيانو٧ ،بيي الدين الدركيش  ،طبع دار اليمامة ،كدار ابن كثّب ،دمشق ،كبّبكت ،كدار
اإلرشاد ُب ٞبص ،الطبعة ا٣بامسة [ُُْٕىػ].
ِٕ .إعراب القرآف ،أليب جعفر أٞبد بن ٧بمد بن إ٠باعيل النظاس ،طبع عآب الكتب ،بّبكت [َُْٗىػ].
ِٖ .األعبلـ ،للزركلي ،دار العلم للمبليْب ،بّبكت [ُِٗٗـ].
ِٗ .اإلكسّب ُب علم التفسّب ،للطوُب ،مكتبة اآلداب ،ا٤بطبعة النموذجية ،ا٢بلمية ا١بديدة ،القاىرة [ُّٕٗىػ].
َّ .إكماؿ ا٤بعلم ُب شرح صظيح مسلم ،للظافَ أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض اليظصيب ،طبع دار
الوفاء ،ا٤بنصورة ،مصر [ُُْٗىػ].
ُّ .ألفية ابن مال ُب النظو كالصرؼ٧ ،بمد بن عبد اهلل بن مال  ،طبع دار القلم ،بّبكت ،لبناف ،ببل تاريخ.
ِّ .األمإب الشجرية ،ىبة اهلل بن علي بن ٞبزة العلوم ا٢بسِب ا٤بعركؼ بابن الشجرم ،طبع دار ا٤بعرفة ،بّبكت،
كطبعة أخرل بتظقيق :د٧ .بمود الطناحي ،مكتبة ا٣با٪بي ،مصر [ُِٗٗـ].
ّّ .األمإب ُب لغة العرب ،أليب علي إ٠باعيل بن القاسم القإب البغدادم ،دار الكتب العلمية ،بّبكت
[ُّٖٗىػ].
ّْ .اإلنصاؼ ُب مسائل ا٣ببلؼ بْب النظويْب البصريْب كالكوفيْب ،أليب الربكات عبد الرٞبن األنبارم ،دار
الفكر ،دمشق.
ّٓ .أكضح ا٤بسال إٔب ألفية ابن مال  ،البن ىشاـ األنصارم ،دار ا١بيل ،بّبكت [ُٕٗٗ].
ّٔ .اإليضاح شرح ا٤بفصل ،البن ا٢باجب ،طبع كزارة األكقاؼ العراقية [ُِٖٗـ].
ّٕ .اإليضاح ُب علوـ الببلغة ،للخطيب القزكيِب ،دار إحياء العلوـ ،بّبكت [ُُْٗىػ].
ّٖ .اإليضاح لقوانْب االصطبلح ُب ا١بدؿ كا٤بناظرة ،للصاحب ٧بيي الدين يوسف بن عبد الرٞبن بن ا١بوزم،
مكتبة مدبوٕب ،القاىرة [ُُْٓىػ].
ّٗ .البظر احمليط ُب أصوؿ الفقو ،للزركشي ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،الكويت [ُُّْىػ].
٧بمد حنفي شرؼ ،طبع دار هنضة مصر ،القاىرة.
َْ .بديع القرآف ،ابن أيب اإلصبعٙ ،بقيقَّ :

٧بمد إقباؿ عركم ،إدارة الثقافة اإلسبلمية ُب كزارة األكقاؼ كالشؤكف
ُْ .بديع القرآف ،دراسة تارٱبيَّة نقديَّة ،دَّ .

اإلسبلمية ،دكلة الكويت [َُّْىػ].
ِْ .الربىاف ُب أصوؿ الفقو ،عبد ا٤بل بن عبد اهلل بن يوسف ا١بويِب ،الوفاء ،ا٤بنصورة ،مصر [ُُْٖ].
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ّْ .الربىاف ُب علوـ القرآف ،للزركشي ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت [ُُّٗ].
ْْ .بغية اإليضاح لتلخيص ا٤بفتاح ُب علوـ الببلغة ،عبد ا٤بتعاؿ الصعيدم ،طبع مكتبة اآلداب [ُِْٔىػ].
ْٓ .الببلغة العربية ،عبد الرٞبن حسن حبنكة ا٤بيداين ،طبع دار القلم ،دمشق ،كالدار الشامية ،بّبكت
[ُُْٔىػ].
ْٔ .البياف كالتبيْب ،للجاحَ ،دار صعب ،بّبكت ،الطبعة األكٔب [ُٖٔٗـ].
ْٕ .تأكيل مشكل القرآف ،البن قتيبة ،ا٤بكتبة العلمية ،بّبكت ،لبناف [َُُْىػ].
ْٖ .التبصرة ُب أصوؿ الفقو ،أليب إسظاؽ الشّبازم ،دار الفكر ،دمشق.]َُّْ[ ،
ْٗ .التبياف ُب إعراب القرآف ،للعكربم ،طبع إحياء الكتب العربية.
َٓ .التبياف ُب تفسّب غريب القرآف ،لشهاب الدين أٞبد بن ٧بمد ا٥بائم ا٤بصرم ،دار الصظابة للَباث بطنطا
[ُِٗٗ].
ُٓٙ .ببّب التيسّب ُب القراءات العشر ،مشس الدين ٧بمد بن ٧بمد بن علي بن يوسف بن ا١بزرمٙ ،بقيق :د.أٞبد
٧بمد مفلح القضاة ،دار الفرقاف ،األردف ،عماف [ُُِْىػ].
ِٓ .التظبّب شرح التظرير ،للمرداكم ا٢بنبلي ،مكتبة الرشد ،الرياض [ُُِْىػ].
ّٓ .التظصيل من احملصوؿ ،لسراج الدين األرموم ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت [َُْٖىػ].
ْٓ .التذكرة ُب القراءات الثماف ،طاىر بن عبد ا٤بنعم بن غلبوف ،نشر ا١بماعة ا٣بّبية لتظفيَ القرآف ٔبدة
[ُُٗٗـ].
ٓٓ .التَّذىيب على هذيب ا٤بنطق كالكبلـ للتَّفتازاين مع ا٢بواشي ،طبع مصطفى البايب ا٢بليب ،القاىرة [ُّٓٓ].
ٔٓ .التسهيل٧ ،بمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل الطائي ا١بياين األندلسي ،دار ىجر [َُٗٗـ].
ٕٓ .التصريح ٗبضموف التوضيح ،خالد األزىرم ،طبع عيسى البايب ا٢بليب ،القاىرة ،مصر.
ٖٓ .تعجيل الندل بشرح قطر الندل ،عبد اهلل بن صاّب الفوزاف ،مكتبة الرشد ،ا٤بملكة العربية السعودية،
الرياض ،الطبعة األكٔب [ُِْٕىػ].
ٗٓ .التعريفات ،للجرجاين ،دار الكتاب العريب ،بّبكت [َُْٓ].
َٔ .تفسّب ابن أىب حاًب ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،الرياض [ُُْٗىػ].
ُٔ .تفسّب ابن باديس ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُْٔىػػ].
ِٔ .تفسّب ابن جزم ،دار األرقم ،بّبكت [ُُْٔىػػ].
ّٔ .تفسّب ابن عادؿ (اللباب ُب علوـ الكتاب) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األكٔب ،بّبكت [ُُْٗىػ].
ْٔ .تفسّب ابن عجيبة (البظر ا٤بديد ُب تفسّب القرآف آّيد) ،الناشر :الدكتور حسن عباس زكي ،القاىرة
[ُُْٗىػػ].
ٓٔ .تفسّب ابن عطية (احملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز) ،طبع دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُّْىػ].
ٔٔ .تفسّب أيب السعود (إرشاد العقل السليم إٔب مزايا القرآف الكرمي) ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت.
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تفسّب البظر احمليط ،أليب حياف ،دار الفكر ،بّبكت [َُِْىػػ].
تفسّب البغوم (معآب التنزيل ُب تفسّب القرآف) ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت [َُِْىػػ].
تفسّب البقاعي (نظم الدرر) ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُْٓىػ].
تفسّب البيضاكم ،دار الفكر ،بّبكت [ُُْٔ].

ُٕ .التفسّب التظليلي لسورة النساء ،األستاذ الدكتور إبراىيم عبد الرٞبن خليفة ،أستاذ كرئيس قسم التفسّب
كعلوـ القرآف ٔبامعة األزىر بالقاىرة  ،مطبعة الفجر ا١بديد [ْْ] شارع الكبارل منشية ناصر بالدراسة  ،القاىرة
[ُُْْىػ].
ِٕ .تفسّب الثعاليب (ا١بواىر ا٢بساف ُب تفسّب القرآف) ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بّبكت.
ّٕ .تفسّب الثعليب (الكشف كالبياف عن تفسّب القرآف) ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت [ُِِْىػػ].
ْٕ .تفسّب السمعاين ،دار الوطن ،الرياض [ُُْٖىػػ].
ٕٓ .تفسّب السيوطي (الدر ا٤بنثور) ،جبلؿ الدين السيوطي ،دار الفكر ،بّبكت [ُّٗٗ].
ٕٔ .تفسّب الطربم (جامع البياف ُب تأكيل القرآف) ،مؤسسة الرسالة [َُِْىػػ].
ٕٕ .تفسّب العز بن عبد السبلـ (كىو اختصار لتفسّب ا٤باكردم) ،دار ابن حزـ ،بّبكت [ُُْٔىػ].
ٖٕ .تفسّب القا٠بي (٧باسن التأكيل) ،دار الكتب العلميو ،بّبكت [ُُْٖىػػ].
ٕٗ .تفسّب القرآف العظيم ،البن كثّب ،دار طيبة للنشر كالتوزيع [َُِْىػػ].
َٖ .تفسّب القرآف من ا١بامع البن كىب ،أليب ٧بمد عبد اهلل بن كىب بن مسلم ا٤بصرم القرش ،دار الغرب
اإلسبلمي [ََِّـ].
ُٖ .تفسّب القرطيب (ا١بامع ألحكاـ القرآف) ،دار الشعب ،القاىرة [ُِّٕ].
ِٖ .تفسّب القشّبم (لطائف اإلشارات ) ،ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب ،مصر.
ّٖ .التفسّب الكبّب (مفاتيح الغيب) ،فخر الدين الرازم ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت [َُِْىػػ].
ْٖ .تفسّب ا٤باكردم (النكت كالعيوف) ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.
ٖٓ .تفسّب ا٤بنار٧ ،بمد رشيد بن علي رضا ،ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب [َُٗٗـ].
ٖٔ .تفسّب النسفي ،دار الكلم الطيب ،بّبكت [ُُْٗىػػ].
ٕٖ .تفسّب النيسابورم (غرائب القرآف كرغائب الفرقاف) ،دار الكتب العلميو ،بّبكت [ُُْٔىػػ]
ٖٖ .تفسّب ٦باىد ،دار الفكر اإلسبلمي ا٢بديثة ،مصر [َُُْى ػػ].
ٖٗ .التقريب ٢بد ا٤بنطق كا٤بدخل إليو باأللفاظ العامية كاألمثلة الفقهية ،البن حزـ ،دار مكتبة ا٢بياة ،بّبكت
[ََُٗ].
َٗ .التلخيص ُب أصوؿ الفقو ،للجويِب ،دار البشائر اإلسبلمية [ُُْٕىػ].
ُٗ .التلويح على التوضيح  ،لسعد الدين بن عمر التفتازاين ،الطبعة األكٔب با٤بطبعة ا٣بّبية ،للخشاب ٗبصر
[ُِِّىػ] ،كطبعة ٧بمد علي صبيح كأكالده بالقاىرة [ُّٕٕىػ].
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ِٗٛ .بهيد األكائل كتلخيص الدالئل ،أبو بكر ٧بمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم أبو بكر الباقبلين ،مؤسسة
الكتب الثقافية ،بّبكت [ُٕٖٗ].
ّٗ .التمهيد ُب ٚبريج الفركع على األصوؿ ،عبد الرحيم بن ا٢بسن اإلسنوم ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت
[ََُْ].
ْٗ .هذيب األ٠باء كاللغات ،أبو زكريا ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ بن مرم بن حسن بن حسْب بن حزاـ ،دار
الفكر ،بّبكت [ُٔٗٗ].
ٓٗ .هذيب اللغة ،لؤلزىرم ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت [ُُِْىػ].
ٔٗ .توضيح ا٤بقاصد كا٤بسال بشرح ألفية ابن مال  ،أليب ٧بمد ا٤برادم ا٤بصرم ا٤بالكي ،دار الفكر العريب
[ُِْٖىػ].
ٕٗ .توضيح ا٤بنطق القدمي ،لؤلستاذ الدكتور ٧بيي الدين الصاُب أستاذ كرئيس قسم العقيدة كالفلسفة بكلية أصوؿ
الدين ُب جامعة األزىر بالقاىرة...من مطبوعات الكلية.
ٖٗ .التوقيف على مهمات التعاريف ،للمناكم ،عآب الكتب ،القاىرة [َُُْىػ].
ٗٗ .تيسّب التظرير٧ ،بمد أمْب ا٤بعركؼ بأمّب بادشاه ،دار الفكر.
ََُ .تيسّب الوصوؿ إٔب منهاج األصوؿ من ا٤بنقوؿ كا٤بعقوؿ ،البن إماـ الكاملية ،دار الفاركؽ ،مصر
[ُِّْىػ].
َُُ .التيسّب ُب القراءات السبع ،للداين ،طبع دار الكتاب العريب ،بّبكت [َُْْىػ].
َُِ .ثبلث رسائل ُب النظو ،البن ىشاـ ،الرسالة األكٔب :ا٤بباح ا٤برضية ا٤بتعلقة ٗبن الشرطية ،كالرسالة الثانية:
إعراب عشرة ألفاظ ،كالرسالة الثالثة :مسائل ُب النظو كأجوبتهاٙ ،بقيق :نصر الدين فارس ،كعبد ا١بليل زكريا ،طبع
دار ا٤بعارؼٞ ،بص ،سوريا ،الطبعة األكٔب ،نيساف [ُٕٖٗـ].
َُّ .ا١بدكؿ ُب إعراب القرآف٧ ،بمود بن عبد الرحيم صاُب ،دار الرشيد ،مؤسسة اإلٲباف ،دمشق [ُُْٖىػ].
َُْ .ا١بمل ُب النظو ،ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم ،الطبعة ا٣بامسةٙ ،بقيق :د.فخر الدين قباكة.
َُٓٝ .بهرة األمثاؿ ،أبو ىبلؿ العسكرم ،دار الفكر ،]ُٖٖٗ[ ،الطبعة الثانيةٙ ،بقيق٧ :بمد أبو الفضل
إبراىيم ،عبد آّيد قطامش.
َُٔ .ا١بُب الداين ُب حركؼ ا٤بعاين ،ا٢بسن بن قاسم ا٤برادم ،طبع دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُّْىػ].
َُٕ .حاشية اآلجركمية ،عبدالرٞبن بن ٧بمد بن قاسم ،مصطفى البايب ا٢بليب ،القاىرة ،الطبعة الرابعة
[َُْٖىػ].
َُٖ .حاشية البناين على شرح ا١ببلؿ مشس الدين ٧بمد بن أٞبد احمللي ،على مًب ٝبع ا١بوامع لتاج الدين عبد
الوىاب السبكي ،للعبلمة عبد الرٞبن بن جاد اهلل البناين ،طبع دار إحياء الكتب العربية ،لعيسى البايب ا٢بليب،
بالقاىرة.
َُٗ .حاشية ا١بمل على ا٤بنهج لشيخ اإلسبلـ زكريا األنصارم ،سليماف ا١بمل ،دار الفكر ،بّبكت ،ببل تاريخ..
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َُُ .حاشية الدسوقي على مغِب اللبيب ،مصطفى ٧بمد عرفة الدسوقي ،طبع مكتبة ا٤بشهد ا٢بسيِب ،القاىرة
[ُّٖٔىػ].
ُُُ .حاشية الشهاب ا٣بفاجي ا٤بسماة( :عنا ية القاضي ككفاية الراضي) على تفسّب البيضاكم ،طبع دار صادر،
بّبكت.
ُُِ .حاشية الصاكم على تفسّب ا١ببللْب ،الشيخ أٞبد بن ٧بمد الصاكم ا٤بصرم ا٣بلوٌب ا٤بالكي ،منشورات
٧بمد علي بيضوف ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.
ُُّ .حاشية العطار على ٝبع ا١بوامع ،حسن العطار ،دار الكتب العلميةَُِْ[ ،ىػ] ،بّبكت.
ُُْ .حاشية العبلمة سعد الدين التفتازاين ،كحاشية السيد الشريف ا١برجاين على شرح القاضي عضد ا٤بلة كالدين
٤بختصر ا٤بنتهى ،الطبعة األكٔب با٤بطبعة األمّبية ببوالؽ ،مصر [ُُّٔىػ] ،الطبعة الثانية [َُّْىػ] ،كقد أعادت
طباعتها كما ىي دار الكتب العلمية ،بّبكت ،لبناف.
ُُٓ .حاشية على شرح ا٣ببيصي لتهذيب ا٤بنطق ،ا٤بطبعة ا٢بميدية ا٤بصرية [ُُّّىػ] ،الطبعة األكٔب.
ُُٔ .حاشية ٧بمد األمّب على مغِب اللبيب ،طبع ا٤بكتبة التجارية ،القاىرة [ُِّٕىػ].
ُُٕ .حاشية نسمات األسظار ،البن عابدين على شرح إفاضة األنوار على مًب أصوؿ ا٤بنار ،طبع مصطفى
البايب ا٢بليب ،القاىرة خلف ا١بامع األزىر.
ُُٖ .ا٢باكم للفتاكم ،للسيوطي ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُِْىػ].
ُُٗ .حجة القراءات ،البن ز٪بلة ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت [َُِْىػ].
َُِ .ا٢بجة ُب القراءات السبع ،البن خالويو ،دار الشركؽ ،بّبكت [َُُْىػ].
ُُِ .ا٢بدكد األنيقة ،لزكريا األنصارم ،دار الفكر ا٤بعاصر ،بّبكت.
ُِِ .حرز األماين ككجو التهاين ُب القراءات السبع ،للشاطيب ،دار الكتاب النفيس ،بّبكت [َُْٕ].
ُِّ .حركؼ ا٤بعاين ،أبو القاسم عبد الرٞبن بن إسظاؽ الزجاجي ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت [ُْٖٗ].
ُِْ .خزانة األدب كغاية األرب ،تقي الدين علي بن عبد اهلل ا٢بموم ،دار كمكتبة ا٥ببلؿ ،بّبكت [ُٕٖٗ].
ُِٓ .خزانة األدب كلب لباب لساف العرب ،عبد القادر بن عمر البغدادمٙ ،بقيق٧ :بمد نبيل طريفي ،إميل بديع
اليعقوب ،دار الكتب العلمية [ُٖٗٗـ].
ُِٔ .خزانة األدب كلب لباب لساف العرب ،عبد القادر بن عمر البغدادم ،دار الكتب العلمية [ُٖٗٗـ].
ُِٕ .ا٣بصائص ،البن جِب ،عآب الكتب ،بّبكت.
ُِٖ .الدر ا٤بصوف ُب علوـ الكتاب ا٤بكنوف ،للسمْب ا٢بليبٙ ،بقيق :علي ٧بمد معوض ،عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود،
جاد ٨بلوؼ جاد ،زكريا عبد آّيد النوٌب ،الدكتور أٞبد ٧بمد صّبة ،طبع دار الكتب العلمية ،بّبكت ،لبناف
[ُُْْىػ].
ُِٗ .الدر النضيد ّٓموعة ابن ا٢بفيد  ،البن ا٢بفيد ،طبع دار الكتاب العريب ،بّبكت [ََُْىػ].
َُّ .الدركس العربية ،مصطفى غبلييِب ،ا٤بكتبة العصرية ،صيدا ،لبناف [ُُْٕىػ].
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ُُّ.
ُِّ.
ُّّ.
ُّْ.

دستور العلماء ،للقاضي عبد رب النيب نكرم ،دار الكتب العلمية ،لبناف ،بّبكت [ُُِْىػ].
د الئل اإلعجاز ،عبد القاىر ا١برجاين ،طبع مكتبة سعد الدين ،دمشق.
الذخّبة ،للقراُب ،دار الغربُْٗٗ[ ،ـ].
رسالة التوحيد٧ ،بمد عبده ،مطابع دار الكتاب العريب [ُٔٔٗ].

ُّٓ .رسالتاف ُب اللغة ،أليب ا٢بسن الرماين ،دار الفكر ،عماف [ُْٖٗ].
ُّٔ .رسائل ا١باحَ ،مكتبة ا٣با٪بي ،القاىرة [ُّْٖىػػ].
ُّٕ .رصف ا٤بباين ُب شرح حركؼ ا٤بعاين ،أٞبد بن عبد النور ا٤بالقي ،مطبوعات ٦بمع اللغة العربية بدمشق
[ُّْٗ].
ُّٖ .رفع ا٢باجب عن ٨بتصر ابن ا٢باجب ،تاج الدين السبكي ،عآب الكتب ،بّبكت [ُُْٗىػ].
ُّٗ .ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت [َُْٓىػ].
َُْ .ركضة الناظر كجنة ا٤بناظر ،عبد اهلل بن أٞبد بن قدامة ا٤بقدسي أبو ٧بمد ،جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود،
الرياض ،الطبعة الثانية [ُّٗٗ].
ُُْ .الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي ،أليب منصور ا٥بركم ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،الكويت
[ُّٗٗ].
ُِْ .الزاىر ُب معاين كلمات الناس ،أبو بكر ٧بمد بن القاسم األنبارم ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت [ُُِْىػ].
ُّْ .السبعة ُب القراءات ،البن ٦باىد التميمي البغدادم ،دار ا٤بعارؼ ،القاىرة [ََُْىػ].
ُْْ .سر صناعة اإلعراب ،البن جِب ،دار القلم ،دمشق [ُٖٓٗ].
ُْٓ .السراج ا٤بنّب ،للخطيب الشربيِب الشافعي ،مطبعة بوالؽ (األمّبية) ،القاىرة [ُِٖٓىػ].
ُْٔ .سّب أعبلـ النببلء ،للذىيب ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت [ُُّْىػ].
ُْٕ .شرح ابن عقيلّٔ ،اء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي ا٤بصرم ا٥بمذانْب ،دار الفكر ،دمشق [ُٖٓٗ].
ُْٖ .شرح األمشوين على ألفية ابن مال  ،كمعو حاشية الصباف على شرح األمشوين على ألفية ابن مال  ،كمعو
شرح الشواىد للعيِب  ،طبع دار إحياء الكتب العربية  ،فيصل عيسى البايب ا٢بليب كشركاه ،القاىرة.
ُْٗ .شرح البدخشي (مناىج العقوؿ) لئلماـ ٧بمد بن ا٢بسن البدخشي ،كمعو شرح اإلسنوم (هناية السوؿ)
لئلماـ ٝباؿ الدين عبد الرحيم اإلسنوم ،ككبلٮبا على منهاج الوصوؿ ُب علم األصوؿ ،للقاضي البيضاكم ،طبع دار
الكتب العلمية ،بّبكت ،الطبعة األكٔب [َُْٓىػ].
َُٓ .شرح التصريح على التوضيح ،خالد بن عبد اهلل األزىرم ،طبع مكتبة عيسى البايب ا٢بليب ،القاىرة ،ببل
تاريخ...
ُُٓ .شرح التلويح على التوضيح ٤بًب التنقيح ُب أصوؿ الفقو ،سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين ،دار الكتب
العلمية ،بّبكت [ُُْٔىػ].
ُِٓ .شرح الدماميِب على مغِب اللبيب ،منشور مع حاشية الشمِب ،نشر ا٤بطبعة البهية ٗبصر.
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ُّٓ .شرح الرضي على كافية ابن ا٢باجب ،رضي الدين األسَباباذم ٝبيع حقوؽ الطبع ٧بفوظة [ُّٖٗىػ]،
جامعة قاريونس طبعة جديدة مصظظة كمذيلة بتعليقات مفيدة ا١بزء األكؿ تصظيح كتعليق يوسف حسن عمر
األستاذ بكلية اللغة العربية كالدراسات اإلسبلمية.
ُْٓ .شرح السلم مع شرحو (إيضاح ا٤ببهم) لؤلخضرم عبد الرٞبن بن ٧بمد النيطوسي ا٤بغريب ا٤بالكي ،مصطفى
البايب ا٢بليب ،القاىرة [ُّٕٔىػ].
ُٓٓ .شرح الشيخ دركيش القويسِب على مًب السلم ُب علم ا٤بنطق ،للعبلمة الشيخ عبد الرٞبن األخضرم ،كعليها
بعض تقارير ٢بضرة الشيخ عمر الدكرم الشافعي ،النسخة األصلية ،كقد بيع الكتاب ُب مكتبة دار األماف ]ْ[ ،زنقة
ا٤بامونية ،الرباط ،ا٤بغرب.
ا٤بكرمة،
ُٔٓ .شرح الكافية الشافية ،البن مال ٙ ،بقيق :عبد ا٤بنعم أٞبد ىريدم ،طبع جامعة أـ القرل ،مكة ٌ
الطبعة األكٔب [ُِٖٗ].
ُٕٓ .شرح الكوكب ا٤بنّب٧ ،بمد بن أٞبد الفتوحي ا٢بنبلي ا٤بعركؼ بابن النجار ،مكتبة العبيكاف ،الرياض
[ُُّْىػ].
ُٖٓ .شرح احمللي على ٝبع ا١بوامع١ ،ببلؿ الدين احمللي ،دار إحياء الكتب العربية ،لعيسى البايب ا٢بليب بالقاىرة،
مطبوع ّٔامش حاشية البناين.
ُٗٓ .شرح ا٤بعلقات السبع ،تأليف :ا٢بسْب بن أٞبد بن ا٢بسْب الزكزين ،دار احياء الَباث العريب ،الطبعة األكٔب
[ُِّْىػ].
َُٔ .شرح ا٤بفصل ،موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش ،طبع إدارة الطباعة ا٤بنّبية ،مصر ،كعليو تعليقات لبعض
علماء األزىر.
ُُٔ .شرح النوكم على صظيح مسلم ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت [ُِّٗ].
مصورة عن طبعة بوالؽ.
ُِٔ .شرح ديواف ا٢بماسة أليب ٛباـ ،شرح ا٣بطيب التربيزم ،طبع عآب الكتب ،بّبكت ٌ

ُّٔ .شرح شذكر الذىب ُب معرفة كبلـ العرب ،البن ىشاـ ،الشركة ا٤بتظدة للتوزيع ،دمشق ،]ُْٖٗ[ ،الطبعة
األكٔبٙ ،بقيق :عبدالغِب الدقر ،كقد اعتمدت أيضان على نسخة أخرل طبع ا٤بكتبة العصرية ،صيدأُُْ[ ،ىػ].
ُْٔ .شرح شواىد ا٤بغِب ،للسيوطي ،منشورات دار ا٢بياة ،بّبكت ،ببل تاريخ..
ُٓٔ .شرح مغِب اللبيب ،الدكتور عبد اللطيف ٧بمد ا٣بطيب ،طبع آّلس الوطِب للثقافة كالفنوف كاألدب
[ُُِْىػ].
ُٔٔ .شرح ملظة األعراب ُب صناعة اإلعراب  ،نظمها كشرحها ا٢بريرم صاحب ا٤بقامات ،طبع بوالؽ ،القاىرة.
ُٕٔ .شرح منتهى اإلرادات ا٤بسمى دقائق أكٕب النهى لشرح ا٤بنتهى ،منصور بن يونس بن إدريس البهوٌب ،عآب
الكتب ،بّبكت [ُٔٗٗـ].
ُٖٔ .شواىد ا٤بغِب ،للسيوطي ،منشورات دار مكتبة ا٢بياة ،بّبكت ،ببل تاريخ..
ُٗٔ .الشواىد على القواعد ،عبد اهلل أٞبد ا٣بضّبم ،منشورات مركز اإلدارة ا٢بديثة  ،الكويت [ُٕٗٗـ].
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َُٕ.
ُُٕ.
ُِٕ.
ُّٕ.

الصاحيب ،أٞبد بن فارسٙ ،بقيق :السيد أٞبد صقر ،مطبعة عيسى البايب ا٢بليب كشركاه ،القاىرة.
صبح األعشى ُب صناعة اإلنشا ،أٞبد بن علي القلقشندم ،دار الفكر ،دمشق [ُٕٖٗ].
الصظاح تاج اللغة كصظاح العربية ،للجوىرم ،دار العلم للمبليْب ،بّبكت [َُْٕىػ].
الصناعتْب ،أليب ىبلؿ العسكرم ،ا٤بكتبة العصرية ،بّبكت [َُْٔىػ].

ُْٕ .طرؽ االستدالؿ كمقدماها عند ا٤بناطقة كاألصوليْب ،للدكتور يعقوب بن عبد الوىاب الباحسْب ،مكتبة
الرشد بالرياض [ُِِْىػ].
ُٕٓ .عجائب علوـ القرآف الكرمي ،البن ا١بوزم ،حققو :الدكتور عبد الفتاح عاشور ،الزىراء لئلعبلـ العريب،
مدينة نصر ،القاىرة [َُْٕىػ].
ُٕٔ .العدة ُب أصوؿ الفقو ،للقاضي أيب يعلى٧ ،بمد بن ا٢بسْب الفراء ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت [ََُْىػ].
ُٕٕ .علل النظو ،أليب ا٢بسن ٧بمد بن عبد اهلل الوراؽ ،مكتبة الرشد ،الرياض [َُِْىػ].
ُٖٕ .علم أصوؿ الفقو ،عبد الوىاب خبلؼ ،دار القلم.
ُٕٗ .عمدة األحكاـ ،تقي الدين أيب الفتح ابن دقيق العيد ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.
َُٖ .عمدة القارم شرح صظيح البخارم ،بدر الدين العيِب ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت.
ُُٖ .العْب ،للخليل بن أٞبد الفراىيدم ،دار كمكتبة ا٥ببلؿٙ ،بقيق :د.مهدم ا٤بخزكمي كد.إبراىيم السامرائي.
ُِٖ .غاية ا٤براـ ُب علم الكبلـ ،لآلمدم ،آّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية ،القاىرة [ُُّٗ].
ُّٖ .غريب القرآف ا٤بسمى بنػزىة القلوب٧ ،بمد بن عزير السجستاين ،دار قتيبة ،سوريا [ُُْٔىػ].
ُْٖ .غمز عيوف البصائر شرح كتاب (األشباه كالنظائر) ،البن ٪بيم ا٤بصرم ،دار الكتب العلمية ،بّبكت
[َُْٓىػ].
ُٖٓ .الفائق ُب أصوؿ الفقو ،لصفي الدين ٧بمد بن عبد الرحيم األرموم ،دار االٙباد األخوم للطباعة ،القاىرة
[َُٗٗـ].
ُٖٔ .الفائق ُب غريب ا٢بدي كاألثر ،للز٨بشرم ،دار ا٤بعرفة ،لبناف.
ُٕٖ .فتح البارم شرح صظيح البخارم ،البن حجر ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت [ُّٕٗق].
ُٖٖ .الفركؽ ،للقراُب ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُْٖىػ].
ُٖٗ .الفريد ُب إعراب القرآف آّيد ،للمنتجب حسْب بن أيب العز ا٥بمداينٙ ،بقيق :د٧.بمد حسن النمر  ،فؤاد
علي ٨بيمر ،طبع دار الثقافة ،الدكحة ،قطر [ُُُْىػ].
َُٗ .الفصوؿ ُب األصوؿ ،للجصاص ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية دكلة الكويت [ُُْْىػ].
ُُٗ .فقو اللغة ،البن فارس ،طبع ا٤بكتبة السلفية.]ُِّٖ[ ،
ُِٗ .فوات الوفيات٧ ،بمد بن شاكر ا٤بلقب بصبلح الدين ،دار صادر ،بّبكت [ُْٕٗ].
ُّٗ .فواتح الرٞبوت شرح مسلم الثبوت ،حملب الدين عبد الشكور ،لعبد العلي ٧بمد بن نظاـ الدين األنصارم،
ا٤بطبعة األمّبية ببوالؽ مصر ،مطبوع ّٔامش ا٤بستصفى [ُِِّىػ].
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ُْٗ .الفوائد العجيبة ُب إعراب الكلمات الغريبة ،البن عابدين الدمشقي ا٢بنفي ،دار الرائد العريب ،بّبكت
[َُُْىػ].
ُٓٗ .الفوائد ،البن قيم ا١بوزية ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُّّٗىػػ].
ُُٔٗ .ب ظبلؿ القرآف الكرمي ،سيد قطب ،دار الشركؽ ،القاىرة [َُْٔىػ].
ُٕٗ .القرآف من ا٤بتكلم؟ نبيل عبد السبلـ ىاركف ،للجامعات للنشر كالتوزيع ،مصر [َََِ].
ُٖٗ .قواطع األدلة ُب األصوؿ ،أليب ا٤بظفر السمعاين ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُٕٗٗـ].
ُٗٗ .قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ ،أليب ٧بمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ ،دار الكتب العلمية،
بّبكت.
ََِ .قواعد الفقو٧ ،بمد عميم اإلحساف آّددم الربكٍب ،الصدؼ ببلشرز ،كراتشي [َُْٕ].
َُِ .القواعد كالفوائد األصولية ،علي بن عباس البعلي ا٢بنبلي ،مطبعة السنة احملمدية ،القاىرة [ُّٕٓ].
َِِ .الكامل ُب اللغة كاألدب ،للمربد ،دار الفكر العريب ،القاىرة [ُُْٕىػ].
َِّ .الكتاب ،لسيبويوٙ ،بقيق كشرح عبد السبلـ ٧بمد ىاركف ،مكتبة ا٣با٪بيٝ ،بهورية مصر العربية ،القاىرة
[ُُْٔىػ].
َِْ .الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحجتها٤ ،بكي بن أيب طالب٦ ،بمع اللغة العربية بدمشق.
َِٓ .الكليات معجم ُب ا٤بصطلظات كالفركؽ اللغوية ،أليب البقاء ا٢بنفي الكفوم ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت.
َِٔ .الكوكب الدرم فيما يتخرج على األصوؿ النظوية من الفركع الفقهية ،لئلسنوم ،دار عمار ،عماف ،األردف
[َُْٓىػ].
َِٕ .البلمات ،أليب القاسم عبدالرٞبن بن إسظاؽ ،دار الفكر ،دمشق.]ُٖٗٓ[ ،
َِٖ .لباب احملصوؿ ُب علم األصوؿ ،البن رشيق ا٤بالكي ،طبع دار البظوث للدراسات اإلسبلمية كإحياء الَباث،
اإلمارات العربية ا٤بتظدة ،حكومة ديب [ُِِْىػ].
َِٗ .اللباب ُب علل البناء كاإلعراب ،أليب البقاء ٧بب الدين عبد اهلل بن ا٢بسْب ،دار الفكر ،دمشق [ُٓٗٗ].
َُِ .اللمظة ُب شرح ا٤بلظة٧ ،بمد بن ا٢بسن الصايغ ،عمادة البظ العلمي با١بامعة اإلسبلمية ،ا٤بدينة ا٤بنورة
[ُِْْىػ].
ُُِ .اللمع ُب أصوؿ الفقو ،أليب إسظاؽ الشّبازم ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [َُْٓىػ].
ُِِ .اللمع ُب العربية ،البن جِب ،دار الكتب الثقافية ،الكويت [ُِٕٗـ].
ُِّ .مًب القصيدة النونية٧ ،بمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية مكتبة ابن تيمية،
القاىرة ،الطبعة الثانيةُُْٕ[ :ىػ].
ُِْ .ا٤بثل السائر ،أليب الفتح ضياء الدين ا٤بوصلي ،ا٤بكتبة العصرية ،بّبكت [ُٓٗٗ].
ُِٓ٦ .باز القرآف ،أليب عبيدة معمر بن ا٤بثُب ،مكتبة ا٣با٪بيٝ ،بهورية مصر العربية ،القاىرة ،ببل تاريخ.
ُِٔ٦ .بالس ثعلب ،أبو العباس أٞبد بن ٰبٓبٙ ،بقيق :عبد السبلـ ىاركف ،طبع دار ا٤بعارؼ ،القاىرة [ُٗٔٗـ].
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ُِٕ٦ .بمع األمثاؿ ،أليب الفضل أٞبد بن ٧بمد ا٤بيداين النيسابورم ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت.
ُِٖ٦ .بموع الفتاكل ،تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براينٙ ،بقيق :أنور الباز ،عامر ا١بزار،
دار الوفاء [ُِْٔىػ].
ُِٗ٦ .بموع الفتاكل ،البن تيمية٦ ،بمع ا٤بل فهد ،ا٤بدينة النبوية ،ا٤بملكة العربية السعودية [ُُْٔ].
َِِ٦ .بموع فتاكل كرسائل ابن عثيمْب٧ ،بمد بن صاّب بن ٧بمد العثيمْبٝ ،بع كترتيب :فهد بن ناصر بن
إبراىيم السليماف ،دار الوطن ،دار الثريا ،السعودية [ُُّْىػ].
ُِِ .احملتسب ُب تبيْب كجوه شواذ القراءات ،البن جِب ،آّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية ،القاىرة [ُّٖٔىػ].
ِِِ .احملصوؿ ُب أصوؿ الفقو ،أليب بكر بن العريب ا٤بعافرم ا٤بالكي ،دار البيارؽ ،األردف [َُِْىػ].
ِِّ .احملصوؿ ُب علم األصوؿ ،للرازم ،جامعة ٧بمد بن سعود اإلسبلمية ،الرياض [ََُْ].
ِِْ .احملكم كاحمليط األعظم ،أليب ا٢بسن علي بن إ٠باعيل بن سيده ا٤برسي ،دار الكتب العلمية بّبكت
[َََِـ].
ِِٓ .احمللى ،البن حزـ الظاىرم ،دار اآلفاؽ ا١بديدة ،بّبكت.
ِِٔ٨ .بتصر ا٤بعاين ،سعد الدين التفتازاين ،دار الفكر ،الطبعة األكٔب [ُُُْىػ].
ِِٕ .ا٤بختصر ُب أصوؿ الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل ،جامعة ا٤بل عبد العزيز ،مكة ا٤بكرمة.
ِِٖ .ا٤بخصص ،البن سيده ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت [ُُْٕىػػ].
ِِٗ .ا٤بدخل إٔب مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل ،عبد القادر بن بدراف الدمشقي ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت
[َُُْ].
َِّ .مذكرة ُب أصوؿ الفقو على ركضة الناظر ،للشيخ ٧بمد األمْب الشنقيطي ،طبع دار القلم ،بّبكت
[ُُّٗىػ].
ُِّ .مراقي السعود ،سيدم عبد اهلل بن ا٢باج إبراىيم الشنقيطي ،دار ا٤بنارة للنشر كالتوزيع ،ا٤بملكة العربية
السعودية ،الطبعة األكٔب [ُُْٔىػ].
ِِّ .ا٤بزىر ُب علوـ اللغة كأنواعها ،للسيوطي ،ا٤بكتبة العصرية صيدا ،بّبكت [َُْٖىػ].
ِّّ .ا٤بستصفى ُب علم األصوؿ ،للغزإب ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُّْ].
ِّْ .ا٤بستطرؼ ُب كل فن مستظرؼ ،شهاب الدين األبشيهي ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُٖٔٗ].
ِّٓ .ا٤بستقصى ُب أمثاؿ العرب ،للز٨بشرم ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُٕٖٗ].
ِّٔ .ا٤بسودة ُب أصوؿ الفقو ،عبد السبلـ عبد ا٢بليم أٞبد بن عبد ا٢بليم آؿ تيمية ،ا٤بدين ،القاىرةٙ ،بقيق:
٧بمد ٧بٓب الدين عبد ا٢بميد.
ِّٕ .مشكل إعراب القرآف ،مكي بن أيب طالب القيسي أبو ٧بمد ،مؤسسة الرسالة بّبكت [َُْٓ].
ِّٖ .مصابيح ا٤بعاين ُب حركؼ ا٤بعاين٧ ،بمد بن علي بن عبد اهلل بن إبراىيم ا٣بطيب ا٤بوزعي ،دار زاىد
القدسي ،عابدين ،القاىرة [ُُْٓىػ].
387

ػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
ِّٗ .ا٤بصاحف ،أليب بكر بن أيب داكد السجستاين عبد اهلل بن سليماف بن األشع  ،القاىرة [ُِّْىػ].
َِْ .ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب للرافعي ،أٞبد بن ٧بمد بن علي ا٤بقرم الفيومي ،ا٤بكتبة العلمية،
بّبكت.
ُِْ .ا٤بطلع على أبواب الفقو٧ ،بمد بن أيب الفتح البعلي ا٢بنبلي ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت [َُُْ].
ِِْ .ا٤بطوؿ شرح تلخيص ا٤بفتاح ،كّٔامشو حاشية ا٤بّب سيد شريف ،سعد الدبن التفتازاين ،طبع اآلستانة
[َُّّىػ] ،كقد أعيد نسخ الكتاب ُب مكتبة الكليات األزىرية للَباث ،درب األتراؾ خلف ا١بامع األزىر.
حس ٍْب بن حسن ا١بيزاين ،دار ابن ا١بوزم
ِّْ .معآب أصوؿ الفقو عند أىل السنة كا١بماعةَّ ،
٧بمد ٍ
بن ى
[ُِْٕىػ].
ِْْ .معاين ا٢بركؼ ،أبو ا٢بسن علي بن عيسى الرماين النظوم ،حققو عبد الفتاح إ٠باعيل شليب ،طبع دار هنضة
مصر ،القاىرة [ُّٕٗـ].
ِْٓ .معاين القرآف الكرمي ،أليب جعفر النظاس ،جامعة أـ القرل ،مكة ا٤بكرمة [َُْٗ].
ِْٔ .معاين القرآف كإعرابو ،للزجاج ،عآب الكتب ،بّبكت [َُْٖىػػ].
ِْٕ .معاين القرآف ،لؤلخفش ،سعيد بن مسعدة البلخي آّاشعي ،دراسة كٙبقيق :د .عبد األمّب ٧بمد أمْب
الورد ،عآب الكتب ،بّبكت ،الطبعة األكٔب [ُِْْىػ].
ِْٖ .معاين القرآف ،للفراء ،الد ار ا٤بصرية للتأليف كالَبٝبة ،كتصوير دار السركر ،القاىرة.
ِْٗ .ا٤بعتمد ُب أصوؿ الفقو٧ ،بمد بن علي بن الطيب البصرم ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [َُّْ].
َِٓ .ا٤بعجم ا٤بفهرس أللفاظ القرآف الكرمي٧ ،بمد فؤاد عبد الباقي ،طبع دار ا٢بدي  ،القاىرة [ُُْٕىػ].
ُِٓ .معجم ا٤بؤلفْب ،لعمر رضا كظالة ،مكتبة ا٤بثُب ،بّبكت [ُٕٓٗـ].
ِِٓ .معجم مقاليد العلوـ ُب ا٢بدكد كالرسوـ ،للسيوطي ،مكتبة اآلداب ،القاىرة [ُِْْىػ].
ِّٓ .ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب ،أليب الفتح ناصر الدين ا٤بطرزم ا٢بنفي ،مكتبة أسامة بن زيد ،حلب [ُٕٗٗ].
ِْٓ .مغِب اللبيب عن كتب األعاريبٝ ،باؿ الدين أبو ٧بمد عبد اهلل بن يوسف بن ىشاـ األنصارم ،دار
الفكر ،بّبكت ،الطبعة السادسةٙ ،]ُٖٗٓ[ ،بقيق :د.مازف ا٤ببارؾ ك٧بمد علي ٞبد اهلل.
ِٓٓ .ا٤بغِب ُب أصوؿ الفقو ،جبلؿ الدين ا٣ببػَّازم ،جامعة أـ القرل ،مكة ا٤بكرمة [َُّْىػ].
ِٔٓ .ا٤بفردات ُب غريب القرآف ،للراغب األصفه اين ،دار القلم ،الدار الشامية ،دمشق بّبكت [ُُِْىػػ].
ِٕٓ .ا٤بفصل ُب صنعة اإلعراب ،للز٨بشرم ،مكتبة ا٥ببلؿ ،بّبكت [ُّٗٗـ].
ِٖٓ .مقاييس اللغة ،البن فارس ،دار الفكر ،الطبعة [ُّٗٗىػ].
ِٗٓ .ا٤بقتضب ،للمربد ،آّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية١ ،بنة إحياء الَباث اإلسبلمي ،القاىرة [ُُْٓىػ].
َِٔ .مناىل العرفاف ُب علوـ القرآف٧ ،بمد عبد العظيم الزرقاين ،دار الفكر ،بّبكت.]ُٗٗٔ[ ،
ُِٔ .منة ا٤بناف ُب علوـ القرآف ،للعبلمة إبراىيم خليفة ،مطبعة الفجر ا١بديد ]ْْ[ ،شارع الكبارم ٗبنشية ناصر،
الدراسة ،القاىرة ،الطبعة األكٔب [ُُْٓىػ].
388

ػ ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
ِِٔ .منع ا٤بوانع عن ٝب ع ا١بوامع ُب أصوؿ الفقو ،للقاضي تاج الدين عبد الوىاب بن علي السبكي ،دار البشائر
اإلسبلمية ،بّبكت [َُِْىػ].
ِّٔ .ا٤بوافقات ،للشاطيب ،دار ابن عفاف ،الطبعة األكٔب [ُُْٕىػ].
ِْٔ .ا٤بواقف ،عضد الدين اإلٯبي ،دار ا١بيل ،بّبكت [ُٕٗٗـ].
ِٓٔ .ا٤بوجز ُب أصوؿ الفقو ،عبد ا١بليل القرنشاكم ،ك٧بمد فرج سليم ،ك٧بمود شوكت العدكم ،كا٢بسيِب يوسف
الشيخ ،مطبعة األخوة األشقاء ،القاىرة ،الطبعة الثانية [ُّْٖىػ].
ِٔٔ .ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،الكويت [ُِْٕىػػ].
ِٕٔ .موصل الطبلب إٔب قواعد اإلعراب ،خالد بن عبداهلل األزىرم ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت [ُٔٗٗ].
ِٖٔ .موصل الطبلب إٔب قواعد اإلعراب ،خالد بن عبداهلل األزىرم ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت.]ُٗٗٔ[ ،
ِٗٔ .موطأ اإلماـ مال ٙ ،بقيق٧ :بمد مصطفى األعظمي ،مؤسسة زايد ،أبو ظيب [ُِْٓى ػػ]
َِٕ .النبأ العظيم ،الدكتور ٧بمد عبد اهلل دراز ،دار القلم  ،الكويت [ُْٖٗـ].
ُِٕ .نثر الوركد على مراقي السعود٧ ،بمد األمْب بن ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي ،دار ا٤بنارة ،جدة [ُْٓىػ].
ِِٕ .النظو الواُب ،عباس حسن ،دار ا٤بعارؼ ،الطبعة ا٣بامسة عشرة.
ِّٕ .نزىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه كالنظائر ،البن ا١بوزم ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت [َُْْىػ].
ِْٕ .نشر البنود على مراقي السعود ،طبع ٙبت إشراؼ اللجنة ا٤بشَبكة لنشر الَباث اإلسبلمي بْب حكومة ا٤بملة
ا٤بغربية ،كحكومة دكلة اإلمارات العربية ا٤بتظدة .ببل تاريخ.
ِٕٓ .النشر ُب القراءات العشر ،البن ا١بزرم ،ا٤بكتبة التجارية ،القاىرة ،مصر .كدار الكتب العلمية ،بّبكت.
ِٕٔ .نفائس األصوؿ ُب شرح احملصوؿ ،للقراُب ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،مصر [ُُْٔىػ].
ِٕٕ .هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿٝ ،باؿ الدين اإلسنوم ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [َُِْىػ].
ِٖٕ .النهاية ُب غريب ا٢بدي كاألثر ،البن األثّب ،ا٤بكتبة العلمية ،بّبكت [ُّٗٗىػ].
ِٕٗ .نواىد األ بكار كشوارد األفكار (حاشية السيوطي على تفسّب البيضاكم) ،جامعة أـ القرل ،كلية الدعوة
كأصوؿ الدين ،ا٤بملكة العربية السعودية [ُِْْى ػػ].
َِٖ .ا٥بداية إٔب بلوغ النهاية ،أليب ٧بمد مكي بن أيب طالب ،كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ،جامعة الشارقة
[ُِْٗىػ].
ُِٖ .ٮبع ا٥ب وامع ُب شرح ٝبع ا١بوامع ،جبلؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطيٙ ،بقيق :عبد ا٢بميد
ىنداكم ،ا٤بكتبة التوفيقية ،ببل تاريخ.
ِِٖ .الواُب بالوفيات ،صبلح الدين الصفدم ،دار إحياء الَباث ،بّبكت [َُِْىػ].
ِّٖ .كفيات األعياف ،البن خلكاف ،دار صادر ،بّبكت.
اصطالحات ] [ :لئلدراج كاألرقاـ ،ك( ) للجزء كالصفظة.
كقد اعتمدت ُب بعض ا٤بصادر على أكثر من طبعة.
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الاسم  :عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف.

المتلاد  :من مواليد مدينة ٞبص ُب سوريا.
محل ا ا
لقامة  :الكويت٧ ،بافظة الفركانية ،ضاحية عبد اهلل ا٤ببارؾ الصباح.
ل
امىهل وا لحبرات :
ُ  -حاصل على شهادة ا٤بعهد العلمي الشَّرعي التابع ١بمعيَّة العلماء ُب مدينة (ٞبص)
بتاريخ (ُُُّْٓ/ُِ/ىػ) ،بتقدير( :امتياز) .كعلى شهادة الثَّانوية األزىريَّة (القسم األديب) من
(القاىرة).
ِ  -حاصل على درجة اإلجازة العالية (الليسانس) من كليَّة أصوؿ الدين ٔبامعة األزىر ُب
(القاىرة) ،بتاريخ (ِ) من ربيع اآلخر [ُُْٖىػ]/ٔ( ،أغسطسُٕٗٗ/ـ) بتقدير :جيد جدِّا،
قسم التفسّب كعلوـ القرآف.
الدراسات العليا (ا٤باجستّب) ُب التَّفسّب كعلوـ القرآف ،كذل
ّ  -حاصل على درجة دبلوـ ّْ
ا٤بفسر) ،كذل يوـ األربعاء الواقع ُب
بعد مناقشة رسالة بعنواف( :اإلقناع بْب طريقة القرآف كعرض ّْ
(ٕ/ذم ا٢بجةُِْْ/ىػ) ،ا٤بوافق (ََِِْٗ/ُ/ـ) .كقد طبعت رسالة ا٤باجستّب مع ٙبقيقات
كزيادات كتعديبلت جديدة بعنواف (كسائل اإلقناع ُب القرآف) ُب دار الفتح للدراسات كالنشر،
عماف ،األردف [َُِٔـ].
ْ  -حاصل على درجة الدكتوراه ُب التفسّب كعلوـ القرآف ،بعد مناقشة رسالة بعنواف:
(أساليب ا٣بطاب ُب القرآف الكرمي) .دراسة ٙبليلية شاملة ألساليب ا٣بطاب كالطلب ُب القرآف
الكرمي .كذل يوـ السبت الواقع ُب (َّ ،)َُُِ/ٕ/ا٤بوافق (ِٗ/شعبافُِّْ/ىػ) .كقد طبعت
رسالة الدكتوراه ُب ٦بلدين مع ٙبقيقات كزيادات كتعديبلت جديدة ُب كزارة األكقاؼ كالشؤكف
اإلسبلمية ُب دكلة الكويت ،قطاع الشؤكف الثقافية٦ ،بلة الوعي اإلسبلمي ،اإلصدار مائة كأحد
عشر ،غراس للنشر كالتوزيع ،الكويت [ُّْٔىػػ].
كمدر نسا ُب (سوريا) ،ككذل ُب (الكويت) كال يزاؿ .كعمل يم ىو ّْج نها فنيِّا
عمل إما نما كخطيبنا ّْ
ُب ا٤براقبة الثَّقافية ُب كزارة األكقاؼ إدارة مساجد ٧بافظة (الفركانيَّة)ٍ ،بَّ باحثنا شرعيِّا متفر نغا للبظ
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كإماما كخطيبنا
عاما ُب (ا٤براقبة الثقافية ُب إدارة مساجد ٧بافظة الفركانية) ،ن
كالدراسة كالتظقيق [ُْ] ن
عاما ،كال يزاؿ.
ُب ٧بافظة (الفركانيَّة) [ُٓ] ن
كمدرسا ُب كلية الَببية األساسية ُب ا٥بيئة العامة للتعليم التطبيقي ،قسم الدراسات اإلسبلمية
ن
(الكويت  -العارضية).
ل
الكتب وامىلفات :
ُ  -اإلرشادات ا٤بنهجية إٔب تفسّب اآليات الكونية (إضاءات على تعريف التفسّب العلمي
كضوابطو ،كمبادئو العشرة) ،العبيكافَُْْ[ ،ىػ] ،ا٤بوافق [َُِٗـ] ،دار اللؤلؤة ،ا٤بنصورة ،مصر
[ُُْْىػ] ،ا٤بوافق [ََِِـ].
ِ – كسائل اإلقناع ُب القرآف الكرمي ،دار الفتح للدراسات كالنشر ،عماف ،األردف
[َُِٔـ].
ّ – أساليب ا٣بطاب ُب القرآف الكرمي ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ُب دكلة
الكويت ،قطاع الشؤكف الثقافية٦ ،بلة الوعي اإلسبلمي ،اإلصدار مائة كأحد عشر ،غراس للنشر
كالتوزيع ،الكويت [ُّْٔىػػ].
ْ – أخطار هدد األسرة ،كزارة األكقاؼ ،إدارة مساجد ٧بافظة الفركانية ،الكويت
[ُّْٓىػ].
ٓ – احملبة صورىا كأحكامها ،كزارة األكقاؼ ،دكلة الكويت ،إدارة مساجد ٧بافظة الفركانية،
مطبعة النظائر [ُّْٕ ىػ] .أعيد طبع الكتاب بإصبلحات كإضافات كٙبقيقات جديدة ُب (دار
اللؤلؤة) ،ا٤بنصورة ،مصر [ُّْٗىػ ،ا٤بوافق َُِٖـ] ،اإلصدار الثال بإصبلحات جديدة،
العبيكاف [َُْْىػ] ،ا٤بوافق [َُِٗـ].
موضوعا
ٔ – عقبات ُب طريق ا٥بداية ،كسبل الوقاية منها ،كالكتاب يتناكؿ ٟبسة كٟبسْب
ن
من حي التعريف كبياف ا٣بطر كالَببية الوقائية .طبع ُب (دار اللؤلؤة) ،ا٤بنصورة ،مصر [ُّْٗىػ]،
ا٤بوافق [َُِٖـ] ،اإلصدار الثاين ،العبيكاف ،الرياض [َُْْىػ] ،ا٤بوافق [َُِٗـ].
ٕ – دركس كعرب من رحلة سيد البشر  .كتيب .كزارة األكقاؼ ،دكلة
الكويت ،إدارة مساجد ٧بافظة الفركانية ،الطبعة األكٔب [ُّْٗىػ]َُِٖ[ ،ـ] ،اإلصدار الثاين،
العبيكاف ،الرياض [َُْْىػ] ،ا٤بوافق [َُِٗـ].
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ٖ  -هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو بالنار .كالكتاب يتناكؿ موضوعات كثّبة من
حي التعريف كبياف ا٣بطر كالَببية الوقائية .العبيكافَُْْ[ ،ىػ] ،ا٤بوافق [َُِٗـ] ،دار اللؤلؤة،
ا٤بنصورة ،مصر [ُُْْىػ] ،ا٤بوافق [ََِِـ].
ٗ  -سبيل الوصوؿ إٔب عنواف األصوؿ (ُب األصوؿ) ،كىو شرح كٙبقيق كدراسة لعنواف
األصوؿ ُب أصوؿ الفقو ،أليب حامد ا٤بطرزم .مطبوع ُب دار الضياء ،الكويت ،الطبعة األكٔب
[ُّْٔىػ].
َُ – اإلرشاد إٔب أسباب النجاةٓ ،ب يطبع.
ا٤بنادل،
ُُ  -آيات النداء ُب القرآف الكرمي ،دراسة ٙبليلية آليات النداء تتناكؿ (األداة ،ك ى
ً
ا٤بنادل) ،العبيكاف ،الرياض [َُْْىػ] ،ا٤بوافق [َُِٗـ] ،دار اللؤلؤة،
كا٤بنادم ،كما كٕب األداة ك ى
ا٤بنصورة ،مصر [ُُْْىػ] ،ا٤بوافق [ََِِـ].
ُِ  -تنوير ا٤بستبصر الفائز ببياف أحكاـ ا١بنائز ،شرح كٙبقيق كتاب ا١بنائز للفقّب إٔب رٞبة
ربّْو العلي إبراىيم بن يوسف البولوم ،توُب سنو [َُُْىػ] .مطبوع ُب دار الضياء ،الكويت،
الطبعة األكٔب [ُّْٓىػ].
ُّ – مذكرة ُب علوـ القرآف .مقرر الفصل الثاين للعاـ ا١بامعي [َُِٕ – َُِٔـ] ُب
ا٥بيئة العامة للتعليم التطبيقي ،قسم الدراسات اإلسبلمية ،كلية الَببية األساسية( ،الكويت -
العارضية).
ُْ  -آفات اللساف كسبل الوقاية كالعبلج منها ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،دكلة
الكويت [َُْْىػَُِٗ ،ـ] ،العبيكاف ،الرياض [َُْْىػ] ،ا٤بوافق [َُِٗـ].
ُٓ – كتب عليكم الصياـ ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،دكلة الكويت [َُْْىػ،
َُِٗـ].
ُٔ  -ثبلث رسائل ُب الفقو ،للعبلمة حسن الشرنببلٕب ا٤بتوَب سنة [َُٗٔىػ] ،كىي على
النظو التإب:
أ .يد ُّر ال يكنوز فمن عمل ّٔا بالسعادة يفوز .كىي منظومة ُب أحكاـ الصبلة.
ب .سعادة ا٤باجد بعمارة ا٤بساجد.
ج .إٙباؼ ذكم اإلتقاف ٕبكم الرىاف .مطبوع ُب دار الضياء ،الكويت ،الطبعة األكٔب
[ُّْٔىػ].
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ُٕ  -عنواف األصوؿ ،أليب حامد ا٤بطرزم .مع شرحنا لو ،مطبوع ُب دار الضياء ،الكويت،
الطبعة األكٔب [ُّْٔىػ].
ُٖ  -أحكاـ ا١بنائز ،إلبراىيم بن يوسف البولوم ،توُب سنو [َُُْىػ] .مطبوع ُب دار
الضياء ،الكويت ،الطبعة األكٔب [ُّْٓىػ].
األئمة
أئمة الدّْين ٨بتصر (تنوير بصائر ا٤بقلدين ُب مناقب َّ
ُٗ  -إٙباؼ ا٤بهتدين ٗبناقب َّ
آّتهدين) للعبلَّمة الشيخ مرعي ا٢بنبلي ،للعبلمة الشيخ أٞبد الدمنهورم ا٤بتوَب سنة [َُُُىػ]،
الطبعة األكٔب ،دار الضياء ،الكويت [ُّْٓىػ].
َِ – ٙبقيق كدراسة كشرح منظومٍب الشهداء (أ .داعي ا٥بدل بشرح منظومة الشهدا،
٧بمد
الرشيدم .كشرح منظومة الشهداء ،لئلماـ علي بن َّ
الرزاؽ ا٤بغريب َّ
لئلماـ أٞبد بن عبد َّ
األجهورم) ،الطبعة األكٔب ،دار الضياء ،الكويت [ُّْْىػ].
ُِ ٙ -بقيق كدراسة رسالتاف ُب األصوؿ ،إل٠باعيل بن غنيم ا١بوىرم ا٤بتوَب سنة [ُُٓٔ
ىػ]( .أ .رسالة ُب جواز النسخ .ب .الكلم ا١بوامع ُب مسألة األصوٕب ١بمع ا١بوامع) ،الطبعة
األكٔب ،دار الضياء ،الكويت [ُّْْىػ].
ِِ – دراسة كٙبقيق (سورة الفاٙبة) من التيسّب ُب التفسّب ا٤بسمى ببظر علوـ التفسّب،
لنجم الدين عمر بن ٧بمد النسفي [ّٕٓىػ]ٓ ،ب يطبع.
ِّ – ٙبقيق كدراسة كشرح لكتاب( :إٛباـ الدراية شرح نقاية العلوـ) ،كىي خبلصة ٨بتارة
علما ،لئلماـ جبلؿ الدين السيوطي ،ا٤بتوَب سنة [ُُٗىػ] ،دار الضياء ،الكويت،
من أربعة عشر ن
طبع ُب ٦بلدين ،كقد شارؾ ُب ٙبقيق (إٛباـ الدراية) الدكتور عبد الرقيب صاّب الشامي ،كفضيلة
الشيخ مصطفى ٧بمود سليخ.
ِْ  -اإلفساد ُب األرض صوره كأسبابو كسبل الوقاية منو ُب ضوء الكتاب كالسنة ،العبيكاف
[َُْْىػ] ،ا٤بوافق [َُِٗـ] ،دار اللؤلؤة ،ا٤بنصورة ،مصر [ُُْْىػ] ،ا٤بوافق [ََِِـ].
ِٓ  -ا٣بػػيانة صورىا كأحكامها كآثارىا ُب ضوء الكتاب كالسنة ،العبيكاف [َُْْىػ]،
ا٤بوافق [َُِٗـ] ،دار اللؤلؤة ،ا٤بنصورة ،مصر [ُُْْىػ] ،ا٤بوافق [ََِِـ].
ِٔ – تذكرة كبياف من علوـ القرآفٓ ،ب يطبع بعد.
األٕباث:
ُ  -مبادئ التفسّب العلمي لنصوص القرآف الكرمي كضوابط التعريف٧( ،بكم) ،جامعة
النيلْب ،السوداف.
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ٱبص الظَّ ً
ا٤بفسىر كالنَّص.
ِ  -ضوابط التفسّب العلمي فيما ُّ
اىىرىة العلميَّةى الكونيَّة ك ّْ
ّ  -ا٢بوار كا٤بناظرة كا١بدؿ من خبلؿ نصوص القرآف الكرمي.
ْ  -فقو التمثيل بْب اإلقناع كاإلمتاع.
ٓ  -األ ٍق ىساـ بْب ٙبقيق ا٣برب كتوجيو النظر.
ٔ – الَببية الوقائية من آفات التفك األسرم.

اإلٲبيلAbdkader199@yahoo.com :
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