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التمييد

العالقة بيف الوجوه المختمقة وتحريؼ دالالتيا
بسـ ا﵀  ،كالحمد ﵀  ،كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ ا﵀  ،كعمى آلو

فإف الكجو ال يمكف اختبلقو ٌإال بتحريؼ داللتو ،
كمف كااله  ،كبعد ٌ :
كصحبو ى
كلكال ذلؾ لما تم ٌكف أصحاب كتب الكجكه مف اختبلؽ كجو كاحد  ،كالكتفكا

بأكجو المفظ المشترؾ التي ال تتجاكز بضعة ألفاظ في ّْ
كؿ القرآف
عالمات التحريؼ الداللي ِلمَّفظ القرآني في كتب الوجوه :

أذكر ىذه العبلمات في غير ما كاف مف المفظ المشترؾ .

الحجة التي احتج بيا أصحاب كتب الكجكه عمى
العبلمة األكلى :
ٌ
صحة كجكىيـ التي ينسبكنيا لمفظ  ،ىك جكاز أف تقع مكقعو  ،كتؤدم معناه
ٌ
 ،كىذه ىي الطريقة العامة التي اتبعكىا إلثبات الكجكه لمئات مف األلفاظ

ككثير ما تجد األكجو المنسكبة إلى المفظ ال يصح أف تقع مكقعو ،
نا
القرآنية ،
كتؤدم معناه  ،كىذه ىي العبلمة األكلى عمى كقكع التحريؼ الداللي في

كتب الكجكه .

العبلمة الثانية  :يعمد أصحاب كتب الكجكه إلى تحريؼ دالالت

ألفاظ قرآنية عند جعميا بمعاني ألفاظ أخرل في تراكيب معيَّنة ٌ ،إال َّ
أف
التحريؼ في داللة ىذه األلفاظ يخفى عمى كثير مف الدارسيف لجكاز أف يقع
في ىذه التراكيب بعضيا مكقع بعض  ،كىي ليست بمعانييا  ،كجكاز كقكع

المفظ مكقع المفظ المرادؼ لو  ،ككقكع الصفة مكقع المكصكؼ  ،كالعاـ مكقع
الخاص  ،كقد أ َّكد كقكع ىذه الحالة كنبَّو عمييا الزجاج كغيره  ،كقد نقمنا
كبلميـ في ىذا الباب

العبلمة الثالثة  :أنَّو ما مف لفظ قرآني جعمو أصحاب كتب الكجكه

فرؽ أىؿ المغة بينيما في التعريؼ
بمعنى لفظ آخر ٌ ،إال كقد َّ
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العبلمة الرابعة  :بما َّ
أف المفظ القرآني ال يطابؽ معناه ٌإال المفظ نفسو

في َّ
عد مف التحريؼ الظاىر جعمو بمعنى لفظ آخر  ،كال سيما إذا كاف القرآف
 ،ي
الكريـ قد استعمؿ المفظيف كمييما ِّ ،
كبل لمعناه كفي مكضعو .
كىذه العبلمات متكافرة في كجكه كؿ كتب الكجكه  ،ككذلؾ في

الدراسات الداللية الحديثة القائمة عمى منيجيا  ،كاَّنو بإمكاف ك ٌؿ باحث أف
يستند إلييا  ،كيتخذىا طرائؽ لمتعرؼ إلى ىذا التحريؼ الداللي كالتأكد مف

كجكده في ىذه الكتب .

وقوع األلفاظ بعضيا موقع بعض :
الذم أكىـ أصحاب كتب الكجكه كالباحثيف كالقارئيف عمى صحة

الكجكه المنسكبة إلى مئات األلفاظ التي اشتممت عمييا كتب الكجكه جكاز
كقكع بعضيا مكقع بعض لككنيا مترادفة  ،أم  :لككنيا متقاربة في معانييا ،

كالمترادفات تفترؽ عف بعضيا في معانييا الخاصَّة كاف اتحدت في المعنى

العاـ  ،كىذه المعاني الخاصة ىي المقصكدة في القرآف الكريـ  ،كىذه حقيقة
ً
اف لى ىعمَّ يك ٍـ
كسى اٍلكتى ى
اب ىكاٍلفي ٍرقى ى
(كًا ٍذ آتىٍي ىنا يم ى
تتضح في قكلو تعالى  :ى
كف){البقرة  }ّٓ :بعد أف ع َّد كثير مف أىؿ المغة كالتفسير الكتاب
تى ٍيتى يد ى
كالفرقاف ىنا بمعنى كاحد ؛ َّ
ألف كمييما يعني التكراة كاجيكا مشكمة عطؼ

الشيء عمى نفسو  ،فراحكا مف أجؿ ّْ
ؤكلكف اآلية بتأكيبلت
حؿ ىذا اإلشكاؿ يي ّْ
كسى
(كًا ٍذ آتىٍي ىنا يم ى
ما أنزؿ ا﵀ بيا مف سمطاف  ،قاؿ ٌ
الفراء (( :كقكلو تعالى  :ى
ً
َّ
كف) ففيو كجياف :
اٍلكتى ى
اف لى ىعم يك ٍـ تى ٍيتى يد ى
اب ىكاٍلفي ٍرقى ى
كمحمدا الفرقاف .
أحدىما أف يككف أراد  :كآتينا مكسى الكتاب ،
ن
كالكجو اآلخر َّ :
أف العرب لتجمع بيف الحرفيف  ،كاَّنيما لكاحد  ،إذا
م بف زيد :
اختمؼ لفظاىما  ،قاؿ ىعًد ّّ
ً
اى ىش ً
كقدم ًت األديـ لر ً
كم ٍينا
يو
كألفى قكليا ىكذنبا ى
َّ ى
ى
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ؽ كاحد  ،فيذا كجو آخر  ،كقاؿ بعض
ُّح ي
الب ٍع يد كالس ٍ
كس ٍحقنا  ،ك ي
كقكليـ  :يب ٍع ندا ي
المفسريف  :الكتاب التكراة  ،كالفرقاف انفراؽ البحر لبني إسرائيؿ  ،كقاؿ

أصح األقكاؿ ،
بعضيـ  :الحبلؿ كالحراـ الذم في التكراة))(ٔ) كالقكؿ األخير
ٌ
كقاؿ الزجاج (( :كالفرقاف عطؼ عميو  ،كيجكز أف يككف الفرقاف الكتاب

(ٕ)
اف) عطؼ عمى الكتاب
(((كاٍلفي ٍرقى ى
بعينو ٌإال َّأنو أعيد ذكره)) كقاؿ النحاس  :ى
ً
كمحمدا
اب) أم  :التكراة ،
ن
كسى اٍلكتى ى
(كًا ٍذ آتىٍي ىنا يم ى
 ،قاؿ الفراء كقطرب  :يككف ى

صمى ا﵀ عميو كسمـ الفرقاف  ،كىذا خطأ  ...قاؿ أبك إسحاؽ (الزجاج) :

أيضا بعيد  ،إ َّنما يجيء في
يككف الفرقاف ىذا الكتاب أعيد ذكره  ،كىذا ن
(ٖ)
ً
كم ٍينا))
الشعر كما قاؿ  :كألفى قكليا ىكذنبا ى

كقد أدخؿ ابف ىشاـ عطؼ الكذب عمى الميف في البيت المذككر في

باب عطؼ الشيء عمى مرادفو

(ٗ)

كمصطمح الترادؼ الذم استعممو أىؿ المغة

يكقع الباحث في إشكاؿ ؛ َّ
كثير منيـ استعمؿ ىذا المصطمح بمعنى
ألف نا
التطابؽ  ،كمنيـ مف نبَّو عمى َّ
أف المراد منو تقارب المعاني ال تطابقيا  ،فإذا
أريد منو تقارب المعاني فيذا ال إشكاؿ مف كجكده في كبلـ ا﵀  ،كاذا أريد
منو تطابقيا فيك عيب لغكم كداللي  ،إف كجد في كبلـ البشر فبل كجكد لو

في كبلـ ا﵀ ؛ َّ
ألف البشر ال ييميـ الكقكع في ىذا العيب  ،بؿ قد يتعمدكنو

في الشعر لتكحيد القافية  ،أك إلكماؿ تفعيبلتو  ،كما جاء في قكؿ أحدىـ :
ً
بأف البعد كالسحؽ بمعنى كاحد فخطأ ؛ َّ
أما قكلو َّ
ألف
كم ٍينا َّ ،
كألفى قكليا ىكذنبا ى

(ُ ) ينظػ ػػر  :الكجػ ػػكه كالنظػ ػػائر لمػ ػػدامغاني ص َِٔ َِٔ-كنزىػ ػػة األعػ ػػيف ُُُُّْ-
كمنتخب قرة العيكف ص َُٓ
(ِ ) معاني القرآف كاعرابو ُُِِ/
(ّ ) إعراب القرآف ص ُِْْ-
(ْ ) ينظر  :مغني المبيب ِ ّٕٓ/كاألشباه كالنظائر لمسيكطي ِٗٗ/
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الفرؽ بينيما ظاىر  ،فأيف السحؽ مف البعد ؟! كمعاجـ المغة نفسيا لـ تذكر

َّ
َّحؽ دكف
أف السحؽ يعني البعد  ،بؿ جعمكه أحد معنييو قاؿ الخميؿ (( :الس ٍ
الَّ َّدؽ  ...كقالكا لمثكب البالي  :سحقو البًمى كدعكو المٍُّب يس  ،قاؿ (مف

الكافر) :

ؽ نً ًيـ
ساف ىن
ّّ
صيبي كا ٌال ىس ٍح ي
كليس عميؾ ٌإال طىٍيمى ه
ؽ البًمى َّ
جدتىو فانسحقا
كقاؿ (الرجز)  :ىس ٍح ي

شديدا  ،قاؿ
طردا
ن
كس ىح ىجو  :إذا طرده ن
كىك يسحقيو ىس ٍحقنا  ،كيقاؿ  :ىس ىحقىو ى
(مف المنسرح) :
قاذكرة تسحؽ َّ
النكل قي يدما

كانت لنا جارة فأزعجيا

اسما ،
كس ٍح ه
ُّح ي
كالس ٍ
ؽ  :البعد  ،كلغة أىؿ الحجاز  :يب ٍع هد لو ي
ؽ  ،يجعمكنو ن
كالنصب عمى الدعاء عميو  ،أم  :أبعده ا﵀ي كأسحقو  ،كأتاف ىسحكؽ  ،كحمار

ساف  ،كيجمع عمى يس يحؽ  ،قاؿ (الكافر) :
الم ٌ
سحكؽ  ،كىي طكاؿ ى
بيؿ شير كقد أعيتني السحؽ ّْ
الطكا يؿ
يي ىمّْنيني
النسيب قي ى
ى يي
ي
كالعيف تسحؽ َّ
الدمع سحقنا  ،كدمع منسحؽ  ،كدمكع مساحيؽ  ،كما تقكؿ :
(ٔ)

َّكحؽ  :الطكيؿ))
منكسر كمكاسير...كمكاف سحيؽ  ،أم  :بعيد  ،كالس ى
كقد جعؿ ابف فارس لمسحؽ أصميف ((أحدىما البعد  ،كاآلخر إنياؾ

الشيء حتى يبمغ بو إلى حاؿ البمى  ،فاألكؿ السحؽ  ،كىك البعد  ،قاؿ ا﵀
اب الس ً
الص ىح ً
َّع ً
ير){الممؾ ... }ُُ :كاألصؿ الثاني :
جؿ ثناؤه ( :فى يس ٍحقنا
ٍ
سحقت الشيء أسحقو سحقنا  ،كالسحؽ  :الثكب البالي  ،كيقاؿ  :سحقو البمى
ي
(ٕ)

فانسحؽ))

كالصحيح َّ
أف السحؽ ال يعني البعد  ،بؿ ىك كما قاؿ (( :إنياؾ

الشيء حتى يبمغ بو إلى حاؿ البمى)) كىذا ىك المعنى الذم جعمو الراغب

(ُ ) العيف ص ُّْ
(ِ ) مقاييس المغة ص ُّْ
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لمسحؽ  ،كمف دكف أف يشير إلى َّ
أف السحؽ قد يرد بمعنى البعد  ،فقد قاؿ :
ت  ،يقاؿ  :سحقتو
ؽ تفتيت الشيء ،
َّح ي
كيستعمؿ في الدكاء إذا فيتّْ ى
((الس ٍ
ى
ؽ  :الثكب البالي ،
َّح ي
فانسحؽ  ،كفي الثكب إذا أخمؽ  ،يقاؿ  :أسحؽ  ،كالس ٍ

كمنو قيؿ  :أسحؽ الضرع  ،أم  :صار ىس ٍحقنا لذىاب لبنو  ...كقيؿ  :أبعده
باليا  ،قاؿ
ا﵀ كأسحقو  ،أم  :جعمو سحيقنا  ،كقيؿ  :سحقو  ،أم  :جعمو ن
اب الس ً
ً
ً
ىص ىح ً
َّع ً
ير {َُ}
(كقىاليكا لى ٍك يكَّنا ىن ٍس ىمعي أ ٍىك ىن ٍعق يؿ ىما يكَّنا في أ ٍ
تعالى  :ى
اب الس ً
الص ىح ً
َّع ً
ير){الممؾ  }ُُ -َُ:كقاؿ تعالى :
اعتىىرفيكا بً ىذنبً ًي ٍـ فى يس ٍحقنا
فى ٍ
ٍ
ً
ً َّ ً
يح ًفي
طفيوي الطٍَّي ير أ ٍىك تى ٍي ًكم بً ًو ّْ
َّماء فىتى ٍخ ى
الر ي
(ك ىمف يي ٍش ًر ٍؾ بالمو فى ىكأَّىن ىما ىخ َّر م ىف الس ى
ى
(ٔ)
ً
ً
اف ىسحي و
ىم ىك و
األرض
ياح
ؽ){الحج  ))}ُّ :كقاؿ الفيركزآبادم :
ى
((كس ىحقىت الر ي
ى
الببلء كمحقو فانسحؽ  ،كلعف ا﵀ السَّحاقات ،
قشرتيا بشدة ىبكبيا  ،كسحقو
ي
العيف َّ
مع صبَّتو))
كقد سحقتٍيا كساحقتٍيا  ،كىما تتساحقاف  ،كسحقت
ي
الد ى
(ٖ )
أما جعؿ السحؽ
َّحؽ  ،كالبعد خبلؼ القرب
َّ
فيذا ىك معنى الس ٍ
(ٕ)

بمعنى البعد فيك مف باب التعبير عف شدتو  ،فالمكاف البعيد ِّ
سمى
جدا يي َّ

سحيقنا ؛ َّ
ألنو لشدة بعده ينسحؽ الشيء فيو  ،كلـ يرد السحؽ في القرآف
الكريـ ٌإال في المكضعيف المذككريف  ،فقكلو تعالى ً :
اف ىس ًحي و
(في ىم ىك و
ؽ) ليس
معناه  :في مكاف بعيد ؛ َّ
ألنو لك أراد معنى البعد الستعمؿ لفظو  ،أك قاؿ :
الن ً
(كأ ّْىذف ًفي َّ
اال
كؾ ًر ىج ن
اس بًاٍل ىح ّْج ىيأٍتي ى
في مكاف عميؽ ؛ كما قاؿ تعالى  :ى
ً ً
يف ًمف يك ّْؿ فى ٍّج ىع ًمي و
ؽ){الحج  }ِٕ :فعبَّر عف شدة بعد
ىك ىعمىى يك ّْؿ ى
ضام ور ىيأٍت ى
أكطاف الزائريف عف بيت ا﵀ الحراـ الذم جاؤكا لزيارتو كالحج فيو بالعمؽ ؛
ألف الشيء البعيد ِّ
َّ
جدا عنؾ يككف في عمؽ كأسفؿ منؾ ؛ لككف األرض

(ُ ) المفردات ص ِّْ كينظر  :بصائر ذكم التمييز َُِّ/
(ِ ) بصائر ذكم التمييز َُِّ/
(ّ ) ينظر  :مقاييس المغة ص ََُكالمفردات ص ٖٓ
7

كركية  ،كىذا مف أعجاز القرآف الكريـ في ىذا المجاؿ  ،فقكلو تعالى إذف
ً
اف ىس ًحي و
(في ىم ىك و
ذكرت  :في مكاف بعيد  ،بؿ قد يككف
ؽ) ليس معناه  :كما
ي
خير مف المكاف القريب  ،بؿ المعنى  :في مكاف ينسحؽ فيو الشيء ،
البعيد نا

كىك مبلئـ لعقكبة ىمف يشرؾ با﵀ ؛ َّ
ألنو ال ذنب أعظـ منو  ،قاؿ تعالى :
ً ً
ً
كف ىذلً ىؾ لً ىمف ىي ىشاء ىك ىمف يي ٍش ًر ٍؾ بًالمٌ ًو
(إً َّف المٌوى الى ىي ٍغف ير أىف يي ٍش ىر ىؾ بًو ىكىي ٍغف ير ىما يد ى
ً
ً
ً
يما){النساء  }ْٖ :كقاؿ تعالى ( :إً َّف المٌوى الى ىي ٍغ ًف ير أىف
فىقىد ا ٍفتىىرل إثٍ نما ىعظ ن
ً
ً ً
ً
ً
بلال
ض ن
ض َّؿ ى
كف ىذل ىؾ ل ىمف ىي ىشاء ىك ىمف يي ٍش ًر ٍؾ بًالمٌو فىقى ٍد ى
يي ٍش ىر ىؾ بًو ىكىي ٍغف ير ىما يد ى
ً
ّْ
يـ){لقماف }ُّ :
ىب ًع ن
يدا){النساء  }ُُٔ :كقاؿ تعالى ( :إً َّف الش ٍر ىؾ لىظيٍم هـ ىعظ ه

كقد كرد البعد في القرآف الكريـ في مكاضع كثيرة  ،ككردت بصيغة
َّ ً ً
ّْ
يف){ىكد :
(كًق ى
ي
يؿ يب ٍعدان لٍمقى ٍكًـ الظالم ى
(ب ٍع ندا) في ستة مكاضع منيا قكلو تعالى  :ى
(ٔ)
ْْ} كالمراد الدعاء عمييـ باليبلؾ كالبعد مف رحمة ا﵀ كنحكه ككذلؾ قكلو
اب الس ً
الص ىح ً
َّع ً
ير) يراد منو الدعاء عمييـ باليبلؾ كالبعد مف
تعالى (فى يس ٍحقنا ٍ
(ٕ)
رحمة ا﵀
الص ىح ً
اب
فبل معنى إذف مف جعؿ السحؽ في قكلو تعالى (فى يس ٍحقنا
ٍ
الس ً
َّع ً
ير) بمعنى البعد ؛ َّ
ك(ب ٍع ندا) أريد مف كمييما الدعاء عمى
(س ٍحقنا) ي
ألف ي
الظالميف بالبعد مف رحمة ا﵀  ،كبما َّ
أف البعد يعني خبلؼ القرب  ،كالسحؽ
يعني التفتيت يككف الدعاء بالسحؽ أشد مف الدعاء بالبعد ؛ لذلؾ استعمؿ

الص ىح ً
اب
اعتىىرفيكا بً ىذنبً ًي ٍـ فى يس ٍحقنا
األكؿ مف دكف الثاني في قكلو تعالى ( :فى ٍ
ٍ
(ُ ) ينظ ػػر  :الكس ػػيط لمكاح ػػدم ِ ٕٓٓ/كالكش ػػاؼ ِ ّّٖ/كزاد المس ػػير ْ ٖٕ/كالج ػػامع
ألحكاـ القرآف لمقرطبي ٗ ّّ/كأنكار التنزيؿ لمبيضاكم ّ ُّٔ/كمدارؾ التنزيػؿ ص ْٖٗ
كتفسير ابف كثير ِِْٕ/
(ِ ) ينظػػر  :الكسػػيط لمكاحػػدم ْ ِّٖ/كالمحػػرر الػػكجيز ٓ َّْ/كأنػكار التنزيػػؿ ِِٓٗ/

كمدارؾ التنزيؿ ص ُِّٔ
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الس ً
َّع ً
ير) ألنَّو كاف دعاء عمييـ  ،كىـ في النار  ،جاء في تفسير ىذه اآلية
((قاؿ سعيد بف جبير  ،كأبك صالح  :السحؽ  :كاد في جينـ  ،يقاؿ لو

يس ٍحؽ))

(ٔ)

كجاء في الحديث َّ
أف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ (( :لف

ييمؾ الناس حتى يعذركا مف أنفسيـ

(ٕ )

كفي حديث آخر  :ال يدخؿ أحد
(ٖ)

النار ٌإال كىك يعمـ َّ
أف النار أكلى بو مف الجنة))
َّ
(كًا ٍذ آتىٍي ىنا
فقد
صح عطؼ الفرقاف عمى الكتاب في قكلو تعالى  :ى
ً
َّ
كف) َّ
ألف معنى الفرقاف غير معنى الكتاب ،
كسى اٍلكتى ى
اف لى ىعم يك ٍـ تى ٍيتى يد ى
اب ىكاٍلفي ٍرقى ى
يم ى
كاف كاف المراد مف كمييما التكراة(ٗ) كىذا ((العطؼ مف قبيؿ عطؼ الصفات
لئلشارة إلى استقبلؿ ٍّ
كؿ منيا َّ ،
كتابا  ،كككنيا
فإف التكراة ليا صفتاف ككنيا ن
صح ىذا العطؼ ؛ َّ
تفرؽ بيف الحؽ كالباطؿ))(٘) أم َّ :
ألنو أراد ىذيف
قانا ّْ
فر ن

الخاصيف المختمفيف في الداللة  ،ال معنى اسـ التكراة العاـ الذم
المعنييف
ٌ
العامة
يجمع بينيما في ىذه الداللة َّ

ّْؾ
كمف أكضح األمثمة في ىذا الباب قكلو تعالى  ﴿ :ىسب ً
اس ىـ ىرب ى
ّْح ٍ
ىخ ىرىج
ؽ فى ىس َّك ٰل ﴿ِ﴾ ىكالًَّذم قى َّد ىر فىيى ىد ٰل ﴿ّ﴾ ىكالًَّذم أ ٍ
األى ٍعمىى ﴿ُ﴾ الًَّذم ىخمى ى
ىح ىك ٰل﴾{األعمى  }ْ-ُ :فقد كرر المعطكؼ ،
اء أ ٍ
اٍل ىم ٍرىع ٰى ﴿ْ﴾ فى ىج ىعمىوي يغثى ن

(ُ ) زاد المسػػير ٖ ٖٖ/كينظػػر  :الجػػامع ألحكػػاـ الق ػرآف لمقرطبػػي ُٖ ُٖٓ/كفػػتح القػػدير
لمشككاني ِّّٓ/
(ِ ) صحيح صححو األلباني في صحيح الجامع
(ّ ) تفسير ابف كثير ُِْٖ/
(ْ ) ينظػ ػ ػػر  :الكشػ ػ ػػاؼ لمزمخشػ ػ ػػرم ُ ُِْ/كزاد المسػ ػ ػػير ُ ُٕ-َٕ/كأنػػ ػ ػكار التنزيػ ػ ػػؿ
لمبيضاكم َُٖ/
(ٓ ) ركح المعاني لآللكسي َُِٔ/
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ألنو أراد عطؼ الصفات بعضيا عمى
كالمعطكؼ عميو كاحد  ،كجاز ذلؾ ؛ ٌ
بعض ال عطؼ المكصكؼ .
ات اٍل ًكتى ً
آف ُّمبً و
اب ىكقي ٍر و
يف){الحجر :
كمف ذلؾ قكلو تعالى ( :الى ىر تًٍم ىؾ ىآي ي
(ٔ )
ُ} فالقرآف ىك الكتاب ((كذكر بالصفتيف لما فييما مف الفائدتيف))
كالكتاب  :ما ييكتىب أك المراد بو المكح المحفكظ  ،كأراد تسمية القرآف بالكتاب
الذم تنطبؽ عميو ىذه التسمية َّ
المن َّزؿ  ،كالكامؿ بتشريعاتو
بأنو الكتاب ى
كأحكامو كعقائده  ،أم َّ :
كأنو أراد جميع القرآف  ،كأراد بالقرآف صفة مف

يفرؽ بيف الحؽ كالباطؿ  ،كبيف الحبلؿ كالحراـ ((كفي
صفاتو  ،كىك ككنو ّْ
جمع كصفي الكتابية كالقرآنية مف تفخيـ شأف القرآف ما فيو حيث أشير باألكؿ

إلى اشتمالو عمى صفات كماؿ جنس الكتاب اإلليية َّ
فكأنو كمٌيا  ،كبالثاني

خارجا عف دائرة
بديعا في بابو ،
نا
إلى ككنو
ن
ممتاز عف غيره  ،نسيج كحده  ،ن
(ٕ)
البياف  ،قرنآنا غير ذم عكج))
آف ك ًكتى و
اب
كمف ذلؾ
أيضا قكلو تعالى ( :طس تًٍم ىؾ ىآي ي
ن
ات اٍلقي ٍر ً ى
ُّمبً و
يف){النمؿ  }ُ :كىذا العطؼ في فاتحة سكرة النمؿ ىك كالذم في فاتحة

سكرة الحجر ٌ ،إال َّأنو َّ
أخر ىينا الكصؼ بالكتابية عف الكصؼ بالقرآنية

(ٖ)

((كالمراد نفس القرآف فيككف مف عطؼ بعض الصفات عمى بعض ،

كالمدلكؿ كاحد)) (ٗ )كىك المدلكؿ العاـ ال المدلكؿ الخاص ((كقكلو تعالى
(ك ًكتى و
يف) عطؼ عمى (اٍلقي ٍر ً
اب ُّمبً و
آف) كالمراد بو القرآف مع اتحاده معو في
ى

(ُ ) الممخص في إعراب القرآف لمخطيب التبريزم ص ُُُ
(ِ ) ركح المعاني لآللكسي َِٕٓ/
(ّ ) ينظر  :ركح المعاني لآللكسي َِٕٓ/
(ْ ) الدر المصكف ٖٓٔٗ/
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الصدؽ  ،كعطؼ إحدل الصفتيف عمى األخرل  ،كما في قكليـ  :ىذا فعؿ
(ٔ)

السخي كالجكاد الكريـ))

كسى
(كًا ٍذ آتىٍي ىنا يم ى
فقد جاز عطؼ الفرقاف عمى الكتاب في قكلو  :ى
ً
َّ
كف) كاف كاف المراد منيما التكراة ؛ َّ
ألنو أريد مف
اٍلكتى ى
اف لى ىعم يك ٍـ تى ٍيتى يد ى
اب ىكاٍلفي ٍرقى ى
الفرقاف الفرقاف بعينو  ،كمف الكتاب الكتاب بعينو  ،أم  :أريد مف ٍّ
كؿ منيما

معناه الخاص بو  ،ككذلؾ جاز عطؼ القرآف عمى الكتاب  ،كعطؼ الكتاب
ات اٍل ًكتى ً
آف ُّمبً و
اب ىكقي ٍر و
يف) كقكلو
عمى القرآف  ،في قكلو تعالى ( :الى ىر تًٍم ىؾ ىآي ي
آف ك ًكتى و
اب ُّمبً و
يف) كاف كاف المراد منيما القرآف
تعالى ( :طس تًٍم ىؾ ىآي ي
ات اٍلقي ٍر ً ى
الكريـ ؛ َّ
ألنو أريد مف القرآف القرآف بعينو  ،كمف الكتاب الكتاب بعينو  ،أم :
أريد مف ٍّ
كؿ منيما معناه الخاص بو ؛ فقد جاز ىذا العطؼ كذاؾ ؛ َّ
ألف
المعاني الخاصة ىي المقصكدة في القرآف الكريـ .

كالكجكه المنسكبة إلى مئات األلفاظ التي اشتممت عمييا كتب الكجكه

جاز أف يقع بعضيا مكقع بعض لككنيا مترادفة  ،ال لككنيا متطابقة ،

كالمترادفات تفترؽ عف بعضيا في معانييا الخاصَّة كاف اتحدت في المعنى

صرح بيا ابف قتيبة كغيره  ،فقد ذكر َّ
أف أصؿ اليدل
العاـ  ،كىذه حقيقة َّ
(ِ)

الرشاد  ،كقاؿ بعد أف عدد أكجو اليدل (( :كبعض ىذا قريب مف بعض))

كقاؿ الفيركزابادم (( :قاؿ ابف عطية  :اليداية في المغة  :اإلرشاد  ،لكنيا
تتصرؼ عمى كجكه يعبّْر عنيا المفسركف بغير لفظ اإلرشاد  ،ككميا إذا
َّ

مت رجعت إلى اإلرشاد  ،انتيى كبلمو  ،كىك صحيح ...كاألصؿ عدـ
تي ّْ
ؤم ٍ
( ّ)
أيضا أبك ىبلؿ العسكرم نفسو الذم
االشتراؾ)) كىذه الحقيقة َّ
صرح بيا ن
فرؽ العسكرم بيف السخاء كالجكد  .الفركؽ ص ُٔٗ
(ُ ) ركح المعاني َُ ُِٓ/كقد ٌ

(ٕ) دأِ ً٠ٚشىً اٌمشآْ ص . ٕٗ2

(ٖ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ٘٠ٚ ، ٖٕٔ/ظش  :اٌّذشس اٌٛج١ض دفغ١ش اةٓ عط١ج ٔ. 2ٕ/
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َّ
مثبل االستغفار
كتابا في الكجكه
ككتابا في الفركؽ المغكية  ،فقد جعؿ ن
ن
صنؼ ن
في القرآف الكريـ عمى ثبلثة أكجو  :التكبة  ،كالصبلة  ،كطمب المغفرة ،

(ُ)
فرؽ بينيما
فجعؿ االستغفار بمعنى التكبة في كتابو الكجكه كالنظائر ٌإال َّأنو َّ
في كتابو الفركؽ المغكية فذكر نفسو َّ
أف ىناؾ فرقنا في الداللة بيف االستغفار

كالتكبة  ،كىك َّ
أف األكؿ يعني طمب المغفرة بالمساف كالدعاء  ،كالثاني يككف
(ِ)

بالطاعة كاإلحساس بالندـ

كجعؿ ((السبلـ  :في القرآف عمى ستة أكجو ...السادس :
ً
بلـ){النكر  )ّ())}ْْ :فقد جعؿ السبلـ
التحية ...قاؿ ( :تىحيَّتييي ٍـ ىي ٍكىـ ىيٍمقى ٍكىنوي ىس ه
فرؽ بينيما في كتابو :
بمعنى التحية في كتابو  :الكجكه كالنظائر ٌ ،إال َّأنو َّ
الفركؽ المغكية  ،فقاؿ َّ :
أعـ مف السبلـ  ،قاؿ المبرد  :يدخؿ في
((إف التحية ُّ
التحية  :حياؾ ا﵀  ،كلؾ البشرل  ،كلقيت الخير  ،كقاؿ أبك ىبلؿ أيده ا﵀ ،
كال يقاؿ لذلؾ سبلـ َّ ،إنما السبلـ قكلؾ  :سبلـ عميؾ))

(ْ)

كقاؿ في كتابو  :الكجكه كالنظائر ((الظف في العربية عمى كجييف :

الشؾ كاليقيف  ،كقد جاء في القرآف كذلؾ))

(ٓ )

كقاؿ في كتابو الفركؽ

المغكية (( :الفرؽ بيف الظف كالشؾ َّ
أف الشؾ استكاء طرفي التجكيز  ،كالظف
رجحاف أحد طرفي التجكيز  ...كيجكز أف يقاؿ  :الظف  :قكة المعنى في

(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ّّٖٔ-
(ِ ) ينظر  :االفركؽ المغكية ص ِْٔ .
(ّ ) الكجكه كالنظائر ُٖٓ .
(ْ ) الفركؽ المغكية ص ُٕ .
(ٓ ) الكجكه كالنظائر ص ِّٓ.
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النفس مف غير بمكغ حاؿ الثقة الثابتة  ،كليس كذلؾ الشؾ الذم ىك كقكؼ
(ُ)

بيف النقيضيف مف غير تقكية أحدىما عمى اآلخر))
فالذم َّ
مكف إذف مقاتؿ كمقمديو مف اختبلؽ األكجو لمئات مف األلفاظ
القرآنية جكاز كقكع بعضيا مكقع بعض لترادفيا كتقارب معانييا كىذا ما

صرح بو العسكرم نفسو بقكلو (( :كالمشي في القرآف عمى أربعة أكجو :

األكؿ  :مجيئو بمعنى المشي  ...الثاني بمعنى المركر  ...الثالث :

السير  ...كىذه المعاني كمٌيا متقاربة  ،يجكز أف يقع بعضيا مقاـ بعض .
الرابع  :النماء)) (ِ) كبقكلو (( :التقى  :كىك في القرآف عمى خمسة أكجو :
األكؿ  :بمعنى الخشية  ...الثاني  :بمعنى العبادة  ...الثالث  :اإليماف ...
كالرابع  :اإلخبلص  ...كالخامس  :االنتياء إلى المأمكر بو  ،كترؾ

تجاكزه  ...ككؿ ىذه الكجكه متقاربة  ،يجكز قياـ بعضيا مقاـ بعض))

(ّ)

كأىؿ المغة عندما ذكركا َّ
أف ىذه األكجو أك تمؾ متقاربة في معانييا ،

يعني َّ
ظا مف دكف
أف بينيا فركقنا معنكية خاصَّة  ،كالقرآف الكريـ مااستعمؿ لف ن
الخاص  ،فجعمو ضمف المعنى العاـ تحريؼ
مرادفاتو ٌإال ألنَّو أراد معناه
ى

مبني في ّْ
كؿ أبكابو عمى بياف
لداللتو  ،ككتاب الفركؽ المغكية لمعسكرم
ّّ
الفركؽ الداللية بيف األلفاظ المترادفة المتقاربة في معانييا
(ُ ) الفركؽ المغكية ص ُُّ .
(ِ ) الكجكه كالنظػائر لمعسػكرم ص َّٕ كينظػر  :األشػباه كالنظػائر لمقاتػؿ ص َُْ-
َُٓكباسػػـ الكجػػكه كالنظػػائر ص َِ كالكجػػكه كالنظػػائر ليػػركف ص ُّ كالكجػػكه كالنظػػائر
لمدامغاني صُْْ.ُْٓ-
(ّ ) الكجػ ػػكه كالنظػ ػػائر ص َُِ َُّ-كينظػ ػػر  :األشػ ػػباه كالنظػ ػػائر لمقاتػ ػػؿ ص ُٓٔ-
ُٔٔكباسػ ػػـ الكجػ ػػكه كالنظػ ػػائر ص ٕٓ ٖٓ-كالكجػ ػػكه كالنظػ ػػائر ليػ ػػركف ص ََُُٓٔ-
كالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص ٕٖ. ٖٖ-
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معنى المفظ بيف كتب الوجوه وبيف كتب المغة والتفسير :
نسب إلى المفظ الذم يقاؿ بو في
ىناؾ فركؽ بيف المعنى الذم يي ى
كيفسَّر بو المفظ نفسو في كتب
كتب الكجكه  ،كبيف المعنى نفسو الذم يي َّ
عرؼ ي
المغة كالتفسير  ،كيمكف إجماؿ ىذه الفركؽ بما يأتي :

األكؿ َّ :
نسب إلى المفظ في باب الكجكه يقاؿ بو
أف المعنى الذم يي ى
كيفسَّر بو المفظ في باب
أما المعنى الذم يي َّ
عمى أنَّو يعني المفظ بعينو َّ ،
عرؼ ي

المغة كالتفسير يقاؿ بو عمى َّأنو المعنى القريب منو ال عمى َّأنو يعنيو بعينو

الثاني َّ :
نسب إلى المفظ في باب الكجكه يقاؿ بو
أف المعنى الذم يي ى
أما في باب المغة كالتفسير فيقاؿ بو إليضاح
عمى سبيؿ القطع كالتعييف َّ ،

معناه كفيـ المراد منو

لما كاف الغرض في باب المغة كالتفسير إيضاح المعنى
الثالث َّ :

كفيـ المراد مف المفظ بالمعنى القريب منو  ،جاز تعريفو كتفسيره بالمعاني

أيضا قريبة مف معناه ؛ لذلؾ ال يككف ىناؾ لمعنى المفظ
األخرل التي ىي ن
قكؿ كاحد كما ىك الحاؿ في باب الكجكه  ،بؿ جاز أف تتعدد فيو األقكاؿ

لما كاف المفظ القرآني ال يطابؽ معناه ٌإال المفظ نفسو ،
الرابع َّ :
فجعمو بمعنى لفظ آخر عمى َّأنو يعنيو بعينو يعني إفراغو مف محتكاه  ،كىذا
يي ُّ
أيضا تحريفنا لداللتيا في باب الكجكه  ،كال
كي ىع ُّد ن
ىدما لممفردة القرآنية  ،ي
عد ن
يي ُّ
ىدما كال تحريفنا في باب المغة كالتفسير ؛ َّ
ألف أىؿ المغة كالتفسير غايتيـ
عد ن
بأم معنى كاف مف
مف جعؿ المفظ بمعنى لفظ آخر إيضاح معنى المفظ ّْ

المعاني القريبة منو  ،ال عمى َّأنو يعنيو بعينو .

عرفو
عرؼ المفظ بالمفظ المرادؼ لو  ،أم  :أف ين ّْ
فبل بأس في أف ين ّْ
بالمعنى القريب منو  ،بؿ ىذا مما ال مناص منو  ،عندما تككف غايتنا ىي
التعميـ عف طريؽ إيضاح معنى المفظ بالمعاني القريبة منو  ،لكف البأس كؿ

البأس أف َّ
ندعي َّ
المفسّْر ىك المفظ المفسَّر بعينو  ،كىذا ىك
أف المفظ ي
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التضميف الذم يعني االدعاء بتطابؽ معاني الكجكه بمعنى المفظ  ،كىك

أما كتب المغة
المنيج الذم قامت عمى أساسو كتب الكجكه كالنظائر َّ ،
كالتفسير فمنيجيا غير قائـ عمى تعريؼ المفظ بما يطابقو بؿ بما يرادفو

كيكضّْح معناه

المقدمة

ً
الر ٍحمػى ًف ال َّػرًح ًيـ  ،كاٍل ىح ٍم يػد لمٌ ًػو ىر ّْ
الر ٍحمػ ًػف ال َّػرًح ًيـ
يف َّ ،
بً ٍسًـ المٌ ًو َّ
ب اٍل ىعػالىم ى
يف  ،كالصَّبلةي كالسَّبلـ ىعمىػى م ىح َّم وػد رس ً
الد ً
 ،ىمػمً ًؾ ىي ٍكًـ ّْ
ػكؿ ا﵀  ،كخػاتىًـ َّ
النبيػيف ،
ىي
ي
ي
ًً
أج ىم ًعػػيف  ،مػػف األنصػ ً
ػار كالميػػاجريف  ،كالػػذيف اتبعػػكىـ
أصػػحابً ًو ٍ
ى
كعمىػػى آلػػو ك ٍ
بإحساف إلى ً
يكـ ّْ
و
الديف
كبعد  ،فيػذا كتػابي  :ط ارئػؽ اخػتبلؽ الكجػكه فػي كتػب الكجػكه  ،أسػأؿ
ا﵀ َّ ،
جؿ شأنو  ،أف ينفع بو الباحثيف كالدارسيف  ،كأسألو سبحانو  ،أف َّ
يتقبمػو

ّْ
الميـ آميف .
عمبل
خالصا لكجيو الكريـ َّ ،
مني ن
ن
كبع ػػد  ،فق ػػد تض ػ َّػمف كت ػػابي  :ال كج ػػكه كال نظ ػػائر ف ػػي كت ػػب الكج ػػكه
كالنظػػائر  ،د ارسػػة كجػػكه األلفػػاظ جميعيػػا التػػي اشػػتمؿ عمييػػا كتػػاب  :األشػػباه
كالنظائر  ،لمقاتؿ بف سميماف (ت َُٓ :ق} كاأللفاظ التي أضافيا ىركف بف

مكسػػى (ت  }َُٕ :فػػي كتابػػو  :الكجػػكه كالنظػػائر  ،كقػػد بمغػػت فػػي الكتػػابيف
ظػػا  ،كأردت أف تكػػكف ىػػذه الد ارسػػة فػػي كتػػاب كاحػػد ؛ لػػذلؾ أكجػػزت
ُُِ لف ن
الكبلـ فػي كثيػر منػو  ،كمػف أجػؿ أف ال أعػكد إلػى األلفػاظ التػي اشػتمؿ عمييػا

الكتابػػاف المػػذككراف  ،فقػػد تضػ َّػمف كت ػػابي  :ط ارئػػؽ اخػػتبلؽ الكجػػكه فػػي كت ػػب

الكجػػكه  ،ألفاظنػػا أخػػرل غيػػر التػػي ذكرىػػا مقاتػػؿ كىػػركف
صّْنفت بعدىما .
الكجكه التي ي

(ُ)

اخترتيػػا مػػف كتػػب

ػدت إلييػا ؛ ألنػػي
(ُ ) مػا عػدا أربعػة ألفػاظ  :اآلخػرة  ،كاإلسػبلـ  ،كالجػداؿ  ،كالص ٌ
ػؼ  ،ع ي
كجدت حاجة في دراستيا لغرض آخر .
ي
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أمثمة عمى الوجوه الحقيقية  :سأذكر فيما يأتي ألفاظنا كانت األكجو

عرؼ إلييا مف خبلؿ السياؽ ؛ لندرؾ مف ذلؾ
المنسكبة إلييا أكجينا حقيقية  ،تي ّْ
عبلمات ىذه األكجو ؛ كلنميز بينيا كبيف األكجو المختمقة .
ٔ-االستحياء (المنسوب إلى اإلنساف)  :ذكر أصحاب كتب الكجكه

أف االستحياء جاء في القرآف الكريـ عمى ثبلثة أكجو  :االستخداـ  ،كالترؾ ،

كالحياء :

الكجو األكؿ  :االستحياء يعني االستخداـ  ،أك االستبقاء لمخدمة ،
كقكلو تعالى ( :كيستى ٍح ً
ساء يك ٍـ){البقرة }ْٗ :
ى
ىى ٍ
يكف ن ى
كالكجو الثاني  :يستحي  :يترؾ  ،قكلو تعالى َّ :
(إف ا﵀ى ال ىي ٍستى ٍحيًي
مثبل
ب ىمثى نبل ما){البقرة  }ِٔ :أم  :ال يترؾ أف يضرب ن
أف ىي ٍ
ض ًر ى
كالكجو الثالث  :يستحي مف الحياء  ،قكلو تعالى ً َّ :
كاف
(إف ذل يك ٍـ ى
(ُ)
يي ٍؤًذم َّ
النبً َّي فىىي ٍستى ٍحيًي ًم ٍن يك ٍـ){البقرة }ّٓ :
قاؿ ابف فارس (( :الحاء كالياء كالحرؼ المعتؿ أصبلف أحدىما :
فأما حياء
خبلؼ المكت  ،كاآلخر  :االستحياء الذم ىك ضد الكقاحةَََ ٌ
كأنو محمكؿ عمى ٌأنو لك
الناقة  ،كىك فرجيا  ،فيمكف أف يككف مف ىذا ٌ ،
كاف ممف يستحيي لكاف يستحيي مف ظيكره كتكشفو))

(ِ)

كىذاف األصبلف يمثبلف كجيي االستحياء في القرآف الكريـ  :األكؿ

مف الحياة  ،كمعنى يستحيكف نساءكـ ((يترككف بناتكـ أحياء  ،كاٌنما فعمكا
بأنو يكلد مكلكد يزكؿ ممكو
ألف الكينة أنذركا فرعكف ٌ
ذلؾ لمخدمة ؛ ٌ

(ٔ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٔٚ ٗ2ض٘ج األع ٓ١ص ٕٓٚ ٕٔ-ةظائش رٞٚ
اٌذّ١١ض ٕ.ٔ٘٘/
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٖٕ
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يقتمكنيف كما يقتمكف األبناء  ،كىذا ما
يبقكنيف أحياء فبل
بسببو))(ُ) أم :
ٌ
ٌ
كاف يفعمو فرعكف ببني إسرائيؿ .
كىذاف الكجياف  ،كما ترل  ،معنياف مختمفاف متبايناف  ،ال تربط

بينيما صمة ترادؼ  ،كمعنياف حقيقياف  ،ال تربط بينيما صمة مجاز ؛ لذلؾ
لـ ييختىمىؼ بينيما  ،كال تربط بينيما صمة اسـ الجنس أك كصؼ  ،أم  :ال
تربط بينيما صمة الشيء بأنكاعو  ،كليس لبلستحياء معنى مستقؿ يتميز بو ،
حتى إذا سمعت أك قرأت لفظ االستحياء تبادر إلى ذىنؾ ىذاف الكجياف ،

قمت غير
كال تستطيع أف تميز بينيما ٌإال مف خبلؿ السياؽ  ،كالسياؽ  ،كما ي
مرة  ،ال يخمؽ لمفظ أية داللة كانت  ،كاٌنما دكره مقتصر عمى تعييف داللة
أصبل في المفظ قبؿ دخكلو في التركيب ،
مف دكف غيرىا  ،مكجكدة كمعركفة ن
كىذاف ال يككف ٌإال في المفظ المشترؾ .

فيككف لبلستحياء كجياف  :األكؿ ما كاف مف الحياة  ،كالثاني  :ما

أما كجو الترؾ فيك كجو مختمؽ بطريقة التأكيؿ سنبسط
كاف مف الحياء ٌ ،
القكؿ فيو في مكضعو  :طريقة التأكيؿ .

ٕ-الحميـ  :تضمف كتابي السابؽ  :ال كجكه كال نظائر  ،دراسة

كجكه األلفاظ التي اشتمؿ عمييا كتاب األشباه كالنظائر لمقاتؿ  ،كما أضافو
ىركف بف مكسى إلى أشباه مقاتؿ في كتابو  :الكجكه كالنظائر  ،كقد بمغت

ظا  ،كلـ أجد مف بيف ىذه األلفاظ التي صحَّت نسبة
في الكتابيف ُُِ لف ن
األكجو إلييا ٌإال سبعة ألفاظ  ،منيا لفظ الحميـ  ،كفيما يأتي نص ما جاء

فيو (( :قاؿ مقاتؿ (( :تفسير الحميـ عمى كجييف  ،فكجو منيما الحميـ ،
ً
يـ
يعني القريب ذا الرحـ  ،فذلؾ قكلو في سأؿ سائؿ  ( :ىكال ىي ٍسأى يؿ ىحم ه
ً
صًدي و
ؽ
يما){المعارج  }َُ :يعني قر نيبا  ،كقاؿ في الشعراء  ( :ىكال ى
ىحم ن
(ٔ) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص ٔ٘
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ً
ًو
ً
يـ){فصمت :
ىحميـ){الشعراء  }َُُ :يعني قريب  ،كقاؿ  ( :ىكأَّىنوي ىكل ّّي ىحم ه
ّْ} يعني القرابة  ،كالكجو الثاني  :حميـ الحار  ،فذلؾ قكلو في المفصؿ :
َّ
ً
ص ُّ
ب
اءى ٍـ){محمد  }ُٓ :يعني ِّا
يما فىقىط ىع أ ٍىم ىع ي
حار  ،كقاؿ  :ي
(ي ى
( ىك يسقيكا ىماء ىحم ن
ً
ً
ًً
ً
يـ){الحج  }ُٗ :يعني الحار مف الماء  ،كنظيرىا في
مف فى ٍكؽ يريؤكسي يـ اٍل ىحم ي
أيضا في الصافات ( :ثيَّـ إً َّف لىيي ٍـ ىعمىٍييىا لى ىش ٍكنبا ّْم ٍف
الدخاف  ،كقاؿ
ن
ًو
كف ىب ٍي ىنيىا
ىحميـ){الصافات  }ٕٔ :يعني الحار  ،كقاؿ في الرحمف  ( :ىيطيكفي ى
(ُ)
ىكىب ٍي ىف ىح ًم ويـ و
حار قد انتيى حره))
آف){الرحمف  }ْْ :يعني ِّا
الجكزم

كما قالو مقاتؿ قالو ىركف بف مكسى (ِ ) ،كالدامغاني (ّ ) ،كابف

(ْ)

مستشيديف باآليات نفسيا .

ىذا ىك المفظ الخامس كالسبعكف بعد المئة الذم ييعد بحؽ مف
األلفاظ المشتركة  ،فيذاف الكجياف لمفظ الحميـ ال شؾ فييما كال اختبلؼ ،
كىما يعداف  ،كما ترل  ،معنييف حقيقييف متباينيف  ،ال تربط بينيما صمة

ترادؼ كال مجاز كال كصؼ  ،كأم صمة أخرل غير صمة المفظ المشترؾ ،

كليس لكؿ منيما لفظ آخر يعبر عنو غير المفظ المشترؾ  ،حتى إذا فيسّْر ،
فيسّْر بأقرب المعاني إليو  ،فيقاؿ عف األكؿ  :ىك القريب ذك الرحـ  ،كيقاؿ
عف الثاني  :ىك الماء الحار ككذلؾ المفظ المشترؾ (الحميـ)  ،ليس لو

أت لفظ الحميـ
معنى مستقؿ عف ىذيف المعنييف)) حتى إذا
سمعت أك قر ى
ى
تبادر إلى ذىنؾ ىذاف الكجياف  ،كال تستطيع أف تميز بينيما ٌإال مف خبلؿ
قمت  ،ال يخمؽ لًمَّفظ أية داللة كانت  ،كاٌنما دكره
السياؽ  ،كالسياؽ  ،كما ي
أصبل في المفظ
مقتصر عمى تعييف داللة مف دكف غيرىا مكجكدة كمعركفة
ن

(ٔ) األشتاٖ ٚإٌظائش صٕٖٓ ٚةاعُ اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٖ٘ٔ
(ٕ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش صٕٕٙ
(ٖ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش صٔٙ2-ٔٙ2
(ٗ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ِٕٗٚ 4٘-4ذخب لشث اٌع ْٛ١ص ٔ. 4
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قبؿ دخكلو في التركيب  ،كىذا ال يككف ٌإال في المفظ المشترؾ  ،كما ىك

الحاؿ في الحميـ .

كمف عبلمات األكجو الحقيقية ٌأنو ال يمكف أف تستبدؿ شكاىد بعضيا
ببعض  ،فكجو القريب أك القرابة الذم يج ًعؿ الكجو األكؿ في قكلو تعالى :
ً
ً
صًدي و
ؽ
يما){المعارج  }َُ :كقكلو تعالى  ( :ىكال ى
( ىكال ىي ٍسأى يؿ ىحم ه
يـ ىحم ن
ً
ًو
ً
يـ){فصمت  }ّْ :ال
ىحميـ){الشعراء  }َُُ :كقكلو تعالى  ( :ىكأَّىنوي ىكل ّّي ىحم ه
الحار الذم يج ًع ىؿ
الحار  ،ككذلؾ معنى الماء
يمكف أف تجعمو بمعنى الماء
ٌ
ٌ
َّ
ً
اءى ٍـ){محمد :
يما فىقىط ىع أ ٍىم ىع ي
الكجو الثاني في قكلو تعالى  ( :ىك يسقيكا ىماء ىحم ن
ً
ُٓ} كقكلو تعالى ( :يص ُّ ً
ًً
ً
يـ){الحج  }ُٗ :كقكلو
ي ى
ب مف فى ٍكؽ يريؤكسي يـ اٍل ىحم ي
تعالى ( :ثيَّـ إً َّف لىيي ٍـ ىعمى ٍييىا لى ىش ٍكنبا ّْم ٍف ىح ًم ويـ){الصافات  }ٕٔ :كقكلو تعالى :
كف ىب ٍي ىنيىا ىكىب ٍي ىف ىح ًم ويـ و
آف){الرحمف  }ْْ :ال يمكف أف تجعمو بمعنى
( ىيطيكفي ى
ألف المفظ المشترؾ (الحميـ) ليس لو معنى مستقؿ يميزه مف معنيي
القريب ؛ ك ٌ
أف معنى
كجييو  ،ال يككف ىناؾ اختبلؼ في المعنى بينو كبينيما  ،أم ٌ :
المفظ المشترؾ يككف مطابقنا لمعنى الكجو األكؿ في ّْ
كؿ شكاىده  ،كما يككف
بالقدر نفسو مطابقنا لمعنى الكجو الثاني في ّْ
أنت ترل ٌأنو لـ
كؿ شكاىده  ،ك ى
ييختىمىؼ في ىذيف الكجييف كشكاىدىما
عد ىذا المفظ مف األلفاظ المشتركة في القرآف الكريـ
الحسباف  :يي ٌ
ُٖ -

 ،كقد جعمو الحيرم عمى كجييف :

األكؿ  :الحساب  ،أم  :حساب األكقات كقكلو تعالى ( :ك َّ
الش ٍم ىس
ى
َّ
(الش ٍم يس ىكاٍلقى ىم ير
ىكاٍلقى ىم ىر يح ٍس ىب نانا){األنعاـ  }ٗٔ :كقكلو تعالى :
بً يح ٍس ىب و
اف){الرحمف }ٓ :

الثاني  :الصاعقة أك العذاب  ،كجاء في مكضع كاحد ىك قكلو
(ُ)
ً
َّماء){الكيؼ }َْ :
(كيي ٍرس ىؿ ىعمى ٍييىا يح ٍس ىب نانا ّْم ىف الس ى
تعالى  :ى
(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ص ٘ٔ2ٙ-ٔ2
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كىذاف الكجياف ككجيي الحميـ معنياف متبايناف  ،ال تربط بينيما

صمة ترادؼ  ،كمعنياف حقيقياف  ،ال تربط بينيما صمة مجاز ؛ لذلؾ لـ

ييختىمىؼ فييما  ،كال تربط بينيما صمة اسـ جنس  ،أك كصؼ  ،أم  :ال تربط
بينيما صمة الشيء بأنكاعو  ،ككذلؾ ال يمكف أف تستبدؿ شكاىد بعضيا

ببعض  ،فكجو حساب األكقات في قكلو تعالى ( :ك َّ
الش ٍم ىس ىكاٍلقى ىم ىر يح ٍس ىب نانا)
ى
كقكلو تعالى َّ :
(الش ٍم يس ىكاٍلقى ىم ير بً يح ٍس ىب و
اف) ال يمكف أف تجعمو بمعنى الصاعقة
(كيي ٍرًس ىؿ ىعمى ٍييىا يح ٍس ىب نانا
كالعذاب  ،ككجو الصاعقة كالعذاب في قكلو تعالى  :ى
ألنيما كجياف ال تربط
َّماء) ال يمكف تجعمو بمعنى حساب األكقات ؛ ٌ
ّْم ىف الس ى
بينيما أية صمة كانت غير صمة المفظ المشترؾ
ٗ-العصر  :ذكر الدامغاني كالفيركزآبادم لمعصر أربعة أكجو :

ص ًر {ُ} إً َّف
(كاٍل ىع ٍ
الكجو األكؿ  :العصر  :الدىر  ،كقكلو تعالى  :ى
اف لىًفي يخ ٍس ور){العصر }ِ-ُ :
األنس ى
ى
كالكجو الثاني  :العصر مف التعصير  ،كقكلو تعالى ( :عاـ ًف ً
يو
ىه
ً
ً
ث َّ
كف){يكسؼ  }ْٗ :ىذا شاىد الدامغاني  ،كشاىد
يي ىغا ي
اس ىكًفيو ىي ٍعص ير ى
الن ي
ىع ً
ص ير ىخ ٍم نرا){يكسؼ }ّٔ :
الفيركزآبادم  ،قكلو تعالى ( :إًّْني أ ىىرانًي أ ٍ

ص هار
ىص ىابيىا إً ٍع ى
كالكجو الثالث  :العصر  :الشدة  ،كقكلو تعالى ( :فىأ ى
ًف ً
حارة  ،كقكلو
يحا شديدة باردة  ،أك َّ
احتىىرقى ٍ
يو ىن هار فى ٍ
ت){البقرة  }ِٔٔ :يعني  :ر ن
ً ً
تعالى ( :كأ ى ً
َّاجا){النبأ }ُْ :
ىنزٍل ىنا م ىف اٍل يم ٍعص ىرات ىماء ثىج ن
ى
ً
ً
اث
اـ فيو يي ىغ ي
كالكجو الرابع  :النجاة مف القحط  ،كقكلو تعالى  :ى
(ع ه
(ُ)
ً ً
َّ
كف){يكسؼ }ْٗ :
اس ىكًفيو ىي ٍعص ير ى
الن ي

(ٔ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٖٔٗ ٚةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٗ2ٔ/
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قاؿ ابف فارس (( :العيف كالصاد كالراء أصكؿ ثبلثة صحيحة :
اف لىًفي
ص ًر {ُ} إً َّف
َّ
األنس ى
(كاٍل ىع ٍ
الع ٍ
ى
فاألكؿ  :ى
ص ير  ،كىك الدىر  ،قاؿ ا﵀  :ى
صر  ،قاؿ امرؤ القيس :
يخ ٍس ور){العصر  }ِ-ُ :كربَّما قالكا يع ي
أال ً
ص ًر الخالي
أنع ٍـ
ن
الع ي
صباحا أيُّيا الطمؿ البالي كىؿ ىي ٍن ىع ىم ٍف ىمف كاف في ي
يت صبلة العصر؛
قاؿ الخميؿ  :كالعصراف  :الميؿ كانيارَََقالكا  :كبو يس ّْم ٍ

عصر  ،أم  :تي َّ
َّ
ؤخر عف صبلة الظير  ،كالغداة كالعشي يسمياف
ألنيا تي ى
العصريفَََكركم حديث عف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ لرجؿ :

ظ عمى العصر ً
فقمت  :كما
يف  ،قاؿ الرجؿ  :كما كانت مف لغتنا ،
حاف ٍ
ي
فأما
العصراف ؟ قاؿ  :صبلة قبؿ طمكع الشمس  ،كصبلة قبؿ غركبيا َّ ،
الجارية المع ً
صر فقد قاسو ناس ىذا القياس  ،كليس الذم قالكه ببعيد  ،قاؿ
يٍ
ت  ،كىي
ص ىر ٍ
الخميؿ كغيره  :الجارية إذا رأت في نفسيا زيادة الشباب فقد ٍ
أع ى
مع ً
بمغت عصر شبابيا  ،كادراكيا  ،قاؿ أبك ليمى  :إذا بمغت الجارية
صر
ٍ
يٍ
يت مع ً
ً
ص نار ؛ َّ
َّرت
ألنيا تغي ٍ
كقىير ٍ
بت مف حيضيا فيي يم ٍعصرَََقاؿ قكـ  :يس ّْم ٍ ي ٍ
عف عصرىا .
العصارة  :ما تحمَّب مف شيء  ،كىك
كاألصؿ الثاني  :ي
العصيرَََكقاؿ ابف السكيت  :تقكؿ العرب  :ال أفعمو ما داـ الزيت
يعصرَََكمف الباب  :المع ً
صرات  :سحائب تجيء بمطر  ،قاؿ ا﵀
يٍ
يٍ ى
يع ً
ً ً
سبحانو ( :كأ ى ً
ص ىر القكـ  :إذا
َّاجا){النبأ  }ُْ :كأ ٍ
ىنزٍل ىنا م ىف اٍل يم ٍعص ىرات ىماء ثىج ن
ى
ً
ً
ً
اث َّ
كف){يكسؼ }ْٗ :
أتاىـ المطر  ،كقرئت ( :فيو يي ىغ ي
ص ير ى
اس ىكًفيو يي ٍع ى
الن ي
فأما الرياح
أم  :يأتييـ المطر  ،كذلؾ مشتؽ مف عصر العنب كغيره َّ ،
ً
يبعد أف ييحمؿ عمى ىذا الباب مف جية
الم ٍعصرات فميس ي
كتسميتيـ إيَّاىا ي
ً
المجاكرة ؛ َّ
معصرات
لما أثارت السحاب المعصرات  ،يس ّْميت
ألنيا َّ

مستدير  ،كالجمع  :األعاصير
نا
عصارَََكاإلعصار  :الغبار الذم يسطع
نا
كا
قاؿ :
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بينما المرء في األحياء مغتبطنا إذ صار في الرمس تعفكه األعاصير

ىص ىابيىا
كيقاؿ في غبار العجاجة ن
أيضا  :إعصار  ،قاؿ ا﵀ تعالى ( :فىأ ى
إً ٍعصار ًف ً
لمغمَّة يعصارة  ،كفسّْر قكلو
ت){البقرة  }ِٔٔ :كيقاؿ ى
احتىىرقى ٍ
يو ىن هار فى ٍ
ىه
ً
ً
كف){يكسؼ  }ْٗ :قاؿ يستغمكف بأ ىىرضييـ  ،كىذا مف
(كًفيو ىي ٍعص ير ى
تعالى  :ى
ً
ألنو شيء َّ
القياس ؛ َّ
صر العنب كغيره .
كأنو اعتيصر ،كما ييعتى ى
صر  :الممجأ  ،يقاؿ  :اعتصر بالمكاف  :إذا
الع ى
كاألصؿ الثالث  :ى
ىنزٍل ىنا ًم ىف
ص ير  :مصدر
التجأ إليو))(ُ) كقاؿ الراغب :
(كأ ى
ي
((الع ٍ
ى
عصرتَََ ى
ً ً
َّاجا){النبأ  }ُْ :أم  :السحائب التي تعتصر بالمطر ،
اٍل يم ٍعص ىرات ىماء ثىج ن
ُّ
تصب  ،كقيؿ  :التي تأتي باإلعصار  ،كاإلعصار  :ريح تثير الغبار ،
أم :

ص
ص هار){البقرة  }ِٔٔ :كاالعتصار أف يي ىغ َّ
ىص ىابيىا إً ٍع ى
قاؿ تعالى ( :فىأ ى
ً
ص ير :
ي
ص ير كالع ٍ
لع ٍ
الع ٍ
ص ير  :الممجأ  ،كا ى
الع ى
ص ير  ،ك ى
صر بالماء  ،كمنو ى
في ٍعتى ى
اف لىًفي
ص ًر {ُ} إً َّف
األنس ى
(كاٍل ىع ٍ
ى
الدىر  ،كالجميع  :العصكر  ،قاؿ تعالى  :ى
(ِ )
ىنزٍل ىنا ًم ىف
(كأ ى
يخ ٍس ور){العصر  ))}ِ-ُ :كقاؿ الحمبي (( :قكلو تعالى  :ى
صر ً
ً
ات){النبأ  }ُْ :ىي السحائب ؛ َّ
ص
ألنيا تعتصر المطر  ،أم  :تى ىغ ُّ
اٍل يم ٍع ى
بوَََكقيؿ  :ىي الرياح ؛ َّ
ألنيا تعصر السحاب  ،فينزؿ منيا المطر  ،كىك
ً
كف){يكسؼ  }ْٗ :أم :
ص ير ى
(كًفيو يي ٍع ى
مركم عف ابف عباسَََقكلو تعالى  :ى
يعصركف الزيت مف الزيتكف  ،كقيؿ  :معناه  :ينجكف مف الجدب ،
أيضا كقت ىذه
كيعتصمكف بالخصبَََكالعصر  :الزمافَََكالعصر  :ن
الصبلة المعركفة بخصكصيا ؛ َّ
مت في كقت  ،كالمغة ليست بقياس ،
ألنيا في ًع ٍ
عصر  ،كالعصراف  :الميؿ كالنيار  ،كقيؿ  :الغداة
نا
كتسمى كؿ صبلة
(ّ)
كالعشي))

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٓٙ2ٕ-ٙ2
(ٕ) اٌّفشداح ص ٖٗ4
(ٖ) عّذث اٌذفاظ ٖ2ٖ-2ٕ/
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جعؿ الدامغاني العصر في الكجو الثالث بمعنى الشدة  ،في قكلو
تعالى ( :فىأىصابيا إً ٍعصار ًف ً
ىنزٍل ىنا ًم ىف
(كأ ى
احتىىرقى ٍ
يو ىن هار فى ٍ
ىه
ى ىى
ت) كقكلو تعالى  :ى
ً ً
َّاجا) كقد تقدـ َّ
أف اإلعصار  ،كالمعصرات  ،سميا كذلؾ ؛
اٍل يم ٍعص ىرات ىماء ثىج ن
َّ
ألنيا تعتصر السحائب فينزؿ منيا المطر  ،فيرجعاف كبلىما إلى معنى

إعصار ؛ َّ
التعصير  ،كالمعنى َّ
عصرت
ألنيا
نا
يت
ٍ
أف الرياح الشديدة يس ّْم ٍ
نعمكف بو مف نً ىعـ فتركتيا خاكية عمى عركشيا  ،فيككف ىذا
لشدتيا ما يي ى
الكجو بمعنى الكجو الثاني .

كجعؿ الفيرزآبادم العصر في الكجو الرابع بمعنى  :النجاة مف القحط
ً ً
 ،في قكلو تعالى ( :عاـ ًف ً
اث َّ
كف) ق أر ابف كثير كنافع
يو يي ىغ ي
اس ىكًفيو ىي ٍعص ير ى
الن ي
ىه
ً
كف) بالياء  ،كق أر حمزة كالكسائي
كأبك عمرك كعاصـ كابف عامر ى
(ي ٍعص ير ى
ً
كف) بالتاء  ،كاحتممت ىاتاف القراءتاف أمريف :
(تى ٍعص ير ى
األكؿ  :كىك األكثر كاألشير أف تككف مف التعصير (بفتح العيف
صر مف العنب  ،كالقصب
كسككف الصاد) أم  :يعصركف ما مف شأنو أف يي ٍع ى
 ،كالزيتكف  ،كالسمسـ  ،كنحكىا مف الفكاكو لكثرتيا  ،كفسَّر بعضيـ
يعصركف بمعنى يحمبكف  ،ككأنَّو مأخكذ مف العصر المعركؼ ؛ َّ
ألف في

ليدر ما فيو
الحمب عصر الضرع ؛ ٌ
صر
الع ٍ
صر (بفتح العيف كالصاد) أك مف ي
الع ى
الثاني  :أف تككف مف ى
ص ىرة  ،كىك الممجأ كالمنجاة ،
الع ٍ
(بضـ العيف كسككف الصاد) أك مف ي
كالمعنى  :كفيو ينجكف مف الببلء كالجدب  ،كيعتصمكف بالخصب

(ُ)

(ٔ) ٕ٠ظش ِ :جاص اٌمشآْ ألة ٟعت١ذث ص ٕٔٔ ٚدفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ الةٓ لذ١تةج ص ٕٔ2
ٚجاِع اٌت١اْ ٌٍطتشِٚ ٕ22-ٕ2ٙ/ٕٔ ٞعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٌٍضجةا ٖٚ4ٖ/اٌذجةج يةٟ
عٍةةً اٌمةةشاااح اٌغةةتع ألةةة ٟعٍةة ٟإٌذةةٚ ٖٖٓ/ٖ ٞٛإعةةشاا اٌمةةشاااح اٌغةةتع ٚعٍٍٙةةا الةةةٓ
خاٌ٠ٛةةةٗ األطةةةتٙأ ٟص ٕٚ ٔ2اٌجةةةاِع ألدىةةةاَ اٌمةةةشآْ ٌٍمش تةةةٚ ٔٗ2/4 ٟيةةةذخ اٌمةةةذ٠ش
ٌٍشٛوأٚ ٖ4/ٖ ٟسٚح اٌّعأٌ ٟآلٌٛعٗٗٙ-ٗٗ٘/ٙ ٟ
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كالصحيح َّ
أف المراد مف العصر في الكجو الرابع في قكلو تعالى :
ً
ً
كف) العصر المعركؼ الذم ىك مف التعصير  ،فيككف ىذا
(كًفيو ىي ٍعص ير ى
ى
أيضا بمعنى الكجو الثاني  ،كلك َّ
صح َّأنو بمعنى النجاة مف الجدب
الكجو ن
صر
الع ٍ
كاالعتصاـ بالخصب فيك كجو مأخكذ مف صيغة تختمؼ عف ى
بالحركة  ،كالكجكه الحقيقية ىي ما عادت إلى الصيغة نفسيا بأحرفيا

كحركاتيا

نكىت مف
كقد جعمكا العصر في الكجو األكؿ بمعنى الدىر  ،كقد َّ

قبؿ َّ
شرح معناه مف دكف تضمينو معنى لفظ آخر  ،كاف
أف الكجو ينبغي أف يي ى
ألنو ال تضميف في كتاب ا﵀ ؛ ك َّ
ألف في
اتحد معو في المعنى العاـ ؛ ٌ

التضميف تحريفنا لداللة المفظ  ،فقد جعمكا العصر بمعنى الدىر  ،كالعصر
عرؼ العسكرم الدىر َّ
بأنو ((جمع أكقات متكالية  ،مختمفة
غير الدىر  ،فقد َّ
كانت أك غير مختمفة))

(ُ)

كقاؿ في ((الفرؽ بيف الدىر كالعصر َّ
أف الدىر ما

ذكرناه  ،كالعصر ّْ
لكؿ مختمفيف معناىما كاحد  ،مثؿ  :الشتاء كالصيؼ ،
كالميمة كاليكـ  ،كالغداة كالسحر  ،يقاؿ لذلؾ كمّْو عصر)) (ِ) فالدىر ما َّ
دؿ
عمى زماف ممتد غير محدد  ،كالعصر ما َّ
دؿ عمى زماف معيَّف لو حدكد
كعما بعده  ،طاؿ ىذا الزماف أـ قصر  ،لذلؾ َّ
صح أف
عما قبمو َّ
تفصمو َّ
يسمى ِّ
عصر  ،كلذلؾ يقاؿ :
نا
كبل مف الميؿ  ،كالنيار  ،كالغداة  ،كالسحر ،
َّ
العصر الجاىمي  ،كالعصر اإلسبلمي  ،كالعصر األمكم  ،كالعصر العباسي

 ،كال يقاؿ  :الدىر الجاىمي  ،أك الدىر اإلسبلمي  ،أك الدىر األمكم  ،أك

الدىر العباسي  ،كيقاؿ  :عصر الصحابة  ،كعصر التابعيف  ،كال يقاؿ

دىر الصحابة  ،أك دىر التابعيف  ،فبيف العصر كالدىر فرؽ ظاىر فجعمو

(ٔ) اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص ٖٔٓ
(ٕ) اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص ٖٖٓ
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بمعناه تحريؼ ظاىر  ،لذلؾ كجب التعبير عف معنى الكجو مف غير

تضميف .

فمفظ العصر يي َّ
عد بحؽ مف األلفاظ المشتركة  ،كلو كجياف :
األكؿ  :ما َّ
دؿ عمى زمف معيَّف محدكد .
كالثاني  :الضغط عمى الشيء الستخراج ما فيو .

كىذاف الكجياف ككجيي الحميـ كالحسباف ال تربط بينيما أية صمة

كانت غير صمة المفظ المشترؾ

المف  :ذكر الحيرم كالدامغاني ّْ
لممف سبعة أكجو
ُّ٘ -

كف ىما
الكجو األكؿ  :استصغار الفقير  ،كقكلو تعالى ( :ثيَّـ الى ييتٍبً يع ى
ًَّ
آمينكٍا الى
أىنفىقيكاي ىمنِّا ىكالى أى نذل){البقرة  }ِِٔ :كقكلو تعالى  :ى
(يا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
ً
ص ىدقىاتً يكـ بًاٍل ىم ّْف ىكاأل ىذل){البقرة  }ِْٔ :ىذا كبلـ الحيرم  ،كجعمو
تيٍبطميكٍا ى
الدامغاني بمعنى العجب كاألذل  ،كىك أف َّ
يمف عمى ا﵀ بصدقتو

الكجو الثاني  :التفضيؿ كاإلنعاـ  ،كقكلو تعالى ( :لىقى ٍد ىم َّف المٌوي ىعمىى
ً
يف){آؿ عمراف }ُْٔ :
اٍل يمؤ ًمن ى
الكجو الثالث ُّ :
ىنزٍل ىنا ىعمى ٍي يك يـ
(كأ ى
المف كالعمك بحسف  ،كقكلو تعالى  :ى
أما الدامغاني فقد جعمو
اٍل ىم َّف ىك َّ
السٍم ىكل){البقرة  }ٕٓ :ىذا كبلـ الحيرم َّ ،
بمعنى التَّىرٍن ًجبًيف
(كال تى ٍمينف تى ٍستى ٍكثًير){المدثر :
الكجو الرابع  :اإلعطاء  ،كقكلو تعالى  :ى
ٔ}
الكجو الخامس َّ :
المنة بعينيا ،
َّ
ً
بلم يكـ ىب ًؿ الموي
أٍ
ىسمى يمكا يقؿ ال تى يمُّنكا ىعمى َّي إ ٍس ى
يكنتيـ ً ً
يف){الحجرات }ُٕ :
صادق ى
ٍ ى

كف ىعمى ٍي ىؾ
كقكلو تعالى  :ى
(ي يمنُّ ى
ً
ؤليم ً
اف
ىي يم ُّف ىعمىٍي يك ٍـ أ ٍ
ىف ىى ىدا يك ٍـ ل ى

ىف
أٍ
إًف

الكجو السادس  :اإلطبلؽ مف األسر  ،كقكلو تعالى ( :فىًإ َّما ىمِّنا ىب ٍع يد
ً
ب أ ٍىكىزىارىىا){محمد }ْ :
ض ىع اٍل ىح ٍر ي
ىكًا َّما ف ىداء ىحتَّى تى ى
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ىجهر ىغ ٍي ير
الكجو السابع  :الممنكف :المقطكع  ،كقكلو تعالى ( :لىيي ٍـ أ ٍ
(ُ)
ىم ٍمين و
كف){فصمت }ٖ :
ُّ
((المف  :كاف يسقط عمى بني إسرائيؿ مف السماء ؛ إذ
قاؿ الخميؿ :

ىـ في التيو  ،ككاف كالعسؿ الحامس حبلكةَََك ُّ
المف  :قطع الخير  ،كقكلو
َّ
جؿ َّ
ىجهر ىغ ٍي ير ىم ٍمين و
كف){فصمت  }ٖ :أم  :غير مقطكع  ،ك ُّ
المف :
كعز ( :لىيي ٍـ أ ٍ
تمف عمى مف ال يستثيبو  ،ك ً
اإلحساف الذم ُّ
المناف عمينا
المَّنة  :االسـ  ،كا﵀ ى
باإليماف كاإلحساف في األمكر كمّْيا َّ
الحناف بنا)) (ِ) ذكر الخميؿ ّْ
لممف ثبلثة
معاف أساسية مختمفة :

األكؿ  :ما كاف كطعـ العسؿ الحامس حبلكة  ،أم  :الشديد حبلكة .

الثاني  :قطع الخير .

الثالث  :اإلحساف .

كىذه ىي في الحقيقة أكجو ّْ
المف الثبلثة  ،كقاؿ ابف فارس (( :الميـ
كالنكف أصبلف  ،أحدىما ُّ
يدؿ عمى قطع كانقطاع  ،كاآلخر عمى اصطناع

خير  ،فاألكؿ ُّ :
الحبؿ  :قطعتو  ،قاؿ
مننت
المف  :القطع  ،كمنو يقاؿ :
ى
ي
ىجهر ىغ ٍي ير ىم ٍمين و
المنيَّة ؛ َّ
ألنيا
ا﵀ تعالى  ( :ىفمىيي ٍـ أ ٍ
المنكف  :ى
كف){التيف  }ٔ :ك ى
المف  :اإلعياء ؛ كذلؾ َّ
تنقص العدد كتقطع المدد ،ك ُّ
الم ٍعيً ىي ينقطع عف
أف ي

مف ُّ
المف  :تقكؿ َّ :
السير  ،كاألصؿ اآلخر ُّ :
صنعا
يمف منِّا  :إذا صنع
ن
جميبلنَََكربَّما قالكا  :ىم َّف بًىيود أسداىا  ،كىذا يد يؿ عمى َّأنو قطع اإلحساف ،
األكؿ)) (ّ) كسيا  ،أك أىمؿ ذكر األصؿ الثالث الذم ىك ما كاف
فيك مف َّ
كطعـ العسؿ  ،يسقط عمى بني إسرائيؿ مف السماء ؛ إذ ىـ في التيو

(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞصٚ ٖ22-ٖ2ٙاٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٖٖٗ
(ٕ) اٌع ٓ١ص 4ٕٙ
(ٖ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٔٗ2
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كقاؿ الراغب (( :ك ً
المَّنة  :النعمة الثقيمة  ،كيقاؿ ذلؾ عمى كجييف :

أحدىما  :أف يككف ذلؾ بالفعؿ  ،فيقاؿ َّ :
مف فبلف عمى فبلف  :إذا أثقمو
ً
يف){آؿ عمراف :
بالنعمة  ،كعمى ذلؾ قكلو ( :لىقى ٍد ىم َّف المٌوي ىعمىى اٍل يمؤ ًمن ى
ُْٔ}َََكذلؾ عمى الحقيقة ال يككف ٌإال ﵀  ،كالثاني  :أف يككف ذلؾ
النعمة  ،كلقبح ذلؾ
بالقكؿ  ،كذلؾ مستقبح فيما بيف الناس إالَّ عند كفراف ٌ

قيؿ  :ال ًمَّنة تيدـ الصَّنيعة  ،كلحسف ذكرىا عند الكفراف  ،قيؿ  :إذا يك ًف ىر ًت
ً ً
ّْ
ىسمى يمكا يقؿ ال تى يمُّنكا
كف ىعمىٍي ىؾ أ ٍ
النعمة ىح يس ىنت المَّنة  ،كقكلو تعالى  :ى
(ي يمنُّ ى
ىف أ ٍ
عمى َّي إًسبلم يكـ){الحجرات ً }ُٕ :
فالمَّنة منيـ بالقكؿ  ،ك ًمَّنة ا﵀ عمييـ بالفعؿ
ى
ٍ ى
 ،كىك ىدايتو إيَّاىـ كما ذكر  ،كقكلو تعالى ( :فىًإ َّما ىمِّنا ىب ٍع يد ىكًا َّما ًف ىداء ىحتَّى
ُّ
فالمف إشارة إلى اإلطبلؽ ببل
ب أ ٍىكىزىارىىا){محمد }ْ :
ض ىع اٍل ىح ٍر ي
تى ى
ىجهر ىغ ٍي ير ىم ٍمين و
كف){فصمت  }ٖ :كقيؿ  :غير
عكضَََكقكلو تعالى ( :لىيي ٍـ أ ٍ
ؽ مف ىي ىشاء بً ىغ ٍي ًر ًح ىس و
اب){البقرة }ُِِ :
(كالمٌوي ىي ٍريز ي ى
معدكد  ،كما قاؿ تعالى  :ى
إف ً
كقيؿ  :غير مقطكع كال منفكصَََكقيؿ َّ :
المَّنة بالقكؿ ىي مف ىذا

َّ
ألنيا تقطع ّْ
أما ُّ
المف في قكلو تعالى :
النعمة  ،كتقتضي قطع الشكر  ،ك َّ
الم ُّف  :شيء كالطَّ ّْؿ فيو
ىنزٍل ىنا ىعمى ٍي يك يـ اٍل ىم َّف ىك َّ
(كأ ى
السٍم ىكل){البقرة  }ٕٓ :فقد قيؿ  :ى
ى
السٍمكل
الم ُّف ك َّ
حبلكة  ،يسقط عمى الشجر  ،ك َّ
السٍمكل  :طائر  ،كقيؿ  :ى
سماه ىمَّنا بحيث َّإنو َّ
كسماه ىسٍمكل
امتف بو عمييـ َّ ،
كبلىما شيء كاحد  ،لكف َّ
(ُ)
 ،مف حيث َّإنو كاف ليـ التَّسمٌي))

المف في الكجو األكؿ بمعنى استصغار الفقير  ،في
جعؿ الحيرم ٌ
كف ىما أىنفىقيكاي ىمِّنا ىكالى أى نذل){البقرة  }ِِٔ :كقكلو
قكلو تعالى ( :ثيَّـ الى ييتٍبً يع ى
ً
ًَّ
ص ىدقىاتً يكـ بًاٍل ىم ّْف ىكاأل ىذل){البقرة }ِْٔ :
تعالى  :ى
(يا أىيُّيىا الذ ى
آمينكٍا الى تيٍبطميكٍا ى
يف ى
كجعمو الدامغاني بمعنى العجب كاألذل  ،كىك أف َّ
يمف عمى ا﵀ بصدقتو ،

(ٔ) اٌّفشداح ص ٘ٚ ٗ4عّذث اٌذفاظ ٗٚ ٔٔ2 -ٔٔٗ/ةظائش ر ٞٚاٌّ١١ضٕٗ٘2-ٕ٘2/
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المف ففيو قكالف :
المف في ىاتيف اآليتيف َّ :
((أما ٌ
قاؿ الطبرم في تفسير ٌ
أحسنت إليؾ كنعشتيؾ ،
المف عمى الفقير  ،كمثؿ أف يقكؿ  :قد
ي
أحدىما َّ :أنو ٌ
المف عمى ا﵀ تعالى بالصدقة  ،ركم عف
كىك قكؿ الجميكر  ،كالثاني َّ :أنو ٌ
المف  ،ككصؼ نفسو َّ
بالمناف ؟
ابف عباس  :فإف قيؿ  :كيؼ مدحيـ بترؾ ٌ

فالجكاب َّ :أنو يقاؿ َّ :
مف فبلف عمى فبلف  :إذا أنعـ عميو  ،فيذا

أما الكجو المذمكـ فيك أف يقاؿ َّ :
مف فبلف عمى فبلف  :إذا
الممدكحَََك َّ
استعظـ ما أعطاه  ،كافتخر بو))

(ُ)

كىذا ىك الكجو األكؿ ّْ
لممف .

المف في الكجو الثاني بمعنى التفضيؿ كاإلنعاـ  ،في
كجعؿ الحيرم ٌ
ً
يف) كىذا تابع لمكجو األكؿ  ،بؿ ىك
قكلو تعالى ( :لىقى ٍد ىم َّف المٌوي ىعمىى اٍل يمؤ ًمن ى
مف ضمنو
المف كالعمك بحسف  ،في قكلو
المف في الكجو الثالث بمعنى ٌ
كجعؿ ٌ
أما الدامغاني فقد جعمو بمعنى
ىنزٍل ىنا ىعمى ٍي يك يـ اٍل ىم َّف ىك َّ
السٍم ىكل) َّ
(كأ ى
تعالى  :ى

التَّىرٍن ًجبًيف (( ،ككاف كالعسؿ حبلكة  ،ككاف يقع عمى أشجارىـ باألسحار ،
السٍمكل  :طائر  :كالسماني  ،كالكاحدة ىسٍمكاة)) (ِ) كىذا ىك الكجو الثاني
ك َّ

ّْ
لممف

المف في الكجو الرابع بمعنى اإلعطاء  ،في
كجعؿ الحيرم كالدامغاني ٌ
ً
(كال تى ٍمينف تى ٍستى ٍكثًير)
(كال تى ٍمينف تى ٍستى ٍكث ير) قاؿ الطبرم (( :كقكلو  :ى
قكلو تعالى  :ى
اختمؼ أىؿ التأكيؿ في ذلؾ  ،فقاؿ بعضيـ  :معنى ذلؾ  :كال تي ٍع ًط يا محمد
عطية لًتيعطى أكثر منياَََال تي ٍع ًط عطية تمتمس بيا أفضؿ منياَََال
شيئا لًتيعطى أكثر منو َََال تعط كيما تزداد  ،كقاؿ آخركف  :بؿ
تعط ن
معنى ذلؾ  :ال تمنف عممؾ تستكثره عمى ربؾَََال تمنف تستكثر عممؾ

الصالحَََال يكثر عممؾ في عينؾ َّ
فإنو فيما أنعـ ا﵀ عميؾ كأعطاؾ قميؿ ،
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕٔٙٔ/
(ٕ) اٌٛع١ط ٌٍٛادذٕ٠ٚ ٕٔٗ/ٔ ٞظش  :صاد اٌّغ١ش الةٓ اٌجٛصٕٔٗ/ٔ ٞ
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كقاؿ آخركف في ذلؾ  :ال تمنف بالنبكة عمى الناس  ،تأخذ عميو منيـ

(ُ)
أيضا ضمف الكجو األكؿ  ،كتابع لو
أجرا)) كىذا الكجو ن
ن
المف في الكجو الخامس بمعنى َّ
المنة بعينيا  ،في قكلو
كجعبل
ٌ
ً
بلم يكـ ىب ًؿ المَّوي ىي يم ُّف
كف ىعمىٍي ىؾ أ ٍ
تعالى  :ى
(ي يمنُّ ى
ىف أ ٍ
ىسمى يمكا يقؿ ال تى يمنُّكا ىعمى َّي إ ٍس ى
ًً
ً
ؤليم ً
يف) كىذا ىك معنى الكجو األكؿ ،
ىعمى ٍي يك ٍـ أ ٍ
صادق ى
اف إًف يكنتي ٍـ ى
ىف ىى ىدا يك ٍـ ل ى
كفي حاؿ ككف المفظ مف األلفاظ المشتركة  ،كلو أكجو حقيقية َّ
فإنو ال يصح
ألف َّ
أف يقاؿ َّ
كؿ كجو مف أكجيو ىك بمعناه بعينو ،
بأنو جاء بمعناه بعينو ؛ ى

كاَّنما يتحدد الكجو المراد مف خبلؿ التركيب كالسياؽ

المف في الكجو السادس بمعنى اإلطبلؽ مف األسر
كجعؿ الدامغاني ٌ
ً
ب أ ٍىكىزىارىىا) كىذا
ض ىع اٍل ىح ٍر ي
 ،في قكلو تعالى ( :فىًإ َّما ىمِّنا ىب ٍع يد ىكًا َّما ف ىداء ىحتَّى تى ى
أيضا تابع لمكجو األكؿ
الكجو ن
المف في الكجو السابع بمعنى القطع في قكلو
كجعؿ الدامغاني
ٌ
( ِ)
ىجهر ىغ ٍي ير ىم ٍمين و
كف) كالمعنى  :أجر غير مقطكع كغير منقكص
تعالى ( :لىيي ٍـ أ ٍ

لممف
كىذا ىك الكجو الثالث ٌ
(المف) يي َّ
عد بحؽ مف األلفاظ المشتركة  ،كلو أكجو حقيقية ،
فمفظ
ٌ

َّ
لكنيا لـ تكف جميع األكجو السبعة التي ذكرىا الحيرم كالدامغاني  ،بؿ ما

أما ما زاد فيي مختمقة ؛ ذلؾ بجعؿ مرادفات
صح منيا ثبلثة في الحقيقة َّ ،
ٌ
لممف َّ
يخر  ،فقد تبيَّف مف تعريؼ أىؿ المغة كالتفسير ّْ
بأنو جاء
الكجو أكجينا أ ى
في المغة كالقرآف الكريـ عمى ثبلثة أكجو :

الكجو األكؿ  :اإلحساف إلى اآلخريف بالفعؿ  ،أك القكؿ  ،كاألكؿ

ممدكح  ،كالثاني مذمكـ يبطؿ أجر األكؿ .

كالكجو الثاني  :قطع الخير كاإلحساف .

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕ٠ٚ ٔ22-ٔ2ٙ/ٕ4ظش  :صاد اٌّغ١ش ٔٗ2/2
(ٕ) ٕ٠ظش  :جاِع اٌت١اْ ٕٗٚ ٔٓ2/اٌٛع١ط ٗٚ ٕٙ/صاد اٌّغ١ش 4ٔ/2
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كالكجو الثالث  :طعاـ معيَّف كالعسؿ حبلكة .

كىذه األكجو كاألكجو السابقة ال تربط بينيا أية صمة كانت غير

صمة المفظ المشترؾ

تبيف في كتابي السابؽ  :ال كجكه كال
عالمات الوجوه الحقيقية ٌ :
أف كتب الكجكه كالنظائر قائمة عمى حقيقة المفظ المشترؾ  ،أك
نظائر ٌ ،

أف مف بيف عبلمات الكجكه الحقيقية :
المشترؾ المفظي  ،ك ٌ
تبيف ٌ
ُ-أف تككف مختمفة كمتباينة .

ِ-أف تككف ىذه المعاني المتباينة ىي معاني المفظ المشترؾ  ،ال

معاني غيره .

ّ-أف تككف حقيقية غير مجازية .

ْ-أف ال تككف منقكلة كالصبلة المعركفة ؛ َّ
فإنيا منقكلو مف الصبلة

التي بمعنى الدعاء

كع ٍرفنا قبؿ أف
ٓ-أف تككف حقائؽ ثابتة مكضكعة ليا لغة كاستعم ن
اال ي
تستنبط معانييا مف السياؽ .
ٔ-كىذا يقتضي أف ال ييختمىؼ فييا  ،كأف ال تتعدد األقكاؿ في
تفسيرىا .
ٕ-أف ال تككف العبلقة بيف المفظ ككجكىو عبلقة الشيء بطرقو

كأنكاعو  ،أك عبلقة الشيء بأمثمتو .

ٖ-أف يككف الكجو ىك المعنى المراد ،

يصح استبداؿ شاىد أحد األكجو بشاىد الكجو اآلخر .
ٗ-أف ال
ي
يميزه مف معاني األكجو
َُ-أف ال يككف لمفظ المشترؾ معنى ٌ

ألف معناه يككف مطابقنا لمعنى ّْ
كؿ كجو مف األكجو المنسكبة
المنسكبة إليو ؛ ٌ
إليو بالقدر نفسو كعمى ٍّ
حد سكاء
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يصح االدعاء
ُُ-كمف أكضع عبلمات الكجكه الحقيقية لمفظ أف ال
ٌ
أف الكجكه الباقية جميعيا ال
ألف ىذا يعني ٌ
بجعؿ أحدىا يعني المفظ بعينو ؛ ٌ
ّّ
خاص بو
مستقؿ
معنى
ّّ
تعني المفظ بعينو  ،فيككف لمفظ بمكجب ىذا االدعاء ن

أف
أف المفظ ليس مف األلفاظ المشتركة  ،ك ٌ
 ،كىذا مف أكبر األدلة عمى ٌ
ككثير ما يبطؿ أصحاب كتب
نا
الكجكه المنسكبة إليو جميعيا كجكه مختمقة ،
(ُ)

الكجكه كجكىيـ كينسفكنيا نسفنا بيذا الدليؿ مف حيث لـ يشعركا
لقد كاف الغرض األساسي مف تأليؼ كتابي األكؿ  :ال كجكه كال
نظائر  ،أف أثبت َّ
مصنفاتيـ
أف الكجكه التي نسبيا الكجكىيكف إلى األلفاظ في
ٌ

كجكىا ؛ َّ
َّ
ألنيا ال تعكد إلى ألفاظ مشتركة  ،كالغرض
سمى
ال
يصح أف تي َّ
ن
األساسي مف تأليؼ كتابي الحالي الثاني  :طرائؽ اختبلؽ الكجكه  ،ىك أف

أبيّْف َّ
أف الكجكه المنسكبة إلى األلفاظ الكاردة في كتب الكجكه ال ترتبط بيا
بصمة االشتراؾ المفظي بؿ بصبلت أخرل  ،كصمة المفظ بمرادفاتو  ،أك
لكازمو  ،أك صفاتو  ،أك المكصكفات بو  ،أك صيغو  ،أك مجازاتو  ،فكانت

ىذه الصبلت كنحكىا بمثابة طرائؽ اتبعيا أصحاب كتب الكجكه الختبلؽ
الكجكه ،

غالبا ما يتبعكف طريقتيف أك أكثر الختبلؽ
كأصحاب كتب الكجكه ن
سأعنى في ىذه الحالة بدراسة األكجو كالطرائؽ
األكجو لمفظ الكاحد  ،لذلؾ
ى

المعنية مف دكف أف أىمؿ التعميؽ كالتعقيب عمى األكجو كالطرائؽ األخرل ؛

المعنية بالطريقة مختمقة فحسب  ،بؿ
ألبيف كأؤ ٌكد لمقارئ ٌأنو لـ تكف األكجو
ٌ
ٌ
يخر .
كذلؾ األكجو الباقية مختمىقة بطرائؽ أ ى
كفيما يأتي دراسة األلفاظ التي أضافتيا أشير كتب الكجكه إلى كتاب

األشباه كالنظائر لمقاتؿ  ،كالكجكه كالنظائر ليركف بف مكسى  ،التي اختمقكىا
(ٔ) ٕ٠ظةةةش  :اٌّض٘ةةةش يةةة ٟعٍةةة َٛاٌٍغةةةج ٌٍغةةةٚ ، ٖٙ4/ٔ ٟ ٛ١اٌىٍ١ةةةاح ٌٍىفةةة ٞٛص ٕ، 2
ٚوشاف اططالداح اٌفٌٍٕ ْٛذٙإٔ٠ٚ ٕ٘ٙ /ٕ ٞٛظش وذاة : ٟال ٚجٚ ٖٛال ٔظائش .
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بطرائؽ عديدة كمختمفة ؛ كلكثرة األلفاظ التي أضافتيا ىذه الكتب فسأختار
قت كجكىيا
لكؿ طريقة أمثمة معدكدة تككف نماذج لباقي األمثمة التي اختيًم ٍ
بالطريقة نفسيا كمف ا﵀ اليدل كالسداد .

الطريقة األولى  ،جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو

عامة شائعة  ،فكثير مف كجكه األلفاظ التي اشتممت
كىي طريقة ٌ
عمييا كتب الكجكه اختيمًقت بيذ الطريقة  ،كاأللفاظ المترادفة ىي المتحدة في

دائما
المعنى العاـ  ،لكنيا مختمفة بمعانييا الخاصة  ،كالقرآف الكريـ يراعي ن

الخاصة فتككف ىي المقصكدة مف دكف معانييا العامة  ،فجعؿ
المعاني
ٌ
نكه بو التيانكم بقكلو :
بعضيا بمعنى بعض تغيير لداللتيا كىذا ما َّ

((اإلرداؼ  :عند أىؿ البياف ىك أف يريد المتكمـ معنى فبل يعبّْر عنو بمفظو
المكضكع لو  ،كال بداللة اإلشارة بؿ بمفظ يرادفو  ،كقكلو تعالى ( :كقي ً
ض ىي
ى
األ ٍىم ير){ىكد  }ْْ :كاألصؿ  :كىمؾ مف قضى ا﵀ ىبلكو  ،كنجى مف قضى
ا﵀ نجاتو  ،كعدؿ عف ذلؾ إلى لفظ اإلرداؼ ؛ لما فيو مف اإليجاز  ،كالتنبيو

عمى َّ
أف ىبلؾ اليالؾ كنجاة الناجي كاف بأمر آمر مطاع  ،كقضاء مف ال
رد قضاؤه ُّ ،
يي ُّ
يدؿ عمى قدرة اآلمر كقيره  ...كال يحصؿ ذلؾ كمٌو بالمفظ

م){ىكد ْْ} كحقيقة
ت ىعمىى اٍل يجكًد ّْ
استىىك ٍ
الخاص  ،ككذا قكلو تعالى  ( :ىك ٍ
جمست  ،فعدؿ عف المفظ الخاص بالمعنى إلى مرادفو  ،لما في
ذلؾ :
ٍ
االستكاء مف اإلشعار بجمكس متمكف  ،ال زيغ فيو كال ميؿ  ،كىذا ال يحصؿ
ات الطَّر ً
مف لفظ الجمكس  ،ككذا ً ( :في ًي َّف قى ً
ؼ){الرحمف  }ٓٔ :كاألصؿ
اص ىر ي
ٍ
َّ
عفيفات  ،كعدؿ عنو لمداللة عمى َّأن َّ
أعينيف إلى غير
يف مع العفة ال تطمح

أزك َّ
اجيف كال يشتييف غيرىـ))

(ُ)

كقاؿ (( :اعمـ َّ
أف الترادؼ عند البمغاء عمى

نكعيف  ،أحدىما جيد  ،كىك أف يؤتى بكممتيف ليما معنى كاحد  ،كلكف ثمة

(ٔ) وشاف اططالاداح اٌفٕ ْٛدذم١ك أدّذ دغٓ ةغج ٕٕٗٙ-ٕٗ٘/
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فرؽ بينيما في االستعماؿ  ،أك أف يككف لمكممة الثانية معنى و
ثاف خاص  ،أك
أف تكصؼ بصفة خاصة مثؿ  :أرجك كآمؿ في العربية  ،كىما مترادفتاف

أيضا ؛ َّ
ألف كممة آمؿ  ،كاف كانت بمعنى الرجاء ٌإال َّأنيا
كجيدتاف
ن
مخصكصة بككنيا ال تستعمؿ ٌإال في مكاف محمكد  ،كالنكع الثاني معيب ،

أم فرؽ عف
كىك اإلتياف بمفظتيف ليما معنى كاحد دكف أف يككف إلحداىما ٌ
األخرل  ،كيسمي بعضيـ ىذا النكع الحشك القبيح  ،كذا في جامع الصنائع ،
(ُ)

كيعد عند بعضيـ مف باب اإلطالة))
ي
كالكجكه قائمة عمى أساس المفظ المشترؾ التي تككف معانيو مختمفة
ال متقاربة أك متحدة  ،كقد كتب ابف قتيبة في مكضكع المفظ المشترؾ
(ِ)

ككجكىو تحت عنكاف (( :باب المفظ الكاحد لممعاني المختمفة))

((كقد َّ
حده

أىؿ األصكؿ بأنَّو المفظ الكاحد الداؿ عمى معنييف مختمفيف فأكثر))

(ّ)

ىذه

ىي حقيقة الكجكه أف تككف معانييا مختمفة ((كالمترادفة ىي التي يقاـ لفظ

مقاـ لفظ ؛ لمعاف متقاربة  ،يجمعيا معنى كاحد))

(ْ)

كقاؿ الدكتكر رمضاف عبد التكاب بناء عمى ما أجمع عميو أىؿ

المغة (( :كيطمؽ العمماء عمى المفردات الدالة عمى معنى كاحد اسـ المترادؼ

 ،كما يطمقكف عمى األلفاظ الدالة عمى المعاني المختمفة اسـ المشترؾ المفظي

 ،كيطمقكف عمى ذات المعاني المتضادة مف ىذه األلفاظ اسـ األضداد ...

أم
كالمترادفات ىي  :ألفاظ متحدة المعنى  ،كقابمة لمتبادؿ فيما بينيا في ّْ
سياؽ  ،كالترادؼ التاـ (يعني التطابؽ في المعنى) رغـ عدـ استحالتو نادر

(ُ ) مكسكعة كشاؼ اصطبلاحات الفنػكف كالعمػكـ تحقيػؽ رفيػع العجػـ كآخػريف ُ-َْٖ/
َْٗ ككشاؼ اصطبلحات الفنكف تحقيؽ أحمد حسف بسج ِ. ِْٖ/
(ٕ) دأِ ً٠ٚشىً اٌمشآْ ص ٕ٠ٚ ٕٗ2ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٕٔ
(ٖ) اٌّض٘ش ي ٟعٍ َٛاٌٍغج ٌٍغ. ٖٙ4/ٔ ٟ ٛ١
(ٗ) اٌّض٘ش ي ٟعٍ َٛاٌٍغج ٌٍغ.ٖ2/ٔ ٟ ٛ١
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الكقكع إلى درجة كبيرة  ،فيك نكع مف الكماليات التي ال تستطيع المغة أف
تجكد بيا في سيكلة كيسر  ،فإذا ما كقع ىذا الترادؼ التاـ  ،فالعادة أف ذلؾ

لفترة قصيرة محددة  ،حيث َّ
إف الظبلؿ المعنكية التي تحيط بيذا المدلكؿ ال
تمبث أف تعمؿ عمى تحطيمو كتقكيض أركانو  ،ككذلؾ سرعاف ما تظير

بالتدريج فركؽ معنكية دقيقة))

(ُ)

فثمة حقائؽ لغكية أجمع عمييا أىؿ المغة كعمى المصطمحات التي

تعبّْر عنيا ىي :

َُّ -
أف المفظ الذم يدؿ عمى معنييف متضاديف عمى حد سكاء يدخؿ

في باب األضداد .

َِّ -
أف المعاني المختمفة التي ييعبَّر عنيا بمفظ كاحد  ،تدخؿ في باب
االشتراؾ المفظي  ،كفي باب الكجكه .

َّّ -
أف المعاني المتقاربة التي يجمعيا معنى عاـ كاحد تدخؿ في باب

الترادؼ .

َّْ -
أف األلفاظ المتطابقة في معانييا نادرة الكقكع في المغة  ،كال كجكد

ليا في كتاب ا﵀ .

ذكرت في كتابي  :ال كجكه كال نظائر َّ ،
كثير مف الكجكه
أف نا
كقد
ي
لكثير مف األلفاظ اختمقكىا بطريقة الترادؼ  ،كأعني بالترادؼ تقارب المعاني
ال تطابقيا  ،كالترادؼ بيذا المعنى مكجكد في كؿ لغة  ،فمغة كؿ قكـ التي

لبنات يرصَّت بعضيا ببعض ،
مف بينيا لغة القرآف الكريـ كدار أقامت بناءىا
ه
كمف البدييي أف كؿ لبنة في ىذه الدار تجاكرىا لبنات كتككف قريبة منيا ،

كلبنات أخرل تككف بعيدة عنيا  ،فكذلؾ المغة فقد أقامت بناءىا ألفاظييا

أيضا أف يككف لكؿ لفظ منيا ألفاظ تجاكره كمعانييا
كمفرداتييا  ،كمف البدييي ن
(ٔ) يظٛي ي ٟيمٗ اٌعشة١ج ص .ٖٓ4
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قريبة مف معناه  ،كألفاظ أخرل بعيدة معانييا عف معناه  ،فكؿ لفظ إذف في

لغة القرآف الكريـ ال بد مف أف تككف لو ألفاظ ترادفو ٌ ،إال َّأنيا ال تككف

مطابقة لمعناه  ،بؿ تككف بينيا كبينو فركؽ معنكية خاصة  ،كاف اتحدت معو
في المعنى العاـ  ،كىذه األلفاظ المرادفة متفاكتة في درجة ترادفيا فمنيا ما

ىك القريب مف معنى المفظ  ،كمنيا ما ىك المعنى األقرب  ،كمنيا ما يككف

معناه قر نيبا لمفظ في كؿ تركيب  ،كمنيا ما يككف قر نيبا مف معناه في تراكيب
معينة مف دكف تراكيب أخرل  ،كمف أمثمة ىذه الطريقة ما كاف مف كجكه

األلفاظ اآلتية .

ٔ-اإلباء  :قاؿ الحيرم (( :باب أبى عمى كجييف  ،أحدىما :

استى ٍك ىب ىر){البقرة }ّْ :
االمتناع  ،كقكلو تعالى ( :أ ىىبى ىك ٍ
كن يكـ بًأى ٍفك ً
اى ًي ٍـ ىكتىأ ىٍبى
ضى
(ي ٍر ي
كالثاني  :اإلنكار  :كقكلو في التكبة  :ي
ى
(ُ)
كبيي ٍـ){التكبة ))}ٖ :
يقمي ي
اإلباء واالمتناع  :لـ يقؿ المفسركف بيذيف الكجييف بؿ فسركا اإلباء
عما ما
كما َّ
عرفو المغكيكف  ،كىذا ىك ديدنيـ كمنيجيـ ؛ لذلؾ قد نستغني َّ
جاء في كتب التفسير بما جاء في كتب المغة  ،فيككف كبلـ أىؿ المغة ،

أيضا كبلـ أىؿ التفسير  ،قاؿ الخميؿ (( :كأبى فبلف يأبى إباء  ،أم :
يعني ن
َّ
ب ىكأ ىىبى){طو :
ترؾ الطاعة كماؿ إلى المعصية  ،قاؿ ا﵀ تعالى ( :فى ىكذ ى
( ّ)
ُٓ}))(ِ) كقاؿ ابف فارس (( :اليمزة كالباء كالياء يدؿ عمى االمتناع))
(ْ)

كأبى  :امتنع

الشيء  :كرىو  ...كاإلباء أشد االمتناع))
((كأبى
ى

(ُ) كجكه القرآف صْْٓٔ-
(ِ) العيف ص ُٓ
(ّ) مقاييس المغة ص ِِ
(ْ) ينظر  :الصحاح ص ُِ
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(ُ)

مكضعا  ،كىناؾ
كقد كرد لفظ اإلباء في القرآف الكريـ في ثبلثة عشر
ن
تسميما ىي َّ :
أف المفظ كال سيما
حقيقة طاؿ ما نكىنا بيا يجب أف نسمـ بيا
ن

المفظ القرآني ال يطابؽ معناه ٌإال المفظ نفسو  ،كىذه حقيقة يعمؿ بيا أصحاب
معاجـ المغة  ،ذلؾ َّ
يعرفكف المفظ بما يرادؼ معناه ال بما يطابقو  ،كىذا
بأنيـ ّْ

أمر جائز كمقبكؿ ؛ َّ
الم ىعّْرؼ يعني
ألف الغرض منو عندىـ ليس جعؿ المفظ ى
أما أصحاب كتب
الم ىع َّرؼ بعينو  ،كاَّنما فيـ معنى المفظ كتكضيحو َّ ،
المفظ ي
الكجكه فميس الغرض مف ذكر المفظ عندىـ فيـ معناه بؿ تعدد أكجيو  ،كىذا

ال يتأتي ٌإال بتضميف المفظ معاني تمؾ األكجو  ،كالتضميف يعني أف يح ٌؿ
مثبل أبى بمعنى
لفظ مح ٌؿ لفظ آخر مف حيث المعنى  ،فعندما جعؿ الحيرم ن

استى ٍك ىب ىر) فقد قصد َّ
أف أبى ىك أبى مف حيث
امتنع في قكلو تعالى ( :أ ىىبى ىك ٍ
المفظ  ،كىك امتنع مف حيث المعنى  ،بمعنى أنَّو جعؿ (امتنع) مطابقنا لػ(أبى)

في المعنى  ،كاف لـ يطابقو في المفظ  ،فجعؿ اإلباء يعني االمتناع بعينو ىك

التحريؼ بعينو ؛ َّ
ألف االمتناع لفظ مرادؼ لئلباء ال مطابؽ لو  ،ككما جاز
تعريؼ أىؿ المغة لئلباء بيذا المرادؼ جاز تعريفو بمرادؼ آخر  ،كتعريفو

بعدـ الطاعة  ،كبالكره  ،كقد فعمكا ذلؾ كما تقدـ ؛ َّ
ألف مرادفات المفظ ىي
إف ِّ
كاحدة مف حيث َّ
كبل منيا ال يمثؿ المفظ بعينو بؿ القريب مف معناه  ،كقد

قاؿ الراغب (( :اإلباء  :شدة االمتناع  ،فكؿ إباء امتناع  ،كليس كؿ امتناع
ً
ً
ً
كف){التكبة :
كرهي ىكلى ٍك ىك ًرهى اٍل ىكاف ير ى
(كىيأ ىٍبى المٌوي إ ٌال أىف ييت َّـ ين ى
إباء  ،قاؿ تعالى  :ى
كبيي ٍـ){التكبة  }ٖ :كقاؿ تعالى ( :أ ىىبى
(كتىأ ىٍبى يقمي ي
ِّ} كقاؿ تعالى  :ى
(ِ)

استى ٍك ىب ىر){البقرة ))}ّْ :
ىك ٍ

(ُ) لساف العرب ُِْ/
(ِ) المفردات ص ُُ كينظر  :عمدة الحفاظ ُّٓ/
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فاإلباء إذف يعني شدة االمتناع أك أشده  ،أم َّ :
أف اإلباء ىك غير

االمتناع  ،حتى قاؿ الراغب (( :فكؿ إباء امتناع  ،كليس كؿ امتناع إباء))

فجعؿ أبى إذف بمعنى امتنع كما جاء في الكجو األكؿ يي ُّ
عد تحريفنا لداللتو في
كؿ شكاىد ىذا الكجو .

كجعؿ ىأبى في الكجو الثاني بمعنى أنكر في قكلو
اإلباء واإلنكار :
ى
كبيي ٍـ) قاؿ ابف فارس (( :النكف كالكاؼ كالراء أصؿ صحيح
(كتىأ ىٍبى يقمي ي
تعالى  :ى
يدؿ عمى خبلؼ المعرفة التي يسكف إلييا القمب)) (ُ ) كقاؿ الراغب :

كنكرت  ،كأصمو أف يرد عمى
أنكرت كذا
((اإلنكار ضد العرفاف  ،يقاؿ :
ي
ي
القمب ما ال يتصكره  ،كذلؾ ضرب مف الجيؿ  ،قاؿ تعالى  ( :ىفمى َّما ىأرىل
ً ً ً ً
ً
ؼ
كس ى
(ك ىجاء إً ٍخ ىكةي يي ي
أ ٍىيد ىييي ٍـ الى تىص يؿ إلى ٍيو ىنك ىريى ٍـ){ىكد  }َٕ :كقاؿ تعالى  :ى
ً
ً
كف){يكسؼ  }ٖٓ :كقد يستعمؿ ذلؾ فيما
فى ىد ىخميكٍا ىعمى ٍيو فى ىع ىرفىيي ٍـ ىك يى ٍـ لىوي يمنك ير ى
ينكر بالمساف  ،كسبب اإلنكار بالمساف ىك اإلنكار بالقمب  ،لكف ربما ينكر

كاذبا  ،كعمى
المساف
الشيء  ،كصكرتو في القمب حاصمة  ،كيككف في ذلؾ ن
ى
كنيىا){النحؿ  )ِ())}ّٖ :فيذا
ت المٌ ًو ثيَّـ يين ًك ير ى
كف نً ٍع ىم ى
ذلؾ قكلو تعالى  :ى
(ي ٍع ًرفي ى
ىك معنى اإلنكار  ،فأيف ىك مف معنى اإلباء الذم يعني شدة االمتناع ؟!

فجعؿ اإلباء بمعنى اإلنكار كما جاء في الكجو الثاني  ،يي ُّ
عد كالكجو األكؿ
تحريفنا لداللتو في كؿ شاىد مف شكاىده  ،كعند الجمع بيف التحريفيف في
حرؼ لفظ
الكجييف يككف الحيرم الذم ىك مف أصحاب كتب الكجكه قد َّ

مكضعا كىي المكاضع التي كرد فييا لفظ اإلباء  ،ىذا
اإلباء في ثبلثة عشر
ن
مف جية كمف جية أخرل َّ
فإف جعؿ أبى بمعنى امتنع في مكاضع  ،كبمعنى
أنكر في مكاضع مف دكف ذكر داللتو األصمية يعني تجريده مف معناه
(ُ) مقاييس المغة ص ُٔٗ
(ِ) المفردات ص ِٖٓ
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المكضكع لو في المغة  ،كليس ىناؾ ىدـ لمفظ القرآني أكبر مف إفراغو مف

أف جعؿ المفظ بمعنى لفظ آخر ال يي ُّ
محتكاه  ،أم َّ :
عد تحريفنا لداللتو فحسب
 ،بؿ يي ُّ
كتمييدا إللغائو ؛
أيضا تجريده مف معناه كافراغو مف محتكاه ،
عد
ن
ن
َّ
ألف القرآف الكريـ ما استعمؿ المفظ ٌإال لداللتو  ،فمف ادعى أنَّو استعمؿ
بمعنى لفظ آخر فقد ادعى إلغاءه َّ ،
ألنو عندئذ يصبح مف حؽ أم قارئ كاف

كبيي ٍـ)
أف يقكؿ ن
(كتىأ ىٍبى يقمي ي
مثبل  :إذا كاف اإلباء يعنى اإلنكار في قكلو تعالى  :ى
فاألكلى كاألدؽ استعماؿ لفظ اإلنكار ال اإلباء ؛ ألنَّو ىك األحؽ منو لمتعبير
عف معناه .

فالكجياف المذككراف كما رأيت مختمقاف بجعؿ اإلباء بمعنى مرادفيف

مف مرادفاتو  ،كقد تبيف الفرؽ البيّْف بينيما عمى الرغـ مف ترادفيما

ٕ-اإلتماـ  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير اإلتماـ عمى ثبلثة أكجو :

الكفاء  ،كاإلسباغ  ،كالتماـ بعينو الذم ىك الكماؿ  ،فكجو منيا  ،اإلتماـ :
اىيـ ربُّو بً ىكمًم و
ً
ً
ات
الكفاء  ،قكلو تعالى في سكرة البقرة  ( :ىكًاذ ٍابتىمىى إً ٍب ىر ى ى ي
ى
فىأىتى َّميي َّف){البقرة  }ُِْ :ككقكلو تعالى ( :فىأىتً ُّمكٍا إًلى ٍي ًي ٍـ ىع ٍي ىد يى ٍـ إًلىى
يم َّدتً ًي ٍـ){التكبة }ُِْ :
ت لى يك ٍـ
تعالى ( :اٍل ىي ٍكىـ أى ٍك ىمٍم ي
ًد نينا){المائدة  }ْ :يعني :

كالكجو الثاني  ،اإلتماـ  :اإلسباغ  ،قكلو
ً
ً ً
يت لى يكـ ً
اإل ٍسبلى ىـ
ًد ىين يك ٍـ ىكأىتٍ ىم ٍم ي
ت ىعمى ٍي يك ٍـ ن ٍع ىمتي ىكىرض ي ي
أسبغت  ،ككقكلو تعالى  ( :ىك ىذلً ىؾ ييتً ُّـ نً ٍع ىمتىوي ىعمى ٍي يك ٍـ){النحؿ  }ُٖ :يعني :
ي
يسبغ نعمتو .
ً ً
كالكجو الثالث َّ ،
أتـ  ،يعني  :أكمؿ  ،قكلو تعالى  ( :ىكييت ُّـ ن ٍع ىمتىوي
ىعمى ٍي ىؾ ك ىعمىى ً
كب ىك ىما أىتى َّميىا ىعمىى أ ىىب ىكٍي ىؾ ًمف قىٍب يؿ){يكسؼ  }ٔ :أم :
آؿ ىي ٍعقي ى
ى
يد أىف أ ً
ينك ىح ىؾ إً ٍح ىدل ا ٍب ىنتى َّي ىىاتىٍي ًف ىعمىى
أكمميا  ،ككقكلو تعالى ( :قى ى
اؿ إًّْني أ ًير ي ٍ
(ُ)
ت ىع ٍش نار فى ًم ٍف ًع ًند ىؾ){القصص ))}ِٕ :
ٍج ىرنًي ثى ىمانً ىي ًح ىج وج فىًإ ٍف أىتٍ ىم ٍم ى
أىف تىأ ي

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٕٗ٠ٚ ٙظش  :ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. ٔٙٓ/
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اإلتماـ والكماؿ  :األكجو الحقيقية كما تبيَّف مف كبلـ أىؿ الكجكه
أنفسيـ أف تككف مختمفة  ،أم  :أف ال ترتبط بالمفظ بصمة الترادؼ  ،كالكفاء

 ،كاإلسباغ  ،كالكماؿ  ،قريبة مف معنى اإلتماـ ؛ لذلؾ َّ
صح أف تقع مكقعو
لتقارب معانييا مف معناه  ،كىذا ىك الذم أكىـ الدامغاني كالفيركزآبادم عمى

َّأنيا جاءت أكجينا لو ؛ أك ىك الذم م ٌكنيـ مف اختبلقيا  ،كأرادكا إيياـ غيرىـ
تصح أف تككف كذلؾ ؛ َّ
ألنيا ليست معاني مختمفة
عمى أنَّيا أكجو كىي ال
ٌ
متباينة  ،بؿ ىي معاف مترادفة  ،يجمعيا مع اإلتماـ معنى كاحد  ،كىي كاف
اتحدت في المعنى العاـ تفترؽ عف بعضيا بمعانييا الخاصة  ،كىي المعاني

المقصكدة في القرآف الكريـ  ،فجعميا أكجينا لئلتماـ يي ُّ
عد تحريفنا لدالالتيا ،
كجمي بيف اإلتماـ كالكماؿ عمى الرغـ مف َّ
أف الدامغاني
مثبل كاضح
فالفرؽ ن
ّّ
صرح َّ
بأف الكماؿ ىك التماـ بعينو  ،قاؿ ابف فارس (( :التاء كالميـ أصؿ
تـ الشيء  :إذا كمؿ  ...كمف ىذا
كاحد منقاس  ،كىك دليؿ الكماؿ  ،كيقاؿ َّ

الباب التميمة  ،كأنيـ يريدكف َّأنيا تماـ الدكاء كالشفاء المطمكب))

(ُ )

كقاؿ

الراغب (( :تماـ الشيء انتياؤه إلى حد ال يحتاج إلى شيء خارج عنو ،
كالناقص ما يحتاج إلى شيء خارج عنو))

(ِ)

يتـ الشيء  ،فتتـ بو أجزاؤه فيصبح
فالتماـ ىك الجزء األخير الذم بو ُّ

كامبل  ،كقد جعؿ الدامغاني الكجو الثاني لمتماـ بمعنى اإلسباغ في قكلو
ن
ً
ً ً
يت لى يكـ ً
اإل ٍسبلى ىـ
ت لى يك ٍـ ًد ىين يك ٍـ ىكأىتٍ ىم ٍم ي
تعالى ( :اٍل ىي ٍكىـ أى ٍك ىمٍم ي
ت ىعمىٍي يك ٍـ ن ٍع ىمتي ىكىرض ي ي
ًد نينا) قاؿ الكاحدم (( :أجمعكا عمى َّ
أف المراد باليكـ يكـ عرفة  ...كمعنى :
أكممت لكـ دينكـ أم  :بياف الفرائض  ...فمـ ينزؿ بعد ىذه اآلية شيء مف
ي
ت ىعمى ٍي يك ٍـ نً ٍع ىمتًي) يريد َّأنو أنجز ليـ ما
الفرائض  ...كقكلو  ( :ىكأىتٍ ىم ٍم ي

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص . ٕٔٙ
(ٕ) اٌّفشداح ص ٓ.ٗٙ
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كعدىـ  ...ككاف مف تماـ نعمتو أف دخمكا مكة آمنيف مطمئنيف))

(ُ )

كلك

بأف المراد َّ
رجعنا إلى معنى التماـ كالكماؿ كالفرؽ بينيما يتضح َّ
أف الديف

حج فيو رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ،
كممت فرائضو يكـ عرفة الذم ٌ
كامبل  ،ككاف إكماؿ الديف
فبأداء ىذه الفريضة َّ
تمت أركاف الديف فأصبح بيا ن
ىك آخر النعـ التي أنعـ بيا ا﵀ سبحانو عمى المسمميف  ،ك َّأنو بإكماؿ الديف
تمت نعـ ا﵀ عمى المسمميف  ،فأكؿ نعمة أنعميا ا﵀ سبحانو عمى المسمميف

مبعث الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،كمف النعـ الظاىرة التي تمتيا فتح مكة
تمت بو نعمة ا﵀ عمينا ؛ لذلؾ قاؿ
 ،ككاف آخرىا إكماؿ الديف الذم َّ
ت ىعمى ٍي يك ٍـ نً ٍع ىمتًي) كبيذا التفسير فسَّر الزمخشرم اآلية فقاؿ :
سبحانو  ( :ىكأىتٍ ىم ٍم ي
أكممت
((أتممت نعمتي عميكـ بإكماؿ أمر الديف كالشرائع  ،كأنَّو قاؿ  :اليكـ
ي
ي
(ِ)

أتممت نعمتي عميكـ بذلؾ))
لكـ دينكـ ك ي
اإلتماـ واإلسباغ  :ككذلؾ اإلسباغ معناه غير معنى اإلتماـ  ،قاؿ
الراغب (( :درع سابغ  :تاـ كاسع))

(ّ)

((كشيء سابغ  ،أم  :كامؿ كاؼ ،

كغا  :طاؿ إلى األرض كاتسع  ،ككؿ شيء طاؿ إلى
كسبغ
الشيء ىي ٍسيبغ يسب ن
ى
ي
األرض فيك سابغ  ،كقد أسبغ فبلف ثكبو  ،أم  :أكسع  ،كسبغت النعمة
بكغا  :اتسعت  ،كاسباغ الكضكء  :المبالغة فيو  ،كأسبغ ا﵀ عميو النعمة :
يس ن
أتميا َّ
أكمميا ك َّ
ككسعيا  ،كانَّيـ في سبغة مف العيش  ،أم  :سعة  ،كسبغى
المطر  :دنا إلى األرض ك َّ
امتد))

(ْ)

فمما أراد ا﵀ سبحانو كتعالى أف يذ ٌكرنا بنعمو عمينا َّ
بأنيا قد أحاطتنا
َّ
مف كؿ جانب حتى اشتممت عمينا كما اشتممت عمينا ألبستينا قاؿ سبحانو :

(ٔ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٕ. . ٔ٘ٗ-ٖٔ٘/
(ٕ) اٌىشاف ٔ.٘4ٖ/
(ٖ) اٌّفشداح ص . ٕٕ4
(ٗ) ٌغاْ اٌعشا .ٕٔ٘-ٕٔٗ/2
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اىرةن كب ً
ً
ً
اط ىنةن){لقماف  }َِ :فمـ يستعمؿ لفظ التماـ كال
ىس ىب ىغ ىعمى ٍي يك ٍـ ن ىع ىموي ظى ى ى ى
( ىكأ ٍ
الكماؿ بؿ استعمؿ لفظ اإلسباغ َّ ،
ألنو يعني التماـ كالكماؿ كاالتساع فييما
فما مف أحد يشؾ أك يمارم أنَّو لك أبقينا (اإلتماـ) عمى معناه

عرفو أىؿ المغة في كؿ شاىد مف شكاىد األكجو
المكضكع لو  ،ككما َّ
َّ
اختؿ شيء مف معناه قدر قطمير ؟ فما الداعي إذف إلى
المنسكبة إليو لما

ؾ أحد َّ
النية
جعمو بيذه األكجو ؟! فيؿ يش ٌ
بأنو ليس مف داع إلى ذلؾ سكل ٌ
المسبقة في اختبلؽ الكجكه ؟!
كاألكجو التي نسبكىا إلى اإلتماـ التي تحمؿ معانييا الخاصة بيا

كاحدة مف جية ترادفيا  ،أم َّ :
أف كؿ كجو منيا يمثؿ المعنى القريب مف

اإلتماـ ال اإلتماـ بعينو  ،كيبدك َّ
أف أقرب المرادفات إليو ىك الكماؿ  ،حتى
جعمكه بمعنى اإلتماـ بعينو  ،كلكف مع ذلؾ فميس أحدىما يعني اآلخر بعينو

فرؽ العسكرم ((بيف
 ،بؿ ال بد مف أف يككف بينيما فرؽ في الداللة  ،حتى َّ

الكماؿ كالتماـ َّ
أف قكلنا كماؿ  :اسـ الجتماع أبعاض المكصكؼ بو ؛ كليذا
قاؿ المتكممكف  :العقؿ  :كماؿ عمكـ ضركريات يميز بيا القبيح مف الحسف ،

يريدكف اجتماع عمكـ  ،كال يقاؿ  :تماـ عمكـ ؛ َّ
ألف التماـ اسـ لمجزء كالبعض

بأنو تاـ  ،كليذه قاؿ أصحاب َّ
الذم يتـ بو المكصكؼ َّ
ظـ  :القافية تماـ
الن ٍ
البيت  ،كال يقاؿ  :كماؿ البيت  ،كيقكلكف  :البيت بكمالو  ،أم  :باجتماعو ،

كالبيت (الشعرم) بتمامو  ،أم  :بقافيتو  ،كيقاؿ  :ىذا تماـ حقؾ لمبعض

الذم يتـ بو الحؽ  ،كال يقاؿ كماؿ حقؾ))

(ُ)

يصح أف تككف أكجينا لئلتماـ ؛ َّ
ألنيا
كالكفاء كالكماؿ كاإلسباغ ال
ٌ
معاني مترادفة  ،أم  :متقاربة  ،كاألكجو الحقيقية ىي التي تككف معانييا
مختمفة متباينة  ،كقد جاز أف تقع مكقع اإلتماـ لتقارب معانييا مف معناه .

(ٔ) اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص ٗ. ٕ4
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فالتماـ كالكماؿ كاإلسباغ كاف ترادفت ٌإال َّ
أف لكؿ منيا معناه  ،كقد

جاز في كبلـ الناس أف يقع أحدىا مكقع اآلخر  ،لككف الناس ال يعنكف

بالفركؽ المعنكية الخاصة بينيا ٌ ،إال َّ
أف ىذا غير جائز في القرآف الكريـ ؛
َّ
ألف المعاني الخاصة كالفركؽ الداللية ميما دقَّت بيف األلفاظ المترادفة
قصدا .
مقصكدة في كتاب ا﵀
ن
فقد تبيَّف َّ
أف اإلتماـ كاألكجو المنسكبة إليو متقاربة في معانييا  ،كقد

أجمع أىؿ المغة كما تقدـ عمى أ َّف األلفاظ المتقاربة في معانييا تدخؿ في

باب الترادؼ ال في باب كجكه المفظ المشترؾ .

كينبغي أف ال يشؾ باحث َّ
بأف األكجو المزعكمة لئلتماـ قد اختمقيا
أصحاب كتب الكجكه  ،كالدليؿ عمى ذلؾ َّأنيـ لك يسئمكا  :لً ىـ عبَّر القرآف
الكريـ عف الكفاء  ،كالكماؿ  ،كاإلسباغ  ،بمفظ اإلتماـ كلـ يعبّْر عنيا
يدعكا َّ
بأف القرآف
بألفاظيا ؟ لما استطاعكا اإلجابة ٌإال بأحد أمريف َّ :
إما أف ٌ
الكريـ ألحف فعبَّر عف المعاني المذككرة بغير ألفاظيا  ،ككضع المفظ في غير
مكضعو  ،كىذا ما اليستطيع أحد أف يدعيو َّ ،
ألنو ما مف أحد يستطيع أف
يثبت ىذا االدعاء  ،كا َّما أف يضطركا لمقكؿ بالحقيقة فيجيبكا َّ
بأف القرآف الكريـ

عبَّر عف ىذه المعاني بمفظ اإلتماـ ؛ َّ
ألنو أراد معنى اإلتماـ  ،كلـ يعبّْر عنيا
بألفاظيا ؛ ألنَّو لـ يرد معانييا  ،كىذا ىك الحؽ كما بعد الحؽ ٌإال الضبلؿ .

كفي جعؿ المترادفات في كتب الكجكه مف الكجكه ىدـ لمغة القرآف

الكريـ مف جانبيف :

األكؿ  :ىج ىع ىؿ الدامغاني كالفيركزآبادم اإلتماـ عمى ثبلثة أكجو :
فخمت ىذه األكجو مف معنى اإلتماـ كىك
الكفاء  ،كالكماؿ  ،كاإلسباغ ،
ٍ

المعنى المراد في جميع شكاىدىا  ،كىذا يعني َّأنيـ جردكا اإلتماـ مف معناه ،
كليس ثمة ىدـ لمغة أكبر مف إفراغ مفرداتيا مف محتكاىا .
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الثاني  :تق ٌدـ أف جعؿ المرادفات مف أكجو اإلتماـ يعني جعؿ كؿ
كجو منيا مطابقنا لمعناه  ،كقد تبيَّف َّ
كتأكد َّ
أف ىذه المرادفات ميما بمغت شدة
ظا مشترنكا بمعانييا الخاصة  ،فينشأ
ترادفيا تفترؽ عف بعضيا َّ
كعما يج ًعؿ لف ن
مف جعميا بمعناه تحريؼ لداللتو في كؿ شكاىد األكجو المنسكبة إليو  ،كىذا
ىدـ آخر لمغة  ،كيككف بتحريؼ داللة مفرداتيا كجعميا بمعاني مفردات أخرل
 ،مما يؤدم إلى خمط معاني األلفاظ بعضيا ببعض  ،كىذا المأخذ كالذم

قبمو ال يحصبلف في باب الكجكه الحقيقية لمفظ المشترؾ ؛ َّ
ألنو كما تقدـ ،
ليس لو معنى خاص يميزه مف معاني األكجو المنسكبة إليو  ،بؿ ينطبؽ

معناه عمى معنى كؿ كجو بالقدر نفسو .

ككؿ ما ذكرتو فيما تقدـ عف أكجو لفظ اإلتماـ ينطبؽ عمى كؿ لفظ

اتخذكا مف مرادفاتو أكجينا لو ككجكه األلفاظ اآلتية :
ٖ-اإلتياف  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير اإلتياف عمى ستة عشر
كجينا  :الدنك  ،كاإلصابة  ،كالقمع  ،كالعذاب  ،كالسكؽ  ،كالجماع  ،كالعمؿ ،
كاإلقرار كالطاعة  ،كالخمؽ  ،كالمجيء  ،كالظيكر  ،كالدخكؿ  ،كالمضي ،
كاإلرساؿ  ،كالمفاجأة  ،كالنزكؿ .

فكجو منيا  ،اإلتياف  :الدنك  ،قكلو تعالى ( :أىتىى أ ٍىم ير المٌ ًو){النحؿ :
ُ} أم  :قرب أمر ا﵀ كدنا  ،كىي الساعة .

كالكجو الثاني  ،اإلتياف  :اإلصابة  ،قكلو تعالى في سكرة األنعاـ :
اب المٌ ًو){األنعاـ  }َْ :يعني  :أصابكـ .
( يق ٍؿ أ ىأ
ىرٍىيتي يكـ إً ٍف أىتىا يك ٍـ ىع ىذ ي
كالكجو الثالث  ،اإلتياف  :القمع  ،قكلو عز كجؿ في سكرة النحؿ :
(فىأىتىى المٌو ب ٍني ىانيـ ّْمف اٍلقىك ً
اعًد){النحؿ  }ِٔ :يعني  :قمع بنياف ديارىـ
ييى ي ى ى
كالكجو الرابع  ،اإلتياف  :العذاب  ،قكلو عز كجؿ في سكرة الحشر :
ث لى ٍـ ىي ٍحتى ًسيبكا){الحشر  }ِ :أم  :عذبيـ ا﵀ تعالى
اى يـ المَّوي ًم ٍف ىح ٍي ي
(فىأىتى ي
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الكجو الخامس  ،اإلتياف  :السكؽ  ،قكلو تعالى في سكرة النحؿ :

( ىيأٍتًييىا ًرٍزقييىا ىرىغ ندا ّْمف يك ّْؿ ىم ىك و
اف){النحؿ  }ُُِ :أم  :يسكؽ إلييا رزقيا مف
كؿ مكاف
ُّ
اف ًم ىف
كف الذ ٍك ىر ى
السادس  ،اإلتياف  :الجماع  ،قكلو عز كجؿ ( :أىتىأٍتي ى
ً
ً
كف
كف ّْ
الر ىجا ىؿ ىكتى ٍقطى يع ى
يف){الشعراء  }ُٔٓ :ككقكلو تعالى ( :أىئَّن يك ٍـ لىتىأٍتي ى
اٍل ىعالىم ى
كف ًفي ىن ًادي يك يـ اٍل يمن ىك ىر){العنكبكت }ِٗ :
َّ
السبً ى
يؿ ىكتىأٍتي ى
كالكجو السابع  ،اإلتياف  :العمؿ  ،قكلو تعالى في سكرة العنكبكت
كف ًفي ىن ًادي يك يـ اٍل يمن ىك ىر){العنكبكت  }ِٗ :أم  :تعممكف في ناديكـ
( ىكتىأٍتي ى
المنكر .
كالكجو الثامف  ،اإلتياف  :اإلقرار كالطاعة  ،قكلو كتعالى ( :إًف يك ُّؿ
مف ًفي الس ً
األر ً
الر ٍح ىم ًف ىع ٍب ندا){مريـ  }ّٗ :أم  :مقر لو
ض إًال آتًي َّ
َّم ىاكات ىك ٍ
ى
ى
بالعبكدية .

كالكجو التاسع  ،اإلتياف  :الخمؽ  ،قكلو تعالى في سكرة المبلئكة :
الناس كيأ ً
ً
ير){النساء :
اف المٌوي ىعمىى ىذلً ىؾ ىقًد نا
ٍت بً ى
(إًف ىي ىش ٍأ يي ٍذى ٍب يك ٍـ أىيُّيىا َّ ي ى ى
يف ىك ىك ى
آخ ًر ى
جديدا
ُّّ} يعني  :إف يشأ ييمككـ كيميتكـ  ،كيخمؽ خمقنا ن

كالكجو العاشر  ،اإلتياف  :المجيء بعينو  ،قكلو تعالى في سكرة
ت بً ًو قى ٍك ىميىا تى ٍح ًمميوي){مريـ  }ِٕ :يعني  :فجاءت إلى قكميا بكلدىا
مريـ ( :فىأىتى ٍ
الكجو الحادم عشر  ،اإلتياف  :الظيكر  ،قكلو تعالى  ( :ىك يم ىب ّْش نار
ً
بًرس و ً ً
ىح ىم يد){الصؼ  }ٔ :يعني  :يظير كيخرج
اس يموي أ ٍ
كؿ ىيأٍتي مف ىب ٍعدم ٍ
ىي
الكجو الثاني عشر  ،اإلتياف  :الدخكؿ  ،قكلو عز كجؿ في سكرة
كت ًم ٍف أ ٍىب ىكابًيىا){البقرة  }ُٖٗ :أم  :ادخمكىا مف أبكابيا
البقرة  ( :ىكأٍتيكٍا اٍليبيي ى
الكجو الثالث عشر  ،اإلتياف  :المضي قكلو عز كجؿ في سكرة
الس ٍكوء){الفرقاف }َْ :
ط ىر َّ
ت ىم ى
الفرقاف  ( :ىكلىقى ٍد أىتى ٍكا ىعمىى اٍلقى ٍرىي ًة الَّتًي أ ٍيم ًط ىر ٍ
يعني  :كلقد مضكا عمى القرية
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اىـ
الكجو الرابع عشر  ،اإلتياف  :اإلرساؿ  ،قكلو تعالى ( :ىب ٍؿ أىتىٍي ىن ي
ً
بًاٍل ىح ّْ
كف){المؤمنكف  }َٗ :يعني  :أرسمنا جبريؿ بالقرآف
ؽ ىكًاَّنيي ٍـ لى ىكاذيب ى
الكجو الخامس عشر  ،اإلتياف  :المفاجأة  ،قكلو تعالى في سكرة

ار){يكنس }ِْ :
اىا أ ٍىم يرىنا لى ٍيبلن أ ٍىك ىنيى نا
يكنس ( :أىتى ى
اىا
الكجو السادس عشر  ،اإلتياف  :النزكؿ  :قكلو عز كجؿ ( :أىتى ى
ار){إبراىيـ ) ُ( ))}ُٕ :كمثؿ ىذا قاؿ ابف الجكزم
أ ٍىم يرىنا لى ٍيبلن أ ٍىك ىنيى نا
(ِ)

كالفيركزآبادم

اإلتياف يعني اإلتياف بعينو أينما كرد في كتاب ا﵀  ،أما الكجكه

المذككرة المنسكبة فمختمىقة بأربع طرائؽ :

االكلى  :جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو  :فاإلصابة  ،كالسكؽ ،

كالمجيء  ،كالظيكر  ،كالدخكؿ  ،كالمضي  ،كاإلرساؿ  ،كالنزكؿ  ،كما جاء

في الكجو الثاني  ،كالخامس  ،كالعاشر  ،كالحادم عشر  ،كالثاني عشر ،
كالثالث عشر  ،كالرابع عشر  ،كالسادس عشر  ،قريبة مف معنى اإلتياف ،

كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في باب الكجكه  ،أك
ىي مما أفاد كخالؼ المعنى المراد  ،كاأللفاظ المترادفة التي جعمكىا مف أكجو

اإلتياف التي تحمؿ معانييا الخاصة كاحدة مف جية ترادفيا  ،أم َّ :
أف كؿ
كجو منيا يمثؿ المعنى القريب مف اإلتياف ال اإلتياف بعينو .

الثانية  :جعؿ المفظ بمعاني السياؽ  :فقد جعمكا (أتى) في الكجو
األكؿ بمعنى  :دنا كاقترب  ،في قكلو تعالى ( :أىتىى أ ٍىم ير المٌ ًو) كالصحيح ىج ٍعميو
مف باب التعبير عف المستقبؿ بصيغة الماضي لتحقؽ كقكعو َّ
فكأنو قد أتى

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٕ٠ٚ ٘ٓ-ٗ2ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٔٗ .
(ٕ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص  ٚ ٘2-٘ٙةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ.ٗٙ-ٗٗ/
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ككقع

أتى

(ُ)

كمثؿ ىذا في القرآف الكريـ كثير  ،فيك إذف معنى السياؽ ال معنى

ككذلؾ جعميـ اإلتياف في الكجو الثامف بمعنى  :اإلقرار كالطاعة في
قكلو كتعالى ( :إًف يك ُّؿ مف ًفي الس ً
األر ً
الر ٍح ىم ًف
ض إًال آتًي َّ
َّم ىاكات ىك ٍ
ى
ى
ىع ٍب ندا){مريـ  }ّٗ :مفيكـ مف قكلو  ( :ىع ٍب ندا) أم  :ىك معنى السياؽ  ،كليس
معنى اإلتياف ؛ ككذلؾ جعميـ اإلتياف في الكجو الخامس عشر بمعنى :

ار){يكنس  }ِْ :جاء مف عدـ
اىا أ ٍىم يرىنا لى ٍيبلن أ ٍىك ىنيى نا
المفاجأة في قكلو ( :أىتى ى
أيضا معنى السياؽ كليس معنى اإلتياف  ،ككذلؾ
تعييف إيتاء أمره  ،فيك ن

جعميـ اإلتياف في الكجو التاسع بمعنى  :الخمؽ في قكلو تعالى ( :إًف ىي ىش ٍأ
الناس كيأ ً
ً
ير){النساء }ُّّ :
اف المٌوي ىعمىى ىذلً ىؾ قىًد نا
ٍت بً ى
يي ٍذى ٍب يك ٍـ أىيُّيىا َّ ي ى ى
يف ىك ىك ى
آخ ًر ى
أف اآلخريف قي ً
جاء مف َّ
صد بيـ الذيف لـ ييخمقكا  ،فيك معنى السياؽ كليس
بالمأتي بيـ كليس باإلتياف .
معنى اإلتياف  ،بؿ معنى الخمؽ متعمؽ
ّْ
الثالثة  :تأكيؿ صفات ا﵀  :فقد جعمكا اإلتياف بمعنى القمع في الكجو
الثالث في قكلو تعالى ( :فىأىتىى المٌو ب ٍني ىانيـ ّْمف اٍلقىك ً
اعًد){النحؿ  }ِٔ :كبمعنى
ييى ي ى ى
ث لى ٍـ
اى يـ المَّوي ًم ٍف ىح ٍي ي
العذاب في الكجو الرابع في قكلو تعالى ( :فىأىتى ي
ىي ٍحتى ًسيبكا){الحشر  }ِ :كاإلتياف في شكاىد ىذيف الكجييف ىك مف صفات

تأكلو أصحاب كتب
البارئ عز كجؿ  ،كليس مف صفات البشر  ،كقد ٌ
الكجكه بمعنى القمع  ،كالعذاب  ،كصفات ا﵀ سبحانو ال يجكز كال يصح

إقحاميا بيف كجكه أم لفظ كاف َّ ،
ألنيا ال تشبو صفات البشر  ،قاؿ ا﵀
َّميع الب ً
ً
ً ًً
صير){الشكرل  }ُُ :فذات ا﵀
تعالى ( :لى ٍي ىس ىكم ٍثمو ىش ٍي هء ىك يى ىك الس ي ى
ليس كمثميا شيء  ،ككذلؾ صفاتو ليس كمثميا شيء .

(ٔ) ٕ٠ظش ِ :ذاسن اٌذٕض ً٠ص . ٘24
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الرابعة  :جعؿ المفظ بمعاني المجاز كالكناية  :فجعميـ اإلتياف في

الكجو السادس بمعنى الجماع ُّ
يعد مف الكنايات كليس مف الكجكه في قكلو
ً
الذ ٍكر ً
تعالى ( :أىتىأٍتيكف ُّ
يف){الشعراء  }ُٔٓ :ككذلؾ جعميـ اإلتياف
اف م ىف اٍل ىعالىم ى
ىى
ى
كف ًفي ىن ًادي يك يـ
بمعنى العمؿ في الكجو السابع في قكلو تعالى  ( :ىكتىأٍتي ى
اٍل يمن ىك ىر){العنكبكت َّ }ِٗ :
ألف المراد مف المنكر ((المضارطة  ،كالمجامعة ،
كالسباب  ،كالفحش))(ُ) كىذه مف الكنايات كليست مف الكجكه َّ
((يكنى
فإنو ي
ُّ
اف ًم ىف
كف الذ ٍك ىر ى
باإلتياف عف الكطء كمنو  :أتى امرأتو  ،كقكلو تعالى ( :أىتىأٍتي ى
ً
اؿ ىش ٍي ىكةن ّْمف يد ً
كف
كف ّْ
الر ىج ى
يف){الشعراء  }ُٔٓ :كقكلو تعالى  ( :لىتىأٍتي ى
اٍل ىعالىم ى
(ِ)
ّْ
الن ىساء){النمؿ  }ٓٓ :مف ذلؾ  ،كىك مف أحسف الكنايات))
أتى وجاء في القرآف الكريـ َّ :
تقدـ َّ
أف أقرب معاني األلفاظ المرادفة

إلى اإلتياف ىك المجيء  ،حتى قالكا بكحدة معنيييما  ،كالدليؿ عمى ذلؾ

جعميـ ٌإياه بعينو في الكجو العاشر  ،ككذلؾ تعريؼ معاجـ المغة لئلتياف
بالمجيء  ،قاؿ محقؽ الفركؽ المغكية لمعسكرم (( :نبلحظ في فركؽ

شيئا مف التعسؼ كالتكمؼ كمحاكلتو التماس الفركؽ حتى كاف كانت
العسكرم ن
اضحا في طائفة مف األلفاظ التي
ضعيفة أك ليست بثبت  ،كيبدك ىذا األمر ك ن

لـ يستطع التفرقة بينيا  ...كيفرؽ العسكرم بيف أتى كجاء تفريقنا غير لغكم ،
نحكم  ،ثـ يعترؼ باستعماؿ أحدىما مكضع اآلخر  ،كفي المساف ،
المجيء  :اإلتياف  ،كفي مكاف آخر منو  ،اإلتياف  :المجيء  ،كفي إصبلح

المنطؽ  ،كقد أتيتو  :إذا جئتو)) (ّ)كمف المعمكـ َّ
تعرؼ المفظ
أف معاجـ المغة ّْ

معا فبل َّ
بأقرب المعاني إليو  ،كبما َّ
بد
أف القرآف الكريـ قد استعمؿ المفظيف ن
أف يككف بينيما فرؽ ما في الداللة ؛ َّ
مف َّ
ألف المفظ القرآني ال يطابؽ معناه
(ٔ) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص ٔ. 24
(ٕ) عّذث اٌذفاظ ٕٔ٠ٚ ٘ٙ/ظش  :دا اٌعشٚط . ٔ4/ٖ2
(ٖ) اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص ٖٕ والَ اٌّذمك يِ ٟمذِذٗ ٌٍىذاا .
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غالبا ما يركمكف مف استعماؿ
ٌإال المفظ نفسو  ،بخبلؼ كبلـ الناس ؛ فالناس ن
األلفاظ معانييا العامة مف دكف النظر إلى معانييا الخاصة ؛ لذلؾ شاع
عندىـ يكتَّ نابا كشعراء كضعيـ األلفاظ بعضيا مكضع بعض ؛ لتقارب دالالتيا
مكجكدا في كتب البشر َّ ،
فإنو ال كجكد لو البتة في كتاب ا﵀
 ،كىذا إف كاف
ن

فرؽ بينيما العسكرم ب َّ
ػ((أف قكلؾ  :جاء فبلف  ،كبلـ تاـ ال يحتاج إلى
 ،كقد َّ
صمة  ،كقكلؾ  :أتى فبلف  ،يقتضي مجيئو بشيء ؛ كليذا يقاؿ  :جاء فبلف
نفسو  ،كال يقاؿ  :أتى فبلف نفسو  ،ثـ كثر ذلؾ حتى استعمؿ أحد المفظيف

المعني بو
في مكضع اآلخر)) (ُ) ففي (جاء) المتعدم بحرؼ الجر يككف
ُّ
المعني بو المأتي بو
الجائي  ،أم  :الفاعؿ  ،كبالمجيء بو  ،كفي أتى يككف
ُّ
كفرؽ الراغب بينيما َّ
أف ((اإلتياف مجيء بسيكلة  ،كمنو
مف دكف الفاعؿ َّ ،

أتي))
قيؿ لمسيؿ المار عمى كجيو ّّ

(ِ)

أعـ ؛ َّ
ألف اإلتياف مجيء بسيكلة))

ك َّ
أف ((المجيء كاإلتياف  ،لكف المجيء

( ّ)

كقاؿ الزركشي (( :فذكر ا﵀ (جاء)

في مكضع األعياف في الماضي  ،ك(أتى) في مكضع األعياف كاألزماف))

(ْ)

يضاؼ إلى ما تقدـ ذكره َّ
أف داللة (جاء) عمى معنى المجيء أشد

كأأصؿ مما ىك في (أتى) كىذا ما أشار إليو الراغب بقكلو (( :كاإلتياف قد

اعتبار
نا
يقاؿ باعتبار القصد  ،كاف لـ يكف منو الحصكؿ  ،كالمجيء يقاؿ
بالحصكؿ)) (ٓ ) كالدليؿ عمى ذلؾ َّ
أف (أتى) إذا دخمت عمييا ىمزة التعدية
تتغير داللتيا إلى معنى (أعطى) بينما تبقى (جاء) عمى معناىا كقكلو
اض إًلىى ًج ٍذ ًع َّ
الن ٍخمى ًة){مريـ  }ِّ :كتاء الفعؿ (أتى)
ىج ى
اءىا اٍل ىم ىخ ي
تعالى ( :فىأ ى
(ٔ) اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص ٖ٘ٗ .
(ٕ) اٌّفشداح ص ٕٔ.
(ٖ) اٌّفشداح ص . ٔٓ4
(ٗ) اٌتش٘اْ ص ٕ٘. 2ٖ٘-2
(٘) اٌّفشداح ص . ٔٓ4
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صكت ميمكس  ،كينتيي بألؼ ليس ىناؾ ما يمزـ َّ
مدىا  ،بؿ تحذؼ تمفظنا

عند الكصؿ  ،كجيـ الفعؿ (جاء) صكت مجيكرُّ ،
مقفؿ باليمزة ،
كمد ألفو ى
فمفظ األكؿ أخؼ  ،كلفظ الثاني أقكل .

كمف الشكاىد القرآنية التي تبدك فييا (أتى) ك(جاء) بمعنى كاحد ،
اؿ ٍ ً ً
ام يكثيكا إًّْني
كسى {ٗ} إً ٍذ ىأرىل ىن نا
ار فىقى ى
قكلو تعالى  ( :ىك ىى ٍؿ أىتى ى
اؾ ىحًد ي
يث يم ى
الىمو ٍ
ت ىن ا َّ ّْ ً
س أىك أ ً
ً
ىج يد ىعمىى َّ
اىا
الن ًار يى ندل {َُ} ىفمى َّما أىتى ى
ىآن ٍس ي ن
ار ل ىعمي آتي يكـ ّْم ٍنيىا بقىىب و ٍ
ؾ إًَّن ىؾ بًاٍلك ًاد اٍل يمقى َّد ً
س
اخمى ٍع ىن ٍعمى ٍي ى
كسى {ُُ} إًّْني أ ىىنا ىرُّب ى
ؾ فى ٍ
ينكًدم ىيا يم ى
ى
ىىمً ًو ىآن ىس
األج ىؿ ىك ىس ىار بًأ ٍ
كسى ى
طي نكل){طو  }ُُ :كقكلو تعالى  ( :ىفمى َّما قى ى
ضى يم ى
اؿ ٍ ً ً
ًمف ىجانً ًب الطُّ ً
ار لَّ ىعمّْي آتًي يكـ ّْم ٍنيىا بً ىخ ىب ور
ت ىن نا
كر ىن نا
ار قى ى
ام يكثيكا إًّْني ىآن ٍس ي
الىمو ٍ
كدم ًمف ىش ً
َّ
اىا ين ً
أ ٍىك ىج ٍذ ىكوة ًم ىف َّ
اط ًئ اٍل ىك ًادم
كف {ِٗ} ىفمى َّما أىتى ى
صطىمي ى
الن ًار لى ىعم يك ٍـ تى ٍ
األيم ًف ًفي اٍليب ٍق ىع ًة اٍلم ىبارىك ًة ًم ىف َّ
كسى إًّْني أ ىىنا المَّوي ىر ُّ
ب
الش ىج ىرًة أىف ىيا يم ى
ي ى
ٍى
ً
الىًم ًو إًّْني
يف){القصص  }َّ-ِٗ :كقكلو تعالى ( :إً ٍذ قى ى
كسى ٍ
اٍل ىعالىم ى
اؿ يم ى
ً
ً
ت ىن ا ً
اب قىب و َّ َّ
كف {ٕ} ىفمى َّما
صى
ار ىسآتي يكـ ّْم ٍنيىا بً ىخ ىب ور أ ٍىك آتي يكـ بًشيى و ى
طمي ى
س ل ىعم يك ٍـ تى ٍ
ىآن ٍس ي ن
اءىا ين ً
م أىف يب ً
كر ىؾ ىمف ًفي َّ
اف المَّ ًو ىر ّْ
ب
ىج ى
الن ًار ىك ىم ٍف ىح ٍكلىيىا ىك يس ٍب ىح ى
كد ى
ً
يف){النمؿ }ٖ :
اٍل ىعالىم ى
لخفة (أتى) كانتيائيا بحركة مفتكحة ناسب استعماليا مف دكف جاء
في اإلتياف المفتكح في سكرة طو كالقصص  ،أك لمداللة عمى َّ
أف فاعمو لـ
َّ
يتمكف مف الكصكؿ إلى الغاية التي أراد أف يأتي إلييا  ،أك لـ يستقر فييا بعد

 ،أك َّ
ألنو لـ يزؿ في حاؿ إتياف إلى المكضع المراد  ،الذم يشبو حاؿ المركر
اخمى ٍع ىن ٍعمى ٍي ىؾ)
عميو  ،جاء في تفسير اآلية التي في سكرة طو (( :كقكلو ( :فى ٍ
ركل ابف مسعكد عف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ  :كانت نعبل مكسى مف جمد

حمار ميت  ،كىذا قكؿ أكثر المفسريف  ،قيؿ لمكسى  :ال تدخؿ الكادم كىما
(ُ)
عميؾ  ...كلكف أ ً
يمر بخمعيما ليباشر تراب األرض المقدسة فتنالو ببركتيا))
(ٔ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٌٍٛادذٚ ٕٕٓ/ٖ ٞصاد اٌّغ١ش ٘.ٕٖٓ/
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(ُ)

كىذا يعني َّ
أف مكسى

حافيا كما تدخؿ الكعبة حا نفيا))
((أم  :طأ األرض ن
عميو السبلـ حيف ناداه ا﵀ لـ يكف قد كصؿ بعد مكضع النار  ،كاَّنما
((اقترب منيا))

(ِ)

ككذلؾ كانت مناداة ا﵀ لو في سكرة القصص .

فمقكتيا كلككنيا مقفمة باليمزة استعممت مف
كبخبلؼ (أتى) (جاء)
ٌ
دكف أتى في سكرة النمؿ  ،لمداللة عمى كصكؿ الغاية التي أراد مكسى عميو

السبلـ أف يجيء إلييا  ،ذلؾ ببمكغ مكضع النار  ،حتى ناداه ا﵀ كىك في
اءىا ين ً
م أىف يب ً
كر ىؾ ىمف ًفي َّ
الن ًار ىك ىم ٍف ىح ٍكلىيىا) جاء في
كسطيا  ( ،ىفمى َّما ىج ى
كد ى
عظيما حيث انتيى إلييا  ،كالنار
ىائبل
نا
التفسير  :فمما أتاىا كرأل
منظر ن
ن

تكقدا  ،كال تزداد الشجرة ٌإال
تضطرـ في شجرة خضراء  ،كال تزداد النار ٌإال ن
خضرة كنضرة  ،ثـ رفع رأسو فإذا نكرىا متصؿ بعناف السماء  ،قاؿ ابف
نكر يتكىج  ،كقكلو تعالى ( ىمف ًفي َّ
الن ًار)
نار  ،كاَّنما كانت نا
عباس  :لـ تكف نا
أم  :مكسى عميو السبلـ  ،كقكلو تعالى  ( :ىك ىم ٍف ىح ٍكلىيىا) أم  :المبلئكة الذيف
ىـ حكليا  ،كالمعنى  :بكرؾ فيؾ يا مكسى كأنت في كسط ىذه النار ،كفي

المبلئكة الذيف ىـ حكليا

(ّ)

فبيف (جاء) ك(أتى) فركؽ عامة يمكف أخذىا في الحسباف ىي َّ :
أف

مصاحبا لما يجيء
األصؿ في (جاء) الحصكؿ كالقصد كما قرب كأف يككف
ن
بو  ،كاألصؿ في (أتى) خبلؼ ذلؾ  ،كمف خبلؿ ىذه الفركؽ العامة يمكف

نفرؽ بيف داللة ٍّ
كؿ منيما في القرآف الكريـ كمف ا﵀ اليدل
أف ندرس كأف ّْ
كالسداد .

ُ-الحصكؿ كعدـ الحصكؿ  :مف األمكر التي لـ ينتبو عمييا أىؿ

المغة كالتفسير في أغمب الظف  ،كىك يصرحكف بكحدة داللة (جاء) ك(أتى)
(ٔ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٔٔ.ٖٔٔ/
(ٕ) دفغ١ش اةٓ وث١ش ٘.ٕٓ٘/
(ٖ) ٕ٠ظش  :اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٚ ٕٕٔ/2دفغ١ش اةٓ وث١ش .2ٕ/ٙ
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َّ
أف القرآف الكريـ استعمؿ مف اإلتياف الفعؿ الماضي كالمضارع كاألمر  ،كلـ

يستعمؿ مف المجيء ٌإال الفعؿ الماضي مما يدؿ عمى َّ
أف األصؿ في المراد
مف المجيء حصكلو  ،كمف اإلتياف عدـ حصكلو  ،لذلؾ لـ يستعمؿ األكؿ

ٌإال بالصيغة الدالة عمى الزمف الماضي التي تفيد في أف الفعؿ قد حصؿ
ككقع  ،في حيف استعمؿ الثاني بالصيغ الثبلث الفعؿ الماضي كالمضارع

ٍّ
متأت مف
الداؿ عمى الحاؿ كاالستقباؿ كاألمر الداؿ عمى االستقباؿ  ،كىذا

أف (جاء) يككف في األصؿ فيما حصؿ  ،ك(أتى) فيما لـ يحصؿ ؛ لذلؾ كرد

مكضعا  ،ككرد الفعؿ
الفعؿ الماضي مف المجيء في القرآف الكريـ في ِٕٕ
ن
السر في ىذه القضية كال
الماضي مف اإلتياف في ْٕ
ن
مكضعا  ،فقد باف ٌ
حاجة بعد ذلؾ أف نبيف الفرؽ الداللي بينيما في صيغتى المضارع كاألمر ،

لذلؾ سنقصر سعينا في التعرؼ إلى الفرؽ الداللي بينيما في صيغة الفعؿ

الماضي  ،كما َّ
أف المجيء لـ يرد في القرآف الكريـ ٌإال بيذه الصيغة .
فاعبل في مكاضع كثيرة
فقد أهسنًد (جاء) إلى تاء المخاطب الكاقع
ن

مكضعا كانت في جميع المكاضع فيما حصؿ كقكلو
بمغت ستة كعشريف
ٍ
ن
ت بًاٍل ىح ّْ
كف){البقرة }ُٕ :
كىا ىك ىما ىك ي
اآلف ًج ٍئ ى
ؽ فى ىذ ىب يح ى
ادكٍا ىي ٍف ىعمي ى
تعالى ( :قىاليكٍا ى
ً
كقكلو تعالى ( :قىاليكٍا أ ً
اف ىي ٍعيب يد
ىج ٍئتىىنا ل ىن ٍعيب ىد المٌوى ىك ٍح ىدهي ىكىن ىذ ىر ىما ىك ى
اؤىنا){األعراؼ  }َٕ :كقكلو تعالى ( :قىاليكٍا أ ً
ىج ٍئتىىنا ًلتىٍم ًفتىىنا ىع َّما ىك ىج ٍد ىنا ىعمى ٍي ًو
ىآب ي
ّْح ير){يكنس :
اءنا){يكنس  }ٕٖ :كقكلو تعالى ( :قى ى
كسى ىما ًج ٍئتيـ بً ًو الس ٍ
ىآب ى
اؿ يم ى

كسى){طو  }َْ :كقكلو تعالى :
ِٖ} كقكلو تعالى (ثيَّـ ًج ٍئ ى
ت ىعمىى قى ىد ور ىيا يم ى
ؾ بً ىشي وء ُّمبً و
يف){الشعراء  }َّ :كلـ ترد في ىذه المكاضع فيما
اؿ أ ىىكلى ٍك ًج ٍئتي ى
(قى ى
ٍ
ًَّ
و
ً
يف
لـ يحصؿ ٌإال في مكضعيف في قكلو تعالى  ( :ىكلىئف ًج ٍئتىييـ بً ىآية لىىيقيكلى َّف الذ ى
ً
كد ىما ًج ٍئتىىنا
كف){الركـ  }ٖٓ :كقكلو تعالى ( :قىاليكٍا ىيا يى ي
ىكفىيركا إً ٍف أىنتي ٍـ إًال يم ٍبطمي ى
بًىبي ىّْن وة){ىكد  }ّٓ :كاستعمؿ (جاء) َّ
عده مما يمكف حصكلو َّ ،
ألف المراد
ألنو ٌ
سند (أتى) إلى
المجيء بآية مف اآليات أك بينة مف البينات  ،بينما لـ يي ى
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ت
ضمير المخاطب الفاعؿ ٌإال في مكضع كاحد  ،ىك قكلو تعالى  ( :ىكلىئً ٍف أىتىٍي ى
ً
ًَّ
اب بً يك ّْؿ ىآي وة َّما تىبً يعكٍا ًقٍبمىتى ىؾ){البقرة  }ُْٓ :كقد استعمؿ (أتى)
يف أ ٍيكتيكٍا اٍلكتى ى
الذ ى
َّ
ألنو في حكـ غير الحاصؿ بعد ؛ ك َّ
ألف المراد معنى اإلعماـ ؛ كاالستغراؽ

فحممو عمى َّأنو ال يمكف حصكلو ؛ ك َّ
ألف اإلتياف بكؿ آية يتطمب اإلتياف بيا
مما بعد مصدره كقرب .

القكة كالخفٌة  :الفرؽ العاـ بيف اإلتياف كالمجيء َّأنو إذا أريد
ٌِ -
التعبير عف سيكلة حصكؿ الفعؿ الذم قد ال يحتاج إلى جيد ييذكر استعمؿ

كعظي ىـ شأنو  ،لذلؾ استعمؿ جاء مف دكف
(أتى) كا ٌال استعمؿ (جاء) فيما ثىيق ىؿ ى
ىخ ىرٍقتىيىا
أتى في قكلو تعالى ( :فىانطىمىقىا ىحتَّى إً ىذا ىرًك ىبا ًفي الس ًَّف ىين ًة ىخ ىرقىيىا قىا ىؿ أ ى
ت ىش ٍينئا إً ٍم نار){الكيؼ  }ُٕ :كقكلو تعالى ( :فىانطىمىقىا ىحتَّى
لًتي ٍغ ًر ى
ؽ أٍ
ىىمىيىا لىقى ٍد ًج ٍئ ى
ً ً
ت ىن ٍف نسا ىزًكَّيةن بً ىغ ٍي ًر ىن ٍف و
ت ىش ٍينئا
س لَّقى ٍد ًج ٍئ ى
بلما فىقىتىمىوي قىا ىؿ أىقىتىٍم ى
إ ىذا لىق ىيا يغ ن
ُّن ٍك نار){الكيؼ  }ْٕ :كقكلو تعالى ( :لىقى ٍد ًج ٍئ ًت ىش ٍينئا فى ًريِّا){مريـ َّ }ِٕ :
ألنيـ
اتيمكىا بأمر ثقيؿ كبما ىعظي ىـ قيٍب يح فعمو حسب ظنيـ  ،كاستعمؿ (أتى) مف
ُّ
يستخؼ
دكف (جاء) فيما يناسب خفتو كانتياءه بحركة مفتكحة كاستعمالو فيما
مف شأنو كقكلو تعالى ( :كأىٍل ً
ص ىن يعكا ىك ٍي يد
ؽ ىما ًفي ىي ًمينً ىؾ تىٍمقى ٍ
ص ىن يعكا إًَّن ىما ى
ؼ ىما ى
ى
اح ور كال ي ٍفمًح الس ً
س ً
ث أىتىى){طو  }ٔٗ :في حيف استعمؿ (جاء) عندما
َّاح ير ىح ٍي ي
ى ي ي
ى

ىعيي ىف
أراد تعظيـ ىذا السحر في قكلو تعالى ( :قى ى
اؿ أىٍلقي ٍكٍا ىفمى َّما أىٍلقى ٍكٍا ىس ىح يركٍا أ ٍ
الن ً
َّ
كى ٍـ ىك ىجاءكا بً ًس ٍح ور ىع ًظ ويـ){األعراؼ  }ُُٔ :كأل َّف (أتى) أخؼ
استىٍرىىيب ي
اس ىك ٍ

مف (جاء) حتى يعّْرؼ اإلتياف َّ
بأنو مجيء بسيكلو ك يشبّْو بالمركر السريع ،
استعممو مف دكف (جاء) في قكلو تعالى ( :فىأىتىى المٌوي يب ٍن ىي ىانييـ ّْم ىف
اٍلقىك ً
اعًد){النحؿ  }ِٔ :فاستعمؿ (أتى) لمتعبير عف سيكلة الفعؿ كسرعتو
ى
ظـ ما حصؿ في ىذا الفعؿ كىك قمع بنياف الطكاغيت كما
كسرعة مركره مع ًع ى
ث لى ٍـ
اى يـ المَّوي ًم ٍف ىح ٍي ي
مكركا مف قكاعدىا  ،كمف ذلؾ قكلو تعالى ( :فىأىتى ي
ي ٍحتى ًسبكا كقى ىذ ى ً
اىا أ ٍىم يرىنا
ب){الحشر }ِ :كقكلو تعالى ( :أىتى ى
ؼ في يقميكبً ًي يـ ال ُّرٍع ى
ى ي ى
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ار){إبراىيـ  }ُٕ :كلفظ (جاء) أقكل لذلؾ استعممو مف دكف (أتى)
لى ٍيبلن أ ٍىك ىنيى نا
في قكلو تعالى  ( :ىكلى َّما ىجاء أ ٍىم يرىنا){ىكد  }ٖٓ :لئلشارة إلى عظـ شأف ىذا
األمر .

ً ً
ً
اؿ أ ً ً
كسى
كقاؿ ا﵀ تعالى ( :قى ى
ىج ٍئتىىنا لتي ٍخ ًر ىج ىنا م ٍف أ ٍىرض ىنا بًس ٍح ًر ىؾ ىيا يم ى
ىنت
اج ىع ٍؿ ىب ٍي ىن ىنا ىكىب ٍي ىن ىؾ ىم ٍك ًع ندا ال ين ٍخمًفيوي ىن ٍح يف ىكال أ ى
{ٕٓ} ىفمىىنأٍتًىيَّن ىؾ بً ًس ٍح ور ّْم ٍثمً ًو فى ٍ
اؿ ىم ٍك ًع يد يك ٍـ ىي ٍكيـ ّْ
الز ىين ًة ىكأىف يي ٍح ىش ىر َّ
ض نحى {ٗٓ}
ىم ىك نانا يس نكل {ٖٓ} قى ى
اس ي
الن ي
فىتىكلَّى ًفرىعك يف فى ىجمع ىك ٍي ىدهي ثيَّـ أىتىى){طو  }َٔ-ٕٓ :قاؿ ( :أ ً
ىج ٍئتىىنا لًتي ٍخ ًر ىج ىنا ًم ٍف
ىى
ٍ ٍ
ى
ً
ً
أ ٍىرض ىنا بًس ٍح ًر ىؾ) كلـ يقؿ  :أتيتنا ؛ َّ
ألف المراد مصاحبة مكسى عميو السبلـ
عبركا عنيا بالسحر  ،ك َّأنو جاءىـ بيا عف قرب ،
لممعجزة التي جاء بيا التي ٌ
كلما تحدل كؿ منيما اآلخر راح فرعكف يجكؿ كيصكؿ كيغدك كيركح ليجمع
َّ
كيده كسحرتو كيحثيـ عمى المنازلة لميكـ المكعكد يكـ الزينة  ،لذلؾ استعمؿ

(ثيَّـ أىتىى) مف دكف جاء لخفتيا كانتيائيا بحركة مفتكحة لتبلئـ السياؽ الذم
يش ًحف بالخفة كالسرعة كالجكالف  ،كلذلؾ استعمؿ (أتى) مف دكف (جاء) في
ً
استىىكل إًلىى
قكلو تعالى  ( :ىك يك ّّؿ أىتى ٍكهي ىداخ ًر ى
يف){النمؿ  }ٖٕ :كقكلو تعالى ( :ثيَّـ ٍ
ؤلر ً
ض ًا ٍئتًىيا طى ٍك نعا أ ٍىك ىك ٍرنىا قىالىتىا أىتىٍي ىنا
اف فىقى ى
َّماء ىكًى ىي يد ىخ ه
اؿ لىيىا ىكلً ٍ
الس ى
ًً
يف){فصمت  }ُُ :ألنَّو أريد صدكر ىذا الفعؿ منيما كعف بعد بخفٌة
طىائع ى
كسرعة .

ّ-مما الحظتو في استعماؿ ٍّ
كؿ منيما في القرآف الكريـ َّ
أف معنى

الحضكر كالمصاحبة في (جاء) أكضح منو في (أتى) ؛ لذلؾ استعمؿ (جاء)
اؤكا ىعمى ٍي ًو بًأ ٍىرىب ىع ًة يشيى ىداء){النكر  }ُّ :كقكلو تعالى :
في قكلو تعالى ( :لى ٍكال ىج ي
ىنت ىع ٍنوي تىمىيَّى){عبس -ٖ :
( ىكأ َّ
ىما ىمف ىج ى
اءؾ ىي ٍس ىعى {ٖ} ىك يى ىك ىي ٍخ ىشى {ٗ} فىأ ى

الم ٍش ًرقى ً
يف
ليت ىب ٍيني ى
(حتٌى إذا جاءنا قاؿ يا ى
َُ} كقكلو تعالى  :ى
كبينؾ يب ٍع ىد ى
فبً ٍئ ىس القر ي
يف){الزخرؼ  }ّٖ :كاستعمؿ (أتى) في قكلو تعالى  ( :ىي ٍكىـ ال ىينفىعي
كف {ٖٖ} إً ٌال ىم ٍف أىتىى المَّوى بً ىقٍم وب ىسمً ويـ){الشعراء َّ }ٖٗ :
ألف المراد
ىما هؿ ىكال ىبين ى
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سبلمة القمب فيك المقصكد الذم يمثؿ سبلمة الباطف كالعقيدة مف دكف النظر

إلى الفاعؿ الذم يراد منو الظاىر كعمؿ الجكارح  ،فسبلمة القمب ىنا الذم

عامة لشمكليا ك ٌؿ
يعني باطف العبد كافية  ،لتتسع رحمة ا﵀  ،فيذه رحمة ٌ
أخص مف ىذا العمكـ
أىؿ التكحيد  ،كيككف ىذا األمر أقرب إلى ا﵀ ك ٌ
ً ً
ً
يف ىغ ٍي ىر ىب ًع ويد {ُّ} ىى ىذا
باستعماؿ (جاء) في قكلو تعالى  ( :ىكأ ٍيزلًفىت اٍل ىجَّنةي لٍم يمتَّق ى
اب ح ًف و
ما تيكع يد ً
الر ٍح ىمف بًاٍل ىغ ٍي ًب ىك ىجاء بً ىقٍم وب
يظ {ِّ} ىم ٍف ىخ ًش ىي َّ
كف ل يك ّْؿ أ َّىك و ى
ى ى
ى
ُّمنً و
أخص مف ىذا الخصكص قكلو تعالى  ( :ىكًا َّف
يب){ؽ  }ّّ-ُّ :كأسمى ك ٌ
ًمف ًشيعتً ًو ٍ ً
يـ {ّٖ} إً ٍذ ىجاء ىربَّوي بً ىقٍم وب ىسمً ويـ){الصافات َّ }ْٖ-ّٖ :
ألنو
ى
الب ىراى ى

صرح بالمجيء إليو كىك ( ىربَّوي)
َّ
كعـ  :فقد
ب
كخص  ،ك(أتى) فيما ىب يع ىد َّ
قر ى
ٌ
ْ-استعماؿ (جاء) فيما ي
كثر استعماؿ (أتى) النتيائو بحركة مفتكحة مف دكف (جاء) فيما بعد كلـ
يف ّْم ىف َّ
األنس ً
الد ٍى ًر لى ٍـ ىي يكف
يتحدد مبدؤه كقكلو تعالى  ( :ىى ٍؿ أىتىى ىعمىى
اف ًح ه
ى
كسى){طو :
ىش ٍينئا َّم ٍذ يك نا
كر){اإلنساف  }ُ :كقكلو تعالى  ( :ىك ىى ٍؿ أىتىا ى
ؾ ىحًد ي
يث يم ى
ً
اؾ ىنبأي اٍل ىخ ً
اب){ص }ُِ :
صـ ًإ ٍذ تى ىس َّكيركا اٍلم ٍح ىر ى
ٗ} كقكلو تعالى  ( :ىك ىى ٍؿ أىتى ى ى
ٍ
ً ً ً
يف){الذاريات }ِْ :
كقكلو تعالى  ( :ىى ٍؿ أىتى ى
اؾ ىحًد ي
يث ى
يـ اٍل يم ٍك ىرًم ى
ض ٍيؼ إ ٍب ىراى ى
كسى){النازعات  }ُٓ :كقكلو تعالى  ( :ىى ٍؿ
كقكلو تعالى  ( :ىى ٍؿ أتى ى
اؾ ىحًد ي
يث يم ى
يث اٍل يجين ً
ث لى ٍـ
أىتى ى
اى يـ المَّوي ًم ٍف ىح ٍي ي
اؾ ىحًد ي
كد){البركج  }ُٕ :كقكلو تعالى ( :فىأىتى ي
ىي ٍحتى ًسيبكا){الحشر  }ِ :كلـ يستعمؿ (جاء) بعد (ىؿ) في نحك ما تقدـ ،
ًَّ
ت الى أ ً
ىج يد ىما
يف إً ىذا ىما أىتى ٍك ىؾ لًتى ٍح ًممىيي ٍـ يقٍم ى
ككذلؾ قكلو تعالى  ( :ىكالى ىعمىى الذ ى
ً
يض ًم ىف َّ
الد ٍم ًع ىح ىزننا أىالَّ ىي ًج يدكٍا ىما
ىح ًممي يك ٍـ ىعمىٍي ًو تى ىكلَّكٍا َّكأ ٍ
أٍ
ىعييينيي ٍـ تىف ي
ً
كف){التكبة  }ِٗ :استعمؿ (أتى) لمتعبير عف َّأنيـ أتكا مف أماكف بعيدة
يينفقي ى
ص َّف فىًإف أىتىٍيف بًفى ً
يح ً
اح ىش وة){النساء }ِٓ :
كغير محددة  ،كقكلو تعالى ( :فىًإ ىذا أ ٍ
ٍ ى
فالمعني بو الفاحشة  ،كليس مصدرىا كمكانيا كمعرفة الزاني بيا  ،كمف ذلؾ

54

اؿ حب و
ً
َّة ّْم ٍف ىخ ٍرىد وؿ أىتىٍي ىنا بًيىا ىك ىكفىى بًىنا
اف مثٍقى ى ى
قكلو تعالى  ( :ىكًاف ىك ى
ً
يف){األنبياء }ْٕ :
ىحاسبً ى

كتحدد مبدؤه كقكلو تعالى :
ب
ٌ
قر ى
في حيف كثر استعماؿ (جاء) فيما ي
خص
ىح هد ّْمن يكـ ّْمف اٍل ىغآئً ًط){النساء  }ّْ :ككثر استعمالو فيما
(أ ٍىك ىجاء أ ى
ٌ
كقرب كاستعمالو في كؿ رسكؿ ً
أرسؿ إلى قكمو فيك منيـ كالييـ كقريب منيـ

َّ
استى ٍك ىب ٍرتي ٍـ فىفى ًريقان
كقكلو تعالى ( :أىفى يكم ىما ىجاء يك ٍـ ىر يسك هؿ بً ىما الى تى ٍي ىكل أىنفي يس يك يـ ٍ
ىك َّذ ٍبتيـ كفى ًريقان تى ٍقتيميكف){البقرة  }ٖٕ :كقكلو تعالى ( :كلىقى ٍد جاء يكـ ُّمكسى بًاٍلبي ىّْن ً
ات
ى
ى ى
ى
ى
ٍ ى
ً
ً
ً
ً
ً
كف){البقرة  }ِٗ :كقكلو تعالى  ( :ىيا أىيُّيىا
ثيَّـ اتَّ ىخ ٍذتييـ اٍلع ٍج ىؿ مف ىب ٍعده ىكأىنتي ٍـ ى
ظال يم ى
ؽ ًمف َّرّْب يكـ فى ً
الر يسك يؿ بًاٍل ىح ّْ
َّ
آمينكٍا ىخ ٍي نار لَّ يك ٍـ ىكًاف تى ٍكفييركٍا فىًإ َّف لًمَّ ًو
اس قى ٍد ىجاء يك يـ َّ
الن ي
ٍ
ً
ً
ما ًفي الس ً
ات كاأل ٍىر ً
يما){النساء  }َُٕ :كقكلو
ض ىك ىك ى
يما ىحك ن
اف المٌوي ىعم ن
ى
ى
َّم ىاك ى
ىى ىؿ اٍل ًكتى ً
كف ًم ىف
ّْف لى يك ٍـ ىكثً نا
تعالى  ( :ىيا أ ٍ
ير ّْم َّما يكنتي ٍـ تي ٍخفي ى
اب قى ٍد ىجاء يك ٍـ ىر يسكليىنا يي ىبي ي
ً
اٍل ًكتى ً
اب ىكىي ٍعفيك ىعف ىكثً و
يف){المائدة }ُٓ :
كر ىك ًكتى ه
اب ُّمبً ه
ير قى ٍد ىجاء يكـ ّْم ىف المٌو ين ه

كعـ كقكلو تعالى :
كلـ يستعمؿ (أتى) فيما يتعمؽ برسؿ األقكاـ ٌإال فيما ىب يع ىد َّ
كؿ إًال قىاليكا س ً
ًَّ
ً
يف ًمف قىٍبمً ًيـ ّْمف َّرس و
احهر أ ٍىك
( ىك ىذل ىؾ ىما أىتىى الذ ى
ى
ي
ً ً
اىـ ّْمف َّنًذ و
ير ّْمف
ىم ٍجين ه
كف){الذاريات  }ِٓ :كقكلو تعالى ( :لتينذ ىر قى ٍك نما َّما أىتى ي
ً ً
ً
َّ
اىـ
كف){القصص  }ْٔ :كقكلو تعالى ( :لتينذ ىر قى ٍك نما َّما أىتى ي
قىٍبم ىؾ لى ىعميي ٍـ ىيتى ىذ َّك ير ى
ً
َّ
ّْمف َّنًذ و
كف){السجدة  }ّ :كلـ يستعمؿ (جاء) فيما بعد
ير ّْمف قىٍبم ىؾ لى ىعميي ٍـ ىي ٍيتى يد ى
ٌإال فيما عمًـ مبدؤه كاستعممت ً
(مف) لتحديده  ،كقكلو تعالى  ( :ىك ىجاء ىريج هؿ ّْم ٍف
يى
ً
ً ً
اخ يرٍج إًّْني
كف بً ىؾ لً ىي ٍقتيمي ى
كؾ فى ٍ
كسى إً َّف اٍل ىمبل ىيأٍتىم ير ى
صى اٍل ىمد ىينة ىي ٍس ىعى قىا ىؿ ىيا يم ى
أى ٍق ى
لى ىؾ ًمف َّ ً ً
يف){القصص  }َِ :كقكلو تعالى  ( :ىك ًج ٍئتي ىؾ ًمف ىس ىبوإ بًىن ىبوإ
الناصح ى
ى
ىي ًق و
يف){النمؿ }ِِ :
ً
استعمؿ مف دكف
كلككف الفعؿ (أتى) أخؼ كالنتيائو بحركة مفتكحة

(جاء) في المعاني العامة  ،كإسناده مف دكنو إلى العذاب عندما يراد منو
ً
معناه العاـ كقكلو تعالى  ( :يق ٍؿ أ ىأ
َّاعةي
اب المٌو أ ٍىك أىتىتٍ يك يـ الس ى
ىرٍىيتي يكـ إً ٍف أىتىا يك ٍـ ىع ىذ ي
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ىغ ٍير المٌ ًو تى ٍدعكف إًف يكنتيـ ً ً
ىرٍىيتى يك ٍـ
يف){األنعاـ َْ} كقكلو تعالى  ( :يق ٍؿ أ ىأ
صادق ى
ي ى
ٍ ى
أى ى
َّ ً
كف){األنعاـ :
اب المٌ ًو ىب ٍغتىةن أى ٍك ىج ٍي ىرةن ىى ٍؿ يي ٍيمى ي
إً ٍف أىتىا يك ٍـ ىع ىذ ي
ؾ إً ٌال اٍلقى ٍكيـ الظال يم ى
ً
ىرٍىيتي ٍـ إً ٍف أىتىا يك ٍـ ىع ىذ يابوي ىب ىياتنا أ ٍىك ىنيى نا
ْٕ} كقكلو تعالى  ( :يق ٍؿ أ ىأ
ار َّما ىذا ىي ٍستى ٍع ًج يؿ م ٍنوي
كف){يكنس  }َٓ :كلـ يسند العذاب إلى (جاء) ٌإال في مكضع كاحد
اٍل يم ٍج ًريم ى
كن ىؾ بًاٍل ىع ىذ ً
اب
كبعد أف يخصّْص بػ(اؿ) العيدية كىك قكلو تعالى  ( :ىكىي ٍستى ٍع ًجمي ى
ً
كف){العنكبكت :
ىج هؿ ُّم ىس ِّمى لى ىج ي
اءى يـ اٍل ىع ىذ ي
ىكلى ٍكال أ ى
اب ىكلىىيأٍت ىيَّنييـ ىب ٍغتىةن ىك يى ٍـ ال ىي ٍش يع ير ى
ّٓ} ككإسناده مف دكنو إلى اليقيف في قكلو تعالى  ( :ىحتَّى أىتى ىانا

ً
يف){المدثر  }ْٕ :كاليقيف معنى عاـ يكصؼ بو المكت كأجؿ اإلنساف
اٍل ىيق ي
ككؿ ما ىك حؽ منتظىر  ،أم َّ :
أخص منو  ،لذلؾ أيسندا
أف المكت كاألجؿ
ٌ
ً
كف
إلى (جاء) مف دكف (أتى) في قكلو تعالى ( :فىًإ ىذا ىجاء أ ى
ىجمييي ٍـ الى ىي ٍستىأٍخ ير ى
ساعةن كالى يستى ٍقًدمكف){النحؿ  }ُٔ :كقكلو تعالى ( :كلً يك ّْؿ أ َّ و
ىج هؿ فىًإ ىذا ىجاء
يمة أ ى
ى ى ى ىٍ ي ى
ى
ً
ً
كف){األعراؼ  }ّْ :كقكلو تعالى :
كف ىس ى
أى
اعةن ىكالى ىي ٍستى ٍقد يم ى
ىجمييي ٍـ الى ىي ٍستىأٍخ ير ى
ً
ً
(لً يك ّْؿ أ َّ و
كف){يكنس :
كف ىس ى
ىج هؿ إً ىذا ىجاء أ ى
يمة أ ى
اعةن ىكالى ىي ٍستى ٍقد يم ى
ىجمييي ٍـ فىبلى ىي ٍستىأٍخ ير ى
ْٗ} كقكلو تعالى ( :فىًإ ىذا جاء أىجمييـ فىًإ َّف المَّو ىكاف بً ًعب ًاد ًه ب ً
ير){فاطر :
ص نا
ى ى ى ى
ى
ى يٍ
ت تىىكفَّتٍوي ير يسميىنا ىك يى ٍـ الى
ىح ىد يك يـ اٍل ىم ٍك ي
ْٓ} كقكلو تعالى  ( :ىحتَّ ىى إً ىذا ىجاء أ ى
اؿ ىر ّْ
ب
ت قى ى
ىح ىد يى يـ اٍل ىم ٍك ي
كف){األنعاـ  }ُٔ :كقكلو تعالى  ( :ىحتَّى إً ىذا ىجاء أ ى
ييفىّْرطي ى
اءت ىس ٍك ىرةي اٍل ىم ٍك ًت بًاٍل ىح ّْ
ٍارًج يع ً
ؽ ىذًل ىؾ
كف){المؤمنكف  }ٗٗ :كقكلو تعالى  ( :ىك ىج ٍ
يسند المكت إلى (أتى) بصيغة الفعؿ
نت ًم ٍنوي تى ًح ي
يد){ؽ  }ُٗ :كلـ ٌ
ىما يك ى
الماضي  ،كاَّنما أسنًد إليو بصيغة الفعؿ المضارع لتفيد استم ارره كتك ارره كقكلو
اف كما ىك بًمي و
يو اٍلمك ي ً
يغو كيأٍتً ً
تعالى ( :يتىج َّرعو كالى ي ىك ي ً
ّْ
ّْت
اد ييس ي ي ى ى
ى ى يي ى ى
ت مف يكؿ ىم ىك و ى ى ي ى ى
ىٍ
اب ىغمًيظه){إبراىيـ }ُٕ :
ىك ًمف ىكىرآئً ًو ىع ىذ ه
كمف ذلؾ قكلو تعالى  ( :ىفمى َّما جاء ى و
اؿ إًَّن يك ٍـ
كف {َٔ} قى ى
ى
آؿ ليكط اٍل يم ٍر ىسمي ى
ًً
اؾ ىباٍل ىح ّْ
ؽ
كف {ّٔ} ىكأىتىٍي ىن ى
كف {ِٔ} قىاليكٍا ىب ٍؿ ًج ٍئ ىنا ى
ؾ بً ىما ىك يانكٍا فيو ىي ٍمتىير ى
قى ٍكهـ ُّمن ىك ير ى
كًاَّنا لى ً
كف){الحجر  }ْٔ-َٔ :استعمؿ جاء في قكلو تعالى  ( :ىفمى َّما ىجاء
صادقي ى
ى
ى
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ًً
ى و
كف)
كف) كفي قكلو تعالى ( :قىاليكٍا ىب ٍؿ ًج ٍئ ىن ى
اؾ بً ىما ىك يانكٍا فيو ىي ٍمتىير ى
آؿ ليكط اٍل يم ٍر ىسمي ى
َّ
ألف المجيء كاف في
ألنو أريد مف المجي حضكر فاعمو كمصاحبتو لو  ،ك ٌ
قضية خاصة  ،تتعمؽ بآؿ لكط  ،كبما كانكا فيو يمتركف  ،كاستعمؿ أتى في

اؾ ىباٍل ىح ّْ
ؽ) َّ
ألف الحؽ مف األمكر العامة  ،ككقكلو تعالى :
قكلو تعالى  ( :ىكأىتىٍي ىن ى
ً
اىـ بًاٍل ىح ّْ
كف){المؤمنكف }َٗ :
(ىب ٍؿ أىتىٍي ىن ي
ؽ ىكًاَّنيي ٍـ لى ىكاذيب ى
ٓ-القصد كغير القصد  :ك َّ
أخؼ كثر استعماليا مف دكف
ألف (أتى)
ٌ
(جاء) فيما يشبو معنى المركر عمى الشيء كقكلو تعالى  ( :ىك ىج ىاكٍزىنا بًىبنًي
ً
يؿ اٍلب ٍحر فىأىتىكٍا عمىى قىكوـ يع يكفيكف عمىى أ و َّ
اج ىعؿ
كسى ٍ
ٍ ىٍ ى ى
إً ٍس ىرآئ ى ى ى ٍ ى
ٍ
ىص ىناـ ليي ٍـ قىاليكٍا ىيا يم ى
كف){األعراؼ  }ُّٖ :كقكلو تعالى :
لَّىنا إًلىػينا ىك ىما لىيي ٍـ آلًيىةه قى ى
اؿ إًنَّ يك ٍـ قى ٍكهـ تى ٍجيىمي ى
النم يؿ ٍاد يخميكا مس ً
( ىحتَّى إً ىذا أىتى ٍكا ىعمىى ىك ًادم َّ
اك ىن يك ٍـ ال
الن ٍم ًؿ قىالى ٍ
ىى
ت ىن ٍممىةه ىيا أىيُّيىا َّ ٍ
ً
كف)النمؿ  }ُٖ :كقكلو تعالى  ( :ىحتَّى
اف ىك يجين ي
كدهي ىك يى ٍـ ال ىي ٍش يع ير ى
ىي ٍحط ىمَّن يك ٍـ يسمى ٍي ىم ي
و
ىف
كى ىما فى ىك ىج ىدا ًفييىا ًج ىد نا
استى ٍ
ار يي ًر ي
ط ىع ىما أ ٍ
إً ىذا أىتىىيا أ ٍ
يد أ ٍ
ضيّْفي ي
ىىمىيىا فىأ ىىب ٍكا أىف يي ى
ىى ىؿ قى ٍرىية ٍ
ىينقى َّ
ىج نار){الكيؼ  }ٕٕ :كقكلو تعالى :
اموي قى ى
ت ىعمىٍي ًو أ ٍ
ت التَّ ىخ ٍذ ى
اؿ لى ٍك ًش ٍئ ى
ض فىأىقى ى
كنكا ىي ىرٍكىنيىا ىب ٍؿ ىك يانكا ال
( ىكلىقى ٍد أىتى ٍكا ىعمىى اٍلقى ٍرىي ًة الَّتًي أ ٍيم ًط ىر ٍ
ت ىمطى ىر الس ٍَّكًء أى ىفمى ٍـ ىي يك ي
اىا ين ً
كدم ىيا
كف ين يش نا
كر){الفرقاف  }َْ :كقكلو تعالى  ( :ىفمى َّما أىتى ى
ىي ٍريج ى
مكسى){طو  }ُُ :كقكلو تعالى  ( :ىفمى َّما أىتىاىا ينكًدم ًمف ىش ً
اط ًئ اٍل ىك ًادم
ى
ي ى
ت ىعمى ٍي ًو إًال
األي ىم ًف){القصص  }َّ :كقكلو تعالى  ( :ىما تى ىذ ير ًمف ىش ٍي وء أىتى ٍ
ٍ
الرًم ًيـ){الذاريات }ِْ :
ىج ىعمىتٍوي ىك َّ
ك َّ
ألف األجر الذم يكسبو العبد
ألف (جاء) أقكل مف (أتى) كأأصؿ ؛ ك ى
جيدا ما  ،استعممو مف دكف
يككف عمى عمؿ يقصده
قصدا  ،كيبذؿ فيو ن
ن
(أتى) في قكلو تعالى  ( :ىمف ىجاء بًاٍل ىح ىس ىن ًة ىفمىوي ىخ ٍيهر ّْم ٍنيىا ىك يىـ ّْمف فى ىزوع ىي ٍك ىمئًوذ
ً
كىيي ٍـ ًفي َّ
الن ًار ىى ٍؿ تي ٍج ىزٍك ىف إًال ىما
كف {ٖٗ} ىك ىمف ىجاء بًالسَّي ىّْئ ًة فى يكب ٍ
َّت يك يج ي
آمين ى
كف){النمؿ  }َٗ :كقكلو تعالى  ( :ىمف ىجاء بًاٍل ىح ىس ىن ًة ىفمىوي ىخ ٍيهر ّْم ٍنيىا
يكنتي ٍـ تى ٍع ىممي ى
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كمف جاء بًالسَّي ىّْئ ًة فىبل ي ٍج ىزل الًَّذيف ع ًمميكا السَّي ىّْئ ً
ات إًال ىما ىك يانكا
ى ى
ي
ى
ىى
كف){القصص  }ْٖ :كلـ يرد  :مف أتى بالحسنة .
ىي ٍع ىممي ى

كقد أجمع النحاة عمى َّ
أف (إذا) الشرطية تستعمؿ فيما تحقؽ كقكعو

أك كثر  ،ك(إف) الشرطية فيما احتمؿ أك قؿ ؛ كندر كقكع إحداىما مكقع
ألف لفظ (جاء) أأصؿ ك ُّ
األخرل  ،كال يككف ذلؾ ٌإال لنكتة ببلغية(ُ) ك َّ
أدؿ مف
(أتى)عمى معنى المجيء كحصكؿ معناه ككقكعو  ،فقد كثر كقكعو مف دكف

َّاعةي ىب ٍغتىةن قىاليكٍا ىيا
(أتى) بعد (إذا) كقكلو تعالى  ( :ىحتَّى ًإ ىذا ىجاءتٍيي يـ الس ى
ت تى ىكفَّتٍوي ير يسميىنا ىك يى ٍـ
ىح ىد يك يـ اٍل ىم ٍك ي
ىح ٍس ىرتىىنا){األنعاـ  }ُّ :كقكلو  ( :ىحتَّ ىى إً ىذا ىجاء أ ى
الى يفىّْرطيكف){األنعاـ  }ُٔ :كقكلو تعالى ( :كلً يك ّْؿ أ َّ و
ىجمييي ٍـ الى
ىج هؿ فىًإ ىذا ىجاء أ ى
يمة أ ى
ي
ى
ى
ً
ً
كف){األعراؼ  }ّْ :كقكلو تعالى  ( :ىحتَّى إً ىذا
كف ىس ى
اعةن ىكالى ىي ٍستى ٍقد يم ى
ىي ٍستىأٍخ ير ى
جاءتٍيـ رسميىنا يتىكفَّكىنيـ قىاليكٍا أ ٍىيف ما يكنتيـ تى ٍدعكف ًمف يد ً ً
ضمُّكٍا ىعَّنا
كف المٌو قىاليكٍا ى
ٍ ي ى
ى يٍ ي ي ى ى ٍ يٍ
ى ى
ً
ً
اؿ
يف){األعراؼ  }ّٕ :كقكلو تعالى ( :قى ى
ىك ىش ًي يدكٍا ىعمىى أىنفيس ًي ٍـ أَّىنيي ٍـ ىك يانكٍا ىكاف ًر ى
اف ىك ٍع يد ىربّْي
ىى ىذا ىر ٍح ىمةه ّْمف َّربّْي فىًإ ىذا ىجاء ىك ٍع يد ىربّْي ىج ىعمىوي ىد َّكاء ىك ىك ى
حقِّا){الكيؼ  }ٖٗ :كقكلو تعالى ( :فىًإ ىذا ج ً
امةي اٍل يك ٍب ىرل){النازعات :
اءت الطَّ َّ
ى
ى
ّْ} كقكلو تعالى ( :فىًإ ىذا ج ً
اءت الص َّ
َّاخةي){عبس  }ّّ :فقد كقعت (جاء) في
ى
مكضعا  ،بينما لـ ترد بعد
القرآف الكريـ بعد (إذا) الشرطية في حدكد ْٓ
ن
ًَّ
آمينكا إًف
(إف) الشرطية ٌإال في ثبلثة مكاضع منيا قكلو تعالى  ( :ىيا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
اس ه و
و
ً
جاء يكـ فى ً
صبً يحكا ىعمىى ىما فى ىعٍمتي ٍـ
ؽ بًىن ىبأ فىتىىبييَّنكا أىف تيص ييبكا قى ٍك نما بً ىجيىالىة فىتي ٍ
ى ٍ
ًً
يف){الحجرات  }ٔ :كاستعمؿ (جاء) لداللتيا عمى الحضكر كالمصاحبة ،
ىنادم ى
مصاحبا النبأ الذم جاء بو  ،أم  :جاء ىك كالنبأ ،
كالمعنى إف جاءكـ فاسؽ
ن
كلك قاؿ  :إف أتاكـ  ،الحتمؿ أك القتضى َّأنو أشاع النبأ مف بعيد مف دكف

أف يحضره كيصاحبو .

(ٔ) ٕ٠ظش  :وذاة : ٟدساعاح ي ٟإٌذ ٛاٌمشآٔ( ، ٟإرا) ي ٟاٌمشآْ اٌىش/ُ٠دساعج ٔذ٠ٛج .
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ك َّ
ألف (أتى) عمى شاكمة (إف) الشرطية فقد استعممت بعدىا مف دكف
ً
(جاء) في قكلو تعالى  ( :يق ٍؿ أ ىأ
َّاعةي
اب المٌو أ ٍىك أىتىتٍ يك يـ الس ى
ىرٍىيتي يكـ إً ٍف أىتىا يك ٍـ ىع ىذ ي
ىغ ٍير المٌ ًو تى ٍدعكف إًف يكنتيـ ً ً
ىرٍىيتى يك ٍـ
يف){األنعاـ َْ} كقكلو تعالى  ( :يق ٍؿ أ ىأ
صادق ى
ي ى
ٍ ى
أى ى
َّ ً
كف){األنعاـ :
اب المٌ ًو ىب ٍغتىةن أى ٍك ىج ٍي ىرةن ىى ٍؿ يي ٍيمى ي
إً ٍف أىتىا يك ٍـ ىع ىذ ي
ؾ إً ٌال اٍلقى ٍكيـ الظال يم ى
ً
ىرٍىيتي ٍـ إً ٍف أىتىا يك ٍـ ىع ىذ يابوي ىب ىياتنا أ ٍىك ىنيى نا
ْٕ} كقكلو تعالى  ( :يق ٍؿ أ ىأ
ار َّما ىذا ىي ٍستى ٍع ًج يؿ م ٍنوي
ً
ً و
ؼ ىما
ص ي
اٍل يم ٍج ًريم ى
كف){يكنس  }َٓ :كقكلو تعالى ( :فىًإ ٍف أىتىٍي ىف بًفىاح ىشة فى ىعمى ٍي ًي َّف ن ٍ
عمىى اٍلم ٍحص ىن ً
ات ًم ىف اٍل ىع ىذ ً
اب){النساء  }ِٓ :كلـ تيستعمؿ (أتى) بعد (إذا)
ى
ي ى
ٌإال في أربعة مكاضع .
ألف لفظ (جاء) أأصؿ ك ُّ
ك َّ
أدؿ مف (أتى)عمى معنى المجيء كحصكؿ
ألف (إذ) الظرفية تستعمؿ ظرفنا لما مضى  ،فيي ظرؼ لما
معناه ككقكعو ؛ ك ٌ
قد كقع كحصؿ  ،دخمت (إذ) عمى (جاء) مف دكف (أتى) في مكاضع كثيرة

ض َّريعكٍا){األنعاـ  }ّْ :كقكلو تعالى :
كقكلو تعالى  ( :ىفمى ٍكال ًإ ٍذ ىج ي
ٍس ىنا تى ى
اءى ٍـ ىبأ ي
(فىما ىكاف ىد ٍعكاىـ إً ٍذ جاءىـ بأٍس ىنا إً ٌال أىف قىاليكٍا إًَّنا يكَّنا ى ً ً
يف){األعراؼ }ٓ :
ظالم ى
ى يٍ ى ي
ى ى ى يٍ
كقكلو تعالى  ( :ىك ىما ىم ىن ىع َّ
ث
اءى يـ اٍليي ىدل إً ٌال أىف قىاليكٍا أىىب ىع ى
اس أىف يي ٍؤ ًمينكٍا إً ٍذ ىج ي
الن ى
اءى ٍـ
اسأ ٍ
ىؿ ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
يؿ إً ٍذ ىج ي
المٌوي ىب ىش نار َّر يسكنال){اإلسراء  }ْٗ :كقكلو تعالى ( :فى ٍ
ً
كر){اإلسراء  }َُُ :كقكلو
كسى ىم ٍس يح نا
فىقى ى
اؿ لىوي ف ٍرىع ي
كف إًّْني الظينُّ ىؾ ىيا يم ى
ىضمَّنًي ىع ًف ّْ
الذ ٍك ًر ىب ٍع ىد إً ٍذ ىجاءنًي){الفرقاف  }ِٗ :كقكلو تعالى :
تعالى ( :لىقى ٍد أ ى
ًَّ
كد فىأ ٍىر ىسٍم ىنا ىعمى ٍي ًي ٍـ
آمينكا ا ٍذ يك يركا نً ٍع ىمةى المَّ ًو ىعمى ٍي يك ٍـ إً ٍذ ىجاءتٍ يك ٍـ يجين ه
( ىيا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
كدا لَّـ تىركىا ك ىكاف المَّو بًما تىعمميكف ب ً
ير){األحزاب  }ٗ :كلـ تدخؿ
ص نا
يحا ىك يجين ن ٍ ى ٍ ى ى ى ي ى ٍ ى ى ى
ًر ن
(إذ) عمى (أتى) بؿ دخمت عمى (آتى) التي ىي بمعنى (أعطى)

كلمعمة نفسيا دخمت (لقد) ك(قد) المتاف تفيداف التككيد كالتحقيؽ دخمتا

عمى (جاء) مف دكف (أتى) في مكاضع كثيرة كقكلو تعالى  ( :ىكلىقى ٍد ىجاء يكـ
ات ثيَّـ اتَّ ىخ ٍذتيـ اٍل ًع ٍج ىؿ ًمف بعًد ًه كأىنتيـ ى ً
ُّمكسى بًاٍلبي ىّْن ً
كف){البقرة  }ِٗ :كقكلو
ى
ظال يم ى
ى
ىٍ ى ٍ
ي
ً
ً
ً
َّ
تعالى  ( :يق ٍؿ قى ٍد ىجاء يك ٍـ ير يس هؿ ّْمف قىٍبمي بًاٍل ىبي ىّْنات ىكبًالذم يقٍمتي ٍـ){آؿ عمراف :
59

الر يسك يؿ بًاٍل ىح ّْ
ُّٖ} كقكلو تعالى  ( :ىيا أىيُّيىا َّ
ؽ ًمف
اس قى ٍد ىجاء يك يـ َّ
الن ي
َّرّْب يكـ){النساء  }َُٕ :كقكلو تعالى ( :كلىقى ٍد جاءىـ ّْمف األنباء ما ًف ً
يو
ى ي ى
ى ى
ى
يم ٍزىد ىجهر){القمر  }ْ :كلـ تدخؿ (قد) أك (لقد) عمى (أتى) بؿ دخمتا عمى
(آتى) التي ىي بمعنى (أعطى)

كمما أكىـ أىؿ المغة بكحدة معنيييما ذكرىما م نعا في عدة مكاضع ،
ات ىيتىفىطَّ ٍرىف ًم ٍنوي كتىن ىش ُّ
ؽ
كقكلو تعالى ( :لىقى ٍد ًج ٍئتي ٍـ ىش ٍينئا إً ِّدا {ٖٗ} تى ىك ي
َّم ىاك ي
اد الس ى
ى
ض ىكتى ًخ ُّر اٍل ًج ىبا يؿ ىى ِّدا {َٗ} أىف ىد ىع ٍكا لً َّمر ٍح ىم ًف ىكلى ندا {ُٗ} ىك ىما ىي ىنب ًغي
األر ي
ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ُّ
ً
َّ
األر ً
ض ًإال آتي
َّم ىاكات ىك ٍ
ل َّمر ٍح ىم ًف أىف ىيتخ ىذ ىكلى ندا {ِٗ} إف يكؿ ىمف في الس ى
ً
ُّ ً ً
ام ًة
َّ
الر ٍح ىم ًف ىع ٍب ندا {ّٗ} لىقى ٍد أ ٍ
ص ي
ىح ى
اى ٍـ ىك ىع َّد يى ٍـ ىع ِّدا {ْٗ} ىك يكميي ٍـ آتيو ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
فى ٍرندا){مريـ  }ٗٓ-ٖٗ :قاؿ ( :لىقى ٍد ًج ٍئتي ٍـ ىش ٍينئا إً ِّدا) فاستعمؿ المجيء ألمريف :
لما ىعظي ىـ فيو كفرىـ كادعاؤىـ َّ
كلدا  ،كلحضكرىـ ىذا االدعاء
أف ﵀ ن
ً
ُّ ً ً
ام ًة فى ٍرندا)
كمبلزمتيـ ٌإياه  ،كقاؿ ( :إًال آتًي َّ
الر ٍح ىم ًف ىع ٍب ندا) ( ىك يكميي ٍـ آتيو ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
فاستعمؿ اإلتياف لمتعبير عف يسر حصكؿ إتيانيـ ا﵀ بيذيف الحاليف  :الفردية
كالعبكدية  ،مع ضركرة التنبيو عمى َّ
أف اسـ الفاعؿ كصيغتي المضارع ،

كاألمر  ،كرد مف اإلتياف كلـ يرد مف المجيء .
ت بً ًو قى ٍك ىميىا تى ٍح ًمميوي قىاليكا ىيا ىم ٍرىي يـ لىقى ٍد ًج ٍئ ًت ىش ٍينئا
ككقكلو تعالى ( :فىأىتى ٍ
ت بً ًو) َّ
ألنيا كانت في مكاف تكارت فيو عف أنظار
فى ًريِّا){مريـ  }ِٕ :قاؿ (فىأىتى ٍ
الناس  ،ك(أتى) تستعمؿ مف دكف جاء ليذا الغرض  ،كقاؿ (لىقى ٍد ًج ٍئ ًت ىش ٍينئا
فى ًريِّا) فاستعمؿ المجيء َّ ،
ألنيـ ارادكا اتياميا بشيء  ،ىعظي ىـ أمره  ،كتحضره
كتصاحبو  ،بؿ تحممو  ،كقكلو تعالى ( :قىاليكٍا أ ً
يكذ ىينا ًمف قىٍب ًؿ أىف تىأٍتً ىينا ىك ًمف
ىب ٍعًد ىما ًج ٍئتىىنا){األعراؼ  }ُِٗ :قاؿ ابف عاشكر في تفسير ىذه اآلية :
((كاإلتياف كالمجيء مترادفاف  ،فذكر المجيء بعد اإلتياف ليس الختبلؼ
المعنى  ،كلكنو لمتفنف ككراىية إعادة المفظ  ،كاإلتياف كالمجيء مدلكليما
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(ُ)
نكىت بو
كمف قبمو إلى ما َّ
كاحد)) كليس األمر كما قاؿ  ،بؿ لـ يفطف ىك ى
َّ
بأف القرآف الكريـ استعمؿ مف اإلتياف الصيغ الثبلث  :الماضي  ،كالمضارع

 ،كاألمر  ،كلـ يستعمؿ مف المجيء ٌإال صيغة الفعؿ الماضي  ،فاستعمؿ
الماضي مف المجيء مف دكف اإلتياف في قكلو تعالى  ( :ىك ًمف ىب ٍعًد ىما ًج ٍئتىىنا)
َّ
ألنو يفيد حصكلو ؛ ك َّ
ألف المراد حصكؿ األذل في غياب اإلتياف ؛ فيككف

اإلتياف بمثابة فعؿ غير حاصؿ ؛ لذلؾ استعمؿ المضارع مف اإلتياف مف
دكف المجيء فقاؿ ً ( :مف قىٍب ًؿ أىف تىأٍتً ىينا) كلـ يقؿ  :مف قبؿ أف تجيئنا ؛

كلمثؿ ىذا الفرؽ بينيما كنحكه كغيره مما تقدـ ذكره لـ ترد صيغة الفعؿ
يؽ ىعمىى أىف الَّ أىقيك ىؿ
المضارع مف المجيء  ،كمف ذلؾ قكلو تعالى  ( :ىح ًق ه
ىعمىى المٌ ًو إً ٌال اٍل ىح َّ
يؿ {َُٓ}
ؽ قى ٍد ًج ٍئتي يكـ بًىبي ىّْن وة ّْمف َّرّْب يك ٍـ فىأ ٍىرًس ٍؿ ىم ًع ىي ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
ًً
ٍت بًيا إًف يك ى ً
نت ًج ٍئ ى ً و ً
قى ى
اؿ إًف يك ى
نت م ىف الصَّادق ى
صاهي
يف {َُٔ} فىأىٍلقىى ىع ى
ت ب ىآية فىأ ى
ً ً
ً
يف){األعراؼ :
يف {َُٕ} ىكىن ىز ى
اف ُّمبً ه
فىًإ ىذا ًى ىي ثي ٍع ىب ه
ع ىي ىدهي فىًإ ىذا ى ىي ىب ٍي ى
ضاء ل َّمناظ ًر ى
َُٓ }َُٖ-استعمؿ لفظ المجيء ال اإلتياف فقاؿ ( :قى ٍد ًج ٍئتي يكـ بًىبي ىّْن وة ّْمف
كتأمؿ قكلو
َّرّْب يك ٍـ) لبلىتماـ بالبينة كىي معجزتاه الظاىرتاف المذككرتاف  ،ى
ت بًآي وة فىأ ً
ت) ألنَّو تعبير عف عمؿ قد
ٍت بًيىا) قاؿ ( ًج ٍئ ى
تعالى ( :إًف يك ى
نت ًج ٍئ ى ى
حصؿ  ،كلمقياـ بو أكؿ مرة فيك يحتاج إلى قكة في الفعؿ  ،كقاؿ (فىأ ً
ٍت) َّ
ألنو
عمؿ لـ يحصؿ بعد ؛ كلمقياـ بو لممرة الثانية ؛ َّ
ألف إعادة فعؿ الشيء تككف
أيسر كأسيؿ  ،لذلؾ قاؿ ( :فىأ ً
ٍت بًيىا) كلـ يقؿ  :فجئ بيا  ،كلمثؿ ىذا الفرؽ
بينيما كنحكه كغيره مما تقدـ لـ ترد صيغة فعؿ األمر مف المجيء .

أف ثمة فرقنا بيف المجيء كاإلتياف  ،كاف َّ
فأنت ترل َّ
دؽ كصعب
التعرؼ إليو  ،عمى الرغـ مف إجماع أىؿ المغة عمى َّ
أف المجيء أقرب
ٌ

(ٔ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش . ٕٗ2/2
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األلفاظ المرادفة لئلتياف  ،بؿ جعمو أصحاب كتب الكجكه ككثير مف أىؿ

المغة كالتفسير أحدىما يعني اآلخر بعينو .

كصفكة القكؿ َّ
أف الكجكه الستة عشر التي نسبيا أصحاب كتب الكجكه

إلػػى اإلتيػػاف قػػد اختمقكىػػا بػػأربع ط ارئػػؽ  :بجعمػػو بمعػػاني مرادفاتػػو أك بػػذكر مػػا
أفاد كخالؼ المعنى المػراد  ،كبجعمػو بمعػاني السػياؽ  ،كبإقحػاـ معػاني الكنايػة

كما تيكسّْع فيو في باب الكجكه  ،كبتأكيؿ صفات ا﵀ سبحانو

ٗ-اإلخراج  :قاؿ الحيرم (( :اإلخراج عمى ثبلثة أكجو :
أحدىا  :بمعنى اإلنبات كقكلو تعالى ( :كأ ى ً
ىخ ىرىج
َّماء ىماء فىأ ٍ
ىنز ىؿ م ىف الس ى
ى
بً ًو ًمف الثَّمر ً
ات ًرٍزقان لَّ يك ٍـ){البقرة }ِِ :
ى ىى
(كالمٌوي يم ٍخ ًرهج َّما يكنتي ٍـ
كالثاني  :بمعنى اإلظيار  ،كقكلو تعالى  :ى

كف){البقرة }ِٕ :
تى ٍكتي يم ى

(ك ىكأىيّْف ّْمف قى ٍرىي وة ًى ىي أى ىش ُّد
كالثالث  :اإلخراج نفسو  ،كقكلو تعالى  :ى
(ُ)
ىىمى ٍك ىناىـ فىبل ىن ً
اص ىر لىيي ٍـ){محمد ))}ُّ :
قي َّكةن ّْمف قى ٍرىيتً ىؾ الَّتًي أ ٍ
ىخ ىر ىجتٍ ىؾ أ ٍ ي ٍ

جعؿ اإلخراج بمعنى اإلنبات في الكجو األكؿ في قكلو تعالى :
ى
ىخرج بً ًو ًمف الثَّمر ً
(كأ ى ً
ات ًرٍزقان لَّ يك ٍـ) كالمراد اإلخراج بعينو
َّماء ىماء فىأ ٍ ى ى
ى ىى
ىنز ىؿ م ىف الس ى
ى
 ،كلك قيؿ  :فأنبت بو مف الثمرات رزقنا لكـ  ،ألفاد تذكيرنا بمراحؿ نمك
فمما لـ يكف
النبات مف بدء ككنو حبة كبذرة إلى أف صارت شجرة مثمرة َّ ،

بالم ىحصَّؿ النيائي الناتج مف نعمة المطر استعمؿ
المراد ىذا  ،كاَّنما تذكيرنا ي
ات) كاذا قي ً
ىخرج بً ًو ًمف الثَّمر ً
صد تذكير اإلنساف
اإلخراج ال اإلنبات كقاؿ ( :فىأ ٍ ى ى
ى ىى
بمعنى نمك شيء كمراحؿ تطكره استعمؿ اإلنبات ال اإلخراج كما جاء ىذا في
قكلو تعالى َّ :
األر ً
ض ىن ىباتنا){نكح  }ُٕ :فاستعمؿ اإلنبات
(كالموي أ ى
ىنبتى يكـ ّْم ىف ٍ
ى

(ُ) كجكه القرآف ص َّْٗ-
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لمحاجة إلى معناه في سياؽ ىذه اآلية  ،ألنَّو أراد التنبيو عمى َّ
((أف اإلنساف
ىك مف كجو نبات  ،مف حيث َّ
إف بدأه كنشأه مف التراب  ،ك َّأنو ينمك نمكه))

(ُ)

كجعؿ اإلخراج بمعنى اإلظيار في الكجو الثاني في قكلو تعالى :
ى
كف) كاإلظيار نقيض الكتماف  ،كاإلخراج نقيض
(كالمٌوي يم ٍخ ًرهج َّما يكنتي ٍـ تى ٍكتي يم ى
ى
اإلدخاؿ  ،كالقمب كالكعاء يدخؿ المرء أس ارره فيو  ،ثـ يكتميا كيسترىا بمعنى
ال يكشؼ عنيا كيظيرىا  ،كا﵀ سبحانو كتعالى يفعؿ ما ىك أعظـ مف كشؼ

أسرارىـ  ،كىك إخراجيا مف مقرىا في القمكب .

كالدليؿ عمى َّ
أف اإلخراج ليس مف األلفاظ المشتركة جعمو في الكجو

الثالث يعني اإلخراج نفسو  ،كىذا يعني َّ
أف الكجييف اآلخريف ال يعنياف
اإلخراج نفسو  ،فالفرؽ كاضح بيف اإلخراج كاإلظيار كاإلنبات  ،فالخركج ىك

النفاذ عف الشيء  ،كاخراجو مف مقره كىك نقيض الدخكؿ

(ِ)

كالظيكر  :بركز

الشيء كانكشافو(ّ)كالنبات كاإلنبات يدؿ عمى نماء في مزركع ثـ يستعار

(ْ )

أف أىؿ المغة أنفسيـ قد بيَّنكا َّ
فأنت ترل َّ
أف لكؿ لفظ معناه الخاص بو ،
فجعؿ اإلخراج بمعنى اإلنبات في الكجو األكؿ  ،كبمعنى اإلظيار في الكجو

الثاني تحريؼ لداللة اإلخراج في شكاىد ىذيف الكجييف

كاإلنبات  ،كاإلظيار  ،كاإلخراج  ،معاف متقاربة  ،كالمعاني المتقاربة
أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في باب الكجكه  ،كىذا ىك الذم َّ
مكف
الحيرم كغيره مف أصحاب كتب الكجكه مف اختبلؽ األكجو  ،ذلؾ بجعؿ
(ُ) المفردات ص َِٓ
(ِ) ينظر  :العيف لمفراىيدم ص ِّٔ كمقاييس المغة ص ِْٓ  ،كالمفردات لمراغب ص
ُُٓ
(ّ) ينظر  :مقاييس المغة ص ْٓٓ .
(ْ) ينظر  :مقاييس المغة ص َٖٖ.
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المفظ بمعاني مرادفاتو  ،لجكاز كقكع بعضيا مكقع بعض لتقارب معانييا ،

كاأللفاظ المترادفة ميما اشتد ترادفيا ال َّ
بد مف أف تككف بينيا فركؽ معنكية
خاصة  ،كىي المعاني المقصكدة في القرآف الكريـ  ،فجعؿ المفظ بمعاني

كي ُّ
ىدما لظاىرة الترادؼ
نا
عد تحريفنا
مرادفاتو يي ي
ظاىر لداللة النص القرآني  ،ي
عد ن
في لغة القرآف الكريـ ؛ ذلؾ بتحكيؿ ألفاظو إلى كجكه

٘-اإلخالد  :ذكر الدامغاني كابف الجكزم َّ
أخمد في القرآف عمى
أف ى
معنييف :
ىخمى ىد إًلىى
(كلى ًػكَّنوي أ ٍ
أحدىما  :بمعنى الميؿ  ،كمنو قكلو تعالى  :ى
األىٍر ً
ض){األعراؼ }ُٕٔ :

ب أ َّ
ىف ىمالىوي
(ي ٍح ىس ي
كالثاني  :بمعنى التخميد  ،كمنو قكلو تعالى  :ى
(ُ)
ىخمى ىدهي){اليمزة ))}ّ :
أٍ
( ِ)

قاؿ الخميؿ (( :كأخمد فبلف إلى كذا  ،أم  :ركف إليو كرضي بو))
كقاؿ ابف فارس (( :الراء كالكاؼ كالنكف أصؿ كاحد ُّ
قكة فركف
يدؿ عمى َّ
الشيء جانبو األقكل)) (ّ) كقاؿ (( :الخاء كالبلـ كالداؿ أصؿ كاحد ُّ
يدؿ عمى
أيضا  ،كمنو جنة
الثبات كالمبلزمة  ،فيقاؿ  :ىخمى ىد  :أقاـ  ،كأخمد ،
ن
الخمدَََكيقكلكف  :رجؿ يمخمَّد كرجؿ يمخمًد  :إذا أبطأ عنو المشيب  ،كىك
مف الباب ؛ َّ
أخمد إلى
ألف الشباب قد الزمو  ،كالزـ ىك الشباب  ،كيقاؿ  :ى
ىخمى ىد إًلىى
(كلى ًػكَّنوي أ ٍ
األرض  :إذا لصؽ بيا  ،قاؿ ا﵀ تعالى  :ى
األ ٍىر ً
اف
ض){األعراؼ َّ }ُٕٔ :
(يطي ي
كؼ ىعمى ٍي ًي ٍـ ًكٍل ىد ه
فأما قكلو تعالى  :ى
(ُ) ينظ ػػر  :الكج ػػكه كالنظ ػػائر لم ػػدامغاني ص ٕٔ كنزى ػػة األع ػػيف الب ػػف الجػػػكزم ص ُْ
كمنتخب قرة العيكف ص ِٕ
(ِ) العيف ص ُِٔ
(ّ) مقاييس المغة ص ّْٗ
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َّ
الخٍمد  ،كىك البقاء  ،أم  :ال يمكتكف ،
كف){اإلنساف  }ُٕ :فيك مف ي
ُّم ىخم يد ى
الخمىد  ،ك ً
كقاؿ آخركف  :مف ً
الخمى يد  ،جمع ًخمى ىدة  ،كىي القيرط فقكلو ُّ َّ
كف)
(م ىخم يد ى
ٍ
ألف ً
أم  :يمقىَّرطكف مشنَّفكفَََكىذا قياس صحيح ؛ َّ
الخمى ىدة مبلزمة لؤليذف ،
كس ّْمي بذلؾ ؛ َّ
ألنو مستقر في القمب ثابت)) (ُ )كقاؿ ابف
ك ى
الخمىد  :الباؿ  ،ي
مكدا ،
كخمى ىد بالمكاف يخميد يخ ن
كخمكندا  :بقي كأقاـَََ ى
سيده (( :خمٌ ىد يخميد يخٍم ندا ي

كأخمى ىد  :أقاـَََكخمى ىد إلى األرض  ،كأخمى ىد  :أقاـ فييا  ،كماؿ إلييا  ،كفي
ىخمى ىد إًلىى األ ٍىر ً
ض){األعراؼ َََ}ُٕٔ :كأخمى ىد بصاحبو :
(كلى ًػكَّنوي أ ٍ
التنزيؿ  :ى
(ِ )
تبرم الشيء مف اعتراض الفساد ،
لزمو)) كقاؿ الراغب (( :الخمكد ىك ّْ
كبقاؤه عمى الحالة التي ىك عمييا  ،كك ٌؿ ما يتباطأ عنو التغيير كالفساد تصفو
العرب بالخمكد  ،كذلؾ لطكؿ مكثيا ال لدكاـ بقائياَََثـ استعير لممبقي

دائما  ،كالخمكد في الجنة بقاء األشياء عمى الحالة التي عمييا مف غير
ن
بفى  ،كالحكـ عميو بككنو
اعتراض الفساد عميياَََكاخبلد الشيء جعمو يم ن
ىخمى ىد إًلىى األ ٍىر ً
ض){األعراؼ }ُٕٔ :
(كلى ًػكَّنوي أ ٍ
قى  ،كعمى ىذا قكلو تعالى  :ى
يم ٍب ن
(ّ)
ركف إلييا ِّ
ظانا َّأنو يخمد فييا))
أم  :ى
جعؿ الدامغاني كابف الجكزم أخمد في الكجو الثاني يعني الخمكد
ىخمى ىد
(كلى ًػكَّنوي أ ٍ
بعينو  ،كجعبله في الكجو األكؿ بمعنى الميؿ في قكلو تعالى  :ى
إًلىى األ ٍىر ً
ض) كقد تقدـ َّ
أف أىؿ المغة جعمكا أخمد في ىذا الشاىد بمعنى  :ركف
إلييا  ،كلصؽ بيا  ،كماؿ إلييا  ،كأقاـ فييا  ،كلزميا  ،أم َّ :
أف أىؿ المغة

لـ يعينكا لػ(أخمد) معنى الميؿ كما جاء في باب الكجكه  ،بؿ جعمكه أحد
(ُ) مقاييس المغة ص ِٔٔ
(ِ) المحكـ كالمحيط األعظـ ُّٖٓ/كينظر  :لساف العرب ُِْٓ/

(ّ) المفػ ػػردات ص َُٔ كينظػ ػػر  :عمػ ػػدة الحفػ ػػاظ ُ َِٓ-ُٓٗ/كبصػ ػػائر ذكم التمييػ ػػز
لمفيركزآبادم َِٓٔ-ٓٓٗ/
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معانييا  ،ىذا مف جية كمف جية أخرل َّ
فإف معنى الرككف كالمصكؽ أقكل
كأشد مف معنى الميؿ  ،فيما أقرب منو إلى معنى اإلخبلد  ،كأقرب منيا

جميعا معنى اإلقامة كالمزكـ ؛ َّ
ألف ىذا ىك معنى الخمكد كمااشتؽ منو ،
ن
كتأمؿ َّ
أف ابف الجكزم نفسو قبؿ أف يعيّْف كجو الميؿ
كأبعدىا معنى الميؿ َّ ،
في النزىة قاؿ في النزىة نفسيا (( :قاؿ أبك الحسيف بف فارس المغكم :
(ُ)

كمع ذلؾ عيَّف

أخمد إلى األرض  :لصؽ بيا))
يقاؿ  :أخمد  :إذا أقاـَََك ى
لػ(أخمد) معنى الميؿ  ،فمـ يأخذ بالمعنى القريب كال األقرب بؿ بالمعنى األبعد

تقدـ ما جاء في كتب المغة كمثمو جاء في كتب التفسير  ،قاؿ
ىخمى ىد إًلىى األ ٍىر ً
ض) يعني  :ركف إلى
(كلى ًػكَّنوي أ ٍ
الطبرم (( :عف سعيد بف جبير ى
األرضَََنزع إلى األرضَََعف مجاىد  :أخمد  :سكفَََعف

الس ّْ
ُّدمَََفاتبع ىكاه كركف إليياَََكأصؿ اإلخبلد في كبلـ العرب :
اإلبطاء كاإلقامة  ،يقاؿ منو  :أخمد فبلف بالمكاف إذا أقاـ بوَََككاف
(ِ)

بعض البصرييف يقكؿ  :معنى قكلو  :أخمد  :لزـ كتقاعس كأبطأ))

((أم :

سكف إلى لذاتيا  ،كأصؿ اإلخبلد المزكـ  ،يقاؿ  :أخمد فبلف بالمكاف أقاـ بو
فكأف المعنى  :لزـ َّلذات األرض  ،فعبَّر عنيا باألرض ؛ َّ
كلزموَََ َّ
ألف

متاع الدنيا عمى كجو األرض))(ّ) كىا ىك ابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في
ىخمى ىد إًلىى
أخمد بمعنى ى
(كلى ًػكَّنوي أ ٍ
النزىة كالمنتخب جعؿ ى
ماؿ في قكلو تعالى  :ى
ىخمى ىد إًلىى األ ٍىر ً
ً
ض) أم :
(كلى ًػكَّنوي أ ٍ
األ ٍىرض) قاؿ في تفسيره (( :قكلو تعالى  :ى
ركف إلى الدنيا كسكفَََكفي معنى الكبلـ قكالف :
أحدىما َّ :أنو ركف إلى أىؿ الدنيا .

(ُ) نزىة األعيف ص ُْ
(ِ) جامع البياف ُِٗٓ/
(ّ) الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي َِِٕ/
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كالثاني  :أنَّو ركف إلى شيكات الدنيا))(ُ)فالكجو الذم قاؿ بو في باب

الكجكه لـ يقؿ بو في باب التفسير  ،كالصحيح كما تبيَّف مف كتب المغة

أخمد في شاىد الكجو األكؿ ىك معنى اإلقامة
كالتفسير أ َّف أقرب المعاني إلى ى
كالمزكـ  ،كىذا يعني أنَّو باؽ عمى معناه .
فبل بأس في أف نجعؿ اإلخبلد بمعنى الميؿ كاف كاف أبعد المعاني

يخر  ،كما داـ الغرض مف جعمو بيذا المعنى أك
عنو ماداـ يقترف بالمعاني األ ى
ذاؾ اإليضاح كالتعريؼ كما ىك حاصؿ في كتب المغة كالتفسير  ،لكف البأس
ك ٌؿ البأس  ،أف نجعمو بمعنى الميؿ عمى سبيؿ الفطع كالتعييف  ،كما ىك
حاصؿ في كتب الكجكه ؛ َّ
ألف في ذلؾ تحريفنا لداللتو
-ٙاإلدراؾ  :ق ػػاؿ ال ػػدامغاني (( :تفس ػػير اإلدراؾ عم ػػى أربع ػػة أكج ػػو :

ألجمو  ،كلحؽ  ،كاجتمع  ،كرأل .

فكجو منيا  ،:أدركو  :ألجمو  ،فذلؾ قكلو في سكرة يكنس  ( :ىحتَّى

ؽ){يكنس  }َٗ :بمعنى  :ألجمو
إً ىذا أ ٍىد ىرىكوي اٍل ىغ ىر ي
كالكجو الثاني  ،أدرؾ  :أم  :لحؽ  ،فذلؾ قكلو في سكرة الشعراء :

كف){يكنس  }ُٔ :أم  :يممحقكف
(قى ى
ىص ىح ي
كسى إًَّنا لى يم ٍد ىريك ى
اؿ أ ٍ
اب يم ى
كالكجو الثالث َّ ،ادارؾ  ،أم  :اجتمع  ،فذلؾ قكلو تعالى في سكرة
النمؿ ( :ب ًؿ َّادار ىؾ ًعٍمميـ ًفي ً
األخ ى ًرة){النمؿ  }ٔٔ :أم  :اجتمع  ،ككقكلو
ى
ي يٍ
ى
ً
ً
يعا){األعراؼ }ّٖ :
تعالى في سكرة األعراؼ  ( :ىحتَّى إً ىذا َّاد ىاريككٍا فييىا ىجم ن
كالكجو الرابع  ،اإلدراؾ  :الرؤية  ،قكلو تعالى في سكرة األنعاـ ( :ال

ص ىار){األنعاـ  }َُّ :يعني  :ال تراه
ص يار ىك يى ىك يي ٍد ًر ي
ؾ األ ٍىب ى
تي ٍد ًريكوي األ ٍىب ى
(ِ)
األبصار  ،كىك يرل األبصار))
(ُ) زاد المسير ِِِّ/
(ٕ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٘. ٙ
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اإللجاـ  ،كالمحكؽ  ،كاالجتماع  ،كما جاء في األكجو الثبلثة األكلى

قريبة مف معنى اإلدراؾ  ،كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب
الترادؼ ال في باب الكجكه .

قاؿ ابف فارس (( :الداؿ كالراء كالكاؼ أصؿ كاحد  ،كىك لحكؽ

ؾ الطريدة  :إذا كانت ال
الشيء بالشيء ككصكلو إليو  ...كيقاؿ  :فرس ىد ىر ي
أما قكلو تعالى :
تفكتو طريدة  ،كيقاؿ  :أدرؾ الغبلـ كالجارية  :إذا بمغا َّ ...
(ب ًؿ َّادار ىؾ ًعٍمميـ ًفي ً
األخ ى ًرة){النمؿ  }ٔٔ :فيك مف ىذا ؛ َّ
ألف عمميـ أدركيـ
ى
ي يٍ
ى
(ُ)
كالد ٍرج  ،لكف َّ
((الد ٍرؾ َّ
َّ
الد ٍرج
في اآلخرة حيف لـ ينفعيـ)) كقاؿ الراغب :

اعتبار بالصعكد  ،ك َّ
اعتبار بالحدكر  ،كليذا قيؿ درجات الجنة ،
نا
الدرؾ
نا
يقاؿ
كدركات النار  ...كقاؿ (( :ب ًؿ َّادار ىؾ ًعٍمميـ ًفي ً
األخ ىرًة){النمؿ  }ٔٔ :أم :
ى
ي يٍ
ى
كصؿ إلى السككف بألؼ الكصؿ  ...كقاؿ
تدارؾ فأيدغمت التاء في الداؿ  ،كتي ّْ
الحسف  :معناه  :جيمكا أمر اآلخرة كحقيقتو انتيى عمميـ في لحكؽ اآلخرة

فجيمكىا))

(ِ)

ك َّ
ألف األكجو المبنية عمى الترادؼ ليس كجو منيا أكلى مف غيره ؛

َّ
ألف جميعيا كاحدة مف جية ترادفيا  ،جاز تعدد أكجو الشاىد الكاحد ،

مثبل َّ
أف الفيركزآبادم لـ يجعؿ اإلدراؾ
كاستبداؿ بعضيا ببعض  ،مف ذلؾ ن
في الكجو األكؿ بمعنى اإللجاـ كما فعؿ الدامغاني بؿ جعمو ((بمعنى :

ؽ) أم  :ألجأه كاضطره))(ّ)ككذلؾ
اإللجاء كاالضطرار  ( :ىحتَّى ًإ ىذا أ ٍىد ىرىكوي اٍل ىغ ىر ي
لـ يعيّْف المفسركف لئلدراؾ ىنا معنى مف دكف غيره  ،فقد قاؿ الطبرم :

ؽ) يقكؿ  :حتى إذا أحاط بو الغرؽ)) (ْ )كقاؿ
((( ىحتَّى إً ىذا أ ٍىد ىرىكوي اٍل ىغ ىر ي
(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص .ٕ24
(ٕ) اٌّفشداح ص ٗ.ٔ2٘-ٔ2
(ٖ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ.ٖٔٓ/
(ٗ) جاِع اٌت١اْ ٕٔ.ٔ2ٙ/
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ؽ) أم  :نالو ككصمو))
القرطبي  ((( :ىحتَّى إً ىذا أ ٍىد ىرىكوي اٍل ىغ ىر ي
ؽ) لحقو)) (ِ) كىذا جائز في باب التفسير  ،فبل يككف
((( ىحتَّى إً ىذا أ ٍىد ىرىكوي اٍل ىغ ىر ي
(ُ)

كقاؿ البيضاكم :

ىناؾ تحريؼ لداللة المفظ القرآني َّ ،
بأم
ألف التفسير يراد بو إيضاح المعنى ّْ

مرادؼ كاف يحقؽ ىذا الغرض فبل يتطمب تعييف المعنى ٌ ،إال َّ
أف التحريؼ
يككف في كتب الكجكه ؛ َّ
ألف الكجكه يتطمب تعييف معانييا كالقطع بيا .

اإلدراؾ والرؤية  :كالدليؿ عمى َّ
أف أصحاب كتب الكجكه لـ يكف

ييميـ مف الكجكه التي ينسبكنيا إلى ما شاؤكا مف األلفاظ أف تككف صحيحة
ٌ
أـ غير صحيحة  ،مكافقة لمعقيدة أـ ال  ،لـ يكف يعنييـ ىذا كمٌو سكل

اختبلؽ الكجكه  ،كأكضح دليؿ عمى ذلؾ َّ
أف الدامغاني كالفيركزآبادم جعبل
َّ
ص يار
اإلدراؾ في الكجو الرابع بمعنى الرؤية في قكلو تعالى ( :ال تي ٍد ًريكوي األ ٍىب ى
(ّ)
أم تعميؽ كاف  ،في حيف َّ
أف ىذا المعنى
ىك يى ىك يي ٍد ًر ي
ص ىار) كمف دكف ٌ
ؾ األ ٍىب ى

مختمؼ فيو ٌأيما اختبلؼ مف الناحية العقائدية  ،قاؿ الطبرم (( :اختمؼ
َّ
ص ىار) فقاؿ
ص يار ىك يى ىك يي ٍد ًر ي
ؾ األ ٍىب ى
أىؿ التأكيؿ في تأكيؿ قكلو ( :ال تي ٍد ًريكوي األ ٍىب ى
بعضيـ  :معناه  :ال تحيط بو األبصار  ،كىك يحيط بيا  ...ك َّ
اعتؿ قائمك

ىذه المقالة لقكليـ ىذا بأف قالكا َّ :
ؽ)
إف ا﵀ قاؿ  ( :ىحتَّى إً ىذا أ ٍىد ىرىكوي اٍل ىغ ىر ي
قالكا  :فكصؼ ا﵀ تعالى ذكره الغرؽ َّ
بأنو أدرؾ فرعكف  ،كال شؾ َّ
أف الغرؽ

بأنو رآه  ،كال ىك مما يجكز كصفو َّ
غير مكصكؼ َّ
شيئا  ،قالكا :
بأنو يرل ن
َّ
ص يار) بمعنى  :ال تراه  ،بعيد ؛ َّ
ألف الشيء قد
فمعنى قكلو ( :ال تي ٍد ًريكوي األ ٍىب ى
يدرؾ الشيء كال يراه))

(ْ)

(ٔ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ .ٕ٘2/2
(ٕ) أٔٛاس اٌذٕض.ٕٖٔ/ٖ ً٠
(ٖ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٘ٚ ٙةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ.ٖٔٓ/
(ٗ) جاِع اٌت١اْ .ٖٗ2/2
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َّ
ؾ
ص يار ىك يى ىك يي ٍد ًر ي
كقاؿ الزجاج (( :كقكلو عز كجؿ ( :ال تي ٍد ًريكوي األ ٍىب ى
أع ىمـ عز كجؿ أنَّو يدرؾ األبصار  ،كفي ىذا اإلعبلـ دليؿ عمى
ص ىار) ٍ
األ ٍىب ى
َّ
أف خمقو ال يدرككف األبصار  ،أم  :ال يعرفكف كيؼ حقيقة البصر  ،كما

الشيء الذم صار بو اإلنساف ييبصر بعينيو دكف أف يبصر مف غيرىما مف
سائر أعضائو  ،فأعمـ َّ
أف خمقنا مف خمقو ال يدرؾ المخمكقكف كنيو  ،كال
فأما ما جاء
يحيطكف بعممو فكيؼ بو عز كجؿ  ،فاألبصار ال تحيط بو َّ ،

كصح عف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،فغير
مف األخبار في الرؤية
ٌ
مدفكع  ،كليس في ىذه اآلية دليؿ عمى دفعو ؛ َّ
ألف معنى ىذه اآلية معنى
إدراؾ الشيء  ،كاإلحاطة بحقيقتو  ،كىذا مذىب أىؿ السنة كالعمـ

كالحديث))

(ُ)

َّ
ص يار) اإلدراؾ  :اإلحاطة
كقاؿ الكاحدم (( :قكلو ( :ال تي ٍد ًريكوي األ ٍىب ى
بكنو الشيء كحقيقتو  ،كىك غير الرؤية ؛ َّ
يصح أف يقاؿ  :رآه كما أدركو
ألنو
ٌ

 ،فاألبصار ترل ا﵀ عز كجؿ  ،كال تحيط بو  ،كما َّ
أف القمكب تعرفو كال
تحيط بو  ...كعمى ىذا التفسير نقكؿ َّ :
درؾ ؛
إف البارئ سبحانو ييرل كال يي ى
َّ
ألف معنى اإلدراؾ  :اإلحاطة بالمرئي  ،كاَّنما يجكز ذلؾ عمى مف كاف
(ِ)

مثبل نرل القمر كيمكف ألبصارنا أف تحيط بو
فنحف ن

محدكدا كلو جيات))
ن
 ،فنرل حدكده كجياتو  ،ككذلؾ نرل السماء لكننا ال نرل حدكدىا كجياتيا فبل
تحيط أبصارنا بيا .

كجعؿ اإلدراؾ بمعنى الرؤية أعطى لممعتزلة الحجة عمى َّ
أف ا﵀

بص نرا))
سبحانو ((متعاؿ أف يككف يم ى

(ّ)

ك َّأنو ال ييرل ال في الدنيا كال في اآلخرة

(ٔ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٕٕٕ٘/
(ٕ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٕٖٓ2-ٖٓٙ/
(ٖ) اٌىشاف ٕ. ٕ٘/
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أف ا﵀ تعالى ييرل يكـ القيامة  ،يراه
قاؿ ابف عطية (( :أجمع أىؿ السنة عمى ى
حمقت
المؤمنكف  ...ككاف اإلماـ أبك عبد ا﵀ النحكم يقكؿ  :مسألة العمـ
ٍ
لحى المعتزلة  ،ثـ كرد الشرع بذلؾ  ،كىك قكلو عز كجؿ  ( :يك يجكهه ىي ٍك ىمئًوذ
اضرةه {ِِ} إًلىى ربّْيا ىن ً
ً
اظ ىرةه){القيامة  }ِّ-ِِ :كتعدية النظر يأتي َّإنما ىك
ى ى
َّن ى

في كبلـ العرب لمعنى الرؤية ال لمعنى االنتظار عمى ما ذىبت إليو المعتزلة

 ،كذكر ىذا المذىب لمالؾ فقاؿ  :فأيف ىـ عف قكلو تعالى  ( :ىكبل إًَّنيي ٍـ ىعف
ًو َّ
كف){المطففيف  ... }ُٓ :كمنو قكؿ النبي  ،صمى ا﵀
َّرّْب ًي ٍـ ىي ٍك ىمئذ ل ىم ٍح يج ي
كب ى
عميو كسمـ  ،فيما َّ
صح عنو كتكاتر ككثر نقميو  :إنكـ تركف ربكـ يكـ القيامة
كما تركف القمر ليمة البدر كنحكه مف األحاديث عمى اختبلؼ ترتيب ألفاظيا

 ،كذىبت المعتزلة إلى المنع مف جكاز رؤية ا﵀ تعالى يكـ القيامة ...
َّ
ص يار) كانفصؿ أىؿ السنة عف تمسكيـ
كتمسككا بقكلو تعالى ( :ال تي ٍد ًريكوي األ ٍىب ى
َّ
بأف اآلية مخصكصة في الدنيا  ،كرؤية اآلخرة ثابتة بأخبارىا  ،كانفصاؿ

فرؽ بيف معنى اإلدراؾ كمعنى الرؤية  ،كنقكؿ َّ :إنو عز كجؿ
آخر كىك أف يي َّ
تراه األبصار كال تدركو  ،كذلؾ اإلدراؾ يتضمف اإلحاطة بالشيء كالكصكؿ
(ُ)

إلى أعماقو كحكزه مف جميع جياتو))
َّ
ص يار) أم  :ال تحيط بو ...
كقاؿ البيضاكم ((( :ال تي ٍد ًريكوي األ ٍىب ى
كاستدؿ بو المعتزلة عمى امتناع الرؤية كىك ضعيؼ ؛ إذ ليس اإلدراؾ مطمؽ
الرؤية))

(ِ )

كقاؿ النسفي (( :كتشبُّث المعتزلة بيذه اآلية ال يستتب ؛ َّ
ألف

المنفي ىك اإلدراؾ ال الرؤية  ،كاإلدراؾ ىك الكقكؼ عمى جكانب المرئي

( ّ)

كحدكده  ،كما يستحيؿ عميو الحدكد كالجيات يستحيؿ إدراكو ال رؤيتو))
َّ
ص ىار)
ص يار ىك يى ىك يي ٍد ًر ي
ؾ األ ٍىب ى
كقاؿ أبك حياف األندلسي ((( :ال تي ٍد ًريكوي األ ٍىب ى
(ٔ) اٌّذشس اٌٛج١ضٕ.ٖٖٓ/
(ٕ) أٔٛاس اٌذٕض. ٔ2ٙ/ٕ ً٠
(ٖ) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص .ٖٖٙ
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فسره ىنا ابف عباس ،
اإلبصار قيؿ  :معناه  :اإلحاطة بالشيء  ،كبذلؾ َّ
كقتادة  ،كعطية العكفي  ،كابف المسيب  ،كالزجاج  ...كال تنافي الرؤية انتفاء

ص ىار) داللة عمى َّ
أف اإلدراؾ ال يراد بو ىنا مجرد
اإلدراؾ  ( ...ىك يى ىك يي ٍد ًر ي
ؾ األ ٍىب ى
الرؤية ؛ إذ لك كاف مجرد الرؤية لـ يكف لو تعالى بذلؾ اختصاص كال تمدح
؛ َّ
ألنا نحف نرل األبصار  ،فدؿ عمى َّ
أف معنى اإلدراؾ اإلحاطة بحقيقة
الشيء  ،فيك تعالى ال تحيط بحقيقتو األبصار  ،كىك محيط بحقيقتيا))

(ُ)

كقاؿ ابف كثير (( :كقاؿ آخركف مف المعتزلة بمقتضى ما فيمكه مف

ىذه اآلية َّأنو ال ييرل في الدنيا كال في اآلخرة فخالفكا أىؿ السنة كالجماعة في
ذلؾ مع ما ارتكبكه مف الجيؿ بما د ٌؿ عميو كتاب ا﵀ كسنة رسكلو  ...كعف
َّ
ص يار) قاؿ  :ألست ترل السماء ؟ قاؿ :
عكرمة َّأنو قيؿ لو ( :ال تي ٍد ًريكوي األ ٍىب ى
(ِ)
بمى  ،قاؿ  :فكمٌيا ترل ؟!))

بعد كؿ ما نقمناه مف كبلـ المفسريف أترل َّ
أف أصحاب كتب الكجكه

كاف يعنييـ تحرم الدقة كالصحة مف التأكيؿ كالتفسير بقدر ما كاف يعنييـ

اختبلؽ الكجكه كلك كاف عمى حساب الحقيقة كالعقيدة .

-ٚاإلرساؿ  :ذكر أىؿ الكجكه َّ
أف اإلرساؿ في القرآف الكريـ عمى

ثمانية أكجو :

األكؿ  :أرسمنا  :سمَّطنا  ،كقكلو تعالى ( :أىلىـ تىر أَّىنا أىرسٍم ىنا َّ ً
يف
الش ىياط ى
ٍى
ٍ ى
ً
يف){مريـ  }ّٖ :يعني  :سمطنا
ىعمىى اٍل ىكاف ًر ى
اؾ لً َّمن ً
اس
كالثاني  :أرسؿ  ،أم  :بعث  ،كقكلو تعالى  ( :ىكأ ٍىر ىسٍم ىن ى
ىر يسكنال){النساء  }ٕٗ :أم  :بعثناؾ لمناس رسكنال مبعكثنا .
كالثالث  :أرسؿ  :فتح  ،كقكلو تعالى  ( :ىك ىما يي ٍم ًس ٍؾ فىبل يم ٍرًس ىؿ لىوي ًمف
ىب ٍعًد ًه){فاطر  }ِ :أم  :ال فاتح لو مف بعده .
(ٔ) اٌتذش اٌّذ١ط ٗ.ٕٕ٘/
(ٕ) دفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ.ٕٕٗ/ٖ ُ١
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كالرابع  :أرسؿ  ،أم  :أخرج كأظير  ،كقكلو عز كجؿ ( :إًَّنا يم ٍرًسميك
ً
َّ ً ً َّ
طبً ٍر){القمر  }ِٕ :أم  :مخرجك الناقة .
اص ى
الناقىة فتٍىنةن ليي ٍـ فى ٍارتىق ٍبيي ٍـ ىك ٍ
كالخامس  ،أرسؿ  ،أم  :كجَّو  ،كقكلو عز كجؿ ( :فىأ ٍىر ىس ىؿ ًف ٍرىع ٍك يف
ً
ً
ً
يف){الشعراء  }ّٓ :يعني  :كجَّو فرعكف
في اٍل ىم ىدائ ًف ىحاش ًر ى
ىف أ ٍىرًس ٍؿ
كالسادس  ،أرسؿ  ،أم  :أطمؽ مف العذاب  ،كقكلو ( :أ ٍ
يؿ){الشعراء  }ُٕ :أم  :أطمقيـ مف العذاب .
ىم ىع ىنا ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
كالسابع  ،اإلرساؿ  :اإلنزاؿ مف المطر كغيره  ،قكلو تعالى في
ًً
ار){نكح }ُُ :
َّماء ىعمى ٍي يكـ ّْم ٍد ىرنا
سكرة نكح  ( :يي ٍرسؿ الس ى
كالثامف  :اإلرساؿ  ،العذاب  ،كقكلو تعالى  ( :ىكيي ٍرًس ىؿ ىعمى ٍييىا
يح ٍس ىب نانا){الكيؼ  }َْ :كقكلو تعالى ( :لًين ٍرًس ىؿ ىعمى ٍي ًي ٍـ ًح ىج ىارةن ّْمف
(ُ)
ًط و
يف){الذاريات }ّّ :
قاؿ ابف فارس (( :الراء كالسيف كالبلـ أصؿ كاحد كطرد منقاس ،

يدؿ عمى االنبعاث كاالمتداد))

إطبلقو  ،كفي المطمؽ بعثو))

(ِ)

(ّ)

كقاؿ ابف الجكزم (( :اإلرساؿ في المحبكس

ىج ٍع يؿ اإلرساؿ في الكجو الثامف بمعنى العذاب في قكلو ( ىكيي ٍرًس ىؿ
ىعمى ٍييىا يح ٍس ىب نانا) كقكلو تعالى ( :لًين ٍرًس ىؿ ىعمى ٍي ًي ٍـ ًح ىج ىارةن ّْمف ًط و
يف) في ًيـ مف
الحسباف الذم يعني العذاب كما جاء في الشاىد األكؿ  ،كمف الحجارة

المنزلة مف السماء كما جاء في الشاىد الثاني  ،فيك إذف معنى السياؽ كليس
ي
معنى اإلرساؿ .

(ٔ) ٚجةةة ٖٛاٌمةةةشآْ ٌٍذ١ةةةش ٞص ٘ٚ 4اٌٛجةةةٚ ٖٛإٌظةةةائش ٌٍةةةذاِغأ ٟص ٔ ٚ ٘2-٘2ض٘ةةةج
األع ٓ١ص ٚ ٗ2ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. 42/
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٖٗ. ٖٖ٘-
(ٖ) ٔض٘ج األع ٓ١ص .ٗ2
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لقد ظير لي َّ
أف أصحاب كتب الكجكه ينسبكف إلى المفظ ما شاء مف

األكجو مف دكف أف يمحظكا صحتيا أك مبلءمتيا لمسياؽ كالمعنى المراد  ،فقد
ً
ً
جعمكا ن
مثبل اإلرساؿ بمعنى الفتح في قكلو تعالى  ( :ىك ىما يي ٍمس ٍؾ فىبل يم ٍرس ىؿ لىوي
أم مسكغ كاف داللي أك
ًمف ىب ٍعًد ًه){فاطر  }ِ :فالباحث ال يستطيع أف يجد َّ
سياقي كلك مف مكاف خفي لجعؿ اإلرساؿ بمعنى الفتح في ىذا الشاىد

القرآني  ،ذلؾ َّ
عما قبمو  ،فيك كارد
أف أصحاب كتب الكجكه ذكركه
مقطكعا َّ
ن
ضمف قكلو تعالى  (( :ىما ىي ٍفتى ًح المَّوي لً َّمن ً
اس ًمف َّر ٍح ىم وة فىبل يم ٍم ًس ىؾ لىيىا ىك ىما يي ٍم ًس ٍؾ
ً
ًً
ً
ً
يـ) فجعمكا (فىبل يم ٍرًس ىؿ لىوي) بمعنى  :ال
فىبل يم ٍرس ىؿ لىوي مف ىب ٍعده ىك يى ىك اٍل ىع ًز ييز اٍل ىحك ي
مقاببل لقكلو تعالى  ( :ىما ىي ٍفتى ًح المَّوي) كىذا مسكغ ارتجالي ،
فاتح لو  ،ليككف
ن
ألنو لك أراد معنى الفتح الستعمؿ لفظو كقاؿ كما َّ
َّ
قدره الدامغاني كمف تابعو ،

كما َّ
أف المقاـ يختمؼ  ،فقد استعمؿ اإلرساؿ بعد اإلمساؾ  ،كقد استعمؿ
الفتح في أكؿ اآلية كلـ يكف ىناؾ إمساؾ قبمو .

الحؽ َّ
أف ىذه الكجكه كنحكىا يجب إدخاليا في باب التفسير  ،لجعؿ
ك ٌ
مفتكحا إليضاح المعنى المراد بما شاء مف التعابير ،كالتحريؼ يأتي
الباب
ن

مف إدخاليا في باب الكجكه كتعييف المعنى كغٍمؽ الباب  ،فمـ يفسَّر

مثبل اإلرساؿ بمعنى الفتح كما جاء في الكجو الثاني في قكلو
الزمخشرم ن
ًً
ً
ً
ً
أم شيء
تعالى  ( :ىك ىما يي ٍمس ٍؾ فىبل يم ٍرس ىؿ لىوي مف ىب ٍعده) بؿ فسره بقكلو (( :ك ٌ
(ُ)
يمسؾ ا﵀ي فبل أحد يقدر عمى إطبلقو))

ككذلؾ إف عيَّنكا جعؿ اإلرساؿ في الكجو األكؿ بمعنى التسميط في
ً
قكلو تعالى ( :أىلىـ تىر أَّىنا أىرسٍم ىنا َّ ً
يف){مريـ }ّٖ :
يف ىعمىى اٍل ىكاف ًر ى
الش ىياط ى
ٍى
ٍ ى
فالمفسركف لـ يعينكا ىذا المعنى  ،قاؿ الطبرم (( :قاؿ ابف زيد في قكلو
ً
تعالى ( :أَّىنا أىرسٍم ىنا َّ ً
ش ىعف ًذ ٍك ًر
يف) فق أر  ( :ىك ىمف ىي ٍع ي
يف ىعمىى اٍل ىكاف ًر ى
الش ىياط ى
ٍى
(ٔ) اٌىشاف ٖ٘24/
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يف){الزخرؼ ))}ّٔ :
َّ
ّْض لىوي ىش ٍيطى نانا فىيي ىك لىوي قى ًر ه
الر ٍح ىم ًف ينقىي ٍ
بمعنى قٌيضنا  ،كاألخذ بيذا المعنى أكلى مف معنى التسميط ؛ َّ
ألنو مستكحى
(ُ )

فجعؿ أرسمنا

بعضا  ،كقاؿ الزجاج (( :في قكلو :
مف القرآف الكريـ  ،كالقرآف ييفسّْر بعضو ن
(أ ٍىر ىسٍم ىنا) كجياف  ،أحدىما َّ :أنا خمينا الشياطيف كاٌياىـ  ،فمـ نعصميـ مف
القبكؿ منيـ  ،كالثاني  ،كىك المختار َّ :أنيـ أيرسمكا عمييـ  ،كقيَّضكا ليـ
ّْض لىوي ىش ٍيطى نانا
ش ىعف ًذ ٍك ًر َّ
بكفرىـ  ،كما قاؿ عز كجؿ  ( :ىك ىمف ىي ٍع ي
الر ٍح ىم ًف ينقىي ٍ
يف) كقد ذكر ابف منظكر قكلو تعالى ( :أَّىنا أىرسٍم ىنا َّ ً
يف ىعمىى
فىيي ىك لىوي قى ًر ه
الش ىياط ى
ٍى
ً
يف) ثـ قاؿ (( :قاؿ أبك العباس  :الفرؽ بيف إرساؿ ا﵀ عز كجؿ أنبياءه
اٍل ىكاف ًر ى
 ،كارسالو الشياطيف عمى أعدائو تى ٍخمً ىيتىوي كاٌياىـ  ...كما تقكؿ  :كاف لي طائر
فأرسمتو  ،أم  :خميتو كأطمقتو)) (ِ )كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف جعؿ

(ّ)
تقميدا ألصحاب كتب الكجكه  ،لـ يعيّْنو
اإلرساؿ بمعنى التسميط في النزىة
ن
(ْ)
في تفسيره  ،بؿ تبنى الكجييف المذيف ذكرىما الزجاج

لما جعمكا التسميط كجينا لئلنزاؿ  ،كىك مف
فأصحاب كتب الكجكه ٌ
مرادفاتو ال مف أكجيو جاز جعمو بمعنى آخر ؛ لككف المفظ ال َّ
بد مف أف
يككف لو عدة مرادفات ال مرادؼ كاحد .

فما مف أحد يشؾ أك يمارم أنَّو لك أبقينا (أرسؿ) عمى معناه

عرفو أىؿ المغة في كؿ شاىد مف شكاىد األكجو
المكضكع لو  ،ككما َّ
َّ
اختؿ شيء مف معناه قدر قطمير ؟ فما الداعي
المنسكبة إلى اإلرساؿ لما

إذف مف جعمو بيذه األكجو ؟! فيؿ يشؾ أحد َّ
بأنو ليس مف داع إلى ذلؾ
النية المسبقة في اختبلؽ الكجكه ؟!
سكل ٌ
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٘ٔ. ٔٗ٘/
(ٕ) ٕ٠ٚ ٔ٘ٗ/ٙظش  :دا اٌعشٚط ٗٓ/ٕ4
(ٖ) ٔض٘ج األع ٓ١ص . ٗ2
(ٗ) ٕ٠ظش  :صاد اٌّغ١ش ٘.ٔ4ٗ/
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كاألكجو التي نسبكىا إلى اإلرساؿ التي تحمؿ معانييا الخاصة بيا

كاحدة مف جية ترادفيا  ،أم َّ :
أف كؿ كجو منيا يمثؿ المعنى القريب مف

اإلرساؿ ال اإلرساؿ بعينو  ،كيبدك َّ
أف أقرب المرادفات إليو ىك البعث  ،حتى

عرؼ ابف فارس كما تقدـ اإلرساؿ بالبعث (ُ )كلكف مع ذلؾ فميس أحدىما
َّ
فرؽ
يعني اآلخر بعينو  ،بؿ ال بد مف أف يككف بينيما فرؽ في الداللة  ،فقد َّ

العسكرم ((بيف البعث كاإلرساؿ َّ ،أنو يجكز أف يبعث الرجؿ إلى اآلخر
لحاجة تخصو دكنؾ كدكف المبعكث إليو  ،كالصبي تبعثو إلى المكتب ،

ألف اإلرساؿ ال يككف ٌإال برسالة كما
فتقكؿ  :بعثتو  ،كال تقكؿ  :أرسمتو ؛ ى
(ِ)
يجرم مجراىا))

كأقكؿ ما قمتو في أكجو المفظ السابؽ َّ
بأف التسميط  ،كالبعث  ،كالفتح

يصح أف تككف
 ،كاإلخراج كالظيكر ،كالتكجيو  ،كاإلطبلؽ  ،كاإلنزاؿ  ،ال
ٌ
أكجينا لئلرساؿ ؛ َّ
ألنيا جميعيا قريبة مف معناه  ،كاألكجو الحقيقية ىي التي
تككف معانييا مختمفة متباينة  ،كقد جاز أف تقع مكقع اإلرساؿ لتقارب معانييا

مف معناه  ،أم  :يجمعيا معنى كاحد  ،كىذا ىك الذم م ٌكنيـ مف اختبلقيا ،

كىي كاف ترادفت كجمعيا معنى عاـ كاحد تفترؽ عف بعضيا بمعانييا

الخاصة  ،كىي المعاني المقصكدة في القرآف الكريـ  ،كمف جعميا بالمعنى

حرؼ داللة اإلرساؿ في جميع شكاىد الكجكه المنسكبة إليو
العاـ فقد َّ

-ٛاالستئناس  :قاؿ أبك ىبلؿ العسكرم (( :االستئناس  :كجاء في

القرآف عمى كجييف :

ًَّ
آمينكا ال تى ٍد يخميكا
األكؿ  :االستئذاف  ،قاؿ ا﵀ تعالى  ( :ىيا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
ىىمًيىا ىذلً يك ٍـ ىخ ٍيهر لَّ يك ٍـ لى ىعمَّ يك ٍـ
يبييكتنا ىغ ٍي ىر يبييكتً يك ٍـ ىحتَّى تى ٍستىأٍنً يسكا ىكتي ىسمّْ يمكا ىعمىى أ ٍ
كف){النكر  }ِٕ :كنسؽ التبلكة يدؿ عمى أنَّو أراد االستئذاف  ،كىك قكلو
تى ىذ َّك ير ى

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٖٗ. ٖٖ٘-
(ٕ) اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص . ٕ44
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ًَّ
ً
ً
يف ًمف
تعالى  ( :ىكًا ىذا ىبمى ىغ األ ٍ
استىٍأ ىذ ىف الذ ى
طفىا يؿ من يك يـ اٍل يحمي ىـ ىفٍم ىي ٍستىأٍذينكا ىك ىما ٍ
قىٍبمً ًي ٍـ){النكر }ٓٗ :
ًً
يف
الثاني  :طمب األنس بالحديث  ،قاؿ ا﵀ تعالى  ( :ىكال يم ٍستىأٍنس ى
(ُ)
لًحًد و
يث){األحزاب ))}ّٓ :
ى
االستئناس واالستئذاف  :كاالستئذاف مرادؼ لبلستئناس  ،لكف بينيما

فرؽ في الداللة عمى الرغـ مف ىذا الترادؼ  ،فاالستئناس مف األنس كىك

الطمأنينة  ،كزكاؿ الكحشة أك خبلفيا  ،كأذف لو أباحو أك سمح لو ،
(ِ)

كاالستئذاف  :طمب األذف

كاالستئناس غير االستئذاف كاف قيؿ َّ
بأنو بمعناه ،

أحدا ،
الفراء (( :كاالستئناس في كبلـ العرب :
اذىب فاستأنس ىؿ ترل ن
ٍ
قاؿ ٌ
فيككف ىذا  :انظركا مف في الدار)) (ّ)كقاؿ الطبرم (( :اختمؼ أىؿ التأكيؿ
في ذلؾ  ،فقاؿ بعضيـ  :تأكيمو يا أييا الذيف آمنكا ال تدخمكا بيكتنا غير
بيكتكـ حتى تستأذنكا ...كقاؿ آخركف  ،معنى ذلؾ  :حتى تؤنسكا أىؿ البيت
التنخـ كما أشبيو حتى يعممكا َّأنكـ تريدكف الدخكؿ عمييـ))
بالتنحنح ك ٌ
ىك الصحيح  ،بؿ مف األصح أف يككف المراد  :حتى يعممكا َّأنكـ تريدكف
(ْ)

كىذا

استئذانيـ بالدخكؿ  ،أم  :االستناس يككف قبؿ االستئذاف  ،كقاؿ الزجاج :
دخمكا أـ ال))(ٓ) كقاؿ
((فمعنى ( ىحتَّى تى ٍستىأٍنً يسكا) حتى تستعممكا أيريد أىميا أف يي ى
ىىمًيىا) ىك أف
الكاحدم (( :حتى تستعممكا كتنظركا كتتعرفكا ( ىكتي ىسمّْ يمكا ىعمىى أ ٍ
يقكؿ  :السبلـ عميكـ  ،أدخ يؿ ؟)

(ٔ)

فاالستئناس يككف قبؿ السبلـ كاالستئذاف

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٘.ٙ
(ٕ) اٌّفشداح ٌٍشاغب ص ٌٚ 2ٖ ، ٔ4غاْ اٌعشا ٔ.ٔ2ٕ/
(ٖ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٕ. ٔ٘ٔ/
(ٗ) جاِع اٌت١اْ ٕٔ.ٖٖٔ-ٖٔٔ/
(٘) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٗ. ٖٔ/
( )ٙاٌٛع١ط ٖ. ٖٔ٘/
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يككف بعده  ،كقاؿ الزمخشرم ((( :تى ٍستىأٍنً يسكا) فيو كجياف  ،أحدىما َّ :أنو مف
االستئذاف الظاىر الذم ىك خبلؼ االستيحاش  ...كيجكز أف يككف مف
ثمةى إنساف ؟))(ُ) كقاؿ ابف عطية ((( :تى ٍستىأٍنً يسكا)
األنس ،كىك أف يتعرؼ ىؿ ٌ
تستعممكا  ،أم  :تستعممكا مف في البيت كتستبصركا  ...كاستأنس  ،كزنو
َّ
فكأف المعنى في (تستأنسكف) تطمبكف ما يؤنسكـ كيؤنس أىؿ
استفعؿ

البيت))

(ِ)

كقاؿ البيضاكم (( :أك مف االستئناس الذم ىك خبلؼ االستيحاش
(ّ )

َّ ،
فإف المستأذف مستكحش خائؼ أف ال ييؤذف لو))
((كاالستئناس في األصؿ االستعبلـ كاالستكشاؼ  ،استفعاؿ مف أنس الشيء

كقاؿ النسفي :

 ،أم  :حتى تستعممكا أيطمؽ لكـ الدخكؿ أـ ال ؟ كذلؾ بتسبيحة أك بتكبيرة أك

بتحميدة أك بتنحنح))(ْ) ((كعف أبي ىبيرة قاؿ  :كاف عبد ا﵀  :إذا دخؿ
الدار استأنس كتكمـ كرفع صكتو  ،كقاؿ مجاىد  ( :ىحتَّى تى ٍستىأٍنً يسكا) قاؿ :
تنحنحكا كتنخمكا  ،كعف اإلماـ أحمد بف حنبؿ رحمو ا﵀ َّأنو قاؿ  :إذا دخؿ
الرجؿ بيتو استحب لو أف يتنحنح أك يحرؾ نعميو))

(ٓ )

كمعنى  :إذا دخؿ

أكمت فسـ باسـ ا﵀  ،كقكلؾ :
بيتو  :إذا أراد أف يدخؿ بيتو  ،كما تقكؿ  :إذا
ى
ّْ
فحضر متاعؾ  ،أم  :إذا أردت أف تأكؿ  ،كاذا أردت أف تسافر
سافرت
إذا
ى
((كقيؿ َّ :
إف معنى (تى ٍستىأٍنً يسكا) تستعممكا  ،أم  :تستعممكا مف في البيت  ،قاؿ
بأم كجو أمكف كيتأتَّى قدر ما ييعمىـ َّأنو قد يش ًعر بو
مجاىد  :بالتنحنح أك
ّْ

(ٔ) اٌىشاف ٖ.ٕٕٓ/
(ٕ) اٌّذشس اٌٛج١ض ٗ.ٔ2٘/
(ٖ) أٔٛا س اٌذٕض.ٖٔٓ/ٗ ً٠
(ٗ) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص . 22ٙ
(٘) دفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ ُ١الةٓ وث١ش ٘.ٖ4٘/
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قمت كىذا نص في َّ
أف االستئناس غير االستئذاف  ،كما
كيدخؿ إثر ذلؾ  ...ي
قاؿ مجاىد كمف كافقو))(ُ) فاالستئناس ليس ىك االستئذاف بؿ المميد لو
أما الكجو الثاني الذم جعمو بمعنى  :طمب األنس فيك معنى
ى
الصيغة  ،كصيغة (استفعؿ) مف معانييا المشيكرة الطمب  ،فيككف بمعنى
الكجو األكؿ .
لو .

فاالستئذاف  ،كطمب اإلنس  ،مرادفاف لبلستئناس  ،كليسا كجييف

-ٜاألسؼ  :ذكر أصحاب كتب الكجكه َّ
أف األسؼ في القرآف الكريـ

عمى كجييف :

كسى إًلىى قى ٍك ًم ًو
(كلى َّما ىر ىج ىع يم ى
أحدىما  :الحزف  ،كمنو قكلو تعالى  :ى
ً
ىسفىى ىعمىى
(كقى ى
ىغ ٍ
ض ىب ى
اؿ ىيا أ ى
اف أىسفنا){األعراؼ  }َُٓ :كمثمو قكلو تعالى  :ى

ؼ){يكسؼ }ْٖ :
كس ى
يي ي
كنا انتىقى ٍم ىنا ًم ٍنيي ٍـ
آسفي ى
كالثاني  :الغضب  ،كمنو قكلو تعالى  ( :ىفمى َّما ى
(ِ)
ىغرٍق ىناىـ أ ٍ ً
يف){الزخرؼ }ٓٓ :
ىج ىمع ى
فىأ ٍ ى ي ٍ
قاؿ الخميؿ (( :األسؼ  :الحزف في حاؿ  ،كالغضب في حاؿ  ،فإذا
جاءؾ أمر ممف ىك دكنؾ فأنت آسؼ  ،أم غضباف  ،كاذا جاءؾ ممف فكقؾ

 ،أك مف مثمؾ  ،فأنت آسؼ  ،أم  :حزيف  ،فقكلو تعالى  ( :ىفمى َّما

كنا)(الزخرؼ  }ٓٓ :أم  :أغضبكنا)) (ّ ) كقاؿ ابف فارس (( :اليمزة
آسفي ى
ى
كالسيف كالفاء أصؿ كاحد  ،يد ٌؿ عمى الفكت كالتميؼ كما أشبوَََك ً
اآلسؼ :
اف
كسى إًلىى قى ٍك ًم ًو ىغ ٍ
ض ىب ى
(كلى َّما ىر ىج ىع يم ى
الغضباف  ،قاؿ ا﵀ تعالى  :ى
(ٔ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٕٔ.ٕٔ٘/
(ٕ) ٕ٠ظش  :اٌٛجةٚ ٖٛإٌظةائش ٌٍةذاِغأ ٟص ٕٔٔ ٔٚض٘ةج األعة ٓ١الةةٓ اٌجةٛص ٞص ٔٙ
ِٕٚذخب لشث اٌع ْٛ١صٖٓ ٚةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٌٍف١شٚصآةادٔ2٘/ٕ ٞ
(ٖ) اٌع ٓ١ص ٕ2-ٕٙ
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أً
ىسفنا){األعراؼ َََ}َُٓ :فيقاؿ  :ىك الغضباف  ،كيقاؿ َّ :
إف األسافة
األرض التي ال تنبت  ،كىذا ىك القياس ؛ َّ
ألف النبات قد فاتيا))(ُ)كقاؿ ابف
سيده (( :األسؼ  :المبالغة في الحزف كالغضب))

(ِ )

كقاؿ الراغب :

معا  ،كقد يقاؿ ٍّ
لكؿ منيما عمى االنفراد ،
((األسؼ  :الحزف كالغضب ن
كحقيقتو ثكراف دـ القمب شيكة االنتقاـ  ،فمتى كاف ذلؾ عمى مف دكنو انتشر
غضبا
فصار
ن

 ،كمتى كاف عمى ىمف فكقو انقبض فصار حزنناَََكقكلو
كنا)(الزخرؼ  }ٓٓ :أم  :أغضبكناَََكقكلو تعالى :
آسفي ى
ى

تعالى  ( :ىفمى َّما
ضباف أ ً
ىسفنا){األعراؼ  }َُٓ :كاآلسؼ  :الغضباف)) (ّ) ((كأسؼ عميو
ى
(غ ٍ ى ى
أسفنا  ،أم  :غضب  ،كآسفو  :أغضبو  ،كفي التنزيؿ العزيز  ( :ىفمى َّما
عز َّ
كنا)(الزخرؼ  }ٓٓ :معنى آسفكنا  :أغضبكنا  ،ككذلؾ قكلو َّ
كجؿ
آسفي ى
ى
(ْ)
ضباف أ ً
ىسفنا){األعراؼ  }َُٓ :كاألسيؼ كاآلسؼ  :الغضباف))
ى
(غ ٍ ى ى
جعؿ  ،كما رأيت  ،أصحاب كتب الكجكه األسؼ في الكجو األكؿ
ضباف أ ً
ً
ىسفنا)
كسى إًلىى قى ٍك ًمو ىغ ٍ ى ى
(كلى َّما ىر ىج ىع يم ى
بمعنى الحزف في قكلو تعالى  :ى
كجعمو أىؿ المغة في ىذا الشاىد نفسو بمعنى الغضب  ،كابف الجكزم الذم

عيَّف في النزىة كالمنتخب في الكجو األكؿ جعؿ األسؼ بمعنى الحزف في
ضب ً
ً
اؿ
(كقى ى
كسى إًلىى قى ٍك ًمو ىغ ٍ ى ى
(كلى َّما ىر ىجعى يم ى
اف أىسفنا) كقكلو تعالى  :ى
قكلو تعالى  :ى
ؼ) قاؿ في تفسير الشاىد األكؿ (( :قكلو تعالى :
كس ى
ىسفىى ىعمىى يي ي
ىيا أ ى
ىسفنا) في ً
ضباف أ ً
األسؼ ثبلثة أقكاؿ  :أحدىا  :أنَّو الحزيف  ،قالو ابف
ى
(غ ٍ ى ى
عباس  ،كالحسف  ،كالس ّْ
ُّدم  ،كالثاني  :الجزع  ،قالو مجاىد  ،كالثالث :

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٔٗ
(ٕ) اٌّذىُ ٚاٌّذ١ط األعظُ ٘٘2/2
(ٖ) اٌّفشداح ص ٕٕٔ٠ٕٕٚ-ظش  :عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍت4ٓ/ٟٔ
(ٗ) ٌغاْ اٌعشا ٔٔٓ٘/
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الشديد الغضب  ،قالو ابف قتيبة
منزلة كراء الغضب أشد منو))

(ُ)

(ّ)

كالزجاج

(ِ)

كقاؿ أبك الدرداء  :األسؼ :

كقاؿ في تفسير الشاىد الثاني (( :قاؿ ابف

عباس  :يا طكؿ حزني عمى يكسؼ  ،قاؿ ابف فتيبة  :األسؼ أشد

الحسرة))

(ْ)

فما عيَّنو في باب الكجكه لـ يعيّْنو في باب التفسير  ،فأنت ترل

َّ
أف أىؿ الكجكه  ،كأىؿ المغة  ،كأىؿ التفسير  ،لـ يتفقكا عمى تحديد داللة

األسؼ في شاىدم الكجو األكؿ  ،كقد اتفقكا عمى َّ
أف المراد مف األسؼ معنى
كنا انتىقى ٍم ىنا ًم ٍنيي ٍـ
آسفي ى
الغضب ال معنى الحزف في شاىد الكجو الثاني  ( :ىفمى َّما ى
ىغرٍق ىناىـ أ ٍ ً
يف) ذلؾ أنَّو قد كرد في الكتاب كالسنة َّ
أف ا﵀ يغضب  ،لكنو
ىج ىمع ى
فىأ ٍ ى ي ٍ
لـ يرد فييما َّأنو يحزف

أف األسؼ ال يعني الحزف  ،كال يعني الغضب  ،بؿ ىما
كالحقيقة ى
ىت غير مرة َّ
يعرفكف
أف أىؿ المغة كأىؿ التفسير ّْ
قريباف مف معناه  ،كقد َّ
نك ي
كيفسركف المفردة القرآنية بما يرادؼ معناىا ال بما يطابقيا  ،كاألصح كاألسمـ
ٌ
تعرؼ كتفسَّر بأقرب المعاني إلييا  ،كأقرب المعاني إلى األسؼ ليس ىك
أف َّ

التحسر عمى ما فات  ،كقد تقدـ
الحزف كال ىك الغضب  ،كاَّنما ىك معنى
ٌ
قكؿ ابف فارس (( :اليمزة كالسيف كالفاء أصؿ كاحد  ،يد ٌؿ عمى الفكت
كالتميؼ كما أشبوَََكيقاؿ َّ :
إف األسافة األرض التي ال تنبت  ،كىذا ىك

القياس ؛ َّ
ألف النبات قد فاتيا))

(ٓ )

فاألسؼ يعني التحسر عمى ما فات

(ٔ )

يتحسر عمى ما فاتو ؛ َّ
ألنو ال يستطيع إدراؾ كارجاع ما مضى ،
كاإلنساف
ٌ

(ٔ) ٕ٠ظش  :دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص ٖٔ2
(ٕ) ٕ٠ظش ِ :عأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٕٖٓٙ/
(ٖ) صاد اٌّغ١ش ٖٕٕٓ/
(ٗ) صاد اٌّغ١ش ٕٗٓ2/
(٘) ٕ٠ظش ِ :ما١٠ظ اٌٍغج ص ٔٗ
(ِ )ٙما١٠ظ اٌٍغج ص ٕٕ2
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كا﵀ سبحانو كتعالى ال يتحسَّر ؛ َّ
ألنو بيده الماضي كالحاضر كالمستقبؿ ،
ىغرٍق ىناىـ أ ٍ ً
ً
يف) كلـ
آسفي ى
ىج ىمع ى
لكف ا﵀ سبحانو قاؿ  ( :ىفمى َّما ى
كنا انتىقى ٍم ىنا م ٍنيي ٍـ فىأ ٍ ى ي ٍ
فمما أغضبكنا ؛ ألنَّو أراد َّ
أف االنتقاـ منيـ لـ يكف في اليكـ الذم
يقؿ َّ :
عصكه كأغضبكه  ،بؿ كاف بعد الحمـ كامياليـ كالصبر عمى معصيتيـ

كظمميـ حتى إعذارىـ .

ٓٔ-األفواه  :ذكر أىؿ الكجكه َّ
أف األفكاه في القرآف الكريـ عمى

كجييف :

الكجو األكؿ  :األلسنة  ،كقكلو تعالى ( :يقيكليكف بًأى ٍفك ً
اى ًيـ َّما لى ٍي ىس ًفي
ى ى ى
يقميكبً ًي ٍـ){آؿ عمراف  }ُٕٔ :يعني بألسنتيـ .
كالكجو الثاني  :األفكاه بعينيا  ،كقكلو تعالى ( :فى ىرُّدكٍا أ ٍىيًد ىييي ٍـ ًفي
(ُ)
أى ٍفك ً
اى ًي ٍـ){إبراىيـ  }ٗ :قالكا لمرسؿ  :اسكتكا
ى
األفواه واأللسنة  :األفكاه كاأللسنة مترادفاف فبل يصح أف يككف

أحدىما كجينا لآلخر  ،أم  :يدخبلف في باب الترادؼ  ،كالكجكه تدخؿ في
باب المفظ المشترؾ  ،كالمترادفات يصح أف تقع بعضيا مكقع بعض لتقارب
معانييا  ،كىذا ىك الذم َّ
مكف أصحاب كتب الكجكه مف اختبلقيا ٌ ،إال َّأنو

ميما اشتد ترادفيا فبل َّ
بد مف أف يككف بينيما فرؽ في المعنى  ،كىذا الفرؽ

َّ
كدؽ ىك المقصكد في القرآف الكريـ  ،كبيف األفكاه
المعنكم ميما خفي
كاأللسنة كاف ترادفا فرؽ كاضح ال يخفى  ،قاؿ ابف فارس (( :الفاء كالكاك
كالياء أصؿ صحيح يدؿ عمى تفتح في الشيء  ،مف ذلؾ الفكه  :سعة

الفـ  ...كيقكؿ أىؿ العربية َّ :
إف أصؿ الفـ فكه)) (ِ)كقاؿ (( :البلـ كالسيف
كالنكف أصؿ صحيح كاحد يدؿ عمى طكؿ لطيؼ غير بائف في عضك أك

(ٔ) ٕ٠ظةةةةش ٚ :جةةةة ٖٛاٌمةةةةشآْ ٌٍذ١ةةةةش ٞص ٚ 24اٌٛجةةةةٚ ٖٛإٌظةةةةائش ٌٍةةةةذاِغأ ٟص ٘-2
ٚ2ٙةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. ٔ4ٔ/
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕٗ.2
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غيره  ،مف ذلؾ المساف معركؼ  ،كىك مذكر  ،كالجمع ألسف  ،فإذا كثر فيي
(ُ)

األلسنة))

فالفرؽ المغكم بينيما بيّْف .

كقاؿ الراغب في األفكاه (( :أفكاه جمع فـ  ،كأصؿ فكه فـ  ،ككؿ
مكضع عمَّؽ ا﵀ تعالى حكـ القكؿ بالفـ فإشارة إلى الكذب  ،كتنبيو َّ
أف
االعتقاد ال يطابقو نحك قكلو تعالى  ( :ىذلً يكـ قىكلي يكـ بًأى ٍفك ً
اى يك ٍـ){األحزاب }ْ :
ٍ ٍ
ى
ت ىكمًمةن تى ٍخرج ًمف أى ٍفك ً
كقكلو تعالى َّ ( :ما لىيـ بً ًو ًم ٍف ًعٍموـ كال ى ً ً
اى ًي ٍـ
ي
البائي ٍـ ىكيب ىر ٍ ى
يي ٍ ى
ى
كن يكـ بًأى ٍفك ً
ً
اى ًي ٍـ ىكتىأ ىٍبى
ضى
كف إًال ىكذنبا){الكيؼ  }ٓ :كقكلو تعالى  ( :يي ٍر ي
إًف ىيقيكلي ى
ى
ً
كف){التكبة  }ٖ :كقكلو تعالى ( :فى ىرُّدكٍا أ ٍىيًد ىييي ٍـ ًفي
يقمي ي
كبيي ٍـ ىكأى ٍكثىيريى ٍـ فىاسقي ى
اى ًيـ){إبراىيـ  }ٗ :كقكلو تعالى ً ( :مف الًَّذيف قىاليكٍا آمَّنا بًأى ٍفك ً
ً
اى ًي ٍـ ىكلى ٍـ تي ٍؤ ًمف
ى
ى
أى ٍف ىك ٍ
ى
ى
يقميكبيـ){المائدة  }ُْ :كقكلو تعالى ( :يقيكليكف بًأى ٍفك ً
اى ًيـ َّما لىٍي ىس ًفي
ى ى
ي يٍ
ى
)
ِ
(
ً
ضاء
يقميكبً ًي ٍـ){آؿ عمراف  ))}ُٕٔ :كمف ذلؾ قكلو تعالى ( :قى ٍد ىب ىدت اٍل ىب ٍغ ى
ً
ً
ً
كريى ٍـ أى ٍك ىب ير){آؿ عمراف  }ُُْ :كقكلو تعالى :
م ٍف أى ٍف ىكاى ًي ٍـ ىك ىما تي ٍخفي ي
ص يد ي
ًَّ
اى ًيـ ي ً
ً
ً
يف ىكفىيركٍا ًمف قىٍب يؿ قىاتىمىيي يـ المٌوي أَّىنى
( ىذل ىؾ قى ٍكليييـ بًأى ٍف ىك ٍ ي ى
كف قى ٍك ىؿ الذ ى
ضاى يؤ ى
ط ًفؤكٍا ينكر المٌ ًو بًأى ٍفك ً
اى ًي ٍـ
كف){التكبة  }َّ :كقكلو تعالى  ( :يي ًر ي
يد ى
يي ٍؤفى يك ى
كف أىف يي ٍ ي
ى
ى

ً
ً
ً
كف){التكبة  }ِّ :كقكلو تعالى :
كرهي ىكلى ٍك ىك ًرهى اٍل ىكاف ير ى
ىكىيأ ىٍبى المٌوي إ ٌال أىف ييت َّـ ين ى
(اٍليكـ ىن ٍختًـ عمىى أى ٍفك ً
اى ًي ٍـ ىكتي ىكمّْ يم ىنا أ ٍىيًدي ًي ٍـ ىكتى ٍشيى يد أ ٍىريجمييي ٍـ بً ىما ىك يانكا
ي ى
ىٍ ى
ى
ً
َّ ً
يدكف ًلي ٍ ً
ً
َّ
كر المو بًأى ٍف ىكاى ًي ٍـ ىكالموي
كف){يس  }ٔٓ :كقكلو تعالى  ( :يي ًر ي ى ي
ىي ٍكسيب ى
طف يؤكا ين ى
ً
يمتً ُّـ ين ً
كف){الصؼ }ٖ :
كرًه ىكلى ٍك ىك ًرهى اٍل ىكاف ير ى
كقاؿ في المساف (( :المساف الجارحة  ،كيقاؿ لكؿ قكـ لساف  ،أم :
ً
ً
ً ً ً
يف ىكتي ًنذ ىر بً ًو قى ٍك نما
لغة قاؿ تعالى ( :فىًإَّن ىما ىيس ٍَّرىناهي بًم ىسان ىؾ لتيىب ّْش ىر بًو اٍل يمتَّق ى
اف ىع ىربً ٍّي ُّمبً و
لُّ ِّدا){مريـ  }ٕٗ :كقاؿ تعالى ( :بًمً ىس و
يف){الشعراء ُٓٗ} كقاؿ
ؽ الس ً
ًً
ً
األر ً
بلؼ أىٍل ًس ىنتً يك ٍـ ىكأىٍل ىكانً يك ٍـ إً َّف ًفي
ض ىك ٍ
اختً ي
َّم ىاكات ىك ٍ
تعالى  ( :ىكم ٍف ىآياتو ىخٍم ي ى

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٖ2
(ٕ) اٌّفشداح ص ٘ٓٗ .
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و ّْ ً ً
ً
يف){الركـ  }ِِ :فاختبلؼ األلسنة إشارة إلى اختبلؼ
ىذل ىؾ ى
اليات لٍم ىعالم ى
المغات كالى اختبلؼ النغمات َّ ،
فإف لكؿ إنساف نغمة مخصكصة يميزىا
السمع  ،كما أف لو صكرة مخصكصة يميزىا البصر))

(ُ)

ألف المساف يي ُّ
ك َّ
عد جارحة المغة كالنطؽ فقد جعمو القرآف الكريـ المترجـ
الحقيقي لما استقر في القمب مف خير أك شر أك حؽ أك باطؿ ؛ لذلؾ قاؿ
ؼ سمىقيك يكـ بًأىٍل ًس ىن وة ًح ىد واد أ ً
أما
ىش َّحةن){األحزاب ُٗ} َّ
تعالى ( :فىًإ ىذا ىذ ىى ى
ب اٍل ىخ ٍك ي ى
الفكه الذم يعنى سعة الفـ كجمعو األفكاه فيك العضك الكاسع الذم يككف
فضفاضا تجكؿ فيو الكممات  ،فاستعمالو لمقكؿ يككف ((تنبيينا عمى أنَّو
ن
صادر عف غير عقد  ،كال ربط بينو  ،كاَّنما ىك شيء يمر بالمساف مف غير
عقد بالجناف))(ِ) قاؿ ا﵀ تعالى ( :إً ٍذ تىمىقَّكىنو بًأىٍل ًس ىنتً يكـ كتىقيكليكف بًأى ٍفك ً
اى يكـ َّما
ٍ ي
ى ى
ٍ ى
قمت  :ما معنى
لى ٍي ىس لى يكـ بً ًو ًعٍم هـ){النكر  }ُٓ :قاؿ الزمخشرم (( :فإف ى
قكلو ( :بًأى ٍفك ً
قمت  :معناه َّ :
أف الشيء المعمكـ
اى يكـ) كالقكؿ اليككف ٌإال بالفـ ؟ ي
ى
يككف عممو في القمب فيترجـ عنو المساف  ،كىذا اإلفؾ ليس ٌإال قكنال يجرم
عمى ألسنتكـ  ،كيدكر في أفكاىكـ
تعالى ( :يقيكليكف بًأى ٍفك ً
اى ًيـ َّما لى ٍي ىس
ى ى ى
البيضاكم (( :كتىقيكليكف بًأى ٍفك ً
اى يكـ)
ى ى
ى
مساعدة مف القمكب))

(ْ)

مف غير ترجمة عف عمـ في القمب كقكلو
ًفي يقميكبً ًي ٍـ){آؿ عمراف  )ّ())}ُٕٔ :كقاؿ
كبلما مختصِّا باألفكاه ببل
أم  :تقكلكف
ن

فبيف األفكاه كاأللسنة فرؽ بيّْف في الداللة كاالستعماؿ

 ،فجعؿ أحدىما بمعنى اآلخر تحريؼ بيّْف  ،كاذا كاف القرآف الكريـ استعمؿ

األفكاه في كؿ مكضع لئلشارة إلى القكؿ الكذب كالنفاؽ كما خالؼ الحقيقة
كالكاقع كالعقيدة  ،كاستعمؿ األلسنة في كؿ مكضع لمتعبير عف المغة  ،فما

(ٔ) اٌّفشداح ص .ٗٙ4
(ٕ) عّذث اٌذفاظ ي ٟدمغ١ش أششف األٌفاظ ٖ.. ٕٙٓ/
(ٖ) اٌىشاف ٕ٠ٚ ٕٔٗ/ٖ :ظش ِ :ذاسن اٌذٕض ً٠ص ٖ. 22
(ٗ) أٔٛاس اٌذٕض.ٔٓٔ/ٗ ً٠
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المسكغ إذف لجعؿ األفكاه بمعنى األلسنة في قكلو تعالى ( :يقيكليكف بًأى ٍفك ً
اى ًيـ
ى ى ى
َّما لى ٍي ىس ًفي يقميكبً ًي ٍـ){آؿ عمراف  }ُٕٔ :؟! َّ
ألف األفكاه في ىذا الشاىد لـ
مت لو األفكاه  ،فيؿ يشؾ أحد بعد ذلؾ َّ
أف
تعم ٍ
يخرج عف الغرض الذم ي
اس ى
الذم دفعيـ إلى جعؿ األفكاه بمعنى األلسنة ىك اختبلؽ الكجكه ال غير.
ِٔٔ -
األك َنة  :قاؿ ابف فارس (( :الكاؼ كالنكف أصؿ كاحد  ،يد ٌؿ
كننت الشيء في ًكّْنو  :إذا جعمتو فيو كصنتو
عمى ستر أك صكف  ،يقاؿ :
ي

أكننت الشيء  :أخفيتو  ...كمف الباب  :ال يكَّنة  ،كالجناح يخرجو الرجؿ
 ،ك ي
(ُ)
مف حائطو  ،كىك كالسُّترة))
قاؿ الدمغاني (( :تفسير َّ
أكنة عمى ثبلثة أكجو  :أغطية  ،كسرب

ككيؼ  ،كاضمار .

فكجو منيا َّ ،
أكنة يعني  :أغطية  ،قكلو تعالى في سكرة بني
إسرائيؿ ( :كجعٍم ىنا عمىى يقميكبً ًيـ أ ً
ىكَّنةن أىف ىي ٍفقىييكهي){اإلسراء  }ْٔ :يعني  :أغطية
ىىى ى
ٍ
كالكجو الثاني  ،األكنة  :الكيكؼ كاألسراب  ،قكلو تعالى  ( :ىك ىج ىع ىؿ
لى يكـ ّْم ىف اٍل ًج ىب ً
اؿ أى ٍك ىن نانا){النحؿ  }ُٖ :يعني  :الكيكؼ
كالكجو الثالث َّ ،
ُّؾ ىي ٍعمى يـ ىما
تكف  ،أم  :تضمر  ،قكلو تعالى  ( :ىكىرب ى
(ِ)
ً
ً
كف){القصص ))}ٔٗ :
كريى ٍـ ىك ىما يي ٍعمين ى
تيك ُّف ي
ص يد ي
األغطية  ،كالكيكؼ  ،كاإلضمار ال يصح أف تككف أكجينا لؤلكنة ؛
َّ
ألنيا مف مرادفاتو  ،كاألكجو الحقيقية أف تككف معانييا مختمفة متباينة  ،كىذه

األكجو المزعكمة َّ
ألنيا مبنية عمى الترادؼ ليس كجو منيا أكلى مف غيره ؛

ألف جميعيا تي ُّ
َّ
عد كاحدة مف جية ترادفيا ؛ لذلؾ جاز استبداؿ بعضيا ببعض
مثبل أف تجعؿ الكجو الثاني كالثالث كاألكؿ بمعنى التغطية ،
 ،فمف المفيد ن
فكما جاز كأفاد أف تجعؿ قكلو تعالى ( :كجعٍم ىنا عمىى يقميكبً ًيـ أ ً
ىكَّنةن أىف ىي ٍفقىييكهي)
ىىى ى
ٍ
(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص .222
(ٕ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٕ٠ٚ ٙ2-ٙ2ظش  :ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕٔٙٔ/
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بمعنى  :كجعمنا عمى قمكبيـ أغطية  ،جاز كأفاد أف تجعؿ قكلو  ( :ىك ىج ىع ىؿ لى يكـ
ّْم ىف اٍل ًج ىب ً
اؿ أى ٍك ىن نانا) بمعنى  :جعمنا لكـ مف الجباؿ أغطية  ،كأف تجعؿ قكلو
ً
ً
كف) بمعنى  :كربؾ يعمـ ما
تعالى  ( :ىكىرب ى
كريى ٍـ ىك ىما يي ٍعمين ى
ُّؾ ىي ٍعمى يـ ىما تيك ُّف ي
ص يد ي
تغطيو صدكرىـ  ،كلك كانت أكجينا حقيقية المتنع ذلؾ .
ٕٔ-اإللقاء ذكر الدامغاني كابف الجكزم لئللقاء في القرآف عشرة

كجكه :

الكجو األكؿ  :ألقى يعني كسكس  ،كقكلو تعالى ً( :إال إً ىذا تى ىمَّنى أىٍلقىى
َّ
اف ًفي أ ٍيمنًيَّتً ًو){الحج  }ِٓ :يعني  :كسكس في قراءتو
الش ٍي ى
ط ي
كالكجو الثاني  :ألقى يعني خمؽ  ،كقكلو تعالى ( :كأىٍلقىى ًفي األ ٍىر ً
ض
ى
رك ً
يد بً يك ٍـ){النحؿ }ُٓ :
اس ىي أىف تى ًم ى
ىى

كالكجو الثالث  :ألقى يعني كضع  ،كقكلو تعالى  ( :ىفمى َّما أىف ىجاء
اٍلب ًشير أىٍلقىاه عمىى ك ٍج ًي ًو فىارتى َّد ب ً
ص نيرا){يكسؼ  }ٗٔ :أم  :كضعو
ٍ ى
ى ي
ي ى ى
الرك ىح ًم ٍف
(يٍم ًقي ُّ
كالكجو الرابع  :ألقى يعني أنزؿ  ،كقكلو تعالى  :ي
أ ٍىم ًرًه ىعمىى ىمف ىي ىشاء){غافر  }ُٓ :يعني ينزؿ الركح

كالكجو الخامس  :ألقى يعني أقرع  ،كقكلو تعالى ( :إً ٍذ ييٍمقيكف أى ٍقبلى ىميي ٍـ
أىيُّيي ٍـ ىي ٍك يف يؿ ىم ٍرىي ىـ){آؿ عمراف  }ْْ :يقرعكنيا  :يجركنيا في الماء الجارم
ؾ
ت ىعمى ٍي ى
(كأىٍلقى ٍي ي
كالكجو السادس  :ألقى يعني كسا  ،كقكلو تعالى  :ى
ىم ىحَّبةن ّْمّْني){طو  }ّٗ :أم  :كسكتؾ جماالن
كالكجو السابع  :ألقى يعني أدخؿ  ،كقكلو تعالى ( :أىفى ىمف ييٍمقىى ًفي
ً
ً ً
َّ
ام ًة){فصمت  }َْ :يعني  :أفمف يدخؿ
الن ًار ىخ ٍيهر أىـ َّمف ىيأٍتي آمننا ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى

في النار

صاهي فىًإ ىذا
كالكجو الثامف  :ألقى يعني رمى  ،كقكلو تعالى ( :فىأىٍلقىى ىع ى
يف){األعراؼ  }َُٕ :أم  :رماىا مف يده
اف ُّمبً ه
ًى ىي ثي ٍع ىب ه
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كالكجو التاسع  :ألقى يعني كمَّـ  ،كقكلو تعالى ً :
اىا إًلىى
(ك ىكم ىمتيوي أىٍلقى ى
ى
ىم ٍرىي ىـ ىكيركهح ّْم ٍنوي){النساء  }ُُٕ :كجعمو ابف الجكزم بمعنى اإلعبلـ  ،أم :
((أعمميا بيا في قكؿ المبلئكة ليا َّ :
إف ا﵀ يبشرؾ بكممة منو اسمو المسيح
عيسى ابف مريـ))

(كلىقى ٍد فىتىَّنا
كالكجو العاشر  :ألقى يعني أجمس  ،كقكلو تعالى  :ى
ً ً
اب){ص  )ُ(}ّْ :أم  :أجمسنا
اف ىكأىٍلقىٍي ىنا ىعمىى يك ٍرسيّْو ىج ىس ندا ثيَّـ أ ىىن ى
يسمى ٍي ىم ى
قاؿ ابف فارس (( :البلـ كالقاؼ كالحرؼ المعتؿ أصكؿ ثبلثة :
أحدىا ُّ
يدؿ عمى عكج  ،كاآلخر عمى تكافي شيئيف  ،كاآلخر عمى طرح

إلقاء  ،كالشيء الطريح لىقنى ،
شيءَََكاألصؿ اآلخر  :ألقيتو  :نبذتو
ن
كاألصؿ َّ
قكما مف العرب كانكا إذا أتكا البيت لمطكاؼ قالكا  :ال نطكؼ في
أف ن
(ِ )

كقاؿ ابف

الممقى لىقنى))
ثياب عصينا ا﵀ فييا  ،يفيمقكنيا ،
َّ
فيسمى ذلؾ ي
الشيء  :طرحو))(ّ)كقاؿ الراغب ((كاإللقاء طرح الشيء حيث
سيده (( :ألقى
ى

تمقاه  ،أم  :تراه  ،ثـ صار في التعارؼ اسما ّْ
ألقيت
لكؿ طرحَََكيقاؿ :
ي
ن
(ْ)
ككبلما كمكدةن))
كسبلما
إليؾ قكنال
ن
ن

ؼ
كس ى
كلـ يرد الطرح في القرآف الكريـ ٌإال في قكلو تعالى ( :ا ٍقتيميكٍا يي ي
ضا){يكسؼ  }ٗ :فألقى الشيء يعني طرحو  ،كىذه ىي داللتو
أ ًىك ا ٍ
ط ىريحكهي أ ٍىر ن
المغكية  ،فيككف الطرح ىك أقرب المعاني إلى اإللقاء  ،إالَّ َّ
أف الفرؽ بينيما
َّ
أف إلقاء الشيء يعني كضعو في المكاف المراد  ،كطرح الشيء يعني نبذه ؛

لذلؾ ال ييعنى في مكاف نبذه  ،فيذا ىك معنى ألقى  ،فجعمو بمعاني كسكس ،

(ٔ) ٕ٠ظةةةش  :اٌٛجةةةٚ ٖٛإٌظةةةائش ٌٍةةةذاِغأ ٟصٖٔٔٔٚ ٔٔٗ-ض٘ةةةج األعةةة ٓ١الةةةةٓ اٌجةةةٛصٞ
صٔ٘
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص 2ٖ2
(ٖ) اٌّذىُ ٚاٌّذ١ط األعظُ ٘ٓٙ/ٙ
(ٗ) اٌّفشداح صٕٕ٠ٚٗ2ظش  :عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٚ ٖ2/ٗ ٟةظائش ر ٞٚاٌذّ١ض ٗٗٗٔ/
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كخمؽ  ،ككضع  ،كأنزؿ  ،كأقرع  ،ككسا  ،كأدخؿ  ،كرمى  ،ككمَّـ  ،كأجمس ،
كما جاء في كتابيف مف كتب الكجكه تحريؼ لداللة اإللقاء المغكية

جعؿ الدامغاني كابف الجكزم ألقى في الكجو األكؿ بمعنى كسكس
في قكلو تعالى ( :إًال إً ىذا تىمنَّى أىٍلقىى َّ
اف ًفي أ ٍيمنًيَّتً ًو) كال داعي إلى القكؿ
الش ٍيطى ي
ى
بيذا الكجو ؛ َّ
ألنو مرادؼ لػ(ألقى) ك َّ
ألف المراد معنى اإللقاء ال معنى الكسكسة
؛ كالمعنى  :ألقى الشيطاف في نفسو أك في أحاديثو النفسية .

(كأىٍلقىى
كجعبل ألقى في الكجو الثاني بمعنى خمؽ  ،في قكلو تعالى  :ى
ض رك ً
ً
ً
يد بً يك ٍـ) لـ يقؿ أىؿ التفسير بيذا الكجو بؿ أبقكا
اس ىي أىف تى ًم ى
في األ ٍىر ى ى
ألقى عمى معناه  ،قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية (( :يقكؿ تعالى ذكره :

كمف نعمو عميكـ أييا الناس أف ألقى في األرض ركاسي)(ُ)حتى ابف الجكزم
(كأىٍلقىى ًفي
الذم عيَّف في النزىة جعؿ ألقى بمعنى خمؽ في قكلو تعالى  :ى
ض رك ً
ً
اس ىي) لـ يقؿ بيذا الكجو في تفسيره بؿ قاؿ (( :قكلو تعالى :
األ ٍىر ى ى
(ِ)
ض رك ً
ً
ً
اس ىي) أم  :نصب فييا جباالن ثكابت))
(كأىٍلقىى في األ ٍىر ى ى
ى
كجعؿ الدامغاني ألقى في الكجو الثالث بمعنى كضع  ،في قكلو
تعالى  ( :ىفمى َّما أىف جاء اٍلب ًشير أىٍلقىاه عمىى ك ٍج ًي ًو فىارتى َّد ب ً
ص نيرا) لـ يقؿ أىؿ
ٍ ى
ى
ى ي
ي ى ى
التفسير بيذا الكجو بؿ أبقكا ألقاه عمى معناه  ،قاؿ الطبرم في تفسير ىذه
اآلية (( :كقكلو تعالى ( :أىٍلقىاهي ىعمىى ىك ٍج ًي ًو) يقكؿ  :ألقى البشير قميص يكسؼ
(ّ)
عمى كجو يعقكب))
(يٍم ًقي
كجعبل ألقى في الكجو الرابع بمعنى أنزؿ في قكلو تعالى  :ي
الرك ىح ًم ٍف أ ٍىم ًرًه ىعمىى ىمف ىي ىشاء) كفسَّر مفسركف يمقي ىنا بمعنى ينزؿ  ،كىـ ال
ُّ
(ٔ) جةةاِع اٌت١ةةاْ ٕٗٔ٠ٚٔٓ4/ظةةش ِ :عةةأ ٟاٌمةةشآْ ٚإعشاةةةٗ ٌٍضجةةا ٖٚ ٔ٘2/اٌٛعةة١ط
ٌٍٛادذ٘2/ٖٞ
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٖٖٗٓ/
(ٖ) جاِع اٌت١اْ ٖٕٔ٠ٚ 22/ظش  :اٌٛع١ط ٕٚ ٖٙٗ/صاد اٌّغ١ش ٕٕٗٔ/
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(ُ )

لذلؾ

يريدكف بذلؾ تعيينو كجعمو كجينا  ،بؿ قالكا بو عمى سبيؿ التفسير
َّ
فإف ابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة جعؿ يمقي بمعنى ينزؿ لـ يقؿ بيذا
الكجو في تقسيره بؿ أبقاه عمى معناه  ،ككذلؾ ابف عطية فقاؿ (( :كقكلو
عاما لكؿ ما ينعـ ا﵀
(يٍم ًقي ُّ
الرك ىح)َََيحتمؿ أف يككف إلقاء الركح ِّ
تعالى  :ي
بو عمى عباده))(ِ)كالتفسير السميـ يككف بإبقاء المفردة القرآنية عمى معناىا كال

سيما إذا كانت مفيكمة الداللة  ،أك تفسيرىا بأقرب المعاني إلييا  ،كتقدـ َّ
أف

أقرب المعاني إلى اإللقاء ىك الطرح ال اإلنزاؿ  ،قاؿ ابف عاشكر (( :كجممة
الرك ىح ًم ٍف أ ٍىم ًرًه) خبر ثالث  ،أك بدؿ بعض مف جممةَََكاإللقاء
(يٍم ًقي ُّ
ي
حقيقتو رمي الشيء مف اليد إلى األرض  ،كيستعار لئلعطاء إذا كاف غير

مترقَّبَََكاستعير ىنا لمكحي ؛ َّ
ألنو يجيء فجأة عمى غير ترقب كإلقاء
(ّ )
الرك ىح) بمعنى ينزؿ
(يٍم ًقي ُّ
الشيء إلى األرض)) ففي جعؿ قكلو تعالى ي
الركح في باب الكجكه تحريؼ لداللتو كالغاء لممعنى المراد
كجعؿ الدامغاني ألقى في الكجو الخامس بمعنى أقرع  ،في قكلو

تعالى ( :إً ٍذ ييٍمقيكف أى ٍقبلى ىميي ٍـ أىيُّيي ٍـ ىي ٍك يف يؿ ىم ٍرىي ىـ) كالمعنى عنده  :يقرعكنيا :
(((يٍمقيكف أى ٍقبلى ىميي ٍـ) أم  :قداحيـ
يجركنيا في الماء الجارم  ،قاؿ ابف قتيبة  :ي

 ،يقترعكف عمى مريـ))(ْ)كقاؿ الكاحدم (( :قاؿ ابف عباس في ركاية عطاء :

ىؤالء جماعة كانكا مف األنبياء اختصمكا في مريـ كؿ كاحد يقكؿ  :أنا أكلى
بيا  ،فقاؿ زكريا  :ىي بنت عمي  ،كخالتيا عندم قالكا  :فتعالكا نستيـ ،

فجمعكا سياميـ ثـ أتكا بيا إلى الماء كقالكا  :الميـ مف كاف أكلى بيا فميقـ
(ٔ) ٕ٠ظش  :جاِع اٌت١اْ ٕٗٚ ٘4/اٌٛع١ط ٗ2/
(ٕ) اٌّذةةشس اٌةةٛج١ض ٕٗ٠ٚ٘٘ٓ/ظةةش  :أٔةةٛاس اٌذٕض٠ةةً ِ٘ٚ ٘ٗ/ةةذاسن اٌذٕض٠ةةً ٌٍٕغةةف ٟص
ٗ٘ٓٔ
(ٖ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٕٗٔٙ2-ٔٙٙ/
(ٗ) دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص٘ٓٔ
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سيمو كليغرؽ البقية  ،كألقكا سياميـ فارتز (أم  :كقؼ) قمـ زكريا كانحدرت

أقبلـ الباقيف فقرعيـ زكريا))(ُ)كقاؿ الزمخشرم ((( :أى ٍقبلى ىميي ٍـ) أزالميـ  ،كىي
(ِ)
قداحيـ التي طرحكىا في النير مقترعيف))

(يٍمقيكف أى ٍقبلى ىميي ٍـ) بمعنى  :يقرعكف أقبلميـ تحريؼ
فجع يؿ قكلو تعالى ي
ظاىر ال يحتاج إلى بياف ؛ َّ
ألنو ال يقاؿ في المغة  :يقرعكف أقبلميـ  ،بؿ :

(يٍمقيكف
يمقكف أقبلميـ  ،أك يطرحكنيا  ،فيككف اإلقراع ىك معنى التركيب ي
أى ٍقبلى ىميي ٍـ) ال معنى  :يمقكف  ،بؿ ىك معنى الغرض مف ىذا التركيب .
كجعؿ الدامغاني ألقى في الكجو السادس بمعنى كسا في قكلو

جماال  ،كىك كجو ال يصح
ت ىعمى ٍي ىؾ ىم ىحبَّةن ّْمّْني) أم  :كسكتؾ
ن
(كأىٍلقى ٍي ي
تعالى  :ى
؛ َّ
ت ىعمى ٍي ىؾ
(كأىٍلقى ٍي ي
ألف القكؿ بو عمى َّأنو كجو يقتضي جعؿ قكلو تعالى  :ى
ىم ىحَّبةن ّْمّْني) بتقدير  :كسكت عميؾ  ،ال بتقدير  :كسكتؾ ؛ لذلؾ لـ يقؿ بيذا
ت ىعمىٍي ىؾ ىم ىحَّبةن ّْمّْني) مجازه :
(((كأىٍلقى ٍي ي
الكجو أىؿ التفسير  ،قاؿ أبك عبيدة  :ى

جعمت لؾ محبة ّْ
َّ
أحب أخاه :
مني في صدكر الناس  ،كيقكؿ الرجؿ إذا
ي
(ّ )
كقاؿ الطبرم (( :كمعنى قكلو
ألقيت عميؾ رحمتي  ،أم  :محبتي))
ي

ت ىعمى ٍي ىؾ ىم ىحَّبةن ّْمّْني) حببتؾ إلييـ  ،يقكؿ الرجؿ آلخر إذا أحبو
تعالى  :ىكأىٍلقى ٍي ي
(ْ)
ألقيت عميؾ رحمتي  ،أم  :محبتي))
ي
كجعبل ألقى في الكجو السابع بمعنى أدخؿ  ،في قكلو تعالى ( :أىفى ىمف
ً
ً ً
ييٍمقىى ًفي َّ
ام ًة) يعني  :أفمف يدخؿ في
الن ًار ىخ ٍيهر أىـ َّمف ىيأٍتي آمننا ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
(يدخؿ) كأبمغ
النار  ،كلفظ (ألقى) أكضح داللة عمى المعنى المراد مف لفظ ي

(ٔ) اٌٛع١ط ٖٔٗ2-ٖٗٙ/
(ٕ) اٌىشاف ٖٔ٘ٙ/
(ٖ) ِجاص اٌمشآْ ص ٕ٠ٚ ٔٙٙظش  :اٌٛع١ط ٌٍٛادذٚ ٕٓٙ/ٖ ٞصاد اٌّغ١ش الةٓ اٌجةٛصٞ
ٕ٘ٔٔ/
(ٗ) جاِع اٌت١اْ ٔ24/ٔٙ
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َّ
ألف دخكؿ النار يعني دخكليا مف بابيا  ،كالمراد طرحيـ فييا ؛ لذلؾ أبقى
أىؿ التفسير ألقى عمى معناه  ،قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية (( :ثـ قاؿ

آمنا مف
ا﵀  :أفيذا الذم يمقى في النار خير  ،أـ الذم يأتي يكـ القيامة ن
(ُ)
عذاب ا﵀))
كجعبل ألقى في الكجو الثامف بمعنى رمى في قكلو تعالى ( :فىأىٍلقىى
يف) كالتقدير  :فرماىا مف يده  ،كما الداعي إلى
اف ُّمبً ه
صاهي فىًإ ىذا ًى ىي ثي ٍع ىب ه
ىع ى
َّ
جدا مف معناه  ،حتى َّ
إف ابف
جعؿ ألقى بمعنى رمى
؟!ألنو مرادؼ كقريب ن

الجكزم نفسو الذم قاؿ بيذا الكجو في النزىة لـ يقؿ بو في الزاد  ،كمع ذلؾ

فثمة فرؽ بيف ألقى كرمى  ،فاإللقاء كما تقدـ كما يستعمؿ في األعياف

(ِ)
أما
كسبلما
ألقيت إليؾ قكنال
يستعمؿ في المعاني فػ((يقاؿ :
ككبلما كمكدةن)) َّ
ي
ن
ن
الرمي فيستعمؿ في األعياف  ،كال يستعمؿ في المعاني إالَّ ((كناية عف الشتـ
كالقذؼ نحك قكلو تعالى ًَّ :
اجيي ٍـ){النكر  }ٔ :كقكلو تعالى :
كف أ ٍىزىك ى
يف ىي ٍريم ى
(كالذ ى
ى
(ّ )
(كالًَّذيف يرمكف اٍلم ٍحص ىن ً
ات){النكر  ))}ْ :فالرمي لـ يستعمؿ في القرآف
ى ى ىٍ ي ى ي ى
َّ
ت ًإ ٍذ
(ك ىما ىرىم ٍي ى
الكريـ إال بمعنى الرجـ كالقذؼ كما تقدـ  ،ككقكلو تعالى  :ى
ت ىكلى ًػك َّف المٌوى ىرىمى){األنفاؿ  }ُٕ :كقكلو تعالى ( :إًَّنيىا تىٍرًمي بً ىش ىرور
ىرىم ٍي ى
يؿ {ّ}
(كأ ٍىر ىس ىؿ ىعمىٍي ًي ٍـ طى ٍي نار أ ىىبابً ى
ىكاٍلقى ٍ
ص ًر){المرسبلت  }ِّ :كقكلو تعالى  :ى
ارة ّْمف ًس ّْج و
تىٍرًمي ًيـ بً ًح ىج و
يؿ){الفيؿ  }ْ-ّ:كلـ يستعمؿ اإللقاء بيذا المعنى ،
ى
بؿ بمعنى الطرح  ،فقد أريد مف اإللقاء اإللقاء بعينو في قكلو تعالى ( :فىأىٍلقىى
صاهي) كلك أريد أف يككف بمعنى الرمي  ،لقيؿ  :فألقى بعصاه ؛ ليككف
ىع ى

(ٔ) جةةاِع اٌت١ةةاْ ٕٕٗ٠ٖٚٔٗ/ظةةش  :اٌّذةةشس اٌةةٛج١ض الةةةٓ عط١ةةج ٘ٚ ٔ2/أٔةةٛاس اٌذٕض٠ةةً
ٌٍت١ضاٚ 2ٕ/٘ ٞٚيذخ اٌمذ٠ش ٌٍشٛوأٙٗ2/ٗ ٟ
(ٕ) اٌّفشداح صٕٕ٠ٚٗ2ظش  :عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٚ ٖ2/ٗ ٟةظائش ر ٞٚاٌذّ١ض ٗٗٗٔ/
(ٖ) اٌّفشداح ص ٕٔٔ
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بتقدير  :فرمى بعصاه  ،كما استي ً
عمؿ في القرآف الكريـ  ،ال بتقدير رمى
عصاه  ،كما َّ
قدره الدامغاني .

كجعؿ الدامغاني ألقى في الكجو التاسع بمعنى كمَّـ  ،في قكلو
ً
اىا إًلىى ىم ٍرىي ىـ ىكيركهح ّْم ٍنوي) كجعمو ابف الجكزم بمعنى
(ك ىكم ىمتيوي أىٍلقى ى
تعالى  :ى
اإلعبلـ  ،أم (( :أعمميا بيا في قكؿ المبلئكة ليا َّ :
إف ا﵀ يبشرؾ بكممة

منو اسمو المسيح عيسى ابف مريـ)) كالتكميـ كاإلعبلـ ىك مف معنى السياؽ
 ،كاالَّ فأيف داللة ألقى مف داللة كمَّـ  ،كأعمـ ؟! قاؿ الطبرم (( :كقكلو :

ألقيت إليؾ
اىا ًإلىى ىم ٍرىي ىـ) يعني  :أعمميا بيا كأخبرىا بيا  ،كما يقاؿ :
ي
(أىٍلقى ى
كممة حسنة  ،بمعنى  :أخبرتؾ بيا  ،ككمَّمتؾ بيا)) (ُ) كقد شاع حديثنا أف
يقاؿ  :ألقى فبلف كممة إلى المجتمعيف  ،كال يشؾ كال يمارم أحد في َّ
أف
أما معنى كمَّميـ أك
المراد مف اإللقاء في ىذا القكؿ كنحكه اإللقاء بعينو َّ ،

أعمميـ  ،فيك معنى الكممة ال معنى ألقى ؛ َّ
ألنو ال يفيد معنى التكميـ
كاإلعبلـ  ،لك قيؿ  :ألقى فبلف حجارة إلى المجتمعيف  ،فاإللقاء في قكلو

اىا ًإلىى ىم ٍرىي ىـ) يعني اإللقاء بعينو  ،حتى َّ
إف ابف الجكزم نفسو
تعالى ( :أىٍلقى ى
اىا
الذم عيَّف في النزىة جعؿ اإللقاء بمعنى اإلعبلـ في قكلو تعالى ( :أىٍلقى ى
إًلىى ىم ٍرىي ىـ) كجعؿ معناه ((أعمميا بيا)) (ِ) قاؿ في تفسيره َّ :
((إف الركح ىاىنا
جبريؿ  ،فالمعنى  :ألقاىا ا﵀ إلى مريـ  ،كالذم ألقاىا ركح منو))

(ّ)

(كلىقى ٍد
كجعبل ألقى في الكجو العاشر بمعنى أجمس في قكلو تعالى  :ى
ً ً
اب) كال داعي لجعؿ ألقى بمعنى
اف ىكأىٍلقى ٍي ىنا ىعمىى يك ٍرسيّْو ىج ىس ندا ثيَّـ أ ىىن ى
فىتىَّنا يسمى ٍي ىم ى
أجمس ؛ َّ
ألنو مرادؼ لو قريب مف معناه ؛ لذلؾ لـ يقؿ أىؿ التفسير بيذا
الكجو  ،حتى ابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة جعؿ اإللقاء بمعنى

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٗٗ/ٙ
(ٕ) ٔض٘ج األع ٓ١صٔ٘
(ٖ) صاد اٌّغ١ش ٕٔ٘ٙ/
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اإلجبلس في قكلو تعالى (كأىٍلقى ٍي ىنا عمىى يكرًسي ً
ّْو) كجعمو بمعنى (( :أجمسنا)
ى
ٍ
ى
لـ يقؿ بيذا الكجو في تفسيره يضاؼ إلى ذلؾ َّ
أف (ألقى) أبمغ مف (أجمس)
ك ُّ
أدؿ عمى المعنى المراد  ،فقد تقدـ قكؿ ابف عاشكر (( :كاإللقاء حقيقتو رمي
(ُ)

الشيء مف اليد إلى األرض  ،كيستعار لئلعطاء إذا كاف غير

مترقَّبَََكاستعير ىنا لمكحي ؛ َّ
ألنو يجيء فجأة عمى غير ترقب كإلقاء
الشيء إلى األرض))

(ِ)

فاستعمؿ (ألقى) مف دكف (أجمس) َّ
ألنو أريد أف يفاجأ

سميماف عميو السبلـ بما لـ يكف يترقبو  ،كىذا ىك

المعنى المراد مف استعماؿ
أىف ىجاء اٍل ىب ًش يير أىٍلقىاهي ىعمىى
كاستعماؿ (ألقى) مف دكف

(ألقى) مف دكف (كضع) في قكلو تعالى  ( :ىفمى َّما
ك ٍج ًي ًو فىارتى َّد ب ً
ص نيرا) كما جاء في الكجو الثالث ،
ٍ ى
ى
ً
ً
ً
يف) كما جاء في
اف ُّمب ه
صاهي فىإ ىذا ى ىي ثي ٍع ىب ه
(رمى) في قكلو تعالى ( :فىأىٍلقىى ىع ى
الكجو الثامف ؛ َّ
ألف مكسى عميو السبلـ فاجأ فرعكف كمؤله بيذه المعجزة ،
أيضا مف استعماؿ (ألقى) مف دكف (كمَّـ) أك (أعمـ) في
كىذا ىك الغرض ن
قكلو تعالى ً :
اىا إًلىى ىم ٍرىي ىـ ىكيركهح ّْم ٍنوي) كما جاء في الكجو التاسع
(ك ىكم ىمتيوي أىٍلقى ى
ى
ٖٔ-البيتاف ذكر الدامغاني كابف الجكزم لمبيتاف في القرآف الكريـ

أربعة أكجو :
اف
(س ٍب ىح ىان ىؾ ىى ىذا يب ٍيتى ه
الكجو األكؿ  :الكذب  ،كقكلو تعالى  :ي
ً
يـ){النكر }ُٔ :
ىعظ ه
ً
يف بًيب ٍيتى و
اف ىي ٍفتىًر ىينوي ىب ٍي ىف
(كال ىيأٍت ى
كالكجو الثاني  :الزنى  ،كقكلو تعالى  :ى
أ ٍىيًدي ًي َّف ىكأ ٍىريجمً ًي َّف){الممتحنة }ُِ :

كنوي يب ٍيتىانان ىكًاثٍمان
كالكجو الثالث  :الحراـ  ،كقكلو تعالى ( :أىتىأ ي
ٍخ يذ ى
ُّمبًينان){النساء }َِ :
(ٔ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٔ٘
(ٕ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٕٗٔٙ2-ٔٙٙ/
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ت الًَّذم ىكفى ىر
الكجو الرابع  :الدىش كالخسراف  ،كقكلو تعالى ( :فىيب ًي ى
(ٔ)
َّ ً ً
ً
يف)البقرة }ِٖٓ :
ىكالمٌوي الى ىي ٍيدم اٍلقى ٍكىـ الظالم ى
قاؿ ابف فارس (( :الباء كالياء كالتاء أصؿ كاحد  ،كىك كالدىش

(ٕ)
ت الرج يؿ ىي ٍبيىتيو ىب ٍيتنا  ،كباىتو  :استقبمو بأمر يقذفو بو ،
الحيرة))
ك((بيى ى
ى
ك ى
ت منو  ،كالبيتاف كالبييتة  :الباطؿ الذم
في ٍبيى ي
كىك منو بريئ ال يعممو  ،ي
(ٖ )
ً
يف
تحيَّر مف بطبلنو))
يي ى
(كال ىيأٍت ى
ك((في حديث بيعة النساء  :ى
بًيب ٍيتى و
اف){الممتحنة  }ُِ :ىك الباطؿ الذم ييتى ىحيَّر منو  ،كىك مف البيت
التحيُّر  ،كاأللؼ كالنكف زائدتاف  ،يقاؿ  :ىبيىتىو ىي ٍبيىتيو  ،كالمعنى  :ال يأتيف

بكلد مف غير أزك َّ
البيت  :الكذب كاالفتراء  ،كمنو
اجيف فينسبنو إلييـ  ،ك ي
حديث الغيبة  :كاف لـ يكف فيو ما تقكؿ فقد بيتَّو  ،أم  :كذبت كافتريت

عميو))

(ٗ)

َّ
كقاؿ الراغب (( :قاؿ ا﵀ َّ
ت الًَّذم ىكفى ىر)البقرة :
عز
كجؿ ( :فىيب ًي ى
اف
(س ٍب ىح ىان ىؾ ىى ىذا يب ٍيتى ه
ِٖٓ} إذا دىش كتحيَّر  ،كقد بيتو  ،قاؿ عز كجؿ  :ي
ً
ً
يف
يـ){النكر  }ُٔ :أم  :كذب يي ي
(كال ىيأٍت ى
ىعظ ه
بيت سامعو  ،قاؿ ا﵀ تعالى  :ى
بًيب ٍيتى و
اف ىي ٍفتىًر ىينوي ىب ٍي ىف أ ٍىيًدي ًي َّف ىكأ ٍىريجمً ًي َّف){الممتحنة  }ُِ :كناية عف الزنا ،
الرجؿ مف تناكؿ ما ال يجكز
كقيؿ  :بؿ ذلؾ كؿ فعؿ شنيع يتعاطينو باليد  ،ك ّْ

(ُ ) ينظػػر  :الكجػػكه كالنظػػائر لمػػدامغاني ص ُُٕ كنزىػػة األعػػيف البػػف الجػػكزم ص ُٕ
كمنتخب قرة العيكف ص ِٕ
(ِ ) ينظر  :العيف لمخميؿ ص َٗ كمقاييس المغة ص ُُْ كينظر  :العيف لمخميؿ ص
َٗ كلساف العرب ُِّٔ-ُِٔ/
(ّ ) المخصص البف سيده ِِْٖ/
(ْ ) النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث كاألثػػرُ ُٕٔ/كينظػػر  :العػػيف لمخميػػؿ ص َٗ كمقػػاييس
المغة البف فارس ص ُُْ كلساف العرب ُِّٔ-ُِٔ/
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(ٔ)
التحيرَََكمف ذلؾ
ت :
((الب ٍي ي
ٌ
 ،كالمشي إلى ما يي ىقبح)) كقاؿ الحمبي  :ى
(س ٍب ىح ىان ىؾ ىى ىذا
البيتاف  ،كىك الباطؿ الذم يحير الناظر فيوَََكقكلو تعالى  :ي
بيتى ه ً
يـ){النكر  }ُٔ :أم  :كذب فظيع متبالغ في القبح  ،يحيّْر مف
يٍ
اف ىعظ ه
(ٕ)
كيدىشو)) فالبيتاف إذف ىك كؿ ما شنع كفظع مف األقكاؿ كاألفعاؿ
يسمعو ي

حتى ييدىش كيحيَّر مف يسمعو
جعؿ الدامغاني كابف الجكزم البيتاف في الكجو األكؿ بمعنى الكذب
 ،في قكلو تعالى ( :س ٍبح ىان ىؾ ى ىذا بيتى ه ً
يـ) كتقدـ في كتب المغة َّ
أف
ي ى
ى يٍ
اف ىعظ ه
البيتاف ىنا ال يعني الكذب المجرد  ،بؿ يعني ما كاف يدىش السامع لفظاعتو

(ٖ)
ؾ
(س ٍب ىح ىان ى
 ،ك((يتحيَّر مف عظمو)) كتقدـ قكؿ الحمبي (( :اكقكلو تعالى  :ي
ى ىذا بيتى ه ً
يـ){النكر  }ُٔ :أم  :كذب فظيع متبالغ في القبح  ،يحيّْر مف
ى يٍ
اف ىعظ ه

كيدىشو)) ((لككنو قيؿ في ّْأـ المؤمنيف رضي ا﵀ عنيا  ،كصدكره
يسمعو ي
(ٗ)
مستحيؿ شرنعا مف مثميا))

(كال
كجعبل البيتاف في الكجو الثاني بمعنى الزنا في قكلو تعالى  :ى
ًً
ً ً
ىيأٍتً ى ً
(كال
يف بيب ٍيتىا وف ىي ٍفتىًر ىينوي ىب ٍي ىف أ ٍىيديي َّف ىكأ ٍىريجمي َّف) قاؿ الفراء (( :كقكلو تعالى  :ى
ً
يف بًيب ٍيتى و
اف ىي ٍفتىًر ىينوي ىب ٍي ىف أ ٍىيًدي ًي َّف ىكأ ٍىريجمً ًي َّف) كانت المرأة تمتقط المكلكد  ،فتقكؿ
ىيأٍت ى
َّ
نيييف
لزكجيا  :ىذا كلدم منؾ  ،فذلؾ البيتاف المفترل))(٘)((كليس المعنى :
مف أف يأتيف بكلد مف الزنا فينسبنو إلى األزكاج ؛ َّ
ألف الشرط بنيي الزنا قد

(ُ ) المفردات ص ٖٔ كينظر :عمدة الحفاظ ُِّٔ/
(ِ ) عمدة الحفاظ ُِّٔ/
(ّ ) الكسيط ُِّّ/
(ْ ) فتح القدير لمشككاني ُْٔ/
(ٓ ) معاني القرآف ّ ْٓ/كينظر  :تفسير غريب القرآف البف قتيبة ص ِّْْٔٔ-
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(ٔ)
كلدا ليس ىك
تقدـ)) ك((قاؿ أكثر المفسريف  :معناه  :أف تنسب إلى زكجيا ن
أعـ مف ىذا التخصيص)) (ٕ) َّ
ألف البيتاف يعني كما تقدـ  :ما
لو  ،كالمفظ ٌ
شنع كفظع مف األقكاؿ كاألفعاؿ  ،كيدىش مف يسمعو  ،كتقدـ قكؿ الراغب :
ً
يف بًيب ٍيتى و
اف ىي ٍفتىًر ىينوي ىب ٍي ىف أ ٍىيًدي ًي َّف ىكأ ٍىريجمً ًي َّف){الممتحنة :
(كال ىيأٍت ى
((قاؿ ا﵀ تعالى  :ى
الرجؿ
ُِ} كناية عف الزنا  ،كقيؿ  :بؿ ذلؾ كؿ فعؿ شنيع يتعاطينو باليد  ،ك ّْ

مف تناكؿ ما ال يجكز  ،كالمشي إلى ما يي ىقبح)) كقاؿ الحمبي (( :كقيؿ  :بؿ
ىك كناية عف ّْ
فعؿ باليد  ،أك ييسعى إليو
كؿ ما ال ينبغي تعاطيو مما يي ى

بالرجؿ)) (ٖ) كتقدـ قكؿ ابف األثير الجزرم في النياية ك((في حديث بيعة
ّْ
ً
يف بًيب ٍيتى و
اف){الممتحنة  }ُِ :ىك الباطؿ الذم ييتى ىحيَّر منو ،
(كال ىيأٍت ى
النساء  :ى
كىك مف البيت التحيُّر  ،كاأللؼ كالنكف زائدتاف))
كىا ىك ابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب جعؿ البيتاف
ً
يف بًيب ٍيتى و
اف) قاؿ في تفسيره (( :كقكلو
(كال ىيأٍت ى
بمعنى الزنا في قكلو تعالى  :ى
ً
يف بًيب ٍيتى و
اف) فيو ثبلثة أقكاؿ :
(كال ىيأٍت ى
تعالى  :ى

يمحقف بأزك َّ
اجيف غير أكالدىـ  ،قالو ابف عباس
أحدىا  :ال
ى
كالجميكر .
كالثاني  :السحر .

كالثالث  :المشي بالنميمة  ،كالسعي في الفساد))

(ٗ)

(ُ ) الكسػػيط فػػي تفسػػير القػرآف المجيػػد لمكاحػػدم ْ ِٖٕ/كينظػػر  :فػػتح القػػدير لمشػػككاني
ِٖٓٔ/
(ِ ) المحرر الكجيز في تفسير القرآف العزيز البف عطية ِٓٗٗ/
(ّ ) عمدة الحفاظ ُِّٔ/
(ْ ) زاد المسير ّْٖ/
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فتأمؿ َّأنو ليس مف بيف األقكاؿ الثبلثة التي قاليا في الزاد الكجو الذم قاؿ بو
َّ

في النزىة كالمنتخب  ،كىذا يعني َّ
أف ما قالو في باب الكجكه أنكره في باب
التفسير

كجعبل البيتاف في الكجو الثالث بمعنى الحراـ في قكلو تعالى :

كنوي يب ٍيتىانان ىكًاثٍمان ُّمبًينان) قاؿ الطبرم في تفسير البيتاف في ىذه اآلية :
(أىتىأ ي
ٍخ يذ ى
(ٔ)
كنوي يب ٍيتىانان ىكًاثٍمان
((ظمما بغير حؽ)) كقاؿ الزجاج (( :قكلو تعالى ( :أىتىأ ي
ٍخ يذ ى
ن
ُّمبًينان) كالبيتاف  :الباطؿ الذم ييتحيَّر مف بطبلنو  ،كبيتاف حاؿ مكضكعة
مكضع المصدر  ،المعنى  :أتأخذكنو مباىتيف آثميف))

(ٕ)

كىا ىك ابف الجكزم

الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب جعؿ البيتاف بمعنى الحراـ في قكلو تعالى :

كنوي يب ٍيتىانان ىكًاثٍمان ُّمبًينان) قاؿ في تفسير البيتاف في ىذه اآلية (( :كفي
(أىتىأ ي
ٍخ يذ ى
البيتاف قكالف  :أحدىما  :أنَّو الظمـ  ،قالو ابف عباس كابف قتيبة (ٖ)كالثاني :
الباطؿ  ،قالو الزجاج  ،كمعنى الكبلـ  :أتأخذكنو مباىتيف آثميف))

(ٗ)

فتأمؿ
َّ

مرة أخرل َّأنو ليس مف بيف القكليف المذيف قاليما في الزاد الكجو الذم عيَّنو

في النزىة كالمنتخب  ،مما يعني َّ
أف الكجو الذم قالو في باب الكجكه أنكره في
باب التفسير

كجعؿ الدامغاني البيت في
ت الًَّذم ىكفى ىر
في قكلو تعالى ( :فىيب ًي ى

الكجو الرابع بمعنى الدىش كالخسراف ،
َّ ً ً
ً
يف) كالمعنى
ىكالمٌوي الى ىي ٍيدم اٍلقى ٍكىـ الظالم ى

(ُ ) جامع البياف ْ ّٖٖ/كينظر  :الكسيط لمكاحدم َِّ/
(ِ ) معاني القرآف كاعرابو ِِٔ/
(ّ ) ينظر :تفسير
(ْ ) زاد المسير ِِٗ/
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(ٔ)

كما جاء في كتب التفسير  :فدىش كتحيَّر

كىذا ىك معنى البيت كالبيتاف

عرفو أىؿ المغة َّأنو
في ىذا المكضع كأينما كرد في كتاب ا﵀  ،كىك كما َّ
يعني ما يدىش كيتحيَّر مف يسمعو لعظمو أك لفظاعتو

ُْ-التسخير  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير التسخير عمى أربعة

أكجو  :التذليؿ  ،كالتسميط  ،كاالستيزاء  ،كاالستخداـ .
الم َّ
المذلَّؿ  ،قكلو تعالى في سكرة البقرة :
سخر  :ي
فكجو منيا  ،ي
ً
ض ى و ّْ
(كالس ى ً
َّماء كاأل ٍىر ً
كف){البقرة }ُْٔ :
آليات لقى ٍكوـ ىي ٍعقمي ى
َّحاب اٍل يم ىس ّْخ ًر ىب ٍي ىف الس ى ى
ى
ً
َّ
(ك يى ىك الَّذم ىس َّخ ىر
يعني  :المذلؿ  ،ككقكلو تعالى في سكرة النحؿ  :ى
َّ
(ك ىس َّخ ىر
اٍل ىب ٍح ىر){النحؿ  }ُْ :أم  :ذلؿ لكـ البحر  ،مثميا في سكرة إبراىيـ  :ى
ً
م ًفي اٍل ىب ٍح ًر بًأ ٍىم ًرًه ىك ىس َّخ ىر لى يك يـ األ ٍىنيى ىار {ِّ} ىك ىس َّخر لى يك يـ
لى يك يـ اٍل يفٍم ىؾ لتى ٍج ًر ى
ً
َّ
يف ىك ىس َّخ ىر لى يك يـ المٍَّي ىؿ ىك َّ
النيى ىار)إبراىيـ  }ّّ-ِّ :كمثميا في
الش ٍم ىس ىكاٍلقى ىم ىر ىدآئ ىب ى
ً
سكرة الجاثية ( :كس َّخر لى يكـ َّما ًفي الس ً
األر ً
ض){الجاثية }ُّ :
َّم ىاكات ىك ىما في ٍ
ىى ى
ى

كالكجو الثاني  ،التسخير  :التسميط  ،قكلو تعالى في سكرة الحاقة :
اد فىأ ٍ ً
يح صرص ور ىعاتًىي وة {ٔ} س َّخرىىا ىعمى ٍي ًيـ س ٍبع لىىي و
(كأ َّ
اؿ ىكثى ىمانًىيةى
ىما ىع ه
يىم يككا بً ًر و ى ٍ ى
ى ى
ٍ ى ى
ى
و
ً
و
و
ىع ىج ياز ىن ٍخؿ ىخ ًاكىية){ٔ}ٕ-
ص ٍرىعى ىكأَّىنيي ٍـ أ ٍ
كما فىتىىرل اٍلقى ٍكىـ فييىا ى
أىيَّاـ يح يس ن
كالكجو الثالث  ،الساخر  :المستيزئ  ،قكلو تعالى في سكرة الزمر :
ً
(كًاف يك ي ً
يف){الزمر  }ٓٔ :يعني  :المستيزئيف  ،مثميا في سكرة
نت لىم ىف السَّاخ ًر ى
ى
ً
البقرة ( :كيس ىخر ً ًَّ
يف آمينكٍا كالًَّذ ى َّ
ؽ
ام ًة ىكالمٌوي ىي ٍريز ي
ىى ٍ ي ى
يف اتقىكٍا فى ٍكقىيي ٍـ ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
كف م ىف الذ ى ى ى
مف ىي ىشاء بً ىغ ٍي ًر ًح ىس و
(يا أىيُّيىا
اب){البقرة  }ُِِ :كمثميا في سكرة الحجرات  :ى
ى
ًَّ
كـ ّْمف قى ٍكوـ){الحجرات }ُُ :
الذ ى
آمينكا ال ىي ٍس ىخ ٍر قى ه
يف ى

(ُ ) ينظػ ػػر  :معػ ػػاني الق ػ ػرآف كاع اربػ ػػو لمزجػ ػػاج ُ ُِٗ/كالكسػ ػػيط لمكاح ػ ػػدم ُ ُّٕ/كزاد
المسير ُ ِْٓ/كالبحر المحيط ِْٖٓ/
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كعبيدا  ،قكلو تعالى في سكرة
خدما
ن
كالكجو الرابع  ،سخريِّا  :أم  :ن
ً
ّْؾ ىن ٍح يف قى ىس ٍم ىنا ىب ٍي ىنييـ َّم ًعي ىشتىيي ٍـ ًفي اٍل ىح ىي ًاة
كف ىر ٍح ىمةى ىرب ى
الزخرؼ ( :أ ي
ىى ٍـ ىي ٍقس يم ى
و ً ً
ؽ ىب ٍع و
ُّ
ت
ضيي ٍـ فى ٍك ى
ضا يس ٍخ ًريِّا ىكىر ٍح ىم ي
ضييـ ىب ٍع ن
ض ىد ىر ىجات ل ىيتَّخ ىذ ىب ٍع ي
الد ٍن ىيا ىكىرفى ٍع ىنا ىب ٍع ى

كعبيدا  ،كسخرني ،
خدما
ىرب ى
ن
ّْؾ ىخ ٍيهر ّْم َّما ىي ٍج ىم يع ى
كف){الزخرؼ  }ِّ :أم  :ن
(ُ)
َّ
كسخرني  ،بمعنى كاحد))
معاني ىذه األكجو األربعة  ،ىي كما ترل  ،مترادفة  ،بؿ متقاربة

ِّ
جدا في معانييا  ،حتى َّإنيا تجعؿ الباحث يكاد ال يفرؽ بينيا  ،كىذه ىي
الطريقة الشائعة في اختبلؽ الكجكه

قاؿ ابف فارس (( :السيف كالخاء كالراء أصؿ مطرد مستقيـ ُّ ،
يدؿ

عمى استحقار كاستذالؿ  ،مف ذلؾ قكلنا َّ :
الشيء  ،كذلؾ
سخر ا﵀ عز كجؿ
ى
َّ
(ك ىس َّخ ىر لى يكـ َّما ًفي
إذا ذلؿ الشيء ألمره كارادتو  ،قاؿ ا﵀ جؿ ثناؤه  :ى
ً
الس ً
األر ً
سخر منو ،
كس ٍخ ىرة  ،إذا كاف يي ى
ض){الجاثية  َََ}ُّ :ي
َّم ىاكات ىك ىما في ٍ
ى
قمت  :يس ىخ ىرة  ،بفتح السيف كالخاءَََكمف الباب :
فإف كاف ىك يفعؿ ذلؾ  ،ى
سخرت منو  ،إذا ىزئت بو)) (ِ ) كقاؿ الراغب (( :التسخير  :سياقة إلى
ي
ً
م ًفي اٍل ىب ٍح ًر بًأ ٍىم ًرًه
الغرض المختص نا
(ك ىس َّخ ىر لى يك يـ اٍل يفٍم ىؾ لتى ٍج ًر ى
قير قاؿ تعالى  :ى
ً
ك ىس َّخر لى يكـ األ ٍىنيار {ِّ} ك ىس َّخر لى يكـ َّ
يف ىك ىس َّخ ىر لى يك يـ المٍَّي ىؿ
الش ٍم ىس ىكاٍلقى ىم ىر ىدآئ ىب ى
ىى
ي
ى ى ي
ى

ىك َّ
م ىك
الس ٍخ ًر ُّ
المقىيّْض لمفعؿ  ،ك ي
فالم ىس ّْخر ىك ي
النيى ىار)إبراىيـ  َََ}ّّ-ِّ :ي
ً ً
َّ
ضا
الذم ييقيىر
ضييـ ىب ٍع ن
فيتسخر بإرادتو  ،قاؿ تعالى ( :ل ىيتَّخ ىذ ىب ٍع ي
(ّ)
(ك ىس َّخ ىر لى يكـ َّما
:
تعالى
((قكلو
:
الحمبي
كقاؿ
يس ٍخ ًريِّا){الزخرؼ ))}ِّ :
ى
ً
ًفي الس ً
األر ً
ض){الجاثية  }ُّ :التسخير  :التييئةَََقكلو
َّم ىاكات ىك ىما في ٍ
ى
(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ُُْْٓٔ-
(ِ ) مقاييس المغة ص ّّْ
(ّ ) المفردات ص ِّْ
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ً
ىنس ٍك يك ٍـ ًذ ٍك ًرم ىك يكنتيـ ّْم ٍنيي ٍـ
تعالى ( :فىاتَّ ىخ ٍذتي يم ي
كى ٍـ س ٍخ ًريِّا ىحتَّى أ ى
كف){المؤمنكف  }َُُ :قرئ بالضـ كالكسر  ،فقيؿ  :ىما بمعنى كاحد
تى ٍ
ض ىح يك ى
ُّ
كف)
(ك يكنتيـ ّْم ٍنيي ٍـ تى ٍ
ض ىح يك ى
 ،كالمعنى َّ :أنكـ تستيزئكف بيـ  ،يدؿ عميو ما بعده ى
كقيؿ  :تستخدمكنيـ كتستيزئكف بيـَََكقكلو تعالى ( :ك ىس َّخر َّ
الش ٍم ىس
ى ى
ىكاٍلقى ىم ىر){الرعد  }ِ :أم  :قيرىماَََكقكلو تعالى ( :إًف تى ٍس ىخ يركٍا ًمَّنا فىًإنَّا
(ُ)
ً
كف){ىكد  }ّٖ :أم  :نستجيمكـ كما تستجيمكف))
ىن ٍس ىخ ير من يك ٍـ ىك ىما تى ٍس ىخ ير ى
(ِ)
ً
رت منو  :إذا َّ
سخرتيو لميزء منو))
((كسخ ي
التسخير والتذليؿ  :جعؿ الدامغاني التسخير في الكجو األكؿ بمعنى

التذليؿ  ،كالتذليؿ غير التسخير  ،فقد تقدـ تعريؼ التسخير عند أىؿ المغة ،

َّ
أما الذ ٌؿ
بأنو يعني  :تييئة ا﵀
الشيء لئلنساف  ،كاستخدامو  ،كتقييضو لنا َّ ،
ى
عرفو ابف فارس بقكلو (( :الذاؿ كالبلـ في التضعيؼ كالمطابقة أصؿ
فقد َّ
ُّ
كاحد ُّ
فالذؿ ُّ :
ضد العز  ،كىذه مقابمة
يدؿ عمى الخضكع كاالستكانة كالميف ،

(ّ)
ت
في التضاد صحيحة)) قاؿ ا﵀ تعالى ( :أ ىىكلى ٍـ ىي ىرٍكا أَّىنا ىخمى ٍق ىنا لىيي ٍـ ًم َّما ىع ًممى ٍ
ً
ً
ً
كبيي ٍـ ىك ًم ٍنيىا
كف {ُٕ} ىكىذلٍَّم ىن ى
اىا لىيي ٍـ فىم ٍنيىا ىريك ي
اما فىيي ٍـ لىيىا ىمال يك ى
أ ٍىيد ىينا أ ٍىن ىع ن
كف){يس  }ِٕ-ُٕ :كالمعنى َّ
أف ا﵀ سبحانو جعؿ األنعاـ ذليمة بيف
ىي ٍأ يكمي ى

نتصرؼ فييا كيؼ نشاء  ،كرككبيا في األسفار  ،كحمؿ األثقاؿ ،
أيدينا ،
َّ
كذبحيا كأكميا كشرب ألبانيا  ،كاالنتقاع بأصكافيا  ،كأشعارىا  ،كأكبارىا ،

ألنو سبحانو َّ
كيصح إطبلؽ التسخير عمييا ؛ َّ
سخرىا لنا بيذا التذليؿ  ،أم :
مكننا مف أف نستخدميا ألنفسنا ؛ كليذا جاء في تفسير قكلو تعالى

(ُ ) عمدة الحفاظ ُُِٖ/
(ِ ) بصائر ذكم التمييز َِّّ/
(ّ ) مقاييس المغة ص ُّٔ
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:

اىا) معناه َّ :
سخرناىا ذليمة))
(((كىذلٍَّم ىن ى
ى
أما ما لـ
الشيء لنا ال يككف ٌإال فيما ممٌكنا ا﵀ سبحانو ٌإياه بالسيطرة عميو َّ ،
يمكنا منو بتذليمو بيف أيدينا  ،فقد َّ
َّ
سخره ا﵀ لنا  ،كتسخير الريح  ،كالفمؾ التي
(ُ )

((فيي ذليمة ليـ))

(ِ )

كتذليؿ ا﵀

تجرم في البحر ؛ َّ
ألنيا تجرم بفعؿ الريح  ،ككتسخير الشمس  ،كالقمر ،
كالنجكـ  ،كالبحر  ،كاألنيار  ،كالميؿ  ،كالنيار  ،فيذه األشياء لـ يذلميا ا﵀ ،

سخرىا لخدمتنا مف دكف أف نممؾ السيطره عمييا ؛ فمـ َّ
مثبل مف
يمكنا ن
بؿ ٌ
استخداـ الشمس كالقمر كالنجكـ  ،أم  :لـ يذلّْميا لنا كما ذلَّؿ لنا األنعاـ ،
لذلؾ استعمؿ في ىذه األجراـ لفظ التسخير ال لفظ التذليؿ  ،فقد أصبح

ظاىر بيف التسخير كالتذليؿ ؛ لذا فجعؿ األكؿ بمعنى الثاني عمى َّأنو
نا
الفرؽ
يعنيو بعينو  ،ىك التحريؼ بعينو

كجع ىؿ التسخير في الكجو الثاني بمعنى التسميط  ،في قكلو تعالى :
ى
اد فىأ ٍ ً
يح صرص ور ىعاتًىي وة {ٔ} س َّخرىىا ىعمى ٍي ًيـ س ٍبع لىىي و
(كأ َّ
اؿ ىكثى ىمانًىيةى
ىما ىع ه
يىم يككا بً ًر و ى ٍ ى
ى ى
ٍ ى ى
ى
ً
و
ىع ىج ياز ىن ٍخ وؿ ىخ ًاكىي وة) كالتسخير ىنا
ص ٍرىعى ىكأَّىنيي ٍـ أ ٍ
كما فىتىىرل اٍلقى ٍكىـ فييىا ى
أىيَّاـ يح يس ن
أما التسميط
ىك التسخير نفسو  ،كىك عمى معناه كما جاء في الكجو األكؿ َّ ،

ٍّ
(عمىٍي ًي ٍـ) المتعمؽ بو  ،ك(عمى) تفيد االستعبلء عمى الشيء ،
فيك
متأت مف ى
كعكسيا في نحك ىذه المكاضع البلـ التي تفيد الممؾ ؛ لذلؾ يقاؿ  :يكـ لؾ
كيكـ عميؾ  ،فقكلو تعالى ( :ك ىس َّخر لى يكـ َّ
الش ٍم ىس) يعني َّ :
سخرىا لمنعمة ،
ي
ى
كسخر عميكـ الشمس  ،لكاف المعنى َّأنو َّ
َّ
سخرىا لمنقمة  ،كلذلؾ
كلك قيؿ :

(س َّخ ىرىىا ىعمى ٍي ًي ٍـ) فاستعمؿ (عمى) في ىذا السياؽ َّ ،
لكنو استعمؿ
قاؿ تعالى  :ى
يح تى ٍج ًرم بًأ ٍىم ًرًه
البلـ في السياؽ
المضاد في قكلو تعالى ( :فى ىس َّخ ٍرىنا لىوي ّْ
ٌ
الر ى
اب){ص  }ّٔ :نسأؿ ا﵀ سبحانو أف ّْ
يسخر لنا الريح فنحيا
ير ىخاء ىح ٍي ي
ىص ى
ثأ ى
(ُ ) المحرر الكجيز البف عطية ِْْٔ/
(ِ ) زاد المسير البف الجكزم ِِٔٗ/
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كنسمـ  ،كنسألو أف ال ّْ
(س َّخ ىرىىا)
يسخرىا عمينا فنيمؾ  ،فالتسميط ليس داللة ى

(عمى ٍي ًي ٍـ) كىذا مف التحريؼ الظاىر  ،كىك عدـ جعؿ المفظ
بؿ ىك داللة ى
بداللتو بؿ بداللة ما تعمَّؽ بو

الساخر في الكجو الثالث بمعنى :
كجع ىؿ
السخرية واالستيزاء  :ى
ى
ً
المستيزئ  ،في قكلو تعالى ( :كًاف يك ي ً
يف){الزمر  }ٓٔ :كقكلو
نت لىم ىف السَّاخ ًر ى
ى
ً
تعالى( :كيس ىخر ً ًَّ
يف آمينكٍا كالًَّذ ى َّ
ؽ
ام ًة ىكالمٌوي ىي ٍريز ي
ىى ٍ ي ى
يف اتقىكٍا فى ٍكقىيي ٍـ ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
كف م ىف الذ ى ى ى
ًَّ
مف ىي ىشاء بً ىغ ٍي ًر ًح ىس و
آمينكا ال
اب){البقرة  }ُِِ :كقكلو تعالى  :ى
(يا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
ى
أيضا عمى بابو  ،فيك يعني كما عنى في
كـ ّْمف قى ٍكوـ) كالتسخير ىنا ن
ىي ٍس ىخ ٍر قى ه
الكجييف السابقيف  :التييئة  ،كالتقييض  ،كاالستخداـ  ،كاستجياؿ أفعاؿ مف

تقدـ قكؿ الفيركزآبادم
نسخر منو  ،يعني االستخفاؼ بعقكليـ كأفعاليـ  ،كقد َّ
ً
رت منو  :إذا َّ
سخرتيو لميزء منو)) (ُ) كالمعنى َّأنؾ استخدمتو لميزء بو
((كسخ ي
كالضحؾ عميو  ،كقد أكضح العسكرم الفرؽ بينيما  ،فقاؿ في ((الفرؽ بيف

االستيزاء كالسخرية َّ
ستيز
أف اإلنساف ييستي أز بو مف غير أف يسبؽ منو فعؿ يي ىأ
بو مف أجمو  ،كالسخر ُّ
يدؿ عمى فعؿ يسبؽ مف المسخكر منو  ،كالعبارة مف
المفظيف ُّ
أت بو  ،فتعدم
تدؿ عف صحة ما قمناه  ،كذلؾ َّأنؾ تقكؿ  :استيز ي

الفعؿ منؾ بالباء  ،كالباء لئللصاؽ َّ ،
كأنؾ ألصقت بو استيزاء مف غير أف

سخرت منو  ،فيقتضي
يدؿ عمى شيء كقع االستيزاء مف أجمو  ،كتقكؿ :
ي
َّبت منو ُّ ،
فيدؿ ذلؾ عمى
ذلؾ مف كقع السخر مف أجمو  ،كما تقكؿ  :تعج ي
(ِ)
ضحكت منو ُّ ،
فيدؿ ذلؾ
أيضا :
ي
فعؿ كقع التعجب مف أجمو)) كىك كقكلؾ ن
ؾ
عمى فعؿ كقع الضحؾ مف أجمو  ،مف ذلؾ ن
ص ىنعي اٍل يفٍم ى
(كىي ٍ
مثبل قكلو تعالى  :ى
اؿ إًف تى ٍس ىخ يركٍا ًمَّنا فىًإَّنا ىن ٍس ىخ ير ًمن يك ٍـ
ىك يكمَّ ىما ىم َّر ىعمى ٍي ًو ىمؤله ّْمف قى ٍك ًم ًو ىس ًخ يركٍا ًم ٍنوي قى ى

(ُ ) بصائر ذكم التمييز َِّّ/
(ِ ) الفركؽ المغكية ص ِٖٓ
112

اب ي ٍخ ًز ً
ًً
اب
كف {ّٖ} فى ىس ٍك ى
يو ىكىي ًح ُّؿ ىعمى ٍي ًو ىع ىذ ه
كف ىمف ىيأٍتيو ىع ىذ ه ي
ؼ تى ٍعمى يم ى
ىك ىما تى ٍس ىخ ير ى
ً
صرت بعد النبكة
يـ){ىكد  }ّٖ-ّٕ :جاء في التفسير (( :قالكا يا نكح
ى
ُّمق ه
عامة المفسريف َّ :إنيـ رأكه ينجر الخشب  ،كيييّْئ شبو البيت
نا
نجار  ،كقاؿ َّ
العظيـ  ،فإذا سألكه عف ذلؾ قاؿ  :أعمؿ سفينة تجرم في الماء  ،كلـ يككنكا

أركا قبؿ ذلؾ السفينة  ،كال ماء ىناؾ  ،فكانكا يتضاحككف كيتعجبكف مف عممو
ليا  ،فقاؿ نكح ( :إًف تى ٍس ىخ يركٍا ًمَّنا فىًإَّنا ىن ٍس ىخ ير ًمن يك ٍـ ىك ىما تى ٍس ىخ يركف) قاؿ ابف
منا لما تركف مف صنعة الفمؾ َّ ،
األنبارم  :إف تسخركا َّ
فإنا نعجب مف
غفمتكـ))

(ُ )

((كالمعنى  :إف تسخركا منَّا بسبب عممنا لمسفينة اليكـ َّ ،
فإنا
(ِ)

غدا عند الغرؽ))
نسخر منكـ ن
فإذا كاف السخر يعني الضحؾ مما يفعمو ىمف نسخر منو َّ ،
فإف اليزء
كاالستي ازء يعني الضحؾ عمى مف نستيزئ بو ((مف غير أف يدؿ عمى شيء

كقع االستيزاء مف أجمو)) كما قاؿ العسكرم  ،كىذا كاضح في قكلو تعالى :
(كًا ىذا لىقيكٍا الًَّذيف آمينكٍا قىاليكٍا آمَّنا كًا ىذا ىخمىكٍا إًلىى ىشي ً
اطينً ًي ٍـ قىاليكٍا إًَّنا ىم ىع ٍك ٍـ إًَّن ىما
ى
ٍ
ى ى
ى ى
ى
ً
ً
لء بً ًي ٍـ ىكىي يم ُّد يى ٍـ في طي ٍغ ىيان ًي ٍـ
ىن ٍح يف يم ٍستى ٍي ًزيؤ ى
كف {ُْ} المٌوي ىي ٍستى ٍي ًز ي
كف){البقرة  }ُٓ-ُْ :كىذا ىك استيزاء المنافقيف بالمؤمنيف َّأنيـ إذا لقكا
ىي ٍع ىميي ى
المؤمنيف قالكا  :نحف مثمكـ مؤمنكف  ،كاذا انصرفكا إلى زعمائيـ الكفرة ،
أما
ىأ
قالكا ليـ  :نحف معكـ  ،فاالستيزاء يعني نصب المكايد
بالمستيز بو َّ ،
السخر فيك احتقار مف نسخر منو  ،احتقاره لجيمو  ،أك لسكء أفعالو  ،أك
أقكالو  ،أك احتقاره لطاعتو ﵀ كلصكمو كصبلتو  ،أك احتقاره لشكمو  ،أك

الع ىكر  ،أك لفقره كقمة مالو  ،كىذا ما عناه قكلو :
لعيب في جسده  ،كالعرج ك ى
ًَّ
كنكا ىخ ٍي نار ّْم ٍنيي ٍـ ىكال نً ىساء
كـ ّْمف قى ٍكوـ ىع ىسى أىف ىي يك ي
ى
(يا أىيُّيىا الذ ى
آمينكا ال ىي ٍس ىخ ٍر قى ه
يف ى
(ُ ) الكسيط لمكاحدم ِّٕٓ/
(ِ ) فتح القدير لمشككاني ِّْٔ-ّّٔ/
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ّْمف ّْن ىساء ىع ىسى أىف
ً
كؽ ىب ٍع ىد
اال ٍس يـ اٍلفي يس ي
ُُ}

ىي يك َّف ىخ ٍي ار ّْم ٍني َّف كال تىٍم ًم يزكا أىنفي ىس يكـ كال تىىن ىاب يزكا بًاألٍلقى ً
اب بًٍئ ىس
ٍ ى
ن ي ى
َّ ً
ً
األيم ً
كف){الحجرات :
اف ىك ىمف لَّ ٍـ ىيتي ٍ
ب فىأ ٍيكلىئ ىؾ يى يـ الظال يم ى
ى

كقد تتداخؿ ىاتاف الداللتاف  ،كىك َّ
أف األمر يبدأ باالستيزاء  ،كىك

نصب المكيدة بمف ني أز بو  ،فإذا كقع فييا َّ ،
كظنيا حقيقة كعمؿ بمقتضاىا

سيسخر منو حينئذ كيؼ َّ
تعقبيا السخرية ؛ َّ
كتصرؼ
صدؽ بيذا اليزء ،
َّ
ألنو ي
بمكجبو

كا﵀ سبحانو يعذب الكافريف يكـ القيامة بااالستيزاء ال بالسخرية ،
قاؿ تعالى ( :كلىقىًد استيي ًزلء بًرس وؿ ّْمف قىٍبمً ىؾ فىح ى ًَّ
يف ىس ًخ يركٍا ًم ٍنييـ َّما
ى
اؽ بًالذ ى
ٍ ٍ ى يي
ى
ً
كف){األنعاـ {}َُ :األنبياء  }ُْ :كاستيزاء ا﵀ جؿ كعبل
ىك يانكٍا بًو ىي ٍستى ٍي ًزيؤ ى
أما في اآلخرة
بالكافريف في الدنيا يككف بػ((استدراجيـ مف حيث ال يعممكف ،ك َّ

كغمو ،
بأف ييفتح ألحدىـ باب إلى الجنة  ،فيقاؿ  :ىىمي َّـ ىىمي َّـ  ،فيجيء بكربو ّْ
فإذا جاء أيغمًؽ دكنو  ،ثـ ييفتح لو باب آخر  ،فيقاؿ  :ىىمي َّـ ىىمي َّـ  ،فيجيء
كغمو  ،فإذا أتاه أيغمًؽ دكنو  ،فما يزاؿ كذلؾ حتى َّ
إف الرجؿ لىييفتح لو
بكربو ّْ
باب  ،فيقاؿ  :ىىمي َّـ ىىمي َّـ  ،فما يأتيو (مف اإلياس) كقد ركم ذلؾ بسند جيّْد في

(ُ)
أيضا  :أخبرنا الكمبي عف أبي
المستيزئ بالناس)) ((كذكر ابف المبارؾ ن
لء بً ًي ٍـ){البقرة  }ُٓ :قاؿ  :يقاؿ ألىؿ
صالح في قكلو تعالى ( :المٌوي ىي ٍستى ٍي ًز ي

تحت
النار  ،كىـ في النار  :اخرجكا  ،فتفتح ليـ أبكاب النار  ،فإذا رأكىا قد في ٍ
أقبمكا إلييا يريدكف الخركج  ،كالمؤمنكف ينظركف إلييـ كىـ عمى األرائؾ  ،فإذا
لء
انتيكا إلى أبكابيا يغمً ٍ
قت دكنيـ  ،فذلؾ قكلو تعالى ( :المٌوي ىي ٍستى ٍي ًز ي
(ِ )
فتأمؿ
مقت دكنيـ))
َّ
بً ًي ٍـ){البقرة  }ُٓ :كيضحؾ منيـ المؤمنكف حيف يغ ٍ

(ُ ) ركح المعاني لآللكسي ُُُٔ/
(ِ ) الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي َُِٗٔ/
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كيؼ بدأ األمر باالستيزاء بالكافريف مف لدف زبانية جينـ  ،ثـ انتيى األمر

بالسخرية منيـ مف لدف المؤمنيف  ،كىـ متكئكف عمى سررىـ ينظركف إلييـ
كيضحككف

كجعؿ التسخير في الكجو الرابع  ،بمعى الخدـ كالعبيد في قكلو
ى
ً
ّْؾ ىن ٍح يف قى ىس ٍم ىنا ىب ٍي ىنييـ َّم ًعي ىشتىيي ٍـ ًفي اٍل ىح ىي ًاة ُّ
الد ٍن ىيا
كف ىر ٍح ىمةى ىرب ى
تعالى ( :أ ي
ىى ٍـ ىي ٍقس يم ى
و ً ً
ؽ ىب ٍع و
ؾ
ت ىرّْب ى
ضيي ٍـ فى ٍك ى
ضا يس ٍخ ًريِّا ىكىر ٍح ىم ي
ضييـ ىب ٍع ن
ض ىد ىر ىجات ل ىيتَّخ ىذ ىب ٍع ي
ىكىرفى ٍع ىنا ىب ٍع ى

كف) كالسخرية ىنا جاءت عمى بابيا  ،كىي بمعنى الكجو
ىخ ٍيهر ّْم َّما ىي ٍج ىم يع ى
األكؿ ؛ َّ
ألف السخرية تعني االستخداـ  ،أك االستعماؿ  ،فقكلو تعالى :

(ك ىس َّخر لى يكـ َّ
الش ٍم ىس ىكاٍلقى ىم ىر) يعنى َّأنو سبحانو استعمميما  ،أك استخدميما
ي
ى
لخدمة الناس  ،ىذا مف جية كمف جية أخرل َّ
فإف جعؿ السخرية بمعنى
المممككيف كالعبيد كجو مرجكح  ،كالكجو الثاني الذم يد ٌؿ عميو سياؽ اآلية ،
كاختاره الطبرم كجميكر المفسريف َّ
أف المعنى  :أف يستخدـ الناس بعضيـ
بعضا لخدمتو  ،كقضاء حكائجو حتى يتعايشكا  ،ىذا بمالو  ،كىذا بعممو ،
ن
كىذا بعممو  ،كىذا بقكتو  ،ككؿ بمينتو يخدـ اآلخر  ،كيخدمو اآلخر  ،حتى

َّ
إف الغني ليحتاج إلى الفقير  ،كما يحتاج الفقير إلى الغني فيحصؿ بينيـ
تآلؼ كتضاـ

(ُ)

ككما قاؿ الشاعر :

حضر بعض لبعض كاف لـ يشعركا ىخ ىد يـ
الناس لمناس مف ىب ٍدك كمف ى
(س ٍخ ًريِّا) في اآلية  ،كقصره عمى المعنى
فيذا ىك المعنى المراد مف لفظ ي
األكؿ  ،مع عدـ اإلشارة إلى المعنى الثاني تحريؼ لداللتو كخيانة عممية في
التفسير .
(ٔ ) ٕ٠ظش  :جاِع اٌت١اْ ٌٍطتشٚ 2ٔ-2ٓ/ٕ٘ ٞصاد اٌّغ١ش  ٖٔٗ/2كأنكار التنزيػؿ َٓٗ/
كمدارؾ التنزيؿ ص ََُُ
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٘ٔ-التالوة  :ذكر أىؿ الكجكه َّ
أف التبلكة في القرآف الكريـ عمى
خمسة أكجو  ،ىي :

ىى ًؿ اٍل ًكتى ً
اب أ َّ
يمةه قىآئً ىمةه
األكؿ  :القراءة كقكلو تعالى ( :لى ٍي يسكٍا ىس ىكاء ّْم ٍف أ ٍ
ً ً
َّ
كف){البقرة }ُُّ :
كف ىآيات المٌو ىآناء المٍي ًؿ ىك يى ٍـ ىي ٍس يج يد ى
ىي ٍتمي ى
ً
ًَّ
كنوي ىح َّ
ؽ
اب ىي ٍتمي ى
يف آتىٍي ىن ي
اى يـ اٍلكتى ى
كالثاني  :اإلقرار  ،كقكلو تعالى ( :الذ ى
أما الدامغاني فقد جعؿ التبلكة في
تًبلى ىكتً ًو){البقرة  }ُُِ :كىذا قكؿ الحيرم َّ ،
ىذا الشاىد بمعنى االتباع كالتقدير  :يتبعكنو حؽ اتباعو  ،كجعميا ابف

الجكزم بمعنى العمؿ

كالثالث  :اإلنزاؿ  ،كقكلو تعالى ( :تًٍم ىؾ آي ي ً
كىا ىعمى ٍي ىؾ بًاٍل ىح ّْ
ؽ
ات المٌو ىن ٍتمي ى
ى
(ن ٍتميكا عمى ٍي ى ً
ً
ً
كسى
يف){البقرة  }ِِٓ :كقكلو تعالى  :ى
ى
ىكًاَّن ىؾ لىم ىف اٍل يم ٍر ىسم ى
ؾ مف نَّ ىبًإ يم ى
كًفرعكف بًاٍلح ّْ ً
كف){القصص }ّ :
ى ٍ ىٍ ى ى
ؽ لقى ٍكوـ يي ٍؤ ًمين ى
الرابع  :التبع  ،كقكلو تعالى ( :ك َّ
الش ٍم ً
اىا {ُ} ىكاٍلقى ىم ًر إً ىذا
ض ىح ى
س ىك ي
ى

بلىا){الشمس }ِ-ُ :
تى ى
(كاتَّىب يعكٍا ىما تى ٍتميكٍا
الخامس  :الكتابة  ،أك الركاية  ،كقكلو تعالى  :ى
(ُ)
ً
َّ ً
اف){البقرة }ُُِ :
يف ىعمىى يمٍمؾ يسمى ٍي ىم ى
الش ىياط ي
التالوة والقراءة  :جعؿ أىؿ الكجكه التبلكة في الكجو األكؿ بمعنى
يمةه قىآئًمةه ي ٍتميكف آي ً
ىى ًؿ اٍل ًكتى ً
ات
اب أ َّ
القراءة في قكلو تعالى ( :لى ٍي يسكٍا ىس ىكاء ّْم ٍف أ ٍ
ى ى ى ى
ً
َّ
كف) قاؿ ابف فارس (( :التاء كالكاك كالبلـ أصؿ
المٌو ىآناء المٍي ًؿ ىك يى ٍـ ىي ٍس يج يد ى
كاحد  ،كىك اإلتباع  ،يقاؿ  :تمكتو  :إذا تبعتو  ،كمنو تبلكة القرآف ؛ َّ
ألنو
ييتبًع آية بعد آية))

(ِ )

((كس ّْمي القرآف لجمعو ما فيو مف األحكاـ
كقاؿ :
ي

(ُ ) ينظر  :كجكه القرآف لمحيػرم ص َُّ كالكجػكه كالنظػائر لمػدامغاني ص ُّٗ كنزىػة
األعيف ص ٖٓ ٖٔ-كمنتخب قرة العيكف ص ٖٖٓٔ -
(ِ ) مقاييس المغة ص ُِٗ
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كالقصص كغير ذلؾ))(ُ)((كاشتقاقو مف ق أر ؛ ألنَّو مجمكع مف يس ىكر  ،كالسكر
مف آيات  ،كاآليات مف كممات  ،كالكممات مف حركؼ  ،كقيؿ َّ :
ألنو جمع
فيو القصص  ،كاألمر كالنيي  ،كالكعد كالكعيد  ،كالتنبيو كغير ذلؾ مف أنكاع

(ِ )
أت
الشيء  :جمعتو
أت
كضممت بعضو إلى بعض  ،كقر ي
ي
الخطاب)) كقر ي
ى
مجمكعا  ،أم  :ألقيتو  ،كما يقاؿ  :ق أر فبلف عمى فبلف
لفظت بو
آف :
ي
ن
القر ى

القرآف

(ّ)

كقاؿ العسكرم في ((الفرؽ بيف القراءة كالتبلكة َّ
أف التبلكة ال تككف

فصاعدا  ،كالقراءة تككف لمكممة الكاحدة  ،يقاؿ  :ق أر فبلف اسمو ،
ٌإال لكممتيف
ن
كال يقاؿ  :تبل اسمو  ،كذلؾ َّ
أف أصؿ التبلكة إتباع الشيء الشيء  ،يقاؿ :

بعضا  ،كال تككف
تبله  :إذا تبعو  ،فتككف التبلكة في الكممات يتبع بعضيا
ن
(ْ)
يصح فييا التمك))
في الكممة الكاحدة ؛ إذ ال
ٌ
كالحقيقة َّ
أف القرآف الكريـ
نا
أف ثمة فرقنا
ظاىر بيف التبلكة كالقراءة ى
استعمؿ األكلى إذا أريد تبلكة اآليات آية بعد آية مع تدبرىا ٍّ
بتأف كتأمؿ

كخشكع كخضكع كتعبُّد  ،كىذا ىك المعنى المراد مف التبلكة كما ىك كاضح
يمةه قىآئًمةه ي ٍتميكف آي ً
ىى ًؿ اٍل ًكتى ً
ات المٌ ًو ىآناء
اب أ َّ
في قكلو تعالى ( :لى ٍي يسكٍا ىس ىكاء ّْم ٍف أ ٍ
ى ى ى ى
َّ
كف)
المٍي ًؿ ىك يى ٍـ ىي ٍس يج يد ى
كاستعمؿ لفظ القراءة إذا كاف الغرض منيا العمـ كالتعمـ كالتعميـ

عامة مف حكـ كأحكاـ كشرائع  ،كأخبار كقصص
كالتعرؼ إلى ما فيو بصفة َّ
كعبر  ،كاذا أريد القرآف بجممتو  ،كىذا ما تجده بكؿ كضكح في كؿ شكاىد

(ُ ) مقاييس المغة ص ُٕٕ
(ِ ) عمدة الحفاظ ِّٖٔ/
(ّ ) ينظػ ػػر  :تيػ ػػذيب المغػ ػػة لؤلزىػ ػػرم ّ ُِِٗ/كالصػ ػػحاح لمجػ ػػكىرم ص ْٖٓ كلسػ ػػاف
العرب ُِ ُٓ-َٓ/كتاج العركس ُِٓٓ-ِْٗ/
(ْ ) الفركؽ المغكية ص ٕٓ
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الن ً
(كقي ٍرآنان فى ىرٍق ىناهي لًتى ٍق ىأرىهي ىعمىى َّ
اس ىعمىى يم ٍك وث){اإلسراء :
القراءة كقكلو تعالى  :ى
استى ًع ٍذ بًالمٌ ًو ًم ىف َّ
طً
اف
الش ٍي ى
َُٔ} كقكلو تعالى ( :فىًإ ىذا قى ىأر ى
ٍت اٍلقي ٍر ى
آف فى ٍ
ٍ ً
الرًج ًيـ){النحؿ  }ٖٗ :كقكلو تعالى ( :كلى ٍك ىن َّزٍل ىناهي ىعمىى ىب ٍع ً
يف
ض
َّ
األع ىجم ى
ى
ً
ً
يف){الشعراء  }ُٗٗ-ُٖٗ :كقكلو
{ُٖٗ} فىقى ىأرىهي ىعمى ٍي ًيـ َّما ىك يانكا بًو يم ٍؤ ًمن ى
ّْؾ ىحتَّى تيىنّْز ىؿ ىعمى ٍي ىنا ًكتى نابا َّن ٍق ىريؤهي){اإلسراء  }ّٗ :كقكلو
(كلىف نُّ ٍؤ ًم ىف لً يرًقي ى
تعالى  :ى
ً
تعالى ( :فىاسأ ً ًَّ
اب ًمف قىٍبمً ىؾ){يكنس  }ْٗ :كقكلو تعالى :
كف اٍلكتى ى
يف ىي ٍق ىريؤ ى
ىؿ الذ ى
ٍ
ً
ً ًً
ً
كف ًكتى ىابيي ٍـ){اإلسراء  }ُٕ :كقكلو تعالى :
(فى ىم ٍف أيكتً ىي كتى ىابوي بًىيمينو فىأ ٍيكلىػئ ىؾ ىي ٍق ىريؤ ى
(ا ٍق ىٍأر ىكتى ىاب ىؾ ىكفىى بًىن ٍف ًس ىؾ اٍل ىي ٍكىـ ىعمى ٍي ىؾ ىح ًس نيبا){اإلسراء  }ُْ :كقكلو تعالى :
ً ًً
ً
يو){الحاقة }ُٗ :
(فىأ َّ
اؤيـ ا ٍق ىريؤكا ًكتىابً ٍ
ىما ىم ٍف أيكتً ىي كتى ىابوي بًىيمينو فىىيقيك يؿ ىى ي
فبيف تبل كق أر فرؽ في الداللة  ،كالفرؽ االمذكرر  ،أك فرؽ آخر لـ

نيتد إليو  ،كالدليؿ عمى ذلؾ َّ
أف القرآف الكريـ استعمؿ لفظييما  ،كىذا يعني

َّأنو ال َّ
بد مف أف يككف بينيما فرؽ في المعنى  ،فمف المحاؿ أف يستعمؿ
صح كجكد لفظيف متطابقيف في
القرآف الكريـ لفظيف لمعنى كاحد  ،كلك
ٌ
المعنى الستعمؿ القرآف الكريـ أحدىما كترؾ اآلخر .

فالفرؽ العاـ بينيما َّ
أف المراد مف التبلكة أجزاء المتمك أك أبعاضو

شيئا بعد شيء  ،كالمراد مف القراءة جممة المقركء كما
كتبلكتيا بالترتيب ن
عامة  ،فالتبلكة غير القراءة  ،فجعميا بمعناىا تحريؼ
تضمنو مف أمكر َّ

كجعؿ الحيرم التبلكة في الكجو الثاني بمعنى اإلقرار  ،في قكلو
ً
ًَّ
كنوي ىح َّ
ؽ تًبلى ىكتً ًو)(ُ) كجعميا الدامغاني بمعنى
اب ىي ٍتمي ى
يف آتىٍي ىن ي
اى يـ اٍلكتى ى
تعالى ( :الذ ى
االتباع(ِ) كجعميا ابف الجكزم بمعنى العمؿ(ّ) كالتبلكة ىنا تعني التبلكة بعينيا
(ُ ) ينظر  :كجكه القرآف ص َُّ
(ِ ) ينظر  :الكجكه كالنظائر ص ُّٗ
(ّ ) ينظر  :نزىة األعيف ص ٖٔ كمنتخب قرة العيكف ص ٖٔ
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أما اإلقرار  ،كاالتباع  ،كالعمؿ  ،فيي ألفاظ مترادفة  ،أم  :متقاربة في
َّ ،

(حؽ) ال مف
معانييا  ،فيي معاني السياؽ كالتركيب  ،كىي متأتية مف لفظ
ٌ
لقظ التبلكة  ،كجعؿ المفظ بما يدؿ عميو السياؽ تحريؼ لداللتو
كجعمكا التبلكة في الكجو الثالث بمعنى اإلنزاؿ  ،في قكلو تعالى :
ً
ً
(تًٍم ىؾ آي ي ً
ؾ بًاٍل ىح ّْ
يف){البقرة  }ِِٓ :كقكلو
كىا ىعمى ٍي ى
ات المٌو ىن ٍتمي ى
ى
ؽ ىكًاَّن ىؾ لىم ىف اٍل يم ٍر ىسم ى
(ن ٍتميكا عمى ٍي ىؾ ًمف َّنبًإ مكسى كًفرعكف بًاٍلح ّْ ً
كف){القصص :
تعالى  :ى
ى ي ى ى ٍ ىٍ ى ى
ى
ؽ لقى ٍكوـ يي ٍؤ ًمين ى
ّ} ككؿ شيء ىك منزؿ مف عند ا﵀  ،كقد َّ
تقدـ َّ
عرفكا التبلكة
أف أىؿ المغة َّ

كعرفكا اإلنزاؿ بمعنى ىك غير معنى
يعرفكىا باإلنزاؿ َّ ،
بالقراءة كالتبع كلـ َّ

التبلكة ٍّ ،
فمكؿ منيما معناه الخاص بو كالمستقؿ عف غيره  ،فجعؿ التبلكة

كىا) في
بمعنى اإلنزاؿ تحريؼ ظاىر لداللتيا  ،كقد جعؿ أىؿ التفسير ى
(ن ٍتمي ى
(ُ )
(ن ٍتميكا) في
الشاىد األكؿ بمعنى :
ُّ
نقص عميؾ  ،أك نق أر عميؾ كجعمكا ى
نقص كنتابع
الشاىد الثاني بمعنى  :نق أر عميؾ  ،أك نكحي إليؾ  ،أك
ُّ

(ِ )

فالتبلكة كما جاز جعميا بمعنى اإلنزاؿ جاز جعميا بمعنى القراءة  ،كالقصص
إف ِّ
ألف ىذه المعاني جميعيا كاحدة مف حيث َّ
 ،كاإليحاء  ،كالتتابع ؛ َّ
كبل منيا
ال يمثؿ التبلكة بعينيا بؿ المعنى القريب منيا  ،فجعؿ التبلكة يعنى اإلنزاؿ

بعينو تحريؼ لداللتيا .

تال وتبع  :كجعمكا تبل في الكجو الرابع بمعنى تبع في قكلو تعالى :

(ك َّ
الش ٍم ً
بلىا) قاؿ ابف فارس (( :التاء كالباء
اىا {ُ} ىكاٍلقى ىم ًر ًإ ىذا تى ى
ض ىح ى
س ىك ي
ى
كالعيف أصؿ كاحد  ،ال يشذ عنو مف الباب شيء  ،كىك التيميك كالقى ٍفك  ،يقاؿ :
(ُ ) ينظػ ػػر  :الكسػ ػػيط لمكاحػ ػػدم ُ ِّٔ/كزاد المسػ ػػير ُ ِْٗ/كالجػ ػػامع ألحكػ ػػاـ الق ػ ػرآف
لمقرطبي ُُّٖٕ/
(ِ ) ينظػػر  :جػػامع البيػػاف لمطبػػرم َِ ّّ/كالكسػػيط لمكاحػػدم ّ ّٖٗ/كالمحػػرر الػػكجيز

البف عطية ِْٕٓ/
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(ُ)

كقاؿ الحمبي (( :تبله  :تبعو))

(ِ)

كقاؿ العسكرم

فبلنا  :إذا تمكتو))
تبعت ن
ي
في (( :الفرؽ بيف التابع كالتالي َّ :
أف التالي فيما قاؿ عمي بف عيسى ثاف كاف
لـ يكف يتدبر بتدبر األكؿ  ،كالتابع َّ :إنما ىك المتدبر بتدبر األكؿ))

(ّ)

عرؼ أىؿ المغة تبل بمعنى تبع  ،كتبع بمعنى تبل  ،حتى َّ
إف
كاف َّ

فإف بينيما فرقنا أساسيِّا  ،كىك َّ
العسكرم لـ يستطع أف يكضح الفرؽ بينيما َّ
أف
الشيء  :إذا جاء
التالي عبلقتو بالمتمك عبلقة زمانية فحسب  ،تقكؿ  :تبل
ى

الشيء  ،يعني تبع
بعده  ،عف قصد كعمـ  ،أـ عف غير قصد كعمـ  ،كتبع
ى
بعضا ،
باطبل  ،تقكؿ  :جاء القكـ يتمك بعضيـ
طريقتو كمذىبو حقِّا أـ
ن
ن
بعضا ،
كالمعنى  :يمشي بعضيـ خمؼ بعض  ،كاذا قمت  :يتبع بعضيـ
ن
و
بعض  :أم  :يقمّْده في مشيو  ،كفي حركة
كاف المعنى  :يتبع بعضيـ طريقة

يديو كرجميو َّ ،
كأنو يتبع مذىبو في المشي  ،كتقكؿ  :تبل عمر أبا بكر ،
فمت  :تبع عمر أبا
أم  :جاء بعده في تكلّْي الخبلفة  ،كالمعنى يختمؼ إذا ى
بكر ؛ َّ
ألف المراد تبع مذىبو كحكمو  ،سكاء كاف ذلؾ في حياتو أـ بعد كفاتو

صح أف تقكؿ  :تبل عمر أبا بكر  ،كما َّ
رضي ا﵀ عنيما  ،كليذا َّ
صح أف
تقكؿ  :تبل عثماف أبا بكر  ،كصح أف تقكؿ  :تبعو  ،أم  :تبعو في حياتو ،
أك تبعو في الخبلفة الراشدة عندما تكالَّىا  ،كاف لـ ٍيتميو  ،كتقكؿ  :تبل عمر
بف العزيز  ،سميماف بف عبد الممؾ  ،كلـ يتبعو  ،بؿ تبع َّ
جده عمر بف

الخطاب رضي ا﵀ عنيما  ،كقد بدا لي َّ
أف بيف تبل كتبع ثبلثة فركؽ

األكؿ َّ :
أف األصؿ في التالي أف يككف مف جنس المتمك  ،كال يشترط

ذلؾ في التابع .
(ُ ) مقاييس المغة ص ُّّ كينظر  :المفردات لمراغب ص ٕٕ
(ِ ) عمدة الحفاظ ُِٕٔ/
(ّ ) الفركؽ المغكية ص ّْٔ
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كالثاني  :أف يككف المراد مف التالي أف يعقب المتمك  ،يجيء بعده

متصبل بو  ،كالتابع ال يراد منو ذلؾ .
مباشرة ،
ن

كالثالث  :أف يككف المراد مف التابع أف يتبع طريقة متبكعو كمنيجو

باطبل  ،أم  :أف يككف عمى منكالو  ،كالتالي ال يراد منو
كفكره  ،حقِّا كاف أـ ن

ذلؾ .

فقكلو تعالى ( :ك َّ
الش ٍم ً
اىا {ُ} ىكاٍلقى ىم ًر
ض ىح ى
س ىك ي
ى
القمر يعقب الشمس بعد غيابيا  ،كلك قيؿ  :كالقمر إذا

بلىا) يعني َّ
أف
إً ىذا تى ى
تبعيا كاف المعنى :

كالقمر إذا تبع الشمس في طريقتيا  ،كسار عمى منكاليا

كيمكف أف نأخذ بيذه الفركؽ  ،لتحديد داللة ٍّ
كؿ منيما  ،في

المكاضع التي يشتد فييا التباس (تبل) بػ(تبع)  ،حتى َّإنيما لتبدكاف َّأنيما
ً
َّ ً
اـ ىش ٍي ىرٍي ًف يمتىتىابً ىع ٍي ًف ًمف قىٍب ًؿ
بمعنى كاحد  ،كقكلو تعالى ( :فى ىمف ل ٍـ ىيج ٍد فىص ىي ي
أىف ىيتى ىماسَّا){المجادلة  }ّ :قاؿ  :متتابعيف ؛ َّ
ألنو أراد معنى تطابقيما في
األحكاـ ال مجرد أف يتمك الشير الثاني األكؿ  ،فقد ك ً
عت لصياـ ىذيف
ض ٍ
ي
الشيريف شركط لصحة تتابعيما  ،كىي ((عائدة إلى جممة الشيريف  ،كالى
أبعاضيما)) (ٔ) فالمراد أف يتبع الثاني األكؿ في األحكاـ كالشركط  ،ككقكلو
الر ً
الرًادفىةي){النازعات }ٔ-ٓ :
اجفىةي {ٔ} تىتٍىب يعيىا َّ
ؼ َّ
(ي ٍكىـ تىٍريج ي
تعالى  :ى
قاؿ  :تتبعيا ؛ ألنَّو ليس المراد أف الرادفة التي ىي نفخة البعث ،
تعقب الراجفة التي ىي نفخة القيامة  ،ك َّأنيا تجيء بعدىا مف دكف ميمة  ،فمك

كاف ىذا ىك المعنى المراد  ،لقيؿ  :تتمكىا الرادفة  ،فبيف النفختيف دىر ال

يعممو ٌإال ا﵀  ،كاَّنما المراد َّأنيا تتبعيا في طريقة اضطرابيا ك َّأنيا عمى

منكاليا

(ُ ) الجامع ألحكاـ القرآف ُِٕٓ/
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و
ً
كقكلو تعالى ( :قى ٍك هؿ َّم ٍع ير ه
ص ىدقىة ىيتٍىب يعيىآ أى نذل ىكالمٌوي
كؼ ىك ىم ٍغف ىرةه ىخ ٍيهر ّْمف ى
ً
ً
يـ){البقرة  }ِّٔ :لك قيؿ  :يتمكىا أذل  ،لتعيَّف أف يككف المراد
ىغن ّّي ىحم ه
األذل الذم يباشرىا  ،كحينئذ ال يشمؿ الحكـ األذل الذم ال يباشرىا  ،كعادة

ّْ
المتصدؽ فيما بعد  ،ىذا مف جية  ،كمف جية
كغالبا ما يأتي األذل مف لدف
ن
أخرل َّ
فإف مثؿ ىذا المتص ّْدؽ ال تككف صدقتو لمفقراء ٌإال عمى سبيؿ
االستعبلء عمييـ  ،فقاؿ يتبعيا ؛ َّ
ألنو أريد األذل الذم يتبع طريقة الصدقة

في ىذا االستعبلء

كيتضح الفرؽ بينيما في نحك قكلو تعالى ( :فى ىمف تىبً ىع
ام)
ىخ ٍك ه
ؼ ىعمى ٍي ًي ٍـ ىكالى يى ٍـ ىي ٍح ىزين ى
كف){البقرة  }ّٖ :قاؿ ( :فى ىمف تىبً ىع يى ىد ى
فمف تبل ىدام ؛ َّ
يصح أف يتبع الناس ما جاء في
ألف المعنى المراد كالذم
ٌ
ىدل ا﵀ مف أكامر كنكاه  ،ال أف يتمكه  ،كقاؿ تعالى ( :إً َّف الًَّذيف ي ٍتمي ً
اب
كف كتى ى
ى ى ى
ً
ً
ً
َّ ً
كف تً ىج ىارةن لَّف
امكا الصَّبلةى ىكأىنفىقيكا م َّما ىرىزٍق ىن ي
اى ٍـ س ِّار ىك ىعبلن ىيةن ىي ٍريج ى
المو ىكأىقى ي
تىبكر){فاطر  }ِٗ :كقاؿ ( :ي ٍتمي ً
اب المَّ ًو) َّ
ألف المراد يتمكنو آية بعد آية
كف كتى ى
ى ى
يى
بتحريؾ لسانيـ كشفاىيـ كبصكت تسمعو آذانيـ مع تدبر كخشكع  ،كلك

ام فىبلى
يى ىد ى
كما قاؿ :

قيؿ  :يتبعكف كتاب ا﵀  ،لكاف المراد اتباع أحكامو كشرائعو  ،كقاؿ تعالى :
ً
كر لَّ ىمف تىبً ىع ىؾ ًم ٍنيي ٍـ أل ٍىم َّ
ؤلف ىجيىَّن ىـ ًمن يك ٍـ
كما َّم ٍد يح نا
(قى ى
اؿ ٍ
اخ يرٍج م ٍنيىا ىم ٍذ يؤ ن
أٍ ً
يف){األعراؼ  }ُٖ :كالمعنى  :لى ىمف تبعؾ مف بني آدـ  ،فمك قيؿ  :لى ىمف
ىج ىمع ى
ك(مف) في ً
تبلؾ منيـ  ،لكاف المعنى  :لىمف جاء بعدؾ مف بني آدـ ً ،
(م ٍنيي ٍـ)
ى
يصح َّ ،
ألف جميع بني آدـ قد جاؤكا بعد
ىنا تبعيضية  ،كىذا المعنى ال
ٌ
إبميس  ،كليس بعضيـ  ،ىذا مف جانب كمف جانب آخر َّ
فإف استعماؿ تبلؾ
ال يفيد اتباع الشيطاف في كفره كطغيانو ؛ لذلؾ ال يستحؽ كؿ مف تبله

عذاب َّ
جينـ  ،بؿ الذم يستحقو مف تبله كتبعو  ،مف دكف الذم تبله كلـ
يتبعو  ،فبيف التبلكة كالتبع فرؽ ظاىر  ،فجعميا بمعناه تحريؼ ظاىر
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كجعؿ الدامغاني التبلكة في الكجو الخامس بمعنى الكتابة  ،في قكلو
ى
ً
تعالى ( :كاتَّبعكٍا ما تى ٍتميكٍا َّ ً
اف){البقرة  }ُُِ :كجعميا
يف ىعمىى يمٍمؾ يسمى ٍي ىم ى
الش ىياط ي
ى ىي ى
ابف الجكزم بمعنى الركاية  ،كقاؿ ابف قتيبة (( :أم  :ما تركيو الشياطيف
عمى ممؾ سميماف  ،كالتبلكة كالركاية شيء كاحد))

(ُ)

قاؿ ابف فارس (( :الراء

ثـ ييشتؽ منو  ،فاألصؿ ما كاف خبلؼ العطش ،
كالكاك كالياء أصؿ كاحد َّ ،
الناس باألخبار ،
صرؼ الكبلـ لحامؿ ما ييركل منو)) (ِ ) فركل فبلف
ثـ يي َّ
َّ
ى

(((كاتَّىب يعكٍا
جاءت في األصؿ مف  ،ركل فبلف ى
الناس بالماء  ،كقاؿ الكاحدم  :ى
ما تى ٍتميكٍا َّ ً
يف) أم  :تق أر كتي ّْ
كتقص))(ّ) ((قاؿ عطاء  :معناه  :تق أر
ث
ُّ
حد ي
الش ىياط ي
ى

مف التبلكة  ،كقاؿ ابف عباس ( :تى ٍتميكٍا) تتبع  ،كما تقكؿ  :جاء القكـ يتمك
بعضا))
بعضيـ ن

(ْ)

فإذا جاز جعؿ التبلكة في ىذه اآلية أف تككف بمعنى الكتابة  ،أك

الركاية  ،أك القراءة  ،أك التحدث  ،أك القصص  ،فبل معنى إذف مف ىذه
المعاني جاز تعيينو كالقطع بو  ،فميس أحدىا أحؽ كأكلى مف غيره أف يككف
إف ِّ
كجينا لمتبلكة ؛ أل َّف جميعيا كاحدة مف حيث َّ
كبل منيا ال يمثؿ التبلكة
بعينيا  ،بؿ المعنى القريب منيا  ،فجعؿ التبلكة بمعنى أحدىا بعينو كعمى
سبيؿ القطع كالتعييف ىك التحريؼ بعينو  ،كىذا ىك الحاصؿ في كتب الكجكه

أف األكجو الخمسة المنسكبة إلى التبلكة مختمقة
ٌ
مر تفصيمو ٌ
تبيف مما ٌ
أف بيف ىذه األكجو كالتبلكة فركؽ
بطريقة جعميا بمعاني مرادفاتيا ٌ ،
كتبيف ٌ

أف ىذه المعاني
معنكية
خاصة كاف كانت مرادفة ليا كقريبة مف معناىا  ،ك ٌ
ٌ
(ُ ) تفسير غريب القرآف ص ٗٓ
(ِ ) مقاييس المغة ص ّٖٓ
(ّ ) الكسيط ُُِٖ/
(ْ ) المحرر الكجيز ُ ُٖٓ/كينظر  :الجامع ألحكاـ القرآف ِّٓ/
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الخاصة ىي المقصكدة في القرآف الكريـ  ،فجعؿ معانييا بمعنى التبلكة
ٌ
اصة المرادة في كتاب ا﵀ .
تحريؼ لممعاني ٌ
الخ ٌ
-ٔٙثقفوا  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير ثقفكا عمى ثبلثة أكجو :

كى ٍـ
(كا ٍقتيمي ي
فكجو منيا  ،ثقفكا يعني  :كجدكاَََقكلو تعالى في سكرة البقرة  :ى
ح ٍي ي ً
كى ٍـ){البقرة  }ُُٗ :أم  :حيث كجدتمكىـ
ث ثىق ٍفتي يم ي
ى
كنكا لى يك ٍـ
كالكجو الثاني  ،ثقفكا  :غمبكا  ،قكلو تعالى ( :إًف ىيثٍقىفيك يك ٍـ ىي يك ي

ىع ىداء){الممتحنة }ّ :
أٍ
كالكجو الثالث  ،ثقؼ  ،أم  :أسر  ،قكلو تعالى
(فىًإ َّما تىثٍقىفىَّنيي ٍـ ًفي اٍل ىح ٍر ًب ىف ىشّْرٍد بً ًيـ َّم ٍف ىخٍمفىيي ٍـ لى ىعمَّيي ٍـ
(ٔ)
ٕٓ}))

في سكرة األنفاؿ :
َّ
كف){األنفاؿ :
ىيذ َّك ير ى

قاؿ ابف فارس (( :الثاء كالقاؼ كالفاء  ،كممة إلييا يرجع الفركع ،

أقمت عكجياَََكيقاؿ :
فت القناة  :إذا
ى
كىك إقامة درء الشيء  ،كيقاؿ  :ثقَّ ي
ظفرت بو  ،فإف قيؿ  :فما كجو قرب ىذا مف األكؿ ؟ قيؿ
ثقفت بو  :إذا
ي
ي
لو  :أليس إذا ثقفو فقد أمسكو  ،ككذلؾ الظافر بالشيء يمسكو  ،فالقياس
احدا)) (ٕ) كقاؿ الراغب (( :الثَّ ٍقؼ ً :
الحذؽ في إدراؾ الشيء
بأخذىما مأخ نذا ك ن

ثـ
كفعموَََكيقاؿ :
ثقفت كذا  :إذا أدركتو ببصرؾ لحذؽ في النظر َّ ،
ي
ستعمؿ في اإلدراؾ  ،كاف لـ تكف معو ثقافة  ،قاؿ ا﵀ تعالى :
يي َّ
تجكز بو ي
في ى
(كا ٍقتيميكىـ ح ٍي ي ً
كى ٍـ){البقرة  }ُُٗ :كقاؿ عز كجؿ (فىًإ َّما تىثٍقىفىَّنيي ٍـ ًفي
ث ثىق ٍفتي يم ي
ى يٍ ى

(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ُِٓ
(ِ ) مقاييس المغة ص َُْ
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َّ َّ
كف){األنفاؿ  }ٕٓ :كقاؿ عز كجؿ :
اٍل ىح ٍر ًب فى ىشّْرٍد بً ًيـ َّم ٍف ىخٍمفىيي ٍـ لى ىعميي ٍـ ىيذ َّك ير ى
(ٔ)
(مٍمعكنًيف أ ٍىي ىنما ثيًقفيكا أ ً
يبل){األحزاب ))}ُٔ :
يخ يذكا ىكقيتّْميكا تى ٍقتً ن
ى ي ى ى

ثقفوا ووجدوا  :جعؿ الدامغاني ثقفكا في الكجو األكؿ بمعنى  :كجدكا
 ،في قكلو تعالى ( :كا ٍقتيميكىـ ح ٍي ي ً
كى ٍـ) أم  :كاقتمكىـ حيث كجدتمكىـ ،
ث ثىق ٍفتي يم ي
ى يٍ ى
(ٕ)
ككذلؾ جعمو الزجاج بيذا المعنى قاؿ ابف فارس (( :الكاك كالجيـ كالداؿ ،
(ٖ )

كجدانا))
ككجدت الضالة
يدؿ عمى أصؿ كاحد  ،كىك الشيء يمفيو ،
ن
ي
الشيء  :أصبتو))(ٗ) فيذه داللة  :كجدتمكىـ  ،كىي غير داللة :
((ككجدت
ي
ى
ً
كى ٍـ) بمعنى :
ثقفتمكىـ  ،فجعمو بمعناه تحريؼ لداللتو  ،كلً ىـ ال نجعؿ (ثىق ٍفتي يم ي
عرفو أىؿ المغة ؟ كىذا ما جاء في
ثقفتمكىـ  ،أم  :نبقيو عمى معناه  ،ككما ٌ
التفسير  ،قاؿ الطبرم ((يعني تعالى ذكره بذلؾ  :كاقتمكا أييا المؤمنكف الذيف

يقاتمكنكـ مف المشركيف حيث أصبتـ مقاتميـ  ،كأمكنكـ قتميـ  ،كذلؾ ىك
معنى قكلو تعالى ( :ح ٍي ي ً
كى ٍـ) كمعنى الثقفة باألمر  :الحذؽ بو
ث ثىق ٍفتي يم ي
ى
بصير
نا
ؼ  :إذا كاف جيد الحذر في القتاؿ ،
ؼ لىًق ه
كالبصر  ،يقاؿ  :إنَّو لثىًق ه
بمكاقع القتؿ)) (٘ ) كقاؿ ابف عطية ((( :ح ٍي ي ً
كى ٍـ) أحكمتـ عمييـ ،
ث ثىق ٍفتي يم ي
ى
محكما لما يتناكلو مف
كلقيتمكىـ قادريف عمييـ  ،يقاؿ  :رجؿ ثىًقؼ  :إذا كاف
ن

(ُ ) المفردات ص ْٖ كينظػر  :العػيف لمخميػؿ ص ُُٕكتيػذيب المغػة لؤلزىػرم ُْٖٗ/
كالص ػ ػ ػػحاح لمج ػ ػ ػػكىرم ص ُُْكالمحك ػ ػ ػػـ الب ػ ػ ػػف س ػ ػ ػػيده ٔ ّٕٓ-ّٓٔ/كلس ػ ػ ػػاف الع ػ ػ ػػرب
ِّٖ/كعمدة الحفاظ ُ ِٕٗ/كبصائر ذكم التمييز ِ ّْٕ/كتاج العركس ِّّْ-ّّ/

(ِ ) ينظر  :معاني القرآف كاعرابو ُ ِِٕ/كزاد المسير فُُُٕ/
(ّ ) مقاييس المغة ص ْٕٗ
(ْ ) العيف لمخميؿ ص َُّٓ
(ٓ ) جامع البياف ِِِٗ/
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األمكر)) (ٔ ) فيذا ىك معنى قكلو تعالى ( :ح ٍي ي ً
كى ٍـ) عند المفسريف
ث ثىق ٍفتي يم ي
ى
الذيف أمعنكا النظر في تفسيره  ،حتى الذيف فسركه بمعنى  :حيث كجدتمكىـ
 ،أضاؼ إلى الكجكد ما يقربو مف معنى الثقؼ  ،أك استدرؾ ففرؽ بينيما في
الداللة  ،قاؿ الكاحدم ((( :كا ٍقتيميكىـ ح ٍي ي ً
كى ٍـ) أم  :حيث كجدتمكىـ
ث ثىق ٍفتي يم ي
ى يٍ ى
(ٕ )
فبلنا في مكضع كذا  ،أم  :أخذناه)) كقاؿ
كأخذتمكىـ  ،يقاؿ  :ثقفنا ن
الزمخشرم ((( :ح ٍي ي ً
كى ٍـ) حيث كجدتمكىـ  ،كالثقؼ كجكد عمى كجو
ث ثىق ٍفتي يم ي
ى
)
ٖ
(
ً
ً
كى ٍـ)
األخذ كالغمبة  ،كمنو رجؿ ثىقؼ  :سريع األخذ ألقرانو)) فداللة (ثىق ٍفتي يم ي
غير داللة  :كجدتمكىـ  ،فجعمو بمعناه تحريؼ لداللتو في المغة كالتفسير.

كجعؿ ثقفكا في الكجو الثاني بمعنى  :غمبكا  ،في قكلو تعالى ( :إًف

ك(يثٍقىفيك يك ٍـ) غير  :يغمبككـ  ،كاف كاف قر نيبا مف
كنكا لى يك ٍـ أ ٍ
ىيثٍقىفيك يك ٍـ ىي يك ي
ىع ىداء) ى
معناه ؛ حتى إنًي لـ أجد المفسريف استعممكا لفظ الغمبة في تفسير اآلية  ،فمـ
ىع ىداء) بنحك قكليـ  :إف يغمبككـ
كنكا لى يك ٍـ أ ٍ
يفسركا قكلو تعالى ( :إًف ىيثٍقىفيك يك ٍـ ىي يك ي
أعداء  ،بؿ فسركه بقكليـ  :إف يظفركا بكـ كيتمكنكا منكـ يككنكا
يككنكا لكـ
ن

أعداء
لكـ
ن

(ٗ)

(ُ ) المحػػرر الػػكجيز ُ ِِٔ/كينظػػر  :الجػػامع ألحكػػاـ القػ ػرآف ِ َِٔ/كالبحػػر المحػػيط
ِٗٗ/
(ِ ) الكسيط ُِِٗ/
(ّ ) الكشاؼ ُ ِّّ/كينظر  :أنكار التنزيؿ لمبيضاكم ُ ُِٖ/كمػدارؾ التنزيػؿ لمنسػفي
ص َُِ كفتح القدير لمشككاني ُِّٗ/
(ْ ) ينظػ ػػر  :الكسػ ػػيط ّ ِّٖ/كالكشػ ػػاؼ ْ ََٓ/كزاد المسػ ػػير ْ ّٔ/كالجػ ػػامع ألحكػ ػػاـ
القػ ػ ػرآف ُٖ ِْ/كأنػ ػ ػكار التنزي ػ ػػؿ ٓ َِْ/كم ػ ػػدارؾ التنزي ػ ػػؿ ص ُُِّ كالبح ػ ػػر المح ػ ػػيط

ّْٖٓ/
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ثقؼ في الكجو الثالث بمعنى أسر
كجعؿ ى
األنفاؿ ( :فىًإ َّما تىثٍقىفىَّنيي ٍـ ًفي اٍل ىح ٍر ًب فى ىشّْرٍد بً ًيـ َّم ٍف
مقاتؿ في تفسير اآلية (( :يقكؿ  :فإف أدركتيـ

 ،في قكلو تعالى في سكرة
َّ َّ
كف) قاؿ
ىخٍمفىيي ٍـ لى ىعميي ٍـ ىيذ َّك ير ى
في الحرب  ،يعني القتاؿ

فأسرتيـ)) (ٔ) كقاؿ ابف قتيبة ((( :فىًإ َّما تىثٍقىفىَّنيي ٍـ) أم  :تظفر بيـ))
َّ
َّ
كتظفرف بيـ))(ٖ) كقاؿ ابف عطية (( :تىثٍقىفىَّنيي ٍـ)
تصادفنيـ
((فإما
الزمخشرم :
َّ
(ٕ )

كقاؿ

معناه  :كتحصميـ في ثقافؾ بحاؿ ضعؼ تقدر عمييـ فييا كتغمبيـ  ،كقيؿ :
(ٗ)

كقاؿ أبك حياف األندلسي (( :أم  :فإف تظفر بيـ في

ثقؼ  :أخذ بسرعة))
َّ
فشرد بيـ ىمف خمفيـ)) (٘) فقكلو تعالى ( :تىثٍقىفىَّنيي ٍـ) في
الحرب
كتتمكف منيـ ّْ
الكجو الثالث ىك كمعناه في الكجو األكؿ  ،كالثاني ؛ فالمراد منو الظفر بيـ
َّ
كتمكف منيـ
أما األسر فيك مف لكازميما  ،فمف ظفر بقكـ
كالتمكف منيـ َّ ،
فقد أسرىـ  ،بؿ ليس المراد مف اآلية أسر الغادريف كالناقضيف لمعيد  ،كاَّنما
المراد قتميـ كالتنكيؿ بيـ كقت الظفر بيـ  ،كالدليؿ مجيء (ما) بعد (إف)

الشرطية  ،فقد كانت مف نتائج دراستي لمعاني (ما) في القرآف الكريـ في
كتابي ( :ما) في القرآف الكريـ دراسة نحكية  ،كىك في األصؿ أطركحتي في

الدكتكراه َّ ،
أف (ما) بعد (إذا) ك(إف) الشرطيتيف ليست زائدة كما ذىب النحاة

 ،كاَّنما تجيء بعدىما لتفيد معنى المعية الزمانية  ،مف ذلؾ مجيئيا بعد (إف)
الشرطية في ((قكلو تعالى ( :فىًإ َّما تىثٍقىفىَّنيي ٍـ ًفي اٍل ىح ٍر ًب فى ىشّْرٍد بً ًيـ َّم ٍف ىخٍمفىيي ٍـ
(ُ ) تفسير مقاتؿ ِِْ/
(ِ ) تفسير غريب القرآف صُٕٗ كينظر  :زاد المسير ِّّٖ/
(ّ ) الكشاؼ ِ ِِّ/كينظر  :أنكار التنزيؿ ّ ْٔ/كمدارؾ التنزيػؿ ص ص ُْٖ كفػتح
القدير ِ َْٖ/كركح المعاني ُِٖٓ/
(ْ ) المحرر الكجيز ِ ّْٓ/كينظر  :الجامع ألحكاـ القرآف ِٖٓ/
(ٓ ) البحر المحيط ْْٔٓ/
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َّ
َّ
كف) [األنفاؿ ]ٕٓ:فا﵀ سبحانو  ،يأمر رسكلو الكريـ أف ينكؿ
لى ىعميي ٍـ ىيذ َّك ير ى
بأعدائو ليعتبر ىمف سكاىـ  ،كأف يفعؿ ذلؾ كقت الحرب كالظفر بيـ ال بعده ،
(ٔ)
ُّ
اليحؿ أذاىـ))
يعدكف أسرل
ألنيـ بعد ذلؾ ٌ

عرفو أىؿ المغة
فػداللة (ثقفكا) في األكجو الثبلثة كاحدة  ،كقد َّ

كالتفسير باإلدراؾ  ،كالظفر  ،كالتمكف  ،كىذا يعني َّ
أف المعنى الحاصؿ مف

اجتماع دالالت ىذه األلفاظ الثبلثة المترادفة يي ُّ
عد أقرب المعاني إلى ثقفكا ،
فيككف شاىد الكجو األكؿ في قكلو تعالى ( :كا ٍقتيميكىـ ح ٍي ي ً
كى ٍـ) ىك
ث ثىق ٍفتي يم ي
ى يٍ ى
بمعنى  :كاقتمكىـ حيث أدركتمكىـ كظفرتـ بيـ كتمكنتـ منيـ  ،كليس بمعنى :

كنكا
حيث كجدتمكىـ  ،كشاىد الكجو الثاني في قكلو تعالى ( :إًف ىيثٍقىفيك يك ٍـ ىي يك ي
ىع ىداء) ىك بمعنى  :إف يدركككـ كيظفركا بكـ كيتمكنكا منكـ يككنكا لكـ
لى يك ٍـ أ ٍ
أعداء  ،كليس بمعنى  :إف يغمبككـ يككنكا لكـ أعداء  ،كشاىد الكجو الثالث
في قكلو تعالى ( :فىًإ َّما تىثٍقىفىَّنيي ٍـ ًفي اٍل ىح ٍر ًب فى ىشّْرٍد بً ًيـ َّم ٍف ىخٍمفىيي ٍـ لى ىعمَّيي ٍـ
َّ
َّ
َّ
كتتمكف منيـ
كتظفرَّف بيـ
تدركنيـ في الحرب
فإما
كف) ىك بمعنى َّ :
ىيذ َّك ير ى
ى
فشرد بيـ ىمف
فشرد بيـ ىمف خمفيـ  ،كليس بمعنى َّ :
تأسرَّنيـ في الحرب ّْ
ّْ
فإما ى
خمفيـ  ،ىذا ىك معنى ثقفكا في كؿ الشكاىد القرآنية  ،كليست بالمعاني التي

ادعاىا الدامغاني

(ثقؼ) في شكاىد األكجو الثبلثة ؛ َّ
ألنو
فالقرآف الكريـ استعمؿ لفظ
ى
أراد معناه  ،فمك أراد داللة الغمبة  ،كما جاء في الكجو الثاني  ،الستعمؿ
ً
يف ىعمىى اٍل ًقتى ً
ي ىحّْر ً
اؿ
(يا أىيُّيىا النَّبً ُّ
لفظو  ،كما جاء في قكلو تعالى  :ى
ض اٍل يم ٍؤ ًمن ى
ً
كف ىي ٍغمًيبكٍا ًم ىئتىٍي ًف ىكًاف ىي يكف ّْمن يكـ ّْم ىئةه ىي ٍغمًيبكٍا أىٍلفنا ّْم ىف
صابًير ى
إًف ىي يكف ّْمن يك ٍـ ع ٍش ير ى
كف ى
َّ
ًَّ
كف){األنفاؿ  }ٔٓ :كلك أراد داللة األسر ،
يف ىكفىيركٍا بًأَّىنيي ٍـ قى ٍكهـ ال ىي ٍفقىيي ى
الذ ى
الستعمؿ لفظو كما جاء في الكجو الثالث في قكلو تعالى ( :كأ ى ًَّ
يف
ىنز ىؿ الذ ى
ى
(ُ ) كتابي ( :ما) في القرآف الكريـ/دراسة نحكية ص ُٔٗ
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اب ًمف صي ً
ىى ًؿ اٍل ًكتى ً
ب فى ًريقنا
ؼ ًفي يقميكبً ًي يـ ُّ
اصي ًي ٍـ ىكقى ىذ ى
كىـ ّْم ٍف أ ٍ
اى ير ي
ظى ى
الرٍع ى
ىى
ً
كف فى ًريقنا){األحزاب }ِٔ :
كف ىكتىأٍس ير ى
تى ٍقتيمي ى

كفيما يتعمؽ بالكجو األكؿ الذم جعؿ فيو الدامغاني قكلو تعالى :
(كا ٍقتيميكىـ ح ٍي ي ً
كى ٍـ){البقرة  }ُُٗ :بمعنى  :حيث كجدتمكىـ  ،فقد كرد
ث ثىق ٍفتي يم ي
ى يٍ ى
قكلو (كا ٍقتيميكىـ ح ٍي ي ً
كى ٍـ) في مكضعيف  ،في ىذا المكضع ضمف قكلو
ث ثىق ٍفتي يم ي
ى يٍ ى
تعالى ( :كقىاتًميكٍا ًفي سبً ً ً ًَّ
كن يك ٍـ ىكالى تى ٍعتى يدكٍا إً َّف المٌوى الى يي ًح ّْ
ب
يف ييقىاتًمي ى
يؿ المٌو الذ ى
ى
ى
اٍلمعتىًديف {َُٗ} كا ٍقتيميكىـ ح ٍي ي ً
ىخ ىريجك يك ٍـ
كىـ ّْم ٍف ىح ٍي ي
ث أٍ
كى ٍـ ىكأ ٍ
ىخ ًريج ي
ث ثىق ٍفتي يم ي
ى يٍ ى
يٍ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ند اٍل ىم ٍس ًجد اٍل ىح ىرًاـ ىحتَّى ييقىاتميك يك ٍـ فيو فىًإف
كى ٍـ ع ى
ىكاٍلفتٍىنةي أى ىش ُّد م ىف اٍلقى ٍت ًؿ ىكالى تيقىاتمي ي
ً
ً
يف)البقرة  }ُُٗ :كفي قكلو قكلو تعالى :
قىاتىميك يك ٍـ فىا ٍقتيمي ي
كى ٍـ ىك ىذل ىؾ ىج ىزاء اٍل ىكاف ًر ى
ٍمينكٍا قى ٍك ىميي ٍـ يك َّؿ ىما يرُّد ىكٍا إًلىى اٍل ًفتٍنً ًة
يف يي ًر ي
كف ى
يد ى
آخ ًر ى
(ستى ًج يد ى
ى
ٍمينك يك ٍـ ىكىيأ ى
كف أىف ىيأ ى
ً
كى ٍـ
أ ٍيرًك يسكٍا ًفيًيىا فىًإف لَّ ٍـ ىي ٍعتىًزليك يك ٍـ ىكييٍمقيكٍا إًلى ٍي يك يـ َّ
كى ٍـ ىكا ٍقتيمي ي
السمى ىـ ىكىي يكفُّ ىكٍا أ ٍىيد ىييي ٍـ فى يخ يذ ي
ح ٍي ي ًً
ط نانا ُّمبً نينا){النساء  }ُٗ :ككرد
كى ٍـ ىكأ ٍيكلىػئً يك ٍـ ىج ىعٍم ىنا لى يك ٍـ ىعمى ٍي ًي ٍـ يسٍم ى
ث ثق ٍفتي يم ي
ى
أيضا  ،في قكلو
كى ٍـ ىح ٍي ي
ث ىك ىجدتَّ يم ي
(كا ٍقتيمي ي
كى ٍـ) في مكضعيف ن
قكلو تعالى  :ى
ًً
ً
كف أىف
يف ًف ىئتىٍي ًف ىكالمٌوي أ ٍىرىك ىسييـ بً ىما ىك ىسيبكٍا أىتيًر ي
يد ى
تعالى ( :فى ىما لى يك ٍـ في اٍل يم ىنافق ى
تىي يدكٍا مف أىض َّؿ المٌو كمف ي ٍ ً
كف
ي ىى ي
ٍ ىٍ ى
ضم ًؿ المٌوي ىفمىف تى ًج ىد لىوي ىسبًيبلن {ٖٖ} ىكُّدكٍا لى ٍك تى ٍكفيير ى
ً ً
اجركٍا ًفي سبً ً
ً
ً
يؿ المٌ ًو
ىك ىما ىكفىيركٍا فىتى يك ي
كن ى
ى
كف ىس ىكاء فىبلى تىتَّخ يذكٍا م ٍنيي ٍـ أ ٍىكل ىياء ىحتَّ ىى يييى ي
كى ٍـ ىكالى تىتَّ ًخ يذكٍا ًم ٍنيي ٍـ ىكلًيِّا ىكالى
كى ٍـ ىح ٍي ي
ث ىك ىجدتَّ يم ي
كى ٍـ ىكا ٍقتيمي ي
فىًإف تىىكلَّ ٍكٍا فى يخ يذ ي
ً
الن ً
اف ّْم ىف المٌ ًو ىكىر يسكلً ًو إًلىى َّ
اس
(كأى ىذ ه
ىنص نيرا)النساء  }ٖٗ :كفي قكلو تعالى  :ى
ً
ىي ٍكىـ اٍل ىح ّْج األى ٍك ىب ًر أ َّ
يف ىكىر يسكليوي فىًإف تيٍبتي ٍـ فىيي ىك ىخ ٍيهر لَّ يك ٍـ
مء ّْم ىف اٍل يم ٍش ًرك ى
ىف المٌوى ىب ًر ه
ً ّْ ًَّ
يف ىكفىركٍا بً ىع ىذ و
ً
اب أىلً ويـ {ّ}
ىكًاف تىىكلٍَّيتي ٍـ فى ٍ
اعمى يمكٍا أَّىن يك ٍـ ىغ ٍي ير يم ٍعج ًزم المٌو ىكىبش ًر الذ ى ي
ً
ً
ًَّ
ىح ندا
يف ىع ى
صك يك ٍـ ىش ٍينئا ىكلى ٍـ ييظىاى يركٍا ىعمى ٍي يك ٍـ أ ى
اىدتُّـ ّْم ىف اٍل يم ٍش ًرك ى
إً ٌال الذ ى
يف ثيَّـ لى ٍـ ىينقي ي
ً
فىأىتً ُّمكٍا إًلى ٍي ًي ٍـ ىع ٍي ىد يى ٍـ إًلىى يم َّدتً ًي ٍـ إً َّف المٌوى يي ًح ُّ
انسمى ىخ األى ٍشييير
ب اٍل يمتَّق ى
يف {ْ} فىًإ ىذا ى
ً
كى ٍـ ىكا ٍق يع يدكٍا لىيي ٍـ يك َّؿ
يف ىح ٍي ي
كى ٍـ ىك ٍ
ص ير ي
كى ٍـ ىك يخ يذ ي
ث ىك ىجدتُّ يم ي
اٍل يح يريـ فىا ٍقتيميكٍا اٍل يم ٍش ًرك ى
اح ي
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ُّ
م ٍر ى و ً
الصبلىةى كآتىكٍا َّ
كر
امكٍا َّ
الزىكاةى فى ىخمكٍا ىسبًيمىيي ٍـ إً َّف المٌوى ىغفي ه
صد فىإف تى يابكٍا ىكأىقى ي
ى
ى ي
ً
يـ){التكبة }ٓ-ّ :
َّرح ه
تقدـ تفسير الطبرم لقكلو تعالى ( :كا ٍقتيميكىـ ح ٍي ي ً
كى ٍـ){البقرة :
ث ثىق ٍفتي يم ي
ى يٍ ى
ُُٗ} ((يعني تعالى ذكره بذلؾ  :كاقتمكا أييا المؤمنكف الذيف يقاتمكنكـ مف
(ٕ )

المشركيف)) (ٔ ) ((فالمعنى  :كاقتمكىـ حيث ثقفتمكىـ إف قاتمككـ))
ٍمينكٍا قى ٍك ىميي ٍـ يك َّؿ ىما يرُّد ىكٍا إًلىى
يف يي ًر ي
كف ى
يد ى
آخ ًر ى
(ستى ًج يد ى
تعالى  :ى
ٍمينك يك ٍـ ىكىيأ ى
كف أىف ىيأ ى
ً
كى ٍـ
اٍل ًفتٍنً ًة أ ٍيرًك يسكٍا ًفيًيىا فىًإف لَّ ٍـ ىي ٍعتىًزليك يك ٍـ ىكييٍمقيكٍا إًلى ٍي يك يـ َّ
السمى ىـ ىكىي يكفُّ ىكٍا أ ٍىيد ىييي ٍـ فى يخ يذ ي
كا ٍقتيميكىـ ح ٍي ي ًً
ط نانا ُّمبً نينا) معناه :
كى ٍـ ىكأ ٍيكلىػئً يك ٍـ ىج ىعٍم ىنا لى يك ٍـ ىعمى ٍي ًي ٍـ يسٍم ى
ث ثق ٍفتي يم ي
ى يٍ ى
ثانيا مف المنافقيف ىذه صفتيـ فإف لـ ((يكفكا أيدييـ عف
ستجدكف صنفنا ن
قتالكـ (فى يخ يذكىـ كا ٍقتيميكىـ ح ٍي ي ًً
كى ٍـ))) (ٖ ) أم  :اقتمكا المنافقيف حيث
ث ثق ٍفتي يم ي
يٍ ى يٍ ى
ً
كى ٍـ) في ىذيف المكضعيف الداؿ عمى
ثقفتمكىـ إف قاتمككـ  ،فاستعمؿ (ثىق ٍفتي يم ي
معنى الحذر مف العدك  ،كالحذؽ في إدراكو  ،كالتمكف منو ؛ َّ
ألف ىذه األمكر
كقكلو

مما يحتاج إلييا المسممكف عند قتاؿ مف يقاتمكنيـ مف المشركيف أك المنافقيف

ث
(ح ٍي ي
كالسياؽ يختمؼ في المكضعيف المذيف تضمنا قكلو تعالى  :ى
ًً
ً
يف ًف ىئتىٍي ًف)
ىك ىجدتُّ يم ي
كى ٍـ) فقد جاء في تفسير قكلو تعالى ( :فى ىما لى يك ٍـ في اٍل يم ىنافق ى
كى ٍـ) ((ما لكـ اختمفتـ في شأف قكـ قد
كى ٍـ ىح ٍي ي
ث ىك ىجدتَّ يم ي
(كا ٍقتيمي ي
إلى قكلو تعالى  :ى

كتفرقتـ فييـ فرقتيف  ،كما لكـ لـ تقطعكا القكؿ بكفرىـ ،
نا
نافقكا نفاقنا
ظاىر َّ
كذلؾ َّ
قكما مف المنافقيف استأذنكا رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ في
أف ن
الخركج إلى البدك معتمّْيف باجتكاء المدينة (كرىيـ لممدينة كنزكعيـ إلى
كطنيـ) فمما خرجكا لـ يزالكا راحميف مرحمة مرحمة حتى لحقكا بالمشركيف ،
(ُ ) جامع البياف ِِِٗ/
(ِ ) التحرير كالتنكير ُِٖٗ/
(ّ ) جامع البياف ٓ ِّٗ/كينظر  :زاد المسير ِٗٔ/
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فاختمؼ المسممكف فييـ  ،فقاؿ بعضيـ  :ىـ كفار  ،كقاؿ بعضيـ  :ىـ
(ٔ)

مسممكف))

في ؤالء القكـ مف المنافقيف كقفكا عند حدكد ما ىـ عميو مف نفاؽ

 ،كلـ يحممكا السبلح كيعزمكا كيعمنكا مقاتمة المسمميف حتى اختمؼ فييـ

أصحاب رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،فالمسممكف تجاه ىؤالء ال
يحتاجكف ليقتمكىـ ما يحتاجكف إليو لقتاؿ مف يقاتميـ  ،بؿ ىـ قادركف عمى

قتميـ حيث كجدكىـ  ،مف دكف أف يثقفكىـ .

انسمى ىخ األى ٍشييير اٍل يح يريـ فىا ٍقتيميكٍا
كجاء في تفسير الشاىد الثاني ( :فىًإ ىذا ى
ً
ً
ث
(ح ٍي ي
يف ىح ٍي ي
ث ىك ىجدتُّ يم ي
يف) يقكؿ  :فاقتمكىـ ى
كى ٍـ) ((( :فىا ٍقتيميكٍا اٍل يم ٍش ًرك ى
اٍل يم ٍش ًرك ى
كى ٍـ) يقكؿ  :حيث لقيتمكىـ مف األرض  ،في الحرـ كغير الحرـ  ،في
ىك ىجدتُّ يم ي
األشير الحرـ  ،كغير األشير الحرـَََكامنعكىـ مف التصرؼ في ببلد

اإلسبلـ  ،كدخكؿ مكة)) (ٕ) كاف المسممكف قد أيمركا أكؿ مرة بقتاؿ المشركيف
إف قاتمكىـ  ،لذلؾ قاؿ سبحانو ( :كا ٍقتيميكىـ ح ٍي ي ً
كى ٍـ) كالمعنى كما
ث ثىق ٍفتي يم ي
ى يٍ ى
تقدـ (( :كاقتمكىـ حيث ثقفتمكىـ إف قاتمككـ)) (ٖ ) لكف بعد أف قكيت شككة
ً
كى ٍـ) فالمراد منيا
يف ىح ٍي ي
ث ىك ىجدتُّ يم ي
المسمميف  ،قاؿ تعالى ( :فىا ٍقتيميكٍا اٍل يم ٍش ًرك ى
مقاتمتيـ عمى كؿ حاؿ  ،قاتمكىـ أـ لـ يقاتمكىـ  ،كفي كؿ أرض كزماف ؛

َّ
كى ٍـ) لعمكميا .
فؤلنو َّ
(ك ىجدتُّ يم ي
أعـ أحكاؿ قتاؿ المشركيف ناسب استعماؿ ى
فأنت ترل َّ
أف داللة لفظ (ثقؼ) غير داللة  :كجد  ،كأسر  ،كغمب ،
فجعمو بمعانييا تحريؼ لداللتو  ،كمف اليدـ لمغة القرآف الكريـ جعؿ ألفاظيا

بغير معانييا  ،كثمة ىدـ أكبر  ،كىك َّ
أف أىؿ المغة كالتفسير كما تقدـ قد
(ُ ) مدارؾ التنزيؿ ص ِّْ كينظر  :جامع البياف ٓ ِِّ/كالكسيط ُِٗ/
(ِ ) ج ػػامع البي ػػاف َُ ُٗ-َٗ/كينظ ػػر  :الكس ػػيط ّ ُٕ/كزاد المس ػػير ّ َُّ/كالبح ػػر
المحيط ُْٔ/
(ّ ) التحرير كالتنكير ُِٖٗ/
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بيَّنكا كحددكا داللة (ثقؼ) كالدامغاني لـ يجعؿ (ثقؼ) بداللتو  ،بؿ ادعى أنَّو
جاء في القرآف الكريـ بمعاني األكجو التي ذكرىا  ،كليس ىناؾ ىدـ لمفظ

القرآني أكبر مف ىدـ إفراغو مف محتكاه كسمخو عف معناه .

أف الدامغاني لما ادعى َّ
كىدـ ثالث  ،كىك َّ
ث
(ح ٍي ي
أف قكلو تعالى  :ى
ً
كى ٍـ) عطَّؿ البحث في التعرؼ إلى الفرؽ
(ح ٍي ي
ث ىك ىجدتُّ يم ي
ثىق ٍفتي يم ي
كى ٍـ) ىك بمعنى ى

ثـ ىدـ الجانب الببلغي في التعبير القرآني ؛
المعنكم بيف التركيبيف  ،كمف َّ
َّ
ألف مف ببلغة القرآف الكريـ كسر إعجازه َّأنو يراعي الفركؽ بيف األلفاظ

كبل منيا في مكضعو كسياقو .
المترادفة المتقاربة في معانييا  ،كيضع ن
فصفكة ما تقدـ ذكره َّأنو قد تبيَّف َّ
أف  :كجدكا  ،كأسركا  ،كغمبكا ،
قريبة مف معنى ثقفكا  ،كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ

ال في باب الكجكه  ،ىذا مف جية كمف جية أخرل َّ
فإف المعاني المتقاربة

صرح بو أىؿ المغة كالتفسير
يجكز أف يقع بعضيا مكقع بعض  ،كىذا ما َّ

فأم األمريف
كأصحاب كتب الكجكه أنفسيـ  ،فإذا كانت ىذه ىي الحقيقة ٌ
أكلى كأحؽ باالتباع أف نبقي ثقفكا عمى داللتو  ،أـ نجعمو بمعاني األكجو

المذككرة ؟

خاصة  ،كاف اتحدت في المعنى
كبيف األلفاظ المترادفة فركؽ معنكية
ٌ
يقر بو أىؿ المغة في كتب
العاـ  ،كىي المقصكدة في القرآف الكريـ  ،كىذا ما ٌ

عد
الفركؽ المغكية ككتب متشابو القرآف  ،فجعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو يي ي
كي ُّ
ىدما لظاىرة الترادؼ في
نا
تحريفنا
ظاىر لداللة النص القرآني  ،ي
عد كما تقدـ ن
لغة القرآف الكريـ ؛ ذلؾ بتحكيؿ مرادفات المفظ إلى كجكه لو .

كما قمتو في أكجو ىذا المفظ يقاؿ الكبلـ نفسو في أكجو كؿ لفظ مف

األلفاظ التي اشتممت عمييا كتب الكجكه  ،كال سيما األكجو المختمقة بطريقة
الترادؼ .

-ٔٚالثواب  :ذكر أىؿ الكجكه لمثكاب في القرآف الكريـ سبعة أكجو :
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ب اٍل يكفَّ يار ىما ىك يانكا
األكؿ  :الجزاء  ،كقكلو تعالى  :ى
(ى ٍؿ ثيّْك ى
(ى ىك ىخ ٍيهر ثىىك نابا ىك ىخ ٍيهر يع ٍقنبا){الكيؼ :
كف){المطففيف  }ّٔ :كقكلو تعالى  :ي
ىي ٍف ىعمي ى

ْْ}

اب ُّ
الد ٍن ىيا
الثاني  :الفتح كالغنيمة  ،كقكلو تعالى ( :فىآتى ي
اى يـ المٌوي ثىىك ى
ًً
اب ً
ك يح ٍس ىف ثىك ً
اآلخ ىرًة ىكالمٌوي يي ًح ُّ
يف){آؿ عمراف  }ُْٖ :كقكلو تعالى :
ب اٍل يم ٍحسن ى
ى
ى
(كأىثى ىابيي ٍـ فىتٍ نحا قى ًر نيبا){الفتح }ُٖ :
ى
اب
ثىىك ى
كقكلو

الثالث  :منفعة الدنيا كاآلخرة  ،كقكلو تعالى ( :فىآتى ي
اى يـ المٌوي
ًً
اب ً
الد ٍن ىيا ك يح ٍس ىف ثىك ً
ُّ
اآلخ ىرًة ىكالمٌوي يي ًح ُّ
يف){آؿ عمراف }ُْٖ :
ب اٍل يم ٍحسن ى
ى
ى
ً
الد ٍنيا فى ًع ى ً
اب ُّ
تعالى َّ :
اف يي ًر ي
اف المٌوي
ند المٌو ثىىك ي
اب ُّ ى
يد ثىىك ى
الد ٍن ىيا ىكاآلخ ى ًرة ىك ىك ى
(مف ىك ى
س ًميعا ب ً
ص نيرا){النساء }ُّْ :
ى ن ى
الرابع  :الزيادة  ،كقكلو تعالى ( :فىأىثى ىاب يك ٍـ يغ َّمان بً ىغ ٍّـ){آؿ عمراف :
غما عمى غـ
ُّٓ} يعني  :فزادكـ ِّ

كبةه
آمينكٍا كاتَّقى ٍكا لى ىمثي ى
(كلى ٍك أَّىنيي ٍـ ى
الخامس  :ثكاب اآلخرة  ،كقكلو تعالى  :ى
َّ
ً ً َّ
كف){البقرة  }َُّ :كقكلو تعالى ( :ثىىك نابا ّْمف
ّْم ٍف عند المو ىخ ٍيهر ل ٍك ىك يانكٍا ىي ٍعمى يم ى
ندهي يح ٍس يف الثَّك ً
اب){آؿ عمراف }ُٗٓ :
ًع ًند المٌ ًو ىكالمٌوي ًع ى
ى
السادس  :العقكبة  ،كقكلو تعالى  ( :يق ٍؿ ىى ٍؿ أ ىينبيّْئ يكـ بً ىشٍّر ّْمف ىذلً ىؾ

كبةن){المائدة }َٔ :
ىمثي ى
كأضاؼ الدامغاني كالفيركزآبادم :

السابع  :الكعد كقكلو تعالى ( :فىأىثىابيـ المٌو بًما قىاليكٍا جَّن و
ات تى ٍج ًرم ًمف
ى
ى يي ي ى
(ٔ)
ًً
ً
تى ٍحتًيا األ ٍىنيار ىخالًًد ً
يف){المائدة }ٖٓ :
يف فييىا ىكىذل ىؾ ىج ىزاء اٍل يم ٍحسن ى
ى
ىي
ى

(ُ ) ينظػ ػػر  :كجػ ػػكه الق ػ ػرآف لمحيػ ػػرم ص ُّٖ ُّٗ-كالكجػ ػػكه كالنظػ ػػائر لم ػ ػػدامغاني ص
ُْٕ ُْٖ-كبصائر ذكم التمييز ِّّٖ/
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جعؿ أصحاب كتب الكجكه الثكاب في الكجو األكؿ بمعنى  :الجزاء ،

(ى ٍؿ
في قكلو تعالى  :ى

ب اٍل يكفَّ يار ىما ىك يانكا ىي ٍف ىعميك ىف){المطففيف  }ّٔ :كقكلو
ثيّْك ى
ىك ىخ ٍيهر يع ٍقنبا){الكيؼ }ْْ :

(ى ىك ىخ ٍيهر ثىىك نابا
تعالى  :ي
الثواب والجزاء  :كالجزاء لفط مرادؼ لمثكاب  ،كىك قريب ِّ
جدا مف

فرؽ بينيما  ،كلكف
معناه  ،حتى إنَّو لشدة تقاربيما لـ أجد في كتب المغة مف َّ

بد مف أف تككف داللة الثكاب غير داللة الجزاء  ،كأكؿ دليؿ عمى
مع ذلؾ فبل ٌ
ذلؾ َّ
عرفكا بو اآلخر  ،قاؿ ابف
كبل منيما بغير ما َّ
أف أىؿ المغة عرفَّكا ن
فارس (( :الثاء كالكاك كالباء قياس صحيح مف أصؿ كاحد  ،كىك العكد
كالرجكع  ،يقكؿ  :ثاب يثكب إذا رجع  ،كالمثابة  :المكاف يثكب إليو

الناسَََكالثكاب مف األجر كالجزاء  :أمر يثاب عميو))

(ٔ)

كقاؿ العسكرم في ((الفرؽ بيف الثكاب كاألجر َّ
أف األجر يككف قبؿ

الفعؿ المأجكر عميو كالشاىد َّأنؾ تقكؿ  :ما أعمؿ حتى آخذ أجرم  ،كال
تقكؿ  :ال أعمؿ حتى آخذ ثكابي ؛ أل َّف الثكاب ال يككف ٌإال بعد العمؿ))

(ٕ)

كقاؿ الراغب (( :أصؿ الثكب رجكع الشيء إلى حالتو األكلى التي كاف عمييا

 ،أك إلى الحالة َّ
المقدرة المقصكدة بالفكرة  ،كىي الحالة المشار إلييا بقكليـ :
أكؿ الفكرة آخر العمؿ  ،فمف الرجكع إلى الحالة األكلى قكليـ  :ثاب فبلف

إلي نفسي  ،كمف الرجكع إلى الحالة المقدرة المقصكدة
إلى داره  ،كثابت َّ
رت
بالفكرة  ،الثكب يس ّْم ىي بذلؾ لرجكع الغزؿ إلى الحالة التي قي ّْد ٍ

فيسمى الجزاء ثك نابا
لوَََكالثكاب ما يرجع إلى اإلنساف مف جزاء أعمالو ،
َّ

تصكر َّأنو ىك ىك  ،أال ترل كيؼ جعؿ ا﵀ الجزاء نفس الفعؿ في قكلو
نا
اؿ ىذ َّروة ىش ِّار
تعالى ( :فى ىمف ىي ٍع ىم ٍؿ ًمثٍقىا ىؿ ىذ َّروة ىخ ٍي نار ىي ىرهي {ٕ} ىك ىمف ىي ٍع ىم ٍؿ ًمثٍقى ى

(ُ ) مقاييس المغة ص ُْْ
(ِ ) الفركؽ المغكية ص ِٔٔ
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ىي ىرهي){الزلزلة  }ٖ-ٕ :كلـ يقؿ جزاءه  ،كالثكاب يقاؿ في الخير

كالشرَََكاإلثابة تستعمؿ في المحبكب  ،قاؿ تعالى ( :فىأىثى ىابيي يـ المٌوي بً ىما قىاليكٍا
ًً
ً
ات تى ٍج ًرم ًمف تى ٍحتًيا األ ٍىنيار ىخالًًد ً
جَّن و
يف){المائدة :
ى
يف فييىا ىكىذل ىؾ ىج ىزاء اٍل يم ٍحسن ى
ى
ىي
ى
ٖٓ}))

(ٔ )

كقاؿ (( :الجزاء  :الغناية كالكفايةَََكالجزاء ما فيو الكفاية مف
(ٕ)

شر فشر))
خير فخير  ،كاف ِّا
المقابمة  ،إف نا
نخمص مما ذكره أىؿ المغة َّ
أف الثكاب يعني إرجاع عاقبة العمؿ إلى
ً
خير كاف أـ ِّا
صاحبو نا
شر  ،كما قاؿ تعالى ( :فى ىمف ىي ٍع ىم ٍؿ مثٍقىا ىؿ ىذ َّ ورة ىخ ٍي نار ىي ىرهي
اؿ ىذ َّ ورة ىش ِّار ىي ىرهي) كمضمكف ىذه الحقيقة تجده في قكلو
{ٕ} ىك ىمف ىي ٍع ىم ٍؿ ًمثٍقى ى
تعالى ( :قى ٍد جاء يكـ ب ً ً
ص ىر ىفمً ىن ٍف ًس ًو ىك ىم ٍف ىع ًم ىي فى ىعمى ٍييىا ىك ىما
ى
صآئ ير مف َّرّْب يك ٍـ فى ىم ٍف أ ٍىب ى
ى ى
ً
ً ً و
صالً نحا ىفمً ىن ٍف ًس ًو
(م ٍف ىعم ىؿ ى
أ ىىن ٍا ىعمىٍي يكـ ب ىحفيظ){األنعاـ  }َُْ :كقكلو تعالى  :ى
ُّؾ بًظى و
بلـ لٍّْم ىعبً ًيد){فصمت  }ْٔ :فالعمؿ الصالح يعكد
ىساء فى ىعمى ٍييىا ىك ىما ىرب ى
ىك ىم ٍف أ ى
اىتى ىدل ىفًم ىن ٍف ًس ًو
ثكابو إلى صاحبو  ،ككذلؾ العمؿ السيّْئ  ،كقكلو تعالى ( :فى ىم ًف ٍ
كمف ض َّؿ فىًإَّنما ي ً
ىنت ىعمىٍي ًيـ بًك ًك و
يؿ){الزمر  }ُْ :كقكلو
ض ُّؿ ىعمى ٍييىا ىك ىما أ ى
ى ى
ى
ىى
ى
ً
ً
ً
ً
ُّ
َّ
ضؿ فىًإَّن ىما ىيضؿ ىعمى ٍييىا ىكالى تىًزير
تعالى َّ :
(م ًف ٍ
اىتى ىدل فىًإَّن ىما ىي ٍيتىدم ل ىن ٍفسو ىك ىمف ى
ّْ
ث ىر يسكنال){اإلسراء  }ُٓ :كقكلو
يف ىحتَّى ىن ٍب ىع ى
ىك ًازىرةه ًكٍزىر أ ٍ
يخ ىرل ىك ىما يكَّنا يم ىعذبً ى
ً
ً ًً
يـ){النمؿ :
(ك ىمف ىش ىك ىر فىًإَّن ىما ىي ٍش يك ير ل ىن ٍفسو ىك ىمف ىكفى ىر فىًإ َّف ىربّْي ىغن ّّي ىك ًر ه
تعالى  :ى
َْ} كقكلو تعالى ( :كمف جاى ىد فىًإَّنما يج ً
اى يد لً ىن ٍف ًس ًو إً َّف المَّوى لى ىغنً ّّي ىع ًف
ىى ى ى
ى يى
ً
(ك ىمف تىىزَّكى فىًإنَّ ىما ىيتىىزَّكى ًل ىن ٍف ًس ًو ىكًالىى
اٍل ىعالىميف){العنكبكت  }ٔ :كقكلو تعالى  :ى
ً
َّ ً
(ك ىما تيقى ّْد يمكٍا ألىنفي ًس يكـ ّْم ٍف ىخ ٍي ور
المو اٍل ىمص يير){فاطر  }ُٖ :كقكلو تعالى  :ى
ً
تى ًج يدكه ًع ى ً
(ك ىما
ند المٌو إً َّف المٌوى بً ىما تى ٍع ىممي ى
ي
كف ىبص هير){البقرة  }َُُ :كقكلو تعالى  :ى
(ُ ) المفػ ػ ػػردات ص ٖٖ ٖٗ-كينظػ ػ ػػر  :عمػ ػ ػػدة الحفػ ػ ػػاظ ُ ِّٓ ، ِِٗ/كبصػ ػ ػػائر ذكم
التمييز َِّٖ، ّّٕ/
(ِ ) المفردات ص ٖٗ
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ً
ً
ً ً
كف إًالَّ ٍابتً ىغاء ىك ٍج ًو المٌ ًو ىك ىما تي ًنفقيكٍا ًم ٍف ىخ ٍي ور
تينفقيكٍا م ٍف ىخ ٍي ور فىؤلنفيس يك ٍـ ىك ىما تينفقي ى
ييك َّ
ىح ىسنتي ٍـ
ؼ إًلى ٍي يك ٍـ ىكأىنتي ٍـ الى تي ٍ
كف){البقرة  }ِِٕ :كقكلو تعالى ( :إً ٍف أ ٍ
ظمى يم ى
ى
ً
ىسأٍتي ٍـ ىفمىيىا){اإلسراء  }ٕ :فيذه اآليات كنحكىا تتضمف
أٍ
ىح ىسنتي ٍـ النفيس يك ٍـ ىكًا ٍف أ ى
َّ
أف ما يعممو العبد مف خير كشر يعكد لو أك عميو .

كىذا ىك داللة الثكاب يعني َّ
خير
أف عاقبة العمؿ ترجع إلى صاحبو نا
أما الجزاء فقد قاؿ ابف فارس (( :الجيـ كالزاء كالياء قياـ الشيء
كاف أـ ِّا
شر َّ ،

فبلنا أجزيو جزاء  ،كجازيتو مجازاة
يت ن
مقاـ غيره  ،كمكافأتو ٌإياه  ،يقاؿ  :جز ي
 ،كىذا رجؿ جازيؾ مف رجؿ  ،أم  :حسبؾ  ،كمعناه َّ :أنو ينكب مناب كؿ
(ٔ)
ؾ ىن ٍف هس لّْىن ٍف و
س
(ي ٍكىـ ال تى ٍممً ي
أحد)) كمما يتضمف ىذا المعنى قكلو تعالى  :ى
األم ير ىي ٍك ىمئًوذ لًمَّ ًو){االنفطار }ُٗ :
ىش ٍينئا ىك ٍ
فالجزاء ليس كالثكاب يعني إرجاع أجر العمؿ إلى عاممو  ،بؿ يعني

مجازاتو بما ينكب عنو  ،كقياـ الشيء مقاـ غيره  ،كمكافأتو ٌإياه  ،أك مجازاتو
بما ىك أسمى كأعظـ ؛ لذلؾ استعمؿ القرآف الكريـ لفظ الجزاء مف دكف

(يا أىيُّيىا َّ
اس اتَّقيكا ىرَّب يك ٍـ
الثكاب لمتعبير عف ىذا المعنى في قكلو تعالى  :ى
الن ي
كد يى ىك ىج واز ىعف ىكالًًد ًه ىش ٍينئا إً َّف ىك ٍع ىد
اخ ىش ٍكا ىي ٍك نما ال ىي ٍج ًزم ىكالً هد ىعف ىكلىًد ًه ىكال ىم ٍكلي ه
ىك ٍ
ً َّ ً
ؽ فىبل تى يغ َّرَّن يكـ اٍل ىح ىياةي ُّ
المَّ ًو ىح ّّ
كر){لقماف  }ّّ :كقكلو
الد ٍن ىيا ىكال ىي يغ َّرَّن يكـ بالمو اٍل ىغ ير ي
ي
ً
تعالى ( :كاتَّقيكٍا ىي ٍكمان الَّ تى ٍج ًزم ىن ٍف هس ىعف نَّ ٍف و
اعةه ىكالى
س ىش ٍيئان ىكالى يي ٍقىب يؿ م ٍنيىا ىشفى ى
ى
ً
كف){البقرة َّ }ْٖ :
ألف المراد النيابة عف الشيء
نص ير ى
يي ٍؤ ىخ يذ م ٍنيىا ىع ٍد هؿ ىكالى يى ٍـ يي ى
 ،كالقياـ مقامو
كجعؿ أصحاب كتب الكجكه الثكاب في الكجو الثاني بمعنى  :الفتح
ً
الد ٍن ىيا ك يح ٍس ىف ثىك ً
اب ُّ
كالغنيمة  ،فقكلو تعالى ( :فىآتى ي
اب اآلخ ىرًة ىكالمٌوي
اى يـ المٌوي ثىىك ى
ى
ى
ًً
يي ًح ُّ
(كأىثى ىابيي ٍـ فىتٍ نحا قى ًر نيبا) جاء في التفسير ((قكلو
ب اٍل يم ٍحسنيف) كقكلو تعالى  :ى
(ُ ) مقاييس المغة ص ُٔٔ
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اب ُّ
الد ٍن ىيا) فيو قكالف  :أحدىما َّ :أنو النصر  ،قالو
تعالى ( :فىآتى ي
اى يـ المٌوي ثىىك ى
قتادة  ،كالثاني  :الغنيمة  ،قالو ابف جريج  ،كركم عف ابف عباس أنَّو قاؿ :
اب ً
النصر كالغنيمة  ،كفي ( :ك يح ٍس ىف ثىك ً
اآلخ ىرًة) قكالف  ،أحدىما  :الجنة ،
ى
ى
(ٔ)
كالثاني  :األجر  ،كالمغفرة)) كالثكاب معنى عاـ تندرج تحت معناه أنكاعو
ككؿ معانيو الخاصة التي مف ضمنيا األقكاؿ المذككرة  ،فالفرؽ بينيا كبيف

الثكاب ىك كالفرؽ بيف األشياء المعطاة كالعطاء ؛ لذلؾ جمع القرآف بينيما

(كأىثى ىابيي ٍـ فىتٍ نحا قى ًر نيبا) كفيّْرؽ بينيما في
في الشاىد الثاني في قكلو تعالى  :ى
عكضيـ أك
(كأىثى ىابيي ٍـ) بمعنى َّ
المعنى في التفسير  ،فجعمكا قكلو تعالى  :ى
جزاىـ أك كعدىـ  ،كقكلو (فىتٍ نحا قى ًر نيبا) فتح خيبر أك فتح مكة (ٕ) كمما ال شؾ
فيو َّ
أف في جعؿ المعنى العاـ بمعنى الخاص أك بمعنى نكع مف أنكاعو
كىدما لمغة القرآف الكريـ ؛ َّ
ألنو يعني الخمط بيف
ظاىر لداللتو ،
نا
تحريفنا
ن
المعنى العاـ كأنكاعو

كجعمكا الثكاب في الكجو الثالث بمعنى  :منفعة الدنيا كاآلخرة
ً
الد ٍن ىيا ك يح ٍس ىف ثىك ً
اب ُّ
قكلو تعالى ( :فىآتى ي
اب اآلخ ى ًرة ىكالمٌوي
اى يـ المٌوي ثىىك ى
ى
ى
الد ٍنيا فى ًع ى ً
ًً
اب
يف) كقكلو تعالى َّ :
اف يي ًر ي
ند المٌو ثىىك ي
اب ُّ ى
يد ثىىك ى
(مف ىك ى
اٍل يم ٍحسن ى
اآلخرًة ك ىكاف المٌو س ًميعا ب ً
ً
ص نيرا)
ىك ى ى ى ي ى ن ى

 ،في
يي ًح ُّ
ب
ُّ
الد ٍن ىيا

ما الداعي إلى القكؿ بيذا الكجو ؟! ؛ َّ
ألف المنفعة مرادفة لمثكاب في

سياؽ اآليتيف  ،فيي معنى قريب منو  ،كالمعاني المتقاربة  ،كما أجمع أىؿ

فأم
المغة  ،يجكز أف يقع بعضيا مكقع بعض  ،فإذا كانت ىذه ىي الحقيقة ٌ
األمريف أكلى كأحؽ باالتباع ؟ أف نجعؿ الثكاب بمعنى المنفعة أـ نبقيو عمى
رجعت إلييا مف استعمؿ
معناه ؟! لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير التي
ي

(ُ ) زاد المسير ُ َّٖ/كينظر  :جامع البياف ْ ُٓٓ/كالكسيط َُِٓ/
(ِ ) ينظر  :جامع البياف ِٔ َُِ/كزاد المسير ٕ َِٖ/كمدارؾ التنزيؿ ص ُُْْ
127

مصطمح المنفعة  ،ىذا مف جية كمف جية أخرل فقد تقدـ تعريؼ الثكاب بأنَّو
يعني إرجاع أجر العمؿ إلى صاحبو  ،كىذا ىك المعنى المراد  ،كالدليؿ عمى

أف ثكاب اآلخرة ال يناؿ ٌإال بأف يتقدمو عمؿ ليا  ،كالمعنى َّ
ذلؾ َّ
أف مف عمؿ

لمدنيا كأراد ثكاب عممو ليا نؤتو منيا  ،كمف عمؿ لآلخرة كأراد ثكاب عممو ليا

نؤتو منيا  ،كال يتحقؽ ىذا المعنى باستعماؿ لفظ المنفعة ؛ َّ
ألف المنفعة ىك
(ٔ)

كال يشترط أف يسبقو عمؿ

ما يينتىفىع بو
كجعمكا الثكاب في الكجو ال اربع بمعنى الزيادة في قكلو تعالى :

غما عمى غـ  ،قاؿ ابف الجكزم (( :قكلو
(فىأىثى ىاب يك ٍـ يغ َّمان بً ىغ ٍّـ) يعني  :فزادكـ ِّ
(غ َّمان بً ىغ ٍّـ) في ىذه الباء أربعة أقكاؿ  ،أحدىا َّ :أنيا بمعنى (مع)
تعالى  :ي
كالثاني َّ :أنيا بمعنى (بعد) كالثالث َّ :أنيا بمعنى (عمى) فعمى ىذه الثبلثة

الغميف خمسة
الغماف بالصحابة  ،كلممفسريف في المراد بيذيف
يتعمؽ
َّ
ٌ
أقكاؿَََكالقكؿ الرابع َّ :
أف الباء بمعنى الجزاء))(ٕ) كاألقكاؿ الخمسة تتعمؽ
َّ
بأف أحد الغميف المذيف أصابيـ في غزكة أحد كاف األكؿ  :فرارىـ في ىذه
الغزكة  ،كقتؿ مف قيتًؿ منيـ  ،كجرح مف يج ًرح منيـ  ،ككاف اآلخر  :يتعمؽ
بما أصابيـ حيف أشرؼ عمييـ خالد بف الكليد مف خمؼ الجبؿ بجيشو كخيمو
أما الكجو الثاني فيك َّ
أف الباء
كناؿ منيـ ما نالو  ،كىذا ىك الكجو األكؿ َّ ،
لمجزاء  ،فيككف الغـ األكؿ لمصحابة رضي ا﵀ عنيـ  ،كالغـ الثاني لمرسكؿ

غـ أذقتمكه
غـ القتؿ كاليزيمة بسبب ٍّ
صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،كالمعنى  :أثابكـ ٌ
(ٖ)
رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ بعصيانكـ لو كمخالفتكـ أمره
(ُ ) ينظر  :لساف العرب ِّْٓ/
(ِ ) زاد المسير ُّْٖ/
(ّ ) ينظػػر  :تفسػػير مقاتػػؿ ُ ُٗٔ/ُ/كمعػػاني القػرآف لمفػراء ص ُ ُٔٗ/كتفسػػير غريػػب
القػرآف البػف قتيبػػة ص ُُْكجػامع البيػػاف لمطبػرم ْ َُٕ/كمعػاني القػرآف كاع اربػو لمزجػػاج
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كالكجو األكؿ الذم تضمنتو األقكاؿ الخمسة  ،الذم يفيد معاقبة ا﵀

عقابا بعد عقاب  ،قد جاء مف تضميف الباء معنى (مع) أك(بعد)
لممسمميف ن
َّنت مف قبؿ َّ
أف التضميف ال كجكد لو في لغة كتاب ا﵀ جؿ
أك(عمى) كقد بي ي

َّنت مآخذه
كعبل  ،ك َّأنو مطية العجزة كالمنيزميف  ،بؿ ىك ميزلة  ،كقد بي ي
أيضا مف جية الكاقع كالسياؽ
فيذا الكجو مردكد مف جية المغة  ،كىك مردكد ن
َّ
؛ َّ
ألنو إف َّ
الغميف ؟! كال سيما
صح  ،فمماذا جؿ شأنو عاقب المسمميف بيذيف ٌ
َّأنيـ لـ يرتكبكا قبميما ٌأية معصية كانت ؟! لذلؾ اختار الطبرم الكجو الثاني
(ٔ)

كتبناه فقاؿ (( :كأكلى ىذه األقكاؿ بتأكيؿ اآلية قكؿ مف قاؿ  :معنى قكلو :
ٌ
(فىأىثى ىاب يك ٍـ يغ َّمان بً ىغ ٍّـ) أييا المؤمنكف بحرماف ا﵀ إياكـ غنيمة المشركيف  ،كالظفر
بيـ  ،كالنصر عمييـ  ،كما أصابكـ مف القتؿ كالجراح يكمئذ بعد الذم كاف قد
أراكـ في كؿ ذلؾ ما تحبكف بمعصيتكـ ربكـ  ،كخبلفكـ أمر نبيكـ صمى ا﵀

عميو كسمـ))

(ٕ )

كنقؿ عف ابف عباس (( :فقاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو

ميبل َّ
فإنما أصابكـ الذم أصابكـ مف أجؿ أنَّكـ عصيتمكني))
كسمـ  :ن

(ٖ)

كجعؿ الحيرم الثكاب في الكجو الخامس بمعنى ثكاب اآلخرة  ،في
َّ
ً ً َّ
كف)
آمينكٍا كاتَّقى ٍكا لى ىمثي ى
كبةه ّْم ٍف عند المو ىخ ٍيهر ل ٍك ىك يانكٍا ىي ٍعمى يم ى
(كلى ٍك أَّىنيي ٍـ ى
قكلو تعالى  :ى
ندهي يح ٍس يف الثَّك ً
اب)
كقكلو تعالى ( :ثىىك نابا ّْمف ًع ًند المٌ ًو ىكالمٌوي ًع ى
ى
ُ َِْ/كالكشػػاؼ لمزمخشػػرم ُ ُْٗ/كالمحػػرر الػػكجيز البػػف عطيػػة ُ ِٕٓ-ِٓٔ/كزاد
المسػػير البػػف الجػػكزم ُ ّْٖ/كالجػػامع ألحكػػاـ الق ػرآف لمقرطبػػي ُْٕٗ/كالتحريػػر كالتنػػكير

ِّٓٓ-ِْٓ/

(ُ ) ينظ ػػر  :كت ػػابي  :النص ػػب عم ػػى الخ ػػافض كالتض ػػميف م ػػف ب ػػدع النح ػػاة كالمفسػ ػريف ،
ككتابي َّ :
ظف كأخكاتيا كالتضميف في القرآف الكريـ

(ِ ) جامع البياف ُْٕٓ/
(ّ ) جامع البياف ُْْٕ/
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كجعمكا الثكاب في الكجو السادس بمعنى العقكبة  ،في قكلو تعالى :
ً
كبةن)
( يق ٍؿ ىى ٍؿ أ ىينبيّْئ يكـ بً ىشٍّر ّْمف ىذل ىؾ ىمثي ى
كالثكاب في ىذه األكجو الثبلثة األخيرة  :الرابع  ،كالخامس ،

عرفو أىؿ المغة َّ ،
بأنو يككف في الخير
كالسادس يعني الثكاب بعينو  ،ككما َّ
كالشر  ،كفي المحبكب كالمكركه

كجعؿ الدامغاني كالفيركزآبادم الثكاب في الكجو السابع بمعنى الكعد
في قكلو تعالى ( :فىأىثىابيـ المٌو بًما قىاليكٍا جَّن و
ات تى ٍج ًرم ًمف تى ٍحتًيىا األ ٍىنيى يار
ى
ى يي ي ى
ًً
ً
ىخالًًد ً
يف) كالمعنى عندىما  :فكعدىـ ا﵀  ،كأقرب
يف فييىا ىكىذل ىؾ ىج ىزاء اٍل يم ٍحسن ى
ى
المعاني

إلى الثكاب ىك الجزاء ؛ لذلؾ فسَّر الطبرم قكلو تعالى ( :فىأىثى ىابيي يـ
قىاليكٍا) بقكلو ((يقكؿ تعالى ذكره  :فجزاىـ ا﵀ بقكليـ)) (ٔ) كقد تقدـ

المٌوي بً ىما
قكلي في جعؿ الثكاب بمعنى المنفعة في الكجو الثالث (( :فقد تقدـ تعريؼ

الثكاب َّ
بأنو يعني إرجاع أجر العمؿ إلى صاحبو  ،كىذا ىك المعنى المراد ،

كالدليؿ عمى ذلؾ َّ
أف ثكاب اآلخرة ال يناؿ ٌإال بأف يتقدمو عمؿ ليا  ،كالمعنى
َّ
أف مف عمؿ لمدنيا كأراد ثكاب عممو ليا نؤتو منيا  ،كمف عمؿ لآلخرة كأراد
ثكاب عممو ليا نؤتو منيا  ،كال يتحقؽ ىذا المعنى باستعماؿ لفظ المنفعة ؛

َّ
كجدت أبا
ألف المنفعة ىك ما يينتىفىع بو (ٕ) كال يشترط أف يسبقو عمؿ)) كقد
ي
حياف األندلسي يقكؿ قبمي في كجو الكعد نحك ما قمتيو في كجو المنفعة  ،فقد

قاؿ في قكلو تعالى ( :فىأىثى ىابيي يـ المٌوي بً ىما قىاليكٍا) (( :كق أر الحسف (فآتاىـ) مف
اإليتاء  ،بمعنى اإلعطاء ال مف اإلثابة  ،كاإلثابة أبمغ مف اإلعطاء ؛ َّ
ألنو
يمزـ أف يككف عف عمؿ بخبلؼ اإلعطاء َّ ،
فإنو ال يمزـ أف يككف ؛ كلذلؾ

(ُ ) جامع البياف ُِٕ/
(ِ ) ينظر  :لساف العرب ِّْٓ/
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ًً
أخير ً :
يف) نبَّو عمى َّ
أف تمؾ اإلثابة ىي ج ازء ،
جاء نا
(كىذل ىؾ ىج ىزاء اٍل يم ٍحسن ى
ى
(ٔ)
كالجزاء ال يككف ٌإال عف عمؿ))

كالكعد في الكجو السابع ككجو المنفعة في الكجو الثالث مرادؼ

لمثكاب  ،أم  :كما جاز جعؿ (فىأىثى ىابيي يـ) بمعنى  :كعدىـ  ،جاز بالقدر نفسو
أف يككف بمعنى  :فآتاىـ  ،كما جاء في قراءة الحسف  ،أك بمعنى  :فأعطاىـ
فعكضيـ ،
 ،أك بمعنى  :فأىداىـ  ،أك بمعنى  :فأكرثيـ  ،أك بمعنى َّ :

ألف األلفاظ المرادفة لمثكاب ُّ
جازت ىذه األلفاظ كنحكىا ؛ َّ
تعد جميعيا كاحدة
إف ِّ
مف حيث َّ
كبل منيا ال يمثؿ الثكاب بعينو  ،كاَّنما المعني القريب منو ،

أم منيا بمعناه تحريؼ لداللتو ؛ َّ
ألنيا كاف تقاربت معانييا كاتحدت في
فجعؿ ٌ
المعنى العاـ بينيا فركؽ معنكية خاصة  ،كىي المقصكدة في القرآف الكريـ ،

حتى الجزاء الذم يي ُّ
عد أقرب المعاني إلى الثكاب فبينيما الفرؽ الذم بيَّناه في
الكجو األكؿ  ،فالقرآف الكريـ إذا أراد داللة إرجاع أجر العمؿ إلى صاحبو
استعمؿ لفظ الثكاب  ،كىك سبحانو حيف يعيد لمعبد أجر ما عممو مف خير
يعيده إليو بأسمى كأعظـ ما يككف كبأحسف حاالتو  ،كىذا ىك مف الجزاء ،

أم َّ :
أف ثكاب ا﵀ ىك ثكاب كجزاء ؛ لذلؾ بدأت اآلية بمفظ األكؿ كانتيت
بمفظ الثاني

-ٔٛالثواء  :قاؿ أبك ىبلؿ العسكرم (( :الثكاء  :اإلقامة  ،يقاؿ :

كيتصرؼ ىذا الحرؼ في القرآف
ثكل بالمكاف كأثكل  ،لغتاف فصيحتاف ...
ٌ
عمى أكجو :
ىى ًؿ ىم ٍد ىي ىف){القصص  }ْٓ :أم  :لـ
نت ثى ًاكنيا ًفي أ ٍ
األكؿ  ( :ىك ىما يك ى
مقيما فييـ .
تكف ن

(ُ ) البحر المحيط ُّْ/
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الثاني  :المثكل بمعنى المأكل  ،قاؿ تعالى  ( :ىكالمَّوي ىي ٍعمى يـ يمتىىقمَّىب يك ٍـ
ىك ىمثٍ ىكا يك ٍـ){محمد  }ُٗ :كقكلو تعالى ( :فىالنَّ يار ىمثٍ نكل لَّيي ٍـ){فصمت  }ِْ :كىك
قريب مف األكؿ  ،بؿ ىك فيو بعينو ؛ َّ
ألف المثكل مفعؿ مف ثكل  ،كقيؿ

لممنزؿ كالمسكف مثكل َّ ،
ألف صاحبو يقيـ فيو .

ام){يكسؼ  }ِّ :أم  :أعمى
الثالث  :المنزلة  ،قاؿ ( :أ ٍ
ىح ىس ىف ىمثٍ ىك ى
(ُ)
منزلتي))
كقد جعؿ العسكرم أكجو الثكاء  :اإلقامة  ،كالمأكل  ،كالمنزلة  ،كقد

صرح َّ
بأف
عرؼ بأقرب المعاني إليو  ،كقد َّ
عرؼ الثكاء باإلقامة  ،كالمفظ يي َّ
َّ
الكجو الثاني الذم جعمو بمعنى المأكل قريب مف معنى الكجو األكؿ  ،أك ىك

أيضا َّأنو يقاؿ لممنزؿ كالمسكف مثكل  ،فيذه األكجو
المعنى بعينو ،
َّ
كصرح ن
أقر بكبلـ صريح َّ
بأنيا متقاربة في معانييا أك متحدة  ،كقد
التي نسبيا لمثكاء َّ
أجمع أىؿ المغة كما تقدـ عمى َّ
أف األلفاظ المتقاربة أك المتحدة في معانييا
تدخؿ في باب الترادؼ ال في باب كجكه المفظ المشترؾ .

-ٜٔالجداؿ(ِ) :قاؿ العسكرم (( :أصمو مف الجدؿ  ،كىك الفتؿ ،

دال  :إذا فتمتو  ،كىك مجدكؿ  ،كأصؿ الكممة مف القكة
يقاؿ  :جدلت الحبؿ ج ن
جداال ؛ َّ
ألنؾ تقكـ بو حؽ
 ،ثـ سميت األرض جدالة لقكتيا  ،كسمي الجداؿ ن
القياـ  ،لتقكم مذىبؾ  ...كيجكز أف يقاؿ  :الجداؿ  :ىك أف تفتؿ الخصـ
عف مذىبو بحجة أك شبية أك شغب  ،كيفتمؾ عف مذىبؾ بمثمو  ،كالجداؿ

في القرآف الكريـ عمى أربعة أكجو :

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٔٓ2
(ِ ) تقػػدمت د ارسػػة ىػػذا المفػػظ فػػي كتػػابي  :ال كجػػكه كال نظػػائر  ،بػػرقـ ُّٔكلكػػف بكػػبلـ

مكجز .
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ً
كف ًفي المٌ ًو){الرعد }ُّ :
األكؿ  :الخصكمة  ،قاؿ  ( :ىك يى ٍـ يي ىجادلي ى
أم  :يخاصمكف .
الثاني  :السؤاؿ  ،قاؿ ا﵀ ( :يج ًادليىنا ًفي قىكًـ لي و
كط){ىكد  }ْٕ :أم :
يى
ٍ
تسأؿ رسمنا كيستثبت أمر ما يعذب بو قكـ لكط  ،كقاؿ أبك عمي  :جادليـ
بما استحقكا عذاب االستئصاؿ  ،كىؿ ذلؾ كاقع بيـ ال محالة  ،أـ ىـ إخافة

ليقبمكا إلى الطاعة  ،كىذا يقكم ما تقدـ مف َّأنو سؤاؿ .

الثالث  :المناظرة عمى إثبات الحؽ كابطاؿ الباطؿ  ،قاؿ تعالى :

ت ًج ىدالىىنا){ىكد  }ِّ :كفي ىذا دليؿ عمى َّ
أف
(قىاليكٍا ىيا ينك يح قى ٍد ىج ى
ادٍلتىىنا فىأى ٍكثىٍر ى
الجداؿ إلقامة الحجة حسف .
اؿ ًفي اٍل ىح ّْج){البقرة }ُٕٗ :
الرابع  :المراء  ،قاؿ تعالى  ( :ىكالى ًج ىد ى
الحج  ...كنحكه  ( :ىما
فنيى عف المراء الكاقع بيف المترافقيف في طريؽ
ٌ
ًَّ
ً َّ ً
ً ً
يف ىكفىيركا){غافر  }ْ :أم  :ال يمارم  ،كالمراء أف
يي ىجاد يؿ في ىآيات المو إً ٌال الذ ى
تستخرج ما عند خصمؾ بالمناظرة  ،كأصمو مف المرمء  ،كىك استخراج
المبف مف الضرع))

(ُ)

اؿ ًفي
كؽ ىكالى ًج ىد ى
الخامس  :الشر في قكلو تعالى ( :فىبلى ىرىف ى
ث ىكالى في يس ى
(ِ)
اٍل ىح ّْج){البقرة }ُٕٗ :
ىح ىس يف){النحؿ :
السادس  :الدعاء كقكلو تعالى  ( :ىك ىج ًادٍلييـ بًالَّتًي ًى ىي أ ٍ
(ّ)
ُِٓ}
قاؿ الخميؿ (( :رجؿ جدؿ مجداؿ  ،أم  :خصـ مخصاـ  ،كالفعؿ

جادؿ يجادؿ مجادلة))

(ْ)

كقاؿ ابف فارس (( :الجيـ كالداؿ كالبلـ أصؿ كاحد

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص . ٔٔ2-ٔٔ2
(ٕ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٗٗٔ. ٔٗ٘-
(ٖ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص .ٔ٘4
(ٗ) اٌع ٓ١ص ٖٓٔ.
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 ،كىك مف استحكاـ الشيء في استرساؿ يككف فيو كامتداد الخصكمة ،

كمراجعة الكبلـ))

(ُ )

كجداال  ،كاالسـ
((كجادلو  :أم  :خاصمو مجادلة
ن

الجدؿ  ،كىك شدة الخصكمة))

(ِ)

كقاؿ الراغب (( :كالجداؿ  :المفاكضة عمى

جدلت الحبؿ  ،أم  :أحكمت فتمو ...
سبيؿ المنازعة كالمغالبة  ،كأصمو مف
ي
َّ
فكأف المتجادليف يفتؿ كؿ كاحد اآلخر عف رأيو)) (ّ ) كقاؿ
كمنو الجداؿ ،

الحمبي (( :المجادلة  :المخاصمة كالمفاكضة عمى سبيؿ المغالبة  ،كىي

مذمكمة في األشياء الظاىرة غير المحتممة لمجداؿ َّ ...
إف الجداؿ قد يككف
بحؽ كىك محمكد ليظير الحؽ))

(ْ )

((كالمجادلة  :المناظرة كالمخاصمة))

(ٓ )((كالجداؿ محمكد إذا كاف لمكقكؼ عمى الحؽ كا ٌال فمذمكـ))

(ٔ )

كخصاما فخصمتو
ك((كخاصمو  :غمبو بالحجة)) (ٕ) ((كخاصمتو مخاصمة
ن
كأخصمو  :إذا غمبتو في الخصكمة))(ٖ) ((كالمناظرة  :أف تناظر أخاؾ في

(ٗ )
فبلنا  ،أم :
معا كيؼ تأتيانو)) ((كيقاؿ  :ناظرت ن
أمر إذا نظرتما فيو ن
(َُ)
((كم ىرت الريح السحاب  :إذا أنزلت منو
نظير لو في المخاطبة))
صرت نا
ى
ى
فبلنا  ،معناه  :استخرج ما عنده مف الكبلـ كالحجة ،
المطر  ...كمارل فبلف ن

يت
يت الناقة  :إذا
مسحت ضرعيا َّ
لتدر  ...كمر ي
ى
مأخكذ مف قكليـ  :مر ي

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص .ٔ٘2
(ٕ) اٌظذاح ص ٓ.ٔٙ
(ٖ) اٌّفشداح صٗ. 4
(ٗ) عّذث اٌذفاظ ٔ. ٖٕٔ/
(٘) ٌغاْ اٌعشا ٖ44/
( )ٙاٌّظتاح إٌّ١ش ص ٔ.ٔ2
(ٌ )2غاْ اٌعشا ٗ. 2ٗ-2ٖ/
( )2اٌّظتاح إٌّ١ش ص ٔ.ٔ2
( )4اٌع ٓ١ص .4ٙ4
(ٓٔ) ٌغاْ اٌعشا ٗٔ.ٕ4ٖ/
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استخرجت ما عنده مف الجرم بسكط أك غيره  ...كالمراء :
الفرس  :إذا
ى
أيضا مف االمتراء كالشؾ  ...كأصمو في المغة
المماراة كالجدؿ  ،كالمراء ن

كبلما كمعاني الخصكمة كغيرىا ،
الجدؿ  ،كأف يستخرج الرجؿ مف مناظره
ن
استخرجت لبنيا  ...كالمراء  :الجداؿ ،
يت الشاة  :إذا حمبتىيا ك
ى
مف مر ي
كالتمارم كالمماراة  :المجادلة عمى مذىب الشؾ كالريبة  ،كيقاؿ لممناظرة

مماراة ؛ َّ
ألف كؿ كاحد منيما يستخرج ما عند صاحبو كيمتريو كما يمترم

الحالب المبف مف الضرع))

(ُ)

تبيف مما قالو أىؿ المغة َّ
سمى
أف محاججة اآلخريف بحؽ أك بباطؿ تي َّ

جداال  ،كىذا يعني َّ
أف الجداؿ في جميع شكاىد األكجو المذككرة يعني الجداؿ
ن
أيضا َّ
أف معاني
بعينو  ،ىذا مف جية كمف جية أخرل تبيَّف مف أقكاليـ ن

الخصكمة كما جاء في الكجو األكؿ  ،كالمناظرة في الثالث  ،كالمراء في
الرابع  ،قريبة مف معنى الجداؿ  ،فيككف الذم َّ
مكف العسكرم كغيره مف
اختبلؽ ىذه األكجو ىك جكاز أف يقع بعضيا مكقع بعض لتقارب معانييا ،

كقد أدخؿ أىؿ المغة المعاني المتقاربة في باب الترادؼ ال في باب الكجكه

كالجدير بالذكر َّ
أف العسكرم نفسو كما تقدـ قد نبَّو عمى ىذه القضية  ،ككذلؾ
الجداؿ في الكجو الثاني الذم جعمو بمعنى السؤاؿ في قكلو تعالى ( :يي ىج ًادليىنا
ًفي قىكًـ لي و
كط) يعني الجداؿ بعينو  ،قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية :
ٍ
((يقكؿ  :يخاصمنا  ،كزعـ بعض أىؿ العربية مف أىؿ البصرة َّ
أف معنى
(يي ىج ًادليىنا) يكمّْمنا  ،كقاؿ َّ
ألف إبراىيـ ال يجادؿ ا﵀ َّإنما يسألو كيطمب منو ،
كىذا مف الكبلـ جيؿ ؛ َّ
ألف ا﵀ تعالى ذكره أخبرنا في كتابو َّأنو يجادؿ في

مكىما بذلؾ َّ
أف قكؿ مف قاؿ في
قكـ لكط  ،فقكؿ القائؿ  :إبراىيـ ال يجادؿ
ن
تأكيؿ قكلو (يي ىج ًادليىنا) َّ
أف إبراىيـ كاف يخاصـ ربو جيؿ مف الكبلـ  ،كاَّنما كاف
(ٔ) ٌغاْ اٌعشا ٗا.ٙٗ-ٕٙ/
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المحاجة ليـ  ،كمعنى ذلؾ  :كجاءتو البشرل يجادؿ
جدالو الرسؿ عمى كجو
ٌ
رسمنا  ،كلكنو لما يع ًرؼ المراد حذؼ الرسؿ  ،ككاف جدالو إياىـ  ...عف
ىى ًؿ ىىًذ ًه
سعيد  :قاؿ  :لما جاء جبريؿ كمف معو قالكا إلبراىيـ ( :إًَّنا يم ٍيمً يكك أ ٍ
ًً
يف){العنكبكت  }ُّ :قاؿ ليـ إبراىيـ  :أتيمككف
اٍلقى ٍرىي ًة إً َّف أ ٍ
ىىمىيىا ىك يانكا ظىالم ى
قرية فييا أربع مئة مؤمف ؟ قالكا  :ال  ،قاؿ  :أفتيمككف قرية فييا ثبلث مئة

مؤمف ؟ قالكا  :ال  ،قاؿ  :أفتيمككف قرية فييا مئتا مؤمف ؟ قالكا  :ال  ،قاؿ :

مؤمنا ؟ قالكا  :ال  ،قاؿ  :أتيمككف قرية فييا
أفتيمككف قرية فييا أربعكف
ن
مؤمنا ؟  ...عف ابف عباس  ،قاؿ  :قاؿ الممىؾ إلبراىيـ  :إف
أربعة عشر
ن

كاف فييا خمسة يصمكف يرًفع عنيـ العذاب))
كالسُّدم كابف إسحاؽ  ،كذكر مثؿ ىذا الكاحدم كقاؿ (( :فيذا معنى جداؿ
ً ً
يـ
إبراىيـ في قكـ لكط  ،كما بعد ىذا مفسَّر  ،قالت الرسؿ عند ذلؾ ( ىيا إ ٍب ىراى ي
اب ىغ ٍي ير
ض ىع ٍف ىى ىذا) (إًَّنوي قى ٍد ىجاء أ ٍىم ير ىرب ى
ّْؾ) بعذابيـ ( ىكًانَّيي ٍـ آتًي ًي ٍـ ىع ىذ ه
ىع ًر ٍ
أٍ
م ٍريد و
كد){ىكد  ) ِ( ))}ٕٔ :كقاؿ البيضاكم (( :يجادؿ رسمنا في شأنيـ ،
ى
ً
ً
ً ً
كمجادلتو ٌإياىـ  ،قكلو  ( :ىق ى ً
يـ
اؿ إ َّف فييىا ليكطنا){العنكبكت ( }ِّ :إ َّف إ ٍب ىراى ى
ً
يب){ىكد  }ٕٓ :غير عجكؿ عمى االنتقاـ مف المسيء إليو ،
يـ أ َّىكاهه ُّمنً ه
لى ىحم ه
(ُ )

كنحك ىذا جاء عف قتادة

التأسؼ عمى الناس  ،كالمقصكد مف ذلؾ بياف
التأكه مف الذنكب ك ٌ
كثير ٌ
ترحمو)) (ّ ) ((كقيؿ َّ :
إف
الحامؿ لو عمى المجادلة  ،كىك رقة قمبو كفرط ٌ
الجكاب محذكؼ  ،ك(يي ىج ًادليىنا) في مكضع نصب عمى الحاؿ  ،كتقديره  :فمما
ذىب عنو الركع كجاءتو البشرل اجت أر عمى خطابنا حاؿ ككنو يجادلنا  ،أم :
(ْ)

يجادؿ رسمنا))

كتأمؿ المأخذ الذم سقط فيو العسكرم حيف جعؿ الجداؿ
َّ

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕٔ. 4٘-4ٗ/
(ٕ) اٌٛع١ط ٕ.٘2ٕ/
(ٖ) أٔٛاس اٌذٕض. ٕٔٗ/ٖ ً٠
(ٗ) يذخ اٌمذ٠ش ٕ. ٕٙ٘-ٙ٘ٔ/
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بمعنى السؤاؿ مف أجؿ أف يختمؽ ىذا الكجو  ،فا﵀ سبحانو أخبرنا َّ
أف إبراىيـ

عميو السبلـ جادؿ  ،كالعسكرم يذكر َّ
أف إبراىيـ عميو السبلـ لـ يجادؿ ،
فكأنو ّْ
كلكنو سأؿ َّ ،
يكذب رب العزة مف حيث لـ يشعر .

ككذلؾ الجداؿ في الكجو السادس الذم جعمو الدامغاني بمعنى
ككثير ما يذكر أىؿ
نا
ىح ىس يف)
الدعاء في قكلو تعالى  ( :ىك ىج ًادٍلييـ بًالَّتًي ًى ىي أ ٍ
مقطكعاعما قبمو  ،فيك ضمف قكلو تعالى ٍ ( :ادعي إًلًى
الكجكه الشاىد القرآني
ن
سبً ً
َّؾ يى ىك
ىح ىس يف إً َّف ىرب ى
يؿ ىرب ى
ّْؾ بًاٍل ًح ٍك ىم ًة ىكاٍل ىم ٍك ًعظى ًة اٍل ىح ىس ىن ًة ىك ىج ًادٍلييـ بًالَّتًي ًى ىي أ ٍ
ى
ً
ً
ً
يف){النحؿ  }ُِٓ :ككيؼ يصح
ض َّؿ ىعف ىسبًيمو ىك يى ىك أ ٍ
أٍ
ىعمى يـ بً ىمف ى
ىعمى يـ بًاٍل يم ٍيتىد ى
ىذا الكجو  ،ككيؼ استساغو الدامغاني ؛ َّ
ار لمعنى الدعكة في
ألف فيو تكرنا
السياؽ  ،فكيؼ يعقؿ أف يككف التقدير  :ادع إلى سبيؿ ربؾ بالحكمة

كالمكعظة الحسنة كادعيـ بالتي ىي أحسف  ،كاَّنما المراد مف الجداؿ الجداؿ
بعينو  ،كىذا ما جاء في التفسير  ،قاؿ الطبرم  ((( :ىك ىج ًادٍلييـ بًالَّتًي ًى ىي
ىح ىس يف) يقكؿ  :كخاصميـ بالخصكمة التي ىي أحسف مف غيرىا  ...أف
أٍ
(ُ)

تصفح عما نالكا بو عرضؾ  ...كعف مجاىد  :أعرض عف أذاىـ))

كقاؿ

الزمخشرم (( :كجادليـ بالطريقة التي ىي أحسف طرؽ المجادلة مف الرفؽ

كالميف مف غير فضاضة كتعنيؼ)) (ِ) ((كىذا ّّ
رد عمى مف يأبى المناظرة في
الديف)) (ّ) كقاؿ الشككاني (((بًاٍل ًح ٍك ىم ًة ىكاٍل ىم ٍك ًعظى ًة اٍل ىح ىس ىن ًة) قيؿ  :كليس لمدعكة
إالَّ ىاتاف الطريقتاف  ،كلكف الداعي قد يحتاج مع الخصـ ّْ
األلد إلى استعماؿ
المعارضة كالمناقضة كنحك ذلؾ مف الجدؿ  ،كليذا قاؿ سبحانو  ( :ىك ىج ًادٍلييـ
(ْ)
ىح ىس يف) أم  :بالطريؽ التي ىي أحسف طرؽ المجادلة))
بًالَّتًي ًى ىي أ ٍ
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٗٔ.ٕٖٓ/
(ٕ) اٌىشاف ٕٙٔ4/
(ٖ) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص ٗٔ. ٙ
(ٗ) يذخ اٌمذ٠ش ٖ.ٕ٘ٔ/
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الجناح (بضـ الجيـ)  :ذكر أىؿ الكجكه َّ
الجناح كرد في
أف ي
ُٕٓ -
القرآف الكريـ عمى كجيييف :
ً
ضتيـ بً ًو ًم ٍف
يما ىع َّر ٍ
األكؿ  :اإلثـ  ،كقكلو تعالى  ( :ىكالى يج ىن ى
اح ىعمى ٍي يك ٍـ ف ى
ط ىب ًة ّْ
الن ىساء){البقرة }ِّٓ :
ًخ ٍ
كف تً ىج ىارةن
الثاني  :الضرر أك الحرج  ،كقكلو تعالى ( :إً ٌال أىف تى يك ى
(ُ)
َّ
ح ً
كىا){البقرة ))}ِِٖ :
كنيىا ىب ٍي ىن يك ٍـ ىفمى ٍي ىس ىعمى ٍي يك ٍـ يج ىن ه
اض ىرةن تيًد يير ى
اح أىال تى ٍكتييب ى
ى
((الجناح (بضـ الجيـ) اإلثـ  ،كسمي بذلؾ لميمو
قاؿ ابف فارس :
ي
(ِ )
اليـ كاألذل  ...قاؿ ابف
الجناح  :ما تي يح ّْمؿ مف ّْ
عف طريؽ الحؽ)) ((ك ي
( ّ)

الجناح في الحديث  ،فأيف كرد فمعناه اإلثـ كالميؿ))
األثير  :كقد تكرر ي
ً
ضتيـ بً ًو ًم ٍف
يما ىع َّر ٍ
الجناح في شاىد الكجو األكؿ  ( :ىكالى يج ىن ى
كفيسّْر ي
اح ىعمى ٍي يك ٍـ ف ى
بأنو (( :اإلثـ  ...بؿ قيؿ  :ىك األمر الشاؽ)) (ْ) كفيسّْر َّ
الن ىساء) َّ
ط ىب ًة ّْ
بأنو
ًخ ٍ
((ال تبعة مف مير  ،كقيؿ مف كزر))

(ٓ)

الجناح كتفسيره َّ
أف اإلثـ  ،كالضرر كالحرج  ،قريبة
تبيَّف مف تعريؼ ي
مف معناه  ،كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في باب

الكجكه .

ٕٔ-الجيب  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير الجيب عمى كجييف :

الصدر  ،كاإلبط :

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍعغىش ٞص ٘ٔٔ ٚاٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍةذاِغأ ٟص ٖٚ ٔٙةظةائش
ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ.ٕٓٓ/
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص . ٔ22
(ٖ) ٌغاْ اٌعشا ٖ. ٕٖٔ/
(ٗ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٖ. ٖٔ٘/
(٘) أٔٛاس اٌذٕض.ٔٗٙ/ٔ ً٠
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فكجو منيما  ،الجيب بمعنى الصدر  ،قكلو تعالى في سكرة النكر :

ض ًرٍب ىف بً يخ يم ًرًى َّف ىعمىى يجييكبً ًي َّف){النكر  }ُّ :يعني  :عمى صدكر َّ
ىف
(كٍل ىي ٍ
ى
كالكجو الثاني  ،الجيب  :اإلبط  ،قكلو تعالى في سكرة النمؿ :
ً
ً
(اسمي ٍؾ ىي ىد ىؾ ًفي
(كأ ٍىدخ ٍؿ ىي ىد ىؾ في ىج ٍيبً ىؾ){النمؿ  }ُِ :كسكرة القصص ٍ :
ى
(ٔ)
ً
ىج ٍيب ىؾ){القصص  ِّ :أم  :في إبطؾ))
جعؿ الدامغاني الجيكب في الكجو األكؿ بمعنى الصدكر في قكلو

ض ًرٍب ىف بً يخ يم ًرًى َّف ىعمىى يجييكبً ًي َّف) كالتقدير  :كليضربف بخمرىف
(كٍل ىي ٍ
تعالى  :ى
عمى صدكر َّ
ىف .
جاء في كتب المغة  :خمار المرأة غطاء رأسيا  ،كجمعو يخ يمر  ،قاؿ
ض ًرٍب ىف بً يخ يم ًرًى َّف ىعمىى يجييكبً ًي َّف){النكر  )ٕ(}ُّ :كجاء في تعريفيـ
(كٍل ىي ٍ
تعالى  :ى

جيبا  ،كالجيب :
ت القميص َّ :
قك ي
لمجيب  :وج ٍب ي
رت جيبو  ،كجيَّبتو  :جعمت لو ن
جيب القميص كنحكه كالدرع  ،كىك طكقو  ،أك ما يدخؿ منو الرأس  ،كما
ض ًرٍب ىف بً يخ يم ًرًى َّف
(كٍل ىي ٍ
يككف مف جية الصدر  ،كجمعو جيكب كفي التنزيؿ  :ى
(ٖ )
ىعمىى يجييكبً ًي َّف){النكر  }ُّ :كجيب الثكب ما تكضع فيو الدراىـ كنحكىا
فيذه ىي داللة الجيب  ،كجمعو الجيكب  ،فأيف ىك مف معنى الصدكر ؟!

جاء في كتب التفسير َّ :
الخ يمر جمع خمار  ،كىك ما تغطي بو
أف ي
أف النساء َّ
أف سبب نزكؿ ىذه اآلية َّ
المرأة رأسيا  ،ك َّ
كف في ذلؾ الزماف إذا
َّ
رؤكسيف باألخمرة سدلنيا مف كراء الظير  ،فيبقى النحر  ،كالعنؽ ،
غطَّيف
(ُ ) الكجكه كالنظائر ص َُٔ
(ِ ) ينظ ػ ػػر  :مق ػ ػػاييس المغ ػ ػػة ص ِٗٔ كالمف ػ ػػردات لم ارغ ػ ػػب ص ُٓٔ كلس ػ ػػاف الع ػ ػػرب
ُْٓٓ/
(ّ ) ينظػ ػػر  :العػ ػػيف ص ُْٔ كمقػ ػػاييس المغػ ػػة ص ُُٖكلسػ ػػاف العػ ػػرب ّ ِْٗ/كتػ ػػاج
العركس ُِِٖ/
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َّ
َّ
جيكبيف
عمييف  ،فأمر ا﵀ تعالى بأف يمقيف خمرىف عمى
كاألذناف ال ستر
يف كجميع ما يذ ًكر ؛ َّ
ألنو ربما تبدك نحكر َّ
ط َّ
ىف مف ذلؾ كبعض
حيث يستر قير ى
( ٔ)

كالنحر مكضع القبلدة مف العنؽ

(ٕ )

تبيَّف في المغة كالتفسير َّ
أف

ىف
صدكر ى
(جييكبً ًي َّف) ال تعني صدكر َّ
ىف  ،حتى إنَّو ال يصح أف يككف التقدير  :جيكب
ي
ىف َّ ،
صدكر َّ
ألنو ليس لمصدكر جيكب  ،فبل تككف فييا  ،بؿ تككف فيما يي ىمبس
مف الثياب فكقيا كالقميص كالدرع  ،فيككف المقصكد مف الجيكب  ،جيكب ما
تمبسو النساء مما كاف مف جية العنؽ  ،كالنحر  ،كمما قد يبدك مف الصدر ،

فجعؿ الجيكب بمعنى الصدكر يي ُّ
ظاىر لمعياف لمفظ القرآني لغة
نا
عد تحريفنا
كتفسير .
نا
كجعؿ الجيب في الكجو الثاني بمعنى اإلبط في قكلو تعالى :
ى
ً
ً
(اسمي ٍؾ ىي ىد ىؾ ًفي ىج ٍيبً ىؾ) كالمعنى  :ادخؿ
(كأ ٍىدخ ٍؿ ىي ىد ىؾ في ىج ٍيبً ىؾ) كقكلو تعالى ٍ
ى
يدؾ في إبطؾ  ،كقد تقدـ تعريؼ الجيب في كتب المغة  ،كالجيب ىنا يعني

أيضا جيب القميص كنحكه  ،كما جاء في التفسير  ،قاؿ مقاتؿ (( :يعني :
ن
)
(
ٖ
ً
(كأ ٍىد ًخ ٍؿ ىي ىد ىؾ ًفي
جيب الم ٍد ىرىعة مف قبؿ صدره)) كقاؿ الطبرم (( :كقكلو  :ى
ىج ٍيبً ىؾ) يقكؿ  :ادخؿ يدؾ في جيب قميصؾ))(ٗ) كبمثؿ ىذا فسركا الشاىد
(٘)

الثاني

كلـ أجد في كتب المغة كال في كتب التفسير مف ذكر َّ
أف الجيب ىنا

(ُ ) ينظر  :جامع البياف ُٖ ُْْ/كالكسػيط فػي تفسػير القػرآف المجيػد ّ ُّٔ/كالمحػرر
الكجيز ْ ُٕٖ/كزاد المسير ٓ ّٕٖ/كعمدة الحفاظ ُُّٔ/
(ِ ) ينظر  :لساف العرب َُِْٖ/ُْ/
(ّ ) تفسير مقاتؿ ِْٗٔ/ِ ، َْٕ/
(ْ ) جامع البياف ُُٗٓٗ/
(ٓ ) جامع البياف َِ ٓٗ/ُٗ/ ، ٖٔ/كينظر  :الكسيط في تفسير القرآف المجيد َّّٕ/
كزاد المسير ٔ ِٔ/كمدارؾ التنزيؿ ص ّٖٗ ٖٔٗ ،
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يعني اإلبط  ،فبل أدرم مف أيف أتى الدامغاني بيذا الكجو َّ ،إنو التعمد في

تحريؼ داللة المفظ القرآني  ،مف أجؿ اختبلؽ الكجكه

ٕٕ-الختـ  :ذكر الدامغاني كابف الجكزم لمختـ في القرآف الكريـ

أربعة أكجو :

ً
يـ){البقرة }ٕ :
األكؿ  :الطبع  ،كقكلو تعالى  :ى
(ختى ىـ المٌوي ىعمىى يقميكب ٍ
الثاني  :الحفظ كالربط  ،كقكلو تعالى ( :فىًإف ىي ىشًأ المَّوي ىي ٍختً ٍـ ىعمىى
ىقٍمبً ىؾ){الشكرل  }ِْ :يعني يربط عمى قمبؾ كيحفظو
الثالث ً :
ىحود ّْمف ّْر ىجالً يك ٍـ
اآلخر  ،كقكلو تعالى َّ :
اف يم ىح َّم هد أ ىىبا أ ى
(ما ىك ى
كؿ المَّ ًو ىك ىخاتى ىـ َّ
(ي ٍسقى ٍك ىف ًمف
ىكلى ًكف َّر يس ى
ّْيف){األحزاب  }َْ :كقكلو تعالى  :ي
النبًي ى
ً
كـ {ِٓ} ًختى ً
ؽ َّم ٍختي و
ؾ كًفي ىذلً ىؾ ىفٍم ىيتىىنافى ً
َّرًحي و
كف){لمطففيف :
س اٍل يمتىىناف يس ى
ي
اموي م ٍس ه ى

ِٓ}ِٔ-

الرابع  :المنع  ،كقكلو تعالى ( :اٍليكـ ىن ٍختًـ عمىى أى ٍفك ً
اى ًي ٍـ ىكتي ىكمّْ يم ىنا
ي ى
ىٍ ى
ى
(ٔ)
ً
ً
كف){يس }ٔٓ :
أ ٍىيدي ًي ٍـ ىكتى ٍشيى يد أ ٍىريجمييي ٍـ بً ىما ىك يانكا ىي ٍكسيب ى
قاؿ ابف فارس (( :الخاء كالتاء كالميـ أصؿ كاحد  ،كىك بمكغ ً
آخر

فأما الختـ  ،كىك
الشيء  ،يقاؿ :
ختمت العمؿ  ،كختـ القارئ السكرة َّ ،
ي
الطبع عمى الشيء  ،فذلؾ مف الباب ؛ َّ
ألف الطبع عمى الشيء ال يككف ٌإال
ٍ
بعد بمكغ آخره في األحراز  ،كالخاتىـ مشتؽ منو ؛ َّ
ألف بو ييختىـَََكالنبي
ّْ
خاتًـ األنبياء ؛ َّ
آخره  ،قاؿ ا﵀ تعالى :
آخرىـ  ،كختاـ كؿ مشركب ي
ألنو ي
ً
ؾ){المطففيف  }ِ :أم َّ :
إف آخر ما يجدكنو منو عند شربيـ ٌإياه
اموي ًم ٍس ه
(ختى ي
رائحة المسؾ)) (ٕ) كقاؿ الراغب (( :الختـ كالطبع يقاؿ عمى كجييف مصدر
(ُ ) ينظػ ػػر  :الكجػ ػػكه كالنظػ ػػائر لمػ ػػدامغاني ص َِٔ َِٔ-كنزىػ ػػة األعػ ػػيف ُُُُّْ-
كمنتخب قرة العيكف ص َُٓ

(ِ ) مقاييس المغة ص َِٖ كينظر  :المفردات لم ارغػب ص ُْٖ ُْٗ-كعمػدة الحفػاظ
لمحبي ُ َْٗ-ْٖٖ/كبصائر ذكم التمييز ِِٖٓ-ِٓٔ/
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الطابع  ،كالثاني  :األثر
كطب ي
ختى ي
عت  ،كىك تأثير الشيء  ،كنقش الخاتىـ ك ى
مت ى
كيتى ىج َّكز بذلؾ تارة في االستيثاؽ مف الشيء  ،كالمنع
الحاصؿ مف النقش  ،ي
(ٔ)

اعتبار بما يحصؿ مف المنع بالختـ عمى الكتب كاألبكاب))
نا
بالطبع  ،ك ً
المنع  ،كالطبعي  :مرادؼ
عرؼ أىؿ المغة الختـ
اآلخر  ،ك ً
ً
َّ
لمختـ  ،كاآلخر  ،كالمنع  ،مف لكازمو  ،كقد بيَّنت غير مرة َّ
أف أىؿ المغة
يعرفكف المفظ بما يرادفو  ،كىي المعاني القريبة منو  ،أك بما يبلزمو  ،كىـ ال
ّْ
يعنكف َّ
أف ىذه المرادفات أك المكازـ تعني المفظ بعينو كما ىك الحاؿ عند

أصحاب كتب الكجكه  ،بؿ يبتغكف مف ذلؾ شرح المفظ كايضاح معناه  ،ليفيـ

القارئ داللتو  ،كا ٌال َّ
فإنو ال بد مف أف تككف ىناؾ فركؽ معنكية خاصَّة بيف

ىذه المترافات كىي المقصكدة في القرآف الكريـ ؛ َّ
ألف المفظ  ،كال سيما المفظ
القرآني  ،ال يطابؽ معناه ٌإال المفظ نفسو  ،كىذه الحقيقة َّ
أكدىا العسكرم حيف
فرؽ بيف الختـ كالرسـ  ،فقد قاؿ في الفرؽ بينيما َّ
((أف الختـ ينبئ عف إتماـ
َّ

أتممت حفظو كقرأتو ،
ختمت القرآف  ،أم :
كقطع فعمو كعممو  ،تقكؿ :
ي
ي
كختمت الكير ؛ َّ
ألنو آخر ما يفعؿ بو لحفظو  ،كال ينبئ
كقطعت قراءتو ،
ي
ي

الرسـ عف ذلؾ  ،كاَّنما الرسـ إظيار األثر بالشيء ؛ ليككف عبلمة فيو ،
كليس ُّ
تمت القرآف  ،كال تقكؿ :
يدؿ عمى تمامو  ،أال ترل َّأنؾ تقكؿ  :خ ي
رسمتو  ،فإف استعمؿ الرسـ في مكضع الختـ في بعض المكاضع فمقرب

معناه مف معناه  ،كاألصؿ في الختـ ختـ الكتاب ؛ ألنَّو يقع بعد الفراغ منو ،
كمنو قكلو تعالى ( :اٍليكـ ىن ٍختًـ عمىى أى ٍفك ً
اى ًي ٍـ){يس  }ٔٓ :منع  ،كقكلو
ي ى
ىٍ ى
ى
ً
كلكنو ذـ َّ
يـ){البقرة  }ٕ :ليس بمنع َّ ،
بأنيا
تعالى  :ى
(ختى ىـ المٌوي ىعمىى يقميكب ٍ

(ُ ) المف ػػردات لم ارغ ػػب ص ُْٖ ُْٗ-كينظ ػػر  :عم ػػدة الحف ػػاظ لمحب ػػي َُْٗ-ْٖٖ/
كبصائر ذكم التمييز ِِٖٓ-ِٓٔ/
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كالممنكعة مف قبكؿ الحؽ  ،عمى َّ
أف الرسـ فارسي يم ىع َّرب  ،ال أصؿ لو في
(ٔ)
العربية  ،فيجكز أف يككف بمعنى الختـ  ،ال فرؽ بينيما ؛ َّ
ألنيما لغتاف))
فالعسكرم ىنا أثبت الحقائؽ اآلتية :

األكلى  :أ َّنو ال َّ
بد مف أف يككف بيف األلفاظ المترادفة فركؽ معنكية ،

َّ
اشتد ترادفيا  ،ك َّ
أف ىذه الفركؽ قائمة كاف دقَّت كخفيت  ،بؿ كاف
ميما

استعممت بعضيا في مكقع بعض

الثانية  :قكلو (( :فإف استعمؿ الرسـ في مكضع الختـ في بعض

المكاضع)) يعني بكؿ كضكح َّأنو قد يستعمؿ المفظ في مكضع المفظ المرادؼ
لو في بعض المكاضع ؛ َّ
ألنيما قد يتقارباف في الفائدة في ىذه المكاضع ؛

لقرب معناه مف معناه .

الثالثة َّ :
أف ىذا المفظ الذم استعمؿ في مكضع المفظ المرادؼ لو ،

ىك في الحقيقة ليس بمعناه ؛ َّ
ألنو إف صح أف يقع مكقعو في بعض المكاضع

كالتراكيب ال يصح أف يقع مكقعو في مكاضع كتراكيب أخرل  ،أم  :إذا َّ
صح

أف يقع مكقعو في مكاضع كتراكيب  ،فميس َّ
ألنيما بمعنى كاحد  ،كلكف لككف
ُّ
يصح فييا معنيا المفظيف المترادفيف  ،كليذا تجد
ىذه المكاضع كالتراكيب
العسكرم عندما أراد أف يؤكد ىذه الحقيقة  ،استشيد بأمثمة يصح استعماؿ

المفظ فييا  ،كال يصح فييا استعماؿ مرادفة  ،مف ذلؾ قكلو َّ :
((أنؾ تقكؿ :
ختمت القرآف  ،كال تقكؿ  :رسمتو))
ي
الرابعة  :قكلو (( :فيجكز أف يككف بمعنى الختـ  ،ال فرؽ بينيما ؛

َّ
ألنيما لغتاف)) يعني َّ
أف المفظ قد يرادؼ المفظ  ،فيككف قر نيبا مف معناه ،
كلكف ال يككف مطابقنا لو في الداللة كىما مف لغة كاحدة .

(ُ ) الفركؽ المغكية ص ٖٓ
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جعؿ الدامغاني كابف الجكزم الختـ في الكجو األكؿ بمعنى  :الطبع ،

ً
عما
يـ) كاستعمؿ الختـ كالطبع لمتعبير َّ
في قكلو تعالى  :ى
(ختى ىـ المٌوي ىعمىى يقميكب ٍ
ت بكجو إلى
((تناىى في اعتقاد باطؿ أك ارتكاب محظكر  ،كال يككف منو تىمىفُّ ه
الحؽ))(ٔ) فيككف كالشيء الذم يختوـ عميو  ،أك طيبًع عميو .
ً
يـ) مأخكذ مف
قاؿ ابف عطية (( :قكلو تعالى  :ى
(ختى ىـ المٌوي ىعمىى يقميكب ٍ
الختـ  ،كىك الطبع  ،كالخاتـ كالطابع  ،كذىبت طائفة مف المتأكليف إلى َّ
أف

ذلؾ عمى الحقيقة  ،ك َّ
الكؼ ينقبض مع زيادة الضبلؿ ،
أف القمب عمى ىيئة
ٌ
إصبعا  ،كقاؿ آخركف  :ذلؾ عمى المجاز  ،كا َّف ما اخترع
إصبعا
كاإلعراض
ن
ن
ختما ،
لو في قمكبيـ مف الكفر كالضبلؿ  ،كاإلعراض عف اإليماف َّ
سماه ن
كقاؿ آخركف ممف حممو عمى المجاز  :الختـ ىنا أسند إلى ا﵀ لما كفر

فبلنا ،
الكافركف بو كأعرضكا عف عبادتو كتكحيده  ،كما يقاؿ  :أىمؾ الماؿ ن
(ٕ)
تصرفو))
كاَّنما أىمكو سكء ُّ
ً
يـ)
كقاؿ اآللكسي في تفسير قكلو تعالى  :ى
(ختى ىـ المٌوي ىعمىى يقميكب ٍ
كفكضكا الكيفية إلى عمـ
((كحمؿ الظاىركف الختـ كالتغشية عمى حقيقتيما َّ
ى
ضـ
ىمف ال كيفية لو سبحانو  ،كركم عف مجاىد َّأنو قاؿ  :إذا أذنب العبد َّ
كضـ البنصر ،
ضـ ىكذا ،
مف القمب ىكذا ،
َّ
ثـ إذا أذنب َّ
كضـ الخنصر َّ ،
َّ

الريف  ،كالذم
الطبع  ،ك َّ
كىكذا إلى اإلبياـ َّ ،
ثـ قاؿ  :كىذا ىك الختـ  ،ك ٍ
عندم غير معقكؿ  ،كالذم ذىب إليو المحققكف َّ
أف الختـ استعير مف ضرب

الخاتىـ عمى نحك األكاني ؛ إلحداث ىيئة في القمب كالسمع مانعة مف نفكذ
الحؽ إلييما  ،كما يمنع نقش الخاتىـ تمؾ الظركؼ مف نفكذ ما ىك بصدد
االنصباب فييا  ،فيككف استعارة محسكس لمعقكؿ بجامع عقمي  ،كىك

(ُ ) المفردات ص ُْٗ
(ِ ) المحرر الكجيز ُٖٖ/
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عما مف شأنو أف يقبمو  ،ثـ اشتؽ مف الختـ ختـ ،
االشتماؿ عمى منع القابؿ َّ

ثـ َّ
إف إسناد الختـ إليو عز كجؿ باعتبار
ففيو استعارة تصريحية تبعيةَََ َّ

عما
الخمؽ كالذـ كالتشنيع الذم تشير إليو اآلية  ،باعتبار ككف ذلؾ يم ىسبنَّبا َّ
كسبو الكفار مف المعاصي  ،كما ُّ
(ب ٍؿ طى ىب ىع المٌوي ىعمى ٍييىا
يدؿ عميو قكلو تعالى  :ى
كف إًالَّ ىقمًيبلن){النساء  }ُٓٓ :كاالَّ أشكؿ التشنيع كالذـ عمى ما
بً يك ٍف ًرًى ٍـ فىبلى يي ٍؤ ًمين ى
(ٔ)
ليس فعميـ  ،كذا قاؿ مفسرك أىؿ السَّ
ّْنة عف آخرىـ فيما أعمـ))
ط ىبعى المٌوي ىعمىٍييىا بً يك ٍف ًرًى ٍـ) (( :كىذا
(ب ٍؿ ى
كقاؿ في تفسير قكلو تعالى  :ى
الطبع بمعنى الخذالف كالمنع مف التكفيؽ لمتدبُّر في اآليات ك ُّ
التذكر بالمكاعظ
عند الكثير  ،كطبع حقيقي عند البعض  ،كأيَّد بما أخرجو البزار عف ابف

عمر رضي ا﵀ تعالى عنيما عف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ قؿ  :الطابع
معمَّؽ بقائمة العرش فإذا انتيكت الحرمة كعمؿ بالمعاصي  ،كاجترئ عمى ا﵀

شيئا .
تعالى بعث ا﵀ تعالى الطابع فطبع عمى قمبو  ،فبل يعقؿ بعد ذلؾ ن
(ٕ)
أيضا في الشعب ٌ ،إال َّأنو ضعَّفو))
كأخرجو البييقي ن
ً
يـ) :
كقاؿ ابف عاشكر في قكلو تعالى  :ى
(ختى ىـ المٌوي ىعمىى يقميكب ٍ
((كالختـ حقيقتو ُّ
السد عمى اإلناء  ،كالغمؽ عمى الكتاب كنحكه مع كضع
ً
عمـ
عبلمة مرسكمة في خاتىـ ؛ ليمنع ذلؾ مف فتح المختكـ  ،فإذا فيتح ى
صاحبو َّأنو فيتًح لفساد يظير في أثر النقشَََكليس الختـ عمى القمكب ،
كاألسماع  ،كال الغشاكة عمى األبصار ىنا حقيقة  ،كما َّ
تكىمو بعض
المفسريف فيما نقمو ابف عطية  ،بؿ ذلؾ جار عمى طريقة المجاز بأف ىج ىع ىؿ
كج ىع ىؿ
قمكبيـ  ،أم  :عقكليـ في عدـ نفكذ اإليماف كالحؽ كاإلرشاد إلييا  ،ى
كج ىع ىؿ أعينيـ في عدـ
أسماعيـ في استكاكيا عف سماع اآليات كالنذر  ،ى

(ُ ) ركح المعاني ُُّٓ-ُّْ/
(ِ ) ركح المعاني ُّٖٓ/
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َّ
االنتفاع بما ترل مف المعجزات كالدالئؿ الككنية َّ ،
كمغشى
كأنيا مختكـ عمييا
(ٔ)

دكنيا))

الطبع إحكاـ الغمؽ
((ب ٍؿ طىىب ىع المٌوي ىعمى ٍييىا بً يك ٍف ًرًى ٍـ) ك ٍ
كقاؿ (( :كقكلو ى
سد المغمكؽ بحيث ال ينفذ إليو مستخرج ما فيو إالَّ
بجعؿ طيف كنحكه عمى ّْ
بعد إزالة ذلؾ الشيء المطبكع بو  ،كقد ً
يسمكف عمى ذلؾ الغمؽ بسمة تترؾ

طاب نعا  ،بفتح الباء  ،فيك
رسما في ذلؾ المجعكؿ ،
َّ
كتسمى اآللة الكاسمة ى
ن
يرادؼ الختـ  ،كمعنى (بً يك ٍف ًرًى ٍـ) بسببو  ،فالكفر المتزايد يزيد تعاصي القمكب
عف تمقّْي اإلرشاد))

(ٕ)

عامة إلى َّ
أف الختـ كالطبع
ذىب أىؿ المغة  ،كأىؿ التفسير بصفة َّ

صرح الزجاج بكحدة
عرفكا أحدىما بمعنى اآلخر  ،حتى َّ
بمعنى كاحد  ،لذلؾ َّ
ً
يـ) معنى ىختى ىـ في
داللتييما  ،فقد قاؿ (( :كقكلو عز كجؿ ى
(ختى ىـ المٌوي ىعمىى قيميكب ٍ
ط ىب ىع معنى كاحد  ،كىك التغطية عمى الشيء  ،كاالستيثاؽ مف أف ال
المغة ك ى
يدخمو شيء  ،كما قاؿ عز َّ
كجؿ ( :أىـ ىعمىى يقمي و
كب أى ٍقفىالييىا){محمد ِْ} كقاؿ
ٍ
ً
َّ
كف){المطففيف }ُْ :
اف ىعمىى يقميكبً ًيـ َّما ىك يانكا ىي ٍكسيب ى
جؿ ذكره  ( :ىكبل ىب ٍؿ ىر ى
(ب ٍؿ طىىب ىع المٌوي ىعمىٍييىا
معناه غمب عمى قمكبيـ ما كانكا يكسبكف  ،ككذلؾ ى
بً يك ٍف ًرًى ٍـ){النساء  }ُٓٓ :كىـ كانكا يسمعكف كيبصركف كيعقمكف  ،كلكنيـ لـ
استعماال يجزم عنيـ  ،فصاركا كمف ال يسمع كال
يستعممكا ىذه الحكاس
ن
يبصر))

(ٖ)

(ُ ) التحرير كالتنكير ُُِٓ-َِٓ/
(ِ ) التحرير كالتنكير َّّْ/
(ّ ) معاني القرآف كاعرابو ُ َٖ-ٕٗ/كينظر  :لساف العرب مادة ختـ ٓ ُٗ/كمادة طبع
ٖٕٗ/
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كالحقيقة َّ
أف بينيما فرقنا  ،قاؿ الخميؿ (( :كالختاـ  :الطيف الذم
(ٔ )
ييختىـ بو عمى كتاب  ،كيقاؿ ىك الختـ يعني الطيف الذم ييختىـ بو))
((كالخاتىـ  :ما يكضع عمى الطينة  ،كىك اسـ مثؿ العالىـ  ،ك ً
الختاـ  :الطيف
ى
)
ٕ
(
الذم ييختىـ بو عمى الكتاب)) ((كالطَّبَّاع  :الذم يأخذ فيطبعيا  ،يقرضيا أك
يسكييا  ،فيطبع منيا سيفنا  ،أك ّْ
طبعا ،
طبعت السيؼ
سك نينا كنحكه ،
ّْ
ي
ن
كص ٍن ىعتيو  :الطباعة  ،كما يج وع ىؿ في اإلنساف مف طباع المأكؿ كالمشرب ،
ى
كغيره مف األطبعة التي طيبًع عمييا  ،كالطبيعة االسـ بمنزلة السجية كالخميقة

(ٖ )
طب نعا  :فطره  ،كطبع ا﵀ي الخٍمؽ
كنحكه) ((كطبعو ا﵀ي عمى األمر يطبعو ٍ
َّ
ص ٍن ىعة الشيء ،
عمى الطبائع التي خمقيا فأنشأىـ عميياَََكالط ٍبع  :ابتداء ى
طب نعا :
تقكؿ :
كطب ىع الدرىـ كالسيؼ كغيرىما  ،يطبعو ٍ
طبعت المَّبًف ٍ
ي
طب نعا  ،ى
سكينا
صاغو  ،كالطبَّاع الذم يأخذ الحديدة المستطيمة فيطبع منيا سيفنا  ،أك
ن
(ٗ)
جرة))
نانا كنحك ذلؾ ،
ت مف الطيف َّ
ٍ
كطب ٍع ي
 ،أك ًس ن
كصنعتيو الطباعة  ،ى
ص ّْكر الشيء بصكرة ما  ،كطبع
كقاؿ الراغب :
ٍ
((الطبع أف تي ى
()ٙ
َّ (٘)
أخص مف النقش))
أعـ مف الختـ  ،ك َّ
السّْكة كطبع الدراىـ  ،كىك ٌ
كقاؿ العسكرم في (( :الفرؽ بيف الختـ كالطبع َّ :
أف الطبع أثر يثبت

في المطبكع كيمزمو  ،فيك يفيد مف معنى الثبات كالمزكـ ما ال يفيده الختـ ،

طب ىع الدراىـ طى ٍب نعا  ،كىك األثر الذم يؤثره  ،فبل يزكؿ عنو ،
كليذا قيؿ  :ى
(ُ ) العيف ص ُِّ
(ِ ) لساف العرب ُٓٗ/
(ّ ) العيف ص َٔٓ
(ْ ) لساف العرب ٖٕٗ/
َّ
ضرب عمييا النقكد  ،ينظر  :لساف العرب ُِٕٗ/
(ٓ ) السّْكة  :حديدة منقكشة تي ى
(ٔ ) المفردات ص ُّّ
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أيضا طى ٍبعي اإلنساف ؛ َّ
ألنو ثابت غير زائؿ  ،كقيؿ  :طيبًع فبلف
كذلؾ قيؿ ن
(ٔ)
الخميؽ  :إذا كاف ال يزكؿ عنو))
عمى ىذا ي
نخمص مما سبؽ ذكره  ،سكاء استعمؿ الختـ كالطبع في القرآف حقيقة

الطبع ال يعني الختـ  ،بؿ ىك آلتو ؛ َّ
مجاز َّ ،
ألف الختـ عمى الطيف أك
نا
أـ
أف ٍ
ّْف بينيما في المغة  ،لذلؾ َّ
فإف الطبع
عمى الكتاب يككف بما طيبًع  ،فالفرؽ بي ه
ُّ
كتبعا لذلؾ يككف القرآف الكريـ قد استعمؿ الختـ لمف أعرض
أشد مف الختـ  ،ن
عف ذكر ا﵀  ،كاستعمؿ الطبع لمف كاف َّ
اضا .
أشد إعر ن
كجعبل الختـ في الكجو الثاني بمعنى  :الحفظ كالربط  ،في قكلو
تعالى ( :فىًإف ىي ىشًأ المَّوي ىي ٍختً ٍـ ىعمىى ىقٍمبً ىؾ){الشكرل  }ِْ :يعني يربط عمى قمبؾ
كيحفظو  ،قاؿ مقاتؿ (( :يقكؿ ا﵀ تعالى ( :فىًإف ىي ىشًأ المَّوي ىي ٍختً ٍـ ىعمىى ىقٍمبً ىؾ)

يقكؿ  :يربط عمى قمبؾ  ،فبل يدخؿ في قمبؾ المشقة مف قكليـ َّ
محمدا
بأف
ن
كذاب مفتر))(ٕ) كقاؿ الطبرم (( :كقكلو (فىًإف ىي ىشًأ المَّوي ىي ٍختً ٍـ ىعمىى ىقٍمبً ىؾ) يا
محمد يطبع عمى قمبؾ فتنسى ىذا القرآف الذم أينزؿ إليؾ  ،كبنحك الذم قمنا

قاؿ أىؿ التأكيؿ))

(ٖ)

كقاؿ  :يطبع ؛ َّ
ألف الطبع كالختـ عند المفسريف بمعنى

كاحد  ،كقد َّ
بينا الفرؽ بينيما في الكجو األكؿ  ،كقاؿ مفسركف بالقكؿ الذم

كجكزكا القكؿ الذم قالو مقاتؿ
قالو الطبرم َّ ،

(ٗ)

كرجح ابف عطية القكؿ األكؿ

َّ
الرد عمى مقالة الكفار كبياف إبطاليا ،
األكؿ قكؿ الطبرم ؛
((ألف المراد ٌ

(ُ ) الفركؽ المغكية ص ٖٓ
(ِ ) تفسير مقاتؿ ُّٕٖ/
(ّ ) جامع البياف ِّٓٓ/
(ْ ) ينظر  :معاني القرآف كاعرابو لمزجاج ْ َِّ/كالكشاؼ لمزمخشرم ْ ُِٔ/كالجامع
كالجػػامع ألحكػػاـ القػرآف لمقرطبػػي ُٔ ُِ/كالبحػػر المحػػيط لؤلندلسػػي ٕ ٖٔٓ-ْٖٔ/كأنػكار
التنزيؿ لمبيضاكم ُٖٓ/
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كذلؾ َّ
ُّ
يصح أف تككف مفترنيا  ،كأنت مف ا﵀ بمرأل
كأنو يقكؿ  :ككيؼ
كمسمع  ،كىك قادر لك شاء عمى أف يختـ عمى قمبؾ فبل تعقؿ كال تنطؽ  ،كال
يستمر افتراؤؾ  ،فمقصد المفظ ىذا المعنى  ،كحذؼ ما ُّ
يدؿ عميو الظاىر
ُّ

اقتصار  ،كقاؿ مجاىد في كتاب الثعمبي كغيره  :المعنى ( :فىًإف
نا
اختصار ك
نا
ً
ً َّ
بالجمىد  ،فيذا
ىي ىشأ الموي ىي ٍخت ٍـ ىعمىى ىقٍمبً ىؾ) بالصبر ألذل الكفار  ،كيربط عميو ى

الرد عمى مقالتيـ)) (ٔ) كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في
تأكيؿ ال يتضمف ٌ
النزىة كالمنتخب جعؿ الختـ بمعنى الربط كالحفظ في قكلو تعالى ( :فىًإف ىي ىشًأ
المَّوي ىي ٍختً ٍـ ىعمىى ىقٍمبً ىؾ)(ٕ) قاؿ في تفسيره ((( :فىًإف ىي ىشًأ المَّوي ىي ٍختً ٍـ ىعمىى ىقٍمبً ىؾ)

فيو قكالف :

أحدىما  ،يختـ عمى قمبؾ فينسيؾ القرآف .

يشؽ عميؾ
كالثاني  :يربط عمى قمبؾ بالصبر عمى أذاىـ  ،فبل
ٌ
قكليـ َّ :إنؾ مفتر))(ٖ) فما عيَّنو في باب الكجكه لـ يعيّْنو في باب التفسير ،
كىذا يعني أنَّو أبطؿ الكجو الذم قاؿ بو في نزىتو كمنتخبو .

كالصحيح ما قالو الطبرم  ،كتبعو ابف كثير  ،فقاؿ (( :أم  :لك
(ي ٍختً ٍـ ىعمىى ىقٍمبً ىؾ) أم  :يطبع عمى
كذبا  ،كما يزعـ ىؤالء الجاىمكف ى
افتريت ن
َّ
(كلى ٍك تىقى َّك ىؿ ىعمىٍي ىنا
قمبؾ كيسمبؾ ما كاف آتاؾ مف القرآف  ،كقكلو جؿ جبللو  :ى
ض األقى ًاك ً
الخ ٍذ ىنا ًم ٍنوي بًاٍل ىي ًم ً
يف {ْٓ} ثيَّـ لىقىطى ٍع ىنا ًم ٍنوي اٍل ىكتًي ىف {ْٔ}
يؿ {ْْ} ى
ىب ٍع ى
فىما ًمن يكـ ّْمف أ و
يف){الحاقة  }ْٕ-ْْ :أم  :النتقمنا منؾ أشد
ٍ ى
ىحد ىع ٍنوي ىحا ًج ًز ى
ى
االنتقاـ))

(ٗ)

(ٔ)

كىذا ىك القكؿ الذم عيَّنو اآللكسي

كابف عاشكر

(ُ ) المحرر الكجيز ّٓٓ-ّْ/
(ِ ) ينظر  :نزىة األعيف ص ُُْ كمنتخب قرة العيكف ص َُٓ
(ّ ) زاد المسير ُُٕٖ-ُُٕ/
(ْ ) تفسير القرآف العظيـ ُْٕٓ/
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(ٕ)

كجعبل الختـ في الكجو الثالث بمعنى ً
(ما
اآلخر  ،في قكلو تعالى َّ :
كؿ المَّ ًو ىك ىخاتى ىـ َّ
ّْيف) كالختـ يعني
ىحود ّْمف ّْر ىجالً يك ٍـ ىكلى ًكف َّر يس ى
اف يم ىح َّم هد أ ىىبا أ ى
النبًي ى
ىك ى
فسره الطبرم  ،قاؿ في تفسير ىذه اآلية (( :يقكؿ تعالى
الختـ ؛ كبمعناه َّ
ذكره  :ما كاف أييا الناس محمد أبا زيد بف حارثة  ،كال أبا أحد مف رجالكـ

الذيف لـ يمده محمدَََكلكف رسكؿ ا﵀ كخاتـ النبييف الذم ختـ النبكة ،

فطبع عميياَََكبنحك الذم قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ التأكيؿ))

(ٖ )

كقاؿ ابف

الطابع
عطية (( :ك(خاتىـ) بفتح التاء بمعنى َّأنيـ بو يختمكا  ،فيك كالخاتىـ ك ى
ليـ  ،ك(خاتوـ) بكسر التاء بمعنى َّأنو ختميـ  ،أم  :جاء ً
آخرىـ))(ٗ) كابف
الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب جعؿ الختـ بمعنى ً
اآلخر في
كؿ المَّ ًو ىك ىخاتى ىـ َّ
ّْيف)(٘) لـ يعيَّنو في تفسيره  ،بؿ أجاز
(كلى ًكف َّر يس ى
النبًي ى
قكلو تعالى ى
()ٙ
ىذيف القكليف المذككريف
ككذلؾ جعبل الختـ في ىذا الكجو بمعنى ً
اآلخر في قكلو تعالى :

ً
كـ {ِٓ} ًختى ً
ؽ َّم ٍختي و
ؾ كًفي ىذلً ىؾ ىفٍم ىيتىىنافى ً
(ي ٍسقى ٍك ىف ًمف َّرًحي و
كف)
ي
س اٍل يمتىىناف يس ى
ي
اموي م ٍس ه ى
ً
أما قكلو تعالى  َّ :و
ؾ) َّ
فإف أىؿ
قاؿ الطبرم (( :ك َّ
اموي ًم ٍس ه
(م ٍختيكـ {ِٓ} ختى ي
التأكيؿ اختمفكا في تأكيمو  ،فقاؿ بعضيـ  :معنى ذلؾ  :ممزكج مخمكط ،

مزاجو كخمطو مسؾَََكقاؿ آخركف  :بؿ معنى ذلؾ َّ :
أف آخر شرابيـ ييختىـ
كـ) مطىي ه ً
(م ٍختي و
جعؿ فيوَََكقاؿ آخركف  :عنى بقكلو َّ
اموي
بمسؾ يي ى
َّف (ختى ي
ي
(ُ ) ينظر  :ركح المعاني ُّّٓ-ّْ/
(ِ ) ينظر  :التحرير كالتنكير ُِْٓٗ/
(ّ ) جامع البياف ِِِّ/
(ْ ) المحرر الكجيز ّْٖٖ/
(ٓ ) ينظر  :نزىة األعيف ص ُُْ كمنتخب قرة العيكف ص َُٓ
(ٔ ) ينظر  :زاد المسير ُِِٔ/
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ؾ) طينو مسؾ))(ٔ) كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب
ًم ٍس ه
ً
(ي ٍسقى ٍك ىف ًمف َّرًحي و
ؽ
جعؿ المختكـ  ،كالختاـ  ،بمعنى اآلخر في قكلو تعالى  :ي
ً
و
ؾ)(ٕ) لـ يعيّْنو في تفسيره  ،بؿ قاؿ (( :كفي قكلو
اموي ًم ٍس ه
َّم ٍختيكـ {ِٓ} ختى ي
(م ٍختي و
كـ) ثبلثة أقكاؿ  ،أحدىا  :ممزكج  ،كالثاني  :مختكـ عمى إنائو
تعالى َّ :
 ،كالثالث لو ختاـ  ،أم  :عاقبة ريح  ،كتمؾ العاقبة ىي قكلو تعالى :
ً
ً
ؾ)
اموي ًم ٍس ه
اموي ًم ٍس ه
ؾ) أم  :عاقبتو  ،كلممفسريف في قكلو تعالى ( :ختى ي
(ختى ي
أربعة أقكاؿ  ،أحدىا  :خمطو مسؾ  ،كالثاني َّ :أنو ختمو الذم ييختىـ بو اإلناء
أف طعمو كريحو مسؾ  ،كالرابع َّ :
مسؾ  ،كالثالث َّ :
أف آخر طعمو
(ٖ)
دائما ما يبطؿ في باب التفسير  ،الكجو الذم قالو
مسؾ)) كابف الجكزم ن
إما بعدـ القكؿ بو  ،أك بعدـ تعيينو  ،ذلؾ بجعمو قكنال
في باب الكجكه َّ ،
ً
فاآلخر ال يعني الختـ  ،بؿ ىك
محتمبلن مف قكليف  ،أك مف عدة أقكاؿ ،

معنى مبلزـ لو  ،كمف التحريؼ عدـ جعؿ المفظ بمعناه  ،بؿ بمعنى ما كاف

مف لكازمو .

كجعبل الختـ في الكجو الرابع بمعنى المنع في قكلو تعالى ( :اٍل ىي ٍكىـ
ً
ً
ً
ً
ّْ
كف) قاؿ
ىن ٍخت يـ ىعمىى أى ٍف ىكاى ًي ٍـ ىكتي ىكم يم ىنا أ ٍىيدي ًي ٍـ ىكتى ٍشيى يد أ ٍىريجمييي ٍـ بً ىما ىك يانكا ىي ٍكسيب ى
الطبرم (( :يعني تعالى ذكره بقكلو ( :اٍليكـ ىن ٍختًـ عمىى أى ٍفك ً
اى ًي ٍـ) اليكـ نطبع
ي ى
ىٍ ى
ى
عمى أفكاه المشركيف))(ٗ) كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب
جعؿ الختـ بمعنى المنع في قكلو تعالى ( :اٍليكـ ىن ٍختًـ عمىى أى ٍفك ً
اى ًي ٍـ)(٘) قاؿ
ي ى
ىٍ ى
ى

(ُ ) جامع البياف َُِّّ-َُّ/
(ِ ) ينظر  :نزىة األعيف ص ُُْ كمنتخب قرة العيكف ص َُٓ
(ّ ) زاد المسير ِِّٖ/
(ْ ) جامع البياف ُِّّ/
(ٓ ) ينظر  :نزىة األعيف ص ُُْ كمنتخب قرة العيكف ص َُٓ
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في زاده (( :قكلو تعالى ( :اٍليكـ ىن ٍختًـ عمىى أى ٍفك ً
(ن ٍختً يـ) نطبع
اى ًي ٍـ) كمعنى ى
ي ى
ىٍ ى
ى
(ٔ )
عمييا  ،كقيؿ  :منعيا مف الكبلـ ىك الختـ عمييا)) فما قالو في باب
ً
كاآلخر ال يعني الختـ  ،بؿ ىك معنى
الكجكه أبطمو في باب التفسير  ،كالمنع
مبلزـ لو  ،كمف التحريؼ عدـ جعؿ المفظ بمعناه  ،بؿ بمعنى ما كاف مف

لكازمو .

كقد فسَّر المفسركف الختـ في قكلو تعالى ( :اٍليكـ ىن ٍختًـ عمىى أى ٍفك ً
اى ًي ٍـ
ىٍ ى ي ى
ى
ً
ً
ّْ
كف) بمعنى الطبع ؛ َّ
ألنيـ لـ
ىكتي ىكم يم ىنا أ ٍىيدي ًي ٍـ ىكتى ٍشيى يد أ ٍىريجمييي ٍـ بً ىما ىك يانكا ىي ٍكسيب ى
يفرقكا بينيما في المعنى  ،كقد َّ
بينا َّ
أف الختـ غير الطبع  ،كلك أريد معنى
الطبع  ،كقيؿ  :اليكـ نطبع عمى أفكاىيـ  ،لكاف المراد منعيـ مف الكبلـ بعمَّة

نطقية ىخٍمقيَّة  ،أك بعمَّة طبيعية خفيَّة  ،كما حصؿ ىذا في زكريا عميو السبلـ
الناس ثىبلىثىةى أىي و
َّ ّْ
اؿ ىر ّْ
َّاـ
اج ىعؿ لّْ ىي ىآيةن قى ى
في قكلو تعالى ( :قى ى
ب ٍ
اؿ ىآيتي ىؾ أىال تي ىكم ىـ َّ ى
اؿ ىر ّْ
اؿ ىآيتي ىؾ
اج ىعؿ لّْي ىآيةن قى ى
إًالَّ ىرٍم نزا){آؿ عمراف  }ُْ :كقكلو تعالى ( :قى ى
ب ٍ
بلث لىىي و
أىال تي ىكمّْ ىـ َّ
اؿ ىس ًكيِّا){مريـ  }َُ :لكف استعمؿ الختـ كقاؿ :
اس ثى ى
الن ى
(اٍليكـ ىن ٍختًـ عمىى أى ٍفك ً
ألنو أراد منعيـ مف الكبلـ بً ىك ّْـ أفكاىيـ ؛ فيك ُّ
اى ًي ٍـ) َّ
أدؿ
ىٍ ى ي ى
ى
عمى قيرىـ  ،كعمى إذالليـ .

ٖٕ -الخشوع  :قاؿ ابف فارس (( :الخاء كالشيف كالعيف أصؿ كاحد

خشكعا
يدؿ عمى التطامف  ،يقاؿ  :خشع  :إذا تطامف كطأطأ رأسو  ،يخشع
ن

 ،كىك قريب المعنى مف الخضكع ٌ ،إال َّ
أف الخضكع في البدف  ،كالخشكع في
الصكت كالبصر)) (ِ )كقاؿ الراغب (( :الخشكع  :الضراعة  ،كأكثر ما
يستعمؿ الخشكع فيما يكجد عمى الجكارح  ،كالضراعة أكثر ما تستعمؿ فيما

(ُ ) زاد المسير ِٖٖٔ/
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص . ٕ٘ٙ
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ض ىرع القمب خشعت الجكارح))
يكجد في القمب ؛ كلذلؾ قيؿ فيما يركم  :إذا ى
(ِ)
كقاؿ الفيركزآبادم ((كالخشكع  :السككف كالتذلؿ))

( ُ)

كقاؿ الدامغاني (( :تفسير الخشكع عمى أربعة أكجو  :التكاضع ،

كالخكؼ  ،كالتذلؿ  ،كالسككف  ،فكجو منيا  ،الخشكع  ،يعني  :التكاضع ،
الصبلى ًة كًاَّنيا لى ىكبًيرةه إًالَّ
استى ًع يينكٍا بًالص ٍ
فذلؾ قكلو تعالى في سكرة البقرة  ( :ىك ٍ
ى
َّب ًر ىك َّ ى ى
ًً
يف){البقرة  }ْٓ :يعني  :المتكاضعيف
ىعمىى اٍل ىخاشع ى

كالكجو الثاني  ،الخشكع  ،يعني  :الخكؼ  ،قكلو تعالى في سكرة
ًً
يف){األنبياء  }َٗ :يعني  :خائفيف
األنبياء  ( :ىك ىك يانكا لىىنا ىخاشع ى
كالكجو الثالث  ،الخشكع  :سككف الجكارح  ،كىك النظر إلى مكضع
ً
ًَّ
صبلتً ًي ٍـ
السجكد  ،قكلو تعالى في سكرة المؤمنكف ( :الذ ى
يف يى ٍـ في ى
ً
كف){المؤمنكف }ِ :
ىخاش يع ى

كالكجو الرابع  ،الخشكع يعنى  :التذلؿ قكلو تعالى في سكرة طو :
ات لً َّمر ٍح ىم ًف){طو  }َُٖ :يقكؿ  :ذلَّت)) (ّ )كمثؿ ىذا قاؿ
( ىك ىخ ىش ىعت
األص ىك ي
ٍ
(ٓ)
الحيرم(ْ) كابف الجكزم

التكاضع  ،كالخكؼ  ،كالتذلؿ  ،كالسككف ال يصح أف تككف أكجينا
لمخشكع ؛ َّ
ألنيا مف مرادفاتو  ،كاألكجو الحقيقية أف تككف معانييا مختمفة
متباينة  ،كىذه األكجو المزعكمة َّ
ألنيا مبنية عمى الترادؼ ليس كجو منيا

ألف جميعيا تي ُّ
أكلى مف غيره ؛ َّ
عد كاحدة مف جية ترادفيا  ،أم  :كؿ منيا ال
يعني الخشكع بعينو  ،بؿ المعنى القريب منو  ،فبل يخفى عمى باحث َّأنيا
(ٔ) اٌّفشداح ص ٗ٘ٔ.
(ٕ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ.٘ٗٔ/
(ٖ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٕٕٗٓٓ٘-
(ٗ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص ٘. ٔ4ٙ-ٔ4
(٘) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٘ٔٔٔٔٙ-
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كالخشكع معاف مترادفة  ،حتى ليصح أف تقع بعضيا مكقع بعض لتقارب
ات لًمر ٍح ىم ًف) الذم يج ًعؿ
معانييا  ،فشاىد الكجو الرابع  ( :ىك ىخ ىش ىعت
األص ىك ي
ٍ
بمعنى التذلؿ  ،جاء في تفسيره ((يقكؿ تعالى ذكره  :كسكنت أصكات
(ُ)

كجاء في

الخبلئؽ  ...كعف ابف عباس قكلو  ( :ىك ىخ ىش ىعت) يقكؿ  :سكنت))
أيضا (( :سكنت كذلت كخضعت  ...كالمعنى عمى ىذا التفسير :
تفسيره ن

كالسر مف اإلشارة بالشفة ،
سكنت األصكات  ،فبل يجير أحد بكبلـ ٌإال
ٌ
(ِ)
كتحريؾ الفـ مف غير صكت))
ً
ً
ً
ًَّ
كف) الذم تعيَّف
صبلت ًي ٍـ ىخاش يع ى
كشاىد الكجو الثالث ( :الذ ى
يف يى ٍـ في ى
جعمو في باب الكجكه بمعنى السككف  ،جاء في تفسيره (( :يقكؿ تعالى
ذكره  :الذيف ىـ في صبلتيـ إذا قامكا فييا خاشعكف  ،كخشكعيـ فييا تذلميـ
﵀ بطاعتو  ،كاختمؼ أىؿ التأكيؿ في الذم عني بو في ىذا المكضع مف

الخشكع  ،فقاؿ بعضيـ  :عني بو سككف األطراؼ في الصبلة  ...كقاؿ
(ّ)

آخركف  :عني بو الخكؼ في ىذا المكضع  ...قاؿ  :خائفكف))
ًً
يف) الذم يجعؿ في باب
كشاىد الكجو الثاني  ( :ىك ىك يانكا لىىنا ىخاشع ى
الكجكه بمعنى الخكؼ  ،جاء في تفسيره (( :يقكؿ  :كانكا لنا متكاضعيف
متذلميف))

(ْ)

فالمعاني المترادفة ال يصح إقحاميا في باب الكجكه لما تقدـ ذكره

في كجكه األلفاظ السابقة ؛ ك َّ
ألف الكجكه تتطمب تعييف معانييا كالقطع بيا
ألنو ال يقتضي فيو
كعدـ االختبلؼ فييا  ،كجاز إقحاميا في باب التفسير ؛ ٌ
مثبل أف يككف شاىد الكجو األكؿ بمعنى التكاضع
تعييف المعاني  ،فكما جاز ن

(ٔ) جاِع اٌت١اْ دفغ١ش اٌطتش. ٕٗ2/ٔٙ ٞ
(ٕ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٖ. ٕٕٕ/
(ٖ) جاِع اٌت١اْ . 2-٘/ٔ2
(ٗ) جاِع اٌت١اْ .44/ٔ2
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ًً
َّب ًر ك َّ ً
في قكلو تعالى ( :ك ٍ ً ً
يف)
الصبلىة ىكًاَّنيىا لى ىكبً ىيرةه إً ٌال ىعمىى اٍل ىخاشع ى
استىع يينكٍا بالص ٍ ى
ى
كالتقدير  :كاَّنيا لكبيرة ٌإال عمى المتكاضعيف  ،جاز بالقدر نفسو أف يككف

بمعنى  :الخكؼ  ،كالتقدير  :كاَّنيا لكبيرة ٌإال عمى الخائفيف  ،كأف يككف
بمعنى  :سككف الجكارح  ،كالتقدير  :كاَّنيا لكبيرة ٌإال عمى الذيف سكنت

جكارحيـ في صبلتيـ  ،كأف يككف بمعنى  :التذلؿ  ،كالتقدير  :كاَّنيا لكبيرة
إالَّ عمى المتذلميف  ،كىذا ما جاء في التفسير

قاؿ الطبرم في تفسير شاىد الكجو األكؿ الذم تعيف جعمو بمعنى
ًً
يف) ٌإال عمى
التكاضع في باب الكجكه (( :كيعني بقكلو (إً ٌال ىعمىى اٍل ىخاشع ى
الخاضعيف لطاعتو  ،الخائفيف سطكاتو المصدقيف بكعده ككعيده  ...عف أبي
َّ
ًً
يف) قاؿ  :يعني  :الخائفيف ...عف مجاىد
العالية في قكلو (إًال ىعمىى اٍل ىخاشع ى
َّ
ًً
يف) قاؿ  :المؤمنيف حقِّا ...قاؿ ابف زيد  :الخشكع :
(إًال ىعمىى اٍل ىخاشع ى
الخكؼ كالخشية ﵀  ...كأصؿ الخشكع  :التكاضع كالتذلؿ كاالستكانة ...
فمعنى اآلية ٌ :إال عمى المتكاضعيف ﵀ المستكينيف لطاعتو المتذلميف مف
(ُ )
فتأمؿ َّ
أف الخشكع في شاىد الكجو األكؿ فيسّْره الطبرم بكؿ
مخافتو))
َّ

األكجو التي ينسبت إليو .
كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة جعؿ الخشكع بمعنى الذؿ
ات ًل َّمر ٍح ىم ًف){طو  )ِ(}َُٖ :جعمو بمعنى
في قكلو تعالى  ( :ىك ىخ ىش ىعت
األص ىك ي
ٍ
السككف كالخفية في تفسيره(ّ) كعيَّف في النزىة جعؿ الخشكع بمعنى سككف
(ْ)
ً
ً
ً
ًَّ
كف){المؤمنكف }ِ :
صبلت ًي ٍـ ىخاش يع ى
الجكارح في قكلو تعالى ( :الذ ى
يف يى ٍـ في ى
ٌإال َّأنو لـ ييعيّْف لو ىذا المعنى في تفسيره بؿ قاؿ (( :كفي المراد بالخشكع
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٖٔٓٓ/
(ٕ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٘ٔٔ .
(ٖ) ٕ٠ظش  :صاد اٌّغ١ش ٘.ٕٖ2/
(ٗ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٘ٔٔ. ٔٔٙ-
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في الصبلة أربعة أقكاؿ  ،أحدىا َّ :أنو النظر إلى مكضع السجكد  ،كالثاني :
َّأنو ترؾ االلتفات في الصبلة  ،كالثالث َّ :أنو السككف في الصبلة  ،كالرابع :

َّأنو الخكؼ)) (ُ ) كعيَّف في النزىة جعؿ الخشكع بمعنى الخكؼ في قكلو
ًً
يف){األنبياء ٌ ) ِ( }َٗ :إال َّأنو عيَّف جعمو بمعنى
تعالى  ( :ىك ىك يانكا لىىنا ىخاشع ى
التكاضع في تفسيره(ّ) كعيَّف في النزىة جعؿ الخشكع بمعنى التكاضع في قكلو
َّ
ًً
يف){البقرة ٌ )ْ(}ْٓ :إال َّأنو أجاز جعمو
تعالى  ( :ىكًاَّنيىا لى ىكبً ىيرةه إًال ىعمىى اٍل ىخاشع ى
(ٓ)
بمعنى التكاضع كالسككف في تفسيره

كتبا ؟! أما ترل
فيذه ىي كتب الكجكه أترل َّأنيا تستحؽ أف تي َّ
سمى ن
َّ
أف أصحابيا مف أجؿ اختبلؽ الكجكه راحكا يمصقكف المعاني عمى ألفاظ
القرآف الكريـ عمى سبيؿ القطع كالتعييف ج ازفنا ؟! أترل َّ
أف ىؤالء كانكا يؤلٌفكف
كيصنفكف أـ كانكا بآيات ا﵀ يخكضكف كيمعبكف ؟!
ٌ
ٕٗ-ال ُخمَّة و ِ
الخالؿ  :ذكر الحيرم كالدامغاني لمخمة كالخبلؿ في

القرآف الكريـ أربعة أكجو :

اسكٍا ًخبلى ىؿ ّْ
الد ىي ًار){اإلسراء }ٓ :
األكؿ  :أكسط  ،كقكلو تعالى ( :فى ىج ي
كىذا قكؿ الحيرم
الثاني  :الصداقة  ،كقكلو تعالى ( :يا أىيُّيا الًَّذيف آمينكٍا أ ً
ىنفقيكٍا ًم َّما
ى ى
ى ى
َّ
ً
ًً
ً
َّ
كف يى يـ
ىرىزٍق ىنا يكـ ّْمف قىٍب ًؿ أىف ىيأٍت ىي ىي ٍكهـ ال ىب ٍيعه فيو ىكالى يخمةه ىكالى ىشفى ى
اعةه ىكاٍل ىكاف ير ى
الظَّ ًالمكف){البقرة  }ِْٓ :كقكلو تعالى ( :الَّ ب ٍيع ًف ً
يو ىكالى ًخبلى هؿ){إبراىيـ :
ي ى
ى ه
ُّ}
(ٔ) ٕ٠ظش  :صاد اٌّغ١ش ٘.ٖٖٗ/
(ٕ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص . ٔٔٙ
(ٖ) ٕ٠ظش  :صاد اٌّغ١ش ٘.ٕٖ2/
(ٗ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص . ٔٔٙ
(٘) ٕ٠ظش  :صاد اٌّغ١ش ٔ. ٙٙ/
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ً ً
الثالث  :الخميؿ  :المصافي  ،كقكلو تعالى َّ :
يـ
(كات ىخ ىذ المٌوي إ ٍب ىراى ى
ى
مصافيا .
ىخمًيبلن){النساء  }ُِٓ :أم :
ن

ؼ أ ًىك ا ٍ
كس ى
ط ىريحكهي
الرابع  :اإلقباؿ بالكجو  ،كقكلو تعالى ( :ا ٍقتيميكٍا يي ي
(ٔ)
كنكٍا ًمف بعًد ًه قىكما ً ً
يف){يكسؼ }ٗ :
ضا ىي ٍخ يؿ لى يك ٍـ ىك ٍجوي أىبًي يك ٍـ ىكتى يك ي
أ ٍىر ن
صالح ى
ىٍ ٍن ى
قاؿ ابف فارس (( :الخاء كالبلـ أصؿ كاحد يتقارب فركعو  ،كمرجع
إما إلى ًدقَّة أك فيرجة  ،كالباب في جميعيا متقارب ً ،
فالخبلؿ كاحد
ذلؾ َّ
ٍى
كخبللتو  ،أم  :ما يخرجو ً
الخبلؿ مف
األىخمَّة  ،كيقاؿ  :فبلف يأكؿ ًخمىمىو  ،ي
الخ ُّؿ ىخمُّؾ الكساء عمى نفسؾ ً
فأما الخميؿ الذم ييخالُّؾ ،
بالخبلؿ َّ ،
أسنانو  ،ك ى

أيضا َّ ،
كأنكما قد تخالمتما  ،كالكساء الذم يي ىخ ُّؿ))
فمف ىذا ن
كخمىؿ
كقاؿ الراغب :
((الخمىؿ في ٍر ىجة بيف الشيئيف كجمعو ًخبلؿ  ،ى
ى
ؽ
الدار كالسحاب كالرماد كغيرىا قاؿ تعالى في صفة السحاب ( :فىتىىرل اٍل ىكٍد ى
ً ًً
ً
اسكٍا ًخبلى ىؿ
ىي ٍخ يريج م ٍف خبللو){النكر  }ّْ :كقاؿ تعالى ( :فى ىج ي
ّْ
إما لشيكتيا لشيء
الخمَّة االختبلؿ العارض لمنفس َّ
الد ىي ًار){اإلسراء َََ}ٓ :ك ى
(ٕ)

إما
الخمَّة المكدة َّ
صمة  ،ك ي
الخمَّة بالحاجة ك ى
 ،أك لحاجتيا لشيء ؛ كليذا فيسّْر ى
الخ ٍ
ألنيا تتخمؿ النفس  ،أم  :تتكسطيا  ،كا َّما َّ
َّ
النفس  ،فتؤثر فيو
ألنيا تى ًخ ُّؿ
ى

تأثير السيـ في الرمية  ،كا َّما لفرط الحاجة إلييا  ،يقاؿ منو  :خالىٍمتيوي مخالة
ً ً
ً
كخبلالن فيك خميؿ  ،كقكلو تعالى َّ :
يـ ىخمًيبلن){النساء }ُِٓ :
(كات ىخ ىذ المٌوي إ ٍب ىراى ى
ى
سماه بذلؾ الفتقاره إليو سبحانو في ّْ
الخمَّة
قيؿ َّ
كؿ حاؿَََكقيؿ مف ي

كاستعماليا فيو كاستعماؿ المحبةَََكقكلو تعالى ( :الَّ ب ٍيع ًف ً
يو ىكالى
ى ه

(ُ ) ينظر  :كجكه القرآف لمحيرم ص َِِ كالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص َِٖ
(ِ ) مقاييس المغة ص ِْٔ
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يخمَّةه){البقرة  }ِْٓ :أم  :ال يمكف في القيامة ابتياع حسنة كال استجبلبيا
بمكدة))

(ٔ)

المكدة  ،قاؿ تعالى ( :الَّ
َّ
الخمَّة :
كقاؿ الحمبي (( :ك ي
الخبلؿ بمعناىا  ،قاؿ تعالى ( :الَّ
يخمَّةه){البقرة َََ}ِْٓ :ك ً
(ٕ)
كخمَّة))
ًخبلى هؿ){إبراىيـ  }ُّ :يقاؿ  :خالىٍمتيو ًخبلالن كمخالة ي

ىب ٍيعه
ىب ٍيعه

ًف ً
يو
ًف ً
يو

ىكالى
ىكالى

جعؿ الحيرم الخبلؿ في الكجو األكؿ بمعنى األكسط في قكلو
اسكٍا ًخبلى ىؿ ّْ
الد ىي ًار) كاألكسط ىنا مرادؼ لمخبلؿ  ،بمعنى َّأنو
تعالى ( :فى ىج ي
قريب مف معناه  ،لكنو غير مطابؽ لو  ،فجعمو بمعناه تحريؼ لداللتو ،

أف االخبلؿ جمع
كالفرؽ بينيما كاضح في المغة  ،كقد بيَّف أىؿ المغة كما تقدـ ى
ُّ
((يدؿ عمى العدؿ كالنصؼ ،
الخمىؿ الفيرجة بيف الشيئيف  ،كالكسط
الخمىؿ  ،ك ى
ى
كأعدؿ الشيء أكسطو ككسطو))

الشيئيف

(ٗ )

(ٖ )

كالكسط ىك الشيء الذم يفصؿ بيف

فالفرؽ بينيما أساسي  ،فالفرجة بيف الشيئيف يعني المنفذ بينيما

كيتسمؿ منو  ،كالخبلؿ جمع ىخمىؿ  ،فقكلو
الذم يمكف أف ييتخذ طريقنا يينفذ ي
اسكٍا ًخبلى ىؿ ّْ
الد ىي ًار) جاء في التفسير َّأنيـ طافكا في خبلؿ الديار
تعالى (فى ىج ي
ينظركف ىؿ بقي أحد لـ يقتمكه (٘ ) ك َّأنيـ مشكا بيف منازليـ  ،كقتمكىـ بيف

(ُ ) المف ػ ػػردات ف ػ ػػي غري ػ ػػب القػ ػ ػرآف ص ُٗٓ َُٔ-كينظ ػ ػػر  :عم ػ ػػدة الحف ػ ػػاظ لمحمب ػ ػػي
ُ َّٓ-ِٓٗ/كبصائر ذكم التمييز ِٖٓٓ-ٓٓٔ/

(ِ ) عمدة الحفاظ ُ َّٓ/كينظر  :بصائر ذكم التمييز ِٖٓٓ/
(ّ ) مقاييس المغة ص ٓٓٗ
(ْ ) ينظر  :المفردات لمراغب ص ْٔٓ
(ٓ ) معاني القرآف كعرابو لمزجاج ُّٖٔ/
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كتجكلكا بيف الفرجات التي
بيكتيـ(ٔ) فالمعنى َّأنيـ دخمكا فييا مف منافذىا ،
َّ
بيف األزقة كالبيكت  ،كىذا ىك معنى ً
الخبلؿ ال معنى األكسط

الخمَّة في الكجو الثاني بمعنى الصداقة ،
كجعؿ الحيرم كالدامغاني ي
َّ
َّ
ًً
َّ
في قكلو تعالى ( :ال ىب ٍيعه فيو ىكالى يخمةه){البقرة  }ِْٓ :كقكلو تعالى ( :ال ىب ٍيعه
ًف ً
لمخمَّة  ،قربية مف معناىا
يو ىكالى ًخبلى هؿ){إبراىيـ  }ُّ :كالصداقة مرادفة ي
كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في باب الكجكه ؛
كالمفظ المرادؼ ال يمكف تعيينو  ،كمف التحريؼ الداللي لمفظ قصره عمى

يخر ؛ َّ
ألف المرادفات لمفظ ىي كاحدة مف
معنى مرادؼ مف دكف المرادفات األ ى
حيث َّ
إف كبلِّ منيا جاز جعمو بمعناه بالقدر نفسو  ،فإذا كانا ىمف ىما ًمف
الخمَّة بمعنى الصداقة  ،في الشاىديف
أصحاب كتب الكجكه قد جعبل ي
َّ
المكدة كما تقدـ
المذككريف  ،فقد جعميا الراغب كمف تبعو بمعنى

كجعؿ الدامغاني الخميؿ في الكجو الثالث بمعنى المصافي في قكلو
ً ً
َّ
أيضا مرادؼ لمخميؿ  ،كيقاؿ في
يـ ىخًم ن
يبل) كالمصافي ن
(كات ىخ ىذ المٌوي إ ٍب ىراى ى
تعالى ى
(كاتَّ ىخ ىذ المٌوي
ىذا الكجو ما قمتو في الكجو السابؽ  ،قاؿ الزجاج (( :كقكلو  :ى
ً ً
َّ
المحب الذم ليس في محبتو ىخمىؿ  ،فجائز أف يككف
يبل) الخميؿ :
يـ ىخمً ن
إ ٍب ىراى ى
إبراىيـ يس ّْمي خميؿ ا﵀ َّ
تامة كاممة ،
بأنو الذم أحبَّو ا﵀  ،كاصطفاه محبَّة َّ
ى
أيضا  :الفقير  ،فجائز أف يككف فقير ا﵀  ،أم  :الذم لـ يجعؿ فقره
كقيؿ ن
ً
((فأما الخميؿ ،
صا في ذلؾ))(ٕ) كقاؿ ابف الجكزم :
َّ
كفاقتو ٌإال إلى ا﵀ مخم ن
فقاؿ ابف عباس  :الخميؿ  :الصفي  ،كقاؿ غيره  :المصافي  ،كقاؿ الزجاج :

ُّ
المحب الذم ليس في محبتو ىخمىؿ  ،قاؿ  :كقيؿ  :الخميؿ  :الفقير ،
ىك
فجائز أف يككف إبراىيـ يس ّْمي خميؿ ا﵀ بأنَّو أحبَّو محبَّة كاممة  ،كجائز أف
(ُ ) ينظر  :زاد المسير ٕٓ/
(ِ ) معاني القرآف كاعرابو ُِٗ/
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يككف َّ
ألنو لـ يجعؿ فقره كفاقتو إالَّ إليوَََكقاؿ بعض أىؿ المغة  :الخميؿ :

ُّ
ُّ
المحب الذم ليس في محبتو نقص كال خمؿ  ،كالمعنى َّ :أنو كاف
المحب  ،ك
(ٔ)

يحب ا﵀ى  ،كيحبو ا﵀ي محبة ال نقص فييا كال خمؿ))
الخمَّة
كقاؿ الدامغاني كما جاء في الكجو الرابع ما نصُّو (( :تفسير ي
كالخبلؿ عمى ثبلثة أكجو  :كالكجو الثالث  :اإلقباؿ بالكجو  ،قكلو سبحانو في

ضا ىي ٍخ يؿ لى يك ٍـ ىك ٍجوي أىبًي يك ٍـ){يكسؼ  }ٗ :يقبؿ
سكرة يكسؼ ( :أ ًىك ا ٍ
ط ىريحكهي أ ٍىر ن
عميكـ أبككـ بكجيو)) كقد نقمت كبلمو نصِّا ؛ ألبيّْف َّأنو لـ ينبّْو عمى َّ
أف
الخمَّة كالخبلؿ  ،بؿ ىك مف جذر آخر  ،حتى َّ
إف
الشاىد ىنا ال يعكد إلى ي

خؿ ي يخ ُّؿ خبلِّ
أىؿ المغة فصمكا بينيما  ،ي َّ
فالخمة كالخبلؿ ىك مف جذر َّ ى
(ٕ)
بلء (ٖ) كجعؿ الراغب كمف تبعو
كخمكالن كيخمك مف جذر ىخبل ىيخمك يخ ِّمكا ى
ي
كخ ن
ً
كما تقدـ ي َّ
َّ
اسكٍا
الخمة كالخبلؿ في باب خؿ  ،كاستشيدكا لو بقكلو تعالى ( :فى ىج ي
َّ
يو كالى يخمَّةه) كقكلو تعالى ( :الَّ ب ٍيع ًف ً
ًً
ًخبلى ىؿ ّْ
يو
ى ه
الد ىي ًار) كقكلو تعالى ( :ال ىب ٍيعه ف ى
ً ً
كالى ًخبلى هؿ) كقكلو تعالى َّ :
يـ ىخًميبلن) (ٗ )كىي الشكاىد التي
(كات ىخ ىذ المٌوي إ ٍب ىراى ى
ى
ى
اشتممت عمييا األكجو الثبلثة األكلى  ،كجعؿ كمف تبعو يخمك في باب ىخبل ،
(٘ )
(ي ٍخ يؿ لى يك ٍـ ىك ٍجوي أىبًي يك ٍـ){يكسؼ }ٗ :
كأصمو ىخمي ىك كاستشيد لو بقكلو تعالى ى
الخمَّة كالخبلؿ  ،كيخمك  ،جذره كداللتو  ،فمف التحريؼ البيّْف كاليدـ
فمكؿ مف ي

البيّْف التكحيد كالخمط بينيما في الكجو كالداللة
(ُ ) زاد المسير ُِِٕ/

(ِ ) ينظر  :مقاييس المغة ص ِْٔ كلساف العرب ُّْٓ/
(ّ ) ينظر  :مقاييس المغة ص ِْٔ كلساف العرب ُْٖٓ/
(ْ ) ينظر  :المفردات في غريب القػرآف ص ُٗٓ َُٔ-كينظػر  :عمػدة الحفػاظ لمحمبػي
ُ َّٓ-ِٓٗ/كبصائر ذكم التمييز ِٖٓٓ-ٓٓٔ/
(ٓ ) ينظر  :المفردات في غريب القرآف ص ُْٔ كعمدة الحفاظ ُِّٓ-ُّٓ/
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ٕ٘-الخميفة  :ذكر الحيرم كالدامغاني لمخميفة في القرآف الكريـ
ثبلثة أكجو :

األكؿ  :بمعنى الخميفة  ،كما قاؿ الحيرم  ،أك بمعنى البدؿ  ،كما
ُّؾ لًٍممبلىئً ىك ًة إًّْني ج ً
اع هؿ ًفي األ ٍىر ً
ض
(كًا ٍذ قى ى
ى
اؿ ىرب ى ى
قاؿ الدامغاني  ،كقكلو تعالى  :ى
ىخمًيفىةن){البقرة  }َّ :يعني بدالن ممف مضى مف ّْ
الجف

الثاني  :الذم يخمؼ  ،كما قاؿ الحيرم  ،أك بمعنى النبي  ،كما قاؿ
اؾ ىخمًيفىةن ًفي األ ٍىر ً
ض){ص :
اككد إًَّنا ىج ىعٍم ىن ى
(يا ىد ي
الدامغاني  ،كقكلو تعالى  :ى
ِٔ}
ؼ
(ك يى ىك الًَّذم ىج ىعمى يك ٍـ ىخبلىئً ى
الثالث  :السكاف  ،كقكلو تعالى  :ى
األ ٍىر ً
اؿ ىع ىسى ىرُّب يك ٍـ أىف يي ٍيمً ىؾ ىع يد َّك يك ٍـ
ض){األنعاـ  }ُٔٓ :كقكلو تعالى ( :قى ى
(ٔ)
كىي ٍستى ٍخمًفى يك ٍـ ًفي األ ٍىر ً
كف){األعراؼ }ُِٗ :
ض فىىينظيىر ىك ٍي ى
ؼ تى ٍع ىممي ى
ى

جعؿ الحيرم الخميفة في الكجو األكؿ بمعنى الخميفة في قكلو تعالى
ُّؾ ًلٍممبلىئً ىك ًة إًّْني ج ً
اع هؿ ًفي األ ٍىر ً
ض ىخًميفىةن) كىذا يعني أنَّو أبقى
(كًا ٍذ قى ى
ى
اؿ ىرب ى ى
ى
المفظ عمى معناه  ،أم  :جعمو يعني الخميفة بعينو .
بدال ممف
الخميفة والبديؿ  :كجعمو الدامغاني بمعنى البدؿ  ،يعني ن

ّْ
الجف  ،كالبدؿ مرادؼ لمخبلفة  ،قريب مف معناىا  ،قاؿ ابف
مضى مف
فارس (( :الخاء كالبلـ كالفاء أصكؿ ثبلثة  ،أحدىا  :أف يجيء شيء بعد

شيء يقكـ مقامو  ،كالثاني  :خبلؼ قي َّداـ  ،كالثالث  :التغيُّر  ،فاألكؿ :
ؼ صدؽ مف أبيو ،
ؼ  :ما جاء بعد  ،كيقكلكف  :ىك ىخمى ي
الخمى ي
ؼ  ،ك ى
الخمى ي
ى
ؼ،
سكءا  ،قالكا لمجيد  :ىخمى ه
كخمى ي
ى
ؼ سكء مف أبيو  ،فإذا لـ يذكركا صدقنا كال ن
ؼ){األعراؼ :
ؼ ًمف ىب ٍعًد ًى ٍـ ىخٍم ه
كلمردمء ىخٍم ه
ؼ  ،قاؿ ا﵀ تعالى ( :فى ىخمى ى
ُٗٔ}{مريـ  }ٓٗ :ك ً
الخمّْيفى  :الخبلفة  ،كاَّنما سميت خبلفة ؛ َّ
ألف الثاني
(ُ ) ينظر  :كجكه القرآف لمحيرم ص ُْٗ كالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص ََِِّْ-
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قعدت خبلؼ فبلف  ،أم  :بعده ،
قائما مقامو  ،كتقكؿ :
ي
يجيء بعد األكؿ ن
كنكٍا مع اٍل ىخكالً ً
كالخكالؼ في قكلو تعالى ( :ر ي ً
ؼ){التكبة َّ }ٖٕ :
ألف
ى
ضكٍا بأىف ىي يك ي ى ى ى
الرجاؿ يغيبكف في خركجيـ كمغاكراتيـ كتجاراتيـ َّ ،
كىف يخمفنيـ في البيكت
كالمنازؿ))

(ٔ)

كقاؿ الحمبي (( :كالخبلفة  :النيابة عف الغير  ،لغيبتو  ،أك لعجزه ،

أك لمكتو  ،أك تشريؼ  ،كعمى ىذا الكجو األخير استخبلؼ ا﵀ أكلياءه في
األرض  ،كما قاؿ تعالى ( :كع ىد المَّو الًَّذيف آمينكا ًمن يكـ كع ًمميكا الصَّالًح ً
ات
ى
ٍ ىى
ي
ىى
ى ى
ُّؾ لًٍممبلىئً ىكةً
ً
ً
ً
(كًا ٍذ قى ى
اؿ ىرب ى ى
لىىي ٍستى ٍخمفىَّنييـ في األ ٍىرض){النكر  }ٓٓ :كقكلو تعالى  :ى
إًّْني ج ً
اع هؿ ًفي األ ٍىر ً
ض ىخمًيفىةن){البقرة  }َّ :قيؿ  :ىك بمعنى فاعؿ ؛ َّ
ألنو
ى
خميفة ا﵀ تعالى تشريفنا لو بذلؾ  ،كقيؿ َّ :
ؼ مف كاف قبمو مف ٍّ
جف إف
ألنو ىخمى ى
َّ
صح  ،فالتاء فيو قياس  ،كقيؿ  :بمعنى مفعكؿ ؛ َّ
ألف ا﵀ تعالى استخمفو في

األرض  ،فالتاء فيو ليست بقياس  ،كقيؿ  :كالنطيحة  ،كالذبيحة  ،كقكلو
ؼ األ ٍىر ً
ض){األعراؼ  }ُٔٓ :جمع خميفة ،
(ك يى ىك الًَّذم ىج ىعمى يك ٍـ ىخبلىئً ى
تعالى  :ى
نحك ظرائؼ كظريفة  ،كخمفاء األرض جمع خميفة عمى معنى التذكير ال عمى

المفظ  ،كالظاىر َّأنو جمع خميؼ  ،نحك ظريؼ كظرفاء  ،كالمخالفة أف يأخذ

يد
(ك ىما أ ًير ي
كؿ كاحد طريقنا غير طريؽ اآلخر في حالو أك فعمو  ،قاؿ تعالى  :ى
(ٕ)
يخالًفى يك ٍـ إًلىى ىما أ ٍىنيىا يك ٍـ ىع ٍنوي){ىكد ))}ٖٖ :
ىف أ ى
أٍ
كقاؿ ابف فارس ( :الباء كالداؿ كالبلـ أصؿ كاحد  ،كىك قياـ الشيء

مقاـ الشيء الذاىب  ،يقاؿ  :ىذا بدؿ الشيء كبديمو  ،كيقكلكف َّ :
ت
بدٍل ي
الشيء  :إذا َّ
كف لًي
غيرتىو  ،كاف لـ تأت لو ببدؿ  ،قاؿ ا﵀ تعالى  ( :يق ٍؿ ىما ىي يك ي

(ُ ) مقاييس المغة ص ِٕٔ كينظر  :المفردات لمراغب ص ُُُّٔٔ-
(ِ ) عمدة الحفاظ ُِْٓ-ِّٓ/
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ىف أ ىيب ّْدلىوي ًمف تًٍمقىاء ىن ٍف ًسي){يكنس ) ٔ( ))}ُٓ :كقاؿ الراغب (( :اإلبداؿ ،
أٍ
أعـ مف
كالتبديؿ  ،كالتبدؿ  ،كاالستبداؿ  :جعؿ شيء مكاف آخر  ،كىك ُّ

العكض َّ ،
فإف العكض ىك أف يصير لؾ الثاني بإعطاء األكؿ  ،كالتبديؿ قد
(ٕ)

يقاؿ لمتغيير مطمقنا  ،كاف لـ يأت ببدلو))
فاالفرؽ ظاىر بيف الخميفة كالبدؿ  ،كاف كانا مترادفيف  ،فالخميفة مف

يخمؼ ىمف قبمو  ،كيقكـ مقامو لمكتو  ،أك لغيابو  ،أك لعجزه  ،أك لمتشريؼ ،
كالبدؿ مف يقكـ مقاـ غيره ال لشيء مف ذلؾ  ،بؿ لتبديؿ األفضؿ بدكنو ،
ي
ؾ اٍل ىغنً ُّ
(كىرُّب ى
كالمعنى المذككر لمخبلفة تجده ماثبلن بكضكح في قكلو تعالى  :ى
ؼ ًمف بعًد يكـ َّما ي ىشاء ىكمآ أىن ىشأى يكـ ّْمف يذّْري ً
َّة
يذك َّ
الر ٍح ىم ًة إًف ىي ىش ٍأ يي ٍذ ًى ٍب يك ٍـ ىكىي ٍستى ٍخمً ٍ
ى
ىٍ
ى
اؿ ىع ىسى ىرُّب يك ٍـ أىف يي ٍيمً ىؾ ىع يد َّك يك ٍـ
يف){األنعاـ  }ُّّ :كقكلو تعالى ( :قى ى
قى ٍكوـ ى
آخ ًر ى

كىي ٍستى ٍخمًفى يك ٍـ ًفي األ ٍىر ً
كف){األعراؼ  }ُِٗ :كقاؿ تعالى :
ض فىىينظيىر ىك ٍي ى
ؼ تى ٍع ىممي ى
ى
ً
ً
ً ً
ً
ً
َّ ًَّ
األر ً
ض ىك ىما
(ك ىع ىد الموي الذ ى
آمينكا من يك ٍـ ىك ىعمميكا الصَّال ىحات لىىي ٍستى ٍخمفىَّنييـ في ٍ
يف ى
ى
استى ٍخمى ى ًَّ
يف ًمف قىٍبمً ًي ٍـ){النكر  }ٓٓ :فاستخبلؼ قكـ في األرض ال يككف
ؼ الذ ى
ٍ
ؼ ىربّْي قى ٍك نما ىغ ٍي ىريك ٍـ ىكالى
(كىي ٍستى ٍخمً ي
ٌإال بعد ىبلؾ ىمف قبميـ  ،كقاؿ تعالى  :ى
كنوي ىش ٍينئا إً َّف ىربّْي ىعمى ىى يك ّْؿ ىش ٍي وء ىح ًفيظه){ىكد  }ٕٓ :كالمعنى (( :ييمككـ
ض ُّر ى
تى ي
ربيَََكال تقدركف لو عمى ضر إذا أراد إىبلككـ  ،أك أىمككـ))(ٖ) فػ((قكلو
ؼ ىربّْي قى ٍك نما ىغ ٍي ىريك ٍـ) فيو كعيد ليـ باليبلؾ)) (ٗ ) ذلؾ َّ
أف
(كىي ٍستى ٍخًم ي
تعالى  :ى
استخبلؼ قكـ غائبيف ال يككف ٌإال بإىبلؾ المخاطىبيف الحاضريف
(ُ ) مقاييس المغة ص ٕٗ
(ِ ) المفػ ػػردات ص ْْ كينظػ ػػر  :عمػ ػػدة الحفػ ػػاظ ُ ُٖٔ-ُٕٔ/كبصػ ػػائر ذكم التمييػ ػػز
ُِِٔ/
(ّ ) جامع البياف ُِْٕ/
(ْ ) زاد المسير ِْٗ/
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فيؤتى بو ؛ ال ليقكـ مقاـ ىمف قبمو لمكتو  ،أك لغيابو  ،أك
َّ
أما البدؿ ي
عكضا عف غيره  ،كليقكـ مقامو بصفة
لعجزه  ،أك لتشريفو  ،بؿ ليككف
ن
ً
ً ً
ّْ
يما ىكىي ٍستىٍبًد ٍؿ قى ٍك نما ىغ ٍي ىريك ٍـ
أفضؿ  ،كقكلو تعالى ( :إ ٌال تىنف يركٍا يي ىعذ ٍب يك ٍـ ىع ىذ نابا أىل ن
ض ُّركهي ىش ٍينئا ىكالمٌوي ىعمىى يك ّْؿ ىش ٍي وء قىًد هير){التكبة  }ّٗ :كالمعنى كما جاء
ىكالى تى ي
في التفسير  :يستبدؿ بكـ آخريف كأىؿ اليمف  ،كأبناء فارس(ٔ) كقاؿ تعالى :
كنكا أ ٍىمثىالى يك ٍـ){محمد ّٖ} كالمعنى :
(كًاف تىتى ىكلَّ ٍكا ىي ٍستىٍبًد ٍؿ قى ٍك نما ىغ ٍي ىريك ٍـ ثيَّـ ال ىي يك ي
ى
قكما غيركـ مف العجـ  ،عجـ فارس  ،أك الركـ  ،أك مف أىؿ
يستبدؿ ن
(ٕ)

اليمف

(كًا ٍذ يقٍم ىنا لًٍم ىمبلئً ىك ًة
ككرد لفظ البدؿ في مكضع كاحد ىك قكلو تعالى  :ى
ؽ عف أىم ًر رب ً
الدـ فىسج يدكا إًال إًٍبمًيس ىك ً
ً
ّْو أىفىتىتَّ ًخ يذ ى
كنوي
اس يج يدكا ى ى ى ى
ى
ٍ
ى
اف م ىف اٍلج ّْف فىفى ىس ى ى ٍ ٍ ى
ً َّ ً ً
ً
يف ىب ىد نال){الكيؼ }َٓ :
ىكيذّْريَّتىوي أ ٍىكلًىياء مف يدكنًي ىك يى ٍـ لى يك ٍـ ىع يد ّّك بًٍئ ىس لمظالم ى
أم  :بئس ىذا البدؿ  ،كىك َّأنيـ استبدلكا طاعة الشيطاف كذريتو بطاعة

(ٖ)
ُّؾ لًٍم ىمبلىئً ىك ًة إًّْني
ا﵀ فيذا ىك معنى البدؿ َّ ،
اؿ ىرب ى
(كًا ٍذ قى ى
فأما قكلو تعالى  :ى
ج ً
اع هؿ ًفي األ ٍىر ً
ض ىخمًيفىةن) فقد قاؿ الطبرم في تفسيره (( :كالخميفة الفعمية مف
ى

فبلنا في ىذا األمر إذا قاـ مقامو فيو بعده  ،كما قاؿ
قكلؾ  :خمؼ فبلف ن
ؼ ًفي األ ٍىر ً
ؼ
ض ًمف ىب ٍعًد ًىـ لً ىننظي ىر ىك ٍي ى
تعالى ( :ثيَّـ ىج ىعٍم ىنا يك ٍـ ىخبلىئً ى
كف){يكنس  }ُْ :يعني بذلؾ  :أنَّو أبدلكـ في األرض منيـ فجعمكـ
تى ٍع ىممي ى
خمفاء بعدىـ  ،كمف ذلؾ قيؿ لمسمطاف األعظـ خميفة ؛ َّ
ألنو خمؼ الذم كاف

قبمو  ،فقاـ باألمر مقامو  ،فكاف منو خمفناَََفإف قاؿ قائؿ  :فما الذم كاف

(ُ ) ينظر  :الكشاؼ لمزمخشرم ِ ِّٔ/كالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبػي ٖ َُُ/كأنػكار
التنزيؿ لمبيضاكم ُّٖ/
(ِ ) ينظر  :جامع البياف لمطبرم ِٔ ٕٗ-ٕٖ/كزاد المسير ُٕٖٗ-ُٕٗ/
(ّ ) ينظر  :جامع البياف ُٓ َّّ/كزاد المسير ُُّٓ/
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بدال منو كفييا منو خمفنا ؟
نا
في األرض قبؿ بني آدـ ليا
عامر  ،فكاف بنك آدـ ن
قيؿ  :قد اختمؼ أىؿ التأكيؿ في ذلؾَََعف ابف عباس  :قاؿ  :أكؿ مف
بعضا  ،قاؿ  :فبعث ا﵀
الجف  ،فأفسدكا فييا  ،كقتؿ بعضيـ
ن
سكف األرض ى
إبميس في جند مف المبلئكة  ،فقتميـ إبميس كمف معو  ،حتى ألحقيـ بجزائر
ثـ خمؽ آدـ فأسكنو ٌإياىا  ،فمذلؾ قاؿ ( :إًّْني
البحكر  ،كأطراؼ الجباؿ َّ ،
ج ً
اع هؿ ًفي األ ٍىر ً
ض ىخمًيفىةن) فعمى ىذا القكؿ (يككف المعنى) ّْإني جاعؿ في
ى
األرض خميفة مف الج ّْف يخمفكنيـ فييا  ،فيسكنكنيا كيعمركنياَََكقاؿ
آخركف في تأكيؿ قكلو (إًّْني ج ً
اع هؿ ًفي األ ٍىر ً
ض ىخمًيفىةن) أم  :خمفنا يخمؼ
ى
بعضا  ،كىـ كلد آدـ الذيف يخمفكف أباىـ آدـ  ،كيخمؼ ّّ
كؿ قرف منيـ
بعضيـ ن

القرف الذم سمؼ قبمو))

(ٔ)

استعمؿ الطبرم مع مصطمح الخبلفة مصطمح البدؿ  ،ذلؾ َّ
أف

البدؿ يعني التغيير مطمقنا  ،فيشمؿ معنى الخبلفة ؛ َّ
تبديبل ،
أيضا
ن
ألف فييا ن
كىك تبديؿ الخمؼ بالسمؼ َّ ،
سمى خبلفة ال بدالن  ،لذلؾ
لكف ىذا التبديؿ يي َّ
ككرره كأكثر مف استعمالو  ،كلـ يستعمؿ
غمَّب استعماؿ مصطمح الخبلفة َّ

مصطمح البدؿ ٌإال مرة كاحدة ؛ َّ
ألف الخبلفة ىك المعنى المراد  ،كبيذا المعنى

جاء تفسيره عند الطبرم  ،كعند غيره كابف الجكزم الذم قاؿ في تفسير قكلو
تعالى ( :إًّْني ج ً
اع هؿ ًفي األ ٍىر ً
ض ىخًميفىةن) (( :كالخميفة ىك القائـ مقاـ غيره ،
ى
يقاؿ  :ىذا خمؼ فبلف كخميفتو  ،قاؿ ابف األنبارم  :كاألصؿ في الخميفة

خميؼ بغير ىاء  ،فدخمت الياء لممبالغة في مدحو بيذا الكصؼ  ،كما
قالكا  :عبلَّمة كنسَّابة كراكية  ،كفي معنى خبلفة آدـ قكالف :

أحدىما َّ :أنو خميفة عف ا﵀ في إقامة شرعو  ،كدالئؿ تكحيده ،

كالحكـ في خمقو  ،كىذا قكؿ ابف مسعكد كمجاىد .
(ُ ) جامع البياف ُِِٗ-ِِٖ/
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كالثاني َّ :أنو خمؼ مف سمؼ في األرض قبمو  ،كىذا قكؿ ابف عباس

كالحسف))

(ٔ)

فالخميفة غير البدؿ في المغة كالتفسير  ،فجعؿ األكؿ بمعنى الثاني

كتفسير
نا
تحريؼ لداللتو لغة
كجعؿ الحيرم الخميفة في الكجو الثاني بمعنى  :الذم يخمؼ  ،في
اؾ ىخمًيفىةن ًفي األ ٍىر ً
ض) كالذم يخمؼ ىك
اككد إًنَّا ىج ىعٍم ىن ى
(يا ىد ي
قكلو تعالى  :ى
الخميفة بعينو  ،كىذا يعني َّأنو أبقى الخميفة عمى بابو كمعناه  ،كجعمو
الدامغاني بمعنى النبي  ،كبيف الخبلفة كالنبكة فرؽ لغكم ظاىر  ،كلـ أجد في

كتب المغة مف ذكر َّ
أف الخبلفة قد تجيء بمعنى النبكة  ،كىذا الكجو مف

حيث التفسير ال معنى لو ؛ َّ
ألف جعؿ اآلية بتقدير  :يا داكد َّإنا جعمناؾ نبيِّا

 ،يقتضي َّأنو لـ يكف نبيِّا قبؿ تكجيو ىذا الخطاب إليو  ،كىذا خبلؼ الكاقع ؛

بدءا بتفسير مقاتؿ (ت َُٓ :ق) كانتياء
لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير ن
بتقسير ابف عاشكر (ت َُٗٓ :ـ) مف ذكر ىذا الكجو  ،قاؿ الطبرم :
اؾ ىخمًيفىةن ًفي األ ٍىر ً
ض) يقكؿ تعالى ذكره :
اككد إًَّنا ىج ىعٍم ىن ى
(يا ىد ي
((كقكلو تعالى  :ى
كقمنا لداكد  :يا داكد َّإنا استخمفناؾ في األرض ًمف بعد ىمف كاف قبمؾ ًمف
(ٕ)

كقاؿ الزجاج (( :كبيذا جاز أف يقاؿ لمخمفاء :

حكما بيف أىميا))
رسمنا ن
خمفاء ا﵀ في األرض))(ٖ) كقاؿ الزمخشرم (( :أم  :استخمفناؾ عمى الممؾ
في األرض  ،كمف يستخمفو بعض السبلطيف عمى بعض الببلد كيممكو عمييا
 ،كمنو قكليـ  :خمفاء ا﵀ في أرضو كجعمناؾ خميفة ممف كاف قبمؾ مف
(ُ ) زاد المسير ُِٓ/

(ِ ) جػػامع البيػػاف ِّ ُٕٖ/كينظػػر  :الكسػػيط لمكاحػػدم ّ ْٓٗ/كالمحػػرر الػػكجيز البػػف
عطية ْ َِٓ/كالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ُُّْٓ/
(ّ ) معاني القرآف كاعرابو ِْْٕ/
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األنبياء القائميف بالحؽ  ،كفيو دليؿ عمى َّ
بقيت عمى ما
أف حالو بعد التكبة
ٍ
(ٔ)
إما أف يككف المعنى يا داكد َّإنا ((استخمفناؾ
كانت عميو لـ تتغيَّر)) أم َّ :

عمى الممؾ فييا كالحكـ فيما بيف أىميا  ،أك جعمناؾ خميفة ممف قبمؾ مف
األنبياء القائميف بالحؽَََكاألكؿ أظير  ،ك ً
المَّنة بو أعظـ  ،فيك عميو

السبلـ خميفة ا﵀ تعالى))

(ٕ)

كىك خبلفة تشريؼ  ،كقاؿ ابف الجكزم (( :قكلو

اؾ) أم َّ :
صيرناؾ
اكد) المعنى  :كقمنا لو  :يا داكد (إًَّنا ىج ىعٍم ىن ى
(يا ىد ي
تعالى  :ى
(ٖ)
(خمًيفىةن ًفي األ ٍىر ً
فكأنؾ خميفة َّ
ض) أم  :تدبر أمر العباد مف قبمنا َّ ،
عنا))
ى
كقاؿ ابف كثير (( :قاؿ ابف أبي حاتـَََحدثني إبراىيـ أبك زرعة  ،ككاف قد

أيحاسب الخميفة َّ ،
ق أر الكتاب َّ
أت
أف الكليد بف عبد الممؾ قاؿ لو :
فإنؾ قد قر ى
ى
فقمت يا أمير المؤمنيف  ،أقكؿ ؟ قاؿ  :قؿ في أماف ا﵀ ،
الكتاب
كفقيت ؟ ي
ى

أنت أكرـ عمى ا﵀ أـ داكد عميو السبلـ ؟ َّ
إف ا﵀
قمت  :يا أمير المؤمنيف  ،ى
ي
كد إًَّنا
تعالى جمع لو النبكة كالخبلفة َّ ،
(يا ىد ياك ي
ثـ تكعَّده في كتابو فقاؿ  :ى
ؽ كال تىتَّبً ًع اٍليكل فىي ً
جعٍم ىن ى ً ً
اح يكـ ىب ٍي ىف َّ ً ً
األر ً
ضمَّ ىؾ
ض فى ٍ
ىى ي
ىى
اؾ ىخميفىةن في ٍ
الناس باٍل ىح ّْ ى
ًَّ
عف سبً ً َّ ً
ً ُّ
كف ىعف سبً ً
يد بً ىما ىن يسكا ىي ٍكىـ
اب ىشًد ه
يؿ المَّ ًو لىيي ٍـ ىع ىذ ه
يف ىيضم ى
يؿ المو إً َّف الذ ى
ى
ى ى
(ٗ)
اٍل ًح ىس ً
اب){ص ))}ِٔ :
فبيف الخميفة كالنبي فرؽ ظاىر في المغة كالتفسير  ،فجعؿ األكؿ

تأمؿ يب ٍع ىد الكجو الذم قاؿ بو
نا
بمعنى الثاني تحريؼ ظاىر لغة
ثـ َّ
كتفسير َّ ،
ً
النص القرآني  ،كسياقو  ،كتفسيره
الدامغاني عف المعنى المراد مف

(ُ ) الكش ػ ػػاؼ ْ ٖٔ/كينظ ػ ػػر  :المح ػ ػػرر ال ػ ػػكجيز الب ػ ػػف عطي ػ ػػة ْ َِٓ/كأنػ ػ ػكار التنزي ػ ػػؿ
لمبيضاكم ٓ ِٖ/كفتح القدير لمشككاني ّْٓٔ/
(ِ ) ركح المعاني لآللكسي ُُِٕٖ/
(ّ ) زاد المسير َِْ/
(ْ ) تفسير القرآف العظيـ ْٕٔ/
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كجعبل الخبلفة في الكجو الثالث بمعنى السكف في قكلو تعالى :
ؼ األ ٍىر ً
ض) قاؿ الطبرم (( :يقكؿ تعالى ذكره  :لنبيو
(ك يى ىك الًَّذم ىج ىعمى يك ٍـ ىخبلىئً ى
ى
ً
ً
ؼ
(خبلىئ ى
أمتو  :كا﵀ (الَّذم ىج ىعمى يك ٍـ) أييا الناس ى
محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،ك ٌ
األ ٍىر ً
ض) بأف أىمؾ ىمف كاف قبمكـ مف القركف كاألمـ الخالية  ،كاستخمفكـ ،
فجعمكـ خبلئؼ منيـ في األرض  ،تخمفكنيـ فيياَََعف الس ّْ
(ك يى ىك الًَّذم
ُّدم ى
ؼ األ ٍىر ً
أما خبلئؼ األرض  :فأىمؾ القركف ،
ض) قاؿ َّ :
ىج ىعمى يك ٍـ ىخبلىئً ى
( ٔ)
(ك يى ىك الًَّذم
كاستخمفنا فييا بعدىـ))
كقاؿ ابف الجكزم (( :قكلو تعالى  :ى
ؼ األ ٍىر ً
ض) كلممفسريف فيمف خمفكا ثبلثة أقكاؿ :
ىج ىعمى يك ٍـ ىخبلىئً ى
الجف الذيف كانكا سكاف األرض  ،قالو ابف عباس
أحدىا َّ :أنيـ خمفكا ٌ
كالثاني َّ :
بعضا  ،قالو ابف قتيبة(ٕ) .
أف بعضيـ يخمؼ ن
(ٖ) (ٗ)

كالثالث َّ :
فت سائر األمـ  ،ذكره الزجاج ))
أف َّ
أمة محمد خمى ٍ
فأيف الكجو الذم قاؿ بو الحيرم كالدامغاني مف معنى اآلية كتفسيرىا؟ !

كجعؿ الدامغاني الخبلفة بمعنى السكف في قكلو تعالى ( :قىاليكٍا أ ً
يكذ ىينا
اؿ ىع ىسى ىرُّب يك ٍـ أىف يي ٍيمً ىؾ ىع يد َّك يك ٍـ
ًمف قىٍب ًؿ أىف تىأٍتً ىينا ىك ًمف ىب ٍعًد ىما ًج ٍئتىىنا قى ى
كىي ٍستى ٍخمًفى يك ٍـ ًفي األ ٍىر ً
كف) كالمراد مف الخبلفة الخبلفة
ض فىىينظي ىر ىك ٍي ى
ؼ تى ٍع ىممي ى
ى
بعينيا  ،كىذا ىك الظاىر مف ظاىر اآلية ؛ َّ
ألف استخبلؼ قكـ يككف بعد
(((كىي ٍستى ٍخًمفى يك ٍـ) يقكؿ  :يجعمكـ تخمفكنيـ في
ىبلؾ ىمف قبميـ  ،قاؿ الطبرم  :ى
أرضيـ بعد ىبلكيـ))(٘) تخمفكنيـ في أرضيـ  ،أم  :أرض مصر(ٔ) كىك

(ُ ) جامع البياف ُّٖٓ/
(ِ ) ينظر  :تفسير غريب القرآف ص ُْٔ
(ّ ) ينظر  :معاني القرآف كاعرابو ِِّٓ/
(ْ ) زاد المسير ُِّٓ-ُِْ/
(ٓ ) جامع البياف ّٗٔ/
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قكؿ ابف عباس

(ٕ )

كقاؿ القرطبي في شرح ىذه اآلية (( :جدد ليـ الكعد

كحققو  ،كقد استخمفكا في مصر في زمف داكد كسميماف عمييما السبلـ ،

كفتحكا بيت المقدس مع يكشع بف نكف  ،كركم َّأنيـ قالكا ذلؾ حيف خرج بيـ

مكسى كتبعيـ فرعكف  ،فكاف كراءىـ  ،كالبحر أماميـ))
البدء كرثكا أرض فرعكف  ،ثـ

الستعمؿ لفظو  ،كما جاء ىذا

(ٖ)

فالظاىر َّأنيـ في

بعد ذلؾ سكنكا الشاـ  ،كلك أراد معنى السكف
يؿ
(كيقٍم ىنا ًمف ىب ٍعًد ًه لً ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
في قكلو تعالى  :ى
ً
اآلخ ى ًرة ًج ٍئ ىنا بً يك ٍـ لىًفيفنا){اإلسراء  }َُْ :قاؿ

ض فىًإ ىذا ىجاء ىك ٍع يد
اس يكينكٍا األ ٍىر ى
ٍ
(ٗ )
ض) أم  :أرض الشاـ)) كقاؿ ابف الجكزم :
الطبرم :
(((اس يكينكٍا األ ٍىر ى
ٍ

ض) كفييا ثبلثة أقكاؿ  ،أحدىا  :فمسطيف
(اس يكينكٍا األ ٍىر ى
((قكلو تعالى ٍ :
كاألردف  ،قالو ابف عباس  ،كالثاني  :أرض ما كراء الصيف  ،كالثالث :

أرض مصر كالشاـ))

(٘)

فالقرآف الكريـ استعمؿ لفظ الخبلفة في سكرة األعراؼ ؛ َّ
ألف المراد

مف األرض أرض فرعكف  ،فكعد بني إسرائيؿ باستخبلفيا بعد ىبلكو  ،كلـ

يستعمؿ المفظ نفسو في سكرة اإلسراء ؛ َّ
ألف المراد مف األرض غير أرض
مصر  ،بؿ أرض الشاـ  ،كىي ليست أرض فرعكف ليأمرىـ باستخبلفيا ؛

لذلؾ أمرىـ بأف يسكنكا فييا

فالخميفة يعني الخميفة بعينو في كؿ شاىد مف شكاىد األكجو المذككرة

 ،كجعمو بمعاني ىذه األكجو تحريؼ لداللتو
(ُ ) ينظر  :المحرر الكجيز ِِِْ/
(ِ ) ينظر  :ينظر  :زاد المسير ُّٖٗ/
(ّ ) الجامع ألحكاـ القرآف َُٕٖ/
(ْ ) جامع البياف ُٓ َِّ/كينظر  :المحرر الكجيز َّْٗ/
(ٓ ) زاد المسير َٕٓ-ٔٗ/
169

-ٕٙالدبر واألدبار  :ذكر الحيرم كالدامغاني لمدابر كالدبر كاألدبار
في القرآف الكريـ سبعة أكجو :

ًَّ
ً
ً
يف
األكؿ  :الغابر أك اآلخر  ،كقكلو تعالى ( :فىقيط ىع ىدابًير اٍلقى ٍكًـ الذ ى
ً
ظىمى يمكٍا ىكاٍل ىح ٍم يد لًمٌ ًو ىر ّْ
(كقىطى ٍع ىنا ىدابً ىر
ب اٍل ىعالىم ى
يف){األنعاـ  }ْٓ :كقكلو تعالى  :ى
ً
ً
ًَّ
َّ
ض ٍي ىنا
(كقى ى
يف ىكذيبكٍا بً ىآيات ىنا ىك ىما ىك يانكٍا يم ٍؤ ًمن ى
الذ ى
يف){األعراؼ  }ِٕ :كقكلو تعالى  :ى
ىف ىدابًر ىؤالء م ٍقطيكعه ُّم ً
ً ً ً
يف){الحجر }ٔٔ :
صبًح ى
ٍ
إلى ٍيو ىذل ىؾ األ ٍىم ىر أ َّ ى ى ي ى
(ك ىمف يي ىكلّْ ًي ٍـ ىي ٍك ىمئًوذ
الثاني  :الظير  ،أك الظيكر كقكلو تعالى  :ى
يديب ىرهي){األنفاؿ }ُٔ :
(كًاف ييقىاتًميك يك ٍـ يي ىكلُّك يك يـ
الثالث  :المنيزمكف  ،كقكلو تعالى  :ى
األ يىد ىب ىار){آؿ عمراف }ُُُ :
كأدخؿ الدامغاني الشاىديف في ىذا الكجو كالذم قبمو ضمف كجو

اف
كاحد  ،ىك الظيكر  ،كأضاؼ إلييما
ن
(كًا ٍف ىك ى
شاىدا ثالثنا ىك قكلو تعالى  :ى
ً
يصوي قي َّد ًمف يديب ور){يكسؼ }ِٕ :
قىم ي
ّْحوي ىكأ ٍىد ىب ىار
(ك ًم ىف المٍَّي ًؿ فى ىسب ٍ
الرابع  :الخمؼ  ،كقكلو تعالى  :ى
ُّجكد){ؽ  }َْ :يعني  :خمؼ صبلة المغرب  ،ركعتي السنة  ،كقكلو
الس ي
الن يج ً
ّْحوي ىكًا ٍد ىب ىار ُّ
كـ){الطكر  }ْٗ :كىك كقت الصبح ،
(ك ًم ىف المٍَّي ًؿ فى ىسب ٍ
تعالى  :ى
كأراد بو ركعتي الفجر  ،كجعؿ الدامغاني ىذا الكجو بمعنى  :عقب شيء ،
كقاؿ في الشاىد األكؿ (( :يعني  :ىخٍمؼ السجكد  ،بعد صبلة المغرب))
(كالمٍَّي ًؿ إً ٍذ
الخامس  :أدبر بمعنى ذىب  ،كقكلو تعالى  :ى
أ ٍىد ىب ىر){المدثر }ّّ :
السادس  :األدبار يعني أدياف آبائيـ السابقة  ،كقكلو تعالى ( :إً َّف

ًَّ
يف ٍارتى ُّدكا ىعمىى أ ٍىد ىب ًارًىـ){محمد  }ِٓ :يعني ديف آبائيـ  ،كىي الييكدية ،
الذ ى
َّؾ ًفي اٍلقي ٍر ً
آف ىك ٍح ىدهي ىكلَّ ٍكٍا ىعمىى أ ٍىد ىب ًارًى ٍـ
ت ىرب ى
(كًا ىذا ىذ ىك ٍر ى
كقكلو تعالى  :ى
كرا){اإلسراء  }ْٔ :يعني  :رجعكا إلى أصناميـ كعكفكا عمى عبادتيا
ينفي ن
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السابع  :التدبُّر  ،يعني ُّ
آف
كف اٍلقي ٍر ى
التفكر كقكلو تعالى ( :أىفىبلى ىيتى ىدب يَّر ى
(ٔ)
كلىك ىكاف ًمف ًع ًند ىغ ٍي ًر المٌ ًو لىكج يدكٍا ًف ً
اختًبلىفنا ىكثً نيرا){النساء }ِٖ :
يو ٍ
ىٍ ى ٍ
ىى
((ديبر ّْ
كؿ شيء ًخبلؼ قييبمو ما خبل قكليـ جعؿ فبلف
قاؿ الخميؿ  :ي ي
الديب ىر كاإلدبار ،
كديب ىر أذنو  ،كيقاؿ لمقكـ في الحرب  :كلُّكىـ ي
قكلي ىد ٍب ير أيذنو ي
كاإلدبار  :التكلية نفسيا  ،كأدبار السجكد  ،أم  :أكاخر الصمكات  ،كادبار
النجكـ عند الصبح في آخر الميؿ إذا أدبرت مكلّْية نحك المغرب  ،كالدابر :

(كالمٍَّي ًؿ إًذا
التابع  ،ى
كد ىب ىر ىي ٍديب ير ىد ٍب نار  ،أم  :تبع األثر  ،كقكلو تعالى  :ى
أ ٍىد ىب ىر){ؽ  }َْ :أم  :كلَّى ليذىب  ،كمف ق أر ىد ىب ىر (ٕ )أم  :تبع
النيارَََكالتدبير  :ىنظىهر في عكاقب األمكر  ،كفبلف يتدبَّر أعجاز أمكر قد
مستدبر
نا
كلَّت صدكرىا  ،كاستدبر مف أمره ما لـ يكف استقبؿ  ،أم  :نظر فيو
(ٖ)
فعرؼ عاقبة ما لـ يعرؼ مف صدره))
(كالمٍَّي ًؿ إً ٍذ أ ٍىد ىب ىر){المدثر َّ }ّّ :
(كالمٍَّي ًؿ إًذا
ألنيا ى
كالصحيح  :ى
(كالمٍَّي ًؿ إًذا أ ٍىد ىب ىر) فيك عمى
ىد ىب ىر){المدثر  }ّّ :قراءتاف متكاترتاف َّ ،
أما ى
األكثر مف تصحيؼ الناشر ؛ َّ
ألنيا قراءة شاذة  ،كما َّ
أف ىذا اآلية في سكرة
المدثر ال في سكرة ؽ

أدب ىر
أدب ىر لـ ينتبو عميو المحققكف  ،ىك استعماؿ ى
كثمة فرؽ بيف ىد ىب ىر ك ى
متعديا  ،فعند
فعبل
الزما  ،كتارة ن
الزما  ،كاستعماؿ ىد ىب ىر تارة ن
ن
ن
فعبل ن
فعبل ن
الزما يتحد مع ٍأد ىب ىر في الداللة ؛ لذلؾ يقاؿ  :ىد ىب ىر المي يؿ ك ٍأد ىب ىر  :إذا
استعمالو ن
متعديا يككف بمعنى  :تبع ؛ لذلؾ قاؿ الخميؿ كما تقدـ
تكلَّى  ،كعند استعمالو
ن
(كالمٍَّي ًؿ إًذا أ ٍىد ىب ىر){المدثر  }ّّ :أم  :كلَّى ليذىب  ،كمف ق أر
((كقكلو تعالى  :ى
(ُ ) ينظر  :كجكه القرآف لمحيرم ص َُِ كالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص ُُِ
(كالمٍَّي ًؿ إًذا ىدىب ىر)
(ِ ) يعني في القراءة الثانية  :ى
(ّ ) العيف ص َِِٕٖٗ-
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ىد ىب ىر  ،أم  :تبع النيار)) مف أجؿ ىذا التداخؿ بيف داللة القراءتيف َّ
فإف عدـ
ضبطيما نصِّا كحركةن يربؾ الباحث  ،كقد فات عمى المحققيف ضبطيما لما

ذكرتيو سأشير إليو في مكضعو .
أف ُّ
كقاؿ ابف فارس (( :فمعظـ الباب َّ
كد ىب ىر
الديبر خبلؼ القييبؿَََ ى
الحديث عف فبلف :
ت
ى
آخره  ،كىك يديب يرهي  ،ى
كد ىب ٍر ي
النيار ك ى
أدب ىر  ،كذلؾ إذا جاء ي
ي
ألف ً
إذا َّ
ّْ
ت بو عنو  ،كىك مف الباب ؛ َّ
األك ىؿ ،
اآلخر
دب ير َّ
حدثٍ ي
المحدث ىي ي
بكر  ،كعمى ذلؾ يفسَّر قكلو
يجيء خمفوَََكالدابر  :التابع  ،يقاؿ  :ىد ىب ىر يد نا
النيار))(ٔ) كفي ىذه القراءة
(كالمٍَّي ًؿ إً ٍذ أ ٍىد ىب ىر){المدثر  }ّّ :يقكؿ تبع
ى
تعالى ى
(كالمٍَّي ًؿ إً ٍذ أ ٍىد ىب ىر) المثبتة في مقاييس المغة تصحيؼ  ،كالصحيح إثبات القراءة
ى
َّ
ً
ً
(كالمٍيؿ إذا ىد ىب ىر) .
األخرل ى

بكر  :تبعو مف كرائوَََكدابرة
((كدب ىره ىي ٍديب يره يد نا
كقاؿ ابف سيده
ى
كي ٍديب يره  :تبل يديب ىرهي  ،كجاء يدبرىـ  :أم :
قكبوَََ ى
كد ىب ىرهي ىي ٍدبًيره ى
اإلنساف  :يع ٍر ي
((كديب ير الشيء ًخبلؼ القييبؿ  ،ككنى بيما عف
يتبعيـ)) (ٕ) كقاؿ الراغب :
ي
كديبهر  ،كجمعو أدبارَََكقرئ
العضكيف المخصكصيف  ،كيقاؿ  :يد ٍبهر ي

(ٖ )
الن يج ً
الن يج ً
(كًا ٍد ىب ىار ُّ
(ك ٍأد ىب ىار ُّ
كـ){الطكر  }ْٗ :فػ(إدبار) مصدر مجعكؿ
كـ)
ى
ى
ً
ّْ
فجمعه  ،كيشتؽ منو تارة
ظرفنا نحك ىم ٍق ىد ىـ
كخ ى
الحاج ي
فكؽ النجـ  ،كمف ق أر أدبار ٍ

باعتبار ىد ىب ىر الفاعؿ  ،كتارة باعتبار ىد ىب ىر المفعكؿ  ،فمف األكؿ قكليـ  :ىد ىب ىر
اليدؼ  :سقط
السيـ
فبلف  ،كأمس الدابر  ،كباعتبار المفعكؿ قكليـ  :ىد ىب ىر
ى
ي
ّْ
إما
القكـ  :صار خمفيـَََكالدابر يقاؿ
لممتأخر كلمتابع َّ ،
خمفو  ،ى
كد ىب ىر ه
فبلف ى
باعتبار المكاف  ،أك باعتبار الزماف  ،أك باعتبار المرتبةَََكالتدبير :

(ُ ) مقاييس المغة ص َّٖ
(ِ ) المحكـ ُُّْ-َُّ/
الن يج ً
(ك ٍأدىب ىار ُّ
كـ) بالفتح قراءة شاذة
(ّ ) ى
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التفكير في يدبر األمكر  ،قاؿ تعالى ( :فىاٍلم ىدبّْر ً
ات أ ٍىم نرا){النازعات  }ٓ :يعني
ي
ي ى
(ٕ )
)
ٔ
(
((كفي
أدبر  :أعرض ككلَّى يديب ىره))
مبلئكة مككمة بتدبير أمكر)) ((ك ى
حديث عمر رضي ا﵀ عنو  :كنت أرجك أف يعيش رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو
الرجؿ  :إذا بقيت
دبرت
دبرنا  ،أم  :يخمفنا بعد مكتنا  ،يقاؿ :
ى
ي
كسمـ حتى ىي ى
بعده)) (ٖ ) ((كفي صفة الغيث  :أرض مقبمة  ،كأرض مدبرة)) (ٗ ) ((كفي

ت
حديث الحج  :لك
استقبمت مف أمرم ما استدبرت ما س ٍق ي
ي
اليدم))(٘)((ك َّ
الد ىب ىراف (محركة) نجـَََ يس ّْم ىي ىد ىب ىرنانا ؛ ألنَّو ىي ٍديب ير الثريا  ،أم :
ٍ
()ٙ
يتبعو))
الدابر و ِ
اآلخر  :األكجو المذككرة مختمقة بطريقة الترادؼ  ،فقد جعؿ
الحيرم كالدامغاني الدابر في الكجو األكؿ بمعنى ً
اآلخر أك الغابر  ،في قكلو
ب اٍلعالى ًميف)  ،ك ً
ًً
ًَّ
ً
اآلخر
يف ظىمى يمكٍا ىكاٍل ىح ٍم يد لمٌو ىر ّْ ى ى
تعالى ( :فىقيطعى ىدابًير اٍلقى ٍكًـ الذ ى
كالغابر غير الدابر  ،كاف كانا مرادفيف لو قريبيف مف معناه  ،كالدليؿ عمى

فرقكا بينيا في التعريؼ  ،فقد قالكا في الدابر ما َّ
ذلؾ َّ
تقدـ ذكره
أف أىؿ المغة َّ
المتقدمةَََك ً
اآلخر ك و
و
ً
المتقدـ ك ّْ
ّْ
اآلخر :
اآلخرة نقيض
 ،كقالكا في اآلخر (( :ك ي
اآلخر  :ىك الباقي  ،ك ً
تاؿ لؤلكؿ)) (ٔ ) ((ك ً
الغائب)) ((() 2ك ً
اآلخر  :و
اآلخر :
(ُ ) المف ػػردات ص ُُٕ ُِٕ-كينظ ػػر  :عم ػػدة الحف ػػاظ ِ ْ-ّ/كبص ػػائر ذكم التميي ػػز
ِٖٕٓ-ٖٓٔ/
(ِ ) عمدة الحفاظ ِْ/
(ّ ) النياية في غريب الحديث كاألثر ُ ُٓٓ/كالحديث أخرجو البخارم
(ْ ) النياية في غريب الحديث كاألثر َُِْ/
(ٓ ) النياية في غريب الحديث كاألثر ِ ُِْ/كالحديث أخرجو البخارم
(ٔ ) تاج العركس ُُُُْ/
(ٕ ) العيف لمخميؿ ص َِ
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(ٕ)
ً
ّْ
يقابؿ بو
خبلؼ األكؿ  ،كنقيض
قابؿ بو َّ
األكؿ  ،ى
كآخر ى
المتقدـ)) ((كآخر يي ى
أف ً
الكاحد))(ٖ) كالدليؿ الثاني عمى َّ
اآلخر غير الدابر عدـ صحة كقكع الثاني

مثبل أف يقع الدابر
مكقع األكؿ  ،كيؤدم معناه في تراكيب كثيرة  ،فبل يصح ن
اىر كاٍلب ً
َّ ً
ً
اط يف ىك يى ىك بً يك ّْؿ
(ى ىك َّ
مكقع اآلخر في قكلو تعالى  :ي
األك يؿ ىكاألخ ير ىكالظ ي ى ى
ألف ً
و ً
يـ){الحديد َّ }ّ :
اآلخر ىنا ىك ا﵀ سبحانو  ،ككذلؾ قكلو تعالى
ىش ٍيء ىعم ه
ً
ً
ً
الن ً
(ك ًم ىف َّ
يف){البقرة }ٖ :
آمَّنا بًالمٌو ىكبًاٍل ىي ٍكًـ اآلخ ًر ىك ىما يىـ بً يم ٍؤ ًمن ى
اس ىمف ىيقيك يؿ ى
ى
فالمقصكد باليكـ ً
اآلخر ىنا يكـ القيامة  ،أك الدار اآلخرة  ،كلك قيؿ  :كباليكـ

أسا عمى عقب ؛ َّ
ألف اليكـ الدابر ينطبؽ عمى الدنيا
الدابر  ،لتغيَّر المعنى ر ن
تحؿ الدابرة محؿ ً
ال عمى اآلخرة  ،ككذلؾ ال يصح أف َّ
اآلخرة في نحك قكلو
ً ًَّ
يف ا ٍشتىىركٍا اٍل ىح ىياةى ُّ
اب ىكالى
الد ٍن ىيا بًاآلى ًخ ى ًرة فىبلى يي ىخفَّ ي
ؼ ىع ٍنيي يـ اٍل ىع ىذ ي
تعالى ( :أيكلىػئ ىؾ الذ ى
ي
كف){البقرة }ٖٔ :
نص ير ى
يى ٍـ يي ى

ؾ
((غ ىب ىر  :إذا بقي  ،قاؿ ا﵀ تعالى ( :إًَّنا يم ىنجُّك ى
كقالكا في الغابر  :ى
ىىمى ىؾ إًال ام أرىتى ىؾ ىك ىان ٍ ً
يف){العنكبكت (( ) ٗ( ))}ّّ :كالغابر :
ىكأ ٍ
ت م ىف اٍل ىغابً ًر ى
ٍى
ىىمىو أ ٍ ً
يف {َُٕ}
الماكث بعد
مضي ما ىك معو قاؿ تعالى ( :فىىنج ٍ
َّي ىناهي ىكأ ٍ ي
ىج ىمع ى
ٌ
إًال عج نا ً
يف){الشعراء  }ُُٕ-َُٕ :يعني  :فيمف بقي كلـ يسر
ىي
كز في اٍل ىغابً ًر ى
مع لكط))

(٘)

كالدابر كما تقدـ تعريفو التابع الذم يتبع مف قبمو كيخمفة في سيرتو
كعممو  ،فالقرآف الكريـ استعمؿ لفظ الدابر في قكلو تعالى ( :فىقي ًط ىع ىدابًير اٍلقى ٍكًـ

(ُ ) مقاييس المغة ص َّ
(ِ ) لساف العرب ُٔٓ/
(ّ ) المفردات لمراغب ص ُٕ
(ْ ) مقاييس المغة ص َْٕ
(ٓ ) المفردات ص ُّٕ
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ًَّ
يف ظىمى يمكٍا) كنحكه ؛ َّ
ألف المراد قطع دابر الذيف تبعكا ىمف قبميـ  ،كخمفكىـ
الذ ى
في الظمـ  ،فالدابر يعني التالي كالتابع  ،كتتمة ىمف خمفو في فعمو  ،كليس
اآلخر  ،كالغابر  ،فجع يؿ الدابر بمعنى ً
كذلؾ ً
اآلخر أك الغابر تحريؼ لداللتو

في المغة كالتفسير

كج ىعبل الدبر في الكجو الثاني بمعنى الظير  ،في
الدبر والظير  :ى
ً
كاآلخر غير الدبر  ،كاف كاف
(ك ىمف يي ىكلّْ ًي ٍـ ىي ٍك ىمئًوذ يديب ىرهي) كالظير
قكلو تعالى  :ى
أيضا َّ
فرقكا بينيما
أف أىؿ المغة َّ
مردافنا لو قر نيبا مف معناه  ،كالدليؿ عمى ذلؾ ن

الديبر ما تقدـ َّ ،
بأنو خبلؼ القييبؿ  ،كقالكا
في التعريؼ  ،فقد قالكا في ي
((كالظير مف ّْ
ظير لبطف  ،كيقاؿ :
األمر نا
كؿ شيء خبلؼ البطفَََكقمَّب
ى

البطفَََكيقاؿ  :بصير الظير كالبطف  ،قاؿ بعضيـ :
يد
ض ًرب ز ه
ي
الظير ك ى
ى
الظير لفظ القرآف  ،كالبطف تأكيموَََكالظاىر خبلؼ الباطفَََكفي
اىر كاٍلب ً
َّ ً
ً
اط يف ىك يى ىك بً يك ّْؿ ىش ٍي وء
(ى ىك َّ
التنزيؿ العزيز  :ي
األك يؿ ىكاألخ ير ىكالظ ي ى ى
(ٔ)
ً
يـ){الحديد ))}ّ :
ىعم ه

(ك ىمف
فالقرآف الكريـ استعمؿ الدبر مف دكف الظير في قكلو تعالى  :ى
يي ىكلّْ ًي ٍـ ىي ٍك ىمئًوذ يديب ىرهي) َّ
ألنو أراد أف يككف خبلؼ القبؿ  ،ال خبلؼ البطف  ،كبيذا
المعنى جاء في كبلـ العرب  ،فقد كرد قكليـ  :يمقبًؿ غير يم ٍدبًر  ،كلـ يرد :
أقب ىؿ كقىىب ىؿ بًػ  :ىد ىب ىر
مقبؿ غير يم ٍ
ظ ًير  ،كقكليـ  :أقبؿ الراكب كأدبر  ،كقرنكا  :ى
ىدبر  ،كقكليـ  :قبَّح ا﵀ ما قىىب ىؿ منو كما ىد ىب ىر (ٕ) ((كعف أبي ىريرة رضي
كأ ى
مت في سبيؿ ا﵀
أيت إف قيتً ي
ا﵀ عنو قاؿ رجؿ لمنبي صمى ا﵀ عميو كسمـ  :أر ى

م ً
قببلن غير يمدبًر  ،أيكفّْر ا﵀ عني سيئاتي ؟ قاؿ  :نعـ  ،ثـ سكت ساعة ،
ي
أيت
قمت ؟ قاؿ  :أر ى
قاؿ  :أيف السائؿ آنفنا ؟ فقاؿ الرجؿ فيا أنا ذا  ،قاؿ  :ما ى
(ُ ) لساف العرب ََِٗ-ُٖٗ/
(ِ ) ينظر  :معاني القرآف لمفراء ّ ٖٗ/كمعاني القرآف لؤلخفش ص ََّ
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مت في سبيؿ ا﵀ يمقبًبلن غير يمدبًر  ،أيكفّْر ا﵀ عني سيئاتي ؟ قاؿ  :نعـ
إف قيتً ي
سارني بو جبريؿ آنفناٍ  .لمنسائي)) (ٔ ) فالمراد مف الدبر في قكلو
ٌإال الديف َّ
(ك ىمف يي ىكلّْ ًي ٍـ ىي ٍك ىمئًوذ يديب ىرهي) الدبر بعينيا  ،كجعميا بمعنى الظير تحريؼ
تعالى  :ى
لداللتيا في المغة كالتفسير
كجع ىؿ الحيرم األدبار في الكجو الثالث بمعنى المنيزميف  ،في قكلو
ى
(كًاف ييقىاتًميك يك ٍـ يي ىكلُّك يك يـ األ يىد ىب ىار) كىك كشاىد الكجو السابؽ معنى
تعالى  :ى
كتفسير  ،قاؿ الطبرم في تفسير شاىد ىذا الكجو  ،الكجو الثالث ،
نا
كتركيبا
ن
ً
(كًاف ييقىاتميك يك ٍـ يي ىكلُّك يك يـ األ يىد ىب ىار) يعني بذلؾ :
آية آؿ عمراف (( :قكلو تعالى  :ى
يزمكا عنكـ فيكلككـ أدبارىـ
كاف يقاتمكـ أىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل يي ى
(ي ىكلُّك يك يـ األ يىد ىب ىار) كناية عف انيزاميـ ؛ َّ
ألف المنيزـ
انيزاما  ،فقكلو تعالى  :ي
يحكؿ ظيره إلى جية الطالب ىرنبا إلى ممجأ  ،كمكئؿ يئؿ إليو منو  ،خكفنا
ّْ
عمى نفسو  ،كالطالب في أثره  ،فدبر المطمكب حينئذ محاذم كجو الطالب

اليازمة))

(ٕ)

(يا
كقاؿ في تفسير شاىد الكجو السابؽ الكجو الثاني  ،آية األنفاؿ  :ى
ًَّ
ً
ًَّ
كى يـ األ ٍىد ىب ىار {ُٓ} ىك ىمف
يف ىكفىيركٍا ىز ٍحفان فىبلى تيىكلُّ ي
آمينكٍا إً ىذا لىقيتييـ الذ ى
أىيُّيىا الذ ى
يف ى
ًو
ييكلّْ ًيـ ىيكمئًوذ يديبره إًالَّ متى ىحّْرفان لًّْقتى و
ض وب ّْم ىف المٌ ًو
اؿ أ ٍىك يمتى ىحّْي انز إًلىى ف ىئة فىقى ٍد ىباء بً ىغ ى
ىي
ي
ى ٍ ٍى
كمأٍكاه جينَّـ كبًٍئس اٍلم ً
ص يير){األنفاؿ (( }ُٔ-ُٓ :يقكؿ  :فبل تكلٌكىـ
ىى ى ي ى ى ي ى ى ى
ظيكركـ فتيزمكا عنيـ  ،كلكف اثبتكا ليـ َّ
(ك ىمف يي ىكلّْ ًي ٍـ
فإف ا﵀ معكـ عمييـ ى
ىي ٍك ىمئًوذ يديب ىرهي) يقكؿ  :كمف يكلٌيـ منكـ ظيرهَََكاختمؼ أىؿ العمـ في حكـ
(ك ىمف يي ىكلّْ ًي ٍـ ىي ٍك ىمئًوذ يديب ىرهي) ىؿ ىك خاص في أىؿ بدر  ،أـ ىك في
قكلو تعالى ى

(ُ ) جمػػع الفكائػػد مػػف جػػامع األيصػػكؿ كمجمػػع الزكائػػد لمحػػافظ الييثمػػي ِ ٖ/رقػػـ الحػػديث
َُِٔ

(ِ ) جامع البياف ِْٔ/
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جميعا  ،فقاؿ قكـ  :ىك ألىؿ بدر خاصةَََكقاؿ آخركف  :بؿ
المؤمنيف
ن
(ٔ)
ىذه اآلية حكميا عاـ في ّْ
منيزما))
العدك
كؿ مف كلى الدبر عف
ّْ
ن
(((كًاف ييقىاتًميك يك ٍـ يي ىكلُّك يك يـ األ يىد ىب ىار)
كقاؿ الكاحدم في آية آؿ عمراف  :ى
أم  :ينيزمكف فيجعمكف مآخيرىـ مما يميكـ))(ٕ) كقاؿ في آية األنفاؿ (( :قاؿ
كى يـ
الزجاج  :إذا كافقتمكىـ لمقتاؿ فبل تنيزمكا كىك قكلو تعالى ( :فىبلى تيىكلُّ ي
(ك ىمف يي ىكلّْ ًي ٍـ ىي ٍك ىمئًوذ يديب ىرهي) يرل َّأنو
األ ٍىد ىب ىار) أم  :ال تجعمكا ظيكركـ مما يمييـ ى
(ٖ)
منيزـ))
(((كًاف ييقىاتًميك يك ٍـ يي ىكلُّك يك يـ األ يىد ىب ىار)
كقاؿ البيضاكم في آية آؿ عمراف  :ى
( ٗ)
كى يـ األ ٍىد ىب ىار) باالنيزاـَََأم :
ينيزمكا)) كقاؿ في آية األنفاؿ (((فىبلى تيىكلُّ ي
(٘)
كتدبكف إلييـ فبل تنيزمكا))
يدبكف إليكـ ػ ٌ
إذا لقيتمكىـ مت ازحفيف ٌ ،
فشاىد الكجو الثالث كشاىد الكجو الثاني  ،تركيبيما كسياقيما كاحد ،

كمعناىما كاحد  ،كالكناية في كمييما كاحدة

(ك ىمف
يككف الدبر في شاىد الكجو الثاني ى

 ،كتفسيرىما كاحد  ،فإذا َّ
صح أف
يي ىكلّْ ًي ٍـ ىي ٍك ىمئًوذ يديب ىرهي) بمعنى الظير
أف يككف في شاىد الكجو الثالث

كبتقدير  :كمف يكلٌيـ يكمئذ ظيره َّ ،
صح
(كًاف ييقىاتًميك يك ٍـ يي ىكلُّك يك يـ األ يىد ىب ىار) بيذا المعنى نفسو كبتقدير  :كاف يقاتمككـ
ى
يكلٌككـ الظيكر ،كاذا َّ
صح أف يككف بمعنى المنيزميف في شاىد الكجو الثالث
كبتقدير  :كاف يقاتمككـ يكلٌككـ منيزميف َّ ،
صح أف يككف بيذا المعنى نفسو

منيزما  ،فكتب الكجكه ىذه
في شاىد الكجو الثاني كبتقدير  :كمف يكلٌيـ يكمئذ
ن
(ُ ) جامع البياف ِّٗٗ-ِّٔ/
(ِ ) الكسيط َُْٖ/
(ّ ) الكسيط ِ ْْٖ/كينظر  :معاني القرآف كاعرابو لمزجاج ِِّٖ/
(ْ ) أنكار التنزيؿ ِّّ/
(ٓ ) أنكار التنزيؿ ّّٓ/
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خدمت كتاب ا﵀  ،أـ َّأنيا
 ،أتراىا كما ادعى الزركشي كمحققكىا كتب لغة
ٍ
عبثت بكتاب ا﵀ ؟!
كتب ليك كلى ًعب
ٍ

كأدخؿ الدامغاني الشاىديف في ىذا الكجو كالذم قبمو ضمف كجو
شاىدا ثالثنا ( :كًاف ىك ً
يصوي قي َّد ًمف
كاحد  ،ىك الظيكر  ،كأضاؼ إلييما
ن
ى ٍ ى
اف قىم ي
اب
استىىبقىا اٍل ىب ى
(ك ي
يديب ور){يكسؼ  }ِٕ :كىذا الشاىد ىك ضمف قكلو تعالى  :ى
كقى َّد ٍ ً
ّْد ىىا لى ىدل اٍل ىب ً
ىىمً ىؾ
اب قىالى ٍ
يصوي ًمف يديب ور ىكأىٍلفىىيا ىسي ى
ت ىما ىج ىزاء ىم ٍف أى ىر ىاد بًأ ٍ
ت قىم ى
ى
سكءا إً ٌال أىف يسجف أىك ع ىذ ه ً
اؿ ًى ىي ىرىاكىدتٍنًي ىعف َّن ٍف ًسي ىك ىش ًي ىد
يـ {ِٓ} قى ى
يٍىى ٍ ى
يى ن
اب أىل ه
ً
ً
ً
ً
ً
ىش ً
و
يف {ِٔ}
ص ىدقى ٍ
اى هد ّْم ٍف أ ٍ
ت ىك يى ىك م ىف ال ىكاذبً ى
ىىميىا ًإف ىك ى
يصوي قي َّد مف قييبؿ فى ى
اف قىم ي
ًً
ً
كًاف ىك ً
يف){يكسؼ }ِٕ-ِٓ :
يصوي قي َّد ًمف يديب ور فى ىك ىذ ىب ٍ
ت ىك يى ىك مف الصَّادق ى
ى ٍ ى
اف قىم ي
فسياؽ اآلية كاضح في َّأنو أراد مف الدبر الذم ىك خبلؼ القبؿ  ،ال الظير
الذم ىك خبلؼ البطف ؛ لذلؾ قاؿ ( :قي َّد ًمف يد يب ور) كقاؿ ( :قي َّد ًمف قييب وؿ)
كجع ىؿ الحيرم األدبار  ،كاإلدبار في
األدبار واإلدبار والخمؼ  :ى
ّْحوي ىكأ ٍىد ىب ىار
الكجو الرابع بمعنى ىخٍم ى
(ك ًم ىف المٍَّي ًؿ فى ىسب ٍ
ؼ  ،في قكلو تعالى  :ى
(ك ًم ىف المٍَّي ًؿ
((خٍم ى
ُّجكد) كجعمو بتقدير  :ى
الس ي
ؼ صبلة المغرب)) كقكلو تعالى  :ى
الن يج ً
ّْحوي ىكًا ٍد ىب ىار ُّ
كـ) كجعؿ الدامغاني ىذا الكجو بمعنى  :عقب شيء ،
فى ىسب ٍ
الع ًقب َّ :
مؤخر القدـ  ،كجاء في الحديث نيي المصمي أف يضع أىٍل ىيتيو عمى
ك ى
ىع ًقبيو  ،كجئتؾ في ىع ًقب الشير بفتح العيف ككسر الباء  ،أك سككنيا  ،أم :
بقيت منو عشرة أك أقؿ  ،كجئتؾ عقب رمضاف  ،أم  :آخره  ،كفي
ألياـ
ٍ
حديث عمر رضي ا﵀ عنو َّأنو سافر في عقب رمضاف  ،أم  :في آخره ،
كقد بقيت منو بقية  ،كفي المزىر  :في عقب ذم الحجة  ،يقاؿ بالفتح
(ٔ)

كالكسر لما قىيرب مف التكممة  ،كبضـ فسككف لما بعدىا
كد ىب ىر بعد
الدبر  ،تقكؿ  :أدبر القكـ  :إذا َّ
كلى أمرىـ فمـ يبؽ منو بقية  ،ى
(ُ ) ينظر  :لساف العرب َُ ُِْ/كتاج العركس ِّْٗ-ِْٕ/
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كقد تقدـ تعريؼ

كد ىب ىرت لو الريح بعدما قىىبمىت(ٔ) فالقرآف الكريـ استعمؿ اإلدبار ؛ َّ
ألنو
إقباؿ  ،ى
ما أراد آخر الصبلة بؿ انقضاءىا كتكلَّييا  ،فأمرنا سبحانو أف نسبحو بعيد
الفراغ منيا  ،ال قبيمو  ،كىذا المعنى يتعيَّف باستعماؿ اإلدبار كاألدبار ال

باستعماؿ العقب كاألعقاب  ،كالدامغاني مع َّأنو جعؿ ىذا الكجو بمعنى عقب
ُّجكد) قاؿ في
(ك ًم ىف المٍَّي ًؿ فى ىسب ٍ
ّْحوي ىكأ ٍىد ىب ىار الس ي
 ،كجعؿ مف شكاىده قكلو تعالى  :ى
ىذا الشاىد (( :يعني  :ىخٍمؼ السجكد  ،بعد صبلة المغرب)) كىذا خمط بيف
معنى الكجو  ،كمعنى شاىده  ،ككافؽ الحيرم في معناه كتقديره .
ُّجكد)
(كأ ٍىد ىب ىار الس ي
((قاؿ أبك العباس (ثعمب) في قكلو عز كجؿ  :ى
قاؿ  :اختار الكسائي في السجكد فتح األلؼ  ،عمى الجمع ؛ ألف لكؿ سجدة

يد ٍب نار  ،كالنجكـ ليا يد ٍبهر كاحد في السحر ،فتقكؿ (كًا ٍد ىب ىار ُّ ً
(كأ ٍىد ىب ىار
الن يجكـ) ى
ى
ُّجكد))) (ٕ) كىذا ما قاؿ بو بعض أىؿ المغة كالتفسير  ،فقد قاؿ الكاحدم :
الس ي
إدبار  :إذا كلَّى ،
الشيء نا
أدبر
ُّجكد) بكسر اليمزة  ،مصدر ى
(((كا ٍد ىب ىار الس ي
ي
ى
(ٖ )
كقاؿ ابف سيده :
ؼ))
كمف فتح اليمزة  ،جعمو جمع يديبر بمعنى ىخٍم ى

(كًا ٍد ىب ىار) فمف
((ك ي
(كأ ٍىد ىب ىار) ى
أدبار السجكد كادباره  :أكاخر الصمكات  ،كقد قرئ ى
(كًا ٍد ىب ىار) فمف باب  :خفكؽ
(كأ ٍىد ىب ىار) فمف باب ىخٍم ى
ؼ ككر ى
اء  ،كمف ق أر ى
ق أر ى

النجـ  ،قاؿ ثعمبَََ))

(ٗ)

أف غرض أىؿ المغة  ،كأىؿ التفسير مف تعريفيـ
ي
ذكرت غير مرة ٌ
لمفظ كتفسيره إيضاحو كفيـ معناه  ،ال عمى َّ
المعرؼ كالمفسّْر ،
أف المفظ
ّْ

المعرؼ كالمفسَّر بعينو  ،بخبلؼ أىؿ الكجكه  ،كا ٌال فكيؼ يصح أف
يعني
َّ

(ُ ) ينظر  :تاج العركس ُُُْٓ/
(ِ ) مجالس ثعمب ُ ّٖ/كينظر  :المحكـ كالمحيط األعظـ البف سيده َُّٗ/
(ّ ) الكسيط في تفسير القرآف المجيد ُُْٕ/
(ْ ) المحكـ كالمحيط األعظـ َُّٗ/
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ألف ِّ
نجعؿ األدبار بمعنى ىخمىؼ ككراء ؟! َّ
كبل مف اإلدبار  ،كاألدبار في
اآليتيف َّ
يدؿ ىنا عمى الزماف  ،كقد أجمع النحاة عمى َّ
ؼ  :مف ظركؼ
أف ىخٍم ى
المكاف المبيمة  ،كلـ يرد لمزماف  ،كىك مف أسماء الجيات الست  ،كىي :

فكؽ  ،كتحت  ،كيميف  ،كشماؿ  ،كأماـ أك قي َّداـ  ،كخمؼ أك كراء  ،كظرؼ
المكاف المبيـ ما لـ يكف لو أقطار تحصره  ،كنيايات تحيط بو  ،نحك :

جمست خمفؾ  ،كالمختص ما كاف لو ّّ
حد كنياية نحك  :الدار  ،كالمسجد ،
ي
(ٔ)
كالجامع  ،كالسكؽ
ُّجكد) بكسر
(كا ٍد ىب ىار الس ي
قاؿ القرطبي (( :ق أر نافع كابف كثير كحمزة ى
كلى  ،كق أر الباقكف :
نا
الشيء
اليمزة عمى المصدر مف أدبر
إدبار  :إذا َّ
ي
ُّجكد) بفتحيا جمع يديبر  ،كىي قراءة عمي كابف عباس  ،كمثاليا
(كأ ٍىد ىب ىار الس ي
ى
ب كأطناب  ،أك يد ٍبر  ،كقي ٍفؿ كأقفاؿ  ،كقد استعممكه ظرفنا  ،نحك  :جئتؾ
طيين ه
(كًا ٍد ىب ىار
في دبر الصبلة  ،كفي أدبار الصبلة  ،كال خبلؼ في آخر الطكر ى
الن يج ً
ُّ
كـ) َّأنو بالكسر مصدر  ،كىك ذىاب ضكئيا إذا طمع الفجر الثاني))
(ٖ )
كالمعنى  :فسبحو ((كقت إدبارىا مف آخر الميؿ  ،كقيؿ صبلة الفجر))
( ٕ)

ً
ُّجكد) بالفتح  ،كىك
(كأ ٍىد ىب ىار الس ي
(كًا ٍد ىب ىار الس ي
(كًا ٍد ىب ىار النُّ يجكـ) بالكسر  ،ى
ُّجكد) ى
ى
جمع يديبر  ،كبلىما يدؿ عمى الزماف  ،كمنصكب عمى الظرفية الزمانية ،
(ُ ) ينظػر  :المقتصػد فػي شػػرح رسػالة اإليضػاح  ،لعبػػد القػاىر الجرجػاني ُ ّٕٓ/كشػػرح
الممػػع فػػي النحػػك  ،ألبػػي الحسػػف البػػاقكلي ص ُٖٗ كشػػرح المفصػػؿ البػػف يعػػيش ُِْٔ/

كشػػرح شػػذكر الػػذىب فػػي معرفػػة كػػبلـ العػػرب البػػف ىشػػاـ ص ُِٓ كالمحػػرر فػػي النحػػك
لميرمي ِ ِْٖ/كالمنيؿ الصافي في شرح الكافي لمدماميني ِ ُٕٔ/كفرائد النحك الكسيمة
الدرة اليتيمة ص ِِٓ كشرح الم ٌككدم عمى اآلجركمية ص ْْٗ
شرح َّ
(ِ ) الجامع ألحكاـ القرآف ُِٕٔ-ِٓ/
(ّ ) فتح القدير ُِٕٓ/
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جئت ىم ٍق ىد ىـ الحاج  ،أم  :كقت مقدـ الحاج  ،كآتيؾ خفكؽ
كىك كقكليـ :
ي
النجـ  ،كصبلة الفجر  ،أم  :آتيؾ كقت خفكؽ النجـ  ،ككقت صبلة الفجر ،
سافرت كقت طمكع الشمس ُّ ،
ككؿ ىذا عمى
كسافرت طمكع الشمس  ،أم :
ي
ي
حذؼ كقت  ،أم  :كقت ذلؾ  ،كحذؼ المضاؼ في ىذا الباب ىك المستعمؿ

في أكثر الكبلـ ؛ َّ
ألنو يقكلكف  :جئتؾ يديب ىر الشير  ،كفي يديب ًره  ،كجئتؾ يديب ىر
ً
ب الصبلة  ،كالجمع أدبار  ،كيقاؿ  :جئتؾ أدبار الشير ،
الصبلة  ،أم  :ىعق ى
كفي أدباره  ،كجئتؾ أدبار الصبلة  ،كفي أدبارىا  ،أم  :في أعقابيا  ،كنحك

ىذه األسماء كالمصادر تجعؿ ظركفنا  ،عمى تقدير إضافة أسماء الزماف إلييا
ّْحوي ىكأ ٍىد ىب ىار
 ،كيحذؼ
(ك ًم ىف المٍَّي ًؿ فى ىسب ٍ
ن
اتساعا في الغالب  ،فقكلو تعالى  :ى
ُّجكد) تقديره  :كمف الميؿ فسبحو ككقت أدبار السجكد  ،كقكلو تعالى :
الس ي
الن يج ً
ّْحوي ىكًا ٍد ىب ىار ُّ
كـ) تقديره  :كمف الميؿ فسبحو ككقت إدبار
(ك ًم ىف المٍَّي ًؿ فى ىسب ٍ
ى
النجكـ  ،كفي ىاتيف اآليتيف أمر مف ا﵀ جؿ ذكره أف نسبحو بعد الفراغ مف
الصبلة

(ٔ)

فكيؼ تسنَّى لمحيرم  ،كالدامغاني جعؿ ظرؼ الزماف بتقدير ظرؼ

ؼ صبلة المغرب)) ((كخمؼ
((خٍم ى
المكاف ؟! ككيؼ يصح تقديرىما  :ى
السجكد)) ؟! َّ
ألف صبلة المغرب كالسجكد عبلقتيا بالزماف ال بالمكاف ؛ فمف

غير المفيد  ،بؿ مف الغمط النحكم أف تقكؿ  :أزكرؾ خمؼ صبلة المغرب ،

(ُ ) ينظػ ػػر  :إع ػ ػراب الق ػ ػرآف لمنحػ ػػاس ص َُِٔ كص َُْٖكمعػ ػػاني الق ػ ػراءات ألبػ ػػي

منصكر األزىرم ص ُْٔ كالحجة في عمػؿ القػراءات السػبع ألبػي عمػي النحػكم ّْٖٔ/

 ْْٖ ،كمشػػكؿ إع ػراب الق ػرآف لمكػػي بػػف أبػػي طالػػب القيسػػي ِ ِّٗ/كالكشػػؼ عػػف كجػػكه
القراءات السبع كعمميا لمقيسي ِ ِٖٔ-ِٖٓ/كالتبياف فػي إعػراب القػرآف لمعكبػرم ُِْٕ/
 ِْْ ،كش ػػرح المفص ػػؿ الب ػػف يع ػػيش ُ َّْ/كش ػػرح كافي ػػة اب ػػف الحاج ػػب لرض ػػي ال ػػديف
االسترابادم ِ ِْ/كفتح القدير لمشككاني ٓٗٗ/
181

ؼ السجكد  ،كالصحيح أف تقكؿ  :أزكرؾ بعد صبلة المغرب  ،أك بعد
أك خٍم ى
السجكد
كفضبل عف ىذا الخطأ النحكم  ،ما الداعي كما المسكغ إلى القكؿ
ن
ُّجكد)
(ك ًم ىف المٍَّي ًؿ فى ىسب ٍ
ّْحوي ىكأ ٍىد ىب ىار الس ي
بالكجو الذم يقتضي جعؿ قكلو تعالى  :ى
(ك ًم ىف المٍَّي ًؿ
كخٍم ى
بتقدير  :كمف الميؿ فسبحو ى
ؼ السجكد ٍ ،
كجع ىؿ قكلو تعالى  :ى

الن يج ً
ّْحوي ىكًا ٍد ىب ىار ُّ
ؼ النجكـ ؟! فأيف كبلـ
كخٍم ى
كـ) بتقدير  :كمف الميؿ فسبحو ى
فى ىسب ٍ
ا﵀ مف ىذيف التقديريف ؟! لً ىـ ال نبقي المفظ القرآني عمى بابو كداللتو ،
كنكتفي بشرحو كتفسيره كما ىك الحاؿ في كتب التفسير مف دكف إدخالو في

باب الكجكه ؟!

كالقرآف الكريـ استعمؿ لفظ أدبار السجكد  ،كادبار السجكد ؛ َّ
ألنو أراد

تسبيحو في أعقابيا  ،أم  :أراد أف يعيَّف معنى تسبيحو بعد الفراغ مف

الصبلة مباشرة  ،كلك استعمؿ ظرؼ زماف مبيـ عمى شاكمة ظرؼ المكاف

َّ
المتد كقت األمر بالتسبيح
ػ(ب ٍع ىد) لـ يتعيَّف ىذا المعنى  ،بؿ
(خٍم ى
المبيـ ى
ؼ) ك ى
حتى كقت الصبلة التي تمييا .

ؼ تحريؼ لمتركيب القرآني داللة
فجعؿ اإلدبار كاألدبار بمعنى ىخٍم ى
كنحكا  ،كتحكيمو مف كبلـ بميغ إلى كبلـ ركيؾ ال تجده إال في كبلـ
كلغة
ن
العكاـ
ب  ،في قكلو
كجعؿ كبلىما أدبر في الكجو الخامس بمعنى ىذ ىى ى
(كالمٍَّي ًؿ إً ٍذ أ ٍىد ىب ىر) ((ق أر ابف كثير  ،كابف عامر  ،كأبك عمرك  ،كأبك
تعالى  :ى

أدب ىر
بكر عف عاصـ  ،كالكسائي  :إذا ىد ىب ىر  ،بفتح الداؿ  ،كق أر الباقكف  :إ ٍذ ى
 ،بقطع األلؼ كسككف الذاؿ))(ٔ) كذىب غير أدبر كاف كاف مرادفنا لو قر نيبا
(ُ ) معاني القراءات ألبي منصكر األزىرم ص ُّٓ كينظر  :الحجة في عمػؿ القػراءات
السبع ألبي عمي النحكم ْ ْْٖ/كالكشؼ عف كجكه القراءات السبع لمقيسي ِِْٕ/
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مف معناه  ،فيجب إبعاده عف باب الكجكه الذم يقتضي القكؿ بمعنى الكجو

عمى سبيؿ القطع كالتعييف  ،كادخالو في باب التفسير الذم تتعدد فيو األقكاؿ
 ،كالمرادفات التي يراد منيا إيضاح المعنى ال تعيينو  ،قاؿ ابف الجكزم

((كىؿ معنى القراءتيف كاحد أـ ال ؟ فيو قكالف :
كثعمب .

أحدىما  :أنيما لغتاف بمعنى كاحدَََىذا قكؿ الفراء  ،كاألخفش ،

كالثاني َّ :
أدب ىر بمعنى
(د ىب ىر) بمعنى ىخمى ى
أف ى
ؼ(بفتح الخاء كالبلـ) ك ى
كلَّى يقاؿ  :دبرني فبلف جاء خمفي  ،كالى ىذا المعنى ذىب أبك عبيدة كابف

قتيبة))

(ٔ)

(كالمٍَّي ًؿ إً ٍذ أ ٍىد ىب ىر) قرأىا ابف عباس :
قاؿ الفراء (( :كقكلو تعالى  :ى
(كالمٍَّي ًؿ إًذا ىد ىب ىر) كمجاىد كبعض أىؿ المدينة كذلؾ  ،كقرأىا كثير مف
ى
النيار
(كالمٍَّي ًؿ إً ٍذ أ ٍىد ىب ىر)َََكال أراىما ٌإال لغتيف  ،يقاؿ  :ىد ىب ىر
ي
الناس  :ى
الصيؼ كأدبر  ،ككذلؾ قىىب ىؿ كأقب ىؿ  ،فإذا قالكا  :أقبؿ الراكب كأدبر ،
الشتاء ك
ي
ك ي
(ٕ)
لـ يقكلكه ٌإال بألؼ  ،كاَّنيما في المعنى عندم لكاحد))
كدب ىر في القراءتيف بمعنى كاحد  ،يقاؿ  :ىد ىب ىر
أدب ىر ٌ
فالقكؿ األكؿ جعؿ ى
(ٖ)
ذاىبا
أدب ىر  :إذا تكلَّى أك بمعنى  :إذا َّ
ك ٌ
تكلى ن

(ُ ) زاد المسير ُِٖٓ/
(ِ ) معاني القرآف ّٖٗ/
(ّ ) ينظػػر  :معػػاني الق ػرآف لؤلخفػػش ص ََّ كجػػامع البيػػاف لمطبػػرم ِٗ ُّٗ/كمعػػاني
الق ػراءات ألبػػي منصػػكر األزىػػرم ص ُّٓ كالكشػػؼ عػػف كجػػكه الق ػراءات السػػبع ِّْٕ/
كأنػ ػ ػكار التنزي ػ ػػؿ لمبيض ػ ػػاكم ٓ ِِٔ/كم ػ ػػدارؾ التنزي ػ ػػؿ لمنس ػ ػػفي ص ََُّ كف ػ ػػتح الق ػ ػػدير
لمشككاني ٓ ُُْ/كركح المعاني لآللكسي ُٓ ُْٓ/كالتحرير كالتنكير ََِّٗ/
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(((كالمٍَّي ًؿ إً ٍذ أ ٍىد ىب ىر) إذا أدبر النيار فكاف في آخره
كقاؿ أبك عبيدة  :ى
يقاؿ  :دبرني  :جاء خمفي  ،كاذا أدبر  :إذا كلَّى)) (ٔ ) كفي ىذا النص

تصحيؼ يربؾ الباحث لـ ينتبو عميو المحقؽ  ،كال َّ
بد أف يككف في األصؿ
النيار فكاف في آخره يقاؿ :
(((كالمٍَّي ًؿ إذا ىد ىب ىر) إذا ىد ىب ىر
ى
عمى النحك اآلتي  :ى
دبرني  :جاء خمفي  ،كاذا أدبر  :إذا كلَّى)) كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ الطبرم :
النيار فكاف في آخره
(كالمٍَّي ًؿ إذا ىد ىب ىر) إذا ىد ىب ىر
ى
((كقاؿ بعض البصرييف  :ى
قاؿ  :يقاؿ  :دبرني  :جاء خمفي  ،كاذا أدبر  :إذا كلَّى)) (ٕ) كال َّ
شؾ َّ
أف
(((كالمٍَّي ًؿ إًذا ىد ىب ىر)
المقصكد ببعض البصرييف أبك عبيدة  ،كقاؿ ابف قتيبة  :ى
كخمىفىني  :إذا
أم  :جاء بعد النيار  ،كما تقكؿ  :ىخمىفىو  ،يقاؿ  :ىد ىب ىرني فبلف ى
(ٖ )
(((كالمٍَّي ًؿ إًذا ىد ىب ىر){المدثر  }ّّ :أم  :تبع
جاء بعدم)) كفي المساف  :ى
(ٗ)

النيار قبمو))
ى
َّيت عميو َّأنو ال فرؽ بيف ىد ىب ىر ك ٍأد ىب ىر في
كالحقيقة ك ن
استنادا إلى ما نب ي
المعنى عند استعماؿ ٍّ
الزما  ،نحك  :ىد ىب ىر المي يؿ كأدبر  ،لكف
كؿ منيما ن
فعبل ن
متعديا  ،كبتقدير :
فعبل
أدب ىر ن
ن
الفرؽ بينيما يككف عند استعماؿ ىد ىب ىر مف دكف ى
النيار  ،كجاء بعده ،
ؼ
ىد ىب ىر المي يؿ
النيار  ،فصار بيذا التعدم بمعنى  :ىخمى ى
ى
ى
الميؿ
أيضا لك استعمؿ مثمو
أدب ىر ي
متعديا كبتقدير  :ى
ن
كيككف ٍأد ىب ىر بيذا المعنى ن

النيار ٌ ،إال أنَّو كما رأيت اقتصرت كتب المغة عمى ذكر أمثمة تعدم الفعؿ
ى

(ُ ) مجاز القرآف ص ُِٖ كىذا ىك النص كمػا ىػك مثبػت فػي مجػاز الفػرآف ألبػي عبيػدة
فػػي ىػػذه الصػػفحة  ،بتحقيػػؽ أحمػػد فريػػد المزيػػدم  ،الطبعػػة األكلػػى  ،دار الكتػػب العمميػػة ،

بيركت  ،لبناف ََِٔق=ُِْٕـ
(ِ ) جامع البياف ُِّٗٗ/
(ّ ) تفسير غريب القرآف البف قتيبة ص ْٕٗ
(ْ ) لساف العرب ُُِٓ-َُِ/
184

كد ىب ىره
الثبلثي مف دكف الرباعي  ،فقد كرد فييا ن
مثبل  :الدابر بمعنى التابع  ،ى

األثر  ،أك تبل يديب ىرهي  ،كجاء ىي ٍديب يريىـ  :أم  :يتبعيـ  ،كحتى ىي ٍديب ىرنا
ىي ٍديب يره  :تبع ى
اليدؼ :
السيـ
كد ىب ىر
ى
القكـ  ،أم  :صار خمفيـ  ،ى
 ،أم  :يخمفنا  ،ى
ي
كد ىب ىر فبلف ى

سقط خمفو  ،كا َّلد ىبراف نجـ ىي ٍديب ير الثريا  ،فقد كردت ىذه األمثمة في ىد ىب ىر  ،ىيدبر
الم ٍدبًر
(بفتح الياء) كلـ يرد نحكىا في ٍأد ىب ىر ييدبر (بضـ الياء) فمـ يرد ن
مثبل  :ي
بمعنى التابع  ،أك أدبره يي ٍدبره  ،أك جاء يي ٍدبرىـ  ،أك حتى يي ٍد ىبرنا  ،أك أدبر

سر قكؿ
سيـ
فبلف
اليدؼ  ،أك يي ٍديب ير الثريا  ،فيذا ىك ُّ
ى
القكـ  ،أك أدبر ال ي
ى
أدب ىر بمعنى تكلَّى ،
الفريؽ الثاني الذم ذىب إلى التفريؽ بينيما  ،بجعؿ ى
ؼ أك تبع .
كجعؿ ىد ىب ىر بمعنى ىخمى ى
(كالمٍَّي ًؿ إً ٍذ أ ٍىد ىب ىر)
فػقد جعؿ الحيرم كالدامغاني أدبر في قكلو تعالى  :ى
بمعنى ذىب  ،كجعمو أىؿ التفسير بمعنى تكلَّى  ،ك(ذىب) ك(تكلَّى)  ،لفظاف

ػ(د ىب ىر) ك(أدبر) كك هؿ منيما ال يمثؿ الدبر أك اإلدبار بعينو  ،بؿ
مرادفاف ل ى
المعنى القريب منو  ،فيما مف ىذا الجانب كما جاز أف نجعؿ أدبر بمعنى
ذىب  ،جاز بالقدر نفسو أف نجعمو بمعنى تكلىى  ،كاألكلى جعمو بمعنى تكلَّى
ألنو ُّ
؛ َّ
يعد أقرب المعاني إليو  ،حتى َّإنو قي ًرف بو في المغة كفي التعريؼ ،
الشيء كتكلَّى  :أدبر  ،كتكلَّى عنو أعرض عنو ،
جاء في المساف (( :ككلَّى
ي
كقكلو :

عمي ّْ
بكده كأدبر لـ يصدر بإدباره يكّْدم
امرؤ كلَّى َّ
إذا ما ه
َّ
يف){التكبة }ِٓ :
كالتكلية تككف انص ارفنا  ،قاؿ ا﵀ تعالى ( :ثيَّـ ىكل ٍيتيـ ُّم ٍدبً ًر ى
الشيء
(ي ىكلُّك يك يـ األ يىد ىب ىار){آؿ عمراف ُُُ}َََكقد كلَّى
ككذلؾ قكلو تعالى  :ي
ي
تكلى ُّ
كمدبرا))(ٔ) كمع َّ
يعد أقرب المعاني إلى أدبر
كتكلَّى  :إذا ذىب ىارنبا
أف َّ
ن
َّ
قائما بينيما ؛ َّ
ألف المفظ القرآني
فإنو ال يعنيو بعينو  ،بؿ يبقى الفرؽ الداللي ن
(ُ ) لساف العرب ُِٖٓٓ-ِْٖ/
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ال يطابؽ معناه ٌإال المفظ نفسو  ،فبيف أدبر كىذه المعاني المرادفة فرؽ ظاىر
 ،كىك َّ
عامة
أف ذىب الشيء  ،كتكلَّى  ،كمضى  ،كانقضى  ،تعني بصفة َّ
الشيء فيعني َّأنو
أما أدبر
االبتعاد عف الشيء كاإلعراض كاالنصراؼ عنو َّ ،
ي
كالَّؾ دبره  ،فيككف كناية عف انيزامو منؾ  ،أك تكلَّيو عنؾ  ،فجعؿ أدبر
بمعنى ذىب كقصره عمى ىذا المعنى تحريؼ متعمد لداللتو .

كجعؿ الدامغاني األدبار في الكجو السادس يعني أدياف آبائيـ
ى
ًَّ
يف ٍارتى ُّدكا ىعمىى أ ٍىد ىب ًارًىـ) قاؿ الطبرم :
السابقة  ،في قكلو تعالى ( :إً َّف الذ ى
ًَّ
يف ارتى ُّدكا ىعمىى أ ٍىد ىب ًارًىـ) يقكؿ ا﵀ عز َّ
كجؿ َّ :
إف
((كقكلو تعالى ( :إً َّف الذ ى ٍ

كفار با﵀ مف بعد ما تبيَّف ليـ
نا
الذيف رجعكا القيقرم عمى أعقابيـ
(ٔ)
كفارا)) (ٕ) فميس المراد إذف مف إدبارىـ ديف آبائيـ ،
الحؽ)) ((أم  :رجعكا ن
بؿ الرجكع كالتكلّْي إليو  ،عف ديف ا﵀  ،كىذا ىك اإلدبار بعينو
َّؾ ًفي اٍلقي ٍر ً
آف
ت ىرب ى
(كًا ىذا ىذ ىك ٍر ى
كجعمو في ىذا الكجو في قكلو تعالى  :ى
َّ
ً
كرا) يعني  :رجعكا إلى أصناميـ كعكفكا عمى
ىك ٍح ىدهي ىكل ٍكٍا ىعمىى أ ٍىد ىب ًارى ٍـ ينفي ن
أيضا ّْ ،
عما رجعكا إليو
بغض النظر َّ
عبادتيا  ،كىذا الرجكع ىك اإلدبار بعينو ن

رجكعا إلى أصناميـ
 ،كلـ أجد في كتب التفسير ىذا التقييد بأنَّو كاف
ن
كالعككؼ عمى عبادتيا ؛ َّ
ألنيـ ىـ عمى ىذا الحاؿ قبؿ أف يذكر الرسكؿ
صمى ا﵀ عميو كسمـ ربو  ،كيدعك إلى تكحيده  ،كينيى عف الشرؾ بو  ،كاَّنما

(ُ ) جامع البياف ِٔٔٗ/
(ِ ) زاد المسير ُّٕٗ/
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المعنى كما جاء في كتب التفسير  :كاذا ذكرت ربؾ في القرآف كحده ىكلَّ ٍكٍا
(ٔ)

نفكر  ،كىرنبا مف استماع التكحيد
ىعمىى أعقابيـ نا
كجعؿ التدبر في الكجو السابع يعني ُّ
التفكر في قكلو تعالى ( :أىفىبلى
آف) كقد تقدـ َّ
أف ((التدبير  :ىنظىهر في عكاقب األمكر  ،كفبلف
كف اٍلقي ٍر ى
ىيتى ىدب يَّر ى
يتدبَّر أعجاز أمكر قد كلَّت صدكرىا  ،كاستدبر مف أمره ما لـ يكف استقبؿ ،

(ٕ)
أيضا
نا
أم  :نظر فيو
مستدبر فعرؼ عاقبة ما لـ يعرؼ مف صدره)) كتقدـ ن
أف ((التدبير  :التفكير في يدبر األمكر  ،قاؿ تعالى ( :فىاٍلم ىدبّْر ً
َّ
ات
ي
ي ى
أ ٍىم نرا){النازعات  }ٓ :يعني مبلئكة مككمة بتدبير أمكر))(ٖ) قاؿ الزمخشرم :

تأمميو كالنظر في أدباره  ،كما يؤكؿ إليو
آف) تى ىدب يُّر األمر ُّ :
كف اٍلقي ٍر ى
(((أىفىبلى ىيتى ىدب يَّر ى
(ٗ)
في عاقبتو كمنتياه  ،ثـ استعمؿ في ٍّ
تأمؿ))
كؿ ُّ

تدبر ؛ َّ
ألنو يعني :
فالتدبر كالتدبير مشتؽ مف الدبر  ،فالتدبر سمي نا
التفكير في يديبر األمكر  ،فالدبر كما اشتؽ منو يعني الدبر بعينو  ،كجعمو
بمعاني األكجو المذككره تحريؼ لداللتو

تقدـ اختبلؼ أىؿ المغة كالتفسير في داللة القراءتيف المتكاترتيف
َّ ً ً
)(كالمٍَّي ًؿ إًذا ىد ىب ىر){المدثر  }ّّ :كالذم أراه َّ
أف الفعؿ الرباعي :
(كالمٍيؿ إ ٍذ أ ٍىد ىب ىر ى
ى
أدبر ييدبر  ،فعؿ الزـ  ،كقكلؾ  :أدبر المي يؿ  ،معناه  :تكلَّى المي يؿ  ،فناسب

(ُ ) ينظر  :مجاز القرآف ألبي عبيػدة ص ُْٓكجػامع البيػاف لمطبػرم ُٓ َُٗ/كمعػاني
القػرآف كاع اربػو لمزجػاج ّ ُٗٗ/كالجػامع ألحكػاـ القػرآف لمقرطبػي َُ ُٗٓ/كأنػكار التنزيػؿ
لمبيضاكم ّ ِٕٓ/كفتح القدير لمشككاني ِّٖٕ/

(ِ ) العيف ص َِِٕٖٗ-
(ّ ) المف ػػردات ص ُُٕ ُِٕ-كينظ ػػر  :عم ػػدة الحف ػػاظ ِ ْ-ّ/كبص ػػائر ذكم التميي ػػز
ِٖٕٓ-ٖٓٔ/
(ْ ) الكشاؼ ُِٓٗ/
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(كالمٍَّي ًؿ
دخكؿ (إذ) عميو ؛ ألنيا ظرؼ لما مضى مف الزماف  ،فتككف قراءة  :ى

ذىب كمضى  ،أ َّما الفعؿ الثبلثي  :دبر ىيدبر ،
ًإ ٍذ أ ٍىد ىب ىر) تعني  :كالميؿ إذ
ى
فيك فعؿ ٍّ
متعد  ،كفي قكلؾ  :دبر المي يؿ  ،مفعكؿ محذكؼ  ،كالتقدير  :ىد ىب ىر
النيار  ،كالمعنى تبع المي يؿ النيار  ،أم  :ىخمىفىو كجاء بعده  ،فتككف
المي يؿ
ى
قراءة ( :كالمٍَّي ًؿ إًذا ىد ىبر) تعني  :كالميؿ إذا َّ
حؿ كجاء  ،فناسب دخكؿ (إذا)
ى
ى
عميو ؛ َّ
ألنيا ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف  ،كالحكمة مف ىاتيف القراءتيف ىك

َّأنو سبحانو أراد أف يجمع بيف القسـ بالميؿ في حاؿ ذىابو كمجي النيار ،
كالقسـ بو في حاؿ مجيئو كذىاب النيار

-ٕٚالدُّولة  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير ُّ
الدكلة عمى كجييف :

فكجو منيما ُّ :
كف يدكلىةن
الدكلة يعني القسمة  ،قكلو تعالى  ( :ىك ٍي الى ىي يك ى
األغنًىياء ًمن يك ٍـ){الحشر  }ٕ :يعني قسمة بيف األغنياء منكـ
ىب ٍي ىف ٍ
الدكلة بعينيا  ،قكلو تعالى ً :
كالكجو الثاني ُّ :
َّاـ ين ىد ًاكلييىا ىب ٍي ىف
(كتٍم ىؾ األي ي
ى
(ُ)
الن ً
َّ
اس){آؿ عمراف ))}َُْ :
جعؿ الدامغاني ُّ
الدكلة في الكجو األكؿ بمعنى القسمة في قكلو
ىى ًؿ اٍلقيرل ىفمًمَّ ًو كلً َّمرس ً
كؿ ىكلًًذم اٍلقي ٍرىبى
تعالى َّ :
(ما أىفىاء المَّوي ىعمىى ىر يسكلً ًو ًم ٍف أ ٍ
ى ي
ى
كاٍليتىامى كاٍلمس ً
السبً ً
اك ً
األغنًىياء ًمن يك ٍـ ىك ىما
يف ىك ٍاب ًف َّ
كف يدكلىةن ىب ٍي ىف ٍ
يؿ ىك ٍي ال ىي يك ى
ى ى ى ى ىى
يد اٍل ًعقى ً
اب)
آتىا يك يـ َّ
الر يسك يؿ فى يخ يذكهي ىك ىما ىنيىا يك ٍـ ىع ٍنوي فىانتىييكا ىكاتَّقيكا المَّوى إً َّف المَّوى ىشًد ي
كالقسمة غير ُّ
الدكلة  ،قاؿ ابف فارس (( :الداؿ كالكاك كالبلـ أصبلف ،

يدؿ عمى تحكيؿ شيء مف مكاف إلى مكاف  ،كاآلخر ُّ :
أحدىما ُّ :
يدؿ عمى
أما األكؿ  :فقاؿ أىؿ المغة  :انداؿ القكـ  :إذا تحكلكا مف
ضعؼ كاسترخاء َّ ،

الشيء بينيـ  :إذا صار مف
القكـ
ى
مكاف إلى مكاف  ،كمف ىذا الباب  :تداكؿ ي
الدكلة لغتاف  ،كيقاؿ  :بؿ ُّ
الدكلة ك ُّ
بعضيـ إلى بعض  ،ك َّ
الدكلة في الماؿ ،
(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ُِٔ
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ك َّ
سميا ذلؾ مف قياس الباب ؛ ألنَّو أمر يتداكلكنو ،
الدكلة في الحرب  ،كانَّما ّْ
( ُ)

كقاؿ (( :لقاؼ كالسيف

فيتحكؿ مف ىذا إلى ذاؾ  ،كمف ذاؾ إلى ىذا))
َّ
كالميـ أصبلف صحيحاف ُّ ،
يدؿ أحدىما عمى جماؿ كحسف  ،كاآلخر عمى
(ّ)

تجزئة شيء))(ِ)((كقسمة الميراث  ،كقسمة الغنيمة تفرقيا عمى أربابيا))
األغنًىياء ًمن يك ٍـ) مف التداكؿ
كف يدكلىةن ىب ٍي ىف ٍ
قاؿ ابف قتيبة  ((( :ىك ٍي الى ىي يك ى
 ،أم  :يتداكلو األعنياء بينيـ))(ْ) كقاؿ الزجاج (( :عمى معنى  :كيبل يككف

(ٓ)
(دكلىةن)
كف) الفيء ي
الفيء دكلة  :أم  :متداكالن)) كقاؿ الكاحدم  ( :ىك ٍي الى ىي يك ى
األغنًىياء
(ب ٍي ىف ٍ
كىك اسـ لمشيء يتداكلو القكـ بينيـ  ،ليذا مرة  ،كليذا مرة ى
(ٔ )
َّ
((ألف أىؿ
ًمن يك ٍـ) يعني الرؤساء يعمؿ فيو كما يعمؿ في الجاىمية))
الجاىمية كانكا إذا غنمكا أخذ الرئيس ربعيا لنفسو  ،كىك ً
المرباع  ،ثـ

يصطفي منيا أيضا بعد المرباع ما شاء  ،كفييا قاؿ شاعرىـ  :لؾ ً
المرباع
ن
(ٕ)
منيا كالصفايا  ،كي ال يعمؿ كما كاف يعمؿ في الجاىمية)) ((كالمقصكد

معتادا في العرب قبؿ اإلسبلـ مف استئثار قائد
مف ذلؾ إبطاؿ ما كاف
ن
الجيش بأمكر مف الغنائـ  ،كىي  :المرباع  ،كالصفايا  ،كما صالح عميو

(ُ ) مقاييس المغة ص َّٓ كينظر  :المفردات لمراغب ص ُُٖ
(ِ ) مقاييس المغة ص ْٕٕ
(ّ ) المفردات ص َِْ
(ْ ) تفسير غريب القرآف ص َْٔ
(ٓ ) معاني القرآف كاعرابو ُُٕٓ/
(ٔ ) الكسػ ػػيط ِّْٕ/كينظػ ػػر  :جػ ػػامع البيػ ػػاف لمطبػ ػػرم ِٖ ْٕ-ْْ/كزاد المسػ ػػير البػ ػػف
الجكزم ِّٖ-ِِ/
(ٕ ) الجامع ألحكاـ القرآف ُُٖٔ/
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ي
عدكه دكف قتاؿ  ،كالنشيطة  ،كالفضكؿ  ،قاؿ عبد ا﵀ بف عنمة
ٌ
الضب ٌ
يخاطب بًسطاـ بف قيس سيد بني شيباف  ،كقائدىـ في أيَّاميـ :
لؾ ً
المرباع منيا كالصفايا كحكمؾ كالنشيطة كالفضكؿ
فالمرباع  :ربع الغنائـ كاف يستأثر بو قائد الجيش  ،كالصفايا :

النفيس مف الغنائـ الذم ال نظير لو فتتعذر قسمتو كاف يستأثر بو قائد

أما حكمو فيك ما أعطاه العدك مف الماؿ إذا نزلكا عمى حكـ أمير
الجيش  ،ك َّ
الجيش  ،كالنشيطة  :ما يصيبو الجيش في طريقو مف ماؿ عدكىـ قبؿ أف
يصمكا إلى مكضع القتاؿ  ،كالفضكؿ  :ما يبقى بعد قسمة الغنائـ مما ال يقبؿ

القسمة عمى رؤكس الغزاة  ،مثؿ بعير كفرسَََك ُّ
الدكلة بضـ الداؿ  :ما
يتداكلو المتداكلكف  ،كالتداكؿ  :التعاقب في التصرؼ في شيء))

(ُ )

فجعؿ

أما
الفيء قسمة يعني  :تجزئتو أجزاء  ،كتكزيع ىذه األجزاء عمى مستحقييا َّ ،

تحكؿ الفيء مف رئيس إلى رئيس  ،أم  :انتقالو
جعؿ الفيء دكلة  ،فيعني َّ :
مف غني إلى غني ُّ ،
ّْف بينيما فجعميا بمعناىا
فالدكلة غير القسمة  ،كالفرؽ بي ه
األغنًىياء ًمن يك ٍـ) تحريؼ لدالتيا في
كف يدكلىةن ىب ٍي ىف ٍ
في فكلو تعالى  ( :ىك ٍي الى ىي يك ى
المغة كالتفسير  ،بؿ ىك خبلؼ المعنى المراد مف النص القرآني  ،كخبلؼ ما
أمر ا﵀ بو  ،فيككف معنى ىذا الكجو ىك بمعنى الكجو الثاني يعني الدكلة

بعينيا

(فىاتَّقيكٍا
ً
يـ
ىعم ه

-ٕٛالذات  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير الذات عمى كجييف :

فكجو منيما  :الذات يعني المشاجرة كالخصكمة  ،قكلو تعالى :
ات بً ٍينً يك ٍـ){األنفاؿ }ُ :
ىصمً يحكٍا ىذ ى
المٌوى ىكأ ٍ
(كالمٌوي
كالكجو الثاني  :ذات يعني الضمير كالحاؿ  ،قكلو تعالى  :ى
بً ىذ ً
ُّد ً
كر){آؿ عمراف  }ُْٓ :كقكلو تعالى  ( :ىذ ىكاتىا
ات الص ي

(ُ ) التحرير كالتنكير ِٖٕٔ/
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اف){الرحمف  }ْٖ :كقكلو تعالى  ( :ىذ ً
ات َّ
أى ٍف ىن و
الش ٍك ىك ًة){األنفاؿ  }ٕ :كقكلو
(ُ)
اىـ بً ىجنَّتىٍي ًي ٍـ ىجَّنتىٍي ًف ىذ ىكاتىى أي يك وؿ){سبأ ))}ُٔ :
(كىب َّدٍل ىن ي
تعالى  :ى

جعؿ الدامغاني الذات في الكجو األكؿ بمعنى المشاجرة كالخصكمة
ات بً ٍينً يك ٍـ) ((قاؿ الميث  :ذك  :اسـ
ىصمً يحكٍا ىذ ى
في قكلو تعالى (فىاتَّقيكٍا المٌوى ىكأ ٍ
ناقص  ،كتفسيره  :صاحب ذلؾ  ،كقكلؾ  :فبلف ذك ماؿ  ،أم  :صاحب

ماؿَََقاؿ الميث  :كتقكؿ في تأنيث (ذك) ذات  ،تقكؿ  :ىي ذات

ماؿَََكتقكؿ  :كىما ذكاتا ماؿ  ،قاؿ ا﵀ تعالى  ( :ىذ ىكاتىا أى ٍف ىن و
اف){الرحمف :
ْٖ}َََكتقكؿ في جمع (ذك) ىـ ذكك ماؿ َّ ،
كىف ذكات ماؿَََكتقكؿ

العرب  :لقيتو ذا صباح  ،كلك قيؿ  :ذات صباح  ،مثؿ ذات يكـ  ،لى ىح يس ىف ؛
َّ
أما قكلو
ألف (ذا) ك(ذات) يراد بيما كقت مضاؼ إلى اليكـ كالصباح َّ ،
ات بً ٍينً يك ٍـ) َّ
فإف أبا العباس أحمد بف يحيى
ىصمً يحكٍا ىذ ى
تعالى ( :فىاتَّقيكٍا المٌوى ىكأ ٍ
قاؿ  :أراد الحالة التي لمبيف  ،ككذلؾ  :أتيتؾ ذات العشاء  ،أراد الساعة التي
ات بً ٍينً يك ٍـ) حقيقة
فييا العشاء  ،كقاؿ أبك إسحاؽ  :معنى ( ىذ ى
كصمكـ(ِ)َََكذات الشيء حقيقتو كخاصَّتوَََكقاؿ ابف األنبارم في قكلو
عز كجؿ ( :إًَّنو عمًيـ بً ىذ ً
ُّد ً
كر){األنفاؿ  }ّْ :معناه  :بحقيقة القمكب
ات الص ي
ي ى ه
كف أ َّ
ىف ىغ ٍي ىر
مف
(كتى ىكُّد ى
ى
المضمرات  ،فتأنيث (ذات) ليذا المعنى  ،كما قاؿ  :ى
ات َّ ً
ىذ ً
كف لى يك ٍـ){األنفاؿ َّ }ٕ :
فأنث عمى معنى الطائفة  ،كما يقاؿ :
الش ٍك ىكة تى يك ي
ذات يكـ  ،فيؤنثكف ؛ َّ
ألف مقصدىـ  :لقيتو مرة في يكـ  ،كقكلو تعالى :
(كتىرل َّ
ات اٍل ىي ًم ً
ضيي ٍـ
الش ٍم ىس إً ىذا طىمى ىعت تَّىزىاكير ىعف ىك ٍي ًف ًي ٍـ ىذ ى
يف ىكًا ىذا ىغ ىرىبت تَّ ٍق ًر ي
ىى

(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ِِّ
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الشم ً
ىذ ى ّْ
اؿ){الكيؼ  }ُٕ :أراد بػ(ذات) الجية ؛ فمذلؾ َّأنثيا  ،أراد  :جية
ات ى
(ُ)
ذات يميف الكيؼ  ،كذات شمالو))
ات بً ٍينً يك ٍـ) ((فإف
ىصمً يحكٍا ىذ ى
(كأ ٍ
قاؿ الزمخشرم في تفسير قكلو تعالى  :ى
قمت  :أحكاؿ بينكـ  ،يعني ما بينكـ مف
ات بًٍينً يك ٍـ) ي
قمت  :ما حقيقة ( ىذ ى
ى
لما كانت األحكاؿ مبلبسة
األحكاؿ  ،حتى تككف أحكاؿ إلفة كمحبَّة كاتفاؽَََ َّ
لمبيف قيؿ ليا  :ذات البيف))(ِ)كقاؿ ابف عطية (( :ك(ذات) في ىذا المكضع

يراد بيا نفس الشيء كحقيقتو))(ّ) أم  :ىك عنده بتقدير  :كأصمحكا بينكـ
ات بً ٍينً يك ٍـ) قد
ذاتو  ،أم  :جكىره كحقيقتو  ،كقاؿ الحمبي (( :قكلو تعالى  ( :ىذ ى
تقدـ الكبلـ عمى (ذات) في آؿ عمراف  ،كىي ىنا صفة لمفعكؿ محذكؼ
تقديره  :كأصمحكا أحكاالن ذات افتراقكـ كذات كصمكـ  ،أك ذات المكاف
المتصؿ بكـ َّ ،
فإف (بيف) قد قيؿ َّإنو يراد بو ىنا الفراؽ  ،أك الكصؿ  ،أك

الظرؼ  ،كقاؿ الزجاج كغيره َّ :
إف (ذات) ىنا بمنزلة حقيقة الشيء كنفسو ،
كقد أكضح ذلؾ ابف عطية))

(ْ)

كقاؿ في قكلو تعالى ( :إً َّف المٌو عمًيـ بً ىذ ً
ُّد ً
كر){آؿ عمراف :
ات الص ي
ى ى ه
ُُٗ} ((كمعنى قكلو ( :بً ىذ ً
ات) أم  :بالمضمرات ذكات الصدكر  ،فػ(ذات)
ىنا تأنيث (ذم) بمعنى صاحب  ،فحذؼ المكصكؼ  ،كأقيمت صفتو مقامو

بالمضمرات صاحبة الصدكر))
 ،أم  :عميـ
ى

(ٓ )

كقاؿ اآللكسي في قكلو

(ُ ) تيذيب المغة لؤلزىرم ِ ََُّ-ُِٗٗ/كينظر  :لساف العرب َُٔ/
(ِ ) الكشاؼ ُِٖٗ/
(ّ ) المحرر الكجيز ََِٓ/
(ْ ) الدر المصكف ٓ ٕٓٓ-ٓٓٔ/كالمباب في عمكـ الكتاب البف عادؿ الدمشقي ْْٕٗ/
نصا مف دكف أف ينسبو إليو .
دائما ما ينقؿ كبلـ الحمبي ِّ
كصاحب ىذا الكتاب ن
(ٓ ) الدر المصكف ّ ّّٕ/كالمباب في عمكـ الكتاب ََٓٓ-ْٗٗ/
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تعالى ( :كالمٌو عمًيـ بً ىذ ً
ُّد ً
كر){آؿ عمراف (( }ُْٓ :فػ(ذات) بمعنى
ات الص ي
ى ي ى ه
(ُ )
صاحبة ال بمعنى ذات الشيء كنفسو)) كقاؿ ابف عاشكر (( :ك(ذات)
يجكز أف تككف مؤنث (ذك) الذم ىك بمعنى صاحب  ،ككقع في كبلميـ
ات
(كين ىقمّْيبيي ٍـ ىذ ى
مضافنا إلى الجيات كالى األزماف  ،كالى غيرىما كقكلو تعالى  :ى
ً
الشم ً
يف كىذ ى ّْ
اؿ){الكيؼ  }ُٖ :عمى تأكيؿ جية  ،كتقكؿ  :لقيتو ذات
ات ى
اٍل ىيم ً ى
ليمة  ،كلقيتو ذات صباح  ،عمى تأكيؿ َّ
المقدر ساعة أك كقت  ،كجرت مجرل
المثؿ في مبلزمتيا ىذا االستعماؿ  ،كيجكز أف تككف (ذات) أصمية األلؼ ،

كما يقاؿ  :أنا أعرؼ ذات فبلف  ،فالمعنى حقيقة الشيء كماىيتو  ،كذا
مت
فسَّرىا الزجاج كالزمخشرمََفتككف كممة مقحمة لتحقيؽ الحقيقة  ،يج ًع ٍ
مقدمة  ،كحقيا التأخير ؛ َّ
ألنيا لمتأكيد مثؿ المعنى في قكليـ  :جاءني
بذاتو))

(ِ)

أف جميكر المغكييف كالمفسريف ذىبكا إلى َّ
تبيَّف مما تقدـ ذكره َّ
أف

ككثير ما تجيء صفة لمكصكؼ محذكؼ ،
نا
(ذات) تككف بمعنى صاحب ،
فقكلؾ  :لقيتو ذات صباح  ،تقديره  :لقيتو كقتنا أك ساعة ذات صباح ،
كنحك  :لقيتو ذات يكـ  ،تقديره  :لقيتو مرة ذات يكـ  ،كأتيتؾ ذات العشاء ،
(غ ٍير ىذ ً
ات َّ
الش ٍك ىك ًة)
تقديره  :أتيتؾ الساعة ذات العشاء  ،كقكلو تعالى  :ى ى
ات اٍل ىي ًم ً
ات
يف) ك( ىذ ى
تقديره  :طائفة غير ذات الشككة  ،كقكلو تعالى  ( :ىذ ى
الشم ً
ّْ
اؿ) تقديره جية ذات اليميف  ،كجية ذات الشماؿ  ،كقكلو تعالى :
ى
ات بً ٍينً يك ٍـ) تقديره  :كأصمحكا أحك ناال ذات بينكـ  ،كقكلو تعالى :
ىصمً يحكٍا ىذ ى
(كأ ٍ
ى
ً
ً
ً
ُّد ً
بمضمرات ذات الصدكر  ،كمنيـ مف
كر) تقديره  :عميـ
يـ ب ىذات الص ي
ى
(عم ه
ى

(ُ ) ركح المعاني ِ.َُّ/
(ِ ) التحرير كالتنكير ُّٗ/
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ذىب إلى َّ
أف (ذات) في الشاىديف القرآنييف األخيريف ىي بمعنى نفس الشيء

كحقيقتو كجكىره  ،كالتقدير  :كأصمحكا بينكـ ذاتو  :كا﵀ عميـ بالصدكر ذاتيا
ىصمً يحكٍا
(كأ ٍ
فيذا ىك معنى الذات في الكجو األكؿ في قكلو تعالى  :ى
ات بً ٍينً يك ٍـ) ككما بيَّنو أىؿ التفسير فأيف ىك مف معنى المشاجرة كالخصكمة
ىذ ى
الذم ادعاه الدامغاني ؟! ككذلؾ معنى الذات في شكاىد الكجو الثاني  ،فبل

شؾ كال اختبلؼ في َّأنيا بمعنى صاحب في قكلو  ( :ىذ ىكاتىا أى ٍف ىن و
اف) كقكلو
ً َّ ً
اىـ بً ىجَّنتىٍي ًي ٍـ ىجنَّتىٍي ًف ىذ ىكاتىى أي يك وؿ)
(كىب َّدٍل ىن ي
تعالى  ( :ىذات الش ٍك ىكة) كقكلو تعالى  :ى
أما قكلو تعالى ( :كالمٌو عمًيـ بً ىذ ً
ُّد ً
كر) فقد قيؿ فيو ما قيؿ في شاىد
َّ
ات الص ي
ى ي ى ه

الكجو األكؿ .

-ٕٜالذوؽ  :قاؿ الدامغاني تفسير الذكؽ عمى خمسة أكجو  :اإلنالة

 ،كالكجكد  ،كاألكؿ  ،كالعذاب  ،كالمعاينة .

(كًا ىذا أى ىذ ٍق ىنا َّ
اس
الن ى
فكجو منيا  ،الذكؽ  :اإلنالة  ،قكلو تعالى  :ى
ىر ٍح ىمةن){يكنس }ُِ :
كؽ ىكىبا ىؿ
كالكجو الثاني  ،الذكؽ  :يعني الكجكد  ،كقكلو تعالى ( :لّْىي يذ ى
أ ٍىم ًرًه){المائدة }ٗٓ :

كالكجو الثالث  ،ذاؽ  :يعني أكؿ  ،قكلو تعالى  ( :ىفمى َّما ىذاقىا َّ
الش ىج ىرةى
ت لىيي ىما ىس ٍك ىءاتييي ىما){األعراؼ }ِِ :
ىب ىد ٍ
ً
اس
كالكجو الرابع  ،الذكؽ  :العذاب  ،قكلو تعالى ( :فىأى ىذا ىقيىا المٌوي ل ىب ى
ً
كف){النحؿ }ُُِ :
ص ىن يع ى
اٍل يجكًع ىكاٍل ىخ ٍكؼ بً ىما ىك يانكٍا ىي ٍ
كالكجو الخامس  ،الذكؽ  :المعاينة  ،قكلو تعالى  ( :يك ُّؿ ىن ٍف و
س ىذآئًقىةي
(ُ)
اٍل ىم ٍك ًت){آؿ عمراف ))}ُٖٓ :

(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ُِِِِِ-
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قت ما عنده  ،كما نزؿ بؾ مكركه
فبلنا  ،كيذ ي
قت ن
قاؿ الخميؿ (( :كيذ ي
يـ){الدخاف }ْٗ :
فقد ذقتىو  ،كقاؿ ا﵀ عز كجؿ  ( :يذ ٍؽ إًَّن ىؾ أ ى
ىنت اٍل ىع ًز ييز اٍل ىك ًر ي
ُّ
كفي الحديث َّ :
يحب الذكاقيف كالذكاقات  ،أم  :كمما تزكجا كرىا
إف ا﵀ ال

َّ
كمد أعينيما إلى غيرىما))

(ُ)

كقاؿ ابف فارس (( :الذاؿ كالكاك كالقاؼ أصؿ

مجاز  ،فيقاؿ :
نا
كاحد  ،كىك اختبار الشيء مف جية تطىعُّـ  ،ثـ ييشتىؽ منو
كذقت ما عند فبلف  :اختبرتو  ،كفي كتاب
قت المأككؿ أذكفو ذكقنا ،
ي
يذ ي
الخميؿ  :كؿ ما ما نزؿ بإنساف مف مكركه فقد ذاقو  ،كيقاؿ  :ذاؽ القكس :
(ِ)

كقاؿ الراغب (( :الذكؽ كجكد

إذا نظر ما مقدار إعطائيا  ،ككيؼ قكتيا))
الطعـ بالفـ  ،كأصمو فيما ُّ
يقؿ تناكلو دكف ما يكثر َّ ،
فإف ما يكثر منو يقاؿ لو
األكؿ  ،كاختير في القرآف لفظ الذكؽ في العذاب ؛ َّ
ألف ذلؾ كاف كاف في

ليعـ األمريف ،ككثر
التعارؼ لمقميؿ فيك مستصمح لمكثير  ،فخصَّو بالذكر َّ
ً
اب){النساء َََ}ٓٔ :كقد جاء
استعمالو في العذاب  ،نحك ( :ل ىي يذكقيكٍا اٍل ىع ىذ ى
اإل ٍنساف ًمَّنا ر ٍحمةن ثيَّـ ىن ىزٍع ىن ً
في الرحمة  ،نحك ً :
كس
ى
اىا م ٍنوي إًنَّوي لىىييئ ه
(كلىئ ٍف أى ىذ ٍق ىنا ً ى ى
ى ى
ى
ً
ب السَّي ىّْئ ي
ات ىعّْني ًإَّنوي
ض َّراء ىمسَّتٍوي لىىيقيكلى َّف ىذ ىى ى
كر {ٗ} ىكلىئ ٍف أى ىذ ٍق ىناهي ىن ٍع ىماء ىب ٍع ىد ى
ىكفي ه
كر){ىكد  }َُ-ٗ :كيعبَّر بو عف االختبار فيقاؿ  :أذقتو كذا فذاؽ ،
لىفى ًرهح فى يخ ه
(ّ)
كيقاؿ  :فبلف ذاؽ كذا  ،كأنا أكمتو  ،أم  :خبرتو فكؽ ما خبر))
جعؿ الدامغاني الذكؽ في الكجو الثالث بمعنى األكؿ في قكلو

تعالى  ( :ىفمى َّما ىذاقىا َّ
ت لىيي ىما ىس ٍك ىءاتييي ىما) يعني  :فمما أكبل الشجرة ،
الش ىج ىرةى ىب ىد ٍ
كالمراد مف الذكؽ الذكؽ بعينو  ،كلك أراد األكؿ الستعمؿ لفظو  ،كما استعممو
ت لىيما سكآتييما كطى ًفقىا ي ٍخ ً
ً
صفى ً
اف ىعمى ٍي ًي ىما ًمف
ى
في قكلو تعالى ( :فىأى ىكبل م ٍنيىا فىىب ىد ٍ ي ى ى ٍ ي ى ى
(ُ ) العيف ص ِّْ
(ِ ) مقاييس المغة ص ِِّّّْ-
(ّ ) المفردات ص ُٖٗ
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ً
كىر ً
آد يـ ىربَّوي فى ىغ ىكل){طو  }ُُِ :قاؿ الطبرم  ((( :ىفمى َّما ىذاقىا
صى ى
ؽ اٍل ىجَّنة ىك ىع ى
ى
(ُ)
َّ
فمما ذاؽ آدـ كحكاء ثمر الشجرة  ،يقكؿ  :طعماه)) كقاؿ
الش ىج ىرةى) يقكؿ َّ :
الش ىجرةى) ُّ
الزجاج (( :كقكلو  ( :ىفمى َّما ىذاقىا َّ
يدؿ عمى َّأنيما ذاقاىا ذكقنا  ،كلـ
ى
يبالغا في األكؿ)) (ِ )كقاؿ الزمخشرم  ((( :ىفمى َّما ىذاقىا َّ
الش ىج ىرةى) كجدا طعميا
آخذيف في األكؿ منيا)) (ّ ) كقاؿ الشككاني (( :قكلو  ( :ىفمى َّما ىذاقىا َّ
الش ىج ىرةى)
(ْ)

لما طعماىا))
أم َّ :

ُّ
أف قكلو تعالى  ( :ىفمى َّما ىذاقىا َّ
كجاء في التفسير َّ
((تدؿ عمى
الش ىج ىرةى)
قصدا إلى معرفة طعمو  ،كلكال َّأنو تعالى ذكر في آية أخرل
َّأنيما تناكال الب َُّّر
ن
َّأنيما أكبل منيا لكاف مافي ىذه اآلية ال ُّ
يدؿ عمى األكؿ ؛ َّ
ألف الذائؽ يككف
(ٓ)

ذائقنا مف دكف أكؿ))
كالحقيقة أنَّو ما مف إنساف يأكؿ طعاما إالَّ
كيحس بطعمو ،
كيتذكقو ،
ُّ
َّ
ن
التذكؽ كاإلحساس بطعـ المأككؿ  ،ىك الذم يدفع اإلنساف إلى األكؿ
بؿ ىذا ُّ
 ،فالفرؽ بينيما َّ
أف األكؿ يعني مضغ الطعاـ في الفـ كبمعو  ،كالذكؽ ىك
اإلحساس بطعمو حتى يتعرؼ اإلنساف مف خبللو إلى نكعو  ،فإذا أريد

المعنى األكؿ استعمؿ لفظ األكؿ  ،كاذا أريد الثاني استعمؿ لفظ الذكؽ ،
كالقرآف قد جمع بيف ىاتيف الدالتيف في المكضعيف فأصبح مجمؿ المعنى في

فمما ذاقا الشجرة كأكبل منيا بدت ليما سكآتيما
السكرتيف َّ :

(ُ ) جامع البياف ُٖٖٔ/
(ِ ) معاني القرآف كاعرابو ِِْٔ/
(ّ ) الكشاؼ ِِٗ/
(ْ ) فتح القديرِِْٗ/
(ٓ ) المباب في عمكـ الكتاب ُٗٔ/
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كجعؿ الذكؽ في الكجو الخامس بمعنى المعاينة في قكلو تعالى :
( يك ُّؿ ىن ٍف و
س ىذآئًقىةي اٍل ىم ٍك ًت) كالمراد مف الذكؽ ىنا الذكؽ بعينو  ،كالمعنى َّ :
أف
كؿ نفس (( :كاجدة م اررتو كما يجد الذائؽ طعـ المذكؽ))(ُ)كلـ أجد في كتب

كفسره بالمعاينة ؛ َّ
ألف الذكؽ ىنا
عرؼ الذكؽ َّ
المغة كال في كتب التفسير مف َّ

لفظ مستعار  ،كليس بمفظ حقيقي ليجكز جعمو بمعنى لفظ آخر  ،ىذا مف

جية كمف جية أخرل َّ
فإف المرء يعايف مكت غيره كال يعايف مكت نفسو ،
كيذكؽ مكت نفسو كال يذكؽ مكت غيره .

كتذكؽ
فالذكؽ كجكد طعـ الشيء في الفـ  ،ثـ استعير في المعاني ُّ ،

(كًا ىذا أى ىذ ٍق ىنا َّ
اس ىر ٍح ىمةن)
الن ى
الرحمة كما جاء في الكجو األكؿ في قكلو تعالى  :ى
كتذكؽ اإلنساف كباؿ أمره  ،كما جاء في الكجو الثاني في قكلو تعالى :
ُّ
كتدكؽ الجكع  ،كالخكؼ  ،كما جاء في الكجو الرابع في
اؿ أ ٍىم ًرًه) ُّ
كؽ ىكىب ى
(لّْىي يذ ى
ً
ً
كف) لتككف
ص ىن يع ى
اس اٍل يجكًع ىكاٍل ىخ ٍكؼ بً ىما ىك يانكٍا ىي ٍ
قكلو تعالى ( :فىأى ىذاقىيىا المٌوي ل ىب ى
يحس المرء بطعـ
ىذه األكجو بمعنى اإلحساس بطعـ النعمة  ،كالنقمة  ،كما ُّ
مر  ،فيذا ىك معنى الذكؽ في كؿ شكاىد الكجكه
حمكا كبطعـ ما كاف ِّا
ما كاف ن
إما حقيقة أك
المنسكبة إليو  ،أم  :فقد أريد مف الذكؽ فييا الذكؽ بعينو َّ ،
مجاز  ،فجعمو بمعاني األكجو المذككرة تحريؼ لداللتو .
نا
الرعد  :ذكر أصحاب كتب الكجكه لمرعد كجييف :
ّٖٓ -

ّْح ا َّلرٍع يد بً ىح ٍمًد ًه
(كيي ىسب ي
األكؿ  :الرعد يعني ى
الممىؾ  ،كقكلو تعالى  :ى
ً ً ً ًً
الممىؾ كاسمو الرعد
ىكاٍل ىمبلىئ ىكةي م ٍف خيفىتو){الرعد  }ُّ :يعني  :ى
الثاني  :الرعد بعينو كىك الصكت المسمكع مف السحاب  ،كقكلو
(ِ)
ّْب ّْمف السَّماء ًف ً
ؽ){البقرة }ُٗ :
ات ىكىرٍع هد ىكىب ٍر ه
يو ظيمي ىم ه
صي و ى
تعالى ( :أ ٍىك ىك ى
ى

(ُ ) مدارؾ التنزيؿ ص ٕٖٗ
(ٕ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٕٕٔ ٚاٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٔٚ ٕٖٙض٘ج
األع ٓ١الةٓ اٌجٛص ٞصُِّ
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قاؿ ابف فارس (( :الراء كالعيف كالداؿ أصؿ كاحد ُّ
يدؿ عمى حركة

كاضطراب  ،ككؿ شيء اضطرب فقد ارتعدَََكمف الباب الرعد  ،كىك
صعي ىممى وؾ يسكؽ السحاب  ،كالمصع  :الحركة كالذىاب كالمجيء  ،كيقاؿ :
ىم ٍ
تصرؼ في الرعد ،فيقاؿ  :ىرىع ىد ًت
ثـ يي َّ
مصعت الدابة بذنبيا  :إذا َّ
حركتو َّ ،

ت))
كب ىرقى ٍ
السماء ى

(ُ )

كقاؿ الراغب (( :الرعد  :صكت السحاب  ،كركم َّأنو
(ِ)

ممؾ يسكؽ السحاب))

كابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة جعؿ الرعد بمعنى اسـ الممىؾ في
الرٍع يد بً ىح ٍمًد ًه) (ّ ) قاؿ في تفسيره (( :قكلو تعالى :
ّْح َّ
(كيي ىسب ي
قكلو تعالى  :ى
الرٍع يد بً ىح ٍمًد ًه) فيو قكالف :
ّْح َّ
(كيي ىسب ي
ى
الممىؾ الذم يزجر السحاب  ،كصكتو تسبيحو .
أحدىما َّأنو اسـ ى
الرعد بالتسبيح ؛ ألنَّو
كالثاني َّ :أنو الصكت المسمكع  ،كاَّنما يخ َّ
ص َّ

مف أعظـ األصكات  ،قاؿ ابف األنبارم  :كاخباره عف الصكت بالتسبيح
مجاز))

(ْ)

فالكجو الذم قالو في النزىة أبطمو كنقضو في الزاد ؛ َّ
ألف الكجو ال
كي ُّ
يصح َّ
عد كجينا إالَّ إذا تعيَّف معناه كعمى سبيؿ القطع  ،فإذا
أف يي َّ
سمى ي
احتمؿ معنى آخر خرج مف باب الكجكه كدخؿ في باب التفسير

إذا َّ
صح َّ
أف الرعد في الكجو األكؿ يعني اسـ ىممىؾ يسكؽ السحاب ،
فيك ىعمى هـ منقكؿ مف الرعد بمعنى الصكت المسمكع مف السحاب  ،كالتحريؼ

سمكا األكؿ
الممىؾ فيذا يعني َّأنيـ َّ
الحاصؿ َّأنيـ َّ
لما جعمكا الرعد بمعنى ى
الرٍع يد) يس ّْمي
ّْح َّ
(كيي ىسب ي
بالثاني  ،بينما الحقيقة عمى العكس مف ذلؾ  ،ففي قكلو ى

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕٖٗ
(ٕ) اٌّفشداح ص ٕ٘ٓ
(ٖ) ٕ٠ظش  :إٌض٘ج ص ٕٖٔ
(ٗ) صاد اٌّغ١ش ٕٗٗٓ/
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فسمكا الرعد
كج وعؿ بمعناه  ،فجاء أصحاب كتب الكجكه َّ
الممىؾ بالرعد  ،ي
ى
فحرفكا بقمب التسمية  ،كقمبكا المعنى المراد  ،كىذا
بالممؾ  ،كجعمكه بمعناه َّ ،
ىك حاؿ كؿ ىعمىـ كاسـ منقكؿ جعمكه كجينا .
الركوب  :ذكر الدامغاني كابف الجكزم لمرككب أربعة أكجو :
ّٖٔ -

األكؿ  :الرككب يعني التحكؿ أك االنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ ،

ؽ {ُٖ} لىتىٍرىكيب َّف طى ىبقنا ىعف طى ىب و
ؽ){االنشقاؽ :
(كاٍلقى ىم ًر إً ىذا اتَّ ىس ى
كقكلو تعالى  :ى
ُٕ}ُٖ-
(يا يب ىن َّي ٍارىكب
الثاني  :الرككب يعني النجاة  ،كقكلو تعالى  :ى
َّم ىع ىنا){ىكد }ِْ :
اؿ
(كقى ى
الثالث  :الرككب يعني االستكاء في السفينة  ،كقكلو تعالى  :ى
ٍارىكيبكٍا ًفييىا){ىكد }ُْ :
(كاٍل ىخٍي ىؿ
الرابع  :الرككب يعني الرككب عمى الدكاب  ،كقكلو تعالى  :ى
ً ً
كىا){النحؿ ) ُ( }ٖ :كالرككب عمى الدكاب ىك الرككب
ىكاٍلبً ىغ ى
اؿ ىكاٍل ىحم ىير لتىٍرىكيب ى
بعينو
جعؿ الدامغاني كابف الجكزم الرككب في الكجو األكؿ بمعنى التحكؿ

كاالنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ  ،في قكلو تعالى ( :لىتىٍرىكيب َّف طى ىبقنا ىعف طى ىب و
ؽ) كىذا
ليس معنى الرككب  ،قاؿ ابف فارس (( :الراء كالكاؼ كالباء أصؿ كاحد
شيئا)) (ِ ) كقاؿ الراغب (( :الرككب في
يمطَّرد منقاس  :كىك ُّ
عمك شيء ن
األصؿ ككف اإلنساف عمى ظير حيكاف  ،كقد يستعمؿ في السفينة))(ّ) قاؿ

أبك منصكر األزىرم ( :ق أر ابف كثير كحمزة كالكسائي (لىتىٍرىك ىب َّف) بفتح الباء ،

(ٔ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٖٕٔ ٕٖٕ-كنزىة األعيف ص ُّّ
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٓ٘
(ٖ) اٌّفشداح ص ٕٓ4
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كقر الباقكف (لىتىٍرىكيب َّف) بضـ الباء  ،قاؿ أبك منصكر  :ىمف ق أر (لىتىٍرىك ىب َّف) بفتح
لتركب َّف يا محمد طبقنا عف طبؽ  ،أم " طبقنا مف أطباؽ السماء
الباء فمعناه :
ى
لتركب َّف حاالن بعد حاؿ
لؤلمة  ،يقكؿ
كمف ق أر (لىتىٍرىكيب َّف) بضـ الباء فالخطاب َّ
ي
 ،ى
 ،حتى تصيركا إلى ا﵀))(ُ) ك((قاؿ أبك عمي  :حجة ىمف ق أر (لىتىٍرىك ىب َّف) عف

لتركب َّف السماء حاالن بعد حاؿ)) (ِ )كقاؿ الزجاج :
ابف عباس  ،قاؿ :
ى
(((لىتىٍرىكيب َّف طى ىبقنا ىعف طى ىب و
ؽ) أم  :حاالن بعد حاؿ حتى يصير إلى ا﵀  ،عز
ط ىب و
لتركب َّف يا محمد طبقنا عف طبؽ
ؽ) أم :
ط ىبقنا ىعف ى
كجؿ  ،كقرئت (لىتىٍرىك ىب َّف ى
ى
(لتركب َّف) يا محمد (طبقنا عف طبؽ)
مف أطباؽ السماء)) (ّ) كقاؿ الكاحدم :
ى

قاؿ الشعبي كمجاىد  :سماء بعد سماء  ،قاؿ الكمبي  :يعني يصعد فييا ،

كيجكز أف تزيد درجة بعد درجة  ،كرتبة بعد رتبة  ،في القربة مف ا﵀ تعالى ،

كرفعة المنزلة))

(ْ)

كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة جعؿ الرككب بمعنى

ط ىب و
ؽ)
االنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ في قكلو تعالى ( :لىتىٍرىكيب َّف طىىبقنا ىعف ى
َّ
لتركبف حاالن بعد حاؿ  ،ىذا مف
يستعمؿ في تفسيره ىذه العبارة  ،بؿ عبارة :
(ٓ)

لـ

((لتركب َّف سماء
جية كمف جية أخرل فإنَّو ذكر لقراءة الفتح قكليف  ،أكليما :
ى
بعد سماء)) كذكر لقراءة الضـ خمسة أقكاؿ  ،مف بينيا َّ :
((أنو الشدائد

ثـ العرض)) َّ
رضيعا
ك(أنو ككف اإلنساف
ثـ البعث َّ ،
ثـ المكت َّ ،
كاألىكاؿ َّ ،
ن

(ٔ) ِعأ ٟاٌمشاااح ص ٖ٘2
(ٕ) اٌذجج ي ٟعًٍ اٌمشاااح اٌغتع ٗ ٖٕ٘/كالحديث أخرجو البخارم
(ٖ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٕٖ٘ٙ/
(ٗ) اٌٛع١ط ٗٗ٘٘/
(٘) ٕ٠ظش  :إٌض٘ج ص ٖٖٔ
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شيخا))
ثـ
ثـ
غبلما شابِّا َّ ،
فطيما َّ ،
َّ ،
ثـ ن
ن
ن
كأبطمو في باب التفسير

(ُ)

فما قالو في باب الكجكه نقضو

فمعنى القراءتيف كاحد ؛ َّ
ألف المراد مف قراءة الضـ  :حاالن بعد حاؿ

 ،اقتراب الناس مف ا﵀ سبحانو  ،مرحمة بعد مرحمة  ،حتى يصيركا عنده ،

َّ
فكأنيـ يركبكف ىذه األحكاؿ  ،كيصعدكف بيا إلى مصيرىـ  ،فيككف الرككب
يعني الرككب بعينو  ،كجعمو بمعنى التحكؿ كاالنتقاؿ تحريؼ لداللتو

كجعؿ الدامغاني الرككب في الكجو الثاني بمعنى النجاة في قكلو

(يا يب ىن َّي ٍارىكب َّم ىع ىنا) كداللة الرككب ىنا كاضحة ال إشكاؿ فييا  ،فما
الثاني  :ى
الداعي كما المسكغ لجعمو بمعنى النجاة  ،ككيؼ استساغ القكؿ بيذا الكجو
؟! َّ
بني انج معنا؟! لذلؾ لـ أجد
ألنو كيؼ يستساغ أف يككف تقدير اآلية  :يا َّ
في كتب التفسير مف استعمؿ مصطمح النجاة  ،بؿ أبقكا الرككب عمى

(ِ )
(يا يب ىن َّي ٍارىكب َّم ىع ىنا)
معناه
كقاؿ الكاحدم في تفسير قكلو تعالى  :ى
((كالمعنى َّ :
نكحا دعا ابنو إلى أف يركب معو في السفينة ليسمـ مف
أف ن

الغرؽ))

(ّ )

فالرككب يعني الرككب بعينو  ،كجعمو بمعنى النجاة تحريؼ

لداللتو .

ككذلؾ جعؿ الرككب في الكجو الثالث بمعنى االستكاء في السفينة ،
(كقىا ىؿ ٍارىكيبكٍا ًفييىا) ككذلؾ أبقى أىؿ التفسير الرككب ىنا
في قكلو تعالى  :ى

(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٕٖٓ/2
(ٕ) ٕ٠ظش  :جاِع اٌت١اْ ٕٔٚٚ ٘٘/صاد اٌّغ١ش ٗٚ 2ٗ/أٔٛاس اٌذٕضٚ ٖٔ٘/ٖ ً٠يذخ اٌمذ٠ش
ٕٖٙٙ/
(ٖ) اٌٛع١ط ٕ٘2ٗ/
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رككبا ؛
عمى معناه(ُ) كقاؿ البيضاكم (( :أم  :صيركا فييا  ،كجعؿ ذلؾ
ن
(ِ)
َّ
ألنيا في الماء كالمرككب في األرضَََأم  :اركبكا فييا))
كبيف الرككب كاالستكاء فركؽ  ،مف ذلؾ َّ
أف الرككب يتعدل إلى

المرككب بػ(في) كيتعدل االستكاء إليو بػ(عمى)  ،كرككب الشيء يككف قبؿ
اؿ ٍارىكيبكٍا ًفييىا){ىكد :
(كقى ى
االستكاء عميو  ،فيك المبتدأ بو قبمو  ،قاؿ تعالى  :ى
(حتَّى إً ىذا ىرًك ىبا ًفي الس ًَّف ىين ًة ىخ ىرقىيىا){الكيؼ  }ُٕ :كقاؿ
ُْ} كقاؿ تعالى  :ى
تعالى ( :فىًإ ىذا ىرًكيبكا ًفي اٍل يفٍم ًؾ ىد ىع يكا المَّوى){العنكبكت َّ }ٔٓ :
ألف الرككب يعني
أما االستكاء عميو فيعني االستقامة فكقو  ،كالتم ٌكف مف
شيئا َّ ،
َّ
عمك شيء ن
ىنت
ت أ ى
استى ىكٍي ى
االستقرار عميو  ،كىذا يأتي بعد اعتبلئو  ،قاؿ تعالى ( :فىًإ ىذا ٍ
َّانا ًم ىف اٍلقى ٍكًـ
ىك ىمف َّم ىع ىؾ ىعمىى اٍل يفٍم ًؾ فى يق ًؿ اٍل ىح ٍم يد ًلمَّ ًو الًَّذم ىنج ى
َّ ً ً
األن ىع ًاـ ىما
(ك ىج ىع ىؿ لى يكـ ّْم ىف اٍل يفٍم ًؾ ىك ٍ
الظالم ى
يف){المؤمنكف  }ِٖ :كقاؿ تعالى  :ى
ً
كف {ُِ} ًلتى ٍستىيككا ىعمىى ظييي ً
استى ىكٍيتي ٍـ ىعمى ٍي ًو
تىٍرىكيب ى
كرًه ثيَّـ تى ٍذ يك يركا ن ٍع ىمةى ىرّْب يك ٍـ إً ىذا ٍ
ًَّ
يف){الزخرؼ }ُّ :
حاف الذم ىس َّخ ىر لىىنا ىى ىذا ىك ىما يكَّنا لىوي يم ٍق ًرنً ى
ىكتىقيكليكا يس ٍب ى
فالرككب يعني الرككب بعينو  ،كجعمو بمعنى االستكاء تحريؼ لداللتو

الريب  :ذكر الدامغاني كابف الجكزم لمريب ثبلثة أكجو :
ّٕٖ -
األكؿ  :الريب يعني الشؾ  ،كقكلو تعالى  ( :ىذلً ىؾ اٍل ًكتىاب الى رٍيب ًف ً
يو
ي ى ى
ّْ ً
يف){البقرة }ِ :
يى ندل لٍم يمتَّق ى
الثاني  :الريب يعني الحكادث  ،أك حكادث الدىر كقكلو تعالى ( :أ ٍىـ
ً
ً
ب اٍل ىمين ً
كف){الطكر }َّ :
َّص بًو ىرٍي ى
ىيقيكلي ى
كف ىشاعهر نَّتىىرب ي
اؿ
الثالث  :الريبة بكسر الراء  ،يعني الحسرة  ،كقكلو تعالى ( :الى ىي ىز ي
(ُ)
يب ٍن ىي يانيي يـ الًَّذم ىب ىن ٍكٍا ًر ىيبةن ًفي يقميكبً ًي ٍـ){التكبة }َُُ :
(ٔ) ٕ٠ظةةةش  :جةةةاِع اٌت١ةةةاْ ٕٔ ٖ٘/كالكسػػيط ِٚ ّٕٓ/صاد اٌّغةةة١ش ٗٚ 2ٖ/يةةةذخ اٌمةةةذ٠ش
ٕٖٙٙ/
(ٕ) أٔٛاس اٌذٕضٖٔ٘/ٖ ً٠
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جعؿ الدامغاني كابف الجكزم الريب في الكجو األكؿ بمعنى الشؾ في
قكلو تعالى  ( :ىذلً ىؾ اٍل ًكتىاب الى رٍيب ًف ً
يو) كبيف الريب كالشؾ فرؽ يظير جميِّا
ي ى ى
ُّ
الشؾ ،
((الريب :
مف خبلؿ تعريؼ أىؿ المغة لكؿ منيما  ،قاؿ الخميؿ َّ :

فت
كح ىدثيوي  ،ك َّ
الريب  :ما رابؾ مف أمر َّ
تخك ى
ضوي ى
كع ىر ي
كالريب  :صرؼ الدىر ى
عمي ِّ
شكا كخكفنا  ،كفي
عاقبتوَََكرابني ىذا األمر ييريبني  ،أم  :أدخؿ َّ

الرجؿ  :صار
األمر  ،أم  :صار ذا ريب  ،كأراب
لغة رديئة أرابني  ،كأراب
ي
ي
(ِ )
الريبة  :الظنة
يمر نيبا ذا ًريبة  ،كارتبت بو  ،أم :
ظننت بو)) ((ك َّ
الريب ك ّْ
ي
كالتيمة)) (ّ) كقاؿ ابف فارس (( :الراء كالياء كالباء أصيؿ ُّ
يدؿ عمى ٍّ
شؾ  ،أك

ؾ كخكؼَََكالريب  :ما رابؾ مف أمر  ،تقكؿ  :رابني ىذا األمر  :إذا
شٌ
أدخؿ عميؾ ِّ
شكا كخكفناَََكريب الدىر  :صركفو  ،كالقياس كاحد  ،قاؿ :

ً
أم ىف المنكف كريبو تتكجَّع كالدىر ليس بمعتً وب ىمف يجزعي
فأما قكؿ القائؿ :
َّ
قضينا مف تيامة َّ
ثـ أجمعنا السيكفا
كؿ ريب كمكة َّ

إف الريب  :الحاجة  ،كىذا ليس ببعيد ؛ َّ
فيقاؿ َّ :
شاؾ
ألف طالب الحاجة ٌ
عمى ما بو مف خكؼ الفكت))(ْ) كقاؿ الراغب (( :يقاؿ  :رابني كذا كأرابني ،

عما تتكىموَََكقكلو َّ :
فالريب أف َّ
َّص
تتكىـ بالشيء نا
أمر ما فينكشؼ َّ
(نتىىرب ي
ً
سماه ر نيبا ال أنَّو َّ
ب اٍل ىمين ً
ؾ في ككنو  ،بؿ مف حيث تشكؾ في
كف) َّ
مشك ه
بًو ىرٍي ى
أبدا في ريب المنكف مف جية كقتو ال مف جية
كقت حصكلو  ،فاإلنساف ن

ككنوَََكاالرتياب يجرم مجرل اإلرابةَََكنفى مف المؤمنيف االرتياب ،

(ٔ) ٕ٠ظةةش  :اٌٛجةةٚ ٖٛإٌظةةائش ٌٍةةذاِغأ ٟص ٖٕٗ ٔٚض٘ةةج األعةة ٓ١ص ٖٗٔكمنتخػػب ق ػرة
العيكف ص ُِْ
(ٕ) اٌع ٓ١ص ٖ24
(ٖ) اٌّذىُ الةٓ ع١ذٖ ٖٓٔٓ2/
(ٗ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕٖٙ
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ً
ً
ًَّ
اى يدكا
آمينكا بًالمَّو ىكىر يسكلًو ثيَّـ لى ٍـ ىي ٍرتى يابكا ىك ىج ى
كف الذ ى
قاؿ تعالى ( :إًَّن ىما اٍل يم ٍؤ ًمين ى
يف ى
ً
بًأىمكالً ًيـ كأىنفي ًس ًيـ ًفي سبً ً َّ ً ً
كف){الحجرات  }ُٓ :كقيؿ :
يؿ المو أ ٍيكلىئ ىؾ يى يـ الصَّادقي ى
ى
ٍ
ٍى ٍ ى

دع ما يريبؾ إلى ما ال يريبؾ  ،كريب الدىر  :صركفو  ،كاَّنما قيؿ ريب لما

يي َّ
اؿ يب ٍن ىي يانيي يـ
الريبة اسـ مف َّ
تكىـ فيو مف المكر  ،ك ّْ
الريب  ،قاؿ تعالى ( :الى ىي ىز ي
الًَّذم ىب ىنكٍا ًر ىيبةن ًفي يقميكبً ًيـ){التكبة  }َُُ :أم ُّ :
تدؿ عمى دغؿ  ،كقمة
ٍ
ٍ
(ُ)

يقيف))

ؾ كما تقدـ
فيذا ىك الريب  ،كاف كاف الخميؿ بدأ تعريؼ الريب بالش ٌ
ؾ أنَّو ((نقيض اليقيف))(ِ) كقاؿ ابف فارس (( :الشيف كالكاؼ
 ،فقد َّ
عرؼ الش ٌ
أصؿ كاحد مشتؽ بعضو مف بعض  ،كىك ُّ
يدؿ عمى التداخؿ  ،مف ذلؾ
قكليـ  :شككتو بالرمح  ،كذلؾ إذا طعنتو فداخؿ السّْناف جسموَََكمف ىذا
كأنو يش َّ
ؾ َّ
الشؾ الذم ىك خبلؼ اليقيف َّ ،إنما يس ّْمي بذلؾ ؛ َّ
ؾ لو
ألف الشا ٌ

ٍّ
احدا منيما))
األمراف في
مشؾ كاحد  ،كىك ال يتيقَّف ك ن
((ك ُّ
الشؾ اعتداؿ النقيضيف عند اإلنساف كتساكييما ؛ كذلؾ قد يككف لكجكد
(ّ )

كقاؿ الراغب :

أمارتيف متساكيتيف عند النقيضيف أك لعدـ األمارة فييما  ،كالشؾ ربما كاف في

أم جنس ىك ،
الشيء ىؿ ىك مكجكد أك غير مكجكد  ،كربما في جنسو مف ٌ
كربما كاف في بعض صفاتو  ،كربما كاف في الغرض الذم ألجمو أ ً
يكجد ،
كالشؾ ضرب مف الجيؿ))

(ْ)

فيذا ىك معنى الشؾ فأيف ىك مف معنى الريب

 ،كقاؿ العسكرم في ((الفرؽ بيف الشؾ كاالرتياب َّ
أف االرتياب شؾ مع تيمة
 ،كالشاىد َّأنؾ تقكؿ ّْ :إني ّّ
شاؾ اليكـ في المطر  ،كال يجكز أف تقكؿ ّْ :إني
(ٔ) اٌّفشداح ص ٕٕٕٔ٠ٚ ٕٖٔ-ظش  :عّذث اٌذفاظ ٕٚ ٕٔ4-ٕٔ2/ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض
ٖٔٔٗ/
(ٕ) اٌع ٓ١ص ٗ24
(ٖ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٗٗ
(ٗ) اٌّفشداح ص ٕٗ2
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شككت في أمره
مرتاب اليكـ بالمطر  ،كتقكؿ  :إني مرتاب بفبلف  :إذا
ى
(ُ)
كاتيمتو))
فالريب في قكلو تعالى  ( :ىذًل ىؾ اٍل ًكتىاب الى رٍيب ًف ً
ؾ،
يو) ال يعني الش ٌ
ي ى ى
ؾ مع تيمة قاؿ :
بؿ ((الش ٌ
الريب ما يقكؿ الكذكب
ليس في الحؽ يا أميمة ىريب َّإنما َّ
كحقيقتو عمى ما قالو الزمخشرم  :قمؽ النفس كاضطرابيا  ،كمنو الحديث :

بظب وي
دع ما يريبؾ إلى ما ال يريبؾ  ،ك َّأنو َّ
مر النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ ٍ

أحد  ،ليس قكؿ مف قاؿ  :الريب  :الشؾ مطمقنا بجيد
خائؼ  ،فقاؿ  :ال يي ٍربو ه
 ،بؿ ىك أخص مف الشؾ)) (ِ)((كقاؿ ابف الخطيب  :الريب قريب مف الشؾ

ظننت بو
 ،كفيو زيادة  ،كأنَّو ظف سكء  ،تقكؿ  :رابني أمر فبلف  :إذا
ى
سكءا))(ّ) فالفرؽ بيف الريب كالشؾ ظاىر  ،فجعمو بمعناه تحريؼ ظاىر
ن
كجعؿ الدامغاني كابف الجكزم الريب في الكجو الثاني بمعنى
ً
ً
ب اٍل ىمين ً
كف) كقد
َّص بًو ىرٍي ى
الحكادث  ،في قكلو تعالى ( :أ ٍىـ ىيقيكلي ى
كف ىشاعهر نَّتىىرب ي
عرفو الخميؿ بقكلو (( :كالمنكف  :المكت
أما المنكف فقد َّ
تقدـ تعريؼ الريب َّ ،

منكنا ؛ ألنَّيا ُّ
تمف األشياء  ،أم  :تقطعيا))
كس ّْم ٍ
يت ن
 ،كىك ى
مؤنثَََ ي
كقاؿ ابف فارس (( :الميـ كالنكف أصبلف  :أحدىما ُّ
يدؿ عمى قطع كانقطاع ،
(ْ )

كاآلخر عمى اصطناع خير  ،األكؿ ُّ :
مننت
المف  :القطع  ،كمنو يقاؿ :
ي
المنًَّية ؛ َّ
ألنيا تنقص العدد  ،كتقطع المدد ،
ى
الحبؿ قطعتو  ،كالمنكف  :ى

(ٔ) اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص ٗٔٔ
(ٕ) اٌةةذس اٌّظةةٚ 2ٙ-2٘/ٔ ْٛاٌٍتةةاا يةة ٟعٍةة َٛاٌىذةةاا ُ ِٕٔ/كينظػػر  :الكشػػاؼ
ُ ّْ/كالبحر المحيط ُّٓ/
(ٖ) اٌٍتاا ي ٟعٍ َٛاٌىذاا ُِٖٔ/
(ٗ) اٌع ٓ١ص 4ٕٙ
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المف  :اإلعياء  ،كذلؾ َّ
ك ُّ
المعيً ىي ينقطع عف السير))
أف ي
المنكف  :المكت ؛ َّ
ألنو ىي يم ُّف ك ٌؿ شيء يضعفو كينقصو كيقطعو ،
العرب (( :ك ى
كقيؿ  :المنكف  :الدىرَََكالمنايا  :األحداث  ،ك ً
الحماـ  :األجؿ ،
ى
(ُ )

كجاء في لساف

حمؿ معناه
المنكف يي ى
المنكف  :الزماف  ،قاؿ أبك العباس  :ك ى
كال ىحتٍؼ  :القدر  ،ك ى
عمى المنايا  ،فيعبَّر بيا عف الجمع  ،كالمنكف  :المنية ؛ َّ
ألنيا تقطع المدد

كجمعا  ،قاؿ ابف
كتنقص العدد ،قاؿ الفراء  :كالمنكف مؤنثة  ،كتككف كاحدة
ن
برم  :المنكف  :الدىر  ،كىك اسـ مفرد  ،كعميو قكلو تعالى َّ :
َّص بً ًو
(نتىىرب ي
ب اٍل ىمين ً
كف) أم  :حكادث الدىرَََكيدلٌؾ عمى َّ
أف المنكف يراد بيا الدىكر
ىرٍي ى

 ،قكؿ الجعدم :
كع ٍش ًت تعيشيف َّ
إف المنكف كاف المعايش فييا ًخساسا

قاؿ ابف برم  :فسَّر األصمعي المنكف ىنا بالزماف  ،كأراد بو األزمنة))

(ِ )

((كالمنكف  :الدىر  ،كالكثير االمتناف  ،كاَّنما يس ّْمي بو الدىر ؛ َّ
ألنو يقطع قكة
اإلنساف  ،أك مف ّْ
ألف المقصكد بيا قطع الحاجة ،
المف ،كىك القطع ؛ ٌ
منكنا ؛ لقطع العمر  ،كريب المنكف :
كقيؿ  :المنكف  :المكت  ،يس ّْمي
ن
ً
ب اٍل ىمين ً
أكجاعو)) (ّ ) كقاؿ ابف قتيبة َّ :
كف) أم  :حكادث
ص بًو ىرٍي ى
(((نتىىرَّب ي
الدىر كأكجاعو كمصائبو  ،كالمنكف الدىر  ،قاؿ أبك ذؤيب :
ً
أم ىف المنكف كريبو تتكجَّع كالدىر ليس بمعتً وب ىمف يجزعي
ىكذا كاف األصمعي يركيو (كريبًو) كيذىب إلى َّأنو الدىر  ،قاؿ  :كقكلو :
بمعتب ُّ ،
و
يدؿ عمى ذلؾ َّ ،
كأنو قاؿ :
كالدىر ليس
أمف الدىر كريبو تتكجع

ً
ب مف يجزع
كالدىر ال يي ٍعت ي

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٔٗ2
(ٕ) ٗٔ ٖٔ٘-ٖٔٗ/كينظر  :تاج العركس ّٔٗٗ-ٖٗ/
(ٖ) اٌىٍ١اح ٌٍىف ٞٛص ٖ٘2
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قاؿ الكسائي  :تقكؿ العرب  :ال أكممو آخر المنكف  ،أم  :آخر الدىر))

(ُ)

ب اٍل ىمين ً
كف) حكادث الدىرَََفقاؿ بعضيـ  :ىك
كقاؿ الطبرم
(((رٍي ى
ى
المكتَََكقاؿ آخركف  :معنى ذلؾ ريب الدنيا  ،كقالكا  :المنكف :
ً
ب اٍل ىمين ً
المكت))(ِ) كقاؿ الكاحدم َّ :
كف)  :صركؼ الدىر ،
َّص بًو ىرٍي ى
(((نتىىرب ي
كحكادثو  ،أم  :ننتظر بو حدثاف الدىر  ،كحكادث الدىر  ،فييمؾ كما ىمؾ
مف قبمو الشعراء ك(اٍل ىمين ً
كف) يككف بمعنى الدىر  ،كيككف بمعنى المنية))
جعؿ الدامغاني كابف الجكزم الريب بمعنى الحكادث  ،أك حكادث
(ّ)

أيضا في كبلـ الخميؿ كابف سيده  ،كالحقيقة َّ
أف الريب
الدىر  ،كقد جاء ىذا ن
ليس ىذا معناه  ،بؿ ما قالو الخميؿ كابف سيده أنفسيما  ،فقد تقدـ قكؿ األكؿ
ظننت
فت عاقبتوَََكارتبت بو  ،أم :
((ك َّ
الريب  :ما رابؾ مف أمر َّ
ي
تخك ى
(ْ)
الريبة  :الظنة كالتيمة)) (ٓ) كقد
بو)) كقكؿ الثاني ابف سيده (( :ك َّ
الريب ك ّْ

أيضا َّ
أف أىؿ المغة جعمكا المنكف بمعاني الدنيا  ،كالمكت  ،كالمنية
تقدـ ن
كالمنايا  ،كالدىر كالدىكر َّ ،
كتقدـ َّ
سميت بالمنكف  ،ألنَّو بالمنية
أف المنية
ٍ

سمى حكادث الدىر بالمنكف ؛
تنقطع الحياة  ،ككذلؾ نقكؿ َّإنو بالقدر نفسو تي َّ
َّ
ألف المراد منيا المكت كنكائبيا التي تفرؽ األحباب  ،كتقطع ما بينيـ مف
صبلت  ،فتككف حكادث الدىر ىك معنى المنكف ال معنى الريب  ،كابف

الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب جعؿ الريب بمعنى حكادث
ً
ب اٍل ىمين ً
الدىر في قكلو تعالى َّ :
كف) (ٔ ) قاؿ في تفسيره :
َّص بًو ىرٍي ى
(((نتىىرب ي
(ٔ) دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص ٕٕ٘ٗٗٙ-
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٗٓ-ٖ4/ٕ2
(ٖ) اٌٛع١ط ٗٔ24/
(ٗ) اٌع ٓ١ص ٖ24
(٘) اٌّذىُ ٖٓٔٓ2/
(ٕ٠ )ٙظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٖٗٔكمنتخب قرة العيكف ص ُِْ
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ً
ب اٍل ىمين ً
((قكلو تعالى َّ :
كف) فيو قكالف  ،أحدىما َّ :أنو المكت ،
َّص بًو ىرٍي ى
(نتىىرب ي
(ُ)
قالو ابف عباس كالثاني  :حكادث الدىر  ،قالو مجاىد))
فما قالو في باب الكجكه أبطمو في باب التفسير  ،ىذا مف جية كمف

جية أخرل فقد تبيَّف في القكؿ األكؿ َّ
أف المكت ىك معنى المنكف ال معنى
الريب  ،كالتقدير  :نتربَّص بو ريب المكت  ،ككذلؾ حكادث الدىر في القكؿ

الثاني َّأنيا معنى المنكف ال معنى الريب  ،كالتقدير  :نتربَّص بو ريب حكادث

الدىر  ،فتككف حكادث الدىر  ،ىك معنى المنكف ال معنى الريب  ،فجعؿ

الريب بمعنى حكادث الدىر تحريؼ ظاىر لمعياف

كجعؿ الدامغاني الريبة بكسر الراء  ،في الكجو الثالث بمعنى الحسرة
َّ
ً ً ً َّ
ً
ًَّ
 ،في قكلو تعالى ( :الى ىي ىاز يؿ يب ٍن ىي يانيي يـ الذم ىب ىن ٍكٍا ًر ىيبةن في يقميكبي ٍـ إال أىف تىقىطعى
ً
ً
يـ) كقد تقدـ َّ
الريب بفتح الراء ،
أف أىؿ المغة جعمكا َّ
يقمي ي
يـ ىحك ه
كبيي ٍـ ىكالمٌوي ىعم ه
الريبة بكسر الراء بمعنى كاحد  ،كذكر أىؿ التفسير لمريبة ثبلثة أقكاؿ :
ك ّْ

األكؿ َّ :أنيا

بمعنى الشؾ كالنفاؽ في قمكبيـ قالو ابف عباس كقتادة

كالضحاؾ  ،كالثاني َّ :أنيا الحسرة كالندامة  ،قالو الكمبي ؛ َّ
ألنيـ ندمكا عمى

بنيانو  ،كالثالث َّ :أنو الح اززة كالغيظ  ،قالو الس ّْ
ُّدم كحبيب كالمبرد

(ِ )

كالصحيح مف ىذه األقكاؿ كما ترل األكؿ  ،ىك إبقاء الريبة عمى معناىا الذم
بالشؾ  ،قاؿ الطبرم في تفسير قكلو تعالى ً :
(ر ىيبةن ًفي يقميكبً ًي ٍـ)
عبَّركا عنيا
ى
((يقكؿ  :ال يزاؿ مسجدىـ الذم بنكه ريبة في قمكبيـ  ،يعني ِّ :
شكا كنفاقنا في

قمكبيـ يحسبكف َّأنيـ كانكا في بنائو محسنيف َََكبنحك الذم قمنا قاؿ أىؿ
َّ
َّ
كبيي ٍـ) إلى أف يمكتكاَََيقكؿ  :حتى يمكتكاَََقاؿ
التأكيؿ (إًال أىف تىقىط ىع يقمي ي
ابف زيد  :ال يزاؿ ريبة في قمكبيـ راضيف بما صنعكا  ،كما يحبّْب العجؿ في
(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٕٙ2/2
(ٕ) ٕ٠ظش  :اٌٛعة١ط ٌٍٛادةذٚ ٕ٘٘/ٕ ٞاٌّذةشس اٌةٛج١ض الةةٓ عط١ةج ٖٚ 2ٙ/صاد اٌّغة١ش
الةٓ اٌجٛصٚ َّٖ-ّٕٗ/ّ ٞاٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٌٍمش تٔ2٘/2 ٟ
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قمكب أصحاب مكسى  ،قاؿ  :ال يزاؿ ذلؾ في قمكبيـ حتى يمكتكا  ،يعني

المنافقيف)) (ُ )((أم  :ال يزالكف في شؾ منو إلى أف يمكتكا فيستيقنكا
(ِ)

كيتبينكا))

كالتفسير السميـ كاألميف َّ
أف ييفسَّر المفظ بذكر األقكاؿ التي قالكىا فيو
 ،كاختيار أحدىا أك أضعفيا  ،ثـ تعيينو كالقطع بو في باب الكجكه يعني
التعمد بحجب األقكاؿ األخرل  ،بؿ يعني االدعاء بعدـ كجكدىا  ،كىذه

الطريقة في اختبلؽ الكجكه ال تدخؿ في باب التحريؼ فحسب  ،بؿ تدخؿ
أيضا في باب الخيانة العممية في التفسير .
ن
ٖٖ-الزكاة  :ذكر أىؿ الكجكه لمزكاة سبعة عشر كجيا :

األكؿ  :الزكاة المفركضة  ،أك الزكاة الشرعية  ،كقكلو تعالى :
الزىكاةى كارىكعكٍا مع َّ ً ً
ً
يف){البقرة }ّْ :
يمكٍا َّ
الراكع ى
الصبلىةى ىكآتيكٍا َّ ى ٍ ي ى ى
(كأىق ي
ى
ً
كالثاني  :النماء  ،كقكلو تعالى ( :فىأ ىىرٍد ىنا أىف يي ٍبدلىيي ىما ىربُّيي ىما ىخ ٍي نار ّْم ٍنوي

ب ير ٍح نما){الكيؼ }ُٖ :
ىزىكاةن ىكأى ٍق ىر ى
(ك ىح ىن نانا ّْمف لَّ يدَّنا ىكىزىكاةن
كالثالث  :الصبلح كالصيانة  ،كقكلو تعالى  :ى
ك ىك ً
(ك ىمف تىىزَّكى فىًإَّن ىما ىيتىىزَّكى لً ىن ٍف ًس ًو ىكًالىى المَّ ًو
ى ى
اف تىقيِّا){مريـ  }ُّ :كقكلو تعالى ى
اٍلم ً
ص يير){فاطر }ُٖ :
ى
كالرابع  :قكؿ  :ال إلو إالَّ ا﵀  ،أك بمعنى اإليماف كالتكحيد كالمعرفة
ً
 ،كقكلو تعالى ( :كأىك ى ً ً
َّبلة ك َّ
ت ىحيِّا){مريـ  }ُّ :كقكلو
الزىك ًاة ىما يد ٍم ي
ىٍ
صاني بالص ى
ً
ً
ً
َّ
ّْ
كف َّ
الزىكاةى ىك يىـ بًاألخ ى ًرة يى ٍـ
يف ال يي ٍؤتي ى
يف {ٔ} الذ ى
(كىكٍي هؿ لٍم يم ٍش ًرك ى
تعالى  :ى
ً
){فصمت }ٕ-ٔ :
كف
ٍ
ىكاف ير ى
الخامس  :صدقة الفطر  ،كقكلو تعالى ( :قى ٍد أى ٍفمى ىح ىمف
تىىزَّكى){األعمى }ُْ :
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕٔٔٗ-ٗٔ/
(ٕ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٌٍمش تٔ2٘/2 ٟ
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ًَّ
يف
السادس  :يزككف يعني يبرئكف  ،كقكلو تعالى ( :أىلى ٍـ تىىر إًلىى الذ ى
كف فىتًيبلن){النساء }ْٗ :
كف أىنفي ىسيي ٍـ ىب ًؿ المٌوي يي ىزّْكي ىمف ىي ىشاء ىكالى يي ٍ
ظمى يم ى
يي ىزُّك ى
السابع  :أزكى يعني َّ
اما
أحؿ  ،كقكلو تعالى  ( :ىفٍم ىينظي ٍر أىيُّيىا أ ٍىزىكى ى
ط ىع ن
ىفٍم ىيأٍتً يكـ بً ًرٍز و
ؽ ّْم ٍنوي){الكيؼ }ُٗ :
َّ
اف
(ك ىح ىن نانا ّْمف ل يدَّنا ىكىزىكاةن ىك ىك ى
الثامف  :الصدقة  ،كقكلو تعالى  :ى
تىًقيِّا){مريـ }ُّ :
اؿ إًَّن ىما أ ىىنا ىر يسك يؿ
التاسع  :معنى النبكة  ،كالرسالة  ،كقكلو تعالى ( :قى ى
ّْؾ الىب لى ًؾ يغبلما ىزًكيِّا){مريـ  }ُٗ :أم  :ألىب ً
رب ً
لؾ رسكال نبيِّا
ىى
ى
ن
العاشر  :معنى العبادة كالدعكة  ،كقكلو تعالى ( :كأىكصانًي بًالصَّبلةً
ىٍ ى
ك َّ
ت ىحيِّا){مريـ }ُّ :
الزىك ًاة ىما يد ٍم ي
ى
(كلى ٍكال
الحادم عشر  :معنى االحتراز عف الفكاحش  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
فى ٍ َّ ً
ىحود أ ىىب ندا){النكر }ُِ :
ض يؿ المو ىعمى ٍي يك ٍـ ىكىر ٍح ىمتيوي ىما ىزىكا من يكـ ّْم ٍف أ ى
الثاني عشر  :معنى الثناء كالمدح  ،كقكلو تعالى ( :فىبل تيىزُّككا

ىعمى يـ بً ىم ًف اتَّقىى){النجـ }ِّ :
أىنفي ىس يك ٍـ يى ىك أ ٍ
الثالث عشر  :معنى النقاء كالطيارة  ،كقكلو تعالى ( :قى ٍد أى ٍفمى ىح ىمف
اىا){الشمس }ٗ :
ىزَّك ى

الرابع عشر  :معنى التكبة مف دعكل الربكبية  ،كقكلو تعالى ( :فى يق ٍؿ
ىىؿ لَّ ىؾ إًلىى أىف تىىزَّكى){النازعات }ُٖ :
(ى ىك
الخامس عشر  :معنى األقرب إلى المصمحة  ،كقكلو تعالى  :ي

أ ٍىزىكى لى يك ٍـ){النكر }ِٖ :
السادس عشر  :معنى الحسف كالمطافة كذات جماؿ  ،كقكلو تعالى :
ت ىن ٍف نسا ىزًكَّيةن){الكيؼ }ْٕ :
(قى ى
اؿ أىقىتىٍم ى
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(ك ىمف
السابع عشر  :معنى اإلقباؿ عمى الخدمة  ،كقكلو تعالى  :ى
(ُ)
تىىزَّكى فىًإَّن ىما ىيتىىزَّكى لًىن ٍف ًس ًو){فاطر }ُٖ :
قاؿ الخميؿ (( :الزككات جمع الزكاة  ،كالزكاة  :زكاة الماؿ  ،كىك

تطييرهَََكالزكاة  :الصبلح  ،تقكؿ  :رجؿ زكي تقي  ،كرجاؿ أزكياء أتقياء

 ،كزكا الزرع يزكك زكاء  :ازداد كنما ،ككؿ شيء ازداد كنما فيك يزكك
زكاء))(ِ) قاؿ ابف فارس (( :الزاء كالكاؼ كالحرؼ المعتؿ أصؿ ُّ
يدؿ عمى
نماء كزيادة  ،كيقاؿ  :الطيارة زكاة الماؿَََكاألصؿ في ذلؾ كمو راجع

إلى ىذيف المعنييف  ،كىما النماء كالطيارة))

(ّ)

كقاؿ الراغب (( :أصؿ الزكاة

النمك الحاصؿ عف بركة ا﵀ تعالىَََيقاؿ  :زكا الزرع يزكك إذا حصؿ منو
نمك كبركةَََكمنو الزكاة لًما ييخرج اإلنساف مف حؽ ا﵀ تعالى إلى الفقراء ،
كتسميتو بذلؾ لًما يككف فييا مف رجاء البركة  ،أك لتزكية النفس  ،أم :
تنميتيا بالخيرات كالبركات))

(ْ)

((كالزكاة في المغة  :النماء  ،كمنو زكاة الماؿ

يزكك  ،كقيؿ  :الطيارة  ،في الشرع  :قدر مخصكص مف ماؿ مخصكص

في زمف مخصكص  ،كقيؿ  :ىك النمك الحاصؿ عف بركة ا﵀ تعالى  ،كلذلؾ

نقصا  ،لما ذكركا مف َّأنو يبارؾ
خرج زكاة  ،كاف كاف فيما يشاىد ن
الم ى
يس ّْمي ي
فيو  ،كمنو قيؿ  :الزكاة بركة الماؿ  ،أك َّ
ألنو تحصنو مف الضياع  ،كلذلؾ

قيؿ  :الزكاة حرز الماؿ  ،كيعتبر ذلؾ باألمكر الدنيكية كاألخركية  ،يقاؿ :
َّ
اف
(ك ىح ىن نانا ّْمف ل يدَّنا ىكىزىكاةن ىك ىك ى
زكا الزرعي  :إذا حصؿ منو كثرةَََكقكلو ى
بلما ىزًكيِّا){مريـ :
نا
تىًقيِّا){مريـ  }ُّ :أم  :بركة
كتطيير  ،كقكلو تعالى  :ي
(غ ن

(ٔ) ٚجةة ٖٛاٌمةةشآْ ص  ٕٖٙكالكجػػكه كالنظػػائر لمػػدامغاني ص ِْٗ َِٓ-كبص ػائر ذكم
التمييز ُّّٓ-ُّْ/
(ٕ) اٌع ٓ١ص ٖٖ4
(ٖ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖ2ٙ
(ٗ) اٌّفشداح ص ٕٕٓ
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ًَّ
يف يى ٍـ لً َّمزىك ًاة
(كالذ ى
ُٗ} أم  :مبارنكا مطيَّنارَََقكلو تعالى  :ى
ً
كف){المؤمنكف  )ْ :يجكز أف يريد شقيقة الصبلة أثنى عمييـ بإخراجيا ،
فىاعمي ى

كما أثني عمييـ بإقامة شقيقتيا  ،كيجكز أف يريد الفاعميف ما يزيككف بو
ت ىن ٍف نسا ىزًكَّيةن){الكيؼ  }ْٕ :كزاكية  ،أم :
أنفسيـَََكقكلو ( :قى ى
اؿ أى ىقتىٍم ى
ً
ىحود
(ما ىزىكا من يكـ ّْم ٍف أ ى
طاىرة بريئة مما ال يكجب قتميا  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
أ ىىب ندا){النكر  }ُِ :أم  :ما طير  ،كقكلو تعالى ( :كأىك ى ً ً
َّبلة ك َّ
الزىك ًاة
ىٍ
صاني بالص ى
ت ىحيِّا){مريـ  }ُّ :أم  :العمؿ الصالح  ،كقيؿ  :الطيارة  ،كقكلو
ىما يد ٍم ي
(ُ)
طيىير){البقرة  }ِِّ :أم  :أغنى بركة كأزيد))
تعالى  ( :ىذلً يك ٍـ أ ٍىزىكى لى يك ٍـ ىكأى ٍ
عرؼ أىؿ المغة  ،كما تقدـ  ،الزكاة َّ
بأنيا تعني  :الزيادة  ،كالنماء ،
َّ
كالبركة  ،كالصبلح  ،كالطيارة  ،كالعمؿ الصالح  ،كقد أرجع ابف فارس
أف ِّ
أصؿ كؿ معانييا إلى معنيي النماء كالطيارة  ،كلكف ىذا ال يعني َّ
كبل

منيما أك جميعيما يعني الزكاة بعينيا ؛ َّ
ألف المفظ كال سيما المفظ القرآني ال
مثبل غير الزكاة  ،فنماء الشيء معناه
يطابؽ معناه إالَّ المفظ نفسو  ،فالنماء ن

ظاىر كقكلؾ  :نما الزرع  :إذا كثر كطاؿ  ،كنمت الماشية  :إذا كثرت
بتناسميا  ،كقكلؾ  :زكا الما يؿ  ،أك َّ
زكى مالىو  ،ال يفيد ىذا النمك الظاىرم ،
بؿ ذكركا َّ
أف المراد مف زكاة الماؿ البركة  ،كقد تقدـ قكؿ الراغب ((يقاؿ :
زكا الزرع يزكك إذا حصؿ منو نمك كبركةَََكمنو الزكاة ًلما ييخرج اإلنساف
مف حؽ ا﵀ تعالى إلى الفقراء  ،كتسميتو بذلؾ لًما يككف فييا مف رجاء البركة
 ،أك لتزكية النفس  ،أم  :تنميتيا بالخيرات كالبركات))

(ِ )

ككذلؾ الطيارة

َّ
فإنيا غير الزكاة  ،كالدليؿ عمى ذلؾ عطؼ الزكاة عمييا في قكلو تعالى :
(ٔ) عّةةذث اٌذفةةاظ يةة ٟدفغةة١ش أشةةشف األٌفةةاظ ٌٍذٍتةةٔٗٗ-ٕٔٗ/ٕ ٟكينظػػر  :لسػػاف العػػرب
ْٕٔ-ْٓ/

(ٕ) اٌّفشداح ص ٕٕٓ
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طيىير){البقرة  }ِِّ :كالتفريؽ بينيما في التفسير  ،قاؿ
( ىذلً يك ٍـ أ ٍىزىكى لى يك ٍـ ىكأى ٍ
قتيف أزك َّ
الطبرم (( :كيعني بقكلو (أ ٍىزىكى) أفضؿ كخير عند ا﵀ مف فر َّ
اجيف ،
أما قكلو
كقد دلمنا فيما مضى عمى معنى الزكاة ؛ فأغنى ذلؾ عف إعادتو  ،ك َّ
طيىير) َّ
كلقمكبيف  ،كقمكب أزك َّ
َّ
اجيف مف
فإنو يعني بذلؾ  :أطير لقمكبكـ
(كأى ٍ
ى
ٍّ
الريبة  ،كذلؾ َّأنيما إذا كاف في نفس كؿ منيما  ،أعني الزكج كالمرأة ،
عبلقة ٍّ
حب  ،لـ يؤمف أف يتجاك از ذلؾ إلى غير ما أحمَّو ا﵀ ليما  ،كلـ يؤمف
مف أكليائيما أف يسبؽ إلى قمكبيـ منيما ما لعميما أف يككنا منو بريئيف))

( ُ)

طيىير) معناه  :أطيب لمنفس  ،كأطير لمعرض
(كأى ٍ
كقاؿ ابف عطية ((( :أ ٍىزىكى) ى
ً
كالديف)) (ِ ) كقكلو تعالى  :ي ً
ص ىدقىةن تيطىيّْيريى ٍـ ىكتيىزّْكي ًيـ
(خ ٍذ م ٍف أ ٍىم ىكال ًي ٍـ ى
ً
(كتيىزّْكي ًيـ) :
بيىا){التكبة (( }َُّ :قاؿ ابف عباس ( :تيطىيّْيريى ٍـ) مف الذنكب ى
تصمحيـ)) (ّ) كاذا كاف ابف فارس قد جعؿ الزكاة ترجع إلى معنيي النماء
كالطيارة ؛ َّ
فؤلنو كجد ىذيف المعنييف أقرب المعاني إلييا

َّيت غير مرة َّ
يعرفكنو بما
يعرفكف المفظ ّْ
أف أىؿ المغة حيف ّْ
كقد نب ي
اجعا إلى جيميـ كعدـ تعرفيـ إلى المفظ
يرادفو ال بما يطابقو  ،كليس ىذا ر ن

يصرحكا كلـ يؤكدكا
المطابؽ لو في المعنى  ،بؿ لعدـ كجكده ؛ لذلؾ فيـ لـ ّْ

َّ
أف معاني تعريفاتيـ لمزكاة تعني الزكاة بعينيا  ،ىذه الحقيقة يجب أف نسمـ

تسميما  ،كقد جعؿ أىؿ الكجكه الزكاة بمعنى  :النماء  ،كالصبلح
بيا
ن
كالصيانة  ،كالحبلؿ  ،كاالحتراز عف الفكاحش  ،كالنقاء كالطيارة  ،كما جاء

في الكجو الثاني  ،كالثالث  ،كالسابع  ،كالحادم عشر  ،كالثالث عشر  ،ىذه

الكجكه جميعيا معاف م اردفة لمزكاة  ،أم  :ىأنيا ال تعني الزكاة بعينيا  ،بؿ

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕ٘2ٙ-٘2٘/
(ٕ) اٌّذشس اٌٛج١ض ٖٔٔٓ/
(ٖ) صاد اٌّغ١ش ٖٖ2٘/
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المعنى القريب منيا كجعؿ المفظ بمعنى لفظ يرادفو عمى َّأنو يعنيو بعينو

تحريؼ لداللتو َّ ،
ألنو ال تطابؽ بيف المترادفات
ت الزكاة في الكجو األكؿ بمعنى الزكاة المفركضة  ،أك الزكاة
يج ًعمى ٍ
الزىكاةى كارىكعكٍا مع َّ ً ً
الشرعية  ،في قكلو تعالى ً :
يف)
يمكٍا َّ
الراكع ى
الصبلىةى ىكآتيكٍا َّ ى ٍ ي ى ى
(كأىق ي
ى
َّ
َّ
صح َّ
أف المراد مف الزكاة ىنا الزكاة المفركضة إال َّأنيا اسـ منقكؿ مف الزكاة
صرح أىؿ المغة أنفسيـ بذلؾ  ،كالتحريؼ
التي تعني النماء كالطيارة  ،كقد َّ

سمكا
لما جعمكا الزكاة بمعنى الزكاة المفركضة فيذا يعني َّأنيـ َّ
الحاصؿ َّأنيـ َّ
سمكا األصؿ بالمنقكؿ  ،بينما الحقيقة عمى العكس مف
األكؿ بالثاني  ،أم َّ :

فحرفكا بقمب التسمية  ،كقمبكا المعنى
ذلؾ  ،كىك تسمية المنقكؿ باألصؿ َّ ،

المراد  ،كىذا ىك حاؿ كؿ اسـ منقكؿ جعمكه كجينا .
ت في الكجو الرابع بمعنى  :قكؿ  :ال إلو ٌإال ا﵀  ،أك بمعنى
كج ًعمى ٍ
ي
ً
اإليماف كالتكحيد  ،في قكلو تعالى ( :كأىك ى ً ً
َّبلة ك َّ
ت ىحيِّا)
الزىك ًاة ىما يد ٍم ي
ىٍ
صاني بالص ى
أك بمعنى الدعكة كالعبادة  ،كما جاء في الكجو العاشر  ،كىذا الكجو مف
مرادفات الزكاة  ،كمرادفاتيا كاحدة مف حيث صحة جعؿ ٍّ
كؿ منيا كجينا ليا ،
لذلؾ جاز أف تجعؿ بمعنى مرادؼ آخر  ،كقد تقدـ قكؿ الحمبي َّ
أف الزكاة ىنا
صانًي
(كأ ٍىك ى
بمعنى العمؿ الصالح أك الطيارة  ،كقاؿ الطبرم (( :كقكلو  :ى
ً
ً
َّبلة ك َّ
ت ىحيِّا) يقكؿ  :كقضى أف يكصيني بالصبلة كالزكاة ،
الزىك ًاة ىما يد ٍم ي
بالص ى
يعني المحافظة عمى حدكدىا  ،يعني المحافظة عمى حدكد الصبلة  ،كاقامتيا
عمي  ،كفي الزكاة معنياف  ،أحدىما  :زكاة األمكاؿ أف
عمى ما فرضيا َّ
يؤدييا  ،كاآلخر  :تطيير الجسد مف دنس الذنكب فيككف معناه  :كأكصاني

بترؾ الذنكب كاجتناب المعاصي))

(ُ )

كقاؿ ابف عطية (( :قيؿ  :ىما

المشركعتاف في البدف كالماؿ  ،كقيؿ زكاة الرؤكس في الفطر  ،كقيؿ :

(ٔ) جاِع اٌت١اْ 4ٙ/ٔٙ
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الصبلة  :الدعاء  ،كالزكاة  :التطيير مف كؿ عيب كنقص)) (ُ )كقاؿ
القرطبي ((( :كأىكصانًي بًالص ً
َّبلة ك َّ
الزىك ًاة) أم  :ألؤدييما إذا أدركني
ىٍ ى
ى
(ِ)
التكميؼ))
ً
ّْ
يف {ٔ}
كج ًعمى ٍ
ت ن
ي
(كىكٍي هؿ لٍم يم ٍش ًرك ى
أيضا بيذا المعنى في قكلو تعالى  :ى
ً
ً
ًَّ
كف َّ
كف) قاؿ الطبرم في تفسيره ىذه
الزىكاةى ىك يىـ بًاألخ ىرًة يى ٍـ ىكاف ير ى
يف ال يي ٍؤتي ى
الذ ى
اآلية (( :اختمؼ أىؿ التأكيؿ في ذلؾ  ،فقاؿ بعضيـ  : :معناه  :الذم ال
يعطكف ا﵀ الطاعة التي تطيرىـ كتزكي أبدانيـ  ،كال يكحدكنوَََكقاؿ
آخركف  :بؿ معنى ذلؾ  :الذيف ال يقركف بزكاة أمكاليـ التي فرضيا ا﵀ فييا

 ،كال يعطكنيا أىمياَََكالصكاب مف القكؿ في ذلؾ عندم ما قالو الذيف

قالكا  :معناه  :ال يؤدكف زكاة أمكاىـ  ،كذلؾ َّ
أف ذلؾ ىك األشير مف معنى
ً
ً
كف) دليبلن عمى َّ
الزكاة  ،ك َّ
أف ذلؾ كذلؾ ؛
(ك يىـ بًاألخ ىرًة يى ٍـ ىكاف ير ى
أف في قكلو  :ى
َّ
ألف الكفار الذيف عنكا بيذه اآلية كانكا ال يشيدكف أف ال إلو إالَّ ا﵀  ،فمك
ًَّ
كف َّ
الزىكاةى) مر نادا بو الذيف ال يشيدكف أف ال إلو إالَّ ا﵀
يف ال يي ٍؤتي ى
كاف قكلو (الذ ى
ً
ً
كف) معنى ؛ َّ
ألنو معمكـ َّ
أف ىمف لـ يشيد
(ك يىـ بًاألخ ىرًة يى ٍـ ىكاف ير ى
 ،لـ يكف لقكلو ى
أف ال إلو إالَّ ا﵀  ،ال يؤمف باآلخرة  ،كفي اتباع قكلو (كىـ بً ً
األخ ىرًة يى ٍـ
ىي
ًَّ
ً
كف َّ
الزىكاةى) ما ينبئ عف َّ
أف الزكاة في ىذا
يف ال يي ٍؤتي ى
كف) قكلو (الذ ى
ىكاف ير ى
معني بيا زكاة األمكاؿ)) (ّ) كقاؿ ابف الجكزم (( :قكلو تعالى :
المكضع
ّّ
ًَّ
كف َّ
الزىكاةى) فيو خمسة أقكؿ :
يف ال يي ٍؤتي ى
(الذ ى
أحدىا  :ال يشيدكف أف ال إلو إالَّ ا﵀  ،كالمعنى  :ال يطيّْركف
أنفسيـ مف الشرؾ بالتكحيد .

يقركف بيا
كالثاني  :ال يؤمنكف بالزكاة كال ٌ

(ٔ) اٌّذش اٌٛج١ض ٗٔ٘-ٔٗ/
(ٕ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٔٔ2ٔ-2ٓ/
(ٖ) جاِع اٌت١اْ ٕٗٔٓ2-ٔٓ2/
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كالثالث  :ال يزٌككف أعماليـ

كالرابع  :ال يتصدقكف كال ينفقكف في الطاعات
كالخامس ال يعطكف زكاة أمكاليـ))

(ُ)

صّْرح َّ
بأف المراد مف الزكاة في القكؿ الثاني كالثالث كالخامس الزكاة
فقد ي
بعينيا  ،ككذلؾ القكؿ األكؿ ؛ ألنَّو يجعؿ بمعنى  :ال يطيّْركف أنفسيـ مف
الشرؾ بالتكحيد  ،كالقكؿ الرابع الذم  :ال يتصدقكف كال ينفقكف في الطاعات

؛ َّ
طيّْركف أنفسيـ بالتصدؽ كاإلنفاؽ في الطاعات  ،فالمراد
ألنو بمعنى  :ال يي ى
ً
إذف مف الزكاة في قكلو تعالى ( :كأىك ى ً ً
َّبلة ك َّ
الزىك ًاة) كقكلو تعالى :
ىٍ
صاني بالص ى
ًَّ
كف َّ
الزىكاةى) الزكاة المفركضة  ،أك الزكاة بعينيا  ،كجعميا بمعنى
يف ال يي ٍؤتي ى
(الذ ى
قكؿ  :ال إلو إالَّ ا﵀ تحريؼ لداللتيا
ت في الكجو الخامس بمعنى صدقة الفطر  ،في قكلو تعالى :
كج ًعمى ٍ
ي
(قى ٍد أى ٍفمى ىح ىمف تىىزَّكى) كىي الزكاة بعينيا ؛ َّ
ألنيا تعني زكاة الفطر  ،قاؿ ابف
(((مف تىىزَّكى) فيو خمسة أقكاؿ :
الجكزم  :ى
أحدىا  :مف تطيَّر مف الشرؾ باإليماف
كالثاني  :مف أعطى صدقة الفطر

اكيا
كالثالث  :مف كاف عممو ز ن

كالرابع َّ :أنيا زكاة األمكاؿ كميا
(ِ)
كالخامس  :تكثَّر بتقكل ا﵀  ،كمعنى الزاكي  :النامي الكثير))

فالمراد إذف مف الزكاة الزكاة المفركضة  ،اك الزكاة بعينيا التي ىي بمعنى
النماء كالتطير

كجعمكا الزكاة في الكجو السادس بمعنى التبرئة في قكلو تعالى ( :أىلى ٍـ
ًَّ
كف فىتًيبلن) أم :
كف أىنفي ىسيي ٍـ ىب ًؿ المٌوي يي ىزّْكي ىمف ىي ىشاء ىكالى يي ٍ
ظمى يم ى
يف يي ىزُّك ى
تىىر إًلىى الذ ى

(ٔ) صاد اٌّغ١ش 4ٔ/2
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٕٗ2/2
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تبرئة النفس مف الذنكب  ،كىذا ىك معنى الزكاة بعينيا  ،كىذه اآلية ((يدخؿ
(ُ)
فييا كؿ مف َّ
زكى نفسو  ،ككصفيا بزكاء العمؿ  ،كزيادة الطاعة كالتقكل))
(يا
كجعمكا الزكاة في الكجو الثامف بمعنى الصدقة  ،في قكلو تعالى  :ى
ً ً
َّ
اف
ىي ٍح ىيى يخذ اٍلكتى ى
صبًيِّا {ُِ} ىك ىح ىن نانا ّْمف ل يدَّنا ىكىزىكاةن ىك ىك ى
اب بًقي َّكوة ىكآتىٍي ىناهي اٍل يح ٍك ىـ ى
(كىزىكاةن) يقكؿ
تىًقيِّا) كالزكاة المنقكلة َّ
تسمى صدقة  ،قاؿ الطبرم (( :كقكلو ى
تعالى ذكره  :كآتينا يحيى الحكـ صبيِّا كزكاة  ،كىك الطيارة مف الذنكب ،

(كآتىٍي ىناهي
كاستعماؿ بدنو في طاعة ربو  ،فالزكاة عطؼ عمى الحكـ مف قكلو  :ى
الح ٍك ىـ) كبنحك الذم قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ التأكيؿَََعف ابف جريج  ،قكلو
ي
(كىزىكاةن) قاؿ العمؿ الصالح الزكيَََعف الضحاؾ  ،يقكؿ  :في قكلو
ى
ً
اف تىقيِّا)
(كىزىكاةن ىك ىك ى
(كىزىكاةن) يعني العمؿ الصالح الزكيَََعف ابف عباس ى
ى
أما
اف تىًقيِّا) َّ
(كىزىكاةن ىك ىك ى
قاؿ  :طىييىر فمـ يعمؿ بذنبَََقاؿ ابف زيد في قكلو ى
(ِ)

الزكاة كالتقكل فقد عرفيما الناس))

كتزكية لو))

(ّ )

((كالمعنى  :فعمنا ذلؾ رحمة ألبكيو ،

فالمراد مف الزكاة الزكاة بعينيا  ،كالمعنى كما ىك ظاىر :

كآتينا يحيى الحكـ صبيِّا كآتيناه مف َّ
حنانا كطيارة مف الذنكب ككاف تقيِّا
لدنا ن
ت في الكجو التاسع بمعنى النبكة  ،كالرسالة  ،في قكلو تعالى :
كج ًعمى ٍ
ي
ّْؾ الىب لى ًؾ يغبلما ىزًكيِّا) أم  :ألىب ً
اؿ إًَّنما أ ىىنا رسك يؿ رب ً
لؾ رسكال نبيِّا ،
ىى
ىي ى
ن
(قى ى ى
بؿ المراد مف الزكاة الزكاة بعينيا  ،كقد تقدـ قكؿ الحمبي ((كقكلو تعالى :
((طاىر مف
نا
بلما ىزًكيِّا){مريـ  }ُٗ :أم  :مبارنكا مطيَّنرا)) كالمعنى :
ي
(غ ن
(ْ)
ناميا عمى الخير كالبركة))
الذنكب  ،أك ن

(ٔ) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص ٕٖٕ
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٕ٠ٚ ٙ4-ٙ2/ٔٙظش  :صاد اٌّغ١ش ٘ٔ٘2/
(ٖ) صاد اٌّغ١ش ٘ٔ٘2/
(ٗ) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص ٓٙ2
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ت في الكجو الثاني عشر بمعنى الثناء كالمدح  ،في قكلو
كج ًعمى ٍ
ي
ىعمى يـ بً ىم ًف اتَّقىى) بؿ أريد مف الزكاة الزكاة
تعالى ( :فىبل تيىزُّككا أىنفي ىس يك ٍـ يى ىك أ ٍ
بعينيا  ،كمعنى قكلو ( :فىبل تيىزُّككا أىنفي ىس يك ٍـ) ((فبل تنسبكىا إلى زكاة العمؿ
(ُ)
كزيادة الخير كالطاعات  ،أك إلى الزكاة كالطيارة مف المعاصي))
ت في الكجو الرابع عشر بمعنى التكبة مف دعكل الربكبية  ،في
كج ًعمى ٍ
ي
قكلو تعالى ( :فى يق ٍؿ ىىؿ لَّ ىؾ إًلىى أىف تىىزَّكى) بؿ المراد مف الزكاة الزكاة بعينيا ،
كالمعنى (( :ىؿ لؾ إلى أف تتطيَّر مف الشرؾ كالعصياف بالطاعة
(ِ)

كاإليماف))

ت في الكجو الخامس عشر بمعنى األقرب إلى المصمحة  ،في
كج ًعمى ٍ
ي
(ى ىك أ ٍىزىكى لى يك ٍـ) ك(أ ٍىزىكى) اسـ عمى كزف أفعؿ  ،كىذه الصيغة
قكلو تعالى  :ي
ُّ
تدؿ عمى التفضيؿ  ،فجعمو بمعنى األقرب ىك معنى الصيغة ال معنى الزكاة
 ،فالمراد الزكاة بعينيا  ،كقكلو تعالى ( :أ ٍىزىكى لى يك ٍـ) معناه ((الرجكع أطيب ،
كأطير لما فيو مف سبلمة الصدكر ،كالبعد عف الريبة  ،أك أنفع كأنمى

خيرا))
ن

(ّ)

ت في الكجو السادس عشر بمعنى الحسف كالمطافة كذات جماؿ
كج ًعمى ٍ
ي
ت ىن ٍف نسا ىزًكَّيةن) بؿ المراد الزكاة بعينيا  ،كمعنى
 ،في قكلو تعالى ( :قى ى
اؿ أىقىتىٍم ى
ألنيا عنده لـ يرىا قد أذنبت  ،أك َّ
إما َّ
ألنيا
(((زًكَّيةن) الطاىرة مف الذنكب َّ ،
ى
(ْ)

صغيرة لـ تبمغ الحنث))

(ٔ) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص ٔٔٔ2
(ٕ) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص ٖٔٔ2
(ٖ) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص 222-22ٙ
(ٗ) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص ٙ٘4
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ت في الكجو السابع عشر بمعنى اإلقباؿ عمى الخدمة  ،في
كج ًعمى ٍ
ي
(ك ىمف تىىزَّكى فىًإَّن ىما ىيتىىزَّكى ًل ىن ٍف ًس ًو) بؿ المراد الزكاة بعينيا ،
قكلو تعالى  :ى
(ُ)
(((ك ىمف تىىزَّكى) تطيَّر بفعؿ الخيرات كترؾ المعاصي))
كمعنى قكلو ى
ٖٗ-الزواؿ  :قاؿ الحيرم (( :الزكاؿ عمى كجييف :

أحدىما  :الحركب  ،كقكلو تعالى ( :كًاف ىكاف م ٍكرىـ لًتىيز ى ً
كؿ م ٍنوي
ى ى ي يٍ
ى
اٍل ًج ىبا يؿ){إبراىيـ }ْٔ :
الثاني  :الميؿ عف أمكنتيا  ،كقكلو تعالى ( :إً َّف المَّوى يي ٍم ًس يؾ
ًً
ات كاألرض أىف تىيزكال كلىئًف ىازلىتىا إًف أىمس ىكيما ًمف أ و
الس ً
اف
ٍ ٍ ى يى ٍ ى
َّم ىاك ى ٍ ى
ىحد ّْمف ىب ٍعده إًَّنوي ىك ى
ى
ى
(ِ)
ً
كرا){فاطر ))}ُْ :
يما ىغفي ن
ىحم ن
اف
(كًاف ىك ى
جعؿ الحيرم الزكاؿ بمعنى الحركب في قكلو تعالى  :ى
كؿ ًم ٍنوي اٍل ًج ىبا يؿ) كىذا الكجو كما ترل يحتاج إلى إيضاح المقصكد
ىم ٍك يريى ٍـ لًتىيز ى
شيئا .
منو  ،كالمحقؽ لـ يعمّْؽ عميو ن
كقاؿ الدامغاني (( :تفسير الزكاؿ عمى ستة أكجو  :كنتـ كذلؾ ،
كخر
كالسقكط  ،كالميؿ  ،كالخركج  ،كاالنقطاع َّ ،

فكجو منيا  :فما زلتـ  ،يعني  :طالما كنتـ كذلؾ  ،قكلو تعالى :
(فى ىما ًزٍلتي ٍـ ًفي ىش ٍّؾ ّْم َّما ىجاء يكـ بً ًو){غافر }ّْ :
ؾ
كالكجو الثاني  :الزكاؿ  ،ىك السقكط  ،قكلو تعالى ( :إً َّف المَّوى يي ٍم ًس ي
ًً
ات كاألرض أىف تىيزكال كلىئًف ىازلىتىا إًف أىمس ىكيما ًمف أ و
الس ً
اف
ٍ ٍ ى يى ٍ ى
َّم ىاك ى ٍ ى
ىحد ّْمف ىب ٍعده إًَّنوي ىك ى
ى
ى
ً
كرا){فاطر  }ُْ :كىك بمعنى الميؿ عند الحيرم كما َّ
تقدـ
يما ىغفي ن
ىحم ن
كالكجو الثالث  :الزلؿ  :الميؿ  ،قكلو تعالى ( :فىًإف ىزلىٍمتي ٍـ ّْمف ىب ٍعًد ىما
ً
اعمى يمكٍا أ َّ
يـ) يعني فإف ممتـ عف شرائع ديف
ات فى ٍ
ىجاءتٍ يك يـ اٍل ىبي ىّْن ي
ىف المٌوى ىع ًز هيز ىحك ه
محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ
(ٔ) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص 42ٙ
(ٕ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص ٕٖ2-ٕٖ2
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كالكجو الرابع  :الخركج مف الطاعة  ،قكلو تعالى ( :فىتىًزَّؿ قى ىد هـ ىب ٍع ىد
عز َّ
ثييبكتًيىا){النحؿ  }ْٗ :يعني  :فيخرجكف عف طاعة ا﵀ َّ ،
كجؿ  ،كما تزٌؿ

القدـ عف مكضعيا

كنكٍا
كالكجو الخامس  :الزكاؿ  :االنقطاع  ،قكلو تعالى ( :أ ىىكلى ٍـ تى يك ي
أى ٍقسمتيـ ّْمف قىٍب يؿ ما لى يكـ ّْمف ىزك و
اؿ){إبراىيـ ْْ} انقطاع مف الدنيا كال بعث
ىٍ
ى
ى
اف ىم ٍك يريى ٍـ
الكجو السادس  :زاؿ يعني َّ :
(كًاف ىك ى
خر  ،قكلو تعالى  :ى
(ُ)
تخر منو الجباؿ))
كؿ ًم ٍنوي اٍل ًج ىبا يؿ){إبراىيـ  }ْٔ :يعني ُّ
ًلتىيز ى
قاؿ ابف فارس (( :الزاء كالكاك كالبلـ أصؿ كاحد ُّ
يدؿ عمى تنحي
الشيء عف مكانو  ،يقكلكف  :زاؿ الشيء زكاالن  ،كزالت الشمس عف كبد

الشيء يزكؿ
السماء  ،كيقاؿ  :أزلتو عف المكاف)) (ِ) كقاؿ الراغب (( :زاؿ
ي
جانحا عنو  ،قاؿ تعالى ( :أىف تىيزكال){فاطر }ُْ :
زكاالن  :فارؽ طريقتو
ن
(كلىئًف ىازلىتىا){فاطر  }ُْ :كالزكاؿ يقاؿ في شيء قد كاف ثابتنا قب يؿ  ،فإف
ى
قيؿ  :قد قالكا زكاؿ الشمس  ،كمعمكـ أف ال ثبات لمشمس بكجو  ،قيؿ َّ :
إف

ذلؾ العتقادىـ في الظييرة َّ
أف ليا ثباتنا في كبًد السماء ؛ كليذا قالكا  :قاـ
(ّ)
النيار))
قائـ الظييرة  ،كسار
ي
ي
ىج نع ىؿ الدامغاني فما زلتـ  ،في الكجو األكؿ بمعنى طالما كنتـ كذلؾ
 ،في قكلو تعالى ( :فى ىما ًزٍلتي ٍـ ًفي ىش ٍّؾ ّْم َّما ىجاء يكـ بً ًو) كىذا الكجو ليس معنى
الزكاؿ بؿ معنى التركيب المؤلؼ مف ما النافية كفعؿ الزكاؿ
كجعؿ الزلؿ في الكجو الثالث بمعنى الميؿ في قكلو تعالى ( :فىًإف
ى
ً
اعمى يمكٍا أ َّ
يـ)
ات فى ٍ
ىزلىٍمتي ٍـ ّْمف ىب ٍعًد ىما ىجاءتٍ يك يـ اٍل ىبي ىّْن ي
ىف المٌوى ىع ًز هيز ىحك ه

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٖٕٕ٘٘ٗ-
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٖ4
(ٖ) اٌّفشداح ص ٕٕ٘
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كجعمو في الكجو الرابع بمعنى الخركج عف الطاعة في قكلو تعالى :

(فىتىًزَّؿ قى ىد هـ ىب ٍع ىد ثييبكتًيىا) كىما كجياف لمزلؿ كليسا لمزكاؿ  ،فيما كجياف لجذر
آخر مختمؼ  ،فالزكاؿ مف زاؿ يزكؿ  ،كالزلؿ مف َّ
زؿ يزٌؿ  ،كمف اليدـ في

لغة القرآف الكريـ التكحيد كالخمط بيف معاني تراكيبيا كجذكرىا المختمفة

الخركر  ،كىذه ألفاظ
ى
كجعؿ الزكاؿ بمعنى السقكط  ،كاالنقطاع  ،ك ي
إف ِّ
مرادفة لمزكاؿ  ،كمرادفاتو تككف جميعيا كاحدة مف حيث َّ
كبل منيا ال يعني
الزكاؿ بعينو  ،بؿ المعنى القريب منو ؛ كمف حيث جكاز أف يقع بعضيا

مكقع بعض لتقارب معانييا ؛ لذلؾ جاز بالقدر نفسو أف يككف بمعنى مرادؼ
َّ
آخر  ،كىذا ما حصؿ  ،فقد جعؿ الحيرم الزكاؿ في قكلو تعالى (إً َّف الموى
ً
ً
ؾ الس ً
ىحود ّْمف ىب ٍعًد ًه
يي ٍم ًس ي
ض أىف تىيزكال ىكلىئف ىازلىتىا إً ٍف أ ٍىم ىس ىكيي ىما م ٍف أ ى
األر ى
َّم ىاكات ىك ٍ
ى
ً
كرا) بمعنى الميؿ  ،كجعمو الدامغاني بمعنى السقكط .
إًَّنوي ىك ى
يما ىغفي ن
اف ىحم ن
كالمترادفات كاف اتحدت في المعنى العاـ تفترؽ عف بعضيا في
جعؿ الزكاؿ في
معانييا الخاصة  ،كىي المقصكدة في القرآف الكريـ  ،فقد
ى
السماك ً
ات
الكجو الثاني بمعنى السقكط في قكلو تعالى ( :إً َّف المَّوى يي ٍم ًس ي
ؾ َّ ى ى
ً
ًً
كاألرض أىف تىيزكال كلىئًف ىازلىتىا إًف أىمس ىكيما ًمف أ و
يما
ٍ ٍ ى يى ٍ ى
ى ٍ ى
ىحد ّْمف ىب ٍعده إًَّنوي ىك ى
اف ىحم ن
ى
ىغفيكرا) كسقكط الشيء يعني كقكعو أك طرحو مف مكاف و
عاؿ  ،كسقكط
ن
ً
طا ىيقيكليكا
َّماء ىس ًاق ن
(كًاف ىي ىرٍكا ك ٍسفنا ّْم ىف الس ى
اإلنساف مف السطح  ،قاؿ تعالى  :ى
(ُ)

كـ){الطكر }ْْ :
ىس ىح ه
اب َّم ٍريك ه
كجعمو في الكجو الخامس بمعنى االنقطاع  ،في قكلو تعالى ( :أ ىىكلى ٍـ
اؿ) ((كالقطع ُّ
كنكٍا أى ٍقسمتيـ ّْمف قىٍب يؿ ما لى يكـ ّْمف ىزك و
يدؿ عمى صرـ  ،كابانة
تى يك ي
ىٍ
ى
ى

(ٔ) ٕ٠ظش ِ :ما١٠ظ اٌٍغج ص ٓٔٗ ٚاٌّفشداح ص ٕ٘ٗ
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شيء مف شيء)) (ُ)((كالقطع  :فصؿ الشيءَََنحك قكلو تعالى ( :أليقىطّْ ىع َّف
(ِ)
ؼ ثيَّـ أليصمّْبَّن يكـ أ ٍ ً
أ ٍىيًدي يكـ كأىرجمى يكـ ّْمف ًخبلى و
يف){األعراؼ ))}ُِْ :
ٍ
ى ٍ ىٍي
ىج ىمع ى
ىى ٍ
اف
كبمعنى ي
(كًاف ىك ى
الخركر في الكجو السادس في قكلو تعالى  :ى
(ّ )
الخر ((ىك اضطراب كسقكط مع صكت))
كؿ ًم ٍنوي اٍل ًج ىبا يؿ) ك ُّ
ىم ٍك يريى ٍـ لًتىيز ى
سمع منو خرير  ،كالخرير يقاؿ لصكت الماء
((فمعنى َّ
خر سقط سقكطنا يي ى

كالريح كغير ذلؾ مما يسقط مف ٍّ
(ك ىخ ُّركٍا لىوي
عمك  ،كقكلو تعالى  :ى
َّدا){يكسؼ  }ََُ :فاستعماؿ الخر تنبيو عمى اجتماع أمريف  :السقكط ،
يسج ن
كحصكؿ الصكت منيـ بالتسبيح))

(ْ)

فزكاؿ الشيء غير سقكطو  ،كانقطاعو  ،كخركره  ،كما جاء في
األكجو الثبلثو  ،فيك ال يعني كقكع الشيء أك طرحو مف مكاف و
عاؿ  ،كال

عمك مع
يعني قطع شيء كفصمو مف شيء  ،كال يعني سقكط شيء مف ٍّ

سمع منو خرير  ،بؿ ىك تنحّْي شيء عف مكانو  ،فيك غيرىا ،
صكت  ،يي ى
فجعؿ الزكاؿ بمعانييا تحريؼ لداللتو
ٖ٘-الزيغ  :ذكر الحيرم كالدامغاني لمزيغ ثبلثة أكجو :

كب ىنا
(رب ىَّنا الى تيًز ٍ
غ يقمي ى
الكجو األكؿ  :الزيغ يعني الميؿ  ،كقكلو تعالى  :ى
بع ىد إً ٍذ ى ىد ٍيتىىنا){آؿ عمراف ٖ} كقكلو تعالى ً :
كب فى ًري و
ؽ
(مف ىب ٍعًد ىما ىك ى
ى
اد ىي ًزيغي يقمي ي
ىٍ
ّْم ٍنيي ٍـ){التكبة }ُُٕ :
ص يار
اغ ٍ
(كًا ٍذ ىز ى
ت ٍ
األب ى
كالكجو الثاني  :الشخكص  ،كقكلو تعالى  :ى
ُّ
ً
كب اٍل ىح ىن ً
كنا){األحزاب }َُ :
كف بًالمَّ ًو الظين ى
ىكىبمى ىغت اٍل يقمي ي
اج ىر ىكتىظينُّ ى

(ٔ) ٕ٠ظش ِ :ما١٠ظ اٌٍغج ص 224
(ٕ) ينظر  :المفردات ص ِْٓ
(ٖ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕٗٗ
(ٗ) اٌّفشداح ص ٓ٘ٔ
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ىز ى َّ
اغكا أ ىا
الكجو الثالث  :الضبلؿ  ،كقكلو تعالى  ( :ىفمى َّما ىز ي
غ الموي
(ُ)
َّ
أضؿ قمكبيـ
كبيي ٍـ){الصؼ  }ٓ :يعني :
يقمي ى
جعؿ الحيرم كالدامغاني الزيغ في الكجو األكؿ بمعنى الميؿ في قكلو
غ يقميكب ىنا بع ىد إً ٍذ ى ىد ٍيتىىنا) كقكلو تعالى ً :
اد
(مف ىب ٍعًد ىما ىك ى
ى
(رب ىَّنا الى تيًز ٍ ى ى ٍ
تعالى  :ى
كب فى ًري و
المٍي يؿ))(ِ) كقاؿ ابف
ىي ًزيغي يقمي ي
ؽ ّْم ٍنيي ٍـ) قاؿ الخميؿ في الزيغ (( :الزيغ  :ى
فارس (( :الزاء كالياء كالغيف أصؿ ُّ
يدؿ عمى ميؿ الشيء  ،يقاؿ  :زاغ يزيغ

الشمس  ،كذلؾ إذا مالت كفاء الفيء  ،كقاؿ ا﵀ جؿ ثناؤه :
يغاَََكزاغت
زن
ي
ىز ى َّ
كبيي ٍـ){الصؼ )ّ())}ٓ :كقاؿ الراغب (( :الزيغ  :الميؿ
اغكا أ ىا
( ىفمى َّما ىز ي
غ الموي يقمي ى
ت
اغ ٍ
(كًا ٍذ ىز ى
عف االستقامةَََكزاغت الشمس كزاغ البصر  ،قاؿ ا﵀ تعالى  :ى

ُّ
يصح أف يككف إشارة إلى ما يداخميـ مف الخكؼ
ص يار){األحزاب }َُ :
ٍ
األب ى

(ي ىرٍكىنييـ
 ،حتى أظممت أبصارىـ  ،كيصح أف يككف إشارة إلى ما قاؿ  :ى
ىز ى َّ
اغكا أ ىا
ٍم اٍل ىع ٍي ًف){آؿ عمراف َََ}ُّ :كقاؿ تعالى  ( :ىفمى َّما ىز ي
غ الموي
ّْم ٍثمى ٍي ًي ٍـ ىأر ى
(ْ)
لما فارقكا االستقامة عامميـ بذلؾ))
كبيي ٍـ){الصؼ َّ }ٓ :
يقمي ى
((المٍي يؿ مصدر ماؿ يميؿ  ،كىك مائؿ ،
كقاؿ الخميؿ في الميؿ :
ى
أمىيؿ))(ٓ) كقاؿ ابف فارس :
المىيؿ  :مصدر األميؿ  ،ماؿ يميؿ ىم ىيبلن  ،كىك ٍ
كى
((الميـ كالياء كالبلـ  ،كممة صحيحة ُّ
تدؿ عمى انحراؼ في الشي إلى جانب
فمىي هؿ  ،يقاؿ  :يميؿ
منو  ،ماؿ يميؿ ٍ
ميبلن  ،فإف كاف خمقة في الشيء ى

(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ِّٔ كالكجكه كالنظائر لمدامغاني ِّٓ
(ٕ) اٌع ٓ١ص ٕٓٗ
(ٖ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٗ4
(ٗ) اٌّفةةةةشداح ص ٕٕٗ ٕٕ٘-كينظػ ػػر  :عمػ ػػدة الحقػ ػػاظ ِ ُٕٓ/كبصػ ػػائر ذكم التمييػ ػػز
ُّْٓ/

(٘) اٌع ٓ١ص ٖٔ4
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((المٍي يؿ  :العدكؿ عف الكسط إلى أحد الجانبيف ،
ىم ىيبلن))(ُ) كقاؿ الراغب :
ى
كيستعمؿ في الجكر(ِ) كاذا استعمؿ في األجساـ َّ
فإنو يقاؿ فيما كاف خمقة ىمىي ّّؿ
كممت
ممت إلى فبلف  :إذا عاكنتيو ،
ي
ضا ىمٍي هؿ  ،يقاؿ  :ي
 ،كفيما كاف ىع ىر ن
أبدا كزائبلن  ،كعمى
عميو :
تحاممت عميو  ،كالماؿ يس ّْمي بذلؾ لككنو مائبلن ن
ي
َّ
يكما في بيت ىعطَّار  ،كيكما في
ىذا دؿ قكؿ مف قاؿ  :الماؿ قى ٍح ىبةه تككف ن
(ّ)
بيت بًيطار))
كالزيغ ال يعني الميؿ  ،كاف قاؿ بذلؾ أىؿ المغة َّ ،
ألف الزيغ في

مجردا  ،بؿ يعني  :الميؿ عف الحؽ  ،فالميؿ معنى
الحقيقة ال يعني الميؿ
ن
محايد  ،ال ُّ
يدؿ بذاتو عمى حؽ أك ضبلؿ  ،فقد تقدـ تعريؼ ابف فارس لو
بأ َّنو (( :كممة صحيحة ُّ
كعرفو
تدؿ عمى انحراؼ في الشي إلى جانب منو)) َّ
الراغب َّ
بأنو يعني (( :العدكؿ عف الكسط إلى أحد الجانبيف)) كبتحديد اتجاه
ُّ
فيدؿ عمى الضبلؿ إف كاف
ىذا االنحراؼ كالعدكؿ تتحدد داللة الميؿ ،

انح ارفنا إلى الضبلؿ كعدكالن عف الكسط إليو  ،فتتعيَّف لو ىذه الداللة بنكع
حرؼ الجر الذم َّ
يتعدل إليو كنكع مجركره  ،كقكلؾ  :ماؿ إلى الكفر  ،كماؿ
عف اإليماف ُّ ،
كيدؿ عمى الحؽ إف كاف انح ارفنا إلى الحؽ كعدكالن عف الكسط
أيضا حسب حرؼ الجر كمجركره  ،كقكلؾ  :ماؿ
إليو  ،فتتعيَّف داللتو ىذه ن
إلى الحؽ  ،كماؿ عف االلكفر  ،كقد جاء في المغة (( :ماؿ عميو بالظمـ ،

( ْ)
عمي  :ظممني  ،كماؿ إليو أحبَّو  ،كماؿ بو
كماؿ عف الحؽ)) ((كماؿ َّ
غمبو  ،كماؿ النيار أك الميؿ  :دنا مف المضي)) (ٓ) كتقدـ قكؿ الراغب :

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص 2ٗ4
(ٕ) َّ
ألْ اٌجٛس ٠عٕ(( ٟاٌ َّ ًْ١عٓ اٌطش٠ك)) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٓٔ2
(ٖ) اٌّفشداح ص ٗ44
(ٗ) دا اٌعشٚط ٖٕٖٓٗ/
(٘) دا اٌعشٚط ٖٕٓٗٙ/
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تحاممت عميو))(ُ)كمف
كممت عميو :
ممت إلى فبلف  :إذا عاكنتيو ،
ي
ي
((يقاؿ  :ي
ً
ً ً
ذلؾ قكلو تعالى ( :كَّد الًَّذيف ىكفىركٍا لىك تى ٍغ يفميكف عف أ ً ً
كف
ىسم ىحت يك ٍـ ىكأ ٍىمت ىعت يك ٍـ فىىيميمي ى
ى ىٍ ٍ
ى ي ٍ
ى
عمى ٍي يكـ َّمٍيمىةن ك ً
اح ىدةن){النساء  }َُِ :كالمعنى (( :فيحممكف عميكـ كأنتـ
ى
ى

مشاغيؿ بصبلتكـ))(ِ) كاذا جاء فعؿ الميؿ الزمان تحدد معناه حسب السياؽ
َّ
يد
كب ىعمى ٍي يك ٍـ ىكيي ًر ي
(كالمٌوي يي ًر ي
يد أىف ىيتي ى
كحسب الحرؼ المقدر  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
ً
َّ ً
ًَّ
يما){النساء  }ِٕ :قاؿ الطبرم :
يف ىيتَّبً يع ى
الذ ى
كف الشيى ىكات أىف تىميميكٍا ىم ٍيبلن ىعظ ن
عظيما
((معنى ذلؾ  :كيريد الذيف يتبعكف شيكات أنفسيـَََأف تميمكا ميبلن
ن
(ّ)

كعما أذف ا﵀ لكـ فيو  ،فتجكركا عف طاعتو إلى معصيتو))
عف الحؽ َّ ،
(ْ )
ً
ً
يما) أم  :عف الحؽ بالمعصية))
فػ((قكلو تعالى ( :أىف تىميميكٍا ىم ٍيبلن ىعظ ن
ً
يعكٍا أىف تى ٍعًدليكٍا ىب ٍي ىف ّْ
صتي ٍـ فىبلى تى ًميميكٍا
الن ىساء ىكلى ٍك ىح ىر ٍ
(كلىف تى ٍستىط ي
كقكلو تعالى  :ى
كىا ىكاٍل يم ىعمَّقى ًة){النساء  }ُِٗ :كالمعنى (( :فبل تميمكا إلى التي
يك َّؿ اٍل ىمٍي ًؿ فىتى ىذ ير ى
َّ
إحداىف إلى
تحبكف في النفقة كالقسـ))(ٓ) أم (( :فبل يجكز ليـ أف يميمكا عف
َّ
كالمعمَّقة التي ليست ذات زكج كال
إلى األخرل كؿ الميؿ حتى يذركا األخرل ي
مطمقة  ،تشبيينا بالشيء الذم ىك يمعمَّؽ غير مستقر عمى شيء))(ٔ) كلـ يرد
الميؿ في القرآف الكريـ إالَّ في ىذه المكاضع الثبلثة  ،ككرد بمعنى الميؿ عف
الحؽ  ،كجاز كما تقدـ في المغة أف يرد بمعنى الميؿ إلى الحؽ  ،كالميؿ عنو

 ،كالميؿ إلى الضبلؿ كالميؿ عنو  ،فالميؿ يككف في ىذا كىذا  ،كالزيغ ال
يككف إالَّ ميبلن عف الحؽ  ،قاؿ العسكرم في ((الفرؽ بيف الزيغ كالميؿ َّ ،
أف
(ٔ) اٌّفشداح ص ٗ44
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٖٕ٘ٓ/
(ٖ) جاِع اٌت١اْ ٖ٘2/
(ٗ) صاد اٌّغ١ش ٕٖ4/
(٘) صاد اٌّغ١ش ٕٖٕٔ/
( )ٙيذخ اٌمذ٠ش ٌٍشٛوأٙ٘4/ٔ ٟ
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الزيغ مطمقنا ال يككف إالَّ الميؿ عف الحؽ  ،يقاؿ  :فبلف مف أىؿ الزيغ ،
أيضا  :زاغ عف الحؽ  ،كال أعرؼ  :زاغ عف الباطؿ ؛ َّ
ألف الزيغ اسـ
كيقاؿ ن
(ُ)

عاـ في المحبكب كالمكركه))
لميؿ مكركهَََكالميؿ ّّ

اسما
َّ
كلما كاف الزيغ ن

لميؿ مكركه َّ
فإنو يككف بمعنى الظمـ كبمعنى الضبلؿ  ،كبمعنى الشؾ كالريب

 ،كليس كذلؾ الميؿ  ،جاء في التاج (( :كالزيغ  :الشؾ  ،كالجكر عف
الحؽ(ِ) كمنو قكلو تعالى ً :
(في يقميكبً ًي ٍـ ىزٍيغه){آؿ عمراف  }ٕ :كفي حديث أبي
شيئا مف أمره أف أزيغ  ،أم  :أجكر ،
بكر رضي ا﵀ عنو  :أخاؼ إف
تركت ن
ي
كأعدؿ عف الحؽ  ،كقاؿ الراغب  :الزيغ  :الميؿ عف االستقامة إلى أحد
الجانبيف  ،كزاؿ  ،كماؿ  ،كزاغ  ،متقاربة لكف زاغ ال يقاؿ إالَّ فيما كاف عف
(ّ)

حؽ إلى باطؿ))

فالميؿ عف الحؽ ليس ىك الزيغ بعينو  ،بؿ ىك القريب

كب ىنا ىب ٍع ىد إً ٍذ
(رب ىَّنا الى تيًز ٍ
غ يقمي ى
مف معناه  ،لذلؾ كما جاز أف يككف قكلو تعالى  :ى
ىى ىد ٍيتىىنا) بمعنى  :ال تمؿ قمكبنا عف الحؽ(ْ) جاز أف يككف بمعنى  :ال تفسد
ُّ (ٔ)
قمكبنا(ٓ) كبمعنى  :ال تضميا

قر بيا ُّ
كؿ أىؿ المغة كالتفسير  ،كما ىك حاصؿ
مف الحقائؽ التي يي ُّ
في الكاقع َّ
كيفسَّر بما
كيفسَّر بالقريب مف معناه  ،أم  :يي َّ
أف المفظ يي َّ
عرؼ ي
عرؼ ي
يرادفو  ،ال بما يطابقو  ،كىذا يعني َّ
كفسره بما يرادفو
عرؼ المفظ َّ
أف ىمف َّ
يككف قد أبقاه عمى معناه  ،مف دكف أف َّ
يدعي َّأنو يعنيو بعينو ؛ َّ
ألف المفظ ال
يعرفكف كيفسّْركف
يطابؽ معناه إالَّ المفظ نفسو  ،فأىؿ المغة كالتفسير حيف ّْ

(ٔ) اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص ٕٖ4
(ٕ) ٘زا والَ اٌف١شٚصآ٠اد ٞي ٟلاِٛعٗ  ،كينظر  :بصائر ذكم التمييز ُّْٓ/
(ٖ) دا اٌعشٚط ٕٕٕٖٙ/
(ٗ) ٕ٠ظش  :جاِع اٌت١اْ ٌٍطتشٕٓ2/ٖ ٞ
(٘) ٕ٠ظش  :اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٌٍمش تٔ4/ٗ ٟ
(ٕ٠ )ٙظش  :اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٖٕ4/
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الزيغ بمعنى ما يرادفو كالميؿ كالعدكؿ عف الحؽ  ،أك عف القصد  ،أك

الضبلؿ  ،فيذا يعني َّأنيـ قد أبقكا الزيغ عمى معناه مف دكف أف َّ
يدعكا َّ
أف
ىذا الميؿ كالعدكؿ  ،أك الضبلؿ يعني الزيغ بعينو  ،كما ىك حاصؿ في كتب

الكجكه  ،كقد تبيَّف َّ
أف الزيغ غير الميؿ عف الحؽ  ،فجعمو بمعناه عمى َّأنو
يعنيو بعينو تحريؼ لداللتو

كجعؿ الحيرم الزيغ في الكجو الثاني بمعنى الشخكص في قكلو

ص الرج يؿ ببصره عند المكت يشخص
اغ ٍ
(كًا ٍذ ىز ى
ت ٍ
ص يار) (( ىش ىخ ى
األب ى
تعالى ى
شخكصا رفعو فمـ ً
يطرؼ (أم  :فمـ يغتمض) كشخكص البصر إرتفاع
ن
األجفاف إلى فكؽ  ،كتحديد النظر كانزعاجو)) (ُ)جاء في تفسير قكلو تعالى :
ًً
ً
ص يار){إبراىيـ  }ِْ :كقكلو تعالى :
ص فيو األ ٍىب ى
(إًَّن ىما يي ىؤ ّْخ يريى ٍـ ل ىي ٍكوـ تى ٍش ىخ ي
ًَّ
ً
ً
ب اٍلك ٍع يد اٍل ىح ُّ
يف ىكفىيركا ىيا ىكٍيمىىنا قى ٍد يكَّنا ًفي
ص يار الذ ى
صةه أ ٍىب ى
ؽ فىًإ ىذا ى ىي ىشاخ ى
(كا ٍقتىىر ى ى
ى
ىغ ٍفمى وة ّْمف ى ىذا ب ٍؿ يكَّنا ى ً ً
يف){األنبياء  }ٕٗ :كالمعنى َّأنو يكـ القيامة
ٍ ى ى
ظالم ى
(ِ)
تشخص أبصار الذيف كفركا لشدة األىكاؿ فبل تغتمض
أما زيغيا  ،فقد قاؿ
فيذا ىك شخكص البصر في كتب التفسير َّ ،

صار) ((مالت عف ّْ
كؿ شيء
اغ ٍ
(كًا ٍذ ىز ى
ت ٍ
األب ى ي
الكاحدم في تفسير قكلو تعالى  :ى
عدكىا مقببلن إلييا مف ّْ
كؿ جانب)) (ّ ) فشخكص البصر
فمـ تنظر إالَّ إلى ّْ
يعني ارتفاع األجفاف  ،كبقاءىا عمى ىذه الحاؿ  ،ال ترتد كال تغتمض  ،كىي

أما زيغ البصر فيعني
حالة تصيب الكافريف يكـ القيامة مف ىكؿ ما يركف َّ ،

(ٔ) ٌغاْ اٌعشا ٖٙ/2
(ٕ) ٕ٠ظش :جاِع اٌت١اْ ٌٍطتةشٚ ٖ24 ، ٕ2ٖ/ٖٔ ٞاٌّذةشس اٌةٛج١ض الةةٓ عط١ةج ٗٔٓٓ/
ٚصاد اٌّغ١ش ٕٗ2ٕ/
(ٖ) اٌٛعةة١ط يةة ٟدفغةة١ش اٌمةةشآْ اٌّج١ةةذ ٖٕ٠ٚ ٗٙٔ/ظةةش  :اٌجةةاِع ألدىةةاَ اٌمةةشآْ لمقرطبػػي
َُُْْ/كفتح القدير لمشككاني ُّّْ/
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انحرافو عف القصد  ،في حالة مف حاالت الخكؼ التي تصيب الناس في

الدنيا  ،فزيغ البصر غير شخكصو  ،فجعمو بمعناه تحريؼ لداللتو ،

كجعؿ الدامغاني الزيغ في الكجو الثالث بمعنى الضبلؿ في قكلو
ىز ى َّ
كبيي ٍـ) يعني  :أضؿ قمكبيـ  ،ككجو الضبلؿ ،
اغكا أ ىا
تعالى  ( :ىفمى َّما ىز ي
غ الموي يقمي ى
ككجو الميؿ مرادؼ لمزيغ  ،أم  :كما جاز أف نجعؿ الزيغ ىنا بمعنى
َّ
أضؿ ا﵀ قمكبيـ  ،جاز بالقدر نفسو  ،جعمو بمعنى
الضبلؿ  ،كالتقدير :

الميؿ عف الحؽ  ،كالتقدير  :أماؿ ا﵀ قمكبيـ  ،ذلؾ َّ
أف مرادفات الزيغ تككف
إف ِّ
جميعيا كاحدة مف حيث َّ
كبل منيا ال يعني الزيغ بعينو  ،بؿ المعنى
القريب منو ؛ كمف حيث جكاز أف يقع بعضيا مكقع بعض لتقارب معانييا ؛

لذلؾ جاز بالقدر نفسو أف يككف بمعنى مرادؼ آخر

تعمد
فمما كانت ىذه ىي الحقيقة يككف الدامغاني (ت ْٕٖ :ق) قد َّ

تحريؼ داللة الزيغ عندما جعمو في الكجو األكؿ يعني الميؿ بعينو  ،كعندما
جعمو في الكجو الثالث يعني الضبلؿ بعينو  ،كعمى سبيؿ القصر كالقطع
كالتعييف  ،كقد تقدـ القكؿ فيما يتعمؽ بالكجو األكؿ  ،كأكبر دليؿ عمى ىذا

التعمد فيما يتعمؽ بالكجو الثالث كبلـ المفسريف قبمو الذيف تطرقكا إلى تفسير
اغكا أ ىا َّ
كبيي ٍـ) قاؿ مقاتؿ (ت َُٓ :ق) :
قكلو تعالى  ( :ىفمى َّما ىز ي
ىزغى الموي يقمي ى
غ المَّوي) يعني  :أماؿ
اغكا) يقكؿ  :مالكا عف الحؽ كعدلكا عنو (أ ىا
ىز ى
((( ىفمى َّما ىز ي

(ُ )
اغكا) عدلكا))(ِ)يعني
(((ز ي
ا﵀ قمكبيـ)) كقاؿ أبك عبيدة (ت ُُِ :ق)  :ى
عدلكا عف الحؽ  ،كقاؿ الطبرم (ت َُّ :ق) (( :كقكلو تعالى  ( :ىفمى َّما
ىز ى َّ
فمما عدلكا كجاركا عف قصد السبيؿ (أ ىا
اغكا أ ىا
كبيي ٍـ) يقكؿ َّ : :
ىزغى
ىز ي
غ الموي يقمي ى
َّ
كبيي ٍـ) يقكؿ  :أماؿ ا﵀ قمكبيـ عنو))(ّ) كقاؿ الزجاج (ت ُُّ :ق) :
الموي يقمي ى

(ٔ) دفغ١ش ِمادً ٖٖ٘ٙ-ٖ٘٘/
(ٕ) ِجاص اٌمشآْ ص ٖٕ2
(ٖ) جاِع اٌت١اْ 42/ٕ2
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اغكا أ ىا َّ
كبيي ٍـ) أم  :عدلكا عف الحؽ  ،كانصرفكا عنو
((( ىفمى َّما ىز ي
ىزغى الموي يقمي ى
فأضمَّيـ ا﵀ كصرؼ قمكبيـ)) (ُ ) كقاؿ النحاس (ت ّّٖ :ق)  ((( :ىفمى َّما
ىز ى َّ
كبيي ٍـ) مجازاة عمى فعميـ  ،كقيؿ :
اغكا) أم  :مالكا عف الحؽ (أ ىا
ىز ي
غ الموي يقمي ى
أزاغ ا﵀ قمكبيـ عف الثكاب)) (ِ ) كقاؿ الكاحدم (ت ْٖٔ :ق) (( :كقكلو
اغكا) قاؿ مقاتؿ  :عدلكا عف الحؽ (أ ىا َّ
كبيي ٍـ) أماليا
تعالى  ( :ىفمى َّما ىز ي
ىزغى الموي يقمي ى
عف الحؽ  ،يعني َّ :أنيـ ترككا الحؽ بإيذاء نبييـ  ،أماؿ ا﵀ قمكبيـ عف

الحؽ جزاء لما ارتكبكا))

(ّ)

فيا ىـ أىؿ التفسير قبمو  ،قػد أبقػكا الزيػغ عمػى معنػاه فػي قكلػو تعػالى
ىز ى َّ
ػكبيي ٍـ) عنػدما فسَّػركه بمػا يرادفػو  ،ىػذا مػف جيػة كمػف
اغكا أ ىا
 ( :ىفمى َّما ىز ي
غ المػوي يقمي ى
جية أخرل َّ
اغػكا) بمعنػى الميػؿ
(ز ي
فإنيـ لـ يفسركه بمعنى الضبلؿ  ،بؿ فسَّركا ى

ع ػػف الح ػػؽ كالع ػػدكؿ عن ػػو  ،كالج ػػكر ع ػػف قص ػػد الس ػػبيؿ  ،كاالنصػػراؼ عن ػػو ،
ىز ى َّ
ػكبيي ٍـ) بمعن ػػى  :أم ػػاؿ ا﵀ قم ػػكبيـ ع ػػف الح ػػؽ  ،كأزاغ ا﵀
كفسػػركا (أ ىا
َّ
غ الم ػػوي يقميػ ى
قمػػكبيـ عػػف الث ػكاب  ،إالَّ الزجػػاج جعمػػو بمعنػػى  :أضػػميـ ا﵀ كصػػرؼ قمػػكبيـ
عػػف الحػػؽ  ،كقػػد أراد مػػف ذلػػؾ كمػػا ىػػك كاضػػح التفسػػير ال الكجػػو كالتعيػػيف ،

أيعقؿ َّ
أف الدامغاني لـ يطمع عمى تفاسير ىمف قبمو ؟ أكػاف ال يػدرم  ،لػذلؾ لػـ
يفػػد منيػػا  ،أكػػاف يجيميػػا ؟ فػػإذا كػػاف األمػػر كػػذلؾ فكيػػؼ يكثػػؽ بكتػػب تتعمػػؽ
بتفسير القرآف َّ ،
صنفيا جيمة بالتفسير ؟! أـ كاف يدرم ؟

-ٖٙسار  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير (سار كأسرل) عمى خمسة

أكجو  :الحفظ  ،كاإلدالج  ،كالسفر  ،كالمقبؿ  ،كالنير الصغير :
(ى ىك الًَّذم يي ىسي يّْريك ٍـ ًفي
فكجو منيا سيَّر  ،أم  :حفظ  ،قكلو تعالى  :ي
اٍل ىبّْر ىكاٍل ىب ٍح ًر){يكنس }ِِ :
(ٔ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٖ٘ٔٓ/
(ٕ) إعشاا اٌمشآْ ص ٔٔٗٙ
(ٖ) اٌٛع١ط ٕٗ4ٕ/
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كالكجو الثاني  :السير  :اإلدالج  ،قكلو تعالى ( :س ٍبح ًَّ
ىس ىرل
ي ى ى
اف الذم أ ٍ
ً
ً
ًً
ً
صى){اإلسراء }ُ :
بً ىع ٍبده لى ٍيبلن ّْم ىف اٍل ىم ٍس ًجد اٍل ىح ىراـ إًلىى اٍل ىم ٍس ًجد األى ٍق ى
كالكجو الثالث  :سار  ،أم  :سافر  ،كقكلو تعالى  ( :يق ٍؿ ًس ييركا ًفي
ً
األر ً
يف){النمؿ  }ٔٗ :أم  :سافركا في
ض فىانظييركا ىك ٍي ى
اف ىعاق ىبةي اٍل يم ٍج ًرًم ى
ؼ ىك ى
ٍ

األرض

(كقى َّد ٍرىنا ًفييىا
كالكجو الرابع  :السير  :المقيؿ كالمبيت  ،قكلو تعالى  :ى
الس ٍَّي ىر ًس ييركا){سبأ }ُٖ :
كالكجو الخامس  :سريِّا يعني  :النير الصغير  ،قكلو تعالى ( :قى ٍد
(ُ)
جع ىؿ رب ً
ُّؾ تى ٍحتى ًؾ ىس ًريِّا){مريـ ))}ِْ :
ىى ى
قاؿ ابف فارس (( :السيف كالياء كالراء أصؿ ُّ
يدؿ عمى مضي كجرياف

كنيار  ،كالسيرة  :الطريقة في
نا
 ،يقاؿ  :سار يسير نا
سير  ،كذلؾ يككف ليبلن
الشيء كالسَُّّنة ؛ َّ
المضي
ألنيا تسير كتجرم))(ِ) كقاؿ الراغب (( :السير :
ٌ
سرت ،
في األرض  ،كرجؿ سائر  ،كسيَّار  ،كالسيَّارة  :الجماعة  ،يقاؿ :
ي
(ّ)
أيضا َّ ،
كسيرتو عمى التكثير))
ي
كسرت بفبلف  ،كسرتو ن

ىج ىع ىؿ الدامغاني السير في الكجو الثاني بمعنى اإلدالج  ،أم  :بمعنى
السير ليبلن في قكلو تعالى ( :س ٍبح ًَّ
ىس ىرل بً ىع ٍبًد ًه لى ٍيبلن ّْم ىف اٍل ىم ٍس ًجًد
ي ى ى
اف الذم أ ٍ
ً
ً
(س ًريِّا) في الكجو الخامس بمعنى النير
صى) كجعؿ ى
اٍل ىح ىراـ إًلىى اٍل ىم ٍس ًجد األى ٍق ى
ً
ً
ك(س ًريِّا)
ىس ىرل)
الصغير في قكلو تعالى ( :قى ٍد ىج ىع ىؿ ىربُّؾ تى ٍحتىؾ ىس ًريِّا) ك(أ ٍ
ى
ليسا مف جذر السير  ،بؿ ىما مف جذر آخر مختمؼ  ،فيما مف السَّرل  ،أك

السرك

(ْ)

فيجب إخراجيما مف أكجو السير كسار .

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٕ24-ٕ22
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕٗٗ
(ٖ) اٌّفشداح ص ٕ٘٘
(ٗ) ٕ٠ظش ِ :ما١٠ظ اٌٍغج ص ٌٚ ٖٗ2غاْ اٌعشا ٔ24-ٔ22/2
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(ى ىك
كجعؿ سيَّر في الكجو األكؿ بمعنى حفظ  ،في قكلو تعالى  :ي
الًَّذم يي ىسّْي يريك ٍـ ًفي اٍل ىبّْر ىكاٍل ىب ٍح ًر) كالحفظ ليس مرادفنا لمسير قر نيبا مف معناه  ،بؿ
ىت بيا مف قبؿ  ،أك
ىك معنى يختمؼ عنو  ،كمف الحقائؽ التي لـ أكف قد َّ
نك ي
بسطت الكبلـ فييا َّ
إما أف يككف مرادفنا لمعنى
أف الكجو المنسكب إلى المفظ َّ
المفظ أك مخالفنا لو  ،فإف كاف مخالفنا فالتحريؼ ظاىر إالَّ إذا كاف المفظ مف

مشترؾ األلفاظ  ،كالسير ليس مف األلفاظ المشتركة ؛ كليس الحفظ كجينا لو ،
كأكبر دليؿ عمى ذلؾ كتب المغة ّْ ،
فإني لـ أجد في قديميا كال حديثيا ىمف

ذكر َّ
أف مف معاني السير الحفظ  ،ككذلؾ كتب التفسير لـ أجد فييا مف فسَّر
(ى ىك الًَّذم يي ىسي يّْريك ٍـ ًفي اٍل ىبّْر ىكاٍل ىب ٍح ًر) بؿ
السير بمعنى الحفظ في قكلو تعالى  :ي
أبقكه عمى بابو  ،كالفرؽ ظاىر بيف السير كالحفظ  ،فجعمو بمعناه تحريؼ

ظاىر .

كالحفظ إذا جاز أف ندخمو في تفسير اآلية  ،فبل يككف معنى لمسير ،

بؿ معنى لحالتو  ،فالفرؽ كبير بيف أف نجعؿ السير بمعنى الحفظ ،
كالتقدير  :ىك الذم يحفظكـ في البر كالبحر  ،كبيف أف نجعمو بمعنى حالتو ،

كالتقدير  :ىك الذم يسيركـ في الميؿ كالنيار كأنتـ آمنكف .

كجعؿ السير في الكجو الثالث بمعنى السفر في قكلو تعالى  ( :يق ٍؿ
ً
ً
ً
األر ً
يف){النمؿ  }ٔٗ :أم :
ض فىانظييركا ىك ٍي ى
اف ىعاق ىبةي اٍل يم ٍج ًرًم ى
ؼ ىك ى
س ييركا في ٍ
سافركا في األرض  ،كالسفر غير السير  ،كاف كاف مرادفنا قر نيبا مف معناه ،
َّ
يصح أف يقع مكقعو في كؿ مكضع  ،كالدليؿ
كالدليؿ األكؿ عمى ذلؾ َّأنو ال
فرقكا بينيما في التعريؼ  ،فقد تقدـ تعريفيـ لمسير َّ
الثاني َّ
بأنو
أف أىؿ المغة َّ
أما السفر فقد قاؿ ابف فارس :
يعني المضي في األرض كالجرياف فييا َّ ،
((السيف كالفاء كالراء أصؿ كاحد يدؿ عمى االنكشاؼ كالجبلء  ،مف ذلؾ

السَّفىر يس ّْمي بذلؾ ؛ َّ
ألف الناس ينكشفكف عف أماكنيـ))
(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص . ٗٓ4
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(ُ )

كقاؿ الراغب :

اعتبار َّ
بأف اإلنساف قد سفىر عف المكاف  ،كالمكاف
نا
ص بالمفاعمة
((كسافر يخ َّ
(ُ)
ً
ىسفى ًارىنا){سبأ :
(رب ىَّنا ىباع ٍد ىب ٍي ىف أ ٍ
سفىر عنو)) كقاؿ الحمبي (( :قكلو تعالى  :ى
ُٗ} األسفار جمع سفر  ،كالسفر  :الرحيؿ مف مكاف إلى مكاف  ،كأصمو
(ِ)
الكشؼ ؛ َّ
ألنو يي ٍس ًفر عف أخبلؽ))
كالدليؿ الثالث َّأني لـ أجد في كتب المغة قديميا كحديثيا مف ذكر َّ
أف
مف معاني السير السفر .

كالدليؿ الرابع ّْ :أني لـ أجد في كتب التفسير مف فسَّر السير بمعنى
ً
ً
األر ً
ض) كجعمو بتقدير  :سافركا في
السفر في قكلو تعالى ( يق ٍؿ س ييركا في ٍ
األرض) فالسير غير السفر كجعمو بمعناه تحريؼ لداللتو .
كجعؿ السير في الكجو الرابع بمعنى المقيؿ كالمبيت  ،في قكلو
ًً
ً
ً
ً
ً
يف) لـ أجد في كتب
َّاما آمن ى
(كقى َّد ٍرىنا فييىا الس ٍَّي ىر س ييركا فييىا لىىيال ىي ىكأىي ن
تعالى  :ى
المغة مف أكليا إلى آخرىا مف ذكر َّ
أف السير قد يرد بمعنى المقيؿ كالمبيت ،
ككذلؾ لـ أجد في كتب التفسير مف فسَّر السير بمعنى المبيت كالمقيؿ في
ًً
ً
ً
ً
ً
يف) كلكف ذكر
َّاما آمن ى
(كقى َّد ٍرىنا فييىا الس ٍَّي ىر س ييركا فييىا لىىيال ىي ىكأىي ن
قكلو تعالى :ى
بعضيـ َّ
يمتد إلى أربعة أشير  ،ك َّأنيـ خبلؿ سفرىـ يبيتكف
أف سفرىـ كاف ٌ
ليميـ في قرية  ،كيقيمكف ساعة مف نيارىـ في أخرل  ،مف القرل التي يمركف

بيا

( ّ)

كىذا أمر بدييي َّ
أف اإلنساف في كؿ زماف يناـ كيقيؿ في أثناء سفره

كسيره إذا طاؿ  ،فإذا جعمنا السير الطكيؿ بمعنى ما يقكـ بو السائر كالمسافر

 ،لجعمنا السير مثبلن بمعنى الغداء كالعشاء ؛ َّ
ألنو ال يخمك سائر في األرض

مف أف يأكؿ في كؿ يكـ كليمة غداءة في بمد  ،كعشاءه في بمد آخر  ،قاؿ
(كقى َّد ٍرىنا ًفييىا الس ٍَّي ىر) يقكؿ تعالى ذكره  :كجعمنا بيف قراىـ
الطبرم (( :كقكلو ى

(ٔ) اٌّفشداح ص ٕٔٗ ٕ٠ٚظش  :عّذث اٌذفاظ ٕ. ٕٕٓ-ٕٓٔ/
(ٕ) عّذث اٌذفاظ ٕ. ٕٓٔ/
(ٖ) ٕ٠ظش  :صاد اٌّغ١ش ِٚ ٕٗٔ-ٕٗٓ/ٙذاسن اٌذٕض ً٠ص ٓ4ٙ
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سير َّ
مقد نار مف منزؿ إلى منزؿ  ،كقرية إلى قرية  ،ال
كالقرل التي باركنا فييا نا
َّ
َّ
ً
ً
ً
َّاما
ينزلكف إال في قرية  ،كال يغدكف إال مف قرية  ،كقكلو (س ييركا فييىا لىىيال ىي ىكأىي ن
ًً
يف) يقكؿ  :كقمنا ليـ سيركا في ىذه األرض ما بيف قراكـ  ،كالقرل التي
آمن ى

جكعا كال عط نشا  ،كال مف أحد
َّاما آمنيف  ،ال تخافكف ن
باركنا فييا ليالي كأي ن
(ُ)
ظمما  ،كبنحك الذم قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ التأكيؿ))
ن

كتفسير
نا
فالفرؽ بيف السير  ،كبيف المبيت كالمقيؿ  ،ظاىر لمعياف لغة
 ،فجعمو بمعناىما تحريؼ ظاىر في المغة كالتفسير .
-ٖٚالسرباؿ  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير سرابيؿ عمى كجييف :

الدركع  ،كالقميص .

فكجو منيما  ،سرابيؿ  ،يعني  :دركع  ،قكلو سبحانو في سكرة
يؿ تىًقي يكـ اٍلح َّر كس اربً ى ً
ٍس يك ٍـ ىك ىذلً ىؾ ييتً ُّـ نً ٍع ىمتىوي ىعمىٍي يك ٍـ
النحؿ  ( :ىس ىاربً ى
يؿ تىقي يكـ ىبأ ى
ي ى ى ىى
ً
َّ
كف){النحؿ  }ُٖ :يعني  :الدركع .
لى ىعم يك ٍـ تي ٍسم يم ى
كالكجو الثاني  ،السرابيؿ  :القمص  ،فذلؾ قكلو تعمى في سكرة
إبراىيـ  ( :ىس ىاربًيميييـ ّْمف قى ًط ىر و
كىيي ٍـ َّ
الن يار){إبراىيـ  }َٓ :يعني :
اف ىكتى ٍغ ىشى يك يج ى
(ّ)
قمصيـ مف قطراف  ،كىي نار سكد)) (ِ) كمثؿ ىذا قاؿ ابف الجكزم
قاؿ ابف فارس (( :كالسرباؿ  :القميص))

((السرباؿ  :القميص مف أم جنس كاف))

(ٓ )

(ْ )

كقاؿ الراغب :

كقاؿ ابف الجكزم (( :كقاؿ

َّ
يتغشى بو البلبس ،
شيخنا عمي بف عبيد ا﵀  :السرباؿ  :اسـ لمثكب الذم
كالقميص كما يجرم مجراه  ،ثـ استعير في كؿ شيء يحيط باإلنساف مف
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕٕ. ٕٔٓ/
(ٕ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٗ. ٕ2٘-ٕ2
(ٖ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٔ٘ٔ .
(ٗ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص . ٖٗ4
(٘) اٌّفشداح ص . ٕٖ2
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المبلبس  ،ثـ استعير في كؿ ما يجرم مجرل المحيط عمى البدف مف نعمة

كعذاب))

(ُ)

كالدرع لبكس الحديد  ،أم  :درع الحديد  ،كدرع المرأة قميصيا

أيضا الثكب الصغير تمبسو الجارية في بيتيا  ،كالقميص  :ثكب مخيط
 ،كىك ن
ييمبس تحت الثياب  ،كال يككف ٌإال مف قطف أك كتاف  ،كالسرباؿ  :القميص
كالدرع  ،ككؿ ما ليبًس فيك سرباؿ

(ِ)

فإذا كانت السرابيؿ كالدركع كالقيمص ألفاظ مترادفة صح أف تقع
بعضيا مكقع بعض لتقارب معانييا فمً ىـ نجعميا عمى ىذيف الكجييف ؟ ك َّ
ألف

فرؽ بيف السرابيؿ األكلى كالثانية في شاىد الكجو
السرباؿ يعني كؿ ما ليبًس َّ
ً
ً
فعمًـ َّأنو
ٍس يك ٍـ) ي
األكؿ بكصؼ األكلى بػ(تىقي يك يـ اٍل ىح َّر) ككصؼ الثانية بػ(تىقي يكـ ىبأ ى
أريد مف الثانية السرابيؿ المصنكعة مف حديد  ،أم  :يعمًـ ذلؾ مف الصفة ال

مف المكصكؼ ،

كالظاىر مف السرباؿ َّأنو يمثؿ مف األلبسة أكسعيا كأطكليا  ،كىك
ظاىر مف صيغتو المؤلفة مف خمسة أحرؼ كالممتدة باأللؼ ؛ لذلؾ يج ًعؿ
لباس أىؿ النار في شاىد الكجو الثاني  ،فمـ يقؿ  :قمصيـ مف قطراف  ،أك
دركعيـ مف قطراف  ،بؿ قاؿ سبحانو  (( :ىس ىاربًيميييـ ّْمف قى ًط ىر و
اف) لمتعبير عف
كعرضا  ،فمك أبقينا السرابيؿ عمى معناىا في
َّأنو لباس قد اشتمؿ عمييـ طكنال
ن
ُّ
أيختؿ شيء مف معنيييما ؟ بؿ أليس معناىا ىك
شاىدم الكجييف المذككريف
المعنى المراد مف دكف معنى القمص كالدركع  ،فإذا كاف األمر كذلؾ فما

المسكغ لجعؿ السرابيؿ عمى الكجييف المذككريف ؟ فيؿ يشؾ أحد َّأنو لـ يكف
ثمة مسكغ كداع إلى ذلؾ سكل اختبلؽ األكجو ؟!

-ٖٛالصغير :قاؿ الدامغاني (( :تفسير الصغير عمى ثبلثة أكجو :

(ٔ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٔ٘ٔ .
(ٕ) ٕ٠ظةةةةش ِ :مةةةةا١٠ظ اٌٍغةةةةج ص ٌٚ 2٘ٔ ، ٕ22غةةةةاْ اٌعةةةةشا ٘ٚ ٕٔٙ/2 ، ٕٗٙ/دةةةةا
اٌعشٚط ٖٔٔ/ٕ4 ، ٙ2/ٔ2
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ب ىعف
(ك ىما ىي ٍع يز ي
فكجو منيا الصغير يعني الخفيؼ  ،قكلو تعالى  :ى
ض كالى ًفي السَّماء كالى أىص ىغر ًمف ىذلً ىؾ كال أى ٍكبر إًالَّ
ً وً
َّرب ى ً
ً
ى ىى
ٍ ى
ى ى
ّْؾ مف ّْمثٍقىاؿ ىذ َّرة في األ ٍىر ى
ًفي ًكتى و
اب ُّمبً و
أخؼ  ،مثميا في سكرة سبأ ّ
يف){يكنس  }ُٔ :يعني  :كال ٌ
ً
ً
اب
(كيكض ىع اٍلكتى ي
كالكجو الثاني  :الصغير  :القميؿ  ،قكلو تعالى  :ى
فىتىرل اٍلم ٍج ًرًميف م ٍش ًف ًق ً ً ً
كف ىيا كٍيمىتىىنا م ً
اؿ ىى ىذا اٍل ًكتى ً
اب ال يي ىغ ًاد ير
ى
ى
ى
ى ي
ي
يف م َّما فيو ىكىيقيكلي ى ى
ىحصاىا ككج يدكا ما ع ًمميكا ح ً
ً
ؾ
اض نار ىكال ىي ٍ
ظمً يـ ىرُّب ى
ى
ى ى
صغ ىيرةن ىكال ىكبً ىيرةن إًال أ ٍ ى ى ى ى ى
ى

أى
ىم ٍكٍا أىف تى ٍكتييب ٍكهي
(كالى تى ٍسأ ي
ىح ندا){الكيؼ  }ْٗ :يعني قميمة كال كثيرة قكلو تعالى  :ى
كثير
ير أىك ىكبً نيرا){البقرة  }ِِٖ :يعني  :قميبلن أك نا
ص ًغ نا
ى
ً
ُّ
يب
(سييص ي
كالكجو الثالث  :الصَّغار  :الذؿ كاليكاف قكلو تعالى  :ى
ًَّ
يد بً ىما ىك يانكٍا ىي ٍم يك يرك ىف){األنعاـ:
اب ىشًد ه
ص ىغ هار ًع ى
ند المٌ ًو ىك ىع ىذ ه
يف أ ٍ
الذ ى
ىج ىريمكٍا ى
(ُ)

ُِْ}))

ً
ٌ ً
ص ًغ نار  ،كمنو الصغير خبلؼ الكبير ،
َّغ ير
الص ى
كصغ ىر ى
ضد الك ٍبر  ،ى
(ِ)
غار في الذلة
كص نا
غار
كص نا
ص ىغ نار ى
كص يغ ىر ى
ى
ص ٍغ نار ى
كالصاغر  :الراضي بالضيـ ي
(ّ)

 ،كالصاغر  :الراضي بالمنزلة الدنيَّة

كالصَّغار في الكجو الثالث ليس كجينا لمصغير ؛ َّ
ص يغ ىر
ألنو مف ى
غار  ،خبلؼ المتكبّْر  ،كليس مف ً
ص ًغ نار كمنو الصغير
كص نا
صغ ىر ى
ى
ص ىغ نار ى
ى
الذم ىك خبلؼ الكبير

(ْ )
ضد
ضد الثقيؿ كالقميؿ ٌ
فمعنى الصغير ما تقدـ ذكره  ،كالخفيؼ ٌ
الكثير  ،كيستعمبلف في األعداد(ٓ) فإذا كاف ٍّ
لكؿ مف الصغير  ،كالخفيؼ ،

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش صٖٖٓ
(ٕ) ٕ٠ظش ِ :ما١٠ظ اٌٍغج الةٓ ياسط ص ٗ2ٙ
(ٖ) ٕ٠ظش  :اٌّفشداح ٌٍشاغب ص ٕٕ4
(ٗ) ٕ٠ظش ِ :ما١٠ظ اٌٍغج ص ٚ ٕٗٙاٌّفشداح ص ٔ٘2
(٘) ٕ٠ظش  :اٌّفشداح ص ٕٗ2
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الخاص بو  ،فما الداعي كما المسكغ إلى جعؿ الصغير في
كالقميؿ  ،معناه
ٌ
الكجو األكؿ بمعنى الخفيؼ  ،كجعمو في الكجو الثاني بمعنى القميؿ ؟! فعند
جعمو بمعنى الخفيؼ في مكاضع  ،كبمعنى القميؿ في مكاضع أخرل  ،فيذا

ثمة ىدـ لممفردة القرآنية أكبر
يعني سمخو مف معناه  ،كالغاء داللتو  ،كليس َّ

مف ىدـ إفراغيا مف محتكاىا

-ٖٜالعدؿ  :ذكر أىؿ الكجكه َّ
أف العدؿ في القرآف عمى عشرة

كجكه :
ٓٗ}

ً ً
اما){المائدة :
ُ-المثؿ أك القيمة  ،كقكلو تعالى ( :أىك ىع ٍد يؿ ىذل ىؾ ص ىي ن

ِ-الفدية أك الفداء  ،كقكلو تعالى  ( :ىكالى يي ٍؤ ىخ يذ ًم ٍنيىا ىع ٍد هؿ){البقرة :
ْٖ} أم  :فدية  ،كىك ما يككف بدؿ الشيء
ً
ٍم ير بًاٍل ىع ٍد ًؿ
ّ-خبلؼ الجكر  ،كقكلو تعالى ( :إ َّف المٌوى ىيأ ي
كً
اإل ٍح ىس ً
اف){النحؿ  }َٗ :ىذا قكؿ العسكرم كجعمو الدامغاني بمعنى شيادة
ى

أف ال إلو ٌإال ا﵀  ،كجعمو ابف الجكزم بمعنى التكحيد .
ْ-اإلنصاؼ  ،كقكلو تعالى ( :فىًإ ٍف ًخ ٍفتي ٍـ أىالَّ تى ٍعًدليكٍا){النساء }ّ :
ًَّ
يف ىكفىيركٍا بً ىرّْب ًيـ
ٓ-اإلشراؾ با﵀  ،كقكلو تعالى ( :ثيَّـ الذ ى
ً
كف){األنعاـ }ُ :
ىي ٍعدلي ى
ب
ٔ-ببل زيادة كال نقصاف  ،كقكلو تعالى  ( :ىكٍل ىي ٍكتيب ب ٍَّي ىن يك ٍـ ىكاتً ه
بًاٍل ىع ٍد ًؿ){البقرة }ِِٖ :
ُّٓ}

ٕ-الميؿ  ،كقكلو تعالى ( :فىبلى تىتَّبً يعكٍا اٍليى ىكل أىف تى ٍعًدليكٍا){النساء :

آف قى ٍكوـ ىعمىى أىالَّ تى ٍعًدليكٍا
ٖ-القصد  ،كقكلو تعالى  ( :ىكالى ىي ٍج ًرىمَّن يك ٍـ ىش ىن ي
ًٍ
ب لًمتَّ ٍق ىكل){المائدة }ٖ :
اعدليكٍا يى ىك أى ٍق ىر ي
ٗ-العدالة  ،كقكلو تعالى  ( :ىي ٍح يك يـ بً ًو ىذ ىكا ىع ٍد وؿ ّْمن يك ٍـ){المائدة }ٗٓ :
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اعًدليكٍا){األنعاـ }ُِٓ :
َُ-الصدؽ  ،كقكلو تعالى  ( :ىكًا ىذا يقٍمتي ٍـ فى ٍ
كالعدؿ في الكجو السابع جاء مف قكلؾ  :عدؿ عف الحؽ عدكنال :
(ُ)

(ِ)

ماؿ عنو

قاؿ العسكرم نفسو (( :أصؿ العدؿ  :االستقامة  ،عد ىؿ الرجؿ  :إذا
استقاـ حكمو  ،كقيؿ ً
العدالف ؛ َّ
ألف كؿ كاحد منيما يستقيـ باآلخر ،
كالعدؿ  :المثؿ َّ ،
كأف المثميف يستقيماف في الشبو كالصفة  ،كالعدؿ ال

يستعمؿ ٌإال في المدح ؛ َّ
سكل بيف رجميف في الظمـ لـ ييقؿ أنَّو
رجبل لك َّ
ألف ن
عدؿ  ،أك ىك عادؿ  ،كاذا قسَّـ رئيس القكـ السرقة بينيـ بالتسكية لـ ييقؿ أنَّو

عدال مف أجؿ َّ
أف أفعالو تقع عمى طريقة مستقيمة ،
كس ّْمي ا﵀ ن
عدؿ  ،ي
ً
ٍم ير بًاٍل ىع ٍد ًؿ
كالعدؿ  :الفدية يرجع إلى ذلؾ  ...قاؿ ا﵀ تعالى ( :إ َّف المٌوى ىيأ ي
كً
اإل ٍح ىس ً
اف){النحؿ  }َٗ :كاإلحساف داخؿ في العدؿ  ،كالعدؿ داخؿ في
ى

اإلحساف  ،كمع ىذا َّ
طؼ الشيء عمى
فإف الفرؽ بينيما معركؼ  ،كقد ييع ى
الشيء  ،كاف كانا يرجعاف إلى شيء كاحد إذا كاف في أحدىما خبلؼ اآلخر
 ،فإذا أريد بالثاني ما أريد باألكؿ  ،فعطؼ أحدىما عمى اآلخر خطأ  ،ال

تق ؿ  :جاءني زيد كأبك عبد ا﵀  ،إذا كاف زيد ىك أبا عبد ا﵀  ،كلكف مثؿ

قكلو :

فقد تركتيؾ ذا ماؿ كذا ىن ىش ًب
أمرتيؾ الخير فافعؿ ما أمرتؾ بو
ألف الماؿ إذا لـ يفد َّ
َّ
فإنما يعني بو الماشية أك الصامت  ،كالنشب  :ما نشب
مف العقارات  ،ككذلؾ قكؿ الحطيئة :

كىند أتى مف دكنيا النأم كالبعد

(ٔ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍعغىش ٞص ٚٚ ٕٗ2-ٕٗٙجة ٖٛاٌمةشآْ ٌٍذ١ةش ٞص ٖٓٔ
ٚاٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٕٖٗٔٚ ٖٖٗ-ض٘ج األع ٓ١ص ٖٕٓ. ٕٓٗ-
(ٕ) ٕ٠ظش  :اٌّفشداح ٌٍشاغب ص ٚ ٖٖ2اٌذس اٌّظ.ٔٔ2/ٗ ْٛ
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فالنأم  :لًما ذىب عنؾ إلى حيث بمغ  ،كأدنى ذلؾ يقاؿ لو نائي  ،كالبعد

تحقيؽ الخركج كالذىاب إلى المكضع السحيؽ  ،كالتقدير ّْ :إني مف دكنيا
(ُ)

الب ٍعد  ،كالبعد الذم ىك الغاية))
النأم الذم ىك أكؿ ي
فاأللفاظ المترادفة كاف اتحدت في المعنى العاـ تفترؽ عف بعضيا
سكغ
بمعانييا الخاصة  ،كمراعاة ىذه الفركؽ الخاصة ميما دقَّت  ،ىك الذم َّ

عطؼ بعضيا عمى بعض .

((العدؿ مف الناس المرضي المستكم الطريقة ...
كقاؿ ابف فارس :
ى
كعدلت
العدؿ  :الحكـ باالستكاء  ،كيقاؿ لشيء يساكم الشيء  :ىك ًعدلو ،
ي
ك ى
فبلنا  ،كىك يعادلو  ،كالمشرؾ يعدؿ بربو  ،تعالى عف قكليـ عمي ِّكا كبي ار
بفبلف ن
سكم بو غيره  ،كمف الباب ً :
َّ ،
العدالف ً :ح ٍمبل الدابة  ،سميا بذلؾ
كأنو يي ّْ
الم ٍح ًمؿ  ،كالعدؿ  :قيمة الشيء
لتساكييما  ،كالعديؿ  :الذم يعادلؾ في ى
كفداؤه  ،قاؿ تعالى  ( :ىكالى يي ٍقىب يؿ ًم ٍنيىا ىع ٍد هؿ){البقرة  }ُِّ :أم  :فدية ككؿ

عد ىؿ في
ذلؾ مف المعادلة  ،كىي المساكاة  ،كالعدؿ  :نقيض الجكر ،تقكؿ  :ى
(ِ)
رعيتو))
ً
ٍم ير بًاٍل ىع ٍد ًؿ
كقاؿ الراغب (( :قكلو تعالى ( :إ َّف المٌوى ىيأ ي
كً
اإل ٍح ىس ً
اف){النحؿ َّ }َٗ :
خير فخير ،
فإف العدؿ ىك المساكاة في المكافأة إف نا
ى
الشر بأقؿ منو ...
كاف ِّا
شر ّّ
فشر  ،كاإلحساف أف ى
يقابؿ الخير بأكثر منو  ،ك ٌ
ً
ً
اما){المائدة  }ٗٓ :أم  :ما يعادؿ مف
كقكلو تعالى ( :أىك ىع ٍد يؿ ىذل ىؾ ص ىي ن

الصياـ الطعاـ  ،فيقاؿ لمغذاء ىع ٍدؿ إذا اعتيبًر فيو معنى المساكاة  ،كقكليـ :
ال يي ىقبؿ منو صرؼ كال ىع ٍدؿ  ،فالعدؿ قيؿ ىك كناية عف الفريضة كحقيقتو ما

تقدـ  ،كالصرؼ  :النافمة كىك الزيادة عمى ذلؾ  ،فيما كالعدؿ
ً
كف){األنعاـ  }ُ :أم  :يجعمكف لو
كاإلحساف ...كقكلو تعالى ( :بً ىرّْب ًيـ ىي ٍعدلي ى

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص . ٕٗ2-ٕٗٙ
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص . ٙٗٙ
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ً
كف){النحؿ ))}ََُ :
ن
عديبل  ،فصار كقكلو تعالى  ( :يىـ بًو يم ٍش ًريك ى
(ِ)
ابف الجكزم (( :العدؿ  :الحؽ كاإلنصاؼ))

( ُ)

كقاؿ

تبيَّف مف كبلـ أىؿ المغة كأىؿ الكجكه أنفسيـ َّ
أف المثؿ أك القيمة ،

كالفدية أك الفداء  ،كما كاف خبلؼ الجكر  ،كاإلنصاؼ  ،كببل زيادة كال

نقصاف  ،كالميؿ عف الحؽ  ،كالفصد  ،كالعدالة  ،كالصدؽ  ،كاإلشراؾ الذم
ت أكجينا
جاء مف جعؿ غير ا﵀
ن
معادال ﵀  ،ىذه المعاني العشرة التي يج ًعمى ٍ
لمعدؿ جميعيا قريبة مف معناه  ،كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب
الترادؼ ال في باب الكجكه  ،كقد اختمقيا أىؿ الكجكه لجكاز أف يقع بعضيا

مكقع بعض لتقارب معانييا  ،كىي كاف اتحدت في المعنى العاـ تفترؽ عف
بعضيا في معانييا الخاصة  ،حتى جاز أف ييعطىؼ بعضيا عمى بعض ،
كما بيَّف ذلؾ العسكرم نفسو  ،كىذه المعاني الخاصة ىي المقصكدة في

القرآف الكريـ  ،فجعميا بمعنى العدؿ بعينو في باب الكجكه يي ُّ
عد تحريفنا لداللة
العدؿ في كؿ شاىد مف شكاىد األكجو المنسكبة إليو
ٓٗ-العرض  :كرد العرض في المغة عمى خمس صيغ :

الع ٍرض (بفػتح العػيف كسػككف الػراء) قػاؿ ابػف فػارس  :العػيف
األكلى  :ى
كال ػراء كالضػػاد بنػػاء تكثػػر فركعػػو  ،كىػػي مػػع كثرتيػػا ترجػػع إلػػى أصػػؿ كاحػػد ،
(ّ)

كأعرض ػػت المػ ػرأة أكالدى ػػا  :كل ػػدتيـ

كى ػػك الع ػػرض ال ػػذم يخ ػػالؼ الط ػػكؿ))
ً
المتاع يعرضو
اضا  ،كما يقاؿ  :أطالت في الطكؿ  ،كمف الباب  :عرض
ى
عر ن
رضا  ،كىك َّ
ند  :أف تي ًم َّرىـ عميؾ
الج ى
ض ي
ضو  ،كمف ذلؾ ىع ىر ى
كأنو قد أراه ىع ٍر ى
ىع ن

 ،كذل ػػؾ َّ
ػرت إل ػػى الع ػػارض م ػػف ح ػػاليـ  ،كعرض ػػكىـ عم ػػى الس ػػيؼ
كأن ػػؾ نظ ػ ى
ضا َّ ،
ػت لفػبلف
كأف الس ى
ض ي
ض القػكـ  ،فمػـ ىيفيتٍػو أحػد  ،كمػا ىع ىر ٍ
ػيؼ أخػ ىذ ىع ٍػر ى
ىع ٍر ن
(ٔ) اٌّفشداح ص .ٖٖ2-ٖٖ2
(ٕ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٖٕٓ .
(ٖ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٗ٘. ٙ
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ً
كال تى ً
ػرس فػي
ضػؾ بػإزاء ىع ٍرضػو  ،كع ى
عرض لو  ،كذلػؾ بػأف تجعػؿ ىع ٍر ى
ػرض الف ي
ضػػا َّ ،
ضػػو كيقػػاؿ  :ىعػ ىػرض فػػبلف مػػف سػػمعتو :
ػاظر ىع ٍر ى
ىعػ ٍػد ًكه ىع ٍر ن
كأنػػو ييػػرم النػ ى
ػت
ػت عػف فػبلف  ،كأعرض ي
إذا عارض بيا  ،أعطى كاحػدة كأخػذ أخػرل كأعرض ي
عػػف ىػػذا األمػػر  ،كأعػػرض بكجيػػو ؛ َّ
ألنػػو إذا كػػاف كػػذا كٌاله عرضػػو  ،كيقػػاؿ :

ػيء م ػػف بعي ػػد  ،في ػػك يمع ػ ًػرض  ،كذل ػػؾ إذا ظي ػػر ل ػػؾ كب ػػدا ،
أع ػػرض ل ػػؾ الش ػ ي
فبلن ػػا ف ػػي الس ػػير  :إذا
ػت ن
ض ػػو  ...كتق ػػكؿ  :عارض ػ ي
كالمعن ػػى َّ :أنػ ػؾ أري ػ ى
ػت ىع ٍر ى
مثؿ ما أتى إليؾ  ،كمنو
ت ًحيالو  ،كعارضتو مثؿ ما صنع  :إذا أتى إليو ى
ًس ٍر ى
اشػػػتقت المعارضػ ػػة  ،كمػ ػػف البػ ػػاب معػ ػػاريض الكػ ػػبلـ  ،كذل ػػؾ أف يخػ ػػرج فػ ػػي
المعػرض لػو ً
ً
ً
كم ٍع ىػرض الجاريػة ،
م ٍع ىرض غير لفظػو الظػاىر لػو  ،فييي ى
جعػؿ ىػذا ٍ ى
الع ػ ٍػرض  ،كم ػػف الب ػػاب
كى ػػك لباس ػػيا ال ػػذم تي ٍع ػ ىػرض في ػػو  ،كذل ػػؾ مش ػػتؽ م ػػف ى

ػالع ٍرض مػف السػحاب ،
الع ٍر ي
ض  :الجيش العظيـ  ،كىذا عمػى معنػى التشػبيو ب ى
ى
كىك ما َّ
سد بعرضو األفؽ .
الع ػ ٍػرض ال ػػذم ى ػػك خ ػػبلؼ الط ػػكؿ أص ػػمو أف يق ػػاؿ ف ػػي األجس ػػاـ ث ػػـ
ك ى
ييسػ ػ ػػتعمؿ فػ ػ ػػي غيرىػ ػ ػػا  ،كمػ ػ ػػا قػ ػ ػػاؿ تعػ ػ ػػالى ( :كًا ىذا م َّسػ ػ ػػوي َّ
الشػ ػ ػ ُّػر فى ػ ػ ػ يذك يد ىعػ ػ ػػاء
ى ى
ىع ًر و
يض){فص ػ ػػمت  }ُٓ :قي ػ ػػؿ معن ػ ػػاه  :ذك دع ػ ػػاء كاس ػ ػػع أك كثي ػ ػػر أك طكي ػ ػػؿ

ػت الش ػػيء
الع ػ ٍػرض يخ ػ َّ
ض ػػو  ،كعرض ػ ي
ػيء ب ػػدا ىع ٍر ي
ػص بالجان ػػب  ،كع ػ ىػر ى
ض الش ػ ي
ك ى
ىس ىماء يكمَّيىا ثيَّـ
عمى البيع كعمى فبلف كلفبلف  ،نحك قكلو تعالى  ( :ىك ىعمَّ ىـ ى
آد ىـ األ ٍ
ً ً
ػؾ
ضػ ػكا ىعمى ػػى ىرّْب ػ ى
ض ػػيي ٍـ ىعمى ػػى اٍل ىمبلىئ ىك ػػة){البقرة  }ُّ :كقكل ػػو تع ػػالى  ( :ىك يع ًر ي
ىع ىر ى
السػ ػػماك ً
ات
ص ػ ػفِّا){الكيؼ  }ْٖ :كقكلػػػو تعػ ػػالى ( :إًَّنػ ػػا ىع ىر ٍ
ى
ضػ ػ ىػنا ى
األم ىان ػ ػةى ىعمىػ ػػى َّ ى ى
ض كاٍل ًج ىبػ ً
ك ٍ ً
ػاف
ػاؿ فىػ ػأ ىىب ٍي ىف أىف ىي ٍح ًمٍم ىنيىػػا ىكأى ٍش ػػفى ٍق ىف ًم ٍنيىػػا ىك ىح ىممىيىػػا
ػاف إًَّن ػػوي ىك ػ ى
األنسػ ي
ى
األر ى
ى
ً و ّْ ً
يف
كمػػا ىجييػكنال){األحزاب  }ِٕ :كقكلػػو تعػػالى  :ى( ىع ىر ٍ
ضػ ىػنا ىجيىػ َّػن ىـ ىي ٍك ىمئػػذ لٍم ىكػػاف ًر ى
ظىمي ن
كتعرص فبلف لكذا صػار يع ٍرضػة كىػدفنا لػو  ،كقكلػو
ضا){الكيؼ َّ }ََُ :
ىع ٍر ن
ض ُّم ٍم ًط يرىنا){األحقالؼ  }ِْ :كالعارض مف كؿ شػيء
تعالى ( :قىاليكا ىى ىذا ىع ًار ه
ما يستقبمؾ  ،كالعارض مف السحاب .
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ً
ً
ض اإلنسػاف  ،قيػػؿ
الثانيػة  :الع ٍػرض (بكسػر العػيف كسػككف الػراء) ع ًػر ى
قػػاؿ قػػكـ  :ىػػك ىح ىسػ يػبو  ،كقػػاؿ آخػػركف  :ىنفسػػو  ،كقػػاؿ آخػػركف جسػػده  ،كمنػػو
الحديث في صفة أىؿ الجنة َّ :إنما ىك ىع ىرؽ يجرم مف أعراضيـ  ،أم  :مف
ػي ً
العػ ٍػرض  ،أم  :بػػرمء مػػف أف يي ٍشػػتىـ كيعػػاب ،
أجسػػادىـ  ،كيقػػاؿ  :فػػبلف نقػ ُّ
كً
الع ٍرض  :ما يفتخر بو اإلنساف مف ىح ىسب كشرؼ  ،كبو فيسّْػر الحػديث  :كػؿ
المسػػمـ عمػػى المسػػمـ ح ػراـ دمػػو كمالػػو ً
كع ٍرضػػو  ،كيقػػاؿ  :ال تعػػرض ًعػ ٍػرض
فبلف  :أم  :ال تذكره بسكء
العػ ػ ٍػرض (بضػ ػػـ العػ ػػيف كسػ ػػككف ال ػ ػراء) يعػ ػ ٍػرض الحػ ػػائط ،
الثالثػ ػػة  :ي
كعرض النير  ،كيراد بػو كسػطو  ،كمػف ركل ىع ٍػرض النيػر :
كع ٍرض الماؿ  ،ي
ي
أراد سػػعتو  ،الػػذم ىػػك خػػبلؼ الطػػكؿ  ،يقػػاؿ  :جػػرل فػػي يعػ ٍػرض الحػػديث ،

كدخؿ في يع ٍرض الناس  ،أم  :كسطيـ  ،ككمما رأيت في الشعر عػف يع ٍػرض
فػػاعمـ َّأنػػو عػػف جانػػب ؛ َّ
ػرت إليػػو عػػف يعػ ٍػرض  ،أم :
ألف العػػرب تقػػكؿ  :نظػ ي
ناحية

العػ ىػرض مػػف أحػػداث الػػدىر ،
العػ ىػرض (بفػػتح العػػيف كال ػراء) ك ى
الرابعػػة  :ى
ضػػا ؛ َّ
ألنػػو يعتػػرض  ،أم  :يأخػػذه فيمػػا
كػػالمكت كالمػػرض كنحػػكه  ،يسػ ٌػمي ىع ىر ن
ػيبل
العػ ىػرض  :طمػػع الػػدنيا قمػ ن
العػ ىػرض  :حطػػاـ الػػدنيا  ،ك ى
ىعػ ىػرض مػػف جسػػده  ،ك ى
كس ّْمي بو ؛ َّ
ألنو ييعرض  ،أم  :يريؾ يع ٍرضو  ،كيقاؿ  :الدنيا
كاف أك نا
كثير  ،ي

العػ ىػرض أف يصػػيب الشػػيء عمػػى
ىعػ ىػرض حاضػػر  ،يأخػػذ منػػو البًػ ُّر كالفػػاجر  ،ك ى
غرة  ،كمنو  :أصابو سيـ ىع ىرض كحجر ىع ىرض

عرض (بفتح العيف كتضعيؼ الراء) كالتعريض كبلـ لو
الخامسة َّ :
ً
يما
كجياف مف صدؽ ككذب أك ظاىر كباطف قاؿ تعالى  ( :ىكالى يج ىن ى
اح ىعمىٍي يك ٍـ ف ى
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ضتيـ بً ًو ًم ٍف
ىع َّر ٍ
جميمة كمرغكب

النساء){البقرة  }ِّٓ :قيؿ ىك أف يقكؿ ليا ً :
ًخ ٍ ً
أنت
ط ىبة ّْ ى
(ُ)
فيؾ كنحك ذلؾ

عرضت عميو
قاؿ العسكرم (( :العرض  :أصمو الظيكر  ،كمنو
ي
الشيء  :إذا أظيرتو  ،كالعرض في القرآف الكريـ عمى خمسة أكجو :

األكؿ  :بمعنى الكثرة  ،قاؿ تعالى ( :كًا ىذا م َّسوي َّ
الش ُّر فى يذك يد ىعاء
ى ى
ىع ًر و
يض){فصمت  }ُٓ :أم كثير  ،كلـ يقؿ  :طكيؿ َّ ،
ألف العرض أدؿ عمى

الطكؿ كالتماـ .

ًو ّْ ً
يف
الثاني  :التييئة  ،قاؿ تعالى  ( :ىك ىع ىر ٍ
ض ىنا ىجيىَّن ىـ ىي ٍك ىمئذ لٍم ىكاف ًر ى
ضا){الكيؼ  }ََُ :أم  :فييأناىا  ،كيجكز أف يككف المراد َّ :إنا
ىع ٍر ن
أظيرناىا ليـ

ؾ
ضكا ىعمىى ىرّْب ى
الثالث  :بمعنى الجمع  ،قاؿ ا﵀ تعالى  ( :ىك يع ًر ي
صفِّا){الكيؼ  }ْٖ :أم  :جمعكا لمحساب بحيث أمر ا﵀  ،كقيؿ معناه :
ى

َّأنيـ ظاىركف ﵀ يرل أحدىـ كما يرل جماعتيـ  ،كأصؿ العرض الظيكر
عمى ما ذكرنا  ،كليس المعنى َّأنيـ كانكا مستكريف عف ا﵀ فظيركا لو  ،كلكف

المعنى َّأنيـ ظيركا مف قبكرىـ ألمر ا﵀  ،فعبَّر عف ىذا المعنى بمفظ العرض
عميو لما في ذلؾ مف التفخيـ لشأف الحساب  ،كالكقكؼ في مكاقفو  ،كىك مف

قكؿ الناس  :عرض فبلف عمى األمير .

ض ىنا األم ىانةى عمىى الس ً
األر ً
ض
الرابع  ،قكلو تعالى ( :إًَّنا ىع ىر ٍ
ى
َّم ىاكات ىك ٍ
ى
ى
كاٍل ًج ىب ً
اؿ فىأ ىىب ٍي ىف أىف ىي ٍح ًمٍم ىنيىا ىكأى ٍشفى ٍق ىف ًم ٍنيىا){األحزاب  }ِٕ :كىك لفظ مجاز
ى
كالكبلـ فيو كثير .
و
ضيىا ىك ىع ٍر ً
َّماء
الخامس  :السعة  ،قاؿ تعالى  ( :ىك ىجَّنة ىع ٍر ي
ض الس ى
(ُ)
األر ً
ض){الحديد  }ُِ :أم  :سعتيا كسعتيا))
ىك ٍ

(ٔ) ٕ٠ظش  :اٌع ٓ١ص ِٕٓٚ ٕٖٙ-ٙما١٠ظ اٌٍغج ص ٗ٘ٚ ٙ٘2-ٙاٌّفشداح ٌٍشاغةب ص
ٕٖٗٚ ٖٖٗ-دا اٌعشٚط . ٕٖٔ-ٕٓ2/ٔ2
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كذكر الدامغاني ىذه األكجو نفسيا بشكاىدىا ٌإال َّأنو جعؿ شاىد

الكجو الثاني بمعنى الكشؼ ال بمعنى التييئة  ،كجعؿ شاىد الكجو الثالث

بمعنى السكؽ ال بمعنى الجمع  ،كجعؿ شاىد الكجو الرابع بمعنى  :أظيرنا

كأضاؼ :

الع ىرض (بفتح العيف كالراء) بمعنى الغنيمة  ،كقكلو
السادس  :ى
ضا قى ًر نيبا){التكبة  }ِْ :يعني غنيمة قريبة
اف ىع ىر ن
تعالى ( :لى ٍك ىك ى
الع ىرض (بفتح العيف كالراء) يعني العارض الذم ال يبقى
السابع  :ى
ض ُّم ٍم ًط يرىنا){األحقالؼ  }ِْ :كقكلو تعالى :
 ،كقكلو تعالى ( :قىاليكا ىى ىذا ىع ًار ه
ض ُّ
الد ٍن ىيا){األنفاؿ }ٕٔ :
(تيًر ي
كف ىع ىر ى
يد ى

ضةن
الع ٍرضة  :العمة  ،كقكلو تعالى  ( :ىكالى تى ٍج ىعميكٍا المٌوى يع ٍر ى
الثامف  ،ي
أل ٍي ىمانً يك ٍـ){البقرة  }ِِْ :يعني  :عمة أليمانكـ (ِ ) كمف األكجو التي ذكرىا
الحيرم لمعرض
ًو ّْ ً
يف
التاسع (( :الكنكز  ،كقكلو تعالى  ( :ىك ىع ىر ٍ
ض ىنا ىجيىَّن ىـ ىي ٍك ىمئذ لٍم ىكاف ًر ى
(ّ)
ضا){الكيؼ }ََُ :
ىع ٍر ن
كلـ يشر أىؿ التفسير إلى ىذا الكجو  ،كلـ يتبيَّف لي عبلقة

الكنكز بمعنى العرض في الشاىد القرآني .

صرح العسكرم َّ
أف الكجو الرابع مجاز  ،كالمجاز يدخؿ في باب
َّ

المجاز ال في باب الكجكه  ،كالتييئة  ،كالجمع  ،كما جاء في الكجو الثاني
كالثالث قريباف مف معنى العرض  ،كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في

باب الترادؼ ال في باب الكجكه  ،كاأللفاظ المرادفة لمفظ تككف كاحدة مف

حيث َّإنو ليس أحدىا أكلى كأحؽ مف غيره في أف يككف ىك المعنى المراد ؛
(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص .ٕ٘ٓ-ٕٗ4
(ٕ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص . ٖٖ4
(ٖ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٖٓ4
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َّ
ألنيا جميعيا ال تمثؿ معنى المفظ بعينو بؿ المعنى القريب منو  ،كىذا ىك

حاؿ المعاني المرادفة لمفظ فجميعيا معاف محتممة لو كقربيا منو كاحد  ،لذلؾ

كجدنا العسكرم الذم جعؿ شاىد الكجو الثاني بمعنى التييئة جعمو الدامغاني

بمعنى الكشؼ  ،كشاىد الكجو الثالث الذم جعمو العسكرم بمعنى الجمع ،
جعمو الدامغاني بمعنى السكؽ  ،بؿ مثؿ ىذا ما حصؿ في كبلـ العسكرم

فقد جعؿ كما تقدـ شاىد الكجو الثاني بمعنى التييئة في قكلو تعالى :
ًو ّْ ً
ضا){الكيؼ ٌ }ََُ :إال َّأنو قاؿ :
( ىك ىع ىر ٍ
يف ىع ٍر ن
ض ىنا ىجيىَّن ىـ ىي ٍك ىمئذ لٍم ىكاف ًر ى
((كيجكز أف يككف المراد َّ :إنا أظيرناىا ليـ))  ،كجعؿ العرض في الكجو
صفِّا){الكيؼ :
ضكا ىعمىى ىرب ى
الثالث بمعنى الجمع في قكلو تعالى  ( :ىك يع ًر ي
ّْؾ ى
ْٖ} ٌإال َّأنو قاؿ (( :كقيؿ معناه َّ :أنيـ ظاىركف ﵀ يرل أحدىـ كما يرل
جماعتيـ  ،كأصؿ العرض الظيكر عمى ما ذكرنا  ،كليس المعنى َّأنيـ كانكا

مستكريف عف ا﵀ فظيركا لو  ،كلكف المعنى َّأنيـ ظيركا مف قبكرىـ ألمر ا﵀
 ،فعبَّر عف ىذا المعنى بمفظ العرض عميو ًلما في ذلؾ مف التفخيـ لشأف
الحساب  ،كالكقكؼ في مكاقفو  ،كىك مف قكؿ الناس  :عرض فبلف عمى

األمير)) يا سبحاف ا﵀  ،فالعسكرم بعد أف عيَّف جعؿ العرض بمعنى الجمع

؛ َّ
ألف ىذا ما يكجبو باب الكجكه أجاز أف يككف العرض بمعنى مرادؼ آخر
 ،كلـ يقؼ عند ىذا الحد  ،بؿ َّ
أكد َّ
أف ىذيف المرادفيف غير مراديف  ،ك َّأنو
سبحانو ما أراد معنى أحدىما بؿ أراد معنى العرض بعينو  ،كعمؿ ذلؾ بقكلو

المذككر (( :فعبَّر عف ىذا المعنى بمفظ العرض عميو لما في ذلؾ مف التفخيـ
لشأف الحساب  ،كالكقكؼ في مكاقفو  ،كىك مف قكؿ الناس  :عرض فبلف

عمى األمير))

كجعؿ العسكرم العرض في الكجو األكؿ بمعنى الكثرة في قكلو

تعالى ( :كًا ىذا مسَّوي َّ
الش ُّر فى يذك يد ىعاء ىع ًر و
يض) كالكثرة ال تعني العرض بعينو
ى ى
بؿ المعنى القريب منو  ،لذلؾ جاز أف يككف بمعنى مرادؼ آخر(( ،قيؿ
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معناه  :ذك دعاء كاسع)) (ُ )كالعريض ىنا ىك العريض بعينو الذم يعني

مجاز قاؿ ابف قتيبة في تفسير ىذه
نا
خبلؼ الطكؿ  ،كاستيعمؿ في اآلية
اآلية (( :كاف كصفتو بالطكؿ أك بالعرض جاز في الكبلـ)) (ِ ) ذلؾ َّ
أف

((أصمو أف يقاؿ في األجساـ ثـ ييستعمؿ في غيرىا كما قاؿ تعالى ( :فى يذك
يد ىعاء ىع ًر و
يض))) (ّ )فػ((عريض  :مستعار مما لو عرض متسع لئلشعار
بكثرتو كاستم ارره  ،كىك أبمغ مف الطكيؿ  ،إذ الطكيؿ أطكؿ االمتداديف  ،فإذا
كاف عرضو كذلؾ فما ظنؾ بطكلو))

(ْ)

((كقد استعير العرض لكثرة الدعاء

كدكامو  ،كىك مف صفة األجراـ  ،كما استعير الغمظ لشدة العذاب))

الكجو كالكجو الرابع يدخؿ في باب المجاز ال في باب الكجكه .

(ٓ)

فيذا

كجعؿ العرض في الكجو الخامس بمعنى السعة في قكلو تعالى :

و
األر ً
ضيىا ىك ىع ٍر ً
ض) كالسعة مرادفة لمعرض كليست كجينا
( ىك ىجنَّة ىع ٍر ي
َّماء ىك ٍ
ض الس ى
لو  ،كىك ىنا يعني العرض بعينو قاؿ الراغب (( :كقكلو تعالى  ( :ىك ىجَّن وة
يع َّد ٍ ً ً
ات كاألىرض أ ً
يف){آؿ عمراف  }ُّّ :فقد قيؿ ىك
َّم ىاك ي ى ٍ ي
ىع ٍر ي
ت لٍم يمتَّق ى
ضيىا الس ى
ص ُّكر ذلؾ عمى أف يككف المراد مف ىع ٍرضيا
العرض الذم خبلؼ الطكؿ  ،كتى ٌ
في النشأة اآلخرة َّأنو كعرض السمكات كاألرض في النشأة األكلى  ،كذلؾ َّأنو
ات كبريزكٍا لمٌ ًو اٍلك ً
ض ىغ ٍي ىر األ ٍىر ً
احًد
قد قاؿ  ( :ىي ٍكىـ تيىب َّد يؿ األ ٍىر ي
َّم ىاك ي ى ى ى
ض ىكالس ى
ى
اٍلقىيَّ ًار){إبراىيـ  }ْٖ :كال يمتنع أف تككف السمكات كاألرض في النشأة اآلخرة
أكبر مما ىي اآلف  ،كركم َّ
أف ييكديِّا سأؿ عمر رضي ا﵀ عنو عف ىذه
اآلية فقاؿ  :فأيف النار ؟ فقاؿ عمر رضي ا﵀ عنو  :إذا جاء الميؿ فأيف

(ٔ) دا اٌعشٚط . ٕٓ2/ٔ2
(ٕ) دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص ٓ. ٖ4
(ٖ) اٌّفشداح ٌٍشاغب ص ٕٖٗ.
(ٗ) أٔٛاس اٌذٕض. 2٘-2ٗ/٘ ً٠
(٘) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص .ٔٓ24
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(ُ)

النيار ؟))
بالطكؿ))

(ِ)

((أم  :عرضيا كعرضيما  ،كاذا كاف العرض كذلؾ فما ظنؾ

كجعؿ الدامغاني العرض في الكجو السادس بمعنى الغنيمة في قكلو

ضا قى ًر نيبا){التكبة  }ِْ :كىك مف صيغة أخرل بفتح الراء
اف ىع ىر ن
تعالى ( :لى ٍك ىك ى
الع ىرض
ال بسككنيا  ،كىك مف جية أخرل لفظ مستعار  ،قاؿ الراغب (( :ك ى

الع ىرض لما الثبات لو كقيؿ
ما ال يككف لو ثبات  ،كمنو استعار المتكممكف ى
كف
الدنيا ىع ىرض حاضر تنبيينا عمى أف ال ثبات ليا  ،قاؿ تعالى ( :تيًر ي
يد ى
ً
الد ٍنيا كالمٌو ي ًر ي ً
يـ){األنفاؿ  }ٕٔ :كقاؿ تعالى :
ض ُّ ى ى ي ي
ىع ىر ى
يد اآلخ ىرةى ىكالمٌوي ىع ًز هيز ىحك ه
ً
كف
ؼ ًمف ىب ٍعًد ًى ٍـ ىخٍم ه
ض ىىػ ىذا ٍ
اب ىيأ ي
(فى ىخمى ى
كف ىع ىر ى
ؼ ىكًرثيكٍا اٍلكتى ى
األد ىنى ىكىيقيكلي ى
ٍخ يذ ى
ٍخ يذكهي){األعراؼ  }ُٔٗ :كقاؿ تعالى ( :لى ٍك
ض ُّم ٍثميوي ىيأ ي
ىسيي ٍغفىير لىىنا ىكًاف ىيأٍتً ًي ٍـ ىع ىر ه
(ّ)
مطمبا سيبلن))
ضا قى ًر نيبا){التكبة  }ِْ :أم :
ن
اف ىع ىر ن
ىك ى

كجعؿ العرض في الكجو السابع بمعنى العارض الذم ال يبقى  ،في
ً
الع ٍرض
قكلو تعالى ( :قىاليكا ىى ىذا ىع ًار ه
ض ُّم ٍمط يرىنا){األحقالؼ  }ِْ :كىك مف ى
(بسككف الراء) كقد تقدـ َّ
أف العارض مف كؿ شيء ما يستقبمؾ  ،كالسحاب .

ص بالسحاب نحك قكلو تعالى  ( :ىى ىذا
ضو فتارة يي ىخ ُّ
((كالعارض  :البادم ىع ٍر ي
ض ُّم ٍم ًط يرىنا))) (ْ) ((أم  :سحاب قد ىع ًرض في األفؽ)) (ٓ) فالعرض إذف
ىع ًار ه
إذف في ىذا الكجو يعني العرض بعينو

كجعؿ العرضة في الكجو الثامف بمعنى العمٌة  ،في قكلو تعالى  ( :ىكالى
الي ىمانً يك ٍـ){البقرة  }ِِْ :يعني  :عمة أليمانكـ  ،كالعمة
ضةن ٍ
تى ٍج ىعميكٍا المٌوى يع ٍر ى
(ٔ) اٌّفشداح ص ٖٖٗ .
(ٕ) أٔٛاس اٌذٕض.ٔ24/٘ ً٠
(ٖ) اٌّفشداح ص ٖٖٗ.
(ٗ) اٌّفشداح ص ٕٖٗ .
(٘) عّذث اٌذفاظ ٖ.٘ٗ/
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يخر  ،تدخؿ في باب
مرادفة لمعرضة ؛ لذلؾ جاز جعميا بمعاني مرادفة أ ى
تعرص فبلف لكذا صار يعرضة كىدفنا لو  ،قاؿ
الشرح كالتفسير فقد تقدـ َّ :

مانعا لكـ
ابف قتيبة في تفسير ىذه اآلية (( :يقكؿ  :ال تجعمكا ا﵀ بالحمؼ بو ن
مف أف تبركا كتتقكا)) (ُ) كقاؿ الطبرم (( :معنى ذلؾ  :ال تجعمكا الحمؼ با﵀
حجة لكـ في ترؾ فعؿ الخير فيما بينكـ كبيف الناس ...فمعنى قكلو تعالى :
الي ىمانً يك ٍـ) أم  :ال تجعمكا ا﵀ قكة أليمانكـ)) (ِ) كقاؿ
ضةن ٍ
( ىكالى تى ٍج ىعميكٍا المٌوى يع ٍر ى
ضا لمشيء  ،قاؿ تعالى  ( :ىكالى تى ٍج ىعميكٍا
ضة  :ما يي ٍج ىعؿ يم ىع َّر ن
الع ٍر ى
الراغب (( :ك ي
(ّ )
المٌو عرضةن ٍ ً
ضا لو))
ضة لمسفر  ،أم  :يي ٍج ىعؿ يم ىع َّر ن
الي ىمان يك ٍـ) كبعير يع ٍر ى
ى يٍ ى
ضة بعينيا .
الع ٍر ى
فالع ٍر ى
ضة في ىذا الكجو تعني ي
ي

تبيَّف مما تقدـ ذكره َّ
أف األكجو الثمانية المذككرة المنسكبة إلى العرض

مستعار ليا فتدخؿ في باب المجاز  ،كا َّما أف
نا
إما أف يككف العرض لفظنا
َّ
تككف قريبة مف معنى العرض فتدخؿ في باب الترادؼ  ،كا َّما أف تككف مف

صيغة أخرل  ،فيي جميعيا خارجة عف باب الكجكه  ،ذلؾ َّ
أف العرض في
كؿ شاىد مف شكاىد األكجو الثمانية المذككرة كأينما كرد في القرآف الكريـ

يعني العرض بعينو  ،كاألكجو المذككرة مختمقة بطريقة الترادؼ .

ُْ-العيد  :قاؿ ابف فارس (( :العيف كالياء كالداؿ  ...أصمو

االحتفاظ بالشيء  ...فمف ذلؾ قكليـ  :عيد الرجؿ يعيىد  ،كىك مف الكصية
 ،كاَّنما سميت بذلؾ ؛ َّ
ألف العيد مما ينبغي االحتفاظ بو  ،كمنو اشتقاؽ العيد
المعاىدكف  ،كالمصدر :
الذم ييكتىب لمكالة مف الكصية  ...كأىؿ العيد ىـ
ى
يعاىدكف عمى ما عمييـ مف الجزية  ،كالقياس كاحد ،
المعاىدة  ،أم َّ :أنيـ ى
َّ
ىمر ييحتفظ بو ليـ  ،فإذا أسممكا ذىب عنيـ اسـ المعاىدة  ...كربما
كأنو أ ه

(ٔ) دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص ٘. 2
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٕ. ٗ2ٕ/
(ٖ) اٌّفشداح ص ٖٖٗ .
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استعيادا  ،كا َّنما يس ّْمي كذا ؛ َّ
ألف الشرط مما ينبغي االحتفاظ
سمكا االشتراط
ن
آد ىـ أىف ال
ىعيى ٍد إًلى ٍي يك ٍـ ىيا ىبنًي ى
بو إذا يش ًرط  ...كفي كتاب ا﵀ تعالى ( :أىلى ٍـ أ ٍ
تى ٍعيب يدكا َّ
يف){يس  }َٔ :معناه  ،كا﵀ أعمـ  :ألـ أقدـ
اف إًَّنوي لى يك ٍـ ىع يد ّّك ُّمبً ه
الش ٍيطى ى
(ُ)

أكجبت عميكـ االحتفاظ بو))
إليكـ مف األمر الذم
ي
حاال بعد حاؿ ،
كقاؿ الراغب (( :ال ىع ٍيد  :حفط الشيء كمراعاتو ن
كع ًيد فبلف إلى فبلف ىي ٍعيىد  ،أم  :ألقى
كس ّْمي المكثؽ يمزـ مراعاتو ن
عيدا  ...ى
ي
آد ىـ ًمف قىٍب يؿ فىىن ًس ىي
إليو العيد كأكصاه بحفظو  ،قاؿ تعالى  ( :ىكلىقى ٍد ىع ًي ٍد ىنا إًلىى ى
آد ىـ أىف
ىعيى ٍد ًإلى ٍي يك ٍـ ىيا ىبنًي ى
ىكلى ٍـ ىن ًج ٍد لىوي ىع ٍزنما){طو  }ُُٓ :كقاؿ تعالى ( :أىلى ٍـ أ ٍ
ًَّ
ال تى ٍعيب يدكا َّ
يف قىاليكٍا
اف إًنَّوي لى يك ٍـ ىع يد ّّك ُّمبً ه
يف){يس  }َٔ :كقاؿ تعالى ( :الذ ى
الش ٍيطى ى
إً َّف المٌوى ىع ًي ىد إًلى ٍي ىنا أىالَّ ين ٍؤ ًم ىف لًرس و
كؿ ىحتَّى ىيأٍتًىي ىنا بًقي ٍرىب و
اف تىٍأ يكميوي َّ
الن يار){آؿ عمراف :
ىي
ى
ً ً َّ ًً
اىيـ كًاسم ً
ً ً ً ً
يف
اع ى
يؿ أىف طىيّْ ىار ىب ٍيت ىي لمطائف ى
ُّٖ} كقاؿ تعالى  ( :ىك ىعي ٍد ىنا إلىى إ ٍب ىر ى ى ٍ ى
ًً
ُّج ً
كعي يد ا﵀ تارة يككف بما ركزه في
يف ىك ُّ
الرَّك ًع الس ي
ىكاٍل ىعاكف ى
كد){البقرة ٍ }ُِٓ :
عقكلنا  ،كتارة يككف بما أمرنا بو بالكتاب كبالسنة  ،كتارة بما نمتزمو كليس

ببلزـ في أصؿ الشرع كالنذكر كما يجرم مجراىا))
اآلتية :

(ِ)

كقد ذكر أىؿ الكجكه َّ
أف العيد كرد في القرآف الكريـ عمى الكجكه

الكجو األكؿ  :األماف  ،كقكلو تعالى ( :فىأىتً ُّمكٍا إًلى ٍي ًي ٍـ ىع ٍي ىد يى ٍـ إًلىى
يم َّدتً ًي ٍـ){التكبة }ْ :
كالكجو الثاني  :اليميف  ،كقكلو تعالى  ( :ىكأ ٍىكفيكٍا بً ىع ٍيًد المٌ ًو إً ىذا
اف ىب ٍع ىد
ىع ى
اىدتُّ ٍـ){النحؿ  }ُٗ :كالشاىد قكلو تعالى  ( :ىكالى تىنقي ي
ضكٍا األ ٍىي ىم ى
تى ٍك ًك ًيد ىىا){النحؿ }ُٗ :
(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕ٠ٚ ٙٔ2-ٙٔ2ظش  :اٌع ٓ١ص ٔ. ٙ4
(ٕ) اٌّفشداح ص ٗ. ٖٙ
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ىعيى ٍد إًلى ٍي يك ٍـ ىيا ىبنًي
كالكجو الثالث  :الكصية  ،كقكلو تعالى ( :أىلى ٍـ أ ٍ
آدـ أىف ال تى ٍعيب يدكا َّ
يف){يس  }َٔ :كقكلو تعالى :
الش ٍي ى
اف إًَّنوي لى يك ٍـ ىع يد ّّك ُّمبً ه
ط ى
ىى
ًَّ
يف قىاليكٍا إً َّف المٌوى ىع ًي ىد إًلى ٍي ىنا أىالَّ ين ٍؤ ًم ىف لًرس و
كؿ ىحتَّى ىيأٍتًىي ىنا بًقي ٍرىب و
اف تىٍأ يكميوي
(الذ ى
ىي
ى
َّ
الن يار){آؿ عمراف }ُّٖ :
كالكجو الرابع  :الميثاؽ  ،كقكلو تعالى إلبراىيـ عميو السبلـ ( :قىا ىؿ
َّ ً ً
ً
يف){البقرة }ُِْ :
الى ىي ىنا يؿ ىع ٍيدم الظالم ى
قاؿ الى ىي ىنا يؿ
كالكجو الخامس  :اإلمامة كالنبكة  ،كقكلو تعالى  ( :ى
َّ ً ً
ً
يف){البقرة }ُِْ :
ىع ٍيدم الظالم ى
كالكجو السادس  :الضماف  :قاؿ ا﵀ تعالى ( :كأىكفيكٍا بًعيًدم أ ً
يكؼ
ىٍ
ىٍ
بً ىع ٍيًد يك ٍـ){البقرة  }َْ :أم  :أكفكا بما ضمنتـ لي مف اإليماف  ،أكؼ لكـ بما
ضمنت لكـ مف الثكاب

كالكجو السابع  :الكفاء  ،كقكلو تعالى  ( :ىك ىما ىك ىج ٍد ىنا ألى ٍكثىًرًىـ ّْم ٍف ىع ٍيود
ًً
يف){األعراؼ }َُِ :
ىكًاف ىك ىج ٍد ىنا أى ٍكثىىريى ٍـ لىفىاسق ى
الر ٍح ىم ًف
ند َّ
كالكجو الثامف  :التكحيد  ،كقكلو تعالى ( :إً ٌال ىم ًف اتَّ ىخ ىذ ًع ى
ىع ٍي ندا){مريـ  }ٖٕ :أم  :كحَّده بقكؿ  :ال إلو ٌإال ا﵀
ً ً ً ً
يـ
كالكجو التاسع  :الكحي  ،كقكلو تعالى  ( :ىك ىعي ٍد ىنا إلىى إ ٍب ىراى ى
كًاسم ً
يؿ أىف طىيّْ ىار ىب ٍيتً ىي){البقرة  }ُِٓ :أم  :أكحينا
اع ى
ى ٍى
ً ً ً ً
يـ
كالكجو العاشر  :األمر  ،كقكلو تعالى  ( :ىك ىعي ٍد ىنا إلىى إ ٍب ىراى ى
كًاسم ً
يؿ أىف طىيّْ ىار ىب ٍيتً ىي){البقرة }ُِٓ :
اع ى
ى ٍى
الكجو الحادم عشر  :الفرائض  ،كقكلو تعالى  ( :ىكأ ٍىكفيكٍا بً ىع ٍيًد المٌ ًو إً ىذا
اىدتُّ ٍـ){النحؿ }ُٗ :
ىع ى
ند المٌ ًو
كالكجو الثاني عشر  ،الكعد  ،كقكلو تعالى  ( :يق ٍؿ أىتَّ ىخ ٍذتي ٍـ ًع ى
ؼ المٌوي ىع ٍي ىدهي){البقرة }َٖ :
ىع ٍي ندا ىفمىف يي ٍخًم ى

249

كالكجو الثالث عشر  :العيد بعينو  ،كقكلو تعالى  ( :ىكالى تى ٍشتىيركٍا بً ىع ٍيًد
المٌ ًو ثى ىمننا ىقمًيبلن){النحؿ }ٗٓ :
كالكجو الرابع عشر  :الجنة  ،كقكلو تعالى ( :كأىكفيكٍا بًعيًدم أ ً
يكؼ
ىٍ
ىٍ
بً ىع ٍيًد يك ٍـ){البقرة {}َْ :البقرة }َْ :
قاؿ الى ىي ىنا يؿ ىع ٍيًدم
كالكجو الخامس عشر  :الكرامة  ،كقكلو تعالى  ( :ى
(ُ)
َّ ً ً
يف){البقرة }ُِْ :
الظالم ى
مما نمحظو في ىذه الكجكه َّ
أف منيا ما تعدد كاختمؼ كالشاىد كاحد
يتكرر  ،فالعيد الذم جعمكه في الكجو الرابع بمعنى الميثاؽ  ،كفي الكجو

النبكة  ،كفي الكجو الخامس عشر  ،بمعنى الكرامة
االخامس بمعنى األمانة ك ٌ
اؿ الى ىي ىنا يؿ
احدا  ،كىك قكلو تعالى ( :قى ى
 ،جعمكا شاىد ىذه األكجو الثبلثة ك ن
َّ ً ً
ً
يف){البقرة }ُِْ :
ىع ٍيدم الظالم ى
كالعيد الذم جعمكه في الكجو التاسع بمعنى الكحي  ،كفي الكجو

احدا  ،كىك قكلو تعالى  ( :ىك ىع ًي ٍد ىنا
العاشر بمعنى األمر  ،جعمكا شاىدىما ك ن
اىيـ كًاسم ً
ً ً ً
يؿ أىف طىيّْ ىار ىب ٍيتً ىي){البقرة }ُِٓ :
اع ى
إلىى إ ٍب ىر ى ى ٍ ى
كالعيد الذم جعمكه في الكجو السادس بمعنى الضماف  ،كفي الكجو

احدا  ،كىك قكلو تعالى :
أيضا شاىدىما ك ن
الربع عشر بمعنى الجنة  ،جعمكا ن
(كأىكفيكٍا بًعيًدم أ ً
يكؼ بً ىع ٍيًد يك ٍـ){البقرة {}َْ :البقرة }َْ :
ىٍ
ىٍ
حقيقية .

ٍّ
كجكىا
أف الكجكه التي نسبكىا إلى العيف ليست
كىذا
ن
متأت مف ٌ

كالعيد ال يككف ٌإال عمى أمر مف األمكر  ،فاألماف ليس ىك العيد
كما جاء في الكجو األكؿ في قكلو تعالى ( :فىأىتً ُّمكٍا إًلى ٍي ًي ٍـ ىع ٍي ىد يى ٍـ إًلىى
يم َّدتً ًي ٍـ){التكبة  }ْ :قاؿ ابف الجكزم في تفسيره (( :كفصؿ الخطاب في ىذا
(ٔ) ٕ٠ظةةش  :دأ٠ٚةةً ِشةةىً اٌمةةشآْ الةةةٓ لذ١تةةج ص ٕٓ٘ ٚاٌٛجةةٚ ٖٛإٌظةةائش ٌٍعغةةىش ٞص
ٚٚ ٕٗ2-ٕٗ2ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٔٚ ٖٓ4-ٖٓ2ض٘ج األع ٓ١ص ٕٓ2-ٕٓ2
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الباب َّأنو قد كاف بيف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كبيف جميع المشركيف
عيد عاـ  ،كىك أف ال يي َّ
أحد عف البيت  ،كال يخاؼ أحد في الشير
صد ه
الحراـ  ،فجعؿ ا﵀ عيدىـ أربعة أشير  ،ككاف بينو كبيف أقكاـ منيـ عيكد

مسمى  ،فأمر بالكفاء ليـ  ،كاتماـ مدتيـ إذا لـ يخش غدرىـ))
إلى أجؿ َّ

(ُ)

فاألماف ال يعني العيد  ،بؿ ىك معنى ما عيده ا﵀ إلى رسكلو ،

صمى ا﵀ عمييـ  ،كصحابتو بأف يكفكا إلى مف عاىدكىـ باألماف .

أيضا إلى
ككذلؾ اإلمامة كالنبكة في الكجو الخامس  ،كاف
ن
مستندا ن
السياؽ  ،كىك َّ
(كًاًذ
أف الخطاب مكجو إلى إبراىيـ عميو السبلـ  ،قاؿ تعالى  :ى
اؿ إًّْني ج ً
اىيـ ربُّو بً ىكمًم و
ً ً
اعمي ىؾ لً َّمن ً ً
اؿ ىك ًمف
اما قى ى
ات فىأىتى َّميي َّف قى ى
ى
اس إ ىم ن
ٍابتىمىى إ ٍب ىر ى ى ي ى
َّ ً ً
ً
يف){البقرة  }ُِْ :قاؿ الكاحدم (( :أم  :ما
يذّْريَّتًي قى ى
اؿ الى ىي ىنا يؿ ىع ٍيدم الظالم ى
ظالما مف كلدؾ))
يناؿ ما عيدت إليؾ مف النبكة كاإلمامة في الديف مف كاف ن
ظالما مف ذريتؾ ال ينالو استخبلفي
(ِ) كقاؿ الزمخشرم (( :أم  :مف كاف
ن
كعيدم إليو باإلمامة  ،كاَّنما يناؿ مف كاف عادال بر نيئا مف الظمـ))
فاإلمامة كالنبكة كاألماف في الكجو األكؿ ال تعني العيد  ،كاَّنما تعني ما
(ّ )

عيده ا﵀ إلى إبراىيـ عميو السبلـ .

ككذلؾ التكحيد الذم قيؿ بو في الكجو الثامف في قكلو تعالى ( :إً ٌال
الر ٍح ىم ًف ىع ٍي ندا){مريـ  }ٖٕ :ال يعني العيد كاَّنما يعني ما عيده
ند َّ
ىم ًف اتَّ ىخ ىذ ًع ى
ا﵀ إلى ك ٌؿ عباده .
ككذلؾ بقية األكجو ال تعني العيد بؿ تعني ما عيده ا﵀ إلييـ  ،فقد
عيد إلييـ أف يؤدكا الف ارئض  ،كعيد إلييـ أف يدخميـ الجنة  ،كعيد إلييـ أف

(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٖ. ٖٓٓ/
(ٕ) اٌٛع١ط ٔ. ٕٖٓ/
(ٖ) اٌىشاف ٔ. ٔ2ٖ/
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يكرميـ  ،إف أطاعكه  ،كما جاء ىذا في الكجو الحادم عشر  ،كالرابع عشر

 ،كالخامس عشر .

فيذه األكجو  :األماف  ،كاإلمامة كالنبكة  ،كالتكحيد  ،كالفرائض ،

الجنة  ،كالكرامة  ،كاف تباينت معانييا كاختمفت  ،ليست معاني العيف  ،بؿ
ك ٌ
ىي معاني السياؽ
أما اليميف  ،كالكصية  ،كالميثاؽ  ،كالضماف  ،كالكفاء  ،كالكحي ،
ٌ
كاألمر  ،كالكعد  ،كما جاء في الكجو الثاني  ،كالثالث  ،كالرابع  ،كالسادس ،

كالسابع  ،كالتاسع  ،كالعاشر  ،كالثاني عشر  ،معاني قريبة مف معنى العيد
 ،كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في باب الكجكه .

أف
كجعميـ العيد في الكجو الثالث عشر يعني العيد بعينو  ،يعني ٌ
األكجو األربعة عشر الباقية ال تعني العيد بعينو  ،فيي كجكه مختمٌقة ،
اختمقكىا بطريقتيف  :طريقة جعؿ المفظ بمعاني السياؽ  ،كطريقة جعمو

بمعاني مرادفاتو .

ٕٗ-العورة  :ذكر أصحاب كتب الكجكه َّ
أف العكرة في القرآف الكريـ

عمى كجييف :
الكجو األكؿ  :الخمكة  ،أك الخالية مف الرجاؿ  ،كقكلو تعالى :
كف إًال ًف ىرنارا){األحزاب }ُّ :
كف إً َّف يبييكتىىنا ىع ٍكىرةه ىك ىما ًى ىي بً ىع ٍكىروة إًف يي ًر ي
ى
يد ى
(يقيكلي ى
بلث عكر و
ات لَّ يك ٍـ){النكر }ٖٓ :
كقكلو تعالى ( :ثى ي ى ٍ ى

كالكجو الثاني  :العكرة يعني الجماع كما قاؿ الدامغاني  ،أك العكرة
المعركفة مف بني آدـ التي أ ً
يمر بسترىا كما قاؿ ابف الجكزم  ،كقكلو تعالى :

ظيركا عمىى عكر ً
ّْ ًَّ
ات ّْ
الن ىساء){النكر }ُّ :
(أ ًىك الط ٍف ًؿ الذ ى
يف لى ٍـ ىي ٍ ىي ى ى ٍ ى

(ُ)

(ٔ) ٕ٠ظةةش ٚ :جةة ٖٛاٌمةةشآْ ٌٍذ١ةةش ٞصٚ ٖٔ2-ٖٔٙاٌٛجةةٚ ٖٛإٌظةةائش ٌٍةةذاِغأ ٟصٖٗ2
ٔٚض٘ج األع ٓ١الةٓ اٌجٛص ٞص ٕٓٓ
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(ُ )

ستحي منو))
قاؿ الخميؿ (( :كالعكرة سكأة اإلنساف  ،كك ٌؿ أمر يي
ى
كقاؿ ابف فارس (( :العيف كالكاك كالراء أصبلف  ،أحدىما ُّ :
يدؿ عمى تداكؿ
الشيء  ،كاآلخر ُّ :
يدؿ عمى مرض في إحدل عيني اإلنساف كك ٌؿ ذم عينيف

كيشتؽ منوَََكمف الباب العكرة
حمؿ عميو ي
 ،كمعناه الخمك مف النظر ،ثـ يي ى
 ،كاشتقاقو مف الذم قدمنا  ،كأنَّو مما يح ًمؿ عمى األصؿ  ،كأ َّف العكرة شيء
ينبغي مراقبتو لخمكه  ،كعمى ذلؾ فيسّْر قكلو تعالى ( :إً َّف يبييكتىىنا

ىع ٍكىرةه){األحزاب  }ُّ :قالكا َّ :
كأنيا ليست بحريزة))

(ِ )

كقاؿ الراغب :

((العكرة سكأة اإلنساف كذلؾ كناية  ،كأصميا مف العار  ،كذلؾ لما يمحؽ في

المذمةَََكالعكار كالعكرة ّّ
شؽ في الشيء كالثكب
ظيكره مف العار  ،أم :
َّ
متخرقة
كالبيت كنحكه  ،قاؿ تعالى ( :إً َّف يبييكتىىنا ىع ٍكىرةه){األحزاب  }ُّ :أم :
ّْ
ممكنة لمف أرادىا  ،كمنو قيؿ  :فبلف يحفظ عكرتو  ،أم  :خمموَََكقكلو
ظيركا عمىى عكر ً
ّْ ًَّ
ات الّْن ىساء){النكر  }ُّ :أم :
تعالى ( :أ ًىك الط ٍف ًؿ الذ ى
يف لى ٍـ ىي ٍ ىي ى ى ٍ ى
(ْ)
لـ يبمغكا الحمـ)) (ّ) ((كالعكرة ك ٌؿ مكمف لمستر))
بلث عكر و
ات لَّ يك ٍـ) ((ىذه
قاؿ الطبرم في تفسير قكلو تعالى ( :ثى ي ى ٍ ى
األكقات الثبلثة التي أمرناكـ بأف ال يدخؿ عميكـ فييا مف ذكرنا إالَّ بإذف ،
ثبلث عكرات لكـ ؛ َّ
ألنكـ تضعكف فييا ثيابكـ كتخمكف بأىميكـ))

(ٓ )

((كالمعنى  :ىذه األكقات ثبلث عكرات ؛ َّ
ألف اإلنساف يضع فييا ثيابو فربما
بدت عكرتو))

(ٔ)

كقاؿ ابف عطية في تفسير قكلو تعالى ( :إً َّف يبييكتىىنا ىع ٍكىرةه)

(ٔ) اٌع ٓ١ص ٘ٙ4
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٕٕٙٗ-ٙ
(ٖ) اٌّفشداح ص ٕ٠ٚ ٖٙ2ظش  :عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٔٗٔ-ٔٗٓ/ٖ ٟ
(ٗ) ٌغاْ اٌعشا ٖٖٖٓٔ/
(٘) جاِع اٌت١اْ ٔ4ٗ/ٔ2
( )ٙصاد اٌّغ١ش ٖ٘4ٙ/
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((يقاؿ  :أعكر المنزؿ  :إذا انكشؼ))

(ُ)

كقاؿ ابف الجكزم (( :قكلو تعالى :

(ًإ َّف يبييكتىىنا ىع ٍكىرةه) قاؿ ابف قتيبة  ،أم  :خالية  ،فقد أمكف مف أراد دخكليا ،
َّ
فكأف الرجاؿ ستر كحفظ
كأصؿ العكرة  :ما ذىب عنو الستر كالحفظ ،
ً
أعكر منزلي  :إذا ذىب
أعكرت
لمبيكت  ،فإذا ذىبكا
ي
البيكت  ،تقكؿ العرب  :ى
الفارس  :إذا باف منو مكضع خمؿ لمضرب ،
أعكر
ي
ستره  ،أك سقط جداره  ،ك ى
(ِ )
بلث عكر و
ات
كالطعف)) كقاؿ ابف عاشكر في تفسير قكلو تعالى ( :ثى ي ى ٍ ى
لَّ يك ٍـ)َََكالعكرة في األصؿ  :الخمؿ كالنقص  ،كفيو قيؿ لمف فقدت عينو
أعكر  ،كعكرت عينو  ،كمنو عكرة الحي  ،كىي الجية غير الحصينة منو

ثـ
بحيث يمكف الدخكؿ منيا كالثغرَََكقاؿ تعالى ( :إً َّف يبييكتىىنا ىع ٍكىرةه) َّ
يحب اإلنساف
أطمقت عمى ما يكره انكشافو  ،كما ىنا  ،ككما سمي ما ال
ٌ
كشفو مف جسده عكرة))

(ّ)

ييفيـ مف تعريؼ أىؿ المغة لمعكرة كتفسيرىا في كتب التفسير َّ
أف
ثـ تيكسّْع
العكرة في األصؿ سكأة اإلنساف  ،كىي مما ينبغي حفظيا كسترىا َّ ،

في معناىا فأصبحت تيطمىؽ عمى كؿ ما ينبغي حفظو كستره  ،كىذا ما ينطبؽ
عمى العكرة في شكاىد الكجييف المذككريف  ،كأينما كردت في كتاب ا﵀

ت  :ذكر الحيرم كالدامغاني َّ
أف الكبت في القرآف الكريـ
ٖٗ-ال َك ْب ُ
عمى كجييف :
ًَّ
َّ
يف يي ىح ُّ
كف الموى
اد ى
الكجو األكؿ  :العذاب  ،كقكلو تعالى ( :إً َّف الذ ى
كرسكلىو يكبًتيكا ىكما يكبً ى ًَّ
يف ًمف قىٍبمً ًي ٍـ){المجادلة }ٓ :
ىى ي ي
ت الذ ى
ى

(ٔ) اٌّذشس اٌٛج١ض ٖٗ2ٗ/
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٔ4ٗ/ٙ
(ٖ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٕٖ٘/ٔ2
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ًَّ
ً
يف
كالكجو الثاني  :اليزيمة  ،كقكلو تعالى ( :ل ىي ٍقطى ىع طى ىرفنا ّْم ىف الذ ى
(ُ)
ً
ً
يف){آؿ عمراف }ُِٕ :
ىكفىيركٍا أ ٍىك ىي ٍكبًتىيي ٍـ فىىي ىنقميبكٍا ىخآئبً ى
ما الداعي كما المسكغ المغكم أك الداللي أك السياقي لجعؿ الكبت

في الكجو األكؿ بمعنى العذاب  ،كفي الكجو الثاني بمعنى اليزيمة ؛ كلً ىـ ال
نجعؿ األكؿ بمعنى اليزيمة  ،كالثاني بمعنى العذاب ؛ َّ
ألف ىذيف الكجييف
إف ِّ
مرادفيف لمكبت  ،كالمرادفات ىي كاحدة مف حيث َّ
كبل منيا ال يمثؿ معنى
الكبت بعينو  ،بؿ القريب مف معناه  ،كلـ يرد لفظ الكبت في القرآف الكريـ ٌإال

في ىذيف المكضعيف  ،قاؿ الخميؿ :
ي
الكبت صرع الشيء لكجيو  ،كبتيـ ا﵀ي
فانكبتكا  ،أم  :لـ يظفركا بخير  ،كبت ا﵀ أعداءؾ  ،أم  :غاظيـ
كأذلَّيـ))(ِ) كقاؿ ابف فارس (( :الكاؼ كالباء كالتاء كممة كاحدة  ،كىي مف

اإلذالؿ كالصرؼ عف الشيء  ،يقاؿ  :كبت ا﵀ي العدك يكبتو  ،قاؿ ا﵀
ادكف المَّو كرسكلىو يكبًتيكا ىكما يكبً ى ًَّ
ًَّ
يف ًمف
ى ىى ي ي
ت الذ ى
يف يي ىح ُّ ى
تعالى ( :إً َّف الذ ى
ى
قىٍبمً ًي ٍـ){المجادلة )ّ())}ٓ :كقاؿ أبك منصكر األزىرم (( :قاؿ ا﵀ عز كجؿ :
ً
ً
يف){آؿ عمراف  }ُِٕ :كقاؿ في مكضع آخر :
(أ ٍىك ىي ٍكبًتىيي ٍـ فىىي ىنقميبكٍا ىخآئبً ى
( يكبًتيكا ىكما يكبً ى ًَّ
يف ًمف قىٍبمً ًي ٍـ){المجادلة  }ٓ :كركل األثرـ عف أبي عبيدة
ت الذ ى
ى

َّأنو قاؿ  :كبتو ا﵀ لكجيو  ،أم  :صرعو لكجيو  ،كنحك ذلؾ  ،قاؿ الميث :

الكبت  :صرع الرجؿ لكجيو  ،كقاؿ أبك إسحاؽ الزجاج في قكلو تعالى :
( يكبًتيكا ىكما يكبً ى ًَّ
يف ًمف قىٍبًم ًي ٍـ) معنى كبتكا  :أيذلكا كأيخذكا بالعذاب بأف
ت الذ ى
ى
يغمبكا كما نزؿ بمف كاف قبميـ ممف َّ
حاد ا﵀  ،سممة عف الفراء في قكلو تعالى

( يكبًتكا) أم  :غيظكا كأخزنكا يكـ الخندؽ  ،كما يكبًت مف قاتؿ األنبياء قبميـ ،
ُّ
تاء ،
كقاؿ بعض مف
يحتج لقكؿ الفراء  :أصؿ الكبت  :ال ىكبًد  ،ي
فقمبت الداؿ ن

(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٚ ٖ٘4-ٖ٘2اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٖ42
(ٕ) اٌع ٓ١ص 2ٕ2
(ٖ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص 242
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أً
يخذ ذلؾ مف ال ىكبًد  ،كىك مكضع الغيظ كالحقد َّ ،
لما بمغ منيـ
فكأف الغيظ َّ
مبمغ المشقة أصاب أكبادىـ ؛ كلذلؾ يقاؿ لؤلعداء  :سكد األكباد فأحرقيا ،
كقاؿ األصمعي فيما ركل أبك عبيد عنو  :الكبت كالكٍقـ  :كسر الرجؿ
كاخزاؤه)) (ُ ) كقاؿ الراغب (( :الكبت ُّ :
الرد بعنؼ كتذليؿ  ،قاؿ تعالى :
( يكبًتيكا ىكما يكبً ى ًَّ
يف ًمف قىٍبمً ًي ٍـ){المجادلة  }ٓ :كقاؿ تعالى ( :لً ىي ٍقطى ىع طى ىرفنا
ت الذ ى
ى
(ِ)
ً
ً
ًَّ
يف){آؿ عمراف ))}ُِٕ :
يف ىكفىيركٍا أ ٍىك ىي ٍكبًتىيي ٍـ فىىي ىنقميبكٍا ىخآئبً ى
ّْم ىف الذ ى

كقاؿ الحمبي (( :قكلو تعالى  ( :يكبًتكا){المجادلة  ، }ٓ :أم  :غيظكا
شدة الغيظ  ،كقيؿ  :أيذلكا كأخزكا  ،كقيؿ  :األصؿ فيو يكبًدكا بما ال يقدر

أسو ،
تاء لقرب مخرجيما  ،كقكليـ  :ىس ىب ى
ت رى
عميو مف اليمكـ  ،فقمبت الداؿ ن
أم  :حمقيا  ،كقيؿ  :ىك الحزف  ،كقيؿ  :أشد الحزف  ،كىك الصحيح  ،كيد ٌؿ

عميو َّأنو مف الحزف َّأنو صمى ا﵀ عميو كسمـ  :رأل طمحة حز نينا مكبكتنا ،
كقيؿ  :الكبت ُّ :
الرد بعنؼ  ،قكلو تعالى ( :أ ٍىك ىي ٍكبًتىيي ٍـ){آؿ عمراف }ُِٕ :
قاؿ أبك عبيدة  :أك ييزميـ  ،كقيؿ  :يحزنيـ  ،كاألصؿ فيو ما قدمتو  ،كما

ذكره المفسركف أسباب لذلؾ))

(ّ)

فأىؿ المغة كما رأيت لـ يفرقكا بيف معنى الكبت الكارد في سكرة آؿ

عمراف  ،كبيف معناه الكارد في سكرة المجادلة  ،ىذا مف جية كمف جية

أخرل لـ يقصركا الكبت عمى معنى العذاب  ،كاليزيمة في المكضعيف  ،بؿ
أجازكا لمكبت ىذيف المعنييف كمعاني  :الصرع عمى الكجو  ،كعدـ الظفر ،
كالغيظ  ،كاإلذالؿ  ،كالحزف  ،كالخزم  ،ىذا ما جاء في كتب المغة  ،كمثؿ

ىذا جاء في كتب التفسير  ،قاؿ مقاتؿ في تفسير الكبت في سكرة آؿ عمراف

(ٔ) دٙز٠ب اٌٍغج ٖٗٓ22/
(ٕ) اٌّفشداح ص ٖٗ2
(ٖ) عّذث اٌذفاظ ي ٟدفغ١ش أششف األٌفاظ ٖٖٙٗ/
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(أى ٍك ىي ٍكبًتىيي ٍـ) ((يعني  :يخزييـ))(ُ)كقاؿ في تفسير الكبت في سكرة المجادلة
( يكبًتكا) ((يعني  :أيخزكا))(ِ) فجعؿ الكبت في المكضعيف بمعنى كاحد  ،كقاؿ

أبك عبيدة (((أ ٍىك ىي ٍكبًتىيي ٍـ) تقكؿ العرب  :كبتو ا﵀ لكجو صرعو  ،أم  :صرعو
(ّ)
ت) أيىمككا كما أىمؾ)) (ْ) كقاؿ ابف قتيبة :
ا﵀)) كقاؿ  ((( :يكبًتيكا ىك ىما يكبً ى
الكبت  :اإلىبلؾ  ،كقاؿ غيره  :ىك أف
((أ ٍىك ىي ٍكبًتىيي ٍـ) قاؿ أبك عبيدة :
ي
َّ ًَّ
يف ىكفىيركا بً ىغ ٍي ًظ ًي ٍـ
(كىرَّد الموي الذ ى
يغيضيـ كيحزنيـَََكاعتبارىا قكلو تعالى  :ى
ً
َّ
اف المَّوي قى ًكيِّا ىع ًز نيزا){األحزاب :
يف اٍل ًقتى ى
اؿ ىك ىك ى
لى ٍـ ىي ىناليكا ىخ ٍي نار ىك ىكفىى الموي اٍل يم ٍؤ ًمن ى
أف التاء فيو منقمبة عف داؿ َّ ،
ألف أىؿ النظر يركف َّ
ِٓ} َّ
كأف األصؿ فيو
يكبدىـ  ،أم  :يصيبيـ في أكبادىـ بالحزف كالغيظ كشدة العداكة  ،كمنو

يقاؿ  :فبلف قد أحرؽ الحزف كبده  ،كأحرقت العداكة كبًده  ،كالعرب تقكؿ

َّ
أس ىكيد ال ىكبًد َّ ،
اسكدت  ،كمنو
لما احترقت بشدة العداكة
كأف األكباد َّ
لمعدك ٍ :
يقاؿ لمعدك كاشح ؛ َّ
ألنو يخبأ العداكة في كشحو  ،كالكشح الخاصرة  ،كاَّنما
يريدكف الكبًد ؛ َّ
ألف الكبد ىناؾَََكالتاء كالداؿ متقاربتا المخرجيف  ،كالعرب

ت
تدغـ إحداىما في األخرل  ،كتبدؿ إحداىما مف األخرل  ،كقكلؾ  :ىى ىر ى
(ٓ )
العدك ككبده  ،كمثمو كثير))
كبت
َّ
الثكب كىرده  :إذا حرقو  ،ككذلؾ ى
ى
كقاؿ  ((( :يكبًتيكا) قاؿ أبك عبيدة  :أيىمككا  ،كقاؿ غيره  :غيظكا كأيخزكا  ،كقد

تقدـ ىذا في سكرة آؿ عمراف)) (ٔ) كقاؿ الكاحدم (( :كقكلو ( :أ ٍىك ىي ٍكبًتىيي ٍـ)
الكبت في المغة صرع الشيء عمى كجيوَََكالمراد  :اإلخزاء  ،كاليبلؾ ،

(ٔ) دفغ١ش ِمادً ٔٔ4ٓ/
(ٕ) دفغ١ش ِمادً ٖٖٖٓ/
(ٖ) ِجاص اٌمشآْ ص ٔ٘
(ٗ) ِجاص اٌمشآْ ص ٕٕ2
(٘) دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص ٓٔٔٔٔٔ-
( )ٙدفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ صٗ٘2
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كالمعف  ،كاليزيمة  ،كاإلذالؿ  ،ىذا ماذكره المفسركف في تفسير

الكبت)) (ُ )كقاؿ  ((( :يكبًتكا) أيخزكا كأيىمككا)) (ِ ) كقاؿ الزمخشرم ((( :أ ٍىك
ىي ٍكبًتىيي ٍـ) أك يخزييـ كيغيظيـ باليزيمةَََكيقاؿ  :كبتو  ،بمعنى كبده  :إذا
ضرب كبده بالغيظ كالحرقة)) (ّ) كقاؿ  ((( :يكبًتكا) أيخزكا كأىمككا)) (ْ)كقاؿ
ابف الجكزم (( :كقكلو تعالى ( :أ ٍىك ىي ٍكبًتىيي ٍـ) فيو سبعة أقكاؿ :
أحدىا َّ :
أف معناه  :ييزميـ  ،قالو ابف عباس كالزجاج
كالثاني  :يخزييـ  ،قالو قتادة كمقاتؿ .

كالثالث  :يصرعيـ  ،قالو أبك عبيد  ،كاليزيدم  ،كقاؿ الخميؿ ىك

الصرع عمى الكجو

كالرابع  :ييمكيـ  ،قالو أبك عبيدة .

كالخامس  :يمعنيـ  ،قالو الس ّْ
ُّدم .
كالسادس  :ي ً
ظفر عمييـ  ،قالو المبرد
ي
كالسابع  :يغيظيـ  ،قالو النضر بف شميؿ  ،كاختاره ابف قتيبة ،

أف التاء فيو منقمبة عف داؿ َّ ،
كقاؿ ابف قتيبة  :أىؿ النظر يركف َّ
كأف األصؿ

فيو يكبدىـ  ،أم  :يصيبيـ في أكبادىـ بالحزف كالغيظَََ)) (ٓ) كقاؿ :
ادكف المَّو كرسكلىو يكبًتيكا ىكما يكبً ى ًَّ
ًَّ
يف ًمف
يف يي ىح ُّ ى ى ى ى ي ي
ت الذ ى
((قكلو تعالى  :إً َّف الذ ى
ى
َّ
المحادة في {التكبة  }ٔ :كمعنى ( يكبًتكا)
قىٍبمً ًي ٍـ){المجادلة  }ٓ :قد ذكرنا معنى
في {آؿ عمراف ))}ُِٕ :

(ٔ )

احدا في المكضعيف ،
فجعؿ تفسير الكبت ك ن

(ٔ) اٌٛع١ط ٔٗ4ٓ/
(ٕ) اٌٛع١ط ٕٖٗٙ/
(ٖ) ااٌىشاف ٔٗٓٗ/
(ٗ) ااٌىشاف ٗٗ22/
(٘) صاد اٌّغ١ش ٖٔٙ2/
( )ٙااٌىشاف ٗٗ22/
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فأنت ترل َّ
أف أىؿ التفسير كأىؿ المغة لـ يفرقكا بيف معنى الكبت الكارد في

سكرة آؿ عمراف  ،كبيف معناه الكارد في سكرة المجادلة  ،كما حصؿ ىذا فيما

ىما مف كتب الكجكه  ،ىذا مف جية كمف جية أخرل لـ يقصركا الكبت عمى
معنى العذاب  ،كاليزيمة في المكضعيف  ،بؿ أجازكا لمكبت ىذيف المعنييف

كمعاني  :الصرع عمى الكجو  ،كالمعنة  ،كالظفر عمييـ  ،كالغيظ  ،كاإلذالؿ ،

كالحزف  ،كالخزم .

فقد أجاز أىؿ المغة كالتفسير جعؿ الكبت في المكضعيف بيذه

المعاني ؛ َّ
ألنيا مف مرادفاتو  ،فجاز عند الفريقيف جعمو بيذا المرادؼ أك ذاؾ
مف دكف قطع كتعييف  ،ألنَّيا جميعيا كاحدة مف حيث َّ
إف كبلِّ منيا ال يعني

الكبت بعينو  ،بؿ القريب مف معناه  ،كقد رأيت َّ
أف األصح جعؿ الكبت
بمعنى الغيظ  ،أك ىك أقرب المعاني إليو َّ ،
ألف المراد إصابة كحرؽ أكبادىـ
بالحزف كالغيظ  ،فإذا كانت ىذه ىي حقيقة الكبت في سكرة آؿ عمراف كسكرة

المجادلة فما الداعي مف جعمو بمعنى العذاب في المكضع األكؿ  ،كبمعنى

اليزيمة في المكضع الثاني ؟! كلً ىـ ال نعكس  ،فنجعمو في المكضع األكؿ
بمعنى اليزيمة كفي المكضع الثاني بمعنى العذاب  ،كلً ىـ ال نجعمو بمعنى
آخر مف المعاني التي أجازىا أىؿ المغة كالتفسير ؟!

ٗٗ-الكرسي  :ذكر ابف الجكزم َّ
أف الكرسي في القرآف الكريـ عمى

(كأىٍلقى ٍي ىنا
كجييف (( :أحدىما  :الكرسي الذم ييجمس عميو  ،كمنو قكلو تعالى  :ى
عمىى يكرًسي ً
ّْو ىج ىس ندا){ص }ّْ :
ى
ٍ
كالثاني  :العمـ  ،كمنو قكلو تعالى ( :ك ًسع يكرًسيُّو السَّماك ً
ات
ى ى ٍ ي
ىى
(ٔ)
ض){البقرة  }ِٓٓ :أم  :عممو))
ىكاأل ٍىر ى

(ُ ) نزىة األعيف ص ِِْ
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العامة اسـ لًما ييقعد
قاؿ الراغب (( :الكرسي في تعارؼ
َّ
عميوَََكقكلو تعالى ( :ك ًسع يكرًسيُّو الس ً
ض) ركم عف ابف
َّم ىاكات ىكاأل ٍىر ى
ى ى ٍ ي
ى
عباس َّ
أف الكرسي العمـ  ،كقيؿ كرسيو ممكو  ،كقاؿ بعضيـ  :ىك اسـ الفمؾ

المحيط باألفبلؾ  ،قاؿ  :كيشيد لذلؾ ما ركم  :ما السماكات السبع في
الكرسي إالَّ كحمقة ممقاة بأرض فبلة))(ٔ) كقاؿ الزجاج (( :كقكلو عز كجؿ :
(ك ًسع يكرًسيُّو الس ً
ض) قيؿ فيو غير قكؿ  ،قاؿ ابف عباس :
َّم ىاكات ىكاأل ٍىر ى
ى ى ٍ ي
ى
كرسيو عممو  ،كيركل عف عطاء َّأنو قاؿ  :ما السماكات كاألرض في
َّ
ّْف ؛ َّ
ألف الذم نعرفو مف الكرسي
الكرسي إال حمقة في فبلة  ،كىذا القكؿ ىبي ه
كيجمىس عميو ،فيذا َّ
يدؿ َّ
أف الكرسي
في المغة الشيء الذم ييعتى ىمد عميو  ،ي
عظيـ))

(ٕ)

كما َّ
أف ابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة جعؿ الكرسي بمعنى
العمـ في قكلو تعالى ( :ك ًسع يكرًسيُّو الس ً
ض) قاؿ في تفسيره :
َّم ىاكات ىكاأل ٍىر ى
ى ى ٍ ي ى
((كفي المراد بالكرسي ثبلثة أقكؿ  :أحدىا َّ :أنو كرسي فكؽ السماء دكف
العرش  ،قاؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ  :ما السماكات السبع في الكرسي
إالَّ كحمقة في أرض فبلة  ،كىذا قكؿ ابف عباس في ركاية عطاء  ،كالثاني :
َّ
أف المراد بالكرسي عمـ ا﵀ تعالى  ،ركاه ابف جبير عف ابف عباس ،
كالثالث َّ :
أف الكرسي ىك العرش))

(ٖ)

فما قالو في باب الكجكه أبطمو في باب

التفسير .

(ُ ) المفػ ػ ػ ػػردات ص ْْٕ كينظػ ػ ػ ػػر  :عمػ ػ ػ ػػدة الحفػ ػ ػ ػػاظ لمحمبػ ػ ػ ػػي ّ ّٖٕ/كبصػ ػ ػ ػػائر ذكم
التمييزِّْْ/
(ِ ) معاني القرآف كاعرابو ُِٖٖ/
(ّ ) زاد المسير ُُِٓ/
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ً
فكجو العمـ الذم قاؿ بو ابف الجكزم في قكلو تعالى ً :
(كس ىع يك ٍرسيُّوي
ى
الس ً
ثانيا ليس القكؿ
ض) ىك َّأكالن قكؿ مف ثبلثة أقكاؿ  ،كىك ن
َّم ىاكات ىكاأل ٍىر ى
ى

المكافؽ لمعناه المغكم  ،كثالثنا ليس ىك القكؿ الراجح  ،كما َّ
أف الكرسي بمعناه
المتعارؼ عميو لـ ييستعمؿ بمعنى العمـ ٌإال في باب التمثيؿ  ،أم  :أريد منو
الكرسي بعينو حتى عند جعمو بمعنى العمـ ؛ ألنَّو إذا قيؿ بيذا الكجو فيك ما
َّ
((ألف العالـ يجمس عمى كرسي ؛ ليعمّْـ
قيؿ بو كما ركم عف ابف عباس ٌإال
الناس  ،كقيؿ  :مثؿ لممؾ ا﵀ تعالى  ،كما يقكلكف  :فبلف صاحب كرسي

العراؽ  ،أم  :ممؾ العراؽ))

(ٔ)

٘ٗ-الكسوة  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير الكسكة عمى كجييف :

البسط  ،كالمباس .

(كانظي ٍر إًلىى
فكجو منيما  :الكسكة يعني  :البسط  ،قكلو تعالى  :ى
ظ ًاـ ىك ٍي ى ً
ً
كىا لى ٍح نما){البقرة }ِٓٗ :
الع ى
ؼ يننش يزىىا ثيَّـ ىن ٍك يس ى
كالكجو الثاني  :الكسكة  :المباس بعينو  ،فذلؾ قكلو  ،سبحانو
(ٕ)
كتعالى ( :ك ًكسكتيي َّف بًاٍلمعر ً
كؼ){البقرة ))}ِّّ:
ى ٍي
ى ٍى ي
ً
((الك ٍسكة  ،كال يك ٍسكة  :المباس  ،كسكتو :
قاؿ الخميؿ :

ألبستو)) (ٖ )فػ((الكسكة ما ييكتسى بو مف الممبكسات عمى اختبلؼ أنكاعيا ،
كحسب كؿ بمدة  ،ككانكا في العصر األكؿ يمبسكف الجمكد حتى عمَّـ ا﵀
تعالى شيت صنع النسج))

(ٗ)

ثـ استعيرت الكسكة لغير ما يي ىمبس مف الثياب ،

(ُ ) التحرير كالتنكير ِْٕٗ/
(ِ ) الكجكه كالنظائر صََْ
(ّ ) العيف ص ّْٖ كينظر  :مقاييس المغة ص َْٓ
(ْ ) عمدة الحفاظ لمحمبي ّّٗٗ/
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نحك (( :اكتست األرض بالنبات  :إذا تغطَّت بو))

(ٔ)

في المغة .

فيذا ىك معنى الكسكة

كىا لى ٍح نما){البقرة :
قاؿ الطبرم في تفسير قكلو تعالى ( :ثيَّـ ىن ٍك يس ى
لحماَََكمعنى نكسكىا  :نمبسيا كنكارييا  ،كما يكارم
ِٗٓ} أم  :العظاـ ن
جسد اإلنساف كسكتو التي يمبسيا  ،ككذلؾ تفعؿ العرب  ،تجعؿ َّ
كؿ شيء
لباسا لو ككسكة  ،كمنو قكؿ النابغة الجعدم :
َّ
غطى ن
شيئا ككاراه ن
فالحمد ﵀ إذ لـ يأتني أجمي حتى اكتسيت مف اإلسبلـ سرباال
ي
فجعؿ اإلسبلـ إذ غطَّى الذم كاف عميو فكاراه كأذىبو كسكة

(ٕ )
كىا لى ٍح نما) أم :
كسر ن
باال)) كقاؿ الشككاني (( :كقكلو تعالى ( :ثيَّـ ىن ٍك يس ى
نسترىا بو كما نستر الجسد بالمباس  ،فاستعار المباس لذلؾ  ،كما استعاره

النابغة لئلسبلـ فقاؿ :

(ٖ)

فالحمد ﵀ إذ لـ يأتني أجمي حتى اكتسيت مف اإلسبلـ سرباال))
ي
فاألصح إذف ك ُّ
األحؽ كاألبمغ أف يعبَّر عف تغطية العظاـ بالكسكة كما جاء في
تفسيرىا ال بالبسط كما جاء في كتاب مف كتب الكجكه

-ٗٙالكنز  :قاؿ الدامغاني ((تفسير الكنز عمى كجييف  :الماؿ ،

كالصحؼ مف العمـ :

ً
ًَّ
كف
يف ىي ٍكن يز ى
فكجو منيما  :الكنكز يعني  :األمكاؿ  ،قكلو تعالى  ( :ىكالذ ى
ً
َّ
كنيا ًفي سبً ً
يؿ المٌ ًو فىىب ّْشريىـ بً ىع ىذ و
ب ىكاٍل ًف َّ
اب أىلً ويـ){التكبة }ّْ :
الذ ىى ى
ى
ٍ
ضةى ىكالى يينفقي ى ى
اف
(ك ىك ى
كالكجو الثاني  :الكنز  :الصحؼ مف األعماؿ  ،قكلو تعالى  :ى
(ٔ)
تى ٍحتىوي ىك هنز لَّيي ىما){الكيؼ ))}ِٖ :
(ُ ) تيذيب المغة لؤلزىرم ُّّْٗ/
(ِ ) جامع البياف ّٓٔ-ٓٓ/
(ّ ) فتح القدير ُ ِّٓ-ُّٓ/كينظر  :ركح المعاني ِِّ/
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قاؿ الخميؿ (( :يقاؿ  :كنز اإلنساف ماالن ىيكنًيزه  ،كالكنز اسـ لمماؿ
حرز بو الماؿ))(ٕ) أم (( :إذا أ ً
يحرىز في كعاء  ،يقاؿ :
الذم يكنزه  ،كلما يي ى
(ٖ)

كقاؿ ابف فارس (( :الكاؼ كالنكف كالزاء أصيؿ

الب َّر في الجراب))
ي
كنزت ي
(ٗ)
ُّ
تجمع في شيء)) كقاؿ الراغب (( :الكنز جعؿ الماؿ
صحيح يدؿ عمى ٌ
(٘)

كنزت التمر في الكعاء))
بعضو عمى بعض كحفظو  ،كأصمو مف
ي
ى
جعؿ الدامغاني الكنكز في الكجو األكؿ بمعنى األمكاؿ في قكلو
ً
ً
ًَّ
َّ
كنيا ًفي سبً ً
ب ىكاٍل ًف َّ
يؿ المٌ ًو فىىب ّْش ٍريىـ
كف الذ ىى ى
يف ىي ٍكن يز ى
تعالى  ( :ىكالذ ى
ى
ضةى ىكالى يينفقي ى ى
بً ىع ىذ و
اب أىلً ويـ) كيؼ َّ
تسنى لمدامغاني القكؿ بيذا الكجو ؛ َّ
ألف األمكاؿ جاز أف
ُّ
يصح أف تككف كجينا لػ(يكنزكف)
تككف كجينا لمذىب كالفضة  ،لكف كيؼ
ككيؼ يصح تقديره ؟!

كجعؿ الكنز في الكجو الثاني بمعنى  :الصحؼ مف األعماؿ في
اف تى ٍحتىوي ىك هنز لَّيي ىما) كالمراد مف الكنز في قكلو تعالى :
(ك ىك ى
قكلو تعالى  :ى
َّ
ذىبا كفضة  ،ركاه
اف تى ٍحتىوي ىك هنز ليي ىما) ((ثبلثة أقكاؿ  :أحدىا َّ :أنو كاف ن
(ك ىك ى
ى

أبك الدرداء عف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،كقاؿ الحسف  ،كعكرمة ،

كقتادة  :كاف ماالن

عجبا لمف أيقف
لكحا مف ذىب فيو مكتكب :
ن
كالثاني َّ :أنو كاف ن
عجبا لمف
عجبا لمف أيقف بالنار كيؼ يضحؾ ،
بالقدر ثـ ىك ينصب ،
ن
ن
عجبا لمف
عجبا لمف يكقف بالرزؽ كيؼ يتعب  ،ن
يؤمف بالمكت كيؼ يفرح  ،ن

(ُ )الكجكه كالنظائر ص ََّْْْ-
(ِ )العيف ص ٖٓٓ
(ّ ) تيذيب المغة لؤلزىرم ُِّْٗ/
(ْ ) مقاييس المغة ص ْٕٗ
(ٓ ) المفردات ص ُْٔ
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ُّ
يطمئف
عجبا لمف رأل الدنيا كتقمبيا كيؼ
يؤمف بالحساب كيؼ يغفؿ ،
ن
كنز مف
فسمي نا
إليياَََركاه عطاء عف ابف عباس  ،قاؿ ابف األنبارم ّْ :
جية الذىب  ،كجعؿ اسمو ىك المغمَّب .
كالثالث  :كنز عمـ  ،ركاه العكفي عف ابف عباسَََقاؿ ابف

األنبارم  :فيككف المعنى عمى ىذا القكؿ  :كاف تحتو مثؿ الكنز))

(ٔ)

فأنت

ترل َّ
أف أصح األقكاؿ األكؿ  ،كيأتي بعده الثاني  ،كقد استبعد القكؿ الثالث

مخبر عف قكؿ
نا
لذلؾ اختار الطبرم القكؿ األكؿ فقاؿ (( :يقكؿ تعالى ذكره
أما الحائط الذم أقمتو َّ
فإنو كاف لغبلميف يتيميف في
صاحب مكسى  :ك َّ

المدينة  ،ككاف تحتو كنز ليما  ،اختمؼ أىؿ التأكيؿ في ذلؾ الكنز  ،فقاؿ

بعضيـ  :كاف صحفنا فييا عمـ كمعرفةَََعف ابف عباس قاؿ  :كاف تحتو
مكنكزَََعف عكرمة  :قاؿ :
نا
كنز عمـَََكقاؿ آخركف  :بؿ كاف ماالن

كنز ماؿَََعف قتادة  :قاؿ  :ماؿ ليماَََكأكلى التأكيميف في ذلؾ

ألف المعركؼ عف كبلـ العرب َّ
بالصكاب القكؿ الذم قالو عكرمة ؛ َّ
أف الكنز
أف َّ
كؿ ما يكنًز فقد كقع عميو اسـ الكنز َّ ،
كنز مف ماؿ  ،ك َّ
فإف
اسـ لًما يي ى
التأكيؿ مصركؼ إلى األغمب مف استعماؿ المخاطبيف بالتنزيؿ  ،ما لـ يأت

دليؿ يجب مف أجمو صرفو إلى غير ذلؾ))(ٕ) كقاؿ الزجاج (( :كقكلو تعالى :
َّ
عمما  ،كقيؿ  :كاف الكنز ماالن ،
(ك ىك ى
اف تى ٍحتىوي ىك هنز ليي ىما) قيؿ  :كاف الكنز ن
ى
يفرد فمعناه  :الماؿ المدفكف ك َّ
أف الكنز إذا أ ً
كالمعركؼ في المغة َّ
المدخر  ،فإذا

لـ يكف الماؿ قيؿ عنده  :كنز عمـ  ،كلو كنز فيـ  ،كالكنز ىا ىنا بالماؿ
أشبو ؛ َّ
ألف العمـ ال يكاد ييتعمَّـ إالَّ بمعمّْـ  ،كالماؿ ال يحتاج أف ينتفع فيو

(ُ ) زاد المسير ٓ ُّْ/كينظر  :المحرر الكجيز البف عطية ّّٕٓ/
(ِ ) جامع البياف ُُُٔ-ٗ/
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بغيره ))(ٔ) فالمراد مف الكنز  :الماؿ المدفكف ك َّ
المد ىخر  ،كلك أراد غير الماؿ
كنز و
عمـ ليما  ،كقاؿ
لعبَّر عنو َّ
كعرفو باإلضافة  ،كقيؿ  :كاف تحتو ي
اف تى ٍحتىوي ىك هنز لَّيي ىما) اختمؼ الناس في الكنز ،
(ك ىك ى
القرطبي (( :كقكلو تعالى  :ى
جسيما  ،كىك الظاىر مف اسـ الجنس ؛ إذ ىك
فقاؿ عكرمة كقتادة كاف ماالن
ن

عمما في صحؼ
في المغة الماؿ المجمكع  ،كقاؿ ابف عباس  :كاف ن
مدفكنة))(ٕ) يتبيَّف مما تقدـ ذكره َّ
أف الدامغاني اختار أضعؼ األقكاؿ كأبعدىا
عف الصكاب ثـ جعمو كجينا لمكنز مف أجؿ اختبلؽ ىذا الكجو
-ٗٚالمساف  :ذكر أصحاب كتب الكجكه لًمّْساف في القرآف الكريـ

خمسة أكجو :

الكجو األكؿ  :المساف بعينو  ،كقكلو تعالى ( :أىلى ٍـ ىن ٍج ىعؿ لَّوي ىع ٍي ىن ٍي ًف
{ٖ} ىكلً ىس نانا ىك ىشفىتىٍي ًف){البمد }ٗ :
ً َّ ً
يف ىكفىػ يػركٍا ًمػػف ىبنًػػي
كالكجػػو الثػػاني  :الػػدعاء  ،كقكلػػو تعػػالى ( :ليعػ ىػف الػػذ ى
يؿ ىعمىى لً ىس ً
يسى ٍاب ًف ىم ٍرىي ىـ){المائدة }ٕٖ :
إً ٍس ىرائً ى
اف ىد ياك ى
كد ىك ًع ى
ػكؿ ًإالَّ
كالكجػػو الثالػػث  :المغػػة  ،كقكلػػو تعػػالى ( :كمػػا أىرس ػٍم ىنا ًمػػف َّرسػ و
ي
ىى ٍ ى
ًً
بًمً ىسػ ً
ػكف
(كلىقىػ ٍػد ىن ٍعمىػ يػـ أَّىنييػ ٍػـ ىيقيكليػ ى
ػاف قى ٍك ًمػػو ليي ىبػػي ى
ّْف لىيي ٍـ){إب ػراىيـ  }ْ :كقكلػػو تعػػالى  :ى
ً
إًَّنم ػ ػػا يعمّْم ػ ػػو ب ىش ػ ػػر لّْس ػ ػ َّ ً
ػي
ػاف ىع ىربً ػ ػ ّّ
ىع ىج ًمػ ػ ػ ّّي ىك ىى ػ ػ ػ ىذا لً ىس ػ ػ ه
كف إًلى ٍي ػ ػ ًػو أ ٍ
ػاف ال ػ ػػذم ييٍمح ػ ػ يػد ى
ى يى ي ي ى ه ى ي
يف){النحؿ }َُّ :
ُّمبً ه
ّْ ً
ػاف
(ك ٍ
اج ىع ػػؿ ل ػػي ل ىس ػ ى
كالكج ػػو ال ارب ػػع  :الثن ػػاء الحس ػػف  ،كقكل ػػو تع ػػالى  :ى
ً
ص ٍد و ً
ً
يف){الشعراء }ْٖ :
ؽ في األخ ًر ى

(ُ ) معػػاني الق ػرآف كاع اربػػو ُِّٓ/كينظػػر  :الكسػػيط فػػي تفسػػير الق ػرآف المجيػػد لمكاحػػدم
ُِّٔ/
(ِ ) الجامع ألحكاـ القرآف ُُ ِّ/كحديث ابف عباس ضعيؼ كما ذكر المحقؽ
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الكجػػو الخػػامس  :الكػػبلـ  ،كقكلػػو تعػػالى ً :
ػح
صػ ي
ػار ي
كف يىػ ىػك أى ٍف ى
(كأىخػػي ىىػ ي
ى
(ٔ)
ًمّْني لً ىس نانا){القصص }ّْ :
قػػاؿ الخمي ػػؿ (( :المس ػػاف  :م ػػا ينطػػؽ  ،يي ػ َّ
ػذكر َّ
كيؤن ػػث)) (ٕ) كق ػػاؿ اب ػػف
فارس (( :البلـ كالسيف كالميـ أصؿ صحيح ُّ
يدؿ عمى طكؿ لطيؼ غيػر بػائف
في عضك أك غيره  ،مف ذلؾ المساف  ،معركؼ  ،كىػك م َّ
ػذكر  ،كالجمػع ألسػف
 ،فإذا كثر فيي األلسنةَََكقد يعبَّر بالرسالة عف المساف َّ
فيؤنػث حينئػذ))

(ٖ)

((كالمسػ ػ ػ ػ ػ ػػاف  :الجارح ػ ػ ػ ػ ػ ػػة)) (ٗ) ((جارح ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الك ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلـ  ،كق ػ ػ ػ ػ ػ ػػد َّ
يكن ػ ػ ػ ػ ػ ػػى بي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
اجعػؿ لّْػي لًسػاف ً
َّ
ص ٍػد و
َّ
ؽ ًفػي
ى ى
(ك ٍ ى
الكممةَََكالمساف  :الثناء  ،كقكلػو عػز كجػؿ  :ى
ً
باقيػا إلػى آخػر الػدىر)) (٘) ((كالمسػاف
يف) معناه  :اجعؿ لي ثنػاء حس نػنا ن
األخ ًر ى
بالكسػ ػ ػ ػ ػػر ً :
الم ٍقػ ػ ػ ػ ػػكؿ  ،أم آلػ ػ ػ ػ ػػة القػ ػ ػ ػ ػػكؿ  ،يػ ػ ػ ػ ػ َّ
ػذكر َّ
كيؤنػ ػ ػ ػ ػػثَََكالمسػ ػ ػ ػ ػػاف :
ى
المغ ػػةَََكص ػ َّػرحكا َّ
بأن ػػو مج ػػاز مش ػػيكر فيي ػػا م ػػف تس ػػمية الق ػػكؿ باس ػػـ س ػػببو
العادمَََكالمساف  :المتكمّْـ عف القكـ  ،كىك مجازَََكالمساف مف الميزاف
()ٙ

ىع ىذ ىبتيو  ،كىك مجاز  ،كيقاؿ  :استكل لساف الميزاف))
جعؿ أصحاب كتب الكجكه المسػاف فػي الكجػو الثػاني بمعنػى الػدعاء ،
ً ًَّ
يؿ ىعمىى لً ىس ً
يسػى
يف ىكفىيركٍا ًمف ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
اف ىد ياك ى
في قكلو تعالى ( :ليع ىف الذ ى
كد ىك ًع ى
ٍابػ ًػف ىمػ ٍػرىي ىـ) جػػاء فػػي التفسػػير (( :قػػاؿ الحسػػف كقتػػادة  :لي ًعػػف أصػػحاب السػػبت
(ُ ) ينظػر  :كجػكه القػرآف لمحيػرم ص ّٖٔ كالكجػكه كالنظػائر لمػدمغاني ص َُْ كنزىػػة
األعيف البف الجكزم ص ِٓٓ
(ِ ) العيف ص ّٕٖ
(ّ ) مقاييس المغة ص ّّٖ
(ْ ) المفردات لمراغب ص ْٗٔ
(ٓ ) لساف العرب ُُّٕٗ/
(ٔ ) تاج العركس ّٕٔٓ/
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عمى لساف داكد َّ ،
الميـ العنيـ  ،كاجعميـ آيػة ،
فإنيـ َّ
لما اعتدكا  ،قاؿ داكد َّ :

فمسػػخكا قػػردة  ،كليعػػف أصػػحاب المائػػدة عمػػى لسػػاف عيسػػى  ،فػ َّ
لمػػا أكم ػكا
ػإنيـ َّ

ػت أصػػحاب السػػبت ،
منيػػا  ،كلػػـ يؤمنػكا  :قػػاؿ عيسػػى  :الميػ َّػـ العػػنيـ كمػػا لعنػ ى
فجعمكا خنازير)) (ٔ) فمف الكاضح َّ
أف الدعاء  ،ىك معنى سياؽ القػكؿ الصػادر
ي
مف المساف ال معنى المساف .

(ك ىما
كجعمكا المساف في الكجو الثالث بمعنى المغة في قكلو تعالى  :ى
ً ً
أىرسٍم ىنا ًمف َّرس و
كؿ إًالَّ بًمً ىس ً
(كلىقى ٍد ىن ٍعمى يـ أَّىنيي ٍـ
اف قى ٍك ًمو ليي ىبي ى
ي
ٍى
ّْف لىيي ٍـ) كقكلو تعالى  :ى
ً
ً
ً
ً
ً
يقيكليكف إًَّنما يعمّْمو ب ىشر لّْس َّ
ي
اف ىع ىربً ّّ
ىع ىجم ّّي ىك ىىػ ىذا ل ىس ه
كف إًلى ٍيو أ ٍ
اف الذم ييٍمح يد ى
ى ى ى يى ي ي ى ه ى ي
اج ىعؿ
(ك ٍ
ُّمبً ه
يف) كجعمكه في الكجو الرابع بمعنى الثناء الحسف في قكلو تعالى  :ى
ً
ص ٍد و ً
لّْي لًساف ً
يف) كالمساف ال يعني المغة كال يعني الثناء الحسف
ؽ في األخ ًر ى
ى ى
مسببتاف عنو  ،كمف التحريؼ جعؿ
بؿ ىك سببيما كالمغة كالثناء الحسف ٌ
مسبَّبو  ،ىذا مف جية كمف جية أخرل َّ
فإف المساف ىنا لفظ
السبب بمعنى ٌ
يحكلو إلى حقيقة ،
مجازم مرسؿ  ،كجعؿ المغة  ،كالثناء الحسف  ،كجينيف لو ّْ
كفي ذلؾ يقع الخمط بينيما  ،كالتحريؼ لداللة كؿ منيما .

ىذا مف جية كمف جية أخرل َّ
فإف المساف ييستعمؿ في الكبلـ
لضد ذلؾ  ،كالدليؿ عمى ذلؾ َّ
أف القرآف
الصحيح كالمفيكـ ،
كتستعمؿ المغة ٌ
ى
الكريـ لـ يستعمؿ لفظ المغة ؛ َّ
ألنيا مشتقة مف المغك  ،قاؿ الخميؿ (( :لغا
(ِ)

كقاؿ ابف فارس (( :البلـ

لغ نكا يعني  :اختبلط الكبلـ في الباطؿ))
يمغك ٍ
كالغيف كالحرؼ المعتؿ  :أصبلف صحيحاف أحدىما يدؿ عمى الشيء ال يي ُّ
عتد
بو  ،كاآلخر عمى الميج بالشيء  ،فاألكؿ المغك ما ال َّ
يعتد بو مف أكالد اإلبؿ

لغكا  ،كذلؾ في لغك اإليماف َََ قاؿ ا﵀
َََ يقاؿ منو  :لغا يمغك ن
(ُ ) زاد المسير ِِّْ/
(ِ ) العيف ص ٕٖٗ .
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تعالى ( :الَّ يؤ ً
اخ يذ يك يـ المٌوي بًالمَّ ٍغ ًك ًف ىي أ ٍىي ىمانً يك ٍـ){البقرة {}ِِٓ :المائدة }ٖٗ :
يى
(ُ)
فيمينو لغك َّ ،
لغكا
ألنو لـ يتعمد الكذب)) كقاؿ العسكرم (( :كيقاؿ لمفحش ن
؛ َّ
ألنو ساقط مف الكبلـ مطرح ال ييمتىفىت إليوَََ كقيؿ  :المغك في اليميف ؛
ألنو ال إثـ فيو َّ ،
َّ
فكأنو ساقط ال معنى لو))(ِ)ك((المغك في األصؿ  :الكبلـ

الذم ال فائدة فيو)) (ّ) فالقرآف الكريـ ما استعمؿ المغك الذم اشتقت منو المغة
َّ
ضكا
إال في الكبلـ الباطؿ كقكلو تعالى  ( :ىكًا ىذا ىس ًم يعكا المَّ ٍغ ىك أ ٍ
ىع ىر ي
ًَّ
كف ُّ
الزكىر ىكًا ىذا ىم ُّركا
يف ال ىي ٍشيى يد ى
ىع ٍنوي){القصص  }ٓٓ :كقكلو تعالى  ( :ىكالذ ى
ً
ً َّ
كف ًفييىا لى ٍغ نكا ًإال
اما){الفرقاف  }ِٕ :كقكلو تعالى ( :ال ىي ٍس ىم يع ى
بالم ٍغ ًك ىم ُّركا ك ىر ن
سبلما){مريـ  }ِٔ :كقكلو (ال يسمع ً
اثيما){الكاقعة }ِٓ :
ى ٍىي ى
كف فييىا لى ٍغ نكا كالى تى ن
ى ن
كف ًفييىا لى ٍغ نكا كالى ًك َّذ نابا){النبأ }ّٓ :
كقكلو تعالى ( :ال ىي ٍس ىم يع ى
كجعؿ الحيرم المساف في الكجو الخامس بمعنى الكبلـ في قكلو
تعالى ً :
ص يح ًمّْني ًل ىس نانا) إذا َّ
َّب
صح ىذا الكجو فيك مسب ه
(كأىخي ىى يار ي
كف يى ىك أى ٍف ى
ى
مجاز مرسبلن  ،كينطبؽ عميو ما قمناه عف المساف
نا
عف المساف  ،فيككف المساف
سببا
سببا لمكبلـ  ،يككف ن
في الكجو الثالث  ،كالرابع  ،ككما يككف المساف ن
بيانا  ،كأفصح
لمبياف  ،كلمخطاب  ،لذلؾ جاز جعمو بتقدير  :أفصح مني ن
خطابا  ،كالحقيقة َّأنو استعمؿ لفظ المساف َّ
ألف عدـ فصاحتو كانت
مني
ن
ص يح ًمّْني ًل ىس نانا) أحسف
متعمقة بمسانو ال بكبلمو  ،قاؿ الكاحدم  ((( :يى ىك أى ٍف ى
بيانا  ،ككاف في لساف مكسى عقدة)) (ْ) كقاؿ ابف الجكزم (( :أم  :أحسف
ن

(ُ ) مقاييس المغة ص ّٖٔ .
(ِ ) الكجكه كالنظائر ص ِٔٗ .
(ّ ) نزىة األعيف ص ِّٓ.
(ْ ) الكسيطّّٗٗ/
268

(ُ )

بيانا ؛ َّ
ألف مكسى كاف في لسانو أثر الجمرة التي تناكليا))
ن
ص يح ًمّْني ًل ىس نانا) كذلؾ َّ
أف مكسى عميو السبلـ كاف في لسانو
كثير  ((( :يى ىك أى ٍف ى
الدرة ،
لثغة بسبب ما كاف تناكؿ تمؾ الجمرة حيف يخيّْر بينيا كبيف التمرة أك َّ
كقاؿ ابف

(ِ )

كقاؿ

فأخذ الجمرة فكضعيا عمى لسانو  ،فحصؿ شدة في التعبير))
(ّ)
ص يح ًمّْني لً ىس نانا) َّ
ألنو كاف في لساف مكسى حبسة))
الشككاني  ((( :يى ىك أى ٍف ى
-ٗٛالمحراب  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير المحراب عمى كجييف :
المسجد  ،كالمحراب بعينو :

كف لىوي
فكجو منيما  :المحراب يعني  :المسجد  ،كقكلو تعالى  :ى
(ي ٍع ىممي ى
ً
يؿ){سبأ  }ُّ :يعني  :المساجد  ،ككقكلو تعالى :
يب ىكتى ىماثً ى
ىما ىي ىشاء مف َّم ىح ًار ى
ً
اب){ص  }ُِ:يعني  :المسجد  ،مثميا قكلو تعالى ( :فى ىخ ىرىج
(إً ٍذ تى ىس َّكيركا اٍلم ٍح ىر ى
ىعمىى قىك ًم ًو ًم ىف اٍل ًم ٍحر ً
اب){مريـ  }ُُ :يعني  :مف المسجد
ى
ٍ
ادتٍوي اٍل ىمآلئً ىكةي ىك يى ىك
كالكجو الثاني  :المحراب بعينو  ،قكلو تعالى (فىىن ى
(ٗ)
ً
صمّْي ًفي اٍل ًم ٍحر ً
اب){آؿ عمراف ))}ّٗ :
قىائ هـ يي ى
ى
العامة اليكـ مقاـ اإلماـ في المسجد ،
قاؿ الخميؿ (( :المحراب عند
َّ

ككانت محاريب بني إسرائيؿ مساجدىـ التي يجتمعكف فييا لمصبلة))

(٘)

كقاؿ

ابف فارس (( :الحاء كالراء كالباء أصكؿ ثبلثة  :أحدىا  :السمب  ،كاآلخر :

دكيبة  ،كالثالث  :بعض المجالس  ،فاألكؿ  :الحرب كاشتقاقيا مف الحرب ،

أما الدكيبة فالحرباءَََكالثالث  :المحراب  ،كىك صدر المجمس  ،كالجمع
ك َّ
(ُ ) زاد المسير َُٔٓ/
(ِ ) تفسير ابف كثير ُُٔٓ/
(ّ ) فتح القدير ُِْٓ/
(ْ ) الكجكه كالنظائر ص ِْٕ كينظر  :كجكه القرآف لمحيرم ص ّّّٖ
(ٓ ) العيف ص َُٖ
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محاريب)) (ٔ )كقاؿ الراغب  :كمحراب المسجد قيؿ  :سمي بذلؾ ؛ َّ
ألنو
مكضع محاربة الشيطاف كاليكل  ،كقيؿ  :سمي بذلؾ لككف حؽ اإلنساف فيو

تكزع الخكاطر  ،كقيؿ  :األصؿ فيو َّ
أف محراب
حر نيبا مف أشغاؿ الدنيا كمف ٌ
ثـ اتخذت المساجد فسمي صدره بو  ،كقيؿ  :بؿ
البيت صدر المجمس َّ ،
ص بو صدر المجمس  ،فسمي
المحراب أصمو في المسجد  ،كىك اسـ يخ َّ
َّ
أصح)) (ٕ )كفي
ككأف ىذا
صدر البيت محرنابا تشبيينا بمحراب المسجد ،
ٌ
الحديث َّ
أف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ بعث عركة بف مسعكد إلى قكمو
ثـ َّأذف
بالطائؼ فأتاىـ كدخؿ محرنابا لو  ،فأشرؼ عمييـ عند الفجر َّ ،
لمصبلة  ،كىذا َّ
يدؿ عمى َّ
كسمي المحراب
أف المحراب غرفة ييرتقى إلييا ّْ ،

محرنابا النفراد اإلماـ فيو كبعده عف الناس  ،كالمحراب  :صدر البيت كأكرـ
مكضع فيو  ،كالمحراب  :أكرـ مجالس الممكؾ  ،كالمحراب  :المكضع الذم

ينفرد فيو الممؾ فيتباعد مف الناس  ،كالمحاريب  :صدكر المجالس كمنو

سمي محراب المسجد  ،كمحراب المسجد  :صدره كأشرؼ مكضع فيو ،

كالمحراب  :القصر  ،كالمحراب  :الغرفة كالمكاف العالي

(ٖ )

فيذا ىك معنى

(ٗ)

اعتبار بالسجكد))
نا
أما المسجد فيك ((مكضع الصبلة
المحراب في المغة َّ ،
يعني َّ :
مسجدا  ،فالفرؽ
يسمى
مكانا يصمَّى فيو صبلة ال سجكد فييا ال َّ
ن
أف ن
كاضح بيف المحراب كالمسجد .

(ُ ) مقاييس المغة ص َِْ
(ِ ) المفردات ص ُُٕ
(ّ ) ينظر  :تيذيب المغة لؤلزىرم ُ ِٕٕ/كالمحكـ البػف سػيده ّ ُّْ/كلسػاف العػرب :
ْ ُٕ/كتاج العركس ُِٕٓ-ُٓٔ/
(ْ ) ينظر  :المفردات لمراغب صُِّ
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جعؿ الحيرم كالدامغاني المحراب في الكجو األكؿ بمعنى المسجد في
ً
يب ىكتى ىماثًي ىؿ) كقكلو تعالى ( :إً ٍذ
كف لىوي ىما ىي ىشاء مف َّم ىح ًار ى
قكلو تعالى  :ى
(ي ٍع ىممي ى
ً
اب) كقكلو تعالى ( :فى ىخرىج ىعمىى قىك ًم ًو ًم ىف اٍل ًم ٍحر ً
اب) قاؿ الطبرم
تى ىس َّكيركا اٍلم ٍح ىر ى
ى
ى
ٍ
الجف لسميماف ما يشاء
في تقسير الشاىد األكؿ (( :يعني تعالى ذكره  :يعمؿ ٌ
مف محاريب  ،كىي جمع محراب  ،كالمحراب مقدـ ّْ
كؿ مسجد  ،كبيت ،
كمصمَّىَََكبنحك الذم قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ التأكيؿ))(ٔ) كقاؿ الزجاج :

((المحراب  :الذم ييصمَّى فيو  ،كأشرؼ مكضع في الدار كفي البيت يقاؿ لو
(ٕ)
ً
يب)
(ما ىي ىشاء مف َّم ىح ًار ى
المحراب)) كقاؿ الكاحدم  :ى
(((ي ٍع ىممي ى
كف لىوي) لسميماف ى
مف األبنية الرفيعة كالقصكر  ،قاؿ المفسركف  :فبنكا لو األبنية العجيبة باليمف
صركاح كمركاح كقمثكف كىندة كىنيدة كقمثكـ كعمداف كبيتكف  ،كىذه حصكف

باليمف عممتيا الشياطيف))

(ٖ)

كقاؿ الطبرم في تفسير الشاىد الثاني (( :كقكلو ً( :إ ٍذ تى ىس َّكيركا
ً
اب) يقكؿ  :دخمكا عميو مف غير باب المحراب  ،كالمحراب َّ
مقدـ كؿ
اٍلم ٍح ىر ى

مجمس كبيت كأشرفو)) (ٗ )كقاؿ الكاحدم (( :قكلو تعالى ً( :إ ٍذ تى ىس َّكيركا
ً
تسكرت الحائط كالسكر إذا عمكتوَََكالمحراب ىا ىنا
اب) يقاؿ :
ي
اٍلم ٍح ىر ى
(٘ )
ً
اب)َََكالمحراب ىا ىنا
كالغرفة)) كقاؿ ابف الجكزم ((( :تى ىس َّكيركا اٍلم ٍح ىر ى
()ٙ
َّ
عمك))
كالغرفةَََ ىك(تى ىس َّكيركا) يدؿ عمى ٌ
(ُ ) جامع البياف ِِْٖ/
(ِ ) معاني القرآف كاعرابو ُْٖٔ/
(ّ ) الكسيط ّْٖٗ/
(ْ ) جامع البياف ُِّٔٔ/
(ٓ ) الكسيط ّْٓٔ/
(ٔ ) زاد المسير ُٕٔ/
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كقاؿ الكاحدم في تفسير الشاىد الثالث ((( :فى ىخ ىرىج ىعمىى قى ٍك ًم ًو ًم ىف
اٍل ًم ٍحر ً
اب) (( :قاؿ ابف زيد  :مف مصبلٌه)) (ٔ) كقاؿ ابف عطية (( :كقكلو
ى
ً
ً
ً
تعالى ( :فى ىخرىج ىعمىى قىك ًمو م ىف اٍلم ٍحر ً
اب) المعنى َّ :
أف ا﵀ تعالى أظير اآلية
ى
ى
ٍ
ً
بأف خرج زكريا مف محرابو  ،كىك مكضع مصبله ك(اٍلم ٍحر ً
اب) أرفع المكاضع
ى
الح ٍرب
كالمباني  ،كاختمؼ الناس في اشتقاقو فقالت فرقة  :ىك مأخكذ مف ى

َّ
كأف مبلزمو يحارب الشيطاف كالشيكات  ،كقالت فرقة  :ىك مأخكذ مف
(ٕ)

الح ىرب بفتح الراء َّ
كنصبا))
كأف مبلزمو يمقى منو حرنبا
ن
ى
فقد تبيَّف مف كبلـ أىؿ المغة كالتفسير َّ
أف المحراب غير المسجد في

اشتقاقو كداللتو  ،كاذا جاء في بعض التفاسير تفسير المحراب في المسجد
فيك مف باب اإليضاح  ،عمى َّ
أف مصمَّيات بني إسرائيؿ كانت تقابؿ مساجد
المسمميف  ،قاؿ الحمبي (( :المحراب لفظ قديـ قبؿ حدكث المساجد َّ ،
فإف

المساجد كمحاريبيا عرؼ شرعي))

(ٖ)

لذلؾ أطمىؽ القرآف الكريـ لفظ المحراب

عمى معابد بني إسرائيؿ  ،كلـ يطمقو عمى مساجد المسمميف  ،كلـ يطمؽ لفظ
المساجد عمى معابدىـ إالَّ المسجد األقصى
-ٜٗالمفتاح  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير المفتاح عمى كجييف :

الخزانة  ،كالمفتاح بعينو :

(كآتىٍي ىناهي ًم ىف
فكجو منيما  :المفاتيح يعني الخزائف  ،قكلو تعالى  :ى
ً
اٍل يكين ً
اؿ لىوي قى ٍك يموي ال تى ٍف ىرٍح إً َّف
ص ىب ًة أيكلًي اٍلقي َّكًة إً ٍذ قى ى
كء بًاٍل يع ٍ
كز ىما إً َّف ىمفىات ىحوي لىتىين ي
ً
المَّوى ال يي ًح ُّ
يف){القصص  }ٕٔ :يعني خزائنو
ب اٍلفى ًرح ى

(ُ ) الكسيط ُّٕٖ/
(ِ ) المحرر الكجيزْٕ/
(ّ ) عمدة الحفاظ ُّٖٓ/
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ندهي ىمفىاتً يح اٍل ىغ ٍي ًب الى
(ك ًع ى
كالكجو الثاني  :المفتاح بعينو قكلو سبحانو  :ى
(ٔ)
ىي ٍعمى يميىا إًالَّ يى ىك)({األنعاـ ))}ٓٗ :
جعؿ الدامغاني المفاتح في الكجو األكؿ بمعنى الخزائف في قكلو
تعالى ( :ما إً َّف مفىاتًحو لىتىينكء بًاٍلع ً
أيضا في
ص ىبة أيكلًي اٍلقي َّكًة) كىذا ما جاء ن
ى ىي
ي ي ٍ
ى
كتب المغة كالتفسير  ،إالَّ َّ
أف جعؿ الخزائف كجينا لممفاتح يعني تعييف معنى
أما أىؿ المغة كالتفسير فمـ يعينكه  ،بؿ جعمكا المفاتح
ىذا الكجو كالقطع بو َّ ،

فرقكا بيف
تعني المفاتح بعينيا  ،كأجازكا أف تككف بمعنى الخزائف  ،بعد أف َّ
عرفكا الفتح بأنَّو ((أصؿ صحيح ُّ
يدؿ عمى خبلؼ
مفرد الداللتيف  ،فقد َّ
اإلغبلؽ)) (ٕ ) ((ك ً
الم ٍفتىح (بكسر الميـ) كالمفتاح ما يي ٍفتىح بو كجمعو مفاتيح
(ٖ )
الخ ٍزف  ،كالخزف ًستر
كمفاتح)) ((كالخزائف جمع ًخزانة  ،كىي مكضع ى

الشيء كحفظو))(ٗ) فأنت ترل َّ
أف المفاتيح ضد الخزائف فكيؼ يصح جعميا
ّْ
كم ٍفتًح (بفتح
الم ٍفتىح  :الخزانة  ،كلكؿ شيء ىم ٍفتىح ى
بمعناىا ؟! قاؿ الخميؿ (( :ك ى
(ما إً َّف ىمفىاتً ىحوي) يعني الكنكز
الميـ  ،كفتح التاء ككسرىا))َََكقكلو تعالى  :ى
(٘ )
فأما المفاتيح فجمع المفتاح الذم ييفتح بو المغبلؽ))
كصنكؼ أمكالو َّ ،
كقاؿ األزىرم (( :كقاؿ الميث  :جمع المفتاح الذم ييفتىح بو المغبلؽ  :مفاتيح
قمت  :كيقاؿ لمذم ييفتىح بو
المفتىح (بفتح الميـ) الخزانة  :المفاتح  ،ي
 ،كجمع ى
المغبلؽ ً :مفتىح بكسر الميـ  ،كمفتاح  ،كجمعيما  :مفاتح  ،كمفاتيح  ،كىذا

(ُ ) الكجكه كالنظائر صِْٖ
(ِ ) مقاييس المغة ص ِٕٔ
(ّ ) المفردات ص ّٖٔ كينظر  :المحكـ كالمحيط األعظـ البف سيده ِّٕٔ/
(ْ ) عمدة الحفاظ ََُٓ/
(ٓ ) العيف ص ِٖٕ
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قكؿ النحكييف)) (ٔ)كقاؿ ابف سيده (( :ك ً
المفتح (بكسر الميـ) كالمفتاح  :ما
ً
الم ٍفتىح  :الكنز ،
الم ٍفتىح (بفتح الميـ كالتاء)  :الخزانة  ،ك ى
فيتح بو الشيءَََك ى
ً
ص ىب ًة أيكلًي اٍلقيكًة){القصص }ٕٔ :
كء بًاٍل يع ٍ
(ما إً َّف ىمفىات ىحوي لىتىين ي
كقكلو تعالى  :ى
(ٕ)
قيؿ  :ىي الكنكز))
استنادا إلى جكاز أف يككف
ككذلؾ أجاز أىؿ التفسير ىذيف المعنييف
ن
مفرد المفاتح ً :مفتىح (بكسر الميـ) أك بفتحيا  ،قاؿ الطبرم (( :كقكلو
ً
(كآتىٍي ىناهي ًم ىف اٍل يكين ً
ص ىب ًة أيكلًي اٍلقي َّكًة) يقكؿ
كء بًاٍل يع ٍ
كز ىما إً َّف ىمفىات ىحوي لىتىين ي
تعالى  :ى
تعالى ذكره  :كآتينا قاركف مف كنكز األمكاؿ ما َّ
إف مفاتحو  ،كىي جمع
ًمفتح  ،كىك الذم ييفتىح بو األبكاب  ،كقاؿ بعضيـ عنى بالمفاتح في ىذا
المكضع الخزائف))(ٖ) كقاؿ ابف عطية (( :كالمفاتح ظاىرىا َّأنيا التي ييفتىح بيا

(ٗ )
(ما إً َّف
 ،ي
حتمؿ أف يريد بيا الخزائف)) كقاؿ القرطبي (( :كفي القرآف ى
كي ى
ىمفىاتً ىحوي) كىك جمع ًم ٍفتىح (بكسر الميـ) كىك ما ييفتىح بو  ،كمف قاؿ مفتاح قاؿ
مفاتيح  ،كمف قاؿ ىي الخزائف فكاحدىا ىمفتىح (بفتح الميـ))) (٘ ) كقاؿ
(((ما ًإ َّف ىمفىاتً ىحوي)َََكالمفاتح جمع ًم ٍفتىح (بكسر الميـ)
الشككاني (( :قكلو ى
كىك ما ييفتىح بو  ،كقيؿ المراد بالمفاتح الخزائف  ،فيككف كاحدىا ىمفتىح بفتح
()ٙ
(((ما إً َّف ىمفىاتً ىحوي) أم  :مفاتيح صناديقوَََكقاؿ
الميـ)) كقاؿ اآللكسي  :ى

(ُ ) تيذيب المغةّ ِّّٕ/كينظر  :لساف العرب ُُ ُُِ/كتاج العركس ْٕ/
(ِ ) االمحكـ كالمحيط األعظـ ِّٕٖ-ِٕٔ/
(ّ ) جػػامع البيػػاف َُِِْ/كينظػػر  :الكسػػيط لمكاح ػػدم ّ َْٕ/كالج ػػامع ألحكػػاـ القػػرآف
لمقرطبي ُّ ِِّ/كزاد المسير البف الجكزم ٔ ُُٕ/كفتح القدير لمشككاني ُِّْ/
(ْ ) المحرر الكجيز ِْٖٗ/
(ٓ ) الجامع ألحكاـ القرآف ُِِّّ/
(ٔ ) فتح القدير ُِّْ/
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صناديقوَََكقاؿ الس ّْ
ُّدم  :خزائنو  ،كفي معناه قكؿ الضحاؾ  ،أم :
ظركفو كأكعيتو  ،كركم نحك ذلؾ عف ابف عباس كالحسف  ،كقياس كاحده
(ٔ)
عمى ىذا ً
المفتح (بفتح الميـ) َّ
ألنو اسـ مكاف))

كاألبمغ أف يككف المراد مف المفاتح المفاتح بعينيا  ،قاؿ الحمبي :
(ما إً َّف ىمفىاتً ىحوي){القصص  }ٕٔ :أراد اآللة التي ييفتىح بيا ،
((كقكلو تعالى  :ى
ألنو إذا كثرت المفاتيح)) (ِ) َّ
كقيؿ  :الخزائف أنفسيا  ،كاألكؿ أبمغ ؛ َّ
دؿ عمى
كثرة خزائنو  ،كقاؿ ابف عاشكر (( :كالمفتاح جمع مفتح بكسر الميـَََكىك

أيضا  ،كجمعو مفاتيحَََكالكنكز جمع كنز
آلة الفتح ،
َّ
كيسمى المفتاح ن
مختزف الماؿ مف صندكؽ أكخزانةَََ ّْ
كلكؿ صندكؽ أك خزانة مفتاحو ،
كىك
ى
كعف أبي رزيف لقيط بف عامر العقيمي أحد الصحابة أنَّو قاؿ  :يكفي الككفة
مفتاح كاحد  ،أم  :كنز كاحد مف الماؿ لو مفتاح  ،فتككف كثرة المفاتيح

كناية عف كثرة الخزائف  ،كتمؾ كناية عف كفرة الماؿ))

(ّ)

ٓ٘-النقص  :قاؿ الحيرم (( :باب النقص عمى كجييف :

ُٓٓ}

ص ّْم ىف األىمك ً
أحدىما  :النقصاف  ،كقكلو تعالى ( :كىن ٍق و
اؿ){البقرة :
ىى
ى

ً
ض
كالثاني  :فتح البمداف  ،كقكلو تعالى ( :أ ىىكلى ٍـ ىي ىرٍكٍا أَّىنا ىنأٍتي األ ٍىر ى
ىننقيصيا ًمف أى ٍ ً
ب لً يح ٍك ًم ًو ك يىك ىس ًريع اٍل ًح ىس ً
اب){الرعد :
يى ٍ
ط ىرافيىا ىكالمٌوي ىي ٍح يك يـ الى يم ىعقّْ ى
ي
ى ى
(ْ)
ُْ} كفي الرعد كاألنبياء))

(ُ ) ركح المعاني َُُّٔ/
(ِ )عمدة الحفاظ ُّٗٓ/
(ّ ) التحرير كالتنكير ََُِٔ/
(ٗ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص ٕٖ4
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أيف داللة النقص مف داللة فتح البمداف ؟! كالمنيج السميـ في

التفسير أف نبقي المفظ عمى داللتو  ،كجعؿ النقص في شاىد الكجو الثاني
غدا  ،قاؿ الخميؿ :
يعني النقص بعينو إف لـ تتضح داللتو اليكـ فستتضح ن
((النفص  :الخسراف في الحض)) (ُ ) كقاؿ ابف فارس (( :النكف كالقاؼ
الشيء ،
كنقص
كالصاد كممة كاحدة  ،ىي النقص  :خبلؼ الزيادة ،
ي
ى
كنقصتيو أنا كىك منقكص  ،كالنقيصة  :العيب  ،يقاؿ  :ما بو نقيصة  ،أم :
(ِ)
شيء ينقص  ،كمرجع الباب كمو إلى ىذا))
جعؿ الحيرم النقص في الكجو الثاني بمعنى  :فتح البمداف في قكلو
ً
ط ىرًافيىا) قاؿ الطبرم :
صيىا ًم ٍف أى ٍ
تعالى ( :أ ىىكلى ٍـ ىي ىرٍكٍا أَّىنا ىنأٍتي األ ٍىر ى
ض ىننقي ي
((اختمؼ أىؿ التأكيؿ في تأكيؿ ذلؾ  ،فقاؿ بعضيـ  :معناه  :أك لـ ير

محمدا اآليات َّأنا نأتي األرض
ىؤالء المشرككف مف أىؿ مكة الذيف يسألكف
ن
أرضا بعد أرض حكالي أرضيـ  ،أفبل يخافكف أف نفتح أرضيـ
فنفتحيا لو ن
كما فتحنا لو غيرىاَََكقاؿ آخركف  :بؿ ننقص مف بركتيا كثمرتيا كأىميا

بالمكتَََكقاؿ آخركف  :معناه َّ :أنا نأتي األرض ننقصيا مف أىميا ،
فنتطرفيـ بأخذىـ بالمكتَََكقاؿ آخركف  :ننقصيا مف أطرافيا بذىاب
َّ
فقيائنا كخيارىا)) (ّ) كقاؿ ابف الجكزم (( :قكلو تعالى ( :أ ىىكلى ٍـ ىي ىرٍكٍا أَّىنا ىنأٍتًي
ط ىرًافيىا) فيو خمسة أقكاؿ :
صيىا ًم ٍف أى ٍ
األ ٍىر ى
ض ىننقي ي
أحدىا َّ :أنو ما يفتح ا﵀ عمى نبيّْو مف األرض .

كالثاني َّ :أنيا القرية تخرب حتى تبقى األبيات في ناحيتيا .

كالثالث َّ :أنو نقص أىميا كبركتيا .

كالرابع َّ :أنو ذىاب فقيائيا كخيار أىميا .
(ٔ) اٌع ٓ١ص ٕٕ٠ٚ 42ظش  :اٌّفشداح ٌٍشاغب صٕ٘ٙ
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕٗٔ٠ٚ 4ظش ٌ :غاْ اٌعشا ٖٖٗٔ2/
(ٖ) جاِع اٌت١اْ ٖٕٔٓ2-ٕٓ٘/
276

كالخامس َّ :أنو مكت أىميا))

(ُ)

ضيؼ إلى ىذه األقكاؿ أقكا هؿ أخرل منيا (( :أك لـ يركا َّأنا نحدث
كأي
ى
في الدنيا مف االختبلفات خرنابا بعد عمارة  ،كمكتنا بعد حياة  ،كذالِّ بعد ٍّ
عز ،
(ِ)
كنقصا بعد كماؿَََكقيؿ نقصيا ىبلؾ مف ىمؾ مف األمـ قبؿ قريش))
ن

يصح القكؿ بالكجو الذم قاؿ بو الحيرم كىك قكؿ مف أقكاؿ عديدة ،
فكيؼ
ٌ
فإف معنى ىذه اآلية يرتبط بقضية ككنية
ىذا مف جية كمف جية أخرل ٌ
أرضية كاف يجيميا أىؿ التفسير  ،كمف الجدير ذكره في ىذا الباب َّ
أف كؿ
اآليات التي يتعمؽ تفسيرىا بحقائؽ عممية لـ يتعرؼ إلييا العمماء إالَّ حديثنا ،
قد التبس تفسيرىا عمى المفسريف القدامى عمى كسع عمميـ  ، ،ليس لجيميـ

عمما كدراية كركاية  ،كلكف تاىكا في
 ،فقد كانكا في كقتيـ مف أكسع الناس ن
تأكيميا كاختمفكا ؛ َّ
ألف ىذه اآليات كاف فيميا عمى الكجو الصحيح منكطنا
بمعرفة قضايا عممية لـ تكف معركفة في زمانيـ  ،في كؿ دكؿ الدنيا

كحضاراتيا آنذاؾ  ،كقد أدرؾ الناس تفسيرىا فيما بعد  ،كقد قاؿ سبحانو :
(كلىتى ٍعمى يم َّف ىن ىبأىهي ىب ٍع ىد ًح و
يف){ص  ، }ٖٖ :مف ذلؾ مثبلن تفسيرىـ لقكلو تعالى :
ى
ً
ً
َّ
}ب ٍي ىنيي ىما ىب ٍرىزهخ ال ىي ٍبغ ىي ً
(م ىرىج اٍل ىب ٍح ىرٍي ًف ىيٍمتىق ىي ً
اف) [الرحمف]َِ-ُٗ:
اف {ُٗ ى
ى
ً
اج
ب فيىر ه
يج ه
(ك يى ىك الًَّذم ىم ىرىج اٍل ىب ٍح ىرٍي ًف ىى ىذا ىع ٍذ ه
ات ىك ىى ىذا مٍم هح أ ى
كقكلو تعالى :ى
ً
كرا) [الفرقاف.]ّٓ:
ىك ىج ىع ىؿ ىب ٍي ىنيي ىما ىب ٍرىزنخا ىكح ٍج نار َّم ٍح يج ن
نقؿ الطبرم المتكفى َُّىػ أقكاؿ مف سبقكه مف مفسرم الصحابة
كالتابعيف  ،عف ابف عباس  ،كالحسف  ،كقتادة  ،قالكا  :البرزخ  :اليبس

مثبل َّ
أف المراد بالبحريف  ،البحر األحمر  ،كالبحر
كاألرض بينيما  ،يعنكف ن

األبيض المتكسط  ،كالبرزخ  :ىك األرض الفاصمة بينيما  ،التي مف ضمنيا
أرض مصر  ،أك َّ
أف المراد بالبحريف  ،بحر العرب  ،كبحر الركـ  ،كما كانا

(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٕٗ٠ٚ ٕٙٓ/ظش  :اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٌٍمش تٕٕٗ-ٕٗٔ/4 ٟ
(ٕ) سٚح اٌّعأٌ ٟآلٌٛعٔٙٗ/2 ٟ
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يسمياف في عيدىـ  ،كالبرزخ  :ىك األرض التي بينيما  ،التي تشمؿ اليكـ

عدة مدف كدكؿ  ،كىذا التفسير بعيد ِّ
تعرؼ عمماء
جدا عف الحقيقة  ،لكف َّ

البحار حديثنا إلى كجكد تيَّار مائي يمتد مف الضفة إلى الضفة يمنع مف
أيضا َّ
أف ىناؾ حكاجز مائية في عدة
اختبلط البحريف  ،كقد اكتشؼ العمماء ن
مناطؽ مف الكرة األرضية تفصؿ ما بيف المياه المالحة كالمياه العذبة فتمنع

أف يختمط بعضيما ببعض .

(ي ٍخميقي يك ٍـ ًفي يبطي ً
يميىاتً يك ٍـ ىخٍمقنا
كف أ َّ
كمف ذلؾ تفسيرىـ لقكلو تعالى  :ى
ؽ ًفػي ظيميم و
ًمػف ىب ٍعػد ىخٍمػ و
ػات ثى ىػبل وث) [الزمػر ]ٔ:أف الظممػات الػثبلث ىػي:
ى
ظممػػة الػػبطف ،كظممػػة الػػرحـ  ،كظممػػة المشػػيمة  ،إال َّ
أف عمػػـ التش ػريح حػػديثنا
أف جػػدار الػػرحـ مركػػب مػػف ثبلثػػة أغشػػية  ،كأثبػػت َّ
أثبػػت َّ
أف كػػؿ غشػػاء منيػػا
برغـ دقتو كرقتو ال ينفذ منػو المػاء كال اليػكاء كال حتػى الحػ اررة كالضػكء  ،حتػى

َّإنػػو لػػك تقنػػع إنسػػاف بأحػػد ى ػذه األغشػػية لكجػػد نفسػػو فػػي ظػػبلـ دامػػس  ،لػػذلؾ

كصفيا ا﵀ تعالى َّ
بأنيا ظممات ثبلث  ،كقد تعػرؼ األطبػاء إلػى ىػذه األغشػية

كميزكا بعضيا مف بعض

ػاؿ
(كتىػ ىػرل اٍل ًج ىبػ ى
كمػػف ذلػػؾ تفسػػيرىـ مػػركر الجبػػاؿ فػػي قكلػػو تعػػالى :ى
َّ ً َّ ً
ً
َّ
َّػح ً
ً
ػيء)
ػي تى يم ُّػر ىم َّػر الس ى
اب ي
ص ٍػن ىع المػو الػذم أىتٍقى ىػف يكػؿ ىش ٍ
تى ٍح ىس يػبيىا ىجام ىػدةن ىكى ى
[النمؿ ]ٖٖ:بسيرىا يػكـ القيامػة  ،قػالكا ذلػؾ َّ
ألنيػـ كػانكا يعيشػكف فػي زمػاف لػـ
يكف أىمو يعممكف ما نعممو اليػكـ بعػد تقػدـ اإلنسػاف فػي مجػاالت العمػـ كافػة ،

فقد تبيف اليػكـ لعممػاء الفمػؾ َّ
أف األرض التػي نحسػبيا جامػدة سػاكنة ال تتحػرؾ
 ،تتحرؾ ،كمعيا الجباؿ بسرعة ُٗٔٔكـ فػي السػاعة حػكؿ نفسػيا  ،كبسػرعة

ِّْٔٓك ػػـ ف ػػي الس ػػاعة ح ػػكؿ الش ػػمس  ،كال ػػدليؿ عم ػػى أف المقص ػػكد بقكل ػػو

السػ ىػح ً
اب) حركػػة الجبػػاؿ ِّ
حاليػػا كلػػيس يػػكـ القيامػػة  :عػػدـ
تعػػالى( :تى يمػ ُّػر ىمػ َّػر َّ
إحساسنا بسيرىا.
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ً
ً
ص ٍدرهي لً ً
ئل ٍسبلىًـ
كمف ذلؾ قكؿ ا﵀ تعالى( :فى ىمف يي ًرد المٌوي أىف ىي ٍيد ىيوي ىي ٍش ىرٍح ى ى
ضمَّو ي ٍجع ٍؿ ص ٍدره ضيّْقنا حرجا ىكأَّىنما يصَّع ي ً
ً
َّػماء) [األنعػاـ:
ى ى
ىك ىمف يي ًرٍد أىف يي ي ى ى ى ى ي ى ى ى ن
َّد فػي الس ى
ِٓ] فقد فسر الطبرم  ،كغيره مف المفسريف القدامى َّ ،
أف ىذا مثؿ ضربو ا﵀

 ،شػبَّو امتنػاع قمػػب الكػافر مػف الػػدخكؿ فػي ىػدل اإلسػػبلـ  ،بامتنػاع اإلنسػػاف

مف الصعكد إلى السماء لعجزه عف ذلؾ  ،كىذا عكس المػراد مػف اآليػة َّ ،
ألنػو
مثؿ ضربو ا﵀ لمذم يصعد إلى السماء  ،ال لمذم ال يصعد إلييا  ،ففػي اآليػة

تشبيو الضيؽ الػذم يحػس بػو المػرء  ،جػراء ابتعػاده عػف ىػدل ا﵀  ،بالضػيؽ

الػػذم يحػػس بػػو المػػرء  ،كىػػك يصػػعد إلػػى أعػػالي الجػػك  ،كقػػد جيػػؿ المفسػػركف

القدامى تفسير ىذه اآلية َّ ،
ألف تفسيرىا يتعمؽ بحالة لػـ يمػر بيػا النػاس كقتئػذ
 ،كىػػي حالػػة صػػعكد اإلنسػػاف  ،كمػػا يصػػيبو مػػف ضػػيؽ التػػنفس إذا اسػػتمر فػػي
أف نسبة األككسجيف ُّ
صعكده  ،كسبب الضيؽ متأت مف َّ
تقؿ كمما صعدنا فػي

السماء كارتفعنا عف األرض  ،ىذا مف جية كمف جية أخرل َّ
فإف كثافة اليكاء
تقؿ مما يؤدم إلػى حػدكث خمػؿ بػيف الضػغط الجػكم كضػغط اإلنسػاف  ،فميػذا

السبب كذاؾ يضيؽ صدر اإلنسػاف  ،كيثقػؿ تنفسػو  ،كلػـ يعػرؼ اإلنسػاف ىػذه
الحقيقة إالَّ حديثنا كبعد أف تقدـ في مجاؿ العمـ كصنع الطائرات

كىػػذا ىػػك عػػيف مػػا حصػػؿ فػػي تفسػػيرىـ لقكلػػو تعػػالى ( :أ ىىكلىػ ٍػـ ىيػ ىػرٍكٍا أَّىنػػا
ً
ط ىرًافيىا) فقد تقدمت أقكاليـ فييا كجميعيا لـ تصب
صيىا ًم ٍف أى ٍ
ىنأٍتي األ ٍىر ى
ض ىننقي ي
تكصػػمت إليػػو ((البحػػكث إذ ثبػػت َّ
أف سػػرعة دكراف
كبػػد الحقيقػػة كالصػػحيح مػػا َّ

األرض حكؿ محكرىا  ،كقكة طردىا المركزم يؤدياف إلى تقاطع في القطبيف ،

كى ػػك نق ػػص ف ػػي طرف ػػي األرض  ،كك ػػذلؾ ع ػػرؼ َّ
أف س ػػرعة انط ػػبلؽ جزئي ػػات

الغاز المغمفة لمكرة األرضية إذا ما جاكزت قػكة الجاذبيػة األرضػية َّ
فإنيػا تطمػؽ
إلػػى خػػارج الكػرة األرضػػية  ،كىػػذا يحػػدث بصػػفة مسػػتمرة  ،فتكػػكف األرض فػػي

نقص مستمر ألطرافيا .
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دالالت عمميػػة إلنقػػاص األرض مػػف أطرافيػػا  ،تػػرد لفظػػة األرض فػػي

القرآف الكريـ بمعنى :

ُ-الكككب ككؿ

ِ-اليابس ػ ػػة الت ػ ػػي نحي ػ ػػا عميي ػ ػػا م ػ ػػف كت ػ ػػؿ الق ػ ػػارات كالج ػ ػػزر البحري ػ ػػة
كالمحيطية .

ّ-التربة التي تغطي صخكر اليابسة .

كإلنقػػاص األرض مػػف أطرافيػػا فػػي إطػػار كػ ّْػؿ معنػى مػػف تمػػؾ المعػػاني

عدد مف الدالالت نحصي منيا ما يمي :

أكالن  :فػػي إطػػار داللػػة لفػػظ األرض عمػػى الكككػػب ككػػؿ  ،نجػػد ثبلثػػة

معاف عممية بارزة :

ُ-إنقاص األرض مف أطرافيػا بمعنػى انكماشػيا عمػى ذاتيػا كتنػاقص

حجميػػا باسػػتمرار  ،فقػػد أثبػػت العمػػـ الحػػديث َّ
أف حجػػـ األرض االبتدائيػػة كػػاف
عمى األقؿ مئة ضعؼ مف حجـ األرض الحاليةَََك َّ
أف ىذا الكككب قد أخػذ

منذ المحظػة األكلػى لخمقػو فػي االنكمػاش عمػى ذاتػو مػف كافػة أط ارفػو  ،ككػاف

انكماش األرض عمى ذاتيا س َّػنة ككنيػة الزمػة لممحافظػة عمػى العبلقػة النسػبية
ب ػػيف كتم ػػي األرض كالش ػػمس  ،كى ػػذه العبلق ػػة الت ػػي تض ػػبط بع ػػد األرض ع ػػف

كلمػا كانػت كميػة
الشمس  ،ذلؾ البعد الذم يحكـ كمية الطاقة الكاصمة إلينػا َّ ،
الطاقة التي تصؿ مف الشمس إلى كؿ كككب مف ككاكػب مجمكعتنػا الشمسػية

تتناسػب تناس نػبا عكسػيِّا مػع بعػد الكككػب عػف الشػمس  ،ككػذلؾ تتناسػب سػػرعة
ِّ
طرديػػا مػػع
جريػػو فػػي مػػداره حكليػػا  ،بينمػػا يتناسػػب طػػكؿ سػػنة الكككػػب تناسػ نػبا
بع ػ ػػده عني ػ ػػا  ،اتض ػ ػػحت لن ػ ػػا اآلف الحكم ػ ػػة م ػ ػػف اس ػ ػػتم اررية تن ػ ػػاقص األرض

كانكماشػػيا عمػػى ذاتيػػا  ،أم  :تناقصػػيا مػػف أطرافيػػا  ،كلػػك زادت الطاقػػة التػػي
تصمنا مف الشمس عف القػدر الػذم يصػمنا اليػكـ قمػيبلن ألحرقتنػا  ،كأحرقػت ك َّػؿ

حي عمى األرض  ،كلقضي عمى الحياة األرضية بالكامؿ
ٍّ
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ِ-إنقػ ػ ػ ػػاص األرض مػ ػ ػ ػػف أطرافيػ ػ ػ ػػا بمعنػ ػ ػ ػػى تفمطحيػ ػ ػ ػػا فمػ ػ ػ ػػيبلن عنػ ػ ػ ػػد

القطبيفَََ

ّ-إنقاص األرض مف أطرافيا بمعنى اندفاع قيعاف المحيطػات تحػت

القارات كانصيارىا  ،كذلؾ بفعؿ تحرؾ ألكاح الغبلؼ الصخرم لؤلرض .

ثانيػػا  :فػػي إطػػار داللػػة لفػػظ األرض عمػػى اليابسػػة التػػي نحيػػا عمييػا ،
ن
ليا في ذلؾ معنياف .
ُ-إنقػػاص األرض مػػف أطرافيػػا بمعنػػى أخػػذ عكامػػؿ التعريػػة المختمفػػة

مف المرتفعات  ،كالقاء نكاتج التعرية في المنخفضات مف سػطح األرض حتػى
تتـ تسكية سطحيا .
َّ

ِ-إنق ػ ػ ػػاص األرض م ػ ػ ػػف أطرافي ػ ػ ػػا بمعن ػ ػ ػػى طغي ػ ػ ػػاف مي ػ ػ ػػاه البح ػ ػ ػػار

كالمحيط ػػات عم ػػى اليابس ػػة  ،كانقاص ػػيا م ػػف أطرافي ػػا  ،حي ػػث ثب ػػت ِّ
عممي ػػا َّ
أف

ثـ بتحػرؾ ألػكاح الغػبلؼ الصػخرم
األرض قد بدأت منذ القدـ بمحيط غامر َّ ،
االبت ػػدائي ل ػػؤلرض  ،ب ػػدأت ج ػػزر بركاني ػػة عدي ػػدة ف ػػي التك ػ ُّػكف ف ػػي قم ػػب ى ػػذا

األـ التػي تفتػت بعػد ذلػؾ
تككنػت القػارةي ُّ
المحيط الغامر  ،كبتصادـ تمؾ الجػزر َّ
إلػػى العػػدد ال ػراىف م ػف القػػارات  ،كتبػػادؿ األدكار بػػيف اليابسػػة كالمػػاء ىػػك سػ َّػنة
كتحكؿ أجػزاء مػف
أرضية تعرؼ باسـ دكرة التبادؿ بيف المحيطات كالقارات ،
ُّ
اليابسػػة إلػػى بحػػار  ،كالتػػي مػػف نماذجيػػا المعاص ػرة  ،البحػػر األحمػػر  ،كخمػػيج

كاليفكرنيا .

ثالثػػا  :فػػي إطػػار داللػػة لفػػظ األرض عمػػى التربػػة التػػي تغطػػي صػػخكر

اليابسة  ،إنقاص األرض مف أطرافيا بمعنى التصحر  ،أم  :زحؼ الصحراء

عمػػى المنػػاطؽ الخضػراء  ،كانحسػػار التربػػة الصػػالحة لمز ارعػػة فػػي ظػ ّْػؿ إفسػػاد
اإلنساف لمبيئة عمى سطح األرض  ،بدأ زحؼ الصحارل عمى مساحات كبيػرة

مػػف األرض الخض ػراء  ،كذلػػؾ بػػالرعي الجػػائر  ،كاقػػتبلع األشػػجار  ،كتحكيػػؿ
األ ارضػي الزراعيػة إلػى أ ارضػػي بنػاء  ،كنػدرة الميػػاه  ،كتممػح التربػة  ،كتعريتيػػا
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بمعػػدالت س ػريعة  ،ككػػؿ المعػػاني السػػابقة تعطػػي بعػ نػدا ِّ
عمميػػا لمعنػػى إنقػػاص
(ُ)
األرض مف أطرافيا))
فيذه الدالالت المستكحاة مف النقص فػي قكلػو تعػالى ( :أ ىىكلى ٍػـ ىي ىػرٍكٍا أَّىنػا
ً
ط ىرًافيىا) أكسع مئػة مػرة مػف األقػكاؿ التػي قاليػا أىػؿ
صيىا ًم ٍف أى ٍ
ىنأٍتي األ ٍىر ى
ض ىننقي ي
التفسير  ،كأكسع ألؼ مرة مف الكجو الذم قاؿ بو الحيرم .
الطريقة الثانية  ،جعؿ المفظ بمعاني ما أفاد وخالؼ المعنى المراد

ألف
كالطريقة السابقة األكلى تدخؿ ضمف ىذه الطريقة
أيضا ؛ ٌ
ن
يصح أف تقع مكقعو لتقارب معانييا مف معناه  ،كمف
األلفاظ المرادفة لمفظ
ٌ

أمثمة ىذه الطريقة الثانية ما كاف مف كجكه األلفاظ اآلتية :

ٔ-اتخذ  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير (اتخذ) عمى ثبلثة عشر كجينا :
كسمى  ،كنسج  ،كعبد  ،كجعؿ  ،كبنى ،
اختار  ،كأكرـ  ،كصاغ  ،كسمؾ َّ ،
كرضي  ،كعصر  ،كأرخى  ،كاعتقد .

فكجو منيا  ،اتخذ يعني  :اختار فذلؾ قكلو تعالى  ( :ىكاتَّ ىخ ىذ المٌوي
ً ً
مصافيا.
يـ ىخمًيبلن){النساء  }ُِٓ :يعني  :اختار ا﵀ إبراىيـ
ن
إ ٍب ىراى ى
كالكجو الثاني  ،اتخذ  :أكرـ  ،قكلو عز كجؿ  ( :ىكىيتَّ ًخ ىذ ًمن يك ٍـ
يشيى ىداء)آؿ عمراف  }َ ُْ :يعني  :كيكرـ منكـ شيداء  ،يعني بو الشيادة.
كالكجو الثالث  ،اتخذ يعني  :صاغ  ،قكلو عز كجؿ  ( :ىكاتَّ ىخ ىذ قى ٍكيـ
كسى ًمف ىب ٍعًد ًه ًم ٍف يحمًّْي ًي ٍـ ًع ٍجبلن ىج ىس ندا لَّوي يخ ىك هار){األعراؼ  }ُْٖ :يعني :
يم ى
صاغ قكـ مكسى .

(ٔ ) اٌّٛعةةٛعج اٌز٘ت١ةةج يةة ٟإعجةةاص اٌمةةشآْ اٌىةةشٚ ُ٠اٌغةةٕج إٌت٠ٛةةج  ،إعةةذاد اٌةةذوذٛس أدّةةذ
ِظطفِ ٝذ ٌٟٛصٍِ ٛ٘ٚ ٕٖ2-ٕٖٙخةض ِةٓ ِمةاي ٌٍةذوذٛس صغٍةٛي إٌجةاس  ،ةجش٠ةذث
األ٘شاَ اٌعذد ٕ ٗٔ42عٕج َٕٔٓٓ
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كالكجو الرابع  ،اتخذ  :سمؾ  ،فذلؾ قكلو عز كجؿ ( :فىاتَّ ىخ ىذ ىسبًيمىوي
ًفي اٍل ىب ٍح ًر ىس ىرنبا){الكيؼ  }ُٔ :كقكلو تعالى  ( :ىكاتَّ ىخ ىذ ىسبًيمىوي ًفي اٍل ىب ٍح ًر
ىع ىجنبا){الكيؼ  }ّٔ :يعني  :سمؾ .
سمى  ،قكلو عز كجؿ ( :اتَّ ىخ يذكٍا
كالكجو الخامس  ،اتخذ  ،يعني َّ :
ىحبارىـ كرٍىب ىانيـ أىربابا ّْمف يد ً ً
بابا .
كف المٌو){التكبة  }ُّ :يعني  :سمكىـ أر ن
أ ٍ ى ى ي ٍ ى ي ى يٍ ٍ ى ن
كالكجو السادس  ،اتخذت  ،يعني  :نسجت  ،فذلؾ قكلو عز كجؿ :
كف المَّ ًو أىكلًياء ىكمثى ًؿ اٍلعن ىكب ً
ًَّ
يف اتَّ ىخ يذكا ًمف يد ً
ت ىب ٍيتنا ىكًا َّف أ ٍىك ىى ىف
كت اتَّ ىخ ىذ ٍ
ى ي
ٍى
( ىمثى يؿ الذ ى
ى
ً
اٍلبي ً
كف){العنكبكت  }ُْ :يعني  :نسجت
كت لىىب ٍي ي
يي
ت اٍل ىعن ىكيبكت لى ٍك ىك يانكا ىي ٍعمى يم ى
بيتنا .

ًَّ
يف اتَّ ىخ يذكا ًمف
كالكجو السابع  ،اتخذكا  :عبدكا  ،كقكلو تعالى  ( :ىكالذ ى
ًَّ
ً
يف اتَّ ىخ يذكا ًمف يدكنً ًو
يدكنًو أىكلً ىياء){الشكرل  }ٔ :كقكلو تعالى  :ى(الذ ى
أىكلً ىيا ىء){العنكبكت  }ُْ :كقكلو تعالى ( :ثيَّـ اتَّ ىخ ٍذتييـ اٍل ًع ٍج ىؿ ًمف ىب ٍعًد ًه){البقرة :
ُٓ }ِٗ،يعني  :عبدكا .

ً
كف
كالكجو الثامف  ،اتخذ  ،أم  :جعؿ  ،كقكلو عز كجؿ ( :تىتَّخ يذ ى
أ ٍىي ىم ىان يك ٍـ ىد ىخبلن ىب ٍي ىن يك ٍـ){النحؿ  }ِٗ :أم  :تجعمكف  ،ككقكلو عز كجؿ :
(اتَّ ىخ يذكا أ ٍىي ىم ىانيي ٍـ يجنَّةن){المجادلة  }ُٔ :أم  :جعمكىا  ،كقكلو تعالى  ( :ىكاتَّ ىخ يذكا
آياتًي كما أ ً
ينذ يركا يى يزنكا){الكيؼ  }ٓٔ :أم  :جعمكىا .
ى ىى
ًَّ
يف
كالكجو التاسع  ،اتخذ  ،يعني  :بنى  ،فذلؾ قكلو عز كجؿ  ( :ىكالذ ى
اتَّ ىخ يذكٍا مس ًج ندا ً
ار){التكبة  }َُٕ :يعني  :بنكا  ،ككقكلو عز كجؿ :
ض ىرنا
ىٍ
(لىىنتَّ ًخ ىذ َّف عمى ٍي ًيـ َّمس ًج ندا){الكيؼ  }ُِ :كقكلو عز كجؿ ( :كتىتَّ ًخ يذكف م ً
ى
ٍ
ى ى ى
صانعى
ى
َّ
كف){الشعراء . }ُِٗ :
لى ىعم يك ٍـ تى ٍخمي يد ى
كالكجو العاشر  ،اتخذ  ،يعني  :رضي  ،فذلؾ قكلو عز كجؿ ( :ال
يبل){المزمؿ }ٗ :
إًلىوى إًال يى ىك فىاتَّ ًخ ٍذهي ىك ًك ن
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ً
كف
كالكجو الحادم عشر  ،يتخذ  :يعصر  ،كقكلو عز كجؿ ( :تىتَّخ يذ ى
ًم ٍنوي ىس ىك نار ىكًرٍزقنا ىح ىسننا){النحؿ  }ٕٔ :أم  :تعصركف منو .

كالكجو الثاني عشر  ،اتخذت  ،يعني  :أرخت  ،قكلو تعالى :
ت ًمف يدكنً ًي ٍـ ًح ىج نابا){مريـ  }ُٕ :يعني  :فأرخت
(فىاتَّ ىخ ىذ ٍ
كالكجو الثالث عشر  ،اتخذ  ،يعني  :اعتقد  ،قكلو عز كجؿ ( :ال
ً
كف َّ
الر ٍح ىم ًف ىع ٍي ندا){مريـ  }ٖٕ :يعني  :اعتقد
ند َّ
اعةى إً ٌال ىم ًف اتَّ ىخ ىذ ًع ى
الشفى ى
ىي ٍمم يك ى
عيدا بػ(ال إلو ٌإال ا﵀))) (ُ) كجعمو ابف الجكزم عمى عشرة أكجو
عند الرحمف ن
(ِ)

بعد أف ألغى منيا ثبلثة ىي  :أكرـ  ،كأرخت  ،كاعتقد

كذكر الفيركزآبادم
(ّ)

األكجو الثبلثة عشر نفسيا مع شكاىدىا التي ذكرىا الدامغاني

ككاف ينبغي ألصحاب كتب الكجكه أف تحدد المعنى المكضكع

بدال مف أف تضيّْع داللتو بيذه الكجكه التي –كاف أفادت-
لبلتخاذ  ،ما ىك ؟ ن
ال تمثؿ المعنى المراد  ،قاؿ ابف الجكزم (( :االتخاذ  ،كاإلعداد ،

كاالصطناع  ،يتقارب  ،كاالتخاذ يقاؿ في الغالب لما يختار كيرتضى ،

فبلنا صديقنا))(ْ) كىذا دليؿ عمى َّ
أف كؿ معاني األلفاظ تتقارب
تقكؿ :
اتخذت ن
ي
كال تتطابؽ  ،لكف عمينا أف نبحث كنتحرل أقرب المعاني إلى االتخاذ ما ىك

كي َّ
عدل إلى مفعكليف  ،كيجرم
؟ قاؿ الراغب (( :كاالتخاذ  :افتعاؿ مف (أخذ) ي
ًَّ
كد
آمينكٍا الى تىتَّ ًخ يذكٍا اٍل ىييي ى
مجرل الجعؿ  ،نحك قكلو تعالى  ( :ىيا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
ًَّ
ىك َّ
يف اتَّ ىخ يذكا ًمف يدكنً ًو
ص ىارل أ ٍىكلً ىياء){المائدة  }ُٓ :كقكلو تعالى  ( :ىكالذ ى
الن ى
مت لً َّمن ً
يم ىي ًإلىػيى ٍي ًف ًمف
اس اتَّ ًخ يذكنًي ىكأ ّْ
ىنت يق ى
أ ٍىكلً ىياء){الزمر  }ّ :كقكلو تعالى ( :أىأ ى

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٓ٘. ٕ٘-
(ٕ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٕ٘.ٖ٘-
(ٖ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ.٘4-٘2/
(ٗ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٕ٘.
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يد ً ً
كى ٍـ ًس ٍخ ًريِّا){المؤمنكف :
كف المٌو){المائدة  }ُُٔ :كقكلو تعالى ( :فىاتَّ ىخ ٍذتي يم ي
(ُ)
َُُ}))

ففي (اتَّخذ) معنى الجعؿ  ،كىي عند النحاة مف أفعاؿ التحكيؿ مف

َّ
ذليبل  ،كاتخذتو
كجعؿ  ،تنصب مفعكليف  ،نحك :
أخكات  :صيَّر ،
((صيرتو ن
ى
اكتسبت َّ
تعدت إلى
ػ(اتخذت) معنى :
عدكا  ،كجعمتو منسيِّا  ...كاف أريد ب
ِّ
ي
ي
(ِ)

مفعكؿ كاحد  ،كاتخذ بيتنا أك غيره  ،بمعنى  :اكتسبو))
ففي ىذه الكجكه لفظ كاحد مرادؼ لبلتخاذ  ،ىك الجعؿ  ،كالكجكه

أم كجو منيا معنى االتخاذ  ،بؿ عبلقتيا بو كاحدة
الباقية جميعيا  ،ال يمثؿ ُّ

تعد جميعيا مما أفاد كخالؼ المعنى المراد  ،كالكجكه الحقيقية
مف حيث َّإنيا ٌ
ّْ
المعبرة عف المعنى المراد  ،كالمعنى المراد لبلتخاذ في جميع شكاىد
ىي
الكجكه المنسكبة إليو ىك االتخاذ بعينو  ،كاذا أردنا تفسير االتخاذ في ىذه
فسرناه بأقرب المعاني إليو  ،كقد اتفقت كتب المغة كالنحك عمى َّ
أف
الشكاىد َّ
أقرب المعاني إليو معنى الجعؿ  ،كالدليؿ عمى ذلؾ جكاز إحبلؿ (جعؿ)

مح ٌؿ (اتخذ) في كؿ شكاىد األكجو الثبلثة عشر المذككرة مف دكف أف يختؿ
المعنى األساسي العاـ لمشاىد القرآني  ،كىذا ال يتأتَّى لغيره مف المعاني ،
أف معنى الجعؿ ىك معنى االتخاذ بعينو ؛ َّ
كمع ذلؾ يجب أف ال ندعي َّ
ألف

المفظ كال سيما المفظ القرآني ال يطابؽ معناه ٌإال المفظ نفسو  ،كما َّأنو جاز
أيضا القكؿ بالكجكه المذككرة  ،إذا كانت غايتنا مف ذكرىا اإليضاح كالشرح
ن
أما إذا َّ
تعمدنا تحريفيا كأخطأنا في
عيناىا كجعمناىا
كجكىا فقد َّ
كالتفسير َّ ،
ن

التفسير  ،مف ذلؾ جعميـ االتخاذ في الكجو الخامس بمعنى التسمية في قكلو
ىح ىب ىاريى ٍـ ىكيرٍى ىب ىانيي ٍـ أ ٍىرىب نابا ّْمف يد ً
كف المٌ ًو) كلك أراد القرآف الكريـ
تعالى ( :اتَّ ىخ يذكٍا أ ٍ
كسمكا أحبارىـ كرىبانيـ
معنى التسمية الستعمؿ لفظيا كقاؿ كما ٌ
قدركا ٌ :
(ٔ) اٌّفشداح ص . ٔ2
(ٕ) عّذث اٌذايع ٚعذث اٌاليع الةٓ ِاٌه ٔ. ٕٖٗ-ٕٖٔ/
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ً
ميف){الحج  }ٕٖ :قاؿ الطبرم :
أر ن
بابا  ،كما قاؿ تعالى  ( :يى ىك ىس َّما يك يـ اٍل يم ٍسم ى
(أ ٍىرىب نابا ّْمف يد ً
كف المٌ ًو) يعني  :سادة ليـ مف دكف ا﵀ يطيعكنيـ في معاصي
ا﵀  ،فيحمٌكف ما أحمٌكه ليـ مما قد حرمو ا﵀ عمييـ  ،كيحرمكف ما يحرمكنو

عمييـ مما قد أحمٌو ا﵀ ليـ  ...عف عدم بف حاتـ قاؿ  :انتييت إلى النبي
ىح ىب ىاريى ٍـ ىكيرٍى ىب ىانيي ٍـ
صمى ا﵀ عميو كسمـ كىك يق أر في سكرة براءة ( :اتَّ ىخ يذكٍا أ ٍ
أ ٍىرىب نابا ّْمف يد ً
كف المٌ ًو) فقاؿ  :أما َّإنيـ لـ يككنكا يعبدكنيـ  ،كلكف كانكا يحمُّكف
ليـ فيحمُّكف (كفي ركاية أخرل) قاؿ  :قمت يا رسكؿ ا﵀ إنا لسنا نعبدىـ
حرـ ا﵀ فتحمُّكنو ؟
يحرمكف ما أحؿ ا﵀ ّْ
فقاؿ  :أليس ّْ
فتحرمكنو  ،كيحمٌكف ما ٌ
مت  :بمى  ،قاؿ  :فتمؾ عبادتيـ  ...قيؿ لحذيفة  :أرأيت قكؿ ا﵀
قاؿ  :ق ي
ىح ىب ىاريى ٍـ) قاؿ  :أما َّإنيـ لـ يككنكا يصكمكف ليـ  ،كال يصمكف ليـ ،
(اتَّ ىخ يذكٍا أ ٍ
شيئا أحمو ا﵀
شيئا استحمٌكه  ،كاذا َّ
حرمكا عمييـ ن
كلكنيـ كانكا إذا أحمٌكا ليـ ن
حرمكه  ،فتمؾ كانت ربكبيتيـ  ...فجعؿ ا﵀ طاعتيـ عبادتيـ  ،كلك قالكا
ليـ َّ
(ُ)

ليـ اعبدكنا لـ يفعمكا))

فمـ أجد في كتب التاريخ كالتفسير كالحديث َّ
أف الييكد كالنصارل

ىبانا
نا
سمكىـ
أحبار كر ن
سمكا سادتيـ أك عمماءىـ أر ن
بابا  ،بؿ أجمعت عمى َّأنيـ ٌ
ٌ
 ،فجعؿ االتخاذ في اآلية المذككرة بمعنى التسمية تحريؼ لتفسيرىا
أيضا جعميـ االتخاذ في الكجو السادس بمعنى (النسج)
كمف ذلؾ ن
كف المَّ ًو أىكلًياء ىكمثى ًؿ اٍلعن ىكب ً
ًَّ
يف اتَّ ىخ يذكا ًمف يد ً
كت
ى ي
ٍى
في قكلو تعالى  ( :ىمثى يؿ الذ ى
ى
ً
ت ب ٍيتنا كًا َّف أىكىف اٍلبي ً
كف){العنكبكت :
كت لىىب ٍي ي
اتَّ ىخ ىذ ٍ ى ى ٍ ى ى ي ي
ت اٍل ىعن ىكيبكت لى ٍك ىك يانكا ىي ٍعمى يم ى
نسجت ،
ت) بمعنى :
ٍ
ُْ} فقد جعمكا (اتَّ ىخ يذكا) بمعنى  :عبدكا  ،ك(اتَّ ىخ ىذ ٍ
كالسياؽ يقتضي أف يككف كبل االتخاذيف بمعنى كاحد ؛ ىك االتخاذ بعينو ؛

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٓٔ. ٖٔٔ-ٖٔٓ/
286

َّ
ألف المراد تشبيو االتخاذ األكؿ بالثاني  ،فميس (اتَّ ىخ يذكا) بمعنى (عبدكا) كليس
نسجت)
ت) بمعنى (
ٍ
(اتَّ ىخ ىذ ٍ

فسر القدامى بيت العنكبكت َّ
بأنو الخيكط التي تنسجيا التي تبدك
(( ٌ
دقيقة ككاىية ِّ
أما عمماء عمـ سمكؾ الحيكاف في العصر الحديث فقد
جدا َّ ،
اكتشفكا َّ
أم معدف آخر مف المعادف الصمبة لك جعؿ خيكطنا دقيقة
أف الفكالذ ك ٌ
بدقة خيكط العنكبكت لكانت خيكط العنكبكت أقكل مف خيكط ىذا المعدف
الصمب أربع مرات  ،إذف ال يمكف أف يككف المقصكد مف الكىف الخيكط التي

أيضا َّ
أف أنثى العنكبكت ىي التي تتخذ البيت
تنسجيا العنكبكت  ،كاكتشفكا ن
باستدراج الذكر كاستدعائو إلييا لذلؾ قاؿ سبحانو  ( :ىكمثى ًؿ اٍلعن ىكب ً
ت
كت اتَّ ىخ ىذ ٍ
ى ي
ى
أيضا َّ
أف أنثى
ىب ٍيتنا) كلـ يقؿ سبحانو  :كمثؿ العنكبكت اتخذ بيتنا  ،كاكتشفكا ن
العنكبكت إذا تزكجت الذكر لدغتو بعد أف يمقحيا فتخدره بيذه المدغة فتميتو

طازجا
طعاما
مع بقاء الركح كالحياة فيو  ،فتخدره كال تقتمو مف أجؿ أف يبقى
ن
ن
لحما طريِّا ؛ َّ
ألنيـ ال يجدكف
ال يفسد إلى حيف يكلد صغارىا فيتغذكف عميو ن
طعاما سكاه  ،كقد تأكؿ األنثى صغارىا  ،أك قد تفترس الذكر
كقت كالدتيـ
ن
بعد التمقيح  ،فإذا جاء صغارىا أكؿ بعضيـ بعضا
في ضكء ىذه الحقػائؽ العمميػة الحديثػة يتب ٌػيف َّ
أف المقصػكد مػف البيػت
في اآلية ىك بيت الزكاج كتككيف األسػرة  ،ال بيػت الخيػكط ؛ كالػدليؿ عمػى أف

ػكف) َّ
ألف النػاس
المقصكد مف اآلية ذلؾ انتياؤىا بقكلو تعػالى ( :لى ٍػك ىك ي
ػانكا ىي ٍعمى يم ى
كقػػت نػػزكؿ الق ػراف كػػانكا ال يعممػػكف ىػػذه الحقػػائؽ عػػف بيػػت العنكبػػكت كأح ػكاؿ
أسرتيا  ،كىػذا مػف معجػزات القػراف الكػريـ  ،فيكػكف التفسػير الحػديث الصػحيح

َّ
أف الم ػراد بػػالكىف فػػي اآليػػة الػػكىف االجتمػػاعي  ،ال الػػكىف المػػادم  ،فػػإف بيتنػػا
تقتؿ فيو الزكجة زكجيا  ،أك تفترس أكالدىا  ،كاألكالد يأكمكف أباىـ  ،أك يأكؿ

بعضا  ،ليك حقِّا أكىف بيت كأسرة مف الناحيػة االجتماعيػة  ،فػالمعنى
بعضيـ
ن
يمػة تتخػػذ ِّ
دينػػا غيػػر
 :أ َّف كػؿ جماعػػة  ،أك أ َّ
كليػا ليػػا مػف دكف ا﵀ ؛ كتتخػػذ ليػا ن
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دينػػو كشػػرنعا غيػػر شػػرعو  ،فػ َّ
األمػػة يكػػكف حاليػػا كحػػاؿ
ػإف ىػػذه الجماعػػة كىػػذه َّ
بعض ػػا)) (ُ) ف ػػالمراد إذف معن ػػى االتخ ػػاذ كل ػػيس
بي ػػت العنكب ػػكت يأك ػػؿ بعض ػػيـ ن
معنػػى النسػػج  ،فقػػد عػ َّػرؼ العسػػكرم االتخػػاذ بقكلػػو (( :االتخػػاذ  :أخػػذ الشػػيء
(ِ)

الدابة يتخذىا قيعدة))
ألمر يستمر عميو مثؿ الدار يتخذىا
ن
مسكنا  ،ك ٌ
فأنت ترل َّأنو إذا جاز استعماؿ لفظ النسج كارادة معناه في ىذه اآلية

أيضػػا اسػػتعماؿ لفػػظ االتخػػاذ كارادة معنػػاه  ،بػػؿ ىػػك أكلػػى مػػف ثػػبلث
فقػػد جػػاز ن
أف إرادة معن ػػى النس ػػج ثب ػػت ِّ
عممي ػػا خط ػػؤه  ،كالثاني ػػة َّ :
جي ػػات  ،األكل ػػى َّ :
أف

الق ػرآف َّ
ػؽ مػػف أف ّْ
يعبػػر عنػػو بمفػػظ
عبػػر عػػف االتخػػاذ بمفظػػو  ،فيػػك أكلػػى كأحػ ٌ
النسػج  ،كالثالثػة  :مػا َّنبػػو عميػو الزجػاج كابػف عصػػفكر كغيرىمػا َّأنػو قػد يجػػيء
ػيظف
لفظ في القرآف الكريـ كقد تقػارب فػي الفائػدة مػع ألفػاظ أ ى
يخػر فػي تراكيػب ف ٌ
الضػػعيؼ العمػػـ بالمغػػة َّأنيػػا بمعنػػاه  ،كىػػي ليسػػت بمعنػػاه بداللػػة عػػدـ حصػػكؿ
ىذه الفائدة في تراكيب أخرل

(ّ)

كىػػذا الػػذم حصػػؿ فػػي كجػػو النسػػج  ،ال بػ ٌػد أف يكػػكف قػػد حصػػؿ نحػػكه
فػػي األكجػػو األخػػرل  ،كفػػي كجػػكه ىػػذا المفػػظ كغي ػره ٌ ،إال َّأنػػو لػػـ يحصػػؿ فػػي
الحقيق ػػة لض ػػعؼ العم ػػـ بالمغ ػػة  ،ب ػػؿ لض ػػعؼ التق ػػكل كاإلخ ػػبلص  ،فق ػػد ك ػػاف
أصحاب كتب الكجكه كما كجدتيـ َّ
حذاقنا كماىرم صنعتيـ فػي اخػتبلؽ الكجػكه

حتػػى تكػػاد تختفػػي عمػػى أىػػؿ العمػػـ  ،كلػػـ يسػػتطع الباحػػث أف يتعػ َّػرؼ إلييػػا ٌإال

بعد إنعاـ النظر فييػا  ،فأصػحاب كتػب الكجػكه قػد تعمػدكا تحريػؼ داللػة المفػظ

القرآن ػػي ع ػػف عم ػػـ م ػػف أج ػػؿ اخ ػػتبلؽ الكج ػػكه كم ػػف أج ػػؿ أف يظي ػػركا لآلخػ ػريف
مقدرتيـ عمى تأليؼ مثؿ ىذه الكتب .
(ٔ) ٕ٠ظشوذاة : ٟإعجاص اٌمشآْ اٌىش/ ُ٠اإلعجاص اٌعٍّ/ ٟة١خ اٌعٕىتٛح .
(ٕ) اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص .ٔ٘2
(ٖ) ٕ٠ظش ِ :عأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٌٍضجا ٔٚ ٖ٘ٔ/اٌجٕ ٝاٌذأ ٟص ِٚ ٖ22غٕ ٟاٌٍت١ب
ٔ.2٘/
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ِ-الحذر  :ذكر الحيرم َّ
أف الحذر كرد في القرآف الكريـ عمى ثبلثة
أكجو :

(كيي ىح ّْذ يريك يـ المٌوي
الكجو األكؿ  :المخافة أك الخكؼ  ،كقكلو تعالى  :ى
ىن ٍفسو كًالىى المٌ ًو الم ً
ص يير){آؿ عمراف  }ِٖ :يعني  :يخكفكـ بعقابو  ،كقكلو
ى
ىي ى
تعالى (ي ٍجعميكف أىصابًعيـ ًفي آ ىذانً ًيـ ّْمف الصَّك ً
اع ً
ؽ ىح ىذ ىر اٍل ىم ٍك ًت كالمٌوي يم ًحيطه
ى
ى ى ى ٍ ى يٍ
ى
ً
ً
ً
كرةه
يف){البقرة  }ُٗ :كقكلو تعالى  :ى
(ي ٍح ىذ ير اٍل يم ىنافقي ى
بًاٍلكاف ًر ى
كف أىف تيىن َّز ىؿ ىعمى ٍيي ٍـ يس ى
ً
كف){التكبة }ْٔ :
استى ٍي ًزيؤكٍا إً َّف المٌوى يم ٍخ ًرهج َّما تى ٍح ىذ ير ى
تيىنبيّْئيي ٍـ بً ىما في يقميكبً ًيـ يق ًؿ ٍ
ًَّ
آمينكٍا يخ يذكٍا
الكجو الثاني  :حرابكـ  ،كقكلو تعالى  :ى
(يا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
ً
ً
و
ً
ً
ٍخ يذكٍا
(كٍل ىيأ ي
ح ٍذ ىريك ٍـ فىانف يركٍا ثيىبات أ ًىك انف يركٍا ىجم ن
يعا){النساء  }ُٕ :كقكلو تعالى  :ى
ً ً
ً
أىسمًحتىيـ فىًإ ىذا سج يدكٍا ىفٍمي يك ي ً
يخرل لىـ ي ُّ
صمُّكٍا
ى
ىى
صمكٍا ىفٍميي ى
كنكٍا مف ىكىرآئ يك ٍـ ىكٍلتىأٍت طىآئفىةه أ ٍ ى ٍ ي ى
ٍ ى يٍ
ًَّ
ٍخ يذكٍا ًح ٍذرىـ كأ ً
ىسمً ىحتً يك ٍـ
ىم ىع ىؾ ىكٍل ىيأ ي
يف ىكفىيركٍا لى ٍك تى ٍغ يفمي ى
ىسم ىحتىيي ٍـ ىكَّد الذ ى
كف ىع ٍف أ ٍ
ى يٍ ى ٍ
ً
ً
ً ً
اف بً يك ٍـ أى نذل ّْمف
كف ىعمى ٍي يكـ َّمٍيمىةن ىكاح ىدةن ىكالى يج ىن ى
اح ىعمى ٍي يك ٍـ إًف ىك ى
ىكأ ٍىمت ىعت يك ٍـ فىىيميمي ى
ط ور أىك يكنتيـ َّمرضى أىف تىضعكٍا أىسمًحتى يكـ ك يخ يذكٍا ًح ٍذريكـ إً َّف المٌو أ ً ً
يف
ى ى
ٍ ى
ىع َّد لٍم ىكاف ًر ى
ى ٍ
َّم ى ٍ
ىي ٍ ى ٍ ى
ىع ىذ نابا ُّم ًي نينا){النساء }َُِ :

الكجو الثالث  :الشاككف في السبلح المستعدكف لمحرب  ،كقكلو
ً
ً
كف){الشعراء  }ٓٔ :كمف ق أر بغير األلؼ فقيؿ :
(كًاَّنا لى ىجميعه ىحاذ ير ى
تعالى  :ى
(ٔ)
فزعكف

أيضا الدامغاني
كالكجو األكؿ الذم قاؿ بو الحيرم قاؿ بو
ن
(ٕ)
كالفيركزآبادم

التحرز
قاؿ ابف فارس (( :الحاء كالذاؿ كالراء أصؿ كاحد  ،كىك مف
ُّ
كالتيقُّظ  ،يقاؿ  :حًذر يح ىذر ح ىذ ار  ،كرجؿ حًذر كحذكر ً
كح ٍذ ًرياف  :متيقّْظه
ى ه
ى ن
ى ى

(ُ ) كجكه القرآف ص ُٔٓ
(ِ ) الكجكه كالنظائر لمدامغاني ص ُُٗ كبصائر ذكم التمييز ُِْْ/
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ً
ً
كف){الشعراء  }ٓٔ :قالكا  :متأىبكف ،
ّْ
(كًاَّنا لى ىجميعه ىحاذ ير ى
متحرهزَََكقرئت  :ى
ك(حًذركف) خائفكف  ،كالمحذكرة  :الفزع)) (ٔ ) ((كرجؿ حذر  :متيقّْظه شديد
ى
(ٕ )
الحذر  ،كالفزعَََكالح ىذر ك ً
الح ىذر ال يجيء بمعنى
الح ٍذ ير :
ُّ
التحرز)) ك ى
ى ي
الخكؼ كما قاؿ ابف فارس كغيره  ،بؿ الحذر يعني التحرز مما يخيؼ  ،قاؿ

((الح ىذر  :احتراز عف مخيؼ)) (ٖ) كقاؿ الحمبي (( :كأصمو التح ٌذر
الراغب :
ى
(ٗ)
أخص مف الخكؼ))
مف الشيء المخيؼ الميمؾ  ، ،فيك
ُّ
الحذر يعني الحذر بعينو  ،كاألكجو المنسكبة مختمقة بطريقتيف :

األكلى  :طريقة جعؿ المفظ بمعنى ما أفاد كخالؼ المعنى المراد ،

ألف مرادفات المفظ ىي
كىناؾ تداخؿ بيف ىذه الطريقة  ،كطريقة الترادؼ ؛ ٌ
لكنيا مخالفة لممعنى المراد  ،فقد جعؿ
مما
صح كقكعيا مكقع المفظ ؛ ٌ
ٌ

(يا أىيُّيىا
الحيرم الحذر في الكجو الثاني بمعنى الحراب  ،في قكلو تعالى  :ى
ً
ًَّ
(ك يخ يذكٍا ًح ٍذ ىريك ٍـ) قاؿ الطبرم في تفسير قكلو تعالى :
الذ ى
يف ى
آمينكٍا يخ يذكٍا ح ٍذ ىريك ٍـ) ى
(خ يذكٍا ًح ٍذ ىريك ٍـ) خذكا يجنَّتكـ كأسمحتكـ التي تتقكف بيا مف عدككـ لغزكىـ
ي
كحربيـ))

(٘ )

كىذا تفسير يراد بو إيضاح المعنى  ،ال عمى أف يككف يعني

المفىسَّر بعينو  ،كما ىك الحاؿ لك جعؿ كجينا لو ؛ لذلؾ جاز في
القكؿ ي
عباراتو تقديـ كتأخير  ،كمع ذلؾ َّ
فإف الطبرم قد فسَّر الحذر بمعنى االتقاء
عندما قاؿ (( :تتقكف بيا)) كاالتقاء يقابؿ التحرز كالحذر َّ ،
كأنو يريد أف يقكؿ
بأف المعنى  :خذكا تحرزكـ كحذركـ مف عدككـ بالسبلح  ،كاالَّ َّ
َّ
فإف قكلو

(ُ ) مقاييس المغة ص ََِ
(ِ ) لساف العرب ْْٔ/
(ّ ) المفردات ص ُُٔ كينظر  :بصائر ذكم التمييز ُِْْ/
(ْ ) عمدة الحفاظ ُّّٖ/
(ٓ ) جامع البياف ُٓٗٔ/
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(خ يذكٍا ًح ٍذ ىريك ٍـ) ليس بمعنى  :خذكا يجَّنتكـ كأسمحتكـ  ،كاف قاؿ بذلؾ
تعالى  :ي
الطبرم  ،بؿ حتى لك أجمع عمى ذلؾ المفسركف  ،بؿ أريد مف الحذر الحذر
بعينو  ،كىذا ما جاء في كتب التفسير  ،قاؿ الكاحدم (( :قكلو عز كجؿ :
ًَّ
آمينكٍا يخ يذكٍا ًح ٍذ ىريك ٍـ) ىذه اآلية حث مف ا﵀ عمى الجياد ،
ى
(يا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
ً
ً
ً
احذر
كالح ٍذر  ،بمعنى ى
المثىؿ  ،كتقكؿ العرب  :خذ ح ٍذ ىر ىؾ ٍ ،
الح ىذر  ،كالم ٍثؿ ك ى
(ٔ )

عدككـ بأخذ العدة كالسبلح))
 ،كالمعنى  :احذركا َّ
ً
ي ً
الح ىذ ير  ،كاإلثٍ ًر كاألثىًر  ،يقاؿ  :أخذ حذره  :إذا تيقَّظ
(((خ يذكٍا ح ٍذ ىريك ٍـ) الح ٍذ ير ك ى
كاحترز مف المخكؼ َّ ،
كأنو جعؿ الحذر آلتو التي يقي بيا نفسو  ،كيعصـ
(ٕ )

كقاؿ الزمخشرم :

(((خ يذكٍا
كقاؿ ابف عطية :
ي

بيا ركحو  ،كالمعنى  :احذركا كاحترزكا))
ًح ٍذ ىريك ٍـ) معناه  :احزمكا كاستعدكا بأنكاع االستعداد  ،فيذا يدخؿ أخذ السبلح
(ٖ )
ًَّ
آمينكٍا يخ يذكٍا ًح ٍذ ىريك ٍـ) تيقظكا ،
كغيره)) كقاؿ البيضاكم  :ى
(((يا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
كاستعدكا لؤلعداء  ،كالحذرَََما يحذر بو  ،كالحزـ كالسبلح))(ٗ) كقاؿ أبك
حياف (( :كمعن ى  :خذ حذرؾ  ،أم  :استعد بأنكاع ما يستعد بو لمقاء مف

تمقاه  ،فيدخؿ فيو أخذ السبلح كغيره  ،كيقاؿ  :أخذ حذره  :إذا احترز مف

كأنو جعؿ الحذر آلتو التي يتقي بيا كيعتصـ  ،كالمعنى  :احترزكا
المخكؼ ٌ ،
(٘)
مف العدك))
(خ يذكٍا ًح ٍذ ىريك ٍـ) أنَّو يعني التيقظ
فيذا ىك المراد مف قكلو تعالى  :ي
كالتحرز َّ ،
كأنو جعؿ الحذر آلتو التي يقي بيا نفسو  ،كيعصـ بيا ركحو ،
(ُ ) الكسيط ِٕٗ/
(ِ ) الكشاؼ ُ ُِٓ/كينظر  :مدارؾ التنزيؿ ص ِّٕ
(ّ ) المحرر الكجيز ِٕٕ/
(ْ ) أنكار التنزيؿ لمبيضاكم ِّٖ/
(ٓ ) البحر المحيط ُّّْ/
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(خ يذكٍا) استعارة لمعنى شدة الحذر كمبلزمتو ؛ َّ
ألف
قاؿ ابف عاشكر (( :كلفظ ي
كلما كاف النسياف كالغفمة
بعيدا عنؾ َّ ،
حقيقة األخذ تناكؿ الشيء الذم كاف ن

يشبياف البعد كاالتقاء كاف التذكر كالتيقظ يشبياف أخذ الشيء بعد إلقائو ،
عيدا
(خًذ اٍل ىع ٍف ىك){األعراؼ  }ُٗٗ :كقكليـ  :أخذ عميو
ن
كقكلو تعالى  :ي
مجاز في السبلح كما تكىمو كثير َّ ،
فإف ا﵀ تعالى
نا
كميثاقنا  ،كليس الحذر
ً
ىسمً ىحتىيي ٍـ){النساء  }َُِ :فعطؼ
(كٍل ىيأ ي
ٍخ يذكٍا ح ٍذ ىريى ٍـ ىكأ ٍ
قاؿ في اآلية األخرل  :ى
أف السبلح غير الحذر  ،كعمى َّ
السبلح عميو))(ٔ) مما يدؿ عمى َّ
أف معنى
(خ يذكٍا ًح ٍذ ىريك ٍـ) ىك غير معنى  :خذكا أسمحتكـ ؛ َّ
ألنو ال يصح
قكلو تعالى  :ي
عطؼ الشيء عمى نفسو .
ككاف بإمكاف الحيرم كبعض المفسريف أف يدرككا بكؿ يسر ككضكح

َّ
أف الحذر أريد بو غير السبلح  ،لك َّأنيـ أمعنكا النظر في الشاىد الثاني الذم
ت لىيي يـ
نت ًفي ًي ٍـ فىأىقى ٍم ى
(كًا ىذا يك ى
كرد في سكرة النساء نفسيا  ،كىك كقكلو تعالى  :ى
كنكٍا ًمف
َّ
الصبلىةى ىفٍمتىقي ٍـ ى
طآئًفىةه ّْم ٍنييـ َّم ىع ىؾ ىكٍل ىيأ ي
ىسمً ىحتىيي ٍـ فىًإ ىذا ىس ىج يدكٍا ىفٍم ىي يك ي
ٍخ يذكٍا أ ٍ
ً
ً ً
ً
يخرل لىـ ي ُّ
ىسمً ىحتىيي ٍـ
صمُّكٍا ىم ىع ىؾ ىكٍل ىيأ ي
ٍخ يذكٍا ح ٍذ ىريى ٍـ ىكأ ٍ
صمكٍا ىفٍميي ى
ىكىرآئ يك ٍـ ىكٍلتىأٍت طىآئفىةه أ ٍ ى ٍ ي ى
ً
ً ً
كَّد الًَّذيف ىكفىركٍا لىك تى ٍغ يفميكف عف أ ً ً
كف ىعمى ٍي يكـ َّمٍيمىةن ىكا ًح ىدةن
ىسم ىحت يك ٍـ ىكأ ٍىمت ىعت يك ٍـ فىىيميمي ى
ى ىٍ ٍ
ى ي ٍ
ى
ض يعكٍا
ضى أىف تى ى
اف بً يك ٍـ أى نذل ّْمف َّمطى ور أ ٍىك يكنتيـ َّم ٍر ى
ىكالى يج ىن ى
اح ىعمى ٍي يك ٍـ إًف ىك ى
أىسًمحتى يكـ ك يخ يذكٍا ًح ٍذريكـ إً َّف المٌو أ ً ً
يف ىع ىذ نابا ُّم ًي نينا)
ى ى
ىع َّد لٍم ىكاف ًر ى
ى ٍ
ٍ ى ٍ ى
ىسمً ىحتىيي ٍـ) كقاؿ تعالى :
(كٍل ىيأ ي
ٍخ يذكٍا أ ٍ
قاؿ القرطبي (( :قكلو تعالى  :ى
ً
ىسمً ىحتىيي ٍـ) ىذا كصاة بالحذر  ،كأخذ السبلح ؛ لئبلَّ يناؿ
(كٍل ىيأ ي
ٍخ يذكٍا ح ٍذ ىريى ٍـ ىكأ ٍ
ى
ً
ىسم ىحتىيي ٍـ) يعني
(كٍل ىيأ ي
ٍخ يذكٍا أ ٍ
العدك أممو  ،كيدرؾ فرصتوَََقاؿ ابف عباس ى
الطائفة التي كجاه العدك ؛ َّ
ألف المصمّْية ال تحارب  ،كقاؿ غيره  :ىي
المصمّْية  ،أم  :كليأخذ الذيف صمُّكا أكالن أسمحتيـ  ،ذكره الزجاج  ،قاؿ :
(ُ ) التحرير كالتنكير ُّْٖ/
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كيحتمؿ أف تككف الطائفة الذيف ىـ في الصبلة أ ً
يمركا بحمؿ السبلح  ،أم :

فمتقـ طائفة منيـ معؾ ،كليأخذكا أسمحتيـ ؛ َّ
فإنو أرىب لمعدك  ،النحاس :
يجكز أف يككف لمجميع ؛ َّ
ألنو أىيب لمعدك  ،كيحتمؿ أف يككف لًمَّتي كجاه
العدك خاصة  ،قاؿ أبك عمر  :أكثر أىؿ العمـ يستحبكف لممصمي أخذ
َّ
ىسمً ىحتىيي ٍـ)
(كٍل ىيأ ي
ٍخ يذكٍا أ ٍ
سبلحو إذا صمى في الخكؼ  ،كيحممكف قكلو تعالى  :ى
عمى الندب ؛ َّ
ندبا ،
ألنو شيء لكال الخكؼ لـ يجب أخذه  ،فكاف األمر بو ن
كقاؿ أىؿ الظاىر  :أخذ السبلح في صبلة الخكؼ كاجب ؛ ألمر ا﵀ بو ،

ٌإال لمف كاف بو أذل مف مطر  ،فإف كاف ذلؾ جاز لو كضع سبلحو  ،قاؿ
ابف العربي  :إذا صمكا أخذكا سبلحيـ عند الخكؼ  ،كبو قاؿ الشافعي  ،كىك

نص القرآف  ،كقاؿ أبك حنيفة  :ال يحممكنيا ؛ ألنَّو لك كجب عمييـ حمميا
ُّ

لبطمت الصبلة بتركيا  ،قمنا  :لـ يجب حمميا ألجؿ الصبلة  ،كاَّنما كجب
(ٔ)

كنظرا))
عمييـ قكةن
ن
ىسمً ىحتىيي ٍـ) أم  :الطائفة التي تصمي
(((كٍل ىيأ ي
ٍخ يذكٍا أ ٍ
كقاؿ الشككاني  :ى
معوَََأم  :غير كاضع لو  ،كليس المراد األخذ باليد  ،بؿ المراد أف يككنكا
حامميف لسبلحيـ ليتناكلكه مف قرب إذا احتاجكا  ،كليككف ذلؾ أقطع لرجاء
عدكىـ مف إمكاف فرصتو فييـَََ(كٍلتىأ ً
يخ ىرل) كىي القائمة في
ٍت طىآئًفىةه أ ٍ
ى
ّْ
صمُّكٍا ىم ىع ىؾ) عمى الصفة التي كانت عمييا
مقابمة العدك التي لـ
تصؿ ( ىفٍميي ى
ً
ىسمً ىحتىيي ٍـ) زيادة
(كٍل ىيأ ي
ٍخ يذكٍا) أم  :ىذه الطائفة األخرل (ح ٍذ ىريى ٍـ ىكأ ٍ
الطائفة األكلى ى
التكصية لمطائفة األخرل بأخذ الحذر مع أخذ السبلح  ،قيؿ  :كجيو َّ
أف ىذه
المرة َّ
مظنة لكقكؼ الكفرة عمى ككف الطائفة مع النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ
َّ
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أما في المرة األكلى فربما يظنكنيـ قائميف لمحرب ؛
في شغؿ شاغؿ  ،ك َّ
ألف العدك ال يؤخر قصده عف ىذا الكقت ؛ َّ
كقيؿ َّ :
ألنو آخر الصبلة))
ٍخ يذكٍا) أم  :الطائفة األخرل ً
(ح ٍذ ىريى ٍـ) أم :
(((كٍل ىيأ ي
كقاؿ اآللكسي  :ى
احترازىـ  ،كشبيو بما ييتحصَّف بو مف اآلالت ؛ كلذا أثبت لو األخذ تخييبلن ،
َّ
ىسمً ىحتىيي ٍـ) عميو ؛
(كأ ٍ
كاال فيك أمر معنكم  ،كال يضر عطؼ قكلو سبحانو ى
لمجمع بيف الحقيقة كالمجازَََكما في قكلو تعالى ًَّ :
يف تىىب َّكيؤكا َّ
الد ىار
(كالذ ى
ى
(ٔ)

اف){الحشر َََ}ٗ :كلعؿ زيادة األمر بالحذر  ،كما قاؿ شيخ اإلسبلـ
األيم ى
ىك ى
 ،في ىذه المرة ؛ لككنيا مظنة لكقكؼ الكفرة عمى ككف الطائفة القائمة مع

أما قبميا فربما يظنكنيـ قائميف
النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ في شغؿ شاغؿ  ،ك َّ
ىسمً ىحتى يك ٍـ ك يخ يذكٍا ًح ٍذ ىريك ٍـ) حيث َّ
رخص ليـ في كضعيا
لمحربَََ(أىف تى ى
ض يعكٍا أ ٍ
ى
إذا ثقؿ عمييـ حمميا كاستصحابيا بسبب مطر ،أك مرض  ،كأيمركا بعد ذلؾ
(ك يخ يذكٍا ًح ٍذ ىريك ٍـ) أم  :بعد إلقاء السبلح لمعذر
بالتيقظ كاالحتياط فقاؿ سبحانو ى
(ٕ)
العدك غيمة))
؛ لئبلَّ ييجـ عميكـ
ٌ
أف الحذر غير السبلح  ،ك َّ
ففي ك ٌؿ ما سبؽ مف كبلـ تأكيد َّ
أف قكلو
(كخ يذكٍا ًح ٍذ ىريك ٍـ) ىك غير  :خذكا أسمحتكـ  ،ك َّ
أف الفرؽ بينيما كبير ؛
تعالى  :ي

ذلؾ َّ
حسي  ،بؿ الحذر ال
أف الحذر أمر معنكم  ،كالرماح أك السبلح شيء ٌ
مجاز  ،كما قاؿ ابف عاشكر فيما تقدـ ((كليس
نا
يعني السبلح ال حقيقة كال
مجاز في السبلح كما تكىمو كثير َّ ،
فإف ا﵀ تعالى قاؿ في اآلية
نا
الحذر
ً
ىسمً ىحتىيي ٍـ){النساء  }َُِ :فعطؼ السبلح
(كٍل ىيأ ي
ٍخ يذكٍا ح ٍذ ىريى ٍـ ىكأ ٍ
األخرل  :ى
(ٖ)
عميو))
(ُ ) فتح القدير ُّْٔ-ِْٔ/
(ِ ) ركح المعاني ُُّّ/
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ٍخ يذكٍا
(كٍل ىيأ ي
ففي الشاىد الثاني في سكرة النساء تجد أنَّو تعالى مرة قاؿ ى

ىسمً ىحتىيي ٍـ) فأمر بأخذ السبلح مف دكف األمر بأخذ الحذر  ،كمرة قاؿ تعالى :
أٍ
ً
ىسمً ىحتىيي ٍـ) فأمر بأخذ الحذر كالسبلح  ،كمرة قاؿ تعالى :
(كٍل ىيأ ي
ٍخ يذكٍا ح ٍذ ىريى ٍـ ىكأ ٍ
ى
ً
ً
ىسم ىحتى يك ٍـ ىك يخ يذكٍا ح ٍذ ىريك ٍـ) فأمر صراحة بأخذ الحذر مف دكف األمر
(أىف تى ى
ض يعكٍا أ ٍ
بأخذ السبلح  ،بؿ أمر بكضعو  ،فاختمفت ىذه التراكيب الثبلثة ؛ الختبلؼ

المقاـ كالمعنى المراد ؛ فقصر الحذر عمى معنى الرماح كما زعـ الحيرم
َّ
تماما البحث في مدلكؿ قكلو تعالى في ىذه المكاضع الثبلثة  ،كلماذا
عطؿ ن
اختمفت تراكيبيا  ،كمف ثىَّـ ألغى البحث في كشؼ سر ىذا االختبلؼ  ،كال
أدرم كيؼ َّ
تسنى لمزركشي أف يزعـ َّ
أف كتب الكجكه تكشؼ عف ببلغة القرآف
 ،بؿ العكس ىك الصحيح َّأنيا كتب تطمس ما في كتاب ا﵀ مف ببلغة
كاعجاز

كج ٍع يؿ الحذر بمعنى الرماح كما قاؿ الحيرم ُّ ،
يعد تحريفنا لداللة
ى
المفظ في التفسير  ،بؿ طاؿ ىذا التحريؼ حتى المغة  ،فقد تقدـ تعريؼ

الحذر في المغة َّأنو يعني التيقظ كالتحرز  ،كلـ تجد في كتب المغة مف ذكر

َّأنو يعني الرماح أك السبلح .

كمما يدؿ عمى تعمد الحيرم ليذا الكجو َّأنو ال يصح تقديره في قكلو
ىسمً ىحتى يك ٍـ ىك يخ يذكٍا ًح ٍذ ىريك ٍـ) َّ
ألنو كيؼ يصح أف يككف
تعالى ( :أىف تى ى
ض يعكٍا أ ٍ
التقدير أك المعنى  :أف تضعكا أسمحتكـ كخذكا أسمحتكـ ؛ َّ
ألف في ذلؾ

تناقضا بيف أخذ السبلح كتركو .
ن
حد التحريؼ  ،بؿ َّ
كالقكؿ بيذا الكجو لـ يقؼ عف ّْ
تعداه إلى تغيير

الحكـ المراد  ،فجعؿ الحذر بمعنى الرماح أك السبلح في قكلو تعالى :
(ك يخ يذكٍا ًح ٍذ ىريك ٍـ) كبتقدير  :كخذكا رماحكـ أك أسمحتكـ  ،يككف المعنيُّكف بيذا
ى
الخطاب قد عصكا ا﵀ سبحانو إذا لـ يأخذكا السبلح ؛ َّ
ألنيـ مأمكركف بأخذه
حسب ىذا الكجو كتقديره  ،بينما ال يككف ىناؾ عصياف إذا لـ يأخذكا السبلح
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(ك يخ يذكٍا ًح ٍذ ىريك ٍـ) َّ
ألنو لـ يأمرىـ فيو بأخذه  ،بؿ أمرىـ
؛ حسب قكلو تعالى  :ى
أىـ كأكلى مف حمؿ السبلح مف دكنو ؛
باالحذر  ،كىك التيقظ كالتحرز  ،كىك ٌ

َّ
ألنو ما الفائدة مف حممو  ،كىـ غافمكف ؟! َّ
كثير
ألف غفمة المدججيف بالسبلح نا
سببا لقتميـ  ،أك أسرىـ كاغتناـ اسمحتيـ .
ما تككف ن
الثانية  :طريقة الترادؼ  :الحذر والخوؼ  :فقد جعؿ أصحاب كتب

الكجكه الحذر في الكجو األكؿ بمعنى الخكؼ  ،كىك قريب مف معنى الحذر ،
قاؿ الطبرم في تفسير قكلو تعالى ( :كيح ّْذريكـ المٌو ىن ٍفسو كًالىى المٌ ًو اٍلم ً
ص يير)
ى
ىي ى ي ي ي ى ي ى
((يعني تعالى ذكره بذلؾ  :كيخكفكـ ا﵀ مف نفسو أف ترتكبكا معاصيو  ،أك
تكالكا أعداءه ؛ َّ
فإف ﵀ مرجعكـ كمصيركـ بعد مماتكـ  ،كيكـ حشركـ لمكقؼ
الحساب  ،يعني بذلؾ  :متى صرتـ إليو  ،كقد خالفتـ ما أمركـ ا﵀ بو كأتيتـ
ما نياكـ عنو مف اتخاذ الكافريف أكلياء مف دكف المؤمنيف  ،نالكـ مف عقاب

ربكـ ما ال قبؿ لكـ بو  ،يقكؿ  :فاتقكه كاحذركا أف ينالكـ ذلؾ منو ؛ َّ
فإنو

شديد العقاب))

(ٔ)

لقد َّنبيت مف قبؿ غير مرة َّ
أف تفسير اآليات يراد منو في كتب

التفسير إيضاح المعنى  ،فالمفسركف ال يعنكف أف تككف عبارات تفسيرىـ

تعني الكبلـ المفسَّر بعينو  ،كما ىك حاؿ القكؿ بالكجكه في كتب الكجكه ؛
(كيي ىح ّْذ يريك يـ) في بدء كبلمو بداللة الخكؼ ؛
لذلؾ تجد الطبرم فسَّر قكلو تعالى ى
َّ
ألف غايتو كانت إيضاح معنى كبلـ ا﵀ سبحانو لمقارئ ؛ لذلؾ بدأ كبلمو
بقكلو (( :يعني تعالى ذكره بذلؾ)) لكف بعد أف شعر َّ
أف المعنى قد اتضح ،
عاد كفسره بأقرب األلفاظ الدالة عميو ؛ لذلؾ فسره بقكلو (( :يقكؿ  :فاتقكه

كاحذركا أف ينالكـ ذلؾ منو ؛ َّ
فإنو شديد العقاب)) فالحذر يعني الحذر بعينو ؛

(ُ ) جامع البياف ِّٔٗ/
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لذلؾ جعؿ ابف عاشكر انتصاب ى
(كيي ىح ّْذ يريك يـ المٌوي
(ن ٍف ىسوي) في قكلو تعالى  :ى
(ٔ)
ىن ٍف ىسوي) كانتصاب االسـ في باب التحذير
فالحذر ال يعني الخكؼ ّْ ،
فمكؿ لفظ قرآني تعريفو كمعناه كاستعمالو ،

مثبل أىؿ المغة  ،كما تقدـ
فجعمو بمعنى لفظ آخر تحريؼ لداللتو  ،فقد أجمع ن
 ،عمى تعريؼ الحذر َّ
بأنو يعني التحرز  ،كمع ذلؾ فقد قاؿ العسكرم في
((الفرؽ بيف الحذر كاالحتراز َّ ،
أف االحتراز ىك التحفظ مف الشيء المكجكد ،
كالحذر ىك التحفظ مما لـ يكف  ،إذا عمـ َّأنو يككف  ،أك َّ
ظف ذلؾ))

(ٕ)

ذلؾ

أ َّف المفظ  ،كال سيما المفظ القرآني  ،ال يطابؽ معناه ٌإال المفظ نفسو  ،ىذه
تسميما  ،تجعؿ كتب الكجكه كتب تحريؼ مف
الحقيقة التي يجب أف نسمّْـ بيا
ن
ألف معنى َّ
جية  ،ككتب المعنى ليا مف جية أخرل ؛ َّ
كؿ لفظ ىك غير
معنى المفظ اآلخر  ،كاف يج ًعؿ كجينا لو  ،بؿ كاف يع ّْرؼ في المغة أحدىما
كج ًعؿ بمعناه
باآلخر  ،ي

كجعؿ الحيرم الحذر في الكجو الثالث بمعنى  :الشاككف في السبلح
ى
ً
ً
كف) كقاؿ  :كمف ق أر
(كًاَّنا لى ىجميعه ىحاذ ير ى
المستعدكف لمحرب  ،في قكلو تعالى  :ى
بغير األلؼ فقيؿ  :فزعكف
الحًذر  :مادة كاحدة  ،فمعناىما كاحد  ،كاالختبلؼ بينيما
كالحاذر  ،ك ى
يككف في داللة الصيغة ال في داللة الجذر  ،قاؿ األزىرم (( :ق أر ابف كثير ،
كأبك عمرك  ،كيعقكب (حًذركف) بغير ألؼ  ،كق أر الباقكف ً
كف) بألؼ ،
ى
(حاذ ير ى
ى ي ى
أما الحاذر فيك الذم
كالعرب تقكؿ لمرجؿ الذم يجبً ىؿ ىح ىذ نار  :فبلف ىحًذهر  ،ك َّ
ي ٍح ىذر عند حادث يحدث  ،كركل ابف عباس أنَّو ق أر ً
كفسره َّ :إنا
كف) َّ
ى
(حاذ ير ى
ى ي

ذكك أداة مف السبلح َّ ،
كأف المعنى َّ :إنا نأخذ حذرنا مف عدكنا بسبلحنا ،
(ُ ) التحرير كالتنكير ّٕٓ/
(ِ ) الفركؽ المغكية ص َِٕ
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(ٔ)
المستعد  ،ك ً
ُّ
جعؿ الحاذر بمعنى المستعد ؛
الحذر  :المتيقّْظ))
فالحاذر :
ى
َّ
ألنو يعني الحذر المكقت الذم يككف عند الحاجة إليو ؛ َّ
ألف الحاذر اسـ
الحًذر
فاعؿ فيك قريب مف معنى فعمو الذم يفيد معنى الحدكث  ،كجعؿ ى
بمعنى المتيقّْظ ؛ َّ
الحًذر صفة مشبَّية تفيد
ألنو أريد بو اليقظة الدائمة  ،ك ى

أما االستعداد لمعدك بحمؿ السبلح فيذا
الدكاـ  ،فالحذر يعني الحذر بعينو َّ ،

مف لكازمو  ،قاؿ الزمخشرم  :في تفسير اآلية (( :نحف قكـ مف عادتنا التيقُّظ
 ،كالح ىذر  ،كاستعماؿ الحزـ في األمكرَََكقرئ ً
فالحًذر :
كف)َََ ى
ى
ى
(حذ ير ى
التيقُّظ  ،كالحاذر  :الذم يجدد حذره  ،كقيؿ  :المؤدم في السبلح ؛ كاَّنما
يفعؿ ذلؾ ىح ىذ نار كاحتياطنا لنفسو))

(ٕ)

ٖ-الدرجة والدرجات  :ذكر الحيرم كالدامغاني لمدرجة في القرآف

الكريـ خمسة أكجو :

الكجو األكؿ  :الفضؿ كالفضائؿ كقكلو تعالى ( :كلً ّْمر ىج ً
اؿ ىعمى ٍي ًي َّف
ى
يؿ
(كًا ىذا ًق ى
ىد ىر ىجةه ىكالمٌوي ىع ًز هيز ىح يك ه
يـ){البقرة  }ِِٖ :أم  :فضيمة كقكلو تعالى  :ى
ًَّ
ً
ًَّ
َّ
يف أيكتيكا اٍل ًعٍم ىـ
آمينكا من يك ٍـ ىكالذ ى
ان يش يزكا فىان يش يزكا ىي ٍرفى ًع الموي الذ ى
يف ى
ىدرج و
ات){المجادلة  }ُُ :أم  :فضائؿ في الدرجات
ىى
ً
كف ىحقِّا لَّيي ٍـ
الكجو الثاني  :الجنة  ،كقكلو تعالى ( :أ ٍيكلىػئ ىؾ يى يـ اٍل يم ٍؤ ًمين ى
ً
ؽ ىك ًر َّ
كف ىخبً هير){األنفاؿ }ْ :
ىد ىر ىج ه
ات ًع ى
يـى الموي بً ىما تى ٍع ىممي ى
ند ىرّْب ًي ٍـ ىك ىم ٍغف ىرةه ىكًرٍز ه ه
الدرج ً
ات يذك
(رًفيعي َّ ى ى
الكجو االثالث السماكات  ،كقكلو تعالى  :ى

اٍل ىع ٍر ً
ش){غافر }ُٓ :

(ُ ) معاني القراءات ص ّْٕ كينظر  :معاني القرآف كاعرابو لمزجاج ْ ُٕ/ك َّ
الحجة في
عمؿ القراءات السبع ألبي عمي النحكم ْ ْٖ/كالكسيط لمكاحدم ّ ّْٓ/كالمحػرر الػكجيز
البف عطية ْ ِِّ/كزاد المسير َْٔ/
(ِ ) الكشاؼ ّ َّٔ-َّٓ/كينظر  :أنكار التنزيؿ ْ ُّٖ/كمدارؾ التنزيؿ ص َِٖ
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(كىرفى ٍع ىنا
الكجو الرابع  :الدرجات  :زيادة الماؿ كالكلد  ،كقكلو تعالى  :ى
و ً ً
ؽ ىب ٍع و
ضا يس ٍخ ًريِّا){الزخرؼ }ِّ :
ضيي ٍـ فى ٍك ى
ضييـ ىب ٍع ن
ض ىد ىر ىجات ل ىيتَّخ ىذ ىب ٍع ي
ىب ٍع ى
أم  :منازؿ الماؿ كالكلد

ات
(كًل يك ٍّؿ ىد ىر ىج ه
الكجو الخامس  :الدرجات  :الثكاب  ،كقكلو تعالى  :ى
(ُ)
ّْم َّما ىع ًمميكا){األحقاؼ }ُٗ :
األكجو المذككرة مختمقة بطريقتيف :

األكلى  :جعؿ المفظ بمعاني ما أفاد كخالؼ المعنى المراد  :فقد جعؿ
ات
الحيرم الدرجات في الكجو الثاني بمعنى الجنة في قكلو تعالى ( :لَّيي ٍـ ىد ىر ىج ه
ند ىرّْب ًي ٍـ) كالمراد مف الدرجات الدرجات بعينيا  ،كىذا ما جاء في كتب
ًع ى
ات) ليؤالء
التفسير  ،قاؿ الطبرم (( :يعني جؿ ثناؤه بقكلو (لَّيي ٍـ ىد ىر ىج ه
المؤمنيف الذيف كصؼ ا﵀ جؿ ثناؤه صفتيـ درجات  ،كىي مراتب
(ِ )

كقاؿ

رفيعةَََكعف ابف محيريز  :قاؿ  :الدرجات سبعكف درجة))
ات) أم  :ليـ منازؿ في الرفعة عمى قدر
الزجاج (( :قكلو تعالى ( :لَّيي ٍـ ىد ىر ىج ه
(ْ)
منازليـ)) (ّ) ((كقاؿ عطاء  :يعني درجات الجنة يرتقكنيا بأعماليـ))
ٍّ
فمكؿ مف الدرجات كالجنة داللتيا  ،فالفرؽ بينيما ظاىر  ،كأظير

منو َّ
أف الدرجات جمع كالجنة مفرد  ،فالدرجات ال تعني الجنة بؿ تعني
درجاتيا  ،فجعميا بمعناىا تحريؼ ظاىر لداللتيا في المغة كالتفسير

(ُ ) ينظر  :كجكه القرآف لمحيرم ص َِٖ كالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص ُِٓ .
(ِ ) جامع البياف ٗ ُِْ/كينظر  :تفسير القرآف العظيـ البف كثير ُُْ/
(ّ ) معاني القرآف كاعرابو ِِّٓ/
(ْ ) الكسيط في تفسير القرآف المجيد ِ ْْْ/كزاد المسير البف الجكزم ِّْْ/
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كجعؿ الحيرم الدرجات في الكجو االثالث بمعنى السماكات  ،في
الدرج ً
ات يذك اٍل ىع ٍر ً
أيضا في التفسير
ش) كىذا كجو قيؿ بو ن
(رًفيعي َّ ى ى
قكلو تعالى  :ى
كالمراد َّأنو سبحانو جعميا درجات سماء فكؽ سماء  ،كلك َّ
صح ىذا الكجو
ؽ س ٍبع سماك و
ًَّ
ات ًط ىباقنا){الممؾ  }ّ :فالفرؽ
طباؽ  ،كقكلو تعالى ( :الذم ىخمى ى ى ى ى ى ى
ظاىر بيف الصفة كالمكصكؼ  ،فجعؿ السماكات بمعنى الدرجات تحريؼ
ظاىر  ،كىذه ىي الطريقة الخامسة التي اتبعيا أصحاب كتب الكجكه  ،كىي
(ُ)

عدـ جعؿ المكصكؼ بمعناه بؿ بمعنى صفة مف صفاتو

ىذا مف جية كمف جية أخرل َّ
فإف جعؿ الدرجات بمعنى السماكات ،
( ِ)
الدرج ً
ات) قاؿ
(((رًفيعي َّ ى ى
ىك قكؿ قيؿ بو ضمف عدة أقكاؿ قاؿ الكاحدم  :ى
عطاء عف ابف عباس  :يريد درجاتكـ  ،كالرفيع بمعنى الرافع  ،كالمعنى  :أنَّو
(ّ)

كقاؿ ابف عطية (( :قكلو تعالى

يرفع درجات األنبياء كاألكلياء في الجنة))
الدرج ً
ات) صفاتو العمى  ،كعبَّر بما يقرب ألفياـ السامعيف  ،كيحتمؿ
(رًفيعي َّ ى ى
ى
الدرج ً
ات) التي يعطييا لممؤمنيف  ،كيتفضَّؿ بيا عمى عباده
(رًفيعي َّ ى ى
أف يريد بػ) ى
(ْ)
الدرج ً
ات) أم :
(رًفيعي َّ ى ى
المخمصيف في الجنة)) كقاؿ القرطبي (( :كمعنى ى
رفيع الصفاتَََكقاؿ يحيى بف سبلـ  :ىك رفعة درجة أكليائو في الجنة ،
فػ(رفيع) عمى ىذا بمعنى رافع  ،فعيؿ بمعنى فاعؿ  ،كىك عمى القكؿ األكؿ

قدر منو  ،كىك المستحؽ لدرجات
مف صفات الذات  ،كمعناه  :الذم ال أرفع نا
(ٓ)
المدح كالثناء  ،كىي أصنافيا كأبكابيا ال مستحؽ ليا غيره))

(ُ ) ينظر كتابي  :طرائؽ اختبلؽ الكجكه في كتب الكجكه  /الطريقة الخامسة
(ِ ) ينظر  :الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ُِِٓٓ/
(ّ ) الكسيط في تفسير القرآف المجيد ْٕ/
(ْ ) المحرر الكجيز ْ َٓٓ/كينظر  :زاد المسير ِٕٕ/
(ٓ ) الجامع ألحكاـ القرآف ُِِٓٓ/
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كالتفسير السميـ كاألميف َّ
أف ييفسَّر المفظ بذكر األقكاؿ التي قالكىا فيو
 ،كاختيار أحدىا أك أضعفيا  ،ثـ تعيينو كالقطع بو في باب الكجكه يعني
التعمد بحجب األقكاؿ األخرل  ،بؿ يعني االدعاء بعدـ كجكدىا  ،كىذه

الطريقة في اختبلؽ الكجكه إف لـ تدخؿ في باب التحريؼ َّ ،
فإنيا تدخؿ في
باب الخيانة العممية في التفسير .

كجعؿ الدامغاني الدرجات في الكجو الرابع بمعنى  :منازؿ الماؿ
و ً ً
ؽ ىب ٍع و
ضييـ
ضيي ٍـ فى ٍك ى
ض ىد ىر ىجات ل ىيتَّخ ىذ ىب ٍع ي
(كىرفى ٍع ىنا ىب ٍع ى
كالكلد  ،في قكلو تعالى  :ى
ضا يس ٍخ ًريِّا) بؿ المراد الدرجات بعينيا  ،قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية :
ىب ٍع ن

فقير
((فجعمنا بعضيـ فييا أرفع مف بعض درجة  ،بؿ جعمنا ىذا غنيِّا  ،كىذا نا
 ،كىذا مم نكا  ،كىذا مممك نكا)) (ُ ) أم  :جعمنا ((بينيـ التفاكت في الرزؽ
(ّ )
(ِ )
ؽ
كغيره))
ضيي ٍـ فى ٍك ى
(كىرفى ٍع ىنا ىب ٍع ى
كالتفاكت في الحرية كالرؽ ((كمعنى  :ى
ض ىدرج و
ات) َّأنو فاضؿ بينيـ فجعؿ بعضيـ أفضؿ مف بعض في الدنيا
ىب ٍع و ى ى

بالرزؽ  ،كالرياسة  ،كالقكة  ،كالحرية  ،كالعقؿ  ،كالعمـ  ،ثـ ذكر العمة لرفع
(ْ)
ً ً
ضا يس ٍخ ًريِّا)))
ضييـ ىب ٍع ن
درجات بعضيـ عمى بعض  ،فقاؿ (ل ىيتَّخ ىذ ىب ٍع ي
فالمراد إذف مف الدرجات الدرجات بعينيا  ،كبمعناىا العاـ  ،كقصرىا
عمى درجتي الماؿ كالكلد تحريؼ لداللتيا  ،كىدـ لعمكميا .

الثانية  :طريقة الترادفؼ  :فقد جعؿ الحيرم كالدامغاني الدرجة

كالدرجات في الكجو األكؿ بمعنى الفضؿ كالفضائؿ  ،كالفضؿ غير الدرجة ،

كالدليؿ عمى ذلؾ أمراف  ،األكؿ َّ :
أف أىؿ المغة فرقكا بينيما في التعريؼ ،
(ُ ) جامع البياف ِٓ َٖ/كينظر  :زاد المسير ُّْٕ/
(ِ ) أنكار التنزيؿ لمبيضاكم َٓٗ/
(ّ ) الجامع ألحكاـ القرآف َُٔٔ/
(ْ ) فتح القدير ُْٔٗ/
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فقد قاؿ ابف فارس في الدرجة (( :الداؿ كالبلـ كالجيـ أصؿ كاحد ُّ
يدؿ عمى

المضي في الشيء  ،مف ذلؾ قكليـ  :درج الشيء  :إذا
مضي الشيء  ،ك
ّْ
ّْ
(ُ)
مضى لسبيمو  ،كرجع فبلف أدراجو  :إذا رجع في الطريؽ الذم جاء منو))
كقاؿ الراغب (( :الدرجة نحك المنزلة  ،لكف يقاؿ لممنزلة درجة إذا اعتبرت

كيعبَّر بيا عف
بالصعكد دكف االمتداد عمى البسيط كدرجة السطح كالسمـ  ،ي
المنزلة الرفيعة  ،قاؿ تعالى ( :كلً ّْمر ىج ً
اؿ ىعمىٍي ًي َّف ىد ىر ىجةه ىكالمٌوي ىع ًز هيز
ى
ند ىرّْب ًي ٍـ){األنفاؿ }ْ :
يـ){البقرة  }ِِٖ :كقاؿ تعالى ( :لَّيي ٍـ ىد ىر ىج ه
ات ًع ى
ىح يك ه
(ِ)
َّ
عمييف في العقؿ كالسياسة كنحك ذلؾ))
تنبيينا لرفعة منزؿ الرجاؿ
كقالكا في الفضؿ َّإنو (( :أصؿ صحيح يدؿ عمى زيادة في شيء مف

ذلؾ  :الفضؿ  :اإلحساف كالزيادة  ،كاإلفضاؿ  :اإلحساف))

(ّ)

كا َّف ((الفضؿ

في األصؿ  :الزيادة  ،كيستعار في مكاضع تدؿ عمييا القرينة))

(ْ)

فالدرجة

تعني المنزلة  ،كالفضؿ يعني الزيادة  ،فقكلو تعالى ن
(كفىض ى
َّؿ المٌوي
مثبل  :ى
ىج ار ع ًظيما {ٓٗ} ىدرج و
ًً
ًً
ات ّْم ٍنوي){النساء }ٗٔ-ٗٓ :
ىى
يف ىعمىى اٍلقىاعد ى
اٍل يم ىجاىد ى
يف أ ٍ ن ى ن
معناه  :كزاد ا﵀ المجاىديف عمى القاعديف منازؿ كدرجات
كاألمر الثاني  :عدـ صحة كقكع الدرجة مكقع الفضؿ  ،كتكاد تككف

(كأّْىني فى َّ
ضٍمتي يك ٍـ
ىذه القضية َّ
عامة  ،كليس في تراكيب معينة  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
درجتكـ عمى العالميف
يف){البقرة  }ْٕ :فبل يصح أف يقاؿ  :كانَّي َّ
ىعمىى اٍل ىعالىم ى
ً
 ،كقكلو تعالى  ( :ىفمىكالى فى ٍ َّ ً
يف){البقرة :
ض يؿ المو ىعمى ٍي يك ٍـ ىكىر ٍح ىمتيوي لى يكنتيـ ّْم ىف اٍل ىخاس ًر ى
ٍ
(ب ٍغيان أىف
ْٔ} فبل يصح أف يقاؿ  :فمكال درجة ا﵀ عميكـ  ،كقكلو تعالى  :ى
(ُ ) مقاييس المغة ص ُِٗ
(ِ ) المفردات ص ُْٕ
(ّ ) مقاييس المغة ص ّٕٗ كينظر  :المفردات لمراغب ص ّٕٗ
(ْ ) نزىة األعيف ص َِِ .
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ي ىنّْزيؿ المٌو ًمف فى ٍ ً ً
نس يكٍا
ي
ي
(كالى تى ى
ضمو ىعمىى ىمف ىي ىش ي
اء){البقرة  }َٗ :كقكلو تعالى  :ى
ً
(كلى ًػك َّف
اٍلفى ٍ
ض ىؿ ىب ٍي ىن يك ٍـ إً َّف المٌوى بً ىما تى ٍع ىممي ى
كف ىبص هير){البقرة  }ِّٕ :كقكلو تعالى  :ى
ً
َّ
كلكف ا﵀ ذك
يف){البقرة  }ُّٓ :أيصح أف يقاؿ :
المٌوى يذك فى ٍ
ض وؿ ىعمىى اٍل ىعالىم ى
ض يؿ المٌ ًو ىعمىٍي ىؾ
اف فى ٍ
(ك ىك ى
درجة عمى العالميف ؟! كفي قكلو تعالى  :ى
ً
يما){النساء  }ُُّ :كال يقتصر األمر عمى عدـ صحة كقكع الدرجة
ىعظ ن
مكقع الفضؿ  ،بؿ يتعداه إلى تغيير المعنى  ،ففي اآلية إثبات فضؿ ا﵀ عمى
رسكلو  ،كلك حممنا الدرجة محؿ الفضؿ  ،كقيؿ  :ككانت درجة ا﵀ عميؾ

عظيمة  ،النتفى إثبات ىذا الفضؿ

كجعؿ الدامغاني الدرجات في الكجو الخامس بمعنى الثكاب  ،فقاؿ

ات ّْم َّما
(كلً يك ٍّؿ ىد ىر ىج ه
ما نصو (( :الدرجات  :الثكاب  ،قكلو تعالى  :ى
كقصكر ،
نأ
ىع ًمميكا){األحقاؼ  }ُٗ :يعني  :لممؤمنيف في الجنة منازؿ
كلمكافريف في النار دركات بما عممكا))

(ُ)

ات ّْم َّما ىع ًمميكا) أم  :منازؿ
(كلً يك ٍّؿ ىد ىر ىج ه
كقاؿ ابف الجكزم (( :ثـ قاؿ ى
كمراتب بحسب ما اكتسبكه مف إيماف ككفر  ،فيتفاضؿ أىؿ الجنة في الكرامة
(ِ)
ات ّْم َّما ىع ًمميكا)
(((كلً يك ٍّؿ ىد ىر ىج ه
 ،كأىؿ النار في العذاب)) كقاؿ الشككاني  :ى
أم  :لكؿ فريؽ مف الفريقيف المؤمنيف كالكافريف مف الجف كاإلنس مراتب عند

ا﵀ يكـ القيامة قاؿ ابف زيد  :درجات أىؿ النار في ىذه اآلية تذىب سفبلن ،
عمكا))
كدرجات أىؿ الجنة تذىب ِّ

(ّ)

فميس المراد مف الدرجات الثكاب بؿ درجاتو  ،كالجدير بالذكر َّ
أف

الدامغاني نفسو بعد أف أثبت كجو الثكاب لمدرجات عاد فأبطؿ ىذا الكجو عند
(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ُِٓ
(ِ ) زاد المسير ُٕٕٔ/
(ّ ) فتح القدير ِٓٓ/
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كقصكر ،
نأ
تفسيره لمشاىد كقكلو المذككر (( :يعني  :لممؤمنيف في الجنة منازؿ

كلمكافريف في النار دركات بما عممكا)) فالمراد إذف مف الدرجات الدرجات

بعينيا  ،كجعميا بمعنى الثكاب تحريؼ لداللتيا .

ٗ-الذىاب  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير الذىاب عمى ستة أكجو :

الكبلـ  ،كالدعكة  ،كاليجرة  ،كاالنفراد  ،كالذىاب بعينو  ،كاالستيفاء .
فكجو منيا  :الذىاب  :الكبلـ  ،قكلو تعالى ( :فىأ ٍىي ىف
كف){التككير  }ِٔ :يعني  :أيف تذىبكف في اعتقادكـ فيو ؟ عمى مذىب
تى ٍذ ىىيب ى

فبلف  ،ليس يعنكف الذىاب بعينو .

ب إًلىى
كالكجو الثاني  :الذىاب ىي الدعكة  ،قاؿ ا﵀ تعالى ( :ا ٍذ ىى ٍ
ًف ٍرىع ٍك ىف إًَّنوي طى ىغى){طو }ِْ :
اؿ إًّْني ىذ ً
ب
(كقى ى
اى ه
كالكجو الثالث  :الذىاب  :اليجرة  ،قكلو تعالى  :ى
إًلىى ىربّْي ىس ىي ٍيًد ً
يف){الصافات  }ٗٗ :يعني مياجر إلى ربي حيث يطاع
َّ
ب
كالكجو الرابع  :الذىاب  :االنفراد بالشيء  ،قكلو تعالى ( :إً نذا ل ىذ ىى ى
ؽ){المؤمنكف }ُٗ :
يك ُّؿ إًلى وو بً ىما ىخمى ى
كسى إًَّنا
كالكجو الخامس  :الذىاب بعينو  ،قكلو تعالى ( :قىاليكٍا ىيا يم ى

ً
اى ىنا
ىنت ىكىرب ى
ب أ ى
امكٍا ًفييىا فىا ٍذ ىى ٍ
ُّؾ فىقىاتبل إًَّنا ىى ي
لىف َّن ٍد يخمىيىا أ ىىب ندا َّما ىد ي
ً
كف){المائدة }ِْ :
قىاع يد ى
كالكجو السادس  :الذىاب  :االستيفاء  ،قكلو تعالى ( :أى ٍذ ىى ٍبتي ٍـ
(ُ)
طىي ىّْباتً يك ٍـ ًفي ىح ىياتً يكـ ُّ
الد ٍن ىيا){األحقاؼ  }َِ :أم  :استكفيتـ الطيبات))
ي
ُّ
قاؿ ابف فارس (( :الذاؿ كالياء كالباء أصيؿ يدؿ عمى حسف كنضارة

ضيو ،
مف ذلؾ الذىب معركؼَََكبقي أصؿ آخر  ،كىك ذىاب الشيء يم ٌ

(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ِِّ
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(ُ)

حسنا))
ىكبا  ،كقد ذىب
مذىبا ن
ب ىي ى
ن
ىابا كيذ ن
ب ىذ ن
ذى ي
يقاؿ  :ىذ ىى ى
َّ
المضي  ،يقاؿ  :ذىب بالشيء كأذىبو ،
((الذىب معركؼَََكالذىاب ي
اؿ إًّْني ىذ ً
ب إًلىى
(كقى ى
اى ه
كيستعمؿ ذلؾ في األعياف كالمعاني  ،قاؿ ا﵀ تعالى  :ى
ً ً
ىربّْي ىس ىي ٍيًد ً
يـ
يف){الصافات  }ٗٗ :كقاؿ تعالى  ( :ىفمى َّما ىذ ىى ى
ب ىع ٍف إ ٍب ىراى ى
الرٍكعي){ىكد ْٕ}))(ِ)((كالذىاب  :السير كالمركرَََكالمذىب  :المعتقىد الذم
َّ
يذىب إليو))

كقاؿ الراغب :

(ّ)

األكجو المذككرة مختمقة  ،كقد اختمقيا الدامغاني بطريقتيف :
األكلى  :جعؿ المفظ بمعاني ما أفاد كخالؼ المعنى  :فقد جعؿ

الدامغاني الذىاب في الكجو األكؿ بمعنى الكبلـ في قكلو تعالى ( :فىأ ٍىي ىف
كف) مف العبلمات التي ذكرتيا في المقدمة عمى التحريؼ الداللي لمفظ
تى ٍذ ىىيب ى
القرآني ىك أف تجد األكجو المنسكبة إليو ال يصح أف تقع مكقعو  ،كتؤدم
معناه  ،أك ال تتسؽ اتساقو في السياؽ  ،فأنت تحس بخمؿ في فصاحة

جعمت الذىاب بمعنى الكبلـ  ،كجعمت قكلو تعالى ( :فىأ ٍىي ىف
التركيب لك
ى
كف) بتقدير  :فأيف تتكممكف ؛ لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير مف جعؿ
تى ٍذ ىىيب ى
عرفو أىؿ المغة  ،قاؿ
الذىاب بمعنى الكبلـ  ،بؿ أبقكه عمى معناه كما َّ
كف) يقكؿ تعالى ذكره  :فأيف تذىبكف
الطبرم (( :كقكلو تعالى ( :فىأ ٍىي ىف تى ٍذ ىىيب ى
عف ىذا القرآف  ،كتعدلكف عنو  ،كبنحك الذم قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ

(ْ)
كف) معناه  :فأم طريؽ تسمككف أبيف
التأكيؿ)) كقاؿ الزجاج ((( :فىأ ٍىي ىف تى ٍذ ىىيب ى

(ُ ) مقاييس المغة ص ِِِّّّ-
(ِ ) المفردات ص ُٖٖ
(ّ ) لساف العرب ْٖٔ/
(ْ ) جامع البياف َّ َُْ/كينظر  :الكشاؼ لمزمخشرم ََْٕ/
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(ُ)

كقد تقدـ َّ
أف الدامغاني فسَّر شاىد الكجو

َّنت لكـ))
مف ىذه الطريقة التي بي ي
األكؿ بقكلو (( :يعني  :أيف تذىبكف في اعتقادكـ فيو ؟ عمى مذىب فبلف ،
ليس يعنكف الذىاب بعينو)) فقد جعؿ الذىاب بعينو ىك الذم يككف في

اإلعياف  ،كالذىاب ىنا في المعاني  ،كقد بيَّف أىؿ المغة كما تقدـ َّ
أف الذىاب
يسستعمؿ في األعياف كفي المعاني  ،فيك في كمييما يعني الذىاب بعينو ،

كجعمو بغير معناه ىذا تحريؼ لداللتو .

ب
كجعؿ الذىاب في الكجو الثاني يعني الدعكة في قكلو تعالى ( :ا ٍذ ىى ٍ
ط ىغى) أيف معنى الذىاب مف معنى الدعكة ؟! فالفرؽ بينيما
إًلىى ًف ٍرىع ٍك ىف إًَّنوي ى
يصح أف يككف التقدير  :ادع
ظاىر  ،فجعمو بمعناىا تحريؼ ظاىر ؛ ككيؼ
ٌ
إلى فرعكف ؟! ك َّ
ألف المراد أف يدعكه بعد أف يذىب إليو  ،قاؿ الطبرم (( :في

ىذا المكضع كفي الكبلـ محذكؼ استغني (عف ذكره) بفيـ السامع بما ذكر
ط ىغى) فادعو إلى تكحيد ا﵀
ب إًلىى ًف ٍرىع ٍك ىف إًَّنوي ى
منو  ،كىك قكلو تعالى ( :ا ٍذ ىى ٍ
كطاعتو)) (ِ )كالدليؿ عمى ذلؾ َّأنو سبحانو أمر مكسى كأخاه بعد ذلؾ أف
يدعكاه إلى طاعة ا﵀ فقاؿ تعالى ( :ا ٍذ ىى ىبا إًلىى ًف ٍرىع ٍك ىف إًَّنوي طى ىغى {ّْ} فىقيكال
لىوي قى ٍكنال لَّينّْنا لَّ ىعمَّوي ىيتى ىذ َّك ير أ ٍىك ىي ٍخ ىشى){طو }ّْ-ِْ :

كجعؿ الذىاب في الكجو الرابع بمعنى االنفراد بالشيء  ،في قكلو
َّ
أيضا في كتب التفسير
ب يك ُّؿ إًلى وو بً ىما ىخمى ى
ؽ) كىذا ما جاء ن
تعالى ( :إً نذا ل ىذ ىى ى
كىذا الكجو لـ يأت مف لفظ (لَّ ىذىب) بؿ مف التركيب اإلضافي ( يك ُّؿ إًلى وو) كاالَّ
ىى

فأيف معنى الذىاب بالشيء مف معنى االنفراد بو ؟! لذلؾ جاز جعمو بمعنى
االنفراد كغيره مما يحتممو ىذا التركيب  ،قاؿ الطبرم في تفسير قكلو تعالى :

(ُ ) معػػاني الق ػرآف كاع اربػػو ٓ ِِٕ/كينظػػر  :الكسػػيط فػػي تفسػػير الق ػرآف المجيػػد ِّْْ/
كزاد المسير البف الجكزم ُِِٖ/
(ِ ) جامع البياف ُُٖٔٓ/
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َّ
ؽ) ((يقكؿ  :إذف العتزؿ كؿ إلو منيـ بما خمؽ مف
ب يك ُّؿ إًلى وو بً ىما ىخمى ى
(إً نذا ل ىذ ىى ى
(ُ)
َّ
ب يك ُّؿ ًإلى وو بً ىما
شيء فانفرد بو)) كقاؿ الزجاج (( :كقكلو تعالى ( :إً نذا ل ىذ ىى ى
ؽ) أم  :طمب بعضيـ مغالبة بعض))(ِ) كقاؿ الزمخشرم (( :النفرد كؿ
ىخمى ى
كاحد مف اآللية بخمقو الذم خمقو ك َّ
استبد بو))

اآلخر))

(ْ )

(ّ )

((كامتاز ممكو عف ممؾ

فقد جعؿ أىؿ التفسير الذىاب  ،بمعنى االنفراد  ،كاالعتزاؿ ،

كطمب المغالبة  ،كاالستبداد  ،كالتميز  ،كىي جميعيا ليست معاني الذىاب ،

بؿ ىي معاني ما يحتممو التركيب اإلضافي  ،كلك جاز أف نجعؿ الذىاب
بمعنى االنفراد  ،لجاز أف نجعؿ ىذا الكجو لمعمـ في قكلو تعالى ( :قى ٍد ىعمً ىـ
يك ُّؿ أ ىين و
اس َّم ٍش ىرىبيي ٍـ){البقرة  }َٔ :كالتقدير  :قد انفرد كؿ سبط بمشربيـ ،
كلمتكفية في قكلو تعالى ( :ثيَّـ تيكفَّى يك ُّؿ ىن ٍف و
ت ىك يى ٍـ الى
س َّما ىك ىس ىب ٍ
ى
كف)البقرة  }ُِٖ :كالتقدير ثـ تنفرد كؿ نفس بما كسبت  ،كلمكجكد في
يي ٍ
ظمى يم ى
(ي ٍكـ تى ًج يد يك ُّؿ ىن ٍف و
ت){آؿ عمراف  }َّ :كالتقدير  :يكـ
س َّما ىع ًممى ٍ
قكلو تعالى  :ى ى
(ي ٍكـ تىأٍتًي يك ُّؿ ىن ٍف و
س تي ىج ًاد يؿ
تنفرد كؿ نفس بعمميا  ،كلئلتياف في قكلو تعالى  :ى ى
ىعف َّن ٍف ًسيىا){النحؿ  }ُُُ :كالتقدير  :يكـ تنفرد كؿ نفس بالمجادلة عف
ٍخ يذكهي){غافر }ٓ :
نفسيا ،
ت يك ُّؿ أ َّ
ّْ
يم وة بً ىر يسكلً ًي ٍـ لً ىيأ ي
(ك ىى َّم ٍ
كلميـ في قكلو تعالى  :ى
أمة بأخذ رسكليا  ،كلمجزاء في قكلو تعالى  :ى(لًتي ٍج ىزل
كالتقدير  :كانفردت كؿ َّ
س بً ىما تى ٍس ىعى){طو  }ُٓ :كقكلو تعالى ( :كلًتي ٍج ىزل يك ُّؿ ىن ٍف و
يك ُّؿ ىن ٍف و
س بً ىما
ى

ت){الجاثية  }ِِ :كالتقدير  :لتنفرد كؿ نفس بكسبيا كسعييا  ،فاالنفراد
ىك ىس ىب ٍ
َّ
ب) بؿ ىك ما يدؿ عميو قكلو تعالى  ( :يك ُّؿ إًلى وو) كىذا
ليس معنى قكلو (ل ىذ ىى ى
(ُ ) جامع البياف ُٖ ِٔ/كينظر الكسيط لمكاحدم ِّٗٔ/
(ِ ) معاني القرآف كاعرابو ُْٗ/
(ّ ) الكشاؼ ُّٗٓ/
(ْ ) فتح القدير لمشككاني ُّٔٔ/
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مف التحريؼ الداللي لمفظ القرآني  ،كىك عدـ جعمو بمعناه بؿ بمعنى السياؽ
(ُ)

 ،كىذه ىي إحدل الطرائؽ التي اتبعيا أىؿ الكجكه في اختبلؽ الكجكه

كجعؿ الذىاب في الكجو السادس بمعنى االستيفاء في قكلو تعالى :
(أى ٍذ ىى ٍبتي ٍـ طىي ىّْباتً يك ٍـ ًفي ىح ىياتً يكـ ُّ
استى ٍمتى ٍعتيـ بًيىا) كجعمو بتقدير  :استكفيتـ
الد ٍن ىيا ىك ٍ
ي
الطيبات  ،معنى اإلذىاب ىنا كاضح ال يحتاج إلى تعريؼ كتفسير  ،كليذا

كجدت أكثر المفسريف لـ يتطرقكا إلى تعريفو كتفسيره  ،بؿ أبقكه عمى معناه،
ي
فسره بقكلو ((( :أى ٍذىبتيـ طىيّْباتً يكـ) أم  :ما يكتًب لكـ حظّّ
تعرض لتفسيره َّ
كمف َّ
ى
ىٍ ٍ ى ٍ
مف الطيبات إالَّ ما قد أصبتمكه في دنياكـ  ،كقد ذىبتـ بو كأخذتمكه  ،فمـ يبؽ
لكـ بعد استيفاء حظكـ شيء منيا))

(ِ)

كال يي ُّ
عد مف التحريؼ الداللي لئلذىاب إذا يج ًعؿ بمعنى االستيفاء مع
اإلقرار َّ
بأنو معنى مفيد  ،ال مطابؽ  ،كمع اإلقرار بجكاز جعمو بمعاف مفيدة
يخر ؛ َّ
ألف الغرض مف ذلؾ أف يكضَّح بو معناه ال عمى َّأنو يعنيو بعينو ،
أى
أما عمى َّأنو يعنيو
كما ىك الحاصؿ في كتب المغة كالتفسير بصفة عامة َّ ،
بعينو فيك التحريؼ بعينو  ،كىذا ىك الحاصؿ في كتب الكجكه .

كالحقيقة َّ
غيره :
أف االستيفاء غير اإلذىاب فػ((ذىب بو كأذىبو ي
الشيء أخذه بتمامو كلـ ينقص منو شيء(ْ) كقكلو تعالى :
أزالو)) (ّ) كاستكفى
ى
(كٍي هؿ لٍّْمم ى ً
الن ً
يف {ُ} الًَّذي ىف إً ىذا ا ٍكتىاليكٍا ىعمىى َّ
كف){المطففيف -ُ :
اس ىي ٍستى ٍكفي ى
طفّْف ى
ي
ى
طي ىّْباتً يك ٍـ) ىك كمعنى قكلو
ِ} كمعنى أذىبتـ في قكلو تعالى ( :أى ٍذ ىى ٍبتي ٍـ ى
ؼ ًمف ىب ٍعًد يكـ َّما ىي ىشاء){األنعاـ }ُّّ :
تعالى ً( :إف ىي ىش ٍأ يي ٍذ ًى ٍب يك ٍـ ىكىي ٍستى ٍخمً ٍ
(ُ ) ينظر كتابي  :طرائؽ اختبلؽ الكجكه في كتب الكجكه /الطريقة العاشرة
(ِ ) الكشاؼ لمزمخشرم ِْٕٗ/
(ّ ) لساف العرب ْٖٔ/
(ْ ) ينظر  :لساف العرب ُِّٓٓ-ِِٓ/
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استى ٍمتى ٍعتيـ بًيىا) ال مف قكلو
(ك ٍ
كاالستيفاء في الحقيقة مستفاد مف قكلو تعالى  :ى
طي ىّْباتً يك ٍـ) كىذا ىك المراد مف ذكر االستيفاء في قكؿ الزمخشرم :
(أى ٍذ ىى ٍبتي ٍـ ى

(((فمـ يبؽ لكـ بعد استيفاء حظكـ شيء منيا)) أم  :لـ يبؽ لكـ بعد
الشيء أخذه كمَّو  ،كأذىب
استمتاعكـ بالطيبات شيء منيا  ،فاستكفى
ى
الشيء  :أزالو كمَّو  ،فأنت ترل َّ
أف االستيفاء خبلؼ اإلذىاب  ،فجعمو بمعناه
ى
تحريؼ ظاىر  ،بؿ قمبو إلى الضد

الثانية  :طريقة الترادؼ  :الذىاب واليجرة  :فقد جعؿ الذىاب في
الكجو الثالث بمعنى اليجرة  ،في قكلو تعالى ( :كقىا ىؿ إًّْني ىذ ً
ب إًلىى ىرّْبي
اى ه
ى
ىس ىي ٍيًد ً
يف) كاليجرة غير الذىاب  ،كالدليؿ عمى ذلؾ َّ
أف أىؿ المغة فرقكا بينيما

كعرفكا اليجرة َّ
بأنيا تعني
في التعريؼ  ،فقد َّ
عرفكا الذىاب بما تقدـ ذكره  ،ى
مفارقة اإلنساف غيره  ،كترؾ بمد كاالتجاه إلى بمد آخر  ،كالخركج مف دار
الكفر إلى دار اإليماف  ،كما فعؿ المياجركف حيف ىاجركا مف مكة إلى

(ُ )
أيضا َّأنو ال يصح أف تقع اليجرة مكقع الذىاب
المدينة كالدليؿ عمى ذلؾ ن
ً
كأف تككف بتقديره في أكثر المكاضع  ،كقكلو تعالى ( :ا ٍذ ىى ٍ
ب إًلىى ف ٍرىع ٍك ىف إًَّنوي
طى ىغى) فبل يصح أف يأمر ا﵀ مكسى باليجرة إلى فرعكف ؛ َّ
ألف اليجرة تككف
إلى الصالحيف ال إلى الطكاغيت  ،كقكلو تعالى ( :إًف ىي ىش ٍأ يي ٍذ ًى ٍب يك ٍـ أىيُّيىا َّ
اس
الن ي
كيأ ً
يف){النساء َّ }ُّّ :
ألف المراد مف إذىاب الناس مكتيـ ال
ٍت بً ى
ىى
آخ ًر ى
مفارقتيـ  ،كاذا جاز أف َّ
تحؿ مكقعو في بعض التراكيب فمتقاربيما فييا في

فيظف الضعيؼ العمـ بالمغة ٌأنيما بمعنى كاحد  ،كما قاؿ الزجاج
الفائدة ،
ٌ
كغيره

اؿ إًّْني
(كقى ى
جعؿ الدامغاني الذىاب بمعنى اليجرة في قكلو تعالى  :ى
ىذ ً
ب إًلىى ىربّْي ىس ىي ٍيًد ً
يف) كلـ ينبّْو عمى َّأنو قاؿ في سكرة العنكبكت ( :إًّْني
اى ه

(ُ ) ينظر  :مقاييس المغة ص َّٗ كالمفردات لمراغب ص ُٔٓ
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مي ً
اجهر إًلىى ىربّْي){العنكبكت  }ِٔ :فكحَّد بينيما في المعنى  ،كىذا ما قاؿ بو
يى
مفسركف قاؿ الطبرم (( :كقكلو ( :إًّْني ىذ ً
ب إًلىى ىربّْي) يقكؿ ّْ :إني مياجر
اى ه
مف بمدة قكمي إلى ا﵀  ،أم  :إلى البمدة المقدسة)) (ُ) كالحقيقة َّأنو ال َّ
بد مف

أف يككف بينيما فرؽ داللي  ،كقد نقؿ الطبرم نفسو المذىب اآلخر الذم
اؿ إًّْني ىذ ً
ب إًلىى ىربّْي
(كقى ى
اى ه
جعؿ الذىاب عمى معناه  ،فقاؿ (( :عف قتادة ى
ىس ىي ٍيًد ً
يف) ذاىب بعممو كقمبو كنيتو  ،كقاؿ آخركف  :إنَّما قاؿ إبراىيـ (إًّْني
ىذ ً
ب إًلىى ىربّْي) حيف أرادكا أف ييمقكه في النارَََعف أبي إسحاؽ  ،قاؿ :
اى ه
اؿ
ص ىرد  ،يقكؿ َّ :
لما أرادكا أف يمقكا إبراىيـ في النار (قى ى
سمعت سميماف بف ي
إًّْني ىذ ً
ب إًلىى ىربّْي ىس ىي ٍيًد ً
تككمت
ألقي فييا  ،قاؿ  :حسبي ا﵀ي عميو
يف) َّ
اى ه
ي
فمما ى
 ،أك قاؿ  :حسبي ا﵀ كنعـ الككيؿ  ،قاؿ  :فقاؿ ا﵀  ( :يقٍم ىنا ىيا ىن يار يككنًي ىب ٍرندا
ً ً
يـ){األنبياء  )ِ())}ٔٗ :كقاؿ القرطبي (( :كقيؿ  :قاؿ ىذا
ىك ىس ن
بلما ىعمىى إ ٍب ىراى ى

قبؿ إلقائو في النار  ،كفيو عمى ىذا القكؿ تأكيبلف  ،أحدىما ّْ :إني ذاىب

ّْت  ،كما يقاؿ لمف مات  :قد
إلى ما قضاه َّ
عمي ربي  ،كالثاني ّْ :إني مي ه
ذىب إلى ا﵀ تعالى ؛ َّ
تصكر َّأنو يمكت بإلقائو في النار ،
ألنو عميو السبلـ
َّ
عمى المعيكد مف حاليا في تمؼ ما ييمقى فييا  ،إلى أف قيؿ ليا  ( :يككنًي
(س ىي ٍيًد ً
يف) عمى ىذا القكؿ
بلما) فحينئذ سمـ إبراىيـ منيا  ،كفي قكلو ى
ىب ٍرندا ىك ىس ن
تأكيبلف  :أحدىما  :سييديني إلى الخبلص منيا  ،كالثاني  :سييديني إلى

ص ىرد  ،كىك ممف أدرؾ النبي صمى ا﵀ عميو
الجنة  ،كقاؿ سميماف بف ي
(ّ)
كسمـَََ َّ ً
طرح في النار  ،قاؿ حسبي ا﵀ كنعـ الككيؿ))
فمما يذىب بو يلي ى

(ُ ) ينظر  :جامع البياف ِّ َٗ/كينظر  :الكسيط لمكاحدم ّ ِٓٗ/كالكشاؼ َْٓ/
(ِ ) جامع البياف َِّٗ/
(ّ ) الجامع ألحكاـ القرآف ُٕٕٓ/
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(س ىي ٍيًد ً
يف) لييديو ا﵀ سبحانو كيؼ ينجك مف ىذه المحنة ،
فقاؿ ى
فيداه ا﵀ إلى أف يقكؿ كيدعك  :حسبي ا﵀ كنعـ الككيؿ  ،فنجَّاه منيا ،
فيككف قكؿ إبراىيـ عميو السبلـ ( :إًّْني ىذ ً
ب إًلىى ىربّْي ىس ىي ٍيًد ً
يف) ىك كقكؿ
اى ه
مكسى عميو السبلـ  ( :ىفمى َّما تىىراءل اٍل ىج ٍم ىع ً
كف
اف قى ى
ىص ىح ي
كسى إًَّنا لى يم ٍد ىريك ى
اؿ أ ٍ
اب يم ى
اؿ ىك ٌبل إً َّف ىم ًعي ىربّْي ىس ىي ٍيًد ً
يف){الشعراء }ِٔ-ُٔ :
{ُٔ} قى ى
ى
اؿ إًّْني ىذ ً
ب إًلىى ىربّْي
(كقى ى
اى ه
فقد أراد مف الذىاب في قكلو تعالى  :ى
ىس ىي ٍيًد ً
يف) الذىاب بعينو  ،ك َّأنو أراده بعد نجاتو مف النار ال قبميا  ،ك َّأنو كاف
بالمعنى الذم قالو قتادة  :ذىاب بالعمؿ كالقمب كالنية  ،فقكلو (إًّْني ىذ ً
ب إًلىى
اى ه
ىربّْي) معناه ّْ :
((إني ذاىب إلى ربي بقمبي كعممي كنيتي))
( ِ)
ذاىب بعممي كعبادتي  ،كقمبي كنيتي  ،فعمى ىذا ذىابو بالعمؿ ال بالبدف))
(ُ )

((أم ّْ :إني

كقد تقدـ َّ
أف الذىاب يستعمؿ في األعياف كالمعاني  ،فيذا ىك المعنى المراد

مف الذىاب في سكرة الصافات  ،ك َّأنو كاف قبؿ قكلو ( :إًّْني مي ً
اجهر ًإلىى ىربّْي)
يى
كالدليؿ عمى ذلؾ َّ
أف القكؿ بالذىاب كاف بعد النجاة مف النار مباشرة حتى َّإنو

لـ يفصؿ بينيما شيء  ،كحتى َّ
ظف مفسركف َّأنو كاف حيف أيلقي فييا  ،قاؿ
ً
ً
ً
اى يـ
تعالى ( :قىاليكا ٍابينكا لىوي يب ٍن ىي نانا فىأىٍلقيكهي في اٍل ىجح ًيـ {ٕٗ} فىأ ىىر يادكا بًو ىك ٍي ندا فى ىج ىعٍم ىن ي
اؿ إًّْني ىذ ً
ً
ب إًلىى ىربّْي ىس ىي ٍيًد ً
يف {ٗٗ} ىر ّْ
ب لًي ًم ىف
يف {ٖٗ} ىكقى ى
اى ه
ب ىى ٍ
األس ىفم ى
ٍ
ًً
يف){الصافات }ٗٗ-ٕٗ :
الصَّالح ى
أما إرادة اليجرة كمفارقة قكمو كالقكؿ بيا فقد كاف فيما بعد  ،بعد أف
َّ
بيَّف لقكمو فساد عبادتيـ  ،كبعد أف عمـ َّ
بأنيـ ال ييتدكف  ،ك َّ
أف مصيرىـ النار

ال محالة  ،حينثذ أراد اليجرة مف أرض قكمو إلى أرض الشاـ  ،قاؿ تعالى :
ً
ىنجاهي المَّوي ًم ىف َّ
الن ًار إً َّف ًفي
اب قى ٍك ًمو إً ٌال أىف قىاليكا ا ٍقتيميكهي أ ٍىك ىحّْرقيكهي فىأ ى
اف ىج ىك ى
(فى ىما ىك ى
(ُ ) زاد المسير البف الجكزم ُّّٔ/
(ِ ) الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ُٕٕٓ/
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ىذلً ىؾ ى و ّْ
اؿ إًَّن ىما اتَّ ىخ ٍذتيـ ّْمف يد ً
كف {ِْ} ىكقى ى
كف المَّ ًو أ ٍىكثى نانا َّم ىكَّدةى
اليات لقى ٍكوـ يي ٍؤ ًمين ى
الد ٍنيا ثيَّـ يكـ اٍل ًقي ً
ً
ً ً
ض يكـ بًىب ٍع و
ض يكـ
ض ىكىيٍم ىع يف ىب ٍع ي
امة ىي ٍكفيير ىب ٍع ي
ىب ٍين يك ٍـ في اٍل ىح ىياة ُّ ى
ىٍ ى ى ى
ً
ضا ىك ىمأ ىٍكا يك يـ َّ
اؿ إًّْني
آم ىف لىوي ليكطه ىكقى ى
ىب ٍع ن
الن يار ىك ىما لى يكـ ّْمف نَّاص ًر ى
يف {ِٓ} فى ى
ً
ً
ً ً
كب
يـ {ِٔ} ىكىك ىى ٍب ىنا لىوي إً ٍس ىح ى
ؽ ىكىي ٍعقي ى
يميىاجهر إلىى ىربّْي إَّنوي يى ىك اٍل ىع ًز ييز اٍل ىحك ي
الد ٍنيا كًاَّنو ًفي ً
النب َّكةى كاٍل ًكتىاب كآتىٍي ىناه أ ٍ ً
ًً
ً
األخ ىرًة لى ًم ىف
ىج ىرهي في ُّ ى ى ي
ى ى ي
ىك ىج ىعٍم ىنا في يذّْريَّتو ُّ ي ى
ًً
يف){العنكبكت  }ِٕ-ِٔ :كقد قرف إرادة الذىاب باليداية  ،ألنَّو أراد
الصَّالح ى
منيا أف ييديو ماذا يفعؿ  ،أيبقى مع قكمو أـ يفارقيـ ؟
كالدليؿ كما قمنا عمى َّ
أف الذىاب ليس مف األلفاظ المشتركة جعمو

ألف ىذا يعني َّ
ٌإياه في الكجو الخامس يعني الذىاب بعينو ؛ َّ
أف لمذىاب معنى
مستقبلن خاصِّا بو ُّ ،
ار منو َّ
بأف معاني األكجو المنسكبة إليو
كيعد اعت ارفنا كاقرنا

يخر  ،كىي التي يعبّْر عنيا
ال تعني الذىاب بعينو  ،بؿ تعني معاني أ ى
بألفاظيا  ،فجعؿ الذىاب بمعاني األكجو المذككرة ال يي ُّ
ظاىر
نا
عد تحريفنا

فحسب  ،بؿ يي ُّ
أقر َّ
بأف معاني الكجكه المنسكبة إلى
أقر بو عندما َّ
عد تحريفنا قد َّ
الذىاب ال تعني الذىاب .
٘-الرفػػع  :قػػاؿ ابػػف فػػارس (( :ال ػراء كالفػػاء كالعػػيف أصػػؿ كاحػػد يػػدؿ

فعػػا كىػػك خػػبلؼ الخفػػض ...
عمػػى خػػبلؼ الكضػػع  ،تقػػكؿ  :رفعػ ي
ػت الشػػيء ر ن
كمف الباب تقريب الشيء قاؿ ا﵀ تعالى ( :كفيير و
كع وة){الكاقعة  }ّْ :أم
ش َّم ٍرفي ى
ى
 :مقربة ليـ  ،كمف ذلؾ رفعتو لمسمطاف  ،كالرفػع  :إذاعػة الشػيء كاظيػاره ...
(ُ)

كرٍفعي الزرع  :أف ييحمؿ بعد الحصاد إلى البيدر))
كقػاؿ ال ارغػب (( :الرفػع تػارة فػػي األجسػاـ المكضػكعة إذا أعميتيػا عػػف
مقرىػػا نحػػك قكلػػو تعػػالى  ( :ىكىرفى ٍع ىنػػا فىػ ٍػكقى يك يـ الطُّ ػكر){البقرة  }ّٔ :كقػػاؿ تعػػالى :
السػػماك ً
َّ ً
ات بً ىغ ٍيػ ًػر ىع ىمػ وػد تىىرٍكىنيىا){الرعػػد  }ِ :كتػػارة فػػي البنػػاء إذا
(المٌػػوي الػػذم ىرفىػ ى
ػع َّ ى ى
(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕ٠ٚ ٖٗ2-ٖٗٙظش  :اٌّفشداح ص . ٕٓ2
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اع ىد ًمف اٍلب ٍي ًت كًاسم ً
اىيـ اٍلقىك ً
ً ً
اعي يؿ){البقرة
َّ
ى ى ى ٍى
طكلتو نحك قكلو تعالى  ( :ىكًا ٍذ ىي ٍرفىعي إ ٍب ىر ي ى
ػؾ
 }ُِٕ :كت ػ ػ ػػارة ف ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػذكر إذا َّ
نكىت ػ ػ ػػو نح ػ ػ ػػك قكل ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػػالى  ( :ىكىرفى ٍع ىن ػ ػ ػػا لىػ ػ ػ ى
ًذ ٍك ىر ىؾ){الشػػرح  }ْ :كتػػارة فػػي المنزلػػة إذا شػ َّػرفتيا نحػػك قكلػػو تعػػالى  ( :ىكىرفى ٍع ىنػػا
ػات){الزخرؼ  }ِّ :كقكلػػو تعػػالى ( :رًفيػػع الػ َّػدرج ً
ػض ىدرجػ و
ات
ضػػيي ٍـ فىػ ٍػك ى
ى ي ىى
ؽ ىب ٍعػ و ى ى
ىب ٍع ى
ً
يذك اٍل ىع ٍر ً
ػز
ػاف المٌػوي ىع ًزي نا
ش){غافر  }ُٓ :كقكلو تعالى ( :ىبػؿ َّرفى ىعػوي المٌػوي إًلى ٍيػو ىك ىك ى
ً
يما){النسػػاء  }ُٖٓ :يحتمػػؿ رفعػػو إلػػى السػػماء كرفعػػو مػػف حيػػث التش ػريؼ
ىحك ن
 ...كقكلػػو عػػز كجػػؿ ( :كفيػ يػر و
كع وة){الكاقعػػة  }ّْ :أم  :شػريفة  ،ككػػذلؾ
ش َّم ٍرفي ى
ى
و
و
و
ً
طيَّػ و
ػرة){عبس -ُّ :
ػحؼ ُّم ىك َّرىمػػة {ُّ} َّم ٍرفي ى
صػ ي
قكلػػو عػػز كجػػؿ ( :فػػي ي
كعػػة ُّم ى ى
ُْ}))(ُ) كجعػػؿ الرفػػع بمعنػػى التش ػريؼ فػػي قكلػػو تعػػالى ( :كفيػ يػر و
كعػ وػة)
ش َّم ٍرفي ى
ى
عمى سبيؿ المجاز ىك الصحيح كأصح مف جعمو بمعنى التقريب كما قاؿ ابف
مجاز .
نا
فارس  ،فالرفع يعنى ما كاف خبلؼ الكضع كالخفض حقيقة أك

كقاؿ الدامغاني (( :تفسير الرفع عمى ستة أكجػو  :حػبس  ،كالتشػدد ،

كأجمس  ،كعرج بو  ،كرتَّب  ،كفضَّؿ  ،فكجو منيا  ،رفع بمعنػى  :حػبس قكلػو
ُّ
ػكر بً ًميثى ًاق ًي ٍـ){النس ػػاء }ُْٓ :
تع ػػالى ف ػػي س ػػكرة النس ػػاء  ( :ىكىرفى ٍع ىن ػػا فىػ ٍػكقىيي يـ الط ػ ى
يعني  :قمعنا كحبسنا .

كالكجػػو الثػػاني  ،الرفػػع  :التشػػدد فػػي الكػػبلـ  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة
َّ ً
صػ ػ ػ ػ ٍػك ًت
ىصػ ػ ػ ػ ىػكاتى يك ٍـ فىػ ػ ػ ػ ٍػك ى
الحج ػ ػ ػ ػرات  ( :ىيػ ػ ػ ػػا أىيُّيىػ ػ ػ ػػا الػ ػ ػ ػػذ ى
آمين ػ ػ ػ ػكا ال تىٍرفى يع ػ ػ ػ ػكا أ ٍ
ؽ ى
يف ى
َّ
النبً ّْي){الحجرات  }ِ :يعني  :ال تشددكا كبلمكـ عند كبلمو

كالكجػػو الثالػػث  ،رفػػع  ،أم  :أجمػػس قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة يكسػػؼ :
(كىرفى ىع أ ىىبكٍي ًو ىعمىى اٍل ىع ٍر ً
ش){يكسؼ  }ََُ :يعني  :أجمسيما عمى السرير .
ى
ى

(ٔ) اٌّفشداح ص.ٔٓ2-ٔٓ2
313

كالكجػػو ال اربػػع  ،رفػػع يعنػػي  :عػػرج بػػو  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة النسػػاء
لعيس ػػى ب ػػف مػ ػريـ عمي ػػو الس ػػبلـ ( :ىب ػػؿ َّرفى ىع ػػوي المٌػػوي إًلى ٍي ًو){النس ػػاء  }ُٖٓ :أم :
عرج بنفسو إلى السماء .

كالكجػو الخػامس  ،رفػع يعنػػي  :رتَّػب بعضػيا عمػػى بعػض قكلػو تعػػالى
الدرج ً
ات){غافر  }ُٓ :يعني  :خالؽ السػمكات
في سكرة حـ المؤمف  ( :ىرًفيعي َّ ى ى
رتَّب بعضيا عمى بعض

كالكجو السادس  ،رفع يعني  :فضَّؿ كقكلو تعػالى فػي سػكرة الزخػرؼ
و
ؽ ىب ٍعػ ػ ػ و
فضػ ػ ػػؿ
ضػ ػ ػػيي ٍـ فىػ ػ ػ ٍػك ى
ػض ىد ىر ىجػ ػ ػػات){الزخرؼ  }ِّ :يعنػ ػ ػػي  :ى
(كىرفى ٍع ىنػ ػ ػػا ىب ٍع ى
 :ى
(ُ)
األغنياء عمى الفقراء))
جعػػؿ الرفػػع فػػي الكجػػو األكؿ بمعنػػى قمعنػػا كحبسػػنا فػػي قكلػػو تعػػالى :
ُّ
كر بً ًميثى ًاق ًي ٍـ) كالصحيح َّأنو بمعنى  :أعمينا كما قػاؿ ال ارغػب
( ىكىرفى ٍع ىنا فى ٍكقىيي يـ الط ى
 ،كقػػاؿ ابػػف كثيػػر (( :كذلػػؾ حػػيف امتنع ػكا مػػف االلت ػزاـ بأحكػػاـ التػػكراة كظيػػر
ػببل
منيـ إباء عما جاءىـ بو مكسػى عميػو السػبلـ  ،كرفػع ا﵀ عمػى رؤكسػيـ ج ن
ثـ ألزميـ فالتزمكا كسجدكا كجعمكا ينظركف إلى فكؽ رؤكسػيـ خشػية أف يسػقط

(ِ)
ػت إلييػا مػف فسَّػر الرفػع بغيػر
عمييـ)) كلـ أجد في كتب التفسػير التػي رجع ي
معنى الرفع  ،فما الذم اضػطر الػدامغاني إلػى أف يجعمػو بمعنػى الحػبس غيػر

النية المسبقة في اختبلؽ ىذا الكجو .

كجعؿ الرفػع فػي الكجػو الثػاني بمعنػى  :التشػدد فػي الكػبلـ  ،فػي قكلػو
ًَّ
ص ٍك ًت َّ
النبً ّْي) كىذا الكجو
ىص ىكاتى يك ٍـ فى ٍك ى
تعالى  ( :ىيا أُّىييىا الذ ى
آمينكا ال تىٍرفى يعكا أ ٍ
ؽ ى
يف ى
أيضا بعيد عف داللة المفظ كعف التفسير كأسباب النزكؿ  ،ففي تفسير الطبرم
ن

َّ :أنو ((لما نزلت ىذه اآلية قعد ثابت فػي الطريػؽ يبكػي  ،فمػر بػو عاصػـ بػف
عدم مف بني العجبلف فقاؿ  :مػا يبكيػؾ يػا ثابػت ؟ قػاؿ ليػذه اآليػة  ،أتخ ٌػكؼ

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٕ٘ٗ.ٕٗٙ-
(ٕ) دفغ١ش اٌمشآْ اٌعظٖٕٗ/ٕ ُ١
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(ُ)

ّْت رفيع الصكت  ...ككاف في أذنو صػمـ))
أف تككف نزلت َّ
في  ،كأنا صي ه
شماس كػاف فػي أذنػو كٍقػر (أم
كقاؿ الكاحدم (( :نزلت في ثابت بف قيس بف َّ
ػانا جيػر بصػكتو  ،فربمػػا
 :صػمـ) ككػاف جيػكرم الصػكت  ،ككػػاف إذا كمَّػـ إنس ن

كاف يكمٌـ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ فيتأذل بصكتو فأنزؿ ا﵀ تعالى ىػذه

كنت أرفع صكتي فكؽ صكت النبي
اآلية  ...قاؿ ثابت  :بف قيس  :أنا الذم ي
 ،أنػػا مػػف أىػػؿ النػػار  ،فػػذكر ذلػػؾ لرسػػكؿ ا﵀ صػػمى ا﵀ عميػػو كس ػمنـ  ،فقػػاؿ :
ىػك مػػف أىػؿ الجنػػة))

(ِ)

كالحػديث ركاه مسػػمـ  ،فالقضػية متعمقػة برفػع الصػػكت

ال غير  ،فما الذم إذف حمػؿ الػدامغاني عمػى جعمػو بمعنػى التشػدد فػي الكػبلـ

غير التعمد في اختبلؽ الكجكه ؟

كجعؿ الرفع في الكجو الثالث بمعنى الجمكس في قكلو تعالى  ( :ىكىرفى ىع
ى
أ ىىبكٍيػ ًػو ىعمىػػى اٍل ىعػ ٍػر ً
ش) كالجمػػكس كاف أفػػاد لػػيس ىػػك المعنػػى الم ػراد  ، ،كقػػد نقػػؿ
ى
السػ ّْػدم  ،كالضػػحاؾ  ،كمجاىػػد  ،كقتػػادة  ،كابػػف
الطبػػرم أق ػكاؿ المفس ػريف ُّ :
ػع أ ىىبكٍيػ ًػو ىعمىػػى اٍل ىعػ ٍػر ً
ش) بمعنػػى :
عبػػاس  ،كجمػػيعيـ فسػػركا قكلػػو تعػػالى  ( :ىكىرفىػ ى ى
كرفػػع أبكيػػو عمػػى السػرير  ،فاسػػتعممكا لفػػظ الرفػػع ال لفػػظ الجمػػكس ؛ َّ
ألف المػراد
معنى التشريؼ  ،كىػذا يكػكف بػالرفع ال بػاإلجبلس  ،كلػك أراد الثػاني السػتعمؿ

لفظو .

كجعػػؿ الرفػػع فػػي الكجػػو ال اربػػع بمعنػػى العػػركج فػػي قكلػػو تعػػالى ( :ىبػػؿ
ً
أيضػػا كاف أفػاد لػػيس ىػك المعنػػى المػراد ؛ َّ
ألف المػراد
َّرفى ىعػوي المٌػوي إًلى ٍيػػو) كالعػركج ن
معنى التشريؼ كقد تقدـ قكؿ الراغب (( :يحتمؿ رفعػو إلػى السػماء كرفعػو مػف
حيث التشريؼ)) كلك أراد العركج الستعمؿ لفظو .

كجعػ ىػؿ الرفػػع فػػي الكجػػو الخ ػػامس بمعنػػى الترتيػػب فػػي قكلػػو تع ػػالى :
(رًفيػػع الػ َّػدرج ً
مفيكمػػا مػػف لفػػظ
ات) كماعبلقػػة الرفػػع بالترتيػػب ؟! فيػػك قػػد يكػػكف
ى ي ىى
ن
(ٔ) جاِع اٌت١اْ . ٖٔ2-ٖٔٙ/ٕٙ
(ٕ) أعتاا إٌضٚي ٌٍٛادذ ٞص ٖٕٗ .
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الػػدرجات ال مػػف لفػػظ الرفػػع ؟ لػػذلؾ لػػـ يختمػػؼ المفسػػركف فػػي داللػػة الرفػػع بػػؿ
اختمفػكا فػػي المػراد مػػف الػػدرجات  ،فقػػد قػػاؿ الكاحػػدم (( :كالرفيػػع بمعنػػى ال ارفػػع
كالمعنى َّ :أنو يرفع درجات األنبياء كاألكلياء في الجنة)) (ُ)((كحكى الماكردم
عف بعض المفسريف قاؿ  :معناه  :عظيـ الصفات))

(ِ)

((كقيػؿ  :الػدرجات :

م ارتػب المخمكقػػات  ،أك مصػاعد المبلئكػػة إلػى العػػرش أك السػمكات أك درجػػات

الثكاب))

(ّ)

فأنت ترل َّ
أف الترتيب إف صح ىك معنى الػدرجات ال معنػى الرفػع

ألنيػا يمدرجػة ضػمف التفسػير َّ ،
كىذه التفسيرات جميعيػا مقبكلػة َّ ،
ألنػو مػا أريػد

منيا تعييف المعنى كالقطع بو كما فعؿ الدامغاني  ،بؿ الشرح كاإليضاح .

كمػػا قمتػػو فػػي ىػػذا الكجػػو يقػػاؿ الكػػبلـ نفسػػو فػػي جعػػؿ الرفػػع بمعنػػى

ؽ ىب ٍعػ و
ػض
ضػػيي ٍـ فىػ ٍػك ى
(كىرفى ٍع ىنػػا ىب ٍع ى
التفضػػيؿ فػػي الكجػػو السػػادس فػػي قكلػػو تعػػالى  :ى
ىدرجػ ػ و
ػات) فالتفضػ ػػيؿ –كاف أفػ ػػاد –لػ ػػيس ى ػػك المعنػػػى الم ػ ػراد  ،بػ ػػؿ ىػ ػػك معنػ ػػى
ىى
الدرجات ال معنى الرفع .
-ٙسػػػبحاف  :قػػاؿ الػػدامغاني تفسػػير (سػػبحاف) عمػػى سػػبعة أكجػػو :

الصػػبلة  ،كالعج ػب  ،كالػػذكر  ،كالتكبػػة  ،كاالسػػتثناء  ،كب ػراءة ا﵀ مػػف السػػكء ،
كالتنزيو .

فكجو منيا  ،التسبيح بمعنى  :الصبلة  ،قكلو تعالى في سكرة الركـ :
ً
(فىس ٍػبح َّ ً ً
َّح ًلمَّػ ًػو){
(سػػب ى
صػبً يح ى
ػكف ىكح ى
ػيف تي ٍم يسػ ى
اف المػػو ح ى
ي ى ى
ػيف تي ٍ
كف){الركـ  }ُٕ :مثميػا ى
الحديد {}ُ :الحشر {}ُ :الصؼ  }ُ :يعني  :صمكا ﵀ .
كالكجو الثاني  ،سبحاف  ،يعني  :العجب  ،قكلػو تعػالى فػي سػكرة
بني إسرائيؿ ( :س ٍبح َّ ً
ىس ىػرل بً ىع ٍب ًػد ًه لى ٍيبلن){اإلسػراء  }ُ :يعنػي  :العجػب
ي ى ى
اف الػذم أ ٍ
الذم أسرل بعبده .
(ٔ) اٌٛع١ط ٕٗ٠ٚ 2/ظش ِ :ذاسن اٌذٕض ً٠ص ٗ٘ٓٔ .
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٗ.2ٕ/
(ٖ) أٔٛاس اٌذٕض.ٖ٘/٘ ً٠
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كالكج ػػو الثال ػػث  ،التس ػػبيح  :ال ػػذكر  ،قكل ػػو تع ػػالى ف ػػي س ػػكرة الرع ػػد :
الرٍع يد بً ىح ٍمًد ًه ىكاٍل ىمبلىئً ىكةي ًم ٍف ًخيفىتً ًو){الرعد  }ُّ :يعنػي  :كيػذكر الرعػد
ّْح َّ
( ىكيي ىسب ي
ّْح بً ىح ٍمًد ىؾ){البقرة  }َّ :أم  :نذكرؾ
 ،مثميا في سكرة البقرة  ( :ىكىن ٍح يف ين ىسب ي

كالكجو الرابع  ،التسبيح  :التكبة  ،قكلو سبحانو في سكرة األعػراؼ :
ً
يف){األعراؼ }ُّْ :
(قى ى
اؿ يس ٍب ىح ىان ىؾ تيٍب ي
ت إًلى ٍي ىؾ ىكأ ىىن ٍا أ َّىك يؿ اٍل يم ٍؤ ًمن ى
كالكجو الخامس  ،التسبيح  :االستثناء  ،قكلػو تعػالى فػي سػكرة القمػـ :
َّ
كف){القمـ  }ِٖ :يقكؿ  :ىبلَّ تستثنكف .
(قى ى
اؿ أ ٍىك ىسطييي ٍـ أىلى ٍـ أى يقؿ ل يك ٍـ لى ٍكال تي ىسب ي
ّْح ى
كالكجو السادس  ،سبحاف ا﵀  :براءة ا﵀ عز كجؿ مف السكء  ،قكلػو
ً
ػكت يكػ ّْػؿ ىشػ و
ػكف){يس }ّٖ :
اف الَّػ ًػذم بًىيػ ًػد ًه ىممى يكػ ي
ػيء ىكًالى ٍيػػو تيٍر ىج يعػ ى
تعػػالى ( :فى يسػ ٍػب ىح ى
ٍ
يعني  :براءة ا﵀ مف السكء
كالكجػػو السػػابع  ،التسػػبيح  :التنزيػػو  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة الفػػتح :
(ُ)
(كتيسبّْحكه ب ٍكرةن كأ ً
يبل){الفتح ))}ٗ :
ىص ن
ى ى ي يي ى ى
قػػاؿ ابػػف فػػارس (( :السػػيف كالبػػاء كالحػػاء أصػػبلف  ،أحػػدىما  :جػػنس
مػػف العبػػادة  ،كاآلخػػر  :جػػنس مػػف الس ػعي  ...كمػػف البػػاب التسػػبيح  ،كىػػك
تنزيو ا﵀ جؿ ثناؤه مف كؿ سكء  ،كالتنزيو  :التبعيػد  ،كالعػرب تقػكؿ  :سػبحاف
ًمف كذا  ،أم  :ما أبعده ! قاؿ األعشى :
لما جاءني فخره
أقكؿ َّ

ً
الفاخر
سبحاف ًمف عمقمة

عجبػػا لػػو إذا يفخػػر  ،كىػػذا قريػػب مػػف ذاؾ ؛ َّ
ألنػػو تبعيػػد لػػو
كقػػاؿ قػػكـ  :تأكيمػػو ن
مػػف الفخػػر  ،كفػػي صػػفات ا﵀ جػػؿ كعػػز يسػػبُّكح  ،كاشػػتقاقو مػػف الػػذم ذكرنػػاه ،

((السػ ٍػبح  :المػ ٌػر
َّأنػػو تنػ َّػزه مػػف كػػؿ شػػيء ال ينبغػػي لػػو)) (ِ) كقػػاؿ ال ارغػػب :
َّ
السػريع فػػي المػػاء كفػػي الي ػكاء  ...كالتسػػبيح  :تنزيػػو ا﵀ تعػػالى  ،كأصػػمو المػ ٌػر
(ٔ) اٌٛجةةةٚ ٖٛإٌظةةةائش ص ٕ٠ٚ ٕ22ظةةةش  :اٌٛجةةةٚ ٖٛإٌظةةةائش ٌٍعغةةةىش ٞص ٔٓ2-ٔٓٙ
ٚٚج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٕٕٗ.
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج . ٕٗٙ
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كج ًعؿ ذلؾ في فعؿ الخير  ،كمػا يجعػؿ اإلبعػاد
السريع في عبادة ا﵀ تعالى  ،ي
عام ػا فػػي العبػػادات ق ػكنال كػػاف أك
كج ًعػػؿ التسػػبيح ِّ
فػػي الشػػر فقيػػؿ  :أبعػػده ا﵀  ،ي
ً
فع ػ نػبل أك ني ػػة  ،ق ػػاؿ ا﵀ تع ػػالى  ( :ىفمى ػػكال أَّىن ػػو ىك ػ ً
يف){الص ػػافات :
ػاف م ػ ٍػف اٍل يم ىسبّْح ى
ي ى
ٍ
حمػؿ عمػى ثبلثتيػا  ...كقػاؿ تعػالى
ُّْ} قيؿ  :مف المصميف  ،كاألىكلػى أف يي ى
كح ًمؿ ذلؾ عمى
كف){القمـ  }ِٖ :أم ٌ :
ىبل تعبدكنو كتشكركنو  ،ي
( :لى ٍكال تي ىسب ي
ّْح ى
(ُ)
االستثناء  ،كىك أف يقكؿ  :إف شاء ا﵀))
الذكر  ،كبراءة ا﵀ مف السكء  ،كالتنزيو  ،كما جاء فػي الكجػو الثالػث

كالس ػػادس كالس ػػابع قريبػ ػة م ػػف معن ػػى التس ػػبيح ؛ َّ
ألف التس ػػبيح يعن ػػي ذك ػػر ا﵀
بألفاظ التعظيـ كالتنزيو  ،كاأللفاظ المتقاربػة فػي معانييػا أدخميػا أىػؿ المغػة فػي

باب الترادؼ ال في باب الكجكه .

كقد جعؿ الػدامغاني التسػبيح فػي الكجػو الخػامس بمعنػى االسػتثناء ٌإال

َّأن ػػو ل ػػـ يكض ػػح ى ػػذا المعن ػػى  ،كق ػػد جعم ػػو ال ارغ ػػب كم ػػا تق ػػدـ بمعن ػػى (( :ى ػ ٌػبل
كح ًمػػؿ ذلػػؾ عمػػى االسػػتثناء  ،كىػػك أف يقػػكؿ  :إف شػػاء
تعبدكنػػو كتشػػكركنو  ،ي
(ِ)
ىبل تستثنكف فتقكلكف  :إف شػاء ا﵀
كف) ٌ
ا﵀)) كقاؿ الكاحدم ((( :لى ٍكال تي ىسب ي
ّْح ى
؟ أنكػػر عمػػييـ تػػرؾ االسػػتثناء فػػي قكلػػو تعػػالى ( :أى ٍقسػػمكا لىيصػ ًػرمَّنيا م ً
يف
صػبًح ى
ىي ى ٍ ي ى ي ٍ
ػبيحا ؛ َّ
ألنػػو تعظػػيـ
كسػ ّْمي االسػػتثناء تسػ ن
{ُٕ} ىكال ىي ٍسػػتىثٍين ى
كف){القمـ  }ُٖ-ُٕ :ي
﵀ كاق ػرار َّ
ػيئا ٌإال بمشػػيئة ا﵀ تعػػالى))(ّ) كجعػػؿ
بأنػػو ال يقػػدر أحػػد أف يفعػػؿ شػ ن
الزمخشػػرم التسػػبيح فػػي ىػػذه اآليػػة بمعنػػى  :ذكػػر ا﵀ كقػػاؿ (( :كقيػػؿ  :الم ػراد

بالتسػػبيح االسػػتثناء اللتقائيمػػا فػػي معنػػى التعظػػيـ ﵀ ؛ َّ
ألف االسػػتثناء تفػػكيض

إلي ػػو  ،كالتس ػػبيح تنزي ػػو ل ػػو  ،كك ػػؿ كاح ػػد م ػػف التف ػػكيض كالتنزي ػػو تعظ ػػيـ))
(ٔ) اٌّفشداح ص .ٕٕ2
(ٕ) اٌّفشداح ص .ٕٕ2
(ٖ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٗ. ٖٖ2/
(ٗ) اٌىشاف ٕٗ٠ٚ ٘24/ظش  :أٔٛاس اٌذٕضِٚ ٕٖ٘/٘ ً٠ذاسن اٌذٕض ً٠ص . ٕٔٙ2
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(ْ)

كالصحيح فيما يبدك َّ
كف) ال يثنػكف عمػا
أف المراد مف قكلو تعػالى  ( :ىكال ىي ٍسػتىثٍين ى
ىمكا بو مف منع المساكيف(ُ) أم  :ىأنيـ نككا كعزمكا أف يحرمكا كؿ الناس مف

خيرات جنتيـ  ،كال يسثنكا مف ذلؾ حتػى المسػاكيف مػنيـ  ،فاسػتثنيت الشػيء
َّ
ػرد(ِ) كالتسػبيح
ػؼ كال ٌ
ػي  ،كىػك الك ٌ
مف الشيء  :حاشيتو  ،كأصؿ االستثناء الث ٍن ي
حتى لػك كػاف المػراد منػو قػكليـ  :إف شػاء ا﵀  ،فيػك يعنػي التسػبيح بعينػو كمػا
تبيَّف

ػاؿ
كجعؿ التسبيح في الكجو الرابع بمعنى التكبة فػي قكلػو تعػالى ( :قى ى
ً
يف) كمف المغػك جعػؿ التسػبيح بمعنػى التكبػة
يس ٍب ىح ىان ىؾ تيٍب ي
ت إًلى ٍي ىؾ ىكأ ىىن ٍا أ َّىك يؿ اٍل يم ٍؤ ًمن ى

؛ َّ
ػؾ) ؛ ل ػػذلؾ نج ػػد المفسػ ػريف يفس ػػركف
ػت إًلى ٍي ػ ى
ألن ػػو ق ػػد ذكرى ػػا بع ػػده بمفظي ػػا (تيٍب ػ ي
( يس ٍب ىح ىان ىؾ) بغير معنى التكبة فقد فسرىا الطبرم بقكلو (( :تنزيينا لؾ يا رب ،
كتبرئة أف يراؾ أحد فػي الػدنيا ثػـ يعػيش))

(ّ)

حتػى فصػؿ الكاحػدم بينيمػا فػي

ػؾ) ع ػػف
ػت إًلى ٍي ػ ى
التفس ػػير فق ػػاؿ ((( :قى ػ ى
ػاؿ يس ػ ٍػب ىح ىان ىؾ) تنزيين ػػا ل ػػؾ ع ػػف الس ػػكء (تيٍب ػ ي
مسألتي ؛ كذلؾ َّأنو سأليا مف غير استئذاف مف ا﵀  ،فمذلؾ تػاب)) (ْ) فػالمراد
(ٓ)

كم ػػا قػػاؿ اب ػػف عطي ػػة  ،أك ((تنزيينػػا

مػػف التس ػػبيح ىن ػػا ((أم  :تنزيينػػا ل ػػؾ))
كتعظيمػػا كاجػػبلالن)) (ٔ) كمػػا قػػاؿ ابػػف كثيػػر ،أك ((أنزىػػؾ تنزيينػػا)) (ٕ) كمػػا قػػاؿ
ن

(ٔ) ٕ٠ظش  :سٚح اٌّعأ.ٖٗ/ٔ٘ ٟ
(ٕ) ٕ٠ظش ٌ :غاْ اٌعشا ٖٚ ٘ٓ/دا اٌعشٚط ٔ٘ٔ/ٖ2
(ٖ) جاِع اٌت١اْ . ٙ2/4
(ٗ) اٌٛع١طٕ. ٗٓ2/
(٘) اٌّذشس اٌٛج١ض ي ٟدفغ١ش اٌىذاا اٌعض٠ض ٕ.ٗ٘ٔ/
( )ٙدفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ. ٖٗٔ/ٖ ُ١
( )2يذخ اٌمذ٠ش ٕ. ٖٔٓ/
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(ُ)

كمػ ػػا قػ ػػاؿ

الشػ ػػككاني  ،أك ((تنزيينػ ػػا لػ ػػؾ مػ ػػف مشػ ػػابية خمقػ ػػؾ فػ ػػي شػ ػػيء))
(ِ)
((تعظيما لىمارأل))
اآللكسي  ،ككاف المراد مف ىذا التسبيح بعد ما أفاؽ
ن

كجع ػػؿ التس ػػبيح ف ػػي الكج ػػو األكؿ بمعن ػػى الص ػػبلة ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى :
ً
(فىس ػ ٍػبح َّ ً ً
كف) كالتق ػػدير  :ص ػػمكا ﵀  ،كى ػػذا
صػ ػبً يح ى
ػكف ىكح ػ ى
ػيف تي ٍم يس ػ ى
اف الم ػػو ح ػ ى
ي ى ى
ػيف تي ٍ
أيض ػػا فػػي بع ػػض كتػػب التفس ػػير  ،إنمػػا أري ػػد منػػو معن ػػاه
المعنػػى كاف قي ػػؿ بػػو ن
المكضكع لو  ،فمك كاف المراد منػو الصػبلة  ،لجػاء بمفظػو  ،كقػاؿ كمػا ق ٌػدره :
صمكا ﵀  ،قاؿ الزمخشػرم (( :كالمػراد مػف التسػبيح ظػاىره الػذم ىػك تنزيػو ا﵀
مف السكء كالثناء عميو بػالخير فػي ىػذه األكقػات لمػا يتجػدد فييػا مػف نعمػة ا﵀

الظػػاىرة)) (ّ) كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ َّأنػػو عطػػؼ الحمػػد عمػػى التسػػبيح قػػاؿ تعػػالى :
السػػماك ً
ً
ً
(فىسػ ٍػبح َّ ً ً
ات
ص ػبً يح ى
ػكف ىكحػ ى
ػيف تي ٍم يسػ ى
اف المػػو حػ ى
ي ى ى
ػيف تي ٍ
كف {ُٕ} ىكلىػػوي اٍل ىح ٍمػ يػد فػػي َّ ى ى
ً
كاألر ً ً
اف
ػيف تي ٍ
كف){ال ػػركـ  }ُٖ-ُٕ :فقكل ػػو تع ػػالى (فى يسػ ػ ٍػب ىح ى
ظ ًي ير ى
ض ىك ىعش ػػيِّا ىكح ػ ى
ى ٍ
المَّػ ًػو) إخبػػار فػػي معنػػى األمػػر بتنزيػػو ا﵀ تعػػالى كالثنػػاء عميػػو فػػي ىػػذه األكقػػات
التػػي تظيػػر فييػػا قدرتػػو كتتجػػدد فييػػا نعمتػػو  ...كتخصػػيص التسػػبيح بالمسػػاء

كالصباح ؛ َّ
ألف آثار القدرة كالعظمة فييما أظير  ،كتخصيص الحمػد بالعشػي

الذم ىك آخر النيار مف عشى العيف  :إذا نقػص نكرىػا  ،كالظييػرة التػي ىػي
كسطو ألف يتجدد فييما النعـ أكثر))

(ْ)

(ٓ)

اف) يعن ػػي  :عج ػػب))
ق ػػاؿ مقات ػػؿ  ((( :يس ػ ٍػب ىح ى
الكممػػة  ،قاليػػا مػػف غي ػػر تكضػػيح كتعميػػؽ فتمقفي ػػا الػػدامغاني ليجعميػػا الكج ػػو
الثاني لمتسبيح في قكلو تعالى ( :س ٍبح ًَّ
ىس ىرل بً ىع ٍبًد ًه لى ٍيبلن) عمى الرغـ
ي ى ى
اف الذم أ ٍ
(ٔ) سٚح اٌّعأ.ٗ٘/٘ ٟ
(ٕ) أٔٛاس اٌذٕض.ٖٖ/ٖ ً٠
(ٖ) اٌىشاف ٖٕ٠ٚ ٗ٘ٙ/ظش ِ :ذاسن اٌذٕض ً٠ص ٗٓ.4
(ٗ) أٔٛاس اٌذٕض.ٕٖٓ/ٗ ً٠
(٘) دفغ١ش ِمادً ٕ. ٕٗٙ/
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كل ػػـ ي ػػذكر غي ػػر ى ػػذه

مف َّ
ػت إلػى معػاني
أف ىذا الكجػو لػـ يقػؿ بػو أىػؿ المعػاني كالتفسػير  ،فقػد رجع ي
القػرآف لمفػراء كاألخفػػش كالزجػػاج كمجػػاز القػرآف ألبػػي عبيػػدة  ،كتفسػػير غريػػب
القرآف البف قتيبة  ،كتفسير الطبرم  ،كالكاحدم  ،كالزمخشرم  ،كابف عطية ،

كابف الجكزم  ،كالقرطبي  ،كأبػي حيػاف األندلسػي  ،كابػف كثيػر  ،كالشػككاني
 ،كاآللكسػػي  ،فمػػـ أجػػد أحػ نػدا مػػنيـ قػػاؿ أك نقػػؿ تفسػػير التسػػبيح فػػي أكؿ سػػكرة
اإلسراء بمعنى العجب .
اف
فقػد أجمػع المفسػػركف عمػى تفسػػير التسػبيح فػي قكلػػو تعػالى  ( :يسػ ٍػب ىح ى
َّ ً
ىس ػ ىػرل بً ىع ٍب ػ ًػد ًه لى ػ ٍػيبلن) َّ
بأن ػػو يعن ػػي  :تنزي ػػو ا﵀ م ػػف الس ػػكء كم ػػف ك ػػؿ عي ػػب
ال ػػذم أ ٍ
كقصكر كنقص كمف كؿ شيء ال ينبغي لو

(ُ)

كىذا ىػك معنػاه أينمػا كرد فػي

أف أص ػػحاب كتػػب الكج ػػكه اختمق ػكا لمف ػػظ (سػػبحاف) أكج ػػو
الق ػرآف الك ػريـ ٌ ،إال ٌ
الذكر  ،كبراءة ا﵀ مف السكء  ،كالتنزيو  ،بجعمو بمعاني مرادفاتو  ،كاختمقكا لو
أكجػػو الص ػػبلة  ،كاالس ػػتثناء  ،كالعج ػػب  ،كالتكب ػػة  ،بجعم ػػو بمع ػػاني م ػػا أف ػػاد ،

كخالفت معناه المراد .
ٍ
ػحر  :قػػاؿ ابػػف فػػارس (( :السػػيف كالحػػاء كال ػراء أصػػكؿ ثبلثػػة
ِّ -ٚ
السػ ْ

متباينة  ،أحدىا  :عضك مػف األعضػاء  ، ،كاآلخػر  :ىخ ٍػدع كشػبية  ،كالثالػث
السػ ٍػحر(بالفتح)  ،كىػػك مػػا لصػػؽ بػػالحمقكـ
 :كقػػت مػػف األكقػػات  ،فالعضػػك َّ :
ّْحر(بالكسػػر)  ،قػػاؿ قػػكـ  :ىػػك
كالمػػرمء مػػف أعمػػى الػػبطف  ...ك َّ
أمػػا الثػػاني فالس ٍ

إخراج الباطؿ في صكرة الحؽ  ،كيقاؿ  :ىك الخديعة  ،كاحتجكا بقكؿ القائؿ
فإف تسألينا فيـ نحف َّ
فإننا

الم ىسح ً
َّر
عصافير مف ىذا األناـ ي

َّ
الم ىسػػحَّر الػذم يج ًعػؿ لػػو
كأنػو أ ارد المخػدكع الػذم خدعتػػو الػدنيا كغرتػو  ،كيقػاؿ ي
السػ ىػحر
السػ ٍػحرة  ،كىػػك قبػػؿ الصػػبح  ،كجمػػع َّ
فالسػ ىػحر  ،ك ُّ
أمػػا الكقػػت َّ
ىسػ ٍػحر  ،ك َّ
(ٔ) ٕ٠ظش  :جاِع اٌت١اْ ِ٘ٔٚ ٘/عأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٌٍضجا ٖٚ ٔ2ٗ/اٌٛع١ط ٌٍٛادذٞ
ٍِٖٚ 4ٖ/خةةض إعةةشاا اٌمةةشآْ ٌٍذتش٠ةةض ٞص ٚ ٔ٘2اٌىشةةاف ِٕٚ ٕٙٔ/ةةذاسن اٌذٕض٠ةةً
ص ٘ٔٚ ٙاٌّذةةةةةشس اٌةةةةةٛج١ض ٖٚ ٖٗ٘/صاد اٌّغةةةةة١ش ٘ٚ ٖ/اٌجةةةةةاِع ألدىةةةةةاَ اٌمةةةةةشآْ
٘ٚٔٗ2/يذخ اٌمذ٠ش ٖ. ٕ٘٘/
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أسػػحار))

(ُ)

كىػػذه األصػػكؿ الثبلثػػة التػػي تمثػػؿ ثبلثػػة معػػاف متباينػػة تعػػكد إلػػى

َّحر(بفتح السيف كسككف الحاء)
ثبلثة صيغ مختمفة الحركة  ،فالعضك مف الس ٍ
السػ ىػحر (بفػػتح
ّْحر(بكسػػر السػػيف كسػػككف الحػػاء) كالكقػػت مػػف َّ
كالخديعػػة مػػف الس ٍ
السيف كالحاء) .
السػ ػ ػ ٍػحر يقػ ػ ػػاؿ عمػ ػ ػػى معػ ػ ػػاف  ،األكؿ  :الخػ ػ ػػداع
كقػ ػ ػػاؿ ال ارغػ ػ ػػب (( :ك ّْ
كتخيػػيبلت ال حقيقػػة ليػػا نحػػك مػػا يفعمػػو الم يشػػعبًذ (المشػػعكذ) بصػػرؼ األبصػػار

عمػػا يفعمػػو لخفػػة يػػد  ...كالثػػاني  :اسػػتجبلب معاكنػػة الشػػيطاف  ...كالثالػػث :

اسـ لفعؿ يزعمكف َّأنو مف قكتػو ّْ
ػار
يغيػر الصػكر كالطبػائع فيجعػؿ اإلنسػاف حم نا
السػ ٍػحر :
 ،كال حقيقػػة لػػذلؾ عنػػد
المحصػػميف))(ِ) ((كقػػاؿ بعػػض أىػػؿ العمػػـ ّْ :
ّْ
اسـ لما لطؼ كخفي سببو))

(ّ)

الس ػ ػ ٍحر عمػ ػػى خمسػ ػػة أكجػ ػػو  :العمػ ػػـ ،
كقػ ػػاؿ الػ ػػدامغاني (( :تفسػ ػػير ّْ
كالكذب  ،كاألخذ بالعيف  ،كالجنكف  ،كالصرؼ عف الحؽ .

فكجو منيا السحر  :العمـ  ،قكلو تعالى في سكرة الزخرؼ  ( :ىكقىاليكا ىيا
أىيُّيا الس ً
كف){الزخرؼ  }ْٗ :يعنػي
َّاح ير ٍادعي لىىنا ىرب ى
َّؾ بً ىما ىع ًي ىد ًع ى
ند ىؾ إًَّن ىنا لى يم ٍيتى يػد ى
ى
 :العالـ .
كالكجػػو الثػػاني  ،السػػحر  :الكػػذب  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة األعػراؼ :
( ىك ىجاءكا بً ًس ٍح ور ىع ًظ ويـ){األعراؼ  }ُُٔ :يعني  :بكذب عظيـ
كالكجػ ػػو الثالػ ػػث  ،السػ ػػحر  :األخػ ػػذ بػ ػػالعيف قكلػ ػػو تعػ ػػالى فػ ػػي سػ ػػكرة
الن ً
ىع يػي ىف َّ
ػاس){األعراؼ  }ُُٔ :يعنػي  :أخػذكا
األعراؼ  ( :ىفمى َّما أىٍلقى ٍػكٍا ىس ىػح يركٍا أ ٍ
أعيف الناس

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٕٓٗ٠ٚ ٖٗٔ-ظش  :اٌّفشداح ص ٖٖٕ .
(ٕ) اٌّفشداح ص ٖٖٕ.
(ٖ) ٔض٘ج األع ٓ١ص . ٔ٘2
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كالكجو الرابع  ،المسحكر  :المجنكف  ،قكلػو تعػالى ( :كقى ى َّ ً
كف
ػاؿ الظػال يم ى
ى
كر){الفرقاف }ٖ :
كف إًال ىريج نبل َّم ٍس يح نا
إًف تىتَّبً يع ى
كالكجو الخامس  ،السحر  :الصرؼ  ،قكلو تعالى في سكرة المؤمنػكف

كف){المؤمنكف ))}ٖٗ :
 ( :يق ٍؿ فىأَّىنى تي ٍس ىح ير ى
كذكػػر الفيركزآبػػادم ىػػذه األكجػػو بش ػكاىدىا  ،كأضػػاؼ إلييػػا الػػكجييف
(ُ)

أم  :تيصرفكف عف الحؽ

اآلتيػػيف (( :السػػادس  ،بمعنػػى  :اإلح ػكاج إلػػى الطعػػاـ كالش ػراب ( :قىػػاليكا إًَّن ىمػػا
ىنت ًم ىف اٍل يم ىسح ً
يف){الشعراء }ُّٓ :
أ ى
َّر ى
كالسػابع  ،بمعنػى  :آخػر الميػؿ  ،كمقدمػة الصػبح ( :إًَّنػا أ ٍىر ىسػٍم ىنا ىعمىػ ٍػي ًي ٍـ
ً
آؿ ليػ ػ ػ ػ ػ و
ح ً
يف
اصػ ػ ػ ػ ػ نػبا ًإ ٌال ى
ػكط َّنج ٍ
َّي ىنػ ػ ػ ػ ػ ي
ى
ػاىـ بً ىسػ ػ ػ ػ ػ ىػح ور){القمر  ( : }ّْ :ىكاٍل يم ٍسػ ػ ػ ػ ػػتى ٍغف ًر ى
(ِ)
ىس ىح ًار){آؿ عمراف ))}ُٕ :
بًاأل ٍ

كالكجو األكؿ الذم جعمكا فيو السحر بمعنى العمـ في قكلو تعالى :
(كقىاليكا يا أىيُّيا الس ً
كف) أريد بو
َّاح ير ٍادعي لىىنا ىرب ى
َّؾ بً ىما ىع ًي ىد ًع ى
ند ىؾ إًَّن ىنا لى يم ٍيتى يد ى
ى ى
ى
كصؼ مكسى عميو السبلـ َّ
بأنو الساحر  ،كىذا خطاب قكمو لو كقد ((كانكا
يسمكف العمماء سحرة فنادكه بذلؾ عمى سبيؿ التعظيـ  ...ككاف الساحر فييـ
(ّ)

فكصفكا العمـ بالسحر  ،ال

عظيما يكقٌركنو  ،كلـ يكف السحر صفة ذـ))
ن
السحر بالعمـ  ،فيدخؿ ىذا الكجو ضمف الدراسة المعككسة  ،كالتشبيو
كالمجاز  ،كىذا كمو خارج عف باب الكجكه .

كجعمكا السحر في الكجو الثاني بمعنى  :الكذب في قكلو تعالى :
( ىك ىجاءكا بً ًس ٍح ور ىع ًظ ويـ) كالكذب –كاف أفاد كجاز كصؼ السحر بو – لـ يكف
ىك المعنى المقصكد ؛ َّ
بأعـ كأعظـ مف ذلؾ  ،قاؿ الطبرم :
ألنو قد يكصؼ ٌ
(ٔ) اٌٛجةةةٚ ٖٛإٌظةةةائش ص ٕٓ٠ٚ ٕ2ٔ-ٕ2ظةةةش ٚ :جةةة ٖٛاٌمةةةشآْ ٌٍذ١ةةةش ٞص ٕٕٕٔ٘٘-
ٔٚض٘ج األع ٓ١ص . ٔ٘2
(ٕ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٖ. ٕٓٓ/
(ٖ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ . 2ٓ-ٙ4/ٔٙ
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(((بً ًس ٍح ور ىع ًظ ويـ) بتخييؿ عظيـ كثير مف التخييؿ كالخداع)) (ُ )كىذا ىك
عرفو أىؿ المغة .
السحر كما َّ
كجعم ػكا السػػحر فػػي الكجػػو الثالػػث بمعنػػى  :األخػػذ بػػالعيكف فػػي قكلػػو

الن ً
ىعيي ىف َّ
اس) كجعمػو الفيركزآبػادم ((بمعنػى  :ربػط
تعالى  ( :ىفمى َّما أىٍلقى ٍكٍا ىس ىح يركٍا أ ٍ
العيػػكف))(ِ)كىػػذا ىػػك السػػحر بعينػػو ؛ َّ
ألف أخػػذ األعػػيف أك ربطيػػا ال يكػػكف ٌإال
بفعمػػو ؛ لػػذلؾ جعػػؿ ابػػف الجػػكزم السػػحر فػػي ىػػذه اآليػػة بمعنػػى (( :السػػحر

المعركؼ الذم يأخذ بالعيف كالقمب))

(ّ)

كجعمىػػكا السػػحر فػػي الكجػػو ال اربػػع بمعنػػى  :المجنػػكف فػػي قكلػػو تعػػالى :
(كقى ى َّ ً
كر) كىػذا الكجػو –كاف أفػاد-لػـ يكػف
ػح نا
كف ًإال ىريج نبل َّم ٍس ي
كف ًإف تىتَّبً يع ى
اؿ الظال يم ى
ى
ىك المعنى المراد  ،كلك أراده الستعمؿ لفظو كقػاؿ كمػا ق ٌػدركا  ،كقػد ذىػب أبػك
عبيػػدة إلػػى َّ
السػ ٍػحر (بفػػتح السػػيف كسػػككف الحػػاء) أم :
أف المسػػحكر ىنػػا مػػف َّ
الذم لػو رئػة ((ككػذلؾ كػؿ دابػة أك طػائر أك بشػر يأكػؿ فيػك مسػحكر َّ ...
ألف

أىؿ السماء ال يأكمكف  ،فأرادكا أف يككف ممى نكا))

(ْ)

كأنكر ابف قتيبة قكؿ أبػي

ػت أدرم مػػا اضػػطره إلػػى ىػػذا التفسػػير المسػػتكره  ،كقػػد
عبيػػدة كقػػاؿ (( :كلسػ ي
س ػبؽ التفسػػير مػػف السػػمؼ بمػػا ال اسػػتكراه فيػػو  ،قػػاؿ مجاىػػد فػػي قكلػػو ( :إً ٌال
(ٓ)

ػدكعا ؛ َّ
السػ ػ ٍػحر حيمػ ػػة كخديعػ ػػة))
ػح نا
ألف ّْ
كر) أم  :مخػ ػ ن
ىريجػ ػ نػبل َّم ٍسػ ػ ي
الطبرم قكؿ أبػي عبيػدة َّ
بأنػو ((غيػر بعيػد عػف الصػكاب)) (ٔ)كافتصػر الكاحػدم
ككصػ ػػؼ

مخدكعا  ،كالمسحكر الػذم قػد
كر)
عمى القكؿ الثاني كقاؿ ((( :إًال ىريج نبل َّم ٍس يح نا
ن

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕ٠ٚ ٕ2/4ظش  :اٌٛع١ط ٕٚ ٖ4٘/اٌىشاف ٕٚ ٖٙ/اٌجةاِع ألدىةاَ اٌمةشآْ
.ٔ22/4
(ٕ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٖ. ٕٓٓ/
(ٖ) ٔض٘ج األع ٓ١ص . ٔ٘2
(ٗ) ِجاص اٌمشآْ ص . ٔٗٙ
(٘) دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص .ٕ٘ٙ
( )ٙجاِع اٌت١اْ ٘ٔ. ٕٔٔ/
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يس ًحر كاختمط عميو أمره)) (ُ)كنقػؿ الزجػاج كغيػره القػكليف كرجحػكا القػكؿ الثػاني
 ،كفسػػركا المسػػحكر فػػي اآليػػة بمعنػػى الخػػداع أك الػػذم قػػد يسػ ًػحر(ِ) كىػػذا ىػػك
ّْحر المعركؼ .
الس ٍ
كجعمػكا السػػحر فػػي الكجػػو الخػػامس بمعنػى الصػػرؼ فػػي قكلػػو تعػػالى :

كف) كق ػػد جع ػػؿ الفػ ػراء  :تيس ػػحركف  ،كتيصػ ػرفكف  ،كتيؤفك ػػكف
( يقػ ػ ٍؿ فىػ ػأَّىنى تي ٍس ػ ىػح ير ى
(ّ)
أم كجػو
كف) َّإنمػا معنػاه  :فمػف ّْ
بمعنى كاحد كقاؿ الطبػرم ((( :فىػأَّىنى تي ٍس ىػح ير ى
هي َّ
ػحيحا))
خيػػؿ إلػػيكـ الكػػذب حقِّػػا كالفاسػػد صػ ن
ما تقدـ .

(ْ)

كىػػذا ىػػك السػػحر الػػذم بمعنػػى

أم ػػا الكج ػػو الس ػػادس ال ػػذم أض ػػافو الفيركزآاب ػػادم كى ػػك جعم ػػو الس ػػحر
ك َّ
ػت ًم ىػف
بمعنػى  :اإلحػكاج إلػى الطعػاـ كالشػراب فػي قكلػو تعػالى ( :قىػاليكا إًَّن ىمػا أىن ى
اٍل يم ىسػػح ً
السػ ٍػحر(بفتح السػػيف كسػػككف الحػػاء) بمعنػػى الرئػػة ال مػػف
يف) فيػػك مػػف َّ
َّر ى
ّْحر(بكسػػر السػػيف كسػػككف الحػػاء) بمعنػػى الخدعػػة  ،أم  :ىػػك مػػف صػػيغة
الس ٍ

أخرل  ،يضاؼ إلى ذلؾ َّ
أف ىذا المعنى لـ يعيّْنو أىؿ التفسػير فقػد أجػازكا أف
يكػػكف ( ًمػ ىػف اٍل يم ىسػػح ً
السػ ٍػحر  :الرئػػة  ،أم َّ :إنمػػا أنػػت
((مػػف لػػو ىسػ ٍػحر ،ك َّ
َّر ى
يف) ى
ّْػحر)  ،كالمعنػى  :مػف قػد
بشر مثمنا  ،كجػاز أف يكػكف مػف
َّ
المفعمػيف مػف (الس ٍ
(ٓ)
يس ًحر مرة بعد مرة))

(ٔ) اٌٛع١ط ٖ.ٔٔٔ/
(ٕ) ٕ٠ظةةش ِ :عةةأ ٟاٌمةةشآْ ٚإعشاةةةٗ ٖٚٔ44/اٌٍّخةةض يةة ٟإعةةشاا اٌمةةشآْ اٌىةةش ُ٠ص
ٕٚٔ2اٌىشةةةاف ٕٚ ٙٗ٘/اٌّذةةةشس اٌةةةٛج١ض ٖٚ ٗٙٔ/اٌةةةذس اٌّظةةة ْٛيةةة ٟعٍةةة َٛاٌىذةةةاا
اٌّىٕٖٙٙ/2 ْٛ
(ٖ) ٕ٠ظش ِ :عأ ٟاٌمشآْ ٕ. ٔٗٗ/
(ٗ) جاِع اٌت١اْ ٕ٠ٚ ٙٔ/ٔ2ظش  :اٌٛع١ط ٖٕ4ٙ/
(٘) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٌٍضجا ٕٗ٠ٚ 2٘/ظش  :جةاِع اٌت١ةاْ ٚ ٕٔٓ-ٔٔ4/ٔ4اٌٛعة١ط
ٖٚ ٖٙٓ/صاد اٌّغ١ش . ٘ٓ/ٙ
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ككػذلؾ الكجػػو السػػابع الػػذم أضػػافو الفيركزآبػػادم الػػذم جعمػػو بمعنػػى :
آخػػر الميػػؿ  ،كمقدمػػة الصػػبح فػػي قكلػػو تعػػالى ( :إًَّنػػا أىرسػٍم ىنا عمىػ ٍػي ًيـ ح ً
اصػ نػبا إً ٌال
ٍى ى ٍ ى
ً
آؿ ليػ و
ىسػ ىػح ًار) فيػػك مػػف
ى
ػكط َّنج ٍ
َّي ىنػ ي
ػاىـ بً ىسػ ىػح ور) كقكلػػو تعػػالى  ( :ىكاٍل يم ٍسػػتى ٍغف ًر ى
يف بًاأل ٍ

ّْحر(بكسػر السػيف كسػككف الحػاء) فيػك
َّحر (بفتح السػيف كالحػاء) ال مػف الس ٍ
الس ى
أيضا ؛ لذلؾ ال يصح جعؿ المعنييف السادس كالسابع مف
مف صيغة مختمفة ن

السػ ٍػحر ؛ َّ
ألنيمػػا ليسػا مػػف ىػػذه الصػيغة مػػف حيػػث الحركػة  ،كقػػد تقػػدـ :
أكجػو ّْ
َّ
ػرت فػػي مكاضػػع مػػف
((أف معنػػى الكجػػكه كالنظػػائر أف تكػػكف الكممػػة كاحػػدة يذ ًكػ ٍ
القرآف الكريـ عمى لفظ كاحد كحركة كاحدة))

(ُ)

أف األكج ػ ػػو  :العم ػ ػػـ  ،كالك ػ ػػذب  ،كالجن ػ ػػكف ،
مم ػ ػػا تق ػ ػ ٌػدـ ذكػ ػ ػره تب ػ ػ ٌػيف ٌ
ػؽ  ،كاف أفػػادت معانييػػا  ،لػػـ تكػػف ىػػي المعنػػى المقصػػكد ،
كالصػػرؼ عػػف الحػ ٌ

كج ٍعػ يؿ
أما الكجياف المذاف أضافيما الفيرزأبادم فيما مف صػيغتيف مختمفتػيف  ،ى
ٌ
أف بقيػػة األكجػػو السػػتة ال
السػػحر فػػي الكجػػو الثالػػث يعنػػي السػػحر بعينػػو يعنػػي ٌ

ػت بط ػريقتيف  :بطريقػػة
تعنػػي السػػحر بعينػػو  ،فيػػي إذف أكجػػو مختمقػػة  ،اختيمقػ ٍ
ذك ػػر م ػػا أف ػػاد كخ ػػالؼ المعن ػػى المػ ػراد  ،كبطريق ػػة اخ ػػتبلؼ المع ػػاني الخ ػػتبلؼ
الصيغة .

الطريقة الثالثة  ،جعؿ المفظ بمعاني لوازمو  ،أو بمعاني ما يمزـ منيا معناه

مف ذلؾ ما كاف مف كجكه األلفاظ اآلتية :

ٔ-أحاط  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير (أحاط) عمى أربعة أكجو ،

العمـ  ،كالجمع  ،كاليبلؾ  ،كاالشتماؿ مف جكانب الشيء  ،فكجو منيا

ىحاطى بً ىما لى ىد ٍي ًي ٍـ
(أحاط) يعني  :عمـ  ،قكلو تعالى في سكرة الجف  ( :ىكأ ى
صى يك َّؿ ىش ٍي وء ىع ىد ندا){الجف  }ِٖ :أم  :عمـ بما لدييـ  ،ككقكلو تعالى :
ىكأ ٍ
ىح ى

(ٔ) ٔض٘ج األع ٓ١إٌٛاظش ص ٕٔ .
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ً
كف بً ىش ٍي وء ّْم ٍف ًعٍم ًم ًو){البقرة  }ِٓٓ :أم  :ال يعممكف بشيء مف
( ىكالى ييحيطي ى
معمكماتو ٌإال بما شاء .
كالكجو

البقرة ( :كالمٌوي
فتمحقيـ العقكبة

الثاني  ،اإلحاطة يعني  :الجمع  ،قكلو تعالى في سكرة
ً
ً
يف){البقرة  }ُٗ :أم  :يجمعيـ يكـ القيامة
يمحيطه بًاٍلكاف ًر ى
 ،قالو مجاىد .

كالكجو الثالث  ،اإلحاطة  :اليبلؾ  ،قكلو تعالى في سكرة البقرة :
ت بً ًو ىخ ًطي ىػئتيوي){البقرة  }ُٖ :يقكؿ  :أىمكو شركو  ،مثميا في سكرة
ىحا ى
طٍ
( ىكأ ى
الكيؼ  ،قكلو تعالى ( :كأ ً
ط بًثى ىم ًرًه){الكيؼ  }ِْ :ىمكت ثمرتو .
يحي ى
ى

كالكجو الرابع  ،اإلحاطة  :يعني االشتماؿ عمى الشيء كاالحتكاء مف
ً َّ ً ً
يف ىن نا
ىحاطى
جكانبو كميا  ،قكلو تعالى في سكرة الكيؼ ( :إًَّنا أ ٍ
ار أ ى
ىعتى ٍد ىنا لمظالم ى
بً ًي ٍـ يس ىرًادقييىا){الكيؼ  }ِٗ :أم  :سرادؽ النار تحيط بيـ  ،ككقكلو تعالى في
ً
ً
يف){العنكبكت  )ُ())}ْٓ :كمثؿ
سكرة العنكبكت  ( :ىكًا َّف ىجيىنَّ ىـ لى يمحيطىةه بًاٍل ىكاف ًر ى
(ّ)
ىذا قاؿ ابف الجكزم(ِ) كالفيركزآبادم
قاؿ الراغب (( :الحائط  :الجدار الذم يحكط بالمكاف))

(ْ )

كقاؿ

ابف الجكزم (( :اإلحاطة  :االستدارة بالشيء مف جميع جكانبو  ،كيقاؿ

لمبستاف  :الحائط ؛ َّ
كثير مف الثمار))
ألنو يجمع نا
ىذا ىك معنى (أحاط) كما ذكره أصحاب كتب الكجكه ىي ليست
(ٓ)

أكجو اإلحاطة كاَّنما ىي معاني لكازمو  ،فمف أحاط بالشيء عمـ بما أحاطو ،
َّ
كتمكف مف جمعو  ،كمف إىبلكو إذا أراد  ،فقد جعمكا (أحاط) بمعنى العمـ كما
(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٘ٗ .
(ٕ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص . ٕ4
(ٖ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ.ٕٔٙ/
(ٗ) اٌّفشداح ص ٕٗٔ .
(٘) ٔض٘ج األع ٓ١ص . ٕ4
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ىحاطى بً ىما لى ىد ٍي ًي ٍـ) ألنيـ جعمكا اآلية
جاء في الكجو األكؿ في قكلو تعالى  ( :ىكأ ى
بمعنى  :كأحاط بما لدييـ مف عمـ  ،ككذلؾ جعمكه بمعنى العمـ في قكلو
ً
كف بً ىش ٍي وء ّْم ٍف ًعٍم ًم ًو) لمتصريح بالمحاط بو كىك عممو
تعالى  ( :ىكالى ييحيطي ى
سبحانو كتعالى .
كجعمكه بمعنى الجمع في الكجو الثاني في قكلو تعالى ( :كالمٌوي يم ًحيطه
ً
يف) َّ
ألنو أريد بالمعنى المتعمؽ بالمحاط بيـ كىـ الكافركف  ،كجعؿ
بًاٍلكاف ًر ى

اإلحاطة بالكافريف بمعنى جمعيـ يكـ القيامة يي َّ
عد مف لكازمو ؛ َّ
ألف مف أحاط
بقكـ فقد جمعيـ ؛ أك يدخؿ في باب المجاز(ُ) كا﵀ سبحانو قاؿ عف نفسو :
َّميع الب ً
ً
ً ًً
ص يير){الشكرل  }ُُ :ككذلؾ صفاتو
(لى ٍي ىس ىكم ٍثمو ىش ٍي هء ىك يى ىك الس ي ى
كاأفعالو ليست كمثميا صفات كأفعاؿ  ،لذلؾ ال يجكز إقحاـ صفاتو كأفعالو

أم لفظ كاف .
في كجكه ٌ
أما جعؿ اإلحاطة بمعنى اليبلؾ في قكلو
َّ
ؤلف مف أحاط بشيء فقد َّ
ىخ ًطي ىػئتيوي) ف َّ
تمكف منو ،
ت
ىحاطى ٍ
استعارة  ،قاؿ الراغب (( :كقكلو تعالى  ( :ىكأ ى

ت بً ًو
ىحا ى
طٍ
تعالى  ( :ىكأ ى
كما َّ
أف في ىذه اآلية
بً ًو ىخ ًطي ىػئتيوي) فذلؾ أبمغ
استعارة  ،كذاؾ َّ
ستجره إلى
أف اإلنساف إذا ارتكب ن
استمر عميو  ،ا ٌ
ذنبا ك ٌ
طبع عمى قمبو  ،فبل يمكنو
معاكدة ما ىك أعظـ منو  ،فبل يزاؿ يرتقي حتى يي ى
أف يخرج مف تعاطيو))

(ِ)

أما جعؿ اإلحاطة في الكجو الرابع بمعنى  :االشتماؿ عمى الشيء
ك َّ

كاالحتكاء مف جكانبو كميا  ،فيك المعنى المكضكع لئلحاطة  ،كىذا ىك معناه

أينما كرد في القرآف الكريـ  ،كما عداه مف األكجو كالمعاني التي تينسب إليو ،
فيي معاف مجازية أك معاني لكازمو .

(ٔ) ٕ٠ظش ِ :ذاسن اٌذٕض ً٠ص ٕٖ .
(ٕ) اٌّفشداح ص ٕٗٔ.
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ٕ-أحصى  :قاؿ الدامغاني (( :تفسػير (أحصػى) عمػى أربعػة أكجػو :
الحفػػظ  ،كالكتابػػة  ،كالعمػػـ  ،كالشػػكر  ،فكجػػو منيػػا  :أحصػػى  :حفػػظ  ،قكلػػو
ً
ػاىا){الكيؼ :
صػ ًػغ ىيرةن ىكال ىكبًيػ ىػرةن إًال أ ٍ
صػ ى
ىح ى
تعػػالى فػػي سػػكرة الكيػػؼ ( :ال يي ىغػػاد ير ى
َّ
ْٗ} أم  :حفظي ػ ػػا  ،ككقكل ػ ػػو تع ػ ػػالى ف ػ ػػي س ػ ػػكرة المجادل ػ ػػة ( :أ ٍ
ص ػ ػػاهي الم ػ ػػوي
ىح ى
ىكىن يسكهي){المجادلة  }ٔ :أم  :حفظو اا﵀ كنسػكه  ،ككقكلػو تعػالى  ( :ىعمً ىػـ أىف لَّػف
صكهي){المزمؿ  }َِ :أم  :تحفظكا مكاقيت الصبلة .
تي ٍح ي
كالكج ػػو الث ػػاني  ،أحص ػػى  ،أم  :كت ػػب  ،قكل ػػو تع ػػالى ف ػػي س ػػكرة ع ػػـ
ً
كتابا .
يتسساءلكف ( ىك يك َّؿ ىش ٍي وء أ ٍ
ص ٍي ىناهي كتى نابا){عـ  }ِٗ :أم  :كتبناه ن
ىح ى
كالكجو الثالث  ،أحصػى  ،أم  :عمػـ  ،قكلػو تعػالى فػي سػكرة الجػف :
صى يك َّؿ ىش ٍي وء ىع ىد ندا){الجف  }ِٖ :أم  :عمـ كػؿ شػيء
ىحاطى بً ىما لى ىد ٍي ًي ٍـ ىكأ ٍ
( ىكأ ى
ىح ى
عددا .
ن
كالكجو الرابع  ،أحصى  :شكر  ،قكلو تعالى في سكرة النحؿ  ( :ىكًاف
ً
ً
ػكىا){النحؿ  }ُٖ :أم  :ال تش ػػكركىا  ،مثمي ػػا ف ػػي
صػ ى
تى يع ػ ُّػدكٍا ن ٍع ىمػ ػةى المٌ ػػو الى تي ٍح ي
(ُ)

عرؼ كميتيا))
سكرة إبراىيـ  ،كيقاؿ  :ال تي ى
كذك ػػر اب ػػف الج ػػكزم ال ػػكجييف األكؿ  ،كالث ػػاني  :الحف ػػظ  ،كالكتاب ػػة ،
كجعؿ الكجو الثالث بمعنى  :اإلطاقة كاستشيد لو بقكلو تعالى  (( :ىعمً ىـ أىف لَّػف
صكهي){المزمؿ  }َِ :كىك أحد شكاىد الحفظ عند الدامغاني  ،كجعؿ الكجػو
تي ٍح ي
ال اربػػع بمعنػػى  :العػػدد ،كاستشػػيد لػػو بقكلػػو تعػػالى  ( :ىكًاف تى يعػ ُّػدكٍا نً ٍع ىم ػةى المٌػ ًػو الى
ػكىا){إبراىيـ  }ّْ :كىػػك شػػاىد الشػػكر عنػػد الػػدامغاني  ،كقػػاؿ (( :كقػػد
صػ ى
تي ٍح ي
خامسػػا  ،كىػػك العمػػـ  ،كمنػػو قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة الجػػف :
ألحػػؽ قػػكـ قسػ نػما
ن
(ِ)
َّ
ػي وء ىع ػ ىػد ندا){الجف  }ِٖ :كالظ ػػاىر َّأن ػػو م ػػف قس ػػـ الع ػػدد))
( ىكأ ٍ
ىح ى
ص ػػى يك ػػؿ ىش ػ ٍ
ككذلؾ ذكر الفيركزآبادم الكجييف األكؿ  ،كالثاني  :الحفظ  ،كالكتابػة
(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص . ٗٙ
(ٕ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٖٔ.ٖٕ-
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 ،كجعؿ الكجو الثالث بمعنى  :الحصػر كاإلحاطػة  ،كاستشػيد لػو بقكلػو تعػالى
َّ
ػي وء ىعػ ػ ىػد ندا){الجف  }ِٖ :كىػ ػػك مػ ػػف ش ػ ػكاىد العمػ ػػـ عنػ ػػد
 ( :ىكأى ٍح ى
صػ ػػى يكػ ػػؿ ىشػ ػ ٍ
الػػدامغاني  ،كجعػػؿ الكجػػو ال اربػػع بمعنػػى  :الطاقػػة كالقػػدرة  ،كاستشػػيد لػػو بقكلػػو
(ُ)
ً
ً
كىا){النحؿ (}ُٖ :إبراىيـ }ّْ :
ص ى
تعالى  ( :ىكًاف تى يع ُّدكٍا ن ٍع ىمةى المٌو الى تي ٍح ي
ػيت الشػيء  :إذا أعددتػو كأطقتػو)) (ِ) كقػاؿ
كقاؿ ابف فارس (( :أحص ي

ػيت كػذا  ،كذلػػؾ مػػف
ال ارغػب (( :اإلحصػػاء  :التحصػػيؿ بالعػدد  ،يقػػاؿ  :أحصػ ي
لف ػػظ الحص ػػا  ،كاسس ػػتعماؿ ذل ػػؾ في ػػو م ػػف حي ػػث َّإني ػػـ ك ػػانكا يعتمدكن ػػو بالع ػػد
َّ
ػي وء
كاعتمادنػ ػ ػػا فيػ ػ ػػو عمػ ػ ػػى األصػ ػ ػػابع قػ ػ ػػاؿ ا﵀ تعػ ػ ػػالى  ( :ىكأ ٍ
ىح ى
صػ ػ ػػى يكػ ػ ػػؿ ىشػ ػ ػ ٍ
ىع ىد ندا){الجف  }ِٖ :أم  :حصػمو كأحاطػو بػو  ،كركم  :اسػتقيمكا كلػف تيحصػكا
حص ػػمكا ذل ػػؾ)) (ّ) كق ػػاؿ الفيركزآب ػػادم (( :كمن ػػو قكل ػػو ص ػػمى ا﵀
 ،أم  :ل ػػف تي ّْ
عميػػو كس ػػمـ  :ال أحصػػي ثن ػػاء عمي ػػؾ أنػػت كم ػػا أثني ػػت عمػػى نفس ػػؾ  ،كقكل ػػو

صمى ا﵀ عميؾ في األسماء الحسنى  :مف أحصاىا دخؿ الجنة

(ْ)

قيؿ  :أم

عرفي ػػا
 :م ػػف ع ػ َّػدىا كق أرى ػػا  ،كقي ػػؿ  :م ػػف حفظي ػػا كض ػػبطيا  ،كقي ػػؿ  :م ػػف ى

كع ػ ىػرؼ معناى ػػا  ،كقي ػػؿ  :م ػػف تخمٌػ ػؽ بي ػػا حس ػػب الطاق ػػة البشػ ػرية  ،كقكل ػػو :
تحصػ ػػمكا ذلػ ػػؾ  ،ككجػ ػػو تع ػ ػ ٌذر إحصػ ػػاؤه
حص ػ ػكا (ٓ) أم  :لػ ػػف
ٌ
اسػ ػػتقيمكا كلػ ػػف تي ي
كتحص ػػيمو  ،ى ػػك َّ
أف الح ػػؽ كاح ػػد كالباط ػػؿ كثي ػػر  ،ب ػػؿ الح ػػؽ باإلض ػػافة إل ػػى

ككالم ٍرىمى مف اليػدؼ  ،كاصػابة
الباطؿ كالنقطة باإلضافة إلى أجزاء الدائرة ،
ى
(ٔ)
ذلؾ صعب عسير))
(ٔ) ٕ٠ظش  :ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. ٕٔ2/
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕٕٔ .
(ٖ) اٌّفشداح ص . ٕٔ2
(ٗ) ِٓ دذ٠ث أخشجٗ اٌش١خاْ ٚاٌذشِز. ٞ
(٘) اٌذذ٠ث أخشجٗ أدّذ .
( )ٙةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. ٕٔ4-ٕٔ2/
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أف اإلحصاء ال يعني َّ
فصفكة ما َّ
تقدـ َّ
عد الشيء فحسب  ،بػؿ ع ُّػده ،

سبت
كتحصيمو  ،كاإلحاطة بو  ،كىذا ىك معنى اإلحصاء َّ ،
أما األكجو التي ين ٍ
إليو  :الحفظ  ،كالكتابة  ،كالعمـ  ،فيي ليست معاني اإلحصاء بؿ ىي معاني
لكازمو  ،فتحصيؿ الشيء ّْ
بعده كاإلحاطة بػو يسػتمزـ حفظػو  ،ككتابتػو  ،كالعمػـ

أمػػا جعػػؿ اإلحصػػاء
بػػو  ،أم  :ىػػذه األمػػكر ممػػا يقتضػػيو معنػػى اإلحصػػاء َّ ،
ً
ً
ػكىا){النحؿ :
صػ ى
بمعنػػى الشػػكر فػػي قكلػػو تعػػالى  ( :ىكًاف تى يعػ ُّػدكٍا ن ٍع ىم ػةى المٌػػو الى تي ٍح ي
قحػ ػػـ فيػ ػػو  ،كالػ ػػدليؿ عمػ ػػى ذلػ ػػؾ َّ
أف
ُٖ}(إب ػ ػراىيـ  }ّْ :فيػ ػػك كجػ ػػو دخيػ ػػؿ يم ى

المفسريف لـ ّْ
يعينكا ىذا المعنى  ،كالعبد ال يستطيع شكر نعمة كاحدة  ،فالمراد
اإلحص ػػاء م ػػف دكف الش ػػكر  ،ق ػػاؿ الكاح ػػدم (( :أم  :ال ت ػػأتكا عم ػػى جميعي ػػا
بالعػػدد لكثرتيػػا  ،قػػاؿ الكمبػػي  :ال تحفظكىػػا  ،كقػػاؿ أبػػك العاليػػة  :ال تطيقػػكف

عػ َّػدىا))

(ُ)

كقػػاؿ التبريػػزم (( :أم  :تركم ػكا عػ َّػدىا ال تطيق ػكا عػ َّػدىا لكثرتيػػا))

(ِ)كقػػاؿ الزمخشػػرم (( :ال تحصػػكىا  :ال تحصػػركىا  ،كال تطيقػكا عػ َّػدىا كبمػػكغ
أم ػػا التفصػ ػيؿ ف ػػبل يق ػػدر
آخرى ػػا  ،ى ػػذا إذا أرادكا أف يع ػ ُّػدكىا عم ػػى اإلجم ػػاؿ  ،ك َّ

عميػػو كال يعممػػو ٌإال ا﵀))

(ّ)

كقػػاؿ ابػػف عطيػػة (( :أم  :لكثرتيػػا كعظميػػا فػػي

الحػكاس كالقػػكل كاإليجػػاد بعػػد العػػدـ كاليدايػػة لئليمػػاف كغيػػر ذلػػؾ  ،كقػػاؿ طمػػؽ

بف حبيب َّ :
إف حؽ ا﵀ تعالى أثقؿ مف أف يقكـ بو العباد كنعمو أكثػر مػف أف

يحصييا العباد  ،كقاؿ أبك الدرداء  :مف لـ ير نعمة ا﵀ عميػو ٌإال فػي مطعمػو
كمش ػربو فقػػد ق ػ َّػؿ عممػػو كحض ػػر أجمػػو)) (ْ) كقػػاؿ أب ػػك حيػػاف األندلس ػػي (( :ال
تحصػػكىا  :أم  :ال تطيقػكا عػ َّػدىا كال تقكمػكا بحصػػرىا لكثرتيػػا))

(ٔ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٖ.ٖٖ/
(ٕ) ٍِخض إعشاا اٌمشآْ ص ٗٓٔ .
(ٖ) اٌىشاف ٕ. ٖ٘ٙ/
(ٗ) اٌّذشس اٌٛج١ض ٖ.ٖٗٓ/
(٘) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ .ٕٙ٘/4
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(ٓ)

كقػػاؿ ابػػف

كثيػػر (( :يخبػػر تعػػالى عػػف عجػػز العبػػاد عػػف تعػػداد الػػنعـ فضػ نػبل عػػف القيػػاـ
بشكرىا))

(ُ)

.

فكػػبلـ المفسػػريف كمػػا تػػرل يحػػكـ جميعػػو حػػكؿ معنػػى تحصػػيؿ الشػػيء

ّْ
بعده كاإلحاطة بو  ،كىذا ىك معنى اإلحصاء أينما كرد في القرآف الكريـ  ،كال
أمػػا األكجػػو المنسػػكبة إليػػو فيػػي
أكجػػو لػػو فيػػو غيػػر داللتػػو عمػػى ىػػذا المعنػػى َّ ،
ليست معاني اإلحصاء بؿ ىي مف معاني لكازمو .

ٖ-اإلىالؿ  :قاؿ الحيرم (( :باب اإلىبلؿ عمى كجييف  ،أحدىما :
رفع الصكت كقكلو في البقرة ( :كما أ ً
يى َّؿ بً ًو لً ىغ ٍي ًر المٌ ًو){البقرة }ُّٕ :
ىى
يى َّؿ لً ىغ ٍي ًر المٌوً
كالثاني  :الذبح  ،نحك قكلو تعالى ( :أىك ًفسقنا أ ً
ٍ ٍ
(ِ)
بً ًو){األنعاـ ))}ُْٓ :
قاؿ ابف فارس (( :الياء كالبلـ أصؿ صحيح يدؿ عمى رفع
بالحج  :رفع صكتو بالتمبية  ،ك َّ
صكت  ...كاألصؿ قكليـ َّ :
استيؿ
أىؿ
ٌ

صكت عند كالدتو  ...فاليبلؿ الذم في السماء يس ّْمي بو
الصبي صارنخا َّ :
إلىبلؿ الناس عند نظرىـ إليو ّْ
ىبلال أكؿ ليمة
كيسمى
مكبريف كداعيف ،
َّ
ن
كالثانية  ،كالثالثة  ،ثـ ىك قمر بعد ذلؾ))

( ّ)

كقاؿ الراغب (( :اإلىبلؿ :

رفع الصكت عند رؤية اليبلؿ  ،ثـ استعمؿ لكؿ صكت  ،كبو يشبّْو إىبلؿ
الصبي  ،كقكلو ( :كما أ ً
يى َّؿ بً ًو لً ىغ ٍي ًر المٌ ًو){البقرة  }ُّٕ :أم  :ما يذكر عميو
ىى
)
ْ
(
أىؿ الرجؿ ك َّ
ذبح ألىؿ األصناـ)) ((ك َّ
استيؿ :
غير اسـ ا﵀  ،كىك ما كاف يي ى
إذا رفع صكتو  ،ك َّ
أىؿ المعتمر  :إذا رفع صكتو بالتمبية  ،كتكرر في الحديث

(ٔ) دفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ.ٖ٘ٙ/ٗ ُ١
(ِ) كجكه القرآف ص َّْٗ-
(ّ) مقاييس المغة ص ِِٗ كينظر  :العيف لمخميؿ ص َُُٕ
(ْ) المفردات ص ٗٔٓ كينظر  :عمدة الحفاظ ْ ِٓٔ/كبصائر ذكم التمييز ِِّٓ/
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أىؿ المحرـ بالحج يي ُّ
ذكر اإلىبلؿ  ،كىك رفع الصكت بالتمبية َّ ،
إىبلال :
يؿ
ن
(ُ)
إذا لبَّى كرفع صكتو))
((أما قكلو ( :كما أ ً
يى َّؿ بً ًو لً ىغ ٍي ًر المٌ ًو)) َّ
فإنو
قاؿ الطبرم في تفسيره َّ :
ىى
سمى عميو بغير اسمو  ،أك قي ً
صد بو غيره
يعني  :كما يذبًح لآللية كاألكثاف يي َّ
مف األصناـ  ،كاَّنما قيؿ ( :كما أ ً
يى َّؿ بً ًو) َّ
قربكه
ألنيـ كانكا إذا أرادكا ذبح ما ٌ
ىى

قربكا ليا ذلؾ  ،كجيركا بذلؾ أصكاتيـ ...
آلليتيـ سمكا اسـ آليتيـ التي ٌ
فرفعيـ أصكاتيـ بذلؾ ىك اإلىبلؿ الذم ذكره ا﵀ تعالى فقاؿ ( :كما أ ً
يى َّؿ بً ًو
ىى
لً ىغ ٍي ًر المٌ ًو))) (ِ) ىذا ما قالو في تفسير شاىد الكجو األكؿ  ،كقاؿ في تفسير
شاىد الكجو الثاني (( :قكلو ( :أ ً
يى َّؿ لً ىغ ٍي ًر المٌ ًو بً ًو) قد مضى ذلؾ كمو بشكاىده
الكافية مف كفؽ لفيمو عف تك ارره كاعادتو))

(ّ)

فأنت ترل َّ
أف الطبرم لـ يفسَّر

شاىد الكجو الثاني  ،كأحاؿ القارئ إلى أف يراجع تفسيره لشاىد الكجو األكؿ ؛

َّ
ألف المعنى كاحد في الشاىديف  ،فالدليؿ عمى اختبلؽ ىذيف الكجييف أني لـ
فرؽ بيف داللة َّ
أىؿ
أجد لغكيِّا في كتب المغة  ،كال مفس نا
ّْر في كتب التفسير َّ ،
في شاىد الكجو األكؿ  ،كبيف داللة َّ
أىؿ في شاىد الكجو الثاني  ،فكما جاز
جعؿ اإلىبلؿ في شاىد الكجو األكؿ بمعنى رفع الصكت  ،جاز بالقدر نفسو
جعمو بيذا المعنى في شاىد الكجو الثاني  ،ككما جاز جعؿ اإلىبلؿ في

أيضا بالقدر نفسو جعمو بيذا المعنى
شاىد الكجو الثاني بمعنى الذبح  ،جاز ن
في شاىد الكجو األكؿ  ،حتى أجمعكا عمى َّ
أف معنى الشاىديف في الكجييف ،
ىك َّ
أف أىؿ الجاىمية كانكا يرفعكف أصكاتيـ بذكر اسـ البلت كالعزل عند ذبح

(ُ) لساف العرب ُّٖٓ/
(ِ) جامع البياف َُِِ/
(ّ) جامع البياف ٖ. ٖٔ/
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الذبائح آلليتيـ كأصناميـ

(ُ )

كاحد ىنا كىناؾ .

حرـ أكؿ ىذه الذبائح  ،فالمعنى
كا﵀ سبحانو َّ

فاإلىبلؿ يعني رفع الصكت  ،كال يعني الذبح  ،كاَّنما ىك مف لكازمو

 ،كقد اختمقو الحيرم بيذه الطريقة .

ٗ-الثبػػػػات  :ق ػػاؿ ال ػػدامغاني (( :تفس ػػير الثب ػػات عم ػػى س ػػتة أكج ػػو :

البشػػارة  ،كالثبػػات عمػػى شػػيادة أف ال إلػػو ٌإال ا﵀ محمػػد رسػػكؿ ا﵀  ،كالتمقػػيف ،
كالجماعات  ،كالحبس  ، ،كالثبات بعينو .

فكجو منيا  ،الثبات بمعنى  :البشارة  ،قكلػو تعػالى فػي سػكرة األنفػاؿ
َّ ً
ً ً
( :إً ٍذ يػ ً
آمينكٍا){األنفػػاؿ }ُِ :
ػكحي ىرُّبػ ى
ي
ػؾ إًلىػػى اٍل ىمآلئ ىكػػة أّْىنػػي ىم ىع يكػ ٍػـ فىثىبّْتيػكٍا الػػذ ى
يف ى
بمعنى  :بشركىـ  ،كيقاؿ  :انصركىـ
كالكجو الثاني  ،الثبػات  ،التثبػت عمػى شػيادة أف ال إلػو ٌإال ا﵀ محمػد
َّ ً
آمين ػكٍا بًػػاٍلقى ٍك ًؿ
رسػػكؿ ا﵀  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة إب ػراىيـ  ( :ييثىّْبػ ي
ػت المٌػػوي الػػذ ى
يف ى
الثَّابً ًت ًفي اٍلحي ًاة ال ُّػد ٍنيا كًفػي ً
اآلخ ى ًرة){إبػراىيـ  }ِٕ :أم  :يمقػنيـ شػيادة أف ال
ىى
ى ى

إلو ٌإال ا﵀ محمد رسكؿ ا﵀ .

كالكج ػػو الثال ػػث  ،الثب ػػات بمعن ػػى  :التمق ػػيف  ،قكل ػػو تع ػػالى ف ػػي س ػػكرة
ًَّ
آمينكٍا){إبراىيـ  }ِٕ :يعني  :يمقنيـ الشيادة
إبراىيـ  ( :ييثىب ي
ّْت المٌوي الذ ى
يف ى
كالكج ػػو ال ارب ػػع  ،الثب ػػات بمعن ػػى  :الجماع ػػات قكل ػػو تع ػػالى ف ػػي س ػػكرة
ػات أ ًىك ً
ػانفركٍا ثيبػ ػ ػ و
ً
ً
َّ ً
انفػ ػ ػ يػركٍا
آمين ػ ػ ػكٍا يخ ػ ػ ػ يذكٍا ح ػ ػ ػ ٍذ ىريك ٍـ فىػ ػ ػ ي ى
النسػ ػ ػػاء  ( :ىيػ ػ ػػا أىيُّيىػ ػ ػػا الػ ػ ػػذ ى
يف ى
ً
يعا){النساء  }ُٕ :يعني  :جماعات
ىجم ن

(ُ) ينظ ػػر  :ج ػػامع البي ػػاف لمطب ػػرم ِ ٖٔ/ٖ ، َُِ/كالكس ػػيط ف ػػي تفس ػػير القػ ػرآف المجي ػػد
لمكاحػ ػػدم ُ ِّّ/ِ ، ِٕٓ/كمػ ػػدارؾ التنزي ػػؿ لمنس ػػفي ص ِٗ  ، ّْٕ ،كأنػ ػكار التنزيػ ػػؿ

ُُٖٕ/ِ ، َُّ-ُِٗ/
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كالكجو الخامس  ،ليثبتكؾ  :ليحبسكؾ  ،قكلو تعالى فػي سػكرة األنفػاؿ
ًَّ
كؾ){األنفاؿ }َّ :
كؾ أ ٍىك ىي ٍقتيمي ى
يف ىكفىيركٍا ًلييثٍبًتي ى
 ( :ىكًا ٍذ ىي ٍم يك ير بً ىؾ الذ ى
كالكجػػو السػػادس  ،ىػػك الثبػػات بعينػػو قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة األنفػػاؿ :
(ُ)
ّْت بً ًو األى ٍق ىد ىاـ){األنفاؿ ))}ُُ :
( ىكييثىب ى
لػػـ يمتػػزـ المصػ ٌػنؼ أك المحقٌ ػؽ بتحريػػؾ لفػػظ (الثبػػات) ممػػا يػػد ٌؿ عمػػى
عبػ ػػث ى ػ ػػذه الكت ػ ػػب ؛ َّ
ألف الثب ػ ػػات ف ػ ػػي الكجػ ػػو ال ارب ػ ػػع ال ػ ػػذم جعم ػ ػػو بمعن ػ ػػى :
ػانفركٍا ثيب و
ً
ً
ًَّ
ػات أ ًىك
آمينكٍا يخػ يذكٍا حػ ٍذ ىريك ٍـ فى ي ى
الجماعات في قكلو تعالى  ( :ىيا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
ً
ً
يعا) ىك بضػـ الثػاء  ،كىػك فػي األكجػو الباقيػة بفػتح الثػاء  ،فيػك مػف
انف يركٍا ىجم ن
صيغة تختمؼ في الحركة  ،بؿ ىػك مػف أصػؿ كجػذر آخػر  ،فيػك بػالفتح مػف

ػي) كقػػد جعمػػو الفراىيػػدم مػػف الجػػذر الثػػاني
بػػاب (ثبػ ى
ػت) كبالضػػـ م ػف بػػاب (ثبػ ى
(ِ)
كقاؿ في ىذا الباب (( :الثُّىبةي  :العصبة مف الفرساف كيجمػع ثيبػات كثيبػيف))
ككذلؾ جعؿ ابف فارس (الثُّبات) بالضػـ فػي بػاب  :الثػاء كالبػاء كاليػاء(ّ) كقػاؿ
(ْ)

كقػػاؿ

فػػي بػػاب  :الثػػاء كالبػػاء كالتػػاء ((كممػػة كاحػػدة  ،كىػػي دكاـ الشػػيء))
ال ارغػػب فػػي بػػاب (ثبػػت) ((الثَّبػػات  :ضػػد الػػزكاؿ)) (ٓ) كقػػاؿ فػػي بػػاب (ثبػػي) :
ػانفركٍا ثيبػ ػ و
ً
ػات) ىػ ػػي جمػ ػػع ثيبػ ػػة  ،أم  :جماعػ ػػة منفػ ػػردة ...
(قػ ػػاؿ تعػ ػػالى ( :فىػ ػ ي ى
(ٔ)
ػ(حطى ىمة) يح ػ ًػذفت
كالمح ػػذكؼ من ػػو الي ػػاء)) ((ككزني ػػا ف ػػي األص ػػؿ (في ىعمى ػػة) كػ ػ ي
كع ّْكض عنيا تػاء التأنيػث  ...كالثيىبػة  :الجماعػة مػف الرجػاؿ تكػكف فػكؽ
الميا ي
العش ػرة  ،كقيػػؿ  :االثنػػاف كالثبلثػػة))(ٕ)كالػػدامغاني حػػيف جعػػؿ الثيبػػات بمعنػػى :

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٔٗ4-ٔٗ2
(ٕ) اٌع ٓ١ص ٕٔٔ
(ٖ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٔٗٙ
(ٗ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٔٗ2
(٘) اٌّفشداح ص ٖ. 2
( )ٙاٌّفشداح ص ٖ. 2
( )2اٌذس اٌّظ.ٕ2/ٗ ْٛ
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الجماعػػات لػػـ يكضػػح المعنػػى  ،قػػاؿ أبػػك عبيػػدة (( :كاحػػدىا ثيبػػة  ،كمعناىػػا :
ً
ً
يعػػا) (ُ) كقػػاؿ ابػػف قتيبػػة :
جماعػػات فػػي تفرقػػة  ،كتصػػديؽ ذلػػؾ (أ ًىك انفػ يػركٍا ىجم ن
((كاحدت ػػو ثيب ػػة  ،يري ػػد جماع ػػة بع ػػد جماع ػػة)) (ِ) كالمعن ػػى  :اح ػػذركا كاحت ػػرزكا
ً
يعػػا) أم :
كاخرج ػكا إلػػى العػػدك جماعػػات متفرقػػة سػ ٌػرية بعػػد سػ ٌػرية  ،كا َّمػػا ( ىجم ن
(ّ)
مجتمعيف كككبة كاحدة
كىناؾ تداخؿ لـ ينبو عميو المحقؽ بيف الكجو الثػاني كالكجػو الثالػث ،

فقد جعؿ أحدىما بمعنى اآلخر كاستشيد بالشاىد نفسو في الكجييف  ،فالتمقيف
الذم فسَّر بو كجو التثبت في الكجو الثاني  ،جعمو الكجو الثالث كالشاىد كاحد

 ،كالتمقيف ليس كجينا لمثبات  ،كاَّنما ىك كاحد مف مس ّْػبباتو كلكازمػو  ،أم َّ :
أف
الثبات يحصؿ بالتمقيف كغيره  ،كالػدليؿ عمػى ذلػؾ  ،قكلػو تعػالى ً ( :فػي اٍلحي ً
ػاة
ىى
الػ ُّػد ٍنيا كًفػػي ً
اآلخػ ىػرًة) فػػإذا أمكػػف فيػػـ حصػػكؿ تثبيػػت ا﵀ لممػػؤمنيف بػػالتمقيف فػػي
ى ى
فسػػر الطبػػرم ىػػذه
قبػػكرىـ  ،فكيػػؼ يمكػػف فيػػـ ذلػػؾ فػػي الحيػػاة الػػدنيا ؟! لػػذلؾ َّ
التثبيت بقكلو (( :كالصػكاب مػف القػكؿ فػي ذلػؾ مػا ثبػت بػو الخبػر عػف رسػكؿ

ا﵀ في ذلؾ  ،كىك َّ
أف معناه  :يثبت ا﵀ الػذيف آمنػكا بػالقكؿ الثابػت فػي الحيػاة
الدنيا  ،كذلؾ تثبيتو ٌإياىـ في الحياة الدنيا باإليماف با﵀ كبرسكلو محمد صػمى
ا﵀ عميو كسمـ  ،كفي اآلخرة بمثؿ الذم ثبتيـ بو في الحياة الػدنيا  ،كذلػؾ فػي
قبػػكرىـ حػػيف يسػػألكف عػػف الػػذم ىػػـ عميػػو مػػف التكحيػػد كاإليمػػاف برسػػكلو صػػمى

ا﵀ عميو كسمـ))

(ْ)

فيناؾ إذف تثبيت مف غير تمقيف  ،كىك التكفيؽ .

جعميو الثبات في الكجو األكؿ بمعنى البشارة فػي قكلػو تعػالى :
ككذلؾ ٍ
َّ ً
ً ً
(إً ٍذ ي ػ ً
أيض ػػا
ػكحي ىرُّب ػ ى
آمينػ ػكٍا) كالبش ػػارة ن
ي
ػؾ إًلىػػى اٍل ىمآلئ ىك ػػة أّْىن ػػي ىم ىع يك ػ ٍػـ فىثىبّْتيػ ػكٍا ال ػػذ ى
يف ى
(ٔ) ِجاص اٌمشآْ ص ٔٙ
(ٕ) دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص ٖٓٔ .
(ٖ) ٕ٠ظش  :اٌىشاف ِٔٚ ٕ٘ٔ/ذاسن اٌذٕض ً٠ص ٕٖ2
(ٗ) جاِع اٌت١اْ ٖٔ. ٕ٘2/
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أيضػػا كاحػػدة مػػف مسػ ّْػبباتو  ،أم َّ :
أف الثبػػات
ليسػػت كجينػػا لمثبػػات  ،كاَّنمػػا ىػػي ن
يحصػؿ بالبشػػارة كغيرىػا كالنصػػر كمػػا ص َّػرح بػػذلؾ  ،كفػػي ذلػؾ قػػاؿ الطبػػرم :
ًَّ
ػدكىـ
ػححكا ٌنيػاتيـ فػي قتػاؿ ع ّْ
قككا عػزميـ  ،كص ٌ
(((فىثىبّْتيكٍا الذ ى
يف ى
آمينكٍا) يقكؿ ٌ :
مف المشركيف  ،كقد قيؿ َّ :
إف تثبيت المبلئكة المؤمنيف كاف حضػكرىـ حػربيـ
معيـ  ،كقيؿ  :كاف ذلؾ معكنتيـ ٌإياىـ بقتاؿ أعدائيـ  ،كقيؿ  :كاف ذلؾ َّ
بأف
ػمعت
الممىػؾ يػػأتي الرجػػؿ مػػف أصػػحاب النبػي صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ يقػػكؿ  :سػ ي

ػفف ،
ى ػؤالء القػػكـ  ،يعنػػي  :المشػػركيف يقكلػػكف  :كا﵀ لػػئف حمم ػكا عمينػػا لننكشػ ٌ
بعضػػا بػػذلؾ  ،فتقػػكل أنفسػػيـ  ،قػػالكا  :كذلػػؾ كػػاف
فيحػ ّْػدث المسػػممكف بعضػػيـ ن
كحي ا﵀ إلى مبلئكتو  ،فالتثبيت كاف إذف بتقكية عزائميـ

فالبشارة كالتمقيف كغيرىما ليست معاني الثبػات  ،بػؿ ىػي معػاني مػا

يمزـ منيا الثبات  ،فيي ترتبط بو بيذه الصمة ال بصمة االشتراؾ المفظي

أمػػا الكجػػو الخػػامس الػػذم جعمػػو بمعنػػى  :الحػػبس فػػي قكلػػو تعػػالى :
َّ
ليثبتػػكؾ ( :كًا ٍذ يم يكػػر بًػ ى َّ ً
ػكؾ) فيػػك مػػف المعػػاني
ػكؾ أ ٍىك ىي ٍقتيميػ ى
يف ىكفىػ يػركٍا ًلييثٍبًتيػ ى
ػؾ الػػذ ى
ى ىٍ ي
القريبة مف الثبات  ،كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في بػاب التػرادؼ ال
في باب الكجػكه  ،كالمعػاني المتقاربػة ىػي كاحػدة مػف حيػث َّ
إف ك ِّػبل منيػا يمثػؿ
بأم منيا مف
المعنى القريب مف الثبات ال الثبات بعينو  ،لذلؾ جاز أف يفسَّر ٍّ

ػثبل نقػ ػػؿ تفسػ ػػير المفس ػ ػريف لقكلػ ػػو تعػ ػػالى :
دكف تعيػ ػػيف أحػ ػػدىا  ،فػ ػػالطبرم مػ ػ ن
كؾ) فذكر َّ
أف منيـ مف جعمو بمعنى  :ليقيدكؾ أك ليكثقكؾ  ،كمنيـ مف
(لًييثٍبًتي ى

ذكػ ػػر َّأنػ ػػو بمعنػ ػػى  :ليحبسػ ػػكؾ أك ليسػ ػػجنكؾ  ،كقػ ػػاؿ آخػ ػػركف  :بػ ػػؿ معنػ ػػاه :

ليسحركؾ

(ُ)

أف األكجػو
كجعمو الثبات في الكجو السادس يعني الثبػات بعينػو يعنػي ٌ
ػر مػػا
الخمسػػة الباقيػػة ال تعنػػي الثبػػات بعينػػو  ،فيػػي إذف أكجػػو محتمقػػة  ،ككثيػ نا

(ٔ) ٕ٠ظش  :جاِع اٌت١اْ . ٕٙ2-ٕٙٙ/4
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يبطػػؿ أصػػحاب كتػػب الكجػػكه األكجػػو التػػي يػػذكركنيا بيػػذا الػػدليؿ مػػف حيػػث لػػـ

عرفػكا الثبػات بػالتعريؼ الػذم
أيضػا أف أىػؿ المغػة َّ
يشعركا  ،كالدليؿ عمى ذلػؾ ن
ميزكه بو مف غيره  ،كقد تقدـ َّ ،أنو يعني  :دكاـ الشػيء كمػا كػاف ضػد الػزكاؿ
ٌ
 ،فيككف الثبات قد جاء بيذا المعنى أينما كرد في القرآف الكريـ .

٘-الحضور  :قاؿ ابف فارس (( :الحاء كالضاد كالراء  :إيراد الشػيء

ككركده كمشاىدتو))

(ُ)

((كالحضكر  :ضد الغيبة))

(ِ)

كق ػػاؿ ال ػػدامغاني (( :تفس ػػير الحض ػػكر عم ػػى س ػػبعة أكج ػػو  :مكتكنب ػػا ،
َّ
كمعذبا  ،كمقيما  ،كمجاكرة ِّ ،
كسماعا  ،كالحضكر بعينو :
كحاال ،
ن
ن
ن
مكتكبػػا فػػي الػػرؽ قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة
ػر  ،أم :
فكجػػو منيػػا  ،حاضػ نا
ن
الكيؼ ( :ككج يدكا ما ع ًمميكا ح ً
ىح ندا){الكيؼ  }ْٗ :ككقكلو
اض نار ىكال ىي ٍ
ظمً يـ ىرب ى
ُّؾ أ ى
ى
ىى ى ى ى
تعػ ػػالى فػ ػػي سػ ػػكرة آؿ عم ػ ػراف  ( :ىيػ ػ ٍػكـ تى ًجػ ػ يػد يكػ ػ ُّػؿ ىن ٍفػ ػ و
ػت ًمػ ػ ٍػف ىخ ٍيػ ػ وػر
ػس َّمػ ػػا ىع ًممىػ ػ ٍ
ى
مكتكبا
ض نار){آؿ عمراف  }َّّ :أم :
ن
ُّم ٍح ى
المحضػػركف  :المعػ َّػذبكف  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة فػػي
كالكجػػو الثػػاني ،
ى
ً ً
اب م ٍحضركف){الركـ  }ُٔ :يعني َّ :
معذبيف
سكرة الركـ ( :فىأ ٍيكلىئ ىؾ في اٍل ىع ىذ ً ي ى ي ى

كالكج ػػو الثال ػػث  ،الحاض ػػر  :المس ػػتكطف  ،المق ػػيـ  ،قكل ػػو تع ػػالى ف ػػي
ىىميػو ح ً
ً ً َّ
اض ًػرم اٍل ىم ٍس ًػجًد اٍل ىح ىرًاـ){البقػرة }ُٗٔ :
سكرة البقرة  ( :ىذل ىؾ ل ىمف ل ٍـ ىي يك ٍف أ ٍ ي ى
يعني  :مقيميف .
ػر  ،يعنػػي  :حػ ِّ
ػاال منػػؾ  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة
كالكجػو ال اربػػع  ،حاضػ نا
البقرة ( :إً ٌال أىف تى يككف تًجارةن ح ً
اض ىرةن){البقرة  }ِِٖ :يعني حالَّة .
ى ىى ى
كالكجػ ػػو الخػ ػػامس  ،الحضػ ػػكر  :المجػ ػػاكرة  ،قكلػ ػػو تعػ ػػالى فػ ػػي سػ ػػكرة
ػت ح ً
ً َّ ً
اض ىػرةى اٍل ىب ٍح ًر){األعػراؼ }ُّٔ :
األعراؼ ( :كاى ٍسأىٍليي ٍـ ىع ًف اٍلقى ٍرىيػة التػي ىك ىان ٍ ى
أم  :مجاكرة لو  ،كىـ أىؿ أيمة

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕٔ. ٙ
(ٕ) ٔض٘ج األع ٓ١ص . ٔٓ2
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كالكجػػو السػػادس  ،الحضػػكر  ،يعنػػي  :السػػماع  ،قكلػػو تعػػالى  ( :ىكًا ٍذ
ً
ضػ ػ ػ ػ يػركهي قىػ ػ ػ ػػاليكا
ػؾ ىنفىػ ػ ػ ػ نا
صػ ػ ػ ػ ىػرٍف ىنا إًلى ٍيػ ػ ػ ػ ى
آف ىفمى َّمػ ػ ػ ػػا ىح ى
كف اٍلقيػ ػ ػ ػ ٍػر ى
ػر ّْمػ ػ ػ ػ ىػف اٍل ًجػ ػ ػ ػ ّْػف ىي ٍسػ ػ ػ ػػتىم يع ى
ى
ً
أىنصتيكا){األحقاؼ  }ِٗ :يعني  :سمعكه

كالكجػػو السػػابع  :الحضػػكر بعينػػو  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة السػػاعة :
ً
ً
( ىكىنّْب ػ ػ ٍئيي ٍـ أ َّ
ضػ ػ هػر){القمر  }ِٖ :يعنػ ػػي :
ىف اٍل ىمػ ػػاء ق ٍسػ ػ ىػمةه ىب ٍيػ ػ ىػنيي ٍـ يكػ ػ ُّػؿ شػ ػ ٍػر وب ُّم ٍحتى ى
(ُ)
الحضكر بعينو))

كذكػػر ابػػف الجػػكزم ىػػذه األكجػػو لمحضػػكر نفسػػيا كبش ػكاىدىا نفسػػيا ،

ثامن ػػا ى ػػك ((اإلص ػػابة بالس ػػكء  ،كمن ػػو قكل ػػو تع ػػالى ف ػػي
كأض ػػاؼ إليي ػػا كجين ػػا ن
ضػ ػ ػ ػ يػر ً
ػؾ ىر ّْ
كف){المؤمنػ ػ ػ ػػكف  }ٖٗ :أم  :أف
ىعػ ػ ػ ػػكيذ بًػ ػ ػ ػ ى
ب أىف ىي ٍح ي
المػ ػ ػ ػػؤمنيف  ( :ىكأ ي
يصيبكني بسكء))

(ِ)

جعػ ػػؿ الػ ػػدامغاني كابػ ػػف الجػ ػػكزم الحضػ ػػكر فػ ػػي الكجػ ػػو األكؿ بمعنػ ػػى
الكتابة في قكلو تعالى ( :ككج يدكا ما ع ًمميكا ح ً
ىح نػدا) كقكلػو
اض نا
ػر ىكال ىي ٍ
ظًم يػـ ىرُّب ى
ػؾ أ ى
ى
ىى ى ى ى
ػس َّم ػػا ع ًممى ػ ٍ ً
تع ػػالى  ( :ىي ػ ٍػكـ تى ًج ػ يػد يك ػ ُّػؿ ىن ٍف ػ و
مكتكب ػػا ،
ػر) أم :
ض ػ نا
ن
ػت م ػ ٍػف ىخ ٍي ػ وػر ُّم ٍح ى
ى
ى
كالكتاب ػػة ليس ػػت كجين ػػا لمحض ػػكر  ،كاَّنم ػػا ى ػػي إح ػػدل لكازم ػػو  ،أم  :ج ػػاز أف
يجعؿ بغيرىا مف المكازـ  ،كالدليؿ عمى ذلػؾ َّ
أف ابػف الجػكزم الػذم عػيَّف جعػؿ
الحضكر بمعنى البلزـ المذككر في ىذيف الشاىديف في نزىتػو

(ّ)

لػـ ّْ
يعينػو فػي

زاده  ،فقد قاؿ في تفسير الشاىد األكؿ (( :كفػي كيفيػة كجػكد العمػؿ كجيػاف ،
(ْ)

مكتكبا في الكتػاب  ،كالثػاني  :كجػكد الجػزاء عميػو))
أحدىما  :كجكده
ن
مكتكب ػػا مثبتنػػا ف ػػي الكت ػػاب  ،كقي ػػؿ  :أركا
ف ػػي تفس ػػير الش ػػاىد الث ػػاني (( :أم :
ن

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٕ.ٔ4
(ٕ) ٔض٘ج األع ٓ١ص .ٔٓ4
(ٖ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص .ٔٓ4
(ٗ) صاد اٌّغ١ش ٔ. ٖٖٓ/
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كقػاؿ

جػزاءه حاضػ نػرا)) (ُ) كلًػ ىػـ نجعػػؿ الحضػػكر بمعنػػى مػػف معػػاني لكازمػػو كال نجعمػػو
بمعنػػاه الػػذم جػػاز التعبيػػر عنػػو بػػأقرب المعػػاني إليػػو ى؟ كمػػا فعػػؿ الطبػػرم حػػيف

((مػكفَّنرا))(ِ) أم  :يم َّ
ييػأن يمع ِّػدا  ،فيػذا ىػك المعنػى المػراد
فسَّر ( ُّم ٍح ى
ض نار) بمعنى ي
مكتكبػا ،
 ،فالقرآف الكريـ لك أراد الكتابة لجاء بمفظيا كقاؿ  :ككجدكا ما عممكا
ن
مجسػ نػما عمػػى
ٌإال َّأنػػو مػػا أراد أف يحػػدد كيفيػػة الحضػػكر أك ىيأتػػو  ،فقػػد يكػػكف
َّ
نحػػك العمػػؿ الػػذم يجػػده العبػػد فػػي قب ػره  ،فقػػد جػػاء فػػي حػػديث ركاه أبػػك داكد
كأحمػػد عػػف رسػػكؿ ا﵀ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ َّ
أف العبػػد المػػؤمف إذا يكضػػع فػػي
طيػب الػريح فيقػكؿ  :أبشػر بالػذم
قبره ((يأتيو رجؿ حسف الكجػو حسػف الثيػاب ٌ

ػت تكع ػػد  ،فيق ػػكؿ  :م ػػف أن ػػت ؟ فكجي ػػؾ الكج ػػو
يس ػ ٌػرؾ  ،ى ػػذا يكم ػػؾ ال ػػذم كن ػ ى
(أمػا العبػد الكػافر) فيأتيػو
الحسف يجيء بالخير ؟ فيقكؿ  :أنػا عممػؾ الصػالح َّ

منتف الريح  ،فيقكؿ  :أبشر بالذم يسكؤؾ  ،ىذا
رجؿ قبيح الكجو قبيح الثياب ٌ
أنت فكجيؾ الكجو القبيح يجيء بالشر ؟
كنت تكعد ،فيقكؿ  :مف ى
يكمؾ الذم ى
فيقكؿ أنا عممؾ الخبيث))

(ّ)

مكتكبػا أك
فالقرآف الكريـ ذكر الحضػكر كأراد معنػاه كلػك أراد مػا يمزمػو
ن
فجعمي ػو بمعنػػى مػػف معػػاني لكازمػػو تحريػػؼ
َّ
مجسػ نػما أك مسػ ن
ػمكعا لػػذكره بمفظػػو ٍ ،
لداللتػػو  ،كتحكيمػػو مػػف داللػػة ثابتػػة ال ييختمىػػؼ فييػػا إلػػى مػػا ييختمىػػؼ فيػػو َّ ،
ألف
الحضكر كاحد كلكازمو مختمفة كمتعددة

كجع ػػبل الحض ػػكر ف ػػي الكج ػػو الث ػػاني بمعن ػػى الع ػػذاب ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى
(فىأيكلىئً ىؾ ًفي اٍل ىع ىذ ً
أيضػا
كف) كالعذاب ليس كجينػا لمحضػكر كاَّنمػا ىػك ن
اب يم ٍح ى
ض ير ى
ٍ
مػػف لكازمػػو  ،كفػػي جعمػػو بمعنػػاه خمػػط بينيمػػا ممػػا قػػد يترتػػب عميػػو ضػػعؼ فػػي
فسػػر الطبػػرم الحضػػكر
األسػػمكب ممػػا ال يميػػؽ بأسػػمكب الق ػرآف الك ػريـ ؛ لػػذلؾ َّ

(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٕ٘٠ٚ ٕٔٔ/ظش  :أٔٛاس اٌذٕض. ٕٔٔ/ٕ ً٠
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٖ.ٕ2ٔ/
(ٖ) اٌذشغ١ب ٚاٌذش٘١ب ٘. ٔٔ4ٗ-ٔٔ4ٖ/
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ألف في تفسيره بمعنى العذاب ُّ
يرؾ المعنػى كالتعبيػر ؛ َّ
بمعنى الحضكر ؛ َّ
ألنػو
يقتضػي بمكجبػػو أف نجعػػؿ اآليػػة بتقػػدير  :فأكلئػؾ فػػي العػػذاب معػ َّػذبكف  ،لػػذلؾ
أمػػا
أبقػػى الطبػػرم الحضػػكر عمػػى معنػػاه َّ
كفسػره بقكلػػو (( :يقػػكؿ تعػالى ذكػره  :ك َّ

الذيف جحدكا بتكحيد ا﵀ كك ٌذبكا رسمو كأنكركا البعث بعد الممات كالنشكر لمدار

محض ػركف  ،كقػػد أحضػػرىـ ا﵀ ٌإياىػػا فجمعيػػـ
اآلخ ػرة فأكلئػػؾ فػػي عػػذاب ا﵀
ٌ
فييػػا)) (ُ) حتػػى ابػػف الجػػكزم الػػذم عػػيَّف فػػي نزىتػػو(ِ) جعػػؿ الحضػػكر بمعنػػى

العذاب لـ يعيّْنو كلـ يجزه في زاده  ،بػؿ فسَّػر الحضػكر بمعنػى الحضػكر فقػاؿ
ػؾ ًفػػي اٍل ىع ػ ىذ ً
كف) أم  :ىػػـ حاضػػركف فػػي العػػذاب أبػ نػدا ال
((( :فىأ ٍيكلىئًػ ى
اب يم ٍح ى
ضػ يػر ى
ييخفَّؼ عنيـ)) (ّ) فالكجو الذم قاؿ بو ابف الجكزم فػي بػاب الكجػكه أبطمػو فػي
باب التفسير .

كجعبل الحضكر في الكجو الثالث بمعنى االستيطاف كاإلقامة في قكلو
ً
ً
ػح جع ػػؿ
تعػػالى  ( :ىذلً ػ ى
ػؾ لً ىم ػػف لَّػ ٍػـ ىي يك ػ ٍػف أ ٍ
ىىميػػوي ىحاض ػ ًػرم اٍل ىم ٍس ػ ًػجد اٍل ىح ػ ىػرًاـ) ال يص ػ ٌ
االس ػػتيطاف كجينػ ػػا لمحضػ ػػكر ؛ َّ
ألنػ ػػو معن ػػى قريػ ػػب منػ ػػو  ،كالمعػ ػػاني المتقاربػ ػػة
أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في باب الكجكه  ،كالمرادفات لمفظ تكػكف

كاحدة ؛ َّ
ألنو يجمعيا معنى عاـ كاحد  ،كلػيس أحػدىا أكلػى أك أحػؽ مػف غيػره
ألف ِّ
بأف ييجعؿ كجينا لمحضكر ؛ َّ
كبل منيا يمثػؿ المعنػى القريػب مػف الحضػكر
ال الحضػػكر بعينػػو ؛ لػػذلؾ يجػػب االقتصػػار عمػػى مػرادؼ كاحػػد  ،كىػػك مػػا كػػاف
أق ػػرب المع ػػاني إلي ػػو  ،ى ػػذا إذا احت ػػاج إلػ ػى تعري ػػؼ معن ػػاه أك تكض ػػيحو  ،كا ٌال

فس ػػر الطب ػػرم
نفسػ ػر الحض ػػكر بمعن ػػى الحضػػكر أك بض ػػده  ،فق ػػد َّ
فػػاألىكلى أف ٌ

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕٔ.ٖ٘/
(ٕ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص .ٔٓ4
(ٖ) صاد اٌّغ١ش .ٕٔ٘/ٙ
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كغيره الحاضر فػي الشػاىد المػذككر بغيػر الغريػب

(ُ)

عيَّف في النزىة جعؿ الحضػكر بمعنػى االسػتيطاف

الػزاد(ّ) كفسػره آخػػر بمعنػػى اإلقامػػة
باب الكجكه أ ً
يبطؿ في باب التفسير

(ْ)

(ِ)

كابػف الجػكزم نفسػو الػذم
فسَّػره بمعنػى السػكنى فػي

فأنػػت تػػرل َّ
أف الكجػػو الػػذم قيػػؿ بػػو فػػي

ككذلؾ الحمكؿ الذم يجعؿ الكجو الرابع لمحضكر فػي قكلػو تعػالى :
(إً ٌال أىف تى يكػكف تًجػارةن ح ً
اض ىػرةن) ىػك معنػى قريػػب يػدخؿ فػي بػاب التػرادؼ ال فػػي
ى ى ى ى
باب الكجكه .

ككذلؾ المجاكرة التي يجعمت الكجو الخامس لمحضػكر فػي قكلػو تعػالى
ػت ح ً
ً َّ ً
اضػ ىػرةى اٍل ىب ٍح ًر){األع ػراؼ  }ُّٔ :كلًػ ىػـ ال
( :كاى ٍس ػأىٍليي ٍـ ىعػ ًػف اٍلقى ٍرىيػػة التػػي ىك ىانػ ٍ ى
تك ػػكف بمعن ػػى القريب ػػة ؟! كم ػػا ق ػػاؿ مفس ػػركف(ٓ) أك بمعن ػػى ((قريب ػػة من ػػو راكب ػػة
لشػاطئو)) كمػا قػاؿ الزمخشػرم(ٔ) كلًػ ىػـ ال تكػكف بمعنػى ((مجػاكرة البحػر كبقربػػو
كعمى شاطئو)) كما قاؿ الكاحدم(ٕ) كلً ىـ ال تككف بمعنى الحضكر بعينو ؟! بؿ
ػؽ كاألص ػػكب كاألق ػػرب م ػػف جمي ػػع المرادف ػػات الم ػػذككرة
ب ػػؿ ى ػػك األىكل ػػى كاألح ػ ٌ
كغيرىػػا ؛ َّ
ألن ػو يجمػػع بينيػػا ؛ ك َّ
ألف الحاضػػر ىػػك مػػف كػػاف بينػػو كبػػيف المكػػاف

ال ػػذم يحض ػ ػرة مػػػا ال تقصػ ػػر إليػ ػػو الصػ ػػمكات
كالقريب منو كالمجاكر لو

(ٖ)

فيشػ ػػمؿ الػ ػػذم عمػػػى الشػ ػػاطئ

(ٔ) ٕ٠ظش  :جةاِع اٌت١ةاْ ٕٚ ٖٓ4-ٖٓ2/اٌجةاِع ألدىةاَ اٌمةشآْ ِٕٚ ٕ42/ةذاسن اٌذٕض٠ةً
ص ٗٓٔ
(ٕ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص .ٔٓ4
(ٖ) ٕ٠ظش  :صاد اٌّغ١ش ٔ.ٔ24/
(ٗ) ٕ٠ظش  :أٔٛاس اٌذٕض. ٖٔٓ/ٔ ً٠
(٘) ٕ٠ظش  :اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٌٍمش تِٚ ٕٓ2/2 ٟذاسن اٌذٕضٌٍٕ ً٠غف ٟص ٕٖ4
( )ٙاٌىشاف ٕ. ٔٙٗ/
( )2اٌٛع١ط ٕ.ٕٗٓ/
(ٕ٠ )2ظش  :جاِع اٌت١اْ ٕٖٓ4-ٖٓ2/
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كقد جعبل الحضكر بمعنى السماع في الكجو السادس في قكلػو تعػالى
 ( :ىفمى َّمػػا حضػػركه قىػػاليكا أ ً
ىنصػػتيكا) كالسػػماع لػػيس كجينػػا لمحضػػكر  ،كاَّنمػػا ىػػك مػػف
ى ىي ي
فممػا سػمعكه  ،كالػدليؿ عمػى
لكازمو  ،كلك أراد جعمو بمعناه لجاء بمفظو كقػاؿ َّ :
ذلػؾ َّ
أف ابػف الجػكزم الػػذم عػيَّف فػي النزىػة جعػػؿ الحضػكر بمعنػى السػماع لػػـ
يشػػر إلػػى ذل ػؾ فػػي ال ػزاد  ،بػػؿ نقػػؿ عػػف ابػػف عبػػاس قكلػػو (( :كاَّنمػػا أتػػكه كىػػك
(ُ)
ض يركهي) ىك
بػ(نخمة) (اسـ مكاف) فسمعكا القرآف)) فيككف قكلو تعالى ( ىفمى َّما ىح ى
رجعت إلييا ابتداء مف
لما أتكه  ،لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير التي
بمعنى َّ :
ي

تفسػػير مقاتػػؿ كانتيػػاء بتفسػػير ابػػف عاشػػكر مػػف ذكػػر أك نقػػؿ َّ
أف الحضػػكر ىنػػا

جػػاء بمعنػػى السػػماع  ،بػػؿ أجمع ػكا عمػػى َّ
أف المعنػػى  :فممػػا حضػػركا كصػػاركا
قريبيف مف القرآف كسمعكه قالكا أنصتكا

(ِ)

كاإلصابة بالسكء الذم جعمػو ابػف الجػكزم الكجػو الثػامف لمحضػكر فػي

ضػ يػر ً
ػؾ ىر ّْ
أيضػػا مػػف ل ػكازـ الحضػػكر
ىعػػكيذ بًػ ى
كف) ىػػك ن
ب أىف ىي ٍح ي
قكلػػو تعػػالى  ( :ىكأ ي
كليس كجينا لو  ،كالػدليؿ عمػى ذلػؾ ابػف الجػكزم نفسػو فقػد فسَّػر اآليػة بقكلػو :

ض ير ً
كف) أم  :أف يشيدكف  ،كالمعنى  :أف يصيبكني بسػكء ؛
((قكلو ( :أىف ىي ٍح ي

َّ
ألف الشيطاف ال يحضر ابف آدـ ٌإال بسكء)) (ّ) فقد فسَّػر الحضػكر بالشػيادة ،

أمػا اإلصػابة بالسػكء فيػك ال يعنػي
 ،كىك التعريؼ الذم َّ
عرفو بو أىػؿ المغػة َّ ،

الحضػػكر  ،بػػؿ ىػػك مػػف معػػاني لكازمػػو  ،كقػػد أكضػػح ابػػف الجػػكزم ىػػذا المػػزكـ

َّ
ففسػػر الحضػػكر
عنػػدما قػػاؿ :
((ألف الشػػيطاف ال يحضػػر ابػػف آدـ ٌإال بسػػكء)) َّ
بمعنى الحضكر  ،كفسَّر الزمو بمعنى السكء الذم يصيب بو اإلنساف .

(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٔ2ٓ/2
(ٕ) ٕ٠ظةةش  :اٌٛعةة١ط ٌٍٛادةةذٚ ٔٔ٘/ٗ ٞاٌىشةةاف ٌٍضِخشةةشٚ ٖٖٓ/ٗ ٞصاد اٌّغةة١ش الةةةٓ
اٌجٛصٚ ٔ2ٔ-ٔ2ٓ/2 ٞأٔٛاس اٌذٕضٌٍ ً٠ت١ضاِٚ ٔٔٙ/٘ ٞٚذاسن اٌذٕض ً٠ص ٖٓٔٔ
(ٖ) صاد اٌّغ١ش ٕ٘٠ٚ ٖ٘٘/ظش  :اٌٛع١ط ٌٍٛادذٕ42/ٖ ٞ
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كالديؿ عمى َّ
أف ىػذه األكجػو المنسػكبة إلػى الحضػكر ال يصػح أف تيعػد

أكجينػػا لمحض ػػكر َّ
أف ال ػػدامغاني جع ػػؿ أح ػػد ى ػػذه األكج ػػو بمعن ػػى (( :الحض ػػكر
ً
ض هػر))) (ُ) ككػذلؾ ابػف الجػكزم جعمػو
بعينو فػي قكلػو تعػالى  ( :يك ُّػؿ ش ٍػر وب ُّم ٍحتى ى
يضاد الغيبة))(ِ) كىذا يعنػي َّ
أف
في ىذا الشاىد نفسو بمعنى ((الحضكر الذم
ٌ
لمحضػػكر معنػػى يمي ػزه مػػف معػػاني األكجػػو المنسػػكبة إليػػو  ،كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ

عرفكا الحضكر بالتعريؼ الذم ميػزكه
أيضا أف أىؿ المغة كأىؿ الكجكه أنفسيـ َّ
ن
(ّ)
بو مف غيره كما تقدـ َّ ،أنو يعني ((إيراد الشيء ككركده كمشاىدتو)) أك مػا
كػػاف ((ضػػد الغيبػػة))

(ْ)

فيكػػكف الحضػػكر قػػد جػػاء بيػػذا المعنػػى أينمػػا كرد فػػي

أما األكجو المنسكبة إليو فيي مختمقة بطريقتيف  :طريقة جعػؿ
القرآف الكريـ ٌ ،
الحضكر بمعاني مرادفاتو  ،كبطريقة جعمو بمعاني لكازمو .
-ٙالخوؼ  :ذكر أصحاب كتب الكجكه َّ
أف الخكؼ فػي القػرآف الكػريـ

عمى ثمانية أكجو ىي :

َّ ً
ػي وء ّْمػ ىػف
األكؿ  :القتػؿ  ،كجعمػكا مػػف ذلػؾ قكلػػو تعػالى  ( :ىكلىىنٍبميػ ىػكن يك ٍـ ب ىش ٍ
ً
اؿ كاألنفي ً
و
س){البقرة . }ُٓٓ :
اٍل ىخ ٍ
كؼ ىكاٍل يجكًع ىكىن ٍقص ّْم ىف األ ىىم ىك ى
ػب
الثػ ػ ػ ػ ػػاني  :الحػ ػ ػ ػ ػػرب أك القتػ ػ ػ ػ ػػاؿ  ،كقكلػ ػ ػ ػ ػػو تعػ ػ ػ ػ ػػالى ( :فى ػ ػ ػ ػ ػًإ ىذا ىذ ىىػ ػ ػ ػ ػ ى

ؼ){األحزاب }ُٗ :
اٍل ىخ ٍك ي

ػاؼ ًم ػػف ُّم ػ و
ػكص ىج ىنفن ػػا أ ٍىك
الثال ػػث  :العم ػػـ  ،كقكل ػػو تع ػػالى ( :فى ىم ػ ٍػف ىخ ػ ى
َّ ً
ً ً
ً
كد المٌػ ًػو){البقرة :
يمػػا يحػ يػد ى
إثٍ نمػػا){البقرة  }ُِٖ :كقكلػػو تعػػالى ( :فىػإ ٍف خ ٍفػػتي ٍـ أىال ييق ى
ً
ً
َّ ً
ً
ػاب لى يكػـ
امى فىانك يحكٍا ىما طى ى
ِِٗ} كقكلو تعالى  ( :ىكًا ٍف خ ٍفتي ٍـ أىال تي ٍقسطيكٍا في اٍل ىيتى ى
ػاع فىػ ػًإف ًخ ٍف ػػتيـ أىالَّ تىع ػ ًػدليكٍا فىك ً
ّْم ػ ىػف ّْ
ػت
الن ىس ػػاء ىمثٍىن ػػى ىكثيػ ػبلى ى
اح ػ ىػدةن أ ٍىك ىم ػػا ىممى ىك ػ ٍ
ث ىكيرىب ػ ى ٍ
ٍ
ٍ
ى
(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٕٔ4
(ٕ) ٔض٘ج األع ٓ١ص .ٔٓ4
(ٖ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕٔ. ٙ
(ٗ) ٔض٘ج األع ٓ١ص . ٔٓ2
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َّ
ػت
امػ ىأ
ػان يك ٍـ ىذلًػ ى
ػرىةه ىخافىػ ٍ
أ ٍىي ىمػ ي
ػؾ أ ٍىد ىنػػى أىال تى يعكليكٍا){النسػػاء  }ّ :كقكلػػو تع ػالى  ( :ىكًا ًف ٍ
ً ً َّ ً
يف
ًمػف ىب ٍعمًيىػا ين يشػ نا
ػكز أ ٍىك إً ٍع ىر ن
اضا){النسػاء  }ُِٖ :كقكلػو تعػػالى  ( :ىكأىنػذ ٍر بًػو الػػذ ى

كف أىف يي ٍح ىش يركٍا إًلىى ىرّْب ًي ٍـ){األنعاـ }ُٓ :
ىي ىخافي ى
ال اربػػع  :الظػ ُّػف  ،كىػػذا مػػا قػػاؿ بػػو ابػػف الجػػكزم  ،كجعػػؿ مػػف ش ػكاىده
ً
ً ً ً
ً
ً
يمػ ػ ػػا
يمػ ػ ػػا يحػ ػ ػ يػدكىد المٌػ ػ ػػو فى ػ ػ ػإ ٍف خ ٍفػ ػ ػػتي ٍـ أ ٌىال ييق ى
قكلػ ػ ػػو تعػ ػ ػػالى ( :إ ٌال أىف ىي ىخافىػ ػ ػػا أ ٌىال ييق ى
كد){البقرة }ِِٗ :
يح يد ى
الخػػامس  :الخػػكؼ بعينػػو أك الخػػكؼ نفسػػو أك نفػػس الخػػكؼ  ،كقكلػػو

ػكف){األعراؼ  }ّٓ :كقكلػػو تعػػالى :
تعػػالى ( :فى ػبلى ىخػ ٍػك ه
ؼ ىعمىػ ٍػي ًي ٍـ ىكالى يىػ ٍػـ ىي ٍح ىزينػ ى
( ىك ٍاد يعػ ػ ػػكهي ىخ ٍكفنػ ػ ػػا ىكطى ىم نعػ ػ ػػا){األعراؼ  }ٓٔ :كقكلػ ػ ػػو تعػ ػ ػػالى ( :أ ٌىال تى ىخػ ػ ػػافيكا ىكال
تى ٍح ىزينكا){فصمت }َّ :
السادس  ،التخكؼ أك الخكؼ  ،كىك التػنقص أك التػيقظ  ،قػاؿ تعػالى
ٍخ ىذىـ عمىى تى ىخ ُّك و
ؼ){النحػؿ  }ْٕ :أم  :تػنقص أمػكاليـ كثمػارىـ حتػى
( :أ ٍىك ىيأ ي ي ٍ ى
ييمكيـ أك تيقظ .

الس ػػابع  :النكب ػػة تص ػػيب المس ػػمميف  ،كى ػػذا م ػػا ق ػػاؿ ب ػػو اب ػػف الج ػػكزم
ً
اعكٍا
كجعؿ مف شكاىده قكلو تعالى  ( :ىكًا ىذا ىج ي
اءى ٍـ أ ٍىمهر ّْم ىف األ ٍىم ًف أ ًىك اٍل ىخ ٍكؼ أى ىذ ي
(ُ)
بً ًو){النساء }ّٖ :
الثػ ػػامف (( :الخشػ ػػية  ،كقكلػ ػػو فػ ػػي البق ػ ػرة كالمائػ ػػدة كاألع ػ ػراؼ كيػ ػػكنس

ػكف){البقرة  }ّٖ :ك{المائػػدة ٗٔ}
كاألحقػػاؼ ( :فىػػبل ىخػ ٍػك ه
ؼ ىعمىػ ٍػي ًي ٍـ ىكال يىػ ٍػـ ىي ٍح ىزينػ ى
كف
ك{األع ػ ػراؼ  }ّٓ :ك{يػ ػػكنس  }ِٔ :ك{األحقػ ػػاؼ  }ُّ :كقكلػ ػػو  ( :ىكىي ىخػ ػػافي ى

(ٔ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍعغىش ٞص ٚٚ ٔٗ2-ٔٗٙجة ٖٛاٌمةشآْ ٌٍذ١ةش ٞص ٘ٔ4
ٚاٌٛجةةٚ ٖٛإٌظةةائش ٌٍةةذاِغأ ٟص ٕٓٓٔٚ ٕٓٔ-ض٘ةةج األعةة ٓ١الةةةٓ اٌجةةٛص ٞص ٔٔ2
ِٕٚذخب لشث اٌع ْٛ١ص ٚ ٔٓٙةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ةض ٕٚ ٘24-٘22/وشة اٌغةشائش يةٟ
ِعٕ ٝاٌٛجٚ ٖٛاألشتاٖ ٚإٌظائش ص .ٔٓ4-ٔٓ2
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سػػكء ً
الح ىسػ ً
ػكف ىمػػا
كف ىرَّبييػػـ ّْمػػف فىػ ٍػكًق ًي ٍـ ىكىي ٍف ىعميػ ى
ػاب){الرعد  }ُِ :كقكلػػو  ( :ىي ىخػػافي ى
ي ى
(ُ)
كف){النحؿ ))}َٓ :
يي ٍؤ ىم ير ى

جعم ػ ػكا الخػ ػػكؼ فػ ػػي الكجػ ػػو األكؿ بمعنػ ػػى القتػ ػػؿ فػ ػػي قكلػ ػػو تعػ ػػالى :
َّ ً
ػكؼ){البقرة ٌ )ِ(}ُٓٓ :إال َّ
أف العس ػػكرم اس ػػتدرؾ
ػي وء ّْم ػ ىػف اٍل ىخ ػ ٍ
(( ىكلىىنٍبمي ػ ىػكن يك ٍـ ب ىش ػ ٍ
َّ ً
ػي وء ّْمػ ىػف
كأنكػػر ىػػذا الكجػػو فقػػاؿ (( :القتػػؿ  ،كىػػك قكلػػو تعػػالى  (( :ىكلىىنٍبميػ ىػكن يك ٍـ ب ىشػ ٍ
ألف قكلػػو ( :كىن ٍقػ و
ػكؼ){البقرة  }ُٓٓ :يعنػػي  :القتػػؿ  ،كلػػيس بالكجػػو ؛ َّ
ػص
اٍل ىخػ ٍ
ى
ً
اؿ كاألنفي ً
س){البقرة  }ُٓٓ :قد تضمف القتؿ  ،كلكػف معنػاه  :الخػكؼ
ّْم ىف األ ىىم ىك ى
عمى األنفس لكثرة األعداء  ،ككذلؾ كاف حاؿ أىػؿ المدينػة بعػد اليجػرة  ،كىػـ
مخاطبكف بيذه اآلية)

(ّ)

كقػػد جعم ػكا الخػػكؼ فػػي الكجػػو الثػػاني بمعنػػى  :الحػػرب أك القتػػاؿ فػػي

ؼ) أك النكبػػة التػي تصػيب المسػمميف كمػا جػػاء
ػب اٍل ىخ ٍػك ي
قكلػو تعػالى ( :فىػًإ ىذا ىذ ىى ى
فػػي الكجػػو السػػابع فػػي قكلػػو تعػػالى ( :كًا ىذا جػػاءىـ أىمػػر ّْمػػف األىمػ ًػف أ ًىك اٍل ىخػػك ً
ؼ
ى ى يٍ ٍ ه ى ٍ
ٍ
اعكٍا بً ًو) كالحقيقة َّ
أف القتؿ  ،كالحرب  ،كالنكبة  ،ليست معاني الخكؼ كاَّنما
أى ىذ ي
ىػػي مػػف مسػ ّْػبباتو  ،أم  :ىػػي مػػف معػػاني مػػا يمػػزـ منيػػا الخػػكؼ  ،ىػػذه ىػػي

ؼ)
ػب اٍل ىخ ٍػك ي
العبلقة بينيما  ،كقد بيَّنيػا العسػكرم بقكلػو (( :قػاؿ ا﵀ ( :فىػًإ ىذا ىذ ىى ى
يعنػػي  :الحػػرب  ،كسػ ٌػماىا خكفنػػا لمػػا فييػػا مػػف الخػػكؼ  ،كمػػا تسػػمى الحػػرب
(ْ)

ركعا لما فييا مف الركع  ،كالركع كالخكؼ سكاء))
ن
كقد جعؿ أىؿ الكجكه الخكؼ في الكجػو الثالػث بمعنػى العمػـ فػي قكلػو
ػاؼ ًمػف ُّم و
ػكص ىج ىنفنػا أ ٍىك إًثٍ نمػا) كقكلػو تعػالى ( :فىػًإ ٍف ًخ ٍفػتي ٍـ أ ٌىال
تعالى ( :فى ىم ٍف ىخ ى
(ٔ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٕ٘٠ٚ ٔ4ظش  :ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. ٘24/
(ٕ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظةائش ٌٍعغةىش ٞص ٚ ٔٗٙاٌٛجةٚ ٖٛإٌظةائش ٌٍةذاِغأ ٟص ٕٓٓ
ٚةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. ٘22/
(ٖ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍعغىش ٞص . ٔٗٙ
(ٗ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص .ٔٗٙ
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كد المٌ ًو) كقكلو تعالى ( :كًاف ًخ ٍفتيـ أىالَّ تي ٍق ًسطيكٍا ًفي اٍليتىػامى فى ً
ً
ػانك يحكٍا ىمػا
يما يح يد ى
ى ٍ
ٍ
ى ى
ييق ى
ػاع فىػًإف ًخ ٍفػػتيـ أىالَّ تىعػ ًػدليكٍا فىك ً
ػاب لى يكػػـ ّْمػ ىػف ّْ
احػ ىػدةن أ ٍىك ىمػػا
ى
الن ىسػػاء ىمثٍىنػػى ىكثيػبلى ى
ث ىكيرىبػ ى ٍ
طػ ى
ٍ
ٍ
ى
َّ
ً
ت ًمف ىب ٍعمًيىا
ام ىأرىةه ىخافى ٍ
ىممى ىك ٍ
ت أ ٍىي ىم يان يك ٍـ ىذل ىؾ أ ٍىد ىنى أىال تى يعكليكٍا) كقكلو تعالى  ( :ىكًا ًف ٍ
ً ً َّ ً
كف أىف يي ٍح ىشػ يػركٍا إًلىػػى
ين يشػ نا
ػكز أ ٍىك إً ٍع ىر ن
يف ىي ىخػػافي ى
اضػػا) كقكلػػو تعػػالى  ( :ىكأىنػػذ ٍر بًػػو الػػذ ى
أيضػا أحػد
ىرّْب ًي ٍـ) كالعمـ فػي ىػذه اآليػات كنحكىػا لػيس كجينػا لمخػكؼ كاَّنمػا ىػك ن
مسبباتو ؛ َّ
ّْ
مثبل حدكد ا﵀ كعكاقب مف يتعػداىا خػاؼ الكقػكع فييػا
ألف مف عمـ ن
 ،فػػالمراد مػػف الخػػكؼ فػػي ىػػذه اآليػػات كنحكىػػا الخػػكؼ بعينػػو  ،كابػػف الجػػكزم

نفسو الذم عيَّف جعػؿ الخػكؼ بمعنػى العمػـ فػي ىػذه اآليػات فػي كتابيػو النزىػة
كالمنتخب

(ُ)

لـ ّْ
يعينو في تفسيره  ،بؿ أجاز أف يككف بمعنى الخػكؼ نفسػو

(ِ)

فالفرؽ بػيّْف بػيف الخػكؼ كالعمػـ كال يصػح أف يكػكف أحػدىما كجينػا لآلخػر كىػذا
مػػا صػ َّػرح بػػو العسػػكرم بقكلػػو (( :الخػػكؼ  :خػػبلؼ األمػػف  ،كاألمػػف  :سػػككف
النفس  ،كالخكؼ  :انزعاجيا كقمقيا  ،كىك معنى غير العمـ ؛ َّ
ألف العمػـ يبقػى
بعػػد ذىػػاب الخػػكؼ))

(ّ)

كقػػد أدخػػؿ ابػػف فػػارس الخشػػية بمعنػػى العمػػـ فػػي بػػاب
(ْ)

عممت))
خشيت بمعنى :
المجاز فقاؿ (( :كالمجاز قكليـ :
ي
ي
كقد قاؿ ابف الجكزم في الكجو ال اربػع الػذم جعمػكا فيػو الخػكؼ بمعنػى

الظف (( :كالخكؼ كالظف يتقارباف في كبلـ العرب  ،كقد ألحؽ قكـ ىذا القسػـ
ٌ
(ٓ)
بالذم قبمو)) كاأللفػاظ المتقاربػة فػي معانييػا تػدخؿ فػي بػاب التػرادؼ ال فػي
باب الكجكه .

(ٔ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ِٕٚ ٔٔ2ذخب لشث اٌع ْٛ١ص ٔٓٙ
(ٕ) ٕ٠ظش  :صاد اٌّغ١ش ٔ. ٖ٘/ٖ ، ٖٔٔ/ٕ ، 2/ٕ ، ٔ٘2/
(ٖ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص .ٔٗٙ
(ٗ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕ٘2
(٘) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١الةٓ اٌجٛص ٞص . ٔٔ2
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كجعم ػكا التخػ ُّػكؼ فػػي الكجػػو السػػادس  ،بمعن ػى التػػنقٌص أك التػػيقظ فػػي
ٍخ ىذىـ عمىى تى ىخ ُّك و
ؼ){النحؿ  }ْٕ :كالتػيقٌظ لػـ يقػؿ بػو غيػر
قكلو تعالى ( :أ ٍىك ىيأ ي ي ٍ ى

أمػا التػنقٌص فيػك أحػد كجيػػيف كمػا جػاء فػي كتػب التفسػير  ،قػػاؿ
الػدامغاني  ،ك َّ
مقاتؿ (( :يقكؿ  :يأخػذ أىػؿ القػرل بالعػذاب  ،كيتػرؾ األخػرل قر نيبػا منيػا لكػي
يخ ػػافكا فيعتب ػػركا يخ ػػكفيـ بمث ػػؿ ذل ػػؾ))

(ُ)

كق ػػاؿ الفػ ػراء (( :ج ػػاء التفس ػػير َّ
بأن ػػو

تحكفتػػو بالحػػاء  :تنقَّصػػتو مػػف حافاتػػو  ،فيػػذا الػػذم
التػػنقُّص  ،كالعػػرب تقػػكؿ َّ :
(ِ)

كقػػاؿ أبػػك عبيػػدة ((عمػػى تػػنقُّص))

(ّ)

ػمعت  ،كقػػد أتػػى التفسػػير بالخػػاء))
سػ ي
تخكفتػػو
كقػػاؿ ابػػف قتيبػػة (( :أم  :عمػػى تػػنفُّص  ،كمثمػػو  :التخػ ُّػكف  ،يقػػاؿ َّ :
كتخكنتو  :إذ نقَّصػتو كأخػذت مػف مالػو أك جسػمو)) (ْ) كقػاؿ الزجػاج :
الدىكر
َّ
((أم  :يأخػػذىـ بعػػد أف يخػػيفيـ بػػأف ييمػػؾ فرقػػة فتخػػاؼ التػػي تمييػػا  ،كقيػػؿ :

عم ػػى تػ ػػنقُّص  ،كمعنػ ػػى الت ػػنقٌص  :أف يتنقٌصػ ػػيـ فػ ػػي أمػ ػكاليـ كثم ػػارىـ حتػػػى
(ٔ)
ييمكي ػػـ)) (ٓ) كق ػػاؿ ال ارغ ػػب (( :التخ ػ ُّػكؼ  :ظي ػػكر الخ ػػكؼ م ػػف اإلنس ػػاف))

قكم ػػا ف ػػبميـ
كق ػػاؿ الزمخش ػػرم (( :عم ػػى تخ ػ ُّػكؼ  :متخ ػػكفيف  ،كى ػػك أف ييم ػػؾ ن
(ٕ)
فيتخكفكا))
َّ
ٍخ ػ ىذىـ عمىػػى تى ىخػ ُّػك و
ؼ) ((ق ػكالف  ،أحػػدىما :
ففػػي قكلػػو تعػػالى ( :أ ٍىك ىيأ ي ي ٍ ى
عمػ ػػى تػ ػػنقُّص  ،كالثػ ػػاني َّ :أنػ ػػو التخػ ػ ُّػكؼ نفسػ ػػو)) (ٖ) كقػ ػػد مػ ػ َّػر قػ ػػكؿ الف ػ ػراء :
(ٔ) دفغ١ش ِمادً ٕ. ٕٕٗ/
(ٕ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٕٖٖ/
(ٖ) ِجاص اٌمشآْ ص . ٖٔ2
(ٗ) دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص ٖٕٗ ٕ٠ٚظش  :جاِع اٌت١اْ ٌٍطتش.ٖٔ2-ٖٔ٘/ٔٗ ٞ
(٘) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٖ.ٔٙٗ/
( )ٙاٌّفشداح ص . ٔٙ4
( )2اٌىشاف ٕ.٘2ٗ/
( )2صاد اٌّغ١ش ٗ. ٖٖٗ/
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تحكفتػو بالحػػاء  :تنقَّصػتو مػػف حافاتػو))
((كالعػرب تقػػكؿ َّ :

(ُ)

فالػػذم يظيػػر َّ
أف

التخكؼ نفسو ؛ َّ
ألنو لك أراد معنى التنقُّص الستعمؿ لفظػو
التخكؼ
المراد مف
ُّ
ُّ

أك قػػاؿ  :عمػػى تحػ ُّػكؼ بالحػػاء  ،كالمعنػػى َّ :
أف ىبلكيػػـ فرقػػة تمػػك أخػػرل كػػاف

ػيئا  ،كالتػػنقٌص لػػك صػ َّ
ػح ال
ػيئا فشػ ن
بسػػبب الخػػكؼ  ،فيػػك المػػؤدم إلػػى أخػػذىـ شػ ن
لمتخكؼ بؿ يككف مف لكازمو .
يككف كجينا
ُّ
أمػػا الكجػػو الثػػامف  ،فقػػد تقػػدـ َّ
أف الحيػػرم كالفيركزآبػػادم جعمػػو بمعنػػى
َّ

ؼ ىعمى ٍػي ًي ٍـ ىكال يى ٍػـ
الخشية  ،كاستشيد األكؿ ليذا الكجػو بقكلػو تعػالى ( :فىػبل ىخ ٍػك ه
ػكف){البقرة  }ّٖ :ك{المائ ػ ػػدة ٗٔ} ك{األعػ ػ ػراؼ  }ّٓ :ك{ي ػ ػػكنس }ِٔ :
ىي ٍح ىزين ػ ػ ى
ك{األحقػػاؼ  }ُّ :كقكلػػو ( :كي ىخػػافيكف سػػكء ً
الح ىسػ ً
ػاب){الرعد  }ُِ :كقكل ػػو :
ىى
ى ي ى
كف){النحػؿ  }َٓ :كاستشػيد الثػاني
ػكف ىمػا يي ٍؤ ىم ير ى
كف ىربَّييـ ّْمػف فى ٍػكًق ًي ٍـ ىكىي ٍف ىعمي ى
( ىي ىخافي ى
كف ىربَّيي ٍـ ىخ ٍكفنا ىكطى ىم نعا){السجدة }ُٔ :
لو بقكلو تعالى  ( :ىي ٍد يع ى
كالخشػػية مرادفػػة لمخػػكؼ  ،كىمػػا مػػع شػػدة ترادفيمػػا كتقاربيمػػا يفترقػػاف

في المعنى  ،كقد تقدـ ذكر الفرؽ ّْ
البيف بينيما في كتابي  :ال كجكه كال نظائر

أف األكجػو
 ،كجعميػـ الخػكؼ فػي الكجػو الخػامس يعنػي الخػكؼ بعينػو  ،يعنػي ٌ
السبعة الباقية ال تعني الخػكؼ بعينػو (ِ) فيػي إذف أكجػو مختمقػة  ،كقػد اختيمًػؽ
الكجو األخير بجعؿ الخكؼ بمعنػى مرادفػو  ،كاختيمًقػت األكجػو األي ىخػر  ،بجعػؿ
الخكؼ بمعاني ما يمزـ منيا معناه .
ٕ-السػػػمع  :ق ػػاؿ العس ػػكرم (( :أص ػػؿ الس ػػمع س ػػمع األصػ ػكات  ،ث ػػـ

سمعا ؛ َّ
سمعا ؛
ألف السمع بيا يككف فيما بيننا  ،كسمى اإلجابة ن
سميت األذف ن
َّ
ألنيا مع السمع تككف في أكثر األكقات  ...كالسمع في القرآف عمى كجييف :

(ٔ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٕٕ٠ٚ ٖٖ/ظش ِ :ما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٕٗ ٌٚغاْ اٌعشا ٗ. ٕ24/
(ٕ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍعغىش ٞص ٔٚ ٔٗ2ض٘ج األع ٓ١ص ِٕٚ ٔٔ2ذخةب لةشث
اٌع ْٛ١ص . ٔٓٙ
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ً
السػ ٍػم ىع
كف َّ
األكؿ  :سػػمع الصػػكت قػػاؿ ا﵀ تعػػالى  ( :ىمػػا ىكػ ي
يع ى
ػانكٍا ىي ٍسػػتىط ي
ً
كف){ىكد }َِ :
ىك ىما ىك يانكٍا يي ٍبص ير ى
ػؾ ىسػ ًػميعي الػ ُّػد ىعاء){آؿ
الثػػاني  :القبػػكؿ كاإلجابػػة  ،قػػاؿ ا﵀ تعػػالى ( :إًَّنػ ى
(ُ)
عمراف ))}ّٖ :
كسػػمع الصػػكت فػػي الكجػػو األكؿ يعنػػي السػػمع بعينػػو  ،كاإلجابػػة فػػي

الكجو الثاني عبلقتيا بالسمع عبلقػة لػزكـ  ،كلػيس عبلقػة لفػظ مشػترؾ  ،فيػي
ال تكػػكف ٌإال بعػػد السػػماع ؛ كفػػات العسػػكرم أف يختمػػؽ بطريقػػة المػػزكـ كجيػػيف

صرح بنفسو بالكجو الثالػث بقكلػو المػذككر
ابعا  :األذف  ،كالفيـ  ،كقد َّ
ثالثنا كر ن
سمعا ؛ َّ
ألف السػمع بيػا يكػكف فيمػا بيننػا)) قػاؿ ال ارغػب :
(( :ثـ سميت األذف ن
كيعبَّر تارة عف السمع باألذف
((السمع  :قكة في األذف بو يدرؾ األصكات  ...ي
ً
يـ ىك ىعمىى ىس ٍم ًع ًي ٍـ){البقرة  ...}ٕ :كتارة
 ،نحك قكلو تعالى  ( :ىختى ىـ المٌوي ىعمىى يقميكب ٍ
(ِ)
ػؾ
ع ػػف الفي ػػـ)) كقكل ػػو تع ػػالى  ((( :ىكقى ػػاليكٍا ىس ػ ًػم ٍع ىنا ىكأى ى
ػؾ ىرب ىَّن ػػا ىكًالى ٍي ػ ى
ط ٍع ىن ػػا يغ ٍف ىرىان ػ ى
(ّ)
اٍلم ً
صير){البقرة  }ِٖٓ :أم  :فيمنا كامتثمنا))
ى
فالسػػمع مػػف لكازمػػو األذف  ،فاإلنسػػاف ال يسػػمع مػػف دكف أف تكػػكف لػػو

إذف يسمع بيا  ،ككذلؾ الفيـ مف لكازمو السػمع  ،فػبل يفيػـ أحػد كػبلـ أحػد إذا

لػـ يسػػمعو  ،فاالسػتجابة  ،كاإلذف  ،كالفيػػـ  ،عبلقتيػػا بالسػمع عبلقػػة لػػزكـ ال

عبلقة لفظ مشترؾ .

كقاؿ الحيرم (( :السمع عمى تسعة أكجو :

ً
يـ ىك ىعمىى ىس ٍم ًع ًي ٍـ
أحدىا  :القمب  ،كقكلو تعالى  ( :ىختى ىـ المٌوي ىعمىى يقميكب ٍ
ػارًىـ ًغ ىشػػاكةه كلىيػػـ ع ػ ىذ ه ً
يـ){البق ػرة  }ٕ :كقكلػػو تعػػالى  ( :ىكلىػ ٍػك
ى ى يٍ ى
ىك ىعمىػػى أ ٍىب ى
اب عظ ه
صػ ً ٍ
(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٕ.ٔ2
(ٕ) اٌّفشداح ص ٕٓ٘ .
(ٖ) عّذث اٌذفاظ ٕ.ٕٕٔ/
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ىشاء المٌو لى ىذ ىىب بًسم ًع ًيـ كأ ٍىب ً ً ً َّ
ّْ
ػي وء قى ًػد هير){البقرة }َِ :
ي
ى ىٍ ٍ ى ى
صارى ٍـ إ َّف المو ىعمىى يكؿ ىش ٍ
كقكلو تعالى  ( :ىك ىختى ىـ ىعمىى ىس ٍم ًع ًو ىكىقٍمبً ًو){الجاشية }ِّ :
ػؾ ىك ىج ىعٍم ىنػا
الثاني  :سمع األذف  ،كقكلو تعالى  ( :ىك ًم ٍنييـ َّمف ىي ٍستى ًمعي إًلى ٍي ى
عمىى يقميكبً ًيـ أ ً
ىكَّنةن أىف ىي ٍفقىييكهي){األنعاـ }ِٓ :
ى
ٍ
ً
ً
يـ){البقػرة :
الثالث  :سػمع بػبل آلػة  ،كقكلػو تعػالى  ( :ىك يى ىػك السَّػميعي اٍل ىعم ي
ُّٕ}

ط ٍع ىنا){البقرة }ِٖٓ :
الرابع  :القبكؿ  ،كقكلو تعالى  ( :ىكقىاليكٍا ىس ًم ٍع ىنا ىكأى ى
ً
ص ٍي ىنا){البقرة }ّٗ :
كقكلو تعالى ( :قىاليكٍا ىسم ٍع ىنا ىك ىع ى
ػؾ ىسػ ًػميعي الػ ُّػد ىعاء){آؿ
الخػػامس  :مجيػػب الػػدعاء  ،كقكلػػو تعػػالى ( :إًَّنػ ى
عمراف }ّٖ :
كف لًٍم ىكًذ ًب){المائدة }ُْ :
السادس َّ :
القكاليف  ،كقكلو تعالى  ( :ىس َّم ي
اع ى
كف لىيي ٍـ){التكبػػة :
السػػابع  :الجكاسػػيس  ،كقكلػػو تعػػالى  ( :ىكًفػػي يك ٍـ ىسػ َّػم ي
اع ى
ْٕ}
ػؾ آليػ ػ ػ و
ً
ً
ػات لّْقىػ ػ ػ ٍػكوـ
الثػ ػ ػػامف  :الطاعػ ػ ػػة  ،كقكلػ ػ ػػو تعػ ػ ػػالى ( :إً َّف فػ ػ ػػي ىذلػ ػ ػ ى ى
كف){يكنس }ٕٔ :
ىي ٍس ىم يع ى
ً
اس ىم يع ً
كف){يس :
آم ي
نت بً ىرّْب يك ٍـ فى ٍ
التاسع  :الشيادة  ،كقكلو تعالى ( :إّْني ى
(ُ)
ِٓ} أم  :فاشيدكا يا ٌأييا الناس))

جعؿ الحيرم السػمع فػي الكجػو األكؿ بمعنػى القمػب فػي قكلػو تعػالى :
( ىختىـ المٌو عمىى يقميػكبًيـ كعمىػى سػم ًع ًيـ كعمىػى أ ٍىبص ً ً ً
ػاكةه) كقكلػو تعػالى :
ىٍ ٍ ىى
ٍ ىى
ى ي ى
ى
ػارى ٍـ غ ىش ى
ً
صػ ً
ػارًى ٍـ) كقكلػػو تعػػالى  ( :ىك ىخػػتى ىـ ىعمىػػى ىسػ ٍػم ًع ًو
( ىكلىػ ٍػك ىشػػاء المٌػػوي لىػ ىذ ىى ى
ب بً ىسػ ٍػمع ًي ٍـ ىكأ ٍىب ى
ىكىقٍمبً ًو)

(ٔ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص ٕ.ٔ2
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فس ػره
كالسػػمع فػػي ىػػذه اآليػػات أريػػد بػػو السػػمع بعين ػو  ،كبيػػذه الداللػػة َّ

أىػػؿ التفسػػير  ،قػػاؿ ابػػف الجػػكزم فػػي تفسػػير الشػػاىد األكؿ (( :قكلػػو تعػػالى :

ً
يـ) الختـ  :الطبع  ،كالقمب قطعػة مػف دـ جامػدة سػكداء ،
( ىختى ىـ المٌوي ىعمىى يقميكب ٍ
ّّ
قمبػا لتقمبػو
كىك
كس ّْػمي ن
مستكف في الفؤاد  ،كىك بيت النفس  ،كمسكف العقؿ  ،ي
 ،كقيػؿ َّ :
ألنػػو خػالص البػػدف  ...كقكلػػو تعػالى  ( :ىك ىعمىػػى ىس ٍػم ًع ًي ٍـ) يريػػد  :عمػػى
أس ػ ػػماعيـ  ،ف ػ ػػذكره بمف ػ ػػظ التكحي ػ ػػد  ،كمعن ػ ػػاه الجم ػ ػػع  ،ف ػ ػػاكتفى بالكاح ػ ػػد ع ػ ػػف

الجميع))

(ُ)

كقاؿ ابف عاشكر (( :كفػي تقػديـ السػمع عمػى البصػر فػي مكاقعػو مػف

القرآف دليؿ عمى َّأنػو أفضػؿ لصػاحبو مػف البصػر  ،ف َّ
ػإف التقػديـ مػؤذف بأىميػة

المقػ َّػدـ ؛ كذلػػؾ َّ
ألف السػػمع آلػػة لتمقػػي المعػػارؼ التػػي بيػػا كمػػاؿ العقػػؿ  ،كىػػك
كسيمة بمكغ دعكة األنبياء إلى أفياـ األمـ عمى كجو أكمؿ مػف بمكغيػا بكاسػطة

البصر لك فقد السمع ؛ ك َّ
ألف السمع ترد إليو األصكات المسػمكعة مػف الجيػات

السػػت بػػدكف تكجػػو  ،بخػػبلؼ البصػػر َّ
فإنػػو يحتػػاج إلػػى التكجػػو بااللتفػػات إلػػى
الجيات غير المقابمة))

(ِ)

فجعؿ السمع بمعنػى القمػب يعطّْػؿ تفسػير ك ٍّػؿ منيمػا  ،كيحػدث الخمػط

بػيف داللتييمػا  ،كلػك أراد معنػى القمػب لجػاء بمفظػو  ،كىػذا مػا ىػك حاصػؿ فػػي

المعطػػكؼ  ،ككيػػؼ تسػ َّػنى لكجػػكىي أف يجعػػؿ السػػمع بمعنػػى القمػػب فػػي قكلػػو
ً
صػ ً
ػارًى ٍـ) َّ
ألف الق ػرآف أراد أف يقػػرف
تعػػالى  ( :ىكلىػ ٍػك ىشػػاء المٌػػوي لى ػ ىذ ىى ى
ب بً ىسػ ٍػمع ًي ٍـ ىكأ ٍىب ى
السمع كالبصر فػي حكػـ كاحػد  ،كجػاز كحػدة الحكػـ فييمػا ؛ لجػكاز أف يقػاؿ :

أخذ ا﵀ بسمع الكافريف  ،كأف يقاؿ  :أخذ ا﵀ ببصر الكافريف َّ ،
لكنو لػـ نسػمع
ً
يـ) كمػا قػاؿ :
بمثؿ ىػذا فػي القمػب  ،فػا﵀ سػبحانو قػاؿ  ( :ىخػتى ىـ المٌػوي ىعمىػى يقميػكب ٍ

(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٔ. ٕٗ/
(ٕ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٔ.ٕ٘ٗ/
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ذىب ا﵀ بقمكبيـ  ،فجعؿ السمع بمعنى القمب خمػط بينيمػا فػي الحكػـ المسػمَّط
عمييما .

ككيؼ َّ
تسنى لو أف يجعؿ السمع بمعنى القمب في قكلو تعالى  ( :ىختى ىـ
ً
يـ ىك ىعمىى ىس ٍم ًع ًي ٍـ) َّ
ػح أف يكػكف المعنػى أك التقػدير
ألنػو كيػؼ يص ٌ
المٌوي ىعمىى يقميكب ٍ
 :ختـ ا﵀ عمػى قمػكبيـ كعمػى قمػبيـ  ،ككيػؼ تسػنى لػو أف يقػكؿ مثػؿ ىػذه مػرة
أخرل في قكلػو تعػالى  ( :ىك ىخػتى ىـ ىعمىػى ىس ٍػم ًع ًو ىكىقٍمبً ًػو) َّ
أيضػا أف
ألنػو كيػؼ يصػح ن
يككف المعنى أك التقدير  :كختـ عمى قمبو كقمبو ؟! ما ىذا ؟! يا سبحاف ا﵀ !
فمػك يسػػئؿ الكجكىيػػكف األكلػػكف كاآلخػػركف َّأنػػو لً ىػـ َّ
عبػػر القػرآف الكػريـ عػػف معنػػى
القمب بمفظو في المعطكؼ عميػو َّ ،
كعبػر عنػو بمفػظ السػمع فػي المعطػكؼ فػي
ً
يـ ىك ىعمىػػى ىسػ ٍػم ًع ًي ٍـ) ؟ كلًػ ىػـ َّ
عبػػر عػػف القمػػب
قكلػػو تعػػالى  ( :ىخػػتى ىـ المٌػػوي ىعمىػػى يقميػػكب ٍ
بمفظػػو فػػي المعطػػكؼ َّ ،
كعبػػر عنػػو بمفػػظ السػػمع فػػي المعطػػكؼ عميػػو فػػي قكلػػو
تعالى  ( :ىك ىختى ىـ ىعمىػى ىس ٍػم ًع ًو ىكىقٍمبً ًػو) ؟ لمػا اسػتطاعكا اإلجابػة كلػك كػاف بعضػيـ
إما أف َّ
بأف القرآف الكريـ ألحف َّ
يدعكا َّ
فعبػر
نا
لبعض
ظيير ٌإال بإحدل إجابتيف َّ ،
عػػف المعنػػى بغيػػر لفظػػو ككضػػع المفػػظ فػػي غيػػر مكضػػعو  ،كىػػذا مػػا ال أحػػد

يجرؤ كيستطيع أف يدعيو ؛ َّ
ألنو ما مف أحد يستطيع أف يثبت ىػذا االدعػاء ،
كا َّمػػا أف يعترف ػكا َّأنػػو اسػػتعمؿ لفػػظ القمػػب ؛ َّ
ألنػػو أراد معنػػى القمػػب  ،كاسػػتعمؿ

لفظ السمع كلـ يستعمؿ لفظ القمػب ؛ َّ
ألنػو أراد معنػى السػمع ال معنػى القمػب ،
كعندئذ يبطؿ كؿ ما قالو أصحاب كتب الكجكه ٌإال ما كاف مف الكجكه الحقيقية
أللفػػاظ مشػػتركة  ،كىػػي ال تتجػػاكز بضػػعة ألفػػاظ فػػي كػػؿ كتػػب الكجػػكه  ،كمثػػؿ

ىذا السؤاؿ يجب أف ييكجَّػو إلػى كػؿ الكجػكىييف فػي كػؿ كجػو اختمقػكه بػالطرائؽ
التي أثبتناىا في ىذا الكتاب .
كسػػمع األذف الػػذم قػػاؿ بػػو الحيػػرم فػػي الكجػػو الثػػاني  ،ىػػك كسػػمع

الصكت الذم قاؿ بو العسكرم في الكجو األكؿ  ،كىك السمع المجرد .
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كالسػػمع بػػبل آلػػة فػػي الكجػػو الثالػػث فػػي قكلػػو تعػػالى ( :كىػػك َّ ً
السػػميعي
ىيى
ً
يـ) يتعمؽ بصفة مػف صػفات ا﵀ سػبحانو  ،كصػفات الخػالؽ عػز كجػؿ ال
اٍل ىعم ي
يصح إقحاميا بيف صفات البشر المخمكؽ .
ٌ
كج ىع ىؿ السمع في الكجو الرابع بمعنى القبكؿ فػي قكلػو تعػالى  ( :ىكقىػاليكٍا
ى
ػؾ
ىسػ ًػم ٍع ىنا ىكأىطى ٍع ىنػػا) كبمعنػػى اإلجابػػة فػػي الكجػػو الخػػامس فػػي قكلػػو تعػػالى ( :إًَّنػ ى
ىسػ ًػميعي الػ ُّػد ىعاء) كبمعنػػى الطاعػػة فػػي الكجػػو الثػػامف فػػي قكلػػو تعػػالى ( :إً َّف ًفػػي
ىذًل ىؾ ى و ّْ
كف)
آليات لقى ٍكوـ ىي ٍس ىم يع ى
ػثبل سػبحانو
كالقبكؿ  ،كاإلجابة  ،كالطاعة تكػكف بعػد السػماع  ،فػا﵀ م ن
يسػػتجيب لػػدعاء عبػػده بعػػد أف يسػػمع دعػػاءه  ،فعبلقتيػػا بالسػػمع عبلقػػة لػػزكـ ،

كليس عبلقة لفظ مشترؾ .

كجعػػؿ السػػمع فػػي الكجػػو السػػادس بمعنػػى القػ َّػكاليف فػػي قكلػػو تعػػالى :
كف لًٍم ىكػ ًػذ ًب) كىػػذا ال يكػػكف ٌإال بعػػد السػػماع ؛ َّ
ألنػػو أراد َّأنيػػـ يقكلػػكف
( ىسػ َّػم ي
اع ى
بكؿ ما يسمعكف كيشيعكنو كيركجكنو
كج ىع ىؿ السمع في الكجو السابع بمعنى  :الجكاسيس  ،في قكلو تعالى
ى
كف لىييػ ٍػـ) كالتجسػػس لشػػخص يكػػكف بعػػد أف يسػػمع مػػا يقكلػػو ،
 ( :ىكًفػػي يك ٍـ ىسػ َّػم ي
اع ى
كيقبؿ بو .

كجعؿ السمع في الكجو التاسع بمعنى الشيادة في قكلو تعالى ( :إًّْنػي

اس ىػم يع ً
كف){يس  }ِٓ :أم  :فاشػيدكا يػػا أييػا النػاس  ،كمثػؿ ىػػذه
آمن ي
ػت بً ىػرّْب يك ٍـ فى ٍ
ى
الشيادة ىؿ تككف ٌإال بعد سماع قكؿ مف أمر بيا ؟
فأنت ترل أف السمع في ّْ
كؿ شكاىده أريد بو السمع بعينو  ،فيػك لػيس

أمػا األكجػو المنسػكبة إليػو فيػي مختمقػة بجعمػو بمعػاني
مف األلفاظ المشتركة ٌ ،
لكازمو .
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الصػػػػبر  :ق ػػاؿ اب ػػف ف ػػارس (( :الص ػػبر  :كى ػػك الح ػػبس  ،يق ػػاؿ :
َّٖ -
(ُ)

صبرت نفسي عمى ذلؾ األمر  ،أم  :حبسػتيا))
ي
ع ػػف الج ػػزع كالس ػػخط  ،كح ػػبس المس ػػاف ع ػػف الش ػػككل  ،كح ػػبس الجػ ػكارح ع ػػف
التشكيش))

((فالصػبر  :حػبس الػنفس

(ِ)

كذكر أىؿ الكجكه َّ
أف الصبر في القرآف الكريـ عمى ستة أكجو
الص ػبلى ًة
الصػ ٍػب ًر ىك َّ
اسػػتى ًع يينكٍا بً َّ
الكجػػو األكؿ  :الصػػكـ  ،كقكلػػو تعػػالى  ( :ىك ٍ
َّ
ًً
يف){البقرة  }ْٓ :يعني  :بالصكـ كالصبلة .
ىكًاَّنيىا لى ىكبً ىيرةه إًال ىعمىى اٍل ىخاشع ى
النػ ً
ىصػ ىػب ىريى ٍـ ىعمىػػى َّ
ػار
كالكجػػو الثػػاني  :الج ػرأة  ،كقكلػػو تعػػالى ( :فى ىمػػآ أ ٍ
{ُٕٓ} يعني  :فما أجرأىـ عمى النار

كالكجػػو الثالػػث  ،الصػػبر يعنػػي  :أصػػركا عمػػى الشػػر  ،كقكلػػو تعػػالى :
(أ ً
اصػ ػبًيركا ىعمى ػػى آلًيى ػػتً يك ٍـ){ص  }ٔ :يعن ػػي  :أص ػػركا عم ػػى عبادتي ػػا
ام يشػ ػكا ىك ٍ
ىف ٍ
كاثبتكا .
اصػ ػ ػبً ٍر ًل يح ٍك ػ ػ ًػـ
كالكج ػ ػػو ال ارب ػ ػػع  :الرض ػ ػػا  ،كقكل ػ ػػو تع ػ ػػالى ف ػ ػػي  ( :ىك ٍ
ّْؾ){الطكر  }ْٖ :يعني  :كارض بقضاء ربؾ .
ىرب ى
كالكج ػ ػػو الخ ػ ػػامس  :الص ػ ػػبر بعين ػ ػػو  ،كقكل ػ ػػو تع ػ ػػالى ( :إًَّن ػ ػػا ىك ىج ػ ػ ٍػد ىناهي
ىص ىابيي ٍـ){الحج }ّٓ :
صابًنار){ص  }ْْ :مثميا  ( :ىكالصَّابً ًر ى
يف ىعمىى ىما أ ى
ى
ػؾ م َّ ً
كالكجو السػادس  :الحػبس  ،كقكلػو تعػالى ( :ك ٍ ً
يف
ػع الػذ ى
اصػب ٍر ىن ٍف ىس ى ى ى
ى
(ّ)
كف ىربَّييـ بًاٍل ىغ ىد ًاة ىكاٍل ىع ًش ّْي){الكيؼ }ِٖ :
ىي ٍد يع ى

جعم ػ ػكا الصػ ػػبر فػ ػػي الكجػ ػػو األكؿ بمعنػ ػػى الص ػػكـ فػ ػػي قكل ػػو تعػ ػػالى :
الص ػبلى ًة) كالم ػراد مػػف الصػػبر ىنػػا الصػػبر بعينػػو كلػػك أراد
الصػ ٍػب ًر ىك َّ
اسػػتى ًع يينكٍا بً َّ
( ىك ٍ
(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٔٓ٘ .
(ٕ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٖ.ٖ2ٔ/

(ٖ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ةش ٞص ٘ٚ ٕ2اٌٛجةٚ ٖٛإٌظةائش ٌٍةذاِغأ ٟص ٖٖٕٔٓٓ-
ٔٚض٘ج األع ٓ١ص ِٕ٘ٚ ٔ2ٙ-ٔ2ذخب لشث اٌع ْٛ١ص .ٔ٘2
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الصػ ػػكـ لجػ ػػاء بمفظػ ػػو كقػ ػػاؿ  :كاسػ ػػتعينكا بالصػ ػػكـ كالصػ ػػبلة  ،قػ ػػاؿ الطبػ ػػرم :
الصػ ٍػب ًر) اسػػتعينكا عمػػى الكفػػاء بعيػػدم
اسػػتى ًع يينكٍا بً َّ
((يعنػػي بقكلػػو جػػؿ ثنػػاؤه  (( :ىك ٍ
الػػذم عاىػػدتمكني فػػي كتػػابكـ مػػف طػػاعتي كاتبػػاع أمػرم كتػػرؾ مػػا تيككنػػو مػػف
الرياسة كحػب الػدنيا إلػى مػا تكرىكنػو مػف التسػميـ ألمػرم كاتبػاع رسػكلي محمػد

صمى ا﵀ عميو كسمـ بالصػبر عميػو كالصػبلة  ،كقػد قيػؿ َّ :
إف الصػبر فػي ىػذا
المكضع الصكـ  ،كالصكـ بعض معاني الصبر عندنا  ،بؿ تأكيؿ ذلػؾ عنػدنا

َّ :
أف ا﵀ تعػػالى ذك ػره أمػػرىـ بالصػػبر عمػػى مػػا كرىتػػو نفكسػػيـ مػػف طاعػػة ا﵀
محابيا ككفٌيا عف ىكاىػا  ،ككػذلؾ
كترؾ معاصيو  ،كأصؿ الصبر منع النفس ٌ
قيػػؿ لمصػػابر عمػػى المعصػػية صػػابر ؛ لكفػػو نفسػػو عػػف الجػػزع  ،كقيػػؿ لشػػير
رمضاف شير الصبر لصبر صائمو عف المطاعـ كالمشارب))

(ُ)

فالمراد مف الصبر إذف في اآلية الصبر عمػى طاعػة ا﵀ فػي أداء كػؿ

كعمػا نيػى ا﵀ عنػو
أمر  ،كالصبر عف الكقػكع فػي كػؿ معصػية َّ
ما ى
فرض ا﵀ ك ى
 ،فجعمو بمعنى الصكـ تحريؼ لداللتو ؛ َّ
ألنو َّ
غيره مف معناه العاـ إلػى معنػى

خػػاص  ،كابػػف الجػػكزم الػػذم عػػيَّف فػػي نزىتػػو كمنتخبػػو جعػػؿ الصػػبر بمعنػػى
الصػبلى ًة)(ِ) لػػـ يقػػؿ بيػػذا الكجػػو
الصػ ٍػب ًر ىك َّ
اسػػتى ًع يينكٍا بً َّ
الصػػكـ فػػي قكلػػو تعػػالى  ( :ىك ٍ
ف ػػي زاده ب ػػؿ ق ػػاؿ ف ػػي تفس ػػيره (( :األص ػػؿ ف ػػي الص ػػبر  :الح ػػبس  ،فالص ػػابر

ػابر لحبسػػو نفسػػو عػػف األكػػؿ
حػػابس لنفسػػو عػػف الجػػزع  ،كسػػمي الصػػائـ صػ نا
كالشرب كالجماع  ...كفيما أيمركا بو بالصػبر عميػو ثبلثػة أقػكاؿ  ،أحػدىا  :أَّنػو

أداء الفرائض  ،كالثاني َّ :أنو ترؾ المعاصي  ،كالثالث  :عدـ الرئاسة))

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٔ. ٕ42/
(ٕ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ِٕٚ ٔ2ٙذخب لشث اٌع ْٛ١ص . ٔ٘2
(ٖ) صاد اٌّغ١ش ٔ.ٙٗ/
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(ّ)

فذكر في معنى الصبر في تفسيره ثبلثة أقكاؿ ليس مف بينيا الصػكـ

الذم عينو في كتابيو  ،النزىة كالمنتخب كىػذا دليػؿ عمػى بطػبلف كتػب الكجػكه

؛ َّ
ألف ما قالو في باب الكجكه أبطمو في باب التفسير .

كاقتػ ػراف الص ػػبلة بالص ػػبر دلي ػػؿ عم ػػى عظ ػػـ مكان ػػة الص ػػبلة عن ػػد ا﵀

كتعظػػيـ شػػأنيا عنػػده  ،فجعػػؿ الصػػبر بمعنػػى الصػػكـ يمغػػي الغػػرض مػػف ىػػذا

االقتراف .

كجعم ػكا الصػػبر فػػي الكجػػو الثػػاني بمعنػػى  :الج ػرأة فػػي قكلػػو تعػػالى :

الن ً
ػار) كالجػرأة ال تصػح أف تكػكف كجينػا لمصػبر؛ َّ
ىص ىب ىريى ٍـ ىعمىى َّ
ألنػو غيػر
(فى ىمآ أ ٍ
متعػػيَّف كمختمػػؼ فيػػو  ،قػػاؿ الطبػػرم (( :اختمػػؼ أىػػؿ التأكيػػؿ فػػي تأكيػػؿ ذلػػؾ
فقاؿ بعضيـ  :معنى ذلؾ  :فما أجرأىـ عمى الذم يقربيـ إلى النػار  ...كقػاؿ

آخػػركف  :بػػؿ معنػػى ذلػػؾ  :فمػػا أعمميػػـ بأعمػػاؿ أىػػؿ النػػار  ...كاختمف ػكا فػػي

تأكيػػؿ (مػػا) فقػػاؿ بعضػػيـ  :ىػػي بمعنػػى االسػػتفياـ َّ ،
ككأنػػو قػػاؿ  :فمػػا الػػذم

صػػبَّرىـ ؟  ...كقػػاؿ آخػػركف  :ىػػك تعجػػب  ،يعنػػي  :فمػػا أشػػد ج ػراءتيـ عمػػى
النار بعمميـ أعماؿ أىؿ النار))

(ُ)

كاب ػػف الج ػػكزم نفس ػػو ال ػػذم ع ػػيَّف ف ػػي النزى ػػة كالمنتخ ػػب جع ػػؿ الص ػػبر

النػ ً
ىصػ ىػب ىريى ٍـ ىعمىػػى َّ
ػار) قػػاؿ فػػي تفسػػيره :
بمعنػػى الج ػرأة فػػي قكل ػو تعػػالى ( :فى ىمػػآ أ ٍ
ىص ىب ىريى ٍـ ىعمىى َّ
الن ًار) فيو أربعة أقكاؿ  ،أحػدىا َّ :
أف معنػاه
((قكلو تعالى ( :فى ىمآ أ ٍ
 :فمػػا أصػػبرىـ عمػػى عمػػؿ يػ ّْ
ػؤدييـ إلػػى النػػار  ...كالثػػاني  :مػػا أج ػرأىـ عمػػى

النار  ...كالثالث  :مػا أبقػاىـ فػي النػار  ...كال اربػع َّ :
ػأم شػيء
أف المعنػى  :ف ُّ
صبَّرىـ عمى النار  ...كفي (ما) قكالف  ،أحدىما َّ :أنيا لبلستفياـ  ،تقديرىا :
مػػا الػػذم صػػبَّرىـ ؟  ...كالثػػاني َّ :أنيػػا لمتعجػػب  ...كا﵀ يي ّْ
عجػػب المخمػػكقيف ،
(ِ)
كال يعجب ىك كعجبيـ))

(ٔ) جاِع اٌت١اْ . ٔٔٓ-ٔٓ4
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٔ. ٖٔ٘/
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فابف الجكزم الذم قاؿ بكجو الجرأة بتعيينو كالقطع بو في باب الكجكه

محتم نبل كمختمىفنا فيو .
أبطمو في باب التفسير عندما جعمو معنى
ى
كجعم ػكا الصػػبر فػػي الكجػػو الثالػػث بمعنػػى اإلص ػرار فػػي قكلػػو تعػػالى :
اصػ ػبًركا ىعمىػػى آلًيػػتً يكـ) مم ػػا ي ػ ُّ
(أ ً
ػدؿ عم ػػى اخػػتبلؽ ى ػػذا الكج ػػو أن ػػي
ىف ٍ
ى ٍ
ام يش ػكا ىك ٍ ي

عنػكا بتفسػػير الصػػبر فػي ىػػذا المكضػػع  ،بػؿ أبقػػكه عمػػى
ػدت المفسػريف لػػـ يي ى
كج ي
فسػر
معناه  ،كاذا أرادكا تفسيره فسركه بمػا شػاء ممػا يػبلزـ الصػبر معنػاه  ،فقػد ٌ
اصػ ػبًيركا ىعمى ػػى ًآليى ػػتً يك ٍـ) بقكل ػػو (( :كاص ػػبركا عم ػػى
الزمخش ػػرم قكل ػػو تع ػػالى  ( :ىك ٍ
(ُ)
فس ػره الكاحػػدم كابػػف الجػػكزم
عبادتيػػا كالتمسػػؾ بيػػا حتػػى ال ت ازل ػكا عني ػا)) ك ٌ
كالبيضػػاكم بجعمػػو بمعنػػى  :كاثبت ػكا عمػػى عبػػادة آليػػتكـ(ِ) فاإلص ػرار كالتمسػػؾ

كالثبػػات كاحػػدة لػػيس بعضػػيا أكلػػى كأحػػؽ مػػف بعػػض مػػف حيػػث َّ
إف كػ ٌؿ معنػػى
منيا يي َّ
عد الصبر مف لكازمو .

كيقاؿ الكبلـ نفسو فػي جعميػـ الصػبر فػي الكجػو ال اربػع بمعنػى الرضػا
أيض ػػا عم ػػى
اصػ ػبً ٍر لً يح ٍك ػ ًػـ ىرّْب ػ ى
ػؾ) فمم ػػا ي ػػدؿ ن
بقض ػػاء ا﵀ ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى  ( :ىك ٍ
اختبلؽ ىذا الكجو في ىذا المكضع َّ
أف المفسريف لػـ ييعنػكا بتفسػير الصػبر فيػو

فس ػػر الحك ػػـ كل ػػـ يفس ػػر الص ػػبر  ،ق ػػاؿ
 ،ب ػػؿ أبق ػػكه عم ػػى معن ػػاه  ،كم ػػنيـ م ػػف َّ
ّْؾ) قيؿ  :لقضاء ربؾ فيمػا حممػؾ
اصبً ٍر لً يح ٍكًـ ىرب ى
القرطبي (( :قكلو تعالى  ( :ىك ٍ
مػػف رسػػالتو  ،كقيػػؿ  :لببلئػػو فيمػػا ابػػتبلؾ بػػو مػػف قكمػػؾ)) (ّ) كاذا أرادكا تفسػػيره
فسركه بما شاء مما يبلزـ الصػبر معنػاه  ،فقػد فسػر الزمخشػرم قكلػو تعػالى :
ػؾ) بقكل ػ ػػو (( :بإمي ػ ػػاليـ بم ػ ػػا يمحق ػ ػػؾ في ػ ػػو م ػ ػػف المش ػ ػػقة
اصػ ػ ػبً ٍر لً يح ٍك ػ ػ ًػـ ىرّْب ػ ػ ى
( ىك ٍ
(ُ)
كالكمفة))(ْ)كفسره البيضاكم بقكلو (( :بإمياليـ كابقائؾ في عنائيـ))
(ٔ) اٌىشاف ٗ.2ٓ/
(ٕ) ٕ٠ظش  :اٌٛع١ط ٖٚ ٘ٗٓ/صاد اٌّغ١ش ٚ 2/2أٔٛاس اٌذٕض. ٕٗ/٘ ً٠
(ٖ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ . ٙٙ/ٔ2
(ٗ) اٌىشاف ٕٗ٠ٚ ٗٓٗ/ظش ِ :ذاسن اٌذٕض ً٠ص . ٔٔ22
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كجعمػكا الصػػبر فػي الكجػػو السػػادس بمعنػى الحػػبس كىػك معنػػى مػرادؼ

لو  ،بؿ ((األصؿ في الصبر  :الحبس  ،فالصابر حابس لنفسو عػف الجػزع ،
(ِ)

فالصػكـ

صابر لحبسو نفسو عف األكػؿ كالشػرب كالجمػاع))
نا
كسمي الصائـ
كالجرأة كاإلصرار كالرضا ليست أكجينػا لمصػبر كاَّنمػا ىػي ممػا يبلزميػا الصػبر

 ،فيي ترتبط بو بيذه الصمة ال بصمة االشتراؾ المفظي .

أف
كجعميػػـ الصػػبر فػػي الكجػػو الخػػامس يعنػػي الصػػبر بعينػػو  ،يعنػػي ٌ
األكجو الخمسة الباقية ال تعني الصبر بعينو  ،فيي إذف أكجو مختمقة اختيمًقت
بطريقتيف  :بجعؿ الصبر بمعنى مرادفو  ،كبجعمو بمعاني ما يمزـ منيا معناه

ىنيئا  :قاؿ ابف فارس (( :الياء كالنػكف كاليمػزة يػد ٌؿ عمػى إصػابة
ًٗ -
خير مف دكف مشقة  ،كاليىفء (بفتح الياء) العطيػة  ،كىػك مصػدر  ،كاالسػـ :

ال ًيػػفء (بكسػػر اليػػاء)  ،كالينػػيء  :األمػػر  :يأتيػػؾ مػػف غيػػر مشػػقة))

الراغب (( :الينيء  :كؿ ما ال يمحؽ فيو مشقة))

(ْ)

(ّ)

كقػػاؿ

(ىنيئػػا) عمػػى كجيػػيف  :حػػبلؿ بػػبل إثػػـ ،
كقػػاؿ الػػدامغاني (( :تفسػػير
ن
كبغير داء كال مكت .

حبلال ببل إثـ  ،قكلو سػبحانو كتعػالى فػي
ىنيئا يعني :
ن
فكجو منيما  ،ن
سكرة النساء ( :فىًإف ًط ٍب ىف لى يك ٍـ ىعف ىش ٍي وء ّْم ٍنوي ىن ٍف نسػا فى يكميػكهي ىىنً نيئػا َّم ًر نيئا){النسػاء :
ىنيئا ببل إثـ
ْ} يعني  :فإف أحممف لكـ عف شيء منو بطيبة النفس فكمكه ن

(ٔ) أٔٛاس اٌذٕض. ٔ٘ٙ/٘ ً٠
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٔ.ٙٗ/
(ٖ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص ٕٓٗ. ٕٗٔ-
(ٗ) اٌّفشداح ص ٔ. ٘2
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ىنيئا ببل داء كال مكت قكلو سػبحانو فػي سػكرة الحاقػة
كالكجو الثاني  ،ن
ً
ىس ػمى ٍفتي ٍـ ًفػػي َّ
األيػ ًػاـ اٍل ىخ ًال ىي ًة){الحاقػػة  }ِْ :يعنػػي بػػبل
 ( :يكميػكا ىكا ٍشػ ىػريبكا ىىن نيئػػا بً ىمػػا أ ٍ
(ُ)
داء كال مكت))
ال حاجػػة إلػػى قكلػػو  :بػػبل مػػكت  ،بعػػد قكلػػو  :بػػبل داء  ،كلػػـ أجػػد مػػف

المفسريف مف قرف المكت بالداء  ،كاذا كاف الينيء كما عرفو أىؿ المغة يعنػي
 :كػػؿ خيػػر ال يمحػػؽ فيػػو مشػػقة  ،فػ َّ
ػإف اإلثػػـ كالػػداء المػػذيف كانػػا كجيػػي الينػػيء
سػػيدخبلف كنحكىمػػا فػػي ل ػكازـ المشػػقة ؛ لػػذلؾ لػػـ أجػػد فػػي كتػػب التفسػػير التػػي

ػت إلييػػا مػػف فػ َّػرؽ بػػيف معنػػى الينػػيء الػكارد فػػي شػػاىد الكجػػو األكؿ كبػػيف
رجعػ ي
فسػػر الطبػػرم شػػاىد الكجػػو
معنػػى الينػػيء الػكارد فػػي شػػاىد الكجػػو الثػػاني  ،فقػػد َّ

األكؿ َّ
كفسػػر
بأنػػو ((إذا كػػاف غيػػر إض ػرار كال خديعػػة فيػػك ىنػػيء مػػرمء)) (ِ) َّ

شػػاىد الكجػػو الثػػاني َّ
بأنػػو ((ال تتػػأذكف بمػػا تػػأكمكف كال بمػػا تشػربكف))

(ّ)

فسػػر
ك َّ

القرطبي الينيء في شاىد الكجو األكؿ َّ
بأنو ((كؿ ما لػـ يػأت بمشػقة كال عنػاء

فيػ ػػك مػ ػػرمء))
تنغيص))

(ٓ)

(ْ)

كفس ػ ػره فػ ػػي شػ ػػاىد الكجػ ػػو الثػ ػػاني َّ
بأنػ ػػو ((ال تكػ ػػدير فيػ ػػو كال
َّ

كفسَّر النسفي الينيء في شاىد الكجو األكؿ َّ
بأنػو ((ال إثػـ فيػو))

كفسره فػي شػاىد الكجػو الثػاني َّ
كالمرمء َّ
بأنػو ((ال مكػركه
بأنو ((ال داء فيو)) (ٔ) َّ

فيػػو كال أذل))

(ٕ)

كمػػنيـ مػػف تطػػرؽ إلػػى تفسػػير الينػػيء فػػي سػػكرة النسػػاء مػػف

الطيب المسػاغ
دكف الحاقة  ،فقد قاؿ الكاحدم في النساء (( :معنى الينيء ٌ :
(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٖ. ٗٙ
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٗ. ٖٕٓ/
(ٖ) جاِع اٌت١اْ .2ٖ/ٕ4
(ٗ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٘. ٕٖ/
(٘) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ .ٕٓٔ/ٔ2
(ِ )ٙذاسن اٌذٕض ً٠ص ٕٓٔ
(ِ )2ذاسن اٌذٕض ً٠ص ٕ٘ٔ2
361

ال ػػذم ال ينقص ػػو ش ػػيء  ،كالم ػػرمء  :المحم ػػكد العاقب ػػة الت ػػاـ اليض ػػـ ال ػػذم ال
يضػػر كال يػػؤذم)) (ُ) كقػػاؿ الزمخشػػرم (( :الينػػيء كالمػػرمء صػػفتاف ًمػػف ىنػػؤ
ػائغا ال تنغػػيص فيػػو  ،كقي ػػؿ  :الينػػيء  :مػػا يم ػػذه
الطعػػاـ كمػػرؤ  :إذا كػػاف س ػ ن
األكؿ  ،كالمرمء  :ما يحمد عاقبتو  ،كقيؿ  :ىك ما ينساغ فػي مجػراه  ،كقيػؿ
لمدخؿ الطعاـ مف الحمقكـ إلى فـ المعػدة  :المػرمء لمػركر الطعػاـ فيػو  ،كىػك

السػػياغة))

(ِ)

كقػػاؿ ابػػف الجػػكزم (( :كفػػي الينػػيء ثبلثػػة أق ػكاؿ  ،أحػػدىا  :مػػا

ػفاء  ،كالثال ػػث َّ :أن ػػو ال ػػذم ال
نفع ػػا كش ػ ن
ت ػػؤمف عاقبت ػػو  ،كالث ػػاني  :م ػػا أعق ػػب ن
أم ػػا الم ػػرمء فيق ػػاؿ  :م ػػرئ الطع ػػاـ  :إذا انيض ػػـ كحم ػػدت
ينغص ػػو ش ػػيء  ،ك ى
عاقبتو))

(ّ)

ىذا ما قالو الكاحدم كالزمخشرم كابف الجكزم فػي تفسػير الينػيء

ػيئا فػػي الحاقػػة اكتفػػاء لكحػػدة معنػػاه ىنػػا
الينػػيء فػػي أكؿ النسػػاء كلػػـ يقكل ػكا شػ ن
كىناؾ  ،كىػذا مػا ص َّػرح بػو أبػك حيػاف األندلسػي  ،فقػد قػاؿ فػي تفسػير الينػيء
ً ً
ػي وء ّْم ٍنػوي ىن ٍف نسػا
في شػاىد الكجػو األكؿ فػي قكلػو تعػالى ( :فىػإف ط ٍػب ىف لى يك ٍػـ ىعػف ىش ٍ
ىنػؤ الطعػاـ كم يػرؤ
فى يكميكهي ىىنً نيئا َّم ًر نيئا){النساء  ((( }ْ :ىىنً نيئا َّم ًر نيئا) صفتاف ًمػف ي
سائغا ال تنغيص فيو)) (ْ) كقاؿ في تفسير الينيء في شاىد الكجػو
 :إذا كاف ن
ً
ىسػ ػمى ٍفتي ٍـ ًف ػػي َّ
األي ػ ًػاـ
الكج ػػو الث ػػاني ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى  ( :يكميػ ػكا ىكا ٍش ػ ىػريبكا ىىن نيئ ػػا بً ىم ػػا أ ٍ
(ٓ)
اٍل ىخالً ىي ًة){الحاقة (( }ِْ :تقدـ الكبلـ عميو في أكؿ النساء))
عرفو أىؿ المغة  :كؿ خير يصيبو اإلنساف مف دكف
فالينيء ىك كما َّ

مشػػقة آجمػػة أك عاجمػػة  ،جسػػدية أك ركحيػػة  ،كىػػذا ىػػك معنػػاه أينمػػا كرد فػػي

(ٔ) اٌٛع١ط ٕ. ٔٔ/
(ٕ) اٌىشاف ٔ. ٗٙٔ/
(ٖ) صاد اٌّغ١ش ٕ.4/
(ٗ) اٌتذش اٌّذ١ط ٖ.ٕٔٙ/
(٘) اٌتذش اٌّذ١ط . ٗ٘2/2
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ألنيمػا
أما الكجياف المذككراف فيما مختمقػاف ؛ ٌ
القرآف الكريـ كال كجكه لو فيو ٌ ،
ليسا معنيي الينيء  ،بؿ ىما معنيا ما يمزـ منيما الينيء .

الطريقػػػة الرابعػػػة  ،جعػػػؿ المفػػػظ العػػػاـ بمعػػػاني الموصػػػوؼ بػػػو  ،أو بمعػػػاني
أنواعو  ،وىي طريقة الدراسة المعكوسة :

مف المعمػكـ َّ
أف المفػظ الخػاص يكصػؼ بػالمفظ العػاـ كال يصػح العكػس

؛ َّ
ألف الخاص يندرج تحت العاـ  ،كال يندرج العاـ تحت الخاص  ،كمف أمثمػة
ىذه الطريقة ما كاف مف كجكه األلفاظ اآلتية :

ٔ-األجػػػر  :ق ػػاؿ ال ػػدامغاني  :تفس ػػير (األج ػػر) عم ػػى أربع ػػة أكج ػػو :

المير  ،كالثكاب  ،كالجعؿ  ،كنفقة الرضاع .

فكجػػو منيػػا  ،األجػػر بمعنػػى  :الميػػر  ،قكلػػو تعػػالى تعػػالى  ( :ىيػػا أىيُّيىػػا
َّ
ػكريى َّف){األحزاب  }َٓ :يعنػػي :
النبًػ ُّ
اجػ ى
ىحمىٍم ىنػػا لىػ ى
ػؾ البلتًػػي آتىٍيػ ى
ػي إًَّنػػا أ ٍ
ػت أ ي
ػؾ أ ٍىزىك ى
يجػ ى
ميكرىف  ،ككقكلو تعالى ( :كآتيكى َّف أيجػكرى َّف بًاٍلمعر ً
كؼ){النسػاء  }ِٓ :كنحػكه
ى ي ي ىي
ى ٍي
كثير

كالكجػ ػػو الثػ ػػاني  ، :األجػ ػػر  :الث ػ ػكاب عمػ ػػى الطاعػ ػػة  ،قكلػ ػػو تعػ ػػالى :
ًَّ
ىج ىريىـ){النحؿ  }ٗٔ :يعني ثكابيـ  ،مثميا  ( :ىكىي ٍج ًزىييي ٍـ
ص ىب يركٍا أ ٍ
( ىكلىىن ٍج ًزىي َّف الذ ى
يف ى
ىج ىريىـ){الزمر  }ّٓ :يعني  :ثكابيـ  ،كنحكه كثير .
أٍ

كالكجو الثالث  ،األجر  :الجعؿ  ،فذلؾ قكلو تعػالى  ( :يق ٍػؿ ىمػا ىسػأىٍلتي يكـ
َّ ً
ّْ
ىجػ ًػر ى ً
يد){سػػبأ :
ػي وء ىش ًي ه
ىجػ وػر فىييػ ىػك لى يكػ ٍػـ إً ٍف أ ٍ
ّْمػ ٍػف أ ٍ
م إال ىعمىػػى المػػو ىك يىػ ىػك ىعمىػػى يكػػؿ ىشػ ٍ
َّ
ىج نار){األنعػاـ
ىسػأىلي يك ٍـ ىعمى ٍي ًػو أ ٍ
ْٕ} أم  :يج ٍعمي كثكابي  ،ككقكلو تعالى  ( :يقػؿ ال أ ٍ
ىجػ ػ ىػر ىمػ ػػا
{}َٗ :الشػ ػػكرل  }ِّ :أم  :جعػ ػػبل  ،ككقكلػ ػػو تعػ ػػالى ( :لً ىي ٍج ًزىيػ ػ ى
ػؾ أ ٍ
ت لىىنا){القصص  }ِٓ :أم  :جعؿ ما سقيت لنا.
ىسقى ٍي ى
ضػ ٍػع ىف
كالكجػػو ال اربػػع  ،األجػػر  :النفقػػة  ،فػػذلؾ قكلػػو تعػػالى ( :فى ػًإ ٍف أ ٍىر ى
(ُ)
كريى َّف){الطبلؽ  }ٔ :يعني  :نفقة الرضاع))
لى يك ٍـ فىآتي ي
كى َّف أ ي
يج ى

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٖٕ٠ٚ 2ٗ-2ظش  :ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. ٖٔٔ/
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كذك ػػر اب ػػف الج ػػكزم ى ػػذه األكج ػػو نفس ػػيا بشػ ػكاىدىا  ،كأض ػػاؼ إليي ػػا
ىج ىػرهي ًفػي
كجييف آخريف  ،ىما (( :الثناء الحسف  ،كمنو قكلو تعالى  ( :ىكآتىٍي ىناهي أ ٍ
ً ً َّ
ُّ
الد ٍن ىيا){العنكبكت  }ِٕ :كالثاني  :الجنة  ،كمنو قكلو تعالى  ( :ىكيي ٍؤت مف ل يد ٍنوي
(ُ)
ً
يما){النساء ))}َْ :
أٍ
ىج نار ىعظ ن
ِّ
ِّ
أخركيػػا
دنيكيػػا كػػاف أك
((كاألىجػػر كاأليجػرة  :مػػا يعػػكد مػػف ثػكاب العمػػؿ

 ...كيقاؿ فيما كاف عف عقػد كمػا يجػرم مجػرل العقػد  ،كال يقػاؿ ٌإال فػي النفػع
دكف الضر))

(ِ)

جعؿ أصحاب كتب الكجكه لؤلجر ستة أكجو ىي  :المير  ،كالثػكاب

 ،كالجعػػؿ  ،كنفقػػة الرضػػاع  ،كالثنػػاء الحسػػف  ،كالجنػػة  ،كالمػراد بالجعػػؿ َّأنػػو
جعػػؿ أجػػر عممػػو حسػػبة ﵀ تعػػالى  ،كالكجػػو الثػػاني الػػذم يج ًعػػؿ بمعنػػى الث ػكاب
عمػػى الطاعػػة مػرادؼ لؤلجػػر كلػػيس كجينػػا لػػو  ،كقػػد فػ َّػرؽ العسػػكرم بينيمػػا بػ َّ
ػأف

((األجر يككف قبؿ الفعؿ المأجكر عميو  ،كالشاىد َّأنؾ تقكؿ  :ما أعمػؿ حتػى
آخػذ أجػرم  ،كال تقػكؿ  :ال أعمػؿ حتػػى آخػذ ثػكابي ؛ َّ
ألف الثػكاب ال يكػػكف ٌإال
أيضا َّ
فإف الثكاب قد شير في الجزاء عمى الحسنات  ،كاألجر
بعد العمؿ  ...ك ن
يقاؿ في ىذا المعنى  ،كيقاؿ عمى معنى األجرة التػي ىػي مػف طريػؽ المثامنػة
بأدنى األثماف  ،كفييا معنى المعاكضة باالنتفاع))

(ّ)

أم ػػا المي ػػر  ،كالجع ػػؿ  ،كنفق ػػة الرض ػػاع  ،كالثن ػػاء الحس ػػف  ،كالجن ػػة ،
َّ

فيي أنكاع األجر كليست أكجينا لػو أك معانيػو  ،كالكجػكه الحقيقيػة ىػي التػي ال
تكػػكف عبلقتيػػا بػػالمفظ عبلقػػة الشػػيء بأنكاعػػو  ،كىػػي م ػع ذلػػؾ لػػك صػػح إرادة
ىذه األنكاع الخمسة فيػي أكجػو مختمقػة عػف طريػؽ د ارسػتيا د ارسػة معككسػة ؛

َّ
يسـ األجر بيذه األنكاع كما فعؿ أصحاب كتب الكجكه ،
ألف القرآف الكريـ لـ ّْ
(ٔ) ٔض٘ج األع ٓ١ص .ٕ4
(ٕ) اٌّفشداح ٌٍشاغب ص ٘ٔ.
(ٖ) اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص . ٕٙٙ
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جميعػا كجػو كاحػد ؛ َّ
ألف
لتككف أكجينا لو  ،بؿ س َّػمى ك ِّػبل منيػا بػاألجر  ،فيػي
ن
جميعيػػا بمعنػػى األجػػر  ،كلػػيس األجػػر بمعانييػػا  ،فيػػي إذف مختمقػػة بطريقػػة
الدراسة المعككسة .

ِ-األجؿ  :قاؿ العسكرم (( :كلؤلجؿ في القرآف ثمانية مكاضع :
األكؿ  :أج ػػؿ ال ػػدنيا  ،ق ػػاؿ تع ػػالى  ( :يى ػ ىػك الَّػ ًػذم ىخمىقى يك ػػـ ّْم ػػف ًط ػ و
ػيف ثيػ َّػـ
ً
ىج ػبلن) أم  :أج ػػؿ
ضػػى أ ى
ىجػ ػ هؿ ُّمسػ ِّػمى عنػ ىػدهي){األنعاـ ( }ِ :ثيػ َّػـ قى ى
ىج ػبلن ىكأ ى
ضػػى أ ى
قى ى
ىج ػ هؿ ُّمسػ ِّػمى ًعنػ ىػدهي) يعنػػي أجػػؿ اآلخ ػرة  ،كقػػاؿ الحسػػف كالضػػحاؾ
الػػدنيا ك ( ىكأ ى
كقتادة  :ىك أجؿ الحياة إلى المكت  ،كأجؿ المكت إلى البعث
الثاني  :أجؿ العذاب  ،قاؿ تعالى ( :كلً يك ّْؿ أ َّ و
ىجمييي ٍػـ
ىجػ هؿ فىػًإ ىذا ىجػاء أ ى
يمة أ ى
ى
ً
ً
كف){األعراؼ  }ّْ :إف ل ػػـ يؤمن ػكا إلي ػػو ن ػػزؿ
كف ىس ػ ى
ػاعةن ىكالى ىي ٍسػػتى ٍقد يم ى
الى ىي ٍسػػتىٍأخ ير ى
ً
ىج وػؿ ُّم ىس ِّػمى إً َّف
عمييـ العذاب  ،كمثمو  ( :ىي ٍغف ٍر لى يكػـ ّْمػف يذينػكبً يك ٍـ ىكيي ىػؤ ّْخ ٍريك ٍـ إًلىػى أ ى
َّ ً
كف){نػػكح  }ْ :أم  :أجػػؿ العػػذاب ،
أى
ىجػ ىػؿ المػػو إً ىذا ىجػػاء ال ييػ ىػؤ َّخ ير لىػ ٍػك يكنػػتي ٍـ تى ٍعمى يم ى
كمعنى  :أجؿ ا﵀  ،أم  :األجؿ الػذم ضػربو ا﵀  ،كال يكػكف األجػؿ أج نػبل ٌإال
باإلخبػػار كالتكقيػػت  ،كلػػيس كقػػت كػػؿ شػػيء أجمػػو ؛ َّإنمػػا يسػ ّْػمي كقػػت الشػػيء

أجبل إذا كاف عمى ما كصفنا .
ن

ػخر َّ
ىجػ وػؿ
الشػ ٍػم ىس ىكاٍلقى ىمػ ىػر يكػ ّّػؿ ىي ٍجػ ًػرم إًلىػػى أ ى
الثالػػث  :قكلػػو تعػػالى  ( :ىك ىسػ َّ ى
ُّمسػ ِّػمى كأ َّ َّ
ػكف ىخبً هير){لقمػػاف  }ِٗ :قػػالكا  :يعنػػي َّ :
أف مطػػالع
ىف المػػوى بً ىمػػا تى ٍع ىمميػ ى
ى
ى
الشمس كالقمر ليا غاية  ،كال يتجاكزاه في شتاء كال صيؼ  ،كيجكز أف يككف

المراد َّ
أجبل مسمى ينتيياف إليو كىك الساعة .
أف ليما ن

َّ ً
آمينػ ػكٍا إً ىذا
ال ارب ػػع  :محػ ػ ٌؿ ال ػػديكف  ،ق ػػاؿ ا﵀ تع ػػالى  ( :ىي ػػا أىيُّيى ػػا ال ػػذ ى
يف ى
ىجػ وػؿ ُّم ىسػ ِّػمى فىػػا ٍكتييبكهي){البقرة  }ِِٖ :أم  :اكتب ػكا األجػػؿ ؛
تىػ ىػد ىاينتيـ بًػ ىػد ٍي وف إًلىػػى أ ى
عمدا
ألف ال يي َّدعى فيو التقديـ كالتأخير غم ن
طا أك ن
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ً
ً
ىجػ وػؿ ُّم ىسػ ِّػمى){الحج :
الخػػامس  :قكلػػو تعػػالى ( :لى يكػ ٍػـ فييىػػا ىم ىنػػافعي إًلىػػى أ ى
ػدت لػػـ تيرىكػػب كلػػـ تيشػ ىػرب ألبانيػػا  ،يعنػػي :
ّّ} يقػػكؿ  :إلػػى أف تيقمَّػػد فػػإذا يقمّْػ ٍ

البدف .

ً ً
األر ىح ًػاـ ىمػا ىن ىشػاء
السادس  :أجؿ الكالدة  ،قاؿ ا﵀ تعالى  ( :ىكينق ُّػر فػي ٍ
ىج وؿ ُّم ىس ِّمى){الحج  }ٓ :أم  :إلى كقت الكالدة .
إًلىى أ ى
السػػابع  :انقضػػاء العػػدة  ،قػػاؿ ا﵀ تعػػالى  ( :ىكًا ىذا طىمَّ ٍقػػتييـ ّْ
الن ىسػػاء فىػ ىػبمى ٍغ ىف
كى َّف){البقرة  }ِِّ :كالمخاطبػ ػػة ألكليػ ػػاء النسػ ػػاء  ،كبمػ ػػكغ
ض ػ ػمي ي
ىجمىييػ ػ َّػف فى ػ ػبلى تى ٍع ي
أى
األج ػػؿ انقضػ ػػاء الع ػػدة  ،أم  :التمنعػػػكىف التػ ػػزكيج إذا انقض ػػت ع ػػدتيف مػػػف

مطمقتيف

ىجػ وػؿ ُّم ىسػ ِّػمى
ت ًمػػف َّرّْبػ ى
الثػػامف  :قكلػػو تعػػالى  ( :ىكلىػ ٍكال ىكمً ىمػةه ىسػ ىػبقى ٍ
ػؾ إًلىػػى أ ى
َّ ً
ػي ىب ٍي ىنيي ٍـ){الشػػكرل  }ُْ :كالكممػػة السػػاعة  ،كاألجػػؿ المسػ ٌػمى ىػػك السػػاعة
لقيضػ ى
أيضػػا َّ ،
ػت
ػت مكعػػد االنتقػػاـ مػػنكـ السػػاعة النتقمػ ي
فكأنػػو قػػاؿ  :فم ػكال أنػػي جعمػ ي
ن
(ُ)
منكـ اآلف))
فاألكجػػو التػػي ذكرىػػا العسػػكرم ىػػي  :أجػػؿ الػػدنيا يعنػػي  :أجػػؿ الحيػػاة

إلى المكت  ،يعني كقت الدنيا  ،كأجؿ العذاب  ،كالمػراد بػو كقػت انقضػاء ىػذا
األجؿ  ،كأكقات مطالع الشمس كالقمػر أك كقػت السػاعة  ،ككقػت انقضػاء مػدة

ال ػػديكف  ،ككق ػػت تقمي ػػد األنع ػػاـ أم  :كق ػػت نحرى ػػا  ،ككق ػػت الػ ػكالدة  ،ككق ػػت
انقضاء عدة المطمقات  ،ككقت الساعة .

كقػػاؿ الحيػػرم (( :بػػاب أجػػؿ  ،عمػػى ثمانيػػة أكجػػو  :بمعنػػى الكقػػت ،

كبمعنػػى المػػكت  ،كفنػػاء الػػدنيا  ،كبقػػاء اآلخ ػرة  ،ككقػػت اليػػبلؾ  ،كاليػػبلؾ ،
كأقصى منازؿ القمر))

(ِ)

كقاؿ الدامغاني (( :تفسير األجؿ عمى خمسة أكجػو

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص .ٕٗ-ٖ4
(ٕ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص ٓ. 2ٔ-2
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 :المػػ ػػكت  ،كالكقػػ ػػت  ،كاليػػ ػػبلؾ  ،كالع ػ ػػدة  ،كالع ػ ػػذاب))
الفيركزآبػػادم

(ِ)

(ُ)

كمثػ ػ ػػؿ ىػػ ػػذا قػ ػ ػػاؿ

كىػذه األكجػػو فييػػا تحريػػؼ فػػي التعبيػػر  ،أل َّنػػو لػػيس المػراد مػػف

األجػػؿ  :المػػكت  ،كالي ػبلؾ  ،كفنػػاء الػػدنيا  ،بػػؿ كقػػت مجػػيء ىػػذه األمػػكر ،
ككػػذلؾ لػػيس الم ػراد مػػف األجػػؿ العػػذاب بػػؿ كقػػت حمكلػػو  ،ككػػذلؾ العػػدة فػ َّ
ػإف
المراد منيا انقضاء مدتيا.

قػػاؿ ابػػف فػػارس (( :فاألجػػؿ غايػػة الكقػػت فػػي محػػؿ الػ َّػديف كغي ػره ...

المرجػأ  ،أم  :الم َّ
ػؤخر إلػى كقػت ،
كاالسـ اآلجؿ نقيض العاجؿ  ،كاألجيػؿ  :ي
كقػػكليـ  :أجػػؿ  ،فػػي الج ػكاب  ،ىػػك مػػف ىػػذا البػػاب َّ ،
كأنػػو يريػػد انتيػػى كبمػػغ

الغاية))

(ّ)

كقاؿ العسكرم (( :أجؿ الشػيء  :كقتػو  ،كحػد األجػؿ  :ىػك الكقػت

المضركب النقضاء األمد  ...فأجؿ اإلنساف ىػك كقػت انقضػاء عمػره  ،كأجػؿ

الػ ػ َّػديف محمٌ ػ ػو  ،كأجػ ػػؿ المػ ػػكت ىػ ػػك كقػ ػػت حمكلػ ػػو  ،كأجػ ػػؿ اآلخ ػ ػرة ىػ ػػك الكقػ ػػت
النقض ػػاء م ػػا تق ػػدـ قبمي ػػا قب ػػؿ ابت ػػدائيا))

(ْ)

كق ػػاؿ ال ارغ ػػب (( :األج ػػؿ  :الم ػػدة

المضػػركبة لمشػػيء  ...كيقػػاؿ لممػػدة المضػػركبة لحيػػاة اإلنسػػاف أجػػؿ  ،فيقػػاؿ :
دنا أجمو عبارة عف دنك مكتو  ،كأصمو استيفاء األجؿ  ،أم  :مدة الحياة))

(ٓ)

تبػػيَّف مػػف تعريػػؼ أىػػؿ المغػػة لؤلجػػؿ َّ ،
أف األجػػؿ  :اسػػـ جػػنس يتعمػػؽ

بالكقػ ػػت أك ىػ ػػك لفػ ػػظ عػ ػػاـ ييطمىػ ػػؽ عمػ ػػى كػ ػػؿ مػ ػػدة مضػ ػػركبة لشػ ػػيء أك عمػ ػػى
المػ ػػدد ال حػ ػ َّػد ليػ ػػا كال يمكػ ػػف حصػ ػػرىا  ،كقػ ػػد ذكػ ػػر
انقضػ ػػائيا  ،فتكػ ػػكف ىػ ػػذه ي
أصحاب كتب الكجكه لؤلجؿ األكجػو المػذككرة  ،كىػذه األكجػو لػك صػحت فيػي

مختمقػػة ؛ َّ
ألنيػػـ درس ػكا العبلقػػة بينيػػا كبػػيف األجػػؿ د ارسػػة معككسػػة  ،فػػالقرآف
(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٗ٘
(ٕ) ٕ٠ظش  :ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. ٔٓ2/
(ٖ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص . ٕ2
(ٗ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص . ٖ4-ٖ2
(٘) اٌّفشداح ص ٘ٔ .
366

يسـ األجؿ بيذه األكجو المزعكمػة كمػا فعػؿ أصػحاب كتػب الكجػكه ،
الكريـ لـ ّْ
سمى كؿ كجو منيا باألجؿ فيي إذف جميعيا كجو كاحد  ،ىذا إف َّ
صح
كاَّنما َّ

ػت  ،م ػػا ادع ػػاه أص ػػحاب كت ػػب الكجػ ػكه َّ
أف القػ ػرآف الكػ ػريـ أراد م ػػف لف ػػظ
كم ػػا قم ػ ي
األجػػؿ األكجػػو التػػي نسػػبكىا إليػػو  ،كا ٌال فػ َّ
ػإف األجػػؿ فػػي الحقيقػػة أينمػػا كرد فػػي
كتاب ا﵀ أريد بو األجؿ بعينو  ،كبمعناه العاـ كجعمو بمعاني األكجػو المػذككرة

الخاصة َّ
يعد تحريفنا لداللتو في القرآف الكريـ .
((الح ٍس ػػف  ،عبػ ػػارة ع ػػف كػ ػػؿ يمػ ػ ٍػبيىج
ٖ-اإلحسػػػػاف  :قػ ػػاؿ ال ارغػػػب :
ي
مرغػػكب فيػػو  ،كذلػػؾ ثبلثػػة أضػػرب  :مستحسػػف مػػف جيػػة العقػػؿ  ،كمستحسػػف
ػس  ،كالحسػػنة يي َّ
عبػر بيػا عػف كػػؿ
مػف جيػة اليػكل  ،كمستحسػػف مػف جيػة الح ٌ
ػادىا ،
ما ىي يس ُّر مف نعمة تناؿ اإلنسساف في نفسو كبدنو كأحكالو  ،كالسيئة تض ٌ

كىم ػػا مػ ػػف األلفػ ػػاظ المش ػػتركة كػػػالحيكاف الكاقػ ػػع عم ػػى أن ػ ػكاع مختمف ػػة كػػػالفرس
كاإلنساف كغيرىما))

(ُ)

الح ٍس ػػف ،
كق ػػاؿ الفيركزآب ػػادم (( :بص ػػيرة ف ػػي اإلحس ػػاف  ،إفع ػػاؿ م ػػف ي
عقبل أك حسِّا أك ى نػكل  ...كالحسػنة يي َّ
عبػر بيػا عػف
كىك كؿ يم ٍبيىج مرغكب فيو ن

ك ػػؿ م ػػا ىي يس ػ ُّػر م ػػف نعم ػػة تن ػػاؿ اإلنسس ػػاف ف ػػي نفس ػػو كبدن ػػو كأحكال ػػو  ،كالس ػػيئة
تضادىا  ،كىما مف األلفاظ المشتركة كػالحيكاف الكاقػع عمػى أنػكاع مختمفػة ...

ككرد في التنزيؿ عمى ثبلثة عشر كجينا :
األكؿ  :بمعن ػػى اإليم ػػاف ( :فىأىثىػػابيـ المٌػػو بًم ػػا قىػػاليكٍا جَّن ػ و
ػات تى ٍج ػ ًػرم ًم ػػف
ى
ى يي ي ى
ًً
ً
تى ٍحتًيا األ ٍىنيار ىخالًًد ً
يف){المائدة }ٖٓ :
يف فييىا ىكىذل ىؾ ىج ىزاء اٍل يم ٍحسن ى
ى
ىي
ى
ػاء
الثاني  :بمعنى الصبلة عمى النبي صمى ا﵀ عميػو كسػمـ  ( :ىم ٍػف ج ى
ً
أمثالًيا){األنعاـ }َُٔ :
باٍل ىح ىس ىنة ىفمىوي ىع ٍش ير ٍ

(ٔ) اٌّفشداح ص ٕٗٔ .
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ػؾ
ػانكا قىٍب ػ ػ ػ ىػؿ ىذلً ػ ػ ػ ى
الثال ػ ػ ػػث  :بمعن ػ ػ ػػى قي ػ ػ ػػاـ المي ػ ػ ػػؿ لمتيج ػ ػ ػػد ( :إًَّنيي ػ ػ ػ ٍػـ ىك ػ ػ ػ ي
ًً
يف){الذاريات  }ُٔ :أم  :متيجديف .
يم ٍحسن ى
ال ارب ػػع  :بمعن ػػى اإلنف ػػاؽ كالتص ػػدؽ عم ػػى الفقػ ػراء ( :كأ ٍ ً
ىحس ػ يػن ىكٍا إً َّف المٌ ػػوى
ى
ًً
يي ًح ُّ
يف){البقرة }ُٗٓ :
ب اٍل يم ٍحسن ى
كبرىمػػا  ( :ىكبًاٍل ىكالًػ ىػد ٍي ًف إً ٍح ىسػػانان){البقرة
الخػػامس  :بمعنػػى خدمػػة الكالػػديف ّْ
}ّٖ :
ً
الن ً
يف ىعػ ًػف َّ
ػاس ىكالمٌػػوي
السػادس  :بمعنػى العفػػك عػف االمجػػرميف  ( :ىكاٍل ىعػاف ى
ًً
يي ًح ُّ
يف){آؿ عمراف }ُّْ :
ب اٍل يم ٍحسن ى
َّ ً
اى يػدكا ًف ىينػا لىىن ٍي ًػد ىيَّنيي ٍـ
يف ىج ى
السابع  :بمعنى االجتياد في الطاعػة  ( :ىكالػذ ى
ًً
َّ
يف){العنكبكت }ٔٗ :
يسيبمىىنا ىكًا َّف الموى لى ىم ىع اٍل يم ٍحسن ى
َّّْ ً
ىح ىسػ ػ ػ ػ يػنكٍا اٍل يح ٍس ػ ػ ػ ػ ىػنى
يف أ ٍ
الثػ ػ ػ ػػامف  :بمعنػ ػ ػ ػػى أن ػ ػ ػ ػكاع الطاع ػ ػ ػ ػػة ( :لمػ ػ ػ ػػذ ى
ادةه){يكنس }ِٔ :
ىكًزىي ى
ً
ٍم ير بًاٍل ىع ٍد ًؿ
التاسع  :بمعنى اإلخبلص في الديف كاإليماف ( :إ َّف المٌوى ىيأ ي
كً
اإل ٍح ىس ً
اف){النحؿ }َٗ :
ى
ً
ىح ىسػ ىػف
ىحسػف ىك ىمػا أ ٍ
العاشػر  :بمعنػى اإلحسسػاف إلػػى المسسػتحقيف  ( :ىكأ ٍ
المَّوي إًلى ٍي ىؾ){القصص }ٕٕ :
ىح ىسػنتي ٍـ
الحادم عشر  :بمعنى كممػة النجػاة كالفػكز مػف النيػراف ( :إً ٍف أ ٍ
ىح ىسنتي ٍـ النفي ًس يك ٍـ){اإلسراء }ٕ :
أٍ
الثػ ػػاني عشػ ػػر  :بمعنػ ػػى كممػ ػػة االشػ ػػياادة عمػ ػػى المسػ ػػاف مػ ػػع ااإليقػ ػػاف
بالجناف .

كالثالػ ػػث عشػ ػػر  :بمعنػ ػػى نعػ ػػيـ االجنػ ػػاف كالرض ػ ػكاف  ( :ىىػ ػ ٍػؿ ىجػ ػ ىػزاء
(ُ)
اإل ٍح ىس ً
اف){الرحمف ))}َٔ :
اف إً ٌال اإل ٍح ىس ي
(ٔ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕٕ٠ٚ 2ٓ-ٙ2/ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٗٓٔ. ٔٓ٘-
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كالقكؿ الذم نقمو الفيركزآبادم مف الراغب كلـ ينسبو إليو (( :كالحسنة

ييعبَّر بيا عف كؿ ما ىي يس ُّر مف نعمة تناؿ اإلنسسػاف فػي نفسػو كبدنػو كأحكالػو ،
كالسػػيئة تضػػادىا  ،كىمػػا مػػف األلفػػاظ المشػػتركة كػػالحيكاف الكاقػػع عمػػى أن ػكاع

مختمفػػة)) غيػػر صػػحيح َّ
ألف الحسػػنة كالسػػيئة ىمػػا مػػف األلفػػاظ العامػػة أك مػػف

عرف ػ ػػو ال ارغ ػ ػػب كالفيركزآب ػ ػػادم أك ((ىم ػ ػػا م ػ ػػف أس ػ ػػماء
أس ػ ػػماء األجن ػ ػػاس كم ػ ػػا َّ
األجنػػاس المشػػتممة عمػػى أن ػكاع)) (ُ) كليسػػا مػػف األلفػػاظ االمشػػتركة كمػػا ادعيػػا
فاس ػػـ الج ػػنس لف ػػظ ع ػػاـ  ،كأنكاع ػػة مع ػػاف خاص ػػة  ،كم ػػف المعم ػػكـ أ َّف المف ػػظ

الخػػاص يكصػػؼ بػػالمفظ العػػاـ كال يصػػح العكػػس ؛ َّ
ألف الخػػاص ينػػدرج تحػػت
العاـ  ،كال يندرج العاـ تحت الخاص  ،لذا ال يصح أف نجعػؿ مػا يقعػاف عميػو

كجكىػػا ليمػػا ؛ كقػػد عػ َّػرؼ اإلحسػػاف َّ
بأنػػو ((ىػػك ك ػ ٌؿ
مػػف أنػكاع الحسػػف كالسػػيئة
ن
حسػػا أك ىػ نػكل)) كىػػذه ىػػي داللتػػو أينمػػا كرد فػػي
يمػ ٍػبيىج مرغػػكب فيػػو عقػ نػبل أك ِّ
كتاب ا﵀  ،فيك إذف اسػـ جػنس ييطمىػؽ عمػى ((كػؿ يم ٍػبيىج مرغػكب فيػو عق نػبل
ىكل)) كاألكجو الثبلثة عشر التي ذكرىا لك صحت فيي مختمقة ؛
أك حسِّا أك ن
َّ
ألنػػو درس العبلقػػة بينيػػا كبػػيف اإلحسػػاف د ارسػػة معككسػػة  ،فػػالقرآف الك ػريـ لػػـ

يسـ كيكصؼ اإلحساف بيذه األكجو المزعكمة كمػا فعػؿ الفيركزآبػادم ؛ لتكػكف
ّْ
سمى ككصؼ كؿ كجػو منيػا باإلحسػاف ؛ لمػا ذكرنػاه  ،فيػي
كجكىا لو  ،كاَّنما َّ
ن

إذف جميعيا كجو كاحد ؛ ىذا إف َّ
صح كما قمت  ،مػا ادعػاه ب َّ
ػأف القػرآف الكػريـ

أراد مف لفظ اإلحساف الكجكه التي نسبيا إليو  ،كا ٌال َّ
فإف اإلحسػاف فػي الحقيقػة

أينما كرد فػي كتػاب ا﵀ أريػد بػو اإلحسسػاف بعينػو  ،كبمعنػاه العػاـ كقػد ح َّػرؼ

كأخط ػ ػػأ ف ػ ػػي التفسس ػ ػػير عن ػ ػػدما جعم ػ ػػو بمع ػ ػػاني األكج ػ ػػو الم ػ ػػذككرة الخاص ػ ػػة ،

ػثبل لتأكيػػد ىػػذه الحقيقػػة كتكضػػيحيا جعمػػو اإلحسػػاف فػػي ((الكجػػو
كلنضػػرب مػ ن

الثػػاني  :بمعنػػى الصػػبلة عمػػى النبػػي صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ فػػي قكلػػو تعػػالى :
(مف جاء باٍلحس ىن ًة ىفمىو ع ٍشر أم ً
ثاليا){األنعاـ ))}َُٔ :
ىٍ ى ى ى
ي ى ي ٍ
(ٔ) عّذث اٌجفاظ ي ٟدفغ١ش أششف األٌفاظ ٔ.ٗٔٓ/
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ػت إل ػػى كت ػػب التفس ػػير كالمع ػػاني  :تفس ػػير مقات ػػؿ ب ػػف سس ػػميماف
رجع ػ ي
لمفراء  ،كمجاز القرآف ألبي عبيػدة  ،كمعػاني القػرآف لؤلخفػش ،
كمعاني القرآف ٌ

كتفسػػير غريػػب القػرآف البػػف قتيبػػة  ،كتفسػػير الطبػػرم  ،كمعػػاني القػرآف كاع اربػػو

لمزجػػاج  ،كتفسػػير الكسػػيط لمكاحػػدم  ،كالمفػػردات لم ارغػػب  ،كتفسػػير الكشػػاؼ
لمزمخشػرم  ،كتفسػير ابػػف عطيػة  ،كتفسػػير ابػف الجػػكزم  ،كتفسػير القرطبػػي ،
كتفسػير البيضػػاكم  ،كتفسػػير النسػػفي  ،كتفسػير أبػػي حيػػاف األندلسػػي  ،كعمػػدة

الحف ػػاظ لمحمب ػػي  ،كتفس ػػير اب ػػف كثي ػػر  ،كالمب ػػاب ف ػػي عم ػػكـ الكت ػػاب  ،كتفس ػػير
الشػػككاني  ،كتفسػػير اآللكسػػي فمػػـ أجػػد فػػي ىػػذه الكتػػب كالتفاسػػير مػػف ذكػػر أك

نقؿ أف الحسنة تعني الصبلة عمى النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ في قكلو تعػالى
ً
أمثالًيػػا) ممػػا يػػد ٌؿ عمػػى َّ
أف الفيركزآبػػادم جعػػؿ
(م ٍػف جػ ى
ػاء باٍل ىح ىسػ ىػنة ىفمىػػوي ىع ٍشػ يػر ٍ
 :ى
الحسنة في ىذه اآلية بالمعنى المذككر اعتباطنا مف أجؿ اختبلؽ الكجكه .
فمـ يعينكا ليا المعنى الذم عينو الفيركزآبادم  ،كقػد قػاؿ ابػف الجػكزم

(( :كفػػي الحسػػنة كالسػػيئة ىػػا ىنػػا قػكالف  ،أحػػدىما َّ :
أف الحسػػنة قػػكؿ  :ال إلػػو

ٌإال ا﵀  ،كالسػػيئة  :الشػػرؾ  ،قالػػو ابػػف مسػػعكد كمجاىػػد كالنخعػػي  ،كالثػػاني :
َّأنػو عػػاـ فػػي كػػؿ حسػنة كسػػيئة  ،ركل مسػػمـ فػػي صػحيحو مػػف حػػديث أبػػي ذر
رضي ا﵀ عنو قاؿ  :يقكؿ ا﵀ عز كجؿ  :مف جاء بالحسنة فمو عشر أمثاليػا

أك أزيد  ،كمف جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثميا أك أغفر))

(ُ)

أمػػا القػػكؿ األكؿ فمػػك صػػح فقػػد أريػػد بػػو َّ
أف أجػػر
كالصػػحيح الثػػاني َّ :

الحسنة بعشر أمثاليػا َّإنمػا يصػيب أىػؿ التكحيػد  ،أىػؿ  :ال إلػو ٌإال ا﵀ َّ ،
ألنػو
مف لـ يكف مف أىؿ ىػذه الكممػة فػبل حػظ لػو فػي اإلسػبلـ لقكلػو سػبحانو ( :إً َّف

ً ً
ً
كف ىذلً ىؾ لً ىمف ىي ىشػاء ىك ىمػف يي ٍش ًػر ٍؾ بًالمٌ ًػو فىقى ًػد
المٌوى الى ىي ٍغف ير أىف يي ٍش ىر ىؾ بًو ىكىي ٍغف ير ىما يد ى
ً
ً
يما){النساء  }ْٖ :كالدليؿ عمى ذلؾ َّ
أف مف المفسريف مف قػرف
ا ٍفتىىرل إثٍ نما ىعظ ن
(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٖ.ٕٕٔ/
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(م ٍػف
أجر الحسػنة بعشػر أمثاليػا بالتكحيػد قػاؿ مقاتػؿ فػي تفسػير قكلػو تعػالى  :ى
ً
أمثالًيا) ((مف جاء في اآلخرة بحسػنة بالتكحيػد كالعمػؿ
ى
جاء باٍل ىح ىس ىنة ىفمىوي ىع ٍش ير ٍ

الصالح فمو عشر أمثاليا في األضعاؼ))

(ُ)

كقاؿ القرطبي (( :أم  :مف جاء

بشػيادة أف  :ال إلػو ٌإال ا﵀  ،فمػو بكػؿ عمػؿ عممػو فػي الػدنيا مػف الخيػر عشػرة

أمثالو مف الثكاب))

(ِ)

فم ػػف ك ػػاف م ػػف أى ػػؿ التكحي ػػد فك ػػؿ حس ػػنة ي ػػأتي بي ػػا ل ػػو بي ػػا عن ػػد ا﵀

سػػبحانو عشػػر حس ػنات  ،كجعػػؿ الحسػػنة بعشػػر أمثاليػػا ىػػك الحػػد األدنػػي مػػف
األجر كما تقدـ في حديث مسمـ  ،كقكلو  :ال إلو ٌإال ا﵀  ،كاحدة منيػا ((فعػف

قمت يا رسكؿ ا﵀  ،أمػف الحسػنات  :ال إلػو ٌإال
أبي ذر رضي ا﵀ عنو قاؿ  :ي
ا﵀ ؟ قاؿ  :نعـ  ،ىي أحسف الحسنات))(ّ) فميس مف المعقكؿ قصر مضاعة
األجػػر عمػػى مػػا ادعػػاه الفيركزآبػػادم  ،بػػؿ المػراد مػػف الحسػػنة فػػي اآليػػة معناىػػا

العػػاـ  ،ال ػػذم يش ػػمؿ ك ػػؿ ق ػػكؿ كعم ػػؿ ص ػػالح يق ػػكـ ب ػػو العب ػػد المس ػػمـ كص ػػكـ
أكصػػبلة أك صػػدقة أكتسػػبيحة أكتيميمػة أكتكبيػرة أكصػػبلة عمػػى النبػػي صػػمى ا﵀

عمي ػػو كس ػػمـ فم ػػو بك ػػؿ حس ػػنة م ػػف ذل ػػؾ كنحكى ػػا عش ػػر أمثالي ػػا كى ػػذا م ػػا عمي ػػو

جميكر المفسريف

(ْ)

أيشػؾ بعػد ذلػؾ أحػد َّ
أف أصػحاب كتػب الكجػكه لػـ يكػف ييميػـ أبػ نػدا أف
يخط ػػؤكا ف ػػي التفس ػػير كأف يخمطػ ػكا ب ػػيف المع ػػاني العام ػػة كالخاص ػػة  ،ل ػػـ يك ػػف

ييميػػـ تحريػػؼ داللػػة المفػػظ القرآنػػي مػػا داـ ىػػذا التحريػػؼ يحقػػؽ غرضػػيـ فػػي

(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٖ.ٕٕٔ/
(ٕ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٗ. ٔٓٙ/
(ٖ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٌٍٛادذٚ ٖٖٗ/ٕ/ ٞاٌذذ٠ث سٚاٖ أدّذ
(ٗ) ٕ٠ظةةش  :جةةاِع اٌت١ةةاْ ٚ ٕٔ2/2اٌٛعةة١ط ٕٚ ٖٕٗ/دفغةة١ش اٌمةةشآْ اٌعظةة ُ١الةةةٓ وث١ةةش
ٖٕ2ٗ-ٕ2ٕ/
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اخػػتبلؽ الكجػػكه  ،ممػػا يػػدؿ عمػػى َّ
أف غػػايتيـ مػػف التػػأليؼ ىػػك التػػأليؼ بعينػػو ،

َّإنيـ لـ يتقكا ا﵀ في تفسير كتاب ا﵀ .

ٗ-األذى  :قػاؿ ابػف فػػارس (( :اليمػزة كالػػذاؿ كاليػاء أصػػؿ كاحػد كىػػك
فبلنا أكذيو  ،كيقاؿ  :بعير وأذ كناقة
الشيء تتكرىو كال تىًق ُّر عميو  ،تقكؿ
آذيت ن
ي
ًأذ ىية  :إذا كاف ال ًيق ير في مكاف مف غير كجع َّ ،
ككأنو يأذل بمكانو))(ُ) كقاؿ
إم ػػا ف ػػي نفس ػػو أك
ال ارغ ػػب (( :األذل  :م ػػا يص ػػؿ إل ػػى الحيػ ػكاف م ػػف الض ػػرر َّ
ِّ
ِّ
كن ىؾ ىعػ ًػف
دنيكيػػا كػػاف أك
جسػػمو أك تبعاتػػو
أخركيػػا  ...كقكلػػو تعػػالى  ( :ىكىي ٍس ػأىلي ى
اٍل ىم ًح ػ ػ ً
فس ػ ػ ّْػمي ذل ػ ػػؾ أذل باعتب ػ ػػار الش ػ ػػرع
ػيض يق ػ ػ ٍػؿ يى ػ ػ ىػك أى نذل){البقػ ػ ػرة  }ِِِ :ي
كباعتبار الطب عمى حسب ما يذكره أصحاب ىذه الصناعة))

(ِ)

كذكػػر أىػػؿ الكجػػكه َّ
أف األذل جػػاء فػػي القػرآف الكػريـ عمػػى اثنػػي عشػر

كجينا ىي :
كن ىؾ
الكجػػو األكؿ  :األذل بمعنػػى الح ػراـ  ،كقكلػػو عػػز كجػػؿ  ( :ىكىي ٍس ػأىلي ى
ىعػ ًػف اٍل ىم ًحػ ً
امػػا (كىػػك بمعنػػى  :مػػا
ػيض يقػ ٍػؿ يىػ ىػك أى نذل){البقػرة  }ِِِ :يعنػػي  :حر ن
يؤذم اإلنساف عند ابف الجكزم)
كالكجػػو الثػػاني  :األذل  ،بمعنػػى القمػػؿ  ،كقكلػػو تعػػالى ( :أ ٍىك بًػ ًػو أى نذل
ّْمف َّأر ً
ٍس ًو){البقرة }ُٗٔ :
كالكج ػػو الثال ػػث  :األذل بمعن ػػى الش ػػدة كالمحن ػػة كقكل ػػو تع ػػالى ( :إًف
ط ور){النساء  }َُِ :أم  :شدة كمحنة مف مطر
اف بً يك ٍـ أى نذل ّْمف َّم ى
ىك ى
ػب كالتعزي ػػر كالتعيي ػػر
كالكج ػػو ال ارب ػػع  :األذل  ،بمعن ػػى  :الش ػػتـ كالس ػ ٌ

ض ػ ُّػرك يك ٍـ إً ٌال أى نذل){آؿ عم ػػراف  }ُُُ :كقكل ػػو تع ػػالى :
كقكل ػػو تع ػػالى ( :لى ػػف ىي ي
َّ ً
(كلىتىسمع َّف ًمف الًَّذيف أيكتيكٍا اٍل ًكتى ً ً
ػر){آؿ
يف أى ٍش ىػريككٍا أى نذل ىكثًي نا
ى
اب مف قىٍبم يك ٍـ ىك ًم ىػف الػذ ى
ى
ى ٍىي ى
عمراف }ُٖٔ :
(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٖ .
(ٕ) اٌّفشداح ص .ٔ4
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كالكجػػو الخػػامس  :األذل  ،بمعن ػػى البيتػػاف كالق ػػذؼ بالغيػػب كال ػػزكر،
كقكلو تعالى ( :يا أىيُّيا الًَّذيف آمينكا ال تى يك ي ًَّ
ػرىهي المَّػوي ًم َّمػا
كسػى فىىب َّأ
كنكا ىكالذ ى
يف آ ىذ ٍكا يم ى
ى ى
ى ى
قىاليكا){األحزاب }ٔٗ :
كالكج ػػو الس ػػادس  :األذل  ،بمعن ػػى المعص ػػية كقكل ػػو تع ػػالى ( :إً َّف
الد ٍنيا ك ً
ًَّ
َّ
َّ ً ُّ
األخ ىرًة){األحزاب . }ٕٓ :
يف يي ٍؤيذ ى
الذ ى
كف الموى ىكىر يسكلىوي لى ىع ىنيي يـ الموي في ى ى
كالكج ػػو الس ػػابع  :األذل  ،بمعن ػػى التخم ػػؼ ع ػػف غ ػػزكة تب ػػكؾ  ،قكل ػػو
ًَّ
كؿ المٌ ًو){التكبة  }ُٔ :يعني  :يتخمفكف
كف ىر يس ى
يف يي ٍؤيذ ى
تعالى  ( :ىكالذ ى
كالكجػػو الثػػامف  :األذل  ،بمعنػػى شػػغؿ القمػػب  ،كقكلػػو تعػػالى ( :إً َّف
ً
ػاف ييػ ٍػؤًذم َّ
ػاف لى يكػ ٍػـ أىف
النبً َّي){األح ػزاب  }ّٓ :ككقكلػػو تعػػالى  ( :ىك ىمػػا ىكػ ى
ىذل يكػ ٍػـ ىكػ ى
كؿ المَّ ًو){األحزاب }ّٓ :
تي ٍؤيذكا ىر يس ى
كالكجػػو التاسػػع  :األذل  ،بمعنػػى المػ ٌػف أك الكراىيػػة  ،كذلػػؾ قكلػػو عػػز
ً
ص ىدقى وة ىيتٍىب يعيىآ أى نذل){البقرة }ِّٔ :
كجؿ ( :قى ٍك هؿ َّم ٍع ير ه
كؼ ىك ىم ٍغف ىرةه ىخ ٍيهر ّْمف ى
كالكجو العاشر  :األذل  ،بمعنى العذاب  ،كقكلو تعالى ( :فىػًإ ىذا أ ً
م
يكذ ى
ًفي المَّ ًو){العنكبكت }َُ :
َّ ً
كف
يف يي ٍػؤيذ ى
الكجو الحػادم عشػر  :غيبػة المػؤمنيف كقكلػو تعػالى  ( :ىكالػذ ى
اٍلمؤ ًمنًيف كاٍلمؤ ًم ىن ً
ات بً ىغ ٍي ًر ىما ا ٍكتى ىسيبكا){األحزاب }ٖٓ :
يٍ ى ى يٍ
َّ ً
يف
الكجو الثػاني عشػر  ،اسػتحكاذ الفقيػر  ،كقكلػو تعػالى  ( :ىيػا أىيُّيىػا الػذ ى
(ُ)
ً
ص ىدقىاتً يكـ بًاٍل ىم ّْف ىكاأل ىذل){البقرة }ِْٔ :
آمينكٍا الى تيٍبطميكٍا ى
ى
جعم ػكا (األذل) فػػي الكجػػو األكؿ بمعنػػى  :الح ػراـ فػػي قكلػػو تعػػالى :
كن ىؾ ىع ًف اٍل ىم ًح ً
يض يق ٍؿ يى ىك أى نذل) كاألذل مف لكازـ الحػراـ  ،فػا﵀ سػبحانو
( ىكىي ٍسأىلي ى
شيئا ٌإال ما كاف فيو أذل لنا  ،فقد أراد مػف األذل األذل
كتعالى ما َّ
حرـ عمينا ن
بعينػو كلػػيس معنػػى الحػراـ ؛ بػػؿ الحػراـ ذكػره بعػػد ذكػػر األذل قػػاؿ ا﵀ تعػػالى :

(ٔ) ٕ٠ظةةةش ٚ :جةةة ٖٛاٌمةةةشآْ ٌٍذ١ةةةش ٞص ٚ 24اٌٛجةةةٚ ٖٛإٌظةةةائش ٌٍةةةذاِغأ ٟص ٕٓٙ-ٙ
ٔٚض٘ج األع ٓ١ص ٖ٘ٚ ٘ٗ-ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. 2ٖ-2ٕ/
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الن ىسػ ػػاء ًفػ ػػي اٍل ىم ًحػ ػ ً
كن ىؾ ىعػ ػ ًػف اٍل ىم ًحػ ػ ً
ػاعتىًزليكٍا ّْ
ػيض ىكالى
ػيض يقػ ػ ٍػؿ يىػ ػ ىػك أى نذل فىػ ػ ٍ
( ىكىي ٍس ػ ػأىلي ى
أف القرآف الكػريـ بعػد أف ذكػر َّ
فتأمؿ َّ
أف
طيي ٍرىف){البقرة َّ }ِِِ :
كى َّف ىحتَّ ىى ىي ٍ
تى ٍق ىريب ي
المحػػيض أذل  ،تػػبله بػػذكر تحريمػػو بػػاالعتزاؿ كعػػدـ التقػػرب  ،كقػػد تقػػدـ قػػكؿ

فسػ ّْػمي ذلػػؾ أذل باعتبػػار الشػػرع كباعتبػػار الطػػب
ال ارغػػب فػػي ىػػذه اآليػػة  (( :ي
عمى حسب ما يذكره أصحاب ىذه الصناعة)) (ُ) كلذلؾ لـ يذكر ابف الجػكزم
كج ػػو الحػ ػراـ  ،ب ػػؿ جعم ػػو بمعن ػػى  :م ػػا ي ػػؤذم اإلنس ػػاف كق ػػاؿ (( :أم  :ي ػػؤذم
المجػػامع بنػػتف ريحػػو كنجاسػػتو  ،كقػػاؿ أبػػك سػػميماف الدمشػػقي  :يػػكرث جمػػاع

الحائض عمة في فرج الرجؿ مبمغة في األلػـ  ،قيػؿ َّ :إنيػا تشػقيؽ يمحػؽ الفػرج
يعا))
ال يكاد يخمص منو سر ن

(ِ)

كجعمكا األذل في الكجػو الثػاني بمعنػى  :القمػؿ فػي قكلػو تعػالى ( :أ ٍىك
بً ًو أى نذل ّْمف َّأر ً
ٍس ًو) كالقمؿ نكع مف األذل كالقرآف الكريـ أراد ىػذا النػكع كغيػره ،

أم  :كػػؿ مػا يػػؤذم الػرأس  ،كقصػره عمػػى القمػػؿ تحريػػؼ لداللتػػو كتحكيمػػو مػػف

أما
معناه العاـ المراد إلى معنى خاص لـ يكف مر نادا كحده  ،قاؿ الطبرم (( :ك َّ
األذل الػػذم يكػػكف إذا كػػاف ب ػرأس اإلنسػػاف خاصػػة لػػو حمقػػو  ،فنحػػك الصػػداع
مؤذيػا
كالشقيقة كما أشبو ذلؾ  ،كأف يكثر صئباف الرأس  ،ككؿ ما كاف لمرأس ن

مما في حمقو صبلحو  ،كدفع المضرة الحالٌة بو  ،فيككف ذلػؾ بعمػكـ قػكؿ ا﵀

عز كجؿ  ،كقد تظاىرت األخبار عف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ َّ
أف ىذه

اآليػ ػػة نزلػ ػػت عميػ ػػو بسػ ػػبب كعػ ػػب بػ ػػف عج ػ ػرة ؛ إذ شػ ػػكا كث ػ ػرة أذل ب أرسػ ػػو مػ ػػف

صػ ػػئبانو))(ّ) كمػ ػػف المعمػ ػػكـ َّ
يعب ػ ػر عػ ػػف المعػ ػػاني
أف الق ػ ػرآف الك ػ ػريـ كثيػ ػ نا
ػر مػ ػػا ٌ
عامػػا
حكمػػا ِّ
الخاصػػة التػػي تتضػػمنيا أسػػباب النػػزكؿ بالمعػػاني العامػػة لتكػػكف ن
يشػػمؿ المعنػػى الخػػاص كمػػا كػػاف عمػػى نحػػكه إلػػى قيػػاـ السػػاعة  ،كابػػف الجػػكزم

(ٔ) اٌّفشداح ص .ٔ4
(ٕ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٗ٘ .
(ٖ) جاِع اٌت١اْ ٕ. ٕ2ٙ/
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نفسػػو الػػذم عػػيَّف فػػي النزىػػة جعػػؿ األذل بمعنػػى القمػػؿ  ،فجعمػػو بيػػذا المعنػػى
الخػػاص فػػي قكلػػو تعػػالى ( :أىك بًػ ًػو أى نذل ّْمػػف َّأر ً
فسػره بػػالمعنى العػػاـ فػػي
ٍسػ ًػو) (ُ) َّ
ٍ
ػر
الػزاد فقػػاؿ (( :كمعنػػى اآليػػة  :فمػػف كػػاف مػػنكـ  ،أم  :مػػف المحػػرميف محصػ نا
يضػػا كاحتػػاج إلػػى لػػبس أك شػػيء يحظ ػره اإلح ػراـ
كػػاف أك غيػػر محصػػر  ،مر ن
(ِ)
ففعمو أك بو أذل مف رأسو فحمؽ  ،ففدية مف صياـ))
كجعمكا األذل في الكجو الثالث بمعنػى الشػدة كالمحنػة فػي قكلػو تعػالى

فسػػر األذل
طػ وػر) لػػـ أجػػد فػػي كتػػب التفسػػير مػػف َّ
ػاف بً يكػ ٍػـ أى نذل ّْمػػف َّم ى
ً( :إف ىكػ ى
بمعنى الشدة أك بمعنى مرادؼ آخر بؿ أبقاه عمى معناه ؛ ألف داللتو معركفػة
؛ ك َّ
ألنػػو أقػػرب كأنسػػب مػػف داللػػة غيػره ؛ َّ
ألف مػػا يمقػػاه اإلنسػػاف مػػف المطػػر ىػػك
األذل كلػيس الشػدة كالمحنػػة ،كاَّنماالشػدة كالمحنػة تكػػكف مػف القحػط كالجػػدب ال

مف المطر .

ػب كالشػتـ كالتعزيػر كالتعييػر
كجعمكا األذل في الكجو الرابع بمعنػى الس ٌ
ً َّ ً
يف
في قكلو تعالى ( :لىػف ىي ي
ض ُّػرك يك ٍـ إً ٌال أى نذل) كقكلػو تعػالى  ( :ىكلىتى ٍس ىػم يع َّف م ىػف الػذ ى
َّ ً
ً
أيكتيػكٍا اٍل ًكتىػ ً
ػر) كالم ػراد األذل بمعنػػاه
يف أى ٍشػ ىػريككٍا أى نذل ىكثًيػ نا
ى
ػاب مػػف قىػ ٍػبم يك ٍـ ىك ًمػ ىػف الػػذ ى
العاـ مف دكف تحديد لؤلنكاع المذككرة

كجعم ػ ػكا األذل فػ ػػي الكجػ ػػو الخػ ػػامس بمعنػ ػػى البيتػ ػػاف كالػ ػػزكر كالقػ ػػذؼ
َّ ً
َّ ً
كسػى
آمينػكا ال تى يك ي
كنػكا ىكالػذ ى
بالغيب  ،فػي قكلػو تعػالى  ( :ىيػا أىيُّيىػا الػذ ى
يف آ ىذ ٍكا يم ى
يف ى
ػرىهي المَّػػوي ًم َّمػػا قىػػاليكا) قػػاؿ ابػػف الجػػكزم (( :كفػػي مػػا آذكا مكسػػى أربعػػة أقػكاؿ :
فىىبػ َّأ
يكمػػا يغتسػػؿ
أحػػدىا َّ :أنيػػـ قػػالكا ىػػك آدر (كاآلدر  :عظػػيـ الخصػػيتيف) فػػذىب ن
ففر الحجر بثكبو  ،فخرج في طمبو  ،فرآكه فقالك ما
حجر َّ ،
ككضع ثكبو عمى ى
بو مف بأس  ...كالثاني َّ :
أف مكسى صعد الجبؿ كمعو ىركف  ،فمػات ىػركف

ػت قتمتىػػو فػػآذكه بػػذلؾ  ...كالثالػػث َّ :
أف قػػركف اسػػتأجر
 ،فقػػاؿ بنػػك إسػرائيؿ  :أنػ ى
(ٔ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٗ٘ .
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٔ. ٔ22/
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ىب ًغيِّا لتقذؼ مكسى بنفسيا عمػى مػؤل مػف بنػي إسػرائيؿ  ...كال اربػع َّ :أنيػـ رمػكه
بالسحر كالجنكف)) (ُ) فيذه جميعيا مف أنكاع األذل  ،فالمراد إذف معناه العػاـ

 ،كالدليؿ عمى ذلؾ َّ
أف ىذه األنكاع مػف األذل التػي لقييػا مكسػى عميػو السػبلـ
مف قكمو لـ تكف نفسيا التي لقييا رسكلنا الكريـ مف قكمو  ،فػالقرآف الكػريـ مػا

بعضا منيا مف دكف غيرىا  ،بؿ أراد مف األذل معنػاه العػاـ مػف
أراد أف يعيّْف
ن
دكف تحديد لنكع مف أنكاعو .

كجعمػكا األذل فػػي الكجػػو السػػادس بمعنػػى المعصػػية فػػي قكلػػو تعػػالى :
ً
َّ ً
َّ ً
َّ
األخػ ً
ػرة){األحػزاب }ٕٓ :
يف ييػ ٍػؤيذ ى
(إً َّف الػػذ ى
كف المػػوى ىكىر يسػػكلىوي لى ىعػ ىػنيي يـ المػػوي فػػي الػ ُّػد ٍن ىيا ىك ى
قػػاؿ الطبػػرم فػػي تفسػػير ىػػذه اآليػػة َّ (( :
إف الػػذيف يػػؤذكف ربيػػـ بمعصػػيتيـ ٌإي ػاه
كرككبيـ مػا ح ٌػرـ ا﵀  ،كقػد قيػؿ َّ :إنػو عنػى بػذلؾ أصػحاب التصػاكير  ،كذلػؾ
َّأنيـ يركمكف تككيف خمؽ مثؿ خمػؽ ا﵀  ...كعػف قتػادة قػاؿ فػي قكلػو تعػالى :
ًَّ
يف) قاؿ  :يا سبحاف ا﵀ ما زاؿ أناس مػف جيمػة بنػي آدـ حتػى تعػاطكا
(إً َّف الذ ى
أمػػا أذاىػػـ رسػػكؿ ا﵀ فيػػك طعػػنيـ عميػػو فػػي نكاحػػو صػػفية بنػػت
أذل ربيػػـ  ،ك َّ
يح ىيػػي)) (ِ) كبػػيَّف ابػػف الجػػكزم نػػكع األذيػػة فقػػاؿ (( :كصػػفكا ا﵀ بالكلػػد ككػ َّػذبكا
ػجكا كجيػػػو ككس ػػركا رباعيت ػػو  ،كق ػػالكا  :مجن ػػكف كش ػػاعر كسػ ػػاحر
رس ػػكلو كش ػ ٌ
ككذاب  ،كمعنى أذل ا﵀ كصفو بما ىك َّ
منزه عنو كعصيانو))
فيذا ىك تفسير اآلية ؛ لذلؾ غمَّب القرآف الكريـ األذل عمى المعصية
(ّ)

كجعميػو بمعنػى المفػظ الثػاني تحريػؼ لمتفسػير كلممعنػى
؛ فاستعمؿ لفػظ األكؿ ٍ ،
المراد .

(ٔ) صاد اٌّغ١ش .ٕٕٙ/ٙ
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٕٕ.٘ٗ/
(ٖ) صاد اٌّغ١ش . ٕٕٖ/ٙ
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كجعػػؿ الػػدامغاني األذل فػػي الكجػػو السػػابع بمعنػػى التخمٌػؼ عػػف غػػزكة
َّ ً
ػكؿ المٌ ًو){التكب ػػة  )ُ(}ُٔ :كى ػػذا
كف ىر يس ػ ى
يف يي ػ ٍػؤيذ ى
تب ػػكؾ ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى  ( :ىكال ػػذ ى
َّ ً
كف َّ
ػكف يى ىػك أي يذ هف يق ٍػؿ
النبً َّ
ػي ىكيًقيكلي ى
يف يي ٍػؤيذ ى
الشاىد ىك في قكلو تعالى  ( :ىك ًم ٍػنيي يـ الػذ ى
َّ ً
ً
َّّْ ً
ً
ً
ً
َّ
يف
آمين ػكٍا مػػن يك ٍـ ىكالػػذ ى
يف ىكىر ٍح ىم ػةه لمػػذ ى
أي يذ يف ىخ ٍيػ وػر ل يكػ ٍػـ ييػ ٍػؤ ًم يف بًالمٌػػو ىكييػ ٍػؤ ًم يف لٍم يمػ ٍػؤ ًمن ى
يف ى
ػكؿ المٌ ػ ًػو لىي ػػـ عػ ػ ىذ ه ً
يـ){التكب ػػة  }ُٔ :فم ػػا عبلق ػػة ى ػػذا الس ػػياؽ
كف ىر يس ػ ى
يٍ ى
يي ػ ٍػؤيذ ى
اب أىل ه
بالتخمؼ عف غزكة تبكؾ كبالمتخمٌفيف عنيا ؟! يعنكف ((مف َّ
ػيئا سػمعو
حدثػو ش ن

 ...يسمع مف كؿ أحد))

(ِ)

أما الفيركزآبادم فقد جعؿ األذل بمعنى التخمؼ عف غزكة تبكؾ فػي
َّ
َّ ً
كف المَّػ ػ ػػوى ىكىر يسػ ػ ػػكلىوي لى ىع ػ ػ ػ ىػنيي يـ المَّػ ػ ػػوي ًف ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ُّػد ٍن ىيا
يف يي ػ ػ ػ ٍػؤيذ ى
قكلػ ػ ػػو تع ػ ػ ػػالى ( :إً َّف الػ ػ ػػذ ى
ك ً
األخ ىرًة){األح ػزاب  )ّ(}ٕٓ :كىػػك الشػػاىد السػػابؽ نفسػػو الػػذم جعػػؿ فيػػو األذل
ى
بمعنى المعصية  ،كىػذا خمػط كتػداخؿ كبيػر لػـ ينبػو عميػو المحقػؽ  ،كقػد تقػدـ

تفسيره ك َّأنو ال عبلقة لو بالمتخمٌفيف عف ىذه الغزكة

كجعمكا األذل في الكجػو الثػامف بمعنػى شػغؿ القمػب فػي قكلػو تعػالى :

ً
اف يي ٍؤًذم َّ
ػاف لى يك ٍػـ أىف
النبً َّي){األحػزاب  }ّٓ :كقكلػو تعػالى  ( :ىك ىمػا ىك ى
(إً َّف ىذل يك ٍـ ىك ى
ػكؿ المَّ ػ ًػو){األحزاب  }ّٓ :كش ػػغؿ القم ػػب ال يعن ػػى األذل  ،ب ػػؿ ى ػػك
تي ػ ٍػؤيذكا ىر يس ػ ى
أم نكع مػف أنػكاع األذل  ،كبيػذا
بعض أنكاعو  ،كالمراد المعنى العاـ  ،أم ٌ :
(ْ)
جاء تفسيره كالمعنى (( :ما كاف لكـ أذاه في شيء مف األشياء))

كجعمػكا األذل فػػي الكجػػو التاسػػع بمعنػػى الم ٌػف فػػي قكلػػو تعػػالى ( :قىػ ٍػك هؿ
و
ً
أيضػا ال يعنػي األذل بػؿ
َّم ٍع ير ه
ص ىػدقىة ىيتٍىب يعيىػآ أى نذل) كالم ٌػف ن
كؼ ىك ىم ٍغف ىرةه ىخ ٍيهر ّْمػف ى
أم أذل ك ػػاف  ،أذل الم ػ ٌػف أـ غيػ ػره  ،كلي ػػذا جػ ػػاء
ى ػػك م ػػف أنكاع ػػو  ،كالمػ ػراد ٌ

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٔ. ٙ
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٕٓٔ٠ٚ ٔ4ٔ/ظش  :صاد اٌّغ١ش ٖ.ٖٗ2/
(ٖ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. 2ٖ/
(ٗ) صاد اٌّغ١ش ٕ٠ٚ ٕٕٔ/ٙظش  :جاِع اٌت١اْ ٕٕ.ٗ2/
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ً
َّ ً
ػكف أىمػكالىيـ ًفػي سػبً ً
يؿ
عطؼ أحدىما عمى اآلخر في قكلو تعالى ( :الػذ ى
ى
يف يينفقي ى ٍ ى ي ٍ
ً
ؼ ىعمى ٍػي ًي ٍـ
ىج يػريى ٍـ ًعن ىػد ىرّْب ًي ٍػـ ىكالى ىخ ٍػك ه
كف ىما أىنفىقيكاي ىمِّنا ىكالى أى نذل لَّيي ٍػـ أ ٍ
المٌو ثيَّـ الى ييتٍبً يع ى
و
ً
كف {ِِٔ} قى ٍك هؿ َّم ٍع ير ه
ص ىدقىة ىيتٍىب يعيىآ أى نذل ىكالمٌػوي
ىكالى يى ٍـ ىي ٍح ىزين ى
كؼ ىك ىم ٍغف ىرةه ىخ ٍيهر ّْمف ى
ً
ًَّ
ً ً
ص ىدقىاتً يكـ بًاٍل ىم ّْف ىكاأل ىذل){البقرة
يـ {ِّٔ} ىيا أىيُّيىا الذ ى
آمينكٍا الى تيٍبطميكٍا ى
ىغن ّّي ىحم ه
يف ى
معا يدؿ عمى اختبلؼ داللتييما حتى فيّْرؽ بينيما
 }ِْٔ-ِِٔ :كاجتماعيما ن
فػػي المعنػػى  ،قػػاؿ الزمخشػػرم  ((( :ىمِّنػػا) ىػػك أف يعتػػد عمػػى مػػف أحسػػف إليػػو
كيريو َّأنػو اصػطنعو كأكجػب عميػو حقِّػا لػو  ،ككػانكا يقكلػكف إذا صػنعتـ صػنيعة
(ُ)

كى ػػذا م ػػف

فانس ػػكىا  ( ،ىكالى أى نذل) ى ػػك أف يتط ػػاكؿ عمي ػػو بس ػػبب م ػػا أعط ػػاه))
بػػاب عطػػؼ العػػاـ عمػػى الخػػاص  ،كالمعنػػى  :ال تبطمػكا صػػدقاتكـ بػػأذل المػ ّْػف
بأم نكع آخر مف أنكاع األذل .
كال ّْ

كجعم ػكا األذل فػػي الكجػػو العاشػػر بمعنػػى العػػذاب فػػي قكلػػو تعػػالى :
((فىػ ػًإ ىذا أ ً
م ًف ػػي المَّػ ًػو){العنكبكت  }َُ :كق ػػد تق ػػدـ تعري ػػؼ األذل َّ
بأن ػػو ((ى ػػك
يكذ ى
(ِ)
كعرؼ العذاب ب َّ
ػأف أصػمو ((الضػرب  ...ثػـ اسػتعير ذلػؾ
الشيء تتكرىو))
ّْ
في كؿ شدة))

(ّ)

َّ
كبأنو ((النكاؿ كالعقكبة))

(ْ)

َّ
كبأنو ((ىك اإليجاع الشديد))

(ٓ)

فبيف االعذاب كاألذل فرؽ بػيّْف كاف ترادفػا كتقاربػا فػي المعنػى  ،قػاؿ الطبػرم :
((نزلػػت فػػي أنػػاس مػػف المنػػافقيف بمكػػة كػػانكا يؤمنػػكف فػػإذا أكذكا كأصػػابيـ بػػبلء

مػػف المشػػركيف رجع ػكا إلػػى الكفػػر مخافػػة مػػف يػػؤذييـ كجعم ػكا أذل النػػاس فػػي
ال ػػدنيا كع ػػذاب ا﵀))

(ٔ)

ػؼ م ػػف الع ػػذاب كأى ػػكف ؛ ل ػػذلؾ افت ػػتف ب ػػو
ف ػػاألذل أخ ػ ٌ

(ٔ) اٌىشاف ٕٔ٠ٚ ٖٓٙ/ظش ِ :ذاسن اٌذٕض ً٠ص . ٖٔ2
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٖ .
(ٖ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٔ٘.ٙ
(ٗ) ٌغاْ اٌعشا ٓٔٚ 2ٖ/دا اٌعشٚط ٖ. ٕٓ2/
(٘) اٌّفشداح ٌٍشاغب ص ٕ٠ٚ ٖٖ4ظش  :عّذث اٌذفاظ ٖ.ٖٗ-ٕٗ/
( )ٙجاِع اٌت١اْ ٕٓٔ٘ٗ/
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تعرضكا لو عمى أعقابيـ كرجعكا إلى
المنافقكف لضعؼ إيمانيـ  ،فانقمبكا حيف ٌ

كفرىـ .

كجعػ ػػؿ الفيركزآبػػػادم األذل فػ ػػي الكجػ ػػو الح ػػادم عشػ ػػر بمعنػػػى غيبػػػة
الم ػػؤمنيف ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى ( :كالَّػ ًػذيف ي ػػؤيذكف اٍلم ػػؤ ًمنًيف كاٍلمؤ ًم ىن ػ ً
ػات بً ىغ ٍي ػ ًػر ىم ػػا
ى ى ي ٍ ى ي ٍ ى ى يٍ
(ُ)
أيضا ال تعنى األذل بػؿ ىػي مػف أنكاعػو
ا ٍكتى ىسيبكا){األحزاب  }ٖٓ :كالغيبة ن
 ،جاء ((في سبب نزكليا أربعة أقكاؿ  ،أحدىا َّ :
أف عمر بػف الخطػاب رضػي

ا﵀ عنػػو رأل جاريػػة متبرجػػة فض ػربيا ككػ َّ
ػذىبت إلػػى
ػؼ مػػا رأل مػػف زينتيػػا  ،فػ ٍ
أىميػػا تشػػكك  ،فخرج ػكا إليػػو فػػآذكه  ،فنزلػػت ىػػذه اآليػػة  ،ركاه عطػػاء عػػف ابػػف
عباس .

كالثػػاني َّ :أنيػػا نزلػػت فػػي الزنػػاة الػػذيف كػػانكا يمشػػكف فػػي طػػرؽ المدينػػة

يتبعػكف النسػػاء إذا بػرزف بالميػػؿ لقضػاء حػك َّ
ائجيف  ،فيػركف المػرأة فيػدنكف منيػػا

فيغمزكنيػػا  ،كاَّنمػػا كػػانكا يػػؤذكف اإلمػػاء  ،غيػػر َّأنػػو لػػـ تكػػف األمػػة تيعػ ىػرؼ مػػف
الحرة  ،فشككا ذلؾ إلى أزك َّ
اجيف  ،فذكركا ذلؾ إلى رسػكؿ ا﵀ صػمى ا﵀ عميػو
كسمـ  ،فنزلت ىذه اآلية  ،قالو الس ّْ
ُّدم ،

كالثالػػث َّ :أنيػػا نزلػػت فػػيمف تكمػػـ فػػي عائشػػة كص ػفكاف بػػف المعطَّػػؿ ،

قالو الضحاؾ

كالرابع َّ :
عمي بف أبي طالب  ،فنزلت ىػذه
أف ن
ناسا مف المنافقيف آذكا ٌ
اآلية  ،قالو مقاتؿ)) (ِ) كقد قػاؿ مقاتػؿ (( :ك َّ
أف عمػر رضػي ا﵀ عنػو قػاؿ فػي
َّ ً
كف
خبلفت ػػو أل ىيب ػػي ب ػػف كع ػػب األنص ػػارم ّْ :إن ػػي قػ ػر ي
يف يي ػ ٍػؤيذ ى
أت ى ػػذه اآلي ػػة ( ىكال ػػذ ى
اٍلمؤ ًمنًيف كاٍلمؤ ًم ىن ً
ات){األحزاب  }ٖٓ :إلى آخر اآلية فكقعت مني كؿ مكقػع ،
يٍ ى ى يٍ
ػت
كا﵀ ّْإنػػي ألضػربيـ كأعػػاقبيـ  ،فقػػاؿ لػػو أ ىيبػػي بػػف كعػػب رحمػػو ا﵀ َّ :إنػػؾ لسػ ى

(ٔ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ.2ٖ/
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٕ٠ٚ ٕٕٗ-ٕٕٖ/ٙظش  :دفغ١ش ِمادً ٖ.٘ٗ/
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منيـ َّ ،إنػؾ يم ّْ
ػؤدب يمعمّْػـ))
كتعييف لنكع مف أنكعو .

(ُ)

فػالمراد إذف األذل بمعنػاه العػاـ مػف دكف تحديػد

كالج ػػدير بال ػػذكر َّ
أف األذل ال ػػذم جعم ػػو الفيركزآب ػػادم ف ػػي ى ػػذه اآلي ػػة
ًَّ
َّ
كف الموى ىكىر يسػكلىوي
يف يي ٍؤيذ ى
بمعنى غيبة المؤمنيف  ،جاء بعيد قكلو تعالى ( :إً َّف الذ ى
الد ٍنيا ك ً
َّ ً ُّ
األخ ىرًة){األحزاب  }ٕٓ :الذم جعؿ األذل فيو في الكجػو
لى ىع ىنيي يـ الموي في ى ى
السػػادس بمعنػػى الجفػػاء كالمعصػػية  ،كجعػػؿ الشػػاىد نفسػػو فػػي الكجػػو السػػابع
(ِ)
َّ ً
َّ
كف المػوى ىكىر يسػكلىوي
يف يي ٍػؤيذ ى
بمعنى التخمؼ عف غزكة تبكؾ قاؿ تعػالى ( :إً َّف الػذ ى
َّ ً
ً
َّ ً
األخ ػ ً
كف
ػرة ىكأ ى
يف يي ػ ٍػؤيذ ى
ىع ػ َّػد لىيي ػ ٍػـ ىعػ ػ ىذ نابا ُّم ًي نين ػػا {ٕٓ} ىكال ػػذ ى
لى ىع ػ ىػنيي يـ الم ػػوي ف ػػي ال ػ ُّػد ٍن ىيا ىك ى
اٍلمؤ ًمنًيف كاٍلمؤ ًم ىن ً
احتى ىمميكا يب ٍيتى نانا ىكًاثٍ نما ُّمبً نينا){األحزاب :
ات بً ىغ ٍي ًر ىما ا ٍكتى ىسيبكا فىقىًد ٍ
يٍ ى ى يٍ
ٕٓ }ٖٓ-فاألذل كاحد َّ
ألنو جاء في سياؽ كاحد ٌإال َّ
أف الفيركزآبادم مف أجؿ
اخػتبلؽ الكجػكه شػتتو إلػى ثبلثػػة أكجػو  :المعصػيو  ،كالتخمػؼ  ،كالغيبػة  ،فيػػا

أصحاب كتب الكجكه أمػا كػاف لكػـ أف تتقػكا ا﵀ فػي تفسػير كتػاب ا﵀ ؟! كممػا

ال شػػؾ فيػػو َّ
أف مػػا ذك ػره الػػدأمغاني ييعػ ُّػد مػػف أن ػكاع األذل  ،كالكجػػكه الحقيقيػػة
ىي التي ال تككف عبلقتيا بالمفظ عبلقة الشيء بأنكاعو
كخبلصة ما تقدـ تفصيمو َّ
أف الحراـ  ،كالمعصية ليسا كجييف لػؤلذل

 ،كاَّنمػ ػػا األذل مػ ػػف لكازميمػ ػػا  ،كالشػ ػػدة  ،كالتخمػ ػػؼ  ،كالعػ ػػذاب  ،كالكراىيػ ػػة ،
كاستحكاذ الفقير قريبة مف معنى األذل  ،كالمعاني المتقاربة أدخميػا أىػؿ المغػة

ف ػػي ب ػػاب التػ ػرادؼ ال ف ػػي ب ػػاب الكج ػػكه  ،كاألذل اس ػػـ ج ػػنس  ،كك ػػؿ ن ػػكع م ػػف

سمى أذل ؛ َّ
ألف أنكاعو معاف خاصة تدخؿ ضمف معنػاه العػاـ  ،كقػد
أنكاعو يي َّ
كجكىػػا لػػؤلذل  ،كىػػذه
اتخػػذ أصػػحاب كتػػب الكجػػكه ممػػا جػػاز تسػػميتو بػػاألذل
ن

التسػػمية كاف جػػازت لػػـ تكػػف مػرادة  ،كمػػع ذلػػؾ فمػػك صػػحت إرادتيػػا فيػػي كجػػكه
مختمقػػة عػػف طريػػؽ د ارسػػتيا د ارسػػة معككسػػة  ،فػػالقرآف الك ػريـ لػػـ يسػ ّْػـ األذل

(ٔ) دفغ١ش ِمادً ٖ.٘ٗ/
(ٕ) ٕ٠ظش  :ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. 2ٖ/
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بالقمػػؿ  ،كالشػػتـ  ،كالبيتػػاف  ،كشػػغؿ القمػػب  ،كالمػ ّْػف  ،كالغيبػػة  ،كمػػا فعػػؿ ىمػػف
سمى كؿ نكع مف ىذه األنػكاع بػاألذل ؛
ىك ًمف أصحاب كتب الكجكه  ،كاَّنما َّ
ألف َّ
كؿ نكع منيا تتمثؿ فيو داللتو ؛ ك َّ
َّ
كيس َّػمى بالعػاـ كال
ألف الخػاص يكصػؼ ي

كيس ػ َّػمى الع ػػاـ بالخ ػػاص  ،في ػػي إذف جميعي ػػا كج ػػو كاح ػػد  ،ى ػػذا إف
يكص ػػؼ ي
َّ
صحت ىذه التسمية  ،كاالَّ َّ
فإف األذل في الحقيقة أينما كرد في كتاب ا﵀ أريد

بو األذل بعينػو  ،كبمعنػاه العػاـ كجعمػو بمعػاني األكجػو المػذككرة الخاصػة يع َّػد

تحريفنا لداللتو في القرآف الكريـ .
٘-األسفار  :قاؿ الدامغاني (( :تفسػير األسػفار عمػى خمسػة أكجػو :
المنازؿ  ،كالكتب  ،كاإلشراؽ  ،كاالنكشاؼ  ،كالسفر بعينو :

فكجو منيا  ،األسفار  :المنارؿ كالقرل  ،قكلو تعالى في سػكرة سػبأ :
ً
ىسفى ًارىنا){سبأ  }ُٗ :يعني قرانا كمنازلنا .
(} فىقىاليكا ىرب ىَّنا ىباع ٍد ىب ٍي ىف أ ٍ
كالكج ػػو الث ػػاني  ،األس ػػفار  :الكت ػػب قكل ػػو تع ػػالى ف ػػي س ػػكرة الجمع ػػة :
(مثى يؿ الًَّذيف ح ّْمميكا التَّكراةى ثيَّـ لىـ ي ٍح ًمميكىا ىكمثى ًؿ اٍل ًحم ً ً
ار){الجمعة :
ىسػفى نا
ٍ ى
ى ي
ػار ىي ٍحمػ يؿ أ ٍ
ٍى
ى
ى ى
ى
ً
كتبا  ،ككقكلو تعالى في سكرة عبس ( :بًأ ٍىيدم ىسفى ى ورة){عبس }ُٓ :
ٓ} يعني  :ن
يعني  :ىكتىىبة
كالكجػػو الثالػػث  ،اإلسػػفار يعنػػي  :اإلش ػراؽ  ،كيقػػاؿ  :الفػػبلح  ،قكلػػو
تعالى في سكرة عبس  ( :يك يجكهه ىي ٍك ىمئًوذ ُّم ٍس ًف ىرةه){عبس  }ّٖ :أم  :مشرقة
كالكجو الرابع  ،أسفر بمعنى  :انكشؼ  ،قكلو تعالى فػي سػكرة المػدثر

ىسفى ىر){المدثر  }ّْ :أم  :أضاء كانكشؼ .
 ( :ىكالص ٍ
ُّب ًح ًإ ىذا أ ٍ
كالكجو الخػامس  :السػفر بعينػو  ،قكلػو تعػالى فػي سػكرة البقػرة ( :فى ىمػف
(ُ)
ىكاف ًمن يكـ َّم ًريضا أىك عمىى سفى ور فى ًع َّدةه ّْم ٍف أىي و
يخ ىر){البقرة ))}ُْٖ :
َّاـ أ ى
ى
ن ٍ ى ى

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٕٕ٠ٚ 2ٖ-2ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٖٕ٘ .
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قػػاؿ األزىػػرم (( :قػػاؿ ا﵀ عػػز كجػػؿ (( :بًأ ٍىيػ ًػدم ىس ػػفى ىروة){عبس }ُٓ :
قػػاؿ المفسػػركف  :السػػفرة  :الكتبػػة  ،يعنػػي المبلئكػػة الػػذيف يكتبػػكف أعمػػاؿ بنػػي
آدـ  ...كاَّنما قيؿ لمكتػاب ًسػ ٍفر  ،كلمكاتػب سػافر ؛ َّ
ألف معنػاه أف يبػيف الشػيء
ػافر لكشػػفو قنػػاع الكػ ّْػف عػػف كجيػػو كمنػػازؿ
كسػ ّْػمي المسػػافر مسػ نا
كيكضػػحو  ...ي
ػفر ؛ َّ
ألنػو يسػفر عػف كجػكه المسػافريف
كس ّْػمي السػفر س نا
الحضر عف مكانو  ...ي
(ُ)

كقػػاؿ ابػػف فػػارس (( :السػػيف كالفػػاء

خافيػػا منيػػا))
كأخبلقيػػـ فيظيػػر مػػا كػػاف ن
كالراء أصؿ كاحد يد ٌؿ عمى االنكشاؼ كالجبلء  ،مف ذلؾ السَّفىر يس ّْمي بػذلؾ ؛
َّ
ألف النػاس ينكشػفكف عػػف أمػاكنيـ  ،كسػفرت المػرأة عػف كجييػا  :إذا كشػػفتو ،
ػركر ،
كأسفر الصبح كذلؾ انكشاؼ الظبلـ  ،ككجو يمسفر  :إذا كػاف مشػرقنا س نا
كسػ ّْػمي ب ػذلؾ ؛ َّ
عمػػا
الس ػ ٍفر  :الكتابػػة  ،ك َّ
ك َّ
ألف الكتابػػة تيسػػفر َّ
السػػفى ىرة  :الكتبػػة  ،ي

ييحتاج إليو مف الشيء المكتكب))(ِ) كقاؿ ال ارغػب (( :السَّػ ٍف ير  :كشػؼ الغطػاء
 ،كيخ ػتص ذلػػؾ باألعيػػاف  ،نحػػك  :سػػفر العمامػػة عػػف ال ػرأس  ،كالخمػػار عػػف
بالمسػػفر  ،أم ً :
الكجػػو  ،كس ػ ٍفر البيػػت  :كنسػػو ً
المكػػنس  ،كذلػػؾ إ ازلػػة السػػفير
ى
ُّػب ًح إً ىذا
كنس  ،كاإلسفار يختص بالمكف نحػك  ( :ىكالص ٍ
عنو  ،كىك التراب الذم يي ى
ىس ػ ػ ػ ػػفى ىر){المدثر  }ّْ :أم  :أش ػ ػ ػ ػػرؽ لكن ػ ػ ػ ػػو ق ػ ػ ػ ػػاؿ تع ػ ػ ػ ػػالى  ( :يك يج ػ ػ ػ ػػكهه ىي ٍك ىمئً ػ ػ ػ ػ وػذ
أٍ
اعتبار َّ
بأف اإلنسػاف قػد سػفىر
نا
ص بالمفاعمة
ُّم ٍس ًف ىرةه){عبس  ... }ّٖ :كسافر يخ َّ

عف المكاف  ،كالمكاف سػفىر عنػو  ،كالسّْػ ٍفر  :الكتػاب الػذم ييسػفر عػف الحقػائؽ
 ،كجمعػػو أسػػفار  ،قػػاؿ تعػػالى  ( :ىكمثىػ ًػؿ اٍل ًحمػ ً ً
ار){الجمعة }ٓ :
ىسػػفى نا
ػار ىي ٍحم ػ يؿ أ ٍ
ى
ى
كخص لفظ اإلسفار في ىذا المكاف تنبيينا َّ
أف التكراة كاف كانػت تي ىحقّْػؽ مػا فييػا
فالجاىػػػؿ ال يكػ ػػاد يسػ ػػتبينيا كالحمػ ػػار الحامػ ػػؿ ليػ ػػا  ،كقكلػ ػػو تعػ ػػالى ( :بًأ ٍىيػ ػ ًػدم

ىس ػػفى ىروة){عبس  }ُٓ :فىييػ ػ يـ المبلئك ػػة  ...كالس ػػفير  :الرس ػػكؿ ب ػػيف الق ػػكـ يكش ػػؼ
كيزيػ ػػؿ مػ ػػا بيػ ػػنيـ مػػػف الكحشػػػة  ،فيػ ػػك فعيػ ػػؿ ف ػػي معنػ ػػى فاعػ ػػؿ  ...فالرسػ ػػكؿ
(ٔ) دٙز٠ب اٌٍغج ٕ. ٔ2ٕٓ-ٔ2ٓٔ/
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص . ٗٓ4
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كالمبلئك ػػة كالكت ػػب مش ػػتركة ف ػػي ككني ػػا س ػػافرة ع ػػف الق ػػكـ م ػػا اسػ ػتبيـ عم ػػييـ ،

كالسػػفير فيمػػا ييكػ ىػنس فػػي معنػػى المفعػػكؿ)) (ُ)كقػػاؿ الحمبػػي (( :قكلػػو تعػػالى :
ً
ىسفى ًارىنا){سػػبأ  }ُٗ :األسػػفار جمػػع سػػفر  ،كالسػػفر  :الرحيػػؿ
( ىرب ىَّنػػا ىباعػ ٍػد ىبػ ٍػي ىف أ ٍ
مػػف مكػػاف إلػػى مكػػاف  ،كأصػػمو الكشػػؼ ؛ َّ
ألنػػو يي ٍسػ ًػفر عػػف أخػػبلؽ الرجػػاؿ ...
ىسػفى ىر){المدثر :
كاإلسفار ظيكر ضكء النيار كمنو قكلو تعالى  ( :ىكالص ٍ
ُّب ًح إً ىذا أ ٍ
ّْ} كذاؾ لكشفو الظممة))

(ِ)

ػفار ؛ َّ
ألف المسػػافر كػػاف
القػػرل كالمنػػازؿ فػػي الكجػػو األكؿ يسػ ّْػميت أسػ نا
في سفره يتخذىا أماكف لمقيمكلة كاالستراحة فييا ؛ لينطمؽ منيا كينكشؼ عنيػا

إلػػى قريػػة بعػػدىا

(ّ)

كقػػد صػ َّػرح أىػػؿ المغػػة َّ
أف الكتػػب فػػي الكجػػو الثػػاني سػػميت

أسفار ؛ َّ
كسميت الكجكه المشرقة
نا
ألنيا تكشؼ عف الحقائؽ كعما ييحتاج إليو ّْ ،
فػػي الكجػػو الثالػػث مسػػفرة ؛ َّ
ألف السػػركر كشػػؼ عنيػػا ظممػػة الحػػزف  ،كقػػد قػػاؿ
ػركر ( يك يجػ ػػكهه ىي ٍك ىمئًػ ػ وػذ
الزمخشػ ػػرم (( :كمػ ػػف المجػ ػػاز  :كجػ ػػو مسػ ػػفر  :مشػ ػػرؽ سػ ػ نا
الص ػ ػ ػ ٍػب ًح إً ىذا
ُّم ٍس ػ ػ ػ ًػف ىرةه)))(ْ) كق ػ ػ ػػاؿ تع ػ ػ ػػالى كم ػ ػ ػػا ج ػ ػ ػػاء ف ػ ػ ػػي الكج ػ ػ ػػو ال ارب ػ ػ ػػع  ( :ىك ُّ
ىسفى ىر){المدثر  }ّْ :كذاؾ لكشفو الظممة .
أٍ
أم ػػا الس ػػفر ف ػػي الكج ػػو الخ ػػامس ال يعن ػػى الس ػػفر بعين ػػو كم ػػا ادع ػػى
ك َّ
الػػدامغاني  ،بػػؿ يعنػػي الجػػبلء كالرحيػػؿ عػػف المكػػاف  ،فالرحيػػؿ مػػف مكػػاف إلػػى

سفر ؛ َّ
ألنو يكشؼ عػف أخػبلؽ الرجػاؿ  ،أك َّ
ألف النػاس ينكشػفكف
مكاف يس ّْمي نا
أيضا أىؿ المغة كتقدـ قكؿ الراغب ((فالرسكؿ
عف أماكنيـ  ،ىذا ما َّ
صرح بو ن

كالمبلئك ػػة كالكت ػػب مش ػػتركة ف ػػي ككني ػػا س ػػافرة ع ػػف الق ػػكـ م ػػا اس ػػتبيـ عم ػػييـ))
فالسفر بعينو كما تبػيَّف ىػك انكشػاؼ الشػيء عمػا كػاف يي ىغطَّػى بػو  ،أك كشػؼ

(ٔ) اٌّفشداح ص ٕٔٗ ٕ٠ٚظش  :عّذث اٌذفاظ ٕ. ٕٕٓ-ٕٓٔ/
(ٕ) عّذث اٌذفاظ ٕ. ٕٓٔ/
(ٖ) ٕ٠ظش ِ :ذاسن اٌذٕض ً٠ص ٓ. 4ٙ
(ٗ) أعاط اٌتالغج ص . ٕ42
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الشػػيء عمػػا كػػاف يغطيػػو  ،فيػػك اسػػـ جػػنس أك لفػػظ عػػاـ ٌإال َّأنػػو لػػـ يػػرد فػػي
القػرآف الكػريـ بمعنػػاه العػػاـ  ،كمػػا ذكػره الػػدامغاني يي ىعػ ُّػد مػػف أنػكاع السػػفر ال مػػف
أكجيو  ،كتشترؾ مع السػفر بمعنػاه العػاـ  ،فتكػكف األكجػو التػي ذكرىػا مختمقػة

عف طريؽ د ارسػتيا د ارسػة معككسػة  ،فػالقرآف لػـ يس ّْػـ السػفر بيػذه األكجػو كمػا
فعؿ مػف ىػك مػف أصػحاب كتػب الكجػكه كعمػى مػنيجيـ سػائر ؛ بػؿ س َّػمى ك ِّػبل
مني ػػا بالس ػػفر ؛ َّ
ألني ػػا مع ػػاف خاص ػػة كالس ػػفر معن ػػى ع ػػاـ  ،كالخ ػػاص يكص ػػؼ

سمى العاـ بالخاص  ،فيػي جميعيػا كجػو كاحػد
كي َّ
كي َّ
سمى بالعاـ  ،كال يكصؼ ي
ي
َّ ،
ألنو يجمعيا معنى كاحد  ،أم ىي بمعناه كليس ىك بمعانييا
أف اإلفػػؾ فػػي الق ػرآف الك ػريـ
-ٙاإلفػػؾ  :ذكػػر أصػػحاب كتػػب الكجػػكه ٌ
عمى سبعة أكجو
﴿كًا ٍذ لىػ ٍػـ ىي ٍيتىػ يػدكا
الكجػػو األكؿ  :اإلفػػؾ بمعنػػى الكػػذب  ،كقكلػػو تعػػالى  :ى
بً ًو فىسيقيكليكف ىػٰ ىذا إً ٍف ه ً
يـ﴾{األحقاؼ }ُُ :
ىى ى ى
ؾ قىد ه

ػاؿ
الكجو الثاني  :اإلفؾ يعني عبػادة األصػناـ  ،كقكلػو تعػالى ﴿ :إً ٍذ قى ى
ً
ً
ً
ً ً
كف﴾{الص ػػافات
كف المَّػ ػ ًػو تيًر ي
يد ى
كف ﴿ٖٓ﴾ أىئ ٍف نك ػػا آليىػ ػةن يد ى
ألىبًي ػػو ىكقى ٍك ًم ػػو ىم ػػا ىذا تى ٍعيب ػ يػد ى

ٖٓ}ٖٔ-

الكجػػو الثالػػث  :اإلفػػؾ يعنػػي ادعػػاء الكلػػد ﵀ تعػػالى ﴿ :أى ىال إًَّنييػػـ ّْمػ ٍػف
ً
ً
َّ
كف﴾{الصافات }ُِٓ-ُُٓ :
كف ﴿ُُٓ﴾ ىكلى ىد المػوي ىكًاَّنيي ٍـ لى ىكاذيب ى
إً ٍفك ًي ٍـ لىىيقيكلي ى
الكجػػو ال اربػػع  :اإلفػػؾ يعنػػي قػػذؼ المحصػػنات  ،كقكلػػو تعػػالى ﴿ :إً َّف
الًَّذيف جاءكا بً ًٍ ً
ص ىبةه ّْمن يك ٍـ﴾{النكر  }ُُ :يعني بيتاف عائشة
اإل ٍفؾ يع ٍ
ى ى ي
الكجو الخامس  :اإلفؾ يعني الصرؼ  ،كقكلػو تعػالى ﴿ :قىػاليكا أ ً
ىج ٍئتىىنػا
لًتىأ ًٍف ىك ىنا ىع ٍف آلًيىتًىنا﴾{األحقاؼ  }ِِ :أم  :لتصرفنا
﴿كاٍل يم ٍؤتىًف ىك ػةى
الكجػػو السػػادس  :اإلفػػؾ يعنػػي التقميػػب  ،كقكلػػو تعػػالى  :ى
ىى ىك ٰل﴾{النجـ }ّٓ :
أٍ
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كسػ ٰػى
الكجػػو السػػابع  :اإلفػػؾ يعنػػي السػػحر  ،كقكلػػو تعػػالى ﴿ :فىػأىٍلقى ٰى يم ى
(ُ)
ً
كف﴾{الشعراء }ْٓ :
صاهي فىًإ ىذا ًى ىي تىٍمقى ي
ؼ ىما ىيأٍف يك ى
ىع ى
قػػاؿ ابػػف فػػارس (( :اليمػزة كالفػػاء كالكػػاؼ أصػػؿ كاحػػد يػػد ٌؿ عمػػى قمػػب
الش ػػيء كصػ ػرفو ع ػػف جيت ػػو  ،كأف ػػؾ الرج ػػؿ  :إذا ك ػػذب  ،كاإلف ػػؾ  :الك ػػذب ،

ت الرج ػ ىػؿ ع ػػف الش ػػيء  :إذا صػ ػرفتو عن ػػو  ،ق ػػاؿ تع ػػالى ﴿ :قى ػػاليكا أ ً
ىج ٍئتىىن ػػا
كأفى ٍكػ ػ ي
لًتىأ ًٍف ىك ىن ػػا ىع ػ ٍػف آلًيىتًىنا﴾{األحق ػػاؼ َََ}ِِ :كالمؤتفك ػػات  :الري ػػاح الت ػػي تختم ػػؼ
(ِ)
ميابُّيا))
ؾ ىع ٍنػػوي ىمػ ٍػف أ ًيف ىؾ﴾{الػػذاريات  }ٗ :يريػػد  :ييصػ ىػرؼ
﴿ي ٍؤفىػ ي
قػػاؿ الفػ ٌػراء  (( :ي
ص ًػرؼ  ،كمػا قػاؿ تعػالى ﴿ :قىػاليكا أ ً
ىج ٍئتىىنػا لًتىأ ًٍف ىك ىنػا ىع ٍػف
عف القرآف كاإليمػاف مػف ي
(ّ)
كتصدنا))
آلًيىتًىنا﴾{األحقاؼ  }ِِ :يقكؿ  :لتصرفنا عف آليتنا
ٌ

ػؽ أف
كقاؿ األصفياني (( :اإلفؾ  :ك ٌؿ مصركؼ عف كجيو الذم يح ٌ
ػاب مؤتفكػةَََكقػاؿ تعػالى :
يككف عميو  ،كمنو قيؿ لمريػاح العادلػة عػف المي ٌ
ىى ػ ىػك ٰل﴾{النجـ  )ْ())}ّٓ :كج ػػاء ف ػػي لس ػػاف الع ػػرب (( :اإلف ػػؾ :
﴿كاٍل يم ٍؤتىًف ىكػ ػةى أ ٍ
ى
الكػػذبَََكاإلئتفػػاؾ عنػػد أىػػؿ العربيػػة  :االنقػػبلب  ،كقريػػات قػػكـ لػػكط التػػي
ائتفكت بأىميا  ،أم  :انقمبػت)) (ٓ) كجػاء فػي التػاج (( :كأىفى ىكػو عنػو ً
يأفكػو أى ٍف نكػا
بػػالفتح فقػػط  :ص ػرفو عػػف الشػػيء كىقمىىبػػو  ،كمنػػو قكلػػو تعػػالى ﴿ :قىػػاليكا أ ً
ىج ٍئتىىنػػا
ً ً
ً ً
صػ ػ ػ ىػرفىو باإلفػ ػ ػػؾ  ،أك قمىػ ػ ػػب
لتىأٍف ىك ىنػ ػ ػػا ىعػ ػ ػ ٍػف آليىت ىنا﴾{األحقػ ػ ػػاؼ  }ِِ :كقيػ ػ ػػؿ  :ى
(ٔ)
ؾ ىع ٍنوي ىم ٍف أ ًيف ىؾ﴾{الذاريات ))}ٗ :
﴿ي ٍؤفى ي
رىأيوَََككذلؾ قكلو تعالى  :ي

(ٔ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظةائش ٌٍةذاِغأ ٟص ٓٔٚ 2ٔ-2ض٘ةج األعة ٓ١ص ِٕٕٗٚذخةب لةشث
اٌع ْٛ١صٗ٘ٚ ٘٘-ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. ٔٓٔ/
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٗ2-ٗٙ
(ٖ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٕٖٙٙ/
(ٗ) اٌّفشداح ص ٕٗ
(٘) ٌغاْ اٌعشا ٕٖٔٔ/
( )ٙدا اٌعشٚط ٕ٘/ٕ2
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أف اإلفػػؾ اسػػـ جػػنس أك
مػػف تعريػػؼ أىػػؿ المغػػة لئلفػػؾ كتفسػػيره يتبػ ٌػيف ٌ
لفػظ عػػاـ  ،فتكػػكف األكجػػو التػي ذكركىػػا لػػو مختمقػػة عػف طريػػؽ د ارسػػتيا د ارسػػة
معككسػة  ،فػالقرآف الكػريـ لػػـ يجعػؿ كيس ّْػـ اإلفػؾ بمعػػاني األكجػو المػذككرة كمػػا
فعؿ أصحاب كتب الكجكه ؛ بؿ جعؿ كس َّػمى ك ِّػبل منيػا باإلفػؾ ؛ َّ
ألنيػا معػاف
كيسػ َّػمى بالعػػاـ  ،كال يكصػػؼ
خاصػػة كاإلفػػؾ معنػػى عػػاـ  ،كالخػػاص يكصػػؼ ي

سمى العاـ بالخاص  ،فيي جميعيا كجو كاحد َّ ،
ألنو يجمعيا معنى كاحد ،
كي َّ
ي
أم ىي جميعيا بمعناه كليس ىك بمعانييا .
عرفػو
كالحقيقة ٌ
أف اإلفؾ قد أريد منو في كؿ كجو اإلفؾ بعينو  ،ككما ٌ
أف ىنػػاؾ
أىػػؿ المغػػة  ،مػػف ذلػػؾ ٌأنيػػـ قػػد جعمػكا اإلفػػؾ بمعنػػى الكػػذب فػػي حػػيف ٌ

عرفػكا اإلفػػؾ بالكػػذب كجعمػػكه
فرقنػػا بييمػػا فػػي المعنػػى  ،كاف كػػاف أىػػؿ المغػػة قػػد ٌ
أف اإلفػ ػػؾ ىػ ػػك الكػ ػػذب بعينػ ػػو  ،بػ ػػؿ ((اإلفػ ػػؾ  :أشػ ػ ُّػد
بمعنػ ػػاه فيػ ػػـ ال يعنػ ػػكف ٌ
(ُ)
يعرفػػكف المفػػظ بمػػا يرادفػػو فػػي
أف أىػػؿ المغػػة ّْ
الكػػذب)) كقػػد ٌبينػػا غيػػر م ػرة ٌ
ألنػو
المعنى  :أم ّْ :
يعرفكنو بالمعنى القريب منو لمتكضػيح  ،ال بمػا يطابقػو ؛ ٌ

ال يطػػابؽ معنػػى المفػػظ ٌإال المفػػظ نفسػػو ؛ كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ ٌأنػػو ال يصػػح أف
مثبل محػ ٌؿ اإلفػؾ فػي كػؿ تركيػب  ،فيصػح أف يقػاؿ كمػا مثٌػؿ ابػف
يح ٌؿ الكذب ن

ػذبت الرجػ ىػؿ
ػح أف يقػػاؿ  :أكػ ي
فػػارس  :أفى ٍكػ ي
ػت الرجػ ىػؿ عػػف الشػػيء  ،لكػػف ال يصػ ٌ
إف أب ػػا ى ػػبلؿ العس ػػكرم ق ػػاؿ ف ػػي ((الف ػػرؽ ب ػػيف الك ػػذب
ع ػػف الش ػػيء  ،حت ػػى ٌ
كاإلفؾَََإ ٌف اإلفؾ ىك الكذب الفاحش القبح  ،مثؿ الكذب عمػى ا﵀ كرسػكلو
المحص ىنة كغير ذلؾ ممػا يفحػش قبحػو  ،قػاؿ ا﵀
أك عمى القرآف  ،كمثؿ قذؼ
ى
َّ ً
و ًو
ّْ
ػاءكا
﴿كٍي هؿ ل يك ّْؿ أىفَّاؾ أىثيـ﴾{الجاثية  }ٕ :كقكلو تعػالى ﴿ :إً َّف الػذ ى
يف ىج ي
تعالى  :ى
بً ًٍ ً
صػ ىػبةه ّْمن يك ٍـ﴾{النػػكر  }ُُ :كيقػػاؿ لمرجػػؿ إذا أخبػػر عػػف كػػكف زيػػد فػػي
اإل ٍفػػؾ يع ٍ

كذب  ،كال يقاؿ  :أفؾ حتى يكذب كذبػة يفحػش
الدار  ،كز ه
يد في السكؽ ٌ :إنو ى
قبحيػ ػػا عمػ ػػى مػ ػػا ذكرنػ ػػا  ،كأصػ ػػمو فػ ػػي العربيػ ػػة الصػ ػػرؼَََكتيسػ ػ ٌػمى الريػ ػػاح
(ٔ) عّذث اٌذفاظ ٔ42/
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كسػ ّْػميت ديػػار
المؤتفكػػات ؛ ٌ
عمػػا عيػػدت عميػػو  ،ي
ألنيػػا تقمػػب األرض فتصػرفيا ٌ
(ُ)
ألنيا فمبت بيـ))
قكـ لكط المؤتفكات ٌ

فمك ػ ٌؿ كجػػو معنػػاه الخػػاص بػػو  ،كالق ػرآف الك ػريـ أراد مػػف اإلفػػؾ معنػػاه
العاـ  ،فجعمو بمعاني ىذه األكجو تحريؼ لداللتو .
األـ كردت فػي القػرآف الكػريـ
األـ  :ذكر أصحاب كتب الكجػكه ٌ
أف ٌ
ّ -ٚ
عمى سبعة أكجو :
﴿ى َّف أ ُّيـ اٍل ًكتى ً
اب﴾{آؿ
األـ يعني األصؿ كقكلو تعالى  :ي
الكجو األكؿ ٌ :
عمراف  }ٕ :يعني أصؿ الكتاب

األـ يعنػػي المرجػػع كالمصػػير كالمػػأكل كقكلػػو تعػػالى :
الكجػػو الثػػاني ٌ :
يموي ىى ًاكىيةه﴾{القارعة }ٗ :
﴿فىأ ُّ
ػاؾ إًلى ػ ٰػى
األـ يعن ػػي الكال ػػدة  ،كقكل ػػو تع ػػالى ﴿ :فى ىر ىج ٍع ىن ػ ى
الكج ػػو الثال ػػث ٌ :

يم ىؾ﴾{ط ػ ػ ػػو  }َْ :يعن ػ ػ ػػي إل ػ ػ ػػى كال ػ ػ ػػدتؾ  ،كقكل ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػػالى ﴿ :فى ىرىد ٍد ىن ػ ػ ػػاهي إًلى ػ ػ ػ ٰػى
أ ّْ
يم ًو﴾{القصص  }ُّ :يعني  :فرددناه إلى كالدتو
أ ّْ
األـ يعنػػي الظّْئػػر أم  :المرضػػعة لغيػػر كلػػدىا  ،كقكلػػو
الكجػػو ال اربػػع ٌ :
َّ ً
ض ٍع ىن يك ٍـ﴾{النسػػاء  }ِّ :يعنػػي  :حرمػػت عمػػيكـ
﴿كأ َّ
يميىػػاتي يك يـ البلتػػي أ ٍىر ى
تعػػالى  :ى
يما
ألف المرضعة تسمى بالرضاعة أ ِّ
مرضعتكـ في الحكليف ؛ ٌ

األـ يعني أميات المؤمنيف  ،أزكاج النبي صػمى ا﵀
الكجو الخامس ٌ :
ً
ػي أىكلىػ ٰػى بًػػاٍلمؤ ًمنً ً
عميػػو كسػػمـ  ،كقكلػػو تعػػالى ً َّ :
اجػػوي
يف مػ ٍػف أىنفيسػ ًي ٍـ ۖ ىكأ ٍىزىك ي
يٍ ى
﴿النبػ ُّ ٍ
األـ في
أ َّ
يميىاتييي ٍـ﴾{األحزاب  }ٔ :كجعؿ ابف الجكزم ىذا الكجو بمعنى مشابية ٌ
الحرمة كالتعظيـ

﴿كًاَّنػوي ًفػي
الكجو السػادس ٌ :
األـ يعنػي المػكح المحفػكظ كقكلػو تعػالى  :ى
ً
ً
ً ً
يـ﴾}الزخرؼ }ْ :
أ ّْيـ اٍلكتىاب لى ىد ٍي ىنا لى ىعم ّّي ىحك ه
(ٔ) اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص ٘2
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الكجػػو السػػابع  :األـ يعنػػى مكػػة المكرمػػة كقكلػػو تعػػالى  ﴿ :لّْتينػ ًػذ ىر أ َّيـ
(ُ)
اٍلقيىر ٰل﴾{الشكرل }ٕ :
ػإف
ضػ يػـ إليػػو مػػا سػكاه ممػػا يميػػو فػ ٌ
قػػاؿ الخميػػؿ (( :اعمػػـ ٌ
أف كػ ُّػؿ شػػيء يي ى
يمػػا  ،فمػػف ذلػػؾ ٌأـ ال ػرأس  ،كىػػك الػ ّْػدماغَََك ٌأـ
العػػرب تسػ ٌػمي ذلػػؾ الشػػيء أ ِّ
القرل  :مكة  ،كك ٌؿ مدينة ىي ٌأـ مػا حكليػا مػف القػرل  ،ك ٌأـ القػرآف  :كػ ٌؿ آيػة
إف ٌأـ الكتػاب
محكمة مػف آيػات الشػرائع كالفػرائض كاألحكػاـ  ،كفػي الحػديث ٌ :

ألنيا ىػي المتقدمػة أمػاـ كػؿ سػكرة فػي جميػع الصػمكات ،
ىي فاتحة الكتاب ٌ ،
ً
ً
ً
ً ً
يـ﴾{الزخرؼ  }ْ :أم  :في
﴿كًاَّنوي في أ ّْيـ اٍلكتىاب لى ىد ٍي ىنا لى ىعم ّّي ىحك ه
كقكلو تعالى  :ى
(ِ)
المكح المحفكظ))
يتفرع منو أربعػة
أما اليمزة كالميـ فأصؿ كاحد ٌ ،
كقاؿ ابف فارس (( :ك ٌ
أبػ ػكاب  ،كى ػػي  :األص ػػؿ  ،كالمرج ػػع  ،كالجماع ػػة  ،كال ػػديف  ،كى ػػذه األربع ػػة

أمي ػػات  ،كرٌبم ػػا ق ػػالكا ٌ :أـ
األـ الكاح ػػد  ،كالجم ػػع ٌ
متقارب ػػةَََق ػػاؿ الخمي ػػؿ ٌ :
أمات  ،قاؿ شاعر كجمع بيف المغتيف
ٌ

يماتكػػاَََك ٌأـ الكتػػاب :
فر ٍجػ ى
ػت الظ ػبلـ بأ ٌ
إذا ٌ
األميػػات قػ ىػب ٍح ىف الكجػػكه ى
مػػا فػػي المػػكح المحفػػكظَََك ٌأـ النجػػكـ  :السػػماءَََعػػف أبػػي حنيفػػة قػػاؿ ٌ :أـ
(ّ)

ألنو ليس مف السماء بقعة أكثر عدد ككاكب منيا))
النجكـ :
المجرة ؛ ٌ
ٌ
((األـ بػػإزاء األب كىػي الكالػدة القريبػػة التػي كلدتػػو
كقػاؿ األصػفياني :
ٌ

أمنػا  ،كاف كػاف بيننػا
 ،كالبعيدة التي كلدت مػف كلدتػو ؛ كليػذا قيػؿ لح ٌػكاء ىػي ٌ
كبينيػ ػػا كسػ ػػائط  ،كيقػ ػػاؿ لك ػ ػ ٌؿ مػ ػػا كػ ػػاف أصػ ػ نػبل لكجػ ػػكد شػ ػػيء أك تربيتػ ػػو  ،أك
إصبلحو  ،أك مبدئو أـَََقاؿ تعالى ﴿ :كًاَّنوي ًفي أ ّْيـ اٍل ًكتىػ ً
اب﴾}الزخرؼ }ْ :
ٌ
ى
(ٔ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٔٚ ٘4-٘2ض٘ج األعة ٓ١ص ٖٗ ٚةظةائش رٞٚ
اٌذّ١١ض ٕٕٔٔ-ٔٔٔ/
(ٕ) اٌع : ٓ١ص ٖ4-ٖ2
(ٖ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٗٔٔ٘-
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أم  :المػػكح المحفػػكظ ؛ كذلػػؾ لكػػكف العمػػكـ كمٌيػػا منسػػكبة إليػػو كمتكلػػدة منػػو ،
ػت م ػػف تحتي ػػاَََكأ ٌيـ
أف ال ػػدنيا يد ًحي ػ ٍ
كقي ػػؿ لمك ػػة ٌأـ الق ػػرل  ،كذل ػػؾ لم ػػا ركم ٌ
النجػ ػ ػػكـ المجػ ػ ػ ٌػرةَََكقيػ ػ ػػؿ  :أ ٌيـ األضػ ػ ػػياؼ كأ ٌيـ المسػ ػ ػػاكيف  ،كقػ ػ ػػكليـ  :أبػ ػ ػػك
األضػػػياؼ  ،كيقػ ػػاؿ لم ػ ػرئيس أ ٌيـ الجػ ػػيش  ،كقيػ ػػؿ لفاتحػ ػػة الكتػ ػػاب أ ٌيـ الكتػ ػػاب ؛
يمػوي ىى ًاكىيةه﴾{القارعػة  }ٗ :أم  :مثػكاه
لككنيا مبدأ الكتاب  ،كقكلػو تعػالى ﴿ :فىأ ُّ

جمعػ ػ ػ ػػا
النػ ػ ػ ػػار فجعميػ ػ ػ ػػا أ ِّ
يميػ ػ ػ ػػة  ،لقػ ػ ػ ػػكليـ ن
يمػ ػ ػ ػػا لػ ػ ػ ػػوَََكاأل ٌيـ قيػ ػ ػ ػػؿ  :أصػ ػ ػ ػػمو أ ٌ
يميػات فػي
أ َّ
يمات في البيػائـ كنحكىػا كأ ٌ
يمياتَََقاؿ بعضيـ  :أكثر ما يقاؿ أ ٌ
اإلنساف))

(ُ)

يمي ػػة ق ػػاؿ (م ػػف
كق ػػاؿ الحمب ػػي :
((األـ  :أح ػػد األب ػػكيفَََكيق ػػاؿ  :أ ٌ
ٌ
ؼ كاليػ ػ ػ ػػاس أبػ ػ ػ ػػيَََقػ ػ ػ ػػاؿ تعػ ػ ػ ػػالى  ﴿ :ىك ًع ٍنػ ػ ػ ػ ىػده أ ُّيـ
يميتػ ػ ػ ػػي ًخ ٍنػ ػ ػ ػ ىػد ه
الرجػ ػ ػ ػػز)  :أ ٌ
(ِ)
ً
الك ً
ألف العمـ كمٌو منسكب إليو))
تاب﴾{الرعد  }ّٗ :أم  :المكح المحفكظ ؛ ٌ
كقاؿ الكفكم (( :كأ ٌيـ ك ٌؿ شيء أصموَََكقاؿ األخفػش  :كػ ٌؿ شػيء
يمػا ليػـ  ،كأ ٌيـ الػ ّْػدماغ
انض ٌػـ إليػو أشػياء فيػك أ ّّيـ ليػا ؛ كليػذا يس ّْػمي رئػيس القػكـ أ ِّ
مجتمعو  ،كأ ٌيـ النجكـ المج ٌػرة ؛ ألنيػا مجتمػع النجػكـ  ،كأ ٌيـ الكتػاب أصػمو  ،أك

ألنػػو ييبتػػدأ بيػػا فػػي المصػػاحؼ كفػػي ك ػ ٌؿ
المػػكح المحفػػكظ  ،أك سػػكرة الحمػػد ؛ ٌ
ص ػػبلة أك القػ ػرآف جميع ػػو  ،كأ ٌيـ الق ػػرل عم ػػـ لمك ػػة ش ػ ىػرفيا تع ػػالى  ،كى ػػي م ػػأثرة
إبراىيـ  ،كمنشأة إسماعيؿ  ،كمفخر العرب  ،كسرة جزيرتيػا  ،كقبمػة جماعتيػا

ػرـ ا﵀ فػػي أرضػػو  ،كأ ٌيـ قػػرل عبػػاده ،
 ،كمػػأمف خائفيػػا  ،كمػػبلذ ىاربيػػا  ،كحػ ي
ألنيػػا قبمػػة
ألنيػػا تكسػػطت األرض فيمػػا زعمػكا  ،أك ٌ
كأكؿ بيػػت كضػػع لمنػػاس ؛ ٌ

ػأنا  ،أك لتق ػ ػػدميا عم ػ ػػى س ػ ػػائر
الن ػ ػػاس يؤمكني ػ ػػا  ،أك ٌ
ألني ػ ػػا أعظ ػ ػػـ الق ػ ػػرل ش ػ ػ ن
(ّ)
القرل))
(ٔ) اٌّفشداح ص ٕ2
(ٕ) عّذث اٌذفاظ ٕٔٔٔ/
(ٖ) اٌىٍ١اح ص ٔٗ2-ٔٗٙ
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جعؿ أصحاب كتب الكجكه األ ٌيـ في الكجو األكؿ  :بمعني األصؿ في
﴿ى َّف أ ُّيـ اٍل ًكتى ً
اب﴾{آؿ عمراف  }ٕ :يعني أصؿ الكتاب
قكلو تعالى  :ي

كاأل ٌيـ كاألصؿ معنياف مترادفاف فيما يػدخبلف فػي بػاب التػرادؼ ال فػي
األـ باألصػؿ  ،فقػد جعػؿ ابػف فػارس
باب األكجو  ،حتػى ٌ
إف أىػؿ المغػة ٌ
عرفػكا ٌ

ػؤلـ األص ػ ػ ػػؿ  ،كتق ػ ػ ػ ٌػدـ ق ػ ػ ػػكؿ الكف ػ ػ ػػكم (( :كأ ٌيـ كػ ػ ػ ػ ٌؿ ش ػ ػ ػػيء
المعن ػ ػ ػػى األكؿ ل ػ ػ ػ ٌ
أصموَََكأ ٌيـ الكتاب أصمو))
كجعم ػكا األ ٌيـ فػػي الكجػػو الثػػاني بمعنػػى المرجػػع كالمصػػير كالمػػأكل فػػي
يمػوي ىى ًاكىيػةه﴾
يموي ىى ًاكىيةه﴾{القارعة  }ٗ :قاؿ الزمخشػرم ﴿(( :فىأ ُّ
قكلو تعالى ﴿ :فىأ ُّ
ألنػػو إذا ىػػكل  ،أم :
ت أ ُّ
مػػف قػػكليـ إذا دعػكا عمػػى الرجػػؿ باليمكػػة  :ىىػ ىػك ٍ
يمػػو ؛ ٌ
يمػػو ثكػ نػبل كحزننػػاَََكقيػػؿ ﴿ :فيى ًاكىي ػةه﴾ مػػف أسػػماء
سػػقط كىمػػؾ  ،فقػػد ىػػكت أ ٌ

األـ مػأكل
النارَََأم  :فمأكاه النػار  ،كقيػؿ لممػأكل ٌأـ عمػى التتشػبيو ؛ ٌ
ألف ٌ
يمػػوي ىى ًاكىي ػةه﴾ أم  :ف ػأ ٌيـ أرسػػو ىاكيػػة فػػي قعػػر
الكلػػد كمفزعػػو  ،كعػػف قتػػادة ﴿ :فىأ ُّ
(ُ)

منككسا))
طرح فييا
جينـ ؛ ٌ
ٌ
ن
ألنو يي ى
األـ فػي
فيذه ثبلثة أقكاؿ فػي تفسػير األ ٌيـ ىنػا  ،كقػد أرجػع الزمخشػرم ٌ
القكؿ األكؿ إلى معنى األ ٌيـ بعينيا  ،كأدخميا في القكؿ الثاني في باب التشبيو

ال فػػي بػػاب األكجػػو  ،كقػػد تقػػدـ قػػكؿ األصػػفياني (( :كقكلػػو تعػػالى ﴿ :فىأ ُّ
يمػػوي
يمػػا لػو)) كجعميػػا فػي القػػكؿ الثالػث بمعنػػى ٌأـ
ىى ًاكىيػةه﴾أم  :مثػكاه النػػار فجعميػا أ ِّ
أف ُّ
ض يـ إليو ما سػكاه ممػا
الرأس  ،كقد تقدـ قكؿ الخميؿ (((( :اعمـ ٌ
كؿ شيء يي ى
يما  ،فمف ذلؾ ٌأـ الرأس  ،كىك ّْ
الدماغ))
تسمي ذلؾ الشيء أ ِّ
يميو ٌ
فإف العرب ٌ

األـ بعينيا
فيككف المراد مف األ ٌيـ في األقكاؿ الثبلثة ٌ
يموي ىى ًاكىيةه﴾َََكفيػو
كمثؿ ىذا قاؿ ابف الجكزم (( :قكلو تعالى ﴿ :فىأ ُّ
ثبلثة أقكاؿ :
(ٔ) اٌىشاف ٗ22ٕ/
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أحدىا ٌ :أـ رأسو ىاكية .
كالثػػاني ٌ :أنيػػا كممػػة عربيػػة كػػاف الرجػػؿ إذا كقػػع فػػي أمػػر شػػديد قػػالكا

أمو
ىكت ٌ

يم ػػو ؛
كالثالػػث ٌ :
أف المعنػػى  :فمس ػػكنو النػػار  ،كاٌنمػػا قي ػػؿ لمسػػكنو  :أ ٌ
ػاألـ ؛ إذ ال مػ ػػأكل ل ػ ػو
ٌ
ألف األصػ ػػؿ السػ ػػككف إلػ ػػى ٌ
األميػ ػػات  ،كالنػ ػػار ليػ ػػذا كػ ػ ٌ
غيرىاَََكيد ٌؿ عمى صحة ىذا ما ركم عف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميػو كسػمٌـ

اح المؤمنيف فتقكؿ لػو  :مػا فعػؿ فػبلف
ركحو أرك ى
ٌأنو قاؿ  :إذا مات العبد تمقى ي
ً
يمػػو الياكيػػة  ،فبػػئس األ ٌيـ كبئسػػت
؟ فػػإذا قػػاؿ  :مػػات  ،قػػالكا  :يذىػػب بػػو إلػػى أ ٌ

المربّْية))

(ُ)

كقػػاؿ الشػػككاني ﴿(( :فىأي ُّمػػوي ىى ًاكىي ػةه﴾ أم  :فمسػػكنو جيػ ٌػنـ  ،كسػ ٌػماىا
(ِ)
يمو))
يمو ؛ ٌ
ألنو يأكم إلييا كما يأكم إلى أ ٌ
أٌ
كجعم ػ ػكا األ ٌيـ فػ ػػي الكجػ ػػو الثالػ ػػث بمعنػ ػػى الكالػ ػػدة فػ ػػي قكلػ ػػو تعػ ػػالى :
يم ػ ًػو﴾ فق ػػد جعمػ ػكا األ ٌيـ
ػؾ﴾ كقكل ػػو تع ػػالى ﴿ :فى ىرىد ٍد ىن ػػاهي إًلى ػ ٰػى أ ّْ
ػاؾ إًلى ػ ٰػى أ ّْ
يم ػ ى
﴿فى ىر ىج ٍع ىن ػ ى
بمعن ػػى الكال ػػدة  ،كالمػ ػراد جع ػػؿ الكال ػػدة بمعن ػػى األ ٌيـ  ،فعكسػ ػكا المػػراد القرآن ػػي ،
ػاص فيكػكف المأخػذ
ػاـ كالكالػدة معنػى خ ٌ
كىذا ىك المأخذ األكؿ  ،كاأل ٌيـ معنى ع ٌ
ػح كال
ػاص  ،كىػػذا ال يصػ ٌ
الثػػاني ٌأنيمػػا سػػميا ككصػػفا المفػػظ العػػاـ بػػالمعنى الخػ ٌ

ػاص ينػػدرج فػػي بػػاب
يجػكز  ،كالػػذم يصػ ٌ
ػح كيجػكز العكػس مػػف ذلػػؾ ؛ ٌ
ألف الخ ٌ
العاـ في باب الخاص .
العاـ كال يندرج ٌ

األ ُّـ والوالػػػػػدة  :ىج ٍعػ ػ ػ يؿ األ ٌيـ بمعن ػ ػػى الكال ػ ػػدة يمغ ػ ػػي البح ػ ػػث ع ػ ػػف س ػ ػ ٌػر
اس ػػتعماؿ إح ػػداىما م ػػف دكف األيخ ػػرل ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ  ،كيعطٌ ػػؿ المقاص ػػد
الببلغيػػة القرآنيػػة فػػي ىػػذا البػػاب  ،كىػػذا ىػػك المأخػػذ الثالػػث ٌأنيػػـ جعم ػكا األ ٌيـ
كبير  ،فالكالدة ىي األ ٌيـ المباشػرة فقػط  ،فيػي
أف بينيما فرقنا نا
بمعنى الكالدة مع ٌ

(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٖٕٔ/2
(ٕ) يذخ اٌمذ٠ش ٘ٙٔٗ/
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ػض النظػر عػف صػفاتيا الحسػنة أك القبيحػة ،
تيطمىؽ عمى المرأة التي تنجب بغ ٌ
األـ
ب ػػؿ ى ػػي مج ػ ٌػرد إنج ػػاب يش ػػترؾ في ػػو اإلنس ػػاف كالبييم ػػة ٌ ،
أم ػػا األ ٌيـ فتعن ػػي ٌ

المباشػرة كغيػػر المباشػرة  ،أم تعنػػي الكالػػدة  ،كالجػػدة  ،كمػػا عػػبل حتػػى حػ ٌػكاء ،
ككػػذلؾ تعنػػي المرضػػعة  ،كالمربيػػة كنحكىمػػا  ،فقػػد أطمقيػػا الق ػرآف الك ػريـ عمػػى

ػب
األصػػؿ الك ػريـ  ،الػػذم ىػػك رمػػز التضػػحية كالفػػداء كالنقػػاء كالطيػػر  ،كالحػ ٌ
فمما أراد ا﵀ سبحانو ىذا الجانػب مػف المعػاني اسػتعمؿ األ ٌيـ
كالحناف كالشفقة ٌ ،
ً
ػت
مػػف دكف الكالػػدة فػػي قكلػػو تعػػالى َّ :
ػيح ٍابػ يػف ىمػ ٍػرىي ىـ إً َّال ىر يسػػك هؿ قىػ ٍػد ىخمىػ ٍ
﴿مػػا اٍل ىمسػ ي
يم ػ ػػو ً
ص ػ ػ ٍػي ىنا
صػ ػ ّْػديقىةه﴾{المائدة  }ٕٓ :كقكل ػ ػػو تعػ ػػالى  ﴿ :ىكىك َّ
ًمػ ػػف قىٍبمً ػ ػ ًػو ُّ
الر يس ػ ػ يؿ ىكأ ُّ ي
ًٍ
يم ػػوي ىك ٍىنن ػػا ىعمىػ ػ ٰى ىك ٍى وف﴾{لقم ػػاف  }ُْ :كقكل ػػو تع ػػالى :
ػاف بً ىكالً ىد ٍي ػ ًػو ىح ىممىتٍ ػػوي أ ُّ
نس ػ ى
اإل ى
يو ۖ فى ػًإ ىذا ًخ ٍفػ ً
ضػ ًػع ً
﴿كأىكح ٍي ىنػػا إًلىػ ٰػى أ ّْيـ مكسػ ٰػى أىف أىر ً
ػت ىعمى ٍيػ ًػو فىأىٍل ًقيػ ًػو ًفػػي اٍلػ ىػي ّْـ ىكىال
ىٍى
ي ى
ٍ ٍ
ً
ً ً
ً
ً
يف﴾{القص ػػص }ٕ:
تى ىخ ػػافي ىكىال تى ٍح ىزنً ػػي ۖ إًَّن ػػا ىر ُّادكهي إًلى ٍي ػػؾ ىك ىجػ ػاعميكهي م ػ ىػف اٍل يم ٍر ىسم ى
ت لىتيٍبػ ًػدم بًػ ًػو لىػ ٍػكىال أىف
ػاد ٍ
كسػ ٰػى فى ًارنغػػا ۖ إًف ىكػ ى
﴿كأ ٍ
ىصػ ىػب ىح فيػ ىػؤ ياد أ ّْيـ يم ى
كقكلػػو تعػػالى  :ى
ً
ط ىن ػػا عمى ػ ٰػى ىقٍمبًي ػػا لًتى يك ػ ً
يف﴾{القص ػػص  }َُ :كقكل ػػو تع ػػالى :
َّرىب ٍ ى
ػكف م ػ ىػف اٍل يم ٍؤ ًمن ى
ى
ى
كلمػػا أراد الق ػرآف
ػاؾ إًلىػ ٰػى أ ّْ
يمػ ى
﴿فى ىر ىج ٍع ىنػ ى
ػي تىقىػ َّػر ىع ٍيينيىػػا ىكىال تى ٍح ىزىف﴾{طػػو ٌ }َْ :
ػؾ ىكػ ٍ

ألف المقاـ يتطمٌب ذلػؾ
يمو المباشرة التي كلدتو ؛ ٌ
قضية إثبات نسبة الكلد إلى أ ٌ
ً
 ،اسػػتعمؿ الكالػػدة مػػف دكف األـ  ،كقكلػػو تعػػالى ﴿ :إً ٍذ قىػ ى َّ
يسػػى ٍابػ ىػف
ػاؿ المػػوي ىيػػا ع ى
ٌ
ًً
ألنػو
ىم ٍرىي ىـ ا ٍذ يك ٍػر نً ٍع ىمتًػي ىعمى ٍي ى
﴿كالً ىػدتً ىؾ﴾ ٌ
ػؾ ىك ىعمى ٰػى ىكال ىدت ىؾ﴾{المائػدة  }َُُ :قػاؿ ى

﴿ال
أراد  :اذك ػػر نعمت ػػي عمي ػػؾ  ،كعم ػػى مػ ػريـ الت ػػي كل ػػدتؾ  ،كقكل ػػو تع ػػالى  :ى
ػكد لَّػػوي بً ىكلى ًػد ًه﴾{البقرة  }ِّّ :فاسػتعمؿ الكالػدة مػػف
ض َّ
ػار ىكالً ىػدةه بً ىكلى ًػد ىىا ىكىال ىم ٍكلي ه
تي ى
ألف المعنػػى ٌ :أنػػو ال يحػ ُّػؿ
ألف القضػػية تتعمػػؽ بػػالمكلكد ككالديػػو ؛ ك ٌ
دكف األ ٌيـ ؛ ٌ
ػببا لممضػػارة بينيمػػا  ،أم  :ال يح ػ ٌؿ أف يتخػػذا
لمكالػػديف أف يجعػػبل مكلكدىمػػا سػ ن
مػػف مكلكدىمػػا ذريعػػة ألف يضػ ٌػر أحػػدىما اآلخػػر  ،كك ػذلؾ قػػاؿ تعػػالى مػػا جػػاء
َّار ىش ًقيِّا﴾{مريـ
﴿كىب ِّار بً ىكالً ىدتًي ىكلى ٍـ ىي ٍج ىعٍمنًي ىجب نا
عمى لساف عيسى عميو السبلـ  :ى
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ألنػػو أراد أف يثبػػت نسػػبو إلػػى م ػريـ ٌأنيػػا ىػػي التػػي
 }ِّ :قػػاؿ ﴿ :بً ىكالًػ ىػدتًي﴾ ٌ
يمي  ،الحتمؿ أف تككف مريـ أك غيرىا .
كلدتو  ،كلك قاؿ  :بأ ّْ
كجعمكا األ ٌيـ في الكجو الرابع بمعنى الظّْئر أم  :المرضعة لغير كلدىا
َّ ً
ض ٍع ىن يك ٍـ﴾{النسػػاء  }ِّ :كقػػد صػ ٌػرح
﴿كأ َّ
يميىػػاتي يك يـ البلتػػي أ ٍىر ى
 ،فػػي قكلػػو تعػػالى  :ى
يما .
بأف المرضعة تسمى بالرضاعة أ ِّ
بعضيـ ٌ
كجعمػ ػكا األ ٌيـ ف ػػي الكج ػػو الخ ػػامس بمعن ػػى أمي ػػات الم ػػؤمنيف  ،أزكاج
ً
النبػػي صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ  ،فػػي قكلػػو تعػػالى َّ ﴿ :
يف ًمػ ٍػف
النبًػ ُّ
ػي أ ٍىكلىػ ٰػى بًػػاٍل يم ٍؤ ًمن ى
ً
يميى ػػاتييي ٍـ﴾{األحزاب  }ٔ :كجع ػػؿ اب ػػف الج ػػكزم ى ػػذا الكج ػػو
اج ػػوي أ َّ
أىنفيسػ ػ ًي ٍـ ۖ ىكأ ٍىزىك ي

اجػ ػػوي
األـ فػ ػػي الحرمػ ػػة كالتعظػ ػػيـ  ،ففػ ػػي قكلػ ػػو تعػ ػػالى ﴿ ىكأ ٍىزىك ي
بمعنػ ػػى مشػ ػػابية ٌ
يمي ػػات فػػي أمػ ػريف  :أم ػػر
أ َّ
يميىػػاتييي ٍـ﴾ تش ػػبيو أزكاجػػو ص ػػمى ا﵀ عمي ػػو كسػػمـ باأل ٌ
ػاحيف  ،فيػذا الكجػو يػدخؿ فػي بػاب
اميف  ،كفي أمر تحريـ نك ٌ
تعظيميف كاحتر ٌ
ٌ
التشبيو ال في باب الكجكه

كجعمكا األ ٌيـ في الكجو السادس بمعنى المػكح المحفػكظ فػي قكلػو تعػالى
ً
ً
ً
ً ً
يـ﴾}الزخرؼ  }ْ :تقدـ قػكؿ األصػفياني
﴿كًاَّنوي في أ ّْيـ اٍلكتىاب لى ىد ٍي ىنا لى ىعم ّّي ىحك ه
 :ى
 :قػػاؿ تعػػالى ﴿ :كًاَّنػػوي ًفػػي أ ّْيـ اٍل ًكتىػ ً
اب﴾}الزخرؼ  }ْ :أم  :المػػكح المحفػػكظ ؛
ى
كذلؾ لككف العمكـ كمٌيا منسكبة إليو كمتكلػدة منػو)) كقػكؿ الحمبػي  ﴿(( :ىك ًع ٍن ىػده
أ ُّيـ ً
الك ً
ألف العمـ كمٌو منسكب إليػو))
تاب﴾{الرعد  }ّٗ :أم  :المكح المحفكظ ؛ ٌ
األـ بعينيا
فيككف المراد مف األ ٌيـ ٌ
األـ في الكجو السػابع بمعنػى مكػة المكرمػة فػي قكلػو تعػالى :
كجعمكا ٌ
﴿ لّْتينػ ًػذ ىر أ َّيـ اٍلقيىر ٰل﴾{الشػػكرل  }ٕ :كتقػػدـ قػػكؿ الخميػػؿ (( :ك ٌأـ القػػرل  :مكػػة ،
كك ٌؿ مدينة ىي ٌأـ ما حكليا مف القرل)) كقكؿ الكفكم (( :كأ ٌيـ القرل عمـ لمكة
شرفيا تعالى  ،كىي مأثرة إبراىيـ  ،كمنشأة إسماعيؿ  ،كمفخر العرب  ،كسػرة
ى
ػرـ ا﵀ فػػي
جزيرتيػػا  ،كقبمػػة جماعتيػػا  ،كمػػأمف خائفيػػا  ،كمػػبلذ ىاربيػػا  ،كحػ ي

ألنيػػا تكسػػطت األرض
أرضػػو  ،كأ ٌيـ قػػرل عبػػاده  ،كأكؿ بيػػت كضػػع لمنػػاس ؛ ٌ
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ػأنا  ،أك
ألنيػػا قبمػػة النػػاس يؤمكنيػا  ،أك ٌ
فيمػا زعمػكا  ،أك ٌ
ألنيػػا أعظػػـ القػػرل شػ ن
أيضا مف األ ٌيـ األ ٌيـ بعينيا
لتقدميا عمى سائر القرل)) فيككف المراد ن
أف الكجكه
أف األ ٌيـ اسـ جنس كلفظ عاـ  ،ك ٌ
تبيف مف تعريؼ أىؿ المغة ٌ
السبعة كمٌيا بمعناه  ،كليس ىك بمعانييا  ،أم  :ىي جميعيا كجو كاحد  ،كقد

ألنيػ ػػـ درسػ ػػكىا د ارسػ ػػة
أف أىػ ػػؿ الكجػ ػػكه اختمق ػ ػكا ىػ ػػذه األكجػ ػػو السػ ػػبعة ؛ ٌ
تبػ ػ ٌػيف ٌ
معككسة  ،فميس المراد تسػمية األ ييـ بيػذه األكجػو كمػا فعمػكا  ،بػؿ المػراد تسػمية

صرح بو أىؿ المغة  ،فقد تقدـ قػكؿ األصػفياني :
ىذه األكجو باأل ٌيـ  ،كىذا ما ٌ
((كيقاؿ لكػ ٌؿ مػا كػاف أص نػبل لكجػكد شػيء أك تربيتػو  ،أك إصػبلحو  ،أك مبدئػو

ٌأـ)) ((كقكؿ األخفش  :ك ٌؿ شػيء انض ٌػـ إليػو أشػياء فيػك أ ّّيـ ليػا ؛ كليػذا يس ّْػمي
كتبنػكه  ،كىػك قكلػو :
رئيس القكـ أ ِّ
يما ليـ)) ككمٌيـ قد نقمكا تعريػؼ الخميػؿ لػؤل ٌيـ ٌ
ػإف العػػرب تسػ ٌػمي ذلػػؾ
ضػ يػـ إليػػو مػػا س ػكاه ممػػا يميػػو فػ ٌ
((اعمػػـ ٌ
أف كػ ُّػؿ شػػيء يي ى
األـ
الش ػػيء أ ِّ
ػاألـ كل ػػيس تس ػػمية ٌ
يم ػػا)) ف ػػالمراد إذف تس ػػمية األكج ػػو الم ػػذككرة ب ػ ٌ
باألكجو

يمي في القرآف الكريـ ثبلثة أكجو :
ُمي  :ذكر الدامغاني ٌ
أف لؤل ٌ
-ٛاأل ّ
﴿ى ػ ىػك الَّ ػ ًػذم
يمي ػػكف يعن ػػي الع ػػرب  ،كقكل ػػو تع ػػالى  :ي
الكج ػػو األكؿ  :األ ٌ
بع ى ً
ّْيف ىر يسكنال ّْم ٍنيي ٍـ﴾{الجمعة }ِ :
ث في ٍاأل ّْيمي ى
ىى
ػكف
﴿ك ًم ٍػنيي ٍـ أ ّْ
يمُّي ى
الكجو الثاني  :األ ٌ
يميكف يعني الييكد  ،كقكلػو تعػالى  :ى
ىال يعمىمكف اٍل ًكتىاب ًإ َّال أ ً
َّ
كف﴾{البقرة }ٕٖ :
ى
ىمان َّي ىكًا ٍف يى ٍـ ًإال ىيظيُّن ى
ىٍ ي ى
ى
ػيئا كال يقػ أر كقكلػو تعػالى
يمي يعني الػذم ال يكتػب ش ن
الكجو الثالث  :األ ٌ
(ُ)
ًَّ
كؿ َّ
النبً َّي ٍاأل ّْيم َّي الًَّذم﴾{األعراؼ }ُٕٓ :
كف َّ
الر يس ى
يف ىيتَّبً يع ى
﴿ :الذ ى
كقد ذكر الفيركزآبادم ىذه األكجو الثبلثػة بػنفس ترتيبيػا كشػكاىدىا ٌإال

ٌأنو جعؿ الكجو الثالث بمعنى النبي صمى ا﵀ عميو كسمٌـ كقاؿ (( :قيؿ  :ىك
(ٔ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٖٙٗ-ٙ
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ػامي ؛
يمػػة الػػذيف لػػـ يكتب ػكا ؛ لككنػػو عمػػى عػػادتيـ  ،كقكلػػؾ عػ ّْ
منسػػكب إلػػى األ ٌ
ألنػػو لػػـ يكػػف ليكتػػب كال يقػ أر
العامػػة  ،كقيػػؿ  :يسػ ّْػمي بػػذلؾ ؛ ٌ
لككنػػو عمػػى عػػادة ٌ
مػػف كتػػاب  ،كذلػػؾ فضػػيمة لػػو السػػتغنائو بحفظػػو  ،كاعتمػػاده عمػػى ضػػماف ا﵀
(ُ)

منوَََكقيؿ  :يس ّْمي لنسبتو إلى ٌأـ القرل  ،كا﵀ أعمـ))
يمػي فػي المغػة  :المنسػكب إلػى مػا عميػو ىجىبمىتٍػو
((قاؿ ابف إسػحاؽ  :األ ٌ
يمو  ،أم  :ال يكتب  ،فيك في ٌأنو ال يكتب عمى ما يكلً ىد عميوَََكقػاؿ غيػره
أ ُّ
 :قيػػؿ لمػػذم ال يكتػػب أيمػػي ؛ ألف الكتابػػة مكتسػػبة ؛ ٌ ً
ػب إلػػى مػػا يكلًػ ىػد
ٌ
فكأنػػو ينسػ ى
ٌ
يمػػي مػػف الرجػػاؿ :
عميػػو  ،أم  :ىػػك عمػػى مػػا كلدتػػو أ ُّ
يمػػوَََقػػاؿ أبػػك زيػػد  :األ ٌ
يمػو
أمػي ؛ أل ٌنػو عمػى مػا كلدتػو أ ُّ
ى
العيً ُّي القميؿ الكبلـ الجافي الجمؼَََقيؿ لو ٌ
كعجمة المساف  ،كقيؿ لمنبػي محمػد صػمى ا﵀ عميػو كسػمَّـ
عميو مف قمٌة الكبلـ ي

يمة العرب لـ تكف تكتب كال تق أر المكتكب  ،بعثو ا﵀ رسػكنال كىػك
ألف أ َّ
يمي ؛ ٌ
األ ٌ
ألنػو ،
ال يكتب كال يق أر مف كتاب  ،ككانت ىػذه ى
الخمٌػة إحػدل آياتػو المعجػزة ؛ ٌ
يميتػ ػػو بآيػ ػػات
صػ ػػمى ا﵀ عميػ ػػو كسػ ػػمَّـ  ،تػ ػػبل عمػ ػػييـ كتػ ػػاب ا﵀
منظكمػ ػػا مػ ػػع أ ّْ
ن
(ِ)
مفصبلت  ،كمكاعظ حكيمات))
يمي عند العػرب
كقاؿ الطبرم في تفسير الكجو الثاني (( :كذلؾ ٌ
أف األ ٌ
يمػو
يمي نسبة لو ٌ
بأنػو ال يكتػب إلػى أ ٌ
يمي أ ٌ
ىك الذم ال يكتب  ،كأرل ٌأنو قيؿ لؤل ٌ
؛ ألف الكتاب كاف في الرجاؿ دكف النساء  ،ي ً
ب مف ال يكتػب كال يخػطٌ مػف
ٌ
فنس ى
يمو في جيمو بالكتابة دكف أبيػو  ،كمػا ذكرنػا عػف النبػي صػمى ا﵀
الرجاؿ إلى أ ّْ
يمَّيػة ال نكتػب كال نحسػب  ،ككمػا قػاؿ تعػالى :
عميو كسمٌـ مػف قكلػو ٌ :إنػا أ َّ
يمػة أ ّْ
﴿ىك الًَّذم بع ى ً
ّْيف ىر يسكنال ّْم ٍنيي ٍـ﴾ فإذا كاف معنى األ ّْيمػي مػا كصػفنا ،
ث في ٍاأل ّْيمي ى
ىى
يى

(ٔ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕٔ٘4/
(ٕ) دٙز٠ب اٌٍغج ألةِٕ ٟظٛس األص٘شٕ٠ٚ ٕٓ٘-ٕٓٗ/ٔ ٞظش ٌغاْ اٌعشا ٕٔٔٙ-ٔٙٔ/
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﴿ك ًم ٍػنيي ٍـ
فالذم أكلى بتأكيؿ اآلية ما قالػو النخعػي مػف ٌ
أف معنػى قكلػو تعػالى  :ى
(ُ)
ُّكف﴾ كمنيـ ىمف ال يحسف أف يكتب))
أ ّْ
يمي ى
أف
يم ػي اسػػـ جػػنس كلفػػظ عػػاـ  ،ك ٌ
تبػػيف مػػف تعريػػؼ أىػػؿ المغػػة ٌ
أف األ ٌ
أف أىػػؿ الكجػػكه
األكجػػو الثبلثػػة كمٌيػػا بمعنػػاه  ،كلػػيس ىػػك بمعانييػػا  ،كقػػد تبػ ٌػيف ٌ

ألنيػػـ درسػػكىا د ارسػػة معككسػػة  ،فمػػيس الم ػراد
اختمق ػكا ىػػذه األكجػػو الثبلثػػة ؛ ٌ
يمي ،
يمي بيذه األكجو كما فعمكا  ،بػؿ المػراد تسػمية ىػذه األكجػو بػاأل ٌ
تسمية األ ي
أم  :ىي جميعيا كجو كاحد .

-ٜأيَّاـ معدودات  :قاؿ الحيرم (( :باب أياـ معدكدات  ،عمى ثبلثة

أكجو :

النار إًالَّ
(كقىاليكٍا لىف تى ىمس ىَّنا َّ ي
أحدىا  :أربعكف ن
يكما  ،كقكلو تعالى  :ى
كدةن){البقرة  }َٖ :نظيرىا في آؿ عمراف (يعني قكلو تعالى  ( :ىذلً ىؾ
أىيَّامان َّم ٍع يد ى
بًأَّىنيـ قىاليكٍا لىف تىمسَّنا َّ ً َّ
كد و
ات){آؿ عمراف }ِْ :
َّاما َّم ٍع يد ى
ى ى
يٍ
الن يار إال أىي ن
كالثاني  :ثبلثكف يكما  ،كقكلو تعالى ( :أىيَّاما َّمع يد ى و
اف
كدات فى ىمف ىك ى
ن ٍ
ن
ً
و
يخ ىر){البقرة }ُْٖ :
يضا أ ٍىك ىعمىى ىسفى ور فى ًع َّدةه ّْم ٍف أىيَّاـ أ ى
من يكـ َّم ًر ن
كالثالث  :ثبلثة أياـ  ،كقكلو تعالى ( :كا ٍذ يكركٍا المٌو ًفي أىي و
َّاـ
ى
ى ي
(ِ)
كد و
ات){البقرة ))}َِّ :
َّم ٍع يد ى
الشيء ِّ
عدا  :حسبتو كأحصيتو  ...كالعديد :
((عددت
قاؿ الخميؿ :
ي
ى
( ْ)

(ّ)
يطمقت  ،كاف معناىا القميمة))
الكثرة)) كقاؿ الكاحدم (( :كالمعدكدة إذا أ ٍ
كقاؿ الراغب (( :يقاؿ شيء معدكد كمحصكر لمقميؿ  ،مقابمة لما ال يحصى

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٖٔٗٔ/
(ِ ) كجكه القرآف ص ٖٓ
(ّ ) العيف صَٕٔ
(ْ ) الكسيط ُُْٔ/
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كثرة  ،نحك المشار إليو بقكلو تعالى ( :بً ىغ ٍي ًر ًح ىس و
اب){البقرة  }ُِِ :كعمى
(ُ)
((يذكر
ذلؾ قكلو تعالى ( :إًالَّ أىيَّامان َّم ٍع يد ى
كدةن){البقرة  ))}َٖ :كقاؿ الحمبي  :ي
ُّ
ُّ
لمقميؿ ؛ َّ
(ك ىش ىرٍكهي بًثى ىم وف
ألف القميؿ ييعد  ،كالكثير ال يي ىعد  ،كمنو قكلو تعالى  :ى
يو ًمف َّ ً ً
كد وة ك ىك يانكٍا ًف ً
ً
و
يف){يكسؼ (() ِ( ))}َِ :كقاؿ
الزاىد ى
ى
ىب ٍخس ىد ىراى ىـ ىم ٍع يد ى ى
(ّ)
كثير لمشيء القميؿ))
الزجاج ك(معدكدات) يستعمؿ نا

فقد أجمع أىؿ المغة كالتفسير عمى َّ
أف (معدكدة) ك(معدكدات) ال
يدالف عمى عدد معيَّف  ،ال خاص كال عاـ  ،كاَّنما َّ
َّ
يدالف عمى ما أمكف ُّ
عده
ٌ
ٌ
لقمٌتو  ،فجعميما بمعنى عدد معيَّف  ،كما جاء في األكجو الثبلثة تحريؼ عاـ
لداللة ٍّ
خاص كىك َّ
أف األكجو المذككرة ال تعني
كؿ منيما  ،كثمة تحريؼ آخر
ٌ
(المعدكدة) أك (المعدكدات) كما ادعى الحيرم  ،كاَّنما ىي أعداد مكصكفة
يكما في الكجو األكؿ ال يعني األياـ المعدكدة  ،بؿ ىك
بيما  ،فاألربعكف ن
يكما  ،كثبلثة األياـ في الكجو
المكصكؼ باألياـ المعدكدة  ،ككذلؾ الثبلثكف ن

الثاني كالثالث ال يعني كؿ منيما المعدكدات ،

بؿ ىما المكصكفاف

بالمعدكدات  ،كىذه ىي الطريقة المعككسة التي اتبعيا الكجكىيكف ال ختبلؽ

الكجكه  ،كىي عدـ جعؿ المفظ بمعناه بؿ بمعنى المكصكؼ بو
ألف المعدكدة كالمعدكدات ال َّ
ك َّ
يدالف عمى مكصكؼ يمعيَّف  ،أم :
عمى عدد يمعيَّف  ،فقد اختمؼ أىؿ التفسير في تحديده في الشاىد القرآني

نفسو  ،فقد جعؿ الحيرم األياـ المعدكدات في الكجو الثاني بمعنى ثبلثيف
ات فىمف ىك ً
كد و
يضا أ ٍىك ىعمىى ىسفى ور
َّاما َّم ٍع يد ى
اف من يكـ َّم ًر ن
ى
ى
يكما  ،في قكلو تعالى ( :أىي ن
ن
فى ًع َّدةه ّْم ٍف أىي و
يخ ىر) كقد اختمؼ أىؿ التأكيؿ في تحديدىا في ىذا الشاىد عمى
َّاـ أ ى
(ُ ) المفردات صّّٔ
(ِ ) عمدة الحفاظ ّّٓ/
(ّ ) زاد المسير ُُٖٔ/
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قكليف  ،األكؿ َّ :
أف األياـ المعدكدات  ،ىي صكـ ثبلثة أيَّاـ مف كؿ شير ،
كىذا الذم فرضو ا﵀ عمى الناس مف الصياـ قبؿ أف يفرض عمييـ شير

دائما ٌإال ثبلثيف
رمضاف  ،كالثاني  :أنيا أياـ شير رمضاف  ،كأيَّامو ال تككف ن
(ُ)
يكما
ن
ككذلؾ األياـ المعدكدات التي

(كا ٍذ يك يركٍا
ثبلثة أياـ في قكلو تعالى  :ى
تحديد مكصكفيا عمى قكليف  ،األكؿ

كالثاني َّ :أنيا َّأياـ العشر

(ِ)

جعميا الحيرم في الكجو الثالث بمعنى
كد و
المٌو ًفي أىي و
ات) فقد اختمفكا في
َّاـ َّم ٍع يد ى
ى
َّ :أنيا ثبلثة أياـ كىي أيَّاـ التشريؽ ،

يكما في
كقد ىج ىع ىؿ األيَّاـ المعدكدة في الكجو األكؿ بمعنى أربعيف ن
(كقىاليكٍا لىف تى ىمس ىَّنا َّ
كدةن){البقرة  }َٖ :كقكلو
الن يار إًالَّ أىيَّامان َّم ٍع يد ى
قكلو تعالى  :ى
تعالى  ( :ىذلً ىؾ بًأَّىنيـ قىاليكٍا لىف تىمسَّنا َّ ً َّ
كد و
ات){آؿ عمراف :
َّاما َّم ٍع يد ى
ى ى
يٍ
الن يار إال أىي ن
ِْ} كأىؿ التفسير اختمفكا في تأكيؿ المعدكدة كالمعدكدات في ىاتيف اآليتيف
يكما التي تمثؿ عدد األياـ التي عبدكا
عمى قكليف  ،األكؿ َّ :أنيا تعني أربعيف ن
فييا العجؿ  ،كىذا الذم كاف يعتقده أغمب بني إسرائيؿ  ،كالثاني َّ :أنيا سبعة

أياـ  ،ذلؾ َّ
بأنيـ قالكا َّ :إنما الدنيا سبعة آالؼ يكـ  ،كاَّنما ينع ىذب مكاف كؿ
(ّ)
يكما  ،كىذا ما كاف يعتقده فريؽ منيـ
ألؼ سنة ن

سر اختبلؼ الصيغتيف
كقد َّ
تطرؽ أصحاب كتب متشابو القرآف إلى ّْ
َّ ،
كدةن) كفي سكرة آؿ
أف ا﵀ سبحانو قاؿ في سكرة البقرة ( :إًالَّ أىيَّامان َّم ٍع يد ى
(ُ ) ينظر  :جامع البياف لمطبرم ِ ُٖٓ-ُٕٓ/كزاد المسير َُُٔ/
(ِ ) ينظر  :زاد المسير ُُٖٔ/
(ّ ) ينظ ػ ػػر  :ج ػ ػػامع البي ػ ػػاف لمطب ػ ػػرم ُ ِٕٓ-ِٓٔ/ّ ، ُْْ-ّْٖ/كمع ػ ػػاني القػ ػ ػرآف
كاغ ارب ػ ػ ػػو لمزج ػ ػ ػػاج ُ َّّ/ُ ، ُْْ/كالكس ػ ػ ػػيط لمكاح ػ ػ ػػدم ُ ِْْ/ِ ، ُْٔ/كالكش ػ ػ ػػاؼ
ُ ُٓٗ/كالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ِ ُِ-ُُ/كالتحرير كالتنكير ُُٓٔ/
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ً َّ
كد و
كد و
ات) ُّ
ات) فذكركا َّ
أدؿ عمى معنى القمٌة مف
(م ٍع يد ى
َّاما َّم ٍع يد ى
أف ى
عمراف (إال أىي ن
كدةن) لذلؾ استي ً
(كا ٍذ يك يركٍا المٌوى ًفي
عممى ٍ
(م ٍع يد ى
ى
ت الصيغة األكلى في قكلو تعالى  :ى
ىخر فىبل إًثٍـ عمى ٍيوً
ً
ً
و
أىي و
ً
كدات فى ىمف تى ىعج ى
َّاـ َّم ٍع يد ى
ى ى
َّؿ في ىي ٍك ىم ٍي ًف فىبلى إثٍ ىـ ىعمى ٍيو ىك ىمف تىأ َّ ى
ً
َّ
ات){البقرة :
كم ه
ل ىم ًف اتقىى){البقرة  }َِّ :كقكلو تعالى ( :اٍل ىح ُّج أى ٍشييهر َّم ٍعمي ى
َّاـ َّمعميكم و
ُٕٗ} كقكلو تعالى ( :كي ٍذ يكركا اسـ المَّ ًو ًفي أىي و
ات){الحج }ِٕ :
ىى ي
ٍ ى
ٍى
ً
ً
كعةه {ُّ}
كاستيعممىت الصيغة الثانية لمكثرة  ،كقكلو تعالى ( :فييىا يس يرهر َّم ٍرفي ى

صفيكفىةه {ُٓ} ىكىزىاربً ُّي ىم ٍبثيكثىةه){الغاشية :
كعةه {ُْ} ىكىن ىم ًار ي
ىكأى ٍك ىك ه
ض ى
اب َّم ٍك ي
ؽ ىم ٍ
عما
نا
كدةن)
ُّ }ُٔ-فجاء قكلو تعالى في سكرة البقرة ( :إًالَّ أىيَّامان َّم ٍع يد ى
تعبير ٌ
قاؿ بو األكثركف الذيف قالكا َّ
يكما  ،كجاء قكلو تعالى في
بأنيـ ييع ىذبكف أربعيف ن
ً َّ
كد و
عما قاؿ بو الفريؽ اآلخر الذيف
نا
ات)
تعبير َّ
َّاما َّم ٍع يد ى
سكرة آؿ عمراف ( :إال أىي ن
ًَّ
َّ
قالكا َّ
يف أ ٍيكتيكٍا
بأنيـ ييعذبكف سبعة أياـ  ،لذلؾ قاؿ تعالى ( :أىلى ٍـ تىىر إًلىى الذ ى
ىن ً
اب يي ٍد ىعك ىف إًلىى ًكتى ً
ص نيبا ّْم ىف اٍل ًكتى ً
يؽ ّْم ٍنيي ٍـ
اب المٌ ًو ًل ىي ٍح يك ىـ ىب ٍي ىنيي ٍـ ثيَّـ ىيتىىكلَّى فى ًر ه
ٍ
كىـ ُّمع ًرضكف {ِّ} ىذلً ىؾ بًأَّىنيـ قىاليكٍا لىف تىمسَّنا َّ ً َّ
كد و
ات){آؿ
َّاما َّم ٍع يد ى
ى ى
ىي ٍ ي ى
يٍ
الن يار إال أىي ن
(ُ)
عمراف ِّ }ِْ-أم َّ :
أف ذلؾ قكؿ فريؽ مف بني إسرائيؿ
أكاف الحيرم ال يدرم بيذه المعمكمات التي جاءت في تفسير

الشاىديف المذككريف في كتب التفسير ككتب متشابو القرآف ؛ لذلؾ لـ يذكرىا

كلـ يفد منيا  ،أـ كاف يدرم ؟.

ٓٔ-البعؿ  :ذكر أىؿ الكجكه َّ
أف (البعؿ) كرد في القػرآف الكػريـ عمػى

كجييف :

ُ-الزكج كقكلو تعالى  ( :ىك ىىػ ىذا ىب ٍعمًي ىش ٍي نخا){ىكد }ِٕ :

(ُ ) ينظ ػػر  :درة التنزي ػػؿ لمخطي ػػب اإلس ػػكافي ص ِِ ِّ-كالبرى ػػاف ف ػػي تكجي ػػو متش ػػابو
الق ػرآف لمكرمػػاني ص ِّ كمػػبلؾ التأكيػػؿ لمغرنػػاطي ص ْٔ ككشػػؼ المعػػاني فػػي متشػػابو
المثاني البف جماعة الكناني ص ّّ
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كف
ِ-الرب المعبكد مف دكف ا﵀  ،أك الصػنـ  ،كقكلػو تعػالى ( :أىتى ٍػد يع ى
(ُ)
ًً
يف){الصافات }ُِٓ :
كف أ ٍ
ىح ىس ىف اٍل ىخالق ى
ىب ٍع نبل ىكتى ىذ ير ى
قػػاؿ ال ارغػػب (( :كالبعػػؿ ىػػك الػػذكر مػػف الػػزكجيف  ،كلمػػا تيصػ ّْػكر مػػف
فج ًع ىؿ سائميا كالقائـ عمييػا  ،يس ّْػمي باسػمو كػؿ
الرجؿ االستعبلء عمى المرأة  ،ي
فسمى العرب معبكدىـ الذم يتقربكف إليػو إلػى ا﵀ بع نػبل ؛
مستعؿ عمى غيره َّ ،
(ِ)

ف ػػالعرب ل ػػـ يس ػػمكا البعػ ػػؿ

كف ىب ٍع ػ نػبل)))
العتق ػػادىـ ذل ػػؾ فػ ػػي نح ػػك ( :أىتىػ ػ ٍػد يع ى
بمعبكدىـ  ،كاَّنما سمكا معبكدىـ بالبعؿ لما ذكػره  ،كقػاؿ الحمبػي (( :البعػؿ :

أيضػا  :مالػؾ الشػيء كسػيده ؛ كذلػؾ َّأنيػـ تصػكركا مػف بعػؿ
الزكج  ...كالبعؿ ن
(ّ)
ػتعميا َّأنػو مالكيػا سػمكا َّ
رب الشػيء بعمىػو))
المرأة لما كاف
مستكليا عمييا كمس ن
ن
ككذلؾ لـ يسـ العرب البعؿ بالزكج  ،كاَّنما سمكا الزكج بالبعؿ لما ذكره .
فػػالزكج كالصػػنـ المعبػػكد ال يصػػح أف يككنػػا كجيػػيف لمبعػػؿ ؛ بػػؿ ىمػػا

كجيػػاف مختمقػػاف عػػف طريػػؽ د ارسػػتيما د ارسػػة معككسػػة ؛ َّ
ألف القػرآف الكػريـ لػػـ
يسـ البعؿ بالصنـ المعبكد مف دكف ا﵀ في مكضع  ،كسمى البعؿ بالزكج فػي
مكض ػػع آخ ػػر  ،كم ػػا فع ػػؿ أص ػػحاب كت ػػب الكج ػػكه  ،كاَّنم ػػا س ػ َّػمى ك ػ ِّػبل منيم ػػا
بالبعؿ  ،فيما إذف كجو كاحد

ٔٔ-البقية  :ذكر أىؿ الكجكه لمبقية خمسة أكجو :

(ب ًقَّيةي المٌ ًو
األكؿ  :الثكاب  ،أك بمعنى الماؿ الحبلؿ  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
َّ
يف){ىكد  }ٖٔ :أم  :ثكاب ا﵀
ىخ ٍيهر ل يك ٍـ إًف يكنتيـ ُّم ٍؤ ًمن ى

(ٔ) ٕ٠ظةةش  :اٌٛجةةٚ ٖٛإٌظةةائش ٌٍعغةةىش ٞص ٘ٚٚ 4ٙ-4جةة ٖٛاٌمةةشآْ ٌٍذ١ةةش ٞص ٔٔ4
ٚاٌٛجٚ ٖٛإٌظةائش ٌٍةذاِغأ ٟص ٔٚ ٕٔٙض٘ةج األعة ٓ١ص ِٕٚ ٙ2ذخةب لةشث اٌع١ة ْٛص
ٔٚ 2ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ.ٕٙٓ/
(ٕ) اٌّفشداح ص ٕ٠ٚ ٘4ظش  :عّذث اٌذفاظ ٔٚ ٕٔٓ/ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. ٕٙٓ/
(ٖ) عّذث اٌذفاظ ٕٔ٠ٚ ٕٔٓ/ظش  :ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. ٕٙٓ/
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الثاني  :القميؿ أك القمة  ،أك قمة القكـ كالتبع  ،كقكلو تعالى  ( :ىفمى ٍكالى
كف ًمف قىٍبمً يكـ أيكليكٍا ب ًقي و
َّة ىي ٍنيى ٍك ىف ىع ًف اٍلفى ىس ًاد ًفي األ ٍىر ً
اف ًم ىف اٍلقيير ً
ض){ىكد :
ٍ ٍ ى
ىك ى
ُُٔ}

كف ًز ىينةي
الثالث  :الصمكات الخمس  ،كقكلو تعالى ( :اٍل ىما يؿ ىكاٍل ىبين ى
اٍل ىح ىي ًاة ُّ
ىم نبل){الكيؼ :
ند ىرب ى
ات ىخ ٍيهر ًع ى
ات الصَّالً ىح ي
الد ٍن ىيا ىكاٍل ىب ًاق ىي ي
ّْؾ ثىىك نابا ىك ىخ ٍيهر أ ى
ْٔ}
الرابع  :الدكاـ  ،كقكلو تعالى ( :م ً
ند المٌ ًو
ند يك ٍـ ىينفى يد ىك ىما ًع ى
اع ى
ى
ىبا و
ؽ){النحؿ }ٗٔ :
بمعنى
ىيأٍتًىي يك يـ
ً
تى ٍحمميوي

الخامس  :الباقي مف الذاىب  ،أك ما بقي مف الذاىب  ،أك
اؿ لىيي ٍـ نًبًيُّيي ٍـ إً َّف ىآيةى يمٍم ًك ًو أىف
(كقى ى
ميراث األمكات  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
التَّاب ي ً ً ً
كف
ي
كسى ىكآ يؿ ىى يار ى
كت فيو ىسك ىينةه ّْمف َّرّْب يك ٍـ ىكىبقَّيةه ّْم َّما تىىر ىؾ آ يؿ يم ى
(ٔ)
ً
ً ً
ً
َّ
يف){البقرة }ِْٖ :
اٍل ىمآلئ ىكةي إً َّف في ىذل ىؾ ى
آليةن ل يك ٍـ إًف يكنتيـ ُّم ٍؤ ًمن ى
بقي الشيء يبقى بقاء  ،كالبقاء  :ثبات الشيء عمى حالو األكلى ،
(ٕ)

ضد الفناء
كىك ٌ
أما األكجو
البقية تعني البقية بعينيا أينما كردت في كتاب ا﵀ ٌ ،
المذككرة فمختمقة بطريقتيف :
األكلى  :طريقة الدراسة المعككسة  :فقد جعؿ أىؿ الكجكه البقية في

الكجو األكؿ بمعنى
(ب ًقيَّةي
كقكلو تعالى  :ى

الثكاب  ،أم  :ثكاب ا﵀  ،أك بمعنى الماؿ الحبلؿ ،
ً
ً
َّ
يف) قاؿ المفسركف في تفسير
المٌو ىخ ٍيهر ل يك ٍـ إًف يكنتيـ ُّم ٍؤ ًمن ى

(ُ ) ينظػ ػػر  :كجػ ػػكه الق ػ ػرآف لمحيػ ػػرم ص ُِٓ ُِٔ-كالكجػ ػػكه كالنظػ ػػائر لم ػ ػػدامغاني ص
ُُُِِِ-كنزىة األعيف ص ٕٓ ٕٔ-كبصائر ذكم التمييز ِ.ُِِ-َِِ/
(ِ ) ينظر  :العيف ص ّٖ كمقاييس المغة ص َُّ كالمفردات لمراغب ِٔ
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ىذه اآلية (( :يقكؿ  :ما أبقى لكـ مف الحبلؿ خير لكـ))
(ٕ)

ا﵀ لكـ مف حبلؿ الرزؽ خير مف التطفيؼ))

(ٔ)

((أم  :ما أبقى

كابف الجكزم نفسو الذم قاؿ
(ٖ )

قاؿ في زاده (( :قكلو

بيذا الكجو كجعؿ البقية بمعنى الثكاب في نزىتو
((ب ًقَّيةي المٌ ًو ىخ ٍيهر لَّ يك ٍـ) فيو ثمانية أقكاؿ :
تعالى  :ى
أحدىا  :ما أبقى ا﵀ لكـ مف الحبلؿ بعد إيفاء الكيؿ كالكزف خير مف

البخس .

كالثاني  :رزؽ ا﵀ خير لكـ

كالثالث  :طاعة ا﵀ خير لكـ

كالرابع  :حظكـ مف ا﵀ خير لكـ

الخامس  :رحمة ا﵀ خير لكـ

السادس  :كصية ا﵀ خير لكـ

السابع  :ثكاب ا﵀ في اآلخرة خير لكـ

الثامف  :مراقبة ا﵀ خير لكـ))

(ٗ)

فما قالو في النزىة أبطمو في الزاد ؛ َّ
ألف ما عيَّنو في باب الكجكه لـ يعيّْنو في
باب التفسير  ،كالحقيقة َّ
أف المعنى  :ما أبقاه ا﵀ لكـ مما أحمَّو  ،كرضيو لكـ
 ،فيك الباقي مف دكف ما لـ يحمَّو كلـ يرضو لكـ  ،فالمعنى عاـ يشمؿ كؿ

األقكاؿ التي ذكرىا ابف الجكزم كغيرىا  ،فالحبلؿ ىك الباقي مف دكف الحراـ

 ،كرزؽ ا﵀ ىك الباقي مف دكف رزؽ غيره  ،كطاعة ا﵀ ىي الباقية ثكابيا مف
(ُ ) معػ ػػاني الق ػ ػرآف ُ َّْ/كينظػ ػػر  :جػ ػػامع البيػ ػػاف لمطبػ ػػرم ُِ َُِ/كمعػ ػػاني الق ػ ػرآف
كاعرابو لمزجاج ّ ٓٗ/كالكشاؼ لمزمخشرم َِِْ/
(ِ ) تفسير غريب القرآف البف قتيبة ص َِٖ
(ّ ) ينظر  :نزىة األعيف ص ٕٔ
(ْ ) زاد المسير ُُْْ/
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دكف ثكاب طاعة غير ا﵀  ،كحظ ا﵀  ،كرحمتو  ،ككصيتو  ،كثكابو ،

كمراقبتو  ،ىي الباقية خيرىا مف دكف سكاىا

كجعمكا البقية في الكجو الثاني بمعنى القميؿ أك القمة  ،أك قمة القكـ
كف ًمف قىٍبمً يكـ أيكليكٍا ب ًقي و
اف ًم ىف اٍلقيير ً
َّة ىي ٍنيى ٍك ىف
ٍ ٍ ى
كالتبع  ،في قكلو تعالى  ( :ىفمى ٍكالى ىك ى
ض) قاؿ الزجاج في تفسير قكلو تعالى ( :أيكليكٍا ب ًقي و
ىع ًف اٍلفى ىس ًاد ًفي األ ٍىر ً
َّة) :
ٍ ى

((معناه  :أكلك تمييز  ،كيجكز أف يككف معناه  :أكلك طاعة)) (ٔ) أك ((أكلك

ديف))

(ٕ)

كالصحيح أف يككف المعنى  :أكلك بقية مف تمييز  ،أك طاعة  ،أك

ديف  ،قاؿ الطبرم (( :يقكؿ  :ذك بقية مف الفيـ كالعقؿ))

(ٖ )

كقاؿ

كس ّْمي الفضؿ كالجكدة بقية ؛ َّ
ألف الرجؿ
الزمخشرم (( :أكلك فضؿ كخير  ،ي
مثبل في الجكدة كالفضؿ  ،كيقاؿ
يستبقي مما يخرجو أجكده كأفضمو  ،فصار ن
فبلف مف بقية القكـ  ،أم  :مف خيارىـ  ،كمنو قكليـ في الزكايا خبايا  ،كفي

الرجاؿ بقايا))

(ٗ )

كقاؿ ابف عطية (( :ك(بقية) ىنا يراد بيا النظر كالعقؿ

كالحزـ كالثبكت في الديف  ،كاَّنما قيؿ (بقية) أل َّف الشرائع كالدكؿ كنحكىا قي َّكتيا

ثبت في كقت الضعؼ  ،فيك بقية
في َّأكليا  ،ثـ ال تزاؿ تضعؼ  ،فمف ى
الصدر األكؿ)) (٘ ) كابف الجكزم نفسو الذم قاؿ بيذا الكجو كجعؿ البقية
بمعنى القميؿ في نزىتو( )ٙقاؿ في زاده (( :كفي معنى ( :أيكليكٍا ب ًقي و
َّة) ثبلثة
ٍ ى
أقكاؿ  ،أحدىا  :أكلك ديفَََكالثاني  :أكلك تمييز  ،كالثالث  :أكلك
(ُ ) معاني القرآف كاعرابو لمزجاج ّٕٔ/
(ِ ) الكسيط لمكاحدم ِ ٕٓٗ/كينظر  :زاد المسير البف الجكزم ُُّْ/
(ّ ) جامع البياف ُٖٔٓ/
(ْ ) الكشاؼ َِِْ/
(ٓ ) المحرر الكجيز ُِّْ/
(ٔ ) ينظر  :نزىة األعيف ص ٕٔ
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طاعة))

( ٔ)

فما عيَّنو في باب الكجكه لـ يقؿ بو في باب التفسير  ،كالغالب

فيما بقي مف الشيء َّ
أف يككف أفضؿ كأقؿ مما لـ يبؽ منو .

كجعمكا البقية في الكجو الثالث بمعنى الصمكات الخمس في قكلو
كف ًز ىينةي اٍل ىح ىي ًاة ُّ
ّْؾ
ند ىرب ى
ات ىخ ٍيهر ًع ى
ات الصَّالً ىح ي
الد ٍن ىيا ىكاٍل ىب ًاق ىي ي
تعالى ( :اٍل ىما يؿ ىكاٍل ىبين ى
ىم نبل) الباقيات الصالحات كحدىا تعني الصمكات الخمس ؟!
ثىىك نابا ىك ىخ ٍيهر أ ى
كالصكـ كالزكاة كالحج كغيرىا أليست مف الباقيات الصالحات ؟! كمف

التحريؼ في الداللة  ،كاليدـ في قكاعد المغة ىج ٍع يؿ العاـ بمعنى الخاص ،
ات){الكيؼ  }ْٔ :أم :
ات الصَّالً ىح ي
(كاٍل ىب ًاق ىي ي
قاؿ الراغب (( :كقكلو تعالى  :ى
ما يبقى ثكابو لئلنساف مف األعماؿ  ،كقد فيسّْر َّ
بأنيا الصمكات الخمس ،
قص يد بيا كجو
كقيؿ  :ىي سبحاف ا﵀ كالحمد ﵀  ،كالصحيح َّأنيا كؿ عبادة يي ى
(ٕ )
(ب ًقَّيةي المٌ ًو ىخ ٍيهر لَّ يك ٍـ){ىكد ))}ٖٔ :
ا﵀ تعالى  ،كعمى ىذا قكلو تعالى  :ى
ات)
ات الصَّالً ىح ي
(كاٍل ىب ًاق ىي ي
كابف الجكزم نفسو الذم قاؿ بيذا الكجو  ،كجعؿ ى
(ٖ )

بمعنى الصمكات الخمس في نزىتو
ات) فييا خمسة أقكاؿ :
ات الصَّالً ىح ي
(كاٍل ىب ًاق ىي ي
ى
أحدىا َّ :أنيا سبحاف ا﵀  ،كالحمد ﵀  ،كال إلو ٌإال ا﵀  ،كا﵀ أكبر
كالثاني َّ :أنيا ال إلو ٌإال ا﵀  ،كا﵀ أكبر  ، ،كالحمد ﵀  ،كال قكة ٌإال
با﵀ .

الثالث َّ :أنيا الصمكات الخمس .
الرابع  :الكبلـ الطيّْب .

(ُ ) زاد المسير ُُّْ/
(ِ ) المفردات ص ِٔ
(ّ ) ينظر  :نزىة األعيف ص ٕٔ
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فاؿ في زاده (( :قكلو تعالى :

الخامس  :ىي جميع أعماؿ الحسنات))

(ٔ)

فالكجو الذم قالو في النزىة أبطمو في الزاد ؛ َّ
ألف ما عيَّنو في باب الكجكه لـ
يعيّْنو في باب التفسير  ،كالصحيح مف األقكاؿ التي قاليا القكؿ الخامس ؛

َّ
ألف المراد مف الباقيات الصالحات ما يبقى ثكابو لئلنساف  ،كتشمؿ جميع

األعماؿ الصالحة .

كاألكجو الثبلثة المذككرة  :الثكاب أك الماؿ الحاؿ  ،كالقميؿ أك القمٌة ،

كالصمكات الخمس  ،ال تعني البقية بؿ ىي المكصكفات بالبقية  ،أم  :ليس
المراد جعؿ البقية بمعاني ىذه األكجو  ،بؿ المراد جعؿ معاني ىذه األكجو

ألنيا جميعيا بمعنى البقية  ،كليس
بمعنى البقية  ،فيي جميعيا كجو كاحد ؛ ٌ
البقية بمعانييا  ،كالتحريؼ الحاصؿ ٌأنيـ لـ يجعمكا البقية بمعناىا بؿ بمعاني
المكصكفات بيا
الثانية  :طريقة الترادؼ  ،الباقي والدائـ  :فقد جعمكا البقية في الكجو
الرابع بمعنى الدكاـ في قكلو تعالى ( :م ً
ند المٌ ًو ىبا و
ؽ) كبيف
ند يك ٍـ ىينفى يد ىك ىما ًع ى
اع ى
ى
الدكاـ كالبقاء فرؽ كاضح في الداللة  ،كاف كاف مف مرادفاتو كأقرب المعاني
إليو  ،كىذا ما تممسو في كتب المغة نفسيا  ،فقد قالكا كما تقدـ في البقاء :

((كبقي الشيء يبقى بقاء  ،كىك ضد الفناء))(ٕ)ك((البقاء  :ثبات الشيء عمى

ُّ
يضاد الفناء))
حالو األكلى  ،كىك
معو البقية جممة كاحدة))

(ٗ )

(ٖ)

((كالبقية  :ما يبقى عند زكاؿ ما كانت

((كالبقاء  :عدـ الفناء))

(ُ ) زاد المسير َُُٓ/
(ِ ) العيف لمخميؿ ص ّٖ.
(ّ ) المفردات ص ِٔ كينظر  :بصائر ذكم التمييز َِِِ/
(ْ ) نزىة األعيف ص ٕٔ
(ٓ ) عمدة الحفاظ لمحمبي ُُِٖ/
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(٘ )

كقالكا في الدكاـ :

دكما  ،كأدمتو
((ماء دائـ  :ساكف  ،كالدكاـ مصدر داـ يدكـ ،كداـ الماء يدكـ ن
سكنتو  ،ككؿ شيء َّ
إدامة  :إذا َّ
سكنتو فقد أدمتو)) (ٔ) ك((أصؿ الدكاـ السككف
كنيي أف يبكؿ اإلنساف في الماء الدائـ))
 ،يقاؿ  :داـ الماء  ،أم  :سكف  ،ي
(ٕ) ((أم  :الماء الساكف)) (ٖ) ((كالديمة  :مطر يككف مع سككفَََكالديمة
مف المطر الذم ال رعد فيو  ،كال برؽ تدكـ يكمياَََكمنو قيؿ لمماء يسكف

َّ
صؼ
كال يجرم دائـَََكداـ البحر يدكـ  :سكفَََكيقاؿ لمطائر إذا
ً
َّ
دكـ
الر ىخ يـ  :قد َّ
جناحيو في اليكاء كسكنيما كلـ يحركيما  ،كما تفعؿ الح ىدأي ك ٌ
(ٗ)
تدكيما لسككنو كتركو الخفقاف بجناحيو))
كس ّْمي
الطائر
تدكيما  ،ي
ن
ن

فالفرؽ بيّْف بيف البقاء كالدكاـ  ،فدكاـ الشيء سككنو كلزكمو عمى
حالو  ،فالمراد مف البقاء البقاء بعينو في قكلو تعالى ( :م ً
ند
ند يك ٍـ ىينفى يد ىك ىما ًع ى
اع ى
ى
ؽ) ألنَّو جاء ليككف َّ
المٌ ًو ىبا و
ضد النفاد  ،كضد الفناء

كجعمكا البقية قي الكجو الخامس بمعنى  :الباقي مف الذاىب  ،أك ما
اؿ لىيي ٍـ نًبًيُّيي ٍـ إً َّف ىآيةى يمٍم ًك ًو أىف ىيأٍتًىي يك يـ
(كقى ى
بقي مف الذاىب في قكلو تعالى  :ى
ً
ً
التَّاب ي ً ً ً
كف تى ٍحمميوي
ي
كسى ىكآ يؿ ىى يار ى
كت فيو ىسك ىينةه ّْمف َّرّْب يك ٍـ ىكىبقَّيةه ّْم َّما تىىر ىؾ آ يؿ يم ى
ً
ً ً
ً
َّ
يف) كىذا ىك عيف المعنى لمبقية
اٍل ىمآلئ ىكةي إً َّف في ىذل ىؾ ى
آليةن ل يك ٍـ إًف يكنتيـ ُّم ٍؤ ًمن ى
فالباقي كالبقية ال تعني الثكاب  ،أك الماؿ الحبلؿ  ،أك القمة  ،أك

الصمكات الخمس  ،أك الدكاـ  ،كما جاء في كتب الكجكه  ،أك الجكدة  ،أك
رزؽ ا﵀  ،أك طاعة ا﵀  ،أك الحظ مف ا﵀  ،أك رحمة ا﵀  ،أك كصية ا﵀ ،

أك مراقبة ا﵀  ،أك النظر  ،أك العقؿ  ،أك الحزـ  ،أك الثبكت في الديف  ،كما
(ُ ) العيف لمخميؿ ص َُّ
(ِ ) المفردات ص ُِٖ
(ّ ) عمدة الحفاظ ِِّ/
(ْ ) لساف العرب َّّٓ-ِّٗ/
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جاء في كتب التفسير  ،كاَّنما تعني ما بقي مف الشيء  ،فالشيء الباقي  ،أك

البقية  :ىك الباقي مف دكف نظائره  ،بمعنى َّ
أف نظائرة لـ تبؽ كبقي ىك مف
دكنيا  ،أم  :زالت كىك لـ ييزؿ مف دكنيا  ،ىذه ىي داللة الباقي كمشتقاتيا
في المغة كأينما كردت في كتاب ا﵀  ،فجعميا بالمعاني المذككرة كغيرىا
تحريؼ لداللتيا  ،حتى َّإنو ال عبلقة لمباقي كالبقية بالفضائؿ كأمكر الخير

شر
التي اقترنت بيا في شكاىد كتب الكجكه كالتفسير  ،فقد يككف ما بقي ِّا
ً
ىع ىج ياز ىن ٍخ وؿ
ص ٍرىعى ىكأَّىنيي ٍـ أ ٍ
كالذم لـ يبؽ  ،كقكلو تعالى ( :فىتىىرل اٍلقى ٍكىـ فييىا ى
ىخ ًاكىي وة {ٕ} فىيى ٍؿ تىىرل لىييـ ّْمف ىب ًاق ىي وة){الحاقة }ٖ-ٕ :
احدا كعشريف كجينا :
ٕٔ-البيت والبيوت  :ذكر أىؿ الكجكه لمبيت ك ن
ت ىمثى ىابةن لّْ َّمن ً
اس ىكأ ٍىمنان
(كًا ٍذ ىج ىعٍم ىنا اٍل ىب ٍي ى
األكؿ  :الكعبة  ،كقكلو تعالى  :ى
اىيـ كًاسم ً
ً ً ً ً
ً
ً ً
اىيـ م ِّ
ً
اعي ىؿ أىف طىيّْ ىار ىب ٍيتً ىي
ىكاتَّخ يذكٍا مف َّمقىاـ إً ٍب ىر ى ي ى
صمى ىك ىعي ٍد ىنا إلىى إ ٍب ىر ى ى ٍ ى
ًً
ً َّ ًً
ُّج ً
كد){البقرة }ُِٓ :
يف ىك ُّ
الرَّك ًع الس ي
يف ىكاٍل ىعاكف ى
لمطائف ى
ت المٌ ًو
(ر ٍح ىم ي
الثاني  :بيت إبراىيـ عميو السبلـ  ،كقكلو تعمى  :ى
ىى ىؿ اٍل ىب ٍي ًت){ىكد }ّٕ :
ىكىب ىرىكاتيوي ىعمى ٍي يك ٍـ أ ٍ
يد
الثالث  :بيت محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،كقكلو تعالى ( :إًَّن ىما يي ًر ي
َّ ً ً
ط ًي نيرا){األحزاب }ّّ :
ب ىعن يك يـ ّْ
ىى ىؿ اٍل ىب ٍي ًت ىكييطىيّْ ىريك ٍـ تى ٍ
الر ٍج ىس أ ٍ
الموي ليي ٍذى ى
(ر ّْ
اغ ًف ٍر ًلي
ب ٍ
الرابع  :سفينة نكح عميو السبلـ  ،كقكلو تعالى  :ى
َّ ً ً
ً
ً
ً
يف إًال
ىكلً ىكالً ىد َّ
يف ىكاٍل يم ٍؤ ًم ىنات ىكال تىًزًد الظالم ى
م ىكلً ىمف ىد ىخ ىؿ ىب ٍيت ىي يم ٍؤ ًمننا ىكلًٍم يم ٍؤ ًمن ى
تىىب نارا){نكح  }ِٖ :يعني  :سفينتي  ،كيقاؿ  :ديني
(كىرىاكىدتٍوي الَّتًي يى ىك ًفي
الخامس  :بيت عزيز مصر  ،كقكلو تعالى  :ى
ىب ٍيتًيىا ىعف َّن ٍف ًس ًو){يكسؼ }ِّ :
ت ىى ٍؿ أ يىدلُّ يك ٍـ
السادس  :بيت عمراف أبي مكسى  ،كقكلو تعالى ( :فىقىالى ٍ
ً
كف){القصص }ُِ :
ىعمىى أ ٍ
ىى ًؿ ىب ٍي وت ىي ٍك يفمي ى
كنوي لى يك ٍـ ىك يى ٍـ لىوي ىناص يح ى
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ْ}

(كاٍل ىب ٍي ًت اٍل ىم ٍع يم ً
كر){الطكر :
السابع  :البيت المعمكر  :كقكلو تعالى  :ى

ً
كف ًم ىف
(كتىٍنحتي ى
الثامف  :البيكت بمعنى العمراف  ،كقكلو تعالى  :ى
اٍل ًج ىب ً
يف){الشعراء }ُْٗ :
اؿ يبييكتنا فى ًارًى ى
(كأ ٍىك ىح ٍي ىنا إًلىى
التاسع  :البيكت بمعنى المساجد  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
ً
ً
ً
ً ً
يمكٍا
ص ىر يبييكتنا ىك ٍ
كسى ىكأىخيو أىف تىىب َّك ىءا لقى ٍك ًم يك ىما بًم ٍ
يم ى
اج ىعميكٍا يبييكتى يك ٍـ قٍبمىةن ىكأىق ي
(في بي و
الصبلىةى كب ّْش ًر اٍلمؤ ًمنًيف){يكنس  }ٖٕ :كقكلو تعالى ً :
كت أًىذ ىف المَّوي أىف
يي
َّ ى ى
يٍ ى
ً
ّْح لىوي ًفييا بًاٍل يغ يد ّْك كاألص ً
اؿ){النكر }ّٔ :
اس يموي يي ىسب ي
تيٍرفى ىع ىكيي ٍذ ىك ىر فييىا ٍ
ى ى
ى
(كالمٌوي ىج ىع ىؿ لى يكـ ّْمف يبييكتً يك ٍـ
العاشر  :بيكت مف مدر  ،كقكلو تعالى  :ى
(كالمٌوي ىج ىع ىؿ لى يكـ ّْمف
ىس ىكننا){النحؿ  }َٖ :كىذا الشاىد ىك ضمف قكلو تعالى  :ى
يبييكتً يكـ ىس ىكننا ك ىج ىع ىؿ لى يكـ ّْمف يجمي ً
كنيىا ىي ٍكىـ ظى ٍعنً يك ٍـ ىكىي ٍكىـ
كد األ ٍىن ىع ًاـ يبييكتنا تى ٍستى ًخفُّ ى
ٍ
ى
إًقى ً
ىص ىك ًافيىا ىكأ ٍىكىب ًارىىا ىكأى ٍش ىع ًارىىا أىثىاثنا إًلىى ًح و
يف){النحؿ }َٖ :
امت يك ٍـ ىك ىمتى ن
اعا ىك ًم ٍف أ ٍ
ى

(ك ىج ىع ىؿ لى يكـ ّْمف
الحادم عشر  :الخياـ  ،كالفساطيط  ،كقكلو تعالى  :ى
يجمي ً
كد األ ٍىن ىع ًاـ يبييكتنا){النحؿ }َٖ :
ًَّ
يف
الثاني عشر  :البيكت بمعنى المنازؿ  ،كقكلو تعالى  :ى
(يا أىيُّيىا الذ ى
آمينكا ال تى ٍد يخميكا يبييكتنا ىغ ٍي ىر يبييكتً يك ٍـ){النكر  }ِٕ :كقكلو تعالى ( :لٍَّي ىس ىعمىٍي يك ٍـ
ى
كن وة){النكر  }ِٗ :كقكلو تعالى ( :لى ٍي ىس ىعمىى
يج ىن ه
اح أىف تى ٍد يخميكا يبييكتنا ىغ ٍي ىر ىم ٍس يك ى
األع ىرًج ىح ىرهج كال ىعمىى اٍل ىم ًر ً
يض ىح ىرهج ىكال ىعمىى أىنفي ًس يك ٍـ
األع ىمى ىح ىرهج ىكال ىعمىى ٍ
ٍ
ى
يمياتً يكـ أىك بي ً
ً
ً ً
ً
كت ًإ ٍخ ىكانً يك ٍـ أ ٍىك
أىف تىٍأ يكميكا مف يبييكتً يك ٍـ أ ٍىك يبييكت ىآبائ يك ٍـ أ ٍىك يبييكت أ َّ ى ٍ ٍ ي ي
ىخكالً يكـ أىك بي ً
ً
ً
ً
كت أ ٍ ً
ىخكاتً يكـ أىك بي ً
ً
كت
ىع ىمام يك ٍـ أ ٍىك يبييكت ىع َّمات يك ٍـ أ ٍىك يبييكت أ ٍ ى ٍ ٍ يي
يبييكت أ ى ى ٍ ٍ ي ي
ً
ً
ً
يعا
صًد ًيق يك ٍـ لى ٍي ىس ىعمى ٍي يك ٍـ يج ىن ه
اح أىف تىٍأ يكميكا ىجم ن
ىخاالت يك ٍـ أ ٍىك ىما ىممى ٍكتيـ َّمفىات ىحوي أ ٍىك ى
أ ٍىك أى ٍشتىاتنا فىًإ ىذا ىد ىخٍمتيـ يبييكتنا فى ىسمّْ يمكا ىعمىى أىنفي ًس يك ٍـ تى ًحَّيةن ّْم ٍف ًع ًند المَّ ًو يم ىب ىارىكةن طىي ىّْبةن
ىك ىذلً ىؾ يبيّْف المَّو لى يكـ األي ً
ات لى ىعمَّ يك ٍـ تى ٍع ًقميكف){النكر }ُٔ :
يى ي ي ي ى
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الثالث عشر  :البيت يعني المنزؿ في الجنة  ،كقكلو تعالى ( :إً ٍذ
ت ىر ّْ
ند ىؾ ىب ٍيتنا ًفي اٍل ىجَّن ًة){التحريـ  }ُُ :تريد منزالن في الجنة
ب ٍاب ًف لًي ًع ى
قىالى ٍ
الح يجر  ،أك الحجرات كقكلو تعالى :
الرابع عشر  :البيكت يعني ي
ً
ً
ًً ً
ً
يف َّ
الزىكاةى
(كقى ٍرىف في يبييكتً يك َّف ىكال تىىب َّر ٍج ىف تىىب ُّرىج اٍل ىجاىميَّة األكلىى ىكأىق ٍم ىف الصَّبلةى ىكآت ى
ى
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
ً
ىى ىؿ اٍل ىب ٍيت ىكييطىيّْ ىريك ٍـ
ب ىعن يك يـ ّْ
ىكأىط ٍع ىف الموى ىكىر يسكلىوي إَّن ىما يي ًر ي
الر ٍج ىس أ ٍ
يد الموي ليي ٍذى ى
ً َّ ً ً ً
ً
ً
َّ
اف
ط ًي نا
تى ٍ
ير {ّّ} ىكا ٍذ يك ٍرىف ىما يي ٍتمىى في يبييكتً يك َّف م ٍف ىآيات المو ىكاٍلح ٍك ىمة إً َّف الموى ىك ى
لى ًطيفنا ىخبً نيرا){األحزاب }ّْ-ّّ :
(كالبلَّتًي
الخامس عشر  :البيكت بمعنى السجكف  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
ً
ً
ً
استى ٍش ًي يدكٍا ىعمى ٍي ًي َّف أ ٍىرىبعةن ّْمن يك ٍـ فىًإف ىش ًي يدكٍا
ىيأٍت ى
يف اٍلفىاح ىشةى مف ّْن ىسآئ يك ٍـ فى ٍ
ً
ً
ً
ت أ ٍىك ىي ٍج ىع ىؿ المٌوي لىيي َّف
اى َّف اٍل ىم ٍك ي
كى َّف في اٍليبييكت ىحتَّ ىى ىيتى ىكفَّ ي
فىأ ٍىمس يك ي

َّ
فاحبسكىف في السجكف
ىسبًيبلن){النساء  }ُٓ :يعني :

ُّؾ
(كأ ٍىك ىحى ىرب ى
السادس عشر  :البيت بمعنى العش  ،كقكلو تعالى  :ى
ىف اتَّ ًخًذم ًم ىف اٍل ًج ىب ً
اؿ يبييكتنا ك ًم ىف َّ
الن ٍح ًؿ أ ً
إًلىى َّ
كف){النحؿ :
الش ىج ًر ىك ًم َّما ىي ٍع ًر يش ى
ى
ًَّ
يف اتَّ ىخ يذكا ًمف يد ً
كف المَّ ًو
(مثى يؿ الذ ى
ٖٔ} يعني  :األعشاش  ،كقكلو تعالى  :ى
ت اٍلعن ىكب ً
ً
أىكلًياء ىكمثى ًؿ اٍلعن ىكب ً
كت لى ٍك ىك يانكا
كت اتَّ ىخ ىذ ٍ
ت ىب ٍيتنا ىكًا َّف أ ٍىك ىى ىف اٍليبييكت لىىب ٍي ي ى ي
ى ي
ٍى
ى

نسجت ِّ
عشا  ،كىذا قكؿ الدامغاني
كف){العنكبكت  }ُْ :أم :
ٍ
ىي ٍعمى يم ى
السابع عشر  :البيكت بمعنى الكيكؼ كالغيراف  ،كقكلو تعالى :
ًً
ً
كف ًم ىف اٍل ًج ىب ً
يف){الحجر  }ِٖ :يعني كيكفنا كغيرنانا
اؿ يبييكتنا آمن ى
(ك ىك يانكٍا ىي ٍنحتي ى
ى

كىذا قكؿ الدامغاني  ،كابف الجكزم  ،كالفيركزآبادم  ،كقد جعؿ الحيرم مف
ً
كف ًم ىف اٍل ًج ىب ً
اؿ يبييكتنا
(كتىٍنحتي ى
قبميـ البيكت بمعنى العمراف  ،في قكلو تعالى  :ى
يف){الشعراء  }ُْٗ :كما جاء في الكجو الثامف
فى ًارًى ى
(كاٍل ىب ٍي ًت
الثامف عشر  :البيت يعني البيت بعينو  ،كقكلو تعالى  :ى
اٍل ىم ٍع يم ً
كر){الطكر }ْ :
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(كىرىاكىدتٍوي الَّتًي يى ىك
التاسع عشر  :البيت يعني الممؾ  ،كقكلو تعالى  :ى
ًفي ىب ٍيتًيىا ىعف َّن ٍف ًس ًو){يكسؼ  }ِّ :يعني  :في ممكيا كحرمتيا  ،ىذا قكؿ
الدامغاني  ،كجعؿ الحيرم قبمو ىذا الشاىد نفسو بمعنى  :بيت عزيز مصر ،

كما جاء في الكجو الخامس

اح
العشركف  ،البيكت يعني الخانات  ،كقكلو تعالى ( :لٍَّي ىس ىعمى ٍي يك ٍـ يج ىن ه
كن وة){النكر  }ِٗ :يعني الخانات  ،ىذا قكؿ
أىف تى ٍد يخميكا يبييكتنا ىغ ٍي ىر ىم ٍس يك ى
الدامغاني  ،كابف الجكزم  ،كالفيركزآبادم  ،كقد جعؿ الحيرم قبميـ ىذا
الشاىد نفسو بمعنى المنازؿ كما جاء في الكجو الثاني عشر

الكاحد كالعشركف  :البيت بمعنى الدار المعركفة  ،كقكلو تعالى :
(ٔ)
(كمف ىي ٍخرٍج ًمف ىب ٍيتً ًو مي ً
اج نار إًلىى المٌ ًو ىكىر يسكلً ًو){النساء }ََُ :
يى
ي
ىى
قاؿ الخميؿ (( :تقكؿ ُّ :
بت أصنع كذا  :إذا كاف بالميؿ  ،كبالنيار :

ظمت))
ي

(ٕ)

كقاؿ ابف فارس (( :الباء كالياء كالتاء أصؿ كاحد  ،كىك المأكل

كالمآب  ،كمنو يقاؿ لبيت الشعر بيت عمى التشبيو ؛ َّ
ألنو مجمع الحركؼ
األمر :
َّت
 ،كبي ى
ى
اٍلقى ٍك ًؿ){النساء :

كاأللفاظ كالمعاني  ،كالبيت عياؿ الرجؿ كالذيف يبيت عندىـ
إذا َّ
ضى ًم ىف
كف ىما الى ىي ٍر ى
دبره ليبلن  ،قاؿ تعالى ( :إً ٍذ يي ىبيّْتي ى
َُٖ} أم  :يجتمعكف في بيكتيـ)) (ٖ) كقاؿ الراغب (( :كأصؿ البيت مأكل
اإلنساف ؛ ألنَّو يقاؿ  :بات  :أقاـ بالميؿ  ،كما يقاؿ َّ :
ظؿ بالنيار  ،ثـ يقاؿ
لممسكف بيت مف غير اعتبار الميؿ فيو  ،كجمعو  :أبيات كبيكت  ،لكف
(ُ ) ينظػ ػػر  :كجػ ػػكه الق ػ ػرآف لمحيػ ػػرم ص ُُٔ ُُٕ-كالكجػ ػػكه كالنظػ ػػائر لم ػ ػػدامغاني ص
ُُٖ َُِ-كنزىة األعيف ص ٕٕ ٕٗ-كمنتخب قػرة العيػكف ص ٕٕ ٕٗ-كبصػائر ذكم
التمييز ُِٕٗ-ُٗٔ/
(ِ ) العيف ص ٔٗ
(ّ ) مقاييس المغة ص َُِ
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البيكت بالسكف أخص  ،كاألبيات بالشعر  ،كيقع ذلؾ عمى المتخذ مف حجر
(ٔ )

فػ((البيت  :مأكل

 ،كمدر  ،كصكؼ  ،ككبر  ،كبو يشبّْو بيت الشعر))
ثـ أيطمًؽ عمى كؿ منزؿ كاف
اإلنساف ليبلن  ،ىذا أصمو الشتقاقو مف البيتكنة َّ ،

لـ يكف بالميؿ  ،كقيؿ  :أصمو مصدر  ،يقاؿ  :بات يبيت بيتنا ،كسكاء كاف
مبنيِّا بالمبف كنحكه  ،أـ مف صكؼ أـ مف شعر ٌ ،إال َّأنو غمب في
(ٕ)

المبني))

كقاؿ ابف الجكزم (( :ما يأكم إليو اإلنساف ؛ ليقيو الحر كالبرد ،

كىك في تعارؼ أىؿ األبنية أرض عمييا دائر مف البناء يظمو سقؼ  ،كفي

تعارؼ العرب كأصحاب الكبر دائر مف صكؼ أك غير ذلؾ  ،يظمو سقؼ

مف جنسو))

(ٖ)

كالدليؿ عمى َّ
أف البيت ليس مف األلفاظ المشتركة جعميـ إٌياه في
الكجو الثامف عشر  ،كالكاحد كالعشريف يعني البيت بعينو  ،أك الدار المعركفة
ِّ
مستقبل خاصِّا بو ُّ ،
ار َّ
ألف ىذا يعني َّ
؛ َّ
بأف
كيعد اعت ارفنا كاقرنا
أف لمبيت معنى
يخر ،
معاني الكجكه المنسكبة إليو ال تعني الببيت بعينو  ،بؿ تعني معاني أ ى
كىي التي يعبّْر عنيا بألفاظيا  ،فجعؿ البيت بمعاني الكجكه المذككرة ال يي ُّ
عد
ظاىر فحسب  ،بؿ يي ُّ
عد تحريفنا قد أ ًيق َّر بو عندما أ ًيق َّر َّ
بأف معاني الكجكه
نا
تحريفنا
المنسكبة إلى البيت ال تعني البيت .
فجعميـ البيت في الكجو الثامف عشر  ،كالكاحد كالعشريف يعني البيت

أف الكجكه الباقية ال تعني البيت بعينو  ،بؿ ىي كجكه مختمقة
بعينو  ،يعني ٌ
بأربع طرائؽ :

(ُ ) المفردات ص َٕٗٔ-
(ِ ) عمدة الحفاظ لمحمبي ُِْْ-ُّْ/
(ّ ) نزىة األعيف ص ٕٕ كمنتخب قرة العيكف ص ٕٕ
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األكلى  :طريقة الدراسة المعككسة  :فقد جعمكا البيت في الكجو األكؿ
ت ىمثى ىابةن لّْ َّمن ً
اس ىكأ ٍىمنان ىكاتَّ ًخ يذكٍا
(كًا ٍذ ىج ىعٍم ىنا اٍل ىب ٍي ى
بمعنى الكعبة في قكلو تعالى  :ى
ً ً َّ ًً
اىيـ كًاسم ً
ً ً ً ً
ً
ً
اىيـ م ِّ
ً
يف
يؿ أىف ى
اع ى
طيّْ ىار ىب ٍيت ىي لمطائف ى
مف َّمقىاـ إً ٍب ىر ى ي ى
صمى ىك ىعي ٍد ىنا إلىى إ ٍب ىر ى ى ٍ ى
ًً
ُّج ً
كد)
يف ىك ُّ
الرَّك ًع الس ي
ىكاٍل ىعاكف ى
نتك
قاؿ ابف فارس (( :الكاؼ كالعيف كالباء أصؿ صحيح يدؿ عمى ٍّ
كارتفاع في الشيء  ،مف ذلؾ الكعب  ،كعب الرجؿ  ،كىك عظـ طرفي

لنتكه
الساؽ عند ممتقى القدـ كالساؽ  ،كالكعبة بيت ا﵀ تعالى  ،يقاؿ  :يس ّْم ىي ّْ
كارتفاعو  ،كذك ال ىكعبات  ،بيت لربيعة  ،كانكا يطكفكف بو)) (ٔ ) كقاؿ
الراغب (( :كالكعبة  :كؿ بيت عمى ىيئتو في التربيع  ،كبيا يس ّْميت الكعبة ،
كذك ال ىكعبات  :بيت في الجاىمية لبني ربيعة)) (ٕ) كقاؿ الحمبي (( :كقيؿ :
سميت الكعبة كعبة ؛ َّ
ألنيا عمى ىيئتيا في التربيع  ،ككؿ بيت يم ٌربَّع فيك
كعبة  ،كقيؿ يس ّْميت كعبة الرتفاعيا  ،ككؿ ما ارتفع فيك كعبة  ،كفبلف
جالس في كعبتو  ،أم  :في غرفتو كبيتو  ،ك(اؿ) في الكعبة لمغمبة  ،كيي

في المدينة))

(ٖ )

فالقرآف الكريـ ما أراد أف يذكر لفظ الكعبة ؛ َّ
ألف داللتيا

(ج ىع ىؿ المٌوي اٍل ىك ٍع ىبةى
حسية شكمية  ،كقد كردت في مكضعيف في قكلو تعالى  :ى
ًَّ
ً
اما لّْ َّمن ً
يف
اٍل ىب ٍي ى
اس){المائدة  }ٕٗ :كفي قكلو تعالى  :ى
(يا أىيُّيىا الذ ى
ت اٍل ىح ىر ىاـ ق ىي ن
َّي ىد ىكأىنتي ٍـ يح يرهـ ىك ىمف قىتىمىوي ًمن يكـ ُّمتى ىع ّْم ندا فى ىج ىزاء ّْم ٍث يؿ ىما قىتى ىؿ ًم ىف
آمينكٍا الى تى ٍقتيميكٍا الص ٍ
ى
ً
َّ
يف أىك
الن ىعًـ ىي ٍح يك يـ بً ًو ىذ ىكا ىع ٍد وؿ ّْمن يك ٍـ ىى ٍدنيا ىبالًغى اٍل ىك ٍع ىب ًة أ ٍىك ىكفَّ ىارةه ى
اـ ىم ىساك ى
ط ىع ي
اؿ أىم ًرًه عفىا المٌو ع َّما سمىؼ كمف ع ى ً
ً ً
اما لّْىي يذ ى
اد فىىينتىق يـ المٌوي
ىىٍ ى
كؽ ىكىب ى ٍ ى
ي ى ى
ىع ٍد يؿ ىذل ىؾ ص ىي ن
ًم ٍنوي ىكالمٌوي ىع ًز هيز يذك ٍانتًقى واـ){المائدة  }ٗٓ :فمـ ترد الكعبة ٌإال في ىذيف
(ُ ) مقاييس المغة ص ُُٖ
(ِ ) المفردات ص ُْٓ
(ّ ) عمدة الحفاظ َِّْ/
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المكضعيف  ،فاآلية األكلى كانت في سياؽ تعريفيا ككصفيا َّ
بأنيا البيت
الحراـ  ،ككردت الثانية في سياؽ قضاء كفارة كعقاب لمف خالؼ في الحرـ

أمر مف أكامر ا﵀  ،كما َّ
يحا ببمكغ اليدم الكعبة كأغفمت
نا
أف في اآلية تصر ن
ذكر صاحبو  ،فالقرآف الكريـ استعمؿ لفظ البيت ؛ َّ
ألنو أراد داللتو  ،كىك َّأنو
جعمو ا﵀ مأكل لمف أراد أف يبتغي فيو فضؿ ا﵀ كرضكانو  ،كتكحيده في

عبادتو  ،كلمف أراد حجِّا  ،أك عمرة  ،أك طكافنا  ،أك اعتكافنا  ،أك صبلة ،
لذلؾ لـ يستعمؿ الكعبة بؿ استعمؿ البيت ليذه الداللة  ،التي تممسيا في
الشاىد المذككر  ،كفي كؿ مكاضع كركده في كتاب ا﵀ .

فالقرآف الكريـ استعمؿ البيت بمفظو ال بمفظ الكعبة َّ ،
ألنو أراد أف

يككف بمعن ى المأكل الذم يأكم إليو المؤمنكف  ،ال مف أجؿ أف يبيتكا فيو

كيسكنكا  ،كانَّما مف أجؿ أف يبتغكا فيو فضؿ ا﵀ كرضكانو  ،فجعمو بمعنى
الكعبة ذات الداللة الحسية الشكمية تحريؼ لداللة النص القرآني  ،ىذا مف

جية كمف جية أخرل َّ
يسـ البيت بالكعبة  ،كما فعؿ
فإف القرآف الكريـ لـ َّ

سمى الكعبة بالبيت الحراـ  ،كالدليؿ عمى ذلؾ
أصحاب كتب الكجكه  ،كاَّنما َّ
ً
اما لّْ َّمن ً
اس) كلـ يقؿ :
(ج ىع ىؿ المٌوي اٍل ىك ٍع ىبةى اٍل ىب ٍي ى
َّأنو سبحانو قاؿ  :ى
ت اٍل ىح ىر ىاـ ق ىي ن
ً
اما لّْمنَّ ً
اس  ،فيككف ىناؾ تحريؼ ثاف  ،كىك
ىج ىع ىؿ المٌوي اٍل ىب ٍي ى
ت اٍل ىح ىر ىاـ اٍل ىك ٍع ىبةى ق ىي ن

قمب المعنى المراد كعكسو

كجعمكا البيت في الكجو الرابع بمعنى سفينة نكح عميو السبلـ  ،في
ً
ً
(ر ّْ
يف
اغ ًف ٍر لًي ىكلً ىكالً ىد َّ
ب ٍ
م ىكلً ىمف ىد ىخ ىؿ ىب ٍيت ىي يم ٍؤ ًمننا ىكلًٍم يم ٍؤ ًمن ى
قكلو تعالى  :ى
َّ ً ً
ً
يف إًال تىىب نارا)
ىكاٍل يم ٍؤ ًم ىنات ىكال تىًزًد الظالم ى
كالبيت معناه معركؼ  ،ككذلؾ السفينة  ،فيما معنياف مختمفاف ،

فجعؿ البيت بمعنى السفينة تحريؼ ظاىر  ،كقد يقاؿ َّ :إنو ليس المراد جعؿ

البيت بمعنى السفينة  ،كاَّنما تشبيو السفينة بالبيت  ،كىذا التشبيو يصح ٌ ،إال
أف أصحاب كتب الكجكه لـ يشر أحد منيـ إلى ذلؾ ؛ َّ
َّ
لما جعمكا البيت
ألنيـ َّ
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بمعنى السفينة  ،يعني َّأنيـ شبَّيكا البيت بالسفينة  ،كلـ يشبّْيكا السفينة

فحرفكا معني المفظ
بالبيت ،أم  :سمككا الطريؽ المعككس الذم
أشرت إليو َّ ،
ي
كقمبكه .
(كلً ىمف ىد ىخ ىؿ ىب ٍيتً ىي
قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية (( :كقكلو  :ى
مصميا مؤمنان)) (ٔ ) كقاؿ
يم ٍؤ ًمننا) يقكؿ  :كلمف دخؿ مسجدم كمصبلم
ن
(((ب ٍيتً ىي) منزلي  :كقيؿ  :مسجدم  ،كقيؿ  :سفينتي)) (ٕ) كقاؿ
الزمخشرم  :ى
ابف عطية (( :كبيتو  :المسجد  ،فيما قالو ابف عباس كجميكر المفسريف ،
أيضا  :بيتو  :شريعتو كدينو  ،استعار ليا بيتناَََكقيؿ :
كقاؿ ابف عباس ن
أراد سفينتو  ،كقيؿ  :داره)) (ٖ ) كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة
(كلً ىمف ىد ىخ ىؿ ىب ٍيتً ىي
كالمنتخب جعؿ البيت بمعنى السفينة في قكلو تعالى  :ى
(ٗ)
ً
(كلً ىمف ىد ىخ ىؿ ىب ٍيتً ىي) فيو ثبلثة أقكاؿ
يم ٍؤمننا) قاؿ في تفسيره (( :قكلو تعالى  :ى
 ،أحدىا  :منزلو  ،قالو ابف عباس  ،كالثاني  :مسجده  ،قالو الضحاؾ ،
كالثالث  :سفينتو  ،حكاه الثعمبي))(٘) فما قالو في باب الكجكه أبطمو في باب
(((كلً ىمف ىد ىخ ىؿ ىب ٍيتً ىي يم ٍؤ ًمننا) أم  :مسجدم
التفسير  ،كقاؿ القرطبي :
ى
أيضاَََفالبيت
كمصبلمَََكىذا قكؿ ابف عباسَََكعف ابف عباس
ن
أيضا  :يعني  :صديقي الداخؿ إلى
بمعنى الديفَََكعف ابف عباس
ن

(ُ ) جػػامع البيػػاف ِٗ َُِ/كينظػػر  :معػػاني الق ػرآف كاع اربػػو ٓ َُٖ/كالكسػػيط لمكاحػػدم
َّْٔ/

(ِ ) الكشاؼ َْٖٔ/
(ّ ) المحرر الكجيز ّٕٕٓ/
(ْ ) نزىة األعيف ص ٖٕ كمنتخب قرة العيكف ص ٕٗ
(ٓ ) زاد المسير ُِٖٖ/
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(ٔ)

(((كلً ىمف
كقاؿ البيضاكم  :ى

منزليَََكقيؿ  :أراد دارم  ،كقيؿ سفينتي))
(ٕ)
ىد ىخ ىؿ ىب ٍيتً ىي يم ٍؤ ًمننا) منزلي  ،أك مسجدم  ،أك سفينتي))
فجعؿ البيت بمعنى السفينة قكؿ مف عدة أقكاؿ  ،ىذا مف جية ،

كمف جية أخرل َّ
فإف أصحاب كتب الكجكه لـ يكتفكا بذلؾ بؿ جعمكا آخر ىذه

األقكاؿ كأضعفيا كجينا  ،كالتفسير السميـ كاألميف َّ
أف ييفسَّر المفظ بذكر األقكاؿ
المشيكرة التي قالكىا فيو  ،كاختيار أحدىا أك أضعفيا  ،ثـ تعيينو كالقطع بو
في باب الكجكه يعني التعمد بحجب األقكاؿ األخرل  ،بؿ يعني االدعاء بعدـ
كجكدىا  ،كىذه الطريقة في اختبلؽ الكجكه إف لـ تدخؿ في باب التحريؼ ،

َّ
فإنيا تدخؿ في باب الخيانة العممية في التفسير .

كجعمكا البيكت في الكجو الثامف بمعنى العمراف  ،في قكلو تعالى :
ً
كف ًم ىف اٍل ًج ىب ً
يف) كالعمراف ال يعني البيت  ،بؿ يعني ما
اؿ يبييكتنا فى ًارًى ى
(كتىٍنحتي ى
ى
(ٖ )
عبل كارتفع مف البنياف فمكؿ مف البيت كالعمراف داللتو  ،فجعؿ أحدىما
بمعنى اآلخر تحريؼ لداللة ٍّ
كؿ منيما

كجعمكا البيكت في الكجو التاسع بمعنى المساجد  ،في قكلو تعالى :
ً
ً
ً ً
اج ىعميكٍا يبييكتى يك ٍـ ًقٍبمىةن
ص ىر يبييكتنا ىك ٍ
كسى ىكأىخيو أىف تىىب َّك ىءا لقى ٍك ًم يك ىما بًم ٍ
(كأ ٍىك ىح ٍي ىنا إًلىى يم ى
ى
(في بي و
الصبلىةى كب ّْش ًر اٍلمؤ ًمنًيف) كقكلو تعالى ً :
ً
كت أًىذ ىف المَّوي أىف تيٍرفى ىع
يي
يمكٍا َّ ى ى
يٍ ى
ىكأىق ي
ً
ّْح لىوي ًفييا بًاٍل يغ يد ّْك كاألص ً
اؿ)
اس يموي يي ىسب ي
ىكيي ٍذ ىك ىر فييىا ٍ
ى ى
ى

(ُ ) الجامع ألحكاـ القرآف َُِّٖ/
(ِ ) أنكار التنزيؿ ٓ َِٓ/كينظر  :البحر المحيط ألبي حياف األندلسي ُْٖٖ/
(ّ ) ينظر  :مقاييس المغة ص َٕٔ
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اعتبار بالسجكد  ،ككؿ مكضع
نا
المصمَّى
كالمساجد جمع مسجد  ،كىك ي
ييتعبَّد فيو ا﵀ سبحانو فيك مسجد (ٔ ) فيذا ىك تعريؼ المسجد  ،كقد تقدـ
تعريؼ البيت  ،فالفرؽ بينيما ظاىر في الداللة  ،فجعؿ البيكت بمعنى

لما ذكر البيت بمفظو ال
المساجد تحريؼ ظاىر لمفظ القرآني  ،كالقرآف الكريـ َّ
بمفظ المسجد  ،يعني َّأنو أراد داللة األكؿ ال داللة الثاني  ،كىذا كاضح مف

التفسير  ،قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية (( :عف ابف عباس  ،قكلو
اج ىعميكٍا يبييكتى يك ٍـ ًقٍبمىةن) قاؿ  :أيمركا أف يتخذكىا مساجدَََكعف ابف عباس
(ك ٍ
ى
ً
اج ىعميكٍا يبييكتى يك ٍـ قٍبمىةن) قاؿ  :كانكا خائفيف  ،فأيمركا أف يصمكا في
(ك ٍ
في قكلو  :ى
اج ىعميكٍا يبييكتى يك ٍـ ًقٍبمىةن) كانكا ال يصمكف إ ٌال في البيع ،
(ك ٍ
بيكتيـَََكعف مجاىد ى
ككانكا ال يصمكف ٌإال خائفيف  ،فأيمركا أف يصمكا في بيكتيـَََكعف ابف
اج ىعميكٍا يبييكتى يك ٍـ ًقٍبمىةن) قاؿ  :قالت بنك إسرائيؿ
(ك ٍ
عباس في قكلو تعالى  :ى
لمكسى  :ال نستطيع أف نظير صبلتنا مع الفراعنة  ،فأذف ا﵀ ليـ أف يصمكا
في بيكتيـ  ،كأمركا أف يجعمكا بيكتيـ قبؿ الكعبة))

(ٕ )

((أم  :صمكا في

بيكتكـ لتأمنكا مف الخكؼ ؛ َّ
ألنيـ آمنكا عمى خكؼ مف فرعكف))

(ٖ)

كابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب جعؿ البيكت بمعنى
ً
ً
اج ىعميكٍا يبييكتى يك ٍـ
ص ىر يبييكتنا ىك ٍ
المساجد في قكلو تعالى ( :أىف تىىب َّك ىءا لقى ٍك ًم يك ىما بًم ٍ
(ٗ)
ً
ً
ً
ص ىر يبييكتنا) قاؿ
قٍبمىةن) قاؿ في تفسيره (( :قكلو تعالى (أىف تىىب َّك ىءا لقى ٍك ًم يك ىما بًم ٍ
لما أ ً
بت كميا
المفسركف َّ :
فخّْر ٍ
يرسؿ مكسى  ،أمر فرعكف بمساجد بني إسرائيؿ ي
(ُ ) ينظ ػ ػػر  :مق ػ ػػاييس المغ ػ ػػة ص ِْٗ كالمف ػ ػػردات لم ارغ ػ ػػب ص ُِّ كلس ػ ػػاف الع ػ ػػرب
ُِٕٓ/
(ِ ) جامع البياف ُُُٕٕ-ُٕٔ/
(ّ ) معاني القرآف كاعرابو لمزجاج ّ ِٔ/كينظر  :الكسيط لمكاحدم ِٓٓٔ/
(ْ ) ينظر  :نزىة األعيف ص ٖٕ كمنتخب قرة العيكف ص ٕٗ
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 ،كمنعكا مف الصبلة فييا  ،ككانكا ال يصمكف ٌإال في الكنائس  ،فأيمركا أف

يتخذكا مساجد في بيكتيـ كيصمكف فييا خكفنا مف فرعكف  ،كفي المراد بمصر
قكالف  ،أحدىما َّ :أنو البمد المعركؼ بمصر  ،كالثاني َّ :أنو اإلسكندرية ،
كفي البيكت قكالف  ،أحدىما َّ :أنيا المساجد  ،كالثاني  :القصكر  ،كفي قكلو
اج ىعميكٍا يبييكتى يك ٍـ ًقٍبمىةن) أربعة أقكاؿ :
(ك ٍ
تعالى  :ى
أحدىا  :اجعمكىا مساجد
كالثاني  :اجعمكىا قبؿ القبمة

بعضا
كالثالث  :اجعمكىا يقابؿ بعضيا ن

كالرابع  :كاجعمكا بيكتكـ التي بالشاـ قبمة لكـ في الصبلة  ،فيي قبمة

الييكد إلى اليكـ))

(ٔ )

كالصحيح َّ
أف المراد مف البيكت البيكت بعينيا التي

بدال مف
اتخذكىا لممبيت كالسكف كاالحتماء بيا  ،فأيمركا أف يصمكا فييا ن
الصبلة في المساجد ؛ ليأمنكا بطش فرعكف بيـ  ،كأكبر دليؿ عمى ذلؾ َّ
أف
يصح أف
خربيا فرعكف  ،كما ذكر ابف الجكزم نفسو  ،فكيؼ
المساجد قد َّ
ٌ
يأمرىـ ا﵀ بأف يسكنكا الخربات ؟! ككيؼ يصح أف يأمرىـ ا﵀ سبحانو بأف

يسكنكا في المساجد  ،كقد تكعدىـ فرعكف مف الصبلة فييا ؟!
(في بي و
كجاء في تفسير الشاىد الثاني ً :
كت أًىذ ىف المَّوي أىف تيٍرفى ىع ىكيي ٍذ ىك ىر
يي
ً
اس يموي) أنَّو اختمؼ في تأكيؿ البيكت في ىذه اآلية عمى قكليف :
فييىا ٍ
أحدىما َّ :أنيا المساجد  ،كالثاني َّ :أنيا بيكت أزكاج النبي صمى ا﵀ عميو
كسمـ

(ٕ)

أف البيكت غير المساجد  ،ك َّ
كىذا يعني َّ
أف لكؿ منيما داللتو  ،فإذا

كانت ىذه ىي الحقيقة كما جاء في التفسير  ،فكيؼ يصح جعؿ المساجد

(ُ ) زاد المسير ِّْ-ُْ/
(ِ ) ينظر  :جامع البياف لمطبرم ُٖ ُِٕ/كزاد المسير ّٖٓٔ/
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أحد كجكه البيكت ؟! فيككف مف التحريؼ الظاىر جعؿ إحداىما بمعنى الثانية

 ،أك كجينا ليا
كجعمكا البيكت في الكجو الحادم عشر بمعنى الخياـ  ،كالفساطيط ،
في قكلو تعالى ( :ك ىج ىع ىؿ لى يكـ ّْمف يجمي ً
كد األ ٍىن ىع ًاـ يبييكتنا) كالخياـ كالفساطيط
ى
معناىا معركؼ  ،كىي نكع مف البيكت  ،أك ىي مف معاني البيكت الخاصة
 ،كالقرآف الكريـ عبَّر عنيا بمفظ البيكت  ،لئلشارة إلى َّأنو ينطبؽ عمييا معنى
البيكت ؛ كالقصد مف ذلؾ تذكير المخاطبيف بأنَّيا بيذا المعنى العاـ نعمة
يجب عمييـ شكرىا  ،فجعميا بمعنى الخياـ كالفساطيط يمغي ىذا القصد ،

كىك نكع مف اليدـ الذم يناؿ مف مقاصد القرآف الكريـ كمف فصاحتو كدقة

تعبيره  ،كما َّأنو يي ُّ
عد مف التحريؼ الظاىر ىج ٍع يؿ العاـ بمعنى مف معانيو
الخاصة  ،أك بمعنى نكع مف أنكاعو  ،كىذا ما ينطبؽ عمى كؿ كجكه البيت
كعمى كؿ كجو مف كجكه األلفاظ المختمقة بطريقة الدراسة المعككسة

كجعمكا البيكت في الكجو الخامس عشر بمعنى السجكف  ،في قكلو
ً
ً ً
ًَّ ً
استى ٍش ًي يدكٍا ىعمى ٍي ًي َّف أ ٍىرىبعةن ّْمن يك ٍـ فىًإف
(كالبلتي ىيأٍت ى
يف اٍلفىاح ىشةى مف ّْن ىسآئ يك ٍـ فى ٍ
تعالى  :ى
ً
ً
ً
ت أ ٍىك ىي ٍج ىع ىؿ المٌوي لىيي َّف ىسبًيبلن)
اى َّف اٍل ىم ٍك ي
كى َّف في اٍليبييكت ىحتَّ ىى ىيتىىكفَّ ي
ىش ًي يدكٍا فىأ ٍىمس يك ي
قاؿ ابف فارس (( :السيف كالجيـ كالنكف أصؿ كاحد  ،كىك الحبس ،

سجف فيو اإلنساف  ،قاؿ ا﵀ جؿ ثناؤه
يقاؿ سجنتو ىس ن
جنا  ،كالسّْجف  :المكاف يي ى
ىح ُّ
اؿ ىر ّْ
كننًي
في قصة يكسؼ عميو السبلـ ( :قى ى
ب إًلى َّي ًم َّما ىي ٍد يع ى
ب الس ٍ
ّْج يف أ ى
(ٔ )
ً
ككسر عمى المكضع))
نا
فتحا عمى المصدر ،
إًلى ٍيو){يكسؼ  }ّّ :ييق أر ن
أم  :اسـ مكاف  ،فيذه داللة السجف فأيف ىي مف داللة البيت ؟! فالفرؽ

بينيما ظاىر  ،فيككف مف التحريؼ الظاىر جعؿ أحدىما بمعنى اآلخر  ،أك
كجيا لو  ،فمك أريد معنى السجكف الستي ً
َّ
فأمسككىف في
عمؿ لفظيا كقيؿ :
ن
(ُ ) مقاييس المغة ص َّْ كالمفردات لمراغب ص ِّّ
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لما أراد القرآف معنى البيكت استعمؿ لفظيا كقاؿ :
السجكف  ،لكف َّ
(فىأىم ًس يككى َّف ًفي اٍلبي ً
كت) كىذا ما َّ
أكده جميكر المفسريف  ،قاؿ الزجاج في
ي
يي
ٍ
ً
ً
ً
سف في بيكت َّ
ليف ،
تفسير قكلو تعالى ( :فىأ ٍىمس يك ي
كى َّف في اٍليبييكت) (( يك َّف يي ى
حب ى
إذا أتيف بالفاحشة  ،حتى أنزؿ ا﵀ تبارؾ كتعالى َّ :
اف ىيأٍتًىيانًيىا ًمن يك ٍـ
(كالم ىذ ى
ى
(ٕ)

َّ
فاحبسكىف في البيكت))
كى ىما){النساء )ٔ())}ُٔ :كقاؿ الطبرم ((يقكؿ :
فىآ يذ ي
كقاؿ الكاحدم (( :ككاف ىذا في ابتداء اإلسبلـ  ،المرأة إذا زنت يحبست في
َّ
فخمدكىف محبكسات
البيت حتى تمكت))(ٖ)كقاؿ الزمخشرم (( :قيؿ معناه :
َّ
عقكبتيف في أكؿ اإلسبلـ  ،ثـ ين ًسخ بقكلو تعالى :
في بيكتكـ  ،ككاف ذلؾ
اجمً يدكا يك َّؿ ك ً
(الزانًىيةي ك َّ
َّ
احود ّْم ٍنيي ىما ًم ىئةى ىجٍم ىد وة){النكر  ) ٗ( ))}ِ :كابف
الزانًي فى ٍ
ى
ى
الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب جعؿ البيت بمعنى السجف في
قكلو تعالى ( :فىأىم ًس يككى َّف ًفي اٍلبي ً
كت) (٘) قاؿ في تفسيره (( :قكلو تعالى :
ي
يي
ٍ
(فىأىم ًس يككى َّف ًفي اٍلبي ً
كت) قاؿ ابف عباس  :كانت المرأة إذا زنت يحبًست في
ي
يي
ٍ
()ٙ
البيت حتى تمكت  ،فجعؿ ا﵀ َّ
ليف سبيبلن  ،كىك الجمد كالرجـ))
سجف في السّْجف  ،لكف قد نسجف الجاني في ضيعة ،
فالجاني يي ى
سجنا  ،أك في
سجنا  ،أك في كاد كنجعؿ الكادم عميو ن
كنجعؿ الضيعة عميو ن

سجنا  ،أك في مسجد كنجعؿ المسجد عميو
مدرسة كنجعؿ المدرسة عميو
ن
سجف الجناة في بيكتيـ التي يسكنكنيا  ،أك في بيكت غيرىـ
ن
سجنا  ،كقد يي ى
(ُ ) معاني القرآف كاعرابو ُ. ُُٖ/
(ِ ) جامع البياف ِّْٔ/
(ّ ) الكسيط ِِٓ/
(ْ ) الكشاؼ ُْٕٕ/
(ٓ ) ينظر  :نزىة األعيف ص ٖٕ كمنتخب قرة العيكف ص ٕٗ
(ٔ ) زاد المسير ِِّ/
419

سجنا عمييـ  ،كما قاؿ البيضاكم في تفسير قكلو تعالى :
جعؿ ىذه البيكت ن
كتي ى
(فىأىم ًس يككى َّف ًفي اٍلبي ً
َّ
سجنا
((فاحبسكىف في البيكت  ،كاجعمكىا
كت) :
ن
ي
يي
ٍ
(ٔ)
َّ
عمييف)) فالزانية كانت في أكؿ اإلسبلـ تيسجف في البيت ال في السجف ؛
َّ
الم ىخصَّص لسجف الجناة  ،لـ يكف قد
الم ىع ُّد ك ي
ألف السّْجف الذم ىك المكاف ي
بني بعد  ،قاؿ القرطبي (( :قكلو تعالى ( :فىأىم ًس يككى َّف ًفي اٍلبي ً
كت) ىذه أكؿ
ي
يي
ٍ
ي ى
عقكبات الزناة  ،ككاف ىذا في ابتداء اإلسبلـ َََكىذا اإلمساؾ كالحبس في

قكتيـ
البيكت كاف في صدر اإلسبلـ قبؿ أف يكثر الجناة َّ ،
فمما كثركا كخشي ٌ
(ٕ)
اتّْ ًخذ ليـ سجف  ،قالو ابف العربي))

كجعمكا البيت في الكجو السادس عشر بمعنى العش في قكلو تعالى :
ىف اتَّ ًخًذم ًم ىف اٍل ًج ىب ً
اؿ يبييكتنا ك ًم ىف َّ
الن ٍح ًؿ أ ً
ُّؾ إًلىى َّ
الش ىج ًر ىك ًم َّما
(كأ ٍىك ىحى ىرب ى
ى
ى
ًَّ
يف اتَّ ىخ يذكا ًمف يد ً
كف المَّ ًو
(مثى يؿ الذ ى
ىي ٍع ًر يش ى
كف) يعني  :األعشاش  ،كقكلو تعالى  :ى
ت اٍلعن ىكب ً
ً
كت لى ٍك ىك يانكا
أ ٍىكلً ىياء ىك ىمثى ًؿ اٍل ىعن ىكيبك ًت اتَّ ىخ ىذ ٍ
ت ىب ٍيتنا ىكًا َّف أ ٍىك ىى ىف اٍليبييكت لىىب ٍي ي ى ي
نسجت ِّ
عشا
كف) أم :
ٍ
ىي ٍعمى يم ى
((الع ُّ
ش ما يتخذه الطائر في رؤكس األشجار لمتفريخ ،
قاؿ الخميؿ :
ي
كشجرة ىع َّشة  :دقيقة القضباف متفرقتياَََكرجؿ ىع ّّ
ش  :دقيؽ عظاـ اليديف
كالرجميف))(ٖ)كقاؿ ابف فارس ((العيف كالشيف أصؿ كاحد صحيح يدؿ عمى قمة

الع ُّ
ش لمغراب عمى الشجرة  ،ككذلؾ لغيره مف الطير
كدقةَََكمف ىذا الباب ي
يعتش َّ ،
ُّ
َّ
كعشش الطائر  :اتخذ
اعتش الطائر
 ،كالجمع ًع ىش ىشة  ،كيقاؿ :

(ُ ) أنكار التنزيؿ ِٔٓ/
(ِ ) الجامع ألحكاـ القرآف ْٓٔ/
(ّ ) العيف ص ّٕٔ
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ش ال يكاد ُّ
ِّ
ألف ال يع َّ
إف ىذا قياس الباب ؛ َّ
عشاَََكاَّنما قمنا َّ
يعتشو الطائر ٌإال
(ٔ)
مف دقيؽ الفضباف كاألغصاف))
فالعش ىذا تعريفو  ،كقد تقدـ تعريؼ البيت  ،كالقرآف الكريـ ذكر
ي
البيت بمفظو ؛ َّ
ألنو أراد داللة البيت ال داللة العش  ،كالفرؽ ظاىر بينيما
فجعمو بمعناه تحريؼ ظاىر لممعنى المراد

كجعمكا البيت في الكجو السابع عشر بمعنى الكيكؼ كالغيراف  ،في
ًً
ً
كف ًم ىف اٍل ًج ىب ً
يف) كالكيكؼ كالغيراف
اؿ يبييكتنا آمن ى
(ك ىك يانكٍا ىي ٍنحتي ى
قكلو تعالى  :ى
معناىا معركؼ  ،كىي نكع مف البيكت  ،كالقرآف الكريـ عبَّر عنيا بمفظ

البيكت  ،لئلشارة إلى َّأنو ينطبؽ عمييا معنى البيكت ؛ كالقصد مف ذلؾ

تذكير المخاطبيف َّ
بأنيا بيذا المعنى العاـ نعمة يجب عمييـ شكرىا  ،فجعميا
بمعنى الكيكؼ كالغيراف يمغي ىذا القصد  ،كىك نكع مف اليدـ الذم يناؿ مف

مقاصد القرآف الكريـ كمف فصاحتو كدقة تعبيره  ،كما َّأنو يي ُّ
عد مف التحريؼ
الظاىر ىج ٍع يؿ المفظ العاـ بمعنى أحد أنكاعو
كجعمكا البيكت في الكجو العشريف بمعني الخانات  ،في قكلو تعالى :
كن وة) ((كالخاف  :الحانكت  ،أك
(لٍَّي ىس ىعمىٍي يك ٍـ يج ىن ه
اح أىف تى ٍد يخميكا يبييكتنا ىغ ٍي ىر ىم ٍس يك ى
صاحبو  ،فارسي يم ىع َّرب))(ٕ) ((كالحانكت  :فاعكؿ  ،مف حنت  ،كقد غمب
الخمار)) (ٖ) قاؿ الطبرم في تفسير قكلو تعالى ( :لٍَّي ىس ىعمى ٍي يك ٍـ
عمى دكاف َّ
اح أىف تى ٍد يخميكا بيكتنا ىغ ٍير مس يك ى و
أم البيكت عنى ؟
يج ىن ه
يي
ى ىٍ
كنة) ((ثـ اختمفكا في ذلؾ ٌ
فقاؿ بعضيـ  :عنى بيا الخانات كالبيكت المبنية بالطرؽ التي ليس بيا

لمارة الطريؽ كالسابمة ؛ ليأككا إلييا كيؤككا إلييا
سكاف معركفكف  ،كاَّنما يبنيت َّ
(ُ ) مقاييس المغة ص َٕٔ
(ِ ) تاج العركس ِّْٕٔ/
(ّ ) تاج العركس ِّْٖ/
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أمتعتيـَََكقاؿ آخركف  :ىي بيكت مكةَََكقاؿ آخركف  :ىي البيكت

الخربةَََكقاؿ آخركف  :بؿ عنى بذلؾ بيكت التجار التي فييا أمتعة
الناس))

(ٔ)

فالمراد إذف مف البيكت معناىا  ،أم  :البيكت بعينيا  ،حتى ابف

الجكزم الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب جعؿ البيكت بمعنى الخانات في قكلو
و (ٕ)
(بييكتنا ىغ ٍي ىر
(بييكتنا ىغ ٍي ىر ىم ٍس يك ى
كنة) قاؿ في تفسيره (( :قكلو تعالى  :ي
تعالى  :ي
كن وة) فييا خمسة أقكاؿ  :أحدىا َّ :أنيا الخانات  ،كالبيكت المبنية لمسابمة
ىم ٍس يك ى
؛ ليأككا إلييا  ،كيؤككا أمتعتيـ

كالثاني َّ :أنيا البيكت الخربة  ،كالمتاع  :قضاء الحاجة فييا مف

الغائط كالبكؿ

كالثالث َّ :أنيا بيكت مكة

كالرابع  :حكانيت التجار التي في األسكاؽ

كالخامس َّ :أنيا جميع البيكت التي ال ساكف ليا ؛ َّ
ألف االستئذاف

َّإنما يجعؿ ألجؿ الساكف))
باب التفسير .

(ٖ)

فما قالو ابف الجكزم في باب الكجكه أبطمو في

كالقكؿ الخامس األخير ىك القكؿ الصحيح  ،كىك المعنى المراد

فالخانات نكع مف البيكت  ،كالقرآف الكريـ استعمؿ لفظ البيكت  ،كلـ يستعمؿ

لفظ الخانات ؛ َّ
ألنو أراد البيكت بمعناىا العاـ الذم يشمؿ كؿ أنكاعيا ،
الخانات كغيرىا  ،فجعميا بمعنى الخانات كحدىا تحريؼ ظاىر لداللتيا ،

كىناؾ تحريؼ آخر  ،كىك َّ
أف أصحاب كتب الكجكه الذيف جعمكا البيكت
كن وة) لـ تكف الخانات معنى
(بييكتنا ىغ ٍي ىر ىم ٍس يك ى
بمعنى الخانات في قكلو تعالى  :ي

(ُ ) جامع البياف ُُِّٔ/
(ِ ) ينظر  :نزىة األعيف ص ٖٕ كمنتخب قرة العيكف ص ٕٗ
(ّ ) زاد المسير ّٕٓٔ/
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(بييكتنا)
البيكت كحدىا  ،بؿ ىي معنى التركيب المؤلؼ مف المكصكؼ ي
كن وة) فجعؿ المفظ بمعنى التركيب تحريؼ ظاىر لمعياف ،
كصفتو ى
(غ ٍي ىر ىم ٍس يك ى
كالتفسير السميـ كاألميف َّ
أف ييفسَّر المفظ بذكر األقكاؿ التي قالكىا فيو ،
كاختيار أحدىا  ،ثـ تعيينو كالقطع بو في باب الكجكه يعني التعمد بحجب
األقكاؿ األخرل  ،بؿ يعني االدعاء بعدـ كجكدىا  ،كىذه الطريقة في اختبلؽ

الكجكه إف لـ تدخؿ في باب التحريؼ َّ ،
فإنيا تدخؿ في باب الخيانة العممية

في التفسير .

فالبيت ىك المأكل الذم يأكم إليو اإلنساف أك غيره  ،المحاط بجدراف

كلو سقؼ يظمو  ،فيك اسـ جنس  ،ييطمىؽ عمى كؿ مأكل ييؤكل إليو لممككث
ألم غرض آخر  ،كىذه
فيو  ،طاؿ المككث أـ قصر  ،لممبيت كالسكف  ،أك ٌ
ىي داللتو أينما كرد في كتاب ا﵀  ،فالبيت لفظ عاـ كالكجكه التي تقدـ ذكرىا

التي نسبكىا إليو في الطريقة األكلى ىي أنكاعو كمعانيو الخاصة  ،كجعؿ

المفظ العاـ بمعنى الخاص أك بمعاني أنكاعو يي ُّ
ظاىر لداللتو مف
نا
عد تحريفنا
كىدما لعمكمو مف جية أخرل ؛ ذلؾ بتحكيؿ أنكاعو كمعانيو الخاصة
جية ،
ن

إلى كجكه .

لما جعمكا
ىذا مف جية كمف جية أخرل فإف أصحاب كتب الكجكه َّ

البيت بمعاني ىذه الكجكه  ،يعني َّأنيـ سمكا كشبيكا البيت بيا  ،بينما المراد ،

كما ىك كاضح  ،جعؿ ىذه الكجكه بمعنى البيت  ،أم َّ :
أف المراد تسمية
كتشبيو الكجكه بالبيت  ،ال تسمية كتشبيو البيت بالكجكه  ،فعكسكا المعنى

كالتسمية كالتشبيو  ،كالقكؿ بعكس ما يدؿ عميو التركيب القرآني تحريؼ ظاىر

لداللتو كىدـ لتركيبو

الثانية  :طريقة اإلضافة  :فبيت إبراىيـ عميو السبلـ  ،كبيت محمد

صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،كبيت عزيز مصر  ،كبيت عمراف أبي مكسى ،
كبيكت مف مدر  ،كما جاء في الكجو الثاني  ،كالثالث  ،كالخامس  ،كالسادس
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 ،كالعاشر  ،كقع البيت في ىذه األكجو مضافنا كقد تكرر بمفظو كمعناه  ،فيك
أما األكجو المذككرة فيي معاني المضاؼ إليو ال معاني
البيت بعينو ٌ ،
المضاؼ  ،كالتحريؼ الحاصؿ باتباع ىذه الطريقة أنَّيـ لـ يجعمكا المضاؼ
بمعناه بؿ بمعاني المضاؼ إليو مف أجؿ اختبلؽ الكجكه

الثالثة  :طريقة الترادؼ  :فقد جعمكا البيت في الكجو الثاني عشر

بمعنى المنزؿ  ،كفي الكجو الثالث عشر بمعنى المنزؿ في الجنة  ،قاؿ ابف
فارس (( :النكف كالزام كالبلـ كممة صحيحة تدؿ عمى ىبكط شيء
ككقكعو)) (ٔ ) كقاؿ الراغب (( :النزكؿ في األصؿ ىك انحطاط مف عمك ،
كنزؿ في مكاف كذا حطَّ رحمىو فيو))(ٕ) فالمنزؿ اسـ مكاف لمنزكؿ  ،فكؿ مكاف

أما
سمى من نزال  ،سكاء كاف محاطنا بسياج
كمظمبل بسقؼ أـ ال َّ ،
يي ىنزؿ فيو يي َّ
ن
ّْجا كمسقَّفنا  ،كاذا جاء في كتب المغة كالتفسير َّ
أف
البيت فيك ما كاف يم ىسي ن
البيت يعنى المنزؿ َّ ،
فإنما يقكلكف ذلؾ مف باب تعريؼ المفظ بما يرادفو ،

أم  :تعريفو بالقريب مف معناه  ،فبل يقصدكف َّ
أف المنزؿ يعني البيت بعينو ،

كما ىك الحاؿ في كتب الكجكه ؛ َّ
كجكىا ،
سمى
ألف كجكه المفظ ال يصح أف تي َّ
ن
ٌإال إذا قي و
صد َّأنيا تعني المفظ بعينو  ،كعمى سبيؿ القطع كالتعييف  ،فالمنزؿ
كالمنازؿ غير البيت كالبيكت  ،كالبيت كالبيكت غير المنزؿ كالمنازؿ  ،فجعؿ

أحدىما بمعنى اآلخر في باب الكجكه تحريؼ لداللة كؿ منيما

الح يجرات
الح يجر  ،أك ي
كجعمكا البيكت في الكجو الرابع عشر بمعني ي
اىمًي ً
في قكلو تعالى ( :كقىرف ًفي بيكتً يك َّف كال تىب َّر ٍجف تىب ُّرج اٍلج ً
َّة األكلىى ىكأ ًىق ٍم ىف
ى ى ى ى ى ى
يي
ى ٍى
ىطعف المَّو كرسكلىو إًَّنما ي ًر ي َّ ً ً
ً
ً
يف َّ
الر ٍج ىس
ب ىعن يك يـ ّْ
يد الموي ليي ٍذى ى
الزىكاةى ىكأ ٍ ى ى ى ى ي ي ى ي
الصَّبلةى ىكآت ى

(ُ ) مقاييس المغة ص ْٖٗ
(ِ ) المفردات ص َُُُٓٓ-
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ير {ّّ} كا ٍذ يكرف ما ي ٍتمىى ًفي بيكتً يك َّف ًمف آي ً
ات المَّ ًو
ط ًي نا
ىى ىؿ اٍل ىب ٍي ًت ىكييطىيّْ ىريك ٍـ تى ٍ
أٍ
ٍ ى
يي
ى ٍى ى ي
ً ً
َّ
اف لى ًطيفنا ىخبً نيرا)
ىكاٍلح ٍك ىمة إً َّف الموى ىك ى

الح يجرات جمع يح ٍجرة  ،قاؿ ابف فارس (( :الحاء كالجيـ
الح يجر أك ي
ك ي
(ٔ )
َّ
الح ٍج ىرة
كالراء أصؿ كاحد يمطرد  ،كىك المنع كاإلحاطة عمى الشيء)) ((ك ي
(ٕ )
الح ٍج ىرة في البيت  :لًما يح ّْكط بو
حظيرة اإلبؿ  ،كمنو حجرة الدار)) ((ك ي
عمييا مف الدار  ،أك َّ
ألنيا تمنع ىمف فييا)) (ٖ) أم َّ :
أف الحجرة تعني  :ما
أحاط بالشيء كمنعو مف الخركج  ،فتككف بمعنى الغرفة في البيت  ،فيذا ىك

معنى الحجرة  ،فيي غير معنى البيت  ،فجعؿ البيكت بمعنى الحجرات

تحريؼ ظاىر لداللتيا  ،يضاؼ إلى ذلؾ َّأنو ما الداعي إلى القكؿ بيذا
الكجو ؟!  ،فميس ثمة مسكغ  ،ال لغكم  ،كال داللي  ،كال سياقي يدعك إلى

جعؿ البيكت بمعنى الحجرات ؛ لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير مف جعؿ

ألنو مف الكاضح ِّ
البيكت بيذا المعنى َّ ،
جدا َّأنو أراد مف البيكت البيكت بعينيا
 ،كلـ يدفع أصحاب كتب الكجكه إلى القكؿ بيذا الكجو كغيره ٌإال الكلع في

اختبلقيا .

كالمنزؿ  ،كالمنزؿ في الجنة  ،كالحجر أك الحجرات قريبة مف معنى

البيت  ،كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في باب

الكجكه

الرابعة  :عدـ تحرم الصكاب كالدقة في التفسير  :فقد جعؿ

الدامغاني البيت في الكجو التاسع عشر يعني الممؾ  ،في قكلو تعالى :
(ُ ) مقاييس المغة ص ِّٗ
(ِ ) الص ػ ػػحاح لمج ػ ػػكىرم ص ُِّ كت ػ ػػاج الع ػ ػػركس َُ ِْٖ/كينظ ػ ػػر  :تي ػ ػػذيب المغ ػ ػػة
ُْٕٗ/
(ّ ) عمدة الحفاظ ُّٕٔ/
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ً ً َّ ً
ً
ً
َّ ً
اؿ
ت لى ىؾ قى ى
اب ىكقىالى ٍ
ت ىى ٍي ى
(كىرىاكىدتٍوي التي يى ىك في ىب ٍيتيىا ىعف نَّ ٍفسو ىك ىغمقىت األ ٍىب ىك ى
ى
َّ ً
ً
المٍمؾ  :كؿ ما يي ٍممىؾ
ىم ىعا ىذ المٌ ًو إًَّنوي ىربّْي أ ٍ
ام إًَّنوي الى يي ٍفم يح الظال يم ى
ىح ىس ىف ىمثٍ ىك ى
كف) ك ي
أف ً
صرؼ فيو(ٔ) لـ أجد في كتب التفسير مف ذكر َّ
(في ىب ٍيتًيىا) يعني  :في
كيتى َّ
ي
يمٍمكيا ؛ َّ
ألف كؿ ببلد مصر كانت يمٍمؾ امرأة العزيز ؛ فكيؼ يصح إرادة ىذا
المعنى في ىذا السياؽ ؟! كأيف ذىب الدامغاني بقكلو تعالى َّ ً
اب
(ك ىغمقىت األ ٍىب ىك ى
ى
فأم أبكاب أغمقت ؟! أليس أبكاب بيتيا ؟! َّ
ألنو مف الكاضح
ىكقىالى ٍ
ت ىى ٍي ى
ت لى ىؾ) ٌ
ِّ
جدا َّأنيا راكدتو في بيتيا المحجكب عف أنظار الناس  ،حتى َّإنو لك جاءت

اآلية بمفظ يمٍمكيا لفيسّْر َّأنو أراد بيتيا.
الجف أصمو الستر  ،ك ً
الجف  :قاؿ العسكرم ُّ (( :
الجَّنة :
ُّٖٔ -

السبلح ؛ َّ
ألنيا تستر عكرة صاحبو عف قرنو  ...كالمجنكف  :المستكر عمى

الجف في القرآف عمى كجييف :
عقمو ...ك ٌ
األكؿ  :المبلئكة  ،قاؿ ا﵀ تعالى  ( :ىك ىج ىعميكٍا لًمٌ ًو يش ىرىكاء اٍل ًج َّف){األنعاـ
 }ََُ :يعنػػي المبلئكػػة  ،كذلػػؾ َّأنيػػـ كػػانكا عبػػدكىا  ،كسػ َّػماىـ ًجِّنػػا ؛ َّ
ألنيػػـ
مستكركف عف األبصار  ،كذكر بعض المفسريف َّأنيـ الج ُّػف  ،كليسػكا بمبلئكػة

 ،ككانت العرب تعبد َّ
الجف .

الثػػاني  :الجػػف المعػػركؼ مػػف غيػػر خػػبلؼ  ،قػػاؿ ا﵀ تعػػالى  ( :ىك ىمػػا
األنس إً ٌال ًل ىي ٍعيب يد ً
كف){الذاريات  }ٓٔ :كيجكز أف تػدخؿ المبلئكػة
ىخمى ٍق ي
ت اٍل ًج َّف ىك ى
(ِ)
في ذلؾ))
الجف بعينػو ،
الجف المعركؼ  ،أم  :ىك ٌ
فالجف في الكجو الثاني ىك ٌ
ٌ
الجف في الكجو األكؿ فإذا صح َّأنو قصد بيـ المبلئكة  ،فيك كجو مختمؽ
َّ
أما ٌ
عف طريؽ دراستو دراسة معككسة َّ ،
ألف القرآف الكريـ لـ ييس ّْػـ الجػف بالمبلئكػة

(ُ ) ينظر  :مقاييس المغة ص ُٕٖ كلساف العرب ُُِْٔ/
(ٕ) اٌٛجةةةٚ ٖٛإٌظةةةائش ص ٕ٠ٚ ٕٔٓ-ٔٔ4ظةةةش  :اٌٛجةةةٚ ٖٛإٌظةةةائش ٌٍةةةذاِغأ ٟص ٔ٘4
ٔٚض٘ج األع ٓ١ص ٕ. 4
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كمػػا فعػػؿ العسػػكرم  ،كاَّنمػػا سػػمى المبلئكػػة بػػالجف ؛ َّ
ألنيػػـ مسػػتكركف مػػثميـ ،

كىػػذا مػػا صػ َّػرح بػػو العسػػكرم نفسػػو بقكلػػو المػػذككر (( :يعنػػي المبلئكػػة  ،كذلػػؾ
كسماىـ ًجِّنا ؛ َّ
ألنيـ مستكركف عف األبصار))
َّأنيـ كانكا عبدكىا َّ ،

ٗٔ-الجنود  :ذكر أصحاب كتب الكجكه َّ
أف الجنكد في القرآف عمى

خمسة أكجو :

كت
األكؿ  :الجمكع  ،كقكلو تعالى ( :قىاليكٍا الى طىاقىةى لىىنا اٍل ىي ٍكىـ بً ىجالي ى
ك يج ً
نكده){البقرة }ِْٗ :
ى
الثاني  :الذرية ذرية إبميس  ،كقكلو تعالى ( :كجين ي ً
يس
ىي
كد إًٍبم ى
كف){الشعراء }ٗٓ :
أٍ
ىج ىم يع ى

ّْؾ إًال
كد ىرب ى
(ك ىما ىي ٍعمى يـ يجين ى
الثالث  :الخمؽ أك المبلئكة  ،كقكلو تعالى  :ى
يى ىك){المدثر }ُّ :

ند ىنا لىيي يـ
(كًا َّف يج ى
الرابع  :الرسؿ كالمؤمنكف  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
كف){الصافات }ُّٕ :
اٍل ىغاليب ى

كف ىم ٍف
الخامس  :الناصر أك الناصركف  ،كقكلو تعالى ( :فى ىس ىي ٍعمى يم ى
(ٔ)
ندا){مريـ }ٕٓ :
ؼ يج ن
ىض ىع ي
يى ىك ىشّّر َّم ىك نانا ىكأ ٍ
قاؿ ابف فارس (( :الجيـ كالنكف كالداؿ يدؿ عمى التجمع كالنصرة ،
يقاؿ  :ىـ جنده  ،أم  :أعكانو كأنصاره))

كالجند  :العسكر))

(ٖ)

(ٕ)

((كالجند  :األعكاف كاألنصار ،

جمع عمى أجناد
الم ىع ُّد لمقتاؿَََ ي
كي ى
فػ(الجند  :العسكر ي

(ُ ) ينظر  :كجكه القرآف ص ُْٓ كالكجػكه كالنظػائر لمػدامغاني ص َُٔ كنزىػة األعػيف
ص ّٗ
(ِ ) مقاييس المغة ص ُٕٕ
(ّ ) لساف العرب ُِّْ-ُِّ/
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ّْؾ إًال يى ىك){المدثر  }ُّ :أم :
كد ىرب ى
(ك ىما ىي ٍعمى يـ يجين ى
كجنكد  ،قاؿ تعالى  :ى
(ٔ)
خبلئقو التي إف أراد أف ييمؾ بيا مف يشاء أىمكتو))
األكجو المذككرة المنسكبة إلى الجنكد مختمقة بطريقتيف :

األكلى  :طريقة الدراسة المعككسة  :فقد اختمؽ أصحاب كتب الكجكه

الكجو الثاني  ،كالثالث  ،كالرابع  ،كالخامس  ،بدراستيا دراسة معككسة  ،ذلؾ

أف المراد جعؿ ىذه األكجو
بجعؿ الجنكد بمعاني ىذه األكجو  ،في حيف ٌ
بمعنى الجنكد  ،فيي إذف جميعيا كجو كاحد  ،ىذا إف صحت ىذه األكجو ،
كاال فالجنكد أينما كرد في كتاب ا﵀ يعني الجنكد بعينو  ،كالتحريؼ الحاصؿ

ٌأنيـ لـ يجعمكا الجنكد بمعناه بؿ بمعاني المكصكفات بو
فقد ىج ىعمكا الجنكد في الكجو الثاني بمعنى ذرية إبميس في قكلو
تعالى ( :كجين ي ً
كف) أيف داللة الجنكد مف داللة الذرية ؟! فجعميا
يس أ ٍ
ىي
ىج ىم يع ى
كد إًٍبم ى
بمعناىا تحريؼ ظاىر لداللتيا  ،ىذا مف جانب  ،كمف جانب آخر َّ
فإف
الجنكد أعـ مف الذرية  ،أم  :يمكف إطبلؽ الجنكد عمى الذرية كغيرىـ ،
كىذا ما جاء في كتب التفسير  ،قاؿ الطبرم (( :كقكلو ( :كجين ي ً
يس
ىي
كد إًٍبم ى
كف) ((كجنكد  :كؿ مف كاف مف أتباعو  ،مف ذريتو كاف  ،أك مف ذرية
أٍ
ىج ىم يع ى
آدـ)) (ٕ ) كقاؿ الزمخشرم (( :شياطينو  ،أك متبعكه مف عصاة الجف
كاإلنس)) (ٖ) كقاؿ ابف عطية ((( :كجين ي ً
يس) نسمو  ،ككؿ مف يتبعو ؛
ىي
كد إًٍبم ى
ألنيـ جند لو كأعكاف))(ٗ) كقاؿ أبك حياف األندلسي ((( :كجين ي ً
َّ
يس) قبيمو
ىي
كد إًٍبم ى

(ُ ) عمدة الحفاظ ُّْٕ/
(ِ ) جامع البياف َُُّٗ/
(ّ ) الكشاؼ ُِّّ/
(ْ ) المحرر الكجيز ِّْٔ/
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 ،ككؿ مف يتبعو  ،فيك جند لو كعكف)) (ٔ) حتى ابف الجكزم الذم قاؿ في
باب الكجكه في قكلو تعالى ( :كجين ي ً
يس) (( :أراد ذريتو كىـ
ىي
كد إًٍبم ى
الشياطيف)) (ٕ ) قاؿ في تفسيره ((( :كجين ي ً
يس) أتباعو مف اإلنس
ىي
كد إًٍبم ى
(ٖ)
كن ىنبّْو عمى ما نبَّينا عميو مف فبؿ َّ
أف زاد المسير ىك مف مؤلفات
الجف))
ي
ك ٌ
ابف الجكزم التي صنفيا في آخر حياتو  ،كقد ألفو بعد كتابيو  :النزىة

كالمنتخب  ،فميس المراد إذف مف جنكد إبميس  :ذريتو فحسب كما قاؿ

أصحاب كتب الكجكه  ،بؿ المراد مف جنكده ثبلثة أصناؼ  :ذريتو كىـ

الشياطيف  ،كمتبعكه مف عصاة اإلنس  ،كمتبعكه مف عصاة الجف .

كجعؿ الحيرم الجنكد في الكجو الثالث بمعنى الخمؽ في قكلو تعالى

ّْؾ إًال يى ىك) كجعؿ الدامغاني كابف الجكزم
كد ىرب ى
(ك ىما ىي ٍعمى يـ يجين ى
في قكلو تعالى  :ى
كد
(جين ى
الجنكد في ىذه اآلية بمعنى المبلئكة  ،قاؿ ابف عاشكر في تفسير ي
ّْؾ) (( :كالجنكد  :جمع جند  ،كىك اسـ لجماعة الجيش  ،كاستعير ىنا
ىرب ى
(ٗ)

لممخمكقات التي جعميا ا﵀ لتنفيذ أمره لمشابيتيا الجنكد في تنفيذ األمر))
كؿ خمؽ ا﵀ َّ ،
ألف َّ
فالمراد مف الجنكد ىنا الجنكد بعينيا ؛ َّ
ككؿ مبلئكتو ىـ
جند ا﵀  ،كالقرآف الكريـ أراد أف يذكرىـ في ىذه اآلية بصفة الجندية  ،ال

بصفة الخٍمقية  ،كالمبلئكية .

كجعمكا الجند في الكجو الرابع بمعنى  :الرسؿ كالمؤمنكف  ،في قكلو
ً
أيضا صفة الجندية ال صفة
(كًا َّف يج ى
كف) كالمراد ىنا ن
ند ىنا لىيي يـ اٍل ىغاليب ى
تعالى  :ى
الرسالة كاإليماف  ،قاؿ ابف عطية في تفسير اآلية (( :كجند ا﵀ ىـ الغزاة ؛

(ُ ) البحر المحيط ّٕٓ/
(ِ ) نزىة األعيف ص ّٗ
(ّ ) زاد المسير ْٔٓ/
(ْ ) التحرير كالتنكير ِِٕٗٗ/
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لتككف كممات ا﵀ ىي العميا ،كقاؿ عمي بف أبي طالب  :جند ا﵀ في السماء

المبلئكة  ،كفي األرض الغزاة))

(ٔ)

كجعمكه في الكجو الخامس بمعنى  :الناصر أك الناصركف  ،في قكلو

ندا) قاؿ ابف الجكزم :
ؼ يج ن
ىض ىع ي
كف ىم ٍف يى ىك ىشّّر َّم ىك نانا ىكأ ٍ
تعالى ( :فى ىس ىي ٍعمى يم ى
((الخامس  :الناصركف  ،كمنو قكلو تعالى  :في سكرة مريـ {اآلية }ٕٓ :
(ٕ)

أمرا))
نا
ندا) أراد
ؼ يج ن
ىض ىع ي
كف ىم ٍف يى ىك ىشّّر َّم ىك نانا ىكأ ٍ
(فى ىس ىي ٍعمى يم ى
ناصر  ،كقيؿ ن
ما الداعي لجعؿ (الجند) بمعنى الناصر ّّ ،
ككؿ منيما معناه معركؼ
كظاىر ؟! فيا ىك ابف الجكزم نفسو الذم جعؿ (الجند) في النزىة بمعنى

ندا) جندىـ أـ جند
ؼ يج ن
ىض ىع ي
(((كأ ٍ
الناصر  ،أك األمر  ،قاؿ في تفسيره  :ى
رسكؿ ا﵀)) (ٖ) ففسَّر الجند بمفظو ؛ َّ
ألف داللتو معركفة  ،فجعمو بمعنى لفظ

آخر تحريؼ ظاىر لداللتو

الثانية  :طريقة الترادؼ  :فقد جعؿ أصحاب كتب الكجكه الجنكد في

كت
الكجو األكؿ بمعنى الجمكع في قكلو تعالى ( :قىاليكٍا الى ى
طاقىةى لىىنا اٍل ىي ٍكىـ بً ىجالي ى
نكده) كقكلو تعالى  ( :ىفمىىنأٍتًىيَّنيـ بً يجين و
ك يج ً
كد ال ًقىب ىؿ لىييـ بًيىا) َّ
تقدـ تعريؼ الجنكد
يٍ
ى
َّ
أما الجمكع فقد قاؿ ابف فارس (( :الجيـ كالميـ
الم ىع ُّد لمقتاؿ َّ ،
بأنيا العسكر ي
كالعيف أصؿ كاحد ُّ
تضاـ الشيء)) (ٗ ) ((كالجمع  :المجتمعكف ،
يدؿ عمى
ٌ
كجمعو جمكعَََكقد استعممكا ذلؾ في غير الناس  ،حتى قالكا جماعة
الشجر  ،كجماعة النبات))

(٘)

فالفرؽ بيّْف بيف الجنكد كالجمكع  ،كما َّأنو ال

(ُ ) المحرر الكجيز البف عطية َْْٗ/
(ِ ) نزىة األعيف ص ّٗ
(ّ ) زاد المسير ُِٓٗ/
(ْ ) مقاييس المغة ص ُٕٓ
(ٓ ) لساف العرب ُّٗٔ/
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داعي لمقكؿ بيذا الكجو ؛ لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير مف قاؿ بو أك بغيره

في الشاىديف المذككريف ؛ َّ
ألف األلفاظ تي ىع َّرؼ في كتب التفسير ؛ إليضاح
معناىا  ،ال عمى َّأنيا تعني المفظ بعينو كعمى سبيؿ القطع كالتعييف  ،كما ىك
الحاؿ في كتب الكجكه  ،كالجنكد معناه كاضح ال يحتاج إلى إيضاح  ،فجعؿ

الجنكد بمعنى الجمكع في باب الكجكه تحريؼ لداللتو

كالقرآف الكريـ ال يذكر لفظنا ٌإال إلرادة معناه مف دكف معنى غيره مف

األلفاظ  ،فمك أراد داللة الجمع في الكجو األكؿ في قكلو تعالى ( :قىاليكٍا الى
كت ك يج ً
ً
نكده) الستعمؿ لفظو  ،كما استعممو في قكلو
ى
طاقىةى لىىنا اٍل ىي ٍكىـ ب ىجالي ى ى
ً ًَّ
استىىزلَّيـ َّ
يف تىكلَّكٍا ًمن يكـ ىيكـ اٍلتىقىى اٍل ىج ٍم ىع ً ً
اف
الش ٍيطى ي
تعالى ( :إ َّف الذ ى ى ٍ
اف إَّن ىما ٍ ي ي
ٍ ٍى
ُّ
بًىب ٍع ً
كف
(سيي ٍي ىزيـ اٍل ىج ٍمعي ىكيي ىكل ى
ض ىما ىك ىسيبكٍا){آؿ عمراف  }ُٓٓ :ككقكلو تعالى  :ى

ُّ
الديب ىر){القمر  }ْٓ :كالمراد ما جمعكا .
كد
(ك يجين ي
كلك أراد داللة الذرية في الكجو الثاني في قكلو تعالى  :ى
ً
كف) الستعمؿ لفظيا  ،كما استعممو في قكلو تعالى ( :أىفىتىتَّ ًخ يذ ى
يس أ ٍ
كنوي
ىج ىم يع ى
إًٍبم ى
ً َّ ً ً
ً
يف ىب ىد نال){الكيؼ }َٓ :
ىكيذّْريَّتىوي أ ٍىكلً ىياء مف يدكنًي ىك يى ٍـ لى يك ٍـ ىع يد ّّك بً ٍئ ىس لمظالم ى
كلك أراد معنى الخمؽ أك المبلئكة في الكجو الثالث في قكلو تعالى :

(ك ىما ىي ٍعمى يـ يجين ى
كد ىرّْب ىؾ إً ٌال يى ىك) الستعمؿ لفظيما  ،كما قاؿ تعالى ( :أىالى لىوي
ى
ً
ؽ ىكاأل ٍىم ير تىىب ىار ىؾ المٌوي ىر ُّ
يف){األعراؼ  }ْٓ :ككما قاؿ تعالى :
اٍل ىخٍم ي
ب اٍل ىعالىم ى
(إً ٍذ تىقيك يؿ لًٍممؤ ًمنًيف أىلىف ي ٍك ًفي يكـ أىف ي ًم َّد يكـ رُّب يكـ بًثىبلىثى ًة آالى و
ؼ ّْم ىف اٍل ىمآلئً ىك ًة
يٍ ى
ي ٍ ى
ى ٍ
صبًيركٍا ىكتىتَّقيكٍا ىكىيأٍتيك يكـ ّْمف فى ٍكًرًى ٍـ ىىػ ىذا يي ٍمًد ٍد يك ٍـ ىرُّب يكـ
يم ىنزلً ى
يف {ُِْ} ىبمىى إًف تى ٍ
ً ً
و
ً
يف){آؿ عمراف }ُِٓ :
بً ىخ ٍم ىسة آالؼ ّْم ىف اٍل ىمآلئ ىكة يم ىس ّْك ًم ى
كلك أراد معنى  :الرسؿ كأتباعيـ في الكجو الرابع في قكلو تعالى :
ً
َّ
(كًا َّف يج ى
ب الموي
كف) الستعمؿ لفظيـ  ،كما قاؿ تعالى  ( :ىكتى ى
ند ىنا لىيي يـ اٍل ىغاليب ى
ى
م ىع ًز هيز){المجادلة }ُِ :
الغمًىب َّف أ ىىنا ىكير يسمًي إً َّف المَّوى قى ًك ّّ
ٍ
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كلك أراد معنى  :الناصر أك الناصركف في الكجو الخامس في قكلو

ندا) الستعمؿ لفظو  ،كما
ؼ يج ن
ىض ىع ي
يى ىك ىشّّر َّم ىك نانا ىكأ ٍ
ؼ
ىض ىع ي
كف ىم ٍف أ ٍ
(حتَّى إً ىذا ىأر ٍىكا ىما يي ى
 :ى
كف فى ىس ىي ٍعمى يم ى
كع يد ى

كف ىم ٍف
تعالى ( :فى ىس ىي ٍعمى يم ى
استعممو في قكلو تعالى
ىن ً
الرد بيا عمى كؿ
اص نار ىكأى ىق ُّؿ ىع ىد ند
ا){الجف  }ِْ :كىذه قاعدة مطردة يمكف ٌ
ٌ
مف ادعى مف أصحاب كتب الكجكه َّ
بأف لفظ كذا في القرآف الكريـ جاء

بمعنى لفظ كذا

٘ٔ-الدائرة  :قاؿ الحيرم  :باب الدائرة عمى ثبلثة أكجو :

أحدىا  :الشدة  ،كقكلو تعالى ( :يقيكليكف ىن ٍخ ىشى أىف تي ً
ص ىيب ىنا
ى ى
ىدآئً ىرةه){المائدة }ِٓ :
ىعر ً
الثاني  :المنقمب  ،كقكلو تعالى ً :
ؽ
اب ىمف ىيتَّ ًخ يذ ىما يي ًنف ي
(كم ىف األ ٍ ى
ى
ً
ً
ً
م ٍغرما كيتىربَّص بً يكـ َّ ً
ً
يـ){التكبة }ٖٗ :
الد ىكائ ىر ىعمى ٍي ًي ٍـ ىدآئ ىرةي الس ٍَّكء ىكالمٌوي ىسميعه ىعم ه
ى ى ن ىى ى ي ي
األر ً
اؿ ينكهح َّر ّْ
ض
(كقى ى
ب ال تى ىذ ٍر ىعمىى ٍ
الثالث  :أحد  ،كقكلو تعالى  :ى
(ٔ)
ً
ً
َّارا){نكح ))}ِٔ :
م ىف اٍل ىكاف ًر ى
يف ىدي ن
صحت فمختمقة بطريقة الدراسة المعككسة ؛
ىذه األكجو الثبلثة إف ٌ
ألنو ليس المراد جعؿ الدائرة بمعانييا كما فعؿ الحيرم  ،بؿ المراد جعميا
ٌ
ألنيا جميعيا بمعنى
جميعيا بمعنى الدائرة  ،فيي إذف جميعيا بمعنى كاحد ؛ ٌ

فإف
الدائرة كليست الدائرة بمعانييا  ،أقكؿ ىذا إف ٌ
صحت ىذه األكجو  ،كا ٌال ٌ
الدائرة لـ ترد ٌإال بمعناىا أينما كردت في كتاب ا﵀  ،كقد كردت بمعناىا
تكس ىعا في الكبلـ .
نا
حقيقة  ،أك
مجاز  ،أك ٌ
قاؿ ابف فارس (( :الداؿ كالكاك كالراء أصؿ كاحد ُّ
يدؿ عمى إحداؽ
الشيء بالشيء مف حكاليو  ...كيقاؿ  :دارت بو الدكائر  ،أم  :الحاالت

أحدقت بيـ  ،كالدار أصميا الكاك  ،كالدار القبيمة  ،قاؿ رسكؿ ا﵀
المكركىة
ٍ
(ُ ) كجكه القرآف ص ََِِٖٗ-
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صمى ا﵀ عميو كسمـ  :أال أينبئكـ بخير دكر األنصار  ،أراد بذلؾ القبائؿ ،

ني فييا مسجد  ،أم  :لـ تبؽ
كمف ذلؾ الحديث اآلخر  ،فمـ تبؽ دار ٌإال يب ى
(ٔ)
قبيمة))

اعتبار بدكرانيا الذم ليا بالحائط ،
نا
كقاؿ الراغب (( :الدار المنزؿ
دار  ،كالدنيا كما
الص ٍقع نا
سمى البمدة نا
دار  ،ك َّ
كقيؿ دارة كجمعيا ديار  ،ثـ تي َّ

دار  ...كالدكرة كالدائرة في المكركه  ،كما يقاؿ ىدكلة في المحبكب ،
ىي نا
كقكلو تعالى (يقيكليكف ىن ٍخ ىشى أىف تي ً
ص ىيب ىنا ىدآئً ىرةه){المائدة  }ِٓ :كقكلو تعالى :
ى ى
ً
ً
َّص بً يكـ َّ
الد ىكائ ىر ىعمى ٍي ًي ٍـ ىدآئ ىرةي الس ٍَّكًء){التكبة  }ٖٗ :أم  :يحيط بيـ
(كىيتىىرب ي
ي
ى
(ٕ)
السكء إحاطة الدائرة بمف فييا  ،فبل سبيؿ إلى االنفكاؾ منو بكجو))
الدار ً
ً
األخ ىرةي){القصص }ّٖ :
كقاؿ الحمبي (( :قكلو تعالى ( :تٍم ىؾ َّ ي
دار لدكراف أىميا بيا  ،أك لدكرانيا ىي بأىميا ،
يت نا
ىي المنزؿ  ،يس ّْم ٍ

كاحاطتيا بيـ  ...كتيطمىؽ  ،كيراد بيا البمد كالضّْيع  ،كالدنيا كمٌيا  ،كمنو
قيؿ  :دار الدنيا  ،كدار اآلخرة  ،كتطمؽ الدار عمى َّ
الجنة  ،كقكلو تعالى :
(د ىار
(لىيي ٍـ ىد يار َّ
السبلىًـ){األنعاـ  }ُِٕ :كعمى النار  :قاؿ تعالى  :ى
ً
اٍلبك ًار){إبراىيـ ... }ِٖ :قكلو تعالى ( :ال تى ىذر عمىى األر ً ً
يف
ٍ ى
ض م ىف اٍل ىكاف ًر ى
ٍ
ىى

َّارا){نكح  }ِٔ :أم  :ىمف يدكر كيمشي  ،كىك فيعاؿ  ،كأصمو ىد ٍيكار فاعؿ
ىدي ن
َّاال ؛ َّ
ألنو كاف يجب أف يقاؿ  :ىد َّكار  ،كقى َّكاؿ  ،قكلو
 ،كال يجكز أف يككف فىع ن
(عمىٍي ًي ٍـ ىدآئً ىرةي الس ٍَّكًء){التكبة  }ٖٗ :أم  :جعؿ السكء عمييـ بمنزلة
تعالى  :ى
كيعبّْر بالدائرة عف الحادثة الفادحة ،
الدائرة المحيطة  ،فبل انفكاؾ ليـ منيا  ،ي

(ُ ) مقاييس المغة ص َّْ
(ِ ) المفردات ص ُُٖ
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َّص بً يكـ َّ
الد ىكائً ىر){التكبة  }ٖٗ :أم  :ينتظر أف تقع بكـ
(كىيتىىرب ي ي
قاؿ تعالى  :ى
(ٔ)
المصائب))
جعؿ الحيرم الدائرة في الكجو األكؿ بمعنى الشدة في قكلو تعالى :
(يقيكليكف ىن ٍخ ىشى أىف تي ً
ص ىيب ىنا ىدآئً ىرةه) بيَّف أىؿ المغة َّ
أف الدائرة تيطمىؽ عمى كؿ
ى ى
مكركه يحدؽ باإلنساف  ،كيحيط بو مف ّْ
كؿ جكانبو  ،كما تحيط الدائرة

بالشيء  ،كىذا ىك المراد مف استعماليا  ،كبيذا المعنى فهسّْرت في كتب
التفسير  ،قاؿ مقاتؿ ((( :يقيكليكف ىن ٍخ ىشى أىف تي ً
ص ىيب ىنا ىدآئً ىرةه) يعني  :دكلة
ى ى
(ٕ )
ً
(((يقيكليك ىف ىن ٍخ ىشى أىف تيص ىيب ىنا
الييكد عمى المسمميف)) كقاؿ ابف قتيبة  :ى
ىدآئً ىرةه) أم  :يدكر عمينا الدىر بمكركه  ،يعنكف الجدب)) (ٖ) كقاؿ الطبرم :
يبي ؛ لقكلو ّْ :إني أخشى دائرة تصيبني  ،كقاؿ
((يعني  :عبد ا﵀ بف أ ٌ
ُّ
كيغشكف
ني بذلؾ قكـ مف المنافقيف كانكا يناصحكف الييكد ،
آخركف  :بؿ يع ى
المؤمنيف  ،كيقكلكف  :نخشى أف تككف دائرة لمييكد عمى المؤمنيف ...
كالدائرة  :ظيكر المشركيف عمييـ  ،كالصكاب مف القكؿ في ذلؾ عندنا أف

يقاؿ َّ :
إف ذلؾ مف ا﵀ خبر عف ناس مف المنافقيف كانكا يكالكف الييكد

إما لمييكد
كي يغ ُّشكف المؤمنيف  ،كيقكلكف  :نخشى أف تدكر دكائر َّ ،
كالنصارل ى
كالنصارل  ،كا َّما ألىؿ الشرؾ مف عبدة األكثاف أك غيرىـ عمى أىؿ اإلسبلـ
 ،أك تنزؿ بيؤالء المنافيف نازلة  ،فيككف بنا إلييـ حاجة  ...فتأكيؿ الكبلـ

إذف  :فترل يا محمد الذيف في قمكبيـ مرض كشؾ إيماف بنبكتؾ  ،كتصديؽ

ما جئت بو مف عند ربؾ  ،يقكؿ ىؤالء المنافقكف َّ :إنما نسارع فييـ في

(ُ ) عمدة الحفاظ ُِّ-َّ/
(ِ ) تفسير مقاتؿ َُُّ/
(ّ ) تفسير غريب القرآف ص ُْْ
434

عدكنا  ،كيعني
مكاالة ىؤالء الييكد كالنصارل خكفنا مف دائرة تدكر عمينا مف ّْ
بالدائرة َّ
الدكلة  ،كما قاؿ الراجز :

تىيرُّد عنؾ القدر المقدك ار
يعني  :أف تدكؿ لمدىر ىدكلة فنحتاج إلى نصرتيـ إيانا  ،فنحف نكالييـ
(ٔ)
يتـ األمر لمنبي صمى ا﵀ عميو
لذلؾ)) كقاؿ الزجاج (( :أم  :نخشى أالَّ َّ
كدائرات الدىر أف تدك ار

كسمـ  ،كمعنى (دائرة) أم  :يدكر األمر عف حالو التي يككف عمييا))

(ٕ)

كقاؿ

(ٖ)

الكاحدم (( :نخشى أف يدكر الدىر عمينا بمكركه مف جدب  ،أك قحط))
كقاؿ ابف عطية (( :كقكلو تعالى ( :يقيكليكف ىن ٍخ ىشى أىف تي ً
ص ىيب ىنا ىدآئً ىرةه) ك(دائرة)
ى ى
كتسمى
نازلة مف الزماف كحادثة مف الحكادث تحكجنا إلى مكالينا مف الييكد ،
َّ

ىذه األمكر دكائر عمى قديـ الزماف مف حيث الميؿ كالنيار في دكراف َّ ،
فكأف
(دآئً ىرةي
الحادث يدكر بدكرانيا حتى ينزؿ فيمف نزؿ  ،كمنو قكلو تعالى  :ى
ً
َّص بً يكـ َّ
الد ىكائًر){التكبة  }ٖٗ :كمنو قكؿ
(كىيتىىرب ي
ي
الس ٍَّكء){التكبة  }ٖٗ :ى
م  ،كقكؿ اآلخر  :كيعمـ َّ
أف النائبات تدكر ،
الشاعر  :كالدىر باإلنساف دكار ٌ
كقكؿ اآلخر :

تىيرُّد عنؾ القدر المقدك ار
كيعضده قكؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ َّ :
إف الزماف قد استدار))(ٗ) كقاؿ
كدائرات الدىر أف تدك ار

ابف الجكزم (( :كفي المراد بالدائرة قكالف  :أحدىما  :الجدب كالمجاعة ،

كالثاني  :انقبلب الدكلة لمييكد عمى المسمميف))
(ُ ) جامع البياف ّّّٔ-ِّّ/
(ِ ) معاني القرآف كاعرابو لمزجاج ُِْٕ/
(ّ ) الكسيط في تفسير القرآف المجيد ُِٕٗ/
(ْ ) المحرر الكجيز َِِٓ-َِْ/
(ٓ ) زاد المسير ِِِْ/
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(٘)

(ك ًم ىف
ى
الس ٍَّكًء
الشفة

كجعؿ الدائرة في الكجو الثاني بمعنى  :المنقمىب  ،في قكلو تعالى :
ى
ىعر ً
َّص بً يكـ َّ
الد ىكائً ىر ىعمى ٍي ًي ٍـ ىدآئً ىرةي
اب ىمف ىيتَّ ًخ يذ ىما يي ًنف ي
األ ٍ ى
ؽ ىم ٍغ ىرنما ىكىيتىىرب ي ي
ً
ً
ب انقبلب
يـ) قاؿ ابف فارس :
قمبا  ،ك ى
ي
القمى ي
((قمبت الشيء ن
ىكالمٌوي ىسميعه ىعم ه
الشيء كببتيو)) (ٔ ) ((كقمب
كقمبت
 ،كىي قمباء  ،كصاحبيا أقمب ،
ي
ى

َّ
انكب ...
الشيء فانقمب  ،أم :
كقمبت
ظير لبطف ،
نا
حكلو
الشيء َّ :
ي
ى
ى
(ٕ)
كالمنقمىب  :مصير العباد إلى اآلخرة  ...كاالنقبلب  :الرجكع مطمقنا)) فيذا
ىك معنى المنقمب فأيف ىك مف معنى الدائرة التي تيطمىؽ عمى كؿ مكركه
يحدؽ باإلنساف  ،كيحيط بو مف ّْ
كؿ جكانبو  ،كما تحيط الدائرة بالشيء ؟!

كقد فسَّر أىؿ التفسير الدائرة في ىذا الكجو بما فسركا بو الكجو األكؿ  ،قاؿ
َّص بً يكـ َّ
الد ىكائً ىر) يقكؿ  :كينتظركف بكـ الدكائر أف تدكر
(((كىيتىىرب ي ي
الطبرم  :ى
بيا األياـ كالميالي إلى مكركه كنفي محبكب  ،كغمبة عدك لكـ  ،يقكؿ ا﵀
(عمى ٍي ًي ٍـ ىدآئً ىرةي الس ٍَّكًء) جعؿ ا﵀ دائرة السكء عمييـ  ،كنزكؿ
تعالى ذكره  :ى
(عمى ٍي ًي ٍـ ىدآئً ىرةي الس ٍَّكًء) بفتح السيف بمعنى النعت
المكركه بيـ ال عميكـ  ...ى
(ٖ)
(((عمى ٍي ًي ٍـ ىدآئً ىرةي الس ٍَّكًء) يدكر عمييـ
لمدائرة  ،كاف كانت الدائرة مضافة إليو))
ى
َّ
((ك(الد ىكائً ىر) المصائب التي ال مخمص
الببلء كالحزف))(ٗ) كقاؿ ابف عطية
لئلنساف منيا فيي تحيط بو كما تحيط الدائرة  ،كقد يحتمؿ أف تشتؽ مف دكر

الزماف  ،كالمعنى  :ينتظر بكـ ما تأتي بو األياـ كتدكر بو))

(ُ ) مقاييس المغة ص ْٕٕ
(ِ ) لساف العرب ُُِٔٗ/
(ّ ) جامع البياف ُُٗ-ٖ/
(ْ ) الكسيط ُِٓٗ/
(ٓ ) المحرر الكجيز ّّٕ/
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(٘)

فالمراد إذف مف الدائرة في شاىد ىذا الكجو كالذم قبمو الدائرة بعينيا

عمى أ َّنيا تيطمىؽ عمى كؿ مكركه يحدؽ باإلنساف  ،كيحيط بو مف ّْ
كؿ جكانبو ،
كما تحيط الدائرة بالشيء  ،فجعميا بغير ىذا المعنى تحريؼ لداللتيا

(أحدا) في قكلو تعالى :
َّارا) في الكجو الثالث بمعنى :
ن
ى
كج ىع ىؿ (دي ن
ً
ب ال تى ىذر عمىى األر ً ً
اؿ ينكهح َّر ّْ
َّارا) لـ ترد (ديَّار) في
(كقى ى
ٍ ى
ض م ىف اٍل ىكاف ًر ى
ٍ
يف ىدي ن
ى
القرآف الكريـ ٌإال في ىذا المكضع  ،ففي (ديَّار) معنى ال تجده في (أحد) فقد
ً
تقدـ قكؿ الحمبي ((قكلو تعالى ( :ال تى ىذر عمىى األر ً ً
يف
ٍ ى
ض م ىف اٍل ىكاف ًر ى
ٍ
َّارا){نكح  }ِٔ :أم  :ىمف يدكر كيمشي  ،كىك فيعاؿ  ،كأصمو ىد ٍيكار فاعؿ
ىدي ن
َّاال ؛ َّ
ألنو كاف يجب أف يقاؿ  :ىد َّكار  ،كقى َّكاؿ))
 ،كال يجكز أف يككف فىع ن
َّارا)
كىذا ما بيَّنو أىؿ المعاني كالتفسير  ،قاؿ الفراء (( :كقكلو تعالى  :ى
(دي ن
(ٔ)

كىك مف يد ٍر ي
ت  ،كلكنو فيعاؿ مف الدكراف  ،كما ق أر عمر بف الخطاب ( :المٌوي
(ٕ)
ً ً َّ
ت))
َّاـ){البقرة  }ِٓٓ :كىك مف قي ٍم ي
الى إلىػوى إال يى ىك اٍل ىح ُّي اٍلقىي ي
كقاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية (( :كيعني َّ
بالديَّار ىمف يدكر في
ار  ،اجتمعت
األرض  ،فيذىب كيجيء فييا  ،كىك فيعاؿ مف الدكراف ديك نا
الياء كالكاك  ،فسبقت الياء الكاك كىي ساكنة  ،كأيدغمت الكاك فييا  ،كصيرتا

القياـ  ،كاَّنما ىك قيكاـ  ،كالعرب تقكؿ  :ما بيا
ياء مشددة  ،كما قيؿ
الحي ٌ
ٌ
ض ىرىمة  ،يعني بذلؾ كمو :
دكم  ،كال
يب  ،كال ّّ
َّار كال عر ه
صافر  ،كال نافخ ى
ه
دي ه
( ٔ)
ما بيا أحد))(ٖ)  ،فػػ(أحد) أصمو كاحد  ،كىك ((أصؿ يد ٌؿ عمى االنفراد))
(ُ ) عمدة الحفاظ ُِّ-َّ/
(ِ ) معػػاني الق ػرآف ّ ٖٔ/كينظػػر  :تفسػػير غريػػب الق ػرآف البػػف قتيبػػة ص ْٖٖ كمعػػاني
القرآف كاعرابو لمزجاج ٓ َُٖ/كالكشاؼ لمزمخشرم ْ َٖٔ/كالمحػرر الػكجيز البػف عطيػة
ّٕٕٓ/
(ّ ) جامع البياف ُُِٗٗ/
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كقاؿ أبك حاتـ الرازم (( :كقمنا َّ :
إف األحد أكمؿ مف الكاحد  ،أال ترل َّأنؾ

قمت  :فبلف ال يقكـ لو كاحد  ،جاز في المعنى أف يقكـ لو اثناف أك ثبلثة
لك ى
فما فكقيما  ،كاذا قمت  :فبلف ال يقكـ لو أحد  ،فقد جزمت َّأنو ال يقكـ لو
كاحد كال اثناف فما فكقيما  ،كفي األحد خصكصية ليست في الكاحد  ،تقكؿ :

احدا مف الدكاب أك الطير أك الكحش
ليس في الدار كاحد  ،فيجكز أف يككف ك ن
أك اإلنس َّ ،
تعـ الناس كغير الناس  ،كاذا قمت  :ليس في الدار
فكأف الكاحد ٌ
(ٕ)

أحد  ،فيك مخصكص لآلدمييف دكف سائرىـ))

تبيَّف مف تعريؼ (أحد) َّأنو لفظ عاـ يصح أف يكصؼ بو َّ
كؿ آدمي ،

فيك اسـ جنس ييطمىؽ عمى ّْ
كؿ فرد مف الناس  ،ك ّْ
الجف  ،كالمبلئكة  ،ك(ديَّار)
عند أىؿ المغة  ،كما تقدـ  :ىمف يمشي كيدكر  ،كيذىب كيجيء ؛ َّ
ألنو مشتؽ
مف الدكراف  ،ك(عريب) يعني  :عربي  ،قاؿ الخميؿ (( :كاألعاريب جماعة

بي))
بي  ،كما بيا عريب  ،أم  :ما بيا عر ّّ
األعراب  ،كرجؿ عر ّّ

(ٖ)

كقاؿ ابف

فارس (( :العيف كالراء كالباء أصكؿ ثبلثة  ،أحدىا  :اإلنابة  ،كاإلفصاح ،
كاآلخر  :النشاط كطيب النفس  ،كالثالث  :فساد في جسـ أك عضك ...

األمة
فأما َّ
فاألكؿ  ،قكليـ  :أعرب الرجؿ عف نفسو  :إذا بيَّف كأكضح َّ ...

يت عرنبا مف ىذا القياس ؛ َّ
ألف
التي تي َّ
سمى العرب فميس ببعيد أف يككف يس ّْم ٍ
لسانيا أعرب األلسنة  ،كبيانيا أجكد البياف  ...كمما ُّ
أيضا
يدؿ عمى ىذا ن

قكؿ العرب  :ما بيا عريب  ،أم  :ما بيا أحد َّ ،
كأنيـ يريدكف  :ما بيا

أنيس  ،يي ً
عرب عف نفسو))

(ٗ)

كدكم الرعد  ،أك الريح ،
ك(الد ًكمّّ) الصكت ،
ّْ
ى

(ُ ) ينظر  :مقاييس المغة ص ِٗ كص ْْٖٗٗٗ-
(ِ ) الزينة في الكممات اإلسبلمية العربية ِّّ/
(ّ ) العيف ص ُٔٔ
(ْ ) مقاييس المغة ص ٓٔٔٔٔٔ-
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كم
أك النحؿ  ،أك الطير كيقاؿ  :ما بالدار ىد ّّ

(ٔ )

كقكليـ  :ما بيا صافر  ،مف ىذا َّ ،
يصكت))
كأنو
ّْ

ك((الصفير لمطائر ،

(ٕ)

((كما بيا صافر ،

أم  :ما بيا أحد  ،كما يقاؿ  :ما بيا ديَّار  ،كقيؿ  :ما بيا أحد ذك

(ٖ)
َّرىمة  :الجمرة  ،كقيؿ ىي النار نفسيا  ،كقيؿ  :ىي ما َّ
دؽ
صفير)) ((كالض ى
مف الحطب  ،كفي حديث عمي رضي ا﵀ عنو  :ك ً
ا﵀ َّ
لكد معاكية َّأنو ما بقي

ض ىرىمة  ،ىي بالتحريؾ النار  ،كىذا يقاؿ عند المبالغة
مف بني ىاشـ نافخ ى
في اليبلؾ ؛ َّ
ألف الكبير كالصغير ينفخاف النار  ،كأضرـ النار  :إذا أكقدىا ،
(ٗ)

ض ىرىمة  ،أم  :ما بيا أحد))
كما بالدار نافخ ى
َّار ،ن جاز
فكما جاز أف يقاؿ  :ال تذر عمى األرض مف الكافريف دي نا
أف يقاؿ  :ال تذر عمى األرض مف الكافريف عر نيبا  ،أك  :ال تذر عمى

صافر ،
نا
األرض مف الكافريف ىد ّْكيِّا  ،أك  :ال تذر عمى األرض مف الكافريف
ض ىرىمة  ،بؿ جاز أف يقاؿ  :ال
أك  :ال تذر عمى األرض مف الكافريف نافخ ى

إنسانا  ،أك  :ال تذر عمى األرض مف
تذر عمى األرض مف الكافريف
ن
رجبل  ،أك  :ال تذر
الكافريف نا
بشر  ،أك :ال تذر عمى األرض مف الكافريف ن
عمى األرض مف الكافريف آدميِّا  ،لكف ىذا ال يعني َّ
أف ىذه األلفاظ بمعنى
كاحد  ،كاَّنما جاز أف يقع بعضيا مكقع بعض لتقارب معانييا  ،أك َّ
ألف

التركيب مما جازت فيو ىذه المعاني ٍّ ،
فمكؿ منيا داللتو  ،كاذا جعؿ مفسّْر

(أحدا) فيك ال يريد أنَّو يعنيو بعينو  ،كاَّنما يريد إيضاح معناه ،
َّارا) بمعنى ن
(دي ن
كما تيكضَّح المفردات الغريبة  ،كالطبرم نفسو قد بيَّف داللة َّ
الديَّار قبؿ أف
ى
(ُ ) ينظر  :مقاييس المغة ص َّّ َّْ-كلساف العرب ّّٓٔ/
(ِ ) مقاييس المغة البف فارس ص ْٖٖ
(ّ ) لساف العرب ُِٖٓ/
(ْ ) لساف العرب َْٗ/
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العريب  ،ك َّ
أف َّ
يذكر َّ
ض ىرىمة بمعنى أحد
كم  ،كالصافر  ،كنافخ ى
الد ي
الديَّار  ،ك ى
كم
 ،بؿ ىي ليست بمعنى (أحد) بدالالتيا الخاصة  ،فقكلؾ  :ما باألرض ىد ّّ

كم  ،يصدر مف إنس  ،أك ّْ
جف  ،أك ريح  ،أك
 ،يعني نفي ما فييا مف ىد ٍّ
شجر  ،أك طير  ،فيشمؿ النفي َّ
كؿ ما فييا مف حركة  ،كحياة  ،ككذلؾ إذا
أعـ مف قكلؾ  :ما في
قمت  :ما في األرض صافر  ،فيككف ىذا النفي ُّ
ى
األرض أحد ؛ َّ
ألف (أحد) تعني العاقميف فحسب  ،كقكلؾ  :ما في األرض
أخص منيا ؛ َّ
ألف (عريب) يعني العربي الفصيح مف الناس مف
عريب ،
َّ

ض ىرىمة ؛ كقكلؾ  :ما في
دكف غيرىـ  ،ككذلؾ قكلؾ  :ما في األرض نافخ ى
ألنو ليس ُّ
األرض ديَّار َّ ،
كؿ إنساف نافخ ضرمة  ،أك ممف يمشي كيدكر في
األرض  ،ك(أحد) تعني كؿ إنساف ٍّ ،
كممىؾ  ،فيي إذف بمعنى أحد مف
كجف  ،ى
حيث المعنى العاـ َّ ،
لكنيا تفترؽ عف بعضيا في معانييا الخاصة  ،كىي

(أحدا) عمى َّأنو يعنيو ىك
َّارا) بمعنى ن
المقصكدة في القرآف الكريـ  ،فجعؿ (دي ن
التحريؼ بعينو
اؿ ينكهح َّر ّْ
ب
(كقى ى
فإذا راعينا المعنى الخاص المراد يككف قكلو تعالى  :ى
ً
ال تى ىذر عمىى األر ً ً
َّارا) ليس بمعنى  :ال تذر عمييا منيـ
ٍ ى
ض م ىف اٍل ىكاف ًر ى
ٍ
يف ىدي ن
(أحدا) لشمؿ دعاءه باليبلؾ ك ٌؿ إنساف  ،مف دكف
أحدا  ،فمك استعمؿ
ن
ن
َّارا) أصبح المعنى (( :ال تذر عمييا منيـ ىمف
استثناء  ،لكف َّ
لما استعمؿ ى
(دي ن
المسف ،
يدكر كيتحرؾ)) (ٔ) كيذىب كيجيء  ،مف دكف غيرىـ كالشيخ الكبير
ٌ
كالمريض المقعد  ،كالطفؿ الرضيع  ،فيككف دعاء نكح عنى صنؼ الديَّار مف

ألنيـ ُّ
خطر ؛ ك َّ
الناس ؛ َّ
ألنيـ ىـ الذيف ىسعكا أكثر مف غيرىـ إلى الكفر
نا
أشد
 ،كقدركا أكثر مف غيرىـ عمى أذل نكح عميو السبلـ
-ٔٙالدابة  :قاؿ الحيرم (( :الدكاب عمى ثبلثة أكجو :

(ُ ) ركح المعاني لآللكسي ُٖٖٓ/
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أحدىا  :الخميقة مف بني عبد الدار مف بني المشركيف  ،كقكلو تعػالى
ً
ًَّ
( :إً َّف ىش َّر َّ
الد ىك َّ
كف){األنفاؿ }ِِ :
ند المٌ ًو الص ُّ
اب ًع ى
يف الى ىي ٍعقمي ى
ُّـ اٍليب ٍك يـ الذ ى
الثاني  :الخميقة  ،كىي الييكد  ،كقكلو تعػالى ( :إً َّف ىش َّػر ال َّػد ىك ّْ
اب ًعن ىػد
ً ًَّ
كف){األنفاؿ }ٓٓ :
يف ىكفىيركٍا فىيي ٍـ الى يي ٍؤ ًمين ى
المٌو الذ ى
الثال ػ ػػث  :ال ػ ػػدكاب بعيني ػ ػػا  ،كقكل ػ ػػو تع ػ ػػالى ( :كىب ػ ػ َّ
ػث ًفييى ػ ػػا ًم ػ ػػف يك ػ ػ ّْػؿ
ى
(ُ)
ىدآب و
َّة){البقرة ))}ُْٔ :
كالػػدكاب الػػذيف كصػػفيـ ا﵀ بالصػ ٌػـ كالػ يػب ٍكـ فػػي شػػاىد الكجػػو األكؿ ىػػـ
لما التفتكا عف سماع
الكافركف ((كلـ يكف بيـ صمـ  ،كال يب ٍكـ حقيقة  ،كلكنيـ َّ
كالصـ كالبكـ  ،كالعرب تسػمي المعػرض عػف الشػيء
الحؽ كالنطؽ بو  ،كانكا
ّْ
 :أعمػػى  ،كالممتفػػت عػػف سػػماعو  :أصػػـ))(ِ) فمػػف الكاضػػح جػ ِّػدا َّ
أف الػػدكاب
فػ ػػي شػ ػػاىد الكجػ ػػو األكؿ عػ ػػاـ  ،يعنػ ػػي  :كػ ػػؿ قػ ػػكـ ىػ ػػذه صػ ػػفتيـ مػ ػػف الكفػ ػػر

كاإلعراض عف ديف ا﵀  ،فكيؼ تسنى لمحيرم أف يقصره عمػى قػكـ َّ
معينػيف ؟

أليس في ىذا تحريؼ كاضح لكتاب ا﵀ ؟!

ككذلؾ الدكاب في شاىد الكجو الثاني عػاـ  ،يعنػي كػؿ الػذيف كفػركا ،

عمى اختبلؼ ممميـ كقكمياتيـ مف خمؽ آدـ حتى قيػاـ السػاعة  ،فكيػؼ تسػنى

اضحا آخر
أيضا تحريفنا ك ن
لو مرة أخرل أف يقصره عمى الييكد ؟! أك ليس ىذا ن
لكتاب ا﵀ ؟!
كقاؿ الدمغاني (( :تفسير الدابة عمى خمسة أكجو  :األرضػة  ،كالتػي

تخرج آخر الزماف  ،كما خبل اإلنساف كاألنعاـ  ،كما َّ
دب عمى كجو األرض ،
ككؿ مف رزؽ في السماء كاألرض .

فكجػػو منيػػا الدابػػة  :األىىرضػػة قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة سػػبأ  ( :ىمػػا ىدلَّييػ ٍػـ
ً
األر ً
ض){سبأ  }ُْ :كىي األرضة
ىعمىى ىم ٍكتًو إًال ىد َّابةي ٍ
(ٔ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص . ٕٓ2-ٕٓ2
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٔ. ٖ٘/
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كالكجو الثاني  ،الدابة  :الخمػؽ العظػيـ  ،كىػي اآليػة التػي تخػرج آخػر

ىخ ىر ٍج ىنػا لىيي ٍػـ ىد َّابػةن
ػع اٍلقى ٍػك يؿ ىعمى ٍػي ًي ٍـ أ ٍ
الزماف قكلو تعػالى فػي سػكرة النمػؿ  ( :ىكًا ىذا ىكقى ى
األر ً
ض تي ىكمّْ يميي ٍـ){النمؿ }ِٖ :
ّْم ىف ٍ
كالكجػػو الثالػػث  :الػػدكاب مػػا خػػبل النػػاس كاألنعػػاـ  ،كىػػك الحش ػريات ،
اس ك َّ
قكلو تعالى في سكرة المبلئكة ( :ك ًم ىف َّ ً
الد ىك ّْ
األن ىع ًاـ){فاطر }ِٖ :
اب ىك ٍ
الن ى
ى
كالكجػػو ال اربػػع  ،الدابػػة  :مػػا َّ
دب عمػػى كجػػو األرض  ،قكلػػو تعػػالى :
ث ًفي ًيما ًمف ىداب و
(كما ىب َّ
َّة){الشكرل }ِٗ :
ى
ىى
ً
كالكجو الخامس  :كؿ مف رزؽ مف الدابػة  ،قكلػو سػبحانو  ( :ىك ىمػا مػف
(ُ)
ىدآب و
َّة ًفي األ ٍىر ً
ض إًالَّ ىعمىى المٌ ًو ًرٍزقييىا){ىكد ))}ٔ :
الدابػة فػػي قكلػػو تعػػالى (كمػػا ىبػ َّ
ػث ًفي ًي ىمػػا ًمػػف ىد َّابػ وػة) تعنػػي الدابػػة بعينيػػا
ٌ
ىى
كما جاء في الكجو ال اربػع  ،ككػذلؾ التػي فػي قكلػو تعػالى  ( :ىك ىمػا ًمػف ىد َّآب وػة ًفػي
األ ٍىر ً
ض إًالَّ ىعمىى المٌ ًو ًرٍزقييىا) كمػا جػاء فػي الكجػو الخػامس  ،ككػذلؾ الدابػة فػي
النػ ً
قكلػػو ( ىك ًمػ ىػف َّ
ػاس ىكالػ َّػد ىك ّْ
األن ىعػ ًػاـ) كمػػا جػػاء فػػي الكجػػو الثالػػث تعنػػي الدابػػة
اب ىك ٍ
بعينيػػا ٌ ،إال َّ
أف القػ ػرآف الكػ ػريـ خ ػػص بي ػػا الحشػ ػرات م ػػف دكف الن ػػاس كاألنع ػػاـ
َّ
ألنيا أدؿ عمى االتصاؼ بصفة الدب عمى األرض مف دكنيما .

أما األرضة  ،كالدابة التي تخرج آخر الزماف يس ّْميت كؿ منيما دابة ؛
َّ
دب عمػػى األرض  ،فيمػػا كجػػو كاحػػد ؛ َّ
َّ
ألنيمػػا مشػػمكلتاف بصػػفة مػػا َّ
ألنيػػا مػػف
أنكاع ما َّ
دب  ،أم َّ :
أف المراد تسمية كؿ منيما بالدابة كليس العكس .

فمك َّ
صح َّأنو قد أريد مف الدابة معاني األكجو المذككرة المنسكبة إلييػا

في ػػي أكج ػػو مختمق ػػة بطريق ػػة الد ارس ػػة المعككس ػػة ؛ َّ
ألف القػ ػرآف الكػ ػريـ ل ػػـ يس ػ َّػـ
الدابة بيذه األكجو كمػا فعػؿ ىمػف ىػك أصػحاب كتػب الكجػكه  ،كاَّنمػا س َّػمى ك ِّػبل
منيػػا بالدابػػة  ،فيػػي جميعيػػا كجػػو كاحػػد ؛ َّ
ألف جميعيػػا بمعنػػى الدابػػة كليسػػت
(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٕٕٔ ٕ٠ٚظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٕٕٔ.
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الدابة بمعانييا  ،ىذا لك صح ما ادعكه  ،كا ٌال َّ
فإنو قد أريػد مػف الػدكاب كالدابػة
أينمػػا كردت ف ػػي كت ػػاب ا﵀ معناى ػػا العػػاـ  :ال ػػدكاب بعيني ػػا  ،أك م ػػا َّ
دب عم ػػى
األرض .

الرزؽ  :ذكر أصحاب كتب الكجكه لمرزؽ في القرآف الكريـ
ّ -ٔٚ
اثني عشر كجينا
األكؿ  :العطاء  ،كقكلو تعالى  ( :يكميكٍا كا ٍش ىريبكٍا ًمف ّْرٍز ً
ؽ المَّ ًو ىكالى تى ٍعثى ٍكٍا
ى
ًً
ًفي األ ٍىر ً
اى ٍـ
(ك ًم َّما ىرىزٍق ىن ي
ض يم ٍفسد ى
يف){البقرة  }َٔ :كقكلو تعالى  :ى
ً
السٍم ىكل يكميكٍا ًمف
ىنزٍل ىنا ىعمى ٍي ًي يـ اٍل ىم َّف ىك َّ
(كأ ى
يينفقي ى
كف){البقرة  }ّ :كقكلو تعالى  :ى
طىيّْب ً
ات ىما ىرىزٍق ىنا يك ٍـ){األعراؼ }َُٔ :
ى
الثاني  :الطعاـ  ،كقكلو تعالى  ( :يكمَّ ىما يرًزقيكٍا ًم ٍنيىا ًمف ثى ىم ىروة ّْرٍزقان قىاليكٍا
ىىػ ىذا الًَّذم يرًزٍق ىنا ًمف قىٍب يؿ){البقرة }ِٓ :
ؽ ىمف ىي ىشاء بً ىغ ٍي ًر
(كالمٌوي ىي ٍريز ي
الثالث  :رزؽ الجنة  ،كقكلو تعالى  :ى
ًح ىس و
اب){البقرة  }ُُِ :كرزؽ الجنة يعني الرزؽ بعينو
الرابع  :فاكية الشتاء في الصيؼ كفاكية الصيؼ في الشتاء  ،كقكلو
ً
َّ
اؿ ىيا ىم ٍرىي يـ أىنَّى
ند ىىا ًرٍزقان قى ى
اب ىك ىج ىد ًع ى
تعالى  ( :يكم ىما ىد ىخ ىؿ ىعمىٍييىا ىزىك ًريَّا اٍلم ٍح ىر ى
ؽ مف ىي ىشاء بً ىغ ٍي ًر ًح ىس و
ت يى ىك ًم ٍف ًع ًند المٌ ًو َّ
اب){آؿ
لى ًؾ ىىػ ىذا قىالى ٍ
إف المٌوى ىي ٍريز ي ى
عمراف }ّٕ :

(ك ىح َّريمكٍا ىما
الخامس  :الحكت  ،أك الحرث كاألنعاـ  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
رىزقىيـ المٌو ا ٍفتًراء عمىى المٌ ًو قى ٍد ُّ
يف){األنعاـ  }َُْ :كقكلو
ى
ى يي ي ى ى
ضمكٍا ىك ىما ىك يانكٍا يم ٍيتىد ى
ىنز ىؿ المٌوي لى يكـ ّْمف ّْرٍز و
اما ىك ىحبلىالن يق ٍؿ
تعالى  ( :يق ٍؿ أ ىأ
ىرٍىيتيـ َّما أ ى
ؽ فى ىج ىعٍمتيـ ّْم ٍنوي ىح ىر ن
ً
ً
كف){يكنس  }ٓٗ :كالحكت لفظ الحيرم كىك
آلمٌوي أىذ ىف لى يك ٍـ أ ٍىـ ىعمىى المٌو تى ٍفتىير ى
تصحيؼ لـ ينبّْو عميو المحقؽ

(كىرىزقىنًي ًم ٍنوي ًرٍزقنا ىح ىسننا){ىكد :
كالسادس  :أماكف  ،كقكلو تعالى  :ى
ٖٖ} الحيرم
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السابع  :المطر  ،كقكلو تعالى

َّماء
(كيي ىنّْزيؿ لى يكـ ّْم ىف الس ى
 :ى
ً
َّماء ًرٍزقي يك ٍـ ىك ىما
(كفي الس ى
ى
ً
ً
أ ى َّ
َّماء مف ّْرٍز و
ؽ
ىنز ىؿ الموي م ىف الس ى

ًرٍزقنا){غافر  }ُّ :كقكلو تعالى :
(ك ىما
تي ى
كع يد ى
كف){الذاريات  }ِِ :كقكلو تعالى  :ى
فىأ ٍ ً
ض ىب ٍع ىد ىم ٍكتًيىا){الجاثية }ٓ :
األر ى
ىح ىيا بًو ٍ
ّْؾ ىخ ٍيهر ىكأ ٍىبقىى){طو :
ؽ ىرب ى
(كًرٍز ي
الثامف  :الجنة  ،كقكلو تعالى  :ى
ُُّ}
ىح ىس ىف المَّوي لىوي ًرٍزنقا){الطبلؽ :
التاسع  :الثكاب  ،كقكلو تعالى ( :قى ٍد أ ٍ
ُُ} الحيرم كالدمغاني
(كلىيي ٍـ ًرٍزقييي ٍـ ًفييىا
العاشر  :الغداء كالعشاء خاصة  ،كقكلو تعالى  :ى
يب ٍك ىرةن ىك ىع ًشيِّا){مريـ  }ِٔ :يعني  :غداءىـ كعشاءىـ
كف ًرٍزقى يك ٍـ أَّىن يك ٍـ
(كتى ٍج ىعمي ى
الحادم عشر  :الشكر  ،كقكلو تعالى  :ى
ّْ
كف){الكاقعة  }ِٖ :يعني  :شكركـ
تي ىكذيب ى
الثاني عشر  :النفقة  ،كقكلو تعالى ( :كعمىى اٍلمكلي ً
كد لىوي ًرٍزقييي َّف
ىٍ
ى
ىك ًك ٍس ىكتييي َّف){البقرة  . )ُ(}ِّّ :الرزؽ يعني الرزؽ أينما كرد في كتاب ا﵀ ،
أما الكجكه المنسكبة ليو فيي مختمقة بطريقتيف :

األكلى  :جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو  :فالعطاء  ،كالثكاب  ،كالنفقة ،

كما جاء في الكجو األكؿ  ،كالتاسع  ،كالثاني عشر  ،ال تعني الرزؽ بؿ ىي
معاني مرادفاتو

كالثانية  :جعؿ المفظ بمعاني المكصكؼ بو  :كتشمؿ األكجو

الباقية .

الرزؽ والعطاء  :جعؿ أصحاب كتب الكجكه الرزؽ في الكجو األكؿ
بمعنى العطاء  ،في قكلو تعالى  ( :يكميكٍا كا ٍش ىريبكٍا ًمف ّْرٍز ً
ؽ المَّ ًو ىكالى تى ٍعثى ٍكٍا ًفي
ى

(ٔ) ٕ٠ظةةش ٚ :جةة ٖٛاٌمةةشآْ ص ٕٕٓٚ ٕٕٔ-اٌٛجةةٚ ٖٛإٌظةةائش ٌٍةةذاِغأ ٟص ٖٕٕٖٗ٘-
ٔٚض٘ج األع ٓ١ص ٓٗٔٔٗٔ-
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ً
ًً
األ ٍىر ً
كف) كقكلو تعالى :
(ك ًم َّما ىرىزٍق ىن ي
اى ٍـ يينفقي ى
ض يم ٍفسد ى
يف) كقكلو تعالى  :ى
السٍمكل يكميكٍا ًمف طىيّْب ً
ً
ات ىما ىرىزٍق ىنا يك ٍـ)
(كأ ى
ى
ىنزٍل ىنا ىعمى ٍيي يـ اٍل ىم َّف ىك َّ ى
ى
الرزؽ غير العطاء  ،قاؿ ابف فارس في الرزؽ (( :الراء كالزاء
ك ّْ
حمؿ عميو غير المكقكت ،
كالقاؼ أصيؿ كاحد يد ُّؿ عمى عطاء لكقت َّ ،
ثـ يي ى
الرزؽ
الرزؽ  ،ك ّْ
فالرزؽ عطاء ا﵀ جؿ ثناؤه  ،كيقاؿ  :رزقو ا﵀  ،كاالسـ ّْ :
ً
كف ًرٍزقى يك ٍـ أَّىن يك ٍـ
(كتى ٍج ىعمي ى
بمغة ٍأزد يشنكءة  :الشكر ،مف قكلو جؿ ثناؤه  :ى
(ُ)
ّْ
شكرتىني))
كف){الكاقعة }ِٖ :
لما رزٍقتىني  ،أم َّ :
كفعمت ذلؾ َّ
ي
تي ىكذيب ى
لما ٍ
دنيكيا كاف أك
كقاؿ الراغب (( :الرزؽ يقاؿ لمعطاء الجارم تارة
ن

أخركيِّا  ،كلمنصيب تارة  ،كلًما يصؿ إلى الجكؼ كيتغذل بو تارة  ،يقاؿ :
ت عمما  ،قاؿ تعالى ( :كأ ً
ىنفقيكا ًمف َّما
أعطى السمطاف رزؽ الجند  ،ي
كرًزٍق ي ن
ى
ىرىزٍق ىنا يكـ){المنافقكف  }َُ :أم  :مف الماؿ  ،كالجاه  ،كالعمـ...كقكلو تعالى :
ّْ
كف){الكاقعة  }ِٖ :أم  :كتجعمكف نصيبكـ مف
كف ًرٍزقى يك ٍـ أَّىن يك ٍـ تي ىكذيب ى
(كتى ٍج ىعمي ى
ى
ً
َّماء ًرٍزقي يك ٍـ ىك ىما
النعمة
ّْ
(كفي الس ى
تحرم الكذب  ،كقكلو تعالى  :ى
كف){الذاريات  }ِِ :قيؿ  :يعنًي بو المطر  ، ،كقيؿ تنبيو َّ
أف الحظكظ
تي ى
كع يد ى
بالمقادير))

(ِ)

كيطمىؽ عمى
كقاؿ الحمبي (( :ك ّْ
الرزؽ في األصؿ مصدر ...ي
كف ًرٍزقى يك ٍـ أَّىن يك ٍـ
المرزكؽ ...ي
(كتى ٍج ىعمي ى
كيطمىؽ عمى الشكر  ،كقكلو تعالى  :ى
ّْ
كف){الكاقعة  }ِٖ :أم  :عكستـ القضية  ،فجعؿ مكاف الشكر التكذيب ،
تي ىكذيب ى
كقيؿ  :ىك عمى حذؼ مضافيف  ،أم  :تجعمكف بدؿ شكر رزقكـ
تكذيبكـ))

(ّ)

كالرزؽ (( :ما ينتفىع بو مف مأككؿ  ،كممبكس  ،كنحكىما))

(ُ)

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٖٖ
(ٕ) اٌّفةةشداح ص ٕٔٓ ٕ٠ٚظةةش  :عّةةذث اٌذفةةاظ ٌٍذٍتةةٚ 22-22/ٕ ٟةظةةائش ر ٞٚاٌذّ١١ةةض
ٖٙ2-ٙ٘/
(ٖ) عّذث اٌذفاظ ص ٕ22/
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كقاؿ ابف فارس في العطاء (( :العيف كالطاء كالحرؼ المعت ٌؿ أصؿ
كاحد ُّ
يدؿ عمى أخذ كمناكلة  ،ال يخرج الباب عنيما  ،فالعطك  :التناكؿ
باليد...كالظبي يعطك  :كذلؾ إذا رفع يديو متطاكنال إلى الشجرة ليتناكؿ الكرؽ
(ِ )

((كقكلو

اشتؽ اإلعطاء  ،كالمعاطاة  :المناكلة))
 ،قاؿ الخميؿ  :كمنو
ٌ
ىعطىى يك َّؿ ىش ٍي وء ىخٍمقىوي ثيَّـ ىى ىدل){طو  }َٓ :أم :
تعالى ( :قى ى
اؿ ىرب ىُّنا الًَّذم أ ٍ
أمكنو مف تناكؿ ما يصمحو)) (ّ )((كالعطك  :التناكؿ كرفع الرأس
ً
ضكٍا ىكًاف
كاليديف ...كاإلعطاء  :المناكلة  ،قاؿ تعالى ( :فىًإ ٍف أ ٍ
يعطيكٍا م ٍنيىا ىر ي
(ْ)
ً
َّ
كف){التكبة ))}ٖٓ :
ل ٍـ يي ٍعطى ٍكٍا منيىا إً ىذا يى ٍـ ىي ٍس ىخطي ى
((فالرزؽ ىك العطاء الجارم في الحكـ عمى اإلدرار ؛ كليذا يقاؿ :

أرزاؽ الجند ؛ َّ
ألنيا تجرم عمى إدرار...ككؿ ما خمقو ا﵀ في األرض مما
ؽ لى يكـ َّما ًفي
(ى ىك الًَّذم ىخمى ى
ييممىؾ فيك رزؽ عمى الجممة  ،بداللة قكلو تعالى  :ي
األ ٍىر ً
ض ىج ًميعان){البقرة  }ِٗ :كاف كاف رزقنا في الجممة فتفصيؿ قسمتو عمى
ما يصح كيجكز مف األمبلؾ  ،كال يككف الحراـ رزقنا ؛ َّ
ألف الرزؽ ىك العطاء
الجارم في الحكـ  ،كليس الحراـ مما يحكـ بو  ،كما يفترسو األسد رزؽ لو
بشرط غمبتو عميو  ،كما َّ
أف غنيمة المشركيف بشرط غمبتنا عمييـ  ،كالمشرؾ
أما إذا غمبناه عميو بطؿ ممكو لو  ،كصار رزقنا لنا ،كال
يممؾ ما في يده َّ ،
فأما قكليـ رزؽ حبلؿ فيك تككيد  ،كما يقاؿ :
يككف الرزؽ ٌإال
حبلال َّ ،
ن

ببلغة حسنة  ،كال تككف الببلغة ٌإال حسنة))(ٓ)يتبيَّف مما تقدـ ذكره َّ
أف الرزؽ
غير العطاء فجعمو بمعناه تحريؼ لداللتو

(ٔ) عّذث اٌذفاظ ص ٕ22/
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕ٘٠ٚ ٙ2ظش  :اٌّفشداح ٌٍشاغب ص ٖٖٕٔ٘٘-
(ٖ) عّذث اٌذفاظ ٖ4ٗ/
(ٗ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٗ22/
(٘) اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ٌٍعغىش ٞص ٔ22
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أما الطعاـ  ،كالفاكية  ،كالحرث كاألنعاـ  ،كأماكف  ،كالمقصكد بيا
َّ

مقاـ النبكة  ،كالمطر  ،كالغداء كالعشاء  ،كما جاء في الكجو الثاني  ،كالرابع
 ،كالخامس  ،كالسادس  ،كالسابع  ،كالعاشر  ،فيي ليست معاني الرزؽ بؿ
ىي معاني أنكاعو  ،كىي مختمقة بطريقة الدراسة المعككسة  ،فمك صحت ىذه

كي ُّ
عد
األكجو لكاف المراد تسمية معانييا بالرزؽ  ،ال تسمية الرزؽ بمعانييا  ،ي
ىذا مف التحريؼ  ،كىك قمب المعنى المراد  ،فمعاني ىذه األكجو مف أنكاع

الرزؽ  ،كالرزؽ لفظ عاـ يطمؽ عمى ىذه األنكاع كنحكىا  ،كمف الكاضح َّ
أف

المراد مف الرزؽ الرزؽ بعينو ؛ َّ
ألنو أريد أف يسمى بمعناه العاـ ال بمعناه
الخاص ؛ أم  :بمعنى ما كتبو ا﵀ لعباده كقسمو  ،الذم ال يككف ٌإال مف
النصيب الحبلؿ  ،كالدليؿ عمى ذلؾ استعماؿ لفظو  ،كلك أراد الخاص

الستعمؿ لفظو  ،كالفرؽ بيف العاـ كالخاص ظاىر  ،فجعؿ الرزؽ بيذه

المعاني الخاصة تحريؼ ظاىر كخبلؼ المعنى المراد  ،كىذا التحريؼ عاـ
في أكجو كؿ لفظ اختمقت بطريقة الدراسة المعككسة  ،كىك عدـ جعؿ المفظ

العاـ بمعناه بؿ بمعاني أنكاعو

قمت لك صحت ىذه األكجو الخمسة  ،كا ٌال َّ
فإف المراد مف
كىذا كما ي
الرزؽ الرزؽ بعينو  ،في شكاىد ىذه األكجو  ،كأينما جاء في كتاب ا﵀  ،كىك
لفظ عاـ ييطمىؽ عمى ّْ
كؿ نعمة مف نعـ ا﵀ عمينا  ،كىي نً ىع هـ ال تي ُّ
عد كال
تحصى  ،فالرزؽ يعني كؿ ما كتبو ا﵀ لعباده طكاؿ حياتو  ،فعف جابر
رضي ا﵀ عنو أف رسكؿ ا﵀ ( )قاؿ  :ال تستبطئكا الرزؽ فإنو لـ يكف عبد
ليمكت حتى يبمغ آخر رزؽ ىك لو فأجممكا في الطمب ركاه ابف حباف في

صحيحو.

كعنو رضي ا﵀ عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ( : )يا أييا الناس اتقكا

نفسا لف تمكت حتى تستكفي رزقيا كاف أبطأ
ا﵀ كأجممكا في الطمب كاف ن
عنيا ..خذكا ما ح ٌؿ كدعكا ما حرـ  .ركاه ابف ماجو.
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كعف ابف مسعكد رضي ا﵀ عنو أف رسكؿ ا﵀ ( )قاؿ ... :فبل

أحدا منكـ لف يخرج
يستبطئف أحد منكـ رزقو فإف جبريؿ ألقى في ركعي أف ن
مف الدنيا حتى يستكمؿ رزقو  ،فاتقكا ا﵀ أييا الناس كأجممكا في الطمب فإف

استبطأ أحد منكـ رزقو فبل يطمبو بمعصية ا﵀ َّ
فإف ا﵀ ال يناؿ فضمو
بمعصيتو  .ركاه الحاكـ ((كأرزاؽ بني آدـ مكتكبة َّ
مقدرة ليـ  ،كىي كاصمة

إلييـ  ،ىج ُّدكا في طمبيا أك قصَّركا))
مثبل قكؿ
فيذا ىك معنى الرزؽ أينما كرد في كتاب ا﵀  ،مف ذلؾ ن
الراغب كمف تبعو في الرزؽ (( :كقكلو تعالى  ( :ىفٍم ىيأٍتً يكـ بً ًرٍز و
ؽ ّْم ٍنوي){الكيؼ :
ُٗ} أم  :بطعاـ ي َّ
تغذل بو))(ِ) كىذا الرزؽ ىك ضمف قكلو تعالى ( :فى ٍاب ىعثيكا
ي
ً ً
ً ً
ًً ً
اما ىفٍم ىيأٍتً يكـ بً ًرٍز و
ؽ ّْم ٍنوي
أى
ىح ىد يكـ ب ىكًرق يك ٍـ ىىذه إلىى اٍل ىمد ىينة ىفٍم ىينظي ٍر أىيُّيىا أ ٍىزىكى طى ىع ن
ً
ىح ندا){الكيؼ  }ُٗ :قاؿ أىؿ الكيؼ ىذا ؛ َّ
ألف
ىكٍل ىيتىمىطَّ ٍ
ؼ ىكال يي ٍشع ىرَّف بً يك ٍـ أ ى
(ُ)

كفار ٌإال مف أخفى إيمانو (( ،فكانكا يذبحكف لمطكاغيت...ككانت
قكميـ كانكا نا
طعاما فيو
تبتع
أكثر أمكاليـ
ن
غصكبا  ،كقاؿ مجاىد  :قالكا لصاحبيـ  :ال ٍ
ن
(ّ)
فرؽ العسكرم بيف الرزؽ كالطعاـ الذم ي َّ
تغذل بو ،
ظمـ كال غصب)) كقد َّ
ي
حبلال  ،كما ي َّ
َّ
تغذل بو اإلنساف قد يككف حبلال  ،كقد
بأف الرزؽ ال يككف ٌإال
ن
ي

اما ((أال ترل َّأنو يجكز أف يغتذم بالسرقة  ،كليست السرقة رزقنا
يككف حر ن
لمسارؽ))(ْ) فاستعممكا لفظ الرزؽ ؛ ليككف قكلو ( ىفٍم ىيأٍتً يكـ بً ًرٍز و
ؽ ّْم ٍنوي) معناه :
فميأتكـ بالطعاـ المكتكب كالمقسكـ لكـ مف عند ا﵀  ،الذم ال يككف ٌإال مف
فبدال مف أف يذكر ىذا الكبلـ كمو  ،قاؿ ( ىفٍم ىيأٍتً يكـ بً ًرٍز و
ؽ
النصيب الحبلؿ  ،ن

ّْم ٍنوي)

(ٔ) دٙز٠ب اٌٍغج ٌؤلص٘شٔٗٓٔ/ٕ ٞ
(ٕ) اٌّفشداح ص ٕٔٓ ٕ٠ٚظش  :عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٚ 22/ٕ ٟةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٖٙٙ/
(ٖ) صاد اٌّغ١ش ٘24/
(ٗ) اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص ٔ22
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أيضا قكلو تعالى ً :
كف {ِِ}
َّماء ًرٍزقي يك ٍـ ىك ىما تي ى
كمف ذلؾ ن
كع يد ى
(كفي الس ى
ى
ً
ض إًَّنوي لى ىح ّّ
األر ً
فى ىكىر ّْ
كف){الذاريات }ِّ-ِِ :
ؽ ّْم ٍث ىؿ ىما أَّىن يك ٍـ تىنطقي ى
َّماء ىك ٍ
ب الس ى
فقد جعؿ أىؿ الكجكه كالمغة(ُ)كالتفسير(ِ) الرزؽ ىنا بمعنى المطر كذكركا َّ
أف
ىذا ىك قكؿ ابف عباس كمجاىد  ،كالضحاؾ  ،كسعيد ابف جبير

قكؿ الجميكر))

(ْ )

( ّ)

((كىك

كقد تكرر مف قبؿ قكلي َّ :
إف المفظ القرآني ال يطابؽ

معناه ٌإال المفظ نفسو  ،كجعؿ الرزؽ ىنا بمعنى المطر يجكز القكؿ بو إذا
تفسير لو  ،ال عمى َّأنو يعنيو بعينو  ،كعمى سبيؿ القطع
نا
أريد أف يككف
كالتعييف  ،كما ىك الحاؿ في كتب الكجكه  ،أم  :جاز جعمو بتفسير آخر ،

كما ىك حاصؿ في كتب التفسير  ،فإذا قاؿ مفسركف َّ
بأف الرزؽ ىنا يعني

المطر فقد قاؿ آخركف َّ
بأنو يعني القضاء كالقدر

(ٓ)

(ٔ)

كتقدير الرزؽ كتعيينو

ككيؼ يصح أف يككف الرزؽ بمعنى المطر  ،كلك أجمعت عمى ذلؾ كؿ كتب

أىؿ المغة كالتفسير ؛ َّ
ُّ
يصح أف يككف التقدير  :كفي السماء مطركـ
ألنو كيؼ

ُّ
يصح قسـ ا﵀ :
كما تكعدكف ؟! فأيف قكؿ ا﵀ مف ىذا التقدير ؟! ككيؼ
ً
ض إًَّنوي لى ىح ّّ
األر ً
(فى ىكىر ّْ
كف) أف يككف عمى المطر
ؽ ّْم ٍث ىؿ ىما أَّىن يك ٍـ تىنطقي ى
َّماء ىك ٍ
ب الس ى
؟! َّ
ألف ك ٌؿ الناس يركف المطر ينزؿ فكقيـ مف السماء  ،فيذه الحقيقة ظاىرة
لمعياف  ،ال تحتاج إلى تأكيد كال إلى قسـ  ،كاَّنما القسـ كاف عمى تقدير

بأف ّْ
األرزاؽ َّ
لكؿ إنساف رزقو  ،ال يزيد كال ينقص  ،كال يمكت حتى يستكممو ،
(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ص ٕٕٔ ٚاٌّفشداح ٌٍشاغب ص ص ٕٔٓ ٔٚض٘ةج األعة ٓ١ص
ٔٗٔ ٚعّذث اٌذفاظ ٕٚ 22/ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٖٙٙ/
(ٕ) ٕ٠ظش  :دفغ١ش ِمادً ٖٚ ٕ22/جاِع اٌت١اْ ٕٗٓ/ٕٙ
(ٖ) ٕ٠ظش  :اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ةذ ٗٚ ٔ2ٙ/اٌىشةاف ٗٚ ٖ4ٓ/اٌّذةشس اٌةٛج١ض
ي ٟدفغ١ش اٌىذاا اٌعض٠ض ٘ٔ2ٙ/
(ٗ) صاد اٌّغ١ش ٕٖ٘-ٕٕ٘/2
(٘) ٕ٠ظش  :اٌّذشس اٌٛج١ض ٘ٔ2ٙ/
(ٕ٠ )ٙظش  :يذخ اٌمذ٠ش ٌٍشٛوأٚ ٔٓ٘/٘ ٟسٚح اٌّعأٌ ٟآلٌٛعٔٔ/ٔٗ ٟ
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شيئا  ،كال غيره قادر أف يأخذ
كيكفَّاه جميعو  ،كأنَّو ال يأخذ ىك مف رزؽ غيره ن
ي
شيئا  ،ىذه ىي حقيقة الرزؽ التي كانكا ينكركنيا أك يش ٌككف فييا ،
مف رزقو ن

كما يزاؿ أكثر الناس ال يؤمنكف بيا اإليماف القاطع ؛ مف أجؿ ذلؾ أقسـ ا﵀
أف رزقيـ ىذا حقيقة ال شؾ فييا كما ال ُّ
َّ
يشؾ أحد بنطقو .
ً
ً
أمطرت بمعنى))
السماء ك
((مطرت
فالمطر معركؼ  ،كقد قالكا :
ي
أمطرتٍيـ  :أصابتيـ بالمطر)) (ِ)كقد قرف
((كمطرتٍيـ
كاحد
ي
السماء تىمطرىـ  ،ك ى
ى

( ُ)

اف بً يك ٍـ
(كالى يج ىن ى
اح ىعمىٍي يك ٍـ إًف ىك ى
القرآف الكريـ المطر باألذل في قكلو تعالى  :ى
ىسمً ىحتى يك ٍـ ىك يخ يذكٍا ًح ٍذ ىريك ٍـ){النساء :
أى نذل ّْمف َّم ى
ضى أىف تى ى
ط ور أ ٍىك يكنتيـ َّم ٍر ى
ض يعكٍا أ ٍ
َُِ} ككيؼ يصح جعؿ الرزؽ بمعنى المطر  ،كالقرآف الكريـ لـ يستعمؿ

(ّ)
(كأ ٍىمطى ٍرىنا ىعمى ٍي ًيـ َّمطى نار فىانظي ٍر
المطر ٌإال لمعذاب كاليبلؾ ؟! كقكلو تعالى  :ى
ً
(كلىقى ٍد أىتى ٍكا ىعمىى
ىك ٍي ى
اف ىعاق ىبةي اٍل يم ٍج ًرًم ى
ؼ ىك ى
يف){األعراؼ  }ْٖ :كقكلو تعالى  :ى
كف
ت ىم ى
الَّتًي أ ٍيم ًط ىر ٍ
ط ىر الس ٍَّكًء أى ىفمى ٍـ ىي يك ي
كنكا ىي ىرٍكىنيىا ىب ٍؿ ىك يانكا ال ىي ٍريج ى

ط ير
ط نار فى ىساء ىم ى
ط ٍرىنا ىعمى ٍي ًيـ َّم ى
(كأ ٍىم ى
ين يش ن
كرا){الفرقاف  }َْ :كقكلو تعالى  :ى
يف){الشعراء {}ُّٕ :النمؿ }ٖٓ :
اٍل يمن ىذ ًر ى
فسياؽ قكلو تعالى ً :
كف) سياؽ رحمة
َّماء ًرٍزقي يك ٍـ ىك ىما تي ى
كع يد ى
(كفي الس ى
ى
كحكمة  ،كلك جعمناه بتقدير  :كفي السماء مطركـ كما تكعدكف  ،لكاف سياؽ

كف) ما يناسب سياؽ ىذا
(ك ىما تي ى
كع يد ى
عذاب كنقمة  ،كلكاف المراد مف قكلو  :ى
التقدير  ،فيككف المعنى  :كفي السماء عذابكـ كىبلكـ كما تينذركف  ،ىذا ىك
ار َّ :إنو يجب
ما يقتضيو جعؿ الرزؽ بمعنى المطر  ،كليذا أكرر ما قمتو مرنا
ثـ يجب إبقاء المفظ عمى معناه  ،ثـ نفسر اآلية بمقتضاه  ،كانَّو يجب أف

(ٔ) ٌغاْ اٌعشا ٗٔٚ 4ٓ/دا اٌعشٚط ٗٔ2ٕ-2ٔ/
(ٕ) اٌّذىُ ٚاٌّذ١ط األعظُ الةٓ ع١ذٖ ٔٙٙ/4
(ٖ) ٕ٠ظش ِ :ما١٠ظ اٌٍغج ص ٗٚ 2ٙاٌّفشداح ٌٍشاغب ص ٓٗ4
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نؤمف َّ
بأف المفظ القرآني ال يطابؽ معناه ٌإال المفظ نفسو  ،ىذا ىك المبدأ
الكاجب اتباعو في تفسير كتاب ا﵀ .

كجعؿ الحيرم كالدامغاني الرزؽ في الكجو التاسع بمعنى الثكاب ،
ىح ىس ىف المَّوي لىوي ًرٍزقنا) كالثكاب قريب مف معنى الرزؽ ،
في قكلو تعالى ( :قى ٍد أ ٍ
ىح ىس ىف المَّوي لىوي ًرٍزقنا) كما قاؿ ا﵀ تعالى  ،كجاز أف
فجاز أف يقاؿ ( :قى ٍد أ ٍ
اء  ،أك عاقبة  ،أك جنة  ،كنحكىا مف
يقاؿ  :قد أحسف ا﵀ ثك نابا  ،أك جز ن
المرادفات  ،فيذه األلفاظ جاز أف يقع بعضيا مكقع بعض لتقارب معانييا ،

ٌإال َّأنو ال َّ
بد مف أف يككف أحدىا ىك المراد مف دكف غيرىا  ،كال سبيؿ لتعيينو

كلما كاف القرآف الكريـ استعمؿ لفظ الرزؽ فيككف معناه
ٌإال باستعماؿ لفظو َّ ،
ىح ىس ىف المَّوي لىوي ًرٍزقنا) يقكؿ  :قد كسَّع ا﵀ لو
ىك المراد  ،قاؿ الطبرم ((( :قى ٍد أ ٍ
في الجنات رزقنا  ،يعني بالرزؽ  ،ما رزقو فييا مف المطاعـ كالمشارب ،
كسائر ما َّ
أعد ا﵀ ألكليائو فييا  ،فطيبة ليـ))

(ُ)

فالمراد مف الرزؽ الرزؽ

بعينو كجعمو بمعنى الثكاب أك غيره تحريؼ لداللتو  ،كأكبر دليؿ عمى ذلؾ

استعماؿ لفظو .

ؽ
(كًرٍز ي
كجعمكا الرزؽ في الكجو الثامف بمعنى الجنة في قكلو تعالى  :ى
ّْؾ) الذم كعدؾ أف يرزقكو في
ؽ ىرب ى
ىرب ى
(((كًرٍز ي
ّْؾ ىخ ٍيهر ىكأ ٍىبقىى) قاؿ الطبرم  :ى
(ِ)
ّْؾ) ىك ما ٌادخر لو
ؽ ىرب ى
(((كًرٍز ي
اآلخرة حتى ترضى))) كقاؿ الزمخشرم  :ى
مف ثكاب اآلخرة الذم ىك خير منو في نفسو كأدكـ  ،أك ما رزقو مف نعمة
اإلسبلـ كالنبكة))

(ّ )

كقاؿ ابف عطية (( :أم  :رزؽ الدنيا خير  ،كرزؽ

اآلخرة أبقى  ،كبيَّف َّأنو خير مف رزؽ الدنيا))
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٔ2ٔ/ٕ2
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٕ2ٖ/ٔٙ
(ٖ) اٌىشاف ٖ4٘/
(ٗ) اٌّذشس اٌٛج١ض ٗ2ٔ/
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(ْ)

ؽ
(((كًرٍز ي
كقاؿ البيضاكم  :ى

(ُ)
ؽ
ّْؾ) كما َّادخر لؾ في اآلخرة  ،أك ما رزقؾ مف اليدل كالنبكة))
ىرب ى
(((كًرٍز ي
ى
ّْؾ) ثكابو كىك الجنة  ،أك الحبلؿ الكافي))(ِ)((أك ما َّادخر ليـ مف المكاىب
ىرب ى
في اآلخرة))(ّ)كىذه التفسيرات جميعيا ليست معنى الرزؽ  ،بؿ ىي معاني

أنكاعو  ،فالرزؽ كما تقدـ لفظ عاـ ييطمؽ عمى ّْ
كؿ نعـ ا﵀ عمى اإلنساف ،
كيشمؿ نعمو عمينا في الدنيا كاآلخرة ؛ لذلؾ تجد المفسريف منيـ مف يجعمو
بمعنى ىذه النعمة كمنيـ مف يجعمو بمعنى تمؾ  ،فالرزؽ اسـ جنس يشمؿ

قصر عمى نكع منيا  ،كلكف مف دكف أف يخرج مف معناه ،
كؿ أنكاعو  ،كقد يي ى
كيمكف تحديد ىذا النكع كتعيينو بطريؽ اإلضافة  ،كما تقدـ منيا  :رزؽ

اإلسبلـ  ،كرزؽ النبكة  ،كرزؽ الدنيا  ،كرزؽ اآلخرة  ،كرزؽ اليدل  ،كرزؽ

ؽ
(كًرٍز ي
الثكاب  ،كرزؽ الجنة  ،كرزؽ الحبلؿ  ،كىذا ما جاء في تفسير  :ى
ّْؾ) كنحكىا كرزؽ العمـ  ،كرزؽ الطعاـ  ،كرزؽ الصحة  ،كرزؽ األكالد ،
ىرب ى
ّْؾ ىخ ٍيهر ىكأ ٍىبقىى) رزؽ الحبلؿ في
ؽ ىرب ى
(كًرٍز ي
فالمراد مف الرزؽ في قكلو تعالى  :ى
الدنيا  ،كالرزؽ الذم ادخره ا﵀ سبحانو لعباده المؤمنيف في اآلخرة َّ ،
دؿ عمى

ذلؾ إضافتو إلى ا﵀ سبحانو  ،ككصفو َّ
(خ ٍيهر ىكأ ٍىبقىى) فالمراد الرزؽ بمعناه
بأنو ى
العاـ  ،كقصره عمى الجنة تحريؼ لداللتو .
كجعؿ الدامغاني كابف الجكزم الرزؽ في الكجو الحادم عشر بمعنى
ّْ
كف){الكاقعة  }ِٖ :كقاؿ
كف ًرٍزقى يك ٍـ أَّىن يك ٍـ تي ىكذيب ى
(كتى ٍج ىعمي ى
الشكر  ،في قكلو تعالى  :ى
ابف الجكزم بعد القكؿ بيذا الكجو ((قاؿ ابف السكيت  :الرزؽ بمغة ٍأزد

شنكءة  :الشكر  ،كمنو في ىذه اآلية  ،كتقكؿ  :رزقني فبلف  ،أم :

شكرني)

( ْ)

َّ
الرزؽ بمغة ٍأزًد يشنكءة  :الشكر ،مف
كتقدـ قكؿ ابف فارس (( :ك ّْ

(ٔ) أٔٛاس اٌذٕضٕ٠ٚ ٖٗ/ٗ ً٠ظش  :سٚح اٌّعأٌ ٟآلٌٛع٘4ٔ/2 ٟ
(ٕ) ِذاسن اٌذٕضٌٍٕ ً٠غف ٟص 2ٓ2
(ٖ) اٌتذش اٌّذ١ط ألة ٟد١اْ األٔذٌغٕ٠ٚ ٖ٘4/ٙ ٟظش  :يذخ اٌمذ٠ش ٌٍشٛوأٗ22/ٖ ٟ
(ٗ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٔٗٔ
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ّْ
كفعمت ذلؾ
كف){الكاقعة }ِٖ :
ي
كف ًرٍزقى يك ٍـ أَّىن يك ٍـ تي ىكذيب ى
(كتى ٍج ىعمي ى
قكلو جؿ ثناؤه  :ى
(ُ)
كف
لما رزٍقتىني  ،أم َّ :
َّ
(كتى ٍج ىعمي ى
لما ٍ
شكرتىني) كقاؿ الحمبي (( :قكلو تعالى  :ى

ًرٍزقى يك ٍـ) فيو أكجو :
أحدىا َّ :أنو عمى التيكـ ؛ َّ
ألنيـ كضعكا الشيء غير مكضعو ،

شكر
كقكلؾ شتمني حيث
ي
أحسنت إليو  ،أم  :عكس قضية اإلحساف...أم  :ى
تكذيبكـ .
رزقكـ
ى
المعنى

الثاني َّ :
أف ثىَّـ مضافيف محذكفيف ،أم  :بدؿ شكر رزقكـ ؛ ليصح

الثالث َّ :
أف الرزؽ ىك الشكر في لغة أزد شنكءة  ،كيؤيده قراءة عمي

ابف طالب  ،كتمميذه عبد ا﵀ بف عباس رضي ا﵀ عنيـ  :كتجعمكف شكركـ
(ِ)

 ،مكاف  ،رزقىكـ))
ً
كف ًرٍزقى يك ٍـ
(كتى ٍج ىعمي ى
كربط جعؿ الرزؽ بمعنى الشكر بمغة ٍأزد يشنكءة ى
ّْ
كف) كبقراءة  :كتجعمكف شكركـ َّأنكـ تكذبكف  ،مردكد بما يأتي :
أَّىن يك ٍـ تي ىكذيب ى
َُّ -
أف ىذه القراءة شاذة  ،كربط معنى الرزؽ بيا  ،كبمغة أزد كاف
أحد ثبلثة أكجو

ِ-لـ يثبت َّ
أف الرزؽ في ىذه اآلية جاء بالمغة المذكركة  ،كما

السر أف ينزؿ بيا في ىذه اآلية كحدىا  ،كقد كرد الرزؽ في
الداعي كما ٌ
القرآف الكريـ في مكاضع كثيرة ؟!
ّ-ذكر الطبرم ىذه المغة ٌإال َّأنو لـ يثبت صحة نسبة اآلية إلييا ،
ّْ
كف) بقكلو (( :يقكؿ :
كف ًرٍزقى يك ٍـ أَّىن يك ٍـ تي ىكذيب ى
(كتى ٍج ىعمي ى
بؿ فسَّر قكلو تعالى  :ى
كتجعمكف شكر ا﵀ عمى رزقو إياكـ التكذيب  ،كذلؾ كقكؿ القائؿ اآلخر:

شكر إحساني  ،أك
إلي  ،بمعنى :
جعمت إحساني إليؾ إساءة منؾ َّ
ى
ى
جعمت ى
(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٖٖ
(ٕ) اٌذس اٌّظٕٕ2-ٕٕ2/ٔٓ ْٛ
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إلي...كبنحك الذم قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ
منؾ َّ
ثكاب إحساني إليؾ إساءة ى
(ُ)
التأكيؿ...كقاؿ آخركف  :بؿ معنى ذلؾ  :كتجعمكف حظكـ منو التكذيب))

ْ-كأكثر مف ذلؾ َّ
أف الطبرم كغيره  ،ذكر القراءة الشاذة كلـ يربطيا

كف ًرٍزقى يك ٍـ
(كتى ٍج ىعمي ى
بمغة أزد أك غيرىا فقاؿ (( :عف أبي عبد الرحمف عف عمي ى
ّْ
كف) قاؿ  :كاف يقرؤىا  :كتجعمكف شكركـ أنَّكـ تكذبكف  ،يقكؿ :
أَّىن يك ٍـ تي ىكذيب ى
رزؽ ا﵀ بًىنكء النجـ  ،ككاف رزقيـ في أنفسيـ باألنكاء  ،أنكاء المطر ،
جعمتـ ى
إذا نزؿ عمييـ المطر  ،قالكا  :رًزقنا بًىنكء كذا ككذا  ،كاذا أمسؾ عنيـ َّ
كذبكا ،
ي
فذلؾ تكذيبيـ)) (ِ)كقاؿ النحاس (( :كعف عمي بف أبي طالب رضي ا﵀ عنو
َّأنو ق أر  :كتجعمكف شكركـ أنَّكـ تكذبكف  ،كعف ابف عباس  :كتجعمكف شكركـ

َّأنكـ تكذبكف  ،قاؿ أبك جعفر (النحاس)  :كىاتاف القراءتاف عمى التفسير  ،كال

جمع عميو
َّ
الم ى
يتأكؿ عمى أحد مف الصحابة َّأنو ق أر بخبلؼ ما في المصحؼ ي
 ،ككذا التفسير ،كالمعنى عمى قراءة الجماعة  :كتجعمكف شكر رزقكـ  ،ثـ
اسأ ً
ىؿ اٍلقى ٍرىيةى){يكسؼ  }ِٖ :كقد فسَّر ابف عباس ىذا
(ك ٍ
حذؼ  ،مثؿ  :ى
(ّ)
التكذيب كيؼ كاف بيـ  ،قاؿ  :يقكلكف  :يم ًطرنا بًىنكء كذا ككذا))
كقاؿ ابف جني (( :كمف ذلؾ  :قراءة عمي كابف عباس رضي ا﵀

كركيت عف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ  :كتجعمكف شكركـ َّأنكـ
عنيما  ،ي
تكذبكف(ْ) قاؿ أبك الفتح (ابف جني) ىك عمى حذؼ المضاؼ  ،أم  :تفعمكف
بدؿ شكركـ  ،كمكاف شكركـ التكذيب  ،كمنو قكؿ العجاج :
تم ٍع ىد ىدا كاف جزائي أف أيجمىدا
ربَّيتيوي حتى إذا ى

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕٗٗ-ٕٕٗ/ٕ2
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٕٗٗ/ٕ2
(ٖ) إعشاا اٌمشآْ ص ٔٓ42
(ٗ) ٕ٠ظةةش  :دفغةة١ش اةةةٓ وث١ةةش ٚ ٗٔٙ/2اٌذةةذ٠ث يةةع١
ٌٍمش ت ٟةذذم١ك اٌذوذٛس داِذ أدّذ اٌطا٘ش ٔ22/ٔ2
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ٕ٠ظةةش  :اٌجةةاِع ألدى ةاَ اٌمةةشآْ

أم  :كاف مكاف جزائي الجمد بالعصا))

(ُ)

أيضا في كتب التفسير  ،كمف دكف ربطو بمغة
كىذا الكجو قيؿ بو ن
أزد  ،كالحقيقة َّ
أف المراد مف الرزؽ الرزؽ بعينو  ،كقكلو صمى ا﵀ عميو
بدال مف أف تشكركا ﵀ رزقو لكـ ،
كسمـ  :شكركـ أنَّكـ تكذبكف  ،يعني َّأنو ن

تنكركف ىذا الرزؽ بأف تنسبكه إلى األنكاء ال إلى ا﵀ سبحانو  ،قاؿ الفراء :

((جاء في األثر  :تجعمكف رزقكـ  :شكركـ  ،كىك في العربية حسف أف

اب
استخففت بي  ،فيككف المعنى :
جعمت زيارتي إياؾ َّأنؾ
تقكؿ :
ى
ى
ى
جعمت ثك ى
الجفاء  ،كذلؾ  :جعمتـ شكر الرزؽ التكذيب))(ِ) أم  :عمى تقدير
الزيارة
ى

مضاؼ .

كقاؿ الزجاج (( :كرككا َّأنو يقاؿ  :كتجعمكف رزقي بمعنى شكرم ،
ّْ
كف)
كف ًرٍزقى يك ٍـ أَّىن يك ٍـ تي ىكذيب ى
(كتى ٍج ىعمي ى
كليس بصحيح َّ ،إنما الكبلـ في قكلو تعالى  :ى
ُّ
يدؿ عمى معنى  :كتجعمكف شكركـ َّأنكـ تكذبكف  ،أم  :تجعمكف شكر رزقكـ
(ّ)
أف تقكلكا  :يم ًطرنا بنكء كذا  ،فتكذبكف في ذلؾ))
ّْ
كف) معناه  :تجعمكف
كف ًرٍزقى يك ٍـ أَّىن يك ٍـ تي ىكذيب ى
(((كتى ٍج ىعمي ى
كقاؿ األزىرم  :ى
شكر رزقكـ التكذيب  ،فيقكلكف يمطرنا بًىن ٍكء الثريَّا)) (ْ ) كقاؿ الزمخشرم :
ّْ
كف) عمى حذؼ المضاؼ  ،يعني  :كتجعمكف
كف ًرٍزقى يك ٍـ أَّىن يك ٍـ تي ىكذيب ى
(((كتى ٍج ىعمي ى
ى
شكر رزقكـ التكذيب  ،أم  :كضعتـ التكذيب مكضع الشكر...يعني :
تجعمكف شكر ما يرزقكـ ا﵀ مف الغيث َّأنكـ تكذبكف بككنو مف ا﵀  ،حيث
تنسبكنو إلى النجكـ))

(ٓ)

ب ٚاشذ َّذ
ٚطٍُ َ
(ٔ) اٌ ُّذذ َغب ٕٚ ٖٙٔ/دّعذدا ِ ،عٕاٖ َ :غٍُعَ َ
(ٕ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٖٕ٠ٚ ٖٙ/ظش  :دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ الةٓ لذ١تج ص ٕ٘ٗ
(ٖ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٘4ٖ/كينظر  :الكسيط لمكاحدم َِْْ/
(ٗ) دٙز٠ب اٌٍغج ٕٔٗٓٔ/
(٘) اٌىشاف ٕٗ٠ٚ ٗ٘2/ظش  :يذخ اٌمذ٠ش ٕ٘ٓٓ/
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كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة جعؿ الرزؽ بمعنى الشكر ،
ّْ
كف) (ُ) قاؿ في
كف ًرٍزقى يك ٍـ أَّىن يك ٍـ تي ىكذيب ى
(((كتى ٍج ىعمي ى
كربطو بمغة أزد في قكلو تعالى  :ى
تفسيره (( :كلممفسريف في معنى ىذه اآلية ثبلثة أقكاؿ :
أحدىا َّ :
أف الرزؽ ىا ىنا بمعنى الشكر  :ركت عائشة عف رسكؿ

كف ًرٍزقى يك ٍـ) قاؿ  :شكركـ  ،كىذا قكؿ عمي بف أبي طالب
(كتى ٍج ىعمي ى
ا﵀ قاؿ  :ى
كف ًرٍزقى يك ٍـ)
(كتى ٍج ىعمي ى
كابف عباس  ،ككاف عمي يق أر  :ى
كالثاني َّ :
أف المعنى  :كتجعمكف شكر رزقكـ تكذيبكـ  ،قالو األكثركف

طركف  ،فيقكلكف  :يمطرنا بًىنكء كذا
؛ كذلؾ َّأنيـ كانكا ييم ى
كالثالث َّ :
أف الرزؽ بمعنى الحظ  ،فالمعنى  :كتجعمكف حظكـ
كنصيبكـ مف القرآف َّأنكـ تكذبكف))

(ِ)

فما قالو في باب الكجكه أبطمو في باب التفسير  ،حتى ذكر َّ
أف أكثر

المفسريف عمى خبلؼ ما عيَّنو في النزىة  ،كزاد المسير ىك مف مصنفات

كثير ما يبطؿ في الزاد ما قالو في
ابف الجكزم في آخر حياتو  ،كقد تقدـ َّأنو نا
النزىة كالمنتخب َّ ،
عما قالو في ىذيف الكتابيف
فكأنو قد رجع َّ
لداللتو

فالمراد إذف مف الرزؽ الرزؽ بعينو  ،كجعمو بمعنى الشكر تحريؼ

-ٔٛشػػػجرة  :ذك ػػر أىػػؿ الكج ػػكه َّ
أف الشػػجرة ف ػػي الق ػرآف الكػ ػريـ عم ػػى

أربعة عشر كجينا ىي :
اىػػا
الكجػػو األكؿ  :الشػػجرة  ،يعنػػي  :العكسػػج كقكلػػو تعػػالى  ( :ىفمى َّمػػا أىتى ى
ً
ً
ً ً
األيم ًػف ًفػي اٍليب ٍق ىع ًػة اٍلم ىبارىك ًػة ًم ىػف َّ
كسػى
الش ىػج ىرًة أىف ىيػا يم ى
ي ى
ينكدم مف ىشاط ًئ اٍل ىكادم ٍ ى
ً
إًّْني أ ىىنا المَّوي ىر ُّ
يف){القصص }َّ :
ب اٍل ىعالىم ى
(ٔ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٔٗٔ
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٖٖ4-ٖٖ2/2
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آد يـ
كالكجػػو الثػػاني  ،الشػػجرة ىػػي الكػػرـ  ،كقكلػػو تعػػالى  ( :ىكيقٍم ىنػػا ىيػػا ى
ػث ًشػ ٍئتيما كالى تى ٍقرىبػػا ىىػ ًػذ ًه َّ
ػت ىكىزٍك يجػ ى
ػؾ اٍل ىجَّنػةى ىك يكػبلى ًم ٍنيىػػا ىرىغػػدان ىح ٍيػ ي
الشػ ىػج ىرةى
اسػ يك ٍف أىنػ ى
ٍ
ى ى ى
َّ
ً
ً
ً
يف){البقرة }ّٓ :
فىتى يك ى
كنا م ىف اٍلظالم ى

كالكج ػػو الثال ػػث  ،الش ػػجرة يعن ػػي  :الزيت ػػكف  ،كقكل ػػو تع ػػالى  ( :ىك ىش ػ ىػج ىرةن
ً ّْ ً ً
ت بً ُّ
تى ٍخ يريج ًمف طي ً
يف){المؤمنكف }َِ :
كر ىس ٍي ىناء تى ينب ي
الد ٍى ًف ىكص ٍب وغ لؤلكم ى
كالكجػػو ال اربػػع  ،الشػػجرة يعنػػي  :الزقػػكـ  ،كقكلػػو تعػػالى ( :إًَّنيىػػا ىشػ ىػج ىرةه
ً
ىص ًؿ اٍل ىج ًح ًيـ){الصافات }ْٔ :
تى ٍخ يريج في أ ٍ
كالكجػػو الخػػامس  ،الشػػجرة يعنػػي  :النخمػػة  ،كقكلػػو تعػػالى ( :أىلىػ ٍػـ تى ػ ىر
و
ً
ػت ىكفى ٍريعيىػػا ًف ػػي
ىصػ ػمييىا ثىابًػ ه
ىك ٍي ػ ى
ض ػ ىػر ى
ػؼ ى
ب المٌػػوي ىمػ ػثى نبل ىكم ىمػ ػةن طىي ىّْبػ ػةن ىك ىش ػ ىػج ورة طىي ىّْب ػػة أ ٍ
َّماء){إبراىيـ }ِْ :
الس ى

كن ىؾ
كالكجو السادس  ،الشجرة يعني  :السمرة  ،قكلو تعالى ( :إً ٍذ يي ىبايً يع ى
ت َّ
الش ىج ى ًرة){الفتح }ُٖ :
تى ٍح ى
كالكجو السابع  ،الشجرة يعني  :القرع كىك اليقطيف  ،كقكلػو تعػالى :
ىنبتٍىنا ىعمى ٍي ًو ىش ىج ىرةن ّْمف ىي ٍق ًط و
يف){الصافات }ُْٔ :
( ىكأ ى
كالكجػػو الثػػامف  ،الشػػجرة  :مػػا يكػػكف ليػػا سػػاؽ  ،أك الشػػجر بعينػػو ،
الن ٍجـ ك َّ
الش ىج ير ىي ٍس يج ىد ً
اف){الرحمكف }ٔ :
كقكلو تعالى  ( :ىك َّ ي ى
كالكجو التاسع  ،الشجرة شػجرة الحنظػؿ  ،كقكلػو تعػالى  ( :ىك ىمثػ يؿ ىكمً ىم وػة
ىخبًيثى وة ىك ىش ىج ى ورة ىخبًيثى وة){إبراىيـ ))}ِٔ :
الكجو العاشر  :شجر المرخ كالعفار  ،كقكلو تعالى ( :الًَّذم ىج ىع ىؿ لى يكـ

ّْم ىف َّ
كف){يس }َٖ :
الش ىج ًر ٍ
األخ ى
ض ًر ىنا نار فىًإ ىذا أىنتيـ ّْم ٍنوي تيكًق يد ى
كالكج ػػو الح ػػادم عش ػػر  :محم ػػد ص ػػمى ا﵀ عمي ػػو كس ػػمـ  ،أك إبػ ػراىيـ
م ييكقىػ ػ ػ يػد ًمػ ػ ػػف ىشػ ػ ػ ىػج ى ورة ُّم ىب ىارىكػ ػ ػ وػة
الخميػ ػ ػػؿ (عميػ ػ ػػو السػ ػ ػػبلـ) كقكلػ ػ ػػو تعػ ػ ػػالى  ( :يدّْر ّّ
ىزٍيتيكنً وة){النكر }ّٓ :
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الكج ػ ػػو الث ػ ػػاني عش ػ ػػر  :نفػ ػ ػػس الم ػ ػػؤمف  ،كقكل ػ ػػو تع ػ ػػالى  ( :ىك ىشػ ػ ػ ىػجروة

طي ىّْب وة){إبراىيـ }ِْ :
ى

الكجػ ػ ػػو الثالػ ػ ػػث عشػ ػ ػػر  :نفػ ػ ػػس الكػ ػ ػػافر  :كقكلػ ػ ػػو تعػ ػ ػػالى  ( :ىك ىشػ ػ ػ ىػج ىروة

ىخبًيثى وة){إبراىيـ }ِٔ :

الكجو الرابع عشر  :االختبلؼ  ،كقكلو تعالى ( :حتَّػى يح ّْكم ى ً
يمػا
ػكؾ ف ى
ى ى يى ي
(ُ)
ىش ىج ىر ىب ٍي ىنيي ٍـ){النساء }ٔٓ :
قاؿ ابف فارس (( :كشجر بػيف القػكـ األم يػر  :إذا اختمػؼ أك اختمفػكا ،
ػميت مشػػاجرة ؛ لتػػداخؿ كبلميػػـ بعضػػو فػػي بعػػض))
كتشػػاجركا فيػػو  ،كسػ ٍ
كىذا ما يتعمؽ بالكجو األخير  ،كعبلقتو بداللة الشجرة .

(ِ)

كمػػف المؤكػػد َّ
أف المػراد مػػف الشػػجرة فػػي أغمػػب شػكاىد الكجػػكه المػػذككرة

ػثبل َّ
أف الحيػرم نفسػو قػاؿ فػي الشػجرة فػي شػاىد
غير متفػؽ عميػو  ،مػف ذلػؾ م ن
الكجو الثاني  (( :كقكلو ( :كالى تى ٍقرىبا ىى ًػذ ًه َّ
الش ىج ىرةى) قاؿ ابف عباس  :ىي شجرة
ى ى
البر  ،كقاؿ سػعيد بػف جبيػر  :ىػي الك ٍػرـ  ،كقػاؿ
سنبمية  ،كقاؿ كىب  :شجرة ٌ
مجاىد  :شجرة التيف  ،كقاؿ الكمبي  :شجرة العمـ عمييا مف كؿ الثمار))
الشػػجر جمػػع شػػجرة  ،كىػػك كػػؿ نبػػات لػػو سػػاؽ

(ْ)

(ّ)

كجعػػؿ الشػػجرة فػػي

الكجػػو الثػػامف بمعنػػى  :مػػا يكػػكف ليػػا سػػاؽ تعنػػي الشػػجرة بعينيػػا  ،كجعميػػا فػػي
الكجػػو الحػػادم عشػػر بمعنػػى  :محمػػد صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ أك إب ػراىيـ عميػػو
السبلـ يدخؿ في باب المجاز ال فػي بػاب الكجػكه  ،كالشػجرة اسػـ جػنس ييطمػؽ
عرفيا أىؿ المغة  ،فيك لفظ عاـ  ،كاسـ كؿ نبات
عمى كؿ نبات لو ساؽ كما ٌ

(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٖٚ ٕٙٗ-ٕٙاٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍةذاِغأ ٟص -ٕ22
ٔٚ ٕ22ض٘ج األع ٓ١ص ِٕٕٚٔ2ذخب لشث اٌع ْٛ١ص ٘٘ٔ.ٔ٘ٙ-
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٓ.ٗ2
(ٖ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٖ. ٕٙ
(ٗ) ٕ٠ظةةةش ِ :مةةةا١٠ظ اٌٍغةةةج ص ٓٔٚ ٗ2ض٘ةةةج األعةةة ٓ١ص ٔٚ ٔ2ةظةةةائش ر ٞٚاٌذّ١١ةةةض
ٖ. ٕ42/
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لو سػاؽ لفػظ خػاص يػدخؿ ضػمف معنػاه العػاـ  ،كالمفػظ الخػاص ييس َّػمى بػالمفظ

العاـ  ،كال يصػح العكػس  ،كقػد اتخػذ أصػحاب كتػب الكجػكه ممػا جػاز تسػميتو
كجكىا لمشجرة  ،كىذه التسػمية كاف جػازت لػـ تكػف مػرادة  ،كمػع ذلػؾ
بالشجرة
ن
فمػػك صػػحت إرادتيػػا فيػػي كجػػكه مختمقػػة عػػف طريػػؽ د ارسػػتيا د ارسػػة معككسػػة ،
يسـ الشجرة بالعكسج كالكرـ  ،كالزيتكف  ،كالزقكـ  ،كنخمػة ،
فالقرآف الكريـ لـ ّْ

كسػػمرة  ،كالقػػرع  ،كحنظمػػة  .كالمػػرخ كالعفػػار ؛ لتكػػكف أكجينػػا ليػػا  ،كمػػا فعػػؿ
أصػػحاب كتػػب الكجػػكه  ،كاَّنمػػا سػ َّػمى كػػؿ نػػكع مػػف ىػػذه األن ػكاع مػػف النباتػػات
ألف َّ
كؿ نكع منيا تتمثؿ فيػو داللتيػا ؛ ك َّ
بالشجرة ؛ َّ
ألف الخػاص يكصػؼ بالعػاـ
كال يكصػ ػػؼ العػ ػػاـ بالخػ ػػاص  ،فيػ ػػي إذف جميعيػ ػػا كجػ ػػو كاحػ ػػد  ،كالحقيقػ ػػة َّ
أف
الشجرة أينما كردت في القرآف الكػريـ أريػد بيػا جػنس الشػجرة إذا جػاءت معرفػة

بػ ػػ(اؿ) أك ش ػػجرة م ػػا م ػػف دكف تعي ػػيف إذا كردت نكػ ػرة  ،كجعمي ػػا ف ػػي ك ػػؿ كج ػػو

بمعنى نكع مف أنكاعيا تحريؼ لداللتيا ؛ أل َّنو إذا أريد كاحد مف أنكاعيػا َّ
لبينػو
ىنبتٍىنػا ىعمى ٍي ًػو ىش ىػج ىرةن ّْمػف ىي ٍق ًط و
ػيف)
كما جاء في الكجػو السػابع فػي قكلػو تعػالى  ( :ىكأ ى
فػ( ىش ىج ىرةن) في ىذه اآلية ال تعني اليقطيف بؿ تعنػي شػجرة مػا مػف دكف تعيػيف ؛
َّ
يقطينػػا مػػف يقطػيف  ،فأنػػت تػػرل
ألنػو ال يصػػح أف يكػكف المعنػػى  :أنبتنػػا عميػو
ن
َّ
بت إلييا ارتباط الشيء بأنكاعػو ال
أف الشجرة مرتبطة بأسماء النباتات التي ين ًس ٍ

ارتباط المفظ المشترؾ بكحكىو .

 -ٜٔشػراب  :قػػاؿ الػػدامغاني (( :تفسػػير الشػراب كالشػػرب عمػػى سػػتة

ب
كح ػ ٌ
أكجػػو  :العسػػؿ  ،كالزنجبيػػؿ كالسمسػػبيؿ  ،كالحمػػيـ  ،كالبػػارد  ،كالمػػاء  ،ي
الشيء .
اب
فكجػو منيػا  ،الشػراب  :العسػؿ قكلػػو تعػالى فػي سػػكرة النحػؿ  ( :ىشػ ىػر ه
ؼ أىٍلك يانو ًف ً
ً
يو){النحؿ }ٔٗ :
ُّم ٍختىم ه ى ي
اى ٍـ
كالكجو الثاني  :الشراب  :الزنجبيؿ كالسمسبيؿ قكلػو تعػالى  ( :ىك ىسػقى ي

كر){اإلنساف }ُِ :
ىربُّيي ٍـ ىش ىرنابا طىيي نا
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كالكجػػو الثالػػث  ،الش ػراب  :الحمػػيـ  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة يػػكنس :
اب ّْم ٍف ىح ًم ويـ){يكنس }ْ :
(لىيي ٍـ ىش ىر ه
كالكجو الرابع  ،الشراب  :البارد  ،قكلو تعالى فػي سػكرة عػـ يتسػاءلكف
كف ًفييىا ىب ٍرندا ىكال ىش ىرنابا){النبأ }ِْ :
( :ال ىي يذكقي ى
كالكجو الخامس  ،الشراب يعني  :الماء قكلػو سػبحانو  ( :يكميػكا ىكا ٍشػ ىريبكا
ً
كف){الطكر }ُٗ :
ىىن نيئا بً ىما يكنتي ٍـ تى ٍع ىممي ى
كالكجػو السػػادس  ،الشػراب يعنػػي  :يحػ َّ
ب الشػػيء قكلػو تعػػالى فػي سػػكرة
(ُ)
البقرة  ( :ىكأي ٍش ًريبكٍا ًفي يقميكبً ًي يـ اٍل ًع ٍج ىؿ){البقرة ))}ّٗ :
كف ًفييىػا
ىج ٍعميو الشراب في الكجو الرابع بمعنى البارد في قكلػو (ال ىيػ يذكقي ى
ػاردا  ،بػػؿ
ىبػ ٍػرندا ىكال ىشػ ىػرنابا) قػػكؿ اعتبػػاطي  ،بػػؿ جػػاز لػػك يجعػػؿ بتقػػدير  :شػرنابا بػ ن
الشراب ىنا أريد الشراب بعينو  ،قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآليػة (( :يقػكؿ :
ػردا يي ىبػ ّْػرد حػ ٌػر السػػعير عػػنيـ ٌإال الغسػػاؽ  ،كال شػرنابا يػػركييـ
ال يطعمػػكف فييػػا بػ ن
(ِ)
مف شدة العطش الذم بيـ ٌإال الحميـ))

كج ىع ػ ىػؿ الش ػػرب ف ػػي الكج ػػو الخ ػػامس بمعن ػػى الم ػػاء ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى :
ى
ً
ػكف) ككيػؼ يعقػؿ قصػػر شػربيـ عمػى المػػاء
(( يكميػكا ىكا ٍش ىػريبكا ىىن نيئػػا بً ىمػا يكنػتي ٍـ تى ٍع ىمميػ ى
كى ػػـ ف ػػي جن ػػات فيي ػػا م ػػا تش ػػتيي نفكس ػػيـ كم ػػا ط ػػاب كل ػ َّػذ م ػػف أنػ ػكاع الشػ ػراب
كالطعػػاـ ؟! كجعػػؿ الش ػراب فػػي الكجػػو السػػادس بمعنػػى يح ػ ّْ
ب الشػػيء فػػي قكلػػو
تعالى  ( :ىكأي ٍش ًػريبكٍا ًفػي يقميػكبً ًي يـ اٍل ًع ٍج ىػؿ) كىػذا تعبيػر عػف شػدة ح ّْ
ػب المػرء لمشػيء
كتمكنػػو مػػف نفسػػو  ،فجعػػؿ مثػػؿ ىػػذا الحػػب كش ػراب دخػػؿ فػػي جػػكؼ شػػاربو

كتغمغؿ كانتشر في عركقو  ،فجعؿ الشراب بمعنى يح ّْ
ب الشيء يدخؿ في باب
المج ػػاز ال فػ ػػي بػ ػػاب الكجػػػكه  ،كالعس ػػؿ  ،كالزنجبيػ ػػؿ كالسمس ػػبيؿ  ،كالحمػػػيـ ،
كالمػػاء  ،كنحكىػػا ىػػي مػػف أن ػكاع الش ػراب كليسػػت مػػف كجكىػػو  ،كالش ػراب اسػػـ

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٖ. ٕ4
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٖٓ. ٔ2/
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جػػنس ييطمىػػؽ عمػػى مػػا ييشػ ىػرب  ،فيػػك لفػػظ عػػاـ  ،كاسػػـ كػػؿ ش ػراب لفػػظ خػػاص
يػػدخؿ ضػػمف ىػػذ المعنػػى العػػاـ  ،كالمفػػظ الخػػاص ييسػ َّػمى بػػالمفظ العػػاـ  ،كال
يصػػح العكػػس  ،كقػػد اتخػػذ أصػػحاب كتػػب الكجػػكه ممػػا جػػاز تسػػميتو بالش ػراب

أكجينػػا لمش ػراب  ،كىػػذه التسػػميات كاف جػػازت لػػـ تكػػف م ػرادة  ،كمػػع ذلػػؾ فم ػك
صحت إرادتيا فيي كجكه مختمقة عف طريؽ دراستيا دراسة معككسة  ،فالقرآف
الكػريـ لػػـ يسػ ّْػـ الشػراب  ،بالعسػػؿ  ،كالزنجبيػػؿ كالسمسػػبيؿ  ،كالحمػػيـ  ،كالمػػاء
كنحكىا كما فعؿ ىمف ىك ًمف أصحاب كتب الكجكه  ،كاَّنمػا س َّػمى كػؿ نػكع مػف
ىػػذه األن ػكاع مػػف األش ػربة بالش ػراب ؛ َّ
ألف كػ َّػؿ نػػكع منيػػا تتمثػػؿ فيػػو داللتػػو ؛
ك َّ
ألف الخػػاص يكصػػؼ بالعػػاـ كال يكصػػؼ العػػاـ بالخػػاص  ،فيػػي إذف جميعيػػا
كجػػو كاحػػد  ،كالحقيقػػة َّ
أف الش ػراب أينمػػا كرد فػػي الق ػرآف الك ػريـ أريػػد بػػو معنػػاه

العػػاـ  ،كجعمػػو فػػي شػػاىد كػ ٌؿ كجػػو بمعنػػى نػػكع مػػف أنكاعػػو تحريػػؼ لداللتػػو ؛
َّ
ألنو إذا أريد كاحد مف أنكاعو لبيَّنو كما جاء فػي الكجػو الثالػث الػذم ىج ىعػؿ فيػو
اب) أريد بو
اب ّْم ٍف ىح ًم ويـ) فػ( ىش ىر ه
الشراب بمعنى الحميـ في قكلو تعالى (لىيي ٍـ ىش ىر ه
جػػنس الش ػراب كال يصػػح أف يكػػكف بمعنػػى الحمػػيـ ؛ َّ
ألنػػو ال يصػػح أف يكػػكف
المعنى  :كليـ حميـ مف حميـ .

ٕٓ-الصػػػاحب  :ذك ػػر أى ػػؿ الكج ػػكه َّ
أف الص ػػاحب ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ

عمى تسعة أكجو :

ً
اب
ىصػ ىػح ي
األكؿ  :األصػػحاب يعنػػي السػػكاف  ،كقكلػػو تعػػالى ( :أيكلى ػػئ ىؾ أ ٍ
ً
ً
َّ
كف){البقرة }ّٗ :
الن ًار يى ٍـ فييىا ىخال يد ى

اب
الثػ ػػاني  :األصػ ػػحاب يعنػ ػػي القػ ػػكـ  ،كقكلػ ػػو تعػ ػػالى ( :قىػ ػ ى
ىصػ ػ ىػح ي
ػاؿ أ ٍ
كسى){الشعراء }ُٔ :
يم ى
الثالػػث  :الصػػاحب يعنػػي الرفيػػؽ  ،كقكلػػو تعػػالى ( :إً ٍذ يقيػػك يؿ ًلصػ ً
ػاحبً ًو
ى
ى
الى تى ٍح ػ ىػزٍف إً َّف المٌػػوى ىم ىع ىن ػػا){الكيؼ  }َْ :ى ػػذا م ػػا قال ػػو ال ػػدمغاني  ،كجع ػػؿ اب ػػف

الجكزم ىذا الشاىد بمعنى أبي بكر رضي ا﵀ عنو ،
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ال اربػ ػػع  :الص ػ ػػاحب يعنػ ػػي النب ػ ػػي  ،كقكلػ ػػو تع ػ ػػالى ( :كمػ ػػا ص ػ ػ ً
ػاحيب يكـ
ىى ى
بً ىم ٍجين و
كف){التككير }ِِ :
اؿ لًص ً
ػاحبً ًو ىك يى ىػك
الخامس  :الصاحب يعني األخ  ،كقكلو تعالى ( :فىقى ى ى
يي ىح ًاكيرهي){الكيؼ }ّْ :
السػػماك ً
ً
ات
السػػادس  :الصػػاحب يعنػػي الػػزكج  ،كقكلػػو تعػػالى  ( :ىبػػديعي َّ ى ى
ض أَّىنى ي يككف لىو كلى هد كلىـ تى يكف لَّو ص ً
كاأل ٍىر ً
اح ىبةه){األنعاـ }َُُ :
ي ى
ى ي يى ىٍ
ى

السػ ػػابع  :األصػ ػػحاب يعنػ ػػي الخزنػ ػػة  ،كقكلػ ػػو تعػ ػػالى  ( :ىك ىمػ ػػا ىج ىعٍم ىنػ ػػا
اب َّ
الن ًار إًال ىمبلئً ىكةن){المدثر }ُّ :
ىص ىح ى
أ ٍ
اب
ىص ػ ىػح ه
الث ػػامف  :األص ػػحاب يعن ػػي األب ػػكيف  ،كقكل ػػو تع ػػالى ( :لى ػػوي أ ٍ
كنوي إًلىى اٍليي ىدل){األنعاـ  }ُٕ :قاؿ الدامغاني (( :يعني األبكيف في بعض
ىي ٍد يع ى

التفاسير))

التاسػػع  :الصػػاحب يعنػػي أبػػا بكػػر رضػػي ا﵀ عنػػو كىػػك الكجػػو التاسػػع

الذم ذكره ابف الجكزم كقد تقدـ شاىده

(ُ)

قاؿ ابف فارس (( :الصاد كالحػاء كالبػاء أصػؿ كاحػد يػد ٌؿ عمػى مقارنػة
ب الرج يؿ  :إذا بمغ ابنو  ،ككػؿ
أصح ى
شيء كمقاربتو  ،مف ذلؾ الصاحب  ...ك ى

ػيئا فق ػػد استص ػػحبو))
ش ػػيء الزـ ش ػ ن

(ِ)

كق ػػاؿ ال ارغ ػػب (( :الص ػػاحب  :الم ػػبلزـ

زمانػػا  ،كال فػػرؽ بػػيف أف تكػػكف مصػػاحبتو
مكانػػا أك ن
ػانا كػػاف أك حيك نانػػا أك ن
إنسػ ن
بالبػػدف  ،كىػػك األصػػؿ كاألكثػػر أك بالعنايػػة كاليمػػة  ،كال يقػػاؿ فػػي العػػرؼ ٌإال
أما قكلػو تعػالى :
لمف كثرت مبلزمتو  ،كيقاؿ لممالؾ لمشيء ىك صاحبو  ...ك َّ

(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ةش ٞص ٚ ٕ24اٌٛجةٚ ٖٛإٌظةائش ٌٍةذاِغأ ٟص ٖٖٖٓٓ٘-
ٔٚض٘ج األع ٓ١ص .ٔ22
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٓ٘.
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النػ ً
اب َّ
ػار إًال ىمبلئً ىكةن){المػػدثر  }ُّ :أم  :المػػككميف بيػػا ال
ىصػ ىػح ى
( ىك ىمػػا ىج ىعٍم ىنػػا أ ٍ
(ُ)
فبلف  :إذا كبر ابنو فصار صاحبو))
المعذبيف بيا  ...كيقاؿ  :أصحب ه
الس ػػكاف  ،كالق ػػكـ  ،كالرفي ػػؽ  ،كاألخ  ،كم ػػا ج ػػاء ف ػػي الكج ػػو األكؿ ،

كالثػ ػػاني  ،كالثالػػػث  ،كالخ ػػامس  ،قريبػػػة مػ ػػف معنػ ػػى الصػػػاحب كاألصػػػحاب ،
كالمعػػاني المتقاربػػة أدخميػػا أىػػؿ المغػػة فػػي بػػاب الت ػرادؼ ال فػػي بػػاب الكجػػكه ،

كاأللفاظ المترادفة كاف اتحدت في المعنى العاـ ال َّ
بد مف أف يككف بينيا فركؽ

معنكي ػػة خاص ػػة  ،كى ػػي المقص ػػكدة ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ  ،فجع ػػؿ المف ػػظ بمعن ػػى
مرادفو في باب الكجكه تحريؼ لداللتو  ،كالصاحب اسـ جنس فيك لفظ عػاـ ،

كالنبي  ،كالزكج  ،كالخزنة  ،كاألبكاف  ،كأبك بكر رضي ا﵀ عنػو تنػدرج ضػمف
أنكاعػػو كمعانيػػو الخاصػػة كمػػا جػػاء فػػي الكجػػو ال اربػػع  ،كالسػػادس  ،كالسػػابع ،

كالثامف  ،كالتاسع  ،فيي أكجو مختمقة بطريقة الدراسة المعككسة ؛ َّ
ألف القرآف

سـ الصاحب بيذه األنكاع لتككف أكجينا لو  ،كما فعؿ أصػاب كتػب
الكريـ لـ يي ّْ
الكج ػػكه  ،كاَّنم ػػا س ػ َّػمى ك ػ ِّػبل مني ػػا بالص ػػاحب َّ ،
كيس ػ َّػمى
ألف الخ ػػاص يكص ػػؼ ي
سمى العاـ بالخاص  ،فيػي جميعيػا كجػو كاحػد َّ ،
ألنيػا
بالعاـ  ،كال يكصؼ ي
كي ٌ
جميعي ػػا بمعن ػػاه كل ػػيس ى ػػك بمعانيي ػػا كجع ػػؿ المف ػػظ الع ػػاـ بمعن ػػى م ػػف معاني ػػو

ػثبل
أيضػا تحريفنػػا لداللتػو  ،مػػف ذلػؾ مػ ن
الخاصػة أك بمعنػى نػػكع مػف أنكاعػػو ييع ُّػد ن
جعؿ الصاحب في الكجو السادس بمعنى الزكجػة فػي قكلػو تعػالى  ( :ىكلى ٍػـ تى يكػف
احبةه) فقد سألني أحد األخكة ىأنو ًلـ قاؿ سبحانو ( :كلىـ تى يكف لَّو ص ً
ً
َّ
اح ىبةه)
ص ى
ي ى
لوي ى
ىٍ
ى
كلػػـ يقػػؿ  :كلػػـ تكػػف لػػو زكج ػػة  ،فأجبتػػو بػ َّ
ػأف الصػػاحبة تعنػػي الزكجػػة كغي ػػر
أعـ فا﵀ سبحانو أراد أف ينفػي أف تكػكف لػو صػاحبة
الزكجة  ،كالخميمة  ،فيي ٌ
سكاء كانت زكجة أـ خميمة .

(ٔ) اٌّفشداح ص ٘. ٕ2
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كقد تقدـ َّ
أف الدامغاني جعؿ الصاحب في الكجو الثالث بمعنى الرفيؽ
فػ ػػي قكلػػػو تعػ ػػالى ( :إً ٍذ يقيػ ػػك يؿ لًصػ ػ ً
ػاحبً ًو الى تى ٍحػ ػ ىػزٍف إً َّف المٌػ ػػوى ىم ىع ىنػ ػػا) كجعم ػػو ابػ ػػف
ى
ى
الجػػكزم بمعنػػى أبػػي بكػػر رضػػي ا﵀ عنػػو  .كصػػاحب اسػػـ جػػنس نك ػرة  ،كأبػػك
بكر عمـ معرفة  ،فكيؼ يصح أف نجعؿ النكػرة بمعنػى العمػـ المعرفػة  ،ككيػؼ

يصػح أف يكػػكف المعنػػى أك التقػػدير  :إذ يقػػكؿ ألبػػي بكػره ال تحػػزف  ،فصػػاحب

ليس بمعنى أبي بكر كاَّنما الذم بمعناه ىك المركب اإلضػافي (صػاحبو) كلػكال
ىذه اإلضافة لما تعيَّف أف يككف ىك المقصكد رضي ا﵀ عنو  ،كمػع ذلػؾ فمػك

جعمناه كجينا لو ف َّإنو يدخؿ ضمف األكجو المخمتقة بالطريقة المذككرة .
كقد تقدـ قكؿ الدامغاني عف الكجػو الثػامف الػذم جعػؿ فيػو األصػحاب
بمعنػ ػػى األبػ ػػكيف (( :يعنػ ػػي األبػ ػػكيف فػ ػػي بعػ ػػض التفاسػ ػػير  ،كىمػ ػػا أبػ ػػك بكػ ػػر

كزكجو))
ثابتة .

(ُ)

كىذا تصريح منو َّ
بأف ىذا الكجو قػكؿ مػف األقػكاؿ  ،كلػيس حقيقػة

كاختبلؽ مثؿ ىذه الكجكه بػالطرائؽ التػي اتبعيػا أصػحاب كتػب الكجػكه

ػثبل يمكػػف أف نختمػػؽ
ال يعجػػز عنيػػا حتػػى طمبػػة العمػػـ مػػف الصػػبياف  ،فبيػػا مػ ن

يخر كىي األكجو التالية :
تسعة أكجو أ ى
األكؿ  :الصاحب يعني يكنس عميو السبلـ  ،كقكلو تعالى  ( :ىكال تى يكف
اح ًب اٍلح ً
ىكص ً
كـ){القمـ }ْٖ :
كت إً ٍذ ىن ى
ي
ى
ادل ىك يى ىك ىم ٍكظي ه
الثاني  :الصاحب يعني قدار بف سالؼ أحيمر ثمكد  ،أك يعني عاقر
ادكا ص ً
اح ىبيي ٍـ فىتى ىعاطىى فى ىعقى ىر){القمر }ِٗ :
ناقة صالح  ،كقكلو تعالى ( :فىىن ى ٍ ى
الثال ػػث  :األص ػػحاب يعن ػػي ال ػػذيف آمنػ ػكا بن ػػكح عمي ػػو الس ػػبلـ  ،كقكل ػػو
اب الس ًَّف ىين ًة){العنكبكت }ُٓ :
ىص ىح ى
تعالى ( :فىأ ى
ىنج ٍي ىناهي ىكأ ٍ

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٖ٘ٓ .
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الرابع  :الصاحباف يعني خباز ممؾ مصر كنديمػو كقكلػو تعػالى  ( :ىيػا
اب ُّمتىفىّْرقيكف ىخ ٍير أًىـ المٌو اٍلك ً
ص ً
اح يد اٍلقىيَّ يار){يكسؼ }ّٗ :
ّْج ًف أىأ ٍىرىب ه
اح ىب ًي الس ٍ
ى
ى ه
ي ى
الخامس  :األصحاب يعني الكرثة الذيف عزمكا حرمػاف المسػاكيف مػف
اب اٍل ىجَّنػ ًػة){القمـ :
بسػػتاف أبػػييـ  ،كقكلػػو تعػػالى ( :إًَّنػػا ىبمى ٍكىنػ ي
ىصػ ىػح ى
ػاى ٍـ ىك ىمػػا ىبمى ٍكىنػػا أ ٍ
ُٕ}
الس ػػادس  :األص ػػحاب يعن ػػي األمػ ػكات  ،كقكل ػػو تع ػػالى  ( :ىك ىم ػػا ىي ػػئً ىس
ً
ىص ىح ً
اب اٍلقييب ً
كر){الممتحنة }ُّ :
اٍل يكفَّ يار م ٍف أ ٍ
السػػابع  :األصػػحاب يعنػػي الفتيػػة الػػذيف آمن ػكا ب ػربيـ كزادىػػـ ىػػدل ،
ىف أىصػ ػػحاب اٍل ىكي ػ ػ ً
ػانكا ًمػ ػ ٍػف ىآياتًىن ػ ػػا
ػؼ ىكالػ ػ َّػرًق ًيـ ىك ػ ػ ي
كقكلػ ػػو تعػ ػػالى ( :أ ٍىـ ىح ًس ػ ػ ٍػب ى
ت أ َّ ٍ ى ى ٍ
ىع ىجنبا){الكيؼ }ٗ :

الثػػامف  :األصػػحاب يعنػػي الييػػكد الػػذيف صػػادكا الحػػكت يػػكـ السػػبت ،
اب الس ٍَّب ًت){النساء }ْٕ :
ىص ىح ى
كقكلو تعالى ( :أ ٍىك ىنٍم ىع ىنيي ٍـ ىك ىما لى ىعَّنا أ ٍ
التاسع  :األصحاب يعني أبرىة الحبشي كجيشو  ،كقكلو تعالى ( :أىلى ٍـ
اب اٍل ًف ً
ىص ىح ً
يؿ){الفيؿ }ُ :
ؼ فى ىع ىؿ ىرب ى
تىىر ىك ٍي ى
ُّؾ بًأ ٍ
كصػػفكة القػػكؿ َّ
أف األكجػػو المػػذككرة كالمنسػػكبة إلػػى الصػػاحب مختمقػػة
بثبلث طرائؽ  :طريقة الترادؼ  ،كطريقة الدراسة المعككسة  ،كطريقة ما قيؿ

ٕٔ-الصػػػوـ  :قػػاؿ ابػػف فػػارس (( :الصػػاد كال ػكاك كالمػػيـ أصػػؿ يػػدؿ

عمػػى إمسػػاؾ كركػػكد فػػي مكػػاف  ،مػػف ذلػػؾ صػػكـ الصػػائـ  ،ىػػك إمسػػاكو عػػف
ػكما قػالكا فػي
مطعمو كشرابو كسائر ما يم ىن ىعو  ،كيككف اإلمساؾ عف الكػبلـ ص ن
قكلػػو تعػػالى ( :إًّْنػػي ىن ػ ىذر ي ً
صػ ٍػك نما ىفمىػ ٍػف أي ىكمّْػ ىػـ اٍل ىيػ ٍػكىـ إًن ًسػػيِّا){مريـ }ِٔ :
ت لمػ َّػر ٍح ىم ًف ى
ٍ
أمػ ػػا الركػ ػػكد فيقػ ػػاؿ لمقػ ػػائـ صػ ػػائـ ...
َّإن ػػو اإلمسػ ػػاؾ عػ ػػف الكػ ػػبلـ كالصػ ػػمت  ،ك َّ
كالصػػكـ ركػػكد الػريح  ،كالصػػكـ اسػػتكاء الشػػمس كسػػط النيػػار  ...ككػػذا يقػػاؿ :

صػػاـ النيػػار))

(ُ)

كقػػاؿ ال ارغػػب (( :الصػػكـ فػػي األصػػؿ اإلمسػػاؾ عػػف الفعػػؿ

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص .ٗ44
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كبلم ػػا أك مش ػ نػيا ؛ ل ػػذلؾ قي ػػؿ لمف ػػرس الممس ػػؾ ع ػػف الس ػػير أك
مطعم ػػا ك ػػاف أك ن
ن
ػكر لكقػػكؼ
العمػػؼ صػػائـ  ...كقيػػؿ لمػريح ال اركػػدة صػػكـ  ،كالسػػتكاء النيػػار تصػ نا
الشمس في كبد السماء))

(ُ)

كذكر أىؿ الكجكه َّ
أف الصكـ في القرآف الكريـ عمى كجييف :
َّ ً
آمينػكٍا
األكؿ  :الصكـ الشرعي المعركؼ كقكلو تعالى  ( :ىيا أىيُّيىا الػذ ى
يف ى
ً
اـ){البقرة }ُّٖ :
ب ىعمى ٍي يك يـ ّْ
يكت ى
الص ىي ي
كالثػػاني  :الصػػمت  ،كقكلػػو تعػػالى ( :إًّْنػػي ىن ػ ىذر ي ً
صػ ٍػك نما ىفمىػ ٍػف
ت لمػ َّػر ٍح ىم ًف ى
ٍ
(ِ)
أي ىكمّْـ اٍليكـ إً ً
نسيِّا){مريـ }ِٔ :
ى ىٍ ى
ال يصػ ػػح ىػ ػػذاف الكجيػ ػػاف مػ ػػف عػ ػػدة جيػ ػػات  ،األكلػ ػػى َّ :
أف الصػ ػػكـ

الشرعي ىك مػف كضػع الشػرع ال مػف كضػع المغػة  ،كالثانيػة َّ :أنػو اسػـ منقػكؿ

م ػػف الص ػػكـ ال ػػذم بمعن ػػى  :اإلمس ػػاؾ ع ػػف الفع ػػؿ  ،كالثالث ػػة َّ :أن ػػو تب ػػيَّف م ػػف

تعريػػؼ أىػػؿ المغػػة لمصػػكـ َّ
أف الصػػمت يعنػػي الصػػكـ بعينػػو  ،كمػػع ذلػػؾ فمػػك
يج ًع ػػؿ الص ػػمت غي ػػر الص ػػكـ في ػػك كجػ ػو مختم ػػؽ ع ػػف طري ػػؽ د ارس ػػتو دراسس ػػة
معككسة ؛ َّ
سـ الصكـ بالصمت ليككف كجينا لو كما فعؿ
ألف القرآف الكريـ لـ يي ّْ
ً
ػكما)) (ّ) كمػػا
ىمػػف ىػػـ مػػف أصػػحاب كتػػب الكجػػكه  ،كاَّنمػػا ((سػ ىػمى الصػػمت صػ ن
صرح العسكرم نفسو بذلؾ ؛ لذا فيك بمعنى الكجو األكؿ .
َّ
ٕٕ-الطيػػر  :قػػاؿ الػػدامغاني (( :تفسػػير الطػػائر عمػػى تسػػعة أكجػػو :

الشدة كالرخاء  ،كالكتاب  ،كالطير بعينو  ،كاليدىد  ،كالخفاش  ،كمػا أتػى مػف
قبػػؿ البحػػر  ،كالطػػاككس كالػػديؾ كالغ ػراب كالػػبط  ،كسػػائر الطيػػكر  ،كالػػدجاج

كالدراج :

(ٔ) اٌّفشداح ص ٖٔٓ. ٖٕٓ-
(ٕ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍعغىش ٞص ٚٚ ٕٓ2ج ٖٛاٌمةشآْ ٌٍذ١ةش ٞص ٕٔٚ2ٙض٘ةج
األع ٓ١ص ِٕ٘ٚ ٔ2ذخب لشث اٌع ْٛ١ص . ٔ٘2-ٔ٘2
(ٖ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص . ٕٓ2
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فكجو منيا  ،الطائر يعني  :الشدة كالرخػاء  ،قكلػو سػبحانو فػي سػكرة
طػائًيريك ٍـ ىم ىع يك ٍـ){يػس  }ُٗ :يعنػي  :شػدتكـ كرخػاؤكـ  ،نظيػره فػػي
يػس ( :قىػاليكا ى
ند المَّ ًو){النمؿ  }ْٕ :مثميا فػي سػكرة األعػراؼ :
اؿ ى
سكرة النمؿ ( :قى ى
طائًيريك ٍـ ًع ى
ند المٌوي){اإلعراؼ }ُُّ :
(أىال إًَّن ىما طىائًيريى ٍـ ًع ى

كالكجو الثاني  ،الطائر  ،يعني  :الكتاب  ،قكلو تعػالى فػي سػكرة بنػي
َّ
نس و
اف أىٍل ىزٍم ىناهي طىآئً ىرهي ًفي يعين ًق ًو){اإلسراء }ُّ :
إسرائيؿ  ( :ىك يكؿ إً ى
كالكجو الثالػث  ،الطػائر يعنػي  :الطػائر بعينػو  ،قكلػو سػبحانو  ( :ىك ىمػا
طػائً ور ي ًطيػر بًجن ً ً َّ
ًمف ىدآب و
َّة ًفي األ ٍىر ً
يم هػـ أ ٍىمثىالي يكـ){األنعػاـ }ّٖ :
ض ىكالى ى ى ي ى ى ى
اح ٍيػو إال أ ى
يعني  :كال طير مف سائر الطيكر .
كالكج ػ ػػو ال ارب ػ ػػع  ،الطي ػ ػػر  ،يعن ػ ػػي اليدى ػ ػػد  ،قكل ػ ػػو تع ػ ػػالى  ( :ىكتىفىقَّ ػ ػ ىػد
الطَّ ٍي ىر){النمؿ  }َِ :يقاؿ  :تفقد الطيكر

كالكجو الخامس  ،الطير  :الخفاش  ،قكلو سػبحانو فػي قصػة عيسػى
ً َّ
ً
ً
ػؽ ًم ػ ػ ىػف الطّْ ػ ػ ً
ػر
ط ٍي ػ ػ نا
ػكف ى
 ( :ىكًا ٍذ تى ٍخمي ػ ػ ي
ػيف ىكيى ٍي ىئ ػ ػػة الط ٍي ػ ػ ًػر بًػ ػ ػًإ ٍذني فىتى ػ ػػنفي يخ فييى ػ ػػا فىتى يك ػ ػ ي
بًًإ ٍذنًي){المائدة  }َُُ :يعني  :الخفاش .
كالكجو السادس  ،الطير  :ما أتى مػف قبػؿ البحػر  ،قكلػو سػبحانو فػي

يؿ){الفيؿ }ّ :
سكرة الفيؿ  ( :ىكأ ٍىر ىس ىؿ ىعمى ٍي ًي ٍـ طى ٍي نار أ ىىبابً ى
كالكجػ ػػو السػ ػػابع  ،الطيػ ػػر  :الطػ ػػاككس كالػ ػػديؾ كالغ ػ ػراب كالػ ػػبط قكلػ ػػو
سبحانو في سكرة البقرة ( :فى يخ ٍذ أ ٍىرىب ىعةن ّْم ىف الطَّ ٍي ًر){البقرة }َِٔ :
كالكجو الثػامف  ،الطيػر يعنػي  :سػائر الطيػكر  ،قكلػو سػبحانو ( :أ ىىكلى ٍػـ
يركا إًلىى الطَّ ٍي ًر فىكقىيـ صافَّ و
ات){الممؾ }َِ :
ٍ يٍ ى
ىى ٍ
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كالكجػو التاسػػع  ،الطيػػر يعنػػي الػػدجاج كالػدراج قكلػػو سػػبحانو فػػي سػػكرة
كف){الكاقعة  }ُِ :يعن ػ ػ ػػي  :الػ ػ ػ ػػدجاج
الكاقعػػ ػ ػػة  ( :ىكلى ٍحػ ػ ػ ػ ًػـ ى
ط ٍيػ ػ ػ ػ وػر ّْم َّمػ ػ ػ ػػا ىي ٍشػ ػ ػ ػػتىيي ى
(ِ)
كالدراج))(ُ) كجعؿ الحيرم الكجو األخير بمعنى  :طير الجنة
قػػاؿ ابػػف فػػارس (( :الطػػاء كاليػػاء كال ػراء أصػػؿ كاحػػد يػػدؿ عمػػى خفػػة

الشػػيء فػػي الي ػكاء  ،ثػػـ يسػػتعار ذلػػؾ فػػي غي ػره كفػػي كػػؿ سػػرعة  ،كمػػف ذلػػؾ

الطير جمع طائر  ،يس ّْمي ذلؾ لما قمناه  ،يقاؿ  :طار يطير طيرنانا  ،ثػـ يقػاؿ
(ّ)
لكؿ مف َّ
كرٍكب  ...كقد ييجمػع
خؼ قد طار)) ((فجمع الطائر طير كراكب ى
عمى طيكر كأطيار))

(ْ)

تشاءمت  ،كأصمو في ذم
نت بو أك
((كمف المجاز  :الطائر  :ما َّ
ى
تيم ى
الجناح  ،كقالكا لمشيء ييتى َّ
طيػر بػو مػف اإلنسػاف كغيػره  ،طػائر ا﵀ ال طػائرؾ ،
معنػػاه  :فعػػؿ ا﵀ كحكمػػو ال فعمػػؾ  ...كجػػاء فػػي الشػػر ( :أىال إًَّن ىمػػا طىػػائًيريى ٍـ
ند المٌوي){اإلعراؼ  }ُُّ :أم  :الشؤـ الذم يمحقيـ ىػك الػذم يكعػدكا بػو فػي
ًع ى
اآلخرة  ...كقيؿ  :الطائر  :عمؿ اإلنساف الػذم يقمّْػده خيػره كشػره كقيػؿ  :رزقػو

َّ
نس و
ػاف أىٍل ىزٍم ىنػاهي
 ،كقيؿ  :شقاكتو كسعادتو كبكؿ منيا فيسّْػر قكلػو تعػالى  ( :ىك يكػؿ إً ى
(ٓ)
ً
ًً
ً ً
كر){اإلسراء ))}ُّ :
ام ًة ًكتى نابا ىيٍمقىاهي ىمن يش نا
طىآئ ىرهي في يعينقو ىكين ٍخ ًريج لىوي ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
جعػ ىػؿ الطػػائر فػػي الكجػػو األكؿ بمعنػػى الشػػدة كالرخػػاء  ،كقػػد اسػػتعير
ى
الطائر لمعنى ىذا الكجو فقد تقدـ قكؿ أىؿ المغة (( :كمف المجاز  :الطػائر :

(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ُّٔ. ُّٕ-
(ِ ) ينظر  :كجكه القرآف ص ِْٗ. ِٗٔ-
(ّ ) مقاييس المغة ص ِْٓ.
(ْ ) بصائر ذكم التمييز ّ.ّّٓ/
(ٓ ) تاج العركس ُِ.ِّٖ/
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تشاءمت  ،كأصػمو فػي ذم الجنػاح  ،كقػالكا لمشػيء ييتى َّ
طيػر بػو
نت بو أك
ما َّ
ى
تيم ى
مف اإلنساف كغيره))
كجعػ ػ ٌؿ الط ػػائر ف ػػي الكج ػػو الث ػػاني بمعن ػػى الكت ػػاب ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى :
َّ
نسػ و
ػاف أىٍل ىزٍم ىنػػاهي طىػػآئً ىرهي ًفػػي يعين ًقػ ًػو) كالصػػحيح َّ
أف المػراد منػػو العمػػؿ  ،قػػاؿ
(( ىك يكػؿ إً ى
ابػػػف قتيبػػػة فػ ػػي تفسػ ػػير ىػػػذه اآليػػػة (( :قػ ػػاؿ أب ػػك عبي ػػدة  :حظ ػػو (ُ)  ،كقػ ػػاؿ

المفسػػركف  :مػػا عمػػؿ مػػف خيػػر أك شػػر ألزمنػػاه عنقػػو  ...كالمعنػػى فيمػػا أرل ،
كا﵀ أعمـ َّ ،
أف لكؿ امرئ حظِّا مف الخير كالشػر قػد قضػاه ا﵀ عميػو فيػك الزـ
عنقو  ،كالعرب تقكؿ لكؿ ما لزـ اإلنساف قد لزـ عنقو  ...كاَّنما قيؿ لمحظ مف
الخير كالشر طائر  :جرل لو الطائر بكذا مف الخير  ،كجػرل لػو الطػائر بكػذا

مػػف الشػػر عمػػى طريػػؽ الفػػأؿ))

(ِ)

كقػػاؿ ابػػف الجػػكزم (( :كفػػي الطػػائر أربعػػة

أق ػكاؿ  ،أحػػدىا  :شػػقاكتو كسػػعادتو ...كالثػػاني  :عممػػو  ...كالثالػػث َّ :أنػػو م ػػا

يصػػيبو  ...كال اربػػع مػػا يي َّ
تطيػػر مػػف مثمػػو مػػف شػػيء عممػػو  ،كذكػػر العنػػؽ عبػػارة
عػػف المػػزكـ لػػو كمػػزكـ القػػبلدة العنػػؽ مػػف بػػيف مػػا يمػػبس  ،كقػػاؿ ابػػف األنبػػارم :

طائر َّأنيـ كانكا يتطيركف مف بعض األعماؿ))
األصؿ في تسميتيـ العمؿ نا
كقاؿ الحمبي (( :كالطائر كػؿ ذم جنػاح يسػبح فػي اليػكاء  ...قيػؿ  :لػـ يي ٍخمىػؽ
مف الطير غير الخفاش  ،ككاف يطيػر ثػـ يقػع ال ينسػؿ  ،قكلػو تعػالى  ( :ىك يك َّػؿ
ط ػ ػ ػػآئًره ًف ػ ػ ػػي عين ًق ػ ػ ػ ًػو كين ٍخ ػ ػ ػ ًػرج لىػ ػ ػػو ي ػ ػ ػػكـ اٍل ًقي ً ً
نس ػ ػ ػ و
ي
ام ػ ػ ػػة كتى ناب ػ ػ ػػا ىيٍمقى ػ ػ ػػاهي
ػاف أىٍل ىزٍم ىن ػ ػ ػػاهي ى ى ي
إً ى
ي ي ى ٍى ى ى
ى
كر){اإلسػراء  }ُّ :أم  :عممػػو الػػذم طػػار عنػػو مػػف خيػػر كشػػر  ،كقكلػػو
ىمن يش نا
َّ
ً
ًً
كسػى
تعالى ( :فىًإ ىذا ىجاءتٍيي يـ اٍل ىح ىس ىنةي قىػاليكٍا لىىنػا ىىػػذه ىكًاف تيص ٍػبيي ٍـ ىسػي ىّْئةه ىيطَّي يػركٍا بً يم ى
ىك ىمػػف َّم ىعػػوي أىال إًَّن ىمػػا طىػػائًيريى ٍـ ًعنػ ىػد المٌػػوي){اإلعراؼ }ُُّ :أم  :يتشػػاءمكا بػػو ،
(ّ)

(ُ ) ينظر  :مجاز القرآف ص ُِْ.
(ِ ) تفسير غريب القرآف ص ِِٓ
(ّ ) زاد المسير ٓ. ُِ/
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كأصػػمو َّ
يمينػػا
أف الرجػػؿ مػػنيـ كػػاف إذا أراد أمػ نا
ػر نقػػر الطيػػر  ،فػػإف أخػػذ الطيػػر ن

ػار تشػ ػػاءمكا بػ ػػو  ...كيق ػػاؿ لط ػػائر اليم ػػيف السػ ػػانح
تف ػػاءلكا بػ ػػو  ،كاف أخػ ػػذ يس ػ نا

كلآلخػػر البػػارح))

(ُ)

كىػػذا الكجػػو كالكجػػو األكؿ مسػػتعار  ،فقػػد تقػػدـ قػػكؿ ابػػف

فارس (( :الطاء كاليػاء كالػراء أصػؿ كاحػد يػد ٌؿ عمػى خفٌػة الشػيء فػي اليػكاء ،
ثـ يستعار ذلؾ في غيره)) فالكجو األكؿ كالثاني يػدخبلف فػي بػاب المجػاز ال
في باب الكجكه

الطَّ ٍي ىر)

كجعؿ الطير في الكجو الرابع بمعنى اليدىد في قكلو تعالى  (( :ىكتىفىقَّ ىد

اؿ ىمػا
كىذا شاىد مقطكع عما بعده  ،فيك ضمف قكلو تعالى  ( :ىكتىفىقَّ ىد الطَّ ٍي ىر فىقى ى
ً
لًي ال أىرل اٍلي ٍدى ىد أىـ ىك ً
يف){النمػؿ  }َِ :قػاؿ الطبػرم فػي تفسػير
ػاف م ىػف اٍل ىغائبً ى
ي ي ٍ ى
ى
ى
ىذه اآلية (( :ككػاف سػبب تفقػده الطيػر  ،كسػؤالو عػف اليدىػد خاصػة مػف بػيف

الطيػر  ...كعػف بعػض أىػؿ العمػـ عػف كىػب بػف منبػو قػاؿ  :كػاف سػميماف بػف
داكد إذا خرج مف بيتو إلػى مجمسػو عكفػت عميػو الطيػر كقػاـ لػو الجػف كاإلنػس
حتى يجمس عمى سريره  ،حتػى إذا كػاف ذات غػداة فػي بعػض زمانػو غػدا إلػى

نكبػػا
مجمسػػو الػػذم كػػاف يجمػػس فيػػو  ،فتفقػػد الطيػػر  ،ككػػاف فيمػػا يزعمػػكف يأتيػػو ن

مػػف كػػؿ صػػنؼ مػػف الطيػػر طػػائر  ،فنظػػر ف ػرأل م ػف أصػػناؼ الطيػػر كميػػا قػػد
(ِ)

حضره ٌإال اليدىد  ،فقاؿ  :ما لي ال أرل اليدىد))
كقاؿ الكاحدم  ((( :ىكتىفىقَّ ىد الطَّ ٍي ىر) التفقد طمب ما غاب عنؾ  ،كالطيػر
اسـ جامع لمجنس  ،ككانت الطير تصحب سميماف فػي سػفره  ،كالمعنػى َّ :أنػو
طمب ما فقد مف الطير))

(ّ)

كقاؿ الشككاني (( :كالتفقػد تطمػب مػا غػاب عنػؾ

(ُ ) عمدة الحفاظ ِ. ُّْ/
(ِ ) جامع البياف ُٗ.ُٔٓ-ُْٔ/
(ّ ) الكسيط ّ.ّّٕ/
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كتعرؼ أحكالو  ،كالطير اسـ جنس لكؿ مػا يطيػر))

(ُ)

كقػاؿ اآللكسػي (( :أم

 :أراد معرفػػة المكجػػكد منيػػا مػػف غي ػره  ،كأصػػؿ التفقػػد معرفػػة الفقػػد  ،كالظػػاىر

َّأنو عميو السػبلـ تفقػد كػؿ الطيػر  ...ككػاف يأتيػو مػف كػؿ صػنؼ كاحػد فمػـ يػر

اليدىد))

(ِ)

تبيف َّ
أف المعنى الذم اتفؽ عميػو المفسػركف َّأنػو تفقػد أجنػاس الطيػكر

جنسػػا كاليدىػػد كالغػراب كالنسػػر كالقطػػا كغيرىػػا كمػػا أكثػػر أجناسػػيا
جنسػػا ن
كميػػا ن
فمػػـ يجػػد مػػف بينيػػا جػػنس اليدىػػد  ،فػػالطير اسػػـ جػػامع ليػػذه األجنػػاس كاليدىػػد

المجمػع عميػو َّ
فإنػو ال يصػح أف نجعػؿ
كاحػد منيػا  ،فػإذا كػاف ىػذا ىػك المعنػى ي
الطيػػر بمعنػػى اليدىػػد ؛ َّ
ألنػػو ال يصػػح أف نجعػػؿ الجمػػع بمعنػػى المف ػرد  ،فقػػد
ػثبل اآليػػة بقكلػػو  ((( :ىكتىفىقَّػ ىػد الطَّ ٍيػ ىػر) كتعػ َّػرؼ الطيػػر فمػػـ يجػػد
َّ
فسػػر البيضػػاكم مػ ن
فييػػا اليدىػػد)) (ّ) فكيػػؼ يصػػح أف نجعػػؿ الطيػػر بمعنػػى اليدىػػد ؛ َّ
ألنػػو كيػػؼ
كتعرؼ اليدىد فمـ يجد فييا اليدىد .
يصح أف يككف المعنى َّ :

كقد جعػؿ الطيػر فػي الكجػو الثالػث بمعنػى الطػائر بعينػو  ،كجعمػو فػي

الكجو الثامف بمعنى  :سائر الطيكر  ،كالمعنى كاحد

كمم ػػا ال شػػػؾ فيػ ػػو َّ
أف مػ ػػا ذك ػ ػره ال ػػدأمغاني ييعػ ػ ُّػد مػ ػػف أن ػ ػكاع الطيػ ػػر ،
كالكجػكه الحقيقيػػة ىػػي التػي ال تكػػكف عبلقتيػػا بػالمفظ عبلقػػة الشػػيء بأنكاعػػو ،

كالطيػػر اسػػـ جػػنس يطمىػػؽ عمػػى كػػؿ ذم جنػػاح  ،ككػػؿ نػػكع م ػف أنكاعػػو ييسػ َّػمى
ػر ؛ َّ
ألف أنكاعػ ػػو معػ ػػاف خاصػ ػػة تػ ػػدخؿ ضػ ػػمف معنػ ػػاه العػ ػػاـ  ،كقػ ػػد اتخػ ػػذ
طيػ ػ نا

كجكىػا لمطيػر  ،كىػذه التسػمية
أصحاب كتب الكجكه ممػا جػاز تسػميتو بػالطير
ن
كاف جػػازت لػػـ تكػػف مػرادة  ،كمػػع ذلػػؾ فمػػك صػػحت إرادتيػػا فيػػي كجػػكه مختمقػػة
(ُ ) فتح القدير ْ. ُّٔ/
(ِ ) ركح المعاني َُ. ُٕٕ/
(ّ ) أنكار التنزيؿ ْ.ُٕٓ/
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عف طريػؽ د ارسػتيا د ارسػة معككسػة  ،فػالقرآف الكػريـ لػـ يس ّْػـ الطيػر باليدىػد ،

كالخف ػػاش  ،كم ػػا أت ػػى م ػػف قب ػػؿ البح ػػر  ،كالط ػػاككس كال ػػديؾ كالغػ ػراب كال ػػبط ،
كالػدجاج كالػػدراج  ،كمػػا فعػؿ ىمػػف ىػػك ًمػف أصػػحاب كتػػب الكجػكه  ،كاَّنمػػا سػ َّػمى
ألف ك َّػؿ نػكع منيػا تتمثػؿ فيػو داللتػو ؛ ك َّ
كؿ نكع مف ىذه األنكاع بالطير ؛ َّ
ألف
سمى العاـ بالخاص  ،فيػي إذف
كي َّ
كي َّ
سمى بالعاـ كال يكصؼ ي
الخاص يكصؼ ي
جميعيػػا كجػػو كاحػػد  ،كالحقيقػػة َّ
أف الطيػػر أينمػػا كرد فػػي الق ػرآف الك ػريـ أريػػد بػػو

الطير بعينو كجعميا في شاىد كؿ كجو بمعنى نكع مف أنكاعػو تحريػؼ لداللتػو

؛ َّ
ألنو لك أريد كاحد مف أنكاعو لذكره بمقظو .

ٖٕ-العذاب  :ذكر الدامغاني كالفيركزآبادم لمعذاب اثني عشػر كجينػا
 ،كىي :
الكجػ ػػو األكؿ  :العػ ػػذاب يعنػ ػػي ح ػ ػ ٌػد الزنػ ػػا كقكلػ ػػو تعػ ػػالى  ﴿ :ىكٍل ىي ٍش ػ ػػيى ٍد
ً
ع ىذابيما ى ً
يف﴾{النكر }ِ :
طائفىةه ّْم ىف اٍل يم ٍؤ ًمن ى
ى ى يى
َّ ً
يف
﴿كأ ى
ىخ ػ ٍذ ىنا الػػذ ى
الكجػػو الثػػاني  :العػػذاب يعنػػي المسػػخ كقكلػػو تعػػالى  :ى
ظىمىمكا بً ىع ىذ و
اب ىبئً و
كف ﴿ُٓٔ﴾{األعراؼ  }ُٔٓ :يعني بمسخ
يس بً ىما ىك يانكا ىي ٍف يسقي ى
ي
الكجػػو الثالػػث  :العػػذاب يعنػػي سػػمب المػػاؿ كاىبلكػػو  ،كقكلػػو تعػػالى :

ًٰ
اب﴾{القمـ }ّّ :
﴿ ىك ىذل ىؾ اٍل ىع ىذ ي
الكجو الرابع  :العذاب يعنػي العقكبػة فػي الػدنيا  ،كقكلػو تعػالى  ﴿ :يق ٍػؿ
ػث عمىػ ٍػي يكـ ع ػ ىذابا ّْمػػف فىػػكًق يكـ أىك ًمػػف تى ٍحػ ً
ً
ػت أ ٍىريجمً يكػ ٍػـ أ ٍىك
يىػ ىػك اٍلقىػػاد ير ىعمىػ ٰػى أىف ىي ٍب ىعػ ى ى ٍ ى ن
ٍ ٍ ٍ
ؼ ٍاآلي ً
ٍس ىب ٍع و
ػات لى ىعمَّيي ٍػـ
ػض ۖ انظي ٍػر ىك ٍي ى
ىيٍمبً ىس يك ٍـ ًش ىي نعا ىكييًذ ى
ص ّْػر ي ى
يؽ ىب ٍع ى
ػؼ ين ى
ض يكـ ىبأ ى
كف﴾{األنعاـ }ٔٓ :
ىي ٍفقىيي ى

ب
﴿كلى ٍكىال أىف ىكتى ى
الكجو الخامس  :العذاب يعني القتؿ  ،كقكلو تعالى  :ى
المَّػوي ىعمى ٍي ًيـ اٍل ىج ىبل ىء لى ىع َّذ ىبيي ٍـ ًفي ُّ
الد ٍن ىيا﴾{الحشر }ّ:
ي
الكج ػ ػػو الس ػ ػػادس  :الع ػ ػػذاب يعن ػ ػػي ع ػ ػػذاب القب ػ ػػر  ،كقكل ػ ػػو تع ػ ػػالى :
﴿كلىينًذيقىَّنيـ ّْم ىف اٍل ىع ىذ ً
اب ٍاألى ٍد ىن ٰى﴾{السجدة }ُِ :
ي
ى
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الكجػػو الس ػػابع  :الع ػػذاب يعنػػي العقكب ػػة ف ػػي اآلخ ػرة  ،كقكل ػػو تع ػػالى :

اما﴾{الفرقاف }ٔٓ :
﴿إً َّف ىع ىذ ىابيىا ىك ى
اف ىغ ىر ن
الكج ػػو الث ػػامف  :الع ػػذاب يعن ػػي الج ػػكع س ػػبع س ػػنيف  ،كقكل ػػو تع ػػالى :
ىخ ٍذ ىنا متٍرًفي ًيـ بًاٍل ىع ىذ ً
ى ً
كف﴾{المؤمنكف }ْٔ :
اب ًإ ىذا يى ٍـ ىي ٍجأ يىر ى
﴿حتَّ ٰى إ ىذا أ ى ي ى
ػص الجن ػػاح  ،كقكل ػػو
الكج ػػو التاس ػػع  :الع ػػذاب يعن ػػي نت ػػؼ الػ ػريش كق ػ ٌ
اف ُّمبً و
يدا أ ٍىك ىألى ٍذ ىب ىحَّنوي أ ٍىك لىىيأٍتًىيّْني بً يسٍمطى و
يف﴾{النمؿ :
تعالى  :ى
يع ّْذ ىبَّنوي ىع ىذ نابا ىشًد ن
﴿أل ى
(ُ)
ألنتفف ريشو
ُِ} يعني :
ٌ
أىػػػذه األكجػػػو ىػ ػػي أكجػػػو العػػػذاب أـ ىػ ػػي أنكاع ػػو كأمثمت ػػو ؟! كأن ػ ػكاع

العػػذاب كثيػ ػرة ج ػ ِّػدا ق ػػد ال تع ػ ُّػد كال تيحص ػػى ؛ ل ػػذلؾ كج ػػدنا اب ػػف الج ػػكزم ي ػػذكر

اعا أخرل مف العذاب غير التي ذكرىا الدامغاني  ،كىي :
أنك ن
الكجو العاشر  :العذاب يعني الغرؽ  ،كقكلو تعالى ﴿ :إًَّنا أ ٍىر ىسٍم ىنا
ىنذر قىكم ىؾ ًمف قىٍب ًؿ أىف يأٍتًييـ ع ىذ ه ً
ينكحا إًلى ٰى قىك ًم ًو أ ً
يـ﴾{نكح }ُ :
ٍ
ى ى يٍ ى
ن
اب أىل ه
ىف أ ٍ ٍ ى
ٍ
الكجو الحادم عشر  :العذاب يعنػي الضػرب المػؤلـ  ،كقكلػو تعػالى :
﴿لىئًف لَّـ تىنتىيكا لىىنرجمَّن يكـ كلىيمسََّّن يكـ ّْمَّنا ع ىذ ه ً
يـ﴾{يس }ُٖ :
ى
اب أىل ه
ٍ ي ٍ ي ى ٍ ى ىى
الكجو الثاني عشر  :تعب الخدمة  ،كقكلو تعػالى  ﴿ :ىفمى َّمػا ىخ َّػر تىبي ىَّن ً
ػت
ى
(ِ)
َّ
ب ما لىبًثيكا ًفي اٍل ىع ىذ ً
اب اٍل يم ًي ً
يف﴾{سبأ }ُْ :
اٍل ًج ُّف أىف ل ٍك ىك يانكا ىي ٍعمى يم ى
كف اٍل ىغ ٍي ى ى
فالعبلقة بيف العذاب كىذه الكجكه ليست عبلقة لفظ مشترؾ بكجكىػو ،

بػػؿ ى ػػي عبلق ػػة المفػػظ بأنكاع ػػو كأمثمت ػػو  ،فالع ػػذاب اسػػـ ج ػػنس أك لف ػػظ ع ػػاـ ،
فتككف الكجكه التي ذكرىػا الػدامغاني كابػف الجػكزم مختمقػة عػف طريػؽ د ارسػتيا

د ارس ػػة معككس ػػة  ،ف ػػالقرآف الكػ ػريـ لػػػـ يص ػػؼ كيس ػ ّْػـ الع ػػذاب بمع ػػاني الكج ػ ػكه
سمى ِّ
كبل
المذككرة كما فعؿ ىمف ىما مف أصحاب كتب الكجكه ؛ بؿ كصؼ ك َّ
منيػػا بالعػػذاب ؛ َّ
ألنيػػا معػػاف خاصػػة كالعػػذاب معنػػى عػػاـ  ،كالخػػاص يكصػػؼ

(ٔ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٖٖٗ.ٖٗٗ-
(ٕ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ِٕٚ ٕٓ4-ٕٓ2ذخب لشّث اٌع ْٛ١ص ٔ24-ٔ22
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سمى العاـ بالخاص  ،فيػي جميعيػا كجػو كاحػد
كي َّ
كي َّ
سمى بالعاـ  ،كال يكصؼ ي
ي
َّ ،
ألنو يجمعيا معنى كاحد  ،أم ىػي جميعيػا بمعنػى العػذاب  ،كلػيس العػذاب
بمعانييا .

أف الفتػػى فػػي الق ػرآف الك ػريـ عمػػى سػػتة
ٕٗ-الفتػػى  :ذكػػر الػػدامغاني ٌ
أكجو  ،ىي :
ػاؿ
﴿كًا ٍذ قى ى
الكجو األكؿ  :الفتى يعني يكشع بف نكف  ،كقكلو تعػالى  :ى
ً
ً
ػب﴾{الكيؼ :
كسػ ٰػى لًفىتىػػاهي ىال أ ٍىبػ ىػريح ىحتَّػ ٰػى أٍىبميػ ى
ػي يحقيػ ن
يم ى
ػغ ىم ٍج ىمػ ى
ػع اٍل ىب ٍحػ ىػرٍيف أ ٍىك أ ٍىمضػ ى
َٔ}
الكج ػػو الث ػػاني  :الفت ػػى يعن ػػي إبػ ػراىيـ عمي ػػو الس ػػبلـ  ،كقكل ػػو تع ػػالى :
ً ً
ً
يـ﴾{األنبياء }َٔ :
﴿قىاليكا ىسم ٍع ىنا فىتنى ىي ٍذ يك يريى ٍـ ييقىا يؿ لىوي إ ٍب ىراى ي
الكج ػػو الثال ػػث  :الفتي ػػاف يعن ػػي كك ػػبلء يكس ػػؼ عمي ػػو الس ػػبلـ  ،كقكل ػػو
اعتىيي ٍـ ًفي ًر ىح ًال ًي ٍـ﴾{يكسؼ }ِٔ :
﴿كقى ى
اؿ ًل ًفتٍىيانً ًو ٍ
ض ى
اج ىعميكا بً ى
تعالى  :ى
الكجو الرابع  :الفتياف يعني الغبلميف صػاحبي السػجف  ،كقكلػو تعػالى

ّْج ىف فىتىىي ً
اف﴾{يكسؼ }ّٔ :
﴿كىد ىخ ىؿ ىم ىعوي الس ٍ
 :ى
الكجو الخامس  :الفتية يعني أصحاب الكيؼ  ،كقكلو تعالى ﴿ :إًَّنيي ٍـ
ً
اى ٍـ يى ندل﴾{الكيؼ }ُّ :
آمينكا بً ىرّْب ًي ٍـ ىكًزٍد ىن ي
فتٍىيةه ى
﴿مػف فىتىىيػاتً يك يـ
الكجو السادس  :الفتيات يعنػي اإلمػاء  ،كقكلػو تعػالى ّْ :
(ُ)
اٍلمؤ ًم ىن ً
ات﴾{النساء  }ِٓ :يعني  :مف إمائكـ
يٍ
الفتػػى  :اسػػـ جػػنس كلفػػظ عػػاـ  ،كىػػك ىنػػا كأينمػػا كرد فػػي كتػػاب ا﵀
أما األكجو الستة المنسكبة إليو فقد اختمقيا الدامغاني عػف
يعني الفتى بعينو ٌ ،
طريؽ دراستيا دراسة معككسة  ،فالقرآف الكػريـ لػـ يصػؼ كيس ّْػـ الفتػى بمعػاني
ػؼ
األكجػػو المػػذككرة كمػػا فعػػؿ ىمػػف ىػػك ًمػػف أصػػحاب كتػػب الكجػػكه ؛ بػػؿ كصػ ى

(ٔ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٖٓ2
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كسػ َّػمى كػ ِّػبل منيػػا بػػالفتى ؛ َّ
ألنيػػا معػػاف خاصػػة كالفتػػى معنػػى عػػاـ  ،كالخػػاص

كيسػ َّػمى العػػاـ بالخػػاص  ،فيػػي جميعيػػا
كيسػ َّػمى بالعػػاـ  ،كال يكصػػؼ ي
يكصػػؼ ي

كجو كاحد َّ ،
ألنو يجمعيا معنى كاحد  ،أم ىي جميعيا بمعنى الفتى  ،كلػيس

الفتى بمعانييا .

ِٓ-القارعة  :ذكر أصحاب كتب الكجكه َّ
أف القارعة في القرآف عمى

كجييف :

الكجو األكؿ  :سرية السبايا  ،كما قاؿ الحيرم  ،أك السرية  ،كما قاؿ
الدامغاني  ،أك الداىية  ،كما قاؿ ابف الجكزم  ،كقكلو تعالى ( :تي ً
ص ييبييـ بً ىما
ص ىن يعكٍا قى ًارىعةه){الرعد  }ُّ :أم  :تصيبيـ سرية
ى

الكجو الثاني  :القيامة  ،كقكلو تعالى ( :اٍلقى ًارىعةي {ُ} ىما اٍلقى ًارىعةي {ِ}
(ُ)
اؾ ىما اٍلقى ًارىعةي){القارعة }ّ-ُ :
ىك ىما أ ٍىد ىر ى
قاؿ الخميؿ (( :كالقارعة  :القيامة  ،كالقارعة  :الشدة  ،كك ٌؿ شيء
قرعتو فقد ضربتو)) (ِ ) كقاؿ ابف فارس (( :القاؼ كالراء كالعيف  ،معظـ
عت الشيء أقريعو ...كالقارعة  :الشديدة مف
الباب ضرب الشيء  ،يقاؿ  :قر ي
كسميت بذلؾ ؛ َّ
ألنيا تقرع الناس  ،أم  :تضربيـ بشدتيا ،
شدائد الدىر ؛
ٍ
كالقارعة  :القيامة ؛ َّ
ألنيا تضرب كتصيب الناس بإقراعيا)) (ّ)كقاؿ الراغب :

((القرع  :ضرب شيء عمى شيء  ،قاؿ تعالى ( :اٍلقى ًارىعةي {ُ} ىما
(ْ)
اٍلقى ًارىعةي){القارعة ))}ِ-ُ :

(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞصٚ ٖٗ2اٌٛجٚ ٖٛإٌظةائش ٌٍةذاِغأ ٟص ٘ٔٚ ٖ2ض٘ةج
األع ٓ١الةٓ اٌجٛص ٞصٕٕٙ
(ٕ) اٌع ٓ١ص ٔ22
(ٖ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص 2ٙ2
(ٗ) اٌّفشداح ص ٕ٠ٚ ٗٔ2ظش  :عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٕٕ4/ٖ ٟ
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يتبيَّف مف كبلـ أىؿ المغة َّ
أف القارعة صفة عامة يكصؼ بيا ك ٌؿ ما
ككثير ما ييحذؼ المكصكؼ كتقكـ الصفة مقامو  ،كىذه
نا
جاز كصفو بيا ،
القضية مشيكرة في كتب النحك  ،قاؿ الزمخشرم (( :فصؿ إقامة الصفة مقاـ

ظيكر
نا
المكصكؼ  :حؽ الصفة أف تصحب المكصكؼ ٌ ،إال إذا ظير أمره
ييستغنى معو عف ذكره  ،فحينئذ يجكز تركو  ،كاقامة الصفة مقامو)) (ٔ) كقكؿ

لما كانا كالشيء الكاحد  ...كاف
أف الصفة كالمكصكؼ َّ
ابف يعيش (( :اعمـ ى
القياس أف ال ييح ىذؼ كاحد منيما ٌ ...إال َّأنيـ قد حذفكه إذا ظير أمره ،
كع ًرؼ مكضعو ،
كقكيت الداللة عميو  ...كربما ظير أمر المكصكؼ  ،ي
فيستغنى عف ذكره البتة  ،كتقع المعاممة مع الصفة  ،كتصير الصفة كاسـ
ي
(ٕ)
الجنس الداؿ عمى معنى المكصكؼ)) فالقارعة ال ترد ٌإال صفة لمكصكؼ
معيَّف إذا يع ًرؼ مف خبلؿ السياؽ  ،أك لمكصكؼ غير معيَّف  ،فجعؿ القارعة
بمعنى السرية  ،أك الداىية في الكجو األكؿ في قكلو تعالى ( :تي ً
ص ييبييـ بً ىما
ص ىن يعكٍا قى ًارىعةه) تحريؼ لداللتيا مف جانبيف  ،األكؿ  :عدـ جعؿ القارعة
ى
بمعناىا  ،بؿ بمعنى المكصكؼ بيا  ،كالثاني َّ :أنو أريد أف تككف القارعة

صفة لمكصكؼ عاـ غير معيَّف  ،فمف التحريؼ الداللي قصر مكصكفيا

عمى السرية أك الداىية  ،كىا ىك ابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة جعؿ
ً
ص ىن يعكٍا قى ًارىعةه) قاؿ في
القارعة بمعنى الداىية في قكلو تعالى ( :تيص ييبييـ بً ىما ى
((فأمأ القارعة  ...كفي المراد بيا قكالف :
تفسيره :
ٌ
أحدىما َّ :أنيا عذاب مف السماء .

(ُ ) ينظر  :المفصؿ في عمـ العربية ص َُُٓٓٓ-
(ِ ) ينظر  :شرح المفصؿ ِِٕٓ-ِّٓ/
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كسمـ))

كالثاني  :السرايا كالطبلئع التي كاف ينفذىا رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو

(ٔ)

فما عيَّنو في باب الكجكه لـ يعيّْنو في باب التفسير

ككذلؾ جعميـ القارعة في الكجو الثاني بمعنى القيامة في قكلو

اؾ ىما اٍلقى ًارىعةي) فالقارعة ىنا ال
تعالى ( :اٍلقى ًارىعةي {ُ} ىما اٍلقى ًارىعةي {ِ} ىك ىما أ ٍىد ىر ى
تعني القيامة بؿ ىي صفة ليا  ،كقد يع ًرؼ ىذا المكصكؼ كتعيَّف مف خبلؿ

السياؽ  ،كالقرآف الكريـ لـ يذكر القيامة ٌإال بصفة مف صفاتيا  ،فإذا ذكر

مثبل فقد أراد أف تككف مصدر قاـ  ،كأراد معنى قياـ الناس مف
لفظ القيامة ن
قبكرىـ ككقكفيـ بيف يديو

(ٕ )

ككذلؾ إذا ذكر لفظ الساعة  ،كالساعة في

األصؿ تيطمؽ لمعنييف  ،أحدىما  :أف تككف عبارة عف جزء مف أربعة
كعشريف جزنءا  ،كىي مجمكع اليكـ كالميمة  ،كالثاني  :أف تككف عبارة عف

ثـ استعيرت السـ يكـ القيامة  ،فمعنى
جزء قميؿ مف النيار  ،أك الميؿ َّ ،
الساعة في ّْ
كؿ القرآف الكقت الذم تقكـ فيو القيامة  ،كالمراد َّأنيا ساعة خفيفة
( ٖ)

سماىا ساعة
يحدث فييا أمر عظيـ ؛ فمقمة الكقت الذم تقكـ فيو القيامة َّ

الطامة ؛ َّ
فالطامة
الشيء  :إذاعبله كغمره كغمبو ،
طـ
كسميت
َّ
َّ
ألنيا مف َّ
ى
بالصاخة ؛ َّ
سميت كذلؾ َّ
الصخ ،
ألنيا مف
ألنيا تغمب ما سكاىا(ٗ) كسميت
ٌ
ٌ
كىك الضرب بالحديد عمى الحديد  ،كك ٌؿ صكت مف كقع صخرة عمى صخرة
ُّ
َّ
ُّ
كنحكه  ،كقد َّ
بالصاخة ؛ َّ
تصخ األسماع  ،أم :
ألنيا
تصخ فسميت
صخت
(٘)

تصميا فبل تسمع ٌإال ما تيدعى بو لئلحياء
ُّ
(ُ ) زاد المسير ِْْٓ/
(ِ ) ينظر  :لساف العرب ُِِِٗ/
(ّ ) ينظر  :لساف العرب َِّٕ/
(ْ ) ينظر  :لساف العرب ُْٗٔ/
(ٓ ) ينظر  :لساف العرب َِٖٔ/
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كسميت بالغاشية ؛ َّ
ألنيا تغشى

الناس كتغطييـ بأىكاليا

(ٔ )

ككذلؾ سميت بالقارعة لما تقدـ ذكره  ،فمف

ألف ٍّ
التحريؼ الداللي جعؿ القارعة بمعنى القيامة ؛ َّ
لكؿ منيما داللتيا
خاصة بيا  ،كلـ يذكر لفظيا ٌإال لقصد ما ُّ
تدؿ عميو فجعؿ إحداىا بمعنى
ال ٌ
األخرل تحريؼ لداللة ٍّ
كؿ منيما

-ٕٙالقريػػػة  :ذك ػػر أىػػؿ الكج ػػكه َّ
أف القري ػػة كردت ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ

عمى عشرة كجكه :

األكؿ  :مجتمػػع النػػاس فػػي أم مكضػػع كػػاف  ،أك جميػػع القػػرل عمػػى
و َّ
ً ً
ً
ام ًػة أ ٍىك
اإلطبلؽ  ،كقكلو تعالى  ( :ىكًاف َّمف قى ٍرىية إًال ىن ٍح يف يم ٍيم يك ى
كىا قىٍب ىػؿ ىي ٍػكـ اٍلق ىي ى
اف ىذلًؾ ًفي اٍل ًكتى ً
كر){اإلسراء }ٖٓ :
اب ىم ٍسطي نا
كىا ىع ىذ نابا ىشًد ن
يم ىع ّْذيب ى
يدا ىك ى
و ً
ػي أى ىش ُّػد
الثاني  :القرية يعني مكة  ،كقكلو تعالى  ( :ىك ىكأىيّْف ّْمػف قى ٍرىيػة ى ى
ىىمى ٍك ىناىـ فىبل ىن ً
اص ىر لىيي ٍـ){محمد }ُّ :
قي َّكةن ّْمف قى ٍرىيتً ىؾ الَّتًي أ ٍ
ىخ ىر ىجتٍ ىؾ أ ٍ ي ٍ
الثالػػث  :الق ػرييتيف يعنػػي مكػػة كالطػػائؼ  ،كقكلػػو تعػػالى  ( :ىكقىػػاليكا لىػ ٍػكال
آف ىعمىى ىريج وؿ ّْم ىف اٍلقى ٍرىيتىٍي ًف ىع ًظ ويـ){الزخرؼ }ُّ :
ينّْز ىؿ ىى ىذا اٍلقي ٍر ي
ب لىييػػـ َّمػ ػثى نبل
اض ػ ًػر ٍ
ال ارب ػػع  :القري ػػة يعن ػػي أنطاكي ػػا  ،كقكل ػػو تع ػػالى  ( :ىك ٍ
ً
كف){يس }ُّ :
اب اٍلقى ٍرىية إً ٍذ ىج ى
ىص ىح ى
اءىا اٍل يم ٍر ىسمي ى
أ ٍ
الخػػامس  :القريػػة يعنػػي ديػػر ىرقػػؿ  ،كقكلػػو تعػػالى ( :أ ٍىك ىكالَّػ ًػذم ىمػ َّػر
عمىى قىري وة كًىي ىخ ًاكيةه عمىى عر ً
كشيىا){البقرة }ِٓٗ :
ى
ى ى يي
ٍى ى ى
السػػادس  :القريػػة يعنػػي أريحػػا  ،كقكلػػو تعػػالى  ( :ىكًا ٍذ يقٍم ىنػػا ٍاد يخميػكٍا ىى ػ ًػذ ًه

اٍلقى ٍرىيةى){البقرة }ٖٓ :

السابع  :القريػة يعنػي قريػات لػكط  ،كقكلػو تعػالى ( :إًَّنػا يم ً
ػكف ىعمىػى
نزلي ى
ىى ًؿ ىىًذ ًه اٍلقى ٍرىي ًة){العنكبكت }ّْ :
أٍ

(ُ ) ينظر  :لساف العرب ُُّٓ/
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ػت
آم ىن ٍ
الثامف  :القرية يعني نينػكل  ،كقكلػو تعػالى  ( :ىفمى ٍػكالى ىك ىان ٍ
ػت قى ٍرىيػةه ى
َّ
ً
كن ىس){يكنس }ٖٗ :
يم يانيىا إًال قى ٍكىـ يي ي
فىىنفى ىعيىا إ ى
التاسع  :القرية يعني أيمػة  ،كقكلػو تعػالى ( :كاى ٍسػأىٍليي ٍـ ىع ًػف اٍلقى ٍرىي ًػة الَّتًػي
تح ً
اض ىرةى اٍل ىب ٍح ًر){األعراؼ }ُّٔ :
ىك ىان ٍ ى
اسأ ً
ىؿ اٍلقى ٍرىيػةى الَّتًػي يكَّنػا
العاشر  :القرية يعني مصر  ،كقكلو تعالى  ( :ىك ٍ
(ُ)
ًفييىا){يكسؼ }ِٖ :
قػػاؿ اف فػػارس (( :القػػاؼ كال ػراء كالحػػرؼ المعتػػؿ أصػػؿ صػػحيح

يت قري ػػة الجتم ػػاع الن ػػاس
ي ػػدؿ عم ػػى جم ػػع كاجتم ػػاع  ،م ػػف ذل ػػؾ القري ػػة  ،يس ػ ّْػم ٍ
(ّ)
فييا)) (ِ) كقاؿ الراغب (( :القرية  :اسـ لممكضع الذم يجتمع فيو الناس))
فالقريػػة اسػػـ جػػنس كلفػػظ عػػاـ  ،ييطمىػػؽ عمػػى كػػؿ مكضػػع اجتمػػع فيػػو
الناس  ،كأسماء المكاضع العشرة المذككرة فيي جميعيػا تػدخؿ ضػمف معنػاه
العاـ  ،كتي ُّ
عد مػف أنكاعػو كمعانيػو الخاصػة  ،كقػد اتخػذ أصػحاب كتػب الكجػكه
كجكىػػا لمقريػة  ،كاف صػحت ىػػذه المكاضػع كاألسػػماء
ممػا جػاز تسػػميتو بالقريػة
ن

العشرة أـ لـ تصح فيي كجكه مختمقػة ؛ َّ
ألف القػرآف الكػريـ لػـ يس ّْػـ القريػة بيػذه
كجكىػا ليػا  ،كمػا فعػؿ أصػحاب كتػب الكجػكه  ،كاَّنمػا س َّػمى
المكاضع ؛ لتكػكف
ن
ألف كػ َّػؿ مكضػػع منيػػا تتمثػػؿ فيػػو داللتي ػا ؛ ك َّ
كػػؿ مكضػػع منيػػا بالقريػػة ؛ َّ
ألف
سمى العاـ بالخاص  ،فيػي إذف
كي َّ
كي َّ
سمى بالعاـ كال يكصؼ ي
الخاص يكصؼ ي
جميعيا كجو كاحد  ،فالقريػة أينمػا كردت فػي القػرآف الكػريـ تعنػي القريػة بعينيػا
أما الكجكه المنسكبة فيي مختمقة بدراستيا دراسة معككسة
كال كجكه ليا فيو ٌ ،

(ٔ) ٕ٠ظةةةش ٚ :جةةة ٖٛاٌمةةةشآْ ٌٍذ١ةةةش ٞص ٚ ٖٖ4-ٖٖ2اٌٛجةةةٚ ٖٛإٌظةةةائش ص ٖ٘2ٙ-ٖ2
ٔٚض٘ج األع.ٕٖ2-ٕٖٙ ٓ١
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٓ. 22ٔ-22
(ٖ) اٌّفشداح ص .ٗٔ4
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-ٕٚالكتاب  :ذكر أصحاب كتب الكجكه لمكتاب ثمانية عشر
كجينا :

ً
ً
ب
اب الى ىرٍي ى
الكجو األكؿ  :القرآف الكريـ  ،كقكلو تعالى  ( :ىذل ىؾ اٍلكتى ي
ّْ ً
ًً
يف){البقرة }ِ-ُ :
فيو يى ندل لٍم يمتَّق ى
ً
اب
كسى اٍلكتى ى
(كًا ٍذ آتىٍي ىنا يم ى
الكجو الثاني  :التكراة  ،كقكلو تعالى  :ى
َّ
كف){البقرة }ّٓ :
اف لى ىعم يك ٍـ تى ٍيتى يد ى
ىكاٍلفي ٍرقى ى
ً
اب
(كأ ى
ىنز ىؿ ىم ىعيي يـ اٍلكتى ى
الكجو الثالث  :الصحؼ  ،كقكلو تعالى  :ى
بًاٍل ىح ّْ
ؽ){البقرة }ُِّ :

ً
اب
(حتَّ ىى ىيٍبميغى اٍلكتى ي
الكجو الرابع  :العدة  ،كقكلو تعالى  :ى
ىجمىوي){البقرة }ِّٓ :
أى
ندهي أ ُّيـ
الكجو الخامس  :المكح المحفكظ  ،كقكلو تعالى  ( :ىك ًع ى
اٍل ًكتى ً
اب){الرعد }ّٗ :
كف بًاٍل ًكتى ً
اب
(كتي ٍؤ ًمين ى
الكجو السادس  :الكتب كمٌيا  ،كقكلو تعالى  :ى
يكمّْ ًو){آؿ عمراف }ُُٗ :
ً
اب
(كيي ىعمّْ يم يك يـ اٍلكتى ى
الكجو السابع  :الكتابة  ،كقكلو تعالى  :ى
ىكاٍل ًح ٍك ىمةى){البقرة }ُُٓ :
يؿ
(كلىقى ٍد آتىٍي ىنا ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
الكجو الثامف  :الزبكر  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
اب ىكاٍل يح ٍك ىـ ىك ُّ
النيب َّكةى){الجاثية }ُٔ :
اٍلكتى ى
ت ىعمىى
الكجو التاسع  :الفرض  ،كقكلو تعالى ( :إً َّف َّ
الصبلىةى ىك ىان ٍ
ً
يف ًكتى نابا َّم ٍكقيكتنا){النساء }َُّ :
اٍل يم ٍؤ ًمن ى
ؽ
اب ّْم ىف المٌ ًو ىس ىب ى
الكجو العاشر  :القضاء  ،كقكلو تعالى ( :لَّ ٍكالى ًكتى ه
ىخ ٍذتيـ ع ىذ ه ً
ً
يـ){األنفاؿ }ٖٔ :
يما أ ى ٍ ى
اب ىعظ ه
لى ىم َّس يك ٍـ ف ى
اب
(كلى ىد ٍي ىنا ًكتى ه
الكجو الحادم عشر  :ديكاف الحفظة  ،كقكلو تعالى  :ى
ي ً
ؽ بًاٍل ىح ّْ
كف){المؤمنكف }ِٔ :
ؽ ىك يى ٍـ ال يي ٍ
نط ي
ى
ظمى يم ى
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الكجو الثاني عشر  :كتاب بمقيس كسميماف  ،كقكلو تعالى ( :ا ٍذ ىىب
ً
ً
ت ىيا أىيُّيىا
كف {ِٖ} قىالى ٍ
بّْكتىابًي ىى ىذا فىأىٍلق ٍو إًلى ٍي ًي ٍـ ثيَّـ تىىك َّؿ ىع ٍنيي ٍـ فىانظي ٍر ىما ىذا ىي ٍرًج يع ى
يـ){النمؿ }ِٗ-ِٖ :
المبل إًّْني أيٍل ًق ىي إًلى َّي ًكتى ه
اب ىك ًر ه
ى
ً
ً
َّ
اب
يف آتىٍي ىن ي
اى يـ اٍلكتى ى
الكجو الثالث عشر  :اإلنجيؿ  ،كقكلو تعالى ( :الذ ى
ً
ً ًً
كف){القصص }ِٓ :
مف قىٍبمو يىـ بًو يي ٍؤ ًمين ى
ً
الكجو الرابع عشر  :المكاتبة  ،كقكلو تعالى ًَّ :
اب
كف اٍلكتى ى
يف ىي ٍبتى يغ ى
(كالذ ى
ى
ً
كى ٍـ){النكر )ّّ :
ًم َّما ىممى ىك ٍ
ت أ ٍىي ىم يان يك ٍـ فى ىكاتيب ي
يم وة تي ٍد ىعى
الكجو الخامس عشر  :الحساب  ،كقكلو تعالى  ( :يك ُّؿ أ َّ

إًلىى ًكتىابًيىا){الجاثية }ِٖ :
الكجو السادس عشر  :أعماؿ بني آدـ  ،كقكلو تعالى  ( :ىكبل إً َّف
ً
ً
َّار لىًفي ًسج و
اب الفيج ً
اب
ّْيف){المطففيف  }ٕ :كقكلو تعالى  ( :ىك ٌبل إً َّف كتى ى
كتى ى
ً ً ّْ
ّْيف){المطففيف }ُٖ :
ٍ
األب ىرًار لىفي عمي ى
ىىمى ٍك ىنا ًمف
(ك ىما أ ٍ
الكجو السابع عشر  :الرزؽ كاألجؿ  ،كقكلو تعالى  :ى
َّ
كـ){الحجر }ْ :
قى ٍرىي وة إًال ىكلىيىا ًكتى ه
اب َّم ٍعمي ه
الكجو الثامف عشر  :العمـ  ،كقكلو تعالى ( :لىقى ٍد لىبًثٍتيـ ًفي ًكتى ً
اب المَّ ًو
ٍ
(ُ)
إًلىى ىي ٍكًـ اٍل ىب ٍع ًث){الركـ }ٓٔ :
كتبت)) (ِ ) كقاؿ ابف
قاؿ الخميؿ (( :الكتاب كالكتابة  :مصدر
ي
فارس (( :الكاؼ كالتاء كالباء أصؿ صحيح ُّ
يدؿ عمى جمع شيء إلى شيء ،
جمعت يش ٍف ىرم ىرًحميا
كتبت البغمة  :إذا
مف ذلؾ الكتاب كالكتابة  ،كيقكلكف :
ي
ي
المكاتىب  :العبد يكاتبو سيده عمى نفسو  ،قالكا  :كأصمو مف
بحمقةَََك ي

(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٚ ٖ٘ٓ-ٖٗ4اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍةذاِغأ ٟص -ٖ42
ٓٓٗ ٔٚض٘ج األع ٓ١الةٓ اٌجٛص ٞص ٕٕٓ٘ٚ٘ٔ-ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٖٖٗٔ-ٖٖٓ/
(ٕ) اٌع ٓ١صٖٓ2
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(ُ)
ب
الكتاب  ،يراد بذلؾ الشرط الذم ييكتىب بينيما)) كقاؿ الراغب (( :ال ىكتٍ ي
ضـ الحركؼ بعضيا إلى بعض  ،كقد
ضـ أديـ إلى أديـَََكفي التعارؼ ُّ
ُّ

يقاؿ ذلؾ لممضمكـ بعضيا إلى بعض بالمفظ  ،فاألصؿ في الكتابة النظـ
بالخطّْ  ،لكف يستعار ُّ
كؿ كاحد منيما لآلخر ؛ كليذا يس ّْم ىي كبلـ ا﵀  ،كاف لـ
كتابا  ،كالكتاب في األصؿ اسـ لمصحيفة مع المكتكب فيو  ،كفي قكلو
ييكتىب ن
ً ً
ً ً
َّماء){النساء :
(ي ٍسأىلي ىؾ أ ٍ
تعالى  :ى
ىى يؿ اٍلكتىاب أىف تيىنّْز ىؿ ىعمى ٍيي ٍـ كتى نابا ّْم ىف الس ى

ُّٓ} َّ
(كلى ٍك ىن َّزٍل ىنا
فإنو يعني صحيفة فييا كتابة  ،كليذا قاؿ تعالى  :ى
اس ىفمىمسكه بًأ ٍىيًدي ًيـ لىقى ى ًَّ
يف ىكفىيركٍا إً ٍف ىىػ ىذا إً ٌال
ًكتى نابا ًفي ًق ٍر ى
اؿ الذ ى
ط و ىي ي
ٍ
كيعبَّر عف اإلثبات  ،كالتقدير  ،كاإليجاب  ،كالفى ٍرض
ُّمبً ه
يف){األنعاـ  }ٕ :ي

ؾ
ىعمى ٍي ى
ًس ٍحهر

كالعزـ بالكتابة  ،ككجو ذلؾ َّ
أف الشيء ييراد ثـ يقاؿ ثـ ييكتىب  ،فاإلرادة ىم ٍبدأ
كالكتابة منتيى  ،ثـ ييعبَّر عف المراد الذم ىك المبدأ إذا أريد تككيده بالكتابة

التي ىي المنتيى))

(ِ)

اختمؽ اصحاب كتب الكجكه الكجكه الثماني عشرة المذككرة عف

طريؽ دراستيا دراسة معككسة ؛ ذلؾ ٌأنيـ جعمكا الكتاب بمعاني ىذه الكجكه ،
أف المراد جعؿ ىذه الكجكه بمعنى الكتاب  ،فيي إذف جميعيا كجو
في حيف ٌ
كاحد  ،كالتحريؼ الحاصؿ ٌأنيـ لـ يجعمكا الكتاب بمعناه بؿ بمعاني
فإف المراد مف الكتاب
المكصكفات بو  ،ىذا إف
ٌ
صحت ىذه الكجكه كا ٌال ٌ

الكتاب بعينو أينما كرد في كتاب ا﵀ .

فقد جعؿ أىؿ الكجكه الكتاب في الكجو األكؿ بمعنى القرآف الكريـ ،
ّْ ً
في قكلو تعالى  ( :ىذلً ىؾ اٍل ًكتىاب الى رٍي ً ً
يف) جاء في التفسير :
ي ى ى
ب فيو يى ندل لٍم يمتَّق ى
ً
كتابا ؛ َّ
ألنو يج ًمع بعضو إلى بعض  ،كمنو الكتيبة
اب) القرآف
ّْ
كسمي ن
((ك(اٍلكتى ي

(ٔ) ِفا١٠ظ اٌٍغج ص ٔٓ2
(ٕ) اٌّفشداح ص ٕٔٗٗ٠ٚ ٕٗٗ-ظش  :عّذث اٌذفاظ ٖٖ2ٕ-ٖ2ٓ/
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(ُ )

تبت البغمة))
يس ّْم ٍ
يت بذلؾ الجتماع بعضيا إلى بعض  ،كمنو  :ك ي
ً
ً
اب
كالفيركزآبادم الذم جعؿ الكتاب بمعنى القرآف في قكلو تعالى  ( :ىذل ىؾ اٍلكتى ي
(ِ)
ً ً
ّْ ً
الى رٍي ً ً
اب الى
يف) قاؿ قبؿ ذلؾ  :ك((قكلو تعالى  ( :ىذل ىؾ اٍلكتى ي
ى ى
ب فيو يى ندل لٍم يمتَّق ى
ّْ ً
رٍي ً ً
كتابا لما يج ًمع فيو
يف){البقرة  }ِ-ُ :يعني القرآف يس ّْمي ن
ى ى
ب فيو يى ندل لٍم يمتَّق ى
مف القصص  ،كاألمر  ،كالنيي  ،كاألمثاؿ  ،كالشرائع  ،كالمكاعظ  ،أك َّ
ألنو
(ّ)
يج ًمع فيو مقاصد الكتب َّ
سمي بالكتاب
المنزلة عمى سائر األنبياء)) فالقرآف ّْ
سـ الكتاب بالقرآف
 ،كلـ يي َّ
كجعمكا الكتاب في الكجو الثاني بمعنى التكراة  ،في قكلو تعالى :
ً
َّ
كف) قاؿ الطبرم في تفسير ىذه
كسى اٍلكتى ى
اف لى ىعم يك ٍـ تى ٍيتى يد ى
اب ىكاٍلفيٍرقى ى
(كًا ٍذ آتىٍي ىنا يم ى
ى
اآلية (( :فيككف تأكيؿ اآلية حينئذ  :كاذ آتينا مكسى التكراة التي كتبناىا لو
كفرقنا بيا بيف الحؽ كالباطؿ  ،فيككف الكتاب نعتنا لمتكراة أقيـ
في األلكاح َّ ،
مقاميا استغناء بو عف ذكر التكراة  ،ثـ عطؼ عميو بالفرقاف ؛ إذ كاف مف

نعتيا  ،كقد َّ
بينا معنى الكتاب فيما مضى مف كتابنا ىذا  ،ك َّأنو بمعنى
(ْ)

المكتكب))

فالكتاب إذف ال يعني التكراة  ،بؿ ىك نعت لمتكراة  ،كالتقدير :

كثير ما ييحذؼ
ذلؾ التكراة الكتاب  ،أم  :ذلؾ التكراة المكتكب  ،لكف نا
المكصكؼ في المغة كتقكـ الصفة مقامو في الحكـ كاإلعراب مف دكف الداللة

كجعمكا الكتاب في الكجو الثالث بمعنى الصحؼ  ،في قكلو تعالى :
ً
اب بًاٍل ىح ّْ
ؽ){البقرة  }ُِّ :كلك َّ
صح َّ
أف الكتاب ىنا بمعنى
(كأ ى
ىنز ىؿ ىم ىعيي يـ اٍلكتى ى
ى
سماىا بالكتاب ؛ َّ
ألف ((الصحيفة ىي التي ييكتىب فييا ،
الصحؼ  ،فقد َّ

(ٔ) صاد اٌّغ١ش ي ٟعٍُ اٌذفغ١ش الةٓ اٌجٛصٕٓ/ٔ ٞ
(ٕ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٖٖٗٔ/
(ٖ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٖٕٗ4/
(ٗ) جاِع اٌت١اْ ٖٕٔ2/
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أيضا َّ ،
كأنو جمع صحيؼ))
كالجمع صحائؼ  ،كالصحؼ ن
ً
اب) في ىذه اآلية بمعنى التكراة (ِ ) فيككف كالكجو السابؽ  ،كقاؿ
(اٍلكتى ى
ً
اب) يعني الكتب  ،كالكتاب اسـ جنس  ،أريد
(((كأ ى
ىنز ىؿ ىم ىعيي يـ اٍلكتى ى
الكاحدم  :ى
(ّ)
ً
اب) اسـ جنس  ،كالمعنى  :جميع
بو الجمع)) كقاؿ ابف عطية (( :ك(اٍلكتى ى
ً
اب) اسـ جنس بمعنى
الكتب)) (ْ ) كقاؿ القرطبي
(((كأ ى
ىنز ىؿ ىم ىعيي يـ اٍلكتى ى
ى
(ُ)

الكتب))

(ٓ)

كجعؿ الطبرم

فالمراد مف الكتاب الكتاب بعينو .

العدة  ،في قكلو تعالى :
كجعمكا الكتاب في الكجو الرابع بمعنى ٌ
ً
ألنيا ً
كتابا ؛ َّ
ضت بالكتاب ،
ىجمىوي)
يت ٌ
فر ٍ
((كس ّْم ٍ
العدة ن
اب أ ى
(حتَّ ىى ىيٍبمي ىغ اٍلكتى ي
ى
ي
(ٔ )
يعني  :حتى يبمغ التربُّص المكتكب عمييا أجمو  ،أم  :غايتو)) فيككف
المراد تسمية العدة بالكتاب  ،ال تسمية الكتاب بالعدة  ،أم  :لك َّ
صح ىذا

الكجو لكاف المراد مف الكتاب الكتاب بعينو .

كجعمكا الكتاب في الكجو الخامس بمعنى المكح المحفكظ  ،في قكلو
ندهي أ ُّيـ اٍل ًكتى ً
اب) ((كالمكح المحفكظ منو ين ًسخ القرآف كسائر الكتب ،
(ك ًع ى
تعالى  :ى
فيك محفكظ عند ا﵀ محركس بو مف الشياطيف  ،كمف الزيادة فيو كالنقصاف
(ٕ)
ندهي أ ُّيـ اٍل ًكتى ً
اب)
منو)) ىذا ىك معنى المكح المحفكظ َّ ،
(ك ًع ى
أما قكلو تعالى  :ى
فسره الطبرم بقكلو (( :كأكلى األقكاؿ في ذلؾ بالصكاب  ،قكؿ مف قاؿ :
فقد َّ
(ٖ)
ندهي أ ُّيـ اٍل ًكتى ً
اب) أم  :أصؿ
(((ك ًع ى
كعنده أصؿ الكتاب كجممتو)) كقاؿ الزجاج ى

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٓ٘ ٕ٠ٚظش  :اٌّفشداح ٌٍشاغب ص ٕ٘2
(ٕ) ٕ٠ظش  :جاِع اٌت١اْ ٕٗٓٙ/
(ٖ) اٌٛع١ط ٖٔٔٙ/
(ٗ) اٌّذشس اٌٛج١ض ٕٔ2ٙ/
(٘) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٖٕ2/
(ِ )ٙذاسن اٌذٕض ً٠ص ٖٕٔ
( )2صاد اٌّغ١ش ٕٖ2/2
( )2جاِع اٌت١اْ ٖٕٔٓٗ/
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أصؿ الكتاب))

(ُ)

((كركل أبك الدرداء عف النبي  ،صمى ا﵀ عميو كسمـ ،

َّأنو قاؿ َّ :
إف ا﵀ تعالى في ثبلث ساعات يبقيف مف الميؿ ينظر في الكتاب
الذم ال ينظر فيو أحد غيره  ،فيمحك ما يشاء كيثبت  ،كركل عكرمة عف ابف

عباس قاؿ  :ىما كتاباف  ،كتاب سكل ٌأـ الكتاب يمحك منو ما يشاء كيثبت ،
شيئا))(ِ) فالمراد مف الكتاب الكتاب بعينو .
كعنده ٌأـ الكتاب ال يي ىغيّْر منو ن
كجعمكا الكتاب في الكجو السادس بمعنى الكتب كميا  ،في قكلو
كف بًاٍل ًكتى ً
اب يكمّْ ًو) كىذا يعني َّأنيـ أبقكا الكتاب عمى معناه
(كتي ٍؤ ًمين ى
تعالى  :ى
كجعمكا الكتاب في الكجو السابع بمعنى الكتابة  ،في قكلو تعالى :
ً
ً
أيضا َّأنيـ أبقكا الكتاب عمى معناه ،
اب ىكاٍلح ٍك ىمةى) كىذا يعني ن
(كيي ىعمّْ يم يك يـ اٍلكتى ى
ى
ُّ
فقد تقدـ قكؿ ابف فارس (( :الكاؼ كالتاء كالباء أصؿ صحيح يدؿ عمى جمع
شيء إلى شيء  ،مف ذلؾ الكتاب كالكتابة)) كقكؿ الراغب (( :كالكتاب في

األصؿ اسـ لمصحيفة مع المكتكب فيو)) كفي كتب التفسير َّ
أف الكتابو ىنا
تعني القرآف (ّ) كالمعنى  :أنَّو يعمّْميـ ((القرآف ما انطكل عميو مف الحكمة
(ْ)

اإلليية  ،كاألسرار الربانية))

كجعمكا الكتاب في الكجو الثامف بمعنى الزبكر  ،في قكلو تعالى :
(كلىقى ٍد آتىٍي ىنا بنًي إًسرائً ى ً
َّ
صح َّ
أف المراد الزبكر
اب ىكاٍل يح ٍك ىـ ىكالنُّيب َّكةى) كلك
يؿ اٍلكتى ى
ى
ٍى
ى
لكاف مف باب تسميتو بالكتاب لًما تقدـ ذكره في القرآف  ،كالتكراة .
كجعمكا الكتاب في الكجو التاسع بمعنى الفرض  ،في قكلو تعالى :
ً
يف ًكتىا نبا َّم ٍكقيكتنا) كلك َّ
صح ىذا الكجو فيك مف
(إً َّف َّ
الصبلىةى ىك ىان ٍ
ت ىعمىى اٍل يم ٍؤ ًمن ى
(ٔ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٖٕٕٔ/
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٕٗ٘4/
(ٖ) ٕ٠ظش  :اٌّذشس اٌٛج١ض ي ٟدفغ١ش اٌىذاا اٌعض٠ض الةٓ عطِٚ ٕٕٙ/ٔ ٗ١ةذاسن اٌذٕض٠ةً
اٌذٕض ، ً٠دفغ١ش إٌغف ٟص 22
(ٗ) سٚح اٌّعأٌ ٟآلٌٛعٗٔ2/ٔ ٟ
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((كيعبَّر عف اإلثبات  ،كالتقدير ،
أيضا  ،فقد تقدـ قكؿ الراغب  :ي
الكتاب ن
كاإليجاب  ،كالفى ٍرض  ،كالعزـ  ،بالكتابة  ،ككجو ذلؾ َّ
أف الشيء ييراد ثـ يقاؿ

ثـ ييكتىب  ،فاإلرادة ىم ٍبدأ كالكتابة منتيى  ،ثـ ييعبَّر عف الم ارد الذم ىك المبدأ
إذا أريد تككيده بالكتابة التي ىي المنتيى)) (ُ) فقكلو تعالى ً :
(كتى نابا َّم ٍكقيكتنا)
(ِ)
محدكدا بأكقات معمكمة))
((مكتكبا
معناه :
ن
ن

كجعمكا الكتاب في الكجو العاشر بمعنى القضاء  ،في قكلو تعالى :
ىخ ٍذتيـ ع ىذ ه ً
ً
َّ
صح ىذا
يـ) كلك
اب ّْم ىف المٌ ًو ىس ىب ى
(لَّ ٍكالى ًكتى ه
يما أ ى ٍ ى
اب ىعظ ه
ؽ لى ىم َّس يك ٍـ ف ى
أيضا  ،بمعنى القضاء المكتكب  ،قاؿ الطبرم في
الكجو فيك مف الكتاب ن
تفسير ىذه اآلية (( :ككاف ا﵀ قد كتب في ّْأـ الكتاب المغانـ كاألسارل حبلؿ
اب ّْم ىف المٌ ًو
أمتو  ،كلـ يكف أحمَّو ّْ
لمحمد ك ّْ
ألمة قبميـَََقاؿ تعالى ( :لَّ ٍكالى ًكتى ه
(ّ)
ؽ) يعني في الكتاب األكؿ َّ
أف المغانـ حبلؿ لكـ))
ىس ىب ى
كجعمكا الكتاب في الكجو الحادم عشر بمعنى ديكاف الحفظة  ،في
اب ي ً
ً
كف) ((ك ّْ
ؽ بًاٍل ىح ّْ
الديكاف  :قاؿ
ؽ ىك يى ٍـ ال يي ٍ
نط ي
(كلى ىد ٍي ىنا كتى ه ى
ظمى يم ى
قكلو تعالى  :ى
األصمعي  :كأصمو فارسي  ،كاَّنما أراد ً
(ديباف) ك(ديكاف) أم  :الشياطيف ،

أم  :كتاب يشبيكف الشياطيف في نفاذىـ  ،ك ّْ
الدييك ىك الشيطاف))
((ك ّْ
معربَََكىك الدفتر الذم ييكتٌب
الديكاف مجتمع الصحؼ  ،كىك فارسي َّ
(ْ )

دكف ّْ
الديكاف عمر رضي ا﵀
فيو أسماء الجيش  ،كأىؿ العطاء  ،ك َّأكؿ مف َّ
عنو  ،كىك فارسي يم ىع َّرب))

(ٓ)

كلـ أجد أىؿ التفسير يستعممكف ىذا المصطمح

 ،قاؿ الطبرم في تفسير اآلية (( :يقكؿ  :كعندنا كتاب أعماؿ الخمؽ بما

(ٔ) اٌّفشداح ص ٕٔٗٗ٠ٚ ٕٗٗ-ظش  :عّذث اٌذفاظ ٖٖ2ٕ-ٖ2ٓ/
(ٕ) ِذاسن اٌذٕض ، ً٠دفغ١ش إٌغف ٟص ٕٓ٘
(ٖ) جاِع اٌت١اْ ٕٓٔ٠ٚ ٖ٘/ظش  :صاد اٌّغ١ش ٖٕ24/
(ٗ) اٌ ُّعشَّا ِٓ اٌىالَ األعجٌٍّ ٟجٛاٌ١م ٟص 24-22
(٘) ٌغاْ اٌعشا ٖٖٖ٘/
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عممكا مف خير كشر)) (ُ )كالمراد الكتاب أك المكتكب المحفكظ في المكح
(ِ)

المحفكظ

كجعمكا الكتاب في الكجو الثاني عشر بمعنى كتاب بمقيس كسميماف ،
في قكلو تعالى ( :ا ٍذىب ب ً
ّْكتىابًي ىى ىذا فىأىٍل ًق ٍو إًلىٍي ًي ٍـ ثيَّـ تىىك َّؿ ىع ٍنيي ٍـ فىانظي ٍر ىما ىذا
ى
يـ) فأبقكا الكتاب
كف {ِٖ} قىالى ٍ
المبل إًّْني أيٍل ًق ىي إًلى َّي ًكتى ه
ىي ٍرًج يع ى
اب ىك ًر ه
ت ىيا أىيُّيىا ى
عمى بابو

كجعمكا الكتاب في الكجو الثالث عشر بمعنى اإلنجيؿ  ،كقكلو
ً
تعالى ( :الًَّذيف آتىٍي ىناىـ اٍل ًكتى ً ً ً
كف) كىك مف باب تسمية
ى
اب مف قىٍبمو يىـ بًو يي ٍؤ ًمين ى
ى
يي
اإلنجيؿ بالكتاب لًما تقدـ ذكره في القرآف كالزبكر كالتكراة
كجعمكا الكتاب في الكجو الرابع عشر بمعنى المكاتبة  ،في قكلو
ً
ً
تعالى ًَّ :
كى ٍـ) كىك مف الكتاب
اب ًم َّما ىممى ىك ٍ
ت أ ٍىي ىم يان يك ٍـ فى ىكاتيب ي
كف اٍلكتى ى
يف ىي ٍبتى يغ ى
(كالذ ى
ى
المكاتىب  :العبد يكاتبو سيده عمى نفسو ،
 ،فقد تقدـ قكؿ ابف فارس (( :ك ي
(ّ)
قالكا  :كأصمو مف الكتاب  ،يراد بذلؾ الشرط الذم ييكتىب بينيما))

كجعمكا الكتاب في الكجو الخامس عشر بمعنى الحساب  ،في قكلو
يم وة تي ٍد ىعى إًلىى ًكتىابًيا) ُّ
أمة ككؿ إنساف يحاسب عمى
ككؿ َّ
تعالى  ( :يك ُّؿ أ َّ
ى
يم وة تي ٍد ىعى إًلىى
أعمالو المسجَّمة عميو أك لو في كتاب ((كقكلو تعالى  ( :يك ُّؿ أ َّ
(ْ)
ًكتىابًيىا) يعني إلى كتاب أعماليا))
كجعمكا الكتاب في الكجو السادس عشر بمعنى أعماؿ بني آدـ  ،في
ً
ً
َّار لىًفي ًسج و
اب الفيج ً
اب
ّْيف) كقكلو تعالى  ( :ىك ٌبل إً َّف كتى ى
قكلو تعالى  ( :ىك ٌبل إً َّف كتى ى
ً ً ّْ
ّْيف) كىك مف الكتاب ؛ َّ
ألف أعماؿ بني آدـ جميعيا مكتكبة في
ٍ
األب ىرًار لىفي عمي ى
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕٔٗ٘/
(ٕ) ٕ٠ظش  :اٌٛع١ط ٌٍٛادذٚ ٕ4ٖ/ٖ ٞصاد اٌّغ١ش الةٓ اٌجٛصٖٗ4/٘ ٞ
(ٖ) ِفا١٠ظ اٌٍغج ص ٔٓ2
(ٗ) اٌٛع١ط ٌٍٛادذٕ٠ٚ ٔٓٓ/ٗ ٞظش ِذاسن اٌذٕض ً٠ص ٕٔٔٔ
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كتاب  ،كالمعنى  :ما يكتًب مف أعماؿ الفجَّار في الكتاب الذم ىك في سجيف
(ُ)
 ،كما يكتًب مف أعماؿ األبرار في الكتاب الذم ىك في عمييف
كجعمكا الكتاب في الكجو السابع عشر بمعنى الرزؽ كاألجؿ  ،في
َّ
كـ) ككؿ شيء مكتكب
(ك ىما أ ٍ
ىىمى ٍك ىنا ًمف قى ٍرىي وة إًال ىكلىيىا ًكتى ه
اب َّم ٍعمي ه
قكلو تعالى  :ى
عند ا﵀ في كتاب  ،فقكلو تعالى ً :
كـ) معناه (( :مكتكب معمكـ ،
(كتى ه
اب َّم ٍعمي ه
(ِ)
كىك أجميا الذم يكتًب في المكح المحفكظ))

كجعمكا الكتاب في الكجو الثامف عشر بمعنى العمـ  ،في قكلو
تعالى ( :لىقى ٍد لىبًثٍتيـ ًفي ًكتى ً
اب المَّ ًو إًلىى ىي ٍكًـ اٍل ىب ٍع ًث) قاؿ الطبرم (( :كقكلو :
ٍ
( ّ)
ً
(في ًكتى ً
اب المَّ ًو) يقكؿ  :فيما كتب ا﵀ مما سبؽ في عممو ٌأنكـ تمبثكنو))
اؿ فى ىما ىبا يؿ اٍلقيير ً
اؿ ًعٍم يميىا
كف األكلىى قى ى
فكؿ شيء مكتكب عند ا﵀ في كتاب ((قى ى
ً
ً ُّ
ند ربّْي ًفي ًكتى و
نسى){طو  }ِٓ :كقاؿ تعالى  ( :ىك يك َّؿ
اب ال ىيضؿ ىربّْي ىكال ىي ى
عى ى
ً
ًً
اف أىٍل ىزم ىناه ى ً ً
كر {ُّ}
ام ًة ًكتى نابا ىيٍمقىاهي ىمن يش نا
نس و ٍ ي
إً ى
طآئ ىرهي في يعينقو ىكين ٍخ ًريج لىوي ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
ا ٍق ىٍأر ىكتى ىاب ىؾ ىكفىى بًىن ٍف ًس ىؾ اٍل ىي ٍكىـ ىعمى ٍي ىؾ ىح ًس نيبا){اإلسراء  }ُْ-ُّ :كقاؿ تعالى :
ضع اٍل ًكتىاب فىتىرل اٍلم ٍج ًرًميف م ٍش ًف ًق ً ً ً
ً
كف ىيا كٍيمىتىىنا م ً
اؿ ىى ىذا
ى
ي ى
ى
ى ي
ي
(كيك ى
يف م َّما فيو ىكىيقيكلي ى ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اىا ىكىك ىج يدكا ىما ىعمميكا ىحاض نار ىكال
صغ ىيرةن ىكال ىكب ىيرةن إال أ ٍ
ص ى
ىح ى
اٍلكتىاب ال يي ىغاد ير ى
ىح ندا){الكيؼ }ْٗ :
ىي ٍ
ظمً يـ ىرب ى
ُّؾ أ ى
كالكتاب معنى عاـ  ،كالكجكه المنسكبة إليو معاف خاصَّة  ،كعبلقة

الكتاب ّْ
بكؿ كجو منيا ليست عبلقة لفظ بمعناه  ،بؿ ىي عبلقة تسمية
أف أحدىما س ّْمي كك ً
ككصؼ  ،أم َّ :
صؼ باآلخر  ،كالمراد تسمية الكجكه
ي
ىي
ككصفيا بالكتاب  ،ال تسمية الكتاب ككصفو بالكجكه ؛ َّ
الخاص يندرج في
ألف
ٌ

لما جعمكا الكتاب بمعاني الكجكه
العاـ  ،كال يندرج العاـ في الخاص  ،كىـ َّ
(ٔ) ٕ٠ظش  :صاد اٌّغ١ش الةٓ اٌجٛصِٚ ٕٕٓ/2 ٞذاسن اٌذٕضٌٍٕ ً٠غف ٟص ٖٖٔٔ
(ٕ) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص ٘22
(ٖ) جاِع اٌت١اْ ٕٔٙ2/
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المذككرة  ،فيذا يعني َّأنيـ سمكا الكتاب ككصفكه بيذه الكجكه في حيف َّ
أف
المراد عكس ذلؾ  ،كىك تسمية ىذه الكجكه ككصفيا بالكتاب  ،فحرفكا بقمب

التسمية كقمب المعنى المراد  ،كىذا التحريؼ يككف إف صحت ىذه التسمية ،
فإف المراد مف الكتاب في الحقيقة معناه الخاص بو  ،كما َّ
كاالَّ َّ
أف المراد مف

ً
ب إليو معناه الخاص بو .
كؿ كجو ينس ى
-ٕٛالمطػػػر  :ذكػػر أىػػؿ الكجػػكه َّ
أف المط ػػر فػػي الق ػرآف الك ػريـ عم ػػى
كجييف  ،ىما :

ط نار فى ىسػاء
ط ٍرىنا ىعمى ٍي ًيـ َّم ى
ُ-المطر  ،يعني الحجارة كقكلو تعالى  ( :ىكأ ٍىم ى
يف){الشعراء }ُّٕ :
ىمطى ير اٍل يمن ىذ ًر ى
ػاح ىعمى ٍػي يك ٍـ
ِ-المطر  :المطر بعينو  ،الغيث  ،كقكلو تعػالى  ( :ىكالى يج ىن ى
اف بً يك ٍـ أى نذل ّْمف َّمطى ور){النساء }َُِ :
إًف ىك ى
قاؿ ابف فارس (( :الميـ كالطاء كالراء أصؿ صحيح فيو معنياف ،
(ُ)

أحدىما  :الغيث النازؿ مف السماء  ،كاآلخر جنس العدك  ،فاألكؿ  :المطر ،

كقاؿ ناس  :ال يقاؿ أمطر ٌإال في العذاب)) (ِ) فقد يعّْرؼ المطر َّ
بأنو ((الماء
المنسكب مف السماء)) (ّ) كالذم أراه َّ
أف المطر يعني ما ينسكب مف السماء
سكاء كاف ماء أـ غير ماء  ،فيك في الحقيقة اسـ جنس أك لفظ عاـ ٌإال َّأنو
أصبحت لو داللتاف خاصة تعني الماء النازؿ مف السحاب ؛ َّ
ألف ىذا ىك
الغالب كاألكثر حدكثو في الكاقع  ،لكف مف دكف أف يخرج عف داللتو العامة
 ،كىذا ما جاء في الكجو الثاني  ،كداللة عامة  ،كىذا ما جاء في الكجو

يف) فقد جاء
األكؿ في قكلو تعالى  ( :ىكأ ٍىمطى ٍرىنا ىعمى ٍي ًيـ َّمطى نار فى ىساء ىم ى
ط ير اٍل يمن ىذ ًر ى
(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ص ٚ ٖ22اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍةذاِغأ ٟص ٔٚ ٕٗ2ض٘ةج األعةٓ١
ص .ٕٙٓ-ٕ٘4
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕٗ٠ٚ 2ٙظش  :اٌّفشداح ٌٍشاغب ص ٓ. ٗ4
(ٖ) ٌغاْ اٌعشا ٗٔٔ. 4ٓ/
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المطر ىنا بمعناه العاـ  ،كجعمكه بمعنى الحجارة لما قالو اآللكسي  :فقد قاؿ

نكعا مف المطر غير معيكد فقد كاف حجارة
في تفسير ىذه اآلية (( :أم  :ن
مف سجيؿ منضكد كما صرح بو في قكلو تعالى  ( :ىفمى َّما ىجاء أ ٍىم يرىنا ىج ىعٍم ىنا
(ُ )
ىعالً ىييا س ًافمىيا كأىمطىرىنا ىعمى ٍييا ًح ىجارةن ّْمف ًس ّْج و
نض و
كد){ىكد ))}ِٖ :
يؿ َّم ي
ى ى ى ىٍ ٍ
ى
ى
كالجدير بالذكر َّ
أف المطر تكرر في القرآف الكريـ في سبعة مكاضع  ،جاء
بمعنى غير الماء في ستة مكاضع  ،كبمعنى الماء النازؿ مف السماء في

اف بً يك ٍـ أى نذل ّْمف
مكضع كاحد  ،كىك الشاىد المذككر في الكجو الثاني ً( :إف ىك ى
مطر ؛ ألنَّو نزؿ عميـ مف
نا
((س ّْمي ما أصابيـ مف الحجارة
َّم ى
ط ور) كقد ي
السماء))

(ِ)

فمك صح ىذا الكجو َّ
فإنو كجو مختمؽ لدراستو دراسة معككسة ؛

َّ
ألف القرآف الكريـ لـ يي ىس ّْـ المطر بالماء النازؿ مف السماء في شاىد الكجو
الثاني  ،كلـ يي ىس ّْمو بالحجارة النازلة مف السماء في شاىد الكجو األكؿ كما
سمى ِّ
كبل منيما بالمطر  ،فيما
فعؿ مف ىـ مف أصحاب كتب الكجكه  ،بؿ َّ
كجو كاحد ؛ َّ
ألف كمييما بمعنى المطر  ،كليس المطر بمعنيييما .

-ٕٜالناس  :ذكر الدامغاني كابف الجكزم لمناس عشرة كجكه

كاتفقا عمى الشكاىد نفسيا .
احدا  ،كىك محمد صمى ا﵀ عميو
الكجو األكؿ  :الناس يعني
إنسانا ك ن
ن
كف َّ
ضمً ًو فىقى ٍد
اى يـ المٌوي ًمف فى ٍ
اس ىعمىى ىما آتى ي
كسمـ  ،كقكلو تعالى ( :أ ٍىـ ىي ٍح يس يد ى
الن ى
ً
ً
اى ً
آتىٍي ىنآ ى ً ً
يما){النساء }ْٓ :
اب ىكاٍلح ٍك ىمةى ىكآتىٍي ىن ي
يـ اٍلكتى ى
اىـ ُّمٍم نكا ىعظ ن
آؿ إ ٍب ىر ى

كالكجو الثاني  :الناس  ،يعني  :الرسؿ خاصة  ،كقكلو تعالى :
الن ً
كنكٍا يشيى ىداء ىعمىى َّ
اس){البقرة }ُّْ :
(ك ىك ىذلً ىؾ ىج ىعٍم ىنا يك ٍـ أ َّ
يمةن ىك ىسطنا لّْتى يك ي
ى
الكجو الثالث  :الناس  ،يعني  :المؤمنيف خاصة  ،كقكلو تعالى :
اس أ ٍ ً
الن ً
(إًأيكلىئً ىؾ ىعمىٍي ًي ٍـ لى ٍع ىنةي المٌ ًو ىكاٍل ىمآلئً ىك ًة ىك َّ
يف){البقرة }ُُٔ :
ىج ىمع ى
(ٔ) سٚح اٌّعأ.ٔٔٙ/ٔٓ ٟ
(ٕ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش . ٔ22/ٕ4
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كالكجو الرابع  :الناس  ،يعني مؤمني أىؿ التكراة خاصَّة  ،عبد ا﵀
ً
آم ىف َّ
اس قىاليكٍا
(كًا ىذا ًق ى
الن ي
يؿ لىيي ٍـ آمينكٍا ىك ىما ى
بف سبلـ كأصحابو  ،كقكلو تعالى  :ى
ً َّ
ً
كف){البقرة }ُّ :
آم ىف السُّفىيىاء أىال إًَّنيي ٍـ يى يـ السُّفىيىاء ىكلىػكف ال ىي ٍعمى يم ى
أيىن ٍؤم يف ىك ىما ى

كالكجو الخامس  :الناس  ،يعني  :بني إسرائيؿ  ،كقكلو تعالى :
ً
ىنز ىؿ التَّكراةى ك ً
اب بًاٍل ىح ّْ
يؿ {ّ} ًمف
اإلن ًج ى
ص ّْدقان لّْ ىما ىب ٍي ىف ىي ىد ٍي ًو ىكأ ى
ى
(ن َّز ىؿ ىعمى ٍي ىؾ اٍلكتى ى
ؽ يم ى
ٍى ى
قىٍب يؿ يى ندل لّْ َّمن ً
اف){آؿ عمراف }ْ :
اس ىكأ ى
ىنز ىؿ اٍلفي ٍرقى ى
كالكجو السادس  :الناس  ،يعني أىؿ مصر  ،كقكلو تعالى ( :لَّ ىعمّْي
الن ً َّ
أ ٍىرًجعي إًلىى َّ
كف){يكسؼ }ْٔ :
اس لى ىعميي ٍـ ىي ٍعمى يم ى
كالكجو السابع  :الناس  ،يعني  :أىؿ مكة خاصة  ،كقكلو تعالى :
اعب يدكٍا رَّب يكـ الًَّذم ىخمىقى يكـ كالًَّذ ً ً
َّ
كف){البقرة:
ى
يف مف قىٍبم يك ٍـ لى ىعم يك ٍـ تىتَّقي ى
ٍ ى ى
(يا أىيُّيىا النَّ ي
اس ٍ ي ى ي
ُِ}

(يا
كالكجو الثامف  :الناس  ،يعني  :جميع الناس  ،كقكلو تعالى  :ى

أىيُّيىا َّ
اس اتَّقيكا ىرَّب يك ٍـ){الحج }ُ :
الن ي
كالكجو التاسع  :الناس  ،يعني بو ربيعة كمضر  ،كقكلو تعالى ( :ثيَّـ
ً
ث أىفىاض النَّاس ك ً
ً
يـ){البقرة :
يضكٍا ًم ٍف ىح ٍي ي
ى
أىف ي
ي ى ٍ
استى ٍغف يركٍا المٌوى إً َّف المٌوى ىغفي ه
كر َّرح ه
ُٗٗ}
كالكجو العاشر  :الناس  ،يعني نعيـ بف مسعكد األشجعي  ،كقكلو
ًَّ
اس إً َّف َّ
اؿ لىيي يـ َّ
اس قى ٍد ىج ىم يعكٍا لىكـ){آؿ عمراف :
يف قى ى
تعالى ( :الذ ى
الن ى
الن ي
(ُ)
ُّٕ}
اختمؽ الدامغاني كابف الجكزم الكجكه العشرة المذككرة عف طريؽ

دراستيا دراسة معككسة ؛ ذلؾ ٌأنيما جعبل الناس بمعاني ىذه الكجكه  ،في
أف المراد جعؿ ىذه الكجكه بمعنى الناس  ،فيي إذف جميعيا كجو كاحد
حيف ٌ
(ٔ) ٕ٠ظةةش  :اٌٛجةةٚ ٖٛإٌظةةائش ٌٍةةذاِغأ ٟص ٔٗٗٔٚ ٖٗٗ-ض٘ةةج األعةة ٓ١ص ٕٕ4ٖ-ٕ4
ِٕٚذخب لشَّث اٌع ْٛ١ص ٖٕٕٖٕٔ-
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 ،كالتحريؼ الحاصؿ ٌأنيما لـ يجعبل الناس بمعناه بؿ بمعاني المكصكفات بو
فإف المراد مف الناس الناس بعينو أينما كرد
 ،ىذا إف ٌ
صحت ىذه الكجكه كا ٌال ٌ

في كتاب ا﵀ .

جع ىؿ الدامغاني كابف الجكزم الناس في الكجو األكؿ بمعنى
فقد ى
اس ىعمىى ىما
محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،في قكلو تعالى ( :أ ٍىـ ىي ٍح يس يد ى
كف النَّ ى
ً
ً
ً ً
آتىاىـ المٌو ًمف فى ٍ ً ً
اىـ ُّمٍم نكا
اب ىكاٍلح ٍك ىمةى ىكآتىٍي ىن ي
يـ اٍلكتى ى
يي ي
ضمو فىقى ٍد آتىٍي ىنآ آ ىؿ إ ٍب ىراى ى
ً
ٍّ
كلكؿ مف الناس  ،كمحمد  ،صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،معناه المعركؼ
يما)
ىعظ ن

الذم ال اختبلؼ فيو  ،كال اختبلؼ َّ
أف الفرؽ بينيما ظاىر  ،فجعؿ الناس

ُّ
يصح أف يككف الناس
بمعناه تحريؼ ظاىر  ،كىذه حقيقة  ،كىي َّأنو ال
َّ
كف
محمدا ٌإال ٍّ
ن
لسر في التعبير  ،كلعمة ببلغية  ،قاؿ الكاحدم ((( :أ ٍىـ ىي ٍح يس يد ى
َّ
محمدا صمى ا﵀ عميو كسمـ
اس) عمى معنى  :بؿ يحسدكف الناس  ،يعني
ن
الن ى
؛ كاَّنما جاز أف يقع عميو لفظ الناس  ،كىك كاحد ؛ َّ
ألنو اجتمع عنده مف
(ُ)

خبلؿ الخير ما يككف في جماعة))

كىذا دليؿ عمى َّ
أف داللة الناس غير داللة محمد صمى ا﵀ عميو

كسمـ ؛ ألنَّو لك كاف الناس بمعناه لما احتاج إلى مسكغ  ،كلعاد إليو الضمير
فمما كاف جمعا َّ ،
دؿ عمى َّأنو ليس ىك المراد  ،بؿ المراد الناس
مفردا َّ ،
ن
ن
الدا ٌؿ عمى الجمع  ،كما َّ
أف ىذا الكجو مختمىؼ فيو  ،قاؿ الطبرم في تفسير
أما قكلو َّ :
اس) َّ
فإف أىؿ التأكيؿ اختمفكا فيمف
الناس في ىذه اآلية (( :ك َّ
(الن ى

محمدا صمى ا﵀ عميو كسمـ
عنى ا﵀ بو  ،فقاؿ بعضيـ  :عنى ا﵀
ن
خاصَّةَََكقاؿ آخركف  :بؿ عنى بو العرب)) (ِ) كقاؿ الزمخشرم ((( :أ ٍىـ
اس) بؿ يحسدكف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كالمؤمنيف ،
ىي ٍح يس يد ى
كف النَّ ى
عمى إنكار الحسد كاستقباحو  ،ككانكا يحسدكنيـ عمى ما آتاىـ ا﵀ مف

(ٔ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٕٙ2/
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٕ٘٠ٚ ٔٙ2-ٔٙٙ/ظش  :اٌّذشس اٌٛج١ض ٕٙ2/
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العز كالتقدـ َّ
كؿ يكـ)) (ُ ) كقاؿ اآللكسي ((( :أ ٍىـ
النصرة كالغمبة  ،كازدياد ٌ
كف َّ
محمدا صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،أك الم ارد
اس) كالمراد مف الناس
ن
ىي ٍح يس يد ى
الن ى
بيـ العربَََكقيؿ  :المراد بيـ جميع الناس الذيف يب ًعث إلييـ النبي صمى
ُّ
يصح ىج ٍع يؿ ما اختمؼ فيو كجينا ؛
ا﵀ عميو كسمـ مف األسكد كاألحمر))(ِ) كال
َّ
ألف الكجو ما تعيَّف معناه  ،فإذا احتمؿ معنى آخر  ،كتعددت فيو األقكاؿ
خرج مف باب الكجكه كدخؿ في باب التأكيؿ  ،أم َّ :
أف تعدد األقكاؿ في

الشيء يبطؿ ككنو كجينا  ،كىا ىك ابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة
(ّ)
كف َّ
اس)
كالمنتخب جعؿ الناس بمعنى محمد في قكلو تعالى ( :أ ٍىـ ىي ٍح يس يد ى
الن ى
قاؿ في تفسيره (( :كفي المراد بالناس ىا ىنا أربعة أقكاؿ :
أحدىا  :النبي محمد  ،صمى ا﵀ عميو كسمـ .

كالثاني  :النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،كأبك بكر  ،كعمر .

كالثالث  :العرب .

كالرابع  :النبي  ،صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،كالصحابة))

قاؿ بو ابف الجكزم في باب الكجكه أبطمو في باب التفسير .

(ْ)

فالكجو الذم

كجعبل الناس في الكجو الثاني بمعنى  :الرسؿ خاصة  ،في قكلو
الن ً
كنكٍا يشيى ىداء ىعمىى َّ
اس) كىذا الكجو
(ك ىك ىذلً ىؾ ىج ىعٍم ىنا يك ٍـ أ َّ
يمةن ىك ىسطنا لّْتى يك ي
تعالى  :ى
يصح كاف قاؿ بو بعض المفسريف كمقاتؿ الذم جعؿ قكلو تعالى :
لـ
ٌ
الن ً
كنكٍا يشيى ىداء ىعمىى َّ
اس) ((يعني  :عمى الرسؿ  ،ىؿ بمَّغت الرسالة عف
(لّْتى يك ي
ربيا أمميـ)) (ٓ) كالذم ذىب إليو جميكر المفسريف  ،أك أكثرىـ َّ
أف المعنى :
(ٔ) اٌىشاف ٔ٘ٔٔ/
(ٕ) سٚح اٌّعأ٘٘/ٖ ٟ
(ٖ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ِٕٕٚ ٕ4ذخب لشَّث اٌع ْٛ١ص ٖٕٔ
(ٗ) صاد اٌّغ١ش ٕٙ2/
(٘) دفغ١ش ِمادً ٔ2ٖ/
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لتككنكا شيداء لمرسؿ عمى أمميـ  ،فأبقكا الناس عمى معناه ؛ َّ
ألف األمـ ىي
الناس  ،قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية (( :لتككنكا شيداء ألنبيائي كرسمي

عمى أمميا بالببلغَََعف مجاىد  :لتككنكا شيداء لمحمد  ،صمى ا﵀ عميو

كسمـ  ،عمى األمـ  :الييكد كالنصارل كالمجكسَََعف قتادة  :لتككف ىذه
األمة شيداء عمى الناس َّ
أف الرسؿ قد بمَّغتيـ))(ُ) كقاؿ الزجاج (( :كتأكيؿ :
َّ
الن ً
كنكٍا يشيى ىداء ىعمىى َّ
اس) فيو قكالف  :جاء في التفسير َّ
أف أمـ األنبياء
(لّْتى يك ي
عمف أ ً
يرسؿ إلييا  ،فتجحد أنبياءىا  ،ىذا فيمف
ئمت َّ
تكذب في اآلخرة إذا يس ٍ
األمة بصدؽ األنبياء كتشيد عمييـ
جحد منيـ في الدنيا  ،فتشيد ىذه َّ

بتكذيبيـَََكاَّنما جازت ىذه الشيادة  ،كاف لـ يككنكا ليعاينكا تمؾ األمـ ؛
كنكٍا يشيى ىداء ىعمىى
إلخبار النبي صمى عميو كسمـ  ،فيذا قكؿ  ،كقاؿ قكـ ( :لّْتى يك ي
(ِ )
الن ً
َّ
إما أف تككف شيادتيـ
اس) محتجيف عمى سائر ىمف خالفكـ))
أم َّ :
عمى أمـ األنبياء  ،أم  :عمى الناس مف ىذه األمـ  ،كا َّما أف تككف شيادتيـ

عمى سائر ىمف خالفيـ مف الناس .
الن ً
كنكٍا يشيى ىداء ىعمىى َّ
اس) قاؿ ابف
كقاؿ الكاحدم (( :قكلو ( :لّْتى يك ي
قمت
عباس في ركاية عطاء  :يريد عمى جميع األمـَََكقاؿ ابف جريج  :ي
الن ً
كنكٍا يشيى ىداء ىعمىى َّ
يمة محمد عميو
اس) ؟ قاؿ  :أ َّ
لعطاء  :ما معنى ( :لّْتى يك ي
الصبلة كالسبلـ شيداء عمى مف ترؾ الحؽ مف الناس أجمعيف حيف جاءه
(ّ)
الن ً
كنكٍا يشيى ىداء ىعمىى َّ
اس)
اليدل كاإليماف)) كقاؿ الشككاني (( :كقكلو ( :لّْتى يك ي
(ْ)
أم  :يكـ القيامة  ،تشيدكف لؤلنبياء عمى أمميـ))

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕٔ٘-ٖٔ/
(ٕ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٔٔ4ٕ/
(ٖ) اٌٛع١ط ٕٕٔ٘/
(ٗ) يذخ اٌمذ٠ش ٔٔ24/
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فم َّر
كقد ذكر الطبرم عف ((ابف األككع عف أبيو قاؿ  :كنا مع النبي ي

كم َّر عميو بجنازة
يثني عمييا بثناء حسف  ،فقاؿ :
ٍ
كجبت  ،ي
فأ ى
كجبت
كجبت  ،قالكا  :يا رسكؿ ا﵀  ،ما
عمييا دكف ذلؾ فقاؿ :
ٍ
ٍ

عميو بجنازة
أخرل فأيثنً ىي
؟ قاؿ  :المبلئكة شيداء ا﵀ في السماء  ،كأنتـ شيداء ا﵀ في األرض  ،فما

ب)) (ُ) كىذا ما ((ثبت في صحيح مسمـ عف أنس عف النبي
كج ى
شيدتـ عميو ى
ً
خير ،
صمى ا﵀ عميو كسمـ َّ ،أنو قاؿ حيف َّ
مرت بو جنازة فأيثن ىي عمييا ه
شر ،فقاؿ :
كجبت
كجبت
فقاؿ :
كجبت  ،ثـ يم َّر عميو بأخرل فأيثنً ىي عمييا ّّ
ٍ
ٍ
ٍ
أمي يم َّر
كجبت
كجبت
فدل لؾ أبي ك ّْ
كجبت  ،فقاؿ عمر رضي ا﵀ عنو  :ن
ٍ
ٍ
ٍ
ً
كم َّر بجنازة فأيثنً ىي
كجبت
كجبت
فقمت :
ٍ
ٍ
ٍ
خير  ،ى
بجنازة فأثن ىي عمييا ه
كجبت  ،ي
كجبت  ،فقاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو
كجبت
كجبت
فقمت :
عمييا ّّ
ٍ
ٍ
ٍ
شر  ،ى
كجبت
شر ،
كمف أثنيتـ عميو ِّا
خير
كسمـ  :ىمف أثنيتـ عميو نا
ٍ
ٍ
كجبت لو الجنَّة  ،ى
لو النار  ،أنتـ شيداء ا﵀ في األرض  ،أنتـ شيداء ا﵀ في األرض  ،أنتـ

شيداء ا﵀ في االرض  ،أخرجو البخارم بمعناه  ،كفي بعض طرقو في غير
الن ً
اس)))(ِ) ؛ كليذا َّ
كنكٍا يشيى ىداء ىعمىى َّ
فإنو ال يعقؿ
الصحيحيف  ،كتبل ( :لّْتى يك ي
قصر شيادتيـ عمى الرسؿ  ،كما َّأنو ما أريد الشيادة عمييـ  ،بؿ الشيادة
الن ً
كنكٍا يشيى ىداء ىعمىى َّ
ليـ  ،أم َّ :
إما أف يككف
اس) َّ
أف قكلو تعالى ( :لّْتى يك ي
بتقدير  :لتككنكا شيداء لمرسؿ عمى الناس مف أمميـ  ،أك مف باب ((الشيادة
عمى األمـ تككف ليـ كعمييـ  ،كلكف اكتفى في اآلية بتعديتيا بػ(عمى) إشارة

األمة  ،كأىميا شيادتيـ عمى المعرضيف ؛ َّ
إلى َّ
ألف
أف معظـ شيادة ىذه َّ
المؤمنيف قد شيد ليـ إيمانيـ))

(ّ )

أمة محمد صمى ا﵀
فا﵀ سبحانو جعؿ َّ

عميو كسمـ  ،شيداء عمى جميع الناس مف األمـ السابقة الذيف آمنكا برسميـ

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕٔٗ/
(ٕ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٕٔٔ4/
(ٖ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٕٕٔ/
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كتبعكىـ  ،كالذيف كفركا بيـ كعارضكىـ فيككف المراد مف الناس الناس

بأعينيـ كجعميـ بمعنى الرسؿ خاصَّة تحريؼ لداللتيـ

كجعبل الناس في الكجو الثالث بمعنى المؤمنيف خاصة  ،في قكلو
اس أ ٍ ً
الن ً
تعالى ( :أيكلىئً ىؾ ىعمىٍي ًي ٍـ لى ٍع ىنةي المٌ ًو ىكاٍل ىمآلئً ىك ًة ىك َّ
يف) قاؿ الطبرم في
ىج ىمع ى
تفسير معنى الناس في ىذه اآلية (( :كقد اختمؼ أىؿ التأكيؿ في تأكيؿ ذلؾ
اس أ ٍ ً
الن ً
(ك َّ
يف) أىؿ اإليماف بو كبرسكلو
ىج ىمع ى
 ،فقاؿ بعضيـ  :عنى ا﵀ بقكلو  :ى
خاصَّة مف دكف سائر البشرَََكقاؿ آخركف  :بؿ ذلؾ يكـ القيامة يكقؼ
عمى رؤكس األشياد الكافر فيمعنو الناس كمٌيـَََكقاؿ آخركف  :بؿ ذلؾ

كائنا مف كاف  :لعف ا﵀ الظالـ  ،فيمحؽ ذلؾ ك ٌؿ كافر ؛ َّ
ألنو مف
قكؿ القائؿ ن
الظممةَََكأكلى ىذه األقكاؿ بالصكاب عندنا قكؿ مف قاؿ  :عنى ا﵀ بذلؾ
أما ما قالو قتادة مف َّأنو عنى بو بعض الناس فقكؿ ظاىر
جميع الناسَََك َّ

التنزيؿ بخبلفو))

( ُ)

ككاف يجب تطبيؽ ىذا المبدأ كاعمامو َّ
بأف جعؿ المفظ

بغير ما يد ٌؿ عميو ظاىر المفظ في غير باب المجاز تحريؼ لداللتو  ،كىا
ىك ابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة جعؿ الناس بمعنى المؤمنيف في قكلو
اس أ ٍ ً
الن ً
ؾ ىعمىٍي ًي ٍـ لى ٍع ىنةي المٌ ًو ىكاٍل ىمآلئً ىك ًة ىك َّ
يف) (ِ ) قاؿ في
تعالى ( :أيكلىئً ى
ىج ىمع ى
اس أ ٍ ً
الن ً
(ك َّ
يف) كأىؿ دينو ال يمعنكنو ؟
ىج ىمع ى
تفسيره (( :فإف قيؿ  :كيؼ قاؿ  :ى

فعنو ثبلثة أجكبة  :أحدىا َّ :أنيـ يمعنكنو في اآلخرة  ،قاؿ ا﵀ تعالى ( :ثيَّـ
يكـ اٍل ًقي ً
ض يكـ بًىب ٍع و
ضا){العنكبكت }ِٓ :
ض يكـ ىب ٍع ن
ض ىكىيٍم ىع يف ىب ٍع ي
امة ىي ٍكفيير ىب ٍع ي
ىٍ ى ى ى
يختىيىا){األعراؼ  }ّٖ :كالثاني َّ :
أف
ت أ َّ
ت أٍ
يمةه لَّ ىع ىن ٍ
كقاؿ تعالى  ( :يكمَّ ىما ىد ىخمى ٍ
المراد ىا ىنا  :المؤمنكفَََكالثالث َّ :
أف المعنة مف األكثر ييطمىؽ عمييا :

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕ2ٕ-2ٔ/
(ٕ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٕٕ4
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(ُ)

تغميبا لحكـ األكثر عمى األقؿ))
لعنة جميع الناس ن
باب الكجكه أبطمو في باب التفسير  ،ذلؾ بعدـ تعيينو

فما قالو ابف الجكزم في

كج ٍع يؿ الناس بمعنى المؤمنيف خاصَّة قكؿ مف عدة أقكاؿ  ،كالتفسير
ى
السميـ كاألميف َّ
فسر المفظ بذكر األقكاؿ التي قالكىا فيو  ،كاختيار أحدىا
أف يي َّ
أك أضعفيا  ،ثـ تعيينو كالقطع بو في باب الكجكه يعني التعمد بحجب األقكاؿ
األخرل  ،بؿ يعني االدعاء بعدـ كجكدىا  ،كىذه الطريقة في اختبلؽ الكجكه

أيضا في باب الخيانة العممية
ال تدخؿ في باب التحريؼ فحسب  ،بؿ تدخؿ ن
في التفسير .

كجعبل الناس في الكجو الرابع بمعنى مؤمني أىؿ التكراة خاصَّة ،
ً
آم ىف
(كًا ىذا ًق ى
يؿ لىيي ٍـ آمينكٍا ىك ىما ى
عبد ا﵀ بف سبلـ كأصحابو  ،في قكلو تعالى  :ى
اس) قاؿ الطبرم (( :كيعني ب َّ
َّ
اس) المؤمنيف الذيف آمنكا بمحمد صمى
ػ(الن ي
الن ي

يدخمت األلؼ كالبلـ في َّ
اس) كىـ بعض الناس
ا﵀ عميو كسمـَََكاَّنما أ ٍ
(الن ي
ال جميعيـ ؛ َّ
ألنيـ كانكا معركفيف عند الذيف خكطبكا بيذه اآلية

بأعيانيـَََفمذلؾ أيدخمت األلؼ كالبلـ فيو كما أيدخمتا في قكلو تعالى :
ًَّ
اس قى ٍد ىج ىم يعكٍا لىكـ){آؿ عمراف َّ }ُّٕ :
اؿ لىيي يـ َّ
ألنو أيشير
يف قى ى
(الذ ى
اس إً َّف النَّ ى
الن ي
بدخكليا إلى ناس معركفيف عند مف خكطب بذلؾ))(ِ) فالمراد مف الناس إذف
جميع الصحابة الذيف آمنكا بمحمد صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،كليس مؤمني أىؿ

أيضا الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب
التكراة خاصَّة  ،كىا ىك ابف الجكزم ن
يؿ لىيي ٍـ
(كًا ىذا ًق ى
جعؿ الناس بمعنى مؤمني أىؿ كتاب التكراة في قكلو تعالى  :ى
ً
آم ىف َّ
اس) (ّ) قاؿ في تفسيره (( :كفي المراد بالناس ىنا ثبلثة
الن ي
آمينكٍا ىك ىما ى
أقكاؿ  :أحدىا  :جميع الصحابة  ،قالو ابف عباس  ،كالثاني  :عبد ا﵀ بف

(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٔٔٗ٘-ٔٗٗ/
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٔٔٗ2/
(ٖ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ِٕٕٚ ٕ4ذخب لشَّث اٌع ْٛ١ص ٖٕٔ
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كمف أسمـ معو قالو مقاتؿ  ،كالثالث  :معاذ بف جبؿ  ،كسعد بف معاذ ،
سبلـ ى
كأسيد بف بف حضير  ،كجماعة مف كجكه األنصار َّ ،
عدىـ الكمبي))(ُ) فما
قالو في باب الكجكه أبطمو في باب التفسير  ،ذلؾ بعدـ تعيينو

الكجو الخامس بمعنى بني إسرائيؿ في قكلو
اإل ً
ىنز ىؿ التَّكراةى ك ً
بًاٍل ىح ّْ
نجي ىؿ
ص ّْدقان لّْ ىما ىب ٍي ىف ىي ىد ٍي ًو ىكأ ى
ؽ يم ى
ٍى ى
اف) قاؿ الطبرم (( :كيعني بقكلو :
ىكأ ى
ىنز ىؿ اٍلفي ٍرقى ى

كجعبل الناس في
(ن َّز ىؿ عمى ٍي ى ً
اب
ؾ اٍلكتى ى
تعالى  :ى ى
{ّ} ًمف قىٍب يؿ يى ندل لّْ َّمن ً
اس
(ى ندل لّْ َّمن ً
بيانا لمناس مف ا﵀ فيما اختمفكا فيو مف تكحيد ا﵀ كتصديؽ
اس) ن
ي

رسمو)) (ِ) كابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب جعؿ الناس بمعنى
اإل ً
ىنز ىؿ التَّكراةى ك ً
يؿ {ّ} ًمف قىٍب يؿ يى ندل
نج ى
(كأ ى
ٍى ى
بني إسرائيؿ في قكلو تعالى  :ى
لّْ َّمن ً
اف) (ّ) لـ يشر إلى ىذا الكجو في تفسيره زاد المسير  ،مما
اس ىكأ ى
ىنز ىؿ اٍلفي ٍرقى ى
قرة العيكف ،
يعني َّأنو أىمؿ ما ذكره في كتابيو  :نزىة األعيف  ،كمنتخب َّ
(ْ)
(((ى ندل لّْ َّمن ً
اس) ىادييف لمف آمف بيما إلى طريؽ الحؽ))
كقاؿ الكاحدم :
ي

(((ى ندل لّْ َّمن ً
اس) معناه دعاء  ،كالناس بنك إسرائيؿ في ىذا
كقاؿ ابف عطية :
ي
المكضع ؛ َّ
ألنيما المدعككف بيما ال غير  ،كاف أراد َّأنيما ( يى ندل) في ذاتيما

عاـ في ّْ
كؿ ىمف شاء حينئذ أف
مدعك إليو فرعكف كغيره  ،فالناس ّّ
يستبصر)) (ٓ ) كقاؿ ابف عاشكر((ك(لّْ َّمن ً
إما لمعيد  ،كىـ الناس
اس) تعريفو َّ

العرفي َّ ،
فإنيما كاف خكطب بيما
الذيف خكطبكا بالكتابيف  ،كا َّما لبلستغراؽ ي
فإف ما اشتمبل عميو ييتدم بو ُّ
ناس معركفكف َّ ،
كؿ ىمف أراد أف ييتدم  ،كقد
ه

(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٕٔ2/
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٖٔ4ٙ/
(ٖ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ِٖٕٚ ٕ4ذخب لشَّث اٌع ْٛ١ص ٖٕٔ
(ٗ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٕٔٗٔ/
(٘) اٌّذشس اٌٛج١ض ي ٟدفغ١ش اٌىذاا اٌعض٠ض ٖٔ44/
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تيكد كتنصَّر كثير ممف تشمميـ دعكة مكسى كعيسى عمييما السبلـ))
َّ

(ُ )

لذلؾ استعمؿ القرآف الكريـ لفظ الناس  ،كلـ يستعمؿ لفظ بني إسرائيؿ ؛ َّ
ألنو
فجع يؿ الناس بمعنى بني إسرائيؿ عمى سبيؿ
ما أراد تحديدىـ كتعيينيـ ٍ ،
القطع كالتعييف في باب الكجكه تحريؼ لداللة الناس كتحريؼ لممقصكد مف
ألنو لك استعمؿ لفظ (بني إسرائيؿ) كقاؿ  :ىدل لبني
استعماؿ لفظو ؛ ٌ
إسرائيؿ  ،لكاف خبلؼ الكاقع ؛ َّ
تيكدكا ،
ألف نا
كثير مف بني إسرائيؿ قد َّ
كتنصَّركا  ،كلقصر اليدل عمييـ مف دكف غيرىـ  ،ك َّ
ألف القرآف الكريـ أراد

كتيكدكا  ،كأراد عدـ قصر
الميتديف مف بني إسراشيؿ مف دكف ىمف تنصَّركا َّ
اليدل عمييـ استعمؿ لفظ (الناس) كلـ يستعمؿ لفظ (بني إسرائيؿ)
كجعبل الناس في الكجو السادس بمعنى أىؿ مصر في قكلو تعالى :
الن ً َّ
(لَّ ىعمّْي أ ٍىرًجعي إًلىى َّ
بدءا بتفسير
كف)
ي
اس لى ىعميي ٍـ ىي ٍعمى يم ى
رجعت إلى كتب التفسير ن
مفاتؿ المتكفى َُٓق كانتياء بتفسير ابف عاشكر المتكفى َُٓٗـ فمـ أجد
الن ً
مف ذكر ىذا الكجو إال مقاتؿ فقاؿ ((( :لَّ ىعمّْي أ ٍىرًجعي إًلىى َّ
اس) يعني  :أىؿ
الن ً
مصر  ،كلـ يذكره غيره ٌإال البيضاكم  ،فقاؿ ((( :لَّ ىعمّْي أ ٍىرًجعي إًلىى َّ
اس)
ً
كمف عنده  ،أك إلى أىؿ البمد ؛ إذ قيؿ َّ :
إف السجف لـ يكف
أعكد إلى الممؾ ى
(ِ)
ً
ُّ
األصح حتى لك
كمف عنده كما ترل ىك
فيو))
ى
كج ٍع يؿ الناس بمعنى الممؾ ى
َّ
صح ما قيؿ َّ
بأف السجف كاف خارج مصر  ،لذلؾ عيَّنو أىؿ التفسير كلـ
يشيركا إلى قكؿ مقاتؿ  ،ككثير مف المفسريف لـ يذكركا المراد مف الناس بؿ
أبقكه عمى معناه كالطبرم  ،كالزجاج  ،قاؿ الكاحدم ((( :لَّ ىعمّْي أ ٍىرًجعي إًلىى
(ّ )
الن ً
َّ
اس) يعني  :الممؾ كأصحابو  ،كالعمماء الذيف جمعيـ لتعبير الرؤيا))

(ٔ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٖٔٔ/
(ٕ) أٔٛاس اٌذٕضٔٙٙ/ٖ ً٠
(ٖ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٕٙٔٙ/
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كقاؿ القرطبي (( :أم  :الممؾ كأصحابو))

(ُ )

كقاؿ النسفي (( :الممؾ
( ّ)

(ِ)
كمف عنده مف المؤل))
كأتباعو)) كقاؿ الشككاني (( :أم  :إلى الممؾ ى
ًَّ
ػ(الن ً
كقاؿ ابف عاشكر (( :كالمراد ب َّ
اؿ لىيي يـ
يف قى ى
اس) بعضيـ كقكلو تعالى ( :الذ ى
اس إً َّف َّ
َّ
اس قى ٍد ىج ىم يعكٍا لىكـ){آؿ عمراف  }ُّٕ :كالناس ىنا  :ىـ الممًؾ
الن ى
الن ي

كأىؿ مجمسو ؛ َّ
جميعا ؛ ليعمـ الممؾ تأكيؿ رؤياه ،
ييميـ
ألف تأكيؿ الرؤيا ُّ
ن
كيعمـ أىؿ مجمسو َّ
أف ما عجزكا عف تأكيمو قد عممو ىمف ىك أعمـ منيـ ،
َّ
كف))) (ْ) فيؿ بعد ىذا يبقى أدنى ٍّ
شؾ بأنَّو
كىذا كجو قكلو تعالى (لى ىعميي ٍـ ىي ٍعمى يم ى
ل يس المراد مف الناس أىؿ مصر كما زعـ الدامامغاني كابف الجكزم  ،بؿ
المراد  :الممؾ كأىؿ مجمسو ؟! كىا ىك ابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة
كالمنتخب جعؿ الناس بمعنى أىؿ مصر في قكلو تعالى ( :لَّ ىعمّْي أ ٍىرًجعي إًلىى
الن ً َّ
َّ
كف) (ٓ) قاؿ في تفسيره (( :قكلو تعالى ( :لَّ ىعمّْي أ ٍىرًجعي إًلىى
اس لى ىعميي ٍـ ىي ٍعمى يم ى
الن ً َّ
َّ
كف) يعني  :الممؾ كأصحابو كالعمماء الذيف جمعيـ لتعبير
اس لى ىعميي ٍـ ىي ٍعمى يم ى
َّ
كف) قكالف  :أحدىما  :يعممكف تأكيؿ
رؤياه  ،كفي قكلو تعالى ( :لى ىعميي ٍـ ىي ٍعمى يم ى
رؤيا الممؾ  ،كالثاني  :يعممكف بمكانؾ  ،فيككف سبب خبلصؾ))

(ٔ)

ىذا ما

قالو في زاده كلـ يشر إلى ما قالو في نزىتو كمنتخبو  ،فابف الجكزم ىنا في

يصرح بيذا اإلنكار .
باب التفسير قد أنكر ما قالو في باب الكجكه كاف لـ ّْ

كجعبل الناس في الكجو السابع بمعنى أىؿ مكة خاصَّة  ،في قكلو
اعب يدكٍا رَّب يكـ الًَّذم ىخمىقى يكـ كالًَّذ ً ً
َّ
(يا أىيُّيىا َّ
كف)
تعالى  :ى
يف مف قىٍبم يك ٍـ لى ىعم يك ٍـ تىتَّقي ى
ٍ ى ى
الن ي
اس ٍ ي ى ي
(ٔ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٔٗٙ/4
(ٕ) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص ٖٖ٘
(ٖ) يذخ اٌمذ٠ش ٖٖ2/
(ٗ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٕٔ2ٖ/
(٘) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ِٖٕٚ ٕ4ذخب لشَّث اٌع ْٛ١ص ٕٖٕ
( )ٙصاد اٌّغ١ش ٗٔ22/
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ألف ىذه اآلية نزلت في َّ
َّ
مكة  ،كغير أىؿ مكة غير مشمكليف بيذا الخطاب

(يا أىيُّيىا َّ
اعيب يدكٍا
اس ٍ
؟! يا سبحاف ا﵀ ما ىذا ؟! قاؿ الكاحدم (( :قكلو  :ى
الن ي
الناس) عمكـ في ّْ َّ
كيركل عف
كؿ مكمؼ مف مؤمف ككافر  ،ي
ىرَّب يك يـ) ى
(يا أىيُّيىا َّ ي
الحسف كعمقمة َّ :
إف (يا أييا الناس) خطاب ألىؿ مكة  ،ك (يا أييا الذيف
آمنكا) خطاب ألىؿ المدينة))

(ُ)

((كىذا خطاب لمشركي مكة))

(ِ)

ُّ
يصح
كيؼ

(يا أىيُّيىا َّ
أف يقاؿ َّ
اعيب يدكٍا ىرَّب يك يـ) ىـ أىؿ
اس ٍ
بأف الناس في قكلو تعالى  :ى
الن ي
ّْ
يصدؽ بو قائمو ؟! كا﵀ سبحانو قد جعؿ
يصح أف
مكة خاصة ؟! ككيؼ
ٌ
يعا لمعالميف  ،لمعرب كاألعاجـ  ،قاؿ ابف عاشكر :
نا
القرآف الكريـ
دستكر كتشر ن
(((يا أىيُّيىا َّ
اعيب يدكٍا) نداء لمناس كمٌيـ مف المؤمنيف كأىؿ الكتاب ،
اس ٍ
ى
الن ي
كالمشركيف الذم يسمعكف ىذه اآلية مف المكجكديف يكـ نزكليا  ،كمف يأتكف

بعدىـ إلى يـ القيامة))

(ّ)

فالمراد مف الناس جميع الناس  ،كأكبر دليؿ عمى

ذلؾ َّ
أف الدامغاني كابف الجكزم أنفسيما قد جعبل الناس في الكجو الثامف

(يا أُّىييىا َّ
اس اتَّقيكا ىرَّب يك ٍـ){الحج }ُ :
بمعنى جميع الناس في قكلو تعالى  :ى
الن ي
مع َّ
أيضا  ،كىا ىك ابف الجكزم الذم عيَّف جعؿ الناس
أف ىذه اآلية مكية ن

(يا أىيُّيىا َّ
اعيب يدكٍا ىرَّب يك يـ)
اس ٍ
بمعنى أىؿ مكة خاصة في قكلو تعالى  :ى
الن ي
(يا أىيُّيىا َّ
اعيب يدكٍا ىرَّب يك يـ) اختمؼ العمماء
اس ٍ
قاؿ في تفسيره (( :قكلو تعالى  :ى
الن ي
عاـ في جميع
فيمف عنى بيذا الخطاب عمى أربعة أقكاؿ  :أحدىا َّ :أنو ُّ
(ْ)

قاؿ

الناس  ،كىك قكؿ ابف عباس  ،كالثاني  :أنَّو خطاب لمييكد دكف غيرىـ ،

كالثالث َّ :أنو خطاب لمكفار مف مشركي العرب كغيرىـ  ،كالرابع َّ :أنو

(ٔ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٔ42/
(ٕ) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص ٖٖ
(ٖ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٖٔ٘/ٔ2
(ٗ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٖٕ4
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خطاب لممنافقيف كالييكد))

(ُ )

فتأمؿ َّأنو ذكر في الزاد أربعة أقكاؿ لمعنى
َّ

الناس  ،ليس مف بينيا الكجو الذم قاؿ بو في النزىة  ،كىا يعني َّأنو في باب
يصرح بيذا اإلنكار .
التفسير أنكر ما قالو في باب الكجكه  ،كاف لـ ّْ

كمما ىك معمكـ َّ
إما في مكة ،
لت جميعيا َّ
أف آيات القرآف الكريـ نز ٍ
أيضا َّ
تخص أىؿ
أف خطاباتيا العامة ال
ُّ
كا َّما في المدينة  ،لكف مف المعمكـ ن

اؾ إًال ىر ٍح ىمةن
(ك ىما أ ٍىر ىسٍم ىن ى
مكة كالمدينة مف دكف غيرىما  ،قاؿ تعالى  :ى
ّْ ً
اؾ إًال ىكافَّةن لّْ َّمن ً
ير
اس ىب ًش نا
(ك ىما أ ٍىر ىسٍم ىن ى
لٍم ىعالىم ى
يف){األنبياء  }َُٕ :كقاؿ تعالى  :ى
الن ً
ير ىكلى ًك َّف أى ٍكثىىر َّ
كف){سبأ  }ِٖ :فقصر الخطاب العاـ عمى
ىكىنًذ نا
اس ال ىي ٍعمى يم ى
أىؿ مكة خاصَّة ؛ َّ
ألف اآلية التي تضمنت ىذا الخطاب نزلت في مكة
تحريؼ داللي خطر ؛ َّ
ألف األخذ بو كالقياس عميو يعني إفراغ القرآف الكريـ

كدستكر لمناس كافة حتى قياـ
نا
منيجا
مف عالميتو كعمكمو  ،كابطاؿ ككنو
ن
الساعة
كجعبل الناس في الكجو التاسع بمعنى ربيعة كمضر  ،في قكلو
الناس ك ً
ً
كر
يضكٍا ًم ٍف ىح ٍي ي
ث أىفى ى
تعالى ( :ثيَّـ أىف ي
اض َّ ي ى ٍ
استى ٍغف يركٍا المٌوى إً َّف المٌوى ىغفي ه
ً
المعني
يـ) قاؿ الطبرم (( :اختمؼ أىؿ التأكيؿ في تأكيؿ ذلؾ  ،كمف
ُّ
َّرح ه
باألمر باإلفاضة مف حيث أفاض الناس  ،كمف الناس الذيف أيمركا باإلفاضة
ً
يضكٍا) قريش ،
مف مكضع إفاضتيـ  ،فقاؿ بعضيـ :
ُّ
المعني بقكلو (ثيَّـ أىف ي
(لتحمسيـ كتشددىـ
كمف كلدتو قريش الذيف كانكا يسمكف في الجاىمية الحمس
ٌ
في الديف) أيمركا في اإلسبلـ أف يفيضكا مف عرفات  ،كىي التي أفاض منيا

سائر الناس مف غير الحمس  ،كذلؾ َّ
أف قري نشا كمف كلدتو قريش كانكا
يقكلكف  :ال نخرج مف الحرـ  ،فكانكا ال يشيدكف مكقؼ الناس بعرفة معيـ ،
ً
يضكٍا)
فأمرىـ ا﵀ بالكقكؼ معيـَََكقاؿ آخركف  :المخاطبكف بقكلو ( :ثيَّـ أىف ي
(ٔ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٖٕ4
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المسممكف كميـ  ،كالمعني بقكلو ً
اض َّ
اس) مف جمع
(م ٍف ىح ٍي ي
ث أىفى ى
الن ي
كب َّ
اس) إبراىيـ خميؿ الرحمف عميو السبلـ)) (ُ) كقاؿ الكاحدم (( :كقكلو :
ػ(الن ي
ً
اض َّ
عامة المفسريف  :كانت الحمس ال
اس) قاؿ َّ
يضكٍا ًم ٍف ىح ٍي ي
ث أىفى ى
(ثيَّـ أىف ي
الن ي
يخرجكف مف الحرـ إلى عرفات َّ ،إنما يقفكف بالمزدلفة  ،كيقكلكف  :نحف أىؿ
ا﵀ كسكاف حرمو  ،فبل نخرج مف الحرـ كلسنا كسائر الناس  ،فأمرىـ ا﵀ أف
يقفكا بعرفات كما يقؼ سائر الناس  ،حتى تككف اإلفاضة معيـ منيا ،

كب َّ
اس) في ىذه اآلية ىـ العرب كمٌيا غير الحمس))
ػ(الن ي
بالناس كجعميـ ربيعة كمضر كحدىـ تحريؼ لمتفسير الصحيح  ،كىا ىك ابف
(ِ )

فيا ىك المراد

الجكزم الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب جعؿ الناس بمعنى ربيعة كمضر في
ً
اض َّ
اس) (ّ ) يقكؿ في تفسيره :
يضكٍا ًم ٍف ىح ٍي ي
ث أىفى ى
قكلو تعالى ( :ثيَّـ أىف ي
الن ي
((كفي المراد ب َّ
اس) ىا ىنا أربعة أقكاؿ  :أحدىا  :جميع العرب غير
ػ(الن ي
الحمس  ،كالثاني َّ :
أف المراد بالناس ىا ىنا إبراىيـ الخميؿ عميو السبلـ ،
كالثالث َّ :
أف المراد بالناس آدـ  ،كالرابع َّ :أنيـ أىؿ اليمف كربيعة كانكا
يفيضكف مف عرفات))

(ْ)

فما قالو ابف الجكزم في باب الكجكه أبطمو في باب

التفسير  ،ذلؾ بعدـ تعيينو كبجعمو آخر األقكاؿ .

فجعؿ الناس بمعنى ربيعة كمضر قكؿ مف عدة أقكاؿ  ،بؿ ىك آخر

األقكاؿ كأضعفيا  ،كالتفسير السميـ كاألميف َّ
أف ييفسَّر المفظ بذكر األقكاؿ التي
قالكىا فيو  ،كاختيار أحدىا أك أضعفيا  ،ثـ تعيينو كالقطع بو في باب الكجكه
يعني التعمد بحجب األقكاؿ األخرل  ،بؿ يعني االدعاء بعدـ كجكدىا  ،كىذه

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕٖ٘ٗ-ٖ٘ٔ/
(ٕ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٖٔٓٗ/
(ٖ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ِٖٕٚ ٕ4ذخب لشَّث اٌع ْٛ١ص ٕٖٕ
(ٗ) صاد اٌّغ١ش ٔٔ2ٖ/
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الطريقة في اختبلؽ الكجكه ال تدخؿ في باب التحريؼ فحسب  ،بؿ تدخؿ

أيضا في باب الخيانة العممية في التفسير .
ن
كجعبل الناس في الكجو العاشر بمعنى نعيـ بف مسعكد األشجعي ،
ًَّ
اس إً َّف َّ
اؿ لىيي يـ َّ
اس قى ٍد ىج ىم يعكٍا لىكـ) قاؿ أبك
يف قى ى
في قكلو تعالى ( :الذ ى
الن ى
الن ي
عبيدة (( :كقع المعنى عمى رجؿ كاحد  ،كالعرب تفعؿ ذلؾ  ،فيقكؿ الرجؿ :
فعمنا كذا كفعمنا  ،كفي القرآف الكريـ ( :إًَّنا يك َّؿ ىش ٍي وء ىخمى ٍق ىناهي بًقى ىد ور){القمر :
(ُ)
ًَّ
اؿ لىيي يـ َّ
نعيما
يف قى ى
ْٗ})) كقاؿ الكاحدم (( :فذلؾ قكلو ( :الذ ى
الن ي
اس) يعني ن
 ،فأطمؽ لفظ الناس عمى الكاحدَََكقاؿ الس ّْ
ُّدم َّ :
اس) ىا ىنا المنافقكف
(الن ي
 ،قالكا لممسمميف حيف تجيَّزكا لممسير لميعاد أبي سفياف  :إف أتيتمكىـ في

ديارىـ ال يرجع منكـ أحد  ،كقكلو ( :إً َّف َّ
اس قى ٍد ىج ىم يعكٍا لىكـ) يعني أبا
الن ى
سفياف كأصحابو)) (ِ) كقاؿ ابف عطية (( :ف َّ
اس) األكؿ ركب عبد القيس
ػ(الن ي
(ّ )
ًَّ
َّ
اؿ لىيي يـ
اس) الثاني عسكر قريش))
يف قى ى
كقاؿ ابف عاشكر ((( :الذ ى
ك(الن ي
الناس) أم  :الركب ً
اس قى ٍد ىج ىم يعكٍا لىكـ) أم َّ :
إف قري نشا قد
الع ٍبديُّكف (إً َّف النَّ ى
ى
َّ ي

جمعكا لكـَََكقاؿ بعض المفسريف كأىؿ العربية َّ :
إف لفظ الناس ىنا أطمؽ
شاىدا عمى استعماؿ الناس
عمى ينعيـ بف مسعكد كأبي سفياف  ،كجعمكه
ن
بمعنى الكاحد  ،كاآلية تحتممو  ،كاطبلؽ لفظ الناس مر نادا بو كاحد أك نحكه

كف َّ
اس ىعمىى ىما
مستعمؿ لقصد اإلبياـ  ،كمنو قكلو تعالى ( :أ ٍىـ ىي ٍح يس يد ى
الن ى
ضمً ًو){النساء  }ْٓ :قاؿ المفسركف  :يعني ب َّ
محمدا
اس)
ن
اى يـ المٌوي ًمف فى ٍ
آتى ي
ػ(الن ى
(ْ)

صمى ا﵀ عميو كسمـ))

بؿ ىك عندىـ قكؿ مف عدة أقكاؿ كما تقدـ  ،كمف

أف داللة الناس غير داللة ينعيـ بف مسعكد  ،فإف َّ
المعمكـ َّ
صح إطبلؽ لفظ
(ٔ) ِجاص اٌمشآْ ص ٕٖ٘٘-
(ٕ) اٌٛع١ط ٕٖٔ٘-ٕٕ٘/
(ٖ) اٌّذشس اٌٛج١ض ٕٔ٘ٗ/
(ٗ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٖٕ2٘/
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الناس عميو َّ
فإنو ال يككف ىذا ٌإال لعمَّة أرادىا المتكمـ  ،كعندئذ يخرج ىذا
الكجو إف َّ
صح مف باب الكجكه كمف باب التفسير  ،كيدخؿ في باب ٍّ
فف مف
فنكف التعبير  ،كفي أسمكب مف أساليب الببلغة  ،فقد تقدـ قكؿ ابف عاشكر

((كاطبلؽ لفظ الناس مر نادا بو كاحد أك نحكه مستعمؿ لقصد اإلبياـ)) فمك
َّ
صح َّ
أف القائؿ ينعيـ بف مسعكد لكاف سر التعبير عنو بمفظ الناس ال باسمو

كشخصو لقصد اإلبياـ َّ ،
المعني بو صحابي جميؿ  ،فأراد ا﵀ سبحانو
ألف
َّ
أف يستر عميو كال يفشي لمناس فعمتو  ،كىا ىك ابف الجكزم الذم عيَّف في
ًَّ
يف
النزىة جعؿ الناس األكلى بمعنى نعيـ بف مسعكد  ،في قكلو تعالى ( :الذ ى
اس إً َّف َّ
اؿ لىيي يـ َّ
اس قى ٍد ىج ىم يعكٍا لىكـ)(ُ) قاؿ في تفسيره (( :قكلو تعالى :
قى ى
الن ى
الن ي
ًَّ
اؿ لىيي يـ َّ
اس) في المراد بالناس ثبلثة أقكاؿ :
يف قى ى
(الذ ى
الن ي
أحدىا َّ :أنيـ رٍكب لقييـ أبك سفياف  ،قالو ابف عباس
كالثاني َّ :أنو نعيـ بف مسعكد .
كالثالث َّ :أنيـ المنافقكف))

(ِ)

فما قالو ابف الجكزم في باب الكجكه أبطمو في باب التفسير  ،ذلؾ بعدـ
تعيينو  ،فجعؿ الناس بمعنى نعيـ قكؿ مف عدة أقكاؿ  ،كالتفسير السميـ

كاألميف َّ
أف ييفسَّر المفظ بذكر األقكاؿ التي قالكىا فيو  ،كاختيار أحدىا  ،ثـ
تعيينو كالقطع بو في باب الكجكه يعني التعمد بحجب األقكاؿ األخرل  ،بؿ
يعني االدعاء بعدـ كجكدىا  ،كىذه الطريقة في اختبلؽ الكجكه ال تدخؿ في

أيضا في باب الخيانة العممية في التفسير .
باب التحريؼ فحسب  ،بؿ تدخؿ ن
ككجكه الناس ىنا ككجكه الكتاب الذم تقدـ ذكره  ،أنَّو لك صحَّت ىذه

لما جعبل
األكجو لكانت عبلقتيا بالناس عبلقة كصؼ كتسمية ٌ ،إال َّأنيما َّ
الناس بمعاني األكجو المنسكبة إليو  ،فيذا يعني َّأنيما سميا ككصفا الناس
(ٔ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ِٖٕٚ ٕ4ذخب لشَّث اٌع ْٛ١ص ٕٖٕ
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٕٔٗٓ/
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بمعاني األكجو المذككرة  ،بينما المراد تسمية ككصؼ معاني ىذه األكجو

بالناس  ،أم  :ىي جميعيا بمعنى الناس  ،كليس الناس بمعانييا  ،فالتحريؼ

أسا عمى عقب  ،كيدخؿ ىذا
الحاصؿ َّأنيما عكسا التسمية  ،كقمباىا ر ن
التحريؼ في باب عدـ جعؿ الصفة بمعناىا بؿ بمعانى المكصكفات بيا ،
قمت  ،كاالَّ َّ
فإف المراد
كىذا ىك التحريؼ الحاصؿ إف صحَّت ىذه الكجكه كما ي
فإف المراد مف ّْ
مف الناس الناس بعينو  ،كمعناه الخاص بو  ،ككذلؾ َّ
كؿ كجو
معناه الخاص بو  ،كداللة الناس معركفة  ،ككذلؾ دالالت األكجو المنسكبة
إليو  :محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،كالرسؿ  ،كالمؤمنكف  ،كمؤمنك أىؿ
التكراة  ،كبنك إسرائيؿ  ،كأىؿ مصر  ،كأىؿ مكة  ،كربيعة كمضر  ،كنعيـ

بف مسعكد  ،كالفرؽ بيف الناس كمعاني ىذه األكجو ظاىر  ،فجعؿ الناس

بمعانييا تحريؼ ظاىر

ٖٓ-النعمػػة والفضػػؿ  :قػػاؿ الػػدامغاني ( :تفسػػير النعمػػة عمػػى عش ػرة

أكجػػو  :المنػػة  ،كديػػف ا﵀ ككتابػػو  ،كمحمػػد صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ  ،كالثػكاب ،
كالغنى كالماؿ  ،كالنبكة  ،كالرحمة  ،كاإلحساف  ،كسعة المعيشة  ،كالعتؽ .

فكجو منيا  ،النعمة يعنػي َّ :
المنػة  ،قكلػو تعػالى فػي سػكرة األحػزاب :
َّ ً
آمينػ ػكا ا ٍذ يكػ يػركا نً ٍع ىمػ ػةى المَّػ ًػو ىعمى ٍي يك ٍـ){األحػػزاب  }ٗ :أم  :من ػػة ا﵀
( ىيػػا أىيُّيىػػا الػػذ ى
يف ى
عميكـ .
كالكجػػو الثػػاني  ،النعمػػة  ،يعنػػي  :الػػديف كالكتػػاب  ،قكلػػو تعػػالى فػػي
سػػكرة البقػرة  ( :ىك ىمػػف يي ىبػ ّْػد ٍؿ نً ٍع ىمػةى المٌػ ًػو ًمػػف ىب ٍعػ ًػد ىمػػا ىجاءتٍػػوي){البقرة  }ُُِ :يعنػػي
ديف ا﵀ ككتابو

كالكجػػو الثالػػث  ،محمػػد صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة
ت بًػ ػأ ٍىن يعًـ المٌ ػ ًػو){النحؿ  }ُُِ :يعن ػػي بمحم ػػد ككقكل ػػو تع ػػالى :
النح ػػؿ ( :فى ىكفى ػ ىػر ٍ
ً
ت المٌ ًو ثيَّـ ي ً
محمدا
كف){النحؿ  }ّٖ :يعني
ن
نك ير ى
كف نً ٍع ىم ى
ي
كنيىا ىكأى ٍكثىيريى يـ اٍل ىكاف ير ى
( ىي ٍع ًرفي ى
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ً
كف بًنً ٍع ىمػ وػة
كالكجػػو ال اربػػع  ،النعمػػة  :الث ػكاب  ،قكلػػو تعػػالى  ( :ىي ٍستىٍبشػ يػر ى
ض وؿ){آؿ عمراف }ُُٕ :
ّْم ىف المٌ ًو ىكفى ٍ
كالكجو الخامس  ،النعمة يعني  :الماؿ كالغنى  ،قكلو تعالى في سكرة
ّْ
يف أيكلًي َّ
يبل){المزمؿ }ُُ :
الن ٍع ىم ًة ىك ىميٍّْميي ٍـ ىقمً ن
المزمؿ  ( :ىكىذ ٍرنًي ىكاٍل يم ىكذبً ى
كالكجو السادس  ،النعمة يعني  :النبكة  ،قكلو تعالى في سكرة الفاتحة
ًَّ
ً
مت ىعمىي ًي ٍـ){الفاتحة }ٕ :
ىنع ى
( :ص ىارطى الذ ى
يف أ ى
كالكجو السابع  ،النعمة  :الرحمة  ،قكلو تعالى فػي سػكرة الحجػرات :
ض نبل ّْم ىف المَّ ًو ىكنً ٍع ىمةن){الحجرات }ٖ :
(فى ٍ
كالكجو الثامف  ،النعمة  :اإلحساف كاليد  ،قكلو تعػالى فػي سػكرة الميػؿ
ندهي ًمف ّْن ٍع ىم وة تي ٍج ىزل){الميؿ  }ُٗ :يعني  :مف إحساف
الحود ًع ى
 ( :ىك ىما ى
ىمػ ػػا
كالكجػ ػػو التاسػ ػػع  ،النعمػ ػػة  :سػ ػػعة المعيشػ ػػة  ،قكلػ ػػو تعػ ػػالى ( :فىأ َّ
األنسػ ي ً
َّمػػوي فىىيقيػػك يؿ ىرّْبػػي أى ٍك ىرىم ًف){الفج ػػر }ُٓ :
ى
ػاف إ ىذا ىمػػا ٍاب ػػتىبلهي ىرُّبػػوي فىأى ٍك ىرىم ػػوي ىكىنع ى
يعني  :كسَّع عميو معيشتو .

كالكجو العاشػر  ،النعمػة  :العتػؽ  ،قكلػو تعػالى فػي سػكرة األحػزاب :
ت ىعمى ٍي ًػو){األحزاب  }ّٕ :بػالعتؽ  ،يعنػي
( ىكًا ٍذ تىقيك يؿ لًمًَّذم أ ٍىن ىع ىـ المَّوي ىعمى ٍي ًو ىكأ ٍىن ىع ٍم ى
(ُ)
 :زيد بف حارثة))

قاؿ ابػف فػارس (( :النػكف كالعػيف كالمػيـ فػركع كثيػرة كعنػدنا َّأنيػا عمػى

كثرتيا راجعة إلى أصؿ كاحػد يػدؿ عمػى ترفّْػو كطيػب عػيش كصػبلح  ،يقػاؿ :

﵀ عميػػو نعمػػة  ،منػػو ّْ
النعمػػة (بكسػػر النػػكف)  :مػػا يػػنعـ ا﵀ بػػو عمػػى عبػػده مػػف

ماؿ كعيش  ،ك َّ
النعمة (بفتح النكف)  :التػنعـ كطيػب العػيش))

(ِ)

كقػاؿ ال ارغػب

((النعم ػػة  :الحال ػػة الحس ػػنة  ،كبن ػػاء ّْ
ّْ :
النعم ػػة بن ػػاء الحال ػػة الت ػػي يك ػػكف عميي ػػا

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٕٔٗٗ٠ٚ ٗٗٔ-ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٓ. ٕ4
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٘ٓ. 4
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كالضػ ػربة ك َّ
اإلنس ػػاف  ،ك َّ
الش ػػتمة  ،ك ّْ
َّ
النعم ػػة
النعم ػػة  :الت ػػنعـ كبناؤى ػػا بن ػػاء المػ ػرة
لمجنس تقاؿ لمقميؿ كالكثير))

(ُ)

جع ٌؿ النعمة في الكجو األكؿ بمعنى َّ
المنة في قكلو تعالى  ( :ىيا أىيُّيىا
َّ ً
آمين ػكا ا ٍذ يكػ يػركا نً ٍع ىم ػةى المَّػ ًػو ىعمىػ ٍػي يك ٍـ) كالمنػػة ((اصػػطناع خيػػر))(ِ) كبمعن ػػى
الػػذ ى
يف ى
ً
كف بًنً ٍع ىمػ ػ وػة ّْمػ ػ ىػف المٌػ ػ ًػو
الث ػ ػكاب فػ ػػي الكجػ ػػو ال اربػ ػػع فػ ػػي قكلػ ػػو تعػ ػػالى  ( :ىي ٍستىٍبشػ ػ يػر ى
ض وؿ){آؿ عمراف  }ُُٕ :كبمعنى اليد كاإلحساف في الكجو الثامف في قكلػو
ىكفى ٍ
الحػ وػد ًعنػ ىػدهي ًمػػف ّْن ٍع ىمػ وػة تي ٍجػ ىػزل) كىػػذه المعػػاني قريبػػة مػػف معنػػى
تعػػالى  ( :ىك ىمػػا ى
النعمة  ،كاأللفاظ المتقاربة في معانييػا أدخميػا أىػؿ المغػة فػي بػاب التػرادؼ ال

ف ػػي ب ػػاب الكج ػػكه  ،كأص ػػحاب كت ػػب الكج ػػكه يثبت ػػكف ف ػػي ك ػػؿ مػ ػرة َّأني ػػـ ك ػػانكا
يتعمدكف عدـ تحرم الدقػة كالصػكاب فػي تفسػير المفػظ القرآنػي الػذم ينػككف أف

ػثبل ىج ٍع ػ يؿ النعمػػة كىػػي بصػػيغة
يختمق ػكا لػػو مػػا شػػاء مػػف الكجػػكه  ،مػػف ذلػػؾ مػ ن
الجمع في الكجو الثالث بمعنى محمػد صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ فػي قكلػو تعػالى :
ت بًػأ ٍىن يعًـ المٌػ ًػو) كفػػي كتػػب التفسػػير َّ
ت بًػأ ٍىن يعًـ المٌػ ًػو)
أف قكلػػو تعػػالى ( :فى ىكفىػ ىػر ٍ
(فى ىكفىػ ىػر ٍ
(ّ)
معناه  :فكفرت بنً ىعًـ ا﵀ ؛ َّ
كب ٍػؤس ك ٍأب يػؤس
ألف (أنعـ) جمع (نً ٍعمة) أك ي
(ن ٍعـ) ي
كىذا ىك الصحيح ؛ َّ
ألنو كيؼ يصح جعؿ الجمع بمعنى المفػرد ؟! كمػف ذلػؾ
أيضا جع يؿ النعمة في الكجو السادس بمعنى النبكة في قكلػو تعػالى ً ( :
ص ىا
ػرطى
ن ىٍ
َّ ً
ػت ىعمىػػي ًي ٍـ) كالصػػحيح َّ
أف ىػػذه النعمػػة غيػػر مقصػػكرة عمػػى النبػػكة ،
ىنعمػ ى
الػػذ ى
يف أ ى
كالمراد في الحقيقة ما أنعـ ا﵀ بو عمى عباده المؤمنيف بو سكاء كانكا أنبياء أـ

غير أنبياء  ،قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية (( :صراط الذيف أنعمت عمييـ
بطاعت ػػؾ كعبادت ػػؾ م ػػف مبلئكت ػػؾ كأنبيائ ػػؾ كالص ػػديقيف كالش ػػيداء كالص ػػالحيف
(ٔ) اٌّفشداح ص ٕٕ٘ .
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٔٗ.2
(ٖ) ٕ٠ظش  :جاِع اٌت١اْ ٗٔٚ ٕٕٔ/صاد اٌّغة١ش ٗٚ ٖ2ٔ/أٔةٛاس اٌذٕض٠ةً ِٖٚ ٖٕٗ/ةذاسن
اٌذٕض ً٠ص ٔٔ. ٙ
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...كفي ىذا دليؿ كاضح عمى أف طاعة ا﵀ ال يناليا المطيعػكف ٌإال بإنعػاـ ا﵀

بيا كتكفيقو إياىـ ليا  ...فأضاؼ كؿ ما كاف منيـ مف اىتداء كطاعة كعبادة
(ُ)
ػاف لًػ ىػن ٍف و
س أىف
إلػػى َّأنػػو إنعػػاـ منػػو عمػػييـ)) يؤيػػد ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى  ( :ىك ىمػػا ىكػ ى
تيػ ٍػؤ ًم ىف إًالَّ بًػًإ ٍذ ًف المٌػ ًػو){يكنس  }ََُ :حتػػى َّ
إف ابػػف الجػػكزم نفسػػو الػػذم عػػيَّف
في ىذه اآلية جعػؿ النعمػة بمعنػى النبػكة كقصػرىا عمػى األنبيػاء فػي النزىػة

(ِ)

قاؿ في تفسيره (( :قكلو تعالى ( :الػذيف أنعمػت عمػييـ) قػاؿ ابػف عبػاس  :ىػـ
النبيكف كالصديقكف كالشيداء كالصالحكف))

(ّ)

فما قالو فػي بػاب الكجػكه أبطمػو

في باب التفسير .

كالنعمة اسـ جنس ييطمىؽ عمػى كػؿ مػا أنعػـ ا﵀ بػو عمػى عبػاده  ،فيػك
لفظ عػاـ  ،كاسػـ كػؿ نعمػة لفػظ خػاص يػدخؿ ضػمف ىػذ المعنػى العػاـ  ،كقػد

اتخػػذ أصػػحاب كتػػب الكجػػكه ممػػا جػػاز تسػػميتو بالنعمػػة أكجينػػا لمنعمػػة  ،كىػػذه
التسميات كاف جازت لـ تكف مرادة  ،كمع ذلؾ فمك صحت إرادتيا فيػي كجػكه
مختمقة عف طريؽ دراستيا د ارسػة معككسػة  ،فػالقرآف الكػريـ لػـ يس ّْػـ النعمػة ،

بػػديف ا﵀ ككتابػػو  ،كمحمػػد صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ  ،كالغنػػى كالمػػاؿ  ،كالنبػػكة ،
كالرحمػػة  ،كسػػعة المعيشػػة  ،كالعتػػؽ  ،كمػػا فعػػؿ ىمػػف ىػػك ًمػػف أصػػحاب كتػػب
الكجػػكه  ،كاَّنمػػا سػ َّػمى كػػؿ نػػكع مػػف ىػػذه األن ػكاع بالنعمػػة ؛ َّ
ألف كػ َّػؿ نػػكع منيػػا

تتمثؿ فيػو داللتيػا ؛ ك َّ
كيس َّػمى
كيس َّػمى بالعػاـ كال يكصػؼ ي
ألف الخػاص يكصػؼ ي
الع ػػاـ بالخ ػػاص  ،في ػػي إذف جميعي ػػا كج ػػو كاح ػػد  ،كالحقيق ػػة َّ
أف النعم ػػة أينم ػػا
كردت في القرآف الكريـ أريػد بيػا النعمػة بعينيػا  ،كجعميػا فػي شػاىد كػ ٌؿ كجػو
بمعنى نكع مف أنكاعيا تحريؼ لداللتيا

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٔ. 22/
(ٕ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٓ. ٕ4
(ٖ) صاد اٌّغ١ش ٔ. ٖٔ/
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كالنعمة  :ما أنعـ ا﵀ بو عمى عبده  ،كما عرفيػا ابػف فػارس  ،كديػف

ا﵀ ككتابو  ،كمحمد صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،كالغنى كالماؿ  ،كالنبكة  ،كالرحمة
 ،كسعة المعيشة  ،كالعتؽ  ،ىذه األمكر السبعة كنحكىا ىي مما أنعػـ ا﵀ بيػا

عمى عباده  ،كىي ترتبط بالنعمة ارتباط الشيء بأنكاعو ال ارتباط لفظ مشترؾ

بكجكىو  ،ىذا مػف جيػة كمػف جيػة أخػرل َّأنيػا تعنػي (( :مػا يػنعـ ا﵀ بػو))
فف ػػي النعم ػػة ثبلث ػػة عناص ػػر  ،األكؿ الم ػ ً
ػنعـ  ،كى ػػك ا﵀ س ػػبحانو  ،كالث ػػاني :
(ُ)

المنعـ بػو  ،كىػذه األمػكر السػبعة ىػي
المنعـ عميو  ،كىك اإلنساف  ،كالثالث :
ى
ى
ػح أف تيعػػد
ػنعـ بػػو ال معػػاني النعمػػة  ،فػػبل يصػ ٌ
مػػف أن ػكاع النعمػػة أك معػػاني المػ ٌ
كجكىا ؛ َّ
ألف الكجكه الحقيقية ىي التي ال تككف عبلقتيا بػالمفظ عبلقػة الشػيء
ن
بأنكاعو كأمثمتو  ،كىذا عيف ما حصؿ في الفضؿ  ،ككنت قػد أكجػزت الكػبلـ

في ػػو ف ػػي كت ػػابي  :ال كج ػػكه كنظ ػػائر  ،بػ ػرقـ ّْ كف ػػاتني ىن ػػاؾ أف أذك ػػر ى ػػذه

الحقيقػػة  ،كالكجػػكه التػػي ذكرىػػا الفيركزآبػػادم  ،فقػػد قػػاؿ مػػا نصػػو (( :الفضػػؿ :
ضد النقص  ...كقد كرد الفضؿ كما يشتؽ منو عمى عشريف كجينا فػي القػرآف
الكريـ :
ُ-فض ػ ػػؿ الص ػ ػػكرة ك ً
الخمق ػ ػػة  ( :ىكفى َّ
اى ٍـ ىعمىػ ػػى ىكثًي ػ ػ وػر ّْم َّم ػ ػ ٍػف ىخمى ٍق ىن ػ ػػا
ضػ ػ ػٍم ىن ي
تى ٍف ً
ضيبلن){اإلسراء }َٕ :

ِ-فضؿ قػكـ عمػى آخػريف فػي المنزلػة كالرتبػة  ( :ىكأّْىنػي فىضَّػٍمتي يك ٍـ ىعمىػى
ً
يف){البقرة }ْٕ :
اٍل ىعالىم ى
اف ًعٍم نما ىكقىػاال اٍل ىح ٍم يػد
ّ-فضؿ بالنبكة كالعمـ  ( :ىكلىقى ٍد آتىٍي ىنا ىد ياك ى
كد ىك يسمى ٍي ىم ى
ً
ً ًً
ضمىىنا ىعمىى ىكثً و
لًمَّ ًو الًَّذم فى َّ
يف){النمؿ }ُٓ :
ير ّْم ٍف ع ىباده اٍل يم ٍؤ ًمن ى
ض نبل){سبأ }َُ :
ْ-فضؿ معجزة ككرامة  ( :ىكلىقى ٍد آتىٍي ىنا ىد ياك ى
كد ًمَّنا فى ٍ

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٘ٓ. 4
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ػض َّ
ٓ-فضػػؿ األنبيػػا بعضػػيـ عمػػى بعػػض  ( :ىكلىقىػ ٍػد فى َّ
ػيف
ض ػٍم ىنا ىب ٍعػ ى
النبًّْيػ ى
ىعمىػػى ىب ٍع و
كخميقػػي ،
ض){األنبيػػاء  }ٓٓ :كىػػذا التفضػػيؿ فيػػو عمػػى نػػكعيف ًخٍمقػػي ي
ً
بالخمَّػة ،
فالخٍمقي كما في آدـ في الصفكة  ،كفي نكح بالصبلبة  ،كفي إبػراىيـ ي
كالصػدؽ كالصػداقة  ،كفػي يكسػؼ بالصػباحة  ،كفػي مكسػى بالمبلحػة  ،كفػػي

داكد بالنغمػػة  ،كفػػي سػػميماف فػػي الفطنػػة  ،كفػػي زكريػػا بالعبػػادة  ،كفػػي يحيػػى

الخميقي ففي آدـ باألسماء ،
بالطيارة  ،كفي محمد بالفصاحة  ،ك َّ
أما التفضيؿ ي
كفػػي نػػكح بإجابػػة الػػدعاء  ،كفػػي إبػراىيـ بالػػذبيح كالفػػداء  ،كفػػي يكسػػؼ بتعبيػػر

الرؤيػ ػػا  ،كفػػػي مكسػ ػػى بالمكالمػ ػػة كاالصػ ػػطفاء  ،كفػ ػػي داكد بتسػ ػػخير الجبػ ػػاؿ

الصػػبا  ،كفػػي عيسػػى
كالطيػػر فػػي الي ػكاء  ،كفػػي سػػميماف بتسػػخير الجػ ٌػف كريػػح َّ
بإحياء المكتى  ،كفي محمد بالقرآف ذم الضياء  ،صمكات ا﵀ كسػبلمو عمػييـ

أجمعيف .

ض يؿ المَّ ًو ىعمى ٍي يك ٍـ ىكىر ٍح ىمتيػوي ًفػي ال ُّػد ٍن ىيا
ٔ-فضؿ تأخير العذاب  ( :ىكلى ٍكال فى ٍ
يو ع ىذ ه ً
األخرًة لىم َّس يكـ ًفي ما أىفى ٍ ً ً
ً
يـ){النكر }ُْ :
ضتي ٍـ ف ى
اب ىعظ ه
ىك ى ى ٍ
ى
ٕ-فض ػػؿ زي ػػادة الثػ ػكاب كالك ارم ػػة  ( :ىكأ َّ
ض ػ ىػؿ بًىي ػ ًػد المَّػ ًػو يي ٍؤتًي ػ ًػو ىم ػػف
ىف اٍلفى ٍ
ىي ىشاء){الحديد }ِٗ :
ضػػمً ًو ىب ًخميػكٍا بً ًو){التكبػػة :
ػاىـ ّْمػػف فى ٍ
ٖ-فضػػؿ المػػاؿ كالنعمػػة  ( :ىفمى َّمػػا آتىػ ي
ٕٔ}
ض ػبلن){البقرة :
ٗ-فضػػؿ البػػر كالصػػدقة  ( :ىكالمٌػػوي ىي ًعػ يػد يكـ َّم ٍغ ًفػ ىػرةن ّْم ٍنػػوي ىكفى ٍ
ِٖٔ}
َُ-فضػ ػػؿ الرجػ ػػاؿ عمػ ػػى النسػ ػػاء بالعقػ ػػؿ كالعمػ ػػـ كالػ ػػديف كالشػ ػػجاعة

الر ىجػػا يؿ
كاإلمامػػة كالكتابػػة كالفركسػػية كالشػػيادة كقسػػمة المي ػراث كالخطابػػة ّْ ( :
ضيي ٍـ ىعمىى ىب ٍع و
كف ىعمىى ّْ
ض){النساء }ّْ :
الن ىساء بً ىما فىض ى
َّؿ المٌوي ىب ٍع ى
ام ى
قى َّك ي
ػيف ىر يسػكنال ّْم ٍػنيي ٍـ
ػث ًفػي ّْ
ُُ-فضؿ النبكة كالرسالة  ( :يى ىػك الَّ ًػذم ىب ىع ى
األمّْي ى
ً
ًً
ػانكا ًمػػف قىٍب ػ يؿ لىًفػػي
ػاب ىكاٍل ًح ٍك ىم ػةى ىكًاف ىكػ ي
ىي ٍتميػػك ىعمىػ ٍػي ًي ٍـ ىآياتػػو ىكييػ ىػزّْكي ًي ٍـ ىكيي ىعمّْ يمييػ يػـ اٍلكتىػ ى
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ً
آخ ًر ً
ض و
ًً
بلؿ ُّمبً و
ػيـ {ّ} ىذلًػ ىؾ
ى
يف {ِ} ىك ى ى
يف م ٍػنيي ٍـ لى َّمػا ىيٍم ىحقيػكا بي ٍػـ ىك يى ىػك اٍل ىع ًزي يػز اٍل ىحك ي
ض يؿ المَّ ًو يؤتً ً
يو ىمف ىي ىشاء){الجمعة }ْ-ِ :
فى ٍ
يٍ
ض ػ وػؿ){آؿ
ُِ-فض ػػؿ الظف ػػر كالغنيم ػػة ( :فى ػ ى
ػانقمىيبكٍا بًنً ٍع ىم ػ وػة ّْم ػ ىػف المٌ ػ ًػو ىكفى ٍ
عمراف }ُْٕ :
ً ً
ُّ-فض ػ ػػؿ الغػ ػ ػػزك كالمجاىػػ ػػدة  ( :ىكفى َّ
يف ىعمىػ ػ ػػى
ض ػ ػ ىػؿ المٌػ ػ ػػوي اٍل يم ىجاىػ ػ ػػد ى
ً
ًً
يما){النساء }ٗٓ :
يف أ ٍ
اٍلقىاعد ى
ىج نار ىعظ ن
ض ػ يك ٍـ ىعمىػػى ىب ٍعػ و
ُْ-فضػػؿ الغنػػى كالنعم ػػة  ( :ىكالمٌػػوي فى َّ
ػض ًف ػػي
ض ػ ىػؿ ىب ٍع ى
اٍلّْرٍز ً
ؽ){النحؿ }ُٕ :

ضبلن ّْمػف
ُٓ-فضؿ الكسب كالتجارة ( :لى ٍي ىس ىعمى ٍي يك ٍـ يج ىن ه
اح أىف تىٍبتى يغكٍا فى ٍ
َّرّْب يك ٍـ){البقرة }ُٖٗ :
ػؾ
ض ػ ػ ػ ػ ػ يؿ المٌػ ػ ػ ػ ػ ًػو ىعمى ٍيػ ػ ػ ػ ػ ى
ػاف فى ٍ
ُٔ-فضػ ػ ػ ػ ػػؿ االختيػ ػ ػ ػ ػػار كالمزيػ ػ ػ ػ ػػة  ( :ىك ىكػ ػ ػ ػ ػ ى
ً
يما){النساء }ُُّ :
ىعظ ن
ض يؿ المَّ ًو ىعمى ٍي يك ٍـ ىكىر ٍح ىمتيوي ىكأ َّ
ىف
ُٕ-فضؿ قبكؿ التكبة كاإلنابة  ( :ىكلى ٍكال فى ٍ
المَّو رؤ ه ً
يـ){النكر }َِ :
ىي
كؼ ىرح ه
اس ػ ػ ػأىليكٍا المٌػ ػ ػػوى ًمػ ػ ػػف
ُٖ-فضػػ ػػؿ إجابػ ػ ػػة الػػ ػػدعاء كقضػ ػ ػػاء الحاج ػ ػػة  ( :ىك ٍ
ضمً ًو){النساء }ِّ :
فى ٍ
ً
يف بًػأ َّ
ىف لىييػـ ّْم ىػف المَّ ًػو
ُٗ-فضؿ القربة كالمقاء كالرؤية  ( :ىكىب ّْش ًر اٍل يم ٍػؤ ًمن ى
ير){األحزاب }ْٕ :
ض نبل ىكبً نا
فى ٍ
ضػ ىػؿ بًىيػ ًػد المٌػ ًػو
َِ-فضػػؿ اإلسػػبلـ كالسػػنة كالتكحيػػد كالمعرفػػة ( :إً َّف اٍلفى ٍ
(ُ)
يؤتً ً
يو ىمف ىي ىشاء){آؿ عمراف ))}ّٕ :
يٍ
ض ػ ػ ػ ػ وػؿ
ُِ(( -الط ػ ػ ػ ػػاغكت  ،كقكل ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػػالى  ( :ىكيي ػ ػ ػ ػ ٍػؤ ًت يك ػ ػ ػ ػ َّػؿ ًذم فى ٍ
(ِ)
ضمىوي){ىكد  }ّ :كالفضؿ اآلخر الدرجات))
فى ٍ
(ٔ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕٗ٠ٚ ٔ44-ٔ4ٙ/ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٖٖٓ.ٖٖٔ-
(ٕ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص ٖٖٔ .
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الكجو األخير ىك مػف الكجػكه التػي ذكرىػا الحيػرم لمفضػؿ  ،فقػد جعػؿ

الفض ػػؿ بمعن ػػى الط ػػاغكت  ،كالمعن ػػى أك التق ػػدير  :كي ػػؤت ك ػػؿ ذم ط ػػاغكت
أمػػا
فضػػمو  ،كىػػذا الكجػػو لػػـ يي ىشػػر إليػػو فػػي كتػػب التفسػػير  ،قػػاؿ الطبػػرم (( :ك ى
ضمىوي) َّ
فإنو يعنػي  :يثيػب كػؿ مػف تقضَّػؿ
ض وؿ فى ٍ
قكلو تعالى  ( :ىكيي ٍؤ ًت يك َّؿ ًذم فى ٍ
بفضؿ مالو أك قكتو أك معركفو عمى غيػره محتس نػبا مري نػدا بػو كجػو ا﵀  ،أجػزؿ
(ُ)
ضػمىوي)
ض وػؿ فى ٍ
ثكابو كفضمو في اآلخرة)) كقاؿ الكاحدم  ((( :ىكيي ٍؤ ًت يك َّؿ ًذم فى ٍ
(ِ)

كقػػاؿ

نعطػػي كػػؿ ذم عمػػؿ صػػالح أجػره كثكابػػو  ...فضػػمو  ،يعنػػي الجنػػة))
ض ػمىوي) كيعػػط كػػؿ ذم فضػػؿ فػػي دينػػو
ضػ وػؿ فى ٍ
البضػػاكم  ((( :ىكييػ ٍػؤ ًت يكػ َّػؿ ًذم فى ٍ
(ّ)
جزاء فضمو في الدنيا كاآلخرة  ،كىك كعد لممكحّْد التائب بخير الداريف))

فالكجو الذم ذكره الحيرم غريب ِّ
جدا لـ أجده في كتب التفسير  ،كلػـ

يتبيَّف لي عبلقتو بالشاىد القرآني كلك مف مكاف بعيد

قاؿ ابف فارس (( :الفاء كالضاد كالبلـ أصؿ صحيح يد ٌؿ عمى زيادة
(ْ)
في شيء مف ذلؾ  :الفضؿ  :اإلحساف كالزيادة  ،كاإلفضاؿ  :اإلحساف))
كقاؿ ابف الجكزم (( :الفضؿ في األصؿ  :الزيادة  ،كيستعار في مكاضع
(ٓ )

عرفو الفيركزآبادم كما تقدـ َّ
بأنو ما كاف ضد
كقد َّ

تد ٌؿ عمييا القرينة))
ّْ
المتفضؿ كىك ا﵀
النفقص  ،كالفضؿ كالنعمة يتضمف ثبلثة عناصر :

َّ
المتفضؿ بو كىك ما تفضَّؿ
سبحاف كتعالى  ،كالمتقضَّؿ عميو كىك اإلنساف  ،ك
بو ا﵀ عمى عباده  ،كالعشركف كجينا التي ذكرىا الفيركزآبادم جميعيا ىي مف
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٔٔ.ٕٓ4/
(ٕ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٕ. ٖ٘ٙ/
(ٖ) أٔٛاس اٌذٕض. . ٕٔ2/ٖ ً٠
(ْ ) مقاييس المغة ص ّٕٗ.
(ٓ ) نزىة األعيف ص َِِ .
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أنكاع الفضؿ كأمثمتو أك معاني ما تفضَّؿ بو ا﵀ عمى الناس كليست معاني

الفضؿ  ،فالفضؿ ليس لو إال معنى كاحد  ،كىك المعنى الذم ذكره لو أىؿ

كجكىا ؛ َّ
ألف الكجكه الحقيقية ىي التي ال تككف
المغة  ،فبل يصح أف تيعد
ن
عبلقتيا بالمفظ عبلقة الشيء بأنكاعو كأمثمتو .
كالفضؿ اسـ جنس ييطمىؽ عمى كؿ نكع مػف أنكاعػو  ،فيػك لفػظ عػاـ ،
كاسػػـ كػػؿ نػػكع لفػػظ خػػاص يػػدخؿ ضػػمف ىػػذ المعنػػى العػػاـ  ،كالمفػػظ الخػػاص

سمى بالمفظ العاـ  ،كال يصح العكػس  ،كقػد اتخػذ أصػحاب كتػب الكجػكه ممػا
يي َّ
كجكىا لمفضؿ ،كىذه التسميات كاف جازت لـ تكػف مػرادة
جاز تسميتو بالفضؿ
ن

 ،كمػع ذلػػؾ فمػػك صػحت إرادتيػػا فيػػي كجػكه مختمقػػة عػػف طريػؽ د ارسػػتيا د ارسػػة
يسـ الفضػؿ  ،بحسػف الصػكرة كالخمقػة  ،كالمنزلػة
معككسة  ،فالقرآف الكريـ لـ ّْ
كالرتبة  ،كالنبكة كالعمـ كالمعجزة كالكرامة  ،كغيرىا مف أنكاع الفضؿ كما فعؿ

الفيركزآبػػادم كأصػػحاب كتػػب الكجػػكه  ،كاَّنمػػا سػ َّػمى كػػؿ نػػكع مػػف ىػػذه األن ػكاع
ألف َّ
كؿ نكع منو تتمثؿ فيػو داللتػو ؛ ك َّ
بالفضؿ ؛ َّ
كيس َّػمى
ألف الخػاص يكصػؼ ي

كيسػ َّػمى العػػاـ بالخػػاص  ،فيػػي إذف جميعيػػا كجػػو كاحػػد ،
بالعػػاـ  ،كال يكصػػؼ ي
كالحقيقة َّ
أف الفضؿ أينما كرد في القرآف الكريـ أريد بيا الفضؿ بعينو  ،كجعمو

في شاىد كؿ كجو بمعنى نكع مف أنكاعو تحريؼ لداللتو .

كصفكة القكؿ في كجكه النعمة كالفضؿ َّ
أف جميع الكجكه المنسكبة إلى

ػنعـ بػو مػف ا﵀ عمينػا سػبحانو
النعمة
ٍ
ليست معاني النعمة  ،بؿ ىػي معػاني الم ى
 ،كمػػا أنعػػـ ا﵀ بػػو عمينػػا ال ييعػ ُّػد كال ييحصػػى  ،كجميػػع الكجػػكه المنسػػكبة إلػػى
ػت معػػاني الفضػػؿ  ،كاَّنمػػا ىػػي معػػاني المتفى َّ
ضػػؿ بػػو عمينػػا مػػف ا﵀
الفضػػؿ ليسػ ٍ
سبحانو  ،كما تفضَّؿ ا﵀ بو عمينا ال يي ُّ
عد كال ييحصى .
الطريقة الخامسة  :جعؿ المفظ بمعاني صفاتو

غالبا ما
ي
قمت قبؿ أف أبدأ بالطريقة األكلى  :إ ٌف أصحاب كتب الكجكه ن
سأعنى في ىػذه
يتبعكف طريقتيف أك أكثر الختبلؽ األكجو لمفظ الكاحد  ،لذلؾ
ى
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الحالػػة بد ارسػػة األكجػػو كالط ارئػػؽ المعنيػػة مػػف دكف أف أىمػػؿ التعميػػؽ كالتعقيػػب
عمى األكجو كالطرائؽ األخرل  ،كقد حصؿ ىذا كما رأيت في كجػكه كثيػر مػف

األلفػػاظ التػػي تقػ ٌػدـ ذكرىػػا  ،كطريقػػة جعػػؿ المفػػظ بمعػػاني صػػفاتو  ،كغيرىػػا مػػف
ػر مػػا تكػػكف ضػػمف عػػدة ط ارئػػؽ اتبعكىػػا فػػي اخ ػتبلؽ كجػػكه المفػػظ
الط ارئػػؽ كثيػ نا

نفسػو  ،كمػػف المعمػكـ ٌأنػػو مػا مػػف لفػػظ ٌإال كأمكػف كصػػفو بصػفات تناسػبو ؛ لػػذا
كجكى ػػا  ،كل ػػك فعمن ػػا ألح ػػدثنا خمطن ػػا
أمك ػػف بي ػػذه الطريق ػػة أف نخمتػ ػؽ لك ػػؿ لف ػػظ
ن
كبير بيف الصفة كالكجو  ،كمف أمثمػة ىػذه الطريقػة مػا كػاف مػف كجػكه
كتداخبل نا
ن
األلفاظ اآلتية :
الرجػػؿ  :ذكػػر أصػػحاب كتػػب الكجػػكه َّ
أف الرجػػؿ فػػي الق ػرآف الك ػريـ
َّٔ -

عمى سبعة عشر كجينا :
َّ
الكجو األكؿ  :رجؿ  ،كمعناه شخص  ،كقكلو تعػالى َّ ( :مػا ىج ىع ىػؿ المػوي
لً ىريج وؿ ّْمف ىقٍم ىب ٍي ًف ًفي ىج ٍكًف ًػو){األحزاب َّ }ْ :
كأنػو يقػكؿ  :مػا جعػؿ ا﵀ لرجػؿ كال
ام ػرأة مػػف قمبػػيف فػػي جكفػػو  ،كال صػػبي كال م ارىػػؽ  ،كيقػػاؿ  :نزلػػت فػػي أبػػي
معمر جميؿ بف أسد

كالكجو الثاني  ،الرجؿ  ،يعني أبا مسعكد الثقفػي كالكليػد بػف المغيػرة ،
آف ىعمى ػ ػػى ىريج ػ ػ وػؿ ّْم ػ ػ ىػف اٍلقىػ ػ ػ ٍػرىيتىٍي ًف
كقكل ػ ػػو تع ػ ػػالى  ( :ىكقى ػ ػػاليكا لى ػ ػ ٍػكال ين ػ ػ ّْػز ىؿ ىىػ ػ ػ ىذا اٍلقي ػ ػ ٍػر ي
ىع ًظ ويـ){الزخرؼ  }ُّ :يريدكف أبا مسعكد كالكليد بف المغيرة .
ػاف ًل َّمنػ ً
ػاس
كالكجػػو الثالػػث  ،الرجػػؿ يعنػػي اآلدمػػي  ،كقكلػػو تعػػالى ( :أى ىكػ ى
ىف أىن ػ ًػذ ًر َّ
ػاس){يكنس  }ِ :أم  :آدم ػػي
ىف أ ٍىك ىح ٍي ىن ػػا إًلى ػػى ىريجػ ػ وؿ ّْم ػ ٍػنيي ٍـ أ ٍ
ىع ىجنب ػػا أ ٍ
الن ػ ى

مثميـ .

كالكجػػو ال اربػػع  ،الرجػػؿ يعنػػي حزبيػػؿ مػػف آؿ فرعػػكف كقكلػػو تعػػالى :
ً ً
ً
ً
يم ىانػوي){مؤمف  }ِٖ :يعنػي مػؤمف مػف
( ىكقى ى
اؿ ىريج هؿ ُّم ٍؤم هف ّْم ٍف آؿ ف ٍرىع ٍػك ىف ىي ٍكػتييـ إ ى
آؿ فرعكف كىك حزبيؿ .
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كالكجو الخامس  ،رجبلف أخكاف مف بني إسرائيؿ  ،أحدىما مؤمف

كاآلخر كافر  ،كجعميما ابف الجكزم بمعنى  :يمميخا كفرطس

( ُ)

كجعميما

(ِ)
ب لىييـ َّمثى نبل
اض ًر ٍ
(ك ٍ
الفيركزآبادم بمعنى ييكدا كفطركس في قكلو تعالى  :ى
ىع ىن و
اى ىما بًىن ٍخ وؿ ىك ىج ىعٍم ىنا ىب ٍي ىنيي ىما
الحًد ًى ىما ىجنَّتىٍي ًف ًم ٍف أ ٍ
اب ىك ىحفى ٍف ىن ي
َّريجمى ٍي ًف ىج ىعٍم ىنا ى
ىزٍرنعا){الكيؼ . }ِّ :

كالكج ػػو الس ػػادس  ،رج ػػبلف كىم ػػا يكش ػػع ب ػػف ن ػػكف ككال ػػب ب ػػف يكفن ػػا ،
ً َّ ً
كف أ ٍىن ىعػ ىػـ المٌػػوي ىعمى ٍي ًي ىما){المائػػدة :
كقكلػػو تعػػالى ( :قىػ ى
يف ىي ىخػػافي ى
ػاؿ ىريج ػبلى ًف مػ ىػف الػػذ ى
ِّ}
حبيبػػا النجػػار كقكلػػو تعػػالى  ( :ىك ىجػػاء ًمػ ٍػف
كالكجػػو السػػابع  ،رجػػؿ يعنػػي ن
ً ً
حبيبا النجار.
صى اٍل ىمد ىينة ىريج هؿ ىي ٍس ىعى){يس  }َِ :يعني بو ن
أى ٍق ى

كالكجو الثامف  ،رجؿ  ،كىك حزقيؿ  ،كقكلو تعالى  ( :ىك ىجاء ىريجػ هؿ ّْم ٍػف
صى اٍل ىمًد ىين ًة ىي ٍس ىعى){القصص  }َِ :كىك حزقيؿ .
أى ٍق ى
ب المٌوي ىمثى نبل
ض ىر ى
كالكجو التاسع  ،رجؿ يعني الكثف  ،كقكلو تعالى  ( :ىك ى
ً
ػي وء ىك يىػ ىػك ىكػ ّّػؿ ىعمىػػى ىمػ ٍػكالهي أ ٍىي ىن ىمػػا يي ىك ّْجيػوُّ الى
َّريجمىػ ٍػي ًف أ ى
ػى ىشػ ٍ
ىحػ يػد يى ىما أ ٍىب ىكػ يػـ الى ىي ٍقػػد ير ىعمىػ ى
صػر و
ً
يأ ً
ٍت بً ىخ ٍي ور ىى ٍؿ ىي ٍستىًكم يىك كمف ىيأ ً ً
اط ُّم ٍسػتىًق ويـ){النحؿ
ى
ٍم ير باٍل ىع ٍدؿ ىك يى ىػك ىعمىػى ى
ي
ى ىى
 }ٕٔ :يعني ربو عز كجؿ .
ب المَّػوي ىمػثى نبل
الكجو العاشر  ،ن
ض ىر ى
رجبل يعني الكافر  ،كقكلو تعالى  ( :ى
ً
ً ً
ػكف ىكىريجػ نػبل ىس ػمى نما لّْ ىريجػ وػؿ){الزمر  }ِٗ :ىػػك المػػؤمف
َّريجػ نػبل فيػػو يشػ ىػرىكاء يمتى ىشاك يسػ ى
يعمؿ ﵀ كحده .

الكجو الحادم عشر  :الرجؿ بمعنى ىكد عميو السبلـ في قكلو تعػالى
( :أ ىىك ىع ًج ٍب ػػتي ٍـ أىف ىج ػػاء يك ٍـ ًذ ٍك ػ هػر ّْم ػػف َّرّْب يك ػ ٍػـ ىعمى ػػى ىريج ػ وػؿ ّْم ػػن يك ٍـ لًيين ػ ًػذ ىريك ٍـ ىكاذ يك ػ يػركٍا إً ٍذ
ىج ىعمى يك ٍـ يخمىفىاء ًمف ىب ٍعًد قى ٍكًـ ينك وح){األعراؼ }ٔٗ :
(ٔ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٖٗٔ .
(ٕ) ٕ٠ظش  :ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٖٕٗ/
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الكجو الثاني عشر  :الرجؿ بمعنى نكح عميو السبلـ في قكلو تعالى :
(أ ىىك ىع ًج ٍبػػتي ٍـ أىف ىج ػاء يك ٍـ ًذ ٍكػ هػر ّْمػػف َّرّْب يكػ ٍػـ ىعمىػػى ىريجػ وػؿ ّْمػػن يك ٍـ لًيينػ ًػذ ىريك ٍـ ىكلًتىتَّقي ػكٍا ىكلى ىعمَّ يكػ ٍػـ
كف){األعراؼ }ّٔ :
تيٍر ىح يم ى
الكج ػػو الثال ػػث عش ػػر  :الرج ػػؿ بمعن ػػى مكس ػػى عمي ػػو الس ػػبلـ ف ػػي قكل ػػو
ّْي المَّوي){غافر }ِٖ :
كف ىريج نبل أىف ىيقي ى
تعالى ( :أىتى ٍقتيمي ى
كؿ ىرب ى
الكجو الرابع عشر  :الرجؿ بمعنػى النبػي محمػد صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ
كر){اإلسراء }ْٕ :
كف إًالَّ ىريجبلن َّم ٍس يح نا
كقكلو تعالى ( :إًف تىتَّبً يع ى
الكج ػػو الخ ػػامس عش ػػر  :الرج ػػؿ بمعن ػػى ال ػػذكر  ،كقكل ػػو تع ػػالى ( :ثيػ َّػـ
اؾ ىريج نبل){الكيؼ }ّٕ :
ىس َّك ى
الكجو السادس عشر  :الرجؿ بمعنى الشػاىد  ،كقكلػو تعػالى ( :فى ىريجػ هؿ

ام ىأرىتى ً
اف){البقرة }ِِٖ :
ىك ٍ

ػاف
الكج ػػو الس ػػابع عش ػػر  :الرج ػػؿ  ،أخ ألـ  ،كقكل ػػو تع ػػالى  ( :ىكًاف ىك ػ ى
(ُ)
ت){النساء }ُِ :
كر ي
ام ىأرىةه ىكلىوي أ ه
ىخ أ ٍىك أ ٍ
يخ ه
ث ىكبلىلىةن أىك ٍ
ىريج هؿ يي ى
قػػاؿ ابػػف فػػارس (( :الػراء كالجػػيـ كالػػبلـ معظػػـ بابػػو يػػدؿ عمػػى العضػػك

ػاال ؛
الر ٍجػػؿ َّ :
الػػذم ىػػك ًرجػػؿ كػػؿ ذم ىرجػػؿ  ...ك َّ
الرجالػػة  ...كاَّنمػػا يسػػمكا ًرجػ ن
َّ
الرج ػ ػػاؿ  ،كال ػ ػ َّػر ٍجبلف :
ألني ػ ػػـ يمش ػ ػػكف عم ػ ػػى أرجمي ػ ػػـ  ،ك ُّ
الرج ػ ػػاؿ كال ُّرج ػ ػػالى ّْ :
(ّ)

(ِ)
((الريجػػؿ مخػػتص بالػػذكر مػػف النػػاس))
َّا
الرجػػؿ)) كقػػاؿ ال ارغػػب َّ :
مشيا عمى األقػداـ  ،قػاؿ العسػكرم َّ :
((إف قكلنػا
إلى َّأنو أقكل كأقدر مف المرأة ن

رج ػػؿ يفي ػػد الق ػػكة عم ػػى األعم ػػاؿ  ،كلي ػػذا يق ػػاؿ ف ػػي م ػػدح اإلنس ػػاف))

(ْ)

ػتنادا
اسػ ن
ال ػػذكر

(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٚ ٕٖٓ-ٕٕ4اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍةذاِغأ ٟص ٕٓٗ-
ٕٕٗ ٔٚض٘ج األع ٓ١ص ٖٗٔٚٔٗٗ-ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٖ. ٖٗ-ٗٔ/
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٖ2
(ٖ) اٌّفشداح ص ٔ4ٙ
(ٗ) اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص ٖٓٔ .
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كتفضػػيمو عمػػى الم ػرأة بصػػفة الرجكلػػة التػػي تمثػػؿ قػػكة الجسػػـ كرجاحػػة العقػػؿ ،

كىػذا ىػك المعنػى المػراد مػف ذكػر الرجػػؿ فػي القػرآف الكػريـ  ،كىػك الظػاىر مػػف
شكاىد الكجكه المذككرة .

اختمؽ أصحاب كتب الكجكه الكجكه السبعة المذككرة بخمس طراثؽ :

األكلػػى  :ىج ٍع ػ يؿ المفػػظ بمعػػاني صػػفاتو  ،فقػػد جعم ػكا (رجػػؿ) بمعػػاني
المػػؤمف كالكػػافر  ،كمػػا جػػاء فػػي الكجػػو الخػػامس  ،كالعاشػػر  ،كالشػػاىد  ،كمػػا
جاء في الكجو السادس عشر  ،كاألخ ألـ  ،كما جػاء فػي الكجػو السػابع عشػر

 ،فيذه المعاني ىي مف صفات الرجؿ ال مف كجكىو .

العمىػػـ المعرفػػة  ،ىػػذا مػػف جيػػة
الثانيػػة كالثالثػػة ٍ :
جع ػ يؿ النك ػرة بمعنػػى ى
كمف جية أخػرل د ارسػتيا مػع كجكىيػا األعبلميػة د ارسػة معككسػة  :فقػد جعمػكه

بمعػػاني األع ػػبلـ فػػي شػ ػكاىد الكجػػكه التس ػػعة  :الثػػاني  ،كال ارب ػػع  ،كالس ػػادس ،
كالسػػابع  ،كالثػػامف  ،كالحػػادم عشػػر  ،كالثػػاني عشػػر  ،الثالػػث عشػػر  ،كال اربػػع

ألنػو
عشر  ،ككيؼ
يصح جعؿ النكرة بمعنى العمـ المعرفة ؟! كقد كرد نكػرة ؛ ٌ
ٌ
أريد رجؿ ما  ،مف دكف تعييف كتحديد .
ػثبل (رجػػؿ) فػػي الكجػػو ال اربػػع  ،بمعنػػى حزبيػػؿ فػػي قكلػػو
فقػػد جعم ػكا مػ ن
ً ً
ً
ً
يم ىانوي) كىك مختمؼ فػي اسػمو
تعالى  ( :ىكقى ى
اؿ ىريج هؿ ُّم ٍؤم هف ّْم ٍف آؿ ف ٍرىع ٍك ىف ىي ٍكتييـ إ ى
فقيػػؿ  :اسػػمو سػػمعاف  ،كقيػػؿ  :سػػمعكف  ،كقيػػؿ  :شػػمعاف  ،كقيػػؿ  :حبيػػب ،
كقيػػؿ  :خربيػػؿ  ،كقيػػؿ  :حزبيػػؿ  ،كقيػػؿ  :جبريػػؿ

(ُ)

بمعنى ىعمىـ مختمؼ فيو؟!

فكيػػؼ يصػػح جعػػؿ رجػػؿ

كجعم ػكا (رجػػؿ) فػػي الكجػػو الثػػامف بمعنػػى (حزقيػػؿ) فػػي قكلػػو تعػػالى :
ً ً
أيضػػا لمػػا تقػػدـ
صػػى اٍل ىمد ىينػػة ىي ٍسػ ىػعى) كال يصػػح ىػػذا الكجػػو ن
( ىك ىجػػاء ىريجػ هؿ ّْمػ ٍػف أى ٍق ى
ذكره  ،كقد جاء القرآف الكريـ بػ(رجميف) كبػ(رجؿ) بصػيغة التنكيػر ؛ َّ
ألنػو لػيس
(ٔ) ٕ٠ظش  :صاد اٌّغ١ش ِٚ 22/2ذاسن اٌذٕض ً٠ص . ٔٓ٘2
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كائنػا
التعرؼ إلى أسمائيـ  ،بؿ المػراد التعػرؼ إلػى أعمػاليـ كقصصػيـ ن
المراد ٌ
مف كانكا ؛ لبلقتداء بيـ كأخذ العبرة منيـ
كجعمكا (رجؿ) في الكجػو الحػادم عشػر بمعنػى ىػكد عميػو السػبلـ فػي
قكلػػو تعػػالى ( :أ ىىك ىع ًج ٍبػػتي ٍـ أىف ىجػػاء يك ٍـ ًذ ٍكػ هػر ّْمػػف َّرّْب يكػ ٍػـ ىعمىػػى ىريجػ وػؿ ّْمػػن يك ٍـ لًيينػ ًػذ ىريك ٍـ
ىكاذ يك يركٍا إً ٍذ ىج ىعمى يك ٍـ يخمىفىاء ًمف ىب ٍعًد قى ٍكًـ ينك وح) كفي مجيء (رجؿ) نكرة داللة عمى
ىكدا كحده  ،بؿ أم رجؿ كاف  ،أم  :بيذا التنكير أريد أف
َّأنو ليس المقصكد ن
يككف المعنى  :أكعجبتـ أف جاءكـ ذكر مف ربكػـ عمػى رجػؿ مػنكـ سػكاء كػاف
ػكدا عميػػو السػػبلـ أـ غيػره ؟! فيػػك اسػػتفياـ إنكػػارم لتعجػػب أم قػػكـ كػػاف مػػف
ىػ ن
ىذا اإليحاء في كؿ زماف كمكاف .
كجعم ػكا (رجػػؿ) فػػي الكجػػو الثػػاني عشػػر بمعنػػى نػػكح عميػػو السػػبلـ فػػي
قكلػػو تعػػالى ( :أ ىىك ىع ًج ٍبػػتي ٍـ أىف ىجػػاء يك ٍـ ًذ ٍكػ هػر ّْمػػف َّرّْب يكػ ٍػـ ىعمىػػى ىريجػ وػؿ ّْمػػن يك ٍـ لًيينػ ًػذ ىريك ٍـ
َّ
أيضػػا عمػػى َّأنػػو لػػيس
ػكف) كفػػي مجػػيء (رجػػؿ) نكػرة دليػػؿ ن
ىكلًتىتَّقيػكٍا ىكلى ىعم يكػ ٍػـ تيٍر ىح يمػ ى
أم رجػػؿ كػػاف  ،أم  :بيػػذا التنكيػػر أريػػد أف يكػػكف
المقصػػكد ن
نكحػػا كحػػده  ،بػػؿ ٌ
نكحػا
المعنى  :أكعجبتـ أف جاءكـ ذكػر مػف ربكػـ عمػى رجػؿ مػنكـ سػكاء كػاف ن
أم قػػكـ كػػاف مػػف ىػػذا
عميػػو السػػبلـ أـ غي ػره ؟! فيػػك اسػػتفياـ إنكػػارم لتعجػػب ّْ

اإليحاء .

(رجبل) في الكجو الثالث عشر بمعنى مكسى عميو السبلـ فػي
كجعمكا
ن
كف ىريج نبل أىف ىيقي ى ّْ
ػي المَّػوي) كالقػرآف الكػريـ عنػدما اسػتعمؿ
قكلو تعالى ( :أىتى ٍقتيمي ى
كؿ ىرب ى
أم رجؿ كاف  ،سكاء كاف مكسى عميو السبلـ
( ىريج نبل) بصيغة التنكير فقد أراد ٌ

أـ غيػ ػره  ،كالمعن ػػى  :أتقتم ػػكف رج ػ نػبل يق ػػكؿ رب ػػي ا﵀ي سػ ػكاء ك ػػاف مكس ػػى عميػ ػو
السبلـ أـ غيره  ،ليككف االسػتنكار مػف قتػؿ ىػذا الرجػؿ المتصػؼ بيػذه الصػفة

يخص مكسى عميو السبلـ كحده .
عاما ال
حكما ِّ
ٌ
ن
كجعمكا (الرجؿ) في الكجو ال اربػع عشػر بمعنػى النبػي محمػد صػمى ا﵀
َّ
كر)  ،ك(رجػػؿ) نكػرة
ػح نا
ػكف إًال ىريجػبلن َّم ٍسػ ي
عميػػو كسػػمـ فػػي قكلػػو تعػػالى ( :إًف تىتَّبً يعػ ى
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ك(محمػد) صػمى ا﵀ عميػو كسػػمـ عمػـ معرفػة  ،كجػػاء (رجػؿ) بصػيغة التنكيػػر ؛

َّ
كائنػػا مػػف يكػػكف ىػػذا الرجػػؿ س ػكاء كػػاف محمػ نػدا
ألنيػػـ أرادكا الرجػػؿ المسػػحكر ن
صمى ا﵀ عميو كسمـ أـ غيره .
كالم ػراد مػػف (رجػػؿ) فػػي ش ػكاىد الكجػػكه (األعػػبلـ) رجػػؿ مػػا مػػف دكف

تعييف ؛ َّ
ألنو جاء بصيغة التنكير  ،فبل يصح جعمو بمعنى فبلف كفػبلف ؛ لمػا

ذكرتيو  ،كحتى لك صح َّأنو قد أريد منو أسػماء األشػخاص المػذككريف َّ
فإنػو ال
يصح أف تي َّ
كجكىا لػو ؛ َّ
يصح أف ييطمػؽ عمػى
ألف (رجؿ) اسـ جنس نكرة
عد
ٌ
ن
كؿ ىعمىـ مف الذككر  ،فيك لفظ عاـ كاسـ كؿ شخص لفظ خػاص ينػدرج تحػت
معناه العاـ  ،كمف المعمكـ َّ
أف المفظ الخػاص ييس َّػمى كيكصػؼ بػالمفظ العػاـ كال

يص ػػح العكػ ػػس  ،ف ػػالقرآف الك ػ ػريـ ل ػػـ يسػ ػ ّْػـ (رج ػػؿ) بي ػ ػؤالء األع ػػبلـ كمػ ػػا فعػ ػػؿ
أصحاب كتب الكجكه  ،كاَّنما س َّػمى كػ ٌؿ ىعمىػـ منيػا بػػ(رجؿ) فيػي إذف جميعيػا
ألنيػػا جميعيػػا بمعنػػاه  ،كلػػيس ىػػك بمعانييػػا  ،فيػػي كجػػكه مختمقػػة
كجػػو كاحػػد ؛ ٌ
عف طريؽ دراستيا د ارسػة معككسػة ؛ ىػذا إف صػحَّت ىػذه التسػمية  ،كا ٌال ف َّ
ػإف
(رجؿ) في الحقيقة أينما كرد في كتاب ا﵀ أريد بو (رجؿ) ما مػف دكف تعيػيف

 ،كجعمو بمعاني األكجو المذككرة الخاصة َّ
يعد تحريفنا لداللتو في القرآف الكريـ
جع ػ يؿ المفػػظ بمعػػاني مرادفاتػػو  :فقػػد جعم ػكا (رجػػؿ) بمعػػاني
الرابعػػة ٍ :

اآلدمي  ،كالذكر ،
الصبي كالمراىؽ  ،ك
الشخص الذم يشمؿ الرجؿ كالمرأة  ،ك
ٌ
ٌ
كمػ ػػا ج ػ ػػاء ف ػ ػػي الكجػ ػػو األكؿ  ،كالثال ػ ػػث  ،كالخ ػ ػػامس عشػ ػػر  ،كب ػ ػػيف األلف ػ ػػاظ

خاصة كاف تقاربت معانييا .
المترادفة فركؽ معنكية
ٌ
فقد جعمكا (رجؿ) في الكجو األكؿ بمعنى الشػخص الػذم يعنػى الػذكر
كاألنثى كالشيخ كالصبي في قكلػو تعػالى َّ ( :مػا ىج ىع ىػؿ المَّػوي لً ىريج وػؿ ّْمػف ىقٍم ىب ٍػي ًف ًفػي
الرجػؿ (( :جميػؿ بػف معمػر الفيػرم ،
ىج ٍكًف ًو) كقد جعؿ ابف الجكزم أحد كجػكه َّ
عامة كاف
كمنو قكلو تعالى َّ ( :ما ىج ىع ىؿ المَّوي ًل ىريج وؿ ّْمف ىقٍم ىب ٍي ًف ًفي ىج ٍكًف ًو) كاآلية َّ
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كانت نزلت في حؽ شخص يم ىعيَّف)) (ُ) كىذا ىك القكؿ الصحيح ككػاف ينبغػي
البػػف الجػػكزم أف يقػػكؿ بػػو فػػي كػػؿ شػػاىد يج ًعػػؿ بمعنػػى مػػف نزلػػت فيػػو اآليػػة ،
كقاؿ ابف عاشكر (( :كاإلشارة بقكلو ( َّما ىج ىع ىؿ المَّوي لً ىريج وؿ ّْمف ىقٍم ىب ٍي ًف ًفػي ىج ٍكًف ًػو)
إلى أكذكبة مف تكاذيب الجاىمية كانكا يزعمكف َّ
أف جميؿ بف معمػر  ،كيقػاؿ :
ابػػف أسػػد بػػف حبيػػب الجمحػػي الفيػػرم  ،ككػػاف رجػ نػبل داىيػػة قػػكم الحفػػظ َّ
أف لػػو

قمبػػيف يعمػػبلف كيتعاكنػػاف  ،ككػػانكا يدعكنػػو ذا القمبػػيف يريػػدكف العقمػػيف فقػػد غػ َّػره

ذلؾ فكاف لشدة كفره يقكؿ َّ :
إف في جكفي قمبيف أعمؿ بكؿ كاحد منيمػا عم نػبل

أيضػا عبػد ا﵀ بػف خطػؿ التيمػي
أفضؿ مف عمؿ محمػد  ،كس َّػمكا بػذم القمبػيف ن
ألم رجػػؿ مػػف النػػاس
امػػا  ،أم  :مػػا جعػػؿ ا﵀ ّْ
نفيػػا ع ِّ
 ...فنفػػت اآليػػة زعميػػـ ن
قمبيف ال لجميؿ بف معمر كال البف خطؿ  ،فكقكع (رجػؿ) كىػك نكػرة فػي سػياؽ

أيضا َّأنو ال ييدعى المرأة َّ
أف ليا قمبيف))
النفي يقتضي العمكـ  ...ييعمـ ن
ػتنادا إلػػى سػػبب النػػزكؿ  ،ك َّ
ألنػػو
فػػالمراد مػػف (رجػػؿ) الرجػػؿ الػػذكر ؛ اسػ ن
(ِ)

ىػػك الػػذم مػػف دكف األنثػػى ييػػدعى بػ َّ
ػأف لػػو قمبػػيف  ،كىػػك المكصػػكؼ بقػػكة البػػدف
كالعقػػؿ مػػف دكف الم ػرأة  ،كدخػػكؿ ً
(مػػف) الجػػارة عمػػى (قمبػػيف) يفيػػد استقصػػاء

أم قمبػػيف كانػػا ،
جميػػع أن ػكاع القمػػكب  ،كالمعنػػى  :مػػا جعمنػػا ألم رجػػؿ كػػاف َّ
ػص ىػػذا
كىػػذا يشػػمؿ حتػػى قمػػب الجنػػيف فػػي جػػكؼ الم ػرأة الحامػػؿ ؛ لػػذلؾ خػ َّ

االستقصاء في النفي لمرجؿ مف دكف األنثى .

كجعمكا (رجؿ) في الكجو الثالث  ،بمعنػي اآلدمػي  ،فػي قكلػو تعػالى :
ػاف لً َّمن ػ ً
ىف أىن ػ ًػذ ًر َّ
ػاس) كجع ػػؿ اب ػػف
ىف أ ٍىك ىح ٍي ىن ػػا إًلىػػى ىريج ػ وػؿ ّْمػ ٍػنيي ٍـ أ ٍ
ػاس ىع ىجنبػػا أ ٍ
(أى ىكػ ى
النػ ى
الج ػػكزم كالفيرك أزب ػػادم (رج ػػؿ) ف ػػي ى ػػذه اآلي ػػة بمعن ػػى محم ػػد ص ػػمى ا﵀ عمي ػػو
كسمـ

(ّ)

ك(رجؿ) نكرة ك(محمػد) عمػـ معرفػة فكيػؼ يصػح جعػؿ النكػرة بمعنػى

(ٔ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٗٗٔ .
(ٕ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٕٔ. ٔ2ٖ/
(ٖ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٖٗٔ ٚةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٖٕٗ/
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بدال مػف (رجػؿ) لمػا كػاف
العمـ المعرفة ؟! كلك ذكر القرآف الكريـ لفظ (محمد) ن
ثمػػة مػػف داع إلدخالػػو ضػػمف ىػػذا االسػػتفياـ اإلنكػػارم لتعجػػبيـ ؛ َّ
ألف تعجػػبيـ
مف إرسػاؿ محمػد صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ  ،ال غ اربػة فيػو كىػك أمػر متكقػع مػنيـ

لكػػف الػػذم ال ينبغػػي كقكعػػو مػػنيـ ىػػك تعجػػبيـ مػػف أف يرسػػؿ ا﵀ إلػػييـ رجػ نػبل
منيـ ألمػريف  ،األكؿ َّ :أنػو رجػؿ  ،أم  :متصػؼ بالرجكلػة التػي تعنػي صػحة

البػػدف كقكتػػو كرجاحػػة العقػػؿ  ،كالثػػاني َّ :
أف ىػػذا المرسػػؿ كاحػػد مػػنيـ  ،بمعنػػى

َّأنيـ يعرفكف نسبو كصدقو  ،كىذاف األمػراف ىمػا المػؤىبلف لنيػؿ النبػكة كتحمػؿ
أعبائيػػا كتبعاتي ػػا  ،فف ػػي جع ػػؿ (رج ػػؿ) بمعنػػى (محم ػػد) تحري ػػؼ لدالل ػػة المف ػػظ

كابطاؿ ليذا االستفياـ اإلنكارم  ،كفي مجيء (رجؿ) نكرة دليؿ عمى َّأنو ليس
أم رجؿ كػاف  ،أم  :بيػذا التنكيػر أريػد أف يكػكف
المقصكد
ن
محمدا كحده  ،بؿ ٌ
عجبػػا أف أكحينػػا إلػػى رجػػؿ مػػنيـ س ػكاء كػػاف محمػ نػدا أـ
المعنػػى  :أكػػاف لمنػػاس ن
أم قػػكـ كػػاف مػػف ىػػذا اإليحػػاء فػػي ك ػ ٌؿ
غي ػره ؟! فيػػك اسػػتفياـ إنكػػارم لتعجػػب ٌ
زماف كمكاف .
كجعمكا (رجؿ) في الكجو الخامس عشر بمعنى الذكر فػي قكلػو تعػالى

ألنػػو أراد معنػػى القػػكة كرجاحػػة العقػػؿ ككمػػاؿ
( :ثيػ َّػـ ىسػ َّػك ى
اؾ ىريجػ نػبل) كقػػاؿ (رجػ نػبل) ٌ
الخمقة .

الخامسة  :جع يؿ المفظ بمعاني المجاز  :فقد جعمكا (رجؿ) في الكجػو
ىح يػد يى ىما أ ٍىب ىك يػـ
ب المٌػوي ىمػثى نبل َّريجمى ٍػي ًف أ ى
ض ىػر ى
التاسع بمعنى الكثف في قكلو تعالى  ( :ىك ى
الى ي ٍقًدر عمىى ىشي وء كىك ىك ّّؿ عمىى مكاله أ ٍىي ىنما يك ّْجيوُّ الى يأ ً
ٍت بً ىخ ٍي وػر ىى ٍػؿ ىي ٍسػتىًكم
ى
ى ى ٍ ي ى يى
ى ي ى ى ٍ ى يى
ص ػػر و
ً
ً
يى ػػك كم ػػف ىيػ ػأ ً
اط ُّم ٍس ػػتىًق ويـ) كالمعن ػػى ((م ػػثمكـ ف ػػي
ٍم ير باٍل ىع ػ ٍػدؿ ىك يى ػ ىػك ىعمى ػػى ى
ي
ى ىى
إش ػراككـ بػػا﵀ األكثػػاف مثػػؿ مػػف سػ َّػكل بػػيف عبػػد مممػػكؾ عػػاجز عػػف التصػػرؼ
(ُ)

ػاال فيػػك يتصػػرؼ فيػػو كينفػػؽ منػػو مػػا شػػاء))
كبػػيف حػ ٍّػر مالػػؾ قػػد رزقػػو ا﵀ مػ ن
كىػػذا يػػدخؿ فػػي بػػاب التشػػبيو ال فػػي بػػاب الكجػػكه ؛ َّ
ألنػػو شػػبَّو الػػكثف أك الصػػنـ
(ٔ) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص ٖٓٙ
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عبد مف دكف ا﵀ بالرجؿ األبكـ  ،فالعبلقة بينيما عبلقة مجاز ال عبلقة
الذم يي ى
لفظ مشترؾ .
كجعمكه في الكجو العاشر بمعنى الكػافر  ،كاآلخػر بمعنػى المػؤمف فػي
ً
ً ً
قكل ػػو تع ػػالى ( :ض ػػر َّ
ػكف ىكىريج ػ نػبل ىسػ ػمى نما
ىى ى
ب الم ػػوي ىمػ ػثى نبل َّريج ػ نػبل في ػػو يش ػ ىػرىكاء يمتى ىشاك يس ػ ى
لّْ ىريج وػؿ){الزمر (( }ِٗ :قػػاؿ المفسػركف  :كىػػذا مثػؿ ضػربو ا﵀ لممػؤمف كالكػػافر
َّ ،
فإف الكافر يعبد آلية شتى  ،فمثَّمو بعبد يممكػو جماعػة يتنافسػكف فػي خدمتػو
(ليػػـ) كال يقػػدر أف يبمػػغ رضػػاىـ أجمعػػيف  ،كالمػػؤمف يعبػػد ا﵀ كحػػده  ،فمثَّمػػو
بعبػد لرجػؿ كاحػػد قػد عمػـ مقاصػػده كعػرؼ الطريػػؽ إلػى رضػاه  ،فيػػك فػي ارحػػة

(ُ)
أيضػػا فػػي بػػاب التشػػبيو ال فػػي بػػاب
مػػف تشػػاكس الخمطػػاء فيػػو)) كىػػذا يػػدخؿ ن
الكجػػكه ؛ َّ
ألنػػو شػػبَّو الرجػػؿ األكؿ بالكػػافر  ،كالثػػاني بػػالمؤمف  ،فالعبلقػػة بينيمػػا

عبلقة تشبيو كمجاز ال عبلقة لفظ مشترؾ . .

ٕ-الرجاؿ  :ذكر أصػحاب كتػب الكجػكه َّ
أف الرجػاؿ فػي القػرآف الكػريـ

عمى اثني عشر كجينا :
الن ً
األكؿ  :المشاة  ،كقكلو تعالى  ( :ىكأ ّْىذف ًفي َّ
ػاال
كؾ ًر ىج ن
اس بًاٍل ىح ّْج ىيػأٍتي ى
ً ً
يف ًمف يك ّْؿ فى ٍّج ىع ًمي و
ؽ){الحج }ِّ :
ىك ىعمىى يك ّْؿ ى
ضام ور ىيأٍت ى
ػكف ىعمىػى
الثاني  :البعكلة  ،أك األزكاج  ،كقكلػو تعػالى ّْ ( :
ام ى
الر ىجػا يؿ قى َّك ي
ّْ
الن ىساء){النساء }ّْ :
الثالػػث  :ذكػػكر بنػػي آدـ  ،كقكلػػو تعػػالى ( :كىب ػ َّ
ػر
ػاال ىكثًيػ نا
ث ًم ٍنيي ىمػػا ًر ىجػ ن
ى
ىكنً ىساء){النساء }ُ :
ً
ً ً
ػكف أىف
ال ارب ػػع  :أى ػػؿ مس ػػجد قب ػػاء  ،كقكل ػػو تع ػػالى ( :في ػػو ًر ىج ػػا هؿ ييحُّب ػ ى
ىيتىطىيَّيركٍا){التكبة }َُٖ :

(ٔ) صاد اٌّغ١ش . ٕ٘/2
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الخػػامس  :رجػػاؿ يعنػػي  :الصػػادقيف  ،أك الصػػابريف  ،كقكلػػو تعػػالى :
ً
ً
اى يدكا المَّوى ىعمى ٍي ًو){األحزاب }ِّ :
ص ىدقيكا ىما ىع ى
(م ىف اٍل يم ٍؤ ًمن ى
يف ًر ىجا هؿ ى
الس ػػادس  :رج ػػاؿ يعن ػػي  :المح ػػافظيف عم ػػى أكق ػػات الص ػػبلة  ،كقكل ػػو
الصػ ً
ً ً ً
ػبلة){النكر :
ػارةه ىكال ىب ٍيػػعه ىعػػف ًذ ٍكػ ًػر المَّػ ًػو ىكًاقىػ ًػاـ َّ
تعػػالى ً ( :ر ىجػػا هؿ ال تيٍميػػيي ٍـ ت ىجػ ى
ّٕ}
ىعػ ػر ً
اؼ
الس ػػابع  :رج ػػاؿ  ،كى ػػـ المبلئك ػػة  ،كقكل ػػو تع ػػالى  ( :ىك ىعمىػ ػى األ ٍ ى
ِّ ً ً
اى ٍـ){األعراؼ }ْٔ :
يم ي
ًر ىجا هؿ ىي ٍع ًرفي ى
كف يكبل بس ى
الثػامف  :رجػاؿ يعنػي المستضػػعفيف فػي األرض بمكػة  ،أك المقيػػكريف

ػكف ىكنً ىس ػ ػػاء
م ػ ػػف م ػ ػػؤمني أى ػ ػػؿ مك ػ ػػة  ،كقكل ػ ػػو تع ػ ػػالى  ( :ىكلى ػ ػ ٍػكال ًر ىج ػ ػػا هؿ ُّم ٍؤ ًمين ػ ػ ى
ات){الفتح }ِٓ :
ُّم ٍؤ ًم ىن ه

التاسع  :رجاؿ يعني  :فقراء المسمميف  ،كقكلو تعالى  ( :ىكقىاليكا ىما لىىنػا
اال يكَّنا ىن يع ُّد يىـ ّْم ىف األ ٍش ىرًار){ص }ِٔ :
ال ىن ىرل ًر ىج ن
ػؾ
العاشر  :رجاؿ يعني  :الرسؿ  ،كقكلو تعالى  ( :ىك ىما أ ٍىر ىسٍم ىنا ًمػف قىٍبًم ى
اال){يكسؼ }َُٗ :
إً ٌال ًر ىج ن
ػاف ًر ىجػػا هؿ
الحػػادم عشػػر  :بعػػض مػػف الجػ ٌػف  ،كقكلػػو تعػػالى  ( :ىكأَّىنػػوي ىكػ ى

كف بً ًر ىج و
ً
اؿ ّْم ىف اٍل ًج ّْف){الجف }ٔ :
ّْم ىف
األنس ىي يعكيذ ى
ػادل
الثػ ػػاني عشػ ػػر  :الرجػ ػػاؿ يعنػ ػػي  :الكفػ ػػار  ،كقكلػ ػػو تعػ ػػالى  ( :ىكىنػ ػ ى
(ُ)
اؼ ًرجاالن يع ًرفي ى ً ً
ىعر ً
اى ٍـ){األعراؼ }ْٖ :
يم ي
ىص ىح ي
ى ىٍ
أ ٍ
اب األ ٍ ى
كنيي ٍـ بس ى
جعمػكا الرجػػاؿ فػػي الكجػػو السػػابع بمعنػػى المبلئكػػة فػػي قكلػػو تعػػالى :
ِّ ً ً
(كعمىى األ ٍ ً
اى ٍـ) قػاؿ ابػف الجػكزم نفسػو (( :كفػي
ػيم ي
ىى
ىع ىراؼ ًر ىجا هؿ ىي ٍع ًرفي ى
كف يكبل بس ى
أص ػػحاب األعػ ػراؼ ق ػػكالف  :أح ػػدىما َّ :أني ػػـ م ػػف بن ػػي آدـ  ،كالث ػػاني َّ :أني ػػـ

(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٚ ٕٕ4-ٕٕ2اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍةذاِغأ ٟص -ٕٖ4
ٕٓٗ ٔٚض٘ج األع ٓ١ص ٕٗٔ
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المبلئكػػة  ،قالػػو أبػػك مجمػػز  ،كاعتيػ ًػرض عميػػو  ،فقيػػؿ َّ :إنيػـ رجػػاؿ  ،فكيػػؼ
تقكؿ مبلئكة  ،فقاؿ َّ :إنيـ ذككر كليسكا بإناث))

(ُ)

كجعم ػ ػكا الرجػ ػػاؿ فػ ػػي الكجػ ػػو الثالػ ػػث بمعنػ ػػى الػ ػػذككر  ،كالػ ػػذككر مػ ػػف

مرادفات الرجاؿ ال مف كجكىو .

أمػ ػػا المشػ ػػاة  ،كاألزكاج  ،كأىػ ػػؿ قبػ ػػاء  ،كالصػ ػػادقكف  ،كالصػ ػػابركف ،
َّ

كالمحػافظكف عمػػى أكقػػات الصػبلة  ،كالفقػراء  ،كالمستضػػعفكف  ،كالمقيػػكركف ،

كالرجػػاؿ مػػف الرسػػؿ  ،كالرجػػاؿ مػػف الجػػف  ،كالرجػػاؿ مػػف المبلئكػػة  ،كالكفػػار
كما جاء في باقي الكجكه  ،فيي مف صفات الرجاؿ كليست مف كجكىو .

ٖ-الغػػػالـ  :قػػاؿ ال ػػدامغاني (( :تفس ػػير الغػػبلـ عم ػػى س ػػبعة أكج ػػو :

يحيى بف زكريا  ،كالمقتكؿ عمى يد الخضر عميػو السػبلـ  ،كأصػحاب الكنػز ،
كاسحاؽ بػف إبػراىيـ عمييػا السػبلـ  ،كيكسػؼ عميػو السػبلـ  ،كعيسػى بػف مػريـ
عميو السبلـ  ،كالخادـ في الجنة .

فكجػػو منيػػا  :الغػػبلـ يريػػد بػػو يحيػػى بػػف زكريػػا  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة
و
اس يموي ىي ٍح ىيى){مريـ }ٕ :
مريـ  ( :ىيا ىزىك ًريَّا إًَّنا ين ىب ّْش ير ىؾ بً يغبلـ ٍ
كالكجو الثاني  :الغبلـ  ،يعني المقتكؿ عمى يد الخضر  ،قكلو تعػالى
ػاف أ ىىبػ ىػكاهي يم ٍؤ ًم ىن ٍي ًف){الكيػػؼ  }َٖ :ككقكلػػو
فػػي سػػكرة الكيػػؼ  ( :ىكأ َّ
ػبلـ فى ىكػ ى
ىمػػا اٍل يغػ ي
َّ ً ً
بلما فىقىتىمىوي){الكيؼ }ْٕ :
تعالى  ( :ىحتى إ ىذا لىق ىيا يغ ن

كالكجػػو الثالػػث  :الغبلمػػيف المػػذيف كػػاف الكنػػز ليمػػا  ،قػػاؿ ا﵀ تعػػالى :
ً ً
ً
ً
ىما اٍل ًج ىدار فى ىك ً
ػاف تى ٍحتىػوي ىكن هػز لَّيي ىمػا){الكيؼ
( ىكأ َّ
يم ٍػي ًف فػي اٍل ىمد ىينػة ىك ىك ى
ى
ي
بلم ٍي ًف ىيت ى
اف ل يغ ى
}ِٖ :
كالكجو الرابع  :الغبلـ يعنػي إسػحاؽ  ،قكلػو تعػالى فػي سػكرة الػذاريات
( :كب َّشركه بً يغ و
بلـ ىعًم ويـ){الذاريات }ِٖ :
ىى ي ي
(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٖ. ٔ٘2-ٔ٘2/
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كالكجػػو الخػػامس  :الغػػبلـ يعنػػي يكسػػؼ عميػػو السػػبلـ  ،قكلػػو تعػػالى :

ػاؿ ىيػا يب ٍش ىػرل ىى ػ ىذا يغبلى هـ){يكسػؼ :
َّارةه فىأ ٍىر ىسػميكٍا ىك ًارىد يى ٍػـ فىػأ ٍىدلىى ىدٍل ىػكهي قى ى
( ىك ىج ٍ
اءت ىسػي ى
ُٗ}

كالكجو السادس  :الغبلـ يعني عيسى بف مريـ  ،قكلو تعالى في سكرة
ّْؾ الى ً
اؿ إًَّنما أ ىىنا رسك يؿ رب ً
ػكف
بلمػا ىزًكِّيػا {ُٗ} قىالى ٍ
ىى
ػت أَّىنػى ىي يك ي
ىي ى
ب لىػؾ يغ ن
مريـ ( :قى ى ى
ً
ؾ ىب ًغيِّا){مريـ }َِ-ُٗ :
بلـ ىكلى ٍـ ىي ٍم ىس ٍسنًي ىب ىشهر ىكلى ٍـ أى ي
لي يغ ه
ػكؼ
كالكجػػو السػػابع  :الغػػبلـ  :الخػػادـ فػػي الجنػػة قكلػػو سػػبحانو  ( :ىكىيطيػ ي
(ُ)
كف){الطكر ))}ِْ :
اف لَّيي ٍـ ىكأَّىنيي ٍـ لي ٍؤلي هؤ َّم ٍكين ه
ىعمى ٍي ًي ٍـ ًغٍم ىم ه
قاؿ ابف فارس (( :الغيف كالبلـ كالميـ أصؿ صحيح يد ٌؿ عمػى حداثػة
(ِ)
الطار الشارب  ...كالجمع ً :غٍممة ً
كغمماف))
كى ٍيج  ،مف ذلؾ الغبلـ  ،ىك
ُّ
ى
أيضػػا  ،كقيػػؿ مػػف
كقػػاؿ الفيركزآبػػادم (( :الغػػبلـ  :الطػ ُّ
ػار الشػػارب  ،كالكيػػؿ ن

حيف يكلد إلى أف َّ
يشب))

(ّ)

جعؿ (غبلـ) في الكجو األكؿ بمعنى يحيى بف زكريػا فػي قكلػو تعػالى
و
اس يموي ىي ٍح ىيػى) ك(غػبلـ) اسػـ جػنس نكػرة ك(يحيػى)
 ( :ىيا ىزىك ًريَّا إًَّنا ين ىب ّْش ير ىؾ بً يغبلـ ٍ
عم ػػـ معرف ػػة  ،فكي ػػؼ يص ػػح أف نجع ػػؿ النكػ ػرة بمعن ػػى العم ػػـ المعرف ػػة ى؟ ككي ػػؼ
يصح أف يككف المعنى أك التقدير َّ :إنا نبشرؾ بيحيى اسمو يحيى ؟!

كجعػػؿ الغػػبلـ فػػي الكجػػو الثػػاني يعنػػي المقتػػكؿ عمػػى يػػد الخضػػر فػػي
ػاف أ ىىب ىػكاهي يم ٍػؤ ًم ىن ٍي ًف) كقكلػو تعػالى  ( :ىحتَّػى إً ىذا لىًق ىيػا
قكلو تعالى  ( :ىكأ َّ
ػبلـ فى ىك ى
ىمػا اٍل يغ ي
بلم ػػا فىقىتىمى ػػوي) أى ػػذا كج ػػو ؟! فم ػػك ص ػػح لج ػػاز أف نجعم ػػو كجين ػػا لك ػػؿ مقت ػػكؿ ،
يغ ن
ككيؼ يصح إرادة ىذا الكجو َّ ،
عقػؿ أف يكػكف التقػدير  :حتػى إذا
ألنػو كيػؼ يي ى
لقيا المقتكؿ عمى يد الخضر فقتمو ؟! يأيقتىؿ المقتكؿ ؟!

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٖٗ٘ ٕ٠ٚظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٕٖٓ .
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕ٠ٚ ٙ42ظش  :اٌّفشداح ص .ٖ24
(ٖ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٗ.ٔٗ2/
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كجعػػؿ الغبلمػػيف فػػي الكجػػو الثالػػث يعنػػي الغبلمػػيف المػػذيف كػػاف الكنػػز
ً ً
ً
ً
ىما اٍل ًج ىدار فى ىك ً
ػاف
ليما  ،في قكلو تعالى  ( :ىكأ َّ
يم ٍػي ًف فػي اٍل ىمد ىينػة ىك ىك ى
ى
ي
بلم ٍي ًف ىيت ى
اف ل يغ ى
تى ٍحتىػػوي ىكنػ هػز لَّيي ىمػػا) كقػػد َّ
عبػػر عػػف الغبلمػػيف بمفظػػو كمعنػػاه ٌ ،إال َّأنػػو جعػػؿ مػػا
كً
صؼ بو كجينا لو  ،كلك جاز ىذا لجاز أف نجعؿ كؿ صفة كجينا لممكصكؼ
ي
بيا

كجعػػؿ (غػػبلـ) فػػي الكجػػو ال اربػػع  :بمعنػػى إسػػحاؽ فػػي قكلػػو تعػػالى :
ػبلـ عمًػ و
(كب َّشػػركه بً يغػ و
ػيـ) ك(غػػبلـ) اسػػـ جػػنس نكػرة ك(إسػػحاؽ) عميػػو السػػبلـ عمػػـ
ى
ىى ي ي
معرفة  ،فكيؼ يصح أف نجعؿ النكرة بمعنى العمـ المعرفة ى؟
كجعػػؿ (غػػبلـ) فػػي الكجػػو الخػػامس بمعنػػى يكسػػؼ فػػي قكلػػو تعػػالى :

ػاؿ ىيػػا يب ٍشػ ىػرل ىىػ ػ ىذا يغ ػبلى هـ) ككػػذلؾ
َّارةه فىأ ٍىر ىس ػميكٍا ىك ًارىد يىػ ٍػـ فى ػأ ٍىدلىى ىدٍلػ ىػكهي قىػ ى
( ىك ىجػ ٍ
ػاءت ىسػػي ى
(غبلـ) ىنا اسـ جنس نكرة ك(يكسؼ) عميو السبلـ عمـ معرفة  ،فكيػؼ يصػح

أف نجعػػؿ النكػرة بمعنػػى العمػػـ المعرفػػة ؟! كالػػذم قػػاؿ  ( :ىيػػا يب ٍشػ ىػرل ىى ػ ىذا يغ ػبلى هـ)
رجؿ غريب عنػو ال يعػرؼ مػا اسػـ ىػذا الغػبلـ  ،كال يعػرؼ مػف ىػك كمػا نسػبو
كما قصتو  ،فكيؼ يصح أف يككف التقدير أك المعنػى  :يػا بشػرل ىػذا يكسػؼ

؟! يػػا سػػبحاف ا﵀  ،فقػػد أجػػاز أصػػحاب كتػػب الكجػػكه كػػؿ شػػيء ال يج ػكز مػػف

أجؿ اختبلؽ الكجكه

كك ػػذلؾ يق ػػاؿ الك ػػبلـ نفس ػػو عن ػػدما جع ػػؿ ف ػػي الكج ػػو الس ػػادس (غ ػػبلـ)
ً
ػب لىػ ًػؾ
يعنػػي عيسػػى بػػف مػريـ فػػي قكلػػو تعػػالى ( :قىػ ى
ػاؿ إًَّن ىمػػا أ ىىنػػا ىر يسػػك يؿ ىرّْبػػؾ ى
الىػ ى
ػت أَّىن ػػى ي يك ػ ً
ؾ
ػبلـ ىكلى ػ ٍػـ ىي ٍم ىس ٍس ػػنًي ىب ىش ػ هػر ىكلى ػ ٍػـ أى ي
بلم ػػا ىزًكِّي ػػا {ُٗ} قىالى ػ ٍ
ى ي
ػكف ل ػػي يغ ػ ه
يغ ن
ىب ًغيِّا){مريـ }َِ-ُٗ :
ػار الشػػارب ،
الغػبلـ اسػػـ جػػنس  ،لفػػظ عػػاـ يصػػح أف ييطمىػػؽ عمػػى الطػ ّْ
كالشاب  ،كالكيؿ  ،كيدخؿ في ىذا المعنػى العػاـ  ،فمػك ص َّ
ػح َّأنػو قػد أريػد منػو

األعػ ػػبلـ المػ ػػذككركف  ،كمػ ػػا جػ ػػاء فػ ػػي الكجػ ػػو األكؿ  ،كال اربػ ػػع  ،كالخػ ػػامس ،

كالس ػػادس  ،في ػػي أكج ػػو مختمق ػػة ع ػػف طري ػػؽ د ارس ػػتيا د ارس ػػة معككس ػػة ؛ َّ
ألف
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سـ الغبلـ بيؤالء األعبلـ  ،ليككنكا أكجينا لػو  ،كمػا فعػؿ ىمػف
القرآف الكريـ لـ يي ّْ
ىػػك ًمػػف أصػػحاب كتػػب الكجػػكه  ،كاَّنمػػا سػ َّػمى كػػؿ عمػػـ منيػػا بػػالغبلـ ؛ فيػػي
جميعيا كجو كاحد ؛ َّ
ألنيا جميعيا بمعنى الغػبلـ كلػيس الغػبلـ بمعانييػا  ،ىػذا

إف صػح مػػا ادعػاه  ،كا ٌال فػ َّ
ػإف الغػبلـ يعنػػي الغػػبلـ بعينػو أينمػػا جػاء فػػي القػرآف
الكػريـ  ،كجعمػػو بمعانييػػا ييعػ ُّػد تحريفنػػا لداللتػػو  ،كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ فسػػاد معنػػى
سبت إليو .
التركيب عند جعؿ الغبلـ بتقدير معاني الكجكه التي ين ٍ
أمػػا المقتػػكؿ عمػػى يػػد الخضػػر عميػػو السػػبلـ  ،كالغبلمػػاف المػػذاف كػػاف
َّ
الكنز ليما  ،كالخادـ في الجنة  ،كمػا جػاء فػي بػاقي األكجػو فيػي مػف صػفات

الغبلـ كليست مف كجكىو .

الطريقة السادسة  :جعؿ المفظ بمعاني المجاز والكناية

مف المعمكـ َّ
أف المعاني المجازية كالكنايات كما تكسَّع العرب فيو

( ُ)

معاف دخيمة عمى المفظ  ،كال تمثؿ المعاني األصمية المكضكعة لو  ،بؿ
يجب كجكد قرينة تمنع أف يراد منو معناه األصمي  ،فػ((المشترؾ المفظي :

ىك كؿ كممة ليا عدة معاف حقيقية غير مجازية))

(ِ )

كال يدخؿ المجاز

كالكناية كما تيكسّْع فيو ضمف كجكه المفظ المشترؾ ٌإال إذا أصبحت حقيقة
لكثرة استعماليا كينسي أصميا (ّ ) لذلؾ ال يصح إدخاليا في باب الكجكه
ألمريف  :األكؿ َّ :أنيا معاف دخيمة  ،كالثاني َّ :أنيا تككف مختمقة عف طريؽ

دراستيا دراسة معككسة  ،كمف أمثمة ىذه الطريقة ما كاف مف كجكه األلفاظ
اآلتية :

(ٔ) ٕ٘ان يشق ة٘ ٓ١زٖ اٌّظطذاح اٌثالثج ٚ ،لذ ٔجّع ةٕٙ١ا ةّظطٍخ اٌّجةاص عٍة ٝعةتً١
اٌذغٍ١ب .
(ٕ) ِٛعٛعج عٍ َٛاٌٍغج اٌعشة١ج . ٗٙ2/2
(ٖ) ٕ٠ظش  :يظٛي ي ٟيمٗ اٌعشة١ج ص ِٛٚ ٖٕ2عٛعج عٍ َٛاٌٍغج اٌعشة١ج . ٗ2ٓ/2
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ٔ-اإلثخاف  :قاؿ الحيرم (( :باب اإلثخاف عمى كجييف  ،أحدىما :
الغمبة  ،كقكلو تعالى ( :ما ىك ً
ىس ىرل ىحتَّى ييثٍ ًخ ىف ًفي
اف ل ىنبً ٍّي أىف ىي يك ى
ى
كف لىوي أ ٍ
ى
األ ٍىر ً
ض){األنفاؿ }ٕٔ :
كى ٍـ فى يش ُّدكا
(حتَّى إً ىذا أىثٍ ىخنتي يم ي
كالثاني  :اليزيمة كاألسر  ،كقكلو تعالى  :ى
(ِ)
اؽ){محمد  )ُ())}ْ :كمثؿ ىذا قاؿ الدامغاني
اٍل ىكثى ى
قاؿ ابف فارس (( :الثاء كالخاء كالنكف يدؿ عمى رزانة الشيء في
ً
(حتَّى ييثٍ ًخ ىف ًفي
ث ىقؿ...كقد أثخنتو  ،أم  :أثقمتو  ،قاؿ ا﵀ تعالى  :ى
أف القتيؿ قد أ ً
األ ٍىر ً
ض){األنفاؿ  }ٕٔ :كذلؾ َّ
يثقؿ حتى ال حراؾ لو  ...كقاؿ

قكـ  :يقاؿ لؤلعزؿ الذم ال سبلح معو  :ثخيف  ،كىك قياس الباب ؛ َّ
ألف
حركتو ُّ
تقؿ خكفنا عمى نفسو)) (ّ ) كقاؿ الراغب (( :ثى يخف الشيء  ،فيك
ثخيف  :إذا ىغميظ فمـ ىي ًس ٍؿ  ،كلـ يستمر ذىابو  ،كمنو استعير قكليـ  :أثخنتو
ضربا كاستخفافنا  ،قاؿ ا﵀ تعالى ( :ما ىك ً
ىس ىرل ىحتَّى
ن
اف ل ىنبً ٍّي أىف ىي يك ى
ى
كف لىوي أ ٍ
ى
(ْ )
ييثٍ ًخ ىف ًفي األ ٍىر ً
ض){األنفاؿ  ))}ٕٔ :كقاؿ الحمبي (( :كثخف جيشو عمى
االستعارة في ثخانة الثكب كالعسؿ كنحكىما  ،كما يقاؿ  :ثخف الشراب يثخف

أيضا  :التشديد ،
ثخانة فيك ثخيف  :إذا لـ يسؿ كعسر ٌ
صبو  ...كاإلثخاف ن
كمنو أثخنو المرض  ،أم  :اشتد عميو  ،كأثخنتو الجراحة  ،تمكنت منو ،

كى ٍـ){محمد  }ْ :أم  :بالغتـ في قتميـ))
(حتَّى إً ىذا أىثٍ ىخنتي يم ي
كمنو ى

(ٓ)

(ُ) كجكه القرآف ص ََُ
(ِ) ينظر  :الكجكه كالنظائر ص ٕٔ
(ّ) مقاييس المغة ص ُُّّٕٔ-
(ْ) المفردات ص ْٖ
(ٓ) عمدة الحفاظ ُِٕٔ/
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فقد بيَّف أىؿ المغة المعنى األصمي كالمغكم لئلثخاف  ،كالقرآف الكريـ

استعار ىذا المفظ كمعناه لمتعبير عما يثقؿ أعداء اإلسبلـ كيضعؼ حركتيـ

ألم سبب كاف ؛ لذلؾ جاز عمى حد سكاء أف يقاؿ َّ :
قتاال ،
أثخنا أعداءنا ن
ٌ
حصار  ،أك َّ
أسر  ،أك َّ
أك َّ
أثخناىـ
نا
أثخناىـ
قتبل كضرنبا  ،أك أثخنَّاىـ نا
أثخناىـ ن
كغما  ،فقد استعير اإلثخاف لكؿ ما يمكف أف
ىما ِّ
عبا  ،أك أثخنَّاىـ ِّ
خكفنا كر ن
سببا لتقكية شككة المسمميف  ،كاضعاؼ شككة أعداء ا﵀ كالديف ،
يككف ن
فيككف كجيا اإلثخاف المذككراف يدخبلف في باب المجاز كاالستعارة ال في

باب الكجكه  ،ىذا مف جية كمف جية أخرل َّ
فإف القرآف الكريـ عبَّر عف الكجو

أيضا عف الكجو الثاني باإلثخاف  ،أم َّ :
أف الغمبة ،
األكؿ باإلثخاف  ،كعبَّر ن
كاليزيمة كاألسر  ،يعداف مف أنكاع اإلثخاف ال مف كجكىو  ،كالكجكه الحقيقية
ىي التي ال تككف عبلقتيا بالمفظ عبلقة الشيء بأنكاعو  ،كىي مع ذلؾ لك

صحت إرادة ىذيف الكجييف فيما كجياف مختمقاف عف طريؽ دراستيما دراسة

معككسة ؛ َّ
يسـ اإلثخاف بيما  ،ليككنا كجييف لو  ،كما
ألف القرآف الكريـ لـ ّْ
سمى ِّ
كبل منيما باإلثخاف ،
فعؿ ىمف ىما ًمف أصحاب كتب الكجكه  ،بؿ َّ
جميعا كجو كاحد ؛ َّ
جميعا بمعنى اإلثخاف كليس اإلثخاف
ألنيما
فيما
ن
ن
بمعنيييما .

ُّ
كيعد ىذا مف التحريؼ  ،كىك قمب المعنى في باب المجاز  ،ذلؾ

بجعؿ المجاز بمعنى الحقيقة  ،كالمراد جعؿ الحقيقة بمعنى المجاز

ٕ-البرؽ  :ذكر ابف الجكزم َّ
((أف البرؽ في القرآف عمى كجييف :
(ف ً
أحدىما  :نكر السحاب  ،كمنو قكلو تعالى ً :
ات ىكىرٍع هد
يو ظيمي ىم ه
ؽ){البقرة }ُٗ :
ىكىب ٍر ه
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ؼ
ؽ ىي ٍخ ى
ط ي
اد اٍل ىب ٍر ي
(ي ىك ي
كالثاني  :نكر اإلسبلـ  ،كمنو قكلو تعالى  :ى
(ُ)
ص ىاريى ٍـ){البقرة ))}َِ :
أ ٍىب ى
تتفرع الفركع منيما ،
قاؿ ابف فارس (( :الباء كالراء كالقاؼ أصبلف َّ
أحدىما  :لمعاف الشيء  ،كاآلخر  :اجتماع السكاد كالبياض في الشيء  ،كما

ؽ كرعد
بعد ذلؾ فكمٌو مجاز  ،كمحمكؿ عمى ىذيف المعنييف  ...يقاؿ  :ىب ىر ى
بصره
ؽ
أيضا(بفتح راء برؽ)  ...كاإلنساف إذا بقي كالمتحيّْر  ،قيؿ  :ىب ًر ى
ن
ي
ؽ ً
ؽ
(بكسر الراء) فيك ىب ًر ه
فزعه مبيكت  ،ككذلؾ تفسير مف قرأىا ( :فىًإ ىذا ىب ًر ى
ؽ  ،بفتح الراء َّ
فإنو
ص ير)(القيامة  }ٕ :بكسر الراء َّ ،
فأما مف ق أر  :ىب ىر ى
اٍل ىب ى
(ِ)
يقكؿ  :تراه يممع مف شدة شخكصو))

ؽ) بكسر الراء ،
(ب ًر ى
كقاؿ أبك منصكر األزىرم (( :كمف ق أر ى
يبرؽ ىب ٍرقنا  :إذا رأل البرؽ فتحي ىَّر  ،كما
فمعناه  :تحيَّر  ،يقاؿ  :ىب ًر ى
ؽ الرجؿ ي
ً
كب ًق ىر (بكسر
يقاؿ  :أس ىد الرج يؿ (بكسر السيف)  :إذا رأل األسد فتحيَّر  ،ى
ؽ
بقر نا
القاؼ)  :إذا رأل نا
ؽ) بفتح الراء فيك مف ىب ىر ى
(ب ىر ى
كثير فتحيَّر  ...كمف ق أر ى

ص فبل يطرؼ (أم  :فبل يغتمض) مف شدة الفزع
يبرؽ بريقنا  :ىش ىخ ى
ي
(ّ)
ص ير) بكسر الراء تحيَّر فزنعا  ،كأصمو
(((ب ًر ى
األكبر)) كقاؿ الزمخشرم  :ى
ؽ اٍل ىب ى
ص ير) بفتح
(ب ىر ى
مف ىب ًر ى
ؽ الرج يؿ إذا نظر إلى البرؽ فى يد ًى ى
ش بصره  ،كقرئ ى
ؽ اٍل ىب ى
ؽ) قرأه
لمع مف شدة شخكصو))(ْ) كقاؿ ابف عاشكر :
((ك(ب ًر ى
ى
الراء  ،أم  :ى
(ُ ) نزىة األعيف ص ٕٔ
(ِ ) مقاييس المغة ص ِْٖٖ-
(ّ)
ص
(ّ ) معاني القراءات ص ُٔٓ كينظر  :تفسير غريب القرآف ص ْٗٗ))
ى
ك((ش ىخ ى
شخكصا رفعو فمـ ً
يطرؼ (أم  :فمـ يغتمض)
الرج يؿ ببصره عند المكت يشخص
ن

كشخكص البصر إرتفاع األجفاف إلى فكؽ  ،كتحديد النظر كانزعاجو)) لساف العرب ّٖٔ/
(ْ ) الكشاؼ ْ ْٕٔ/كينظر  :الدر المصكف َُٕٓٔ/
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ؽ مف
ؽ ىي ىبرؽ فيك ىب ًر ه
ت  ،يقاؿ ىب ًر ى
الجميكر بكسر الراء  ،كمعناه  :يد ًى ى
كب ًي ى
ش ي
باب فرح  ،فيك مف أحكاؿ اإلنساف  ،كاَّنما أيسنًد في اآلية إلى البصر عمى

سبيؿ المجاز العقمي  ،تنزيبل لو منزلة مكاف البرؽ ؛ َّ
ت ىش يخص
ألنو إذا يب ًي ى
بصره  ...كق أر نافع كأبك جعفر بفتح الراء مف البريؽ بمعنى الممعاف  ،أم :
ؽ بضـ الراء  ،كاسناده إلى
لم ىع
يبر ي
البصر مف شدة شخكصو  ،كمضارعو ي
ي
ى
البصر حقيقة  ،كمآؿ معنى القراءتيف كاحد  ،كىك الكناية عف الفزع كالرعب
ًَّ
ً
ً
ب اٍلك ٍع يد اٍل ىح ُّ
يف
ص يار الذ ى
صةه أ ٍىب ى
ؽ فىًإ ىذا ى ىي ىشاخ ى
(كا ٍقتىىر ى ى
كقكلو تعالى  :ى
(ُ)
ىكفىيركا){األنبياء ))}ٕٗ :
كجعؿ ابف الجكزم البرؽ في الكجو الثاني بمعنى نكر اإلسبلـ في

ص ىاريى ٍـ) كالمراد في الحقيقة جعؿ نكر
ؽ ىي ٍخطى ي
اد اٍل ىب ٍر ي
(ي ىك ي
قكلو تعالى  :ى
ؼ أ ٍىب ى
صح ىذا الكجو ُّ ،
اإلسبلـ بمعنى البرؽ  ،كالبرؽ لفظ مجازم إذا َّ
كيعد ىذا
مف التحريؼ  ،كىك قمب المعنى في باب المجاز  ،ذلؾ بجعؿ المجاز بمعنى

الحقيقة  ،كالمراد جعؿ الحقيقة بمعنى المجاز  ،ىذا مف جية كمف جية

أخرل َّ
يحكلو إلى حقيقة ،
فإف البرؽ لفظ مجازم كجعؿ نكر اإلسبلـ كجينا لو ّْ
كفي ذلؾ يقع الخمط بينيما  ،كالتحريؼ لداللة كؿ منيما .
ٖ-الثمرات  :ذكر أىؿ الكجكه لمثمرات في القرآف الكريـ أربعة

أكجو :

الكجو األكؿ  :الثمرات تعني األكالد الصغار كقكلو تعالى :
س كالثَّمر ً
ً و
ً
كؼ كاٍل يجكًع كىن ٍق و
ات
ص ّْم ىف األ ىىم ىكاؿ ىكاألنفي ً ى ى ى
ى
(كلىىنٍبمي ىكَّن يك ٍـ ب ىش ٍيء ّْم ىف اٍل ىخ ٍ ى
ى
ّْ
يف){البقرة }ُٓٓ :
ىكىبش ًر الصَّابً ًر ى

الكجو الثاني  :الثمر كالثمرات يعني الثمر بعينو كالثمرات بعينيا ،
يحيطى بًثىم ًرًه){الكيؼ  }ِْ :كقكلو تعالى ( :ك ًمف ثىمر ً
كقكلو تعالى ( :كأ ً
ات
ىى
ى
ى
ى
(ُ ) التحرير كالتنكير ُِّٗٗ/
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ً
ً
ً
ً
الن ًخ ً
ىع ىن ً
َّ
آليةن لّْقى ٍكوـ
يؿ ىكاأل ٍ
كف م ٍنوي ىس ىك نار ىكًرٍزقنا ىح ىسننا إً َّف في ىذل ىؾ ى
اب تىتَّخ يذ ى
ً
كف){النحؿ }ٕٔ :
ىي ٍعقمي ى
الكجو الثالث  :الثمرات يعني رزؽ النحؿ مف النكر كالكرد خاصة ،
كقكلو تعالى ( :ثيَّـ يكمًي ًمف يك ّْؿ الثَّمر ً
ات){النحؿ  }ٔٗ :يعني األزىار كاألنكار
ىى
كالكرد .

اف
(ك ىك ى
الكجو الرابع  :الثي يمر بضمتيف  ،يعني الماؿ  ،كقكلو تعالى  :ى
اؿ لًص ً
ىع ُّز ىنفىنرا){الكيؼ :
نؾ ىم ن
احبً ًو ىك يى ىك يي ىح ًاكيرهي أ ىىنا أى ٍكثىير ًم ى
اال ىكأ ى
لىوي ثى ىمهر فىقى ى ى
(ٔ)
ّْ}
قاؿ ابف فارس (( :الثاء كالميـ كالراء أصؿ كاحد  ،كىك شيء يتكلَّد

حمؿ عميو غيره استعارة  ،فالثَّ ىمر معركؼ  ،يقاؿ ثى ىم ىرة
عف شيء
ّْ
متجم نعا ثـ يي ى
مار  ،كثي يمهر)) (ٕ ) ((كالثى ىمر  :اسـ لكؿ ما ييتطعَّـ مف أعماؿ
 ،كثى ىمهر  ،كثً ه
الشجر ،الكاحدة ثى ىم ىرة  ،كالجمع  :ثًمار  ،كثمرات  ...كالثمر ييكنَّى عف الماؿ
اف لىوي ثى ىمهر){الكيؼ  }ّْ :كيقاؿ :
(ك ىك ى
المستفاد  ،كعمى ذلؾ حمؿ ابف عباس ى
ثمر مالو  ،كيقاؿ لكؿ نفع يصدر عف شيء ثمرتو  ،كقكلؾ  :ثمرة العمـ
َّ

العمؿ الصالح)) (ٖ) ((كالثى ىمر  :حمؿ األشجار  ،كاحدتو ثى ىمرة  ،ثـ يجمع عمى
از بتسكيف ثانيو ،
ثمار  ،ثـ يجمع ثمار عمى ثي يمر بضمتيف  ،ثـ يخفؼ جك نا
كقيؿ  :الثي يمر بضمتيف ىك الماؿ  ،كبفتحتيف حمؿ الشجر  ...كقيؿ  :الثمار
(ٗ)
جمعا لآلخر))
كالثى ىمر بمعنى كاحد  ،ليس أحدىما ن

(ُ ) ينظ ػػر  :كج ػػكه القػ ػرآف لمحي ػػرم ص ُّٕ كالكجػػػكه كالنظػػػائر لم ػػدامغاني َُُْٗٓ-
كبصائر ذكم التمييز ِّّٗ/
(ِ ) مقاييس المغة صُِْ
(ّ ) المفردات ص ٖٔ كينظر  :بصائر ذكم التمييز َِْْ-ّّٗ/
(ْ ) عمدة الحفاظ ُِٖٓ/
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جعمكا الثمرات في الكجو الثالث بمعنى األنكار كاألزىار كالكرد  ،كىذا

ألف األنكار كاألزىار كالكرد ُّ
الكجو يعني الثمرات بعينيا ؛ َّ
تعد مف أنكاعيا .

كتصريحيـ بجعؿ الثمرات في الكجو الثاني يعني الثمرات بعينيا ،

يعني َّ
أف الكجييف اآلخريف مختمىقاف بطريقة المجاز  ،ذلؾ بجعميا في الكجو

األكؿ بمعنى األكالد الصغار  ،كجعميا في الكجو الرابع بمعنى الماؿ .

كالقضية لـ تقؼ عند حدكد االختبلؽ  ،فقد جعؿ أىؿ الكجكه الثمرات
(كلىىنٍبمي ىكَّن يك ٍـ بً ىش ٍي وء
في الكجو األكؿ بمعنى األكالد الصغار في قكلو تعالى  :ى
اؿ كاألنفي ً َّ ً
ً
و
يف)
ّْم ىف اٍل ىخ ٍ
س ىكالث ىم ىرات ىكىب ّْش ًر الصَّابً ًر ى
كؼ ىكاٍل يجكًع ىكىن ٍقص ّْم ىف األ ىىم ىك ى

أف المراد مف الثمرات قكالف :
كصفكة ما جاء في كتب المغة كالتفسير ٌ
أف
األكؿ َّ :أنيا تعني الثمرات بعينيا  ،كىذا قكؿ ابف عباس  ،كالثاني ٌ :

المراد منيا األكالد ؛ َّ
ألف كلد الرجؿ ثمرة قمبو  ،كىذا قكؿ الشافعي

(ٔ)

اف
(ك ىك ى
كجعمكا الثى ىمر في الكجو الرابع بمعنى الماؿ في قكلو تعالى  :ى
اؿ لًص ً
ىع ُّز ىنفىنرا) كقد ذكر أىؿ
نؾ ىم ن
احبً ًو ىك يى ىك يي ىح ًاكيرهي أ ىىنا أى ٍكثىير ًم ى
اال ىكأ ى
لىوي ثى ىمهر فىقى ى ى
أف ِّ
أف الثى ىمر بفتح الثاء كالميـ كبضميما سكاء  ،في َّ
المغة َّ
كبل منيما يعني :
(ٕ)
حمؿ الشجر  ،أك الماؿ

كجاء في كتب التفسير َّ
اف لىوي ثى ىمهر)
(ك ىك ى
أف لمثمر في قكلو تعالى  :ى
ثبلث قراءات :
األكلى  :ثى ىمر (بفتحتيف)  :قراءة عاصـ  ،كأبي جعفر  ،كيعقكب
كالثانية  :ثي ٍمر(بضـ الثاء كتسكيف الميـ) قراءة أبي عمرك

(ُ ) ينظر  :الكسيط ُ ِّٔ/كزاد المسير ُ ُُْ/كالجامع ألحكاـ القرآف ِ ُِّ/كأنكار
التنزيؿ ُ ُُٓ/كمدارؾ التنزيؿ ص ٕٖ
(ِ ) ينظر :العيف ص ُُٗ كتيذيب المغة ُ ْٖٓ/كلساف العربّّٖ/
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كالثالثة  :ثي يمر (بضمتيف) قراءة الباقيف  ،كفي تقسير الثمر في اآلية
بقراءاتيا الثبلث أربعة أقكاؿ
األكؿ َّ :أنيا تعني حمؿ الشجر  ،أم  :الثمر بعينو

الثاني َّ :أنيا تعني النقديف مف الذىب كالفضة بخاصة
الثالث َّ :أنيا تعني الماؿ بأنكاعو كصنكفو كافة

الرابع َّ :أنيا ال تعني الثمر  ،بؿ األصكؿ التي فييا الثمر أك
(ٔ)

األصكؿ التي تحمميا

((ثمر ا﵀
كمف جعؿ الثمر في اآلية بمعنى الماؿ فيك مف قكليـ َّ :

مالو  :إذا كثر  ...مشتقِّا مف اسـ الثمرة عمى سبيؿ المجاز أك االستعارة ؛
(ٕ)

َّ
ألف األرباح كعفك الماؿ يشبياف ثمر الشجر))

فكبل الثمرات كالثمر في الكجييف لفظ مجازم  ،فيككف المراد جعؿ

األكالد بمعنى الثمرات  ،ال جعؿ الثمرات بمعنى األكالد  ،كجعؿ الماؿ بمعنى

الثمر  ،ال جعؿ الثمر بمعنى الماؿ  ،فالتحريؼ الحاصؿ الذم قد يككف خفيِّا

غير ظاىر  ،ىك َّأنيـ قمبكا المعنى في باب المجاز  ،ذلؾ بجعؿ المجاز
بمعنى الحقيقة  ،كالمراد جعؿ الحقيقة بمعنى المجاز  ،ىذا مف جية كمف

جية أخرل َّ
فإف أىؿ الكجكه قد أخفكا ذكر القكؿ األكؿ  ،في الكجو األكؿ ،

يخر كعدـ اإلشارة
كأخفكا األقكاؿ الثبلثة في الكجو الرابع  ،فإخفاء األقكاؿ األ ى
إلييا كالقائميف بيا يي ىع ُّد خيانة عممية في تفسير كتاب ا﵀

(ُ ) ينظر  :تفسير مقاتؿ ِ ِٖٖ/كجامع البياف لمطبرم ُٓ ِْٖ-ِّٖ/كمعاني القػرآف
كاع ارب ػػو لمزج ػػاج ّ ِِّ/كالحج ػػة ف ػػي عم ػػؿ القػ ػراءات الس ػػبع ألب ػػي عم ػػي النح ػػكم َّْْ/
كالكش ػ ػػاؼ ِ ّٔٗ/كالمح ػ ػػرر ال ػ ػػكجيز الب ػ ػػف عطي ػ ػػة ّ ُٓٔ/كزاد المس ػ ػػير الب ػ ػػف الج ػ ػػكزم
َُِٓ/
(ِ ) التحرير كالتنكير ُٓٔٓ/
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ْ-الثياب  :ذكر الدامغاني كابف الجكزم َّ
أف الثياب في القرآف الكريـ
عمى أربعة أكجو :

ؾ
(كثًىي ىاب ى
األكؿ  :الثياب بمعنى القمب  ،كقكلو تعالى  :ى
فىطىيّْ ٍر){المدثر }ْ :
ًَّ
ت
يف ىكفىيركا قيطّْ ىع ٍ
الثاني  :الثياب تعني القميص  ،كقكلو تعالى ( :فىالذ ى
ً
اب ّْمف َّن وار يص ُّ ً
ًً
ً
يـ){الحج }ُٗ :
لىيي ٍـ ثًىي ه
ي ى
ب مف فى ٍكؽ يريؤكسي يـ اٍل ىحم ي
الثالث  :الثياب تعني الرداء  ،كقكلو تعالى ( :كاٍلقىك ً
اع يد ًم ىف ّْ
الن ىساء
ى ى
اح أىف يضعف ثًيابي َّف ىغ ٍير متىبّْرجاتو
البلتًي ال يرج ً
احا ىفمى ٍي ىس ىعمى ٍي ًي َّف يج ىن ه
ى يى ى
كف ن ىك ن
ىٍ ي ى
ى ىٍى ىىي
ً
َّ ً
ً
و
َّ
يـ){النكر }َٔ :
بً ًز ىينة ىكأىف ىي ٍستى ٍعف ٍف ىف ىخ ٍيهر ليي َّف ىكالموي ىسميعه ىعم ه
ً
ً
ند و
س
اب يس ي
(عال ىييي ٍـ ث ىي ي
الرابع  :الثياب المعركفة  ،كقكلو تعالى  :ى
ؽ){اإلنساف  }ُِ :كقكلو تعالى ً :
كف ثًىي ىاب يكـ ّْم ىف
ضهر ىكًا ٍستىٍب ىر ه
يخ ٍ
يف تى ى
ض يع ى
(كح ى
ى
(ٔ)
الظَّ ًي ً
يرة){النكر }ٖٓ :
ى
جعميما الثياب في الكجو الرابع بمعنى الثياب المعركفة  ،أم :
الثياب بعينيا في قكلو تعالى ً ً :
ند و
ؽ) كقكلو
ضهر ىكًا ٍستىٍب ىر ه
اب يس ي
س يخ ٍ
(عال ىييي ٍـ ث ىي ي
ى
تعالى ً :
كف ثًىي ىاب يكـ ّْم ىف الظَّ ًي ىيرًة) دليؿ عمى َّ
أف الثياب ليست مف
يف تى ى
ض يع ى
(كح ى
ى
ِّ
مستقبل خاصِّا بيا ُّ ،
ألف ىذا يعني َّ
األلفاظ المشتركة ؛ َّ
كيعد
أف لمثياب معنى
ار َّ
بأف معاني األكجو المنسكبة إلييا ال تعني الثياب بعينيا  ،بؿ
اعت ارفنا كاقرنا
يخر  ،فيي إذف أكجو مختمقة اختمقاىا بطريقتيف :
تعني معاني أ ى
األكلى  :طريقة المجاز  ،فقد جعؿ الدامغاني كابف الجكزم الثياب

كج ٍع يؿ
(كثًىي ىاب ىؾ فىطىيّْ ٍر) ى
في الكجو األكؿ بمعنى القمب  ،في قكلو تعالى  :ى
الثياب بمعنى القمب يدخؿ في باب المجاز  ،فالقكؿ بيذا الكجو يجعؿ الثياب
(ُ ) ينظػػر  :الكجػػكه كالنظػػائر لمػػدامغاني ص ُْٕ كنزىػػة األعػػيف ص ٕٖ ٖٖ-كمنتخػػب
قرة العيكف ص ٕٖٖٖ-
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لفظنا مجازيِّا  ،كالقمب لفظنأ حقيقيِّا  ، ،كالتحريؼ الحاصؿ الذم قد يككف ِّ
خفيا
غير ظاىر  ،ىك َّأنيما قمبا المعنى في باب المجاز  ،ذلؾ بجعؿ المجاز
بمعنى الحقيقة  ،كالمراد جعؿ الحقيقة بمعنى المجاز

الثانية  :طريقة الترادؼ  ،فقد جعبل الثياب في الكجو الثاني بمعني
ًَّ
ص ُّ
ب
يف ىكفىيركا قيطّْ ىع ٍ
ت لىيي ٍـ ثًىي ه
القميص  ،في قكلو تعالى ( :فىالذ ى
اب ّْمف َّن وار يي ى
ً
ً
ًً
ً
يـ) كقد فسَّر بعض المفسريف الثياب بالقميص ال عمى
مف فى ٍكؽ يريؤكسي يـ اٍل ىحم ي
َّأنو يعني القميص بعينو  ،كما ىك حاصؿ في كتب الكجكه  ،كاَّنما قاؿ ذلؾ

عمى سبيؿ التفسير  ،كعمى َّ
أف القميص مرادؼ لمثياب قريب مف معناه  ،قاؿ
ًَّ
اب ّْمف َّن وار) يقكؿ
يف ىكفىيركا قيطّْ ىع ٍ
ت لىيي ٍـ ثًىي ه
الطبرم (( :كقكلو تعالى ( :فىالذ ى
فأما الكافر با﵀ منيما َّ
فإنو ييقطَّع لو قميص مف نحاس مف نار
تعالى ذكره َّ :
ًَّ
اب ّْمف نَّ وار)
يف ىكفىيركا قيطّْ ىع ٍ
ت لىيي ٍـ ثًىي ه
 ،كما حدثنا القاسـَََعف مجاىد (فىالذ ى
عت لو ثياب مف نار  ،كالمؤمف يدخمو ا﵀ َّ
الجنة تجرم مف
قاؿ  :الكافر قيطّْ ٍ
تحتيا األنيارَََكعف سعيد في قكلو تعالى ( :فىالًَّذيف ىكفىركا قي ّْ
ت لىيي ٍـ
ط ىع ٍ
ى ي
اب ّْمف َّن وار) قاؿ  :ثياب مف نحاس))(ٔ)ففسَّر الثياب بالقميص  ،ثـ نقؿ
ثًىي ه
تفسير الثياب بالثياب ((كالقميص معركؼ َّ ،
مذكر  ،كأنَّثو جرير حيف أراد
(ٕ )
ثاب بمعنى الرجكع كالعكد ،
بو الدرع)) كالثياب جمع ثكب  ،كىك مف ى
َّ
((ألنو يي ىمبس ثـ يي ىمبس  ،كيثاب إليو)) (ٖ) فيك
كسمي الثياب مف ىذا الباب
ّْ
معنى عاـ ينطبؽ عمى كؿ ما يكرر المرء لبسو كيعكد إليو ((كالقميص ثكب

مخيط ب يك َّميف غير يمفرج  ،يي ىمبس تحت الثياب  ،كال يككف ٌإال مف قطف  ،أك
(ُ ) جامع البياف ُُٕٕٓ-ُٓٔ/
(ِ ) تي ػػذيب المغ ػػة لؤلزى ػػرمّ َّّْ/كينظ ػػر  :لس ػػاف الع ػػرب ُِ ُٖٗ/كت ػػاج الع ػػركس
ُٖٕٔ/
(ّ ) مقاييس المغة ص ُْْ
537

أما مف الصكؼ فبل  ،نقمو الصاغاني))
كتاف  ،ك َّ

(ٔ)

فيذا ىك القميص  ،ككما

ىك معركؼ عند الناس اليكـ بيذا االسـ  ،فيك غير الثياب كما تقدـ تفسيره

كتعريفو  ،فجعميا بمعناه تحريؼ لداللتيا  ،فالثياب في اآلية ال تعني القميص

 ،بؿ ىي الثياب بعينيا ،كبمعناىا جاء تفسيرىا  ،ففسَّركا قكلو تعالى :
(ٕ)
اب ّْمف َّن وار) َّ
أف النار تيقطَّع ليـ كما تيقطَّع الثياب الممبكسة
(قيطّْ ىع ٍ
ت لىيي ٍـ ثًىي ه
مت ليـ مقطَّعات مف نار))(ٖ) كقاؿ اآللكسي :
كقاؿ ابف كثير (( :أم  :في ّْ
ص ٍ

((أم َّ :
َّ
ككأف شبَّو أعداد النار المحيطة بيـ بقطع ثياب
أعد ليـ ذلؾ ،
(ٗ)
مت
كج ًع ٍ
كتفصيميا ليـ عمى قدر جثثيـ)) ((كقاؿ األزىرم  :أم  :يس ّْك ٍ
يت ي
لبكسا ليـَََكقيؿ َّ :
إف ىذه الثياب مف نحاس  ،أيذيب فصار كالنار  ،كىي
ن
(٘)

السرابيؿ المذككرة في آية أخرل))

فقصر الثياب عمى َّأنيا تعني القميص

بعينو كما جاء في كتب الكجكه تحريؼ لداللتيا في المغة كالتفسير

كجعبل الثياب في الكجو الثالث بمعنى الرداء  ،في قكلو تعالى :
النساء البلتًي ال يرج ً
ً ً
ض ٍع ىف
احا ىفمى ٍي ىس ىعمى ٍي ًي َّف يج ىن ه
اح أىف ىي ى
كف ن ىك ن
ىٍ ي ى
(كاٍلقى ىكاع يد م ىف ّْ ى
ى
ً
ً
ً
و
و
ً
َّ
َّ
يـ)
ث ىي ىابيي َّف ىغ ٍي ىر يمتىىبّْر ىجات بً ًز ىينة ىكأىف ىي ٍستى ٍعف ٍف ىف ىخ ٍيهر ليي َّف ىكالموي ىسميعه ىعم ه

(ُ ) تاج العركس ُٖٕٔ/
(ِ ) ينظػ ػػر  :الكسػ ػػيط فػ ػػي تقسػ ػػير الق ػ ػرآف المجيػ ػػد ّ ِّٔ/كالكشػ ػػاؼ ّ ُْٔ/كالمحػ ػػرر
ْ ُُْ/كزاد المس ػػير ٓ َّٓ/كالج ػػامع ألحك ػػاـ القػ ػرآف ُِ ُِ/كالبح ػػر المح ػػيط ّْٕٔ/

كأنكار التنزيؿ ْ ٖٔ/كمدارؾ التنزيؿ ص ّٕٓ
(ّ ) تفسير القرآف العظيـ ََّٓ/
(ْ ) ركح المعاني ُِٖٗ/
(ٓ ) فتح القدير َّٓٓ/
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قاؿ ابف فارس (( :كمما َّ
الرداء  ،ما أدرم ًم َّـ اشتقاقو
شذ عف الباب ّْ

أم شيء قياسو))
 ،كفي ّْ

(ٔ )

الرداء لـ يتبيَّف البف فارس أصمو
كاف كاف ّْ

كاشتقاقو  ،فقد بيَّف ىمف بعده داللتو  ،قاؿ ابف األثير الجزرم ((كفي حديث
عمي رضي ا﵀ عنو  :مف أراد البقاء  ،كال بقاء فميخفّْ ً
الرداء  ،قيؿ  :كما
ؼ ّْ
ى
الرداء ؟ قاؿ  :قمَّة َّ
رداء  ،لقكليـ  :ىدينؾ في ذمتي  ،كفي
خفَّة ّْ
الديف  ،يس ّْم ىي ن
الب ٍرد الذم
عنقي  ،كالزـ في رقبتي  ،كىك مكضع ّْ
الرداء  ،كىك الثكب  ،أك ي
يضعو اإلنساف عمى عاتقو  ،كبيف كتفيو فكؽ ثيابو  ،كقد كثر في الحديث ،
فكأنو قد َّ
ألف ىمف تقمَّده َّ ،
كس ّْمي السيؼ ًرداء ؛ َّ
تردل بو))(ٕ) فالرداء ما غطَّى
ي ى
النصؼ األعمى مف اإلنساف  ،يقابمو اإلزار  ،كىك ما غطىى نصفو األسفؿ
((كفي الحديث  :قاؿ ا﵀ تبارؾ كتعالى  :العظمة إزارم  ،كالكبرياء

ردائي))(ٖ) فيذا ىك معنى الرداء  ،كىك ما يي ىمبس فكؽ الثياب كالجبة كالعباءة
 ،كيستر الجزء األعمى مف الجسـ  ،كىك غير الثياب كما تقدـ تعريفيا
فجعميا بمعناه تحريؼ لداللتيا  ،كالفرؽ بيف الثياب كالرداء َّ
أف الثياب معنى

أما الرداء فيك أحد أنكاعيا ؛ لذلؾ
عاـ يطمىؽ عمى كؿ ما يمبسو اإلنساف َّ ،
ض ٍع ىف ثًىي ىابيي َّف) َّ
بأنيا تعني الخمار
فسَّر مفسركف الثياب في قكلو تعالى ( :أىف ىي ى

(ُ ) مقاييس المغة ص ّٕٗ
(ِ ) النيايػػة فػػي غري ػػب الح ػػديث كاألثػػر ُ ُٔٓ/كينظ ػػر  :لس ػػاف الع ػػرب ُُْٔ-َُْ/
كتاج العركس ّٖٕٗ-ٕٖ/
(ّ ) النياية في غريب الحديث كاألثر ُ ٓٔ/كفي صحيح مسمـ قاؿ رسػكؿ ا﵀ صػمى ا﵀
عميو كسمـ  :العز إ ازره  ،كالكبرياء رداؤه  .ص ُُْْ رقـ الحديث َٖٔٔ
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 ،أك القناع  ،أك الجمباب الذم يككف فكؽ الدرع  ،أك الممحفة

آخركف َّ
بأنيا تعني الثياب الظاىرة

(ٔ )

(ٕ)

كفسرىا
ٌ

فقصر الثياب عمى َّأنيا تعني الرداء بعينو كما جاء في كتب الكجكه

كتفسير
نا
تحريؼ لداللتيا لغة
الجناح (بفتح الجيـ)  :ذكر أىؿ الكجكه َّ
الجناح كرد في
أف ى
َ٘ -
القرآف الكريـ عمى أربعة أكجو :
ػض لىيي ىم ػػا
الكجػػو األكؿ  :الجان ػػب أك الجن ػػاب  ،كقكل ػػو تع ػػالى  ( :ىك ٍ
اخ ًف ػ ٍ
ج ىناح ُّ
الر ٍح ىم ًة){اإلسراء }ِْ :
الذ ّْؿ ًم ىف َّ
ى ى

كالكج ػػو الث ػػاني  :الجن ػػاح بعين ػػو (جن ػػاح الطي ػػر) كقكل ػػو تع ػػالى  ( :ىكالى
ىً ً
اح ٍي ًو){األنعاـ }ّٖ :
طائ ور ىيط يير بً ىج ىن ى
ػؾ
اضػ ػ ػ ػ ػ يػم ٍـ إًلى ٍيػ ػ ػ ػ ػ ى
الكجػ ػ ػ ػ ػػو الثالػ ػ ػ ػ ػػث  :العضػ ػ ػ ػ ػػد  ،كقكلػ ػ ػ ػ ػػو تعػ ػ ػ ػ ػػالى  ( :ىك ٍ
اح ىؾ){القصص }ِّ :
ىج ىن ى
ػاج ىن ٍح
الكجػ ػػو ال اربػ ػػع  :الميػ ػػؿ  ،كقكلػ ػػو تعػ ػػالى  ( :ىكًاف ىج ىن يح ػ ػكٍا لً َّ
مس ػ ػٍمًـ فىػ ػ ٍ
(ّ)

لىيىا){األنفاؿ }ُٔ :
جعمػكا الكجػػو األكؿ بمعنػػى الجانػػب  ،كىػػك معنػػى مسػػتعار  ،فاألصػػؿ
ػض
في الجناح َّ :أنو العضك الذم يطير بو الطائر ((كقكلو عػز كجػؿ  ( :ىك ٍ
اخ ًف ٍ
الر ٍح ىم ًػة) فاسػػتعارة  ،كذلػؾ َّأنػو كػاف الػذ ٌؿ عمػى ضػربيف ،
ػاح ال ُّػذ ّْؿ ًم ىػف َّ
لىيي ىمػا ىج ىن ى
ضرب يضع اإلنساف  ،كضرب يرفعو  ،كقصد في ىػذا المكػاف إلػى مػا يرفعػو

(ُ ) ينظ ػػر  :جػ ػػامع البيػ ػػاف ُٖ ُٖٗ-ُٕٗ/كالكس ػػيط ّ ِّٖ/كالجػ ػػامع ألحكػ ػػاـ الق ػ ػرآف
ُِ ، ُِٗ/كالمباب في عمكـ الكتاب ُْ ْٓٔ/كالتحرير كالتنكير ُِّٖٕ/
(ِ ) ينظر  :الكشاؼ ّ ِْٖ/كأنكار التنزيؿ ُُْْ/كمدارؾ التنزيؿ ص َٕٗ
(ّ ) ينظر  :كجكه القرآف لمحيػرم ص ُْٕ كالكجػكه كالنظػائر لمػدامغاني ص ُٔٓ كنزىػة
األعيف ص ُٗ كبصائر ذكم التمييز ََِْ /
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الجنػػاح َّ ،
فكأنػػو قيػػؿ  :اسػػتعمؿ الػػذؿ الػػذم
 ،ال إلػػى مػػا يضػػعو اسػػتعار لفػػظ ى
(ُ)
يرفعػػؾ عنػػد ا﵀ مػػف أجػػؿ اكتسػػابؾ الرحمػػة  ،أك مػػف أجػػؿ رحمتػػؾ ليمػػا))
ككػػذلؾ ىج ٍع ػ يؿ الجنػػاح فػػي الكجػػو الثالػػث بمعنػػى العضػػد فيػػك مػػف بػػاب تشػػبيو
الجنػػاح
العضػػد بالجنػػاح  ،فالعبلقػػة إذف بػػيف معنػػى الػػكجييف األكؿ كالثالػػث  ،ك ى
عبلقة تشبيو كاستعارة كمجاز  ،ال عبلقة لفظ مشترؾ ككجكه .

الربػػع  ،كى ػػذا ىػػك معن ػػى
كجعم ػكا الجن ػػاح بمعنػػى المي ػػؿ  ،فػػي الكج ػػو ا

مرادفو  ،قاؿ ابف فارس (( :الجػيـ كالنػكف كالحػاء أصػؿ كاحػد يػد ٌؿ عمػى الميػؿ
العدكاف  ،كيقاؿ  :جنح إلى كذا  ،أم  :ماؿ إليو  ،كسمي الجناحاف جناحيف
ك ي
(ِ)
لميميما))
أف
الجن ػػاح ف ػػي الكج ػػو الث ػػاني يعن ػػي الجن ػػاح بعين ػػو  ،يعن ػػي ٌ
كجعمي ػػـ ى
الجن ػ ػػاح بعين ػ ػػو  ،في ػ ػػي إذف أكج ػ ػػو مختمق ػ ػػة
األكج ػ ػػو الثبلث ػ ػػة الباقي ػ ػػة ال تعن ػ ػػي ى
بطريقتيف  :بجعؿ الجناح بمعنييف مف معاني مجازاتو  ،كجعمو بمعنى مػرادؼ

مف مرادفاتو .

 -ٙالحبػػؿ  :ذكػػر أصػػحاب كتػػب الكج ػكه َّ
أف الحبػػؿ جػػاء فػػي الق ػرآف

الكريـ عمى خمسة أكجو ىي :
ٓ}

ُ-الحبؿ بعينو  :كقكلو تعالى ً ( :في ًجي ًػد ىىا ىحٍبػ هؿ ّْمػف َّم ىسود){المسػد :

ً ً
ِ-الق ػ ػ ػرآف  ،كقكلػ ػ ػػو تعػ ػ ػػالى ( :ك ٍ ً
ً
يعػ ػ ػػا){آؿ
اعتىصػ ػ ػ يػمكٍا بً ىحٍبػ ػ ػػؿ المٌػ ػ ػػو ىجم ن
ى
عمراف }َُّ :
ّ-األم ػػاف كالعي ػػد  ،كقكل ػػو تع ػػالى ( :إًالَّ بً ىحٍب ػ وػؿ ّْم ػ ٍػف المٌ ػ ًػو ىك ىحٍب ػ وػؿ ّْم ػ ىػف
الن ً
َّ
اس){آؿ عمراف  }ُُِ :أم عيد مف الناس .
(ُ ) المفردات ص َُٓ كعمدة الحفاظ ُ ّْٕ/كبصائر ذكم التمييز ََِْ/
(ِ ) مقاييس المغة ص ُٕٕ .
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الن ً
ْ-اإلسبلـ  :كقكلو تعالى ( :إًالَّ بً ىحٍب وؿ ّْم ٍف المٌ ًو ىك ىحٍب وؿ ّْم ىػف َّ
ػاس){آؿ
عمراف  }ُُِ :كحبؿ ا﵀ في ىذا المكضع ىك اإلسبلـ .
ب إًلى ٍي ػ ًػو ًم ػ ٍػف ىحٍب ػ ًػؿ
ٓ-ع ػػرؽ ف ػػي العن ػػؽ  ،كقكل ػػو تع ػػالى  ( :ىكىن ٍح ػ يػف أى ٍق ػ ىػر ي
(ُ)
اٍل ىكًر ًيد){ؽ }ُٔ :
((الحبؿ في التعارؼ  :ىػك المفتػكؿ مػف الميػؼ أك القطػف أك الصػكؼ
أك نحك ذلؾ)) (ِ) قاؿ الراغب (( :الحبؿ معركؼ قاؿ عز كجؿ ً ( :في ًجي ًػد ىىا
ىحٍبػ ػ هؿ ّْم ػػف َّم ىسود){المس ػػد  }ٓ :ك يش ػػبّْو ب ػػو م ػػف حي ػػث الييئ ػػة حب ػػؿ الكري ػػد كحب ػػؿ
العاتؽ  ،كالحبؿ المستطيؿ مف الرمؿ  ،كاستعير لمكصؿ كلكػؿ مػا ييتىكصَّػؿ بػو
ً ً ً
إل ػػى ش ػػيء  ،ق ػػاؿ ع ػػز كج ػػؿ ( :ك ٍ ً
يع ػػا){آؿ عمػ ػراف :
اعتىص ػ يػمكٍا بً ىحٍب ػػؿ المٌ ػػو ىجم ن
ى
َُّ} فحبمو ىك الذم معو التكصؿ بو إليو مف القرآف كالعقؿ كغيػر ذلػؾ ممػا
(ّ)

كق ػػاؿ الزمخش ػػرم فػ ػي قكل ػػو تع ػػالى :

ػمت ب ػػو أداؾ إل ػػى جػ ػكاره))
إذا اعتص ػ ى
(كا ٍعتى ً
ػيبل  ...كأف يك ػ ػػكف الحب ػ ػػؿ
ص ػ ػ يػمكٍا بً ىحٍب ػ ػ ًػؿ المٌ ػ ػ ًػو) ((يج ػ ػػكز أف يك ػ ػػكف تمث ػ ػ ن
ى
(ٓ)
(ْ)
استعارة)) ((كيستعار الحبؿ لمديف كالعيد))
فجعػػؿ الحبػػؿ بمعػػاني  :الق ػرآف  ،كاألمػػاف كالعيػػد  ،كاإلسػػبلـ  ،كعػػرؽ

العنؽ  ،كاف عمى سبيؿ التشبيو كالتمثيؿ كاالسػتعارة  ،أم  :ىػي لمحبػؿ معػاف

مجازية  ،ككجكه المفظ المشترؾ يجب أف تكػكف معػاني حقيقيػة غيػر مجازيػة ،
(ُ ) ينظر  :الكجكه كالنظػائر لمعسػكرم ص ُِْ ُِٓ-كالكجػكه كالنظػائر لمػدامغاني ص
ُُٖ كنزى ػػة األع ػػيف ص ٕٗ ٖٗ-كمنتخ ػػب قػ ػرة العي ػػكف ص ّٗ كبص ػػائر ذكم التميي ػػز
ِ. ِْٕ-ِْٔ/

(ِ ) نزىة األعيف ص ٕٗ
(ّ ) المفردات ص ُُِ .
(ْ ) الكشاؼ ُ. ّٖٔ/
(ٓ ) التحرير كالتنكير ّ.ُْٕ/
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كعندما جعؿ العسكرم الحبؿ في الكجو الثاني بمعنى القرآف في قكلو تعػالى :
ً ً ً
(ك ٍ ً
حببل لما فيػو مػف
يعا) قاؿ (( :أم  :بكتابو َّ ،
كسماه ن
اعتىص يمكٍا بً ىحٍبؿ المٌو ىجم ن
ى
(ُ)
تككيد الحجج كالبياف)) كقػاؿ الحمبػي (( :الحبػؿ معػركؼ  ،كجمعػو حبػاؿ ،
قاؿ تعالى ( :فىًإ ىذا ًح ىبالييي ٍـ){طو ... }ٔٔ :كمنو يس ّْمي كتاب ا﵀ حبؿ ا﵀  ،في
اعتى ً
ص يمكٍا بً ىحٍب ًػؿ المٌ ًػو))) (ِ) أم َّ :
أف الحبػؿ لػـ ييس َّػـ بػالقرآف بػؿ
قكلو تعالى  ( :ىك ٍ

يس ّْمي القرآف بالحبؿ  ،فاألكجػو المػذككرة ال يصػح أف تكػكف أكجينػا لمحبػؿ مػف
جيػػة ثانيػػة ؛ َّ
ألنيػػا تعػ ُّػد أكجينػػا مختمقػػة عػػف طريػػؽ د ارسػػتيا د ارسػػة معككسػػة ؛
يسـ الحبؿ بالقرآف  ،كالعيد  ،كاإلسبلـ  ،كعرؽ العنؽ  ،كمػا
فالقرآف الكريـ لـ ّْ
سمى ِّ
كبل مف ىذه األمكر األربعة بالحبؿ ،
فعؿ أصحاب كتب الكجكه  ،كاَّنما َّ
عمى سبيؿ المجاز  ،فيي إذف جميعيا كجو كاحد  ،كىػك الحبػؿ الػذم لػيس لػو

مف المعاني الحقيقيػة غيػر معنػاه المعػركؼ  ،كالػدليؿ عمػى ذلػؾ جعميػـ الحبػؿ

ألنػو يعنػي أف األكجػو األربعػة الباقيػة ال
في الكجو األكؿ يعني الحبػؿ بعينػو ؛ ٌ
تعن ػػي الحب ػػؿ بعين ػػو  ،في ػػي إذف أكج ػػو مختمىق ػػة اختيًمق ػػت بطريق ػػة جع ػػؿ الحب ػػؿ
بمعاني مجازاتو

-ٚالحمؿ  :ذكر أصحاب كتب الكجكه لمحمؿ في القرآف الكريـ

اثني عشر كجينا
اؿ لىيي ٍـ نًبًيُّيي ٍـ إً َّف ىآيةى يمٍم ًك ًو أىف
(كقى ى
األكؿ  :السَّكؽ  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
يأٍتًي يكـ التَّاب ي ً ً ً
كف
ى ى ي ي
كسى ىكآ يؿ ىى يار ى
كت فيو ىسك ىينةه ّْمف َّرّْب يك ٍـ ىكىبقَّيةه ّْم َّما تىىر ىؾ آ يؿ يم ى
تى ٍح ًمميوي اٍل ىمآلئً ىكةي){البقرة }ِْٖ :
ً
كف أ ٍىكىزىاريى ٍـ ىعمىى
(ك يى ٍـ ىي ٍحممي ى
الثاني  :في الذمة  ،كقكلو تعالى  :ى
ظييي ً
كف){األنعاـ }ُّ :
كرًى ٍـ أىالى ىساء ىما ىي ًزير ى

(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ُِٓ.
(ِ ) عمدة الحفاظ ُ.ّٔٗ/
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(حتَّى إً ىذا ىجاء أ ٍىم يرىنا
الثالث  :الحمؿ بمتف السفينة  ،كقكلو تعالى  :ى
اح ًم ٍؿ ًفييىا ًمف يك ٍّؿ ىزٍك ىج ٍي ًف اثٍىن ٍي ًف){ىكد  }َْ :أك اإلركاب
كر يقٍم ىنا ٍ
ىكفى ىار التَُّّن ي
ط ىغى اٍل ىماء ىح ىمٍم ىنا يك ٍـ ًفي
عمى السفف  ،كقكلو تعالى ( :إًَّنا لى َّما ى
اٍل ىج ًارىي ًة){الحاقة }ُُ :
الح ٍمؿ في البطف  ،كقكلو تعالى ( :المٌوي ىي ٍعمى يـ ىما تى ٍح ًم يؿ يك ُّؿ
الرابع  :ى
أينثىى){الرعد }ٖ :
(كتى ٍح ًم يؿ أىثٍقىالى يك ٍـ إًلىى ىبمىود
الخامس  :الحمؿ عمى الدكاب كقكلو تعالى  :ى
كنكٍا بالً ًغ ً
َّ
ؽ األىنفي ً
يو إًالَّ بً ًش ّْ
س){النحؿ }ٕ :
ل ٍـ تى يك ي ى
السادس  :األمر  ،أك بمعنى اإليجاب كاإللزاـ  ،أك العمؿ  ،كقكلو
ً
ًَّ
كىا ىك ىمثى ًؿ اٍل ًح ىم ًار ىي ٍح ًم يؿ
يف يح ّْمميكا التَّ ٍكىراةى ثيَّـ لى ٍـ ىي ٍحممي ى
(مثى يؿ الذ ى
تعالى  :ى
ًًَّ
ًَّ
آمينكا اتَّبً يعكا
يف ىكفىيركا لمذ ى
(كقىا ىؿ الذ ى
أٍ
يف ى
ىسفى نارا){الجمعة  }ٓ :كقكلو تعالى  :ى
ً
و
ًً
كف
يف ًم ٍف ىخ ى
ىسبًيمىىنا ىكٍل ىن ٍح ًم ٍؿ ىخ ى
ط ىاي ي
اىـ ّْمف ىش ٍيء إًَّنيي ٍـ لى ىكاذيب ى
ط ىايا يك ٍـ ىك ىما يىـ بً ىحامم ى
ً
ًً
ام ًة ىع َّما ىك يانكا
{ُِ} ىكلىىي ٍح ًممي َّف أىثٍقىالىيي ٍـ ىكأىثٍقى ن
اال َّم ىع أىثٍقىالي ٍـ ىكلىيي ٍسأىلي َّف ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى

كف){العنكبكت }ُّ-ُِ :
ىي ٍفتىير ى
ام ىأرىتيوي ىح َّمالىةى
(ك ٍ
السابع  :الحمؿ ما عمى الظير  ،كقكلو تعالى  :ى
اٍل ىحطى ًب){المسد }ْ :

(ك ىح ىممىيىا
اف إًَّنوي
األنس ي
ى
الثامف  :الحمؿ يعني القبكؿ  ،كقكلو تعالى  :ى
كما ىجييكنال){األحزاب  }ِٕ :أم  :كقبميا
اف ى
ىك ى
ظمي ن
ؾ ىعمىى
(كاٍل ىممى ي
التاسع  :الحمؿ يعني اإلمساؾ  ،كقكلو تعالى  :ى
ّْؾ فى ٍكقىيي ٍـ ىي ٍك ىمئًوذ ثى ىمانًىيةه){الحاقة  }ُٕ :أم  :يمسككف
ش ىرب ى
أ ٍىر ىجائًيىا ىكىي ٍح ًم يؿ ىع ٍر ى
العرش
ً
ام ىأرىتيوي ىح َّمالىةى
(ك ٍ
العاشر  :الح ٍمؿ بعينو  ،كقكلو تعالى  :ى
ط ًب){المسد  }ْ :كما قاؿ الدامغاني  ،أك حقيقة الحمؿ كما قاؿ
اٍل ىح ى

الفيركزآبادم
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ًَّ
يف إً ىذا
(كالى ىعمىى الذ ى
الحادم عشر  :المئكنة كالنفقة  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
ت الى أ ً
يض ًم ىف َّ
الد ٍم ًع
ىح ًممي يك ٍـ ىعمى ٍي ًو تىىكلَّكٍا َّكأ ٍ
ىج يد ىما أ ٍ
ىما أىتى ٍك ىؾ لًتى ٍح ًممىيي ٍـ يقٍم ى
ىعييينيي ٍـ تىف ي
َّ
ً
كف){التكبة }ِٗ :
ىح ىزننا أىال ىي ًج يدكٍا ىما يينفقي ى
األحم ً
اؿ
(كأ ٍيك ي
الح ٍمؿ يعني ى
الثاني عشر  :ى
الت ٍ ى
الحىبؿ  ،كقكلو تعالى  :ى
ض ٍع ىف ىح ٍممىيي َّف){الطبلؽ  }ْ :كقكلو تعالى ( :فى ىح ىممىتٍوي){مريـ }ِِ :
ىجمييي َّف أىف ىي ى
أى
(ٔ)
أم  :حبمت بو  ،أك حمؿ الكالدة  ،كبمعنى الكلد في الرحـ
قاؿ الخميؿ (( :كالحمؿ (بفتح الحاء)  :ما في البطف  ،ك ً
الح ٍمؿ
ىٍ
أما حمؿ الشجر  ،فيقاؿ  :ما ظير فيك
(بكسر الحاء)  :ما عمى الظير  ،ك َّ
ًح ٍمؿ  ،كما بطف فيك ىح ٍمؿ))(ٕ) كقاؿ ابف فارس (( :الحاء كالميـ كالبلـ أصؿ
كاحد ُّ
الح ٍمؿ ما
يد عمى إقبلؿ الشيء  ،يقاؿ :
ي
حممت الشيء أحممو ىح ٍم نبل  ،ك ى
كاف في بطف  ،أك عمى رأس شجرة يقاؿ  :امرأة حامؿ كحاممةَََكحميؿ

فأما قكلو  :األحماؿ  ،كىـ مف بني يربكع ،
السيؿ  :ما يحممو مف غثائوَََ َّ

كىـ ثعمبة  ،كعمرك  ،كالحارثَََفيقاؿ َّ :
أميـ حممتيـ عمى ظير في
إف َّ

بعض أياـ الفزع)) (ٖ) كقاؿ الراغب (( :فقيؿ في األثقاؿ المحمكلة في الظاىر
 ،كالشيء المحمكؿ عمى الظير ًح ٍمؿ  ،كفي األثقاؿ المحمكلة في الباطف
ىح ٍمؿ  ،كالكلد في البطف  ،كالماء في السحاب  ،كالثمرة في الشجر  ،تشبيينا
بح ٍمؿ المرأة))
ى

(ٗ)

(ُ ) ينظػػر  :كجػػكه القػرآف لمحيػػرم ص ُٕٗكالكجػػكه كالنظػػائر لمػػدامغاني ص ُُْٖٖٓ-
كبصائر ذكم التمييز َِّٓ-َِٓ/
(ِ ) العيف ص ُِْ
(ّ ) مقاييس المغة ص ِِٕ
(ْ ) المفردات ص ُّٖ
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فداللة الحمؿ كما ترل  ،ككما بيَّنيا أىؿ المغة  ،كاحدة ككاضحة  ،ال

لبس فييا  ،فمف أيف أتى أىؿ الكجكه بالكجكه االثني عشر  ،لك لـ يكف ىناؾ

أيضا جع يؿ الحمؿ في الكجو العاشر
اختبلؽ كتحريؼ ؟! كالدليؿ عمى ذلؾ ن
أف الكجكه الباقية ال تعني الحمؿ بعينو فيي
يعني الحمؿ بعينو  ،فيذا يعني ٌ
إذف كجكه مختمقة اختمقكىا بخمس طرائؽ :

الح ٍمؿ في الكجو السادس بمعنى
األكلى  :طريقة المجاز  :فقد جعمكا ى
األمر  ،أك اإليجاب كاإللزاـ  ،أك العمؿ  ،في قكلو تعالى ( :فىًإَّن ىما ىعمى ٍي ًو ىما
ً
ًَّ
كىا
يف يح ّْمميكا التَّ ٍكىراةى ثيَّـ لى ٍـ ىي ٍحممي ى
(مثى يؿ الذ ى
يح ّْم ىؿ ىك ىعمىٍي يكـ َّما يح ّْمٍمتي ٍـ) كقكلو تعالى  :ى
ًًَّ
ىكمثى ًؿ اٍل ًحم ًار ي ٍح ًم يؿ أىسفىارا) كقكلو تعالى ( :كقى ى ًَّ
آمينكا
ى ى
يف ىكفىيركا لمذ ى
اؿ الذ ى
ٍ ن
يف ى
ى
ى
اممً ً
ً
ً
اىـ ّْمف ىش ٍي وء إًَّنيي ٍـ
يف م ٍف ىخطى ىاي ي
اتَّبً يعكا ىسبًيمىىنا ىكٍل ىن ٍحم ٍؿ ىخطى ىايا يك ٍـ ىك ىما يىـ بً ىح ى
ً
ً
ًً
ام ًة ىع َّما
كف {ُِ} ىكلىىي ٍح ًممي َّف أىثٍقىالىيي ٍـ ىكأىثٍقى ن
لى ىكاذيب ى
اال َّم ىع أىثٍقىالي ٍـ ىكلىيي ٍسأىلي َّف ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
الحمؿ كما تقدـ مف تعريفو َّأنو يككف في األجساـ  ،كلـ
ىك يانكا ىي ٍفتىير ى
كف) ك ٍ
مجاز  ،كالمجاز يبنى عمى الحقيقة ،
نا
ستعمؿ في األمكر المعنكية ٌإال
يي ى
كالحقيقة ثابتة ال تتغير  ،كالمجاز ال يمكف تحديد لفظو  ،حتى جاز تعدد

مرادفاتو  ،لذلؾ أجازكا أف يككف بمعنى األمر  ،أك اإليجاب  ،أك اإللزاـ ،

كجاز أف يككف بمعاني أيخر كالتفكيض  ،أك التككيؿ  ،أك التكميؼ  ،كالعمؿ

 ،كالضماف  ،كىذا ما جاء في التفسير  ،قاؿ الزمخشرم في تفسير قكلو
َّ
تعالى ( :فىًإَّن ىما ىعمىٍي ًو ىما يح ّْم ىؿ ىك ىعمى ٍي يكـ َّما يح ّْمٍمتي ٍـ)
((فإف الرسكؿ ليس عميو إالٌ
حممو ا﵀  ،ككمَّفو بو مف أداء الرسالة  ،فإذا َّأدل فقد خرج عف عيدة
ما َّ
أما أنتـ فعميكـ ما كمّْفتـ مف التمقي كالقبكؿ كاإلذعاف)) (ٔ) كقاؿ في
تكميفو  ،ك َّ
ً
ًَّ
كىا ىك ىمثى ًؿ اٍل ًح ىم ًار
يف يح ّْمميكا التَّ ٍكىراةى ثيَّـ لى ٍـ ىي ٍحممي ى
(مثى يؿ الذ ى
تفسير قكلو تعالى  :ى

(ُ ) الكشاؼ ِّْْ/
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ً
(ح ّْمميكا التَّ ٍكىراةى) يكمّْفكا عمميا كالعمؿ بيا (ثيَّـ لى ٍـ
ىسفى نارا) (( :كمعنى ي
ىي ٍحم يؿ أ ٍ
(ٔ)
ً
كىا) ثـ لـ يعممكا بيا َّ ،
فكأنيـ لـ يحممكىا))
ىي ٍحممي ى
(ح ّْمميكا التَّ ٍكىراةى) يع ًيد بيا إلييـ  ،ك يكمّْفكا
كقاؿ ابف عاشكر (( :كمعنى ي
ّْ
تصرؼ منو عمى ىذا المعنى
الحمؿ كما َّ
بما فييا فمـ يفكا بما يكمفكا  ،كاطبلؽ ٍ
استعارة بتشبيو إيكاؿ األمر بحمؿ ً
الح ٍمؿ عمى ظير الدابة  ،كبذلؾ كاف
أسفار تمثيبلن لممعنى المجازم بالمعنى الحقيقي ،
نا
تمثيؿ بحاؿ الحمار يحمؿ
(ٕ)
ط ىايا يك ٍـ ىك ىما يىـ
(كٍل ىن ٍح ًم ٍؿ ىخ ى
كىك مف لطائؼ القرآف)) كقاؿ في قكلو تعالى  :ى
ً
و
ًً
كف) ((كالحمؿ مجاز تمثيمي لحاؿ
يف ًم ٍف ىخ ى
ط ىاي ي
اىـ ّْمف ىش ٍيء إًَّنيي ٍـ لى ىكاذيب ى
بً ىحامم ى
الممتزـ بمشقة غيره بحاؿ مف يحمؿ متاع غيره  ،فيؤكؿ إلى معنى الحمالة

كالضماف))

(ٖ)

كالتحريؼ الحاصؿ الذم قد يككف خفيِّا غير ظاىر  ،ىك َّأنيـ جعمكا

الحمؿ الذم ىك لفظ مجازم بمعنى اإللزاـ  ،كالمراد جعؿ اإللزاـ بمعنى

الحمؿ  ،فقمبكا المعنى في باب المجاز  ،ذلؾ بجعؿ المجاز بمعنى الحقيقة ،

كالمراد جعؿ الحقيقة بمعنى المجاز
كج ًعؿ الحمؿ في الكجو الثامف بمعنى القبكؿ في قكلو تعالى ( :إًَّنا
ي
ض ىنا األم ىانةى عمىى الس ً
ض كاٍل ًج ىب ً
ات ك ٍ ً
اؿ فىأ ىىب ٍي ىف أىف ىي ٍح ًمٍم ىنيىا ىكأى ٍشفى ٍق ىف
ىع ىر ٍ
ى
ى
ى
األر ى
َّم ىاك ى
كما ىجييكنال) ىك ىج ٍع يؿ حمؿ الشيء بمعنى قبكلو
ًم ٍنيىا ىك ىح ىممىيىا
اف ى
اف إًنَّوي ىك ى
األنس ي
ى
ظمي ن
الشيء  :أخذه أك رضي بو(ٗ) كالمعنى كما جاء
مجاز  ،أم  :كقبميا كقبؿ
ى

في كتب التفسير َّ
أف المقصكد باألمانة طاعة ا﵀ كفرائضو التي فرضيا عمى
(ُ ) الكشاؼ ُْٖٓ/
(ِ ) التحرير كالتنكير ُِِٖٗ-ُُٗ/
(ّ ) التحرير كالتنكير َُِْْ/
(ْ ) ينظر  :لساف العرب ُُِٓ/
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عباده  ،كما فييا مف أكامر كنكاه  ،عرض ا﵀ األمانة بيذا المعنى عمى

السماكات كاألرض كالجباؿ  ،عمى ىأنيـ إذا أدكىا أثابيـ  ،كاف ضيعكىا
عذبيـ  ،فقاؿ َّ
أتحممف ىذه األمانة بما فييا ؟ قمف  :كما فييا ؟ قاؿ :
ليف :
ٌ

َّ
َّ
أحسنتف جكز َّ
َّ
رب  ،نحف
عصيتف
يتف  ،كاف
إف
عكقبتف  ،فقمف  :ال يا ٌ
يقمف
مسخرات ألمرؾ  ،ال نريد ثك نابا كال ن
عقابا  ،كقمف ذلؾ خكفنا كخشية أف ال ى
َّ
َّ
اما  ،كلك
نا
عمييف
بيف  ،ال معصية كمخالفة  ،ككاف العرض
تخيير ال إلز ن
َّ
(كأى ٍشفى ٍق ىف ًم ٍنيىا) أم  :خفف مف األمانة أف ال
ألزميف لـ يمتنعف مف حمميا ى
َّ
اف) يعني آدـ عميو السبلـ  ،فقاؿ يا
(ك ىح ىممىيىا
يؤدينيا
األنس ي
ى
فيمحقيف العذاب ى
عرضت األمانة عمى أىؿ السماكات كالجباؿ فمـ تطقيا فيؿ أنت
آدـ  :إني
ي
رب كما فييا  ،قاؿ  :إف أحسنت جكزيت  ،كاف
آخذىا بما فييا ؟ فقاؿ  :يا ٌ

أسأت عكقبت  ،فتحمميا آدـ عميو السبلـ  ،فما كاف بيف أف تحمميا كبيف أف
أ ً
يخرج مف الجنة إالَّ مقدار ما بيف الظير كالعصر  ،كالمقصكد مف ىذا

التمثيؿ َّ
بمغت مف عظميا كثقؿ محمميا َّأنيا
أف األمانة التي حمميا اإلنساف
ٍ
أشده أف يتحمميا كيستق ٌؿ
يع
رضت عمى أعظـ ما خمؽ ا﵀ مف األجراـ كأقكاه ك ٌ
ٍ
تتحمميا كتستقؿ بيا كأشفقف منيا  ،كحمميا اإلنساف عمى ضعفو
بيا فأبت أف َّ
كرخاكة قكتو

(ٔ)

فيذا المعنى كىذا التفسير ىؿ تصمح لو غير داللة الحمؿ ؟!

الثانية  :جعؿ المفظ بمعنى ما يمزـ منو معناه  ،أك بمعنى الزـ مف
لكازمو  :فقد يج ًعؿ الحمؿ في الكجو األكؿ بمعنى السكؽ  ،في قكلو تعالى :
(تى ٍح ًمميوي اٍل ىمآلئً ىكةي){البقرة  }ِْٖ :كسكؽ الشيء يمزـ منو حممو  ،حقيقة أك
مجاز  ،كالحمؿ ىنا ال َّ
بد منو  ،فإذا كانت المبلئكة تسكؽ التابكت فمف ذا
نا
الذم كاف يحممو ؟! لذلؾ ((قاؿ المفسركف  :كانت المبلئكة تحمؿ تابكت بني

(ُ ) ينظػػر  :جػػامع البيػػاف لمطبػػرم ِِ ْٔ/كالكسػػيط لمكاحػػدم ّ ْٖٓ-ْْٖ/كالكشػػاؼ
لمزمخشرم ّ ْٕٓ/كالمباب في عمكـ الكتاب ُٕٓٓٗ/
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إسرائيؿ فكؽ العسكر  ،كىـ يقاتمكف العدك  ،فإذا سمعكا مف التابكت صيحة
(ٔ)

استيقنكا النصر))

((كقاؿ ابف عباس  :جاءت المبلئكة بالتابكت تحممو بيف

السماء كاألرض  ،كىـ ينظركف إليو  ،حتى كضعتو عند طالكت)) (ٕ) كأجاز

أيضا إلى داللة
الطبرم كغيره الكجو المذككر ككجينا آخر  ،لكنيـ أرجعكه ن
الحمؿ قاؿ الطبرم (( :اختمؼ أىؿ التأكيؿ في صفة حمؿ المبلئكة ذات
التابكت  ،فقاؿ بعضيـ  :معنى ذلؾ  :تحممو المبلئكة بيف السماء

كاألرضَََكقاؿ آخركف  :معنى ذلؾ  :تسكؽ المبلئكة الدكاب التي تحممو
قكؿ مف قاؿ  :حممت
التابكت المبلئكةي
ى
اٍل ىمآلئً ىكةي) كلـ يقؿ  :تأتي بو المبلئكة ،

 ،كأكلى القكليف في ذلؾ بالصكاب ،
ً
؛ كذلؾ َّ
أف تعالى ذكره قاؿ ( :تى ٍحمميوي
جرتو البقر عمى عجمة  ،كاف كانت المبلئكة ىي سائقتيا  ،فيي غير
كما َّ
حاممتو ؛ َّ
ألف الحمؿ المعركؼ ىك مباشرة الحامؿ بنفسو حمؿ ما حمؿ  ،أك
بأف كاف حممو عف سببو))

(ٖ )

قالمراد مف الحمؿ في اآلية في كبل القكليف

الحمؿ بعينو ؛ َّ
ألف الحامؿ ىك مف باشر حمؿ الشيء بنفسو  ،أك مف كاف
السبب في حممو  ،كىذا ما عميو المفسركف  ،قاؿ الزجاج (( :فكضعكه عمى

ثكريف فيما يقاؿ  ،كقيؿ معنى  :تحممو المبلئكة َّ :إنيا تسكؽ الثكريف ،
كجائز أف يقاؿ في المغة  :تحممو المبلئكة  ،كاَّنما كانت تسكؽ ما يحممو
(ٗ)

سببا لحممو))
(الثكراف) كما تقكؿ :
ي
حممت متاعي إلى مكة  ،أم  :كنت ن
كقاؿ ابف الجكزم (( :في كيفية مجيء المبلئكة بو قكالف  ،أحدىما ٌ :أنيا
جاءت بو بأنفسياَََتحممو بيف السماء كاألرض  ،كالثاني َّ :
أف المبلئكة

(ُ ) الكسيط لمكاحدم ُّٓٗ/
(ِ ) البحر المحيط ُِْٗ/
(ّ ) جامع البياف ِّٕٔ-ّٕٓ/
(ْ ) معاني القرآف كاعرابو لمزجاج ُِِٖ/
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جاءت بو عمى عجمة كثكريف  ،فعمى القكؿ األكؿ  ،يككف معنى تحممو  :تيًقمُّو

 ،كعمى الثاني  ،يككف حمميا إياه تىسب ىُّبيا في حممو  ،قاؿ الزجاج :
سببا في
حممت
((يجكز في المغة أف يقاؿ :
ي
الشيء  :إذا كنت ن
ى
حممو)) (ٔ) ((كأضيؼ الحمؿ إلى المبلئكة في القكليف ؛ َّ
شيئا
ألنو مف حفظ ن
في الطريؽ  ،جاز أف يكصؼ َّ
بأنو حمؿ ذلؾ الشيء  ،كاف لـ يحممو  ،كقكؿ
حممت األمتعة إلى زيد  :إذا حفظيا في الطريؽ  ،كاف كاف الحامؿ
القائؿ :
ي
غيره)) (ٕ) ففي كبل الكجييف أريد مف الحمؿ الحمؿ بعينو ؛ َّ
إما
ألف ((الحمؿ َّ
(ٖ)

فجعؿ الحمؿ

مجاز عمى حد قكليـ  :حمؿ زيد متاعي إلى مكة))
نا
حقيقة أك
بمعنى السكؽ عمى َّأنو يعنيو بعينو تحريؼ لداللتو  ،كعدـ اإلشارة إلى الكجو
اآلخر خيانة عممية في التفسير

كجعمكا الحمؿ في الكجو الحادم عشر بمعنى المئكنة كالنفقة  ،في
ًَّ
ت الى أ ً
ىح ًممي يك ٍـ
ىج يد ىما أ ٍ
يف إً ىذا ىما أىتى ٍك ىؾ لًتى ٍح ًممىيي ٍـ يقٍم ى
(كالى ىعمىى الذ ى
قكلو تعالى  :ى
َّ
ً
ً
يض ًم ىف َّ
كف) كالمئكنة
ىعمى ٍي ًو تى ىكلَّكٍا َّكأ ٍ
ىعييينيي ٍـ تىف ي
الد ٍم ًع ىح ىزننا أىال ىي ًج يدكٍا ىما يينفقي ى
كالنفقة مف لكازـ الحمؿ  ،كالمعنى  :كال إثـ عمى الذيف إذا ما جاؤكؾ يطمبكف
اب
أف تعينيـ إلى الجياد  ،ى
قمت ليـ  :ال أجد ما أحممكـ عميو مف الدك ٌ
( ٗ)
أيضا يعني
الحمؿ ىنا ن
كالنعاؿ لتحممكا عمييا أنفسكـ كسبلحكـ كأمتعتكـ ك ٍ
الحمؿ بعينو ؛ َّ
((الحمؿ ييطمؽ عمى إعطاء ما يي ٍح ىمؿ عميوَََأم  :ما
ألف
ٍ
يركبكنو  ،كيحممكف عميو سبلحيـ كمؤنيـ مف اإلبؿ))

(٘)

(ُ ) زاد المسير ُِْٓ/
(ِ ) المباب في عمكـ الكتاب ِْٕٓ/
(ّ ) ركح المعاني لآللكسي َُٓٔ/
(ْ ) ينظر  :جامع البياف َُ ِّٗ-ِّٖ/كزاد المسير ّ ّٕٔ/كفتح القدير َِِٓ/
(ٓ ) التحرير كالتنكير ََُُٖ/
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المقدرة  :فقد يج ًعؿ الحمؿ في الكجو الثالث
الثالثة  :طريقة اإلضافة
ٌ
بمعنى  :الحمؿ بمتف السفينة  ،أك اإلركاب عمى السفف  ،في قكلو تعالى :
ى ً
اح ًم ٍؿ ًفييىا ًمف يك ٍّؿ ىزٍك ىج ٍي ًف اثٍىن ٍي ًف) كقكلو
كر يقٍم ىنا ٍ
(حتَّى إ ىذا ىجاء أ ٍىم يرىنا ىكفى ىار التَُّّن ي
تعالى ( :إً َّنا لى َّما طى ىغى اٍل ىماء ىح ىمٍم ىنا يك ٍـ ًفي اٍل ىج ًارىي ًة)
ً
الح ٍمؿ في البطف  ،في قكلو تعالى :
كجعؿ في الكجو الرابع بمعنى  :ى
ي
(المٌوي ىي ٍعمى يـ ىما تى ٍح ًم يؿ يك ُّؿ أينثىى)
كج ًعؿ في الكجو الخامس بمعنى  :الحمؿ عمى الدكاب في قكلو
ي
َّ
ً
ً
ً
ً
و
ً
ؽ األىنفي ً
كنكٍا ىبالغيو إًال بًش ّْ
س)
(كتى ٍحم يؿ أىثٍقىالى يك ٍـ إًلىى ىبمىد لَّ ٍـ تى يك ي
تعالى  :ى
كج ًعؿ في الكجو السابع بمعنى  :الحمؿ ما عمى الظير  ،في قكلو
ي
ام ىأرىتيوي ىح َّمالىةى اٍل ىحطى ًب)
(ك ٍ
تعالى  :ى

تكػػرر الحمػػؿ  ،كمػػا تػػرل  ،فػػي ىػػذه األكجػػو األربعػػة  ،بمفظػػو كمعنػػاه ،

أمػػا األكجػػو فيػػي معػػاني أشػػباه الجمػػؿ التػػي تعػػدل الييػػا
كىػػك الحمػػؿ بعينػػو َّ ،

بحرؼ الجػر ال معػاني الحمػؿ  ،كالتحريػؼ الحاصػؿ باتبػاع ىػذه الطريقػة َّأنيػـ
لـ يجعمكا الحمؿ بمعناه بؿ بمعاني ما تعدل اليو مف أجؿ اختبلؽ الكجكه

الرابعة  :عدـ تحرم الصكاب كالدقة في التفسير كالتعبير  :فقد يج ًع ىؿ
ً
كف
(ك يى ٍـ ىي ٍحممي ى
الحمؿ في الكجو الثاني بمعنى  :في الذمة  ،في قكلو تعالى  :ى
أ ٍىكىزىاريى ٍـ ىعمىى ظييي ً
كف) كىك كجو غير محدد الداللة ،
كرًى ٍـ أىالى ىساء ىما ىي ًزير ى
كتقدـ َّ
أف الدليؿ عند أصحاب كتب الكجكه عمى صحة الكجو الذم ينسبكنو
لمفظ ىك صحة كقكعو مكقعو  ،كىنا ال يصح ؛ َّ
ألنو ال يصح أف تككف اآلية
بتقدير  :كىـ في الذمة أكزارىـ عمى ظيكرىـ  ،كالذم جاء في التفسير َّ
أف

الح ٍمؿ بعينو  ،قاؿ الطبرم (( :قاؿ تعالى ذكره :
الحمؿ في اآلية يعني ى
(عمىى ظييي ً
كرًى ٍـ) َّ
ألف الحمؿ قد يككف عمى الرأس  ،كالمنكب  ،كغير ذلؾ ،
ى

فبيَّف مكضع حمميـ ما يحممكف مف ذلؾ  ،كذكر َّ
أف حمميـ أكزارىـ يكمئذ

عمى ظيكرىـَََعف الس ّْ
ُّدم  ،قاؿ  :ليس مف رجؿ ظالـ  ،يمكت فيدخؿ
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منتف الريح  ،عميو ثياب دنسة
قبره ٌإال جاء رجؿ قبيح الكجو  ،أسكد المكف ٌ ،
أقبح كجيىؾ ! قاؿ  :كذلؾ
 ،حتى يدخؿ معو قبره  ،فإذا رآه قاؿ لو  :ما ى

يحؾ ! قاؿ  :كذلؾ كاف عممؾ ِّ
منتنا ،
أنتف ر ى
كاف عممؾ ن
قبيحا  ،قاؿ  :ما ى
ثيابؾ ! قاؿ  :فيقكؿ َّ :
أنت
دنسا  ،قاؿ  :مف ى
أدنس ى
إف عممؾ كاف ن
قاؿ  :ما ى

عث يكـ القيامة  ،قاؿ لو :
؟ قاؿ  :أنا عممؾ  ،فيككف معو في قبره  ،فإذا يب ى
فأنت اليكـ تحممني  ،قاؿ :
كنت أحممؾ في الدنيا بالمذات كالشيكات  ،ى
ّْإني ي

(ك يى ٍـ
فيركب عمى ظيره  ،فيسكقو حتى يدخمو النار  ،فذلؾ قكلو تعالى  :ى
(ٔ)
ً
كف أ ٍىكىزىاريى ٍـ ىعمىى ظييي ً
الح ٍمؿ بعينو كجعمو بمعنى
كرًى ٍـ) فالحمؿ يعني ى
ىي ٍحممي ى
آخر تحريؼ لداللتو
كج ًعؿ الحمؿ في الكجو التاسع بمعنى اإلمساؾ  ،في قكلو تعالى :
ي
ّْؾ فى ٍكقىيي ٍـ ىي ٍك ىمئًوذ ثى ىمانًىيةه) أم  :يمسككف
ش ىرب ى
(كاٍل ىممى ي
ؾ ىعمىى أ ٍىر ىجائًيىا ىكىي ٍح ًم يؿ ىع ٍر ى
ى
العرش  ،كجعؿ الحمؿ بمعنى ىذا الكجو تحريؼ ظاىر لداللتو ؛ َّ
ألف جعؿ
اآلية بتقدير  :كيمسؾ عرش ربؾ  ،يعني َّ :أنيـ كانكا يقبضكف العرش

بأيدييـ  ،كىك معنى غير مراد  ،كقد ال يصح  ،كما َّأنو يجرد الحمؿ مف
داللتو المرادة  ،فمف الكاضح ِّ
جدا َّ
ش
(كىي ٍح ًم يؿ ىع ٍر ى
أف المراد مف قكلو تعالى  :ى
ّْؾ) الحمؿ بعينو  ،كىذا ما أجمع عميو أىؿ التفسير  ،حتى َّإنيـ لـ يشيركا
ىرب ى
(ٕ)
ؾ) عمى رؤكسيـ))
ش ىرّْب ى
(((كىي ٍح ًم يؿ ىع ٍر ى
إلى معنى اإلمساؾ  ،قاؿ مقاتؿ  :ى
كقاؿ الزجاج (( :يركل ثمانية أمبلؾ  ،أرجميـ في تخكـ األرض السابعة ،
(ٖ)
((كىي ٍح ًم يؿ
:
احدم
ك
ال
كقاؿ
كالعرش فكؽ رؤكسيـ  ،كىـ مطرقكف يمسبّْحكف))
ى
(ُ ) جػ ػ ػػامع البيػ ػ ػػاف ٕ َُِ-َِٗ/كينظػ ػ ػػر  :الكسػ ػ ػػيط لمكاحػ ػ ػػدم ِ ِْٔ/كزاد المسػ ػ ػػير
ِِّ-ُِ/
(ِ ) تفسير مقاتؿ ِّّٗ/
(ّ ) معاني القرآف كاعرابو ٓ ُٔٗ/كينظر  :الكشاؼ لمزمخشرم َْٓٗ/
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ّْؾ فى ٍكقىيي ٍـ ىي ٍك ىمئًوذ ثى ىمانًىيةه) فكؽ رؤكسيـ  ،يعني الحممة))
ش ىرب ى
(ع ٍر ى
ى
(ٕ)
في قكلو (فى ٍكقىيي ٍـ) لممبلئكة الحممة))

(ٔ)

((كالضمير

الح ٍمؿ في
الخامسة  :جعؿ المفظ بمعنى مرادفو  :فقد جعؿ الدامغاني ى
األحم ً
ىجمييي َّف
(كأ ٍيك ي
اؿ أ ى
الكجو الثاني عشر بمعنى ى
الت ٍ ى
الحىبؿ  ،في قكلو تعالى  :ى

ض ٍع ىف ىح ٍممىيي َّف) كقكلو تعالى ( :فى ىح ىممىتٍوي) أم  :حبمت بو
أىف ىي ى
قاؿ ابف فارس (( :الحاء كالباء كالبلـ أصؿ ُّ
يدؿ عمى امتداد الشيء

أف األياـ ُّ
الح ٍمؿ ؛ كذلؾ َّ
تمتد
الحىبؿ  ،كىك ى
حمؿ عميوَََكمف الباب ى
 ،ثـ يي ى
بو)) (ٖ) كىذا ما ذىب إليو ابف فارس  ،كقاؿ األزىرم  :عف ((ابف األعرابي
الحىبؿ  :انتفاخ البطف مف كؿ الشراب كالنبيذ كالماء كغيره ،
عف المفضؿ  :ى
(ٗ)
((فالحىبؿ :
كرجؿ ىح ٍببلف  ،كامرأة ىحببلنة  ،كبو يس ّْمي ىح ٍمؿ المرأة ىح ىببلن))
ى
كحبً ىؿ مف الشراب  :امتؤل  ،كرجؿ ىحببلف  ،كامرأة ىحبمى  :ممتمئاف
االمتبلء  ،ى

مف الشراب  ،كقاؿ أبك حنيفة َّ :إنما ىك رجؿ يح ٍببلف  ،كامرأة
(٘)
الح ٍمؿ ؛ كىك مف ذلؾ َّ
ألنو امتبلء الرحـ))
الحىبؿ  :ى
يحٍبمىَََك ى
الح ٍمؿ يس ّْمي ىح ٍمبلن ؛ َّ
فأىؿ المغة بيَّنكا َّ
ألف صاحبو يحممو عمى
أف ى
الحىبؿ  ،ىك االمتداد كما قاؿ ابف فارس  ،كالصحيح
ظير أك في بطف  ،ك ى
كس ّْمي ىحىبؿ المرأة النتفاخ بطنيا  ،كالقرآف الكريـ
كما يبدك َّأنو ىك االنتفاخ  ،ي

الحظ أك راعى أك أراد األصؿ األكؿ كصفتو  ،كلـ يرد الثاني  ،كلذلؾ

الحىبؿ  ،في قكلو
استعمؿ القرآف الكريـ لفظ الحمؿ  ،كلـ يستعمؿ لفظ ى
(ُ ) الكسيط ّْْٓ/
(ِ ) المحرر الكجيز البف عطية ٓ ّٓٗ/كينظر  :أنكار التنزيؿ لمبيضاكم ُِْٓ/
(ّ ) مقاييس المغة ص ِّٕ
(ْ ) تيذيب المغة ُّّٕ/
(ٓ ) المحكـ كالمحيط األعظـ البف سيده ّ ِٓٗ/كينظر  :لساف العرب ِّْ-ِِ/
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األحم ً
ض ٍع ىف ىح ٍممىيي َّف) فداللة الحمؿ أقكل مف
(كأ ٍيك ي
ىجمييي َّف أىف ىي ى
اؿ أ ى
الت ٍ ى
تعالى  :ى
دائما كضعو لتستريح مف
انتفاخ البطف  ،ك ٌ
ألف فيو ثقبلن  ،كصاحبتو تنتظر ن

مشقة ىحمميا كثقمو  ،كالقرآف الكريـ حدد األجؿ بكضع الحمؿ  ،فكيؼ يصح
حبميف ؟! َّ
َّ
ألف
أجميف أف يضعف
أف يككف المراد كالمعنى  :كأكالت األحباؿ
ى
تكضع ىي األحماؿ كليست األحباؿ  ،ككذلؾ قكلو تعالى ( :فى ىح ىممىتٍوي)
التي
ى
تكك ىف في بطنيا  ،كالدليؿ عمى َّ
الحمؿ
كالياء عائدة عمى الكلد الذم َّ
أف المراد ٍ
الحبؿ صيغة الفعؿ ؛ َّ
ألنو يقاؿ  :حممتو  ،كال يقاؿ  :حبمتو  ،بؿ
كليس ى
الصحيح أف يقاؿ  :حبمت منو أك بو  ،أم  :انتفخت بطنيا بسبب حمميا

الحىبؿ يي ُّ
عد تحريفنا لداللة األصؿ الذم ابتغاه النص
الح ٍمؿ بمعنى ى
فجعؿ ى
القرآني .

سمى
مثبل َّأنو َّ
كالقرآف يذكر المفظ لما يدؿ عميو في األصؿ مف ذلؾ ن

جنينا عندما أراد داللة
مبل لما تقدـ ذكره  ،كقد َّ
الكلد في بطف ّْ
أمو ىح ن
سماه ن
أصمو  ،كىك َّ
أف الجنيف جاء مف ّْ
الجف الذم يعني االستتار  ،كقد كرد بيذا
َّؾ
المعنى في مكضع كاحد كىك قكلو تعالى  ( :ىذلً ىؾ ىمٍبمى يغييـ ّْم ىف اٍل ًعٍمًـ إً َّف ىرب ى
اىتى ىدل {َّ} ىكلًمَّ ًو ىما ًفي
ىعمى يـ بً ىم ًف ٍ
ض َّؿ ىعف ىسبًيمً ًو ىك يى ىك أ ٍ
يى ىك أ ٍ
ىعمى يـ بً ىمف ى
ض لًي ٍج ًزم الًَّذيف أىساؤكا بًما ع ًمميكا كي ٍج ًز ًَّ
ً
الس ً
ىح ىسينكا
يف أ ٍ
ى ىي ى ى
م الذ ى
ىى ى
األر ً ى ى
َّم ىاكات ىك ىما في ٍ
ى
ش إً ٌال المَّمـ إً َّف رب ى ً
بًاٍلحس ىنى {ُّ} الًَّذيف ي ٍجتىنًبكف ىكبائًر األثًٍـ كاٍلفىك ً
اح ى
يٍ
ى
ى ى ي ى ى ى
َّؾ ىكاسعي
ىى
ى ى
ض كًا ٍذ أىنتيـ أ ً
ًً
ىعمىـ بً يك ٍـ إً ٍذ أىن ىشأى يكـ ّْم ىف ٍ ً
ىجنَّةه ًفي يبطي ً
يميىاتً يك ٍـ
كف أ َّ
ٍ
اٍل ىم ٍغف ىرة يى ىك أ ٍ ي
األر ى
ىعمى يـ بً ىم ًف اتَّقىى){النجـ  }ِّ-َّ :كالسياؽ كاضح َّأنو
فىبل تيىزُّككا أىنفي ىس يك ٍـ يى ىك أ ٍ
أراد ىذا األصؿ  ،كىك معنى االستتار َّ ،أنو سبحانو يعمـ ما ظير كما استتر

كالدليؿ القاطع عمى َّ
الحمؿ ليس مف األلفاظ المشتركة ىج ٍع يؿ
أف
ٍ
الحمؿ في الكجو العاشر يعني
ام ىأرىتيوي
(ك ٍ
ٍ
ٍ
الحمؿ بعينو  ،في قكلو تعالى  :ى
ط ًب) كما قاؿ الدامغاني  ،أك حقيقة الحمؿ كما قاؿ الفيركزآبادم ؛
ىح َّمالىةى اٍل ىح ى
لمحمؿ معنى مستقبلن خاصِّا بو ُّ ،
ار َّ
ألف ىذا يعني َّ
َّ
بأف
كيعد اعت ارفنا كاقرنا
أف ٍ
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يخر ،
الحمؿ بعينو  ،بؿ تعني معاني أ ى
معاني الكجكه المنسكبة إليو ال تعني ٍ
كىي التي يعبّْر عنيا بألفاظيا  ،فجعؿ الباب بمعاني الكجكه المذككرة ال يي ُّ
عد
ظاىر فحسب  ،بؿ يي ُّ
عد تحريفنا قد أ ًيق َّر بو عندما أ ًيق َّر َّ
بأف معاني الكجكه
نا
تحريفنا
المنسكبة إلى الحمؿ ال تعني الحمؿ

الرقَ َبػػػػة  :ذكػ ػػر الػ ػػدامغاني كابػ ػػف الجػ ػػكزم َّ
أف الرقبػ ػػة كردت فػ ػػي
َّ -ٛ
القرآف الكريـ عمى كجييف :
الرقىىب ػػة تعن ػػي الممم ػػكؾ  ،كقكل ػػو تع ػػالى  ( :ىك ىم ػػف قىتى ػ ىػؿ يم ٍؤ ًمنن ػػا
األكؿ َّ ،
طنئا فىتى ٍح ًر يير ىرقىىب وة ُّم ٍؤ ًم ىن وة){النساء  }ِٗ :أم  :عتؽ مممكؾ أك مممككة .
ىخ ى
ؽ
اض ًريبكٍا فى ٍك ى
الثاني  ،الرقبة كالرقاب يعني األعناؽ  ،كقكلو تعالى ( :فى ٍ

ىع ىنا ً
ؽ){األنفاؿ }ُِ :
األ ٍ
جػػاء فػػي لسػػاف العػػرب (( :كالرقبػػة  :المممػػكؾ  ،يسػ ّْػميت الجممػػة باسػػـ
ػت كنايػػة عػػف جميػػع ذات
كجعمػ ٍ
العضػػك لش ػرفيا  ،كىػػي فػػي األصػػؿ العنػػؽ  ،ي
(ُ)

اإلنس ػػاف تس ػػمية لمش ػػيء ببعض ػػو))

(ِ)

كق ػػاؿ التي ػػانكم  :الرقب ػػة (بف ػػتح كالػ ػراء

ػر أك أنثػى  ...كالرقبػة
ػافر ذك نا
منػا أك ك نا
كالقاؼ) كىي ذات مرقكؽ سكاء كػاف مؤ ن
فػػي األصػػؿ بمعنػػى العنػػؽ  ،ثػػـ اسػػتعمؿ فػػي ذات اإلنسػػاف تسػػمية الكػػؿ باسػػـ

أشرؼ أجزائو كما فػي لفػظ الػرأس  ،كالكجػو  ،كالعنػؽ  ،كأمثاليػا َّ ،
فإنيػا تطمػؽ
كيراد بو ذات اإلنساف  ،كاألصؿ فييا َّ
أف الجزء الذم ال يبقػى اإلنسػاف بدكنػو

 ،ييطمىؽ عمى كؿ اإلنساف كيراد بو ذات اإلنساف ؛ كليذا األصؿ ال تيطمىؽ اليد
ػص لفػظ الرقبػة فػي المرقػكؽ
الرجؿ كأمثاليا عمى اإلنساف كال يػراد بيػا  ،ثػـ يخ َّ
ك ّْ

(ُ ) ينظر  :الكجكه كالنظائر لمداامغاني ص ِّٔ كنزىة األعيف ص ُِّ
(ِ ) لساف العرب . َُِ/ٔ :
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كمػػ ػػا فػػ ػػي قكلػػ ػػو تعػػ ػػالى ( :فىتى ٍح ًريػ ػ ػ يػر ىرقىىب وة){لنس ػ ػػاء }ِٗ :ىك ػ ػػذا ف ػ ػػي حكاشػػ ػػي
(ُ)
اليداية))

فيكػ ػ ػػكف المممػ ػ ػػكؾ لمرقبػ ػ ػػة فػ ػ ػػي الكجػ ػ ػػو األكؿ معنػ ػ ػػى غيػ ػ ػػر حقيقػ ػ ػػي ،

ػالعينؽ كاألعنػاؽ مػرادؼ لمرقبػة
كالرقبة في الكجػو الثػاني تعنػي الرقبػة بعينيػا  ،ف ي
كالرقػػاب  ،فكػػؿ منيمػا ييعػ َّػرؼ بمعنػػى اآلخػػر  ،فيمػػا كجيػػاف مختمقػػاف  ،اختيمًػػؽ
األكؿ بجعؿ الرقبة بمعنى المجاز  ،كاختيمًؽ الثاني بجعميا بمعنى مرادفيا

-ٜالساؽ  :ذكر الدامغاني كابف الجكزم َّ
أف الساؽ في القرآف الكريـ

عمى كجييف :

األكؿ  :الساؽ  :العضك المعركؼ  ،أم  :الساؽ بعينو  ،كقكلو
األع ىنا ً
ؽ ىم ٍس نحا بًالسُّك ً
ؽ){ص }ّّ :
تعالى ( :فىطى ًف ى
ؽ ىك ٍ
ؼ ىعف ىسا و
الثاني َّ :
ؽ ىكيي ٍد ىع ٍك ىف إًلىى
(ي ٍكىـ يي ٍك ىش ي
الشدة  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
ُّج ً
َّاؽ
(كاٍلتىفَّ ًت الس ي
الس ي
يع ى
كد فىبل ىي ٍستىط ي
كف){القمـ  }ِْ :كقكلو تعالى  :ى
(ِ)
بًالسَّا ً
ؽ){القمـ }ِٗ :
قاؿ ابف فارس (( :السيف كالكاك كالقاؼ أصؿ كاحد  ،كىك حدك

يت بذلؾ ؛ َّ
ألف
الشيءَََكالساؽ لئلنساف كغيره  ،كالجمع يسكؽ َّ ،إنما ّْ
سم ٍ
الماشي ينساؽ عمييا))(ّ) كقد جعؿ الدامغاني كابف الجكزم الساؽ في الكجو

ؼ ىعف ىسا و
ؽ) كقكلو تعالى :
(ي ٍكىـ يي ٍك ىش ي
الثاني بمعنى الشدة في قكلو تعالى ى
َّاؽ بًالسَّا ً
ؽ) كلـ أجد في كتب المغة مف ذكر فييا َّ
أف الساؽ
(كاٍلتىفَّ ًت الس ي
ى
بمعناىا المعركؼ جاء بمعنى الشدة ال في المغة كال في القرآف الكريـ  ،حتى

عرؼ الساؽ بقكلو (( :األصؿ في الساؽ  :العضك المعركؼ ،
ابف الجكزم َّ
(ُ ) كشاؼ اصطبلحات الفنكف ُِِٖ/
(ٕ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟصٖٔٚ ٕ2ٗ-ٕ2ض٘ج األعة ٓ١ص ٓ٘ٔ ِٕٚذخةب
لشث اٌع ْٛ١الةٓ اٌجٛص ٞص ٔٗٔ.
(ٖ) ِما١٠ظ اٌٍغج ع ٖٕٗ
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ُّ
ككؿ نبات لو غصف فغصنو ساقو))

(ُ)

فالساؽ ال تعني الشدة  ،كاَّنما الشدة

ؼ ىعف ىسا و
ؽ) قاؿ الزمخشرم (( :الكشؼ عف الساؽ
(ي ٍك ىش ي
ىي معنى التركيب ي
 ،كاإلبداء عف الخداـ (يعني الخمخاؿ) مثؿ في شدة األمر كصعكبة الخطب

ؽ) في معنى  :يكـ ُّ
ؼ ىعف ىسا و
يشتد األمر  ،كيتفاقـ  ،كال
(ي ٍكىـ يي ٍك ىش ي
 ،فمعنى ى
كشؼ ثـ كال ساؽ)) (ِ ) فػ((الكشؼ عف ساؽ مثؿ لشدة الحاؿ كصعكبة

الخطب كاليكؿ  ،كأصمو َّ
أف المرء إذا ىمع أف يسرع في المشي كيشمر ثيابو

أيضا كانكا في
فيكشؼ عف ساقو  ،كما يقاؿ َّ :
شمر عف ساعد ٌ
الجد  ،ك ن
َّ
سكقيف في اليرب أك في العمؿ فتكشؼ
الركع كاليزيمة تشمر الحرائر عف
َّ
َّ
يشغميف ىكؿ األمر عف االحتراز مف إبداء ما ال تبديو عادة
سكقيف بحيث

شمرت عف ساقياَََفإذا قالكا  :كشؼ المرء
 ،فيقاؿ  :كشفت عف ساقيا أك َّ

ؼ ساقىو  ،كاذا قالكا :
عف ساقو فيك كناية عف ىكؿ أصابو  ،كاف لـ يكف ىك ىش ى
المركعة  ،ككذلؾ كشفت الحرب
األمر عف ساؽ  ،فقد مثمكه بالمرأة
كشؼ
َّ
ي
عف ساقيا َّ ،
كؿ ذلؾ تمثيؿ ؛ إذ ليس ثمة ساؽَََكالمعنى  :يكـ تبمغ

الركع  ،قاؿ ابف عباس  :ييك ىشؼ عف ساؽ  :عف
أحكاؿ الناس منتيى الشدة ك َّ
كرب كشدة  ،كىي ُّ
أشد ساعة في يكـ القيامة)) (ّ ) ككذلؾ الساؽ في قكلو
َّاؽ بًالسَّا ً
ؽ) يجكز أف يككف المراد منو العضك المعركؼ
(كاٍلتىفَّ ًت الس ي
تعالى  :ى
 ،أم  :الساؽ بعينيا  ،ك((المعنى  :التفاؼ ساقي المحتضر بعد مكتو ؛ إذ
قرف بينيما في ثكب الكففَََكيجكز أف يككف
تيمى ٌ
ؼ األكفاف عمى ساقيو ي
كي ى
َّاؽ بًالسَّا ً
ؽ) طرأت مصيبة عمى
ذلؾ
ن
(كاٍلتىفَّ ًت الس ي
تمثيبلَََفمعنى  :ى
مصيبة))(ْ) كىا ىك ابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب جعؿ
(ٔ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٓ٘ٔ
(ٕ) اٌىشاف ٗ٘2ٕ/
(ٖ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش 4ٔ/ٕ4
(ٗ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٖٖٖ/ٕ4
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ؼ ىعف ىسا و
ؽ) كقكلو تعالى :
(ي ٍكىـ يي ٍك ىش ي
الساؽ بمعنى الشدة في قكلو تعالى  :ى
َّاؽ بًالسَّا ً
ؽ) قاؿ في تفسير الشاىد األكؿ (( :قاؿ ابف قتيبة ،
(كاٍلتىفَّ ًت الس ي
ى

كأصؿ ىذا َّ
الجد فيو
أف الرجؿ إذا كقع في أمر عظيـ يحتاج إلى معاناتو ك ٌ
( ِ)
شمر عف ساقو (ُ) فاستعيرت الساؽ في مكضع الشدة  ،ىذا قكؿ الفراء
َّ
(ْ)

كأبي عبيدة (ّ) كالمغكييف  ،كقد أضيؼ ىذا األمر إلى ا﵀ تعالى))
َّاؽ بًالسَّا ً
ؽ) فيو خمسة
(كاٍلتىفَّ ًت الس ي
في تفسير الشاىد الثاني (( :قكلو تعالى  :ى
أقكاؿ :
كقاؿ

أحدىا  :أمر الدنيا باآلخرة

كالثاني  :اجتمع فيو الحياة كالمكت

كالثالث  :التفَّت ساقاه في الكفف

كالرابع  :التفَّت ساقاه عند المكت

كالخامس  :الشدة بالشدة قاؿ قتادة  ،قاؿ الزجاج  :آخر شدة الدنيا

بأكؿ شدة اآلخرة))

(ٓ )

فأجاز في تفسيره أف يككف المراد مف الساؽ الساؽ

بعينيا في القكؿ الثالث كالرابع  ،كأجاز في القكؿ األكؿ أف يككف المراد مف

الساؽ بالساؽ أمر الدنيا باآلخرة  ،كفي القكؿ الثاني الحياة كالمكت  ،كلـ
يكافؽ ما قالو في النزىة إالَّ في الباب الخامس  ،فأنت ترل َّ
أف ما قالو في
باب الكجكه أبطمو في باب التفسير  ،فالعرب لـ تستعمؿ الساؽ بمعنى الشدة
إالَّ في باب المجاز كالتمثيؿ .

(ٔ) ٕ٠ظش  :دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ صٔٗ2
(ٕ) ٕ٠ظش ِ :عأ ٟاٌمشآْ ٖ2ٙ/
(ٖ) ِجاص اٌمشآْ ص ٕ22
(ٗ) صاد اٌّغ١ش ٕٔٓ/2
(٘) صاد اٌّغ١ش ٕٔٙ/2
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ٓٔ-السػػراج  :ذكػػر أىػػؿ الكجػػكه َّ
أف الس ػراج فػػي الق ػرآف الك ػريـ عمػػى
كجييف :

السػ ػ ىػماء
ػار ىؾ الَّػ ػ ًػذم ىج ىع ػ ىػؿ ًفػ ػػي َّ
األكؿ  :الش ػػمس  ،كقكلػػػو تع ػػالى ( :تىىبػ ػ ى
ً ً
ير){الفرقػػاف  }ُٔ :كقػػد فسػػر ذلػػؾ فػػي قكلػػو
ػر ُّمنً نا
اجا ىكقى ىمػ نا
كجػا ىك ىج ىعػ ىػؿ فييىػػا سػ ىػر ن
يب ير ن
ً
كر ك ىج ىع ىؿ َّ
ً ً
اجا){نكح }ُٔ :
الش ٍم ىس س ىر ن
تعالى  ( :ىك ىج ىع ىؿ اٍلقى ىم ىر فيي َّف ين نا ى
الثػػاني  :محمػػد صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ  :كقكلػػو تعػػالى ( :كىد ً
اعنيػػا إًلىػػى
ى
(ُ)
َّ ً ً ً ً
ير){األحزاب }ْٔ :
اجا ُّمنً نا
المو بًًإ ٍذنو ىكس ىر ن
قاؿ ابف فارس (( :السيف كالراء كالجيـ أصؿ كاحد يدؿ عمػى الحسػف
كالزين ػ ػػة كالجم ػ ػػاؿ  ،م ػ ػػف ذل ػ ػػؾ السػ ػ ػراج  ،يس ػ ػ ّْػمي لض ػ ػػيائو كحس ػ ػػنو)) (ِ)كق ػ ػػاؿ
(ّ)
ال ارغ ػػب (( :السػ ػراج  :ال ازى ػػر بفتيم ػ وػة كدى ػ وػف َّ
كيعب ػػر ب ػػو ع ػػف ك ػػؿ مض ػػيء))

فس ػػمى القػ ػرآف الكػ ػريـ الش ػػمس ف ػػي الكج ػػو األكؿ بالسػ ػراج لتكق ػػدىا كض ػػيائيا ،

كالك ػػبلـ ج ػػار عم ػػى التش ػػبيو البمي ػػغ ؛ أل َّف حقيق ػػة السػ ػراج  :المص ػػباح ال ازى ػػر

الضياء  ،كالمقصكد َّ :أنو جعؿ الشػمس مزيمػة لمظمػـ كالسػراج
ً
كر ك ىج ىع ىؿ َّ
ً ً
اجا){نكح }ُٔ :
الش ٍم ىس س ىر ن
ذلؾ قكلو تعالى  (( :ىك ىج ىع ىؿ اٍلقى ىم ىر فيي َّف ين نا ى
اجا  ،أم  :جعػؿ الشػمس بمعنػى السػراج
فكصػؼ الشػمس كس َّػماىا سػر ن
(ْ)

كالػدليؿ عمػى

 ،كلػػـ يجعػػؿ الس ػراج بمعنػػى الشػػمس كمػػا فعػػؿ مػػف ىمػػا مػػف أصػػحاب كتػػب
الكجكه  ،فيك كجو مختمؽ عف طريؽ دراستو دراسة معككسة .

(ُ ) ينظر  :كجكه القرآف لمحيرم ص ِٔٓ ِٕٓ-كالكجػكه كالنظػائر لمػدامغاني ص ِٕٓ
كنزىة األعيف ص َُٓ.ُُٓ-

(ِ ) مقاييس المغة ص ّْٖ.
(ّ ) المفردات ص ِّٕ.
(ْ ) ينظ ػ ػػر  :م ػ ػػدارؾ التنزي ػ ػػؿ ص َٖٗ كص ْٓٗ كعم ػ ػػدة الحف ػ ػػاظ ِ ُٖٕ/كالتحري ػ ػػر

كالتنكير ُٗ. ٖٓ/

559

اجا ؛ َّ
ألن ػػو عمي ػػو
ككص ػػؼ كس ػػمى محم ػ نػدا ص ػػمى ا﵀ عمي ػػو كس ػػمـ سػ ػر ن
الصبلة كالسبلـ أضاءت الػدنيا بػو كبشػريعتو بعػد أف كانػت مظممػة بػالكفر فبػو
جػػبل ا﵀ ظممػػات الشػػرؾ كاىتػػدل بػػو الضػػالكف كمػػا ييجمػػى ظػػبلـ الميػػؿ بالس ػراج
(ُ)
ً
ػر) تشػػبيو بميػػغ بطريػػؽ الحاليػػة كىػػك
اجا ُّمنًيػ نا
المنيػػر ((فقكلػػو تعػػالى  ( :ىكسػ ىػر ن
طريػػؽ جميػػؿ  ،أم  :أرسػػمناؾ كالس ػراج المنيػػر فػػي اليدايػػة الكاضػػحة التػػي ال

لبس فييا ال تترؾ لمباطؿ شبية ٌإال فضحتيا كأكقفت الناس عمػى دخائميػا كمػا
(ِ)
يضيء السراج الكقَّاد ظممة المكاف))
فجعػ يؿ السػراج بمعنػػى الشػمس  ،كبمعنػػى محمػػد صػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ
ٍ
كاف عمى سبيؿ التشبيو  ،فعبلقتيما بمفظ السراج عبلقة مجاز ال عبلقػة كجػكه

 ،ىػػذا مػػف جيػػة كمػػف جيػػة أخػػرل َّأنيمػػا كمييمػػا كجػػو كاحػػد ؛ َّ
ألنيمػػا كمييمػػا
بمعنػػى الس ػراج  ،كلػػيس الس ػراج بمعنيييمػػا  ،فيػػذاف الكجيػػاف مختمقػػاف بطريقػػة
مركبة  ،بطريقة جعؿ السراج بمعنيػيف مػف معػاني مجا ازتػو  ،كبطريقػة الد ارسػة

المعككسة .

ٔٔ-الشياطيف  :ذكر أصحاب كتب الكجكه َّ
أف الشياطيف جاءت في

القرآف عمى خمسة أكجو ىي :

ُ-الشػ ػ ػػياطيف بمعن ػ ػ ػػى  :الكين ػ ػ ػػة كقكل ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػػالى  ( :ىكًا ىذا ىخمىػ ػ ػ ٍػكٍا إًلىػ ػ ػػى
ىشي ً
اطينً ًي ٍـ){البقرة  }ُْ :يعني  :إلى كينتيـ  :كعب بف األشرؼ كغيره .
ى

كس
ِ-الشياطيف بمعنى  :الحيات  ،كقكلو تعالى  ( :ى
طٍم يعيىا ىكأَّىنػوي يريؤ ي
الشي ً
اط ً
يف){الصافات  }ٔٓ :يعني رؤكس الحيات .
َّ ى

(ُ ) ينظػ ػ ػػر  :مػ ػ ػػدارؾ التنزيػ ػ ػػؿ ص ْٓٗ كعمػ ػ ػػدة الحفػ ػ ػػاظ ِ ُٖٕ/كالتحريػ ػ ػػر كالتنػ ػ ػػكير
ُٗ. ٖٓ/
(ِ ) التحرير كالتنكير ُِ.ُِٖ/
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ّ-الشػػياطيف بمعنػػى  :الطغػػاة مػػف اإلنػػس كالجػػف كدعػػاة الضػػبلؿ ،
ً
ً ً
ً
يف ً
اإلن ً
ػس ىكاٍل ًج ّْف){األنعػاـ :
كقكلو تعالى  ( :ىك ىك ىذل ىؾ ىج ىعٍم ىنا ل يك ّْؿ نبً ٍّي ىع يد ِّكا ىش ىػياط ى
ُُِ}

ػاف َّ
اف
الشػ ٍػيطى ي
ْ-الشػػيطاف يعنػػي  :أميػػة بػػف خمػػؼ كقكلػػو تعػػالى  ( :ىك ىكػ ى
ً
ؤلنس ً
اف ىخ يذكنال){الفرقاف ِٗ}
ل ى

ٓ-الشػػيطاف بمعنػػى إبمػػيس كأكالده  ،كقكلػػو تعػػالى  ( :ىكيقػػؿ َّر ّْ
ىعػػكيذ
بأي
الشػػي ً
ً
بًػ ى ً
يف){المؤمنيف  }ٕٗ :كقكلػػو تعػػالى َّ ( :
اط ً
اف ىي ًعػ يػد يك يـ
الشػ ٍػي ى
ػؾ مػ ٍػف ىى ىمػ ىػزات َّ ى
ط ي
آف
ٍم يريكـ بًاٍلفى ٍح ىش ػػاء){البقرة  }ِٖٔ :كقكل ػػو تع ػػالى ( :فىػ ػًإ ىذا قى ػ ىأ
ػر ى
ٍت اٍلقي ػ ٍػر ى
اٍلفى ٍق ػ ىػر ىكىيػ ػأ ي
(ُ)
استى ًع ٍذ بًالمٌ ًو ًم ىف َّ
الش ٍيطى ً
الرًج ًيـ){النحؿ }ٖٗ :
اف َّ
فى ٍ

قاؿ ابػف فػارس (( :الشػيف كالطػاء كالنػكف أصػؿ كاحػد يػد ٌؿ عمػى البعػد
أمػا الشػيطاف  ،فقػاؿ قػكـ ىػك مػػف ىػذا البػاب كالنػكف فيػو أصػمية  ،فسػ ّْػمي
 ...ك َّ
أف كػػؿ عػ و
بػػذلؾ لبعػػده عػػف الحػػؽ كتمػػرده  ،ذلػػؾ َّ
ػات متمػػرد مػػف الجػػف كاإلنػػس
كال ػػدكاب ش ػػيطاف  ...كيق ػػاؿ َّ : :
إف الن ػػكف في ػػو ازئ ػػدة عم ػػى فع ػػبلف ك َّأن ػػو م ػػف

شاط))

(ِ)

كقاؿ ابف الجكزم (( :الشيطاف  :اسػـ لكػؿ متمػرد  ،قػاؿ أبػك عبيػدة

 :كؿ غالب متمرد مف الجف كاإلنس كالدكاب فيك شيطاف))

(ّ)

كالصحيح َّ
أف

الش ػػيطاف ل ػػيس اس ػػـ ج ػػنس  ،كاَّنم ػػا ى ػػك اس ػػـ إلبم ػػيس كذريت ػػو ق ػػاؿ ال ارغػ ػب :

((الشػػيطاف النػػكف فيػػو أصػػمية  ...فالشػػيطاف مخمػػكؽ مػػف نػػار  ...كلككنػػو مػػف

(ُ ) ينظر  :كجكه القرآف لمحيرم ص ِٗٓ َِٔ-الكجكه كالنظائر لمدامغاني ص ِٖٔ-
ِٕٖ كنزىػػة األعػػيف ص ُٖٔ ُٔٗ-كمنتخػػب قػرة العيػػكف ص ُُُِٓٓ-كبصػػائر ذكم
التمييز ّ. ُِّ-ِّ/
(ِ ) مقاييس المغة ص ْْٕ. ْْٖ-
(ّ ) نزىة األعيف ص ُٖٔ .
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ذلؾ اختص بفرط القكة الغضبية كالحمية الذميمة كامتنع مف السجكد آلدـ))

(ُ)

كقػػاؿ الحمبػػي (( :كقػػالكا  :تشػػيطف  ،أم  :فعػػؿ فعػػؿ الشػػياطيف فنكنػػو أصػػمية

كألفػ ػػو مزيػ ػػدة ىػ ػػذا قػ ػػكؿ الحػ ػػذاؽ  ...كذلػ ػػؾ َّ
ألنػ ػػو ىب يع ػ ػ ىد مػ ػػف رحمػ ػػة ا﵀ تعػ ػػالى
(ِ)
لمخاصمتو أمره))

كف َّػرؽ العسػكرم بػيف الشػيطاف كالجنػػي َّ
((أف الشػيطاف ىػك الشػرير مػػف

ير ش ػػيطاف  ،كال يق ػػاؿ ّْ
جن ػػي ؛ َّ
ألف
الج ػ ّْػف ؛ كلي ػػذا يق ػػاؿ لئلنس ػػاف إذا ك ػػاف شػ ػر نا
قكلػػؾ شػػيطاف يفيػػد الشػ ٌػر  ،كال يفيػػده قكلػػؾ جنًػػي كاَّنمػػا يفيػػد االسػػتتار ؛ كليػػذا
يقاؿ عمى اإلطبلؽ  :لعف ا﵀ الشيطاف  ،كال يقاؿ  :لعف ا﵀ ً
الجّْنػي  ،ك ّْ
ػي
الجن ُّ
(ّ)
اسـ الجنس  ،كالشيطاف صفة لو))
فيػػذا ىػػك الشػػيطاف ال اخػػتبلؼ فيػػو َّ ،أنػػو إبمػػيس كذريتػػو  ،حتػػى قػػاؿ

أىؿ المغة (( :كالشػيطاف معػركؼ)) (ْ) ف ُّ
ػالجف اسػـ جػنس ييطمىػؽ عمػى كػؿ مػف
استتر  ،فيك معنى عػاـ يػدخؿ فيػو  :المبلئكػة  ،كالشػياطيف  ،كالج َّػف ٌ ،إال َّ
أف
الص ػػنؼ األكؿ اخ ػػتص باس ػػـ المبلئك ػػة  ،كالث ػػاني باس ػػـ الش ػػياطيف  ،كالثال ػػث

باسـ َّ
الجف كاإلنس فييـ المؤمف كفييـ الكافر .
الجف  ،ك ٌ
فالشػػيطاف لػػيس لػػو إال كجػػو كاحػػد  ،كىػػك الكجػػو الخػػامس الػػذم يج ًعػػؿ
أما الكينة  ،كالحيات  ،كالطغاة مف اإلنس كالجف ،
بمعنى  :إبميس كأكالده َّ ،
كأمية بف خمؼ  ،كما جاء في األكجو األربعة التي تقدمتو  ،فقد كانت بمعنػى

الشػيطاف عمػػى سػبيؿ التشػػبيو كاالسػتعارة  ،ككجػػو الشػبو  :التمػػرد كالعتػك كالبعػػد
عف الحؽ  ،أك ىك الشبو بالصكرة المبيمة  ،كما جػاء فػي الكجػو الثػاني الػذم

(ُ ) المفردات ص َِٕ.
(ِ ) عمدة الحفاظ ِ.َِٕ/
(ّ ) الفركؽ المغكية ص َّٗ.
(ْ ) تاج العركس ّٓ.ُُْ/
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جعمكا فيو الشياطيف بمعنى  :رؤكس الحيػات فػي قكلػو تعػالى ( :طىٍم يعيىػا ىكأَّىنػوي
الشي ً
اط ً
يف){الصػػػافات  }ٔٓ :جػ ػػاء فػ ػػي التفسػ ػػير (( :الطمعػ ػػة لمنخمػ ػػة ،
كس َّ ى
يريؤ ي
فاس ػػتعير لم ػػا طم ػػع م ػػف ش ػػجرة الزق ػػكـ م ػػف حممي ػػا  ،ك يش ػ ّْػبو ب ػػرؤكس الش ػػياطيف
لمداللػة عمػى تناىيػو فػي الك ارىػػة كقػبح المنظػر ؛ َّ
ألف الشػيطاف مكػركه مسػػتقبح

فػػي طبػػاع النػػاس العتقػػادىـ ٌأنػػو شػ ّّػر محػػض  ،كقيػػؿ  :الشػػيطاف حيػػة عرفػػاء
قبيحة المنظر ىائمة ِّ
جدا)) (ُ) كالحية ىػذه نفسػيا يس ّْػميت بالشػيطاف تشػبييا ليػا
بالشيطاف  ،فاألكجو المذككرة التي نسبكىا لمشػيطمف ال تصػح أف تيعػد أكجينػا ؛
َّ
ألنيػػا معػػاف مجازيػػة  ،ككجػػكه المفػػظ المشػػترؾ يجػػب أف تكػػكف معانييػػا حقيقيػػة
غيػػر مجازيػػة  ،كىػػي مػػف جيػػة أخػػرل َّأنػػو لػػك صػػحت ىػػذه األكجػػو فيػػي أكجػػو

مختمقة عف طريؽ دراستيا دراسة معككسػة  ،فػالقرآف الكػريـ لػـ ييس ّْػـ الشػياطيف
بالكينة  ،كالحيات  ،كالطكاغيت  ،ك َّ
أميػة بػف خمػؼ  ،كمػا فعػؿ أصػحاب كتػب
الكج ػػكه  ،ب ػػؿ س ػ َّػمى ك ػ ِّػبل مني ػػا بالش ػػياطيف  ،في ػػي جميعي ػػا كج ػػو كاح ػػد ؛ َّ
ألف
األكجو المذككرة ىي التي يشبّْيت بالشيطاف  ،كليس الشػيطاف يشػبّْو بيػا  ،فيػي
بمعناه كليس ىك بمعانييا .

ٕٔ-الطريؽ  :قاؿ الحيرم (( :باب الطريؽ عمى خمسة أكجو :
أحدىا  :الضبللة  ،كقكلو تعالى ( :كالى لًييًدييـ طى ًريقان {ُٖٔ} إًالَّ
ى ى ٍ ى يٍ
يؽ ىجيىنَّ ىـ){النساء }ُٔٗ-ُٖٔ :
ى
ط ًر ى
ط ًري و
(ي ٍيًدم إًلىى اٍل ىح ّْ
ؽ
ؽ ىكًالىى ى
كالثاني  :الذيف كفركا  ،كقكلو تعالى  :ى
ُّم ٍستىًق ويـ)األحقاؼ }َّ :
اف لىس ً
يد ً
اح ىر ً
اف أىف
اف يي ًر ى
كالثالث  :الكفر  ،كقكلو تعالى ( :قىاليكا إً ٍف ىى ىذ ً ى
ي ٍخ ًرجا يكـ ّْمف أىر ً
ض يكـ بً ًس ٍح ًرًى ىما ىكىي ٍذ ىى ىبا بًطى ًريقىتً يك يـ اٍل يم ٍثمىى){طو }ّٔ :
ي ى
ٍ ٍ

(ُ ) مدارؾ التنزيؿ ص ََُِ. ََُّ-
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كالرابع  :اإليماف  ،كقكلو تعالى َّ :
امكا ىعمىى الطَّ ًريقى ًة
(كأىل ًك ٍ
استىقى ي
ى
ا){الجف }ُٔ :
اىـ َّماء ىغ ىدقن
السقى ٍي ىن ي
ٌ
ٍ
ً
ً
ؽ ق ىد ندا){الجف :
كالخامس  :األىكاء  ،كقكلو تعالى  ( :يكَّنا ى
ط ىرائ ى
(ُ)
ُُ}))
كقاؿ الدامغاني (( :تفسير الطرؽ عمى ثبلثة أكجو  :الطرائؽ :

األىكاء المختمفة  ،كالطرائؽ  :السماكات  ،كالطريؽ بعينو

ؽ
فكجو منيا  :الطرائؽ  :األىكاء المختمفة  ،قكلو تعالى  ( :يكَّنا ى
ط ىرائً ى
ًق ىد ندا){الجف  }ُُ :يعني األىكاء المختمفة

(كلىقى ٍد ىخمى ٍق ىنا
كالكجو الثاني  :الطرائؽ  :السماكات  ،قكلو تعالى  :ى
ؽ){المؤمنكف  }ُٕ :يعني سبع سماكات
فى ٍكقى يك ٍـ ىس ٍب ىع طى ىرائً ى
ب لىيي ٍـ
اض ًر ٍ
كالكجو الثالث  :الطريؽ  :السبيؿ  ،قكلو تعالى ( :فى ٍ
(ِ)
ط ًريقنا ًفي اٍل ىب ٍح ًر ىي ىب نسا){طو ))}ٕٕ :
ى
قاؿ الخميؿ (( :الطريؽ َّ
مؤنث  ،كك ٌؿ أيخدكد مف أرض أك صنفة
مف ثكب  ،أك شيء يمٍم ىزؽ بعضو ببعض فيك طريقة  ،كالسماكات كاألرضكف
(ّ)
طرؽ
طرائؽ بعضيا فكؽ بعض)) كقاؿ الراغب (( :الطريؽ السبيؿ الذم يي ى

محمكدا كاف أك
باألرجؿَََكعنو استعير ك ٌؿ مسمؾ يسمكو اإلنساف في فعؿ
ن
ط ًريقىتً يك يـ اٍل يم ٍثمىى){طو  }ّٔ :كالطارؽ السالؾ
(كىي ٍذ ىى ىبا بً ى
ن
مذمكما قاؿ تعالى  :ى
ليبل  ،فقيؿ  :طرؽ أىمو طيركقنا
لمطريؽ  ،لكف يخ َّ
ص في التعارؼ باآلتي ن
ؽ
َََكجمع الطريؽ طييرؽ  ،كجمع طريقة طرائؽ  ،قاؿ تعالى  ( :يكَّنا طى ىرائً ى
ًق ىد ندا){الجف  }ُُ :إشارة إلى اختبلفيـ في درجاتيـَََكأطباؽ السماء يقاؿ

(ٔ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص ٕ4ٙ
(ٕ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٕٖٖٕٗ٘-
(ٖ) اٌع ٓ١ص ٘ٙٙ
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ؽ){المؤمنكف :
(كلىقى ٍد ىخمى ٍق ىنا فى ٍكقى يك ٍـ ىس ٍبعى طى ىرائً ى
ليا طرائؽ  ،قاؿ تعالى  :ى
(ُ)
ُٕ}))
فالطريؽ لفظ مجازم مف جية  ،كاسـ جنس مف جية أخرل

،

كالحيرم كالدامغاني اختمقا األكجو المنسكبة إليو بدراستيا دراسة معككسة ،
ؽ ًق ىد ندا)
فقد جعبل الطرائؽ بمعنى األىكاء المختمفة في قكلو تعالى  ( :يكنَّا طى ىرائً ى
ؽ ًق ىد ندا) تشبيو بميغ شبَّو تخالؼ األىكاء كالعقائد
((كقكلو ( يكَّنا طى ىرائً ى
بالطرائؽَََكطرائؽ جمع طريقة  ،كالطريقة ىي الطريؽ))

(ِ)

كجعؿ الدامغاني الطرائؽ في الكجو الثاني بمعنى السماكات في قكلو
ؽ) سبع
ؽ) قاؿ ابف قتيبة
(((س ٍب ىع طى ىرائً ى
(كلىقى ٍد ىخمى ٍق ىنا فى ٍكقى يك ٍـ ىس ٍب ىع طى ىرائً ى
ى
تعالى  :ى
سماكات ُّ
يت طرائؽ بالتطارؽ ؛ َّ
ألف بعضيا
كؿ سماء طريقةَََكاَّنما يس ّْم ٍ
فكؽ بعض  ،يقاؿ  :ريش طرائؽ))

(ّ)

فأنت ترل َّ
ّْيت بيا  ،فالطرائؽ
يت بالطرائؽ  ،ك يشب ٍ
أف السماكات يس ّْم ٍ
فج ٍع يؿ الدامغاني الطرائؽ بمعنى
لفظ مستعار مجازم  ،كالسماكات حقيقة  ،ى

سمى الطرائؽ بالسماكات  ،كىذا ُّ
يعد تحريفنا مف كجييف ،
السماكات يعني أنَّو ٌ
سمى الطرائؽ بالسماكات ،
ذلؾ بقمب المعنى في باب التسمية كالمجاز  ،فقد ٌ

كالمراد تسمية السماكات بالطرائؽ  ،كجعؿ المجاز بمعنى الحقيقة  ،كالمراد

جعؿ الحقيقة بمعنى المجاز

كجعؿ الحيرم الطريؽ في الكجو األكؿ بمعنى الضبللة في قكلو
يؽ ىجيىنَّ ىـ) كجعمو في الكجو الرابع
تعالى  ( :ىكالى لًىي ٍيًد ىييي ٍـ طى ًريقان {ُٖٔ} إًالَّ طى ًر ى
َّ ً
بمعنى اإليماف في قكلو تعالى َّ :
اىـ َّماء
السقى ٍي ىن ي
امكا ىعمىى الط ًريقىة ٍ
(كأىل ًك ٍ
استىقى ي
ى

(ٔ) اٌّفشداح ص ٖ٘ٔ
(ٕ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٕٔٙ/ٕ4
(ٖ) دفغةة١ش غش٠ةةب اٌمةةشآْ ص ٕ٠ٕٚ4ٙظةةش ِ :عةةأ ٟاٌمةةشآْ ٚإعشاةةةٗ ٌٍضجةةا ٗٚ 4/صاد
اٌّغ١ش الةٓ اٌجٛصٖٖ2/٘ ٞ
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ىغ ىدقنا) كالطريؽ في ىذيف الشاىديف ىك الطريؽ بعينو ؛ َّ
ألف ىذا ىك تعريؼ
الطريؽ كما تقدـ تعريفو َّ
بأنو يعني ((السبيؿَََكعنو استعير ك ٌؿ مسمؾ
مذمكما)) ((فيقاؿ  :طريؽ الخير كذا
محمكدا كاف أك
يسمكو اإلنساف في فعؿ
ن
ن
 ،كطريؽ الشر كذا))(ُ) فالطريؽ في الكجو األكؿ ىك المسمؾ الفعمي المذمكـ
 ،كىك في الكجو الرابع  :المسمؾ الفعمي المحمكد

كجعؿ الحيرم الطريؽ في الكجو الثاني بمعنى  :الذيف كفركا  ،في
ط ًري و
(ي ٍيًدم إًلىى اٍل ىح ّْ
ؽ ُّم ٍستىًق ويـ) قاؿ الطبرم في تفسير
ؽ ىكًالىى ى
قكلو تعالى  :ى
(ي ٍيًدم إًلىى اٍل ىح ّْ
ؽ) يقكؿ  :يرشد إلى الصكاب ،
ىذه اآلية (( :كقكلو تعالى  :ى
ُّ
رضا (كًالىى طى ًري و
ؽ ُّم ٍستىًق ويـ) يقكؿ  :كالى طريؽ ال
كيدؿ عمى ما فيو ﵀ ن ى

(ِ)
(((ي ٍيًدم إًلىى اٍل ىح ّْ
ؽ) ديف
اعكجاج فيو  ،كىك اإلسبلـ)) كقاؿ القرطبي  :ى
(ّ)
الحؽ (كًالىى طى ًري و
ؽ ُّم ٍستىًق ويـ) ديف ا﵀ القكيـ))
ى
(ي ٍيًدم إًلىى
فإذا كاف ىذا ىك معنى الطريؽ كتفسيره في قكلو تعالى  :ى
ط ًري و
اٍل ىح ّْ
ؽ ُّم ٍستىًق ويـ) فما معنى جعمو بمعنى الذيف كفركا ؟! فيك كجو ال
ؽ ىكًالىى ى
ُّ
يصح  ،كال يقكؿ بو عاقؿ يعي ما يقكؿ  ،كعمى الرغـ مف ذلؾ َّ
فإف المحقؽ

بأم كبلـ كاف
لـ يعقّْب عمى ىذا الكجو الذم قاؿ بو الحيرم  ،كلـ يعمّْؽ عميو ّْ

كجعؿ الحيرم الطريؽ في الكجو الثالث بمعنى الكفر  ،في قكلو
ط ًريقىتً يك يـ اٍل يم ٍثمىى) قاؿ أبك عبيدة في تفسير ىذه اآلية :
(كىي ٍذ ىى ىبا بً ى
تعالى  :ى
((مجازه  :بسنتكـ كدينكـ كما أنتـ عميو  ،كيقاؿ  :فبلف حسف الطريقة
المثمى  ،تأنيث األمثؿ  ،يقاؿ  :خذ المثمى منيما  ،لؤلنثى  ،كخذ األمثؿ

ذكر))
منيما  ،إذا كاف نا

(ْ)

(كىي ٍذ ىى ىبا
قاؿ الطبرم (( :كعف مجاىد قكلو تعالى  :ى

(ٔ) عّذث اٌذفاظ الةٓ اٌذٍتٖٗٓ/ٕ ٟ
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٕ٠ٚ ٕٗ/ٕٙظش  :اٌّذشس اٌٛج١ض الةٓ عط١ج ٘ٔٓٙ/
(ٖ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٔ٘ٔ/ٔٙ
(ٗ) ِجاص اٌمشآْ ص ٔٙ2
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بًطى ًريقىتً يك يـ اٍل يم ٍثمىى) قاؿ  :أكلي العقؿ كالشرؼ كاألنسابَََكقاؿ آخركف :
معنى ذلؾ ّْ :
كيغي ار سنتكـ كدينكـ الذم أنتـ عميو)) (ُ) ((كركل الشعبي عف
عمي بف أبي طالب رضي ا﵀ عنو في ىذه اآلية قاؿ  :يصرفا كجكه الناس

إلييما  ،كالمعنى  :أف يغمبا بسحرىما فيميؿ إليو السادة كاألشراؼ
منكـَََكقاؿ ابف زيد  :كيذىبا بالطريقة التي أنتـ عمييا في السيرة))

(ِ )

((كاألظير في الطريقة ىنا َّأنيا السيرة كالمممكة كالحاؿ التي ىي عمييا  ،ك
(ّ )

كقاؿ الحمبي (( :قاؿ

(اٍل يم ٍثمىى) تأنيث أمثؿ  ،أم  :الفاضمة الحسنة))
قمت :
الفراء  :ىي الرجاؿ  ،يقاؿ  :ىؤالء طريقة قكميـ كتطكرة قكميـ  ،ي
مجاز عف ككنيـ متبكعيف كمقتدل بيـ  ،فيـ طريقة بيذا االعتبار ،
نا
تسميتيـ
كحينئذ يككف فيو مجازاف َّ ،
ألف استعماؿ الطريقة في السنة كاالقتداء مجاز ،
كاستعماؿ ذلؾ في األشراؼ مجاز ثاف  ،ال بأس بو))

(ْ)

(كىي ٍذ ىى ىبا
فإذا كاف ىذا ىك معنى الطريؽ كتفسيره في قكلو تعالى  :ى

ط ًريقىتً يك يـ اٍل يم ٍثمىى) فما معنى جعمو بمعنى الكفر ؟!
بً ى
كتأمؿ كيؼ َّ
أف الدامغاني ىج ىع ىؿ الكجو الثالث لمطريؽ يعني الطريؽ
َّ
عرؼ بما
بعينو  ،ثـ جعمو بمعنى السبيؿ  ،كالسبيؿ مرادؼ لمطريؽ  ،كالمفظ يي َّ

ار َّ
بأف أصحاب كتب
ت بو مرنا
يرادفو  ،كىذا أكبر دليؿ عمى صحة ما َّ
نك ٍى ي
الكجكه اختمقكا الكجكه بطرائؽ مختمفة  ،مف بينيا طريقة الترادؼ  ،كىك َّأنيـ
اتخذكا مف مرادفات المفظ أكجينا لو .
ٖٔ-القػػذؼ  :قػػاؿ الػػدامغاني (( :تفسػػير القػػذؼ عمػػى أربعػػة أكجػػو :
القكؿ بالظف  ،كالطرح  ،كالرمي كالبياف  ،كالرجـ .
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕٖٔ/ٔٙ
(ٕ) اٌٛع١ط ٌٍٛادذٕٖٔ/ٖ ٞ
(ٖ) اٌّذشس اٌٛج١ض الةٓ عط١ج ٗ٘ٔ/
(ٗ) عّذث اٌذفاظ ٕٕٗٓ/
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فكجػػو منيػػا  ،القػػذؼ  :القػػكؿ بػػالظف  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة سػػبأ :
ً
كف بًاٍل ىغ ٍي ًب ًمف َّم ىك و
اف ىب ًع ويد){سبأ  }ْٖ :يعني  :يقكلكف بالظف
( ىكىي ٍقذفي ى
كالكجػػو الثػػاني  ،القػػذؼ  :الطػػرح  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة طػػو ( :أ ً
ىف
كت فىا ٍقًذ ًف ً
يو ًفي التَّاب ً
ا ٍقًذ ًف ً
يو ًفي اٍل ىي ّْـ){طو  }ّٗ :يعني  :فاطرحيو .
ي
كالكجػ ػػو الثالػ ػػث  ،القػ ػػذؼ  :األمػ ػػر كالبي ػ ػاف  ،قكلػ ػػو تعػ ػػالى فػ ػػي سػ ػػكرة
ؽ ىعبلـ اٍل يغيي ً
ؼ بًاٍل ىح ّْ
كب){سبأ }ْٖ :
الصافات  ( :يق ٍؿ إً َّف ىربّْي ىي ٍقًذ ي
ي
كالكج ػػو ال ارب ػػع  ،الق ػػذؼ  :ال ػػرجـ قكل ػػو تع ػػالى ف ػػي س ػػكرة الص ػػافات :
كف ًمػف يكػ ّْػؿ ىجانً و
ػكر ىكلىيي ٍـ){الصػػافات  }ٗ-ٖ :يعنػي  :يرمػػكف
ػب {ٖ} يد يح نا
( ىكيي ٍقػ ىذفي ى
(ُ)
كيرجمكف))
قاؿ ابف فارس (( :القاؼ كالذاؿ كالفاء أصؿ يد ٌؿ عمى الرمي كالطػرح
 ،يقاؿ  :قذؼ الشيء يقذفػو قػذفنا  :إذا رمػى بػو)) (ِ) كقػاؿ ال ارغػب (( :القػ ٍذؼ

 :الرمي البعيد  ...كاستعير القذؼ لمشتـ كالعيب كما استعير الرمي))

(ّ)

جعػػؿ القػػذؼ فػػي الكجػػو األكؿ بمعنػػى القػػكؿ بػػالظف فػػي قكلػػو تعػػالى :
ً
كف بًاٍل ىغ ٍيػ ً
ػب ًمػػف َّم ىكػ و
ػاف ىب ًعيػ وػد) كالقػػذؼ ىنػػا لفػػظ مسػػتعار  ،قػػاؿ الحمبػػي :
( ىكىي ٍقػػذفي ى
ً
كف بًاٍل ىغ ٍي ًب ًمف َّم ىك و
اف ىب ًع ويد){سػبأ  }ْٖ :اسػتعارة لػرجميـ
((قكلو تعالى  ( :ىكىي ٍقذفي ى
ب ػػالظنكف الكاذب ػػة كاألكى ػػاـ الفاس ػػدة  ...كأصػ ػػؿ الق ػػذؼ الرم ػػي م ػػف بعػػػد ...
(ْ)

السب كما استعير ليما الرمي كالرجـ))
كاستعير لمشتـ ك ٌ
كجعمػو فػي الكجػو الثالػػث بمعنػى األمػر كالبيػاف فػػي قكلػو تعػالى  ( :يقػ ٍػؿ
ؽ ىعبلـ اٍل يغيي ً
ؼ بًاٍل ىح ّْ
أيضا لفظ مستعار  ،جاء في تفسير
إً َّف ىربّْي ىي ٍقًذ ي
كب) كىك ن
ي
(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ُّٖ.ِّٖ-
(ِ ) مقاييس المغة ص ٕٕٔ .
(ّ ) المفردات ص ُْْ.
(ْ ) عمدة الحفاظ ّ.ِٖٔ-ِٖٓ/
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ىػػذه اآليػػة (( :بػػالكحي  ،كالقػػذؼ تكجيػػو السػػيـ كنحػػكه بػػدفع كاعتمػػاد كيسػػتعار
ً
كف
ؼ ًف ػػي يقمي ػػكبً ًي يـ ُّ
لمعن ػػى اإللق ػػاء  ،كمن ػػو  ( :ىكقىػ ػ ىذ ى
الرٍع ػ ى
ػكف ىكتىأٍس ػ يػر ى
ػب فى ًريقن ػػا تى ٍقتيمي ػ ى
فى ًريقنػػا){األحزاب  }ِٔ :كمعنػػى  :يقػػذؼ بػػالحؽ  :يمقيػػو كينزلػػو إلػػى أنبيائػػو أك
يرمي بو الباطؿ فيدمغو كيزىقو))

(ُ)

فجعػػؿ القػػذؼ بمعنػػى الظػػف  ،كبمعنػػى األمػػر كالبيػػاف  ،كمػػا جػػاء فػػي

الكجو األكؿ كالثالث كاف عمى سبيؿ االستعارة  ،فيدخبلف فػي بػاب المجػاز ال

فػي بػاب الكجػكه  ،كجع ىػؿ القػذؼ فػي الكجػو الثػاني بمعنػى الطػرح  ،كجعمػو فػػي
في الكجو الرابع بمعنى الرجـ  ،كالطػرح  ،كالػرجـ  ،معنيػاف قريبػاف مػف القػذؼ
 ،كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في باب الكجكه .

فاألكجو األربعة المذككرة المنسكبة إلػى القػذؼ منيػا مػا ىػك داخػؿ فػي

باب المجاز  ،كمنيا ما ىك داخؿ في باب الترادؼ .

الطريقة السابعة  :جعؿ المفظ بالمعاني التي اختمفت الختالؼ صيغو  ،أو
جذره  ،أو متعمّقو :

تقدـ قكؿ ابف الجكزم (( :كاعمـ َّ
أف معنى الكجكه كالنظائر أف تككف

الكممة كاحدة يذكرت في مكاضع مف القرآف الكريـ عمى لفظ كاحد كحركة

(ِ )
مثبل بضـ الخاء  :الكبلـ  ،كبكسر الخاء  :طمب
كاحدة))
فالخطبة ن
ي
(ْ)
(ّ)
كنس  ،كبكسر القاؼ  :أعمى كؿ شيء
النكاح ك َّ
القمة بضـ القاؼ  :ما يي ٌ
كً
الق ٍسط بكسر القاؼ العدؿ  ،كيقاؿ منو  :أقسط ييقسط  ،كاسـ الفاعؿ :
المقسط  ،كجمعو  :المقسطكف أم  :العادلكف  ،كالقى ٍسط بفتح القاؼ  :الظمـ
ي

(ُ ) مدارؾ التنزيؿ ص ٕٔٗ .
(ِ ) نزىة األعيف صُِ.
(ّ ) ينظر  :مقاييس المغة ص ِِٔ .
(ْ ) ينظر  :مقاييس المغة ص ِْٕ .
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كالجكر(ُ)  ،كاسـ الفاعؿ  :القاسط  ،كجمعو  :القاسطكف أم  :الظالمكف ؛
ًً
لذلؾ كرد قكلو تعالى ( :إً َّف المَّوى يي ًح ُّ
يف){الممتحنة  }ٖ :كقكلو
ب اٍل يم ٍقسط ى
ً
كف فى ىك يانكا لً ىجيىَّن ىـ ىحطىنبا){الجف  }ُٓ :حتى َّ
إف أصحاب
تعالى  ( :ىكأ َّ
ىما اٍلقىاسطي ى

عائدا إلى
كتب الكجكه أنفسيـ في األغمب لـ يذكركا مف الكجكه ٌإال ما كاف ن
المفظ نفسو بحركفو كحركاتو  ،فقد َّ
لمبر في
تقدمت األكجو التي نسبكىا ّْ
كتابي  :ال كجكه كال نظائر برقـ ُْٔ كالبًر (بكسر الباء) يعني اإلحساف ،
(ِ)

كبالفتح  :خبلؼ البحر  ،كبالضـ القمح

ٌإال َّ
أف أصحاب كتب الكجكه ذكركا

الرجعة
األكجو كشكاىدىا الراجعة إلى البًر (بكسر الباء) فحسب مف دكف ا
(ّ)

إليو بفتح الباء كضميا

بؿ فرقكا بيف األكجو المنسكبة إلى الصيغ المختمفة

لمجناح (بكسر
بالحركة كاف كانت مف جذر كاحد  ،مف ذلؾ ن
مثبل َّأنيـ جعمكا ى
(ْ)
لمجناح (بضـ الجيـ)
الجيـ) كجييف ىما  :الجانب  ،كالجناح بعينو كجعمكا ي
كجييف ىما  :الحرج  ،كاإلثـ

(ٓ )

كمف أمثمة ىذه الطريقة ما كاف مف كجكه

األلفاظ اآلتية :
(ُ ) أنكار التنزيؿ ْ.ُٕٓ/
(ِ ) ينظر  :مقاييس المغة ص ٕٔ. ٖٔ-
(ّ ) ينظر األشباه كالنظػائر لمقاتػؿ َُّ ُُّ-كباسػـ الكجػكه كالنظػائر ص ُُْْٕٔ-
كالكج ػػكه كالنظ ػػائر لي ػػركف صُِٖ ُِٗ-كالكج ػػكه كالنظ ػػائر لمعس ػػكرم ُٗ ْٗ-كالكج ػػكه
كالنظ ػػائر لم ػػدامغاني ص ُِٗ َُّ-كنزى ػػة األع ػػيف ص ٗٔ َٕ-كمنتخ ػػب قػ ػرة العي ػػكف
ِٕ. ّٕ-

(ْ ) ينظػػر  :الكجػػكه كالنظػػائر لمػػدامغاني ص ُٔٓ كنزىػػة األعػػيف ص ُٗ كبصػػائر ذكم
التمييز ََِْ/
(ٓ ) ينظ ػ ػػر  :الكج ػ ػػكه كالنظ ػ ػػائر لم ػ ػػدامغاني ص ُّٔكالكج ػ ػػكه كالنظ ػ ػػائر لمعس ػ ػػكرم ُُٓ
كبصائر ذكم التمييز ََِْ/
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ٔ-اسػػػتوى  :ذك ػػر أى ػػؿ الكج ػػكه َّ
أف االس ػػتكاء كرد ف ػػي القػ ػرآف عم ػػى
سبعة أكجو .

ً
ػي
اسػ ػ ػػتى ىكل إًلىػ ػ ػػى َّ
األكؿ  :القصػ ػ ػػد كقكلػ ػ ػػو تعػ ػ ػػالى ( :ثيػ ػ ػ َّػـ ٍ
السػ ػ ػ ىػماء ىكىػ ػ ػ ى
اف){فصمت }ُُ :
يد ىخ ه
كالث ػ ػ ػػاني  :االس ػ ػ ػػتيبلء  ،كقكل ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػػالى ( :ال ػ ػ ػ َّػر ٍح ىم يف ىعمى ػ ػ ػػى اٍل ىع ػ ػ ػ ٍػر ً
ش
استى ىكل){طو }ٓ :
ٍ

ت ىعمى ػػى
اس ػػتى ىك ٍ
كالثال ػػث  :االس ػػتقرار أك االس ػػتيفاء  ،كقكل ػػو تع ػػالى  ( :ىك ٍ
اٍل يج ً
م){ىكد }ْْ :
كد ّْ
ػث
كال اربػ ػ ػ ػػع  :التماثػ ػ ػ ػػؿ  ،كقكلػ ػ ػ ػػو تعػ ػ ػ ػػالى  ( :يقػ ػ ػ ػػؿ الَّ ىي ٍسػ ػ ػ ػػتىًكم اٍل ىخبًيػ ػ ػ ػ ي
َّ
ّْب){المائدة }ََُ :
ىكالطي ي
كالخػ ػػامس  :اسػ ػػتكل  ،أم  :ركػ ػػب  ،كقكلػ ػػو تعػ ػػالى ( :لًتى ٍسػ ػػتىيككا ىعمىػ ػػى
ً
ظييي ً
استى ىكٍيتي ٍـ ىعمى ٍي ًو){الزخرؼ }ُّ :
كرًه ثيَّـ تى ٍذ يك يركا ن ٍع ىمةى ىرّْب يك ٍـ إً ىذا ٍ
كالس ػػادس  ،اس ػػتكل  :ق ػػكم كاش ػػتد  ،كقكل ػػو تع ػػالى  ( :ىكلى َّم ػػا ىبمى ػ ى
ػغ أى يش ػ َّػدهي
استى ىكل){القصص  }ُْ :أم  :استكل خمقو أربعيف
ىك ٍ
َّ ً
يف
كالسػ ػػابع  :االسػ ػػتكاء بعينػ ػػو كقكلػ ػػو تعػ ػػالى  ( :يقػ ػ ٍػؿ ىىػ ػ ٍػؿ ىي ٍسػ ػػتىًكم الػ ػػذ ى
(ُ)
ًَّ
كف){الزمر }ٗ :
يف ال ىي ٍعمى يم ى
كف ىكالذ ى
ىي ٍعمى يم ى
مػػف الحقػػائؽ المغكيػػة التػػي يجػػب التنبيػػو عمييػػا َّ
أف مػػف مفػػردات القػرآف
ظػػا كاحػ نػدا اتضػػح لػػدينا
الك ػريـ مػػا أمكػػف تحديػػد داللتيػػا  ،كمنيػػا مػػا لػػـ نجػػد لف ن
معناه يمثؿ أقرب المعاني إليو ؛ بؿ كجدنا عدة ألفاظ كؿ منيا يككف قر نيبا مػف
معناه عمى حد سكاء  ،ممػا يػدؿ عمػى أف ىػذه المفػردة تقػع فػي مفتػرؽ معانييػا

الخاصػػة  ،مػػف ذلػػؾ لفػػظ االسػػتكاء  ،كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ تعػػدد معانيػػو عنػػد أىػػؿ
(ُ ) ينظر  :الكجكه كالنظػائر لمعسػكرم ص ّٖ ْٖ-ككجػكه القػرآف لمحيػرم ص ْْْٓ-
كالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص ُُْ. ُُٓ-
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سكم الخمقة كالحاؿ  ،يقاؿ  :كيؼ أمسيتـ ؟ فيقاؿ :
المغة  ،فقد جعمكه بمعنى ٌ
مسػػتككف صػػالحكف  ،كبمعنػػى كسػػط الشػػيء  ،كيجػػيء بمعنػػى التماثػػؿ كقكلػػو
َّ
ّْب){المائدة  }ََُ :كبمعنى االستقامة ،
تعالى  ( :يقؿ الَّ ىي ٍستىًكم اٍل ىخبً ي
يث ىكالطي ي
يد اٍلقيػ ػ ػ ػػكل {ٓ} يذك ًمػ ػ ػ ػ َّ و
ػرة
كبمعنػ ػ ػ ػػى االعتػ ػ ػ ػػداؿ كقكلػ ػ ػ ػػو تعػ ػ ػ ػػالى  ( :ىعمَّ ىمػ ػ ػ ػػوي ىشػ ػ ػ ػ ًػد ي
ى
فى ٍ
استى ىكل){النجـ  }ٔ :أك بمعنى البمكغ كاالكتماؿ كقكلو تعالى  ( :ىكلى َّما ىبمى ىغ أى يش َّدهي
استى ىكل){القصػػص  }ُْ :كالمسػػتكم مػػف الرجػػاؿ الػػذم بمػػغ الغايػػة مػػف شػػبابو
ىك ٍ
كتماـ خمقو كعقمو  ،كذلؾ بتماـ ثماف كعشريف إلى تماـ ثبلثيف  ،ثـ يدخؿ في

حد الكيكلة  ،كيحتمؿ ككف األربعيف غاية االستكاء ككمػاؿ العقػؿ

(ُ)

فالصػبلح

كالكسط كاالستقامة كاالعتػداؿ كالكمػاؿ كالتمػاـ كالبمػكغ ،ال يمثػؿ كاحػد مػف ىػذه

األمكر بمفرده معنى االستكاء  ،بؿ الذم يمثؿ معناه المعنػى الحاصػؿ كالنػاتج

صػػؿ ىػػك معنػػى االسػػتكاء فػػي كػػؿ ش ػكاىد
الم ىح َّ
مػػف اجتماعيػػا  ،كىػػذا المعنػػى ي

األكجو المذككرة  ،كأينمػا كرد فػي القػرآف الكػريـ  ،يضػاؼ إلػى ذلػؾ َّ
أف األكجػو
المػػذككرة جػػاء مػػف اخػػتبلؼ التراكيػػب  ،فقػػد يج ًعػػؿ االسػػتكاء فػػي الكجػػو األكؿ
ً
ً
ػاف)
ػي يد ىخ ه
بمعنى قصػد الشػيء  ،فػي قكلػو تعػالى ( :ثي َّػـ ٍ
اسػتى ىكل إلىػى الس ى
َّػماء ىكى ى
أم  :التكج ػػو إل ػػى الس ػػماء كاالنتي ػػاء إليي ػػا  ،كى ػػذا معن ػػى (إل ػػى) كل ػػيس معن ػػى
االستكاء ((كما تقكؿ فرغ األميػر مػف بمػد كػذا ثػـ اسػتكل إلػى بمػد كػذا ،معنػاه :
(ِ)

قص ىد االستكاء إليو))
ى
كق ػػاؿ الطب ػػرم ف ػػي تفس ػػير قكل ػػو تع ػػالى :
ات كىػػك بً يكػ ّْػؿ ىشػ و ً
و
يـ){البقػرة
فى ىسػ َّػك ي
ػيء ىعم ه
اى َّف ىسػ ٍػب ىع ىسػ ىػم ىاك ى ي ى
ٍ
استكل إلى السماء  :أقبؿ عميو  ...كقػاؿ بعضػيـ :

الس ػ ىػماء
اس ػػتى ىكل إًلىػػى َّ
(ثيػ َّػـ ٍ
{ِٗ} ((فقػػاؿ بعضػػيـ :
لػـ يكػف ذلػؾ مػف ا﵀ جػؿ

(ُ ) ينظ ػػر  :الع ػػيف ص ْٕٓ كمق ػػاييس المغ ػػة ص َِْ ُِْ-كالمف ػػردات لم ارغ ػػب ص
ِٗٓ َِٔ-كتاج العركس ّٖ.َُٖ/
(ِ ) تاج العركس ّٖ.ُُٖ/
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ذكػره بتحػػكؿ  ،كلكنػو بمعنػػى فعمػو  ،كمػػا تقػكؿ  :كػػاف الخميفػة فػػي أىػؿ العػراؽ

يػكالييـ ثػػـ تحػ َّػكؿ إلػى الشػػاـ َّ ،إنمػػا يريػد تحػ ٌػكؿ فعمػػو  ،كقػاؿ بعضػػيـ  :اسػػتكل
إلػى السػماء  :عمػد إلييػا ،كقػاؿ  :بػؿ كػؿ تػارؾ عم نػبل كػاف فيػو إلػى آخػره فيػك
مسػػتك لمػػا عمػػد كمسػػتك إليػػو  ،كقػػاؿ بعضػػيـ  :االسػػتكاء  :ىػػك العمػػك  ،كالعمػػك

ً
َّػماء
ىك االرتفاع  ...كأىكلػى المعػاني بقػكؿ ا﵀ جػؿ ثنػاؤه ( :ثي َّػـ ٍ
اسػتى ىكل إلىػى الس ى
ىف بقدرتػػو كخمقيػ ٌػف سػػبع سػػمكات  ،كالعجػػب
اى َّف) عػػبل عمػػييف كارتفػػع فػ ٌ
فى ىسػ َّػك ي
ػدبر ٌ
اسػػتى ىكل
ممػػف أنكػػر المعنػػى المفيػػكـ مػػف كػػبلـ العػػرب فػػي تأكيػػؿ قػػكؿ ا﵀ ( :ثيػ َّػـ ٍ
السػ ىػماء) الػػذم ىػػك بمعنػػى العمػػك كاالرتفػػاع ىرنبػػا عنػػد نفسػػو مػػف أف يمزمػػو
إًلىػػى َّ
بزعمػػو إذا تأكلػػو بمعنػػاه المفيػػكـ كػػذلؾ أف يكػػكف َّإنمػػا عػػبل كارتفػػع بعػػد أف كػػاف
تحتيػا  ،إلػى أف تأكلػو بػالمجيكؿ مػف تأكيمػو المسػتنكر  ،ثػـ لػـ يػنج ممػا ىػرب

ػت َّ
ػدبر عػػف
اسػػتى ىكل) أقبػػؿ  ،أفكػػاف مػ نا
منػػو  ،فيقػػاؿ لػػو  :زعمػ ى
أف تأكيػػؿ قكلػػو ٍ ( :
السػماء فأقبػػؿ إلييػا ؟ فػػإف زعػـ َّ
أف ذلػػؾ لػػيس بإقبػاؿ فعػػؿ كلكنػو إقبػػاؿ تػػدبير ،
قيؿ لو فكذلؾ فقؿ  :عبل عمييا عمػك ممػؾ كسػمطاف ال عمػك انتقػاؿ كزكاؿ  ،ثػـ
(ُ)

لف يقكؿ في شيء مف ذلؾ قكنال ٌإال ألزـ في اآلخر مثمو))
كج ًعؿ االستكاء في الكجو الثاني بمعنى االستيبلء في قكلو تعالى :
ي
الر ٍح ىم يف ىعمىى اٍل ىع ٍر ً
استى ىكل) كاالستكاء ىنا يعني االسػتكاء بعينػو  ،كال عبلقػة
( َّ
ش ٍ
لو بمعنى االستيبلء  ،كاَّنما جعمكه بيػذا المعنػى مػف إسػقاط داللػة (عمػى) التػي
تفيػػد معنػػى االسػػتعبلء عمػػى الشػػيء  ،كىػػذا المعنػػى ال يعنػػي االسػػتيبلء  ،كقػػد

فسػػر الطب ػػرم قكل ػػو تع ػػالى ( :ال ػ َّػر ٍح ىم يف ىعمىػػى اٍل ىع ػ ٍػر ً
اس ػػتى ىكل) بقكل ػػو (( :يق ػػكؿ
َّ
ش ٍ
(ِ)
أيضػػا متػ ٍّ
ػأت مػػف
تعػػالى ذك ػره  :الػػرحمف عمػػى عرشػػو ارتفػػع كعػػبل)) كىػػذا ن
إسقاط داللة (عمى) عمى داللة االستكاء  ،كالحقيقة َّ
أف معنػى االسػتعبلء الػذم

(ُ ) جامع البياف ُ. َِِ-ُِٗ/
(ِ ) جامع البياف ُٔ.َُٔ/
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يدؿ عميو حرؼ الجر (عمى) ىك غير معنى االستعبلء الذم يد ٌؿ عميػو الفعػؿ
آف ىعمىػػى
 :عػػبل كارتفػػع  ،كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى ( :لىػ ٍػك أ ى
ىنزٍل ىنػػا ىى ػ ىذا اٍلقيػ ٍػر ى
ً
و َّ
ص ّْد نعا ّْم ٍف ىخ ٍش ىي ًة المَّ ًو){الحشر  }ُِ :فالفعؿ (أنزؿ) بػاؽ
ىجىبؿ ل ىأرٍىيتىوي ىخاش نعا ُّمتى ى
عمػػى معنػػاه عمػػى الػػرغـ مػػف تعمػػؽ (عمػػى) بػػو  ،كعمػػى الػػرغـ مػػف َّ
أف النػػزكؿ
نقػػيض العم ػك كاالرتفػػاع  ،فكػػذلؾ (اسػػتكل) بػػاؽ عمػػى معنػػاه فػػي قكلػػو تعػػالى :

(الػ َّػر ٍح ىم يف ىعمىػػى اٍل ىعػ ٍػر ً
السػ ىػماء) كأينمػػا
اسػػتى ىكل إًلىػػى َّ
اسػػتى ىكل) كقكلػػو تعػػالى ( :ثيػ َّػـ ٍ
ش ٍ
كرد في كتاب ا﵀ العزيز
كج ًعػ ىػؿ االسػػتكاء فػػي الكجػػو الثالػػث بمعنػػى االسػػتقرار عمػػى الشػػيء فػػي
ي
ت ىعمىى اٍل يج ً
أيضػا بػاؽ عمػى معنػاه ؛
ػكد ّْ
استى ىك ٍ
م) كاالسػتكاء ىنػا ن
قكلو تعالى  ( :ىك ٍ
َّ
ألنو يدؿ عمى االستقامة كاالعتداؿ كالكماؿ كالتماـ كبمكغ الغاية  ،كسفينة نكح

قػػد اسػػتقاـ أمرىػػا كاعتػػدؿ كتػ ٌػـ كاكتمػػؿ كبمغػػت غايتيػػا عنػػد اسػػتكائيا عمػػى جبػػؿ
(ُ)
الجكدم جاء في التفسير (( :ككاف استكاؤىا عميػو داللػة عمػى نفػاد المػاء))
فبمغت ىذه الغاية ((بعد أف طافت األرض كميا ستة أشير))

(ِ)

فالمفظ القرآنػي

ال يطابؽ معناه ٌإال المفظ نفسو  ،فجعؿ االسػتكاء بمعنػى االسػتقرار جػائز فػي
بػػاب التفسػػير َّ ،
ألف الغايػػة مػػف التفسػػير إيضػػاح المعنػػى العػػاـ لمفػػظ بمػػا يرادفػػو

م ػػف ألف ػػاظ م ػػف دكف االدع ػػاء َّ
أف ى ػػذا المف ػػظ المػ ػرادؼ أك غيػ ػره مط ػػابؽ لدالل ػػة

أما االدعاء َّ
بأنو بػديؿ عنػو أك يحػ ٌؿ محمٌػو كمػا ىػك الحػاؿ فػي بػاب
االستكاء َّ ،
الكجكه فيك تحريؼ لداللة المفظ ؛ َّ
ألف االسػتقرار عمػى الجػكدم كأم لفػظ آخػر

مػرادؼ لػػو كػالجمكس عميػػو ال يعطػػي المعنػػى الػػذم يػػدؿ عميػػو االسػػتكاء  ،كاف
كػ ػػاف مرادفنػ ػػا لػ ػػو كقر نيبػ ػػا مػ ػػف معنػ ػػاه  ،قػ ػػاؿ التيػ ػػانكم (( :كك ػػذا قكلػ ػػو تعػ ػػالى :
ت ىعمى ػػى اٍل يج ػ ً
ػت  ،فع ػػدؿ ع ػػف المف ػػظ الخ ػػاص
ػكد ّْ
م) كحقيق ػػة ذل ػػؾ جمس ػ ٍ
اس ػػتى ىك ٍ
( ىك ٍ
(ُ ) الكسيط لمكاحدم ِ.ٕٓٓ/
(ِ ) مدارؾ التنزيؿ ص ْٖٗ.
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بالمعنى إلى مرادفو  ،لما فػي االسػتكاء مػف اإلشػعار بجمػكس مػتمكف  ،ال زيػغ
فيػػو كال ميػػؿ  ،كىػػذا ال يحصػػؿ مػػف لفػػظ الجمػػكس  ،ككػػذا ً ( :فػػي ًي َّف قى ً
ات
اصػ ىػر ي
الطَّر ً
ؼ){الػػرحمف  }ٓٔ :كاألصػػؿ عفيفػػات  ،كعػػدؿ عنػػو لمداللػػةعمى َّأنيػ َّػف مػػع
ٍ
العفػػة ال تطمػػح أعيػ َّ
ػنيف إلػػى غيػػر أزكاجيػ َّػف  ،كال يشػػتييف غي ػرىـ  ،كال يؤخػػذ
(ُ)

ذلؾ مف لفظ العفة))
كج ًعؿ االستكاء في الكجو الرابع بمعنى التماثؿ في قكلػو تعػالى  ( :يقػؿ
ي
َّ
ػب) كاَّنمػػا الم ػراد مػػف االسػػتكاء فػػي الشػػاىد األكؿ َّ
أف
الَّ ىي ٍسػػتىًكم اٍل ىخبًيػ ي
ػث ىكالطّْيػ ي

سكم تتمثؿ فيو معاني االسػتقامة
اجتماع الخبيث مع الطيب ال ينتج منو أمر ّّ
َّ
أيضػا فػي قكلػو تعػالى  ( :ىعم ىمػوي
كاالعتداؿ كالكماؿ كالتمػاـ  ،كىػك بيػذا المعنػى ن
ً
استى ىكل)
ىشًد ي
يد اٍلقي ىكل {ٓ} يذك م َّروة فى ٍ
كج ًع ػ ىػؿ االس ػػتكاء ف ػػي الكج ػػو الخ ػػامس بمعن ػػى رك ػػب  ،كقكل ػػو تع ػػالى :
ي
ً
(لًتى ٍسػتىيككا ىعمىػػى ظيييػ ً
اسػػتى ىكٍيتي ٍـ ىعمى ٍيػ ًػو) بػػؿ ىػػك بمعنػػى
ػكرًه ثيػ َّػـ تىػ ٍذ يك يركا ن ٍع ىمػةى ىرّْب يك ٍػـ إً ىذا ٍ
االسػػتكء بعينػػو  ،كاَّنمػػا يج ًعػػؿ بمعنػػى الركػػكب مػػف تسػػميط معنػػى حػػرؼ الجػػر
(عمى) عميو

ػتد
كج ىع ىؿ الدامغاني االستكاء فػي الكجػو السػادس بمعنػى (( :قػكم كاش ٌ
ى
استى ىكل){القصػص  }ُْ :أم  :اسػتكل خمقػو
 ،كقكلو تعالى  ( :ىكلى َّما ىبمى ىغ أى يش َّدهي ىك ٍ

أربع ػػيف س ػػنة))

(ِ)

ب ػػؿ ى ػػك بمعن ػػى االس ػػتكاء بعين ػػو  ،كال ػػدليؿ عم ػػى ذل ػػؾ ق ػػكؿ

اسػتى ىكل) بمعنػى (( :اسػتكل خمقػو
الدامغاني نفسو عنػدما جعػؿ قكلػو تعػالى  ( :ىك ٍ
ػغ
أربعػيف سػنة)) قػاؿ أبػك منصػكر األزىػرم (( :كقػكؿ ا﵀ عػز كجػؿ  ( :ىكلى َّمػا ىبمىػ ى
استى ىكل){القصص  }ُْ :قيؿ َّ :
إف معنى (استكل) ىا ىنا بمغ األربعػيف
أى يش َّدهي ىك ٍ
قمت  :ككبلـ العرب َّ
أف المجتمع مف الرجاؿ كالمستكم ىك الذم تـ شػبابو ،
 ،ى

(ُ ) كشاؼ اصطبلحات الفنكف ِ. ْٔٔ/
(ِ ) الكجكه كالنظائر لمدامغاني ص ُُْ .
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كمستكيا إلى أف تتـ لو
مجتمعا
كذلؾ إذا تمت لو ثماف كعشركف فيككف حينئذ
ن
ن
ث ػػبلث كثبلث ػػكف س ػػنة  ،ث ػػـ ي ػػدخؿ ف ػػي ح ػػد الكيكل ػػة  ،كيحتم ػػؿ أف يك ػػكف بم ػػكغ
األربعيف غاية االستكاء ككماؿ العقؿ كالحنكة  ،كا﵀ أعمـ))

(ُ)

فيناؾ في األكجو السبعة المذككرة أربع دالالت :

األكلػ ػػى  :داللػ ػػة (عمػ ػػى) فجعػ ػػؿ االسػ ػػتكاء فػ ػػي الكجػ ػػو الثػ ػػاني بمعنػ ػػى

الر ٍح ىم يف ىعمىى اٍل ىع ٍر ً
استى ىكل) كجعمػو بمعنػى االسػتقرار فػي
االستيبلء في قكلو ( َّ
ش ٍ
ت ىعمىػى اٍل يج ً
م) كبمعنػى الركػكب فػي
ػكد ّْ
اسػتى ىك ٍ
الكجو الثالث فػي قكلػو تعػالى  ( :ىك ٍ
الكجػػو الخػػامس فػػي قكلػػو تعػػالى ( :لًتى ٍسػػتىيككا ىعمىػػى ظيييػ ً
ػكرًه ثيػ َّػـ تىػ ٍذ يك يركا نً ٍع ىمػةى ىرّْب يكػ ٍػـ

اسػػتى ىكٍيتي ٍـ ىعمى ٍيػ ًػو) ىػػذه المعػػاني الثبلثػػة جػػاءت مػػف داللػػة (عمػػى) التػػي تفيػػد
إً ىذا ٍ
معنى االستعبلء عمى الشيء  ،فالمعنى كاحد حتى جاز تقػديرىا فػي ك ّْػؿ كجػو
مف األكجو المذككرة .

الثانية  :داللة (إلى) التي تفيد قصد الشػيء كاالتجػاه إليػو  ،كمػا جػاء

ً
اف)
َّماء ىكًى ىي يد ىخ ه
ىذا في الكجو األكؿ في قكلو تعالى ( :ثيَّـ ٍ
استى ىكل إلىى الس ى
مجردا مف
الثالثة  :داللة االستكاء بعينيا كتككف عند مجيء االستكاء
ن
تعمقػػو بػػالكاك  ،كبحػػرؼ الجػ ٌػر  ،كمػػا جػػاء ىػػذا فػػي الكجػػو السػػادس فػػي قكلػػو
يد اٍلقي ىػكل
اسػتى ىكل) كمثػؿ ىػذا قكلػو تعػالى  ( :ىعمَّ ىمػوي ىش ًػد ي
تعالى  ( :ىكلى َّما ىبمى ىغ أى يش َّػدهي ىك ٍ
ً
استى ىكل){النجـ }ٔ :
{ٓ} يذك م َّ ورة فى ٍ
الرابعة  :داللة الكاك فػي الكجػو ال اربػع الػذم جعمػكه بمعنػى التماثػؿ فػي
َّ
ّْب)
قكلو تعالى  ( :يقؿ الَّ ىي ٍستىًكم اٍل ىخبً ي
يث ىكالطي ي
ألنػو
ػح أف تكػكف عاطفػة ؛ ٌ
أف الػكاك ىنػا كاك معيػة  ،كال يص ٌ
كالحقيقة ٌ
يصح أف يقػاؿ :
يصح تقدير العطؼ  ،فبل
يصح تكرار العامؿ  ،أم  :ال
ال
ٌ
ٌ
ٌ
ألنو ما أريػد
الطيب  ،فيذا الكبلـ ال معنى لو ؛ ٌ
ال يستكم الخبيث كال يستكم ٌ

(ُ ) تيذيب المغة ِ.ُْٕٗ/
576

معنى العطؼ  ،بػؿ أريػد أف يكػكف المعنػى  :ال يسػتكم الخبيػث مػع ّْ
الطيػب ،
َّ ً
َّ ً
يف ال
ػكف ىكالػ ػ ػ ػػذ ى
يف ىي ٍعمى يمػ ػ ػ ػ ى
ككػ ػ ػ ػػذلؾ قكلػ ػ ػ ػػو تعػ ػ ػ ػػالى  ( :يقػ ػ ػ ػ ٍػؿ ىىػ ػ ػ ػ ٍػؿ ىي ٍسػ ػ ػ ػػتىًكم الػ ػ ػ ػػذ ى
كف) ){الزمر }ٗ :
ىي ٍعمى يم ى
ػت ىػذه القضػػية فػػي بػاب المفعػػكؿ معػػو المرفػكع فػػي كتػػابي :
كقػد بحثػ ي
مف مزاعـ النحاة  ،كقد فاتني االستشياد بيذه الشكاىد القرآنية في ىذا الباب

ػرت ىن ػػاؾ مس ػػألة ((رف ػػع االس ػػـ بع ػػد الػ ػكاك ف ػػي نح ػػك  :اختص ػػـ زي ػػد
كق ػػد ذك ػ ي
ػرك  ،عمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ صػػحة معنػػى العطػػؼ فػػي ىػػذا المثػػاؿ لعػػدـ
كعمػ ه

صػػحة أف يقػػاؿ  :اختصػػـ زيػػد كاختصػػـ عمػػرك ؛ َّ
ألف الم ػراد مػػف ال ػكاك معنػػى

(مع)  ،كالتقدير  :اختصـ زيد مع عمرك .

كج ػػاء ف ػػي ف ارئػػػد النح ػػك الكس ػػيمة ((كتك ػػكف الػ ػكاك لمتنص ػػيص عمػػػى

ػرك ،
مص ػػاحبة م ػػا بع ػػدىا لمعم ػػكؿ العام ػػؿ الس ػػابؽ نح ػػك  :اش ػػترؾ زي ػ هػد كعم ػ ه
(ُ)
ػت البػ ػ َّػر
ػعير)) كاذا تعػ ػػيَّف أف تك ػػكف ال ػ ػكاك ف ػػي  :خمطػ ػ ي
كخمط ػ ي
ػت ي
البػ ػ َّػر كالش ػ ى

الشعير  ،لممعيػة كال يصػح جعميػا كاك عطػؼ فػي حػاؿ النصػب ،فيػي كػذلؾ
ك ى
ػعير  ،كىػذه شػكاىد جديػدة ييص ٌػرح
فػي حػاؿ الرفػع  ،كقكلنػا  :اخػتمط ي
الب ُّػر كالش ي
بيػػا النحػػاة عمػػى المفعػػكؿ معػػو المرفػػكع  ،كمػػف أمثمتيػػا األخػػرل  ،تكمػػـ المعمػ يػـ
فكع ػػا  ،في ػػك مفع ػػكؿ مع ػػو  ،إذ المعن ػػى
ػب ؛ فػ ػ
ػ(الطالب) كاف ك ػػاف مر ن
ي
كالطال ػ ي

المػ ػ ػراد  :تكم ػ ػػـ المعم ػ ػػـ م ػ ػػع الطال ػ ػػب  ،كاذا يجع ػ ػػؿ معطكفن ػ ػػا  ،تغي ػ ػػر المعن ػ ػػى
كاسػػتكجب أف يكػػكف َّ
أف كػ ِّػبل منيمػػا تكم ػػـ مػػع إنسػػاف آخػػر  ،أم  :كقػػع فع ػػؿ

الكبلـ مف كؿ كاحد منيما عمى حدة))

ٍّ
متأت مف داللة الػكاك ،ال
فمعنى المماثمة  ،كما جاء في الكجو الرابع

مف داللة االستكاء .

(ُ) ص ِٗٓ .
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صػػؿ مػػف اجتمػػاع
الم ىح َّ
فمػػيس لبلسػػتكاء ٌإال معنػػى كاحػػد  ،كىػػك المعنػػى ي
معػػاني االسػػتقامة كاالعتػػداؿ كالكمػػاؿ كالتمػػاـ كبمػػكغ غايػػة األمػػكر  ،كىػػك بيػػذا
المعنػػى أينمػػا كرد فػػي الق ػرآف الك ػريـ كال كجػػكه لػػو فيػػو  ،كجعميػػـ االسػػتكاء فػػي
الكجػػو السػػابع يعنػػي االسػػتكاء بعينػػو يعنػػي أف األكجػػو السػػتة الباقيػػة ال تعنػػي

تـ تفصيمو .
االستكاء بعينو  ،فيي إذف أكجو مختمىقة عمى نحك ما ٌ
ٕ-اإلشعار  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير اإلشعار عمى خمسػة أكجػو :
الشعر  ،كالكككب  ،كالمناسؾ  ،كالعمـ  ،كجميع الشعر بعينو .

فكجػ ػػو منيػ ػػا األشػ ػػعار جمػ ػػع شػ ػػعر قكلػ ػػو تعػ ػػالى ( :ك ُّ
الشػ ػ ىػع ىراء ىيتَّػ ػبً يعيي يـ
ى
ً
كف){الش ػػعراء  }ِِْ :كقكل ػػو تع ػػالى  ( :ىك ىم ػػا يى ػ ىػك بًقى ػ ٍػك ًؿ ىش ػػاع ور){الحاقة :
اك ى
اٍل ىغ ي
ُْ}

كالكجو الثاني ّْ ،
الشعرل  :الكككػب المعػركؼ قكلػو تعػالى  ( :ىكأَّىنػوي يى ىػك
ب ّْ
ىر ُّ
الش ٍع ىرل){النجـ }ْٗ :
كالكجػػو الثالػػث  ،الشػػعائر  :المناسػػؾ  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة الحػػج :
(إً َّف الصَّفىا ىكاٍل ىم ٍرىكةى ًمف ىش ىعآئً ًر المٌ ًو){البقرة }ُٖٓ :
كالكجػػو ال اربػػع  ،أشػػعر يشػػعر  ،بمعنػػى العمػػـ  ،أم  :أعمػػـ يعمػػـ قكلػػو
كف){األنع ػ ػػاـ  }َُٗ :أم :
تع ػ ػػالى  ( :ىك ىم ػ ػػا يي ٍش ػ ػ ًػع يريك ٍـ أَّىنيى ػ ػػا إً ىذا ىج ػ ػ ٍ
ػاءت الى يي ٍؤ ًمين ى
يعممكـ .
كالكجو الخامس  ،األشعار  :جمػع شػعر قكلػو تعػالى فػي سػكرة النحػؿ
(ُ)
ىص ىك ًافيىا ىكأ ٍىكىب ًارىىا ىكأى ٍش ىع ًارىىا أىثىاثنا إًلىى ًح و
يف){النحؿ ))}َٖ :
 ( :ىك ًم ٍف أ ٍ
كفػ ػػي كػ ػػبلـ الػ ػػدامغاني اضػ ػػطراب كاضػ ػػح  ،فقػ ػػد جعػ ػػؿ الكجػ ػػو األكؿ
كالخ ػػامس بمعن ػػى األش ػػعار جم ػػع ش ػػعر ٌ ،إال َّأن ػػو جع ػػؿ ش ػػاىد األكؿ بمعن ػػى

(ُ ) الكجكه كالنظائر ص َُُ كينظر  :كجكه القرآف لمحيرم ص ِٗٓ.
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الشػػعراء كشػػاىد الكجػػو الخػػامس بمعنػػى األشػػعار  ،كيبػػدك َّ
أف الكجػػو األكؿ فػػي

ينبو عميو المحقؽ
الحقيقة بمعنى  :الشعراء  ،ليكافؽ شاىده  ،كىذا ما لـ ٌ
ك ّْ
الشػعرل  :اسػـ نجػـ معػركؼ  ،كتخصيصػو بالػذكر فػي قكلػو  ( :ىكأَّىنػوي

ب ّْ
يىػ ىػك ىر ُّ
الشػ ٍػع ىرل){النجـ َّ }ْٗ :
ألف خ ازعػػة كانػػت تعبػػدىا  ،ككػػاف الػػذم سػ َّػف
عبادتيا رجػؿ يقػاؿ لػو  :أبػك كبشػة ؛ كقيػؿ َّ :إنػو ج ٌػد ج ٌػد رسػكؿ ا﵀ صػمى ا﵀
ً
أمػر ابػف أبػي
عميو كسمـ  ،كلذلؾ نسبو الكفار إلى النبي فػي قػكليـ  :لقػد أيمػر ٍ
كبشة  ،شبيكه بو في مخالفتو ليـ  ،كشػتاف مػا بينيمػا  ،ك َّ
الش ٍػعر (بفػتح الشػيف

كسككف العيف) جمع ىش ٍعرة  ،كاألشعار جمع َّ
الش ٍػعر فيػك جمػع الجمػع  ،كرجػؿ
ى
ً
ىصػ ىػكافيىا ىكأ ٍىكىب ًارىىػػا
أشػػعر  :طكيػػؿ ىشػ ٍػع ًر ال ػرأس كالجس ػد  ،قػػاؿ تعػػالى  ( :ىك ًمػ ٍػف أ ٍ
ىكأى ٍشػ ىػع ًارىىا أىثىاثنػػا إًلىػػى ًح و
ت بالشػػيء  :إذا عممتىػػو
يف){النحػػؿ  ، }َٖ :كتقػػكؿ شػ ىػع ٍر ي
كفطنت لو  ،كىك مف ّْ
الشػعر (بكسػر الشػيف كسػككف العػيف) لػذلؾ يقػاؿ  :ليػت
ى
ػت  ،كأصػؿ ىػذه المػادة مػف ىش ىػع ًر اإلنسػاف  ،تقػكؿ :
ًش ٍعرم  ،أم  :ليتني عمم ي
ػت
أصبت ىش ىعره  ،كمنو استعير :
يدا  ،أم :
ت زن
شعرت كػذا  ،أم  :عمم ي
ي
ي
ىش ىع ٍر ي
عممػا فػػي الدقػة كإصػػابة َّ
الش ٍػعر ّْ ،
فالشػ ٍػعر ىػك كػػالعمـ كزننػا كمعنػػى  ،كقيػؿ ىػػك
ن
العمـ بدقائؽ األمكر  ،ثـ غمب عمى منظكـ القكؿ لشرفو بالكزف كالقافية  ،كاف

شاعر لما ال يفطف لو غيػره  ،كجمعػو
نا
شعر  ،فقد سمي الشاعر
كاف كؿ عمـ نا
شعراء كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ عنترة :
فت الدار بعد ُّ
تكىًـ
غادر الشع ار يء مف يمتىٌرَّدًـ أـ ىؿ عر ى
ىؿ ى
كالمعنى َّ :
ػيئا إالَّ فطنػكا لػو  ،كمشػاعر الحػج كشػعائره
أف الشعراء لـ يغادركا ش ن
 :المناسػؾ  ،كتعنػي  :معالمػو كأعبلمػو  ،كالمشػاعر جمػع ىم ٍشػعر  ،كالشػػعائر
جم ػػع ش ػػعيرة  ،كالش ػػعيرة ف ػػي األص ػػؿ  :العبلم ػػة  ،فالمش ػػاعر كالش ػػعائر ى ػػي

المعػػالـ التػػي نػػدب ا﵀ إلييػػا  ،كأمػػر بالقيػػاـ عمييػػا  ،أك ىػػي كػػؿ مػػا كػػاف مػػف
الب ىد ىنػة تي ٍيػدل  ،كيقػاؿ إشػػعارىا أف
أيضػػا  :ى
مكقػؼ  ،كمسػعى  ،كذبػح  ،كيقػاؿ ن
م  ،قػػاؿ ا﵀ تعػػالى ( :إً َّف
يي ىجػ َّػز أصػػؿ سػػناميا حتػػى يسػػيؿ الػػدـ فػ يػي ٍعمىـ َّأنيػػا ىىػ ٍػد ه
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الصػػفىا ىكاٍل ىمػ ٍػرىكةى ًمػػف ىش ػ ىعآئً ًر المٌػ ًػو){البقرة  }ُٖٓ :كقكلػػو تعػػالى ً ( :عنػ ىػد اٍل ىم ٍشػ ىػع ًر
َّ
اٍل ىح ىرًاـ){البقػ ػ ػرة  }ُٖٗ :ى ػ ػػك المس ػ ػػجد المع ػ ػػركؼ ؛ يس ػ ػ ّْػمي ب ػ ػػذلؾ ؛ َّ
ألن ػ ػػو م ػ ػػف
عبلمػػات الحػػج  ،كمكاضػػع الحػػج كميػػا مشػػعر ٌإال َّ
أف ىػػذا االسػػـ غمػػب عمػػى
ىذا المكاف بخصكصو

(ُ)

كيس َّػمى قػزح  ،كقيػؿ  :مػا
كالمشعر الحراـ (( :جبؿ يقػؼ عميػو اإلمػاـ ي

ب ػػيف م ػػأزمي عرف ػػة ككادم محس ػػر  ،كيؤي ػػد األكؿ م ػػا ركل ج ػػابر َّ :أن ػػو عمي ػػو

الص ػػبلة كالس ػػبلـ لم ػػا ص ػػمى الفج ػػر  ،يعن ػػي بالمزدلف ػػة رك ػػب ناقت ػػو حت ػػى أتػ ػى

المشػػعر الح ػراـ فػػدعا َّ
ككبػػر كىمٌ ػؿ  ،كلػػـ يػػزؿ كاقفنػػا حتػػى أسػػفر  ،كاَّنمػػا يسػ ّْػمي
مشعر ؛ َّ
ككصؼ بالحراـ لحرمتو  ،كمعنػى  :عنػد المشػعر
نا
ألنو معمـ العبادة  ،ي

الح ػراـ  ،مم ػػا يميػ ػو كيقػػرب من ػػو َّ
فإن ػػو أفضػػؿ  ،كا ٌال فالمزدلف ػػة كمي ػػا مكق ػػؼ ٌإال
كادم محسر))

(ِ)

المشػػػػػاعر والمناسػػػػػؾ  :كالمشػ ػػاعر كالشػ ػػعائر  :كاف يجعمػ ػػت بمعنػ ػػى
المناسػػؾ ٌإال َّ
أف ىنػػاؾ فرقنػػا بينيمػػا قػػاؿ ابػػف فػػارس (( :النػػكف كالسػػيف كالكػػاؼ

أصؿ صحيح يدؿ عمى عبادة كتقرب إلى ا﵀ تعالى  ،كرجؿ ناسؾ  ،كالذبيحة
التػػي تتقػػرب بيػػا إلػػى ا﵀ نسػػيكة  ،ك ً
ػذبح فيػػو النسػػائؾ ،
الم ٍنسػػؾ  :المكضػػع  :ييػ ى
ى
(ّ)
كال يككف ذلؾ ٌإال في القرباف))
ػت لمن ػػاس بأس ػػمائيا كأماكني ػػا ،
يعًم ىم ػ ٍ
فالمش ػػاعر ى ػػي أس ػػماء مكاض ػػع أ ٍ
سمى مشاعر َّ ،
ألنيا أصبحت معالـ بالتعرؼ إلييا يعمـ الناس أيػف
فجاز أف تي َّ
تك ػػكف  ،كج ػػاز أف تيسػ ػ َّػمى مناس ػػؾ ؛ َّ
ألف فيي ػػا مػ ػػف دكف غيرى ػػا تي ػػؤدل أمػػػكر
(ُ ) ينظ ػػر  :الع ػػيف ص ِْٖ ّْٖ-كمق ػػاييس المغ ػػة ص ُْٓ كالمف ػػردات لم ارغ ػػب ص
ُِٕ ِِٕ-كعمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ ِ.ِٕٔ-ِْٕ/
(ِ ) أنكار التنزيؿ ُ.ُُّ/
(ّ ) مقاييس المغة ص ٖٔٗ .
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ػعر َّ ،
ألنػو قػد عمميػا النػاس اس نػما كمكض نػعا ،
مثبل تسمى مش نا
العبادة  ،فالكعبة ن
كتسمى منس نكا َّ
ألف فييا تحصؿ تأدية ركف مف أركػاف الحػج  ،كىػك الطػكاؼ ،
ككػػذلؾ الشػػعائر  ،فػػالطكاؼ يسػػمى شػػعيرة ؛ َّ
ألنػػو عممػػو النػػاس طكافنػػا بالطريقػػة
التي يي َّ
ؤدل  ،كىك دكراف اإلنساف حكؿ الكعبػة سػبع دكرات  ،كمػف اليسػار إلػى

أيضا ينس نكا ؛ َّ
ألف القياـ بيػذا العمػؿ مػع النيػة تػتـ تأديػة ركػف
اليميف  ،كيسمى ن
فالب ىد ىنة التي تي ٍيدل تسمى شعيرة عندما تيجعؿ فييا عبلمة ،
مف أركاف الحج  ،ى

م  ،فعنػػد ذبحيػػا
كىػػي أف يي ىجػ َّػز أصػػؿ سػػناميا حتػػى يسػػيؿ الػػدـ فػ يػي ٍعمىـ َّأنيػػا ىىػ ٍػد ه
تقرنبػػا ﵀ تسػػمى نسػػيكة  ،كىػػذا ىػػك حػػاؿ مكاضػػع الحػػج كأعمالػػو كأركانػػو  ،فػػإذا
صػػد منيػػا معنػػى اإلعػػبلـ سػ ّْػميت مشػػاعر كشػػعائر  ،كاذا قي ً
قي ً
صػػد معنػػى العبػػادة
ي
سميت مناسؾ .
جعؿ الدامغاني لئلشعار خمسة أكجو  ،كاإلشعار مف ّْ
الشػعر (بكسػر

الشيف) بمعنى العمـ كأربعة مف ىذه األكجػو الخمسػة التػي ذكرىػا ال ترجػع إلػى
ىػػذا المفػػظ  ،بػػؿ أرجعيػػا إلػػى أربػػع صػػيغ مختمفػػة  ،فػػأرجع الكجػػو األكؿ إلػػى
صػػيغة الشػػعراء كالشػػاعر  ،كالكجػػو الثػػاني إلػػى ّْ
الش ػعرل  ،كالكجػػو الثالػػث إلػػى

الشعائر  ،كالكجو الخامس إلى األشعار جمػع َّ
الشػعر (بفػتح الشػيف) كلػـ يرجػع

إلى اإلشعار ٌإال الكجو الرابع الذم جعمو بمعنى العمـ فػي قكلػو تعػالى  ( :ىك ىمػا
كف){األنعاـ  }َُٗ :أم  :يعممكـ  ،كالعمـ في
يي ٍش ًع يريك ٍـ أَّىنيىا ًإ ىذا ىج ٍ
اءت الى يي ٍؤ ًمين ى
الكجػػو ال اربػػع مػػف صػػيغة الفعػػؿ  :ىشػ ىػعر يشػػعر  ،كىػػك فػػي الحقيقػػة مػػف ّْ
الشػ ٍػعر
ى
ػت  ،فاألكج ػػو
(بكس ػػر الش ػػيف) ل ػػذلؾ يق ػػاؿ  :لي ػػت ًش ػ ٍػعرم  ،أم  :ليتن ػػي عمم ػ ي
الخمسة المذككرة ال تعكد إلى صيغة كاحدة  ،بؿ إلى خمس صيغ :

ُ-اإلش ػػعار كى ػػك مص ػػدر أش ػػعر بمعن ػػى أعم ػػـ كمن ػػو ّْ
الش ػ ٍػعر (بكس ػػر
ى
ى
الشيف) بمعنى ً
العٍمـ .
ِّْ -
الشعرل  ،عمى كزف (في ٍعمى) كىك عمـ نجـ معيف .
ّ-األشعار  ،كىك جمع ال ىشعر (بفتح الشيف) ك َّ
الشعر جمع ىش ٍعرة
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ْ-الشعائر جمع شعيرة  ،كىي معالـ الحج .
ٓ-الشعراء جمع شاعر .

فأن ػػت ت ػػرل َّ
أف لك ػػؿ معنػ ػى ص ػػيغتو  ،كلك ػػؿ ص ػػيغة معناى ػػا  ،فتك ػػكف

األكج ػػو الخمس ػػة الم ػػذككرة مختمق ػػة بجعمي ػػا عائ ػػدة إل ػػى خمسػ ػة مع ػػاف اختمف ػػت
الختبلؼ صيغيا

ٖ-التراب  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير التراب عمى خمسة أكجو :

الرميـ  ،كاألشكاؿ  ،كالترائب  ،كالبيائـ  ،كالصعيد .

فكجو منيا  ،التراب  :بمعنى الرميـ  ،قكلو تعالى في سكرة الرعد :
ب قى ٍكلييي ٍـ أىئً ىذا يكَّنا تيىرنابا أىئًَّنا لىًفي ىخٍم و
رميما
ب فى ىع ىج ه
(كًاف تى ٍع ىج ٍ
ؽ){الرعد  }ٓ :أم  :ن
ى
كالكجو الثاني  ،األتراب  :األشكاؿ  ،قكلو تعالى في سكرة ص :
ات الطَّر ً
ً
اب){ص }ِٓ :
(ك ًع ى
ؼ أىتٍ ىر ه
ند يى ٍـ قىاص ىر ي ٍ
ى
كالكجو الثالث  ،الترائب  :يعني الضمكع مف الصدر  ،كقكلو تعالى
الصٍم ًب ىكالتَّىرائً ًب){الطارؽ :
(ي ٍخ يريج ًمف ىب ٍي ًف ُّ
في سكرة  :كالسماء كالطارؽ  :ى
ٕ} يعني  :التراقي
كالكجو الرابع  ،التراب  :يعني البيائـ  ،قكلو تعالى في سكرة عـ
نت تيىرنابا){النبأ }َْ :
(كىيقيك يؿ اٍل ىك ًاف ير ىيا لى ٍيتىنًي يك ي
يتساءلكف  :ى
(كالمَّوي ىخمىقى يكـ ّْمف
كالكجو الخامس  ،التراب  :الصعيد  ،قكلو تعالى  :ى
(ٔ)
تير و
اب){فاطر ))}ُُ :
ى
كاقتصر الفيركزآبادم عمى ذكر ثبلثة أكجو  ،كىي  :الكجو األكؿ ،
كالرابع  ،كالخامس  ،كجعؿ الكجو الخامس بمعنى حقيقة التربة ال بمعنى
(ٕ)

الصعيد كما قاؿ الدامغاني

المعني بالطريقة .
كالكجو الرابع ىك
ٌ

(ُ ) الكجكه كالنظائر ص َُُّْٗ-
(ِ ) بصائر ذكم التمييز ِِٕٗ/
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قاؿ ابف فارس (( :التاء كالراء كالباء أصبلف  ،أحدىما  :التراب كما

ييشتىؽ منو  ،كاآلخر  :تساكم الشيئيف  ،فاألكؿ  :التراب كىك التَّ ىيرب كالتَّ ٍكراب
ب الرجؿ  :إذا افتقر َّ ،
كأنو لصؽ بالتراب  ،كأترب  :إذا استغنى
 ،كيقاؿ  :تىًر ى
أما اآلخر  ،فالتّْرب ً :
َّ ،
الخ ٍدف ،
كأنو صار لو مف الماؿ بقدر التراب  ...ك َّ
ٍ
(ٔ)
كالجمع أتراب  ،كمنو التّْريب  ،كىك الصدر عند تساكم رؤكس العظاـ))
(ي ٍخ يريج ًمف ىب ٍي ًف
((كالترائب ضمكع الصدر  ،الكاحدة تريبة  ،قاؿ تعالى  :ى
ات الطَّر ً
ندىـ قى ً
الصٍم ًب كالتَّرائً ًب){الطارؽ  }ٕ :كقكلو تعالى ً :
ؼ
ُّ
اص ىر ي
ٍ
(كع ى ي ٍ
ى ى
ى
ً
معا تشبيينا في التساكم كالتماثؿ
أىتٍ ىر ه
اب){ص  }ِٓ :أم  :لدات تيٍن ىش ٍا ىف ن
بالترائب التي ىي ضمكع الصدر  ...كقيؿ َّ :
ألن َّ
يف في حاؿ الصبا يمعبف
معا))(ٕ) كالمّْدة  :ىمف يكلد معؾ  ،كالجمع لًدات  ،كالترائب  :عظاـ
بالتراب ن
الصدر  ،كالتٍّْرب  :كقيؿ  :تً ٍرب فبلف  :إذا يكلًد معو في كقت كاحد ،
كالتٍّْرب  :النظير المماثؿ  ،كأكثر ما يككف ذلؾ في المؤنث  ،يقاؿ ىي تربيا
 ،كىما تًرباف َّ ،
كىف أتراب  ،كيقاؿ لمذككر األسناف كاألقراف  ،كلئلناث

األتراب

(ٖ)

تبيَّف مف كبلـ أىؿ المغة َّ
أف األكجو التي ذكرىا الدامغاني ترجع إلى

صيغتيف مختمفتيف  ،األكلى  :التيراب  ،كاختمؽ منيا ثبلثة أكجو ىي  :الرميـ

 ،كالبيائـ  ،كالصعيد  .كالثانية التٍّْرب  ،كاختمؽ منيا كجييف ىما  :األشكاؿ
ككثير ما اختمفت في القرآف الكريـ
نا
 ،كالترائب التي ىي ضمكع الصدر ،
المعاني الختبلؼ الصيغة  ،فجعؿ صيغة بمعنى صيغة أخرل تحريؼ ظاىر

لمصيغة  ،كما َّأنو يعني تكحيد معانييا  ،أم  :إلغاءىا ذلؾ باالكتفاء بصيغة
(ُ ) مقاييس المغة ص ُِٖ
(ِ ) المفردات ص ٕٗ
(ّ ) ينظر  :لساف العرب ِ ُِٖ/كتاج العركس ِِْ/
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كاحدة  ،كبخمط معاني بعضيا ببعض  ،كفي ذلؾ ىدـ كبير لمغة القرآف

الكريـ

جعؿ الدامغاني كالفيركزآبادم التراب في الكجو األكؿ بمعنى الرميـ ،
ب قى ٍكلييي ٍـ أىئً ىذا يكَّنا تيىرنابا أىئًَّنا لىًفي ىخٍم و
ؽ)
ب فى ىع ىج ه
(كًاف تى ٍع ىج ٍ
في قكلو تعالى  :ى
ً
ً
اـ ىكًى ىي
((كالرميـ  :العظاـ البالية  ،قاؿ تعالى ( :قى ى
اؿ ىم ٍف يي ٍحيي اٍلعظى ى

ً
الرَّمة  ،كنيى رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ عف
يـ){يس  }ٕٖ :ككذا ّْ
ىرم ه
الرَّمة)) (ٔ ) فيذا ىك معنى الرميـ فأيف ىك مف معنى
االستنجاء َّ
بالركث ك ّْ

ثـ ما الداعي
التراب ؟ حتى َّإنو ال يجكز االستنجاء باألكؿ بخبلؼ الثاني َّ ،

إلى جعؿ التراب بمعنى الرميـ سكل اختبلؽ الكجكه ؟ لذلؾ لـ أجد في كتب

التفسير مف قاؿ بيذا الكجو

كجعؿ الدامغاني األتراب في الكجو الثاني بمعنى األشكاؿ  ،في
ات الطَّر ً
ندىـ قى ً
قكلو ً :
اب) كاألشكاؿ ىي المتشابية في الييئة
ؼ أىتٍ ىر ه
اص ىر ي
ٍ
(كع ى ي ٍ
ى
كالصكرة ؛ لذلؾ يحدث منيا اإلشكاؿ  ،فيمتبس بعضيا ببعض لتشابييا في
(ٕ)

الكيفية

كاألتراب كما تقدـ تعريفيا  ،ىي النظائر المتماثمة في الكالدة كالنشأة

عامة  ،كما
كالسمكؾ كالكظيفة  ،كأكثر ما يككف ذلؾ في اإلناث  ،كاألشكاؿ َّ

الداعي إلى جعميا بيذا الكجو بعينو ؟ كلً ىـ
األمثاؿ  ،أك النظائر  ،أك األشباه ؛ َّ
ألنيا

أيضا بمعنى
ال تيجعؿ األتراب فيو ن
ألفاظ مترادفة  ،فيي جميعيا كاحدة

مف حيث َّ
كبل منيا ال يمثؿ األتراب بعينيا بؿ المعنى القريب منيا  ،فإذا
إف ن
جاز أحدىا جاز اآلخر  ،كال بأس في أف نجعؿ األتراب بمعنى األشكاؿ إذا

يضاحا لمعناىا كمف دكف تعييف  ،كما
أريد مف األشكاؿ أف تككف تعريفنا ليا كا
ن
(ُ ) مقاييس المغة ص َّّ كينظر  :المفػردات لم ارغػب ص َُِكعمػدة الحفػاظ لمحمبػي
ص ُُّ
(ِ ) ينظر  :مقاييس المغة ص ْٓٓ كالمفردات لمراغب ص ِٕٕ
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أما إذا أريد أف تككف ىي األتراب بعينيا كما
يحصؿ ىذا في باب التفسير َّ ،
يحصؿ في باب الكجكه فيك التحريؼ بعينو

كج ىع ىؿ الترائب في الكجو الثالث بمعني الضمكع مف الصدر  ،في
ى
الصٍم ًب ىكالتَّىرائً ًب) كقد تقدـ َّ
أف الترائب كاألتراب
(ي ٍخ يريج ًمف ىب ٍي ًف ُّ
قكلو تعالى  :ى
تعني النظائر المتماثمة في الكالدة كالنشأة كالسمكؾ كالكظيفة  ،كىي ىنا تعني

عامة تنطبؽ عمى ما
المتماثمة في كالدتيا ككظيفتيا  ،فتككف الترائب صفة َّ

معا في المكاف نفسو
جاز كصفو بيا كضمكع الصدر  ،كغيرىا  ،فقد يخمقف ن
كلغرض كاحد ؛ لذلؾ لـ يعيّْف المفسركف ىذا المكصكؼ  ،بؿ اختمفكا في
تأكيمو  ،قاؿ الطبرم (( :اختمؼ أىؿ التأكيؿ في معنى الترائب :

ُ-فقاؿ بعضيـ  :الترائب  :مكضع القبلدة مف صدر المرأة ...عف

ابف عباس  ،قاؿ  :الترائب  :مكضع القبلدة  ...يسئؿ عكرمة عف الترائب
فقاؿ ىذه  ،ككضع يده عمى صدره بيف ثدييو
ِ-كقاؿ آخركف  :الترائب  :ما بيف المنكبيف كالصدر  ...عف
مجاىد  ،قكلو ى(التَّىرائً ًب) ما بيف المنكبيف كالصدر ...عف سفياف قاؿ :
الصمب لمرجؿ  ،كالترائب لممرأة  ،كالترائب فكؽ الثدييف
ّ-كقاؿ آخركف  :ىك اليداف كالرجبلف كالعيناف  ...عف ابف عباس :

قاؿ  :فالترائب  :أطراؼ الرجؿ كاليداف كالرجبلف كالعيناف  ،فتمؾ الترائب ...
(ي ٍخ يريج ًمف ىب ٍي ًف
ثنا عبيد قاؿ  :سمعت الضحاؾ يقكؿ في قكلو تعالى  :ى
الصٍم ًب ىكالتَّىرائً ًب) عيناه كيداه كرجبله
ُّ
ْ-كقاؿ آخركف  :معنى ذلؾ َّ :أنو يخرج مف بيف صمب الرجؿ
الصٍم ًب ىكالتَّىرائً ًب) يقكؿ :
(ي ٍخ يريج ًمف ىب ٍي ًف ُّ
كنحره ...عف قتادة  ،قكلو تعالى  :ى
يخرج مف بيف صمب الرجؿ كنحره
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ٓ-كقاؿ آخركف  :ىي األضبلع التي أسفؿ الصمب  ...عف سعيد ،

قاؿ  :الترائب  :األضبلع التي أسفؿ الصمب))

(ٔ)

فالقرآف الكريـ عيَّف الصفة

يصرح بمفظ المكصكؼ  ،فإذا َّ
صح َّأنو أراد ضمكع الصدر فيذا يعني َّأنو
كلـ ّْ

أما الدامغاني كمف أجؿ اختبلؽ ىذا الكجو ،
سمى ضمكع الصدر بالترائب َّ ،
َّ
سمى الترائب بضمكع الصدر  ،كىذا تحريؼ ظاىر ؛ َّ
ألنو عكس المراد
فقد َّ
في كتاب ا﵀  ،كىذه ىي طريقة الدراسة المعككسة التي اتبعيا أصحاب كتب

الكجكه .

احدا مف األقكاؿ الخمسة التي ذكرىا أىؿ
كالدامغاني عيَّف قكنال ك ن
كج ىعمىو كجينا لمترائب مف دكف األقكاؿ األربعة األخرل  ،كىذا يي ُّ
عد ،
التفسير ى

قمت غير مرة  ،خيانة عممية في التفسير
كما ي
كجعؿ الدامغاني كالفيركزآبادم التراب في الكجو الخامس بمعنى
الصعيد  ،في قكلو تعالى ( :كالمَّوي ىخمىقى يكـ ّْمف تير و
طفى وة) كالصعيد :
اب ثيَّـ ًمف ُّن ٍ
ى
ى
((كتيم ٍـ بالصعيد  ،أم  :خذ مف غباره بكفيؾ
ىك كجو األرض عميو تراب
َّ
يدا طىينّْبا){المائدة  )ِ())}ٔ :كقاؿ
ص ًع ن
لمصبلة قاؿ ا﵀ عز كجؿ ( :فىتىىي َّم يمكٍا ى
يدا
ص ًع ن
الراغب (( :كالصعيد يقاؿ لكجو األرض قاؿ تعالى  :فىتىىي َّم يمكٍا ى

طىينّْبا){النساء  }ّْ :كقاؿ بعضيـ  :الصعيد يقاؿ لمغبار الذم يصعد مف
الصعكد ؛ كليذا َّ
البد لممتيمـ أف يعمؽ بيده غبار))(ّ) قاؿ الطبرم في تفسير
طيّْبا){النساء (( }ّْ :يقكؿ تعالى ذكره َّ
ص ًع ن
(كالموي
يدا ى ن
قكلو تعالى ( :فىتىىي َّم يمكٍا ى
ى
(مف تير و
اب) يعني بذلؾ أنَّو خمؽ أباىـ آدـ مف تراب ،
ىخمىقى يكـ) أييا الناس ّْ ى
طفى وة) أم  :بالتناسؿ مف مني
فجعؿ خمؽ أبييـ منو ليـ خمقنا)) (ثيَّـ ًمف ُّن ٍ
(ُ ) جامع البياف َُّٕٓ ُٕٔ-كينظر  :زاد المسير البف الجكزم ُِْٖ/
(ِ ) العيف لمخميؿ ص ُٗٓ كينظر  :مقاييس المغة ص ْٖٓ كالمفردات لمراغب ُِٗ
(ّ ) المفردات ُِٗ
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الرجاؿ

(ُ)

كقد تقدـ َّ
إما أف يككف كجو األرض كعميو تراب  ،أك
أف الصعيد َّ

بالكؼ
يعني الغبار  ،أم  :يعني التراب الذم لدقتو كخفتو يصعد عند ضربو
ٌ
يصح أف يككف ا﵀ سبحانو خمؽ آدـ مف ىذا الغبار ؟! كىك الذم
 ،ككيؼ
ٌ
(ى ىك الًَّذم ىخمىقى يكـ ّْمف
جؿ كعبل أخبرنا َّأنو خمؽ آدـ مف طيف ؟! قاؿ تعالى  :ي
َّ
ً
ًط و
اؿ أ ىىن ٍا
ىم ٍرتي ىؾ قى ى
يف){األنعاـ  }ِ :كقاؿ تعالى ( :قى ى
اؿ ىما ىم ىن ىع ىؾ أىال تى ٍس يج ىد إ ٍذ أ ى
ىخ ٍيهر ّْم ٍنوي ىخمى ٍقتىنًي ًمف َّن وار ىك ىخمى ٍقتىوي ًمف ًط و
يف){األعراؼ  }ُِ :كقاؿ تعالى :
َّ ً
ً ً ً
ت
يس قى ى
اس يج يدكٍا ى
ىس يج يد ًل ىم ٍف ىخمى ٍق ى
اؿ أىأ ٍ
(كًا ٍذ يقٍم ىنا لٍم ىمآلئ ىكة ٍ
آلد ىـ فى ىس ىج يدكٍا إىال إًٍبم ى
ى
و
ً
ً
اف مف يسبللىة ّْمف
(كلىقى ٍد ىخمى ٍق ىنا
األنس ى
ى
ط نينا){اإلسراء  }ُٔ :كقاؿ تعالى  :ى
ًط و
ؽ
ىح ىس ىف يك َّؿ ىش ٍي وء ىخمىقىوي ىكىب ىدأى ىخٍم ى
يف){المؤمنكف  }ُِ :كقاؿ تعالى ( :الًَّذم أ ٍ
اىـ ّْمف ًط و
اف ًمف ًط و
األنس ً
يف
يف){لقماف  }ٕ :كقاؿ تعالى ( :إًَّنا ىخمى ٍق ىن ي
ى
(ِ )
ً
الز وب){الصافات  }ُُ :يعني  :مف طيف الصؽ  ،ثابت شديد الثبكت
اف ًمف صٍمص و
كقاؿ تعالى ( :كلىقى ٍد ىخمى ٍق ىنا ً
اؿ ّْم ٍف ىح ىموإ َّم ٍسين و
كف){الحجر :
نس ى
ى ى
اإل ى
ى
اف ًمف صٍمص و
ؽ اٍل ىج َّ
اف
ؽ
اؿ ىكاٍلفى َّخ ًار {ُْ} ىك ىخمى ى
(خمى ى
ِٔ} كقاؿ تعالى  :ى
األنس ى
ى ى
ى
ًمف َّم ًاروج ّْمف َّن وار){الرخمف  }ُٓ-ُْ :كالفخار  :الجرار(ّ) كالطيف ىك الذم
يتككف مف خمط الماء بالتراب ؟! أال يكجب ىذا أف يككف التراب الذم يخمًؽ
َّ
ّْ
منو آدـ ىك التراب بعينو كليس غباره ؟! َّ
بالكؼ ال
ألف الغبار أك ما يتعمؽ

قكم حتى يشبو الجرار
طيف
يصمح أف يخمط بو الماء ،
الزب ّّ
َّ
ه
كيتككف منيما ه
بدءا بتفسير مقاتؿ المتكفى َُٓق كانتياء
 ،كقد
ي
رجعت إلى كتب التفسير ن
بتفسير اآللكسي المتكفى َُِٕق فمـ أجد فييا مف قاؿ أك نقؿ َّ
أف التراب في

(ُ ) جػػامع البيػػاف ُِ ُْٓ/كينظػػر  :الكسػػيط لمكاحػػدم ّ َِٓ/كالمحػػرر الػػكجيز البػػف
عطية ِّْْ/
(ِ ) المفردات ص ْٗٔ
(ّ ) المفردات ص ّٖٗ
587

قكلو تعالى ( :كالمَّوي ىخمىقى يكـ ّْمف تير و
اب) يعني الصعيد  ،فمف أيف أتى الدامغاني
ى
ى
كالفيركزآبادم بيذا الكجو ؟! كمع ذلؾ لـ أجد المحقؽ عقَّب أك نبَّو عمى ىذه
القضية .

كجعؿ الدامغاني كالفيركزآبادم التراب في الكجو الرابع  ،بمعني
نت تيىرنابا) كىذا ىك الكجو
(كىيقيك يؿ اٍل ىك ًاف ير ىيا لى ٍيتىنًي يك ي
البيائـ  ،في قكلو تعالى  :ى
المعني بالطريقة ،كىك كجو لـ تعيّْنو كتب التفسير  ،بؿ ذكركا في معناه
ٌ
األقكاؿ اآلتية :

أي ىكمَّؼ .
ترنابا

األكؿ َّ :
أف المعنى  :يا ليتني بقيت في الدنيا ترنابا  ،كلـ أيخمىؽ كلـ
الثاني َّ :
يبعث بعد مماتي  ،كبقيت في قبرم
أف المعنى  :يا ليتني لـ أ ى

الثالث َّ :
اضعا لطاعة ا﵀ ،
أف المعنى  :يا ليتني ي
كنت في الدنيا متك ن
أيضا مف التراب التراب
نا
َّار كال
متكبر  ،كىذا القكؿ إف صح فقد أريد ن
ال جب ن
بعينو ؛ َّ
ألنو استعممو كناية عف التكاضع كعدـ التكبر

أف الكافر ىنا إبميس  ،كذلؾ َّأنو عاب آدـ ؛ َّ
الرابع َّ :
ألنو يخمؽ مف
فمما رأل ما حصؿ لممؤمنيف مف بني آدـ مف الثكاب قاؿ  :يا ليتني
تراب َّ ،

أيضا مف التراب التراب بعينو ؛ ألنَّو تمنى لك لـ
ي
كنت ترنابا  ،كآدـ  ،فقد أريد ن
نار  ،كىك األصؿ الذم يخمؽ منو  ،بؿ لك كاف ترنابا  ،كىك األصؿ الذم
يكف نا

يخمؽ منو آدـ

(ٔ)

(ُ ) ينظ ػػر  :الكس ػػيط لمكاح ػػدم ْ ُْٕ/كالكش ػػاؼ لمزمخش ػػرم ْ ٕٖٔ/كالمح ػػرر ال ػػكجيز
البػػف عطيػػة ٓ ِْٗ/كالجػػامع ألحكػػاـ القػرآف لمقرطبػػي ُٗ ُْٔ/كأنػكار التنزيػػؿ لمبيضػػاكم
ٓ ُِٖ/كالبحر المحيط ألبي حيػاف األندلسػي ٖ ، َٖٓ/كتفسػير ابػف كثيػر ٖ ِّْ/كركح
المعاني لآللكسي ُِِِٓ/
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الخامس  :كىك القكؿ الذم اعتمد عميو الدامغاني كالفيركزآبادم ،

كاختمقا منو جعؿ التراب بمعنى البيائـ  ،كىك َّ
أف ا﵀ سبحانو كتعالى يحشر
الخمؽ كميـ يكـ القيامة  :البيائـ  ،كالطيكر  ،كالناس  ،كيفصؿ بيف الناس ،

ثـ يحصؿ القصاص بيف البيائـ ،
َّ
إما خالد في الجنة  ،كا َّما خالد في النار َّ ،
يقتص لبعضيـ مف بعض  ،ثـ يقكؿ ا﵀ سبحانو ليـ  :ككنكا ترنابا
حتى
َّ

كنت ترنابا ((فيتمنى الكافر
فيصيركف ترنابا  ،فعند ذلؾ يقكؿ الكافر  :يا ليتني ي
لما كانت الكحكش كالسباع صارت
لك كاف خنز نا
ثـ صار ترنابا َّ ،
ير في الدنيا  ،ى
(ٕ)

((كنت حيك نانا  ،فأرجع إلى التراب))
ترنابا)) (ٔ) يعني  :يا ليتني
ي
لك صار إلى ما صاركا إليو ٌ ،إال َّ
أف الدامغاني كالفيركزآبادم جعبل التراب

أم  :يتمنى

بمعنى البيائـ عمى اعتبار ما كانت عميو قبؿ ذلؾ  ،كىذه ىي الطريقة

السادسة في اختبلؽ الكجكه  ،كىي عدـ جعؿ المفظ بمعناه  ،بؿ بمعنى ما
كاف عميو  ،فالمراد إذف مف التراب مف األقكاؿ كمٌيا التراب بعينو  ،لذلؾ قاؿ

اآللكسي بعد أف ذكر ما قيؿ في تفسير اآلية َّ
كنت ترنابا
أف المعنى (( :ليتني ي
(ٖ)
في ىذا اليكـ  ...كالتراب عمى جميع ما ذكر بمعناه المعركؼ))
اف األكجو الخمسة المذككرة المنسكبة إلى التراب مختمىقة بأربع
ٌ
تبيف ٌ
طرائؽ  :طريقة الترادؼ  ،كالدراسة المعككسة  ،كاختبلؼ الصيغة  ،كبطريقة

جعمو بمعنى ما كاف عميو .

ٗ-الجػػػار  :ق ػػاؿ ال ػػدامغاني (( :تفس ػػير الج ػػار عم ػػى س ػػتة أكج ػػو :

المعيف  ،كاألمف  ،كالتضرع  ،كالجار بعينو  ،كالسارم .

(ُ ) تفسير مقاتؿ ّ ْْْ/كينظر  :جامع البياف لمطبرم َّّٓ-ّْ/
(ِ ) تفسير ابف كثير ِّْٖ/
(ّ ) ركح المعاني ُِِِٓ/
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فكجو منيا  ،الجار  :المعيف  ،قكلػو تعػالى فػي سػكرة األنفػاؿ  ( :ىكًاّْنػي

ىج هار لَّ يك ٍـ){األنفاؿ }ْٖ :
كالكجػػو الثػػاني  ،اسػػتجار  :اسػػتأمف  ،قكلػػو تعػػالى فػػي س ػكرة ب ػراءة :
ً
استى ىجار ىؾ فىأ ً
ىج ٍرهي){التكبة }ٔ :
( ىكًا ٍف أ ى
ىح هد ّْم ىف اٍل يم ٍش ًرك ى
يف ٍ ى
كالكجو الثالث  ،يجير بمعنى يقضي  ،قكلو تعالى في سكرة المؤمنكف
ً
كف){المؤمنػكف  }ٖٖ :أم  :يقضػي
 ( :ىك يى ىك يي ًج يير ىكال يي ىج يار ىعمى ٍيػو إًف يكنػتي ٍـ تى ٍعمى يم ى
كال يقضى عميو .
كالكج ػ ػػو ال ارب ػ ػػع  ،يج ػ ػػأر بمعن ػ ػػى  :يتض ػ ػػرع قكل ػ ػػو تع ػ ػػالى ف ػ ػػي س ػ ػػكرة

ىخػ ػ ٍذ ىنا متٍ ػػرًفي ًيـ بًاٍل ىعػ ػ ىذ ً
كف){المؤمنكف :
المؤمن ػػكف  ( :ىحتَّػػى إً ىذا أ ى
اب إً ىذا يى ػ ٍػـ ىي ٍجػ ػأ يىر ى
ي ى
ْٔ}
كالكجػػو الخ ػػامس  ،الجػػار ى ػػك المج ػػاكر بعينػػو  ( :ىكاٍل ىج ػ ً
ػار ًذم اٍلقي ٍرىب ػػى
ىكاٍل ىج ًار اٍل يجين ًب)}النساء }ّٔ :

كالكجو السػادس  :الػزكرؽ السػارم  ،قكلػو تعػالى فػي سػكرة الػذاريات :
(فىاٍلج ًاري ػ ً
ػآت ًف ػػي
ػات يي ٍس ػ نا
ػر){الذاريات  }ّ :كقكل ػػو تع ػػالى  ( :ىكلى ػػوي اٍل ىج ػ ىػك ًار اٍل يمن ىش ػ ي
ى ى
(ُ)
األع ً
بلـ){الرحمف ))}ِْ :
اٍل ىب ٍح ًر ىك ٍ
ػكر  :مػػاؿ عػػف القصػػد كظمػ ىػـ ،
جػػاء فػػي كتػػب المغػػة  :جػػار يجػػكر جػ نا
كجار كاستجار  :طمب أف يجػار أك سػألو أف يجيػره  ،كالجػار ىػك الػذم أجرتػو
ى
فيؤمنػػو ممػػا يخػػاؼ  ،كالمسػػتجير ىػػك
مػػف أف ييظمىػػـ  ،أم  :الػػذم يجيػػر غي ػره ّْ

الذم يطمب األماف كجارؾ ىك المستجير بؾ  ،كالجار مف يقػرب مسػكنو منػؾ

 ،كى ػػك م ػػف األس ػػماء المتض ػػايفة ؛ ف ػ َّ
ػار لغيػ ػره ٌإال كذل ػػؾ
ػإف الج ػػار ال يك ػػكف ج ػ نا
كلمػا اسػتعظـ حػؽ الجػار عق نػبل كشػرنعا ىعَّبػر
الغير جػار لػو كػاألخ كالصػديؽ َّ ،
عػػف كػػؿ مػػف يعظػػـ حقػػو أك يسػػتعظـ حػػؽ غي ػره بالجػػار  ...كعمػػى ىػػذا قكلػػو

(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ُْٓ ُٓٓ-كينظر  :بصائر ذكم التمييز ِ.ّٕٓ/
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ػار لَّ يك ٍـ){األنفػػاؿ  }ْٖ :كق ػػاؿ ع ػػز كجػػؿ  ( :ىك يى ػ ىػك يي ًجي ػ يػر ىكال
تعػػالى  ( :ىكًاّْن ػػي ىج ػ ه
ً
ػؤمف مػػف يخػػاؼ مػػف
كف){المؤمنػػكف  }ٖٖ :أم  :يػ ّْ
ػار ىعمى ٍيػػو إًف يكنػػتي ٍـ تى ٍعمى يم ى
يي ىجػ ي
ػؤمف م ػػف يخيف ػػو ى ػػك  ،كقريب ػػؾ يك ػػكف ل ػػو عمي ػػؾ حرم ػػة الق ارب ػػة ،
غيػ ػره  ،كال ي ػ َّ
كجػػارؾ تكػػكف لػػو عميػػؾ حرمػػة الجػكار  ،فتكػػكف لػػو حرمػػة نزكلػػو فػػي ج ػكارؾ ،

كيككف في أمانؾ كعيدؾ (ُ)كىذا ىك معنى  :الجار كالمجير كىذا ىك المعنػى
المراد مف الجار في الكجو األكؿ في قكلو تعالى  ( :ىكًاّْني ىج هار لَّ يك ٍـ)
كجعػؿ الكجػػو الثػػاني بمعنػى األمػػف أك اسػػتأمف فػي قكلػػو تعػػالى  ( :ىكًا ٍف
ً
اسػػتى ىجار ىؾ فىػأ ً
ىج ٍرهي) كىػػذا المعنػػى ىػػك معنػػى الصػػيغة  ،كىػػك
أى
ىحػ هػد ّْمػ ىػف اٍل يم ٍشػ ًػرك ى
يف ٍ ى
ككثير ما تفيد ىذه الصػيغة معنػى الطمػب ،
نا
كركده عمى كزف صيغة (استفعؿ)
تقػػكؿ  :اسػػتنجد فػػبلف  ،أم  :طمػػب النجػػدة  ،كاسستنصػػر  :طمػػب النصػػر ،
كاسسػػتغفر  :طمػػب المغفػرة  ،كاسػػتجاره  :سػػألو أف يجيػره  ،أم  :طمػػب الجػكار

كحرمتو

ً
ػار ىعمى ٍيػ ًػو إًف يكنػػتي ٍـ
ككػػذلؾ الكجػػو الثالػػث فػػي قكلػػو  ( :ىك يىػ ىػك ييجيػ يػر ىكال يي ىجػ ي
ػكف) كقػػد جعمػػو الػػدامغاني بمعنػػى  :يقضػػي كال ييقضػػى عميػػو  ،كالصػػحيح
تى ٍعمى يمػ ى

((يؤمف مف يخاؼ مف غيره ،
َّأنو بمعنى الكجو األكؿ كما جاء في كتب المغة
ّْ
ػؤمف مػػف يخيفػػو ىػػك) ككمػػا جػػاء فػػي التفسػػير ((قكلػػو تعػػالى  :أم  :يمنػػع
كال يػ َّ

فبلنػا  ،أم
ت ن
مف السكء مف شاء  ،كال يمنع منو مف أراده بسكء  ،يقػاؿ  :أجػر ي
(ِ)
حميت عنو))
أجرت عميو  ،أم :
ي
 :حميتو  ،ك ي

كقد جعؿ الجار بمعنى المجاكر بعينو فػي الكجػو الخػامس فػي قكلػو :
ػار ًذم اٍلقي ٍرىبػػى ىكاٍل ىجػ ً
( ىكاٍل ىجػ ً
ػار اٍل يجين ًب)}النسػػاء  }ّٔ :كالجػػار ىنػػا معنػػاه مػػف لػػو
(ُ ) ينظػػر  :المفػػردات لم ارغػػب ص َُٖ كلسػػاف العػػرب ّ ِّٕ-ِّٔ/كعمػػدة الحفػػاظ
لمحمبي ُ ّٖٓ/كالمصباح المنير ص ُُْ كتاج العركس ُِ. ُٗ/
(ِ ) زاد المسير ٓ. ّْٓ/
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ح ػػؽ الجػ ػكار كحرمت ػػو  ،ج ػػاء ف ػػي تفس ػػير ى ػػذه اآلي ػػة (( :كعن ػػو عمي ػػو الص ػػبلة
كالسبلـ  :الجيراف ثبلثة  :فجار لػو ثبلثػة حقػكؽ  ،حػؽ الجػكار  ،كحػؽ الق اربػة

 ،كحؽ اإلسبلـ  ،كجار لو حقاف  ،حؽ الجكار كحؽ اإلسبلـ  ،كجػار لػو حػؽ

كاحػػد حػػؽ الج ػكار كى ػك المشػػرؾ مػػف أىػػؿ الكتػػاب))
بمعنى األكجو الثبلثة التي قبمو

(ُ)

أيضػػا
فيػػذا الكجػػو ىػػك ن

أما الكجو ال اربػع الػذم جعمػو بمعنػى التضػرع فػي قكلػو تعػالى فيػك مػف
َّ

جػػذر آخػػر غيػػر جػػذر الجػػار  ،فيػػك مػػف (جػػأر) ال مػػف (جػػار) الػػذم أصػػمو
ار  :رفع صكتو مع تضرع  ،كفي التنزيؿ
ٍر كجؤ نا
(جكر) تقكؿ ((جأر يجأر جأ نا
ىخ ٍذ ىنا متٍرًفي ًيـ بًاٍل ىع ىذ ً
ً
كف){المؤمنكف }ْٔ :
اب إً ىذا يى ٍـ ىي ٍجأ يىر ى
 ( :ىحتَّى إ ىذا أ ى ي ى
كػػذلؾ الكج ػػو الس ػػادس الػػذم جعم ػػو بمعن ػػى الػػزكرؽ الس ػػارم ف ػػي قكل ػػو

أيضا مف جذر آخر  ،فيك مف جرل ال مف جار  ،كمػف الجػرم ال
تعالى فيك ن
م ػػف الج ػػكر  ،ق ػػاؿ اب ػػف ف ػػارس (( :الج ػػيـ كالػ ػراء كالي ػػاء  :أص ػػؿ كاح ػػد  ،كى ػػك

انسياح الشيء)) (ِ) ((كجرت الشمس كسائر النجكـ  :سارت مف المشرؽ إلى
ػآت ًفػ ػ ػ ػػي اٍل ىب ٍحػ ػ ػ ػ ًػر
المغػ ػ ػ ػػرب  ،قػ ػ ػ ػػاؿ ا﵀ عػ ػ ػ ػػز كجػ ػ ػ ػػؿ  ( :ىكلىػ ػ ػ ػػوي اٍل ىجػ ػ ػ ػ ىػك ًار اٍل يمن ىشػ ػ ػ ػ ي
(ّ)
األع ً
بلـ){الرحمف ))}ِْ :
ىك ٍ
فاألكجػػو المػػذككرة ال ترجػػع إلػػى صػػيغة كاحػػدة كجػػذر كاحػػد  ،بػػؿ إلػػى

خمس صيغ كجذكر :

ُ-جذر الجيـ كالكاك كالراء بمعنى الظٍُّمـ .

ِ-جذر الجيـ كاليمزة كالراء بمعنى التضرع مع رفع الصكت .
ّ-جذر الجيـ كالراء كالياء  ،بمعنى السير كانسياح الشيء .
(ُ ) أنكار التنزيؿ ِ. ْٕ/
(ِ ) مقاييس المغة ص ُّٔ.
(ّ ) لساف العرب ّ. ُّْ/
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يؤمف غيره مف أف ييظمىـ .
ْ-أجار صيغة أفعؿ بمعنى ّْ :
يؤمف .
ٓ-استجار صيغة استفعؿ بمعنى  :طمب أف َّ

فيككف لكػؿ معنػى صػيغتو كلكػؿ صػيغة معناىػا كال أكجػو كال نظػائر ،

ألف
كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ جعمػػو الجػػار فػػي الكجػػو الخػػامس يعنػػي الجػػار بعينػػو ؛ ٌ
أف األكجػػو الخمسػػة الباقيػػة ال تعنػػي الجػػار بعينػػو  ،فيػػي إذف أكجػػو
ىػػذا يعنػػي ٌ
مختمىقػػة اختيمًقػػت بجعميػػا عائػػدة إلػػى خمسػػة معػػاف  ،ىػػي معػػاني ثبلثػػة أب ػكاب
كصيغتيف .

٘-الجػػذوة  :قػػاؿ الػػدامغاني (( :تفسػػير جػػذكة عمػػى ثبلثػػة أكجػػو :

قطعة مف النار  ،كالمنفكص كالمقطكع  ،كالكسر .

فكجو منيا  ،جذكة  :قطعة مف نار  ،كقكلو تعالى في سكرة القصػص
الن ػ ً َّ
( :لَّ ىعمّْػػي آتًػػي يكـ ّْم ٍنيىػػا بً ىخ ىب ػ وػر أ ٍىك ىجػ ػ ٍذ ىكوة ًم ػ ىػف َّ
كف){القص ػػص :
صطىمي ى
ػار لى ىعم يك ػ ٍػـ تى ٍ
ِٗ}
كالكجػػو الثػػاني  ،الجػػذكة  :النقصػػاف كالقطػػع  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة

ىكد  ( :ىعطىاء ىغ ٍير م ٍج يذ و
كذ){ىكد  }َُٖ :يعني غير منقكص كال مقطكع
ى ى
كالكجػػو الثالػػث  ،الجػػذ  :الكسػػر  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة األنبيػػاء :
(ُ)
ير لَّيي ٍـ){األنبياء  }ٖٓ :أم ً :ك ىس نرا))
(فى ىج ىعمىيي ٍـ يج ىذا نذا إًال ىكبً نا
إمػػا كسػر كا َّمػػا قطػػع ،
قػاؿ ابػػف فػارس (( :الجػػيـ كالػػذاؿ أصػؿ كاحػػد َّ ،
يقاؿ  :جذذت الشيء  :كسرتو  ،قػاؿ تعػالى ( :فى ىج ىعمىيي ٍػـ يجػ ىذا نذا) أم  :كسَّػرىـ
 ،كجذذت ػػو  :قطعت ػػو  ،كمن ػػو قكل ػػو تع ػػالى  ( :ىعطى ػػاء ىغ ٍي ػػر م ٍجػ ػ يذ و
كذ) أم  :غي ػػر
ى ى
مقطػػكع)) (ِ) قػػاؿ الخميػػؿ (( :كالجػػذاذ ً :قطىػػعي مػػا يك ّْسػػر  ،الكاحػػد جػػذاذة  ،كمػػا
يجعمػػت األصػػناـ جػػذا نذا كقيطّْػػع أطرافيػػا فتمػػؾ القطػػع  :الجػػذاذ  ،كالجػػذاذ قطػػع

(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ُٓٓ كينظر  :كجكه القرآف لمحيسرم ص َُٓ.ُُٓ-
(ِ ) مقاييس المغة ص ُْٗ.
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ػذذت الحبػػؿ فانجػ َّػذ  ،أم  :تقطَّػػع فيػػك مجػػذكذ  ،كقكلػػو
القض ػة ّْ
الصػػغار  ،كجػ ي
ٌ
(ُ)
تعالى  ( :ىغ ٍير م ٍج يذ و
كذ) غير مقطكع))
ى ى
كق ػػاؿ أب ػػك منص ػػكر األزى ػػرم (( :قػ ػ أر الكس ػػائي كح ػػده ( ًجػ ػ ىذا نذا) بكس ػػر
الجيـ  ،كق أر الباقكف بضميا فيك بمعنى مجػذكذ  ،كبً ٍن ىيػةي كػؿ مػا يكسػر أك قيطػع

الرفات كما أشبييا  ،كمف قػ أر
الجذاذ  ،ك ي
 ،أك يحطـ عمى فيعاؿ نحك ي
الحطاـ  ،ك ي
( ًجػ ػ ىذا نذا) بالكس ػػر في ػػك جم ػػع جذي ػػذ  ،كم ػػا يق ػػاؿ  :خفي ػػؼ ك ًخف ػػاؼ  ،كص ػػغير
ً
كص ػػغار  ،كثقي ػػؿ كثًق ػػاؿ)) (ِ) كق ػػاؿ القيس ػػي (( :كىم ػػا لغت ػػاف كالض ػػـ أكث ػػر ،
كالجذاذ  :الفتات ك ً
جذذت الشيء  :قطَّعتيو  ،كمثمو قكلو تعػالى
طع  ،يفاؿ :
الق ى
ي
(ّ)
 ( :ىعطىاء ىغ ٍير م ٍج يذ و
كذ) أم  :غير مقطكع))
ى ى
فبل فرؽ بيف الكجييف الثاني كالثالث ؛ فكبلىمػا كجػو كاحػد ؛ َّ
ألنػو ال

فػػرؽ فػػي المعنػػى بػػيف المجػػذكذ كالجػػذاذ سػػكل َّ
أف الثػػاني يفيػػد معنػػى التكثيػػر ،
فيكػػكف كػػالفرؽ بػػيف المقطػػكع كالمقطَّػػع  ،اك المقطػػكع ك ً
القطػػع  ،ىػػذا مػػف جيػػة
أيضا أف يككنا كجييف ؛ أل َّنيما ال يرجعػاف إلػى
كمف جية أخرل َّأنو ال يصح ن
نفس الصيغة بؿ إلى صيغتيف مختمفتيف .

أما الكجو األكؿ الذم يجعؿ بمعنى  :قطعة مف نار  ،فػي قكلػو تعػالى
َّ
الن ً َّ
( :لَّ ىعمّْي آتًػي يكـ ّْم ٍنيىػا بً ىخ ىب وػر أ ٍىك ىجػ ٍذ ىكوة ًم ىػف َّ
كف) فيػك مػف جػذر
صػطىمي ى
ػار لى ىعم يك ٍػـ تى ٍ
(ْ)
آخر  ،مف جذر (جذك) ال (ج ىذ ىذ)

(ُ ) العيف ص َُّ. ُُّ-
(ِ ) معاني القراءات ص َّٖ كينظر  :معػاني القػرآف لمفػراء ص ِ ، ُُٕ/كالحجػة فػي
عمؿ القراءات السبع ألبي عمى النحكم ّ. َٓٓ/
(ّ ) الكشؼ عف معاني القراءات ِ.ُُِ/
(ْ ) ينظر  :العيف ص ُِّ كالمفردات لمراغب ص ٓٗ كلساف العرب ّ. َُٖ/
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فأنػػت تػػرل َّ
أف فيمػػا تقػػدـ ثبلثػػة معػػاف  :قطعػػة مػػف النػػار  ،كالمنفػػكص
كالمقط ػػكع  ،ك ً
الك ىس ػػر ،ترج ػػع إل ػػى ث ػػبلث ص ػػيغ  :ج ػػذكة  ،كج ػػذاذ  ،كمج ػػذكذ ،
ألنيا لـ
فمكؿ معنى صيغتو  ،كلكؿ صيغة معناىا  ،فاألكجو الثبلثة مختمقة ؛ ٌ
تعد إلى معاني صيغة كاحدة  ،كاٌنما عادت إلى معاني ثبلث صيغ مختمفة .
ِ -ٙ
الجمػػاؿ  :قػػاؿ الػػدامغاني (( :تفس ػير الجمػػاؿ عمػػى ثبلثػػة أكجػػو :

اإلبؿ  ،كالحسف  ،كحبؿ السفف .

فكج ػػو مني ػػا  ،الجم ػػاؿ (بالكس ػػر) اإلب ػػؿ  ،قكل ػػو تع ػػالى  ( :ىحتَّ ػػى ىيمً ػ ىػج
اٍلجم يؿ ًفي س ّْـ اٍل ًخي ً
اط){األعراؼ }َْ :
ى
ى
ىى
كالكج ػػو الث ػػاني  ،الجم ػػاؿ (ب ػػالفتح) الزين ػػة قكل ػػو تع ػػالى  ( :ىكلى يك ػ ٍػـ ًفييى ػػا
ً
ً
كف){النحؿ }ٔ :
يف تيًر ي
يف تى ٍس ىريح ى
كف ىكح ى
يح ى
ىج ىما هؿ ح ى
ػت
كالكجػ ػ ػ ػ ػػو الثالػ ػ ػ ػ ػػث  :ي
القمي ػ ػ ػ ػ ػكس  ،قكلػ ػ ػ ػ ػػو تعػ ػ ػ ػ ػػالى  ( :ىكأَّىنػ ػ ػ ػ ػػوي ًج ىمالىػ ػ ػ ػ ػ ه
(ُ)

ص ٍفهر){المرسبلت ))}ّّ :
ي
القٍمػػس :حبػػؿ
كالقمػػكس  ،كمػػا جػػاء فػػي الكجػػو الثالػػث  ،جمػػع ىقٍم ػس  ،ك ى
فيفتػػؿ  ،كىػػك حبػػؿ السػػفينة  ،كفػػي قكلػػو تعػػالى
جمػػع مػػف حبػػاؿ كثيػرة  ،ي
غمػػيظ يي ى

ص ٍفهر) ثبلث قراءات :
( ًج ىمالى ه
ت ي
األكلػػى ً :جمػػاالت (بكسػػر الجػػيـ) كىػػي ق ػراءة ابػػف كثيػػر كنػػافع كابػػف
عامر كأبي بكر عف عاصـ .

الثانية ً :جمالة (بكسر الجيـ) كىي قراءة حفص كحمزة كالكسائي .

الثالثة  :يجماالت (بضـ الجيـ) كىي قراءة يعقكب الحضرمي .
كمػػف ق ػ أر ًجمػػاالت (بكسػػر الجػػيـ) فيػػي جمػػع ًجمالػػة  ،يقػػاؿ  :ىج ىمػػؿ

كجمالػػة  ،ثػػـ ييجمػػع ً
كجمػػاؿ ً
ً
الجمالػػة ًجمػػاالت  ،كىػػي بمعنػػى اإلبػػؿ  ،كمػػف قػ أر
ى
ًجمالػػة (بكسػػر الجػػيـ) فيػػي جمػػع ىجمػػؿ  ،كزيػػدت التػػاء لتأنيػػث الجمػػع  ،كىػػي
(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ُِٔ.ُّٔ-
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أيضا  ،كمف ق أر يجماالت (بضـ الجػيـ) فيػي جمػع يجمالػة (بضػـ
بمعنى اإلبؿ ن
الج َّمػػؿ (بضػػـ الجػػيـ كتثقيػػؿ المػػيـ أك
الج ىمػػؿ ك ي
الجػػيـ) كاألخيػػر جمػػع يج ىمػػؿ  ،ك ي
القٍمػػس  ،بمعن ػػى حب ػػؿ السػػفينة
تخفيفيػػا) ى ػػك ى

(ُ)

فجع ػػؿ الكجػػو الثال ػػث بمعن ػػى

القميكس يككف في ىذه القراءة مف دكف القػراءتيف السػابقتيف  ،كاإلبػؿ  ،كالزينػة
ي
 ،كالقمػػكس  ،ىػػي معػػاف مختمفػػة  ،لكنيػػا ال يصػػح أف تكػػكف أكجينػػا  ،بػػؿ ىػػي

أكج ػػو مختمىق ػػة ؛ َّ
ألني ػػا ال ترج ػػع إل ػػى نف ػػس الص ػػيغة  ،فص ػػيغة المعن ػػى األكؿ

ً
(جمػاالت) بضػـ
(جماؿ) بفتح الجيـ  ،كالثالػث ي
(جماؿ) بكسر الجيـ  ،كالثاني ى
الجيـ .
الذرّية  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير الذرية عمى سبعة أكجو :
ّ -ٚ
اؿ ىر ّْ
ب لًي
فكجو منيا  :الذرية يعني الكلد  ،كقكلو تعالى ( :قى ى
ب ىى ٍ

ًمف لَّ يد ٍن ىؾ يذّْرَّيةن طىي ىّْبةن){آؿ عمراف }ّٖ :
(ك ىآيةه لَّيي ٍـ أَّىنا ىح ىمٍم ىنا
كالكجو الثاني  :الذرية  :اآلباء  ،كقكلو تعالى  :ى
يذّْريَّتىيي ٍـ ًفي اٍل يفٍم ًؾ اٍل ىم ٍش يح ً
كف){يس  }ُْ :يعني آباءىـ
(كلىقى ٍد ىذ ىأرىٍنا لً ىجيىَّن ىـ
كالكجو الثالث  :الذرية  :الخمؽ  ،كقكلو تعالى  :ى
ير ّْم ىف اٍل ًج ّْف ك ً
اإل ً
نس){األعراؼ }ُٕٗ :
ىكثً نا
ى
ً
يما
كالكجو الرابع  :الذرك  :النسؼ  ،كقكلو تعالى ( :فىأ ٍ
ىص ىب ىح ىىش ن
اف المَّوي ىعمىى يك ّْؿ ىش ٍي وء ُّم ٍقتىًد نرا){الكيؼ  }ْٓ :يعني تنسفو
تى ٍذ يركهي ّْ
الرىي ي
اح ىك ىك ى
الذرة  :النممة الصغيرة  ،كقكلو تعالى ( :فى ىمف
كالكجو الخامس َّ :
اؿ ىذ َّ ورة ىخ ٍي نار ىي ىرهي){الزلزلة  }ٕ:يعني  :كزف ذرة النممة
ىي ٍع ىم ٍؿ ًمثٍقى ى

(ُ ) ينظر  :معاني القراءات ألبي منصكر األزىرم ص ِِٓ كالحجة فػي عمػؿ القػراءات
السبع ألبي عمي النحكم ْ َٓٗ/كالكشؼ عف كجكه القراءات السػبع لمكػي بػف أبػي طالػب
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كالكجو السادس  :ذرني  ،يعني خمّْني كخؿ بيني كبيف كذا  ،كقكلو
(كىذ ٍرنًي
ت ىك ًح ن
تعالى  ( :ىذ ٍرنًي ىك ىم ٍف ىخمى ٍق ي
يدا){المدثر  }ُُ :كقكلو تعالى  :ى
ّْ
يف){المزمؿ }ُُ :
ىكاٍل يم ىكذبً ى
كالكجو السابع  :ىذر  :أم  :اترؾ  ،كقكلو تعالى ( :كىذركٍا ظى ً
اى ىر
ٍ
ى ي
ً
ًً
(كىي ىذ ىر ىؾ ىكآلًيىتى ىؾ){األعراؼ :
اإلثٍـ ىكىباط ىنوي){األنعاـ  }َُِ :كقكلو تعالى  :ى
(ُ)
كنا ىنتَّبً ٍع يك ٍـ){الفتح ))}ُٓ :
ُِٕ } كقكلو تعالى  ( :ىذ ير ى
قاؿ ابف فارس (( :الذاؿ كالراء المشددة أصؿ كاحد ُّ
يدؿ عمى لطافة

كانتشار  ،كمف ذلؾ َّ :
ذرة))
الذ ُّر  :صغار النمؿ  ،الكاحدة َّ
(ك ًمف يذّْريَّتًي){البقرة  }ُِْ :كقاؿ
في باب َّ
ذر (( :ال يذّْرية  ،قاؿ تعالى  :ى
اؿ ىذ َّروة){النساء  }َْ :كقد قيؿ  :أصمو اليمز ،
تعالى ( :إً َّف المٌوى الى ىي ٍ
ظمً يـ ًمثٍقى ى
كقد تذكر بعد في بابو))(ّ) كقاؿ في باب ذ أر َّ :
((الذ ٍريء  :إظيار ا﵀ تعالى :
(كلىقى ٍد
ى
ما أبداه  ،يقاؿ  :ذ أر ا﵀ي
الخمؽ  ،أم  :أكجد أشخاصيـ  ،قاؿ تعالى  :ى
ير ّْم ىف اٍل ًج ّْف ك ً
اإل ً
نس){األعراؼ  )ْ())}ُٕٗ :كقاؿ الحمبي :
ىذ ىأرىٍنا ًل ىجيىَّن ىـ ىكثً نا
ى
((قكلو تعالى ( :ي ٍذرؤ يكـ ًف ً
يو){الشكرل  }ُُ :أم  :يكثركـ بالتزكيج  ،يقاؿ :
ى ىي ٍ
الخمؽ  ،ك َّ
الذ ٍريء  :إظيار ما أبرأه ا﵀  ،يقاؿ  :ذ أر ا﵀ خمقو  ،أم :
ذ أر ا﵀
ى
(ٓ )
ذر (( :قكلو تعالى ً :
(مثٍقىا ىؿ
أظير أشخاصيـ))
كقاؿ في باب َّ
(ِ)

كقاؿ الراغب

ىذ َّ ورة){الزلزلة  }ٕ:كفيو قكالف  ،أحدىما َّ :أنيا النممة الصغيرة  ،كالثاني  :كاحدة

اليباء  ،كىك ما رئي مف شعاع الشمس مف يك َّكة كنحكىا  ،كاَّنما خكطب

(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ِِِ
(ِ ) مقاييس المغة ص ُّٔ
(ّ ) المفردات ص ُْٖ
(ْ ) المفردات ص ُٖٓ
(ٓ ) عمدة الحفاظ ِّٗ/
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ألنيا ُّ
العباد بذلؾ َّ
أقؿ ما يتعارفكنو مف األشياء القميمة  ،كاالَّ فا﵀ سبحانو ال
يظمـ مثقالو كال أق ٌؿ مف ذلؾ  ،قكلو تعالى  ( :يذّْريَّتىيـ) ُّ
الذّْريَّة  :أصؿ إطبلقيا
يٍ
(ك ىآيةه لَّيي ٍـ أَّىنا ىح ىمٍم ىنا
عمى الصغار  ،كقد ييطمىؽ عى اآلباء  ،فقكلو تعالى  :ى
يذّْريَّتىيي ٍـ ًفي اٍل يفٍم ًؾ اٍل ىم ٍش يح ً
كف){يس  }ُْ :قيؿ  :اآلباء  ،كقيؿ  :األبناء  ،كذلؾ

إذا أريد بالقمؾ جنس السفف ال سفينة نكح عميو السبلـ  ،كيقع عمى الكاحد
اؿ ىر ّْ
ب لًي ًمف لَّ يد ٍن ىؾ يذّْرَّيةن
(ى ىنالً ىؾ ىد ىعا ىزىك ًريَّا ىربَّوي قى ى
ب ىى ٍ
كالجمع  ،قاؿ تعالى  :ي
طي ىّْبةن إًَّن ىؾ ىس ًميعي ُّ
الد ىعاء){آؿ عمراف  }ّٖ :فكىب لو يحيى  ،كفييا أقكاؿ ،
ى
ألف ا﵀ استخرج مف ظير آدـ َّ
أحدىا َّ :أنيا فيعميَّة مف َّ
الذّْر ؛ َّ
كالذّْر حيف
ٍ
أشيدىـ عمى أنفسيـ  ،كالثاني َّ :أنيا ميمكزة األصؿ اشتقاقنا مف ذ أر ا﵀ي

الخمؽ))
ى

(ُ)

األكجو المذككرة مختمقة بطريقتيف :

األكلى  :جعؿ المفظ بالمعاني التي اختمفت الختبلؼ صيغو  ،أك
جذكره .

فقد جعؿ الدامغاني الذرية في الكجو الثالث بمعنى الخمؽ في قكلو
ير ّْم ىف اٍل ًج ّْف ك ً
اإل ً
نس) كىك ليس مف أكجو الذرية
(كلىقى ٍد ىذ ىأرىٍنا لً ىجيىَّن ىـ ىكثً نا
ى
تعالى  :ى
؛ َّ
يذر) بؿ مف (ذ أر يذرأ) حتى فصؿ أىؿ المغة
(ذر ُّ
ألنو ليس مف جذر َّ
بينيما  ،كجعمكا َّ
كؿ كاحد منيما في بابو  ،قاؿ ابف منظكر في باب (ذرر) :
الخمؽ في األرض نثرىـ  ،ك ُّ
الذّْريَّة في ٍعًميَّة منو)) (ِ )كقاؿ في باب
َّ
ى
((ذر ا﵀ي
(ّ)
الخمؽ يذرؤىـ ذرنءا  :خمقيـ))
(ذرأ) (( :كذ أر ا﵀
ى

(ُ ) عمدة الحفاظ َِْ-ّٗ/
(ِ ) لساف العرب ِٔٓ/
(ّ ) لساف العرب ِِٔ/
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كجعؿ الذرك في الكجو الرابع بمعنى النسؼ  ،في قكلو تعالى :
و ً
ً
َّ
أيضا
يما تى ٍذ يركهي ّْ
اف الموي ىعمىى يك ّْؿ ىش ٍيء ُّم ٍقتىد نرا) كالذرك ن
الرىي ي
اح ىك ىك ى
(فىأ ٍ
ىص ىب ىح ىىش ن
ليس مف أكجو الذرية ؛ َّ
يذر) بؿ مف ذ ار يذرك
(ذر ُّ
ألنو ليس مف جذر َّ
(ُ)
ػ((ذر ًت الر ُّ
كغيره تذركه ىذ ٍرنكا  :أطارتو كسفتو كأذىبتو))
يح التر ى
اب ى
ك ى
الذرة في الكجو الخامس بمعنى النممة الصغيرة  ،في قكلو
كجعؿ َّ
تعالى ( :فى ىمف ىي ٍع ىم ٍؿ ًمثٍقىا ىؿ ىذ َّروة ىخ ٍي نار ىي ىرهي){الزلزلة  }ٕ:كقد تقدـ َّ
أف ((قكلو
تعالى ً :
اؿ ىذ َّ ورة) فيو قكالف  ،أحدىما َّ :أنيا النممة الصغيرة  ،كالثاني :
(مثٍقى ى
كاحدة اليباء  ،كىك ما رئي مف شعاع الشمس مف يك َّكة كنحكىا  ،كاَّنما
ألنيا ُّ
خكطب العباد بذلؾ َّ
أقؿ ما يتعارفكنو مف األشياء القميمة  ،كاالَّ فا﵀
(ِ)

سبحانو ال يظمـ مثقالو كال أق ٌؿ مف ذلؾ))
الشيء ي يذ ُّره  :أخذه بأطراؼ
((كذر
كجاء في المساف :
َّ
ى
الح َّ
أذره ىذ ِّار :
الدقيؽ في القدر ،
كذرم
الممح كالدكاء ُّ
أصابعوَََ ّْ
ى
ي
بك ى
كذررت ى
الذ ُّر صغار النمؿ  ،كاحدتو ىذ َّرةَََكقيؿ َّ :
فرقتوَََك َّ
الذ َّرة  :ما ليس ليا
َّ
(ّ)

كزف  ،كيراد بيا ما ييرل في شعاع الشمس الداخؿ في النافذة))
فالذرة  :ما تناىى في صغره كخفة كزنو  ،حتى أمكف أخذه بأطراؼ

األصابع كنثره  ،فيك بيذا المعنى ينطبؽ عمى ّْ
كؿ ما كاف بيذه الصفة في
الح ّْ
ب
نا
نظر اإلنساف  ،كالنممة الصغيرة  ،كما ييرل
متطاير مف الغبار  ،كدقيؽ ى
كالممح كالدكاء كنحكىا ّّ ،
فكؿ مف ىذه األشياء ال يعني الذرة بعينيا بؿ ىي

كاحدة مف أمثمتيا كأنكاعيا  ،كلك أراد القرآف الكريـ إحداىا لعبَّر عنيا بمفظيا
مثبل النممة الصغيرة كما قاؿ الدامغاني لقاؿ  :فمف يعمؿ مثقاؿ
 ،فمك أراد ن
(ُ ) لساف العرب ِٔٗ/
(ِ ) عمدة الحفاظ َِْ-ّٗ/
(ّ ) لساف العرب ِٔٓ/
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نممة  ،كاَّنما أراد ما تعنيو الذرة بتعريفيا المذككر الذم ينطبؽ عمى كؿ شيء

بأنو أدؽ ك ُّ
رآه اإلنساف ككجده َّ
حجما ككزننا  ،فيي بيذه الداللة
أخؼ ما يككف
ن
العامة مف دكف تحديدىا تبقى لفظة حيَّة متجددة بتجدد العمـ  ،كتطكره
كتطكر العصكر كاألفكار  ،فمك قاؿ سبحانو  :فمف يعمؿ مثقاؿ نممة لقاؿ

أىؿ العمـ اليكـ  ،بؿ ىناؾ ما ىك أصغر مف أصغر نممة أضعاؼ مضاعفة
لما قاؿ سبحانو ً
(مثٍقىا ىؿ
كىك ما اصطمح عميو في عمـ الطبيعة بالذرة  ،لكف َّ

ىذ َّ ورة) أدخؿ عمماء ىذا العصر ىذه اآلية في باب إعجاز القرآف ؛

ذلؾ َّ
أف الذرة اليكـ أصبحت تيطمىؽ في عمـ الفيزياء كالكيمياء عمى أصغر
تعرؼ إلييا ٌإال في القرف التاسع عشر
كي َّ
جزء في المادة  ،كلـ تيكت ىشؼ ي
لسر
فجعؿ الذرة بمعنى النممة الصغيرة تحريؼ لداللتيا  ،كىدـ ّْ

استعماليا

كجعؿ ذرني في الكجو السادس يعني خمّْني كخؿ بيني كبيف كذا ،
ّْ
يف)
ت ىك ًح ن
في قكلو تعالى  ( :ىذ ٍرنًي ىك ىم ٍف ىخمى ٍق ي
(كىذ ٍرنًي ىكاٍل يم ىكذبً ى
يدا) ى
(كىذ يركٍا
كجعؿ ٍ
ذر في الكجو السابع بمعنى اترؾ  ،في قكلو تعالى  :ى
اإلثًٍـ كب ً
ً
اط ىنوي)
ظىاى ىر ً ى ى
كىذاف الكجياف ليسا مف أكجو الذرية ؛ َّ
ذر
ألنيما ليسا مف جذر َّ :

ع  ،كالمضارع ٌي ىذ ير
ع  ،كاألمر منيما ىذ ٍر  ،ىكىد ٍ
ي يذ ُّر  ،بؿ مف  :ىكىذ ىر ،مثؿ ىكىد ى
 ،ىكىي ىدعي  ،كلـ يرد منيما الماضي (ُ )؛ لذلؾ ذكر ىذيف الكجييف مف قب يؿ

(ُ ) ينظر  :لساف العرب ُُٖٓٔ/
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مقاتؿ بف سميماف  ،كىركف بف مكسى في باب ذركا(ُ) كذكرىما الحيرم في

باب ىذ ٍر

(ِ)

أف األكجو الخمسة  :الثالث  ،كالرابع  ،كالخامس ،
فأنت ترل ٌ
كالسادس  ،كالسابع  :ترجع إلى خمسة جذكر كصيغ كىي :
ُ-جذر  :ذ أر-يذ أر  ،بمعنى خمؽ

ِ-جذر  :ذ ار-يذرك  ،بمعنى نسؼ

يذر  ،بمعنى النممة الصغيرة
ذرٌ -
ّ-جذر ٌ :
ْ-جذر  :كذر-يذر  ،صيغة ذرني  ،بمعنى خمٌني

ٓ-نفس الجذر  ،صيغة ذركا  ،بمعنى اترؾ  ،فيذه األكجو الخمسة

كما ترل ال تعكد إلى جذر كاحد كصيغة كاحدة  ،بؿ تعكد إلى خمسة جذكر

كصيغ  ،كلكؿ جذر كصيغة معناه  ،كلكؿ معنى جذره كصيغتو .

الثانية  :الدراسة المعككسة  ،فقد اختمؽ الدامغاني الكجيييف  :األكؿ

كالثاني  ،بدراستيما دراسة معككسة ؛ ذلؾ بجعؿ الذرية بمعنيييما  ،في حيف

الذرٌية  ،فيما إذف كجكه كاحد  ،كالتحريؼ
ٌ
أف المراد جعؿ معنيييما بمعنى ٌ
الذرٌية بمعناىا بؿ بمععنيي مكصكفييما  ،فقد جعؿ
الحاصؿ ٌأنو لـ يجعؿ ٌ
اؿ ىر ّْ
ب
الدامغاني الذرية في الكجو األكؿ يعني الكلد في قكلو تعالى ( :قى ى
ب ىى ٍ
طي ىّْبةن) كلك أراد الكلد لقاؿ  :ىر ّْ
كلدا ،
لًي ًمف لَّ يد ٍن ىؾ يذّْرَّيةن ى
ب لًي ًمف لَّ يد ٍن ىؾ ن
ب ىى ٍ
لما قاؿ ( يذّْرَّيةن) فقد أراد معنى الذرية ال معنى الكلد ؛ كالدليؿ عمى ذلؾ
لكف َّ
َّ
أف ىذا ىك الذم أخبرنا بو ا﵀ سبحانو قاؿ الكاحدم في تفسير ىذه اآلية :

(ُ ) ينظ ػػر  :األش ػػباه كالنظ ػػائر لمقات ػػؿ ص ُّٕ كالكجػ ػػكه كالنظ ػػائر ليػػػركف ب ػػف مكسػ ػػى
صِِِِّْ-
(ِ ) ينظر  :كجكه القرآف ص ُِٓ
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((( يذّْرَّيةن طىي ىّْبةن) نسبلن مبارنكا تقيِّا))(ُ) كقاؿ القرطبي  ((( :يذّْرَّيةن طىي ىّْبةن) أم :
صالحا))(ِ) كقاؿ ابف عطية (( :كالذرية اسـ جنس  ،يقع عمى كاحد
نسبلن
ن

فصاعداَََكىكذا كاف طمب زكريا عميو السبلـ)) (ّ)فزكريا عميو السبلـ لـ
ن

كلدا ليفرج عنو ىـ العقـ فحسب  ،بؿ سألو الذرية
يسأؿ ربو أف ييب لو ن
(ْ)
ليعـ خيرىا كنفعيا لو كلمف بعده
الطيبة ٌ

(ك ىآيةه
كجعؿ الذرية في الكجو الثاني بمعنى اآلباء  ،في قكلو تعالى  :ى
ًً
لَّيي ٍـ أَّىنا ىح ىمٍم ىنا يذّْريَّتىيي ٍـ ًفي اٍل يفٍم ًؾ اٍل ىم ٍش يح ً
كف
كف {ُْ} ىك ىخمى ٍق ىنا لىييـ ّْمف ّْم ٍثمو ىما ىي ٍرىكيب ى
كف) ق أر ابف عامر  ،كنافع
ص ًر ى
يخ لىيي ٍـ ىكال يى ٍـ يينقى يذ ى
{ِْ} ىكًاف َّن ىش ٍأ ين ٍغ ًرٍقيي ٍـ فىبل ى
(ٓ)
( يذّْريَّاتًيي ٍـ) بالجمع  ،كق أر الباقكف ( يذّْريَّتىيي ٍـ) بالتكحيد))
(ك ىآيةه لَّيي ٍـ أَّىنا ىح ىمٍم ىنا يذّْريَّتىيي ٍـ
كقد تقدـ قكؿ الحمبي (( :فقكلو تعالى  :ى
ًفي اٍل يفٍم ًؾ اٍل ىم ٍش يح ً
كف){يس  }ُْ :قيؿ  :اآلباء  ،كقيؿ  :األبناء  ،كذلؾ إذا
أريد بالفمؾ جنس السفف ال سفينة نكح عميو السبلـ)) (ٔ ) كقاؿ الطبرم في
أيضا  ،كعبلمة عمى
تفسير ىذه اآلية (( :يقكؿ تعالى ذكره  :كدليؿ ليـ ن
قدرتنا عمى ّْ
كؿ ما نشاء حممنا ذريتيـ  ،يعني ىمف نجا مف كلد آدـ في سفينة
(ٕ)

نكح))

فالمراد مف الذرية عنده األبناء ال اآلباء  ،ك َّأنو سبحانو حمؿ اآلباء

(ُ ) الكسيط في تفسير القرآف المجيد ُّّْ/
(ِ ) الجامع ألحكاـ القرآف ْٕٓ/
(ّ ) المحرر الكجيز ُِْٕ/
(ْ ) ينظر  :التحرير كالتنكير َّٗ/
(ٓ ) ينظر  :معاني القرآف ألبي منصكر األزىػرم ص َُْ كالكشػؼ عػف كجػكه القػراءات
السبع لمقيسي ُِِٕ/
(ٔ ) عمدة الحفاظ َِْ/
(ٕ ) جامع البياف ُِّْ/
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كذرياتيـ في سفينة نكح عميو السبلـ

(ُ)

كقاؿ النحاس في تفسيرىا (( :ىذه

(ح ىمٍم ىنا يذّْريَّتىيي ٍـ) َّ
ألنيـ ىـ
اآلية مف أشكؿ ما في السكرة لقكلو جؿ كعز ى
فسمعت عمي بف سميماف يقكؿ  :الضميراف مختمفاف ،
المحمكلكف ،
ي
كالمعنى  :كآية ألىؿ مكة َّأنا حممنا ذريات قكـ نكح في الفمؾ  ،كفييا قكؿ
أف ا﵀ َّ
جؿ َّ
آخر حسف  ،كىك أف يككف المعنى َّ
كعز خبَّر بمطفو كامتنانو أنَّو
خمؽ السفف يحمؿ فييا ىمف يصعب عميو المشي كالرككب مف الذريات
الصغار  ،كيككف الضميراف عمى ىذا متفقيف))(ِ) كقاؿ ابف عطية (( :كذكر
ك ّْ

الذرية لضعفيـ مف السفر فالنعمة فييـ أمكف  ،كالضمير المتصؿ بالذريات

ُّ
أصح ما
ىك ضمير الجنس  ،كأنَّو قاؿ  :ذريات جنسيـ أك نكعيـ  ،ىذا
اتجو في ىذا  ،كخمط بعض الناس في ىذا حتى قالكا  :الذرية تقع عمى

أما معنى اآلية فيحتمؿ تأكيميف  :أحدىما قالو
اآلباء  ،كىذا ال يي ى
عرؼ لغة  ،ك ى
ابف عبَّاس كجماعة  ،كىك أف يريد بالذريات المحمكليف  ،أصحاب نكح في
(مف ّْم ٍثًم ًو) السفف المكجكدة في جنس بني آدـ إلى يكـ
السفينة  ،كيريد بقكلو ّْ
ين ٍغ ًرٍقيي ٍـ) كالتأكيؿ الثاني  :قالو
 ،ىك َّأنو يريد بقكلو (أَّىنا ىح ىمٍم ىنا

(كًاف َّن ىش ٍأ
القيامة  ،كاياىا أراد تعالى بقكلو ى
مجاىد كالس ّْ
أيضا
ُّدم كركم عف ابف عباس ن
يذّْريَّتىيي ٍـ ًفي اٍل يفٍم ًؾ اٍل ىم ٍش يح ً
كف) السفف المكجكدة في بني آدـ إلى يكـ القيامة ،
ًً
كف) اإلبؿ كسائر ما ييرىكب ،
(ك ىخمى ٍق ىنا لىييـ ّْمف ّْم ٍثمو ىما ىي ٍرىكيب ى
كيريد بقكلو  :ى
(كًاف
فتككف المماثمة في َّأنو مرككب مبمغ إلى األقطار فقط  ،كيعكد قكلو  :ى

(ّ )
:
البيضاكم
كقاؿ
َّن ىش ٍأ ين ٍغ ًرٍقيي ٍـ) عمى السفف المكجكدة في الناس))
(((ك ىآيةه
ى

(ُ ) ينظر  :معاني القرآف كاعرابو لمزجاج ْ ُِٕ/كالكشاؼ لمزمخشرم ُْٖ/
(ِ ) إعراب القرآف ص ِِٖ
(ّ ) المحػػرر الػػكجيز فػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػز ْ ْٓٓ/كينظػػر  :الجػػامع ألحكػػاـ الق ػرآف
لمقرطبي ُٓ ُّ-َّ/كفتح القدير لمشككاني ْ ْْٔ/كركح المعاني لآللكسي ُِِٔ/
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لَّيي ٍـ أَّىنا ىح ىمٍم ىنا يذّْريَّتىيي ٍـ) أكالدىـ الذيف يبعثكنيـ إلى تجاراتيـ  ،أك صبيانيـ
عمييف أل َّن َّ
َّ
كنساءىـ الذيف يستصحبكنيـ َّ ،
يف مزارعيا ،
فإف الذرية تقع
كتخصيصيـ َّ
ألف استقرارىـ في السفف أشؽ كتماسكيـ فييا أعجب))

أبك حياف (( :كالظاىر مف الذرية َّأنو يراد بو األبناء كمف نشأ منيـ))

(ُ)

(ِ)

كقاؿ
كقاؿ

يحا
ابف عاشكر (( :كقد فيـ مف داللة قكلو تعالى ( :أَّىنا ىح ىمٍم ىنا يذّْريَّتىيي ٍـ) صر ن
ككناية َّ
أف ىذه اآلية مستمرة لكؿ ناظر إذ يشيدكف أسفارىـ كأسفار أمثاليـ

في البحر  ،كخاصة سكاف الشطكط كالسكاحؿ مثؿ أىؿ جدة كأىؿ يي ٍنيبع إذ
يسافركف إلى ببلد اليمف كببلد الحبشة  ،فيفيـ منو َّ :أنا حممنا كنحمؿ
(ّ)

كسنحمؿ أسبلفيـ كأنفسيـ كذرياتيـ  ،كقد كصؼ طرفة السفف في معمقتو))

جعؿ الذرية بمعنى اآلباء  ،كىك قكؿ مرجكح  ،كقد استبعده أىؿ

التحقيؽ مف أىؿ التفسير  ،كالقكؿ الصحيح َّ
أف المراد مف الذرية الذرية بعينيا
كالتفسير السميـ كاألميف َّ
أف ييفسَّر المفظ بذكر األقكاؿ التي قالكىا فيو ،
كاختيار أحدىا أك أضعفيا  ،ثـ تعيينو كالقطع بو في باب الكجكه يعني التعمد
بحجب األقكاؿ األخرل  ،بؿ يعني االدعاء بعدـ كجكدىا  ،كىذه الطريقة في

اختبلؽ الكجكه تدخؿ في باب التحريؼ  ،كفي باب الخيانة العممية في

التفسير .

ٖ-القائػػؿ  :قػػاؿ العسػػكرم (( :كيقػػاؿ  :قػػاؿ يقػػكؿ مػػف القػػكؿ  ،كقػػاؿ

يقيؿ مف القيمكلة  ...كالقائؿ في القرآف الكريـ عمى كجييف :
(ُ ) أنكار التنزيؿ ْ ِٔٗ/كينظر  :مدارؾ التنزيؿ ص ٖٗٗ
(ِ ) البحر المحيط ْْٕٕ/
(ّ ) التحري ػػر كالتن ػػكير ِِ ِّٕ/كينظ ػػر كص ػػؼ الش ػػاعر الج ػػاىمي طرف ػػة لمس ػػفينة ش ػػرح
القصائد السبع الطكاؿ ألبي بكر األنبارم ُْٓ ُْٔ-كشرح القصائد العشػر لمتبريػزم ص

ٕٕٓٔ-
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األكؿ  :فاعػػؿ القػػكؿ  ،قػػاؿ تعػػالى ( :قىػ ى ً
ػاف لًػػي
ػاؿ قىائ ػ هؿ ّْمػ ٍػنيي ٍـ إًّْنػػي ىكػ ى
يف){الصافات }ُٓ :
قى ًر ه
اءىػا
الثاني  :مف القيمكلة  ،قاؿ تعػالى  ( :ىك ىكػـ ّْمػف قى ٍرىي وػة أ ٍ
اىػا فى ىج ى
ىىمى ٍك ىن ى
(ُ)
ً
كف){األعراؼ  }ْ :أم  :نائمكف في أنصاؼ النيار))
ٍس ىنا ىب ىياتنا أ ٍىك يى ٍـ قىآئمي ى
ىبأ ي
فالكجػػو األكؿ مػػف بػػاب (( :القػػاؼ كال ػكاك كالػػبلـ  ...كىػػك القػػكؿ مػػف

النطػػؽ))

(ِ)

كالكجػػو الثػػاني مػػف بػػاب (( :القػػاؼ كاليػػاء كالػػبلـ ...كالقائمػػة نػػكـ

نصؼ النيار))

(ّ)

ألف كػ ِّػبل منيمػػا يرجػػع إلػػى جػػذر كصػػيغة
فيػػذاف الكجيػػاف مختمقػػاف ؛ ٌ
مختمفػ ػػة  ،فيمػ ػػا معنيػ ػػاف لجػ ػػذريف كصػ ػػيغتيف مختمفتػ ػػيف كىػ ػػذا مػ ػػا صػ ػ َّػرح بػ ػػو

العسكرم نفسو  ،فيككف لكؿ معنى صيغتو كلكؿ صيغة معناىا

-ٜالقسـ  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير القسـ عمى كجييف  :الحمؼ ،

كالقسمة :

(كأى ٍق ىس يمكٍا بًالمٌ ًو
فكجو منيما  :أقسـ يعني  :حمؼ  ،كقكلو تعالى  :ى
ىج ٍي ىد أ ٍىي ىمانً ًي ٍـ){األنعاـ  }َُٗ :أم  :حمفكا با﵀
ً
كف ىر ٍح ىمةى
كالكجو الثاني  :القسمة بعينيا  ،قكلو تعالى ( :أ ي
ىى ٍـ ىي ٍقس يم ى
ؽ ىب ٍع و
ّْؾ ىن ٍح يف قى ىس ٍم ىنا ىب ٍي ىنييـ َّم ًعي ىشتىيي ٍـ ًفي اٍل ىح ىي ًاة ُّ
ض
ىرب ى
ضيي ٍـ فى ٍك ى
الد ٍن ىيا ىكىرفى ٍع ىنا ىب ٍع ى
(ْ)
ىدرج و
ات){الزخرؼ ))}ِّ :
ىى
قاؿ الخميؿ (( :القىسـ  :مصدر قىسـ ي ٍق ًسـ قىسما  ،ك ً
الق ٍس ىمة مصدر
ىى ى ي ٍ ن
ٍي
أيضا  :قى ىس ىـ بينيـ ًق ٍس ىمةنَََكالقى ىس يـ  :اليميف  ،كيجمع عمى
االقتساـ  ،كيقاؿ ن
(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ِٕٗ.
(ِ ) مقاييس المغة ص ٕٕٓ.
(ّ ) مقاييس المغة ص ٖٕٓ.
(ٗ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش صٖ4ٓ-ٖ24
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(ُ)

كقاؿ ابف فارس (( :القاؼ كالسيف كالميـ أصبلف

أقساـ  ،كالفعؿ أقسـ))
صحيحاف ُّ ،
يدؿ أحدىما عمى جماؿ كحسف  ،كاآلخر عمى تجزئة شيء ،
فاألكؿ  :القىساـ  ،كىك الحسف كالجماؿ  ،كفبلف مقسَّـ الكجو  ،أم  :ذك
قسمت
جماؿَََكاألصؿ اآلخر  :القى ٍسـ (بفتح القاؼ كسككف السيف) مصدر
ي
فأما اليميف فالقى ىسـ (بفتح القاؼ
قس نما  ،كالنصيب ًق ٍس هـ بكسر القاؼ َّ ،
الشيء ٍ
قسـ عمى أكلياء المقتكؿ إذا
كالسيف) كأصؿ ذلؾ مف القسامة  ،كىي األيماف تي ى
(ِ)

ادعكا دـ مقتكليـ عمى ناس اتيمكىـ بو))

تبيَّف مف كبلـ أىؿ المغة َّ
أف الكجييف المذككريف يعكداف إلى صيغتيف

ّْ
كلكؿ صيغة معناىا  ،كال أكجو  ،ىذا مف
مختمفتيف  ،فمكؿ معنى صيغتو ،
جية كمف جية أخرل فقد جعؿ أقسـ في الكجو األكؿ بمعنى حمؼ في قكلو
ً
ً
ؼ مرادؼ لمقى ىسـ جاز جعمو بمعناه
الحمً ي
(كأى ٍق ىس يمكٍا بًالمٌو ىج ٍي ىد أ ٍىي ىمان ًي ٍـ) ك ى
تعالى  :ى
في باب التفسير  ،كما جاز ىذا في باب الكجكه ؛ َّ
ألف بينيما فرقنا في الداللة
 ،فقد قاؿ العسكرم في ((الفرؽ بيف القسـ كالحمؼ َّ
أف القسـ أبمغ مف الحمؼ

؛ َّ
القسـ  :النصيب ،
ألف معنى قكلنا  :أقسـ با﵀ َّ ،أنو صار ذا قسـ با﵀  ،ك ٍ
كالمراد َّ
أقسـ عميو مف الماؿ كغيره قد أحرزه كدفع عنو الخصـ با﵀ ،
أف الذم ى

حمؼ با﵀
كالحمؼ مف قكلؾ  :سيؼ حميؼ  ،أم  :قاطع ماض  ،فإذا قمت  :ى
َّ ،
قمت  :قطع المخاصمة با﵀  ،فاألكؿ أبمغ ؛ ألنَّو يتضمف معنى
فكأنؾ ى
احدا ،
ؼ  ،يفيد معنى ك ن
اآلخر مع دفع الخصـ  ،ففيو معنياف  ،كقكلنا  :ىحمى ى
كىك قطع المخاصمة فقط  ،كذلؾ َّ
أف مف أحرز الشيء باستحقاؽ في الظاىر

 ،فبل خصكمة بينو كبيف أحد فيو  ،كليس ك ٌؿ مف دفع الخصكمة فقد أحرزه ،

(ٔ) اٌع ٓ١ص222
(ٕ) ِمةةا١٠ظ اٌٍغةةج ص ٕٗ٠ٚ 22ظةةش  :اٌّفةةةشداح ٌٍشاغةةب األطةةفٙأ ٟص ٕٓٗ ٚعّةةةذث
اٌذفاظ ٌٍذٍتٖٓ2/ٖ ٟ
616

كاليميف اسـ لمقسـ مستعار  ،كذلؾ َّأنيـ كانكا إذا تقاسمكا عمى شيء تصافقكا
يمينا))
بأيمانيـ  ،ثـ كثر ذلؾ حتى سمي القسـ ن

(ُ)

ٓٔ-المحػػػػؿ  :ق ػػاؿ ال ػػدامغاني (( :تفس ػػير المح ػػؿ عم ػػى كجي ػػيف :

المنحر  ،كالعقكبة  ،فكجو منيما  ،المحؿ  ،يعني المنحر  ،قكلو تعػالى ( :ثي َّػـ
ىم ًحمُّيىا إًلىى اٍل ىب ٍي ًت اٍل ىعتًي ً
ؽ){الحج . }ّّ :
كالكجو الثاني ً ،
يد
المحاؿ  ،العقكبة الشديدة  ،قكلو تعالى  ( :ىك يى ىػك ىش ًػد ي
(ِ)
اٍل ًم ىح ً
اؿ){الرعد ))}ُّ :
الكجػػو األكؿ مػػف حػ َّػؿ بالمكػػاف  :إذا نػػزؿ بػػو  ،كحػ َّػؿ الػ َّػديف  :انتي ػػى
المح ُّؿ (بكسر الحاء) األجػؿ(ّ) فقكلػو تعػالى ( :ثي َّػـ م ًحمُّيػا إًلىػى اٍلب ٍي ً
أجمو  ،ك ً
ػت
ى
ى ى
ُّ
اٍل ىعتًيػ ػ ً
نحرىػ ػا)) (ْ) كالكج ػػو الث ػػاني م ػػف ىم ىح ػػؿ ب ػػو  :إذا
ؽ) ((أم  :حي ػػث يح ػػؿ ي
(ٓ)
يد اٍل ًم ىح ً
ػاؿ) أم  :األخػذ
سعى بو كقاؿ ال ارغػب (( :قكلػو تعػالى  ( :ىك يى ىػك ىش ًػد ي
بالعقكبػػة  ،قػػاؿ بعضػػيـ  :ىػػك مػػف قػػكليـ  :ىم ىحػ ىػؿ بػػو ىم ٍحػبلن ك ًمحػػاالن  :إذا أراده
بسكء)) (ٔ) ((كقاؿ أبك العباس رضي ا﵀ عنيما ىػك مػأخكذ مػف قػكؿ العػرب :
(ٕ)

كعرضو ييمكو عنده))
فبلف ىم ىح ىؿ بفبلف  :إذا سعى بو إلى السمطاف َّ ،
كالكجيػػاف المػػذككراف أىمػػا كجيػػاف لممحػ ّْػؿ  ،الػذم ىػػك مػػف حػ َّػؿ  ،بػػاب
الحاء  ،أـ ىما كجياف ً
لممحاؿ  ،الذم ىػك مػف ىم ىح ىػؿ بػاب المػيـ  ،فػأيف أصػؿ
(ٔ) اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص ٙ2
(ِ ) الكجكه كالنظائر ص ِّْ .
(ّ ) ينظر  :مقاييس المغة ص ُْٗ كالمصباح المنير ص ُْٕ.ُْٖ-
(ْ ) زاد المسير ٓ. ُّْ/
(ٓ ) ينظر  :مقييس المغة ّٖٓ.ْٖٓ-
(ٔ ) المفردات ص ْْٖ.
(ٕ ) عمدة الحفاظ ْ.ْٕ/
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الكجػػو األكؿ مػػف الثػػاني ؟! فكيػػؼ يصػػح أف يكػػكف المنحػػر  ،كالعقكبػػة الشػػديدة
كجييف كىما مف جذريف كبابيف مختمفيف ؟!

أف المػػرد فػػي الق ػرآف الك ػريـ عمػػى ثبلثػػة
ٔٔ-المػ ّ
ػرد  :ذكػػر الػػدامغاني ٌ
أكجو  ،كىي :
ػرد يعنػػي المػػدفع  ،كقكلػػو تعػػالى َّ ﴿ :ال ىمػ ىػرَّد لىػػوي ًمػ ىػف
الكجػػو األكؿ  :المػ ٌ
المَّ ًػو﴾{الركـ }ّْ :
ظػػا ّْمػػف
﴿ك ًح ٍف ن
الكجػػو الثػػاني  :المػػارد يعنػػي الشػػيطاف  ،كقكلػػو تعػػالى  :ى
طو
اف َّم ًارود﴾{الصافات }ٕ :
يك ّْؿ ىش ٍي ى
صػ ٍػرهح
الكجػػو الثالػػث  :ممػ ٌػرد يعنػػي طكيػػؿ  ،كقكلػػو تعػػالى ﴿ :قىػ ى
ػاؿ إًَّنػػوي ى

المطى َّكؿ
ُّم ىم َّرهد ّْمف قى ىك ًار ىير﴾{النمؿ  }ْْ :يعني
ن
طكيبل  ،كالممرد  :ي
رد  ،كالكجػو الثػاني كالثالػث مػف بػاب ىم ىػرد ،
الكجو األكؿ ىك مف باب ٌ
فيػػذه األكج ػػو الثبلثػػة م ػػف جػػذريف مختمف ػػيف  ،كالكجػػو الث ػػاني مختمػػؽ بطريق ػػة
(ُ)

ألنػػو لػػيس الم ػراد تسػػمية المػػارد بالشػػيطاف  ،بػػؿ تسػػمية
الد ارسػػة المعككسػػة ؛ ٌ
ػنص القرآنػػي  ،فقػػد قػػاؿ  ﴿ :ىشػ ٍػيطى و
اف
الشػػيطاف بالمػػارد  ،كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ الػ ٌ

و
أمػا الكجػو الثالػث  :فالصػحيح أنػو ارجػع إلػى
َّم ًارد﴾ كلـ يقؿ  :مػارد شػيطاف ٌ ،
معنى الكجو الثاني  ،قاؿ ابف فارس (( :الميـ كالراء كالداؿ أصؿ صحيح يد ٌؿ
ػاب لػـ تب يػد
عمى تجريد الشيء مف قشره أك مػا يعمػكه مػف شػعره  ،كاألمػرد  :الش ٌ
مجرد يشبو
ألنو ٌ
لحيتوَََكالممرد  :البناء الطكيؿ  ،كىك قياس الباب ؛ ٌ
كأنو ٌ
الشجرة المرداء))

(ِ)

ككجو الطكيؿ كاف قيؿ بو كجو مرجػكح  ،لػـ يشػر إليػو ٌإال

ابػف قتيبػة  ،كالقرطبػي  ،كالشػػككاني  ،فقػد قػاؿ األكؿ فػػي تفسػير قكلػو تعػػالى :

ػردت
﴿قى ػ ى
ص ػ ٍػرهح ُّم ىم ػ َّػرهد ّْم ػػف قى ػ ىػك ًار ىير﴾ ((كالمم ػػرد  :األمم ػػس  ،يق ػػاؿ  :م ػ ي
ػاؿ إًَّن ػػوي ى
(ُ ) ينظر  :الكجكه كالنظائر ص ّْْ
(ِ ) مقاييس المغة ص ٖٗٓ
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ػيء  :إذا بمٌطت ػ ػػو كأممس ػ ػػتو  ،كم ػ ػػف ذل ػ ػػؾ األم ػ ػػرد  :الػ ػ ػذم ال ش ػ ػػعر عم ػ ػػى
الش ػ ػ ى
(ِ)
كجي ػ ػ ػػوَََكيق ػ ػ ػػاؿ المم ػ ػ ػػرد المط ػ ػ ػ َّػكؿ)) (ُ) كمث ػ ػ ػػؿ ى ػ ػ ػػذا ق ػ ػ ػػاؿ القرطب ػ ػ ػػي
(ّ)
طكؿ بصيغة التضعيؼ كعمى ٌأنو قكؿ
الم َّ
كالشكككاني كقد أشاركا إلى كجو ي
ثاف  ،كلـ يشر غيرىـ مف المفسريف إلػى ىػذا الكجػو  ،بػؿ اقتصػركا عمػى ذكػر

كج ػ ػػو المممٌػ ػػس م ػ ػػف دكف التط ػ ػػرؽ إل ػ ػػى كج ػ ػػو المط ػ ػ ٌػكؿ ((ق ػ ػػاؿ الزمخش ػ ػػرم :
(ْ)
َّ
﴿ك ًح ٍفظنا
((الصرح  :القصرَََكالممرد  :ي
المممس)) كقاؿ األصفياني  (( :ى
طو و
المري ػػد م ػػف ش ػػياطيف الج ػػف
ّْم ػػف يك ػ ّْػؿ ىش ػ ٍػي ى
اف َّم ًارد﴾{الص ػػافات  }ٕ :كالم ػػارد ك ى

المتىعػ ّْػرم مػػف الخيػرات  ،مػػف قػػكليـ شػػجر أمػػرد إذا تعػ ٌػرل مػػف الػػكرؽ ،
كاإلنػػس ي
ػيئاَََكقكلػ ػػو تعػ ػػالى ُّ ﴿ :م ىمػ ػ َّػرهد ّْمػ ػػف
كمنػ ػػو قيػ ػػؿ  :رممػ ػػة مػ ػػرداء لػ ػػـ تنبػ ػػت شػ ػ ن
قى ىك ًار ىير﴾{النمػػؿ  }ْْ :أم  :يم ىممَّػػس مػػف قػػكليـ شػػجرة مػػرداء إذا لػػـ يكػػف عمييػػا
كرؽ)) (ٓ) كق ػ ػ ػ ػ ػػاؿ اب ػ ػ ػ ػ ػػف عطي ػ ػ ػ ػ ػػة األندلس ػ ػ ػ ػ ػػي (( :ك(الص ػ ػ ػ ػ ػػرح) كػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌؿ بن ػ ػ ػ ػ ػػاء
عاؿَََكالممرد  :المحكػكؾ المممٌػس  ،كمنػو األمػرد كالشػجرة المػرداء التػي ال

(ٔ)
ص ػ ٍرهح ُّم ىم َّرهد﴾{النمػػؿ  }ْْ :أم :
كرؽ عمييػػا)) كقػػاؿ الحمبػػي (( :كقكلػػو ﴿ ى
أممػ ػػس  ،كمنػ ػػو األمػ ػػرد لمبلمسػ ػػة كجيػػػو مػ ػػف الشػ ػػعر ،كش ػػجر أمػ ػػرد  :ال كرؽ

بو))

(ٕ)

(ُ ) تفسير غريب القرآف ص ِّٓ
(ِ ) ينظر  :الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي َُُّٔ/
(ّ ) ينظر  :فتح القدير لمشككاني ُُٕٓ/
(ْ ) الكشاؼ ّّٖٓ/
(ٓ ) المفردات ص ْٖٔ
(ٔ ) المحرر الكجيز ْ ِِٔ/كينظر  :الجامع ألحكاـ القرآف َُُّٔ/
(ٕ ) عمدة الحفاظ َْٖ/
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إف أكثػر المفسػريف القػدامى كالمحػػدثيف
فكجػو المط ٌػكؿ كجػو بعيػد حتػى ٌ
ألنيػػـ أجمع ػكا
لػػـ يتطرق ػكا إليػػو  ،بػػؿ لػػـ أجػػد مفسػ نا
ػر أدخمػػو فػػي تفسػػير اآليػػة ؛ ٌ

أف المعنى (( :قيؿ ليا  :ادخمي القصر  ،ككاف صحنو مػف زجػاج تحتػو
عمى ٌ
فمما رأتو ظننتو ماء تتردد أمكاجو  ،ككشفت عف سػاقييا لتخػكض المػاء
ماء ٌ ،
(ُ)

 ،فقاؿ ليا سميماف ٌ :إنو صحف أممس مف زجاج صاؼ كالماء تحتو))
المق َّػدـ
فجعؿ الممرد بمعنى األممس ىػك القػكؿ األكثػر قبػكنال كش ن
ػيكعا ك ي

ألف الكجػػو يجػػب
المطػ َّػكؿ  ،فػ
َّ
ػالمطكؿ ال يصػ ٌ
ػح أف يكػػكف كجينػػا ؛ ٌ
عمػػى معنػػى ي
أف يكػػكف حقيقػػة ثابتػػة ال ييختمىػػؼ فييػػا كق ػكنال كاحػ نػدا فضػ نػبل عػػف أف يتقػػدـ عميػػو

قكؿ آخر

ٕٔ-ناء  :قاؿ الحيرم (( :ناء  :عمى كجييف :

(كىي ٍن ٍأك ىف ىع ٍنوي){األنعاـ  }ِٔ :كقكلو
أحدىما التباعد كقكلو تعالى  :ى
(كىنأىل بً ىجانًبًو){اإلسراء  }ّٖ :يعني  :كأعرض عنو .
تعالى  :ى
(كال تىنًىيا ًفي ًذ ٍك ًرم){طو }ِْ :
كالثاني  :الضعؼ  ،كقكلو تعالى  :ى
(ِ)
ص ىب ًة){القصص ))}ٕٔ :
كء بًاٍل يع ٍ
ككقكلو تعالى ( :لىتىين ي

مقاتؿ (( :تفسير (نأل) عمى كجييف  ،فكجو منيما  ،أم  :يعني تباعد ،
(كىنأىل بً ىجانًبًو){اإلسراء  }ّٖ :يعني تباعد ،
فذلؾ قكلو في بني إسرائيؿ  :ى
(ك يى ٍـ ىي ٍنيى ٍك ىف ىع ٍنوي ىكىي ٍنأ ٍىك ىف ىع ٍنوي){اإلسراء  }ِٔ :يعني
كقكلو في األنعاـ  :ى
يباعدكف عنو .

(كال
كالكجو الثاني  :ال تنيا يعني ال تضعفا  ،فذلؾ قكلو في طو  :ى
ً ً ً
كء
تىن ىيا في ذ ٍك ًرم){طو  }ِْ :يقكؿ  :ال تضعفا  ،كقاؿ في القصص ( :لىتىين ي
ص ىب ًة){القصص  }ٕٔ :يعني لتضعؼ فتعجز عف حمؿ المفاتيح ألبكاب
بًاٍل يع ٍ
الميسر إعداد نخبة مف العمماء ص َّٖ .
(ُ ) التفسير
ٌ
(ِ ) كجكه القرآف ص ّٓٗ.
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بيكت أمكاؿ قاركف))

(ٔ)

كمثؿ ىذا قاؿ ىركف كالدامغاني مستشيديف باآليات

القرآنية نفسيا مف غير زيادة كال نقصاف

(ٕ)

كالحيرم في ىذيف الكجييف خمط بيف ثبلثة جذكر  ،فالكجو األكؿ

أما النأم
الذم جعمو بمعنى التباعد ىك مف جذر نأل  ،قاؿ ابف فارس (( :ك َّ

نأيا ،كانتأل افتعؿ منو  ،كالمنتأل  :المكضع
فالبعد  ،يقاؿ  :نأل ينأل ن
(ٖ)
البعيد))
كالكجو الثاني الذم جعمو بمعنى الضعؼ  ،فشاىده األكؿ ىك مف

باب كنى  ،قاؿ ابف فارس (( :الكاك كالنكف كالحرؼ المعتؿ  :يدؿ عمى

(كال
ضعؼ  ،يقاؿ  :كنى يني ٍ
كننيا  ،كالكاني  :الضعيؼ  ،قاؿ ا﵀ تعالى  :ى
تىنًىيا ًفي ًذ ٍك ًرم){طو  ) ٗ( ))}ِْ :كشاىده الثاني مف باب ناء  ،قاؿ ابف

نكءا  :نيض
فارس (( :كباليمز :كممة تدؿ عمى النيكض  ،كناء ينكء ن
َََ ككؿ ناىض بثقؿ فقد ناء  ،كناء البعير بحممو  ،كالمرأة تنكء بيا
عجيزتيا  ،كىي تنكء بيا  ،فاألكؿ تثقؿ بيا  ،كالثانية تنيض))

(٘)

فالحيرم خمط بيف معاني ثبلثة جذكر  :نأل  ،كناء  ،ككنى ؛

ليختمؽ منيا الكجييف المذككريف

اليـ في القرآف الكريـ عمى كجييف :
اليـ  :ذكر الدامغاني ٌ
أف ٌ
ّٖٔ -

(ُ ) األشباه كالنظائر لمقاتؿ ص ِّٔ كباسـ الكجكه كالنظائر ص ُُٔ .
(ِ ) ينظر  :الكجكه كالنظائر ليركف ص ُٕٗكالكجكه كالنظائر لمدامغاني صْْٖ .
(ّ ) مقاييس المغة ص َٖٖ.
(ْ ) مقاييس المغة ص ٖٔٗ .
(ٓ ) مقاييس المغة ص ٕٖٔ.
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اج
﴿ك ىى ُّمكا بًًإ ٍخ ىر ً
الكجو األكؿ ٌ :
اليـ يعني اإلرادة  ،كقكلو تعالى  :ى
الرس ً
كؿ﴾{التكبة  }ُّ :كقكلو تعالى ﴿ :لىيى َّمت طَّائًفىةه ّْم ٍنيي ٍـ أىف
َّ ي
ي ً
ؾ﴾{النساء }ُُّ :
ضمُّك ى
ي
كف
الكجو الثاني  :الييـ يعني اإلبؿ العطاش  ،كقكلو تعالى ﴿ :فى ىش ًاريب ى
(ٔ)
ب اٍل ًي ًيـ﴾{الكاقعة }ٓٓ :
يش ٍر ى
ىـ  ،كالثاني
كال
ٌ
يصح ىذاف الكجياف ؛ ٌ
ألف الكجو األكؿ مف جذر ٌ
مف جذر ىاـ  ،فيما مف بابيف مختمفيف ّْ ،
فمكؿ جذر معناه  ،كلك ٌؿ معنى
جذره  ،كال أكجو .
ٗٔ-ىات  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير ىات عمى أربعة أكجو  :ىمـ ،

كب ٍع ندا  ،كتعاؿ  ،كصمة .
ي
ىمـ قكلو تعالى فػي سػكرة البقػرة  ( :ىكقىػاليكٍا لىػف
فكجو منيا  :ىات يعني َّ
ػان يك ٍـ إًف
ػارل تًٍمػ ى
ىمػػانًيُّيي ٍـ يقػ ٍػؿ ىىػػاتيكٍا يب ٍرىىػ ى
ىيػ ٍػد يخ ىؿ اٍل ىجَّنػةى ًإ ٌال ىمػػف ىكػ ى
ػاف يىػػكدان أ ٍىك ىن ى
صػ ى
ػؾ أ ى
يكنتيـ ً ً
يف){البقرة }ُُُ :
صادق ى
ٍ ى
ات
كالكجػػو الثػػاني  :ىييػػات يعنػػي ىب يع ػ ىد  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة ( ىى ٍييى ػ ى
ى ٍيي ى ً
كف){المؤمنكف }ّٔ :
ات ل ىما تي ى
كع يد ى
ى ى
كالكجػػو الثالػػث  :ىػػاؤـ اقػػرؤكا يعنػػي تعػػالكا  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة
ً ًً
ً
يو){الحاقة }ُٗ :
الحاقة ( :فىأ َّ
اؤيـ ا ٍق ىريؤكا ًكتىابً ٍ
ىما ىم ٍف أيكتً ىي كتى ىابوي بًىيمينو فىىيقيك يؿ ىى ي
كالكجو الرابع  :ىاء صمة في الكػبلـ قكلػو تعػالى فػي سػكرة آؿ عمػراف
(ِ)
ً
يما لى يكـ بً ًو ًع همـ){آؿ عمراف ))}ٔٔ :
 ( :ىىاأىنتي ٍـ ىى يؤالء ىح ى
اج ٍجتي ٍـ ف ى
جػػاء فػػي كتػػب المغػػة كالنحػػك َّ
أف ىػػا تػػرد ازئػػدة لمتنبيػػو  ،نحػػك ( ىىػػاأىنتي ٍـ
ىى يؤالء){آؿ عمراف }ٔٔ :

(ُ ) ينظر  :الكجكه كالنظائر ص َْٔ
(ِ ) الكجكه كالنظائر ص ُْٔ. ِْٔ-
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ػاء يػا رجػؿ  ،كىاؤمػا يػا
كىاء  :اسػـ فعػؿ أمػر بمعنػى يخػ ٍذ  ،تقػكؿ  :ى ى
رج ػػبلف  ،كى ػػاؤـ ي ػػا رج ػػاؿ  ،كى ػ ً
ػاء ي ػػا امػ ػرأة  ،كىائي ػػا ي ػػا ام أرت ػػاف  ،كى ػ َّ
ػاؤف ي ػػا
نساء .

كىممكا .
ىمـ
كىمما ُّ
َّ
كىمـ  :اسـ فعؿ أمر بمعنى تعاؿ  ،تقكؿ َّ :
َّ
اعط  ،تقكؿ ً :
كىات  :اسـ فعؿ أمر بمعنى ً
ىات  ،كىاتيا  ،كىاتكا ،
ً
يف
كىاتي  ،كىات ى
(ُ)
كىييات  :اسـ فعؿ ماض بمعنى ىب يع ىد

ػان يك ٍـ)
جعؿ الدامغاني ىات يعني َّ
ىمـ في قكلػو تعػالى  ( :يق ٍػؿ ىىػاتيكٍا يب ٍرىى ى
ىمـ لنعرؼ معنى ىات .
ككاف ينبغي لو أف يذكر لنا  ،ما معنى َّ

ػات
كجعؿ ىييات فػي الكجػو الثػاني يعنػي ىب يع ىػد فػي قكلػو تعػالى  ( :ىى ٍييى ى
ى ٍيي ى ً
كف) كىذا الكجو ىك كجو ىييات كليس كجو ىات .
ات ل ىما تي ى
كع يد ى
ى ى
ػاؤيـ
كجعؿ ىاؤـ في الكجو الثالث بمعنى تعالكا  ،في قكلػو تعػالى  ( :ىى ي
يو) كىذا كجو ىاؤـ كليس كجو ىات .
ا ٍق ىريؤكا ًكتىابً ٍ
كجعػؿ اليػاء فػػي الكجػو ال اربػػع صػمة ( ازئػػدة) فػي قكلػػو تعػالى  ( :ىىػػاأىنتي ٍـ
ً
يما لى يكـ بً ًو ًع همـ) كىذا كجو الياء كليس كجو ىات .
ىى يؤالء ىح ى
اج ٍجتي ٍـ ف ى
ىي ؟!

يا سبحاف ا﵀ ! أىذه أكجو ؟! فقػد ذكػر َّ
أف لػػ(ىات) أربعػة أكجػو  ،مػا

(ُ ) ينظػػر  :كتػػاب سػػيبكيو َُِْ/ِ ، ِّٖ/ِ ، َّٖ/ُ ، َّٓ ، َّْ/ُ ، ِِٔ/
 ، َِْ ، ُٖ ، ُٕ ، ُّ/ْ ، ّٔٓ/ّ ،كالمفردات في غريب القرآف لمراغب ص َٕٓ
 ْٕٓ ، ِٕٓ ،كشػ ػ ػػرح المفصػ ػ ػػؿ البػ ػ ػػف يعػ ػ ػػيش ّ َُ-ّ/كشػ ػ ػػرح كافيػ ػ ػػة ابػ ػ ػػف الحاجػ ػ ػػب
ّ ُْٖ-ُٔٓ/كرص ػػؼ المب ػػاني لمم ػػالقي ص ْٖٔ كالجن ػػى ال ػػداني لممػ ػرادم ص ّْٔ ،

ّْٖ كعمدة الحفاظ ْ َِٕ/كمغني المبيب ِ. ّْٗ/
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تأمؿ كيؼ خمط ىمف ىك ًمف أصحاب كتب الكجكه بيف ما ىػك اسػـ فعػؿ أمػر
ك َّ
 ،كبيف ما ىك اسـ فعؿ ما و
ض  ،فخمػط بينيمػا فػي داللتيمػا الزمانيػة  ،كمػا َّ
أف
ىمـ  ،أـ ىي أكجو ىييات ؟!
ىذه األكجو أىي أكجو ىات  ،أـ ىي أكجو َّ

ألنيا ال تعكد إلػى صػيغة كاحػدة  ،بػؿ
فيذه األكجو األربعة مختمىقة ؛ ٌ
ىي ألربع صيغ مختمفة  ،كقد كاف لكؿ صيغة معناىا  ،كلكؿ معنى صيغتو

يثبػت ،
يصح منيا ولػـ
مما لـ
ْ
ّ
الطريقة الثامنة  :جعؿ المفظ بمعاني ما قيؿ ّ
يعينو أىؿ التفسير .
ولـ ّ
جعؿ المفظ بمعنػى مػا تعػددت فيػو األقػكاؿ كلػـ يثبػت عنػد الحػذاؽ مػف

عامػة  ،يكػاد ال يخمػك لفػظ مػف األلفػاظ التػي
أىؿ المغة كالتفسير طريقة شػائعة ٌ
اشػػتممت عمييػػا كتػػب الكجػػكه ٌإال كمػػف بػػيف كجكىػػو كجػػو أك أكثػػر اختيمًػػؽ بيػػذه

الطريقػػة  ،كىػػذا مػػا لحظنػػاه فػػي كجػػكه كػػؿ لفػػظ تقػػدمت د ارسػػتيا  ،كالكجػػكه ال

ػتعماال
ػح أف تيس َّػمى
كجكىػا ٌإال إذا كانػت حقػائؽ ثابتػة متفقنػا عمييػا لغػة كاسػ ن
ن
يص ٌ
ػثبل مػػا تقػػدـ ذك ػره مػػف الكجػػكه الحقيقيػػة كػػالحميـ الػػذم لػػو
كعرفنػػا  ،مػػف ذلػػؾ مػ ن
أيضػا كجيػاف
كجياف  :القريب ذك الرحـ  ،كالمػاء الحػار  ،كالحسػباف الػذم لػو ن
 :الحسػػاب  ،كالصػػاعقة  ،ككاالسػػتحياء ككجيػػاه  :الحيػػاة  ،كالحيػػاء  ،ككػػذلؾ

العػػيف جػػاءت عمػػى كجيػػيف  :العػػيف الباص ػرة  ،كالعػػيف الجاريػػة  ،كلكػػؿ كجػػو

مف كجيي األلفاظ المذككرة شكاىده في القرآف الكريـ  ،أجمع عمييا المفسػركف
كلـ يختمفكا فييا ؛ فالكجو إذا اختيًمػؼ فيػو أك احتمػؿ أكثػر مػف معنػى خػرج مػف
باب الكجكه كدخؿ في باب التفسير كالتأكيؿ  ،كمف أمثمة ىذه الطريقة ما كاف

مف كجكه األلفاظ اآلتية

ٔ-اإلناث  :قاؿ الحيرم (( :اإلناث عمى كجييف :

كف ًمف يدكنً ًو
أحدىما  :األمكات ببل أركاح  ،كقكلو تعالى ( :إًف ىي ٍد يع ى
إً ٌال إً ىناثنا){النساء }ُُٕ :
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الثاني  :بنات لكط  ،كقكلو تعالى ( :يي ً
ب لً ىمف
ب ل ىم ٍف ىي ىشاء إً ىناثنا ىكىييى ي
ىى ي
ً
ً
ُّ
يـ
يما إًَّنوي ىعم ه
ىي ىشاء الذ يك ى
كر {ْٗ} أ ٍىك يي ىزّْك يجيي ٍـ يذ ٍك ىرنانا ىكًا ىناثنا ىكىي ٍج ىع يؿ ىمف ىي ىشاء ىعق ن
قىًدير){الشكرل ( }َٓ-ْٗ :يي ً
ً
ب لً ىمف ىي ىشاء
(كىييى ي
ىى ي
ه
ب ل ىم ٍف ىي ىشاء إ ىناثنا) كىك لكط ى
ُّ
كر) كىك إبراىيـ عميو السبلـ (أ ٍىك يي ىزّْك يجيي ٍـ يذ ٍك ىرنانا ىكًا ىناثنا) كىك محمد صمى
الذ يك ى
ً
يما) كىك يحيى بف زكريا  ،كعيسى ابف
(كىي ٍج ىع يؿ ىمف ىي ىشاء ىعق ن
ا﵀ عميو كسمـ ى
(ُ)
مريـ))
قاؿ الخميؿ (( :كاألنثى خبلؼ الذكر مف كؿ شيء  ،كاإلناث جمع

األنثى))

(ِ)

((كيقاؿ  :سيؼ أنيث الحديد  :إذا كانت حديدتو أنثى))

(ّ)

كقاؿ

اعتبار بالفرجيف ،
نا
الراغب (( :األنثى خبلؼ الذكر  ،كيقاالف في األصؿ
كلما كاف األنثى في جميع الحيكانات تضعؼ عف الذكر  ،اعتبر فييا
ٌ
الضعؼ  ،فقيؿ لًما يضعؼ عممو أنثى  ،كمنو قيؿ  :حديد أنيث  ،كقيؿ :

اعتبار
نا
اعتبار بالسيكلة التي في األنثى  ،أك يقاؿ ذلؾ
نا
أرض أنيث سيؿ
كلما كانت معبكداتيـ مف جممة الجمادات ،
بجكدة إنباتيا تشبينا باألنثى َّ ...
فعبل
سماىا ا﵀ تعالى أنثى َّ ...أنيا ال تنفع كال تسمع كال تضر  ،كال تفعؿ ن
بكجو)) (ْ ) كفي كبلـ الراغب األخير نظر ؛ َّ
ألف األنثى لـ تيطمىؽ عمى
الجمادات  ،كاَّنما استعيرت داللة األنثى في الضعؼ كداللة َّ
الذ ىكر في القكة
صرح بو الراغب نفسو
عمى ما ضعؼ مف الجمادات كقكم منيا  ،كىذا ما َّ

بقكلو المذككر (( :كلما كاف األنثى في جميع الحيكانات تضعؼ عف الذكر ،
اعتبر فييا الضعؼ  ،فقيؿ لما يضعؼ عممو أنثى  ،كمنو قيؿ  :حديد

مجاز أف يقاؿ  :حديد أنثى  ،كحديد ىذ ىكر  ،قاؿ الحمبي :
نا
أنيث)) أم  :جاز
(ٔ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص ٔ4ٕ-4
(ٕ) اٌع ٓ١ص ٗٗ ٕ٠ٚظش ِ :ما١٠ظ اٌٍغج ص ٘٘
(ٖ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٘٘
(ٗ) اٌّفشداح ص ٕٖٖٖ-
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((األنثى تقابؿ الذكر مف جميع الحيكانات  ،فالمرأة أنثى  ،كالناقة  ،كالنعجة ،

كاألتاف  ،كذلؾ باعتبار الفرجيف ؛ كلذلؾ يقكؿ النحاة  :مؤنث حقيقي ،

كيعنكف ما لو فرج  ،كغير حقيقي ما ليس لو فرج  ،كاَّنما عاممتو العرب
معاممة المؤنث كالشمس  ،كلما كاف الذكر أقكل مف األنثى  ،جعمكا
األضعؼ في بعض األشياء أنثى  ،كاألقكل ذكر ،فقالكا  :سيؼ ذكر  ،أم :

قاطع  ،كسيؼ أنيث في عكسو))

(ُ)

كجاء في معاجـ المغة ((فمف المجاز  :األنيث مف الحديد  ،ما كاف

غير ال ىذ ىكر  ،كحديث أنيث غير ىذ ىكر  ...كسيؼ أنيث كىك الذم ليس
بقاطع  ...كمف المجاز أرض أنيثة  ،كمثناة سيمة منبات  ،خميقة باإلنبات
ليست بغميظة  ،كبمد أنيث ليّْف سيؿ  ،كمكاف أنيث  :إذا أسرع نباتو
(ِ)

ككثر))

جعؿ الحيرم اإلناث في الكجو األكؿ بمعنى األمكات ببل أركاح في
كف ًمف يدكنً ًو إً ٌال إً ىناثنا) قاؿ مقاتؿ في تفسير ىذه اآلية
قكلو تعالى (( :إًف ىي ٍد يع ى
أكثانا  ،يعني أمكاتنا  ،البلت كالعزل  ،كىي األكثاف  ،ال تحرؾ  ،كال
((يعني ن
تضر  ،كال تنفع  ،فيي ميتة))

(ّ)

كمقاتؿ لـ يجعؿ اإلناث بمعنى األمكات ،

عرؼ األكثاف َّ
بأنيا أمكات  ،فيي ال تضر
كاَّنما جعميا بمعنى األكثاف  ،ثـ َّ

سماىا إناثنا َّ
يتضمف َّ
ألف العرب
كال تنفع كال تتحرؾ  ،ككبلمو
أف ا﵀ سبحانو َّ
َّ
الفراء لآلية بقكلو (( :يقكؿ :
سمكىا باسماء اإلناث  ،كىذا ما عناه تقسير ٌ
البلت كالعزل كأشباىيما مف اآللية المؤنثة))(ْ) كابف قتيبة بقكلو (( :يعني :

(ٔ) عّذث اٌذفاظ ٕٔٔ2-ٕٔ2/
(ٕ) دا اٌعشٚط ٕ٘٠ٚ 4ٓ-24/ظةش  :دٙةز٠ب اٌٍغةج ٔٚ ، ٕٔٗ/اٌظةذار ص ٌٚ ٘2غةاْ
اٌعشا ٔٔٙ4-ٔٙ2/
(ٖ) دفغ١ش ِمادً ٕٔ٘2/
(ٗ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٕٔٓٓ/
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البلت كالعزل كمناة))

(ُ )

ٌإال َّ
((إال المكات
أف أبا عبيدة قاؿ في تفسيرىا ٌ :
(ِ)

مدر أك ما أشبو ذلؾ))
حجر أك نا
نا
كف ًمف يدكنً ًو
كقاؿ الطبرم (( :القكؿ في تأكيؿ قكلو تعالى ( :إًف ىي ٍد يع ى
إً ٌال إً ىناثنا) اختمؼ أىؿ التأكؿ في تأكيؿ ذلؾ :
فقاؿ بعضيـ  :معنى ذلؾ  :إف يدعكف مف دكنو ٌإال البلت  ،كالعزل
َّ
فسم َّ
إياىف بتسمية اإلناث .
اىف ا﵀ إناثنا بتسمية المشركيف
 ،كمناة َّ ،

فيو .

كقاؿ آخركف  :معنى ذلؾ  :إف يدعكف مف دكنو نإال مكاتنا ال ركح

كقاؿ آخركف  :معنى ذلؾ َّ :
إف أىؿ األكثاف كانكا يسمكف أكثانيـ

إناثنا  ،فأنزؿ ا﵀ ذلؾ كذلؾ .
كقاؿ آخركف  :اإلناث في ىذا المكضع  :األكثاف .

كأكلى التأكيبلت التي ذكرت بتأكيؿ ذلؾ إذ كاف الصكاب عندنا مف

القراءة ما كصفت تأكيؿ مف قاؿ  :عنى بذلؾ اآللية التي مشركك العرب
يعبدكنيا مف دكف ا﵀  ،كيسمكنيا باإلناث مف األسماء كالبلت  ،كالعزل ،

كنائمة  ،كمناة  ،كما أشبو ذلؾ  ...فتأكيؿ اآلية  ...ما يدعك الذيف يشاقكف

شيئا مف دكف ا﵀ بعد ا﵀ كسكاه ٌإال
الرسكؿ  ،كيتبعكف غير سبيؿ المؤمنيف ن
إناثنا  ،يعني  :إالَّ ما سمكه بأسماء اإلناث  ،كالبلت كالعزل كما أشبو ذلؾ ،

فحسب ىؤالء الذيف أشرككا با﵀ كعبدكا ما عبدكا مف دكنو
يقكؿ جؿ ثناؤه :
ي
مف األنداد كاألكثاف  ،حجة عمييـ في ضبلليـ ككفرىـ كذىابيـ عف قصد

بابا  ،كاإلناث مف كؿ شيء
السبيؿ َّ ،أنيـ يعبدكف إناثنا كيدعكنيا آلية كأر ن
أخسو  ،فيـ يقركف لمخسيس مف األشياء بالعبكدية عمى عمـ منيـ بخساستو ،
ٌ
(ٔ) دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص ٖ٘ٔ
(ٕ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٕٔٓٓ/
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كيمتنعكف مف إخبلص العبكدية لمذم لو ممؾ كؿ شيء  ،كبيده الخمؽ

كاألمر))

(ُ)

كىذا ىك المعنى المراد َّ
أما المكات
أف اإلناث تعني اإلناث بعينيا َّ ،

كصنعت منيا
فيك كصؼ كتعريؼ لمحجر كالطيف كالخشب التي ينحتت ي
األكثاف  ،كمع ذلؾ فيك مجرد قكؿ قيؿ  ،قاؿ الزجاج (( :كمعنى ( :إًف
كف ًمف يدكنً ًو إً ٌال إً ىناثنا) أم  :ما يعبدكف ٌإال ما قد سمكه باسـ اإلناث ،
ىي ٍد يع ى
يعني بو المشركيف سمكا األصناـ البلت كالعزل كمناة كما أشبيو  ،كقيؿ َّ :
إف
ً
معنى قكلو (إًف ي ٍدع ً
خبر
كف مف يدكنًو إً ٌال إً ىناثنا) أم  :أمكاتنا  ،كالمكات كميا يي ى
ى ي ى
خبر عف المؤنث  ،تقكؿ مف ذلؾ  :ىذه األحجار تعجبني  ،كال
عنيا كما يي ى
تقكؿ  :يعجبكنني  ،ككذلؾ الدراىـ تنفعني))

(ِ)

بمعنى األمكات قكؿ ضعيؼ كأضعؼ منو حجتو

فأنت ترل َّ
أف جعؿ اإلناث

كف ًمف يدكنً ًو إً ٌال إً ىناثنا)
كقاؿ الكاحدم (( :قكلو جؿ كعبل ( :إًف ىي ٍد يع ى
قاؿ ابف عباس  :يعني عبادتيـ األكثاف كالبلت كالعزل كمناة كأشباىيا مف

اآللية التي كانكا يعبدكنيا  ،كقاؿ الحسف  :لـ يكف حي مف أحياء العرب ٌإال
(ّ)
كليـ صنـ يعبدكنو فيسمكنو  :أنثى بني فبلف  ،فأنزؿ ا﵀ (إً ٌال إً ىناثنا)))

كقاؿ الزمخشرم ((( :إً ٌال إً ىناثنا) ىي البلت كالعزل كمناة كعف
الحسف  :لـ يكف حي مف أحياء العرب ٌإال كليـ صنـ يعبدكنو فيسمكنو :
أنثى بني فبلف  ،كقيؿ  :كانكا يقكلكف في أصناميـ َّ :
ىف بنات ا﵀  ،كقيؿ
المراد المبلئكة ؛ لقكليـ  :المبلئكة بنات ا﵀))

(ٔ) جاِع اٌت١اْٖٕ٘ٙ-ٖٕٗ/
(ٕ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٔ4ٓ/
(ٖ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٕٔٔ2/
(ٗ) اٌىشاف ٔ٘٘ٗ/
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(ْ)

كقاؿ أبك حياف (( :كالمعنى  :ما يعبدكف مف دكف ا﵀ كيتخذكنو إلينا
إالَّ مسميات تسمية األنثى  ،ككنى بالدعاء عف العبادة ؛ َّ
شيئا
عبد ن
ألف ىمف ى
دعاه عند حكائجو كمصالحو  ،ككانكا ييحمُّكف األصناـ بأنكاع الحمى ،
كيسمكنيا أنثى كاناث  ...كقاؿ أبك مالؾ كالس ّْ
ُّدم كابف زيد كغيرىـ  :كاف
(ُ)

أصناما بأسماء مؤنثة كالبلت  ،كالعزل  ،كمناة  ،كنايمة))
سمي
العرب تي ّْ
ن
كف ًمف يدكنً ًو إً ٌال إً ىناثنا)
كقاؿ ابف كثير (( :عف الضحاؾ في (إًف ىي ٍد يع ى
قاؿ المشرككف َّ :
إف المبلئكة بنات ا﵀ ؛ كاَّنما نعبدىـ ليقربكنا إلى ا﵀ زلفى ،

َّ
َّ
كصكركىف صكر الجكارم فحكمكا كقمدكا كقالكا :
بابا ،
قاؿ :
فاتخذكىف أر ن
ىؤالء يشبيف بنات ا﵀ الذم نعبده  ،يعنكف المبلئكة  ،كىذا التفسير شبيو
ً ًَّ
الر ٍح ىم ًف إً ىناثنا){الزخرؼ :
اد َّ
يف يى ٍـ ًع ىب ي
(ك ىج ىعميكا اٍل ىمبلئ ىكةى الذ ى
بقكلو تعالى  :ى
(ِ)
ُٗ}))
كقد تقدـ قكؿ الطبرم الذم تبناه مف بيف عدة أقكاؿ  ،كبيَّف فيو سر

استعماؿ لفظ اإلناث َّ :
بابا  ،كاإلناث
((أنيـ يعبدكف إناثنا كيدعكنيا آلية كأر ن
أخسو  ،فيـ يقركف لمخسيس مف األشياء بالعبكدية عمى عمـ
مف كؿ شيء ٌ
منيـ بخساستو  ،كيمتنعكف مف إخبلص العبكدية لمذم لو ممؾ كؿ شيء ،

كبيده الخمؽ كاألمر)) (ّ) كىذا ىك ابف عاشكر يكضح ىذا السر نفسو بقكلو :
يدا){النساء :
ضبلىالن ىب ًع ن
كف) ن
ض َّؿ ى
بيانا لقكلو ( :فىقى ٍد ى
((كاف قكلو ( :إًف ىي ٍد يع ى
أم ضبلؿ ُّ
أشد مف أف يشرؾ أحد با﵀ غيره  ،ثـ أف يدعي َّ
أف
ُُٔ} ك ُّ
شركاءه إناث  ،كقد عممكا َّ
أف األنثى أضعؼ الصنفيف مف كؿ نكع  ،كأعجب

(ٔ) اٌتذش اٌّذ١ط ٖٗ42/
(ٕ) دفغ١ش اٌمشآْ اٌعظٕ44/ٕ ُ١
(ٖ) جاِع اٌت١اْٖٕ٘ٙ/
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صادر مف العرب  ،كقد عمـ الناس حاؿ المرأة بينيـ ،
نا
مف ذلؾ أف يككف ىذا
(ُ)
كقد حرمكىا مف حقكؽ كثيرة كاستضعفكىا))

فيذه المقاصد القرآنية البميغة المستكحاة مف استعماؿ لفظ (إً ىناثنا)
تمكت عند جعميا بمعنى األمكات  ،كال يعقؿ أف ال يعمـ الحيرم باألقكاؿ التي
كف ًمف يدكنً ًو إً ٌال إً ىناثنا) كقد
فيمت في تفسير اإلناث في قكلو تعالى ( :إًف ىي ٍد يع ى
ذكرىا الطبرم المتكفى قبمو بػَُِ سنة في تفسيره المشيكر  :جامع البياف ،

كال يعقؿ أف ال يعمـ بأضعفيا كأقكاىا ٌ ،إال َّأنو لـ يذكرىا ؛ َّ
ألف تفسير اإلناث
بذكرىا يخرجيا مف دائرة الكجكه إلى دائرة التفسير كالتأكيؿ  ،فاختيار أضعؼ

األقكاؿ كأبعدىا عف الصكاب ثـ تعيينو كالقطع بو في باب الكجكه  ،مع العمـ

بكجكد أقكاؿ أخرل أصح كأقرب  ،ال أقكؿ بأنَّو يي ُّ
ظاىر لمنص
نا
عد تحريفنا
القرآني فحسب  ،بؿ يي ُّ
متعم ندا فيو
أيضا تحريفنا َّ
عد ن

كج ىع ىؿ الحيرم اإلناث في الكجو الثاني بمعنى بنات لكط في قكلو
ٌ
تعالى ( :يي ً
ب ًل ىم ٍف ىي ىشاء
(ييى ي
ب ل ىم ٍف ىي ىشاء إً ىناثنا) جاء في تفسير قكلو تعالى  :ى
ىى ي
إً ىناثنا كيي ً
ُّ
كر {ْٗ} أ ٍىك يي ىزّْك يجيي ٍـ يذ ٍك ىرنانا ىكًا ىناثنا ىكىي ٍج ىع يؿ ىمف ىي ىشاء
ىى ى ي
ب ل ىمف ىي ىشاء الذ يك ى
ً
ً
يـ قىًد هير) ييب لمف يشاء مف خمقو مف الكلد اإلناث دكف الذككر
يما إًَّنوي ىعم ه
ىعق ن
 ،كييب لمف يشاء منيـ الذككر دكف اإلناث  ،كييب لمف يشاء منيـ مف
(ِ)

عقيما
الكلد الذككر كاإلناث  ،كيجعؿ مف يشاء
ن
ب ًل ىم ٍف ىي ىشاء إً ىناثنا) يعني بنات ليس فييـ
لذلؾ ن
(((ييى ي
مثاال فقاؿ الكاحدم  :ى
ب لً ىمف ىي ىشاء
(كىييى ي
ذكر  ،كما كىب لمكط عميو السبلـ لـ يكلد لو ٌإال بنات  ،ى
ُّ
كر) يعني البنيف ليس معيـ أنثى  ،كإبراىيـ عميو السبلـ  ،لـ يكلد لو ٌإال
الذ يك ى
ً
يما) ال يكلد لو
(كىي ٍج ىع يؿ ىمف ىي ىشاء ىعق ن
ذككر (أ ٍىك يي ىزّْك يجيي ٍـ) يعني اإلناث كالذككر ى
(ٔ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٕٗ٘ٙ/
(ٕ) ٕ٠ظش  :جاِع اٌت١اْ ٌٍطتش٘ٗ/٘ ٞ
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كمف المفسريف مف ضرب

كعيسى كيحيى))

(ُ)

كىؤالء األنبياء الذيف يذ ًكركا ضمف األقساـ األربعة يذكركا

عمى سبيؿ التمثيؿ ؛ لذلؾ قاؿ ابف الجكزم (( :كىذه األقساـ مكجكدة في

تمثيبل))
سائر الناس  ،كاَّنما ذكركا األنبياء
ن

(ِ )

فمف الكاضح ِّ
جدا كمما ال

عامة في جميع
خبلؼ فيو َّأنو سبحانو ذكر ىذه الحاالت األربع عمى َّأنيا َّ
خمقو  ،تشمميـ في كؿ زماف كمكاف  ،كمف آدـ عميو السبلـ كحتى قياـ

الساعة  ،فقصر ىذا المعنى العاـ عمى أربعة منيـ يي ُّ
ظاىر لداللة
نا
عد تحريفنا
كىدما لعمكمو .
النص القرآني ،
ن
(م ًف) المكصكلة في القرآف الكريـ
كقد بيَّنت في بحث لي بعنكاف  :ى
بيف التعريؼ كالتنكير(ّ) َّ
(م ًف) المكصكلة نكرة دالٌة عمى العمكـ  ،كليس ،
أف ى

كما ذىب النحاة  ،كتبعيـ في ذلؾ المفسركف  ،إلى َّأنيا معرفة دالة عمى

يم ىعيَّف  ،ككاف مف النتائج التي أسفر عنيا ىذا البحث :
َُّ -
أف (الذم) كفركعيا مما ىك مبدكء بػ(اؿ) استعممت لمتعبير عف
(مف) فقد استعممت لمتعبير عف
الذات ؛ لذلؾ جاز إظيار مكصكفيا َّ ،
أما ى
الصفة  ،لذلؾ لزـ حذفو  ،أم  :لزـ حذؼ مكصكفيا

(م ًف) المكصكلة صفة المكصكؼ لزـ
ِ-لما كاف المراد مف استعماؿ ى
أف يككف المراد منيا كؿ مف اتصؼ بيا ؛ كمف ىنا دلت عمى التنكير
كالعمكـ .

ػإف اسػتعماليا
(م ًف) المكصػكلة تحمػؿ ىػذه الداللػة  ،ف ٌ
ّ-عندما كانت ى
حتمػػا فػػي تقريػػر قكاعػػد قرآنيػػة عامػػة  ،تتعػػدل حػػدكد الزمػػاف كالمكػػاف ،
سػػيككف ن
يمػػة
كىػذا مػػا ينسػجـ كطبيعػػة القػرآف العالميػة كالشػػمكلية  ،غيػػر المحصػكرة فػػي أ َّ

(م ػػف)
م ػػف دكف أ َّ
يم ػػة  ،كف ػػي عص ػػر م ػػف دكف عص ػػر  ،كم ػػف ذل ػػؾ اس ػػتعماؿ ى
(ٔ) اٌٛع١ط ٗٙٓ/
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٕٔ٘-ٕٔٗ/2
(ٖ) ٕ٠ظش  :وذاةِ ِٓ : ٟضاعُ إٌذاث
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المكصػػكلة فػػي قكلػػو تعػػالى ( :ييػػب لًمػػف ي ىشػػاء إً ىناثنػػا كييػ ً
ُّ
كر
ىى ى ي
ىى ي ى ٍ ى
ػب ل ىمػػف ىي ىشػػاء الػػذ يك ى
ً
ً
يـ قىًد هير)
يما إًَّنوي ىعم ه
{ْٗ} أ ٍىك يي ىزّْك يجيي ٍـ يذ ٍك ىرنانا ىكًا ىناثنا ىكىي ٍج ىع يؿ ىمف ىي ىشاء ىعق ن
ٕ-اإلنساف  :ذكر أصحاب كتب الكجكه َّ
أف اإلنسػاف جػاء فػي القػرآف
الكريـ عمى عشريف كجينا ىي :
األنس ً
ػيف ّْم ىػف
ُ-اإلنساف بمعنى  :آدـ  ،كقكلو  ( :ىى ٍؿ أىتىى ىعمىػى
ػاف ًح ه
ى
َّ
اف
كر){اإلنساف  }ُ :كقكلو تعالى  ( :ىكلىقى ٍد ىخمى ٍق ىنا
الد ٍى ًر لى ٍـ ىي يكف ىش ٍينئا َّم ٍذ يك نا
األنس ى
ى
ًم ػػف يس ػػبللى وة ّْم ػػف ًط و
ػاف ًم ػػف
ػؽ
يف){المؤمن ػػكف  }ُِ :كقكل ػػو تع ػػالى  ( :ىخمى ػ ى
األنس ػ ى
ى
صٍمص و
اؿ ىكاٍلفى َّخ ًار){الرحمف }ُْ :
ى ى
ػاف
ِ-اإلنسػػاف بمعنػػى  :كلػػد آدـ  ،كقكلػػو تعػػالى  ( :ىكلىقىػ ٍػد ىخمى ٍق ىنػػا
األنسػ ى
ى
ً
ب إًلى ٍي ًو ًم ٍف ىحٍب ًؿ اٍل ىكًر ًيد){ؽ }ُٔ :
ىكىن ٍعمى يـ ىما تيىك ٍس ًك يس بًو ىن ٍف يسوي ىكىن ٍح يف أى ٍق ىر ي
ّ-اإلنساف يعني  :ىشاـ بف المغيرة أك الكليػد بػف المغيػرة  ،فػي قكلػو
ىح ىس ًف تى ٍق ًك ويـ){التيف }ْ :
تعالى ( :لىقى ٍد ىخمى ٍق ىنا
اف ًفي أ ٍ
األنس ى
ى
ْ-اإلنساف يعني  :قرط بف عبد ا﵀ بف عمرك أبػك حيػاب  ،فػي قكلػو
تعالى ( :إً َّف األنساف لًرب ً
كد){العاديات }ٔ :
ّْو لى ىكين ه
ى ى ى
ٓ-اإلنسػػاف يعنػػي  :أبػػا جيػػؿ بػػف ىشػػاـ  ،فػػي قكلػػو تعػػالى  ( :ىكػػبل إً َّف

ط ىغى){العمؽ }ٔ :
اف لىىي ٍ
األنس ى
ى
ٔ-اإلنسػػاف يعنػػي  :النضػػر بػػف الحػػارث  ،فػػي قكلػػو تعػػالى  ( :ىكىيػ ٍػدعي
اف بً َّ
اف ً
ً
اف ىع يجكالن){اإلسراء }ُُ:
نس ي
الشّْر يد ىعاءهي بًاٍل ىخ ٍي ًر ىك ىك ى
نس ي
اإل ى
اإل ى
ٕ-اإلنسػ ػػاف يعنػ ػػي  :برصيصػ ػػا العابػ ػػد  ،فػ ػػي قكلػ ػػو تعػ ػػالى  ( :ىك ىمثىػ ػ ًػؿ
اف إً ٍذ قى ى ً
ىخ ي َّ
َّ
ؤلنس ً
الش ٍيطى ً
مء ّْمن ى
ػاف ا ٍكفي ٍػر ىفمى َّمػا ىكفى ىػر قى ى
ػؾ إًّْنػي أ ى
ػاؼ المػوى
ػاؿ إًّْنػي ىب ًػر ه
اؿ ل ى
ً
ىر َّ
يف){الحشر }ُٔ :
ب اٍل ىعالىم ى
ػاف
ٖ-اإلنسػػاف يعنػػي  :بػػديؿ بػػف كرقػػاء فػػي قكلػػو تعػػالى ( :إً َّف
األنسػ ى
ى
كر){الحج }ٔٔ :
لى ىكفي ه
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ػاف
ٗ-اإلنسػػاف يعنػػي  :أخػػنس بػػف شػريؽ فػػي قكلػػو تعػػالى ( :إً َّف
األنسػ ى
ى
كعا){المعارج }ُٗ :
يخمً ى
ؽ ىىمي ن
َُ-اإلنس ػػاف يعن ػػي  :أيس ػػيد ب ػػف خم ػػؼ ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى  ( :ىي ػػا أىيُّيى ػػا
ّْؾ اٍل ىك ًر ًيـ){االنفطار }ٔ :
اف ىما ىغ َّر ىؾ بً ىرب ى
األنس ي
ى
ُُ-اإلنسػػاف يعنػػي  :كمػػدة بػػف أسػػيد فػػي قكلػػو تعػػالى ( :لىقىػ ٍػد ىخمى ٍق ىنػػا
اف ًفي ىك ىبود){البمد }ْ :
األنس ى
ى
ُِ-اإلنساف يعنػي  :عقبػة بػف أبػي معػيط فػي قكلػو تعػالى  ( :ىكىي ٍػكىـ
يعػ ُّ َّ
الرسػ ً
يبل {ِٕ} ىيػػا
ػكؿ ىس ػبً ن
ػض الظػػالً يـ ىعمىػػى ىي ىد ٍيػ ًػو ىيقيػػك يؿ ىيػػا لى ٍيتىنًػػي اتَّ ىخ ػ ٍذ ي
ػع َّ ي
ىى
ت ىمػ ى
ىضػمَّنًي ىع ًػف ال ّْػذ ٍك ًر ىب ٍع ىػد إً ٍذ ىجػاءنًي
بلنػا ىخمً ن
ىكٍيمىتىى لى ٍيتىنًي لى ٍـ أىتَّ ًخػ ٍذ في ن
ػيبل {ِٖ} لىقى ٍػد أ ى
الش ٍيطى ً
ؤلنس ً
اف ىخ يذكنال){الفرقاف }ِٗ-ِٕ :
اف َّ ي
ىك ىك ى
اف ل ى
اف ًم َّـ
نس ي
ُّ-اإلنساف يعني  :أبا طالب في قكلو تعالى  ( :ىفٍم ىينظي ًر األ ى
ؽ){الطارؽ }ٓ :
يخمً ى
ُْ-اإلنس ػػاف يعن ػػي  :عتب ػػة ب ػػف أب ػػي لي ػػب ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى ( :قيتً ػ ىػؿ

ػاف إًلىػ ػ ػػى
ػاف ىمػ ػ ػػا أى ٍكفى ػ ػ ىػرهي){عبس  }ُٕ :كقكل ػ ػػو تع ػ ػػالى  ( :ىفٍم ىينظيػ ػ ػ ًػر
األنس ػ ػ ي
األنس ػ ػ ي
ى
ى
طىع ً
ام ًو){عبس }ِْ :
ى
ػب
ُٓ-اإلنس ػػاف يعن ػػي  :ع ػػدم ب ػػف ربيع ػػة ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى ( :أ ىىي ٍح ىس ػ ي
اموي){القيامة }ّ :
اف أىلَّف ىن ٍج ىم ىع ًع ى
األنس ي
ى
ظى

ُٔ-اإلنس ػ ػػاف يعن ػ ػػي  :س ػ ػػعد ب ػ ػػف أب ػ ػػي كق ػ ػػاص ف ػ ػػي قكل ػ ػػو تع ػ ػػالى :
اف بً ىكالً ىد ٍي ًو يح ٍسننا){العنكبكت }ٖ :
َّي ىنا
(( ىكىكص ٍ
األنس ى
ى
ُٕ-اإلنسػػاف يعنػػي  :عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر فػػي قكلػػو تعػػالى :
ص ػ ٍػي ىنا
( ىكىك َّ
ػانا ىح ىممىتٍ ػػوي أ ُّ
ػاف بً ىكالً ىد ٍي ػ ًػو إً ٍح ىس ػ ن
ض ػ ىػعتٍوي يك ٍرنى ػػا ىك ىح ٍممي ػػوي
يم ػػوي يك ٍرنى ػػا ىكىك ى
األنس ػ ى
ى
ً
ً
اؿ ىر ّْ
ىف
يف ىس ىنةن قى ى
ب أ ٍىكًزٍعنػي أ ٍ
كف ىش ٍي نار ىحتَّى إً ىذا ىبمى ىغ أى يش َّدهي ىكىبمى ىغ أ ٍىرىبع ى
صاليوي ثىبلثي ى
ىكًف ى
ىعم ىؿ ً
ىصًم ٍح
ت ىعمى َّي ىك ىعمىى ىك ًال ىد َّ
أى ٍش يك ىر نً ٍع ىمتى ىؾ الَّتًي أ ٍىن ىع ٍم ى
م ىكأ ٍ
صال نحا تىٍر ى
ضاهي ىكأ ٍ
ىف أ ٍ ى ى
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ًً
ً
يف){األحقاؼ  }ُٓ :كمػػا قػػاؿ
ػت إًلى ٍيػ ى
لًػػي ًفػػي يذّْريَّتًػػي إًّْنػػي تيٍبػ ي
ػؾ ىكًاّْنػػي مػ ىػف اٍل يم ٍسػػمم ى
الدامغاني  ،أك أبك بكر الصديؽ كما قاؿ ابف الجكزم .
ُٖ-اإلنسػػاف يعنػػي  :عتبػػة ب ػف ربيعػػة فػػي قكلػػو تعػػالى  ( :ىكًا ىذآ أ ٍىن ىع ٍم ىنػػا
ض كىنػ ػأىل بً ىجانًبًػ ًػو كًا ىذا م َّس ػػوي َّ
ىعمىػػى ً
نس ػ ً
كسا){اإلسػػراء :
ػاف أ ٍ
الش ػ ُّػر ىك ػ ى
ػاف ىي يؤ ن
اإل ى
ى ى
ىع ػ ىػر ى ى
اإل ٍنساف ًمَّنا ر ٍحمةن ثيَّـ ىن ىزٍع ىن ً
ً
ػكس
ى
اىػا م ٍنػوي إًَّنػوي لىىييئ ه
ّٖ} كقكلو تعالى  ( :ىكلىئ ٍف أى ىذ ٍق ىنا ً ى ى
ى ى
كر){ىكد }ٗ :
ىكفي ه
ُٗ-اإلنساف يعني  :أبي بػف خمػؼ الجمحػي فػي قكلػو تعػالى ( :أ ىىكلى ٍػـ
ً
ير األنساف أَّىنا ىخمى ٍق ىناه ًمف ُّن ٍ و
ب لىىنػا ىمػثى نبل
ػيـ ُّمبً ه
ض ىػر ى
ػيف {ٕٕ} ىك ى
ى ي
ي
طفىة فىًإ ىذا يى ىػك ىخص ه
ىى
ً
ً
ػاؿ م ٍػف يي ٍحيًػػي اٍل ًعظىػػاـ كًى ً
ىىا
ػيـ {ٖٕ} يقػ ٍػؿ يي ٍحيًييىػا الَّػػذم أىن ىشػأ ى
ػي ىرمػ ه
ػي ىخٍمقىػػوي قىػ ى ى
ى ى ى
ىكىنس ى
أ َّىك ىؿ م َّروة كىك بً يك ّْؿ ىخٍم و ً
يـ){يس }ٕٗ-ٕٕ :
ؽ ىعم ه
ى ى يى
ػاف
ىمػا
َِ-اإلنساف يعني  :أمية بػف خمػؼ فػي قكلػو تعػالى ( :فىأ َّ
األنس ي
ى

ً
َّموي فىىيقيك يؿ ىربّْي أى ٍك ىرىم ًف){الفجػر  }ُٓ :كقكلػو تعػالى
إ ىذا ىما ٍابتىبلهي ىربُّوي فىأى ٍك ىرىموي ىكىنع ى
(ُ)
( :ك ًجيء ىيكمئًوذ بً ىجيَّنـ ىيكمئًوذ ىيتى ىذ َّكر األنساف كأَّىنى لىوي ّْ
الذ ٍك ىرل){الفجر }ِّ :
ي
ىى ٍى
ى ى ٍى
ى ي ى
أم دليػػؿ كػػاف عمػػى َّ
أف اإلنسػػاف جػػاء
ال يممػػؾ أصػػحاب كتػػب الكجػػكه ٌ
عمى الكجػكه المػذككرة سػكل الرجػكع إلػى أسػباب النػزكؿ  ،كأسػباب النػزكؿ ىػذه

التي رجعكا إلييا أغمبيا ال سند ليا  ،بػؿ ىػي مجػرد أقػكاؿ قيػؿ بيػا فػي بعػض

ػص ىمػف نزلػػت فيػػو ،
كتػػب التفسػػير  ،كىػػي حتػػى لػػك صػػحت ال تنػػزؿ بحكػػـ يخػ ٌ
ػاـ تشػػممو كتشػػمؿ بنػػي جنسػػو ؛ لتكػػكف أحكػػاـ الق ػرآف
دائمػػا بحكػػـ عػ ٌ
بػػؿ تنػػزؿ ن

عامػ ػة تعن ػػي كػ ػ ٌؿ الن ػػاس ف ػػي كػ ػ ٌؿ زم ػػاف كمك ػػاف حت ػػى قي ػػاـ
الكػ ػريـ كتشػ ػريعاتو ٌ
لخص ػتٍو بالػػذكر ،
ػص مػػف نزلػػت فيػػو
َّ
السػػاعة  ،كلػػك أريػػد أف تنػػزؿ بحكػػـ تخػ ٌ
كدا {ُِ}
ػت لىػوي ىم ن
ػاال َّم ٍم يػد ن
ػت ىك ًحي نػدا {ُُ} ىك ىج ىعٍم ي
كقكلو تعالى  ( :ىذ ٍرنًي ىك ىم ٍف ىخمى ٍق ي
ً
كدا {ُّ} ىك ىميَّ ُّ
دت لىوي تى ٍم ًيي نػدا {ُْ} ثي َّػـ ىي ٍ
يف يشيي ن
ط ىمػعي أ ٍ
ىف أ ًىزي ىػد {ُٓ} ىكػبل إًَّنػوي
ىكىبن ى

(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمةشآْ ٌٍذ١ةش ٞص ٔٓٔٚ ٔٓٗ-اٌٛجةٚ ٖٛإٌظةائش ٌٍةذاِغأ ٟص -ٙ2
ٔٔٚ 2ض٘ج األع ٓ١ص ٕٚ ٙ٘-ٙةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕٖ٘-ٖٕ/
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ىكػػاف ً ً
كدا){المدثر  }ُٕ-ُُ :كقكلػػو تعػػالى :
صػ يػع ن
ى ى
اليات ىنػػا ىعنيػ نػدا {ُٔ} ىسػأ ٍيرًىقيوي ى
يؾ لى ىعمَّػوي ىي َّزَّكػى {ّ} أ ٍىك ىي َّػذ َّك ير
األع ىمى {ِ} ىك ىما يي ٍػد ًر ى
( ىع ىب ىس ىكتى ىكلَّى {ُ} أىف ىجاءهي ٍ
فىتىنفىعوي ّْ
َّت ىي ىدا أىبًي لىيى وب ىكتى َّ
ب){المسد
الذ ٍك ىرل){عبس  }ْ-ُ :كقكلو تعالى ( :تىب ٍ
ى
 }ُ :فاإلنس ػػاف أينم ػػا كرد ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ أري ػػد ب ػػو ج ػػنس اإلنس ػػاف كالحك ػػـ
المبلزـ لو حكـ عػاـ ال حكػـ خػاص  ،كىػذا مػا نمحظػو فيمػا يػأتي بكضػكح فػي

شكاىد الكجكه المنسكبة إلى اإلنساف .

فقد جعمكا اإلنساف في الكجو األكؿ بمعنى آدـ في قكلو تعػالى  ( :ىى ٍػؿ
األنسػ ً
كر) كًلػ ىػـ ال يكػػكف المػراد
ػيف ّْمػ ىػف الػ َّػد ٍى ًر لىػ ٍػـ ىي يكػػف ىشػ ٍػينئا َّمػ ٍذ يك نا
أىتىػػى ىعمىػػى
ػاف ًحػ ه
ى
جنس اإلنساف ؟! فابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة جعؿ اإلنساف ىنا بمعنى
آدـ

(ُ)

قػػاؿ فػػي تفسػػيره (( :فػػي ىػػذا اإلنسػػاف ق ػكالف  ،أحػػدىما َّ :أن ػو آدـ عميػػو

السبلـ  ...كالثاني َّ :أنػو جميػع النػاس  ،ركم عػف ابػف عبػاس كجػريج  ،فعمػى
ى ػػذا يكػػػكف اإلنسػػػاف اسػػػـ جػ ػػنس  ،كيك ػػكف الح ػػيف زم ػػاف ككنػ ػػو نطف ػػة كعمقػػػة

كمضغة))

(ِ)

كقاؿ ابف عاشكر (( :كتعريؼ اإلنساف لبلستغراؽ  ...أم  :ىؿ

جمػػؿ مػػف
أتػػى عمػػى كػػؿ إنسػػاف حػ ه
ػدكما  ...كالحػػيف  :مقػػدار يم ى
ػيف كػػاف فيػػو معػ ن
الزم ػػاف ييطم ػػؽ عم ػػى س ػػاعة كعم ػػى أكث ػػر)) (ّ)كى ػػذا ى ػػك المعن ػػى المػ ػراد ؛ َّ
ألن ػػو
سػػبحانو مػػا أراد أف يمػ َّػف بيػػذه النعمػػة نعمػػة الكجػػكد مػػف العػػدـ عمػػى شػػخص
بعينو  ،بؿ عمى الجنس البشرم كمٌو .

ػاف ًمػػف يسػػبللى وة
أيضػػا بمعنػػى آدـ فػػي قكلػػو  ( :ىكلىقىػ ٍػد ىخمى ٍق ىنػػا
كجعمػػكه ن
األنسػ ى
ى
ّْمف ًط و
أيضا أف يككف كلد آدـ  ،كالمعنػى (( :كلقػد
يف){المؤمنكف  }ُِ :كجاز ن
خمقنا ابف آدـ مف سبللة آدـ  ،كىي صفة مائو  ،كآدـ ىك الطيف ؛ َّ
ألنػو يخمػؽ

(ٔ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٕ. ٙ
(ٕ) صاد اٌّغ١ش . ٔٙ٘/2
(ٖ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش .ٖٗٙ-ٖٗ٘/ٕ4
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منػػو))

(ُ)

كىػػذا مػػا أجػػازه ابػػف الجػػكزم فػػي تفسػػيره

المعنى األكؿ في النزىة

(ّ)

(ِ)

عمػػى الػػرغـ مػػف تعيينػػو

كقد اتفؽ أىؿ الكجكه كأىؿ التفسػير عمػى َّ
أف اإلنسػاف أريػد بػو آدـ فػي
ػاف ًمػ ػػف صٍمصػ ػ و
ػاؿ ىكاٍلفى َّخػ ػ ً
ػار){الرحمف  }ُْ :ىػػػذا
ػؽ
قكلػػػو تعػ ػػالى  ( :ىخمىػ ػ ى
األنسػ ػ ى
ى ى
ى
باعتبار األصؿ  ،فػالمراد بػو كلػد آدـ ؛ َّ
ألنيػـ ىػـ المخػاطبكف  ،كمػع ذلػؾ فمػك
تعػػيَّف كصػ َّ
ػح أف يكػػكف كجينػا لئلنسػػاف َّ ،
ألف اإلنسػػاف
ػح َّأنػػو يعنػػي آدـ فػػبل يصػ ٌ
اسـ جنس ييطمىؽ عمى آدـ كعمى كؿ مف كاف مف نسمو  ،فيك لفظ عاـ  ،كآدـ

لفػػظ خػػاص  ،كمػػف المعمػػكـ َّ
أف المفػػظ الخػػاص يكصػػؼ بػػالمفظ العػػاـ كال يصػػح

العكػػس ؛ َّ
ألف الخػػاص ينػػدرج تحػػت العػػاـ  ،كال ينػػدرج العػػاـ تحػػت الخػػاص ،
ّْ
المعبػػر عنػػو مػػف دكف
كلػػك أراد آدـ عميػػو السػػبلـ بعينػػو كشخصػػو لجػػاء بمفظ ػو

آؿ
كح ػػا ىك ى
اصػ ػطىفىى ى
آد ىـ ىكين ن
غيػ ػره  ،كم ػػا ج ػػاء ى ػػذا ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى ( :إً َّف المٌ ػػوى ٍ
ً
اىيـ ك ى ً
ً ً
يف){آؿ عمػراف  }ّّ :كقكلػو تعػالى ( :إً َّف ىمثى ىػؿ
اف ىعمىػى اٍل ىعػالىم ى
آؿ ع ٍم ىر ى
إ ٍب ىر ى ى
ًعيسى ًع ى ً
ً
آدـ ىخمىقىوي ًمف تير و
ػكف){آؿ عمػراف :
اب ثً َّػـ قى ى
ػاؿ لىػوي يكػف فىىي يك ي
ى
ى
ند المٌو ىك ىمثىؿ ى ى
ً
ٗٓ} {ٗٓ} كقكلػػو تعػػالى ( :كلىقىػ ٍػد ع ًيػ ٍػد ىنا إًلىػػى ى ً
ػي ىكلىػ ٍػـ ىن ًجػ ٍػد لىػػوي
ى
ى
آد ىـ مػػف قىٍب ػ يؿ فىىنسػ ى

ىع ٍزنما){طو }ُُٓ :
كجعمكا اإلنسػاف فػي الكجػو الثػاني بمعنػى كلػد آدـ  ،فػي قكلػو تعػالى :
ً
ب إًلى ٍيػ ًػو ًمػ ٍػف ىحٍبػ ًػؿ
( ىكلىقىػ ٍػد ىخمى ٍق ىنػػا
األنسػػا ىف ىكىن ٍعمىػ يػـ ىمػػا تيىك ٍسػ ًػك يس بًػػو ىن ٍف يسػػوي ىكىن ٍحػ يػف أى ٍقػ ىػر ي
ى
اٍل ىكًر ًيد){ؽ  }ُٔ :كىذا ىك معناه أينما كرد في القرآف الكريـ .

كجعم ػػكه ف ػػي الكج ػػو الثال ػػث بمعن ػػى  :ىش ػػاـ ب ػػف المغيػػرة أك الكلي ػػد ب ػػف
ىح ىسػ ًػف تى ٍقػ ًػك ويـ){التيف }ْ :
المغيػرة  ،فػػي قكلػػو تعػػالى ( :لىقىػ ٍػد ىخمى ٍق ىنػػا
األنسػػا ىف ًفػػي أ ٍ
ى

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕٔ.ٕٔ/
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٘. ٖٖٗ/
(ٖ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٕ.ٙ
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(ُ)

كىػذا الكجػو ىػك ممػا تعػددت فيػو

أيضا ابف الجػكزم فػي النزىػة
كىذا ما قالو ن
األقكاؿ قاؿ ابف الجكزم نفسو في تفسػير ىػذه اآليػة (( :كفػي المػراد باإلنسػاف
ىا ىنا خمسة أقكاؿ  ،أحدىما َّ :أنو كمدة بف أسيد  ،قالو ابف عباس  ،كالثػاني

 :ىأنو الكليد بف المغيرة  ،كالثالث َّ :أنو أبك جيػؿ  ،كال اربػع َّ :أنػو عتبػة كشػيبة
 ،حكاىم ػػا الم ػػاكردم ،كالخ ػػامس َّ :أن ػػو اس ػػـ ج ػػنس  ،كى ػػذا م ػػذىب كثي ػػر م ػػف
المفسريف)) (ِ) أيصح ىأك يعقؿ قصر يح ٍسف الخمػؽ عمػى ىػؤالء ؟! كغيػرىـ مػف
الناس أليسكا كذلؾ ؟! يا سبحاف ا﵀ ما ىذا ؟! أليس المػراد جػنس اإلنسػاف ؟!

( َّ
(ألنػو لػيس شػيء مػف الحيػكاف ٌإال كىػك منكػب عمػى كجيػو غيػر اإلنسػػاف))
كثمػػة دليػػؿ دامػػغ عمػػى َّ
أف الم ػراد مػػف اإلنسػػاف ىنػػا جػػنس اإلنسػػاف  ،كىػػك َّأنػػو
(ّ)

اسػػتثنى م ػػف ى ػػذا اإلنس ػػاف الم ػػؤمنيف فاآليػػة كاردة ض ػػمف قكل ػػو تع ػػالى ( :لىقىػ ٍػد
َّ ً
ًً
و
يف
ىخمى ٍق ىنػػا
ػاف ًف ػي أ ٍ
يف {ٓ} إً ٌال الػػذ ى
ىسػ ىػف ىؿ ىسػػافم ى
األنسػ ى
ىح ىسػ ًػف تى ٍقػ ًػكيـ {ْ} ثيػ َّػـ ىرىد ٍد ىنػػاهي أ ٍ
ى
الصػػالًح ً
ً
ىجػهػر ىغ ٍيػ يػر ىم ٍمينػ و
ػح
ات ىفمىييػ ٍػـ أ ٍ
ػكف){التيف  }ٔ-ْ :فكيػػؼ يصػ ٌ
آمينػكا ىك ىعمميػكا َّ ى
ى
أف يك ػػكف المػ ػراد أك التق ػػدير  :لق ػػد رددن ػػا ىش ػػاـ ب ػػف المغيػ ػرة أس ػػفؿ س ػػافميف ٌإال

المػػؤمنيف  ،فكيػػؼ يصػػح اسػػتثناء جمػػع مػػف كاحػػد ؟! فالمسػػتثنى ال بػػد مػػف أف
ػثبل  :نجػح زيػد ٌإال الطػبلب
يككف بعض المستثنى منو  ،فػبل يصػح أف يقػاؿ م ن

؛ لػػذا كجػػب أف يكػػكف الم ػراد مػػف المسػػتثنى منػػو كىػػك اإلنسػػاف جػػنس اإلنسػػاف
ليصح استثناء المؤمنيف مف ىذا الجنس كمف الحكـ المذككر
ٌ
كجعمكا اإلنساف في الكجو الرابع بمعنى  :قرط بػف عبػد ا﵀ بػف عمػرك
ػكد) قػاؿ ابػف الجػكزم فػي
أبي حياب  ،في قكلو تعػالى ( :إً َّف
ػاف لً ىرّْب ًػو لى ىكين ه
األنس ى
ى
تفسػػيره (( :كاإلنسػػاف ىػػا ىنػػا الكػػافر  ،قػػاؿ الضػػحاؾ  :نزلػػت فػػي الكليػػد بػػف
المغيػ ػرة  ،كق ػػاؿ مقات ػػؿ  :نزل ػػت ف ػػي ق ػػرط ب ػػف عب ػػد ا﵀ ب ػػف عم ػػرك ب ػػف نكف ػػؿ

(ٔ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٕ.ٙ
(ٕ) صاد اٌّغ١ش .ٕ24/2
(ٖ) جاِع اٌت١اْ ٖٓ. ٕ4ٙ/
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القرشػي)) (ُ) ككػػبلـ ابػػف الجػػكزم يػػد ٌؿ عمػػى َّ
أف لفػػظ اإلنسػػاف فػػي ىػػذه اآليػػة ال
يخص ىمف نزلػت بسػببو اآليػة  ،بػؿ يعنيػو كتعنػى كػؿ مػف كػاف عمػى شػاكمتو ،
ٌ
ق ػػاؿ اب ػػف عاش ػػكر (( :كالكن ػػكد كص ػػؼ م ػػف أمثم ػػة المبالغ ػػة م ػػف ( ىك ىن ػ ىػد) كلغ ػػات
العػػرب مختمفػػة فػػي معنػػاه  ،فيػػك فػػي لغػػة مض ػر كربيعػػة  :الكفػػكر بالنعمػػة ،
كبمغػػة كنانػػة  :البخيػػؿ  ،كفػػي لغػػة كنػػدة كحضػػرمكت  :العاصػػي  ،كالمعنػػى :

لشديد الكفراف با﵀  ...كىذا عارض يعرض لكؿ إنساف عمػى تفػاكت فيػو  ،كال

يسمـ منو ٌإال األنبياء ك يك َّمؿ أىؿ الصبلح ؛ َّ
ألنو عارض ينشأ عف إيثار المػرء
نفسػو  ،كىػك أمػػر فػي الجبمػػة ال تدفعػو ٌإال المراقبػػة النفسػية كتػػذ ٌكر حػؽ غيػره ؛
الخميػػؽ
كلػذلؾ قػػد يػػذىؿ كينسػػى حػػؽ غيػره  ...كاألنفػس متفاكتػػة فػػي تمكػػف ىػػذا ي
منيا  ،كالعزائـ متفاكتة في استطاعة مغالبتو))

(ِ)

فمفػػظ اإلنسػػاف اسػػـ ج ػػنس  ،يسػػتعمؿ لمتعبيػػر ع ػػف طبػػع الجػػنس ف ػػي

األص ػػؿ  ،أم َّ :
أف اس ػػتعمالو ال يعن ػػي أفػ ػراد الج ػػنس عم ػػى س ػػبيؿ االستقص ػػاء
فردا  ،كاَّنما يعنييـ عمى العمكـ كاألكثرية
فردا ن
كاالستغراؽ ن
كجعمكا اإلنساف في الكجو الخامس بمعنى أبي جيؿ في قكلو تعالى :

أيضػػا َّ
أف ىػػذه ىػػي طبيعػػة اإلنسػػاف بصػػفة
( ىكػػبل إً َّف
ػاف لىىي ٍ
ط ىغػػى) كالم ػراد ن
األنسػ ى
ى
عامة مجبكؿ عمى الطغياف إذا استغنى ٌ ،إال مف رحـ ربي  ،قاؿ ابف عاشػكر
(( :كالتعريػػؼ فػػي اإلنسػػاف لمجػػنس  ،أم  :مػػف طبػػع اإلنسػػاف أف يطغػػى إذا

ػس ف ػػي نفس ػػو االس ػػتغناء  ،كال ػػبلـ مفي ػػدة االس ػػتغراؽ العرف ػػي  ،أم  :أغم ػػب
أح ػ ٌ
(ّ)
الناس في ذلؾ الزماف ٌإال مف عصمو يخميقيو أك ًدينو))
كجعمكا اإلنساف في الكجو السادس بمعنى  :النضر بف الحارث  ،فػي

ػاف بً َّ
ػاف ً
قكل ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػػالى ( :كىي ػ ػ ػ ٍػدعي ً
ػاف
نس ػ ػ ػ ي
الش ػ ػ ػ ّْػر يد ىع ػ ػ ػػاءهي بً ػ ػ ػػاٍل ىخ ٍي ًر ىك ىك ػ ػ ػ ى
نس ػ ػ ػ ي
اإل ى
اإل ى
ى
(ٔ) صاد اٌّغ١ش . ٖٓ4-ٖٓ2/2
(ٕ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٖٓ.ٖٗٗ/
(ٖ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٖٓ.ٖ2ٗ/
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ىع يجكالن){اإلسراء  }ُُ:كىذا الكجو مختمؽ كاألكجو السابقة  ،كالدليؿ عمى ذلؾ

أف ابػػف لجػػكزم الػػذم عػ َّػيف فػػي النزىػػة جعػػؿ اإلنسػػاف فػػي ىػػذه اآليػػة بمعنػػى
ٌ
النضػػر بػػف الحػػارث(ُ) قػػاؿ فػػي تفسػػيره (( :فػػي الم ػراد باإلنسػػاف ىػػا ىنػػا ثبلثػػة

أقكاؿ  ،أحدىا َّأنػو اسػـ جػنس يػراد بػو النػاس  ،كالثػاني  :آدـ اكتفػى بػذكره مػف
ذكر كلػده  ،كالثالػث  :النضػر بػف الحػارث))

الكجكه أبطمو في باب التفسير

(ِ)

فالكجػو الػذم قػاؿ بػو فػي بػاب

كجعم ػكا اإلنسػػاف فػػي الكجػػو السػػابع بمعنػػى برصيصػػا العابػػد فػػي قكلػػو
اف إً ٍذ قى ى ً
تعالى  ( :ىكمثى ًؿ َّ
ؤلنس ً
طً
ػؾ)
الش ٍي ى
مء ّْمن ى
اف ا ٍكفي ٍر ىفمى َّمػا ىكفى ىػر قى ى
ػاؿ إًّْنػي ىب ًػر ه
اؿ ل ى
ى
أف ابػػف الجػػكزم الػػذم َّ
كىػػذا الكجػػو كاألكجػػو السػابقة  ،كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ َّ
عينػػو

فػػي النزىػػة

(ّ)

قػػاؿ فػػي تفسػػيره (( :فيػػو ق ػكالف  ،أحػػدىما َّ :أنػػو مثػػؿ ض ػربو ا﵀

لمكافر فػي طاعػة الشػيطاف  ،كىػك عػاـ فػي جميػع النػاس  ،كالثػاني َّ :أنػو مثػؿ

ضربو ا﵀ لشخص معيَّف))

(ْ)

كجعم ػكا اإلنسػػاف فػػي الكجػػو الثػػامف بمعنػػى بػػديؿ بػػف كرقػػاء فػػي قكلػػو

كر) كيكفي لبلستدالؿ عمى بطبلف ىذا الكجو َّ
أف ابف
ألنس ى
تعالى ً( :إ َّف ا ى
اف لى ىكفي ه
الج ػػكزم ال ػػذم ع ػػيَّف ف ػػي النزى ػػة جع ػػؿ اإلنس ػػاف ب ػػالمعنى الم ػػذككر(ٓ) ق ػػاؿ ف ػػي
ػكر) يعن ػ ػػي المش ػ ػػرؾ الكف ػ ػػكر ل ػ ػػنعـ ا﵀ ؛ إذ ل ػ ػػـ
تفس ػ ػػيره ((( :إً َّف
األنس ػ ػ ى
ى
ػاف لى ىكفي ػ ػ ه
(ٔ)
أيضا في باب التفسير
ٌ
يكحده)) فالكجو الذم أثبتو في باب الكجكه أبطمو ن

(ٔ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٖ. ٙ
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٘.ٙ/
(ٖ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٖ. ٙ
(ٗ) صاد اٌّغ١ش ٕ٠ٚ ٕ2/2ظش  :جاِع اٌت١اْ ٙٓ-٘2/ٕ2
(٘) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٖ. ٙ
( )ٙصاد اٌّغ١ش ٘.ٖٕٙ/
629

كجعمكا اإلنساف في الكجو التاسع بمعنػى األخػنس بػف شػريؽ فػي قكلػو
كعػػا) كىػػذا الكجػػو الػػذم جعمػػو ابػػف الجػػكزم فػػي
تعػػالى ( :إً َّف
ػاف يخًمػ ى
ػؽ ىىمي ن
األنسػ ى
ى
النزىة بمعنى األخنس بف شريؽ (ُ) جعمو في تفسيره بمعنى  :أمية بف خمػؼ

الجمحػػي

(ِ)

قػػاؿ ابػػف عاشػػكر فػػي ىػػذا الشػػاىد القرآنػػي (( :فػػالمراد باإلنسػػاف

ط ىغػػى {ٔ} أىف
جػػنس اإلنسػػاف ال فػػرد يم ىعػػيَّف كقكلػػو تعػػالى  ( :ىكػػبل إً َّف
ػاف لىىي ٍ
األنسػ ى
ى
ػاف ًم ٍػف ىع ىجؿ){األنبيػاء
ؽ
استى ٍغ ىنى){العمؽ  }ٕ-ٔ :كقكلو تعالى  ( :يخمً ى
األنس ي
َّرآهي ٍ
ى

 )ّ())}ّٕ :كأكب ػػر دلي ػػؿ عم ػػى بط ػػبلف ى ػػذا الكج ػػو س ػػياؽ اآلي ػػة نفس ػػيا ال ػػذم
يكجب جعؿ اإلنساف بمعنى جنس اإلنساف  ،فيذا الشاىد كارد في قكلو تعػالى
كعا {ُٗ} إً ىذا مسَّوي َّ
كعا {َِ} ىكًا ىذا ىمسَّوي اٍل ىخ ٍي ير
( :إً َّف
اف يخمً ى
الش ُّر ىج يز ن
ؽ ىىمي ن
األنس ى
ى
ى
ً
ً
َّ ً
كعػػا {ُِ} إً ٌال اٍلم ّْ
كف){المعػػارج :
ىمين ن
صػػبلت ًي ٍـ ىدائ يم ى
يف {ِِ} الػػذ ى
صػم ى
يف يىػ ٍػـ ىعمىػػى ى
ي ى
ُٗ }ِّ-فقكلو تعالى ( :إً ٌال اٍلم ّْ
يف) مستثنى كالمستثنى منو قكلػو تعػالى :
صم ى
ي ى

ػاف) كالمسػػتثنى جمػػع  ،فكيػػؼ يصػػح جعػػؿ المسػػتثنى منػػو بمعنػػى
((ًإ َّف
األنسػ ى
ى
شخص بعينو ؟! فكيؼ يصح استثناء جمع مف كاحػد ؟! فالمسػتثنى ال بػد مػف
ضا مف المستثنى منو .
أف يككف بع ن
كجعمػكا اإلنسػػاف فػػي الكجػػو العاشػػر بمعنػػى  :أسػػيد بػػف خمػػؼ فػػي قكلػػو
ػؾ اٍل ىك ًر ًيـ){االنفط ػػار  }ٔ :كم ػػا ق ػػاؿ
تع ػػالى  ( :ىي ػػا أىيُّيى ػػا
ػاف ىم ػػا ىغ ػ َّػر ىؾ بً ىرّْب ػ ى
األنس ػ ي
ى
الػػدامغاني(ْ)  ،أك كمػػدة بػػف أسػػيد كمػػا قػػاؿ ابػػف الجػػكزم (ٓ) ،أك أبػػي بػػف خمػػؼ
الجمحػػي كمػػا قػػاؿ الفيركزآبػػادم

(ٔ)

فأنػػت تػػرل َّ
أف ىػػذا الكجػػو ضػػاع فػػي كتػػب

(ٔ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٖ.ٙ
(ٕ) صاد اٌّغ١ش . ٔٔ4/2
(ٖ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٔ٘ٗ/ٕ4
(ٗ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٓ.2
(٘) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٗ.ٙ
(ٕ٠ )ٙظش  :ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ.ٖٗ/
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الكجكه نفسيا ؛ َّ
ألف اإلنساف فػي ىػذه اآليػة كأينمػا كرد فػي القػرآف الكػريـ يعنػي
اإلنساف بعينو  ،كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف جعمو بمعنى كمدة بف أسػيد فػي

النزىػة

(ُ)

فسَّػر اإلنسػاف فػي ىػذه اآليػة بقكلػو (( :فيػو أربعػة أقػكاؿ  ، :أحػدىا :

َّأنو عني بو أبك األشديف  ،كالثاني َّ :أنو الكليد بف المغيرة  ،كالثالث َّ :أنو أبي

بػػف خمػػؼ  ،كال اربػػع َّ :أنػػو أشػػار إلػػى الكػػافر)) (ِ) فػػبل يعقػػؿ كال يصػػح قصػػر
ألف اإلنساف ىنا ك ً
اإلنساف عمى شخص بعينو َّ ،
ؼ بصفة تنطبؽ عمى كؿ
ص ى
ي
أم شػػيء غػػرؾ
كػافر  ،كالمعنػػى كمػػا قػػاؿ الطبػػرم (( :يػػا أييػػا اإلنسػػاف الكػػافر ٌ

بربؾ))(ّ) أم  :قػد أريػد مػف اإلنسػاف اإلنسػاف بعينػو كجػاء كصػفو بالكػافر مػف
ّْؾ اٍل ىك ًر ًيـ)
قكلو  ( :ىما ىغ َّر ىؾ بً ىرب ى
كجعمكا اإلنسػاف فػي الكجػو الحػادم عشػر بمعنػى  :كمػدة بػف أسػيد فػي
(ْ)
اف ًفي ىك ىبود) كما قاؿ الدامغاني كالفيركزآبادم
قكلو تعالى ( :لىقى ٍد ىخمى ٍق ىنا
األنس ى
ى
كالفيركزآب ػػادم(ْ) كبمعن ػػى الح ػػارث ب ػػف عم ػػرك كم ػػا ق ػػاؿ اب ػػف الج ػػكزم(ٓ) ق ػػاؿ
ػاف ًفػػي ىك ىبػ وػد) كىػػذا ىػػك ج ػكاب القسػػـ ،
الطبػػرم (( :كقكلػػو لىقىػ ٍػد ىخمى ٍق ىنػػا
األنسػ ى
ى
كاختمػؼ أىػؿ التأكيػؿ فػي تأكيػؿ ذلػؾ  ،فقػاؿ بعضػيـ  :معنػاه  :لقػد خمقنػا ابػػف
صب  ...ال ييمقى ابػف آدـ ٌإال مكاب نػدا أمػر الػدنيا كاآلخػرة
آدـ في شدة كعناء ى
كن ى
ػيئا  ...لػـ يخمػؽ ا﵀ خمقنػا يكابػد
 ...كقاؿ بعضيـ يخمًػؽ خٍمقنػا لػـ ىنخمػؽ خمقىػو ش ن
ما يكابد ابػف آدـ  ...يكابػد مصػائب الػدنيا كشػدائد اآلخػرة  ...كقػاؿ آخػركف :
معنػػى ذلػػؾ ٌأنػػوى يخًمػػؽ منتصػ نػبا معتػػدؿ القامػػة  ...عػػف ابػػف عبػػاس قػػاؿ  :فػػي
ػمعت الضػػحاؾ يقػػكؿ
انتصػػاب  ،كيقػػاؿ  :فػػي شػػدة ...حػػدثنا عبيػػد  ،قػػاؿ  :سػ ي

(ٔ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٗ.ٙ
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٕٔ٘/2
(ٖ) جاِع اٌت١اْ ٖٓ. ٔٓ4/
(ٗ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٓٚ 2ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ.ٖٗ/
(٘) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٘.ٙ
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في قكلو ( ًفي ىك ىبود) يخمًػؽ منتص نػبا عمػى رجمػيف  ،لػـ تخمػؽ دابػة عمػى خمقػو ...
كقػػاؿ آخػػركف  :بػػؿ معنػػى ذلػػؾ َّ :أنػػو يخًمػػؽ فػػي السػػماء  ...كأقػػكل األقػكاؿ فػػي

ذلػػؾ بالصػكاب قػػكؿ مػػف قػػاؿ  :معنػػى ذلػػؾ َّأنػػو يخمًػػؽ يكابػػد األمػػكر كيعالجيػػا ،
فقكلو ( ًفي ىك ىبود) معناه  :في شدة  ،كاَّنما قمنا ذلؾ أكلػى بالصػكاب ؛ َّ
ألف ذلػؾ
ىك المعركؼ في كبلـ العرب مف معاني ال ىك ىبد))

(ُ)

أم مسػػكغ كػػاف
كأصػػحاب كتػػب الكجػػكه لػػيس لػػدييـ أم دليػػؿ كػػاف ك ٌ
لجعؿ اإلنساف بمعنػى فػبلف بػف فػبلف ٌإال اسػتنادىـ إلػى مجػرد أقػكاؿ قيمػت فػي
مثبل تفسير مقاتؿ لقكلو تعالى
بعض كتب التفسير ال سند ليا البتة  ،مف ذلؾ ن
و
( :لىقىػ ٍػد ىخمى ٍق ىنػػا األنسػ ً
قائمػػا  ،كذلػػؾ َّ
أف ا﵀ تبػػارؾ كتعػػالى
ى ى
ػاف فػػي ىك ىبػػد) ((منتصػ نػبا ن
خمؽ كؿ شيء عمى أربع قكائـ غيػر ابػف آدـ يمشػي عمػى رجمػيف  ،نزلػت ىػذه
اآلية في الحارث بف عمرك بف نكفػؿ بػف عبػد منػاؼ القرشػي))

(ِ)

كىػذا مجػرد

صح فبل يصح االسػتناد إليػو لجعػؿ اإلنسػاف بمعنػى
قكؿ ال سند لو  ،حتى لك ٌ
مػف نزلػت فيػػو اآليػة َّ ،
ألف المػراد جػنس اإلنسػاف كىػػذا مفيػكـ مػػف الحكػـ الػػذم
ػح
أسند إليػو  ،كىػك خمقػو منتص نػبا كىػي صػفة عامػة تشػمؿ كػؿ إنسػاف فػبل يص ٌ
قصرىا عمى شخص بعينو  ،لذلؾ كجدنا مقاتؿ نفسو الذم قاؿ (( :نزلت ىػذه
اآليػة فػي الحػارث بػف عمػرك بػف نكفػؿ بػف عبػد منػاؼ القرشػي)) قػاؿ قبػؿ ذلػػؾ

((كذلػػؾ َّ
أف ا﵀ تبػػارؾ كتعػػالى خمػػؽ كػػؿ شػػيء عمػػى أربػػع ق ػكائـ غيػػر ابػػف آدـ
يمشػػي عمػػى رجمػػيف)) ىفم ػـ يجعػػؿ اإلنسػػاف بمعنػػى  :الحػػارث بػػف عمػػرك  ،بػػؿ
جعمو بمعنى ابف آدـ .
كجعمكا اإلنساف في الكجو الثاني عشػر بمعنػى  :عقبػة بػف أبػي معػيط
الشػ ٍػيطى ً
ؤلنسػ ً
ػاف ىخ ػ يذكنال){الفرقاف  }ِٗ :كالم ػراد
ػاف َّ ي
فػػي قكلػػو تعػػالى  ( :ىك ىكػ ى
اف ل ى
جػػنس اإلنسػػاف الػػذم يطيػػع الشػػيطاف  ،كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ ابػػف الجػػكزم الػػذم
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٖٕٓ٠ٚ ٕٗٓ-ٕٖ2/ظش  :اٌٛع١ط ٌٍٛادذٚ ٕ24/ٗ ٞاٌىشاف ٗ. 2ٖٗ/
(ٕ) دفغ١ش ِمادً ٖ.ٗ2٘/
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عػػيَّف جعػػؿ اإلنسػػاف بمعنػػى  :عقبػػة بػػف أبػػي معػػيط فػػي النزىػػة(ُ)جعمػػو بمعنػػى

اإلنسػػاف الكػػافر فػػي تفسػػيره

(ِ)

فالكجػػو الػػذم اثبتػػو فػػي بػػاب الكجػػكه أبطمػػو فػػي

باب التفسير

كجعمكا اإلنساف في الكجو الثالث عشر بمعنػى  :أبػي طالػب فػي قكلػو
ػؽ ًم ػػف َّم ػػاء ىد ًاف و
ؽ){الط ػػارؽ }ٔ-ٓ :
تع ػػالى  ( :ىفٍم ىينظي ػ ًػر
ػؽ يخمً ػ ى
ػاف ًم ػ َّػـ يخمً ػ ى
األنس ػ ي
ى
يأيعقؿ َّ
أف الخطاب في ىػذه اآليػة مكجػو إلػى أبػي طالػب كحػده مػف دكف البشػر
؟! ألػػيس المػراد جػػنس اإلنسػػاف َّأنػػو يخًمػػؽ مػػف ىػػذا المػػاء الػػدافؽ الميػػيف ليتػػذكر
اإلنساف قدرة ا﵀  ،كليعتبر كيتكاضع ؟! كال سيما المكذب بالبعث  ،كليذا قػاؿ

الطبرم في تفسير ىذه اآلية (( :فمينظر اإلنساف المكذب بالبعث بعػد الممػات
المنكر قدرة ا﵀ تعالى عمى إحيائو بعد مماتو))

(ّ)

حتى َّ
إف ابف الجػكزم الػذم

عػ َّػيف جعػػؿ اإلنسػػاف بمعنػػى أبػػي طالػػب فػػي النزىػػة ليجعمػػو كجينػػا لػػو فػػي قكلػػو
ػؽ)(ْ) لػػـ يػػذكر ىػػذا فػػي تفسػػيره  ،بػػؿ جعػػؿ
تعػػالى  ( :ىفٍم ىينظيػ ًػر
ػاف ًمػ َّػـ يخمًػ ى
األنسػ ي
ى
اإلنساف في اآلية بمعنى اإلنساف

(ٓ)

كجعمكا اإلنساف فػي الكجػو ال اربػع عشػر بمعنػى  :عتبػة بػف أبػي ليػب
ػاف إًلىػى
اف ىما أى ٍكفى ىرهي) كقكلو تعالى  ( :ىفٍم ىينظي ًػر
في قكلو تعالى ( :قيتً ىؿ
األنس ي
األنس ي
ى
ى
طىع ً
ام ًو) كالمراد جػنس اإلنسػاف ال شػخص بعينػو  ،كبيػذا فسَّػره الطبػرم فقػاؿ :
ى

((يقكؿ تعالى ذكره  :فمينظر ىذا اإلنساف الكافر المنكر تكحيد ا﵀ إلى طعامو
ػاف ىمػا أى ٍكفى ىػرهي) :
كيؼ يدبّْر)) (ٔ) كقاؿ ابف عاشػكر فػي قكلػو تعػالى ( :قيتً ىػؿ
األنس ي
ى
(ٔ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٗٙ
(ٕ) ٕ٠ظش  :صاد اٌّغ١ش ٔٗ/ٙ
(ٖ) جاِع اٌت١اْ ٖٓ. ٔ2ٗ/
(ٗ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٗ.ٙ
(٘) ٕ٠ظش  :صاد اٌّغ١ش . ٕٗٔ-ٕٗٓ/2
( )ٙجاِع اٌت١اْ ٖٓ.2ٔ/
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((كتعريػػؼ اإلنسػػاف يجػػكز أف يكػػكف التعريػػؼ المسػػمى تعريػػؼ الجػػنس  ،فيفيػػد

اسػػتغراؽ جميػػع أف ػراد الجػػنس  ،كىػػك اسػػتغراؽ حقيقػػي  ،كقػػد ي ػراد بػػو اسػػتغراؽ
معظػػـ األفػراد بحسػػب القػرائف  ،فتكلَّػػد بصػػيغة االسػػتغراؽ ادعػػاء لعػػدـ االعتػػداد
بالقميؿ مف األفراد  ،كيسمى االستغراؽ العرفي في اصطبلح عمماء المعاني ،

كيسػػمى العػػاـ الم ػراد بػػو الخصػػكص فػػي اصػػطبلح عممػػاء األصػػكؿ  ...فػ َّ
ػإف

معظػ ػػـ العػ ػػرب يكمئػ ػػذ كػ ػػافركف بالبعػ ػػث  ...كاألحكػ ػػاـ التػ ػػي ييحكػ ػػـ بيػ ػػا عمػ ػػى
األجناس يراد بيا َّأنيا غالبة عمى الجػنس  ،فاالسػتغراؽ الػذم يقتضػيو تعريػؼ
لفظ الجنس المحككـ عميو استغراؽ عرفي  ،معناه  :ثبكت الحكـ لمجنس عمى

الجممػػة  ،فػػبل يقتضػػي اتصػػاؼ جميػػع األف ػراد بػػو  ،بػػؿ قػػد يخمػػك عنػػو بعػػض
ػاف
األفراد  ،كقد يخمك عنو المتصؼ بو في بعض األحياف فقكلو ( :قيتً ىػؿ
األنس ي
ى
ىما أى ٍكفى ىرهي) تعجيب مف كفػر جػنس اإلنسػاف أك شػدة كفػره  ،كاف كػاف القميػؿ منػو
غيػػر كػػافر  ،فػػآؿ معنػػى اإلنسػػاف إلػػى الكفػػار مػػف ىػػذا الجػػنس  ،كىػػـ الغالػػب

عمى نكع اإلنساف))

(ُ)

كجعمكا اإلنساف في الكجو الخامس عشر بمعنى  :عدم بف ربيعة في
ػاف أىلَّػػف ىن ٍجمػػع ًعظىامػػوي) كال شػ َّ
ػؾ َّ
أف المػراد جػػنس
ػب
قكلػػو تعػػالى ( :أ ىىي ٍح ىسػ ي
األنسػ ي
ى
ى
ى ى
اإلنساف ال شخص بعينػو ؛ لػذلؾ فسَّػر الطبػرم اآليػة بقكلػو (( :أيظػف ابػف آدـ
أف لف نقدر عمى جمع عظامو بعػد تفرقيػا))

(ِ)

كابػف الجػكزم الػذم عػيَّف فػي

ػب
النزىػ ػػة جعػ ػػؿ اإلنسػ ػػاف بمعنػ ػػى  :عػ ػػدم بػ ػػف ربيعػ ػػة  ،فػ ػػي قكلػ ػػو ( :أىىي ٍح ىس ػ ػ ي
(ْ)
اف)(ّ) قاؿ في تفسيره (( :المراد باإلنساف ىا ىنا الكافر))
األنس ي
ى

(ٔ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٖٓ.ٔٓٙ/
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٕٓ2/ٕ4
(ٖ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٗ. ٙ
(ٗ) صاد اٌّغ١ش . ٔ٘2/2
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كجعمػ ػكا اإلنس ػػاف ف ػػي الكج ػػو الس ػػادس عش ػػر بمعن ػػى  :س ػػعد ب ػػف أب ػػي
ػاف بً ىكالً ىد ٍي ػ ًػو يح ٍس ػ نػنا) كالمػ ػراد ج ػػنس
ص ػ ٍػي ىنا
كق ػػاص ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى  ( :ىكىك َّ
األنس ػ ى
ى
اإلنسػػاف كاف اشػػتير فػػي كتػػب التفسػػير َّأنيػػا نزلػػت فػػي سػػعد بػػف أبػػي كقػػاص ،
لذلؾ فسَّر الطبرم اآلية عمى َّ
أف المراد مف اإلنساف جنس اإلنساف

(ُ)

كجعمكا اإلنساف في الكجو السابع عشر بمعنى  :عبد الرحمف بف أبػي
ػانا){األحقاؼ  }ُٓ :كمػا
َّي ىنا
اف بً ىكالً ىد ٍي ًػو إً ٍح ىس ن
بكر في قكلو تعالى  ( :ىكىكص ٍ
األنس ى
ى
قػػاؿ الػػدامغاني كالفيركزآبػػادم  ،أك أبػػك بكػػر الصػػديؽ كمػػا قػػاؿ ابػػف الجػػكزم ،

شخصػػا بعينػػو  ،قػػاؿ
كمػػف الكاضػػح َّأنػػو أراد مػػف اإلنسػػاف جػػنس اإلنسػػاف  ،ال
ن
الطب ػػرم ف ػػي تفس ػػير اآلي ػػة (( :يق ػػكؿ تع ػػالى ذكػ ػره  :ككص ػػينا اب ػػف آدـ بكالدي ػػو
(ِ)

الح ٍس ىف في صحبتو ٌإياىما))
ي
كجعمكا اإلنساف في الكجػو الثػامف عشػر بمعنػى  :عتبػة بػف ربيعػة فػي
ض كىنػأىل بً ىجانًبً ًػو كًا ىذا مسَّػوي َّ
قكلو تعالى ( :كًا ىذآ أ ٍىن ىع ٍم ىنا ىعمىػى ً
نس ً
الش ُّػر
ػاف أ ٍ
اإل ى
ى ى
ىع ىػر ى ى
ى
كس ػػا) كم ػػا ق ػػاؿ ال ػػدامغاني  ،أك بمعن ػػى  :عي ػػاش ب ػػف ربيع ػػة كم ػػا ق ػػاؿ
ىك ػ ى
ػاف ىي يؤ ن
الفيركزآبػػام  ،كابػػف الجػػكزم الػػذم جعػػؿ اإلنسػػاف بمعنػػى عتبػػة بػػف ربيعػػة فػػي
(ْ)
(ّ)
أيضػػا جػػنس
نزىتػػو جعمػػو بمعنػػى الكليػػد بػػف المغي ػرة فػػي تفسػػيره كالم ػراد ن
اإلنسػػاف كىػػذا مػػا جػػاء فػػي التفسػػير(ٓ) كقػػاؿ ابػػف عطيػػة (( :اإلنسػػاف فػػي ىػػذه

اآلية ال يراد بو العمكـ  ،كاَّنما يراد بو بعضو كىـ الكفرة  ،كىذا كما تقكؿ عند

غضػػب  :ال خيػػر فػػي األصػػدقاء  ،كال أمانػػة فػػي النػػاس  ،فأنػػت تعػ ٌػـ مبالغػػة ،

(ٔ) ٕ٠ظش  :جاِع اٌت١اْ ٕٓ.ٕٔ٘/
(ٕ) جاِع اٌت١اْ . ٕٓ/ٕٙ
(ٖ) ٕ٠ظش  :إٌض٘ج ص ٗ.ٙ
(ٗ) ٕ٠ظش  :صاد اٌّغ١ش ٘.٘2/
(٘) ٕ٠ظش  :جاِع اٌت١اْ ٘ٔٚ ٔ2ٙ/اٌىشاف ٕ. ٕٙٙ/
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كمػ ػرادؾ ال ػػبعض))

(ُ)

كق ػػاؿ اب ػػف عاش ػػكر (( :كالتعري ػػؼ ف ػػي اإلنس ػػاف تعري ػػؼ

الجػ ػػنس  ،كىػ ػػك يفيػ ػػد االسػ ػػتغراؽ  ،كىػ ػػك اسػ ػػتغراؽ عرفػ ػػي  ،أم  :أكثػ ػػر أف ػ ػراد

اإلنساف ؛ َّ
ألف أكثر الناس يكمئذ كفار  ،كأكثر العرب مشرككف))

(ِ)

كجعمػكا اإلنسػػاف فػػي الكجػػو التاسػػع عشػػر بمعنػػى  :أيىبػي بػػف خمػػؼ فػػي
ً
قكلػ ػػو تعػ ػػالى ( :أىكلىػ ػػـ يػ ػػر األنسػ ػػاف أَّىنػ ػػا ىخمى ٍق ىنػ ػػاه ًمػ ػػف ُّن ٍ و
ػيـ
ى ي
ي
طفىػ ػػة فى ػ ػًإ ىذا يىػ ػ ىػك ىخصػ ػ ه
ى ٍ ىى
ػيف){{يس  }ٕٕ :كم ػ ػػا قػػ ػػاؿ ال ػ ػػدامغاني  ،أك أمي ػ ػػة ب ػ ػػف خم ػ ػػؼ كم ػ ػػا قػ ػ ػػاؿ
ُّمبً ػ ػ ه
الفيركزآبادم  ،كابف الجكزم الذم عيَّف جعػؿ اإلنسػاف بمعنػى  :أ ىيبػي بػف خمػؼ
ػاف) (ّ) قػػاؿ فػػي تفسػػيره (( :قكلػػو
فػػي نزىتػػو فػػي قكلػػو تعػػالى ( :أ ىىكلىػ ٍػـ ىيػ ىػر
األنسػ ي
ى

ػاف) اختمفػكا فػػيمف نزلػػت ىػػذه اآليػػة كالتػػي بعػػدىا عمػػى
تعػػالى ( :أ ىىكلىػ ٍػـ ىيػ ىػر
األنسػ ي
ى
خمسة أقكاؿ  ،أحدىا َّ :أنو العاص بف كائػؿ السػيمي  ،كالثػاني َّ :أنػو عبػد ا﵀
بف أيبي بف سمكؿ  ،كالثالث َّ :أنو أبك جيؿ بػف ىشػاـ  ،كال اربػع َّ :أنػو أميػة بػف

خمؼ  ،كالخامس َّ :أنو أيبي بف خمؼ الجمحي))

(ْ)

كقاؿ ابف عاشكر (( :فقيػؿ أريػد باإلنسػاف أيبػي بػف خمػؼ  ،كقيػؿ :

أريػػد بػػو العاصػػي بػػف كائػػؿ  ،كقيػػؿ  :أبػػك جيػػؿ  ،كفػػي ذلػػؾ ركايػػات بأسػػانيد ،
كلعؿ ذلؾ تكرر مػرات  ،تػكلٌى كػؿ كاحػد مػف ىػؤالء بعضػيا  ...فػالتعريؼ فػي

اإلنساف تعريؼ العيد  ،كىك اإلنساف المعيَّف المعركؼ بيذه المقالة يكمئذ))
يكمئذ))

(ٓ)

(ٓ)

كقد قاؿ الطبرم (( :كاختمؼ في اإلنساف الذم يعنػي بقكلػو (أ ىىكلى ٍػـ ىي ىػر
اف) فقاؿ بعضيـ  :يعني بو أيبي بف خمؼ  ،كقاؿ آخركف  :بػؿ يعنػي بػو
األنس ي
ى
(ٔ) اٌّذشس اٌٛج١ض ٖ.ٗ2ٓ/
(ٕ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٗٔ. ٔ٘ٔ/
(ٖ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٗ.ٙ٘-ٙ
(ٗ) صاد اٌّغ١ش ٕ4ٗ/ٙ
(٘) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٕٕ. ٕ22/
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الع ػػاص ب ػػف كائ ػػؿ الس ػػيمي  ،كق ػػاؿ آخ ػػركف  :ب ػػؿ يعن ػػي ب ػػو عب ػػد ا﵀ ب ػػف أب ػػي
اـ
...فتأكيؿ الكبلـ إذف  :ىأك لـ ير ىذا اإلنساف الذم يقكؿ  ( :ىم ٍف يي ٍحيًي اٍل ًع ى
ظى
(ُ)
ً ً
يـ)))
ىكى ىي ىرم ه
كىذا اإلنساف الذم يقكؿ مثؿ ىػذا القػكؿ كنحػكه ىػـ األكثريػة فػي كػؿ

زمػ ػػاف  ،فالظػ ػػاىر َّ
أف الم ػ ػراد باإلنسػ ػػاف جػ ػػنس اإلنسػ ػػاف عمػ ػػى سػ ػػبيؿ العمػ ػػكـ
كاألغمبية .

أميػة بػف خمػؼ فػي قكلػو
كجعمكا اإلنساف في الكجػو العشػريف بمعنػي ٌ :
األنسػ ي ً
َّمػػوي فىىيقيػػك يؿ ىرّْبػػي أى ٍكػ ىػرىم ًف)
ىمػػا
تعػػالى ( :فىأ َّ
ى
ػاف إ ىذا ىمػػا ا ٍبػػتىبلهي ىرُّبػػوي فىأى ٍك ىرىمػػوي ىكىنع ى
كالمػراد جػػنس اإلنسػػاف كبيػػذا المعنػػى جػػاء تفسػػيره

(ِ)

كابػػف الجػػكزم نفسػػو الػػذم

ىمػػا
عػيَّف جعػؿ اإلنسػػاف بمعنػى أميػة بػػف خمػؼ فػػي النزىػة فػي قكلػػو تعػالى ( :فىأ َّ

ػاف)
األنسػ ي
ى

(ّ)

لػػـ يعػػيَّف لئلنسػػاف ىػػذا المعنػػى فػػي تفسػػيره  ،بػػؿ أجػػاز أف يكػػكف

عتبػػة بػػف ربيعػػة  ،أك أبػػا حذيفػػة بػػف المغيػرة  ،أك أيبػػي بػػف خمػػؼ  ،أك أميػػة بػػف

خمؼ  ،أك جنس الكافريف بالبعث

(ْ)

كمػػف األكجػػو األخػػرل لئلنسػػاف جعميػػـ ٌإيػاه بمعنػػى النبػػي محمػػد صػػمى
ا﵀ عميو كسمـ في قكلػو تعػالى ( :كأ ٍ ً
ػاف
ػاؿ
ض أىثٍقىالىيىػا {ِ} ىكقى ى
األر ي
األنس ي
ى
ىخ ىر ىجػت ٍ
ى
(ٓ)

كالمراد كما ىػك كاضػح جػنس اإلنسػاف يػكـ القيامػة

ىما لىيىا){الزلزلة }ّ-ُ :
قػػاؿ الطبػػرم فػػي تفسػػير ىػػذه اآليػػة (( :كقػػاؿ النػػاس إذا زلزلػػت األرض لقيػػاـ
الساعة  :ما لؤلرض كما قصتيا ؟!))

(ٔ)

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٖٕ.ٖ4-ٖ2/
(ٕ) ٕ٠ظش  :جاِع اٌت١اْ ٖٕٕٓ2 ، ٕٕٓ/
(ٖ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٗٙ
(ٗ) ٕ٠ظش  :صاد اٌّغ١ش . ٕٙٓ/2
(٘) ٕ٠ظش  :ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ضٕ. ٖ٘/
( )ٙجاِع اٌت١اْ ٖٕٓ٠ٚ ٖٕٕ/ظش  :اٌٛع١ط ٌٍٛادذٚ ٕ٘ٗ/ٗ ٞصاد اٌّغ١ش . ٖٓ٘/2
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فالصػػحيح َّ
أف الم ػراد مػػف اإلنسػػاف فػػي ش ػكاىد الكجػػكه المػػذككرة جػػنس

اإلنسػػاف عمػػى العمػػكـ كاألغمبيػػة  ،ال عمػػى سػػبيؿ االسػػتغراؽ الػػذم يستقصػػي
ػؽ ىكػ ً
ػردا  ،فيػػك كمػػا قػػاؿ تعػػالى  ( :ىكأى ٍكثىػ يػريى ٍـ لًٍم ىحػ ّْ
كف){المؤمنكف
ػردا فػ ن
الجػػنس فػ ن
ػاريى ى
ػؽ ىك ً
ؽ ىكلى ًك َّػف أى ٍكثى ىػريك ٍـ لًٍم ىح ّْ
َٕ} كقكلو تعالى ( :لىقى ٍد ًج ٍئ ىنػا يكـ بًػاٍل ىح ّْ
كف){الزخرؼ
ػاريى ى
ضي ً
ً
ً
كؾ ىعػػف س ػبً ً
يؿ
ضػػمُّ ى
 }ٕٖ :كقكلػػو تعػػالى  ( :ىكًاف تيطػ ٍػع أى ٍكثىػ ىػر ىمػػف فػػي األ ٍىر ً ي
ى
المٌػ ًػو){األنعاـ  }ُُٔ :كقػػد تبػػيَّف َّ
أف جعػػؿ اإلنسػػاف بمعنػػى فػػبلف كفػػبلف كػػاف
ػح َّأنػو
ن
مستندا في أغمب الكجكه إلى مجرد أقكاؿ قيمت كلػـ تثبػت  ،حتػى لػك ص ٌ
قػػد أريػػد مػػف اإلنسػػاف فػػي ش ػكاىد الكجػػكه المػػذككرة األشػػخاص المػػذككركف فػػبل
كجكىػػا لئلنسػػاف ؛ َّ
ألف اإلنسػػاف اسػػـ جػػنس فيػػك لفػػظ عػػاـ كاسػػـ
يصػػح أف تيعػ َّػد
ن
كػػؿ شػػخص لف ػػظ خػػاص ين ػػدرج تحػػت معن ػػاه العػػاـ  ،كم ػػف المعمػػكـ َّ
أف المف ػػظ

الخػػاص ييسػ َّػمى كيكصػػؼ بػػالمفظ العػػاـ كال يصػػح العكػػس  ،فم ػيس الم ػراد إذف

تسػػمية اإلنسػػاف ككصػػفو باسػػـ الشػػخص  ،كاَّنمػػا الم ػراد كصػػؼ كػػؿ شػػخص

كتسػػميتو باإلنسػػاف  ،فقػػد اتخػػذكا ممػػف جػػاز كصػػفو باإلنسػػاف كجينػػا لػػو  ،كىػػذه
المسػػميات العشػػركف كاف جػػاز كصػػؼ كػػؿ منيػػا باإلنسػػاف فمػػـ تكػػف مػرادة فػػي

شػكاىدىا  ،كمػػع ذلػػؾ فمػػك صػ َّ
ػح إرادتيػػا فػػي كػػؿ شػػاىد فيػػي أكجػػو مختمقػػة عػػف

طريػ ػػؽ د ارسػ ػػتيا د ارسػ ػػة معككسػ ػػة ؛ فػ ػػالقرآف الك ػ ػريـ لػ ػػـ يسػ ػ ّْػـ اإلنسػ ػػاف بي ػ ػؤالء
األشػػخاص كمػػا فعػػؿ أصػػحاب كتػػب الكجػػكه  ،كاَّنمػػا سػ َّػمى كػػؿ شػػخص منيػػا
باإلنساف فيي إذف جميعيا كجو كاحد  ،ىذا إف صحَّت ىذه التسمية .

فيذه الكجكه العشركف مختمىقة بطريقتيف  :بطريقة الدراسة المعككسة ،

كبجعػؿ كػ ٌؿ كجػو مػف الكجػكه العشػريف بمعنػى قػكؿ مػف عػدة أقػكاؿ قيمػت فيػػو ،
ألف أصػحاب كتػب الكجػكه
كلك كاف ىذا القكؿ أضعفيا  ،كأبعدىا  ،كأغربيػا ؛ ٌ
ما كانت تعنييـ صحة األقكاؿ بقدر ما كاف يعنييـ اختبلؽ الكجكه

ٖ-البحر  :ذكر أصحاب كتب الكجكه لمبحر تسعة أكجو :
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الكجو األكؿ  ،البحر يعني  :الماء  ،كقكلو تعالى  ( :يق ٍؿ ىمف يي ىن ّْجي يكـ
ّْمف ظيميم ً
ات اٍل ىبّْر ىكاٍل ىب ٍح ًر){األنعاـ }ّٔ :
ى

اليـ
الكجو الثاني  ،البحر يعني ٌ :
ىرٍى نكا){الدخاف  }ِْ :كقكلو تعالى  :ى( ىج ىاكٍزىنا
ُّٖ}

(كاتٍير ٍؾ اٍل ىب ٍح ىر
 ،كقكلو تعالى  :ى
يؿ اٍل ىب ٍح ىر){األعراؼ :
بًىبنًي إً ٍس ىرآئً ى

كالكجو الثالث  ،البحر  :مكسى كالخضر عمييما السبلـ  ،كقكلو

(حتَّى أٍىبمي ىغ ىم ٍج ىم ىع اٍل ىب ٍح ىرٍي ًف){الكيؼ  }َٔ :يعني  :مكسى كالخضر
تعالى  :ى
عمى قكؿ بعض أىؿ التفسير

كالكجو الرابع  ،البحر  ،يعني  :ماء العذب كالممح  ،كقكلو تعالى :
(م ىرىج اٍل ىب ٍح ىرٍي ًف ىيٍمتىًق ىي ً
اف){الرحمف  }ُٗ :يعني  :الماء العذب كالماء الممح ،
ى
(ك ىما ىي ٍستىًكم اٍل ىب ٍح ىر ً
ات ىسائًغه ىش ىريابوي ىك ىى ىذا ًمٍم هح
ب فيىر ه
اف ىى ىذا ىع ٍذ ه
كقكلو تعالى  :ى

اج){فاطر }ُِ :
يج ه
أى
(س ٍب ىعةي
كالكجو الخامس  ،البحر يعني  :سبعة أبحر  ،كقكلو تعالى  :ى
أ ٍىب يح ور){لقماف  }ِٕ :نظيرىا قكلو تعالى ( :أىلى ٍـ تىىر أ َّ
ىف اٍل يفٍم ىؾ تى ٍج ًرم ًفي
اٍل ىب ٍح ًر){لقماف }ُّ :
كالكجو السادس  ،البحر يعني  :بحر تحت العرش  ،كقكلو تعالى :

(كاٍل ىب ٍح ًر اٍل ىم ٍس يج ً
بحر تحت العرش
كر){الطكر  }ٔ :يعني  :نا
ى
(حتَّى
كالكجو السابع  :البحر المعركؼ في األرض  ،كقكلو تعالى  :ى
(كاتٍير ٍؾ اٍل ىب ٍح ىر
أٍىبمي ىغ ىم ٍج ىم ىع اٍل ىب ٍح ىرٍي ًف){الكيؼ  }َٔ :كقكلو تعالى  :ى
ىرٍى نكا){الدخاف }ِْ :
(م ىرىج
كالكجو الثامف  :البحر  ،يعني الماء العذب  ،كقكلو تعالى  :ى
اٍل ىب ٍح ىرٍي ًف ىيٍمتىًق ىي ً
اف){الرحمف }ُٗ :
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كالكجو التاسع  :البحر يعني العامر مف الببلد  ،كقكلو تعالى :
(ُ)
اد ًفي اٍل ىبّْر ىكاٍل ىب ٍح ًر){الركـ }ُْ :
(ى
ظيى ىر اٍلفى ىس ي
بحر الستبحاره  ،كىك انبساطو
((س ّْمي البحر نا
قاؿ ابف فارس  :ي
كسعتو))

(ِ )

كقاؿ الراغب (( :أصؿ البحر كؿ مكاف كاسع جامع لمماء

الكثير  ...قاؿ بعضيـ  :البحر  ،يقاؿ في األصؿ لمماء الممح دكف العذب ،
(ك ىما ىي ٍستىًكم اٍل ىب ٍح ىر ً
ات ىسائًغه ىش ىريابوي ىك ىى ىذا ًمٍم هح
ب فيىر ه
اف ىى ىذا ىع ٍذ ه
كقكلو تعالى  :ى
بحر ؛ لككنو مع الممح  ،كما يقاؿ لمشمس كالقمر
اج) َّإنما يس ّْم ىي العذب نا
يج ه
أى

قمراف))

(ّ)

كقاؿ الحمبي (( :كالبحر  :أصمو المكاف المتسع ذك الماء الممح ،

(ك ىما
ك َّ
أما العذب فيؿ يقاؿ فيو ه
بحر ؟ فمف أثبتو استشيد بقكلو تعالى  :ى
ً
ب فير ه ً
ىي ٍستىًكم اٍل ىب ٍح ىر ً
اج) كمف منع جعمو
يج ه
ات ىسائغه ىش ىريابوي ىك ىى ىذا مٍم هح أ ى
اف ىى ىذا ىع ٍذ ه ى
مف باب التغميب  ،كقكليـ  :العمراف كالقمراف  ،في أبي بكر كعمر ،

كالشمس كالقمر))

(ْ)

ممحا
كما عبلقة الممح بداللة البحر ؟! ((فالبحر  :الماء الكثير  ،ن

عذبا  ،كىك خبلؼ البر  ،يس ّْم ىي لذلؾ لعمقو كاتساعو َّ ...إنما يس ّْم ًي
كاف أك ن
بحر لسعتو كانبساطو  ،كمنو قكليـ َّ :
فبلنا لبحر  ،أم  :كاسع
البحر نا
إف ن
(ٓ)
المعركؼ  ،فعمى ىذا يككف البحر لمممح كالعذب))
(ُ ) ينظر  :كجكه القرآف لمحيرم ص ُِٓ كالكجػكه كالنظػائر لمػدامغاني ص ُُّّّْ-

 ،كنزى ػػة األع ػػيف ص ّٕ ْٕ-كمنتخ ػػب قػ ػرة العي ػػكف ص ّٕ ْٕ-كبص ػػائر ذكم التميي ػػز

ِِِٓ/

(ِ ) مقاييس المغة ص ٕٕٓٔ-
(ّ ) المفردات ص ِّْْ-
(ْ ) عمدة الحفاظ ُُُٔ/
(ٓ ) تاج العركس َُ ٓٗ/كينظر  :لساف العرب ِِْ/
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اليـ  ،كماء العذب كالممح  ،كالماء العذب  ،ىذه األكجو
الماء  ،ك ُّ

األربعة إف لـ تكف تعني البحر بعينو فيي قريبة مف معناه  ،كالمعاني
المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في باب الكجكه  ،كاأللفاظ

المترادفة  ،كاف اتحدت في المعنى العاـ  ،بينيا فركؽ معنكية خاصة كىي

يقر بو أىؿ المغة في كتب الفركؽ
المقصكدة في القرآف الكريـ  ،كىذا ما ٌ
ظاىر
نا
عد تحريفنا
المغكية ككتب متشابو القرآف  ،فجعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو يي ي
كي ُّ
ىدما لظاىرة الترادؼ في لغة القرآف
لداللة النص القرآني  ،ي
عد كما تقدـ ن
الكريـ ؛ ذلؾ بتحكيؿ ألفاظو إلى كجكه
جعؿ الدامغاني البحر في الكجو الثالث يعني  :مكسى كالخضر

(حتَّى أٍىبمي ىغ ىم ٍج ىم ىع اٍل ىب ٍح ىرٍي ًف) مع أ َّف أىؿ
عمييما السبلـ  ،في قكلو تعالى  :ى
التفسير قد أجمعكا عمى َّ
أف المراد مف البحريف في ىذه اآلية بح ار ماء  ،أم :
بحراف بمعناىما المعركؼ  ،كمجمعيما  :ممتقاىما  ،كىك المكضع الذم كعد

ا﵀ مكسى بمقاء الخضر فيو ٌ ،إال َّأنيـ اختمفكا في تعييف ىذيف البحريف  ،كقد
(ُ)
ذىب األكثركف إلى َّأنيما بح ار فارس كالركـ
أما الكجو الذم قالو الدامغاني  ،فقد قاؿ فيو الزمخشرم (( :كمف
َّ

أف البحريف مكسى كالخضر ؛ َّ
بدع التفاسير َّ
ألنيما كانا بحريف في العمـ))

(ِ)

كقاؿ ابف عطية (( :كقالت فرقة  :البحراف ىما كناية عف مكسى كالخضر ؛

َّ
ألنيما بح ار عمـ  ،كىك قكؿ ضعيؼ  ،كاألمر بيّْف مف األحاديث أنَّو َّإنما رسـ
(ُ ) ينظػػر  :تفسػػير مقاتػػؿ ِ ِْٗ/كمعػػاني الق ػرآف لمف ػراء ِ ٕٓ/كجػػامع البيػػاف لمطبػػرم
ُٓ ُّّ/كالكسيط لمكاحدم ّ ُٕٓ-ُٓٔ/كالكشاؼ لمزمخشرم ِ َّٕ/كالمحرر الكجيز

البػػف عطيػػة ّ ِٖٓ-ِٕٓ/كزاد المسػػير البػػف الجػػكزم ٓ ُُِ/كأن ػكار التنزيػػؿ لمبيضػػاكم
ّ ِٖٔ/كالبح ػ ػػر المح ػ ػػيط لؤلندلس ػ ػػي ٔ ُٕٗ/كتفس ػ ػػير اب ػ ػػف كثي ػ ػػر ٓ ُِّ/كف ػ ػػتح الق ػ ػػدير
لمشككاني ّّٔٗ/
(ِ ) الكشاؼ َِّٕ/
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لو ماء بحر))

(ُ)

كقاؿ أبك حياف األندلسي (( :كقالت فرقة  :البحراف كناية

عف مكسى كالخضر عمييما السبلـ ؛ َّ
ألنيما بح ار عمـ  ،كىذا شبيو بتفسير

الباطنية  ،كغبلة الصكفية  ،كاألحاديث تد ٌؿ عمى َّأنيما بح ار ماء))
الشككاني (( :كقالت طائفة  :المراد بالبحريف مكسى كالخضر  ،كىك مف
(ِ)

(ّ )

يصح))
الضعؼ بمكاف  ،كال
ٌ
كالسياؽ ينبك عنو))

(ْ)

كقاؿ

كقاؿ اآللكسي (( :كىك تأكيؿ صكفي ،

كقد قاؿ الدامغاني نفسو عف ىذا الكجو (( :يعني  :مكسى كالخضر

عمى قكؿ بعض أىؿ التفسير))

(ٓ)

أقر َّ
أف ىذا ىك
فإذا كاف الدامغاني قد عمـ ك َّ

قكؿ بعض أىؿ التفسير  ،فكيؼ يصح جعمو كجينا ؟! َّ
ألف الكجكه يجب أف
أحد
تككف حقائؽ ثابتة ال اختبلؼ فييا  ،فكيؼ
يصح جعمو كجينا كلـ يقؿ بو ه
ٌ
مف المفسريف ؟! أال يدؿ ىذا عمى َّ
أف ىمف ىك ًمف أصحاب كتب الكجكه قد
(م ٍج ىمعى اٍل ىب ٍح ىرٍي ًف) إلى داللة
َّ
تعمد تحريؼ داللة البحريف في قكلو تعالى  :ى
شاذة عف عمـ كقصد مف أجؿ اختبلؽ الكجكه ؟!

كقاؿ الدامغاني كما جاء في الكجو الخامس (( ،البحر  ،يعني :

(س ٍب ىعةي أ ٍىب يح ور){لقماف  }ِٕ :نظيرىا قكلو تعالى :
سبعة أبحر  ،قكلو تعالى  :ى
(ٔ)
(أىلى ٍـ تىىر أ َّ
ىف اٍل يفٍم ىؾ تى ٍج ًرم ًفي اٍل ىب ٍح ًر){لقماف ))}ُّ :
(ُ ) المحرر الكجيز ِّٖٓ-ِٕٓ/
(ِ ) البحر المحيط ُٕٔٗ/
(ّ ) فتح القدير ّّٔٗ/
(ْ ) ركح المعاني ِْٖٗ/
(ٓ ) الكجكه كالنظائر ص ُّّ
(ٔ ) الكجكه كالنظائر ص ُّْ
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ً
األر ً
ض ًمف
(كلى ٍك أَّىن ىما في ٍ
كالشاىد األكؿ جاء ضمف قكلو تعالى  :ى
و
ات المَّ ًو) كالمعنى
بلـ ىكاٍل ىب ٍح ير ىي يم ُّدهي ًمف ىب ٍعًد ًه ىس ٍب ىعةي أ ٍىب يح ور َّما ىن ًف ىد ٍ
ت ىكمً ىم ي
ىش ىج ىرة أى ٍق ه
(ُ )
كما ىك كاضح كيجمع عميو المفسركف  :كالبحر يي ىم ُّد بسبعة أبحر أخرل

يصح ىذا الكجو كالبحر المذككر ىك غير األبحر السبعة ؟! حتى َّإنو
كيؼ
ٌ
ال يدخؿ ضمنيا  ،بؿ ىك بحر آخر  ،كلك أمكف تسكيغو في ىذا الشاىد
بفمسفة ما  ،فكيؼ يمكف تسكيغو في الشاىد الثاني في قكلو تعالى ( :أىلى ٍـ تىىر
أ َّ
يصح جعؿ الكاحد بمعنى السبعة ؟! فيذا
ىف اٍل يفٍم ىؾ تى ٍج ًرم ًفي اٍل ىب ٍح ًر) كيؼ
ٌ

أيضا خبلؼ المنطؽ كقكاعد
ليس خبلؼ المعنى الظاىر فحسب  ،بؿ ىك ن
الحساب
كجعؿ أصحاب كتب الكجكه البحر في الكجو السادس  ،يعني :

(كاٍل ىب ٍح ًر اٍل ىم ٍس يج ً
كر)(ِ) كالبحر في ىذه اآلية
نا
بحر تحت العرش  ،كقكلو تعالى  :ى
يعينكا ىذا الكجو  ،كاَّنما ذىبكا إلى َّ
أف
ىك البحر بعينو  ،كأىؿ التفسير لـ ٌ

(كًا ىذا اٍلبً ىح يار
المراد ىنا البحر في األرض يكـ القيامة  ،بداللة قكلو تعالى  :ى
ت){التككير  }ٔ :أك البحر في السماء تحت العرش  ،كقد أشار إليو
يس ّْج ىر ٍ
الطبرم بصيغة التضعيؼ بقكلو (( :كقيؿ َّ :
إف ىذا البحر المسجكر الذم
أقسـ بو ربنا تبارؾ كتعالى بحر في السماء تحت العرش))

(ّ)

كابف الجكزم

(ُ ) ينظ ػػر  :ج ػػامع البي ػػاف لمطب ػػرم ُِ ّٗ/كأنػ ػكار التنزي ػػؿ لمبيض ػػاكم ْ ُِٔ/كم ػػدارؾ
الميسػػر  ،لنخب ػػة م ػػف
التنزيػػؿ لمنس ػػفي صُِٗ كف ػػتح الق ػػدير لمش ػػككاني ْ َِّ/كالتفس ػػير
َّ

العمماء ص ُّْ

(ِ ) ينظػػر  :الكجػػكه كالنظػػائر لمػػدامغاني ص ُّْ كنزىػػة األعػػيف ص ْٕ كمنتخ ػب ق ػرة
العيكف ص ْٕ كبصائر ذكم التمييز ِِِٓ/
(ّ ) جػامع البيػػاف لمطبػػرم ِٕ ِٔ/كينظػر  :زاد المسػػير ٕ ِِٔ/كركح المعػػاني لآللكسػػي
ُِْٗ/
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يعينو في زاده  ،بؿ قاؿ في
نقسو الذم عيَّف ىذا الكجو في نزىتو كمنتخبو لـ ٌ
(كاٍل ىب ٍح ير) فيو قكالف  ،أحدىما َّ :أنو بحر تحت
تفسيره (( :قكلو تعالى  :ى

العرش  ،كالثاني َّ :أنو بحر األرض))

(ُ)

فالكجو الذم قاؿ بو في باب الكجكه

أبطمو في باب التفسير  ،كما يجدر التنبيو عميو مما لـ أنبّْو عميو مف قبؿ َّ
أف
ابف الجكزم ألَّؼ كتابو في التفسير  :زاد المسير  ،بعد كتابيو  :نزىة األعيف

 ،كمنتخب قرة العيكف

كجعؿ ابف الجكزم البحر في الكجو التاسع  ،يعني  :العامر مف
اد ًفي اٍل ىبّْر ىكاٍل ىب ٍح ًر) كجعؿ الفيركزآبادم
الببلد  ،في قكلو تعالى  ( :ى
ظيى ىر اٍلفى ىس ي
(ِ)
البر بمعنى البكادم  ،كالبحر بمعنى الحكاضر
قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية (( :اختمؼ أىؿ التأكيؿ في المراد
مف قكلو تعالى ( :ظىير اٍلفىس ي ً
بالبر
ى
اد في اٍل ىبّْر ىكاٍل ىب ٍح ًر) فقاؿ بعضيـ  :عنى ٌ
ىى
الفمكات  ،كبالبحر األمصار كالقرل التي عمى المياه كاألنيار  ...عف مجاىد
قاؿ  :أما كا﵀ ما ىك بحركـ ىذا  ،كلكف كؿ قرية عمى ماء جار فيك

بحر  ...كعف عكرمة  :أما إني ال أقكؿ لكـ بحركـ ىذا  ،كلكف كؿ قرية
عمى ماء جار  ،قاؿ َّ :
بحر
إف العرب تسمي األمصار نا
كقاؿ آخركف  :بؿ عنى بالبر  :ظير األرض  ،األمصار كغيرىا ،

البر  :ابف آدـ قتؿ أخاه
كالبحر  :البحر المعركؼ  ...عف مجاىد  ،قاؿ في ٌ
غصبا .
 ،كفي البحر  :الذم كاف يأخذ كؿ سفينة
ن

كأكلى األقكاؿ عندم في ذلؾ بالصكاب َّ
أف ا﵀ تعالى ذكره  ،أخبر

َّ
أف الفساد قد ظير في البر كالبحر  ...كالبحر بحراف  :بحر ممح كبحر عذب
(ُ ) زاد المسير ِِٕٔ/

(ِ ) ينظػػر  :نزىػػة األعػػيف ص ْٕ كمنتخػػب ق ػرة العيػػكف ص ْٕ كبصػػائر ذكم التمييػػز
ِِِٓ/
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جميعا عندىـ (يعني  :عند العرب) بحر  ،كلـ يخصص جؿ ثناؤه
 ،فيما
ن
عف ظيكر ذلؾ في بحر دكف بحر  ،فذلؾ عمى ما كقع عميو اسـ البحر ،
ممحا  ،كاذا كاف ذلؾ كذلؾ  ،دخؿ القرل التي عمى األنيار
عذبا كاف أك ن
ن
(ُ)
كالبحار)) كىذا ىك الصكاب َّأنو عنى بالبحر  ،البحر بعينو كاألنيار كالمياه
بعينيا  ،كالقرل كاألمصار القريبة منيا

فقد ذكر الطبرم في داللة البحر في اآلية ثبلثة تأكيبلت :

األكؿ َّ :أنو يعني البحر بعينو
كاألنيار

كالثاني َّأنو يعني القرل كاألمصار التي تقع عند ضفاؼ البحار

الثالث َّ :أنو يعني القرل كاألمصار

كأضاؼ الطبرم إلييا قكلو الرابع َّ :أنو يعني البحر بعينو كالقرل التي

تقع عمى ضفافو كضفاؼ األنيار

كقد عيَّف ابف الجكزم كالفيركزآبادم القكؿ الثالث الذم ىك أضعؼ

التأكيبلت  ،كأبعدىا عف الصكاب  ،بؿ ال مسكغ لو  ،كما َّأنيما قص ار فيو
داللة البحر عمى ما كاف في البر مف دكف ما كاف في البحر  ،كما كاف عمى

صفافو كضفاؼ األنيار  ،كجعؿ ما قيؿ كجينا  ،حصؿ في ىذا الكجو كالكجو
السابؽ  ،كالتفسير السميـ كاألميف َّ
أف ييفسَّر المفظ بذكر األقكاؿ المشيكرة التي
قالكىا فيو  ،كاختيار أحدىا أك أضعفيا  ،ثـ تعيينو عمى سبيؿ القطع بو في

باب الكجكه يعني التعمد بحجب األقكاؿ األخرل بؿ يعني االدعاء بعدـ
كجكدىا  ،كىذه الطريقة في اختبلؽ الكجكه إف لـ تدخؿ في باب التحريؼ ،

َّ
فإنيا تدخؿ في باب الخيانة العممية في التفسير .

(ُ ) جامع البياف ُِٓٗ-ٕٓ/
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كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في ىذا الكجو جعؿ البحر يعني :

العامر مف الببلد  ،في نزىتو كمنتخبو

(ُ )

لـ يعيّْنو في زاده  ،بؿ قاؿ في

تفسيره (( :كفي (اٍل ىب ٍح ًر) قكالف :
أحدىما َّ :أنو ما كاف مف المدائف كالقرل عمى شط نير  ...كقاؿ

الزجاج  :المراد بالبحر مدف البحر التي عمى األنيار  ،ككؿ ذم ماء فيك

بحر

كالثاني َّ :
أف البحر  :الماء المعركؼ  ،قاؿ مجاىد  :ظيكر الفساد

في البر  :قتؿ ابف آدـ أخاه  ،كفي البحر  :ممؾ جائر يأخذ كؿ سفينة

غصبا))
ن

(ِ)

كالمفظ إذا احتمؿ معنييف أك أكثر فإنَّو يخرج مف باب الكجكه كيدخؿ

في باب التفسير  ،كيضاؼ إلى ذلؾ َّأنو ليس مف بيف ىذيف القكليف الكجو
الذم عينو في النزىة كالمنتخب

أف
كجع يؿ البحر في الكجو السابع يعني البحر المعركؼ يعني ٌ
األكجو الثمانية الباقية ليست بمعاني البحر المعركؼ  ،فيي إذف أكجو
مختمقىة بطريقتيف  :بجعؿ البحر بمعاني مرادفاتو  ،كجعمو بمعاني ما قيؿ ،
يصح  ،كلـ يثبت .
مما لـ
ٌ
اليـ  :جعؿ الدامغاني كما تقدـ البحر في الكجو الثاني
البحر و ُّ

(كاتٍير ٍؾ اٍل ىب ٍح ىر ىرٍى نكا){الدخاف  }ِْ :كقكلو
يعني ٌ :
اليـ  ،في قكلو تعالى  :ى
يؿ اٍل ىب ٍح ىر){األعراؼ  )ّ(}ُّٖ :كالذم شاع عند
تعالى  :ى( ىج ىاكٍزىنا بًىبنًي إً ٍس ىرآئً ى

(ُ ) ينظر  :نزىة األعيف ص ْٕ كمنتخب قرة العيكف ص ْٕ
(ِ ) زاد المسير َُٔٔ/
(ّ ) ينظر  :الكجكه كالنظائر ص ُّّ
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(ُ)
اليـ
اليـ بأنَّو يعني البحر كلـ ٌ
أىؿ المغة َّأنيـ ٌ
يعرفكا البحر بأنَّو يعني ٌ
عرفكا ٌ
اليـ في قكلو تعالى ( :فىانتىقى ٍم ىنا
كما فعؿ الدامغاني  ،كقاؿ الزجاج في تعريؼ ٌ
اى ٍـ ًفي اٍل ىي ّْـ){اإلعراؼ (( }ُّٔ :كىك البحر  ،ككذلؾ ىك في
ًم ٍنيي ٍـ فىأ ٍ
ىغ ىرٍق ىن ي
(ّ)

(ِ)
اليـ  :البحر بالسريانية))
الم ىع َّرب ((ابف قتيبة ُّ :
ال يكتي ي
ب األ ىيكؿ)) كجاء في ي
((اليـ  :البحر  ،قيؿ مطمقنا  ،كقيؿ ىك الذم غرؽ فيو فرعكف
كقاؿ الحمبي :
ُّ

كيسمى أساؼ  ،كقيؿ ىك البحر بمغة الحبشة))
بخصكصو ،
َّ

(ْ )

كقاؿ

اليـ  :البحر بالسريانية  ،كقاؿ ابف الجكزم :
السيكطي (( :قاؿ ابف قتيبة ُّ
بالعبرانية  ،كقاؿ شيذلة  :بالقبطية))

(ٓ)

كالصحيح َّ
اليـ لفظ عربي باألصالة  ،كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ
أف َّ
(ٔ)

كقاؿ

اليـ  ،فغمب عميو))
الخميؿ (( :كتقكؿ  :يي َّـ الساح يؿ  :إذا طما عميو ُّ
اليـ فغرؽ)) (ٕ ) كقاؿ
((ي َّـ الرجؿ فيك ميمكـ  :إذا كقع في ّْ
ابف فارس  :ي

اليـ  :البحر  ،كالمشيكر َّأنو عربي  ...كقاؿ ابف قتيبة  :إنَّو
الحمبي (( :ك ُّ
البحر بالسريانية  ،كقيؿ بالعبرانية  ،كالمشيكر َّأنو ال يتقيد ببحر خاص ،

اليـ  :البحر الذم يقاؿ لو إساؼ  ،كفيو غرؽ
كقاؿ اليركم في عربيتو  :ك ُّ

(ُ ) ينظر  :العيف لمخميؿ صَُٕٔ كالمفردات لمراغب ص ٕٕٓ كعمدة الحفاظ لمحمبي
ْ ّٕٓ/كبصائر ذكم التمييز ٓ. ّْٗ/
(ِ ) معاني القرآف كاعرابو لمزجاج ِ.ََّ/
الم ىعَّرب مف كبلـ األعجمي لمجكاليقي ص ُٖٔ
(ّ ) ي
(ْ ) عمدة الحفاظ لمحمبي ّْٕٓ/
(ٓ ) اإلتقاف في عمكـ القرآف ص ُِّ
(ٔ ) العيف ص َُٕٔ
(ٕ ) مقاييس المغة ص َٕٗ
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فرعكف  ،كىذا ليس بجيد  ،لقكلو تعالى ( :فىأىٍل ًق ً
يو ًفي اٍل ىي ّْـ){القصص }ٕ :
(ُ)
كالمراد بو نيؿ مصر  ،كىك غير الذم غرؽ فيو فرعكف))
فاليـ لفظ عربي  ،كىك ال يعني البحر  ،بؿ يعني ليجَّة البحر أك
ٌ
((اليـ  :البحر ...
النير  ،كىذا ما قاؿ بو أىؿ المغة أنفسيـ  ،قاؿ الخميؿ :
ُّ

(ِ)
كجمىىبتييا كاختبلط
كيقاؿ  :ليجَّتو)) كليجَّة الماء  :معظمو  ،كتردد أمكاجو  ،ى
(ّ)
اليـ في القرآف الكريـ لكجدتيا تختمؼ
أصكاتيا كلك َّ
تأم ى
مت مكاضع استعماؿ ٌ

تختمؼ عف مكاضع استعماؿ البحر فيو  ،فسياقات األيكلى تبلئميا ما تعنيو

لي ٌجة الماء  ،ماء بحر كاف أـ ماء نير  ،كسياقات الثانية تبلئميا ما يعنيو
البحر بمعناه المعركؼ  ،فقد كرد في القرآف الكريـ في ثمانية مكاضع :
اى ٍـ ًفي اٍل ىي ّْـ){األعراؼ :
ُ-قاؿ ا﵀ تعالى (( :فىانتىقى ٍم ىنا ًم ٍنيي ٍـ فىأ ٍ
ىغ ىرٍق ىن ي
ُّٔ}
كت فىا ٍقًذ ًف ً
يو ًفي التَّاب ً
ىف ا ٍقًذ ًف ً
ِ-كقاؿ ا﵀ تعالى ( :أ ً
يو ًفي اٍل ىي ّْـ ىفٍمييٍم ًق ًو
ي
اٍلي ُّـ بًالس ً
َّاح ًؿ){طو }ّٗ :
ى
ّ-كقاؿ ا﵀ تعالى ( :فىأىتٍىب ىعيـ ًف ٍرىعك يف بً يجين ً
كد ًه فى ىغ ًش ىيييـ ّْم ىف اٍل ىي ّْـ ىما
يٍ
ٍ
ىغ ًش ىييي ٍـ){طو }ٕٖ :
ْ-كقاؿ ا﵀ تعالى ( :لَّينحّْرقىنَّو ثيَّـ لىىن ً
نسفىَّنوي ًفي اٍل ىي ّْـ ىن ٍسفنا){طو }ٕٗ :
ى ي
ض ًع ً
ٓ-كقاؿ ا﵀ تعالى ( :كأىكح ٍي ىنا إًلىى أ ّْيـ مكسى أىف أىر ً
يو فىًإ ىذا ًخ ٍف ًت
ىٍى
ي ى ٍ ٍ
عمى ٍي ًو فىأىٍل ًق ً
يو ًفي اٍل ىي ّْـ){القصص }ٕ :
ى

(ُ ) الدر المصكف ّْٕٓ/
(ِ ) العػ ػ ػػيف ص َُٕٔ كينظػ ػ ػػر  :تيػ ػ ػػذيب المغػ ػ ػػة لؤلزىػ ػ ػػرم ْ ّْٖٗ/كلسػ ػ ػػاف العػ ػ ػػرب
ُٓ ِّّ/كتاج العركس ّْ َٖ/كبصائر ذكم التمييز ّْٓٗ/
(ّ ) ينظر  :لساف العرب ُُِّٕ-ُُٕ/
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ؼ
اى ٍـ ًفي اٍل ىي ّْـ فىانظي ٍر ىك ٍي ى
ىخ ٍذ ىناهي ىك يجين ى
ٔ-كقاؿ ا﵀ تعالى ( :فىأ ى
كدهي فىىن ىب ٍذ ىن ي
َّ ً ً
ً
يف){القصص }َْ :
اف ىعاق ىبةي الظالم ى
ىك ى
اى ٍـ ًفي اٍل ىي ّْـ ىك يى ىك
ىخ ٍذ ىناهي ىك يجين ى
ٕ-كقاؿ ا﵀ تعالى ( :فىأ ى
كدهي فىىن ىب ٍذ ىن ي
ً
يـ){الذاريات }َْ :
يمم ه
يو ًفي اٍلي ّْـ ىفٍميٍم ًق ًو اٍلي ُّـ بًالس ً
استعمؿ اليـ في قكلو تعالى ( :فىا ٍقًذ ًف ً
َّاح ًؿ)
ى
ى ي
ٌ
كقكلو تعالى ( :فىأىٍل ًق ً
يو ًفي اٍل ىي ّْـ) َّ
ألف الذم يجعؿ التابكت يسير كيدفعو إلى

لجة الماء ال سككنو  ،كنسؼ ما يراد نسفو  ،كاغراؽ مف يراد
الساحؿ ٌ
إغراقيـ مف الظالميف كنبذىـ ليذا الغرض  ،كأف يغشييـ ما يغرقيـ يككف

كلجتو التي تصطخب لشدتيا كتردد أمكاجيا  ،ال أف
برمييـ في معظـ الماء ٌ
يككف ذلؾ في ماء ساكف ىادئ

أما البحر فمـ يستعمؿ في ىػذه الحػاالت مػف العقػاب كاليػبلؾ كنحكىػا
َّ
 ،كاَّنمػػا اسػػتعمؿ ف ػػي سػػياؽ النعمػػة كقكل ػػو تعػػالى ( :ك يىػػك الَّػ ًػذم ىسػ َّ
ػخ ىر اٍل ىب ٍح ػ ىػر
ى ى
ػؾ مػك ً
اخ ىر ًفي ًػو
لًتىٍأ يكميكٍا ًم ٍنوي لى ٍح نما ى
ط ًرِّيػا ىكتى ٍسػتى ٍخ ًريجكٍا ًم ٍنػوي ًحٍم ىيػةن تىٍم ىب يس ى
ػكنيىا ىكتى ىػرل اٍل يفٍم ى ى ى
كلًتىٍبتى يغػكٍا ًمػف فى ٍ ً ً َّ
كف){النحؿ  }ُْ :كقكلػو تعػالى ( :المَّػوي الَّػ ًػذم
ضػمو ىكلى ىعم يك ٍػـ تى ٍشػ يك ير ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
س ػ ػ َّ
ض ػ ػػمو ىكلى ىعم يك ػ ػ ٍػـ
م اٍل يفٍمػ ػ ػ ي
ؾ في ػ ػػو بػ ػ ػأ ٍىم ًره ىكلتىٍبتى يغػ ػ ػكا م ػ ػػف فى ٍ
ػخ ىر لى يك ػ ػ يػـ اٍل ىب ٍح ػ ػ ىػر لتى ٍج ػ ػ ًػر ى
تى ٍش يكركف){الجاثية  }ُِ :كاستي ً
عمؿ كىك يعني البحر مػف السػاحؿ إلػى السػاحؿ
ي ى
ػكف ىعمىػى
(ك ىج ىاكٍزىنػا بًىبنًػي إً ٍس ىػرآئً ى
يؿ اٍل ىب ٍح ىػر فىػأىتى ٍكٍا ىعمىػى قى ٍػكوـ ىي ٍع يكفي ى
 ،كقكلو تعػالى  :ى
و َّ
ػاؿ إًَّن يك ػ ٍػـ قىػ ػ ٍػكهـ
اج ىعػ ػػؿ لَّىن ػػا إًلىػ ػػينا ىك ىم ػػا لىييػ ػ ٍػـ آلًيىػ ػةه قىػ ػ ى
كس ػػى ٍ
أ ٍ
ىص ػ ىػناـ لييػ ػ ٍػـ قى ػػاليكٍا ىيػ ػػا يم ى
كسػػى أ ً
اضػ ًػرب
ىف ٍ
تى ٍجيىميػ ى
ػكف){األع ارؼ  }ُّٖ :كقكلػػو تعػػالى ( :فىأ ٍىك ىح ٍي ىنػػا إًلىػػى يم ى
اف يك ُّؿ ًف ٍر و
ؽ ىكالطَّ ٍكًد اٍل ىع ًظ ًيـ){الشعراء  }ّٔ :كاستيعمؿ
ص ى
اؾ اٍل ىب ٍح ىر فى ى
انفمى ى
ؽ فى ىك ى
ّْع ى
بى
(كىي ٍعمى يػـ ىمػا ًفػي اٍل ىب ّْػر ىكاٍل ىب ٍح ًر){األنعػاـ :
نا
كثير في ما يقابؿ ى
الب ٌر  ،كقكلو تعالى  :ى
ً َّ
اعػا لَّ يكػـ كلًمسَّػي ً
َّارة ىك يح ّْػرىـ
ص ٍػي يد اٍل ىب ٍح ًػر ىك ى
ٗٓ} كقكلو تعالى ( :أيحؿ لى يك ٍـ ى
ى
ط ىع ي
امػوي ىمتى ن ٍ ى
ص ٍي يد اٍل ىبّْر ىما يد ٍمتي ٍـ يح يرنما){المائدة  }ٗٔ :كقكلو تعالى  ( :يق ٍؿ ىمف يي ىن ّْجي يكـ
ىعمى ٍي يك ٍـ ى
َّ ً
ّْمف ظيميم ً
كن َّف ًم ىف
ىنج ىانا ًم ٍف ىى ًػذ ًه لىىن يك ى
ات اٍل ىبّْر ىكاٍل ىب ٍح ًر تى ٍد يع ى
ض ُّرعان ىك يخ ٍف ىيةن لئ ٍف أ ى
كنوي تى ى
ى
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َّ ً
(ك يى ىػك الَّ ًػذم ىج ىع ىػؿ لى يك يػـ ُّ
ػكـ لًتى ٍيتى يػدكٍا
الشاك ًر ى
الن يج ى
يف){األنعاـ  }ّٔ :كقكلو تعػالى  :ى
بًيا ًفي ظيميم ً
ات اٍل ىبّْر ىكاٍل ىب ٍح ًر){األنعاـ  }ٕٗ :كاستيعمؿ كىك ما لو حدكد تفصمو
ى
ى

ػيـ ،
عػػف غي ػره ؛ لػػذلؾ جػػاء مػػف البحػػر المثنػػى كالجمػػع  ،كلػػـ يػػرد ذلػػؾ مػػف الػ ٌ
(ك ىمػػا ىي ٍسػػتىًكم اٍل ىب ٍحػ ىػر ً
ػح
ب فيػ ىػر ه
ات ىسػػائًغه ىشػ ىػريابوي ىك ىى ػ ىذا ًمٍمػ ه
اف ىى ػ ىذا ىع ػ ٍذ ه
كقكلػػو تعػػالى  :ى
ػغ
(كًا ٍذ قىػ ى
كسػػى لًفىتىػػاهي ال أ ٍىبػ ىػريح ىحتَّػػى أٍىبميػ ى
يج ه
أى
ػاؿ يم ى
اج){فػػاطر  }ُِ :كقكلػػو تعػػالى  :ى
ً
ً
(ك يىػ ىػك الَّػ ًػذم
ىم ٍج ىمػ ى
ػي يحقينب ػػا){الكيؼ  }َٔ :كقكلػػو تع ػػالى  :ى
ػع اٍل ىب ٍح ػ ىػرٍيف أ ٍىك أ ٍىمضػ ى
ػر
ػاج ىك ىج ىعػ ىػؿ ىب ٍي ىنيي ىمػػا ىب ٍرىزنخػػا ىك ًح ٍجػ نا
ب فيػ ىػر ه
يجػ ه
ات ىك ىى ػ ىذا ًمٍمػ ه
ىمػ ىػرىج اٍل ىب ٍحػ ىػرٍي ًف ىى ػ ىذا ىع ػ ٍذ ه
ػح أ ى
َّم ٍح يجكرا){الفرقاف  }ّٓ :كقكلو تعػالى ( :ك ىج ىع ىػؿ ىب ٍػي ىف اٍل ىب ٍحػرٍي ًف ىح ً
اج نزا){النمػؿ :
ى
ن
ى
ً
(م ػ ػ ػ ػ ىػرىج اٍل ىب ٍح ػ ػ ػ ػ ىػرٍي ًف ىيٍمتىق ىي ػ ػ ػ ػ ً
ػاف {ُٗ} ىب ٍي ىنيي ىم ػ ػ ػ ػػا ىب ػ ػ ػ ػ ٍػرىزهخ ال
ُٔ} كقكل ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػػالى  :ى
ً
ىي ٍب ًغ ىيػ ً
ت){التككير :
ػار يسػ ّْػج ىر ٍ
(كًا ىذا اٍلب ىحػ ي
ػاف){الرحمف  }َِ-ُٗ :كقكلػػو تعػػالى  :ى
ً
ً
ػيـ فػي
ػار في ّْج ىر ٍ
(كًا ىذا اٍلب ىح ي
ت){االنفطػار  }ِ :فكمػا اسػتيعمؿ ال ٌ
ٔ} كقكلو تعػالى  :ى
ػتعمؿ فييػا البحػر  ،اسػتيعمؿ البحػر فػي المكاضػع التػي لػـ
المكاضع التي لػـ ييس ٌ
ػيـ ؛ َّ
ألف لكػػؿ منيمػػا داللتػػو  ،فجعػػؿ أحػػدىما بمعنػػى اآلخػػر
ييسػػتىعمؿ فييػػا الػ ٌ
أف األلفػػاظ
يعنػػي تحريفنػػا لداللػػة كػػؿ منيمػػا  ،كىػػذا مثػػؿ مػػف أمثمػػة كثي ػرة عمػػى ٌ
خاصػػة  ،كىػػي المقصػػكدة
المترادفػػة ميمػػا تقاربػػت معانييػػا بينيػػا فػػركؽ معنكيػػة
ٌ
ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ  ،فجع ػػؿ أح ػػدىا بمعن ػػى اآلخ ػػر ف ػػي ب ػػاب الكج ػػكه تحري ػػؼ

الخاصة المرادة في كتاب ا﵀ .
لممعاني
ٌ
ٗ-التم َني  :قاؿ العسكرم (( :يقاؿ َّ :
الشيء  :إذا
تمنى الرجؿ
ى
ألنيا َّ
َّ
كسميت المنية منية ؛ َّ
مقدرة  ...كالتمني  :قكؿ
قدر في نفسو بمكغو ...
ٍ

كنت كذا  ،كالتمني في القرآف عمى كجييف :
الرجؿ  :يا ليتني ي
ًَّ
ادكا إًف
يف ىى ي
األكؿ  :ىذا القكؿ  ،كىك قكلو تعالى  ( :يق ٍؿ ىيا أىيُّيىا الذ ى
الن ً
ىزىع ٍمتي ٍـ أَّىن يك ٍـ أ ٍىكلً ىياء ًلمَّ ًو ًمف يد ً
كف َّ
ت إًف يكنتي ٍـ
اس فىتى ىمنَّ يكا اٍل ىم ٍك ى
ًً
يف){الجمعة }ٔ :
صادق ى
ى
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كالثاني  :القراءة قاؿ ا﵀ تعالى ( :كما أىرسٍم ىنا ًمف قىٍبمً ىؾ ًمف َّرس و
كؿ ىكال
ي
ىى ٍ ى
ً ًً
ط ً
نس يخ المَّوي ما ييٍم ًقي َّ
ىنبً ٍّي إً ٌال إً ىذا تىمنَّى أىٍلقىى َّ
اف ثيَّـ
الش ٍي ى
ط ي
الش ٍي ى ي
اف في أ ٍيمنيَّتو فىىي ى
ى
ى
ً
ً
ً
ً َّ
ً َّ
يـ ){الحج  ... }ِٓ :ككاف النبي صمى ا﵀
يـ ىحك ه
يي ٍحك يـ الموي آ ىياتو ىكالموي ىعم ه
عميو إذا ق أر القرآف غمط الغمط الذم يجكز مثمو عمى القارئ  ،ككاف ا﵀ ينبيو
عمى الصكاب  ،فيرجع إليو  ،فعاب ذلؾ عميو أعداؤه  ،كليس فيو عيب ؛

َّ
ألف البشر ال يخمك مف السيك كالغمط  ،كجعؿ ا﵀ تنبييو ٌإياه عمى الغمط
(ُ)
نسخا لو َّ ،
إحكاما آلياتو))
كرده إلى الصكاب
ن
ن

كقاؿ الدامغاني بيذيف الكجييف ٌ ،إال َّأنو جعؿ الكجو األكؿ بمعنى
ت) بمعنى  :فاسألكا المكت ،
السؤاؿ  ،كجعؿ قكلو تعالى ( :فىتى ىمَّن يكا اٍل ىم ٍك ى
كأضاؼ إلييما كجييف آخريف :

كالثالث  :األماني كالتمني  ،بمعنى األحاديث الكاذبة كقكلو تعالى :
األمانً ٌي){الحديد }ُْ :
(ك ىغ َّرتٍ يك يـ ى
ى
(كقىاليكٍا لىف ىي ٍد يخ ىؿ
كالرابع  :األماني بمعنى األطماع  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
ىمانًيُّيي ٍـ يق ٍؿ ىىاتيكٍا يب ٍرىى ىان يك ٍـ إًف يكنتي ٍـ
اٍل ىجَّنةى إً ٌال ىمف ىك ى
اف يىكدان أ ٍىك ىن ى
ص ىارل تٍم ىؾ أ ى
(ِ)
ًً
يف){البقرة }ُُُ :
صادق ى
ى
المعني بطريقة  :جعؿ المفظ بمعاني ما قيؿ
كالكجو الثاني ىك
ٌ
قاؿ ابف فارس (( :الميـ كالنكف كالحرؼ المعتؿ أصؿ كاحد صحيح ،

يدؿ عمى تقدير شيء  ،كنفاذ القضاء بو  ،كمنو قكلو  :منى الماني  ،أم :
المقدر  ...كماء اإلنساف ىمنً ّّي  ،أم  :يي َّ
َّ
قدر ّْ
قدر منو خمقتيو  ،كالمنية  :المكت
مقدرة عمى ٍّ
ألنيا َّ
؛ َّ
كؿ  ...كاألمنيَّة  :أيفعكلة منو  ،ك ًمنى ً :منى مكة  ،قاؿ
لكتاب  :قرأه  ،قاؿ ا﵀
قكـ يس ّْمي بو َّ
لما قي ّْدر أف ييذبح فيو  ...كقكلنا  :تمنَّى ا ى
(ُ ) الكجكه كالنظائر ََُُّٓ-
(ِ ) ينظر  :الكجكه كالنظائر ُُْ
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ً ً ً
و
كؿ كال ىنبً ٍّي إً ٌال إً ىذا تىمنَّى أىٍلقىى َّ
اف
الش ٍي ى
ط ي
ى
(ك ىما أ ٍىر ىسٍم ىنا مف قىٍبم ىؾ مف َّر يس ى
تعالى  :ى
ً ً َّ ً
ً ًً
ً
ً َّ
نس يخ المَّوي ما ييٍم ًقي َّ
يـ
الش ٍيطى ي
في أ ٍيمنيَّتو فىىي ى
اف ثيَّـ يي ٍحك يـ الموي ىآياتو ىكالموي ىعم ه
ى
ً
يـ){الحج  }ِٓ :أم  :إذا ق أر  ،كىك ذلؾ المعنى ؛ َّ
ألف القراءة تقدير ،
ىحك ه
(ُ)
انات
المنً ُّي لمذم قي ّْدر بو الحيك ي
ككضع كؿ آية مكضعيا)) كقاؿ الراغب (( :ك ى
الزكج ٍي ًف َّ
طفى وة إً ىذا
الذ ىك ىر ىكاألنثىى {ْٓ} ًمف ُّن ٍ
(كأَّىنوي ىخمى ى
ؽ َّ ٍ ى
 ،قاؿ تعالى  :ى
تي ٍم ىنى){النجـ  }ْٔ-ْٓ :أم  :تي َّ
قدر بالعزة اإلليية ما لـ يكف منو  ،كمنو
المنيَّة كىك األجؿ َّ
المقدر لمحيكاف  ،كجمعو منايا  ،كالتمني  :تقدير شيء في
كظف  ،كيككف عف ىركيّْة
النفس كتصكيره فييا  ،كذلؾ قد يككف عف تخميف
ٌ
أممىؾ  ،فأكثر التمني
كبناء  ،لكف َّ
لما كاف أكثره عف تخميف صار الكذب لو ٍ
ً
ؤلنس ً
اف ىما تى ىمَّنى){النجـ ... }ِْ :
ُّ
تصكر ما ال حقيقة لو  ،قاؿ تعالى ( :أ ٍىـ ل ى
كاألمنيَّة  :الصكرة الحاصمة في النفس مف ّْ
كلما كاف الكذب
تمني الشيء َّ ،

تصكىر ما ال حقيقة لو  ،كايراده بالمفظ صار ّْ
َّ
فصح أف
التمني كالمبدإ لمكذب
ُّ
ييعبَّر عف الكذب با ّْ
لتمني  ،كعمى ذلؾ ما ركم عف عثماف رضي ا﵀ عنو :

يت كال َّ
ما َّ
كف
يت منذ
(ك ًم ٍنيي ٍـ أ ّْ
ي
تمن ي
تغن ي
ُّكف الى ىي ٍعمى يم ى
يمي ى
أسممت  ،كقكلو تعالى  :ى
اٍل ًكتىاب إًالَّ أىمانً َّي كًاف ىـ إًالَّ يظينُّكف){البقرة  }ٕٖ :قاؿ مجاىد  :معناه إالَّ
ى
ى ى
ى ٍ يٍ
ى
كذبا  ،كقاؿ غيره ٌ :إال تبلكة مجردة عف المعرقة مف حيث َّ
إف التبلكة ببل
ن
معرفة المعنى تجرم عند صاحبيا مجرل أمنيَّة َّ
تمنيتيا عمى التخميف  ،كقكلو

ً ً ً
و
كؿ كال ىنبً ٍّي ًإ ٌال إً ىذا تىمَّنى أىٍلقىى َّ
اف
الش ٍي ى
ط ي
ى
(ك ىما أ ٍىر ىسٍم ىنا مف قىٍبم ىؾ مف َّر يس ى
تعالى  :ى
ً ً َّ ً
ً ًً
ً
ً َّ
نس يخ المَّوي ما ييٍم ًقي َّ
يـ
الش ٍيطى ي
في أ ٍيمنيَّتو فىىي ى
اف ثيَّـ يي ٍحك يـ الموي ىآياتو ىكالموي ىعم ه
ى
ً
أف ّْ
يـ){الحج  }ِٓ :أم  :في تبلكتو  ،فقد تقدـ َّ
التمني كما يككف عف
ىحك ه

كلما كاف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ
كظف فقد يككف عف ركيَّة كبناء َّ ،
تخميف ٌ
كثير ما كاف يبادر إلى ما نزؿ بو الركح األميف عمى قمبو  ،حتى قيؿ لو :
نا

(ُ ) مقاييس المغة ص ْْٖ كينظر  :العيف لمخميؿ ص ِٔٗ
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(كال تى ٍع ىج ٍؿ بًاٍلقي ٍر ً
ؾ لًتى ٍع ىج ىؿ
آف){طو }ُُْ:اآلية  ،ك(ال تي ىحّْر ٍؾ بً ًو لً ىس ىان ى
ى
سمى تبلكتو عمى ذلؾ ّْ
طا
بً ًو){القيامة َّ }ُٔ :
تمننيا  ،كنبَّو أف لمشيطاف تسمٌ ن
عمى مثمو في أمنيَّتو  ،كذلؾ مف حيث بيَّف َّ
أف العجمة مف الشيطمف  ،كمنيتىني
مخبر عنو ( :كأل ً
يضمََّّنيي ٍـ
نا
َّيت لي قاؿ تعالى
كذا :
جعمت أمنيَّة بما شب ى
ى
ى
(ُ)
ىكأل ىيمّْن ىيَّنيي ٍـ){النساء ))}ُُٗ :
جعؿ العسكرم التمني في الكجو األكؿ بمعنى قكؿ القائؿ  :يا ليتني

ت) كجعمو
كنت كذا  ،كجعمو بيذا المعنى في قكلو تعالى (فىتى ىمَّن يكا اٍل ىم ٍك ى
ي
الدامغاني بمعنى السؤاؿ  ،كالقكؿ كالسؤاؿ ال يعني التمني  ،فقد أجمع أىؿ
المغة كما تقدـ عمى َّ
أف التمني ىك التقدير  ،كىك كما قاؿ الراغب (( :تقدير

شيء في النفس كتصكيره فييا)) ك((قاؿ أبك بكر َّ :
الشيء  ،أم :
يت
تمن ي
ى
إلي)) (ِ) أك ىك ((تشيّْي حصكؿ األمر المرغكب
بت أف يصير َّ
قدرتو  ،كأحب ي

(ْ)
ككثير ما يقكؿ اإلنساف
نا
فيو)) (ّ) كىك حديث النفس بما يككف كبما ال يككف
بمسانو خبلؼ ما في قمبو  ،قاؿ تعالى ( :يقيكليكف بًأى ٍفك ً
اى ًيـ َّما لى ٍي ىس ًفي يقميكبً ًي ٍـ
ى ى ى
(يا أىيُّيىا
ىكالمٌوي أ ٍ
كف){البقرة  }ُٕٔ :أك خبلؼ عممو  ،قاؿ تعالى  :ى
ىعمى يـ بً ىما ىي ٍكتي يم ى
ً
ًَّ
ند المَّ ًو أىف تىقيكليكا ىما ال
كف {ِ} ىكيب ىر ىم ٍقتنا ًع ى
كف ىما ال تى ٍف ىعمي ى
ىمينكا ل ىـ تىقيكلي ى
الذ ى
يف آ ى
كف){الصؼ  }ّ-ِ :فالقرآف الكريـ أراد مف التمني التمني الصادؽ
تى ٍف ىعمي ى
عرفو أىؿ المغة ىك أمر
الصادر مف القمب ال مف المساف  ،بؿ التمني ككما َّ

قمبي  ،لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير مف ذكر أف قكلو تعالى ( :فىتى ىمنَّ يكا
رب ً
ت) يعني  :قكلكا يا ليتنا نمكت  ،أك اسألكا  :يا ُّ
أمتنا
اٍل ىم ٍك ى

(ُ ) المفردات ص ْٔٗ ْٕٗ-كينظر عمدة الحفاظ ْ.ُُٗ-ُُٕ/
(ِ ) تيذيب المغة لؤلزىرم ّْْٓٔ/
(ّ ) النياية في غريب الحديث كاألثر ِ ْٖٔ/ِ/كينظر  :لساف العرب ُُّْٗ/
(ْ ) ينظر  :المصادر السابقة
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كجعؿ الدامغاني األماني كالتمني في الكجو الثالث بمعنى األحاديث
األمانً ٌي) كالتمني كاألماني ال تعني
(ك ىغ َّرتٍ يك يـ ى
الكاذبة في قكلو تعالى  :ى
األحاديث الكاذبة فحسب  ،بؿ ىي كما تقدـ تعريفيا لدل أىؿ المغة  :تقدير
كظف  ،كيككف
شيء في النفس كتصكيره فييا  ،كذلؾ قد يككف عف تخميف
ٌ
عف ىركيّْة كبناء  ،أك ىك حديث النفس في ما ترغب فيو  ،فيما يمكف حصكلو

ب ؛ لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير مف َّ
حدد
قر ى
أك ال  ،كفيما ىب يع ىد منالو أك ي
كعيَّف تفسير األماني في ىذه اآلية باألحاديث الكاذبة  ،قاؿ الطبرم في
أماني نفكسكـ
األمانً ٌي) ((يقكؿ  :كخدعتكـ
ُّ
(ك ىغ َّرتٍ يك يـ ى
تفسير قكلو تعالى  :ى
(ُ)
تمنكف
فصدتكـ عف سبيؿ ا﵀)) كقاؿ الزجاج في تفسيره (( :أم  :ما كنتـ ٌ
(ِ)
يتمنكف
مف نزكؿ الدكائر بالمؤمنيف)) كقاؿ ابف الجكزم (( :يعني ما كانكا ٌ
مف نزكؿ الدكائر بالمؤمنيف))

(ّ)

كقاؿ القرطبي (( :أم  :األباطيؿ  ،كقيؿ :

يتمنكف مف ضعؼ المؤمنيف كنزكؿ الدكائر
طكؿ األمؿ  ،كقيؿ  :ىك ما كاف ٌ
األماني ىنا خداع الشيطاف  ،كقيؿ  :الدنيا  ...كقاؿ أبك
بيـ  ،كقاؿ قتادة :
ٌ
سناف  :ىك قكليـ سيغفر لنا  ،كقاؿ ببلؿ بف سعد  :ذكرؾ حسناتؾ كنسيانؾ

سيئاتؾ))

(ْ)

كجعؿ األماني في الكجو الرابع بمعنى األطماع  ،في قكلو تعالى :
ً
ىمانًيُّيي ٍـ يق ٍؿ ىىاتيكٍا
(كقىاليكٍا لىف ىي ٍد يخ ىؿ اٍل ىجَّنةى إً ٌال ىمف ىك ى
اف يىكدان أ ٍىك ىن ى
ص ىارل تٍم ىؾ أ ى
ى
برى ىان يكـ إًف يكنتيـ ً ً
يف) كالطمع غير التمني فقد يعّْرؼ الطمع َّ
بأنو ما كاف
صادق ى
ٍ ى
يٍ ى ٍ
((ضد اليأس  ،كقاؿ عمر بف الخطاب َّ :
إف الطمع فقر  ،كا َّف اليأس

(ُ ) جامع البياف ّْٕٔ/
(ِ ) معاني القرآف كاعرابو ٓٗٗ/
(ّ ) زاد المسير ّْٕٔ/
(ْ ) الجامع ألحكاـ القرآف َُُٕٗ/
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غنى))(ُ)((كطمع فيو  :حرص عميو كرجاه))(ِ)((كأكثر ما يستعمؿ فيما يقرب
حصكلو  ،كقد يستعمؿ بمعنى األمؿ  ،كمف كبلميـ  :طمع في غير

أمؿ ما يبعد حصكلو ؛ َّ
ألنو قد يقع كؿ كاحد منيما مكقع اآلخر
مطمع  :إذا َّ

لتقارب المعنى)) (ّ) فيذا معنى الطمع  ،كالقرآف لـ يقؿ  :تمؾ أطماعيـ بؿ
ً
ىمانًيُّيي ٍـ) فاستعمؿ األماني لمعناه ال بمعنى الطمع  ،ككذلؾ جاء
قاؿ ( :تٍم ىؾ أ ى
ً
أماني منيـ يتمنكنيا عمى ا﵀
ىمانًيُّيي ٍـ) َّإنو
تفسيره  ،قاؿ الطبرم ((( :تٍم ىؾ أ ى
ٌ
بغير حؽ كال حجة كال برىاف كال يقيف عمـ بصحة ما يدعكف  ،كلكف بادعاء
(ْ)
ً
ىمانًيُّيي ٍـ)
أماني النفكس الكاذبة)) كقاؿ ابف الجكزم ((( :تٍم ىؾ أ ى
األباطيؿ  ،ك ٌ
(ٓ)
أم  :ذاؾ شيء يتمنكنو ّّ ،
كظف يظنكنو))
كقكؿ القائؿ  :يا ليتني أك السؤاؿ  ،كاألحاديث الكاذبة  ،كاألطماع ،

لمتمني كليست
كما جاء في الكجو األكؿ  ،كالثالث  ،كالرابع  ،معاف مرادفة ٌ
أكجينا لو  ،أم  :ال تعني التمني نفسو بؿ المعنى القريب منو  ،كاأللفاظ
المترادفة ميما اشتد ترادفيا فبل َّ
بد مف أف يككف بينيا فركؽ معنكية خاصة ،
كىي المقصكدة في القرآف الكريـ .

التم ّني والقراءة  :كجعؿ العسكرم كالدامغاني التمني في الكجو
الثاني بمعنى القراءة في قكلو تعالى ( :كما أىرسٍم ىنا ًمف قىٍبمً ىؾ ًمف َّرس و
كؿ ىكال
ي
ىى ٍ ى
ً ًً
ط ً
نس يخ المَّوي ما ييٍم ًقي َّ
ىنبً ٍّي إً ٌال إً ىذا تىمنَّى أىٍلقىى َّ
اف ثيَّـ
الش ٍي ى
ط ي
الش ٍي ى ي
اف في أ ٍيمنيَّتو فىىي ى
ى
ى
ً
ً ً َّ ً
ً َّ
أف ىذا ىك الكجو
يـ) كقد
ي
ذكرت قبؿ قميؿ ٌ
يـ ىحك ه
يي ٍحك يـ الموي ىآياتو ىكالموي ىعم ه
(ُ ) تيذيب المغة لؤلزىرم ّ ُِِٖ/كينظر  :تاج العركس ُِِِٓ/
(ِ ) المحكـ البف سيده ُ ُٓٔ/كينظر  :تاج العركس ُِِِٓ/
(ّ ) المصباح المنير لمفيكمي ص ّٖٕ كينظر تاج العركس ُِِِٓ/
(ْ ) جامع البياف ُٓٔٔ/
(ٓ ) زاد المسير ُُُٓ/
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أيضا عدد مف المفسريف  ،قاؿ
المعني بطريقة ما قيؿ  ،كىك كجو قاؿ بو ن
ٌ
الطبرم فيما ركاه عف محمد بف كعب القرضي كمحمد بف قيس َّأنيما قاال :
((جمس رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ في ناد مف أندية قريش كثير أىمو ،
فتمنى يكمئذ أف ال يأتيو مف ا﵀ شيء فينفركا عنو  ،فأنزؿ ا﵀ عميو ( :ك َّ
الن ٍجًـ

إذا ىى ىكل) فقرأىا رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ حتى إذا بمغ قكلو تعالى :
األخ ىرل){النجـ  }َِ-ُٗ :ألقى
(أىفى ىأرٍىيتييـ
البلت ىكاٍل يع َّزل {ُٗ} ىك ىم ىناةى الثَّالًثىةى ٍ
ى
َّ
شفاعتيف لتيرتجى(ُ) فتكمـ
الشيطاف عميو كممتيف  :تمؾ الغرانيؽ العمى  ،كاف
بيا ثـ مضى  ،فق أر السكرة كمٌيا  ،فسجد في آخر السكرة كسجد القكـ معو
جميعا))
ن

(ِ )

كمنيـ مف ذكر َّ
أف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ لـ ينطؽ

بيذيف الحرفيف  ،كاَّنما نطؽ بيما الشيطاف  ،ككاف الشيطاف في زمف النبي
صمى ا﵀ عميو كسمـ يتكمـ كيسمع الناس كبلمو  ،أك رجؿ مف المشركيف ،

محاكيا نغمتو َّ ،
فظف
قرب صكتو مف صكت النبي عميو الصبلة كالسبلـ
َّ
ن
المشرككف َّ
أف ىذيف الحرفيف نطؽ بيما رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ بعد
األخ ىرل) ففرحكا بذلؾ
قكلو تعالى ( :أىفى ىأرٍىيتييـ
البلت ىكاٍل يع َّزل {ُٗ} ىك ىم ىناةى الثَّالًثىةى ٍ
ى
َّ
فمما عرؼ النبي ذلؾ
بأف
محمدا صمى ا﵀ عميو كسمـ ذكر آليتيـ بخير َّ ،
ن
الناس َّ
أف الشيطاف
عرؼ
اغتـ لما أشاعو المشرككف كالناس عنو  ،ثـ َّ
خاؼ ك َّ
ى
إيمانا ،
ىك القائؿ المسمع لمناس  ،قاؿ ذلؾ فتنة ك نا
اختبار ؛ ليزداد المؤمنكف ن
كالمنافقكف ِّ
امتحانا  ،كمعنى الشاىد َّ
أف ا﵀ سبحانو يطيّْب نفس النبي
شكا ك ن
صمى ا﵀ عميو كسمـ كيخبره َّ
بأف ما مف نبي كال رسكؿ بعثو ا﵀ مف قبمو ٌإال

(ُ ) الغرانيؽ ىنا األصناـ  ،كىي في األصؿ الذككر مف طير الماء
(ِ ) جامع البياف ُُِٕٗ/
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تمنى مثؿ ما َّ
إذا َّ
تمنى ألقى الشيطاف عميو في قراءتو ما يرضي قكمو
(ُ)

الكافريف برسالتو أك نبكتو

كقد تبيَّف مف تعريؼ أىؿ المغة لمتمني َّأنو يعني التمني بعينو ،

كبمعناه فسره بعضيـ  ،قاؿ مقاتؿ ((( :إً ىذا تى ىمَّنى)  :إذا َّ
حدث نفسو (أىٍلقىى
َّ
اف ًفي أ ٍيمنًيَّتً ًو) يعني  :في حديثو))(ِ)كقاؿ الفراء ((( :إً ىذا تى ىمَّنى) التبلكة
الش ٍيطى ي
كحديث النفس))

(ّ)

حتى الطبرم الذم ركل قصة الغرانيؽ قاؿ كما تقدـ :

((فتمنى يكمئذ أف ال يأتيو مف ا﵀ شيء فينفركا عنو)) كقاؿ (( :ألقى
الشيطاف عمى لسانو  ،لًما كاف ّْ
يحدث بو نفسو أف يأتي بو قكمو  :تمؾ
(ْ)

َّ
شفاعتيف لترتجى))
الغرانيؽ العمى  ،كا َّف

فعرؼ التمني بحديث النفس ،
َّ

فيككف الشيطاف ألقى في حديثو النفسي ال في لسانو كقراءتو  ،كقاؿ النحاس

َّ
عمي بف أبي طمحة ركل
بعد أف ركل ما ذكره الطبرم (( :كالقكؿ اآلخر أف ٌ
عف ابف عباس في قكؿ ا﵀ عز كجؿ ( :إً ٌال إً ىذا تى ىمنَّى) قاؿ  :إذا َّ
تحدث ألقى
ً ًً
ً
نس يخ المَّوي ما ييٍم ًقي َّ
اف)
الش ٍي ى
ط ي
الرداءة الشيطاف (في أمنيَّتو) قاؿ  :في حديثو (فىىي ى
ى
فيبطؿ ا﵀ ما يمقي الشيطاف  ،كىذا مف أحسف ما قيؿ في اآلية كأعبله كأجمَّو
بمصر صحيفةه في التفسير ركاىا عمي
 ،كقد قاؿ أحمد بف محمد بف حنبؿ :
ى
كثير  ،كالمعنى
قاصدا ما كاف نا
مصر
بف أبي طمحة  ،لك رحؿ فييا رجؿ إلى
ن
ى
(ُ ) ينظػػر  :جػػامع البيػػاف لمطبػػرم ُٕ ُِِ-ُِٗ/كالكسػػيط لمكاحػػدم ّ ِٕٕ/كأسػػباب
الن ػػزكؿ لمكاح ػػدم ص ُِٗ كالكش ػػاؼ لمزمخش ػػرم ّ ُِٔ-ُُٔ/كالمح ػػرر ال ػػكجيز الب ػػف

عطية ْ ُِٗ/كزاد المسير البػف الجػكزم ٓ ِّّ-ِِّ/كالجػامع ألحكػاـ القػرآف لمقرطبػي
ُِ ٓٗ/كعمدة الحفاظ لمحمبي ُُْٗ/
(ِ ) تفسير مقاتؿ ِّٖٕ-ّٖٔ/
(ّ ) معاني القرآف ُِّْ/
(ْ ) جامع البياف َُِِٕ/
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أف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،إذا َّ
عميو َّ
حدث نفسو ألقى الشيطاف في
سألت ا﵀ َّ
جؿ َّ
مؾ كذا
حديثو عمى جية الحيمة  ،فيقكؿ لو  :لك
كعز أف يي ىغّْن ى
ى
ليتسع المسممكف  ،كيعمـ ا﵀ َّ
جؿ َّ
كعز َّ
أف الصبلح في غير ذلؾ  ،فيبطؿ ما

جميعا :
الفراء
ن
يمقي الشيطاف  ،كما قاؿ ابف عباس  ،كحكى الكسائي ك ٌ
تمنى  :إذا َّ
َّ
حدث نفسو  ،كىذا ىك المعركؼ في المغة)) (ُ) كقاؿ الكاحدم :
((كعمى ىذا معنى قكلو ( :إً ىذا تىمَّنى أىٍلقىى َّ
اف ًفي أ ٍيمنًيَّتً ًو) إذا َّ
شيئا
أحب ن
الش ٍيطى ي
ى
(ِ )
أيضا (((إً ىذا تى ىمَّنى) معنى
ألقى الشيطاف في محبتو)) كجاء في التفسير ن
(ّ)
َّ
أم
تمنى تشيَّى كىيَّأ في نفسو ما ييكاه)) فالتمني يعني التمني بعينو  ،ك ٌ

كتفسير لو  ،أك كاف عمى طريقة
نا
إما أف يككف مرادفنا
معنى ينسب اليو فيك َّ
الدراسة المعككسة  ،لذلؾ قيؿ َّ :
((إنما يسميت القراءة أمنية ؛ َّ
ألف القارئ إذا
انتيى إلى آية رحمة تمنَّى حصكليا  ،كاذا انتيى إلى آية عذاب َّ
تمنى أف ال

فإف التالي ّْ
ييبتمى بيا َّ ...
فشيئا))
شيئا
ن
مقدر لمحركؼ يذكرىا ن
أف القارئ ّْ
لما َّ
ثـ يذكرىا
((كتسمية القراءة أمنية َّ
يقدر الحركؼ في قمبو َّأكنال َّ ،
(ْ )

(ٓ)

كقيؿ :

كقاؿ ابف عاشكر ؛ ((كعندم في صحة إطبلؽ لفظ األمنية

فشيئا))
شيئا ن
ن
( ٔ)
أظف َّ
عمى القراءة شؾ عظيـ ...فبل ُّ
أف القراءة يقاؿ ليا أمنية)) حتى لك

َّ
صح كجو القراءة الذم قاؿ بو العسكرم كالدامغاني  ،فميس المراد جعؿ

(ُ ) إعراب القرآف ص ِٖٔ
(ِ ) الكسيط ِّٕٕ/
(ّ ) فتح القدير لمشككاني ِّٕٓ/
(ْ ) البحػػر المحػػيط ألبػػي حيػػاف األندلسػػي ٔ ْْٔ/كالمبػػاب فػػي عمػػكـ الكتػػاب البػػف عػػادؿ
الدمشقي ُُُْٗ/
(ٓ ) ركح المعاني لآللكسي ُِٕٗ/
(ٔ ) التحرير كالتنكير ُُِٕٔ/
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التمني بمعنى القراءة  ،كاَّنما جعؿ القراءة بمعني التمني  ،فيككف التمني يعني
التمني بعينو  ،كجعمو بمعنى القراءة تحريؼ لداللتو

مستندا إلى ىذه الركاية التي
فالذم جعؿ التمني بمعنى القراءة  ،كاف
ن
جعمت إلقاء الشيطاف في قراءة الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ كتبلكتو لو ال
في تمنيو  ،كالقاء الشيطاف مف الجف أك اإلنس بيذيف الحرفيف  :تمؾ الغرانيؽ
َّ
شفاعتيف لتيرتجى  ،أك نطؽ بيما الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ
العمى  ،كاف
بتأثير الشيطاف ككسكستو  ،يعني َّ
قسر مف دكف
أف القكؿ بيذيف الحرفيف كاف نا
إرادة الرسكؿ صمى عميو كسمـ  ،أك تمفظ بيما عمى سبيؿ السيك كالغمط ؛

ىذه الركاية بكؿ أكجييا َّ
ردىا المحققكف مف العمماء مف عدة كجكه  ،فذكركا

سيكا  ،فمثؿ ىذا السيك في الكحي ال يجكز مف
َّأنو إف كاف قاؿ ىذه الكممة ن
ثبلثة أكجو :

األكؿ َّ :أنو لك جاز ىذا السيك لجاز مثمو في سائر المكاضع في
عمف يكمّْؼ بإنزاؿ القرآف عميو كحممو كنشره
القرآف الكريـ  ،كحينئذ تزكؿ الثقة َّ

 ،كىذا غير جائز في حؽ الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،كقد نفاه عنو
ض األقى ًاك ً
الخ ٍذ ىنا
يؿ {ْْ} ى
(كلى ٍك تىقى َّك ىؿ ىعمى ٍي ىنا ىب ٍع ى
البارئ عز كجؿ  ،قاؿ تعالى  :ى
يف {ْٓ} ثيَّـ لىقىطىع ىنا ًم ٍنو اٍلكتًيف {ْٔ} فىما ًمن يكـ ّْمف أ و
ًم ٍنوي بًاٍل ىي ًم ً
ىحد ىع ٍنوي
ٍ ى
ي ى ى
ٍ
ى
اج ًزيف){الحاقة  }ْٔ-ْْ :كقاؿ تعالى ( :ك َّ ً
ض َّؿ
الن ٍجـ إً ىذا ىى ىكل {ُ} ىما ى
ىح ً ى
ى
احب يكـ كما ىغكل {ِ} كما ي ً
ً
كحى
نط ي
ؽ ىع ًف اٍليى ىكل {ّ} ًإ ٍف يى ىك ًإال ىك ٍح هي يي ى
ىى ى
ى
ص ي ٍ ىى ى
يد اٍلقي ىكل){النجـ  }ْ-ُ :فيذه النصكص تشيد َّ
بأنو صمى عميو
{ْ} ىعمَّ ىموي ىشًد ي
كسمـ إف كاف يسيك كينسى في غير الكحي َّ ،
فإنو ال يسيك كال ينسى فيما
ينزؿ عميو مف القرآف

الثاني َّ :
أف الساىي ال يجكز أف يقع منو مثؿ ىذه األلفاظ المطابقة

لكزف السكرة كطريقتيا كمعناىا َّ ،
احدا لك أنشد قصيدة
فإنا نعمـ بالضركرة أ َّف ك ن
لما جاز أف يسيك حتى يتفؽ منو بيت شعر في كزنيا كمعناىا كطريقتيا
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سيكا فكيؼ ال ينتبو لذلؾ حيف قرأىا
الثالث  :ىب َّأنو تكمـ بذلؾ ن
عمى جبريؿ
قسر مف دكف
أما إذا كاف الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ نطؽ بذلؾ نا
َّ
أيضا مف ثبلثة أكجو :
اختياره كارادتو فيك باطؿ ن

أف ا﵀ سبحانو أخبرنا َّ
األكؿ َّ :
أف الشيطاف ال سمطاف لو عمى عباده
اف إً ٌال ىم ًف اتَّىب ىع ىؾ ًم ىف
المؤمنيف  ،قاؿ تعالى ( :إً َّف ًع ىب ًادم لى ٍي ىس لى ىؾ ىعمىٍي ًي ٍـ يسٍمطى ه
ًَّ
آمينكٍا
يف){الحجر  }ِْ :كقاؿ تعالى ( :إًنَّوي لى ٍي ىس لىوي يسٍم ى
طه
اف ىعمىى الذ ى
اٍل ىغ ًاك ى
يف ى
ًَّ
ًَّ
َّ
يف يىـ بً ًو
كف {ٗٗ} إًَّن ىما يسٍم ى
يف ىيتى ىكل ٍكىنوي ىكالذ ى
ط يانوي ىعمىى الذ ى
ىك ىعمىى ىرّْب ًي ٍـ ىيتى ىك َّكمي ى
اف
كف){النحؿ  }ََُ-ٗٗ :كقاؿ تعالى
ن
(ك ىما ىك ى
يم ٍش ًريك ى
حاكيا عف الشيطاف  :ى
استى ىج ٍبتيـ لًي فىبلى تىمي ً
لًي ىعمىٍي يكـ ّْمف يسٍمطى و ً
كمكٍا
اف إ ٌال أىف ىد ىع ٍكتي يك ٍـ فى ٍ ٍ
كمكني ىكلي ي
ي
ى
ً
ً
ً
اؿ ىر ّْ
ىغ ىكٍيتىني أل ىيزي ىّْن َّف لىيي ٍـ في
أىنفي ىس يكـ){إبراىيـ  }ِِ :كقاؿ تعالى ( :قى ى
ب ب ىمآ أ ٍ
ً
ىجم ًعيف {ّٗ} إًالَّ ًعب ى ً
األ ٍىر ً
يف){الحجر -ّٗ :
ض ىكأل ٍ
ى
اد ىؾ م ٍنيي يـ اٍل يم ٍخمىص ى
يغ ًكىيَّنيي ٍـ أ ٍ ى ى
الغ ًكيَّنيـ أ ٍ ً
َْ} كقاؿ تعالى ( :قى ى ً ً ً
اد ىؾ ًم ٍنيي يـ
يف {ِٖ} إًال ًع ىب ى
ىج ىمع ى
اؿ فىبع َّزت ىؾ ٍ ى ي ٍ
ً
يف){ص  }ّٖ-ِٖ :فإذا كاف الشيطاف ال سمطاف لو عمى عباد ا﵀
اٍل يم ٍخمىص ى
بنص كبلـ ا﵀ جؿ كعبل  ،فيك ال سمطاف لو عمى رسكؿ ا﵀ مف
المؤمنيف ّْ
باب أكلى ؛ َّ
ألنو صمى ا﵀ عميو كسمـ ىك سيّْد عباد ا﵀ المؤمنيف كسيد

(كلى ٍكالى أىف
المرسميف  ،كقاؿ تعالى في صفة النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ  :ى
اؾ لىقى ٍد ًك َّ
دت تىٍرىك يف إًلى ٍي ًي ٍـ ىش ٍي نئا ىقمًيبلن){اإلسراء  }ْٕ :كالتثبيت كاقع ،
ثىبَّتٍىن ى
كالمقاربة منفية  ،كقاؿ تعالى  ( :ىك ىذًل ىؾ لًينثىب ى ً
ّْت بًو في ىؤ ىاد ىؾ ىكىرتٍَّم ىناهي
نسى){األعمى  }ٔ :ك(ال)
تىٍرتً ن
(سين ٍق ًريؤ ىؾ فىبل تى ى
يبل){الفرقاف  }ِّ :كقاؿ تعالى  :ى
ىنا نافيو كليست ناىية بداللة عدـ جزميا ؛ َّ
ألنيا لك كانت ال الناىية لحذفت

ممف ال ينسى ما نتمكه عميو
نسى) كالمعنى  :سنقرئؾ يا محمد  ،كأنت َّ
ألؼ (تى ى
 ،فيذه النصكص تشيد بعصمتو مف شياطيف اإلنسف كالجف
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الثاني َّ :
أف الشيطاف لك قدر عمى إلقاء ىذه الزيادة في فراءة الرسكؿ

صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،الرتفع األماف عف الكحي لقياـ ىذا االحتماؿ  ،كقد
تعيد ا﵀ بحفظ كتابو مف شياطيف اإلنس كالجف كبحفظو مف كؿ زيادة
يو اٍلب ً
ًً
اط يؿ ًمف ىب ٍي ًف ىي ىد ٍي ًو ىكال ًم ٍف ىخٍم ًف ًو تى ً
نزي هؿ ّْم ٍف
كنقصاف  ،قاؿ تعالى ( :ال ىيأٍت ى
ىح ًك ويـ ىح ًم ويد){فصمت  }ِْ :كقاؿ تعالى ( :إًَّنا ىن ٍحف ىن َّزٍل ىنا ّْ
الذ ٍك ىر ىكًاَّنا لىوي
ي
ً
كف){الحجر }ٗ :
لى ىحافظي ى
الثالث َّ :
أف الشيطاف لك قدر عمى ذلؾ في حؽ النبي صمى ا﵀

الناس عف
الشيطاف
عميو كسمـ لكاف اقتداره عمينا أكثر  ،فكجب أف يزيؿ
ي
ى
الد يف  ،كلجاز في أكثر ما يتكمـ بو أحدنا أف يككف ذلؾ بإجبار الشيطاف
ككسكستو

(ُ)

ردىا المحققكف مف العمماء جممة كتفصيبلن  ،فقد
فركاية الغرانيؽ قد ٌ
((ركم عف محمد بف إسحاؽ َّأنو يسئؿ عف ىذه القصة فقاؿ  :ىذا مف كضع

َّ
كتابا  ،كقاؿ اإلماـ أبك بكر أحمد بف الحسيف
الزنادقة ،
كصنؼ فيو ن
البييقي  :ىذه القصة غير ثابتة مف جية النقؿ  ،ثـ قاؿ  :ركاة ىذه القصة

مطعكنكف  ،كركل البخارم في صحيحو أنَّو عميو السبلـ ق أر سكرة النجـ ،
كسجد فييا المسممكف كالمشرككف كالجف كاإلنس  ،كليس فييا ذكر الغرانيؽ ،

كركم ىذا الحديث مف طرؽ كثيرة  ،كليس فييا البتة ذكر الغرانيؽ))

(ِ)

فاإللقاء لـ يكف في قراءة الرسكؿ صمى ا﵀ عميو  ،كاَّنما كاف في

تمنيو ؛ كالتمني يعّْرؼ في اآلية َّ
ّْ
بأنو تمني الخاطر كالقمب  ،فيككف معنى
(إال إً ىذا تىمَّنى أىٍلقىى َّ
اف ًفي أ ٍيمنًيَّتً ًو) إذا َّ
تمنى بعض ما
قكلو تعالى ٌ :
الش ٍيطى ي
ى

(ُ ) ينظر  :البحر المحيط ألبي حياف األندلسي ٔ ّْٔ/كفتح القدير لمشػككاني ّّٕٓ/
كالمباب في عمكـ الكتاب البف عادؿ الدمشقي ُُِِْ-ُُِ/
(ِ ) المباب في عمكـ الكتاب ُُُْٖ-ُُٕ/
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َّ
يتمناه مف األمكر كسكس إليو الشيطاف بالباطؿ  ،كيدعكه إلى ما ال ينبغي ،

ثـ َّ
إف ا﵀ ينسخ ذلؾ كيبطمو كييديو إلى ترؾ االلتفات إلى كسكستو  ،أم :
َّ

مقرنبا إلى ا﵀ ألقى الشيطاف في فكره ما يخالفو  ،فرجع إلى ا﵀
إذا أراد ن
فعبل ٌ
في ذلؾ  ،فيككف معنى قكلو تعالى ( :إً ىذا تى ىمنَّى) ىك كقكلو تعالى ( :إً َّف
ًَّ
َّ
الش ٍيطى ً
اف تى ىذ َّك يركٍا فىًإ ىذا يىـ
ؼ ّْم ىف
يف اتَّقىكٍا إً ىذا ىمسَّيي ٍـ طىائً ه
الذ ى
ً
كف){األعراؼ  }َُِ :كقكلو تعالى ( :كًا َّما ىي ىنزىغَّن ىؾ ًم ىف َّ
الش ٍيطى ً
اف ىن ٍزغه
ُّم ٍبص ير ى
ى
ً
ً
فى ٍ ً ً َّ ً ً
يـ){فصمت  }ّٔ :كحاصؿ البحث َّ
أف
استىع ٍذ بالمو إَّنوي يى ىك السَّميعي اٍل ىعم ي
الغرض مف ىذه اآلية َّ
أف الرسؿ الذيف أرسميـ ا﵀ كاف عصميـ عف الخطأ
في تبميغ ما أنزؿ عمييـ  ،فمـ يعصميـ عف جكاز السيك ككسكسة الشيطاف ،
(ُ)

بؿ حاليـ في ذلؾ كحاؿ سائر البشر

((كيجكز أف يككف المعنى َّ
أف النبي

إذا َّ
كتمنى حصكؿ
تمنى ىى ٍدم قكمو  ،أك حرص عمى ذلؾ فمقي منيـ العناد ٌ ،
ىداىـ بكؿ كسيمة ألقى الشيطاف في نفس النبي خاطر اليأس مف ىداىـ
عسى أف يقصر النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ مف حرصو  ،أك أف يضجره ،

كىي خكاطر تمكح في النفس  ،كلكف العصمة تعترضيا  ،فبل يمبث ذلؾ

الخاطر أف ينقشع  ،كيرسخ في نفس الرسكؿ ما يكمٌؼ بو مف الدأب عمى

ممك نحا إلى
الدعكة كالحرص عمى الرشد  ،فيككف معنى اآلية عمى ىذا الكجو ّْ
ت أىف تىٍبتى ًغ ىي ىنفىقنا ًفي
استى ى
ط ٍع ى
اف ىكيب ىر ىعمى ٍي ىؾ إً ٍع ىر ي
(كًاف ىك ى
اضيي ٍـ فىًإ ًف ٍ
قكلو تعالى  :ى
َّ ً
األ ٍىر ً
َّماء فىتىأٍتًىيييـ بً ىآي وة ىكلى ٍك ىشاء المٌوي لى ىج ىم ىعيي ٍـ ىعمىى اٍليي ىدل فىبلى
ض أ ٍىك يسم نما في الس ى
(ِ)
ًً
تى يك ى ً
يف){األنعاـ ))}ّٓ :
كن َّف م ىف اٍل ىجاىم ى
فقد انتيى تحقيؽ المحققيف مف العمماء إلى َّ
أف ركاية الغرانيؽ كذب
كافتراء  ،كأنَّو مف كضع الزنادقة  ،ك َّ
طعنا بعصمة النبي صمى ا﵀
أف فيو ن

(ُ ) ينظر  :المباب في عمكـ الكتاب ُُِْْ-ُِّ/
(ِ ) التحرير كالتنكير ُُِٕٔ/
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عميو كسمـ  ،كبكتاب ا﵀ المنزؿ عمى قمبو  ،كىذه الركاية جاءت مف جعؿ
(إال إً ىذا تىمنَّى أىٍلقىى َّ
اف ًفي
الش ٍي ى
القراءة كجيا لمتمني كاألمنية في قكلو تعالى ٌ :
ط ي
ى
أ ٍيمنًيَّتً ًو) فجعؿ القراءة كجينا لمتمني  ،يفيد إثبات ىذا الطعف ؛ َّ
ألف إثبات كجو
لمفظ يفيد إثبات معناه عمى سبيؿ القطع كالتعييف .

كيحدث
يتمناه المرء في قمبو مف أمكر ،
ٌ
التمني ىك ما ٌ
أف ٌ
فقد ٌ
تبيف ٌ
كيتخمنيا  ،كىذا ىك معناه أينما كرد في المغة
يتصكرىا
بيا نفسو حسبما
ٌ
ٌ

أما األكجو المنسكبة إليو فيي مختمقة بطريقتيف  :بطريقة
كالقرآف الكريـ ٌ ،
جعمو بمعاني مرادفاتو  ،كبطريقة جعمو بمعاني ما قيؿ .
٘-التنزيؿ  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير التنزيؿ عمى تسعة أكجو :

فكجو منيا  ،التنزيؿ  ،يعني  :القكؿ  ،قكلو تعالى في سكرة األنعاـ :
اؿ ىسأ ً
زؿ المٌوي){األنعاـ  }ّٗ :يعني  :سأقكؿ مثؿ ما
ينزيؿ ًم ٍث ىؿ ىما أ ىىن ى
(ك ىمف قى ى
ى
نزي يؿ اٍل ًكتى ً
اب ًم ىف المَّ ًو اٍل ىع ًز ً
قاؿ ا﵀ تعالى  ،مثميا في سكرة الزمر ( :تى ً
يز
اٍل ىح ًك ًيـ){الزمر }ُ :

كالكجو الثاني  ،أنزلنا يعني  :خمقنا  ،قكلو تعالى في سكرة الحديد :
ً
ىنزٍل ىنا اٍلحًد ى ً ً
يد ك ىم ىن ًافعي لًمنَّ ً
اس){الحديد  }ِٓ :يعني  :خمقنا
(كأ ى
ى
يد فيو ىبأ ه
ٍس ىشد ه ى
ى
الحديد
كالكجو الثالث  ،اإلنزاؿ  :إنزاؿ المطر مف السماء  ،قكلو تعالى :

ً
َّماء ىماء ُّم ىب ىارنكا){ؽ }ٗ :
(كىن َّزٍل ىنا م ىف الس ى
ى
كالكجو الرابع  ،التنزيؿ يعني  :البياف  ،قكلو تعالى في سكرة بني
الن ً
اس ىعمىى يم ٍك وث ىكىن َّزٍل ىناهي تى ً
(كقي ٍرآنان فى ىرٍق ىناهي لًتى ٍق ىأرىهي ىعمىى َّ
نزيبلن){اإلسراء :
إسرائيؿ  :ى
تبيينا
َُٔ} أم  :كبيَّنَّاه ن
كالكجو الخامس  ، :التنزيؿ بمعنى اإلىباط  ،قكلو تعالى في سكرة
ىنت ىخ ٍي ير اٍل يم ً
بأً
(كيقؿ َّر ّْ
يف){المؤمنكف :
ىنزٍلنًي يم ىن
نزال ُّم ىب ىارنكا ىكأ ى
نزلً ى
(المؤمنكف)  :ى
ِٗ} أم  :اىبطني ميبطنا مبارنكا  ،يعني  :مف السفينة إلى األرض
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كالكجو السادس  ،النزؿ  :الثكاب  ،قكلو تعالى في سكرة الصافات :
الزقُّ ً
(أى ىذلً ىؾ ىخ ٍيهر ُّن ينزال أ ٍىـ ىش ىج ىرةي َّ
كـ){الصافات }ِٔ :يعني  :ثك نابا
كالكجو السابع  ،التنزيؿ بمعنى  :اإلرساؿ  ،فذلؾ قكلو تعالى في
ألنز ىؿ ىمبلئً ىكةن){فصمت  }ُْ :أم  :ألرسؿ
(كلى ٍك ىشاء المَّوي ى
سكر حـ السجدة  :ى
ألنز ىؿ ىمبلئً ىكةن){المؤمنكف }ِْ :
(كلى ٍك ىشاء المَّوي ى
رسبلن مف المبلئكة ى
(كلى ٍك
كالكجو الثامف  ،نزؿ  :بسط  ،قكلو تعالى في سكرة حـ عسؽ  :ى
ً
الرٍز ى ً ً ً ً
األر ً
ض ىكلى ًكف يي ىنّْزيؿ بًقى ىد ور َّما ىي ىشاء إًَّنوي بً ًع ىب ًاد ًه
ط المَّوي ّْ
ىب ىس ى
ؽ لع ىباده لىىب ىغ ٍكا في ٍ
ىخبًير ب ً
ص هير){الشكرل }ِٕ :
ه ى
(ن ىز ىؿ بً ًو
كالكجو التاسع  ،التنزيؿ  ،يعني  :التعميـ  ،قكلو تعالى  :ى

ً
األميف {ُّٗ} عمىى ىقٍمبً ىؾ لًتى يك ً
الركح ً
يف){الشغراء }ُْٗ-ُّٗ :
ى
ُّ ي
كف م ىف اٍل يمنذ ًر ى
ى
ي
َّ
اب
(ك ىىػ ىذا ًكتى ه
أم  :عمـ جبريؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،ككقكلو تعالى  :ى
(ٔ)
ىنزٍل ىناهي){األنعاـ {}ِٗ :األنعاـ  }ُٓٓ :أم  :عممناه ))
أى
قاؿ ابف فارس (( :النكف كالزاء كالبلـ كممة صحيحة تدؿ عمى ىبكط

شيء ككقكعو  ،كنزؿ عف دابتو نزكنال  ،كنزؿ المطر مف السماء نزكالن ...
الن يزؿ  :ما ييييَّأ لمنزيؿ)) (ٕ ) كقاؿ الراغب (( :النزكؿ في األصؿ ىك
كي
انحطاط مف عمك  ...كانزاؿ ا﵀ تعالى نً ىع ىمو كنًقى ىمو كاعطاؤىـ ٌإياىا  ،كذلؾ
إما بإنزاؿ الشيء نفسو كإنزاؿ القرآف  ،كا َّما بإنزاؿ أسبابو  ...كالفرؽ بيف
َّ

فرقنا كمرة بعد أخرل ...
اإلنزاؿ كالتنزيؿ
ُّ
يختص بالمكضع الذم يشير إنزالو يم َّ
ً
و
و
كقكلو تعالى ( :إًَّنا أ ى ً
يف){الفرقاف  }ّ :كقكلو
ىنزٍل ىناهي في لىٍيمىة ُّم ىب ىارىكة إًَّنا يكَّنا يمنذ ًر ى
تعالى  ( :ىشير رمضاف الًَّذم أ ً ً ً
آف){البقرة  }ُٖٓ :كقكلو تعالى :
ينز ىؿ فيو اٍلقي ٍر ي
ٍي ى ى ى ى
ى
ص لفظ اإلنزاؿ دكف التنزيؿ ؛
ىنزٍل ىناهي ًفي لىٍيمى ًة اٍلقى ٍد ًر){القدر  }ُ :كاَّنما يخ َّ
(إًَّنا أ ى
(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ُّٖ
(ِ ) مقاييس المغة ص ْٖٖٗٗٓ-
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م َّ
أف القرآف
لما يرًك ى
فنجما  ...قاؿ تعالى
ن
ً
ً
ّْم ٍف ىخ ٍش ىية المَّو ىكتًٍم ىؾ
ار لرأيتو
خكلناؾ مرنا
خكلناه مرة  ،ما َّ
كلـ يقؿ  :لك َّنزلنا  ،تنبيينا َّأنو لك َّ
(ٔ)
النزؿ  :ما يي ُّ
خاشعا  ...ك ُّ
عد لمنازؿ مف زاد))
ن

نجما
نزؿ دفعة كاحدة إلى السماء الدنيا  ،ثـ نزؿ ن
ً
و َّ
ص ّْد نعا
( :لى ٍك أ ى
ىنزٍل ىنا ىى ىذا اٍلقي ٍر ى
آف ىعمىى ىجىبؿ ل ىأرٍىيتىوي ىخاش نعا ُّمتى ى
ض ًربيا لً َّمن ً َّ
كف){الحشر }ُِ :
اس لى ىعميي ٍـ ىيتىفى َّك ير ى
ٍ
األمثىا يؿ ىن ٍ ي ى

جعؿ الدامغاني اإلنزاؿ في الكجو األكؿ بمعنى القكؿ في قكلو
اؿ ىسأ ً
زؿ المٌوي) كىذا الكجو مرتبط بقكلو تعالى :
ينزيؿ ًم ٍث ىؿ ىما أ ىىن ى
(ك ىمف قى ى
تعالى  :ى
طفىةن ًفي قى ىروار َّم ًك و
اف ًمف يسبللى وة ّْمف ًط و
يف
(كلىقى ٍد ىخمى ٍق ىنا
يف {ُِ} ثيَّـ ىج ىعٍم ىناهي ين ٍ
األنس ى
ى
ى
ً
{ُّ} ثيَّـ ىخمى ٍق ىنا ُّ
اما
الن ٍ
ض ىغةن فى ىخمى ٍق ىنا اٍل يم ٍ
طفىةى ىعمىقىةن فى ىخمى ٍق ىنا اٍل ىعمىقىةى يم ٍ
ض ىغةى عظى ن
ً
ىح ىس يف
اـ لى ٍح نما ثيَّـ أىن ىشأ ىٍناهي ىخٍمقنا ى
آخ ىر فىتىىب ىار ىؾ المَّوي أ ٍ
فى ىك ىس ٍكىنا اٍلعظى ى
ًً
يف){المؤمنكف }ُْ-ُِ :
اٍل ىخالق ى
اؿ ىسأ ً
جاء في كتب التفسير َّ
ينزيؿ ًم ٍث ىؿ ىما
(ك ىمف قى ى
أف قكلو تعالى  :ى
زؿ المٌوي) نزؿ في عبد ا﵀ بف سعد بف أبي سرح  ،كاف قد تكمـ في اإلسبلـ
أ ىىن ى
شيئا  ،فمما نزلت
 ،فدعاه رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ذات يكـ يكتب لو ن
اف ًمف يسبللى وة ّْمف ًط و
يف) أمبلىا
(كلىقى ٍد ىخمى ٍق ىنا
األنس ى
ى
اآلية في سكرة (المؤمنكف)  :ى
آخ ىر) عجب عبد ا﵀ بف
عميو َّ ،
فمما انتيى إلى قكلو تعالى ( :ثيَّـ أىن ىشأ ىٍناهي ىخٍمقنا ى
أبي سرح في تفصيؿ ا﵀ لخمؽ اإلنساف  ،فقاؿ مف تمقاء نفسو  :فتبارؾ ا﵀
أحسف الخالقيف  ،فقاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ  :ىكذا أ ً
عمي
ينزلت َّ
فاكتبيا  ،أم َّ :
ؾ عبد ا﵀
أف قكؿ بف أبي سرح كافؽ قكؿ ا﵀ سبحانو  ،فش ٌ

(ُ ) المفػػردات ص َُٓ ُِٓ-كينظػػر  :عمػػدة الحفػػاظ لمحمبػػي ْ ُٔٔ-ُّٔ/كبصػػائر
ذكم التمييز ُْٓ-ّٗ/
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إلي كما أكحي إليو  ،كلئف
حينئذ  ،كقاؿ  :لئف كاف محمد صادقنا لقد أكحي َّ
(ٔ)
قمت كما قاؿ
كاذبا  ،فقد ي
كاف ن
(سأ ً
زؿ المٌوي) يعني اإلنزاؿ
ينزيؿ ًم ٍث ىؿ ىما أ ىىن ى
كاإلنزاؿ في قكلو تعالى  :ى
بعينو كال يصح جعمو بمعنى القكؿ ؛ َّ
ألف ابف أبي سرح استعمؿ لقظ القكؿ
كلـ يستعمؿ لفظ اإلنزاؿ  ،يضاؼ إلى ذلؾ َّأنو أسند فاعؿ قاؿ إلى محمد
قمت كما قاؿ ،
صمى ا﵀ عميو كلـ يسنده إلى ا﵀ سبحانو  ،فقكلو  :فقد ي
قمت كما قاؿ محمد  ،كليذا ين ًسب إليو َّأنو قاؿ (( :أنا أنزؿ مثؿ
يعني  :فقد ي

ما أنزؿ ا﵀)) (ٕ) قاؿ ذلؾ بعد أف ((لحؽ بمكة مر ِّ
تدا))
(سأ ً
كما َّ
تخص عبد ا﵀ بف
زؿ المٌوي) لـ
َّ
ينزيؿ ًم ٍث ىؿ ىما أ ىىن ى
أف قكلو تعالى  :ى
أبي سرح  ،فقد جاءت عامة تحكي ك ٌؿ ىمف ادعى ادعاءه  ،قاؿ الطبرم :
(ٖ)

((كأكلى األقكاؿ في ذلؾ عندم بالصكاب أف يقاؿ َّ :
ظمى يـ
(ك ىم ٍف أى ٍ
إف ا﵀ قاؿ  :ى
اؿ
اؿ أ ٍيك ًح ىي إًلى َّي ىكلى ٍـ ييك ىح إًلى ٍي ًو ىش ٍي هء ىك ىمف قى ى
ًم َّم ًف ا ٍفتىىرل ىعمىى المٌ ًو ىكًذنبا أ ٍىك قى ى
ىسأ ً
األمة َّ
أف ابف أبي سرح كاف
زؿ المٌوي) كال تمانع بيف عمماء َّ
ينزيؿ ًم ٍث ىؿ ىما أ ىىن ى

قمت مثؿ ما قاؿ محمد  ...ككذلؾ ال خبلؼ بيف الجميع
ممف قاؿ ّْ :إني قد ي
َّ
َّ
كذبا َّأنو بعثيما نبيي ٍَّيف  ،كقاؿ
نسي الكذ ىاب ٍي ًف ادعيا عمى ا﵀ ن
أف مسيممة كالع ٌ
كؿ كاحد منيما َّ :
إف ا﵀ أكحي إليو  ،كىك كاذب في قيمو  ،فإذا كاف ذلؾ

(ُ ) ينظ ػػر  :أس ػػباب الن ػػزكؿ لمكاح ػػدم ص ُِّ كالكش ػػاؼ لمزمخش ػػرم ِ َّْْْ/كزاد
المسػ ػػير البػ ػػف الجػ ػػكزم ّ ٔٔ/كالجػ ػػامع ألحك ػ ػػاـ الق ػ ػرآف لمقرطب ػ ػػي ٕ َّ/كأن ػ ػكار التنزي ػ ػػؿ
لمبيضاكم ُِّٕ/
(ِ ) المحرر الكجيز البف عطية ِِِّ/
(ّ ) المصدر نقسو ِِِّ/
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كقائبل في
كذبا
ن
كذلؾ فقد دخؿ في ىذه اآلية كؿ مف كاف مختمقنا عمى ا﵀ ن
(ٔ)
ذلؾ الزماف كغيره أكحى ا﵀ إليو))
األكليف
كالقرآف الكريـ ليس قكنال فحسب  ،فمك كاف كذلؾ لما أعجز َّ
كاآلخريف ؛ َّ
ألنو قد يكافؽ قكؿ البشر قكؿ ا﵀ في مكاضع معيَّنة كما كافؽ
قكؿ ابف أبي سرح قكؿ ا﵀ في النص المذككر  ،ككما كافؽ قكؿ عمر بف

الخطاب رضي ا﵀ قكؿ ا﵀ في عدة مكاضع  ،فقد أخرج الشيخاف عف عمر

قاؿ  :كافقت ربي في ثبلث  :قمت  :يا رسكؿ ا﵀  :لك اتخذنا مف مقاـ
ً ً ً
إبراىيـ مصمى  ،فنزلت (اآلية) ً ً َّ :
صمِّى) [البقرة :
يـ يم ى
(كاتخ يذكٍا مف َّمقىاـ إ ٍب ىراى ى
ى
البر كالفاجر فمك أمر َّ
تيف يحتجبف
ِٓ] كقمت يا رسكؿ ا﵀ يدخؿ عمى نسائؾ ٌ
فنزلت آية الحجاب كاجتمع نساء النبي ( )في الغيرة  ،فقمت  :عسى ربو

منكف فنزلت كذلؾ  ،أم :نزؿ قكلو تعالى
اجا نا
خيرٌ ٌ
إف طمقكف أف يبدلو أزك ن
طمَّقى يك َّف أىف
مكافقا لقكؿ عمر ( )بالمفظ نفسو .قاؿ ا﵀ تعالى  ىع ىسى ىربُّوي إًف ى
ً
كلما سمع عمر رضي ا﵀ عنو حديث
اجا ىخ ٍي نار ّْمن يك َّف[ التحريـَّ ]ٓ :
يي ٍبدلىوي أ ٍىزىك ن
اإلفؾ في عائشة رضي ا﵀ عنيا  ،حتى خاض فييا الخائضكف  ،قاؿ :
س ٍبح ىان ىؾ ى ىذا بيتى ه ً
يـ  ،فنزلت آية براءتيا كفييا عبارة عمر بالمفظ نفسو
ي ى
ى يٍ
اف ىعظ ه
ً
كف لىىنا أىف نَّتى ىكمَّ ىـ بًيى ىذا يس ٍب ىح ىان ىؾ ىى ىذا
(كلى ٍكال إً ٍذ ىسم ٍعتي يمكهي يقٍمتيـ َّما ىي يك ي
قاؿ ا﵀ تعالى :ى
بيتى ه ً
يـ) [األحزاب  ]ُٔ :أم َّ :أنو كاف ينبغي لمف خاض في ىذا
يٍ
اف ىعظ ه
االمر أف يرل الرأم الذم رآه عمر  ،كأف يقكؿ العبارة التي تمفظ بيا عمر
كىي (سبحانؾ ىذا بيتاف عظيـ).

قاؿ الحمبي (( :كقكلو ً
(مثٍ ىؿ) يجكز فيو كجياف  ،أحدىما َّ :أنو
منصكب عمى المفعكؿ بو  ،أم  :سأنزؿ قرنآنا مثؿ ما أنزؿ ا﵀  ،ك(ما) عمى
ىذا مكصكلة اسمية  ،أك نكرة مكصكفة  ،أم  :مثؿ الذم أنزلو ا﵀  ،أك مثؿ

(ُ ) جامع البياف ُّٕٕ-ُّٔ/
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شيء أنزلو  ،كالثاني  :أف يككف نعتنا لمصدر محذكؼ تقديره  :سأنزؿ إنزناال
مثؿ ما أنزؿ ا﵀  ،ك(ما) عمى ىذا مصدرية  ،أم  :مثؿ إنزاؿ ا﵀)) (ٔ) فمك

قميبل  ،لتبيَّف لؾ أنَّو ليس المراد مف اإلنزاؿ معنى القكؿ ،
َّ
تأممت سياؽ اآلية ن
ألف القائؿ ما أراد أف َّ
بؿ اإلنزاؿ بعينو ؛ َّ
يدعي َّأنو سيقكؿ قكنال قالو ا﵀

سبحانو  ،كاَّنما أراد أف َّ
يدعي أف يينزؿ قرنآنا مثؿ قرآف ا﵀ المنزؿ عمى محمد
صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،أف يينزؿ مثؿ ىذا الكتاب كما فيو مف سكر كآيات ،

كما فيو مف أسرار كاعجاز في كؿ المياديف  ،كما فيو مف فصاحة كببلغة
كما فيو مف حكـ كأحكاـ  ،كتعاليـ كمناىج كشرائع .

ككذلؾ جعؿ الننزيؿ في الكجو األكؿ بمعنى القكؿ في قكلو تعالى
ىنزٍل ىنا إًلى ٍي ى ً
نزي يؿ اٍل ًكتى ً
اب بًاٍل ىح ّْ
اب ًم ىف المَّ ًو اٍل ىع ًز ً
(تى ً
اعيبًد
يز اٍل ىح ًك ًيـ {ُ} إًَّنا أ ى
ؽ فى ٍ
ؾ اٍلكتى ى
ً
َّ
صا لَّوي ّْ
يف) كيؼ استساغ الدامغاني جعؿ التنزيؿ ىنا بمعنى القكؿ
الد ى
الموى يم ٍخم ن
؟! كيؼ استساغ أف يككف المعنى أك التقدير  :قكؿ الكتاب مف ا﵀ العزيز
الحكيـ ؟! فيك مذىب بعيد ال يبلئـ فصاحة القرآف الكريـ  ،لذلؾ لـ أجد مف

كفسركا اآلية
المفسريف مف قاؿ بيذا الكجو  ،بؿ أبقكا التنزيؿ عمى معناه ٌ
بقكليـ  :ىذا تنزيؿ الكتاب مف ا﵀  ،أنزلناه إليؾ (ٕ ) كقاؿ ابف عطية

األندلسي (( :قاؿ المفسركف  :ىك القرآف الكريـ  ،كيظير لي أنَّو اسـ عاـ

لجميع ما تىىن َّزؿ مف عند ا﵀ مف الكتب))

(ٖ)

(ُ ) الػػدر المصػػكف ٓ ُْ/كالمبػػاب البػػف عػػادؿ الدمشػػقي ٖ ِٖٖ/كصػػاحب المبػػاب نقػػؿ
كثير ما ينقػؿ أقكالػو بنصػيا  ،حتػى َّإنػو أفػرغ كتػاب الػدر المصػكف
نصا  ،كىك نا
قكؿ الحمبي َّ
بنصو في لبابو  ،كمف دكف أف ينسبو إليو  ،كلـ يشر المحققاف إلى ىذه القضية
كمو ّْ

(ِ ) ينظر  :الكسيط لمكاحدم ّ ٓٔٗ/كالكشاؼ ْ َُٔ/كالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبػي
ُُٕٓٔ/
(ّ ) المحرر الكجيز ُْٕٓ/
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كجعؿ اإلنزاؿ في الكجو الثاني بمعنى  :خمقنا  ،في قكلو تعالى في
ً
ىنزٍل ىنا اٍلحًد ى ً ً
يد ك ىم ىن ًافعي ًل َّمن ً
اس){الحديد }ِٓ :
(كأ ى
ى
يد فيو ىبأ ه
ٍس ىشد ه ى
سكرة الحديد  :ى
كالفرؽ ظاىر بيف أنزلنا كخمقنا ؛ لذلؾ ذىب جميكر المفسريف إلى َّ
أف المراد
مف اإلنزاؿ ىنا اإلنزاؿ بعينو  ،فذكركا في تفسير ىذه اآلية َّ
أف ا﵀ سبحانو
أنزؿ مف السماء مع آدـ أربع بركات  :الحديد كالنار كالماء كالممح  ،ك َّأنو
(ٔ)

المسف  ،كالمطرقة  ،كال ىكمىبتيف
كالسنداف  ،ك ٌ
سبحانو أنزؿ معو آالت حديدية ٌ
فالمشيكر كالراجح َّ
أف المراد مف اإلنزاؿ اإلنزاؿ بعينو فجعمو بمعنى
الخمؽ  ،أم  :بالمعنى المرجكح كغير المشيكر  ،ثـ تعيينو كالقطع بو في

باب الكجكه يعني التعمد بحجب القكؿ الراجح كالمشيكر  ،بؿ يعني االدعاء
بعدـ كجكد قكؿ آخر  ،كىذه الطريقة في اختبلؽ الكجكه إف لـ تدخؿ في باب

التحريؼ َّ ،
فإنيا تدخؿ في باب الخيانة العممية في التفسير  ،حتى الذم
أجاز أف يككف اإلنزاؿ بمعنى الخمؽ فقد فيسّْر ىذا الكجو عمى أنَّو ((تفسير
يبلزـ الشيء ؛ َّ
فإف كؿ مخمكؽ يم ىن َّزؿ باعتبار ثبكتو في المكح المحفكظ كتقديره
(ٕ)

مكجكدا حيث ما ثبت فيو))
ن
كقضية إنزاؿ الحديد مف السماء أثبتيا العمـ حديثنا  ،فقد ((كشؼ
عمماء الجيكلكجيا أف ّٓ %مف مككنات األرض مف الحديد  ،كثبت عندىـ

َّ
أف أصؿ الحديد مف مخمفات الشيب كالنيازؾ التي تتساقط مف الفضاء
الخارجي عمى األرض  ،حيث تتساقط عمى األرض في كؿ سنة آالؼ
النيازؾ التي قد يزف بعضيا عشرات األطناف  ،كقد تـ اكتشاؼ بعضيا في

(ُ ) ينظػػر  :معػػاني القػرآف لمفػراء ّ ُْ/كجػػامع البيػػاف لمطبػػرم ِٕ ِٕٓ/كمعػػاني القػرآف
كاع ارب ػػو لمزج ػػاج ٓ َُِ/كالكس ػػيط لمكاح ػػدم ْ ِّٓ/كالكش ػػاؼ ْ ْٖٔ/كالج ػػامع ألحك ػػاـ
القرآف لمقرطبي ََُِٕ/
(ِ ) ركح المعاني لآللكسي ُُْٖٖ/
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استراليا كأمريكا  ،كىذا يعني أف الحديد لـ يكف مف قبؿ في األرض  ،بؿ قد

تـ إنزالو مف السماء ،كلـ يدرؾ العمماء ىذه الحقيقة إال حديثنا  ،كقد سبقيـ
ً
ىنزٍل ىنا اٍلحًد ى ً ً
يد ك ىم ىن ًافعي لً َّمن ً
اس)
(كأ ى
ى
يد فيو ىبأ ه
ٍس ىشد ه ى
في ذلؾ القرآف .قاؿ ا﵀ تعالى :ى
(ٔ)
[الحديد))]ِٓ:
فإنزاؿ الحديد كما جاء في اآلية المذككرة يعني اإلنزاؿ بعينو  ،كجعمو

بمعنى الخمؽ تحريؼ لداللتو  ،كىدـ لما في ىذه اآلية مف إعجاز

كجع ىؿ اإلنزاؿ في الكجو الثالث يعني إنزاؿ المطر مف السماء  ،في
ى
ً
َّماء ىماء ُّم ىب ىارنكا) كىك اإلنزاؿ بعينو
(كىن َّزٍل ىنا م ىف الس ى
قكلو تعالى  :ى
كجعؿ التنزيؿ في الكجو الرابع  ،التنزيؿ بمعنى البياف  ،في قكلو
ى
الن ً
اس ىعمىى يم ٍك وث ىكىن َّزٍل ىناهي تى ً
(كقي ٍرآنان فى ىرٍق ىناهي لًتى ٍق ىأرىهي ىعمىى َّ
نزيبلن) كقد تقدـ
تعالى  :ى

قكؿ الراغب في داللة التنزيؿ كالفرؽ بينو كبيف اإلنزاؿ َّ
أف التنزيؿ يعني
ىنزٍل ىناهي ًفي لىٍيمى وة ُّم ىب ىارىك وة
((إنزالو يم َّ
فرقنا كمرة بعد أخرل  ...كقكلو تعالى ( :إًَّنا أ ى
ينز ىؿ ًف ً
إًَّنا يكَّنا م ًنذ ًريف){الفرقاف  }ّ :كقكلو تعالى  ( :ىشير رمض ًَّ
م أً
يو
ٍي ى ى ى ى
ي ى
اف الذ ى
ىنزٍل ىناهي ًفي لىٍيمى ًة اٍلقى ٍد ًر){القدر }ُ :
آف){البقرة  }ُٖٓ :كقكلو تعالى ( :إًنَّا أ ى
اٍلقي ٍر ي
م َّ
أف القرآف نزؿ دفعة كاحدة إلى
كاَّنما يخ َّ
ص لفظ اإلنزاؿ دكف التنزيؿ ؛ لما يرًك ى
(ٕ )

كبيذا المعنى فسَّر المفسركف قكلو

فنجما))
نجما
ن
السماء الدنيا  ،ثـ نزؿ ن
نزيبلن) قاؿ الطبرم (( :كقكلو تعالى  ( :ىكىن َّزٍل ىناهي تى ً
تعالى  ( :ىكىن َّزٍل ىناهي تى ً
نزيبلن) يقكؿ
شيئا بعد شيء)) (ٖ) كقاؿ الكاحدم في
تعالى ذكره َّ :
فرقنا تنزيمو  ،كأنزلناه ن

(ُ ) إعج ػػاز القػ ػرآف الكػ ػريـ لممؤل ػػؼ ص َُُ كينظ ػػر  :المكس ػػكعة الذىبي ػػة ف ػػي إعج ػػاز
القرآف الكريـ لمدكتكر مصطفى أحد متكلي ص َِٔ
(ِ ) المفػػردات ص َُٓ ُِٓ-كينظػػر  :عمػػدة الحفػػاظ لمحمبػػي ْ ُٔٔ-ُّٔ/كبصػػائر
ذكم التمييز ُْٓ-ّٗ/
(ّ ) جامع البياف َُِٓٔ/
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(ٔ)

كقاؿ القرطبي (( :أم :

كشيئا بعد شيء))
((نجكما بعد نجكـ
تفسيره :
ن
ن
( ٕ)
نجما بعد نجـ  ،كلك أيخذكا بجميع الفرائض في كقت كاحد لنفركا))
أنزلناه ن

فيذا معنى تنزيؿ القرآف فأيف ىك مف معنى البياف ؟! فجعمو بمعناه تحريؼ
ظاىر لمعياف  ،كىدـ لممعنى المراد

كج ىع ىؿ اإلنزاؿ فػي الكجػو الخػامس بمعنػى اإلىبػاط
اإلنزاؿ واإلىباط  :ى
بأً
(كيقػؿ َّر ّْ
يف) كبػػيف
ىنزٍلنًػػي يمن ىن
ػزال ُّم ىب ىارنكػػا ىكأىن ى
ػت ىخ ٍيػ يػر اٍل يمن ًػزلً ى
 ،فػي قكلػو تعػػالى  :ى
اإلنػزاؿ  ،كاإلىبػػاط  ،فػػرؽ فػػي الداللػػة كاف كػػاف مرادفنػػا لػػو  ،كمتحػ نػدا معػػو فػػي
المعنى العاـ  ،أم َّ :
أف لكؿ منيمػا معنػى خاصِّػا بػو  ،كىػك المعنػى المقصػكد
فػػي الق ػرآف الك ػريـ  ،قػػاؿ ال ارغػػب (( :اليبػػكط  :االنحػػدار عمػػى سػػبيؿ القيػػر ،

كيبكط الحجر  ...كاذا اسػتعمؿ فػي اإلنسػاف فعمػى سػبيؿ االسػتخفاؼ بخػبلؼ

اإلنػزاؿ ؛ فػ َّ
ػإف اإلنػزاؿ ذكػره تعػػالى فػػي األشػػياء التػػي َّنبػػو عمػػى شػرفيا  ،كػػإنزاؿ
المبلئكة كالقرآف كالمطر كغير ذلؾ  ،كاليبط يذ ًكر حيث نبَّو عمػى الغ ّْ
ػض نحػك

ض ػ يك ٍـ لًػ ىػب ٍع و
ض ىعػ يػد ّّك ىكلى يك ٍـ){البق ػرة  }ّٔ :كقكلػػو
(كيقٍم ىنػػا ٍ
اىبًطي ػكٍا ىب ٍع ي
قكلػػو تعػػالى  :ى
ػاىبً ٍ ً
ػؾ ًم ػ ىػف
ػاخ يرٍج إًَّن ػ ى
ػكف لى ػ ى
تع ػػالى ( :قى ػ ى
ػؾ أىف تىتى ىكَّب ػ ىػر ًفييى ػػا فى ػ ٍ
ػاؿ فى ػ ٍ
ط م ٍنيى ػػا فى ىم ػػا ىي يك ػ ي
ً
ً
ص انر فىًإ َّف لى يكـ َّما ىسػأىٍلتي ٍـ
يف){األعراؼ  }ُّ :كقكلو تعالى ٍ :
الصَّاغ ًر ى
(اىبًطيكٍا م ٍ
ّْ َّ
ضػ و
ػب ّْمػ ىػف المَّػ ًػو){البقرة  }ُٔ :كلػػيس
ضػ ًػرىب ٍ
ػآؤٍكٍا بً ىغ ى
ىك ي
ت ىعمىػ ٍػي ًي يـ الذل ػةي ىكاٍل ىم ٍس ػ ىك ىنةي ىكىبػ ي
فػػي قكلػػو (فى ػًإ َّف لى يكػػـ َّمػػا ىس ػأىٍلتي ٍـ) تعظػػيـ كتش ػريؼ ؛ أال تػػرل َّأنػػو تعػػالى قػػاؿ :
ّْ َّ
ضػ و
ػب ّْمػ ىػف المَّػ ًػو) كقػػاؿ جػػؿ ثنػػاؤه :
ضػ ًػرىب ٍ
ػآؤٍكٍا بً ىغ ى
(ك ي
ت ىعمىػ ٍػي ًي يـ الذل ػةي ىكاٍل ىم ٍس ػ ىك ىنةي ىكىبػ ي
ى
(ّ)
ً
ً
اىبًطيكٍا م ٍنيىا ىجميعان){البقرة ))}ّٖ :
( يقٍم ىنا ٍ

(ُ ) الكسيط ُِّّ/
(ِ ) الجامع ألحكاـ القرآف َُِّْ/
(ّ ) المفردات ص ُٔٓ كينظر  :عمدة الحفاظ لمحمبي ِّْٖ/
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كىناؾ فرؽ آخر  ،كىك َّ
((أف اليبكط نزكؿ يعقبو إقامة  ،كمف ثىَّـ قيؿ
ً
صػ انر) كقكلػو
 :ىبطنا مكاف كذا  ،أم  :نزلناه  ،كمنػو قكلػو تعػالى ٍ :
(اىبًطيػكٍا م ٍ
اىبًطيػكٍا ًم ٍنيىػػا ىج ًميعػان) كمعنػػاه  :انزلػكا األرض لئلقامػػة فييػػا  ،كال
تعػػالى  ( :يقٍم ىنػػا ٍ
(ُ)
يقاؿ  :ىبط األرض ٌإال إذا استقر فييا  ،كيقاؿ  :نزؿ  ،كاف لـ يستقر))
فكيػػؼ تسػ َّػنى لمػػدامغاني أف يجعػػؿ اإلنػزاؿ بمعنػػى اإلىبػػاط  ،كبينيمػػا

ىذا الفرؽ المذككر في الداللة كاالستعماؿ ؟!  ،فجعػؿ اإلنػزاؿ بمعنػى اإلىبػاط

تحريؼ ظاىر .

يضػػاؼ إلػػى مػػا تقػػدـ ذك ػره َّ
أف اإلن ػزاؿ الػػذم جعمػػو الػػدامغاني بمعنػػى
بأً
(كيق ػػؿ َّر ّْ
ػزال
ىنزٍلنً ػػي يمن ػ ىن
اليب ػػكط م ػػف الس ػػفينة إل ػػى األرض ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى  :ى
يف) لػػـ َّ
يعينػػو أىػػؿ التفسػػير  ،قػػاؿ الطبػػرم (( :يقػػكؿ
ُّم ىب ىارنكػػا ىكأىنػ ى
ػت ىخ ٍيػ يػر اٍل يمنػ ًػزلً ى

تعالى ذكره لنبيو نكح عميو السبلـ  ،كقؿ إذا سممؾ ا﵀  ،كأخرجؾ مف الفمؾ ،
بأً
(ر ّْ
يف)  ...كعػػف مجاىػػد
ػت عنيػػا َّ
ىنزٍلنًػػي يمنػ ىن
ػزال ُّم ىب ىارنكػػا ىكأىنػ ى
فنزلػ ى
ػت ىخ ٍيػ يػر اٍل يمنػ ًػزلً ى
عامة قيػ ٌراء
(م ىن
نزال ُّم ىب ىارنكا) قاؿ لنكح حيف نزؿ مف السفينة  ...فقرأتو ٌ
في قكلو  :ي

(ِ)

نزال) بضػػـ المػػيـ كفػػتح ال ػزام  ،بمعنػػى  :أنزلنػػي إنػػز ناال مبارنكػػا))
ػار(م ىن
األمصػ ي
فنػػكح عميػػو السػػبلـ قػػاؿ ( :أ ً
ػزال ُّم ىب ىارنكػػا) بعػػد نزكلػػو مػػف السػػفينة إلػػى
ىنزٍلنًػػي يمنػ ىن
األرض كلػ ػػيس فبػ ػػؿ نزكلػ ػػو  ،كقػ ػػد ذىػ ػػب أكثػ ػػر الق ػ ػراء إلػ ػػى َّ
أف الم ػ ػراد معنػ ػػى

المص ػ ػػدر كل ػ ػػيس اس ػ ػػـ المك ػ ػػاف  ،كالمعن ػ ػػى  :أنزلن ػ ػػي إنػ ػ ػزناال مبارنك ػ ػػا  ،كق ػ ػػاؿ
الزمخشػػرم (( :ثػ َّػـ أم ػره أف يػػدعكه بػػدعاء ىػػك أىػػـ كأنفػػع لػػو  ،كىػػك طمػػب أف
ينزلػػو فػػي السػػفينة أك فػػي األرض عنػػد خركجػػو منيػػا من ػ نزال يبػػارؾ فيػػو كيعطيػػو

(ُ ) الفركؽ المغكية لمعسكرم ص ُّّ
(ِ ) جامع البياف ُِِٓ/
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ػدعاء بالثنػػاء عميػػو المطػػابؽ لمسػػألتو ،
الزيػػادة فػػي خيػػر الػػداريف  ،كأف يشػػفع الػ ى
(ُ)
ىنت ىخ ٍي ير اٍل يم ً
يف)))
(كأ ى
نزلً ى
كىك قكلو تعالى  :ى

كجع ٌؿ النزؿ في الكجو السادس بمعنى الثكاب  ،في قكلو تعالى :
ً
َّ ُّ
الن يزؿ ُّ
كـ) كالمراد مف ُّ
الن يزؿ بعينيا ؛ َّ
ألف
(أى ىذل ىؾ ىخ ٍيهر ُّن ينزال أ ٍىـ ىش ىج ىرةي الزق ى
ييأي لمنزيؿ  ...كقكـ ين يزؿ  :نازلكف)) (ٕ) ُّ
ُّ
((الن يزؿ  :ما يي َّ
فالن يزؿ ال يعني الثكاب ،

يسره
بؿ ما ييييَّأ لمنزيؿ ما يناسبو  ،فإذا كاف مف أىؿ اإليماف يىيّْئ لو ما ٌ
كتقر بو عينو  ،كقكلو تعالى ( :إً َّف الًَّذيف آمينكا كع ًمميكا الصَّالًح ً
ت لىيي ٍـ
ات ىك ىان ٍ
ى
ى ى ىى
ٌ
ً
ً
ً
َّ
ات اٍلف ٍرىد ٍك ً
يف اتَّقى ٍكٍا ىربَّيي ٍـ
ىجَّن ي
س ين ينزال){الكيؼ  }َُٕ :كقكلو تعالى ( :لىك ًف الذ ى

ًً
ً
ً
ند
لىيي ٍـ ىجَّن ه
يف ًفييىا ين يزالن ّْم ٍف ًع ًند المٌ ًو ىك ىما ًع ى
ات تى ٍج ًرم مف تى ٍحتيىا األ ٍىنيى يار ىخالد ى
المٌ ًو ىخ ٍيهر لّْؤل ٍىب ىرًار){آؿ عمراف  }ُٖٗ :كاف كاف النزيؿ مف أىؿ الكفر يىيّْئ لو
ب اٍل ًي ًيـ {ٓٓ} ىى ىذا ين يزلييي ٍـ ىي ٍكىـ
كف يش ٍر ى
ما ييينو  ،كقكلو تعالى ( :فى ىش ًاريب ى
ىما إًف ىك ً
ّْ
الد ً
ّْ
يف
(كأ َّ
اف م ىف اٍل يم ىكذبً ى
ى
يف){الكاقغة  }ٓٔ-ٓٓ :كقكلو تعالى  :ى
ّْ
يف {ِٗ} فىين يزهؿ ّْم ٍف ىح ًم ويـ){الكاقعة }ّٗ-ِٗ :
الضَّال ى
كجعؿ التنزيؿ في الكجو السابع بمعنى  :اإلرساؿ  ،في قكلو تعالى :
ى
ألنز ىؿ ىمبلئً ىكةن) كىذا قكؿ الذيف كفركا بالرسؿ  ،فاستعمؿ القرآف
(كلى ٍك ىشاء المَّوي ى
ى
الكريـ لفظ اإلنزاؿ ؛ َّ
ألف ىذا ما أرادكه  ،فيـ لـ يطمبكا إرساؿ المبلئكة  ،بؿ
إنزاليـ مف السماء  ،ليككف أمرىـ أعظـ ؛ ك َّ
ألنو ال حاجة الستعماؿ لفظ

اإلرساؿ ؛ َّ
ألف المبلئكة ىـ في األصؿ رسؿ ا﵀  ،فأرادكا أف يينزؿ ىمف ىـ
عنده كيدعكا الناس إلى دينو  ،فيذا عندىـ أكلى ًمف إرساؿ ىمف ىـ بشر ،
ىذا إف أراد ا﵀ أف ييدم البشر  ،كمفعكؿ شاء محذكؼ َّ
دؿ عميو السياؽ ،
كالمعنى (( :لك شاء ربنا أف يرسؿ إلينا  ،ألنزؿ مبلئكة مف السماء مرسميف

(ُ ) الكشاؼ َُّٖ/
(ِ ) لساف العرب ُِّْٖ/
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(ٔ)

إلينا))

فجعؿ اإلنزاؿ بمعنى اإلرساؿ تحريؼ لما أراده ا﵀ سبحانو أف يحكيو

عما قالو الذيف كفركا بالرسؿ
يحكيو َّ

كجعؿ التنزيؿ في الكجو الثامف بمعنى البسط  ،في قكلو تعالى في
ى
ً
الرٍز ى ً ً ً ً
األر ً
ض ىكلى ًكف يي ىنّْزيؿ
(كلى ٍك ىب ىسطى المَّوي ّْ
ؽ لع ىباده لىىب ىغ ٍكا في ٍ
سكرة حـ عسؽ  :ى
بًقى ىد ور َّما ي ىشاء إًَّنو بً ًعب ًاد ًه ىخبًير ب ً
ص هير){الشكرل  }ِٕ :كالمراد بقكلو تعالى
ه ى
ي ى
ى
(ي ىنّْزيؿ بًقى ىد ور َّما ىي ىشاء) الرزؽ الذم ينزلو ا﵀ مف السماء مف المكح المحفكظ ،
ي
كما قاؿ تعالى ً :
كف){الذاريات  }ِِ :فإنزاؿ
َّماء ًرٍزقي يك ٍـ ىك ىما تي ى
كع يد ى
(كفي الس ى
ى
الرزؽ مف السماء غير بسطو في األرض  ،فبسط الرزؽ في األرض يككف
بعد إنزالو مف السماء  ،فجعمو بمعناه تحريؼ لداللتو

كجعؿ اإلنزاؿ في الكجو التاسع بمعنى التعميـ  ،في قكلو تعالى :
ى
ً
األميف {ُّٗ} عمىى ىقٍمبً ىؾ لًتى يك ً
الركح ً
ً
يف) أم  :عمٌـ
ى
ى
(ن ىز ىؿ بًو ُّ ي
كف م ىف اٍل يمنذ ًر ى
ى
ي
ىنزٍل ىناهي) كقكلو
اب أ ى
(ك ىىػ ىذا ًكتى ه
جبريؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،كقكلو تعالى  :ى
ىنزٍل ىناهي) أم  :عمَّمناه  ،كىذا كجو اعتباطي  ،ال مسكغ لو
اب أ ى
(ك ىىػ ىذا ًكتى ه
تعالى  :ى
انتياء بتفسير
 ،حتى ّْإني
ي
بدءا بتفسير مقاتؿ ك ن
رجعت إلى كتب التفسير ن
أحدا منيـ قاؿ أك نقؿ َّ
أف اإلنزاؿ ىنا يعني التعميـ  ،فبل
اآللكسي  ،فمـ أجد ن
أدرم مف أيف أتى الدامغاني بيذا الكجو ؟!

أما الكجكه المذككرة كالمنسكبة إليو
فالتنزيؿ يعني التنزيؿ بعينو ٌ ،
يصح منيا كلـ يثبت
فمختمقة جميعيا بطريقة جعمو بمعاني ما قيؿ  ،مما لـ
ٌ

يعينو أىؿ التفسير
 ،كلـ ٌ
-ٙالغيػػػػب  :ذكػ ػػر أىػ ػػؿ الكجػ ػػكه َّ
أف الغيػ ػػب فػ ػػي الق ػ ػرآف الك ػ ػريـ عمػ ػػى
خمسة عشر كجينا :

(ُ ) التحرير كالتنكير ِِٕٓ/
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األكؿ  :الخمػ ػػكة  ،أك ا﵀  ،أك الحسػ ػػاب كالص ػ ػراط  ،كقكلػ ػػو تعػ ػػالى :

َّ ً
ػكف بًاٍل ىغ ٍي ػ ً
ػب){البقرة  }ّ :يعن ػػي  :يخمص ػػكف العم ػػؿ ف ػػي خمػ ػكاتيـ
يف يي ٍؤ ًمين ػ ى
(ال ػػذ ى
خبلؼ المنافقيف الذم يظيركف خبلؼ ما يبطنكف  ،كقيؿ  :ىك البعث .
الثػ ػػاني  :مػ ػػا غػ ػػاب عػ ػػف األبصػ ػػار  ،كقكلػ ػػو تعػ ػػالى  ( :ىعػ ػػالًـ اٍل ىغ ٍيػ ػ ً
ػب
ي
ً
الشي ى ً
َّ
يـ اٍل ىخبً يير){األنعاـ  }ّٕ :أم  :ما غاب كما حضر .
ىك ى
ادة ىك يى ىك اٍل ىحك ي
الثال ػ ػ ػ ػػث  :ال ػ ػ ػ ػػكحي  :كقكل ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػػالى ( :كم ػ ػ ػ ػػا يى ػ ػ ػ ػػك ىعمىػ ػ ػ ػػى اٍل ىغ ٍي ػ ػ ػ ػ ً
ػب
ىى
ى
ظنً و
يف){التككير  }ِْ :أم  :ما ىك عمى الكحي بمتيىـ
بً ى
ال ارب ػ ػػع  ،الغيابػػ ػػة  :الظممػػ ػػة كقكل ػ ػػو س ػ ػػبحانو  ( :ىكأىٍلقيػ ػ ػػكهي ًفػ ػ ػػي ىغ ىي ىابػ ػ ػ ًػة
اٍل يج ّْ
ب){يكسؼ  ))َُ :يعني  :ظممة الجب أك قعره .
الخامس  ،الغيب  :مكت سميماف عميو السبلـ  ،كقكلػو تعػالى  ( :ىفمى َّمػا
ً
َّ
ب ما لىبًثيكا ًفي اٍل ىع ىذ ً
اب اٍل يم ًي ً
يف){سبأ :
ىخ َّر تىىبي ىَّنت اٍل ًج ُّف أىف ل ٍك ىك يانكا ىي ٍعمى يم ى
كف اٍل ىغ ٍي ى ى
ُْ} يعني  :مكت سميماف .

السػػادس  ،الغيػػب  :الم ػػكت كمتػػى يمػػكت  ،كقكل ػػو تعػػالى فػػي ( :ىكلىػ ٍػك
ػكء){األعراؼ }ُٖٖ :
ت ًم ىػف اٍل ىخ ٍيػ ًػر ىك ىمػا ىم َّسػػنً ىي ُّ
ػب الى ٍسػػتى ٍكثىٍر ي
ػت أ ٍ
يكن ي
ىعمىػ يػـ اٍل ىغ ٍي ى
السػ ي
يعني  :لك كنت أعمـ متى آمكت  ،عمى قػكؿ بعػض أىػؿ التفسػير  ،ىػذا قػكؿ

الدامغاني  ،كقاؿ غيره  :الغيب ىا ىنا دفع المضرة  ،كجمب المنفعة .
السػػابع  ،الغيػػب  :المطػػر  ،كقكلػػو تعػػالى ( :ك ًعنػ ىػدهي مفىػػاتً يح اٍل ىغ ٍيػ ً
ػب الى
ى
ى
ىي ٍعمى يميىا إًالَّ يى ىك){األنعاـ  }ٓٗ :يعنػي المطػر كخزائنػو  ،كيقػاؿ  :الغيػب ىػا ىنػا
كقت نزكؿ العذاب الذم كانكا يستعجمكف بو .

الثػ ػػامف  ،الغي ػ ػػب  ،يعن ػ ػػي  :المػ ػػكح المحف ػ ػػكظ  ،كقكل ػ ػػو تع ػ ػػالى ( :أ ٍىـ
كف){الطكر }ُْ :
ًع ى
ند يى يـ اٍل ىغ ٍي ي
ب فىيي ٍـ ىي ٍكتييب ى
التاسػ ػ ػػع  ،الغيػ ػ ػػب  :الػ ػ ػػنفس كالمػ ػ ػػاؿ كالفػ ػ ػػرج  ،كقكلػ ػ ػػو تعػ ػ ػػالى فػ ػ ػػي :
الصػ ً
ػات لٍّْم ىغ ٍي ًب){النسػػاء  }ّْ :يعنػػي  :ألنفسػ َّ
ػيف كمػػاؿ
(فى َّ
ػات ىح ًاف ى
ظػ ه
ات قىانًتىػ ه
ػال ىح ي
أزك َّ
اجيف .
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العاشػػر  ،الغيػػب  :نػػزكؿ العػػذاب  ،كقكلػػو تعػػالى  ( :ىعػػالًـ اٍل ىغ ٍيػ ً
ػب فىػػبل
ي
ً
ىح ندا){الجف }ِٔ :
يي ٍ
ظ ًي ير ىعمىى ىغ ٍيبًو أ ى
الحػػادم عشػػر  ،الغيػػب  ،يعنػػي  :الظػػف  ،أك الشػػؾ  ،كقكلػػو تعػػالى :
ً
كف بًاٍل ىغ ٍي ًب ًمف َّم ىك و
اف ىب ًع ويد){سبأ  }ِٓ :يعني  :يرمكف بالظف
( ىكىي ٍقذفي ى
ػؾ لًػ ىػي ٍعمى ىـ
الثػػاني عشػػر  ،الغيػػب  ،يعنػػي  :الغيبػػة  ،كقكلػػو تعػػالى  ( :ىذلًػ ى
ىخ ٍنوي بًاٍل ىغ ٍي ًب){يكسؼ }ِٓ :
أّْىني لى ٍـ أ ي
ػب
الثال ػػث عش ػػر  ،الغي ػػب  :الس ػػر  ،كقكل ػػو تع ػػالى ( :إًّْن ػػي أ ٍ
ىعمى ػ يػـ ىغ ٍي ػ ى
الس ً
ات كاأل ٍىر ً
ض){البقرة }ّّ :
ى
َّم ىاك ى
ً
و
ً
ً
كبلما  ،كقكلو تعالى  ( :ىك ىما م ٍف ىغائ ىبة في
الرابع عشر  ،الغيب يعني ن
ض إً ٌال ًفي ًكتى و
األر ً
اب ُّمبً و
يف){النمؿ }ٕٓ :
َّماء ىك ٍ
الس ى
الخ ػػامس عش ػػر  ،الغي ػػب  ،يعن ػػي الخػػزائف كالقيام ػػة  ،كقكل ػػو تع ػػالى :
(ُ)
(كلًمٌ ًو ىغ ٍيب الس ً
ات كاأل ٍىر ً
ض){ىكد }ُِّ :
ي
ى
َّم ىاك ى
ى
قػاؿ العسػكرم (( :أصػػؿ الغيػب السػػترَّ ،
كغيبػت الشػػيء فػي التػراب :
إذا سترتو فيو  ،كالغيب ما استتر عنؾ)) (ِ)كقاؿ الراغب (( :الغيػب  :مصػدر
غابػػت الشػػمس كغيرىػػا  :إذا اسػػتترت عػػف العػػيف  ...كاسػػتعمؿ فػػي كػػؿ غائػػب

كعمػػا يغيػػب عػػف عمػػـ اإلنسػػاف بمعنػػى الغائػػب  ،قػػاؿ تعػػالى :
عػػف الحاسػػة َّ ،
ً و ً
ً
ض إً ٌال ًفػي ًكتى و
األر ً
ػاب ُّمبً و
يف){النمػؿ  }ٕٓ :كيقػاؿ
َّػماء ىك ٍ
( ىك ىما م ٍف ىغائ ىبػة فػي الس ى
لمشيء غيب كغائب باعتباره بالناس ال با﵀ تعالى ؛ َّ
فإنو ال يغيب عنػو شػيء
 ،كما ال يعزب عنو مثقاؿ ذرة في السػماكات كال فػي األرض  ،كقكلػو تعػالى :
(ّ)
( ىعالًـ اٍل ىغ ٍي ًب ك َّ
اد ًة){الحشر  }ِِ :أم  :ما يغيب عنكـ كما تشيدكنو))
الشيى ى
ي
ى

(ٔ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍعغىش ٞص ٖٕ٘ ٚٚجة ٖٛاٌمةشآْ ٌٍذ١ةش ٞص ٖٔ4-ٖٔ2
ٚاٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٖٓ٘ٔٚ ٖ٘ٔ-ض٘ج األع ٓ١ص ِٕٕٕٔٚ ٕٖٔ-ذخب لةشث
اٌع ْٛ١ص ٖ.ٔ2ٗ-ٔ2
(ٕ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٖٕ٘.
(ٖ) اٌّفشداح ص ٔ. ٖ2
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مػػف أىػػؿ الكجػػكه مػػف جعػػؿ الغيػػب فػػي الكجػػو األكؿ فػػي قكلػػو تعػػالى :

ًَّ
كف بًاٍل ىغ ٍي ًب) بمعنى الخمػكة  ،كمػنيـ مػف جعمػو بمعنػى ا﵀ سػبحانو
يف يي ٍؤ ًمين ى
(الذ ى
كتعالى  ،كالحؽ َّأنو بمعنى  :ما غاب  ،بصفة عامة كمف دكف تحديػده بغيػب

((أمػا الغيػب فمػا غػاب
يم ىعيَّف  ،قاؿ الطبرم في تفسير الغيب فػي ىػذه اآليػة َّ :
(ُ)
عف اإلنساف مف أمر الجنػة كأمػر النػار  ،كمػا ذكػر ا﵀ تعػالى فػي القػرآف))
ًَّ
كف بًاٍل ىغ ٍي ًب){البقرة }ّ :
يف يي ٍؤ ًمين ى
كقاؿ الراغب (( :كالغيب في قكلو تعالى ( :الذ ى
ما ال يقػع تحػت الحػكاس كال تقتضػيو بدايػة العقػكؿ  ،كاَّنمػا ييعمىػـ بخبػر االنبيػاء
عمييـ السبلـ  ،كبدفعو يقع عمػى اإلنسػاف اسػـ اإللحػاد  ،كمػف قػاؿ الغيػب ىػك
القرآف  ،كمف قاؿ ىك القدر فإشارة منيـ إلى ما يقتضيو لفظو))

(ِ)

كىػػا ىػػك ابػػف الجػػكزم الػػذم عػػيَّف فػػي النزىػػة كالمنتخػػب جعػػؿ الغيػػب
َّ ً
يف يي ٍؤ ًمين ػػك ىف بًاٍل ىغ ٍي ػ ً
ػب) (ّ) ق ػػاؿ ف ػػي
بمعن ػػى ا﵀ س ػػبحانو ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى ( :ال ػػذ ى
ػئف الػػذم ييسػػتىتىر لنزكلػػو عمػػا حكلػػو ،
تفسػػيره (( :كأصػػؿ الغيػػب المكػػاف المطمػ ٌ

غيبا  ،كفي المراد بالغيب ىا ىنا ستة أقكاؿ :
َّ
فسمى كؿ مستتر ن
أحػػدىا َّ :أنػػو الػػكحي  ،كالثػػاني  :الق ػرآف  ،كالثالػػث  :ا﵀ عػػز كجػػؿ ،
كالرابع  :ما غاب عف العباد مف أمر الجنػة كالنػار  ،كنحػك ذلػؾ ممػا ذكػر فػي

القرآف  ،كالخامس َّ :أنو قدر ا﵀ عز كجػؿ  ،كالسػادس َّ :أنػو اإليمػاف بالرسػكؿ
في حؽ مف لـ يره))

(ْ)

فما قالػو ابػف الجػكزم فػي بػاب الكجػكه أبطمػو فػي بػاب

التفسير .

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٔ.ٔٔ2-ٔٔ2/
(ِ ) المفردات ص ُّٖ.
(ٖ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ِٕٕٕٔٚذخب لشث اٌع ْٛ١ص ٖ.ٔ2
(ٗ) صاد اٌّغ١ش ٕٔٔ/
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كجعمكا الغيب في الكجو الثاني بمعنى  :ما غػاب  ،فػي قكلػو تعػالى :
ً
الشي ى ً
ً
َّ
ً
يـ اٍل ىخبً يير) كىذا ىك معناه أينما كرد في كتاب
( ىعال يـ اٍل ىغ ٍيب ىك ى
ادة ىك يى ىك اٍل ىحك ي
ا﵀ .

كجعمكا الغيب في الكجو الثالث بمعنػى الػكحي فػي قكلػو تعػالى  ( :ىك ىمػا
يى ىك ىعمىى اٍل ىغ ٍي ًب بًظىنً و
يف) كالغيب كالكحي متبلزماف ؛ َّ
ألف اإلخبار بمػا غػاب ال
يكػػكف ٌإال عػػف طريػػؽ الػػكحي  ،فالعبلقػػة بينيمػػا عبلقػػة تػػبلزـ ال عبلقػػة كجػػكه
كلفظ مشػترؾ  ،قػاؿ ابػف قتيبػة ((( :كمػا يىػك ىعمىػى اٍل ىغ ٍي ً
ظنً و
ػيف) أم  :بمػتَّيىـ
ػب بً ى
ىى ى
ضػ و
ػنيف) أراد ببخيػػؿ  ،أم :
عمػى مػػا يخبػػر بػػو عػػف ا﵀ عػز كجػػؿ  ،كمػػف قػ أر (بً ى
ل ػػيس ببخي ػػؿ عم ػػيكـ ييعمّْ ػػـ م ػػا غ ػػاب ع ػػنكـ مم ػػا ي ػػنفعكـ)) (ُ) كق ػػاؿ الطب ػػرم :

ضػ ػنً و
يف)
عامػ ػة ق ػ ٌػراء المدين ػػة كالككف ػػة (بً ى
((اختمف ػػت القػ ػراء ف ػػي قػ ػراءة ذل ػػؾ فقػ ػرأه ٌ
بالضػاد  ،بمعنػػى َّ :أنػػو غيػػر بخيػػؿ عمػييـ بتعمػػيميـ مػػا عمَّمػػو ا﵀  ،كأنػػزؿ إليػػو

ّْ
المكيػ ػيف كبع ػػض البصػ ػرييف كبع ػػض الك ػػكفييف
م ػػف كتاب ػػو  ،كقػ ػ أر ذل ػػؾ بع ػػض
(ِ)
ظنً و
يف) بالظاء  ،بمعنى َّأنو غير متيىـ فيما يخبرىـ عف ا﵀ مف األنبػاء))
(بً ى
ف ػػالمراد إذف إخب ػػارىـ بم ػػا غ ػػاب ع ػػنيـ  ،كاب ػػف الج ػػكزم نفس ػػو ال ػػذم ع ػػيَّف ف ػػي
النزىة كالمنتخب جعػؿ الغيػب بمعنػى الػكحي فػي قكلػو تعػالى  ( :ىك ىمػا يى ىػك ىعمىػى
(ْ)
اٍل ىغ ٍي ًب بًظىنً و
يف) (ّ) نقؿ في تفسيره قكؿ ابف قتيبو كتبناه
كجعمكا الغيب في الكجو الرابع بمعنى الظممة في قكلو تعالى  ( :ىكأىٍلقيكهي
ًفػػي ىغ ىي ىابػ ًػة اٍل يجػ ّْ
ػب) كجعمػػو ابػػف الجػػكزم بمعنػػى القعػػر  ،كالظممػػة مرادفػػة لمغيػػب
مػػف حيػػث َّ
إف الشػػيء ييسػػتىتىر بالظممػػة  ،كالغيػػب يعنػػي تس ػتُّر الشػػيء  ،كالقعػػر
مػػبلزـ لمظممػػة كالغيػػب  ،قػػاؿ الطبػػرم فػػي تفسػػير ىػػذه اآليػػة (( :يقػػكؿ  :كألقػػكه

(ٔ) دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص . ٘ٔ2
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٖٕٔٓ/
(ٖ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٖٕٔ ِٕٚذخب لشث اٌع ْٛ١ص ٖ. ٔ2
(ٗ) ٕ٠ظش  :صاد اٌّغ١ش. ٕٕٔ/2
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في قعر الجب حيث يغيب خبره))

(ُ)

كقاؿ ابف فارس (( :الغػيف كاليػاء كالبػاء

أصػػؿ صػػحيح ي ػػد ٌؿ عمػػى تس ػػتر الشػػيء عػػف العي ػػكف  ،ثػػـ يق ػػاس  ،مػػف ذل ػػؾ
الغيػب  :مػػا غػػاب ممػا ال يعممػػو ٌإال ا﵀  ،كيقػػاؿ  :غابػت الشػػمش تغيػػب ىغيبػةن
كغيابػػة  ،أم  :ىبطػػة مػػف األرض ييغػػاب
كغ ٍينبػػا  ...ككقعنػػا فػػي ىغيبػػة ى
كغيكبػػة ى
فيي ػػا  ،ق ػػاؿ ا﵀ تع ػػالى ف ػػي قص ػػة يكس ػػؼ عمي ػػو الس ػػبلـ  ( :ىكأىٍلقي ػػكهي ًف ػػي ىغ ىي ىاب ػ ًػة
اٍل يج ّْ
ب){يكس ػػؼ  )ِ( ))َُ :كالمعن ػػى  :ألق ػػكه فيم ػػا يغي ػػب م ػػف ص ػػار في ػػو ع ػػف

الناس .

كجعمػكا الغيػػب فػػي الكجػػو الخػػامس بمعنػػى مػػكت سػػميماف عميػػو السػػبلـ
فػي قكلػػو تعػػالى  ( :ىفمى َّمػػا ىخػ َّػر تىبي ىَّنػ ً
ػب ىمػػا لىبًثيػكا
ػت اٍل ًجػ ُّػف أىف لَّػ ٍػك ىكػ ي
ػكف اٍل ىغ ٍيػ ى
ى
ػانكا ىي ٍعمى يمػ ى
ًفي اٍل ىع ىذ ً
اب اٍل يم ًي ً
يف) كالمراد مف الغيب  :ما غاب  ،كلـ أجد فػي كتػب التفسػير
مف قصر الغيب ىنػا عمػى مػكت سػميماف عميػو السػبلـ  ،قػاؿ الطبػرم ((( :لَّ ٍػك
ب) الذم يدعكف عممو)) (ّ) كابػف الجػكزم نفسػو الػذم ص َّػرح
كف اٍل ىغ ٍي ى
ىك يانكا ىي ٍعمى يم ى
بقصر الغيػب عمػى مػكت سػميماف فػي النزىػة كالمنتخػب فػي قكلػو تعػالى ( :لَّ ٍػك
(ْ)

لـ يشر إلى ىذا المعنى في تفسيره  ،بػؿ قػاؿ (( :أم

ب)
كف اٍل ىغ ٍي ى
ىك يانكا ىي ٍعمى يم ى
 :ظيرت كانكشؼ لمناس َّأنيـ ال يعممكف الغيب)) (ٓ) كالمعنى َّ :أنيـ لػك كػانكا
يعممكف ما غاب ما لبثكا في العذاب المييف .

كجعم ػكا الغيػػب فػػي الكجػػو السػػادس بمعنػػى المػػكت كمتػػى يمػػكت  ،فػػي
ت ًم ىػف اٍل ىخ ٍي ًػر
ػب الى ٍسػتى ٍكثىٍر ي
ػت أ ٍ
قكلو تعالى في سكرة األعراؼ  ( :ىكلى ٍك يكن ي
ىعمى يػـ اٍل ىغ ٍي ى
ً
ُّكء) كىذا قكؿ قيؿ بو  ،قاؿ الطبرم (( :ثـ اختمؼ أىػؿ التأكيػؿ
ىك ىما ىمسَّن ىي الس ي
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕٔ.ٔ2٘/
(ِ ) مقاييس المغة ص َِٕ. َّٕ-
(ٖ) جاِع اٌت١اْ ٕٕ. 4ٓ/
(ٗ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٖٕٔ ِٕٚذخب لشث اٌع ْٛ١ص ٗ. ٔ2
(٘) صاد اٌّغ١ش . ٕٖٙ/ٙ
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ت ًمػ ىػف اٍل ىخ ٍيػ ًػر) فقػػاؿ بعضػػيـ :
فػػي معنػػى الخيػػر الػػذم عنػػاه بقكلػػو ( :الى ٍسػػتى ٍكثىٍر ي
ػتكثرت مػػف العمػؿ الصػػالح  ...كقػاؿ آخػػركف  :معنػى ذلػػؾ :
معنػى ذلػػؾ  :الس
ي
ػت الغػبلء
كلك كنت أعمـ الغيب
ألعددت لمسنة المجدبة مف المخصػبة  ،كلعرف ي
ي
استعددت لو)) (ُ) كالمعنى األكؿ ال يصح كاف جعمػو الطبػرم
مف الرخص  ،ك
ي

أحد قكليف َّ ،
قدحا بسيرة الرسػكؿ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ؛ فجعػؿ اآليػة
ألف فيو ن
بي ػػذا الكج ػػو يعن ػػي َّ :
أف الرس ػػكؿ ص ػػمى ا﵀ عمي ػػو كس ػػمَّـ ك ػػاف ال يس ػػتكثر م ػػف
العمؿ الصالح ؛ َّ
ألنو كاف ال يعمـ متى يمكت  ،كىؿ ثمة رجػؿ فػي الػدنيا ِّ
نبيػا
كاف أـ غير نبػي قػد اسػتكثر مػف العمػؿ الصػالح كمػا اسػتكثر منػو ُّ
نبينػا محمػد
صمى ا﵀ غميو كسمـ ؟ ! بؿ كاف صػمى ا﵀ عميػو كسػمَّـ يحثنػا عمػى أف نكثػر

مػػف العمػػؿ الصػػالح  ،فعػػف أبػػي ىري ػرة رضػػي ا﵀ عنػػو َّ
أف رسػػكؿ ا﵀ صػػمى
عمي ػػو كس ػػمـ ق ػػاؿ  :ب ػػادركا باألعم ػػاؿ سػ ػتِّا  :طم ػػكع الش ػػمس م ػػف مغربي ػػا  ،أك

ال ػػدخاف  ،أك ال ػػدجاؿ  ،أك الداب ػػة  ،أك خاص ػػة أح ػػدكـ  ،أك أم ػػر العام ػػة ركاه
مسػػمـ

(ِ)

كعػػف ابػػف عبػػاس رضػػي ا﵀ عنيمػػا ق ػاؿ  :قػػاؿ رسػػكؿ ا﵀ صػػمى ا﵀

خمسا قبػؿ خمػس  :شػبابؾ قبػؿ ىرمػؾ ،
عميو كسمـ لرجؿ كىك يعظو  :اغتنـ
ن
كصػػحتؾ قبػػؿ سػػقمؾ  ،كغنػػاؾ قبػػؿ فقػػرؾ  ، ،كف ارغػػؾ قبػػؿ شػػغمؾ  ،كحياتػػؾ

قبػػؿ مكتػػؾ  .ركاه الحػػاكـ

(ّ)

ككػػاف يكصػػينا  :صػ ّْػؿ صػػبلة مػ ّْ
ػكدع

(ْ)

كعػػف أنػػس

رضي ا﵀ عنو عف النبػي صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ قػاؿ  :إف قامػت السػاعة كفػي

رسػػيا  .حػػديث
يػػد أحػػدكـ فسػػيمة  ،فػػإف اسػػتطاع أف ال تقػػكـ حتػػى يغرسػػيا ٍ
فميغ ٍ
صػػحيح ركاه اإلمػػاـ أحمػػد  ،فالص ػػحيح القػػكؿ الثػػاني  ،كى ػػك الػػذم قػػاؿ ب ػػو
ػب) قبػػؿ أف يكػػكف
ػت أ ٍ
جميػػكر المفسػريف  ،قػػاؿ الكاحػػدم  ((( :ىكلىػ ٍػك يكنػ ي
ىعمىػ يػـ اٍل ىغ ٍيػ ى
(ٔ) جاِع اٌت١اْ .ٔٙ4/4
(ٕ) اٌذشغ١ب ٚاٌذش٘١ب ٘. ٕٔٔ2/
(ٖ) اٌذشغ١ب ٚاٌذش٘١ب ٘ٚ ٕٔٔ2/اٌذذ٠ث طذ١خ اٌٙاِش (٘) .
(ٗ) ٕ٠ظش  :إٌٙا٠ج ي ٟغش٠ب اٌذذ٠ث ٔٚ ٖٕ٘/اٌذشغ١ب ٚاٌذش٘١ب ٘.ٕٔٔ2/
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الدخرت في زماف الخصب لزماف الجدب ( ىك ىمػا ىمسَّػنً ىي
ت ًم ىف اٍل ىخ ٍي ًر)
ي
(الى ٍستى ٍكثىٍر ي
(ُ)
ىعمى يػـ
ػت أ ٍ
ُّكء) كما أصابني الضرر كالفقر)) كقاؿ الزمخشرم  ((( :ىكلى ٍػك يكن ي
الس ي
كمغمكبػا
غالبػا مػرة
ن
ب) لكانت حػالي عمػى خػبلؼ مػا ىػي عميػو  ،كلػـ أكػف ن
اٍل ىغ ٍي ى
كمخطئ ػػا ف ػػي
ػيبا
ابح ػػا كخاس ػ نا
ن
ػر ف ػػي التج ػػارات  ،كمص ػ ن
أخػػرل ف ػػي الح ػػركب  ،كر ن
(ِ)
ػب) فيػو
ػت أ ٍ
التدابير)) كقاؿ ابػف الجػكزم (( :قكلػو تعػالى  ( :ىكلى ٍػك يكن ي
ىعمى يػـ اٍل ىغ ٍي ى

أربعة أقكاؿ :

ػت أعمػػـ بجػػدب األرض كقحػػط المطػػر قبػػؿ كػػكف ذلػػؾ
أحػػدىا  :لػػك كنػ ي
َّأت لسنة الجدب ما يكفييا .
ليي ي
الستكثرت مف الخير
كنت أعمـ ما أربح فيو إذا اشتريتو
ي
كالثاني  :لك ي
كنت
كالثالث  :لك ي
ػت
كال اربػػع  :لػػك كنػ ي

الستكثرت مف العمؿ الصالح .
أعمـ متى أمكت
ي
ػت عنػػو ( ىك ىمػػا
أعمػػـ مػػا أيسػػأؿ عنػػو مػػف الغيػػب ألجبػ ي

فأمػػا الغيػػب  ،فيػػك ك ػؿ مػػا غػػاب
ىم َّسػػنً ىي ُّ
ػكء) أم  :لػػـ يمحقنػػي تكػػذيب َّ ...
السػ ي
عن ػػؾ)) (ّ) ((كركم ع ػػف الكمب ػػي َّ
أف أى ػػؿ مك ػػة ق ػػالكا  :ي ػػا محم ػػد  ،أال تخبرن ػػا
بالسعر الرخيص قبؿ أف يغمك فنشترم فنربح  ،كباألرض التي تريػد أف تجػدب

فنرتحؿ منيا إلى مػا قػد أخصػب  ،فنزلػت)) (ْ) أم  :فنػزؿ قكلػو تعػالى  ( :ىكلى ٍػك
ً
ىعمىـ اٍل ىغ ٍيب الىستى ٍكثىر ي ً
ُّكء)
يك ي
ت م ىف اٍل ىخ ٍي ًر ىك ىما ىمسَّن ىي الس ي
ى ٍ ٍ
نت أ ٍ ي
كجعمػ ػكا الغي ػػب ف ػػي الكج ػػو الس ػػابع بمعن ػػى المط ػػر ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى :
(ك ًعنػ ىػدهي مفىػػاتً يح اٍل ىغ ٍيػ ً
ػب الى ىي ٍعمى يميىػػا إًالَّ يىػ ىػك ىكىي ٍعمىػ يػـ ىمػػا ًفػػي اٍل ىبػ ّْػر ىكاٍل ىب ٍح ًر){األنعػػاـ :
ى
ى
ً
ٗٓ} ق ػػاؿ الطب ػػرم (( :ع ػػف اب ػػف عب ػػاس ( :ك ًعن ػ ىػدهي مفى ػػات يح اٍل ىغ ٍي ػ ً
ػب) ق ػػاؿ  :ى ػ َّػف
ى
ى
ً
ً
األر ىحػػاـ ىك ىمػػا
خمػػس ( :إً َّف المَّػػوى ًعنػ ىػدهي ًعٍمػ يػـ َّ
ػاع ًة ىكيي ىنػ ّْػزيؿ اٍل ىغ ٍيػ ى
السػ ى
ػث ىكىي ٍعمىػ يػـ ىمػػا فػػي ٍ
(ٔ) اٌٛع١ط ٕ. ٖٗٗ/
(ٕ) اٌىشاف ٕ. ٔ24/
(ٖ) صاد اٌّغ١ش ٖ. ٕٕ4/
(ٗ) سٚح اٌّعأ.ٕٔٙ/٘ ٟ
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َّ ً
ً
ىم أ ٍىر و
ػيـ
ػس بًػأ ّْ
ض تى يمػ ي
ػس َّمػػا ىذا تى ٍكسػ ي
ػب ىغػ نػدا ىك ىمػػا تىػ ٍػد ًرم ىن ٍفػ ه
تىػ ٍػد ًرم ىن ٍفػ ه
ػكت إً َّف المػػوى ىعمػ ه
ىخبً هير){لقماف  }ّْ :فتأكيؿ الكبلـ إذف  ...ف َّ
عممػو
ػإف ا﵀ عنػده عمػـ مػا غػاب ي
عف خمقو فمـ يطمعكا عميو  ،كلـ يدرككه كلـ يعممػكه كلػف يػدرككه ( ىكىي ٍعمى يػـ ىمػا ًفػي
أيضػػا عػػنكـ  ...فكػ َّ
ػأف معن ػػى
اٍل ىبػ ّْػر ىكاٍل ىب ٍحػ ًػر) يقػػكؿ  :كعن ػػده عمػػـ مػػا لػػـ يغ ػػب ن
الكبلـ  :كعند ا﵀ ما غاب عنكـ أييا الناس ...كيعمـ مع ذلؾ جميع ما يعممػو

جميعكـ))

(ُ)

كابػف الجػكزم نفسػو الػػذم عػيَّف فػي النزىػة كالمنتخػػب جعػؿ الغيػب فػػي
قكلػو تعػػالى ( :ك ًعنػ ىػدهي مفىػػاتً يح اٍل ىغ ٍيػ ً
ػب) يعنػػي عمػػـ كقػػت نػػزكؿ المطػػر(ِ) قػػاؿ فػػي
ى
ى
ً
ندهي ىمفىات يح اٍل ىغ ٍي ًب) كفي مفاتح الغيب سبعة أقكاؿ
تفسيره (( :قكلو تعالى  ( :ىك ًع ى
أحػػدىا َّ :أنيػػا خمػػس ال يعمميػػا ٌإال ا﵀ عػػز كجػػؿ  ،ركل البخػػارم فػػي
أفراده مف حديث ابػف عمػر قػاؿ  :قػاؿ رسػكؿ ا﵀ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ مفػاتح

َّ
يعمميف ٌإال ا﵀  ،ال يعمـ متػى تقػكـ السػاعة ٌإال ا﵀  ،كال يعمػـ
الغيب خمس ال

ػأم
مػػا تغػػيض األرحػػاـ ٌإال ا﵀  ،كال يعمػػـ مػػا فػػي غػػد ٌإال ا﵀  ،كال تعمػػـ نفػػس بػ ٌ
أرض تمكت إالَّ ا﵀  ،كال يعمـ متى ينزؿ الغيث ٌإال ا﵀ .
كالثاني َّ :أنيا خزائف غيب السماكات مف األقدار  ،كاألرزاؽ .
كالثالث  :ما غػاب عػف الخمػؽ مػف الثػكاب كالعقػاب  ،كمػا تصػير إليػو

األمكر .

كالرابع خزائف غيب العذاب متى ينزؿ .

الكصمة إلى عمـ الغيب إذا استيعمـ
كالخامسة  :ي
كالسادس  :عكافب األعمار  ،كخكاتيـ األعماؿ .

(ٔ) جاِع اٌت١اْ . ٕٗ2/2
(ٕ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األعِٕٚ ٕٖٔ ٓ١ذخب لشث اٌع ْٛ١ص ٖ.ٔ2
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كالسابع  :مػا لػـ يكػف ىػؿ يكػكف أـ ال يكػكف ؟ كمػا يكػكف كيػؼ يكػكف

كما ال يككف إف كاف كيؼ يككف ؟))

(ُ)

فما قالػو ابػف الجػكزم فػي بػاب الكجػكه

أبطمو في باب التفسير .

كجعمكا الغيب في الكجو الثامف بمعنى المكح المحفكظ فػي قكلػو تعػالى

ً
ػكف) كالغي ػػب كالم ػػكح المحف ػػكظ متبلزم ػػاف ؛ َّ
ألف
( :أ ٍىـ عن ػ ىػد يى يـ اٍل ىغ ٍي ػ ي
ػب فىيي ػ ٍػـ ىي ٍكتييب ػ ى
اإلخبػػار بمػػا غػػاب جميعػػو مكتػػكب فػػي المػػكح المحفػػكظ فالعبلقػػة بينيمػػا عبلقػػة
تػػبلزـ  ،ال عبلقػػة كجػػكه كلفػػظ مشػػترؾ  ،قػػاؿ الطبػػرم فػػي تفسػػير ىػػذه اآليػػة :
((يقكؿ تعالى ذكره  :أـ عندىـ عمـ الغيب فيػـ يكتبػكف ؛ فينبػؤكنيـ بمػا شػاؤكا

كيخبركنيـ بما أرادكا))

(ِ)

كابف الجكزم الذم عيَّف فػي النزىػة كالمنتخػب جعػؿ

الغيػػب بمعنػػى المػػكح المحقػػكظ فػػي الشػػاىد المػػذككر
أجاز أف يككف المعنى (( :أعندىـ عمـ الغيب))

(ّ)

(ْ)

لػػـ ّْ
يعينػػو فػػي تفسػػيرة بػػؿ

كجعمكا الغيب في الكجو التاسع بمعنػى الػنفس كالمػاؿ كالفػرج فػي قكلػو
ػات لٍّْم ىغ ٍيػ ً
ػب) كالغيػػب ىنػػا عمػػى معنػػاه  ،كالمعنػػى
( :فى َّ
ػات ىح ًاف ى
ظػ ه
ات قىانًتىػ ه
الصػػالً ىح ي
ػات
حافظػػات لمػػا غػػاب عنػػو أزاكجيػػف  ،قػػاؿ الطبػػرم (( :ك َّ
أمػػا قكلػػو  ( :ىح ًافظىػ ه
لٍّْم ىغ ٍي ًب) َّ
َّ
َّ
ألنفسيف عند غيبة أزك َّ
َّ
فركجيف
عنيف في
اجيف
فإنو يعني  :حافظات
كأم ػ ػكاليـ)) (ٓ) حتػ ػػى َّ
إف ابػ ػػف الجػ ػػكزم نفسػ ػػو جعػ ػػؿ ىػ ػػذا الكجػ ػػو فػ ػػي النزىػ ػػة
كالمنتخب بمعنى  :حاؿ الغيبة  ،ككضَّح معناه بقكلو (( :أم ً :لما غابت عنو

األزكاج مػػف مػػاليـ كأنفسػ َّ
ػيف))

(ٔ)

ىػػذا مػػا قالػػو فػػي النزىػػة كقػػاؿ فػػي تفسػػيره :

(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٖ. ٕٗ/
(ٕ) جاِع اٌت١اْ .ٗٗ/ٕ2
(ٖ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األعِٕٚ ٕٖٔ ٓ١ذخب لشث اٌع ْٛ١ص ٗ. ٔ2
(ٗ) ٕ٠ظش  :صاد اٌّغ١ش .ٕ2ٓ/2
(٘) جاِع اٌت١اْ ٘.2ٖ/
(ٔ )ٙض٘ج األع ٓ١ص ٖٕٔ.
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((كالحافظػػات لمغيػػب  ،أم  :لغيػػب أزكاجيػ َّػف  ،كقػػاؿ عطػػاء كقتػػادة  :يحفظػػف
َّ
َّ
أنفسيف))
عمييف مف صيانة
ما غاب عنو األزكاج مف األمكاؿ  ،كما يجب

(ُ)

كجعمكا الغيػب فػي الكجػو العاشػر بمعنػى كقػت نػزكؿ العػذاب فػي قكلػو
ً
تعػػالى  ( :ىعػػالًـ اٍل ىغ ٍيػ ً
ىحػ نػدا) قػػاؿ الطبػػرم (( :كقكل ػػو
ػب فىػػبل يي ٍ
ظ ًيػ يػر ىعمىػػى ىغ ٍيبًػػو أ ى
ي
ً
ىح ندا) يعني بػػ(عالـ الغيػب)  :عمػـ
تعالى  ( :ىعالً يـ اٍل ىغ ٍي ًب فىبل يي ٍ
ظ ًي ير ىعمىى ىغ ٍيبًو أ ى

مػػا غػػاب عػػف أبصػػار عبػػاده)) (ِ) كلػػـ يػػذكر الطبػػرم غيػػر ىػػذا الكجػػو  ،كقػػاؿ
(ّ)
ً
ػالـ اٍل ىغ ٍيػ ً
ػب) أم  :مػػا غػػاب عػػف العبػػاد))
الكاحػػدم (( :كقكلػػو تعػػالى  (( :ىعػ ي
كابف الجكزم الذم عيَّف فػي النزىػة جعػؿ الغيػب فػي ىػذه اآليػة بمعنػى  :كقػت
نزكؿ العذاب كقصػره عمػى ىػذا الغيػب مػف دكف غيػره

عميو في تفسيره

(ٓ)

(ْ)

لػـ ّْ
يعينػو كلػـ يقصػره

ؾ  ،فػي
كجعمكا الغيب في الكجو الحادم عشر بمعنى  :الظ ٌػف أك الشػ ٌ
قكلو تعالى ( :كي ٍقًذفيكف بًاٍل ىغ ٍي ًب ًمف َّم ىك و ً و
أيضا يعني الغيب
اف ىبعيد) كالغيب ىنا ن
ىى ى
بعينػو ؛ َّ
ألنػو اسػتعير لمتمثيػػؿ المركػب  ،فقػد يشػبّْو حػػاؿ اتيػاميـ الرسػكؿ صػػمى
ػيئا كىػك غائػب عنػو ال يػراه ،
ا﵀ عميو كسمـ بشتى الػتيـ بحػاؿ ((مػف يقػذؼ ش ن
فيك ال يصيبو البتة))

(ٔ)

كجعمػ ػكا الغي ػػب ف ػػي الكج ػػو الث ػػاني عش ػػر بمعن ػػى  :الغيب ػػة  ،ف ػػي قكل ػػو
ىخ ٍنػػوي بًاٍل ىغ ٍيػ ً
ػب) كالغيبػػة ىػػي الغيػػب بعينػػو  ،فيػػك
تعػػالى  ( :ىذلًػ ى
ػؾ ًلػ ىػي ٍعمى ىـ أّْىنػػي لىػ ٍػـ أ ي
ػات
كح ػػاؿ الغي ػػب ف ػػي الكج ػػو التاس ػػع ف ػػي قكل ػػو ( :فى َّ
ػات ىح ًاف ى
ظػ ه
ات قىانًتىػ ه
الص ػػالً ىح ي
(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٕ. ٗ2/
(ٕ) جاِع اٌت١اْ .ٔٗٗ/ٕ4
(ٖ) اٌٛع١ط ٗ. ٖٙ4/
(ٗ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٖٕٔ .
(٘) ٕ٠ظش  :صاد اٌّغ١ش .ٖٔ٘/2
( )ٙاٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٕٕ. ٔٓٗ/
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لٍّْم ىغ ٍيػ ً
ػب) حتػػى َّ
إف ابػػف الجػػكزم جمػػع بػػيف شػػاىدييما فقػػاؿ (( :كالثػػامف  :حػػاؿ
ػات
ات قىانًتى ه
الغيبة  ،كمنػو قكلػو تعػالى فػي سػكرة النسػاء {اآليػة (}ّْ :فىالصَّػالً ىح ي
ػات لٍّْم ىغ ٍيػ ً
ػب) أم  :لمػػا غابػػت عنػػو األزكاج مػػف مػػاليـ كمػػف أنفسػ َّ
ػيف كفػػي
ىح ًاف ى
ظػ ه
(ُ)
ىخ ٍنوي بًاٍل ىغ ٍي ًب)))
يكسؼ {اآلية  ( }ِٓ :ىذلً ىؾ لً ىي ٍعمى ىـ أّْىني لى ٍـ أ ي
كجعمكا الغيب في الكجػو الثالػث عشػر بمعنػى الس ٌػر فػي قكلػو تعػالى :
ىعمىـ ىغ ٍيب الس ً
ً
ات كاأل ٍىر ً
السر قريب مف معنى الغيب فيدخؿ فػي
ى
ض) ك ٌ
ى
(إّْني أ ٍ ي
َّم ىاك ى
باب الترادؼ
كبلمػا  ،فػي قكلػو تعػالى
كجعمكا الغيب في الكجو الرابع عشػر  ،يعنػي ن
ض إً ٌال ًفػػي ًكتىػ و
األر ً
ػاب ُّمبًػ و
ػيف) ككيػػؼ استسػػاغ
 ( :ىك ىمػػا ًمػ ٍػف ىغائًىبػ وػة ًفػػي َّ
السػ ىػماء ىك ٍ
كجكىي ىذا الكجو فيقصػر الغيػب فيػو عمػى كػبلـ مػا ؟! ؛ َّ
ألف اآليػة كاضػحة
ّّ
فػػي َّ
أف الم ػراد كػػؿ مػػا غػػاب عػػف اإلسػػاف  ،فقػػد جػػاء بمفػػظ ( ىغائًىبػ وػة) كىػػك اسػػـ
جنس نكرة  ،مجركرة ب ً
ػ(مف) التي تفيد ىنا معنى استغراؽ نفي الجنس .
كجعمكا الغيب في الكجو الخامس عشر ،يعنػي الخػزائف كالقيامػة  ،فػي
قكلو تعالى ( :كلًمٌ ًو ىغ ٍيب الس ً
ات كاأل ٍىر ً
ض) قاؿ ابف الجكزم (( :قكلو تعالى
ي
ى
َّم ىاك ى
ى
(ِ)
ً
ً
َّماكات كاأل ٍىر ً
ض) أم  :عمـ ما غاب عف العباد فييما))
 ( :ىكلًمٌو ىغ ٍي ي
ب الس ى ى ى

فالغي ػػب  :مص ػػدر  :غ ػػاب ٌ ،إال َّأن ػػو ل ػػـ يس ػػتىعمؿ ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ
بمعنى المصدر  ،بؿ بمعنى اسـ الفاعػؿ  ،فيػك اسػـ جػنس لػيس لػو ٌإال معنػى

كاحػػد ككجػػو كاحػػد  ،كقػػد اسػػتعمؿ ف ػي كػػؿ شػػاىد مػػف ش ػكاىد الكجػػكه الخمسػػة

عشػػر المػػذككرة بمعنػػى  :مػػا غػػاب  ،أم  :بمعنػػاه العػػاـ ٌ ،إال َّ
أف أىػػؿ الكجػػكه

قصػركه فػي شػاىد كػؿ كجػو عمػى غيػب يمعػيَّف مػا  ،قيػؿ بػو مػف دكف أف يثبػت
كيجمػػع عميػػو أىػػؿ المغػػة كالتفسػػير  ،فيػػي إذف كجػػكه مختمقػػة بطريقػػة مػػا قيػػؿ ،
خاصػة  ،كالغيػػب معنػػى عػػاـ اسػػـ جػػنس ينطبػػؽ
كىػػذه القػػيبلت تمثػػؿ معػػاني
ٌ

(ٔ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٖٕٔ .
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٗ.ٖٔٗ/
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عمى كؿ معنى منيا  ،فتككف ىذه المعاني الخاصة المختمقة بطريقة  :ما قيؿ
 ،اختيًمقىػػت نفسػػيا م ػرة أخػػرل بطريقػػة الد ارسػػة المعككسػػة ؛ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ
تس ػػمية الغي ػػب ككص ػػفو بمعانيي ػػا  ،كالص ػػحيح تس ػػمية ى ػػذه األش ػػياء ككص ػػفيا

بالغيػػب ؛ َّ
ألف الخػػاص ييسػ َّػمى كيكصػػؼ بالعػػاـ  ،كال ييسػ َّػمى العػػاـ بالخػػاص ،
َّ
ألف الخاص يندرج في معنػى العػاـ كال ينػدرج العػاـ فػي معنػى الخػاص  ،فيػي

جميعيػػا كجػػو كاحػػد  ،كلػػك جػػاز أف نجعػػؿ أسػػماء مػػا غػػاب َّ
كجكىػػا لمغيػػب
عنػػا
ن
كجكىا ال تي ُّ
ألف مػا غػاب َّ
عد كال تيحصػى ؛ َّ
عنػا ال ييعػد كال
ألمكننا أف نجعؿ لو
ن

ييحصى ،
فكجكه لفظ الغيب اختيمقت مرتيف ففي المرة األكلى اختيمقػت بطريقػة مػا
قيؿ كلـ يثبت  ،كاختيمقت مرة أخرل بطريقة الدراسة المعككسة .
الطريقة التاسعة  :طريقة اإلضافة الظاىرة  ،أو المقدَّرة

ػر مػػا يبػػالغ فػػي
ىػػذه الطريقػػة تجػػدىا عنػػد الفيركزآبػػادم فقػػد كجدتػػو كثيػ نا
اختبلؽ الكجكه لًمَّفظ حتى َّإنو ليتعمد أف ينسب إليػو مػا شػاه مػف الكجػكه  ،كىػك
يعمـ عمـ اليقيف َّأنيا ال تمثؿ معناه  ،بؿ معػاني مػا يتعمػؽ بػو مػف أمػكر  ،مػف

ذلؾ ما كاف مف كجكه األلفاظ اآلتية :
ىي :

ٔ-الباب  :ذكر الدامغاني كالفيركزآبادم لمباب اثني عشر كجينا

الكجو األكؿ  :الباب يعني  :المنزؿ  ،كقكلو تعالى ( :لىيىا ىس ٍب ىعةي
أ ٍىبك و
اب){الحجر  }ْْ :يعني  :سبعة منازؿ
ى
ً
اؿ ىيا ىبن َّي الى
(كقى ى
الكجو الثاني  :الباب يعني  :السكة  ،كقكلو تعالى  :ى
و ً
ً
احود ك ٍاد يخميكٍا ًم ٍف أ ٍىبك و
اب ُّمتىفىّْرقى وة){يكسؼ  }ٕٔ :يعني  :سكة
ى
تى ٍد يخميكٍا مف ىباب ىك ى
كاحدة  ،كسك نكا متفرقة
الكجو الثالث  :الباب بعينو  ،كما قاؿ الدامغاني  ،أك الباب
المعركؼ  ،كما قاؿ الفيركزآبادم  ،كقكلو تعالى ( :جنَّ ً
ات ىع ٍد وف ُّمفىتَّ ىحةن لَّيي يـ
ى
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ت
اب){ص  }َٓ :كقكلو تعالى :
كىا ىكفيتً ىح ٍ
ٍ
اؤ ى
ى
األب ىك ي
(حتَّى إً ىذا ىج ي
أ ٍىب ىك يابيىا){الزمر  }ّٕ :كجعؿ الفيركزآبادم ىذيف الشاىديف بمعنى  :مساكف
كف ىعمى ٍي ًيـ ّْمف يك ّْؿ
المثكبة  ،كاستشيد لمباب المعركؼ بقكلو  :ى
(ي ٍد يخمي ى
ىب و
اب){الرعد }ِّ :

اؿ ىريجبلى ًف ًم ىف
الكجو الرابع  :الباب يعني  :الدرب  ،كقكلو تعالى ( :قى ى
ًَّ
اب){المائدة ِّ}
كف أ ٍىن ىع ىـ المٌوي ىعمى ٍي ًي ىما ٍاد يخميكٍا ىعمى ٍي ًي يـ اٍل ىب ى
يف ىي ىخافي ى
الذ ى
الكجو الخامس  :الباب يعني  :المدخؿ كالمخرج  ،كقكلو تعالى :
كت ًم ٍف أ ٍىب ىكابًيىا){البقرة  }ُٖٗ :يعني  :مف المدخؿ كالمخرج
(كأٍتيكٍا اٍليبيي ى
ى
الكجو السادس  :الباب  ،يعني  :مستفتح األمر  ،كقكلو تعالى :
ً
اب يك ّْؿ ىش ٍي وء){األنعاـ  }ْْ :كقكلو
( ىفمى َّما ىن يسكٍا ىما يذ ّْك يركٍا بًو فىتى ٍح ىنا ىعمى ٍي ًي ٍـ أ ٍىب ىك ى
اب ىشًد ويد إً ىذا ىـ ًف ً
(حتَّى إً ىذا فىتى ٍح ىنا ىعمىٍي ًيـ ىب نابا ىذا ىع ىذ و
يو
تعالى  :ى
يٍ
ً
كف){المؤمنكف }ٕٕ :
يمٍبم يس ى
ًَّ
يف
الكجو السابع  :الباب يعني  :الطريؽ  ،كقكلو تعالى ( :إً َّف الذ ى
ً
َّ
كف اٍل ىجَّنةى ىحتَّى
استى ٍك ىب يركٍا ىع ٍنيىا الى تيفىتَّ يح لىيي ٍـ أ ٍىب ىك ي
َّماء ىكالى ىي ٍد يخمي ى
ىكذيبكٍا بً ىآيات ىنا ىك ٍ
اب الس ى
ً
ً ً
ً
ً
يف){األعراؼ  }َْ :يعني :
ىيم ىج اٍل ىج ىم يؿ في ىس ّْـ اٍلخ ىياط ىك ىك ىذل ىؾ ىن ٍج ًزم اٍل يم ٍج ًرًم ى
طرؽ السماء  ،كأضاؼ الفيركزآبادم األكجو اآلتية :

الكجو الثامف  :مساكف المثكبة كقكلو تعالى ( :جنَّ ً
ات ىع ٍد وف ُّمفىتَّ ىحةن
ى
ت
كىا ىكفيتً ىح ٍ
لَّيي يـ ٍ
اؤ ى
اب){ص  }َٓ :كقكلو تعالى  :ى
األب ىك ي
(حتَّى إً ىذا ىج ي
أ ٍىب ىك يابيىا){الزمر }ّٕ :
َّ ً
اب
(ك ىغمقىت األ ٍىب ىك ى
الكجو التاسع  :باب المكر كالحيمة كقكلو تعالى  :ى
ت لى ىؾ) {يكسؼ }ِّ :
ىكقىالى ٍ
ت ىى ٍي ى
الكجو العاشر  :باب اليركب كاليزيمة مف المعصية كقكلو تعالى :
(كاستىبقىا اٍلباب كقى َّد ٍ ً
ّْد ىىا لى ىدل اٍل ىب ً
اب){يكسؼ }ِٓ :
يصوي ًمف يديب ور ىكأىٍلفىىيا ىسي ى
ت قىم ى
ى يى ى ى ى
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الكجو الحادم عشر  :الباب  ،يعني  :أبكاب االستدراج بإظيار النعـ
اب ىشًد ويد ًإ ىذا ىـ ًف ً
(حتَّى إً ىذا فىتى ٍح ىنا ىعمى ٍي ًيـ ىب نابا ىذا ىع ىذ و
يو
 ،كقكلو تعالى  :ى
يٍ
ً
كف){المؤمنكف  }ٕٕ :كقد جعؿ الدامغاني الباب في ىذا الشاىد بمعنى :
يمٍبم يس ى
مستفتح األمر كما تقدـ

الكجو الثاني عشر  :الباب  ،يعني  :الباب المشترؾ بيف المؤمنيف
اطينو ًف ً
كر لَّو ب ه ً
يو َّ
الر ٍح ىمةي
اب ىب ي
ب ىب ٍي ىنييـ بً يس و ي ى
ض ًر ى
كالمنافقيف  ،كقكلو تعالى ( :فى ي
(ُ)
ك ى ً ً ً ًً
اب){الحديد }ُّ :
ظاى يرهي مف قىبمو اٍل ىع ىذ ي
ى
قاؿ الراغب (( :الباب يقاؿ لمدخؿ الشيء  ،كأصؿ ذلؾ مداخؿ

ً
كباب المدينة  ،كالدار  ،كالبيت  ،كجمعو أبكاب  ،قاؿ تعالى :
األمكنة ،
(كاستىبقىا اٍلباب كقى َّد ٍ ً
ّْد ىىا لى ىدل اٍل ىب ً
اب){يكسؼ }ِٓ :
يصوي ًمف يديب ور ىكأىٍلفىىيا ىسي ى
ت قىم ى
ى يى ى ى ى
و ً
ً
احود ك ٍاد يخميكٍا ًم ٍف أ ٍىبك و
اب ُّمتىفىّْرقى وة){يكسؼ :
ى
كقاؿ تعالى ( :الى تى ٍد يخميكٍا مف ىباب ىك ى

ٕٔ} كمنو يقاؿ  :العمـ باب كذا  ،كىذا العمـ باب إلى عمـ كذا  ،أم  :بو
اب يك ّْؿ ىش ٍي وء){األنعاـ }ْْ :
ييتىىكصَّؿ إليوَََقاؿ تعالى ( :فىتى ٍح ىنا ىعمى ٍي ًي ٍـ أ ٍىب ىك ى
اطينو ًف ً
كقاؿ عز كجؿ ( :ب ه ً
الر ٍح ىمةي){الحديد  }ُّ :كقد يقاؿ  :أبكاب
يو َّ
اب ىب ي
ى
الجنة كأبكاب جينـ  ،لؤلشياء التي بيما يتىكصَّؿ إلييما  ،قاؿ تعالى ً :
يؿ
(ق ى
يى
ت
كىا ىكفيتً ىح ٍ
اؤ ى
اب ىجيىَّن ىـ){الزمر  }ِٕ :كقاؿ تعالى  :ى
ٍاد يخميكا أ ٍىب ىك ى
(حتَّى إً ىذا ىج ي
(ِ)

أ ٍىب ىك يابيىا){الزمر ))}ّٕ :
فتأمؿ تعريؼ الراغب لمباب كشكاىده فيو َّأنو لـ يجعؿ لو ٌإال كجينا
َّ
أيضا ،
ك ن
احدا  ،فقد استعمؿ الباب لممدخؿ إلى الشيء  ،كلممخرج منو ن
كاألصؿ استعمالو في األماكف الحسية كباب الدار  ،كباب الحجرة  ،كباب

(ُ ) ينظر  :الكجكه كالنظائر لمدامغاني ص ُِِ كبصائر ذكم التمييز ُِٗٗ-ُٖٗ/
(ِ ) المفػ ػػردات ص ٗٔ كينظػ ػػر  :عمػ ػػدة الحفػ ػػاظ لمحمبػ ػػي ُ ِِْ-ُِْ/كبصػ ػػائر ذكم
التمييز ُِٗٗ/
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المدينة  ،كباب المحمة  ،كمنو استعمؿ في األمكر المعنكية كباب العمـ ،

كباب الكفر  ،كباب المكر كالحيمة  ،كباب اليركب كاليزيمة  ،كباب

االستدراج  ،كالدليؿ عمى َّ
أف الباب ليس مف األلفاظ المشتركة جعميما ٌإياه في
الكجو الثالث يعني الباب بعينو ؛ َّ
أف الكجكه الباقية ال تعني
ألف ىذا يعني ٌ
الباب بعينو  ،فالكجكه التي ذكرىا الدامغاني كالفيركزآبادم فجميعيا مختمقة ،
كقد اختمقاىا بطريقتيف :

األكلى  :طريقة اإلضافة كالكصؼ  :فباب المكر كالحيمة  ،كباب

اليركب كاليزيمة  ،كأبكاب االستدراج  ،كالباب المشترؾ  ،كما جاء في الكجو

التاسع  ،كالعاشر  ،كالحادم عشر  ،كالثاني عشر  ،كقع الباب في ىذه
األكجو األربعة مضافنا  ،كمكصكفنا في الكجو األخير  ،كقد تكرر بمفظو
أما األكجو األربعة المذككرة فيي معاني
كمعناه  ،كىك الباب بعينو ٌ ،
المضاؼ إليو كالصفة  ،ال معاني المضاؼ كالمكصكؼ  ،كالتحريؼ الحاصؿ
باتباع ىذه الطريقة َّ
أف الدامغاني كالفيركزآبادم لـ يجعبل المضاؼ
كالمكصكؼ بمعناه بؿ بمعاني المضاؼ إليو كالصفة مف أجؿ اختبلؽ الكجكه

الثانية  :طريقة الترادؼ  ،فالمنزؿ  ،كالسكة  ،كالدرب  ،كالمدخؿ

كالمخرج  ،كمستفتح األمر  ،كالطريؽ  ،كمساكف المثكبة  ،كما جاء في الكجو
األكؿ  ،كالثاني  ،كالرابع  ،كالخامس  ،كالسادس  ،كالسابع  ،كالثامف  ،ىذه
األكجو السبعة قريبة مف معنى الباب  ،كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة

في باب الترادؼ ال في باب الكجكه  ،كالتحريؼ الحاصؿ ٌأنيما لـ يجعبل
الباب بمعناه بؿ بمعاني مرادفاتو .

ٕ-الحدود  :قاؿ الفيركزآبادم (( :بصيرة في الحدكد كالحديد ...

كالحدكد جاءت في القرآف الكريـ عمى سبعة أكجو :

(كأىنتي ٍـ
األكؿ ٌ :
حد االعتكاؼ إلخبلص العبادة  ،قاؿ تعالى  :ى
ً
كف ًفي اٍلم ىس ً
كد المٌ ًو){البقرة }ُٖٕ :
اجًد تًٍم ىؾ يح يد ي
ىعاكفي ى
ى
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ً
ؾ
ت بً ًو تًٍم ى
الثاني ٌ :
يما ا ٍفتى ىد ٍ
حد الخمع لبياف الفدية  ،قاؿ تعالى ( :ف ى
كد المٌ ًو){البقرة }ِِٗ :
يح يد ي
كد
الثالث ٌ :
(كتًٍم ىؾ يح يد ي
حد الطبلؽ لبياف الرجعة  ،قاؿ ا﵀ تعالى  :ى
ً
ً
كف){البقرة }َِّ :
المٌو يي ىبييّْنيىا لقى ٍكوـ ىي ٍعمى يم ى
حد َّ
العدة لمنع الضرار كبياف المدة
الرابع ٌ :
حد الميراث لبياف القسمة  ،قاؿ تعالى ( :ك ىمف ىي ٍع ً
ص المٌ ىو
الخامس ٌ :
ى
كدهي){النساء }ُْ :
ىكىر يسكلىوي ىكىيتى ىع َّد يح يد ى
حد الظيار لبياف الكفارة  ،قاؿ تعالى ( :فى ىمف لَّ ٍـ ىي ٍستى ًط ٍع
السادس ٌ :
ً
طعاـ ًستّْيف ًمس ًك نينا ىذلً ىؾ لًتيؤ ًمينكا بًالمَّ ًو كرسكلً ًو كتًٍم ىؾ ح يد ي َّ ً
ً
يف
ي
كد المو ىكلًٍم ىكاف ًر ى
ٍ
ى ٍ
ىى ي
فىإ ٍ ى ي
ى
ع ىذ ه ً
يـ){الطبلؽ }ْ :
ى
اب أىل ه

كى َّف
السابع ٌ :
حد الطبلؽ لبياف مدة العدة  ،قاؿ تعالى ( :ال تي ٍخ ًريج ي
ًمف بيكتً ًي َّف كال ي ٍخر ٍجف إً ٌال أىف يأٍتًيف بًفى ً
كد المَّ ًو){الطبلؽ :
اح ىش وة ُّم ىبي ىّْن وة ىكتًٍم ىؾ يح يد ي
يي
ى ى
ى ى ي ى
(ٔ)
ُ}))
الحد  ،كما ترل  ،في جميع األكجو المذككرة مضافنا  ،كقد تكرر
كقع ٌ
أما األكجو السبعة المذككرة فيي
الحد بعينو َّ ،
بمفظو بمعنى كاحد  ،كىك ٌ
جميعيا معاني المضاؼ إليو ال معاني المضاؼ كالتحريؼ الحاصؿ باتباع

ىذه الطريقة َّ
أف الفيركزآبادم لـ يجعؿ المضاؼ بمعناه بؿ بمعاني المضاؼ
إليو مف أجؿ اختبلؽ الكجكه

ٖ-الحراـ  :جعؿ الفيركزآبادم الحراـ عمى عشرة أكجو اختمقيا

بطريقتو الفيركزآبادية كىي :
ِّ}

يميىاتي يك ٍـ){النساء :
ت ىعمى ٍي يك ٍـ أ َّ
((األكؿ  :حراـ الصحبة كالمناكحة ( يحّْرىم ٍ

(ُ ) بصائر ذكم التمييز ِّْٖ-ّْٕ/
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ًَّ
ّْي
الثاني  :حراـ الفسؽ كالمعصية  ( :يق ٍؿ إن ىما ىح َّرىـ ىرب ى
اٍلفىك ً
ش){األعراؼ }ِّ :
اح ى
ى
ً
ً
ً
الثالث  :حراـ العجائب كالمعجزة  ( :ىك ىح َّرٍم ىنا ىعمىٍيو اٍل ىم ىراض ىع مف
قىٍب يؿ){القصص }ُِ :
الرابع  :حراـ العذاب كالعقكبة ( :فىقى ٍد ح َّرـ المٌو عمى ً
يو اٍل ىجَّنةى){المائدة :
ى ى ي ى
ِٕ}

ت ىعمى ٍي يك يـ اٍل ىم ٍيتىةي){المائدة }ّ :
الخامس  :حراـ فسخ الشريعة  ( :يحّْرىم ٍ
اىا أَّىنيي ٍـ ال
السادس  :حراـ الحرماف كاليمكة  ( :ىك ىح ىرهاـ ىعمىى قى ٍرىي وة أ ٍ
ىىمى ٍك ىن ى
كف){األنبياء }ٗٓ :
ىي ٍرًج يع ى

كرىىا){األنعاـ :
اـ يحّْرىم ٍ
السابع  :حراـ اليكل كالشيكة  ( :ىكأ ٍىن ىع ه
ت ظييي ي
ُّٖ} (كم ىح َّرـ ىعمىى أ ٍىزك ً
اج ىنا){األنعاـ }ُّٗ :
ىي ه
ى
ً
َّ
ىح َّؿ الموي
الثامف  :حراـ النذر كالمصمحة  ( :ىيا أىيُّيىا النَّبً ُّي ل ىـ تي ىحّْريـ ىما أ ى
ً
ً
َّ
ات أ ٍىزك ً
يـ){التحريـ }ُ :
لى ىؾ تىٍبتىغي ىم ٍر ى
اج ىؾ ىكالموي ىغفي ه
كر َّرح ه
ض ى ى

ص ٍي يد اٍل ىبّْر ىما يد ٍمتي ٍـ
التاسع  :حراـ الحظر كاإلباحة  ( :ىك يحّْرىـ ىعمىٍي يك ٍـ ى
يح يرنما){المائدة }ٗٔ :
العاشر  :حراـ التكقير كالحرمة  ( :ىر َّ
ب ىىًذ ًه اٍلىبٍم ىد ًة الًَّذم
ىح َّرىميىا){النمؿ }ُٗ :
كىذا النكع يأتي عمى كجكه :

ِٕ}

األكؿ  :كصؼ المسجد بالحراـ (لىتى ٍد يخمي َّف اٍل ىم ٍس ًج ىد اٍل ىح ىر ىاـ){الفتح :

الشير اٍل ىحراـ بً َّ
َّ
الش ٍي ًر
الثاني  :نعت األشير بالحراـ  ٍ ( :ي
ىي
اٍل ىح ىرًاـ){البقرة }ُْٗ :
ت
(ج ىع ىؿ المٌوي اٍل ىك ٍع ىبةى اٍل ىب ٍي ى
الثالث  :دعاء البيت بالحراـ  :ى
اٍل ىح ىر ىاـ){المائدة }ٕٗ :
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بمحرـ في
كثير مما ليس
الح ىرـ ىح ىرنما لتحريـ ا﵀ تعالى فيو نا
َّ
كس ّْمي ى
ي
(ُ)
غيره مف المكاضع))
حراـ الصحبة كالمناكحة  ،كحراـ الفسؽ كالمعصية  ،كحراـ فسخ

الشريعة  ،كحراـ الحظر كاإلباحة  ،كما جاء في الكجو األكؿ كالثاني ،

كالخامس  ،كالتاسع  ،تمثؿ أنكاع الحراـ ال معانيو  ،كحراـ العذاب كالعقكبة ،
كما جاء في الكجو الرابع في قكلو تعالى ( :فىقى ٍد ح َّرـ المٌو عمى ً
يو اٍل ىجنَّةى) يعني
ى ى ي ى
الحراـ بعينو  ،بؿ يمثؿ أشد أنكاع الحراـ قاؿ الراغب (( :الحراـ الممنكع منو
إما بتسخير إليي  ،كا َّما بمنع قيرم  ،كا َّما بمنع مف جية العقؿ أك مف جية
َّ
الشرع أك مف جية مف يرتسـ أمره فقكلو تعالى ( :كح َّرم ىنا عمىٍي ًو اٍلمر ً
اض ىع ًمف
ىى ٍ ى
ىى
قىٍب يؿ){القصص  }ُِ :فذلؾ تحريـ بتسخير  ...كقكلو تعالى ( :فىقى ٍد ىح َّرىـ المٌوي
عمى ً
يو اٍل ىجَّنةى) فيذا مف جية القير بالمنع)) (ِ) كنقؿ الفيركزآبادم كبلـ الراغب
ى
(ّ)
ككثير ما ينقؿ منو أقكالو مف دكف أف ينسبيا
نا
نصِّا مف دكف أف يشير إليو
إليو  ،كحراـ العجائب كالمعجزة كما جاء في الكجو الثالث في قكلو تعالى :
(كح َّرم ىنا عمى ٍي ًو اٍلمر ً
اض ىع ًمف قىٍب يؿ) ىك كصؼ لمتحريـ ال معنى التحريـ ،
ىى ٍ ى
ىى
ككذلؾ حراـ الحرماف كاليمكة  ،كما جاء في الكجو السادس في قكلو تعالى :
كف) ىك كصؼ لمقرية التي كقع عمييا
(ك ىح ىرهاـ ىعمىى قى ٍرىي وة أ ٍ
ىىمى ٍك ىن ى
اىا أىنَّيي ٍـ ال ىي ٍرًج يع ى
ى
الحراـ كليس معنى الحراـ  ،كالحراـ ىنا كأينما كرد يعني الحراـ بعينو  ،قاؿ

ابف فارس (( :الحاء كالراء كالميـ أصؿ كاحد  ،كىك المنع الشديد  ،قاؿ ا﵀
كف))) (ْ) كقاؿ الراغب :
(ك ىح ىرهاـ ىعمىى قى ٍرىي وة أ ٍ
ىىمى ٍك ىن ى
اىا أَّىنيي ٍـ ال ىي ٍرًج يع ى
تعالى  :ى
ً
(ك ىح ىرهاـ ىعمىى قى ٍرىي وة
((فذلؾ تحريـ تسخير  ،كقد يحمؿ عمى ذلؾ  :ى
(ٔ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. ٗ٘ٙ-ٗ٘ٗ/
(ٕ) اٌّفشداح ص ٕٓٔ ٕ٠ٚظش  :ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. ٗ٘ٗ/
(ٖ) ٕ٠ظش  :ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. ٗ٘ٗ/
(ٗ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٕٓ .
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اىا))) (ُ ) كقد نقؿ الفيركزآبادم قكؿ الراغب ىذا بمفظو مف دكف أف
أٍ
ىىمى ٍك ىن ى
(ِ)
ً
(ك ىح ىرهاـ ىعمىى
ينسبو إليو كقاؿ الحمبي (( :الح ٍريـ  :المنع ككذا الي يح يرـ كقرئ ى
اىا) أم  :ممنكع رجكعيـ))(ّ) فالمراد مف الحراـ المنع  ،أم :
قى ٍرىي وة أ ٍ
ىىمى ٍك ىن ى
الحراـ بعينو

كحراـ اليكل كالشيكة  ،كما جاء في الكجو السابع في قكلو تعالى :

ت ظييكرىىا) كقكلو تعالى ( :كم ىح َّرـ ىعمىى أ ٍىزك ً
اج ىنا) كحراـ النذر
ىي ه
( ىكأ ٍىن ىع ه
اـ يحّْرىم ٍ ي ي
ى
كالمصمحة كما جاء في الكجو الثامف في قكلو تعالى  ( :ىيا أىيُّيىا َّ
ي ًل ىـ تي ىحّْريـ
النبً ُّ
ً
ً
َّ
َّ
ات أ ٍىزك ً
يـ) كبلىما يعنى عمٌة
ىح َّؿ الموي لى ىؾ تىٍبتىغي ىم ٍر ى
ىما أ ى
اج ىؾ ىكالموي ىغفي ه
كر َّرح ه
ض ى ى
التحريـ أك الدافع إليو ال معنى التحريـ .

ككذلؾ حراـ التكقير كالحرمة كما جاء في الكجو العاشر كأقسامو
الثبلثة في قكلو تعالى ( ىر َّ
ب ىىًذ ًه اٍلىبٍم ىد ًة الًَّذم ىح َّرىميىا) كقكلو تعالى ( :لىتى ٍد يخمي َّف
الشير اٍل ىحراـ بً َّ
َّ
ً
الش ٍي ًر اٍل ىح ىرًاـ) كقكلو تعالى :
اٍل ىم ٍسج ىد اٍل ىح ىر ىاـ) كقكلو تعالى  ٍ ( :ي
ىي

ت اٍل ىح ىر ىاـ) ىك معنى العمة مف التحريـ ال معنى التحريـ
(ج ىع ىؿ المٌوي اٍل ىك ٍع ىبةى اٍل ىب ٍي ى
ى
الح ىرـ
كالفيركزآبادم نفسو قد بيَّف سبب التحريـ بقكلو المذككر :
((كس ّْمي ى
ي
بمحرـ في غيره مف المكاضع))
كثير مما ليس
ىح ىرنما لتحريـ ا﵀ تعالى فيو نا
َّ
ذلؾ لمكانة ىذه األمكنة كاألشير عند ا﵀ سبحانو .

حرمو ا﵀ (ْ )كىك اسـ جنس ييطمىؽ عمى كؿ
المحرـ  :ما َّ
كالحراـ ك َّ
المحرمات تندرج في معناه العاـ  ،كأقرب
حرميا ا﵀  ،فكؿ
َّ
األشياء التي َّ

أما الكجكه
المعاني إليو المنع  ،كىك بيذا المعنى أينما كرد في القرآف الكريـ ٌ ،
المنسكبة إليو فجميعيا مختمقة بطريقة اإلضافة الظاىرة
(ٔ) اٌّفشداح ص ٕٓٔ
(ٕ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. ٗ٘ٗ/
(ٖ) عّذث اٌذفاظ ٔ. ٖ4ٙ/
(ٗ) ٕ٠ظش ٌغاْ اٌعشا ٗ. 4ٗ/
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فقد كقع الحراـ  ،كما ترل  ،في جميع األكجو العشرة المذككرة

أما األكجو
مضافنا  ،كقد تكرر بمفظو بمعنى كاحد  ،كىك الحراـ بعينو َّ ،
العشرة المذككرة فيي جميعيا معاني المضاؼ إليو ال معاني المضاؼ ،
كالتحريؼ الحاصؿ باتباع ىذه الطريقة َّ
أف الفيركزآبادم لـ يجعؿ المضاؼ

بمعناه بؿ بمعاني المضاؼ إليو مف أجؿ اختبلؽ الكجكه .
كجينا :

الرجوع  :ذكر أىؿ الكجكه لمرجكع في القرآف الكريـ ثبلثة عشر
ّٗ -
كف){البقرة }ُٖ :
األكؿ  :الرجكع بعينو  ،كقكلو تعالى( :فىيي ٍـ الى ىي ٍرًج يع ى
الثاني  :الرجكع  :مف الرجكع أك مف رجع الجكاب  ،كقكلو تعالى :

ضيي ٍـ إًلىى ىب ٍع و
كف){النمؿ :
(ي ٍرًجعي ىب ٍع ي
ى
ض اٍلقى ٍك ىؿ){سبأ ( }ُّ :فىانظي ٍر ىما ىذا ىي ٍرًج يع ى
ً
كف){النمؿ }ّٓ :
ِٖ} كقكلو تعالى ( :فىىناظ ىرةه بً ىـ ىي ٍرًجعي اٍل يم ٍر ىسمي ى
الثالث  :الرجع بمعنى المطر  :كقكلو تعالى ( :كالسَّماء ىذ ً
ات
ى ى
اٍليب يرك ًج){البركج  }ُ :ىذا شاىد الحيرم  ،كىك سيك كقع فيو المصنؼ  ،أك
َّ
مف تصحيؼ الناسخ  ،كالجدير بالذكر َّ
ككأف ىذا
أف المحقؽ لـ ينبّْو عميو ،
األمر ال يعنيو  ،كشاىد الدامغاني كالفيركزآبادم (كالسَّماء ىذ ً
ات
ى ى
الر ٍج ًع){الطارؽ }ُُ :
َّ

ص ىر ىى ٍؿ تىىرل
الرابع  :الرجكع يعني ٌ
الرد  ،كقكلو تعالى ( :فى ٍارًج ًع اٍل ىب ى
ًمف فيطي و
(حتَّى
ص ىر ىك َّرتىٍي ًف){الممؾ  }ْ-ّ :كقكلو تعالى  :ى
كر {ّ} ثيَّـ ٍارًج ًع اٍل ىب ى
ب ٍارًج يع ً
اؿ ىر ّْ
كف){المؤمنكف  }ٗٗ :أم  :ردكني ،
ت قى ى
ىح ىد يى يـ اٍل ىم ٍك ي
إً ىذا ىجاء أ ى
يم ىؾ){طو }َْ :
اؾ إًلىى أ ّْ
كقكلو تعالى ( :فى ىر ىج ٍع ىن ى
الخامس  :الرجكع بمعنى الرجعة بعد الطبلؽ  ،كقكلو تعالى ( :فىبلى
اج ىعا){البقرة }َِّ :
اح ىعمى ٍي ًي ىما أىف ىيتىىر ى
يج ىن ى
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السادس  :الرجكع بمعنى المكت  ،كقكلو تعالى  ( :يك ُّؿ ىن ٍف و
س ىذائًقىةي
ً
كف){العنكبكت  }ٕٓ :كقكلو تعالى ( :ثيَّـ إًلى ىينا ىم ٍرًج يع يك ٍـ
اٍل ىم ٍكت ثيَّـ إًلى ٍي ىنا تيٍر ىج يع ى
كف){يكنس  }ِّ :يعني  :بالمكت
فىين ىنبيّْئ يكـ بً ىما يكنتي ٍـ تى ٍع ىممي ى
(ك ىح ىرهاـ ىعمىى
السابع  :الرجكع إلى الدنيا بعد المكت  ،كقكلو تعالى  :ى
كف){األنبياء }ٗٓ :
قى ٍرىي وة أ ٍ
ىىمى ٍك ىن ى
اىا أَّىنيي ٍـ ال ىي ٍرًج يع ى
الثامف  :الرجكع بمعنى اإلقباؿ عمى النفس بالمبلمة  ،كقكلو تعالى :
(فى ىر ىج يعكا إًلىى أىنفي ًس ًي ٍـ){األنبياء }ْٔ :
التاسع  :الرجكع يعني التكبة  ،كقكلو تعالى ( :كبمىكىناىـ بًاٍلحس ىن ً
ات
ىى ٍ يٍ ى ى
ً َّ
كف){األعراؼ }ُٖٔ :
ىكالسَّي ىّْئات لى ىعميي ٍـ ىي ٍرًج يع ى
(يا
العاشر  :الرجكع يعني الرجكع إلى ا﵀ تعالى  ،كقكلو تعالى  :ى
اضيةن َّمر ً
ً ً
ًً
الن ٍفس اٍلم ٍ ً
ضَّيةن){الفجر -ِٕ :
ط ىمئنَّةي {ِٕ} ٍارجعي إًلىى ىربّْؾ ىر ى ٍ
أىيَّتييىا َّ ي ي
ِٖ}
الحادم عشر  :الرجكع بعينو أك بمعنى العكد كقكلو تعالى ( :لَّ ىعمّْي
الن ً َّ
أ ٍىرًجعي إًلىى َّ
كف){يكسؼ  }ْٔ :أم  :أعكد إلى الناس كقكلو
اس لى ىعميي ٍـ ىي ٍعمى يم ى
(ارًج ٍع إًلى ٍي ًي ٍـ){النمؿ  }ّٕ :أم  :عد إلييـ كقكلو تعالى ( :لىئًف َّر ىج ٍع ىنا
تعالى ٍ :
إًلىى اٍل ىمًد ىين ًة){المنافقكف  }ٖ :أم  :لئف عدنا
الثاني عشر  :الرجكع بمعنى مصير الخمؽ إلى ا﵀  ،كمصير أمكر
ً
كر){البقرة }َُِ :
االم ي
(كًالىى المٌو تيٍر ىجعي ي
العالـ إلى كممتو كقكلو تعالى  :ى
الثالث عشر  :الرجكع بمعنى رجكع أخكة يكسؼ إليو كقكلو تعالى :
(ُ)
َّ
كف){يكسؼ }ِٔ :
(لى ىعميي ٍـ ىي ٍرًج يع ى

(ُ ) ينظر  :كجكه القرآف لمحيرم ص ُِِ كالكجػكه كالنظػائر لمػدامغاني ص ِِِّّّ-
كبصائر ذكم التمييز َّْ-ّٗ/

695

قاؿ ابف فارس (( :الراء كالجيـ كالعيف أصؿ كبير مطٌرد ُّ
يدؿ عمى

ٍّ
رجكعا  ...كامرأة راجع  :مات زكجيا فرجعت
رد كتكرار  ،تقكؿ  :رجع يرجع
ن
ً
أرجعت اإلب يؿ  :إذا كانت
إلى أىميا  ،كالترجيع في الصكت  :ترديده  ...ك

كحسنت حاليا  ،كذلؾ رجكعيا
فسمنت
ميازيؿ
ٍ
ٍ
الرجع كالغيث  ،كىك المطر في قكلو َّ
جؿ
َّ

فأما
إلى حاليا األكلى َّ ،
كعز ( :كالسَّماء ىذ ً
َّ
ات
ى ى
(ُ)
ترجع فتغيث))

ُّ
كتصب ثـ
الر ٍج ًع){الطارؽ  }ُُ :كذلؾ َّأنيا تغيث
َّ
البدء  ،أك تقدير
كقاؿ الراغب (( :الرجكع  :العكد إلى ما كاف منو
ي
فعبل أك قكنال  ،كبذاتو كاف رجكعو  ،أك بجزء مف أجزائو ،
مكانا كاف أك ن
البدء ن

كف
أك بفعؿ مف أفعالو  ،فالرجكع العكد  ...فمف الرجكع قكلو تعالى  ( :ىيقيكلي ى
لىئًف َّر ىج ٍع ىنا إًلىى اٍل ىمًد ىين ًة){المنافقكف  }ٖ :كقكلو تعالى  ( :ىفمى َّما ىرًج يعكا إًلىى أىبًي ًي ٍـ
ً ً
كسى
(كلى َّما ىر ىج ىع يم ى
قىاليكٍا ىيا أ ىىب ىانا يمن ىع مَّنا اٍل ىكٍي يؿ){يكسؼ  }ّٔ :كقكلو تعالى  :ى
إًلىى قىك ًم ًو){آؿ عمراف  ... }َُٓ :كقكلو تعالى ( :كالسَّماء ىذ ً
ات
ى ى
ٍ
رجعا ّْ
لرد اليكاء ما تناكلو مف
َّ
كس ّْم ىي ن
الر ٍج ًع){الطارؽ  }ُُ :أم  :المطر  ،ي
إما لتسميتو بالمطر الذم فيو  ،كا َّما لتراجع
رجعا َّ
كس ّْم ىي الغدير ن
الماء  ،ي
أمكاجو كتردده في مكانو))(ِ) كقاؿ الحمبي (( :كقكلو تعالى ( :كالسَّماء ىذ ً
ات
ى ى
الر ٍج ًع) ){الطارؽ  }ُُ :ىك المطر يس ّْمي بذلؾ ؛ َّ
ألنو يرجع كؿ سنة فيتكرر
َّ
(ّ)

 ،كقيؿ  :ذات المطر بعد المطر  ،كىك بمعناه))

طرائؽ :

اختمؽ أصحاب كتب الكجكه ىذه الكجكه المنسكبة إلى الرجكع بخمس

(ُ ) مقاييس المغة ص ِّّّٕٕ-
(ٕ) اٌّفةةةشداح ص ٕ٘٠ٚٔ4ٙ-ٔ4ظةةةش  :عّةةةذث اٌذفةةةاظ ٌٍذٍتةةةٚ 2ٗ-2ٖ/ٕ ٟةظةةةائش رٞٚ
اٌذّ١١ض ٖٖ4/
(ٖ) عّذث اٌذفاظ ٕ2ٖ/
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األكلى  :طريقة اإلضافة الظاىرة  :فقد جعمكا الرجكع بمعنى  :رجع

الج كاب  ،كرجكع إخكة يكسؼ عميو السبلـ  ،كما جاء في الكجو الثاني ،
كالثالث عشر  ،كقد كقع الرجكع  ،كما ترل  ،في الكجييف مضافنا  ،كقد
أما الكجياف فيما معنيا
تكرر بمفظو بمعنى كاحد  ،كىك الرجكع بعينو َّ ،

المضاؼ إليو ال معنيا المضاؼ إليو  ،كالتحريؼ الحاصؿ باتباع ىذه

الطريقة َّأنيـ لـ يجعمكا المضاؼ بمعناه بؿ بمعنى المضاؼ إليو مف أجؿ
اختبلؽ الكجكه .

الثانية  :طريقػة اإلضػافة المق ٌػدرة  :فقػد جعمػكا الرجػكع بمعػاني  :الرجعػة
بعػػد الطػػبلؽ  ،كالرجػػكع إلػػى الػػدنيا  ،كالرجػػكع إلػػى ا﵀  ،كمػػا جػػاء فػػي الكجػػو
الخػػامس  ،كالسػػابع  ،كالعاشػػر  ،كقػػد تكػػرر الرجػػكع  ،كمػػا تػػرل  ،فػػي األكجػػو

أمػػا األكجػػو فيػػي معػػاني
الثبلثػػة  ،بمفظػػو بمعنػػى كاحػػد  ،كىػػك الرجػػكع بعينػػو َّ ،
أش ػػباه الجم ػػؿ الت ػػي تع ػػدل اليي ػػا بح ػػرؼ الج ػػر ال معػ ػاني الرج ػػكع  ،كالتحري ػػؼ

الحاصػػؿ باتبػػاع ىػػذه الطريقػػة َّأنيػػـ لػػـ يجعم ػكا الرجػػكع بمعنػػاه بػػؿ بمعػػاني مػػا
تعدل اليو مف أجؿ اختبلؽ الكجكه

الثالثة  :طريؽ الدراسة المعككسة  :فقد جعمكا الرجكع في الكجو
الثالث بمعنى المطر في قكلو تعالى (كالسَّماء ىذ ً
الر ٍج ًع) كقد تقدـ َّ
أف أىؿ
ات َّ
ى ى
( ُ)
أف المطر يس ّْمي بالرجع ؛ َّ
المغة ذكركا َّ
ألنو يجيء كيرجع كؿ سنة فيتكرر
أيضا أىؿ التفسير(ِ) فيككف أىؿ المغة كأىؿ التفسير قد
كىذا ما أجمع عميو ن
أجمعكا عمى َّ
أف الرجع ال يعني المطر  ،بؿ ىك صفة لو  ،كالتقدير :
كالسماء ذات المطر الرجع  ،فجعؿ الرجع بمعنى المطر تحريؼ لداللتو ،
(ٔ) ٕ٠ظةةش ِ :مةةا١٠ظ اٌٍغةةج ص ٖٚ ٖ2اٌّفةةشداح ص ٚ ٔ4ٙعّةةذث اٌذفةةاظ ٌٕٚ 2ٖ/غةةاْ
اٌعشا ٔٔٓ/ٙ
(ٕ) ٕ٠ظةةش  :جةةاِع اٌت١ةةاْ ِٖٓٚ ٔ2ٓ/عةةأ ٟاٌمةةشآْ ٚإعشاةةةٗ ٘ٚ ٕٗٓ/اٌّذةةشس اٌةةٛج١ض
٘ٚ ٗٙٙ/صاد اٌّغ١ش ٕٕٗ/2
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كتفسير  ،كىذه إحدل الطرئؽ التي اتبعيا أىؿ الكجكه في اختبلؽ الكجكه
نا
لغة
 ،كىي طريقة الدراسة المعككسة  ،ذلؾ بعدـ جعؿ المفظ بمعناه بؿ بمعنى
كثير ما ييح ىذؼ المكصكؼ كتقكـ الصفة
مكصكفو  ،كعند أىؿ المغة َّأنو نا
مقامو في المكقع كالحكـ كاإلعراب مف دكف أف تقكـ مقامو في المعنى  ،ففي
جعؿ الرجع بمعنى المطر ىدـ كبير لقاعدة مف قكاعد لغة كتاب ا﵀  ،كىك

الخمط بيف الصفة كمكصكفيا في الداللة .

تحرم الصكاب كالدقة في التفسير  :فقد جعمكا الرجكع
الرابعة  :عدـ ٌ
في الكجو السادس بمعنى المكت  ،في قكلو تعالى  ( :يك ُّؿ ىن ٍف و
س ىذائًقىةي اٍل ىم ٍك ًت
كف)
كف) كقكلو تعالى ( :ثيَّـ إًلى ىينا ىم ٍرًج يع يك ٍـ فىين ىنبيّْئ يكـ بً ىما يكنتي ٍـ تى ٍع ىممي ى
ثيَّـ إًلى ٍي ىنا تيٍر ىج يع ى
كالرجكع ال يعني المكت  ،كاَّنما المعنى  :الرجكع إليو بعد المكت(ُ) ككيؼ
ُّ
ثـ إليو تمكتكف ؟! كالجدير بالذكر َّ
أف
يصح أف يككف المعنى أك التقدير َّ :

كصرح َّ
أف المراد
الدامغاني نفسو بعد أف جعؿ الرجكع بمعنى المكت عاد
َّ

الرجكع إليو بالمكت  ،فيككف المكت ال يعني الرجكع  ،بؿ ىك أحد كسائمو ،

فنحف نرجع إلى ا﵀ سبحانو بالمكت في الدنيا  ،كبالبعث مف قبكرنا يكـ

قرف الرجكع إليو بالبعث كالنشكر ال
القيامة  ،كبالحشر إليو  ،بؿ األكلى أف يي ى
بالمكت
الرد
الخامسة  :طريقة الترادؼ  :فقد جعمكا الرجكع بمعاني مرادفاتو ٌ :
 ،كاإلقباؿ عمى النفس  ،كالتكبة  ،كالعكد  ،كالمصير  ،كما جاء في الكجو :

الرابع  ،كالثامف  ،كالتاسع  ،كالحادم عشر  ،كالثاني عشر .

الرجوع والرد  :جعؿ الدامغاني كالفيركزآبادم الرجكع في الكجو الرابع
ص ىر ىى ٍؿ تىىرل ًمف فيطي و
كر {ّ} ثيَّـ ٍارًج ًع
بمعنى ٌ
الرد في قكلو تعالى ( :فى ٍارًج ًع اٍل ىب ى
ت
ىح ىد يى يـ اٍل ىم ٍك ي
(حتَّى إً ىذا ىجاء أ ى
ص ىر ىك َّرتىٍي ًف){الممؾ  }ْ-ّ :كقكلو تعالى  :ى
اٍل ىب ى
(ٔ) ٕ٠ظش ِ :ذاسن اٌذٕض ً٠ص 242
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ب ٍارًج يع ً
اؿ ىر ّْ
اؾ
ردكني  ،كقكلو تعالى ( :فى ىر ىج ٍع ىن ى
قى ى
كف){المؤمنكف  }ٗٗ :أم ٌ :
يم ىؾ){طو }َْ :
ًإلىى أ ّْ
كما حمميما عمى جعؿ الرجكع بمعنى َّ
ظنيما بكحدة معنيييما
الرد ٌإال ٌ

فرؽ
 ،كىذا ما عميو أىؿ المغة كالتفسير ؛ لذلؾ لـ أجد منيـ مف أحد مف َّ

عرؼ ابف
بينيما ٌ ،إال َّأنو يمكف أف تجد ىذا الفرؽ مف خبلؿ التعريؼ  ،فقد َّ
الرد َّ
رددت
بأنو ((أصؿ كاحد مطرد منقاس كىك رجع الشيء  ،تقكؿ :
فارس ٌ
ي
(ُ)
ألنو َّ
الشيء أرده ِّ
تد ؛ َّ
كعرؼ الرجكع
رد نفسو إلى كفرىا))
َّ
ردا ّْ ،
كسمي المر ٌ
بأنو ((أصؿ كبير مطٌرد ُّ
يدؿ عمى ٍّ
كما تقدـ َّ
رد كتكرار))(ِ) كىذا ىك الفرؽ

األكؿ بينيما َّ
الرد عمى التكرار  ،كىذا ىك معناه في
أف الرجكع يدؿ مف دكف ٌ
ص ىر ىى ٍؿ تىىرل ًمف فيطي و
ص ىر ىك َّرتىٍي ًف
كر {ّ} ثيَّـ ٍارًج ًع اٍل ىب ى
قكلو تعالى ( :فى ٍارًج ًع اٍل ىب ى
ب إًلىٍي ىؾ اٍلبصر ىخ ً
اسأن ىك يى ىك ىح ًس هير){الممؾ َّ }ْ-ّ :
ألنو أراد تكرار البصر
ىي ىنقمً ٍ
ى ىي
ص ىر) كرر البصر كالنظر  ،كمعنى
بالرجكع إليو  ،فمعنى قكلو (فى ٍارًج ًع اٍل ىب ى
(ّ)
ص ىر ىك َّرتىٍي ًف) كرر النظر مرة بعد مرة
قكلو ( :ثيَّـ ٍارًج ًع اٍل ىب ى

كف
كقاؿ الراغب (( :كمف ىذا ٌ
الرد إلى ا﵀ تعالى نحك قكلو ( :ثيَّـ تيىرُّد ى
إًلىى ىعالًًـ اٍل ىغ ٍي ًب ك َّ
اد ًة){التكبة  }ْٗ :كقكلو تعالى ( :ثيَّـ يرُّدكٍا إًلىى المٌ ًو
الشيى ى
ى
ىم ٍكالى يى يـ اٍل ىح ّْ
فالرد كالرجع في قكلو تعالى ( :ثيَّـ إًلى ٍي ًو
ؽ){األنعاـ }ِٔ :
ٌ
(ْ)
أحدا مف أىؿ المغة أك التفسير مف
كف){البقرة  ))}ِٖ :كلذلؾ لـ أجد ن
تيٍر ىج يع ى
يم ىؾ ىك ٍي تىقىَّر ىع ٍيينيىا ىكال
َّ
اؾ إًلىى أ ّْ
تطرؽ إلى الفرؽ بيف الرجع في قكلو ( :فى ىر ىج ٍع ىن ى
يم ًو ىك ٍي تىقىَّر ىع ٍيينيىا ىكال
الرد في قكلو تعالى ( :فى ىرىد ٍد ىناهي ًإلىى أ ّْ
تى ٍح ىزىف){طو  }َْ :ك ٌ
تى ٍح ىزىف){القصص }ُّ :

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕٖٖ .
(ِ ) مقاييس المغة ص ِّٕ
(ٖ) ٕ٠ظش  :جاِع اٌت١اْ ٚ ٙ/ٕ4اٌٛع١ط ٗٚ ٖٕٙ/صاد اٌّغ١ش 22/2
(ٗ) اٌّفشداح ص ٕ٠ٚٔ44ظش  :عّذث اٌذفاظ ٕ2ٗ-2ٕ/
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أف القرآف الكريـ قد استعمؿ ىذيف المفظيف فبل َّ
كبما َّ
بد مف أف يككف

جميعا أف نؤمف بيذه الحقيقة  ،كاذا بدا لنا
أحدىا غير اآلخر  ،كيجب عمينا
ن
حتما
لفظاف قرآنياف َّأنيما بمعنى كاحد فيك لجيمنا بالفرؽ الداللي المكجكد ن

بينيما  ،كالجيؿ بالشيء ال يعني عدـ كجكده  ،كقد ظير لي َّ
الرد أك
أف ٌ
صباحا كرجع
مثبل  :خرج فبلف مف بيتو
االرتداد غير الرجكع  ،ففي قكلؾ ن
ن
مساءا  ،تقكؿ رجع كال تقكؿ ار َّ
تد ؛ َّ
ألف المراد في المعتاد كاألغمب
إليو
ن
رجكعو إلى بيتو بخطكات مساكية كمكازية لخطكات خركجو منو  ،فإف كاف

رجكعو أخصر كأسرع فاألصح كاألدؽ أف يقاؿ  :ار َّ
تد ال رجع

تدرج
تدرج نحكلو َّ
كنقكؿ  :سمف فبلف كرجع نحيبل  ،إذا كاف قد َّ

سمنو  ،فإذا أصابو النحكؿ فجأة  ،كجب أف نقكؿ  :سمف فبلف كار َّ
نحيبل ،
تد ن
يدؿ عميو ّّ
نقكؿ ىذا كذاؾ إذا أردنا التعبير بدقة عما ُّ
كؿ منيما  ،فرجكع
ٌ
جكعا ،
الشيء إلى ما كاف عميو بخطكات متتالية بنحك انصرافو عنو يي َّ
سمى ر ن

أما رجكعو إليو بخبلؼ ذلؾ كبخطكة كاحدة فير االرتداد  ،كبيذا المعنى الذم
َّ
يمثؿ الفرؽ الثاني العاـ بينيما استعمبل في القرآف الكريـ  ،فإذا أراد المعنى

الرد  ،فقد قاؿ
األكؿ استعمؿ لفظ الرجكع  ،كاذا أراد الثاني استعمؿ لقظ ٌ
اؾ) في سكرة طو َّ
أمو
ألنو أراد أف يككف تسمسؿ رجكعو إلى بيت َّ
(فى ىر ىج ٍع ىن ى
مكازنيا لتسمسؿ كصكلو إلى بيت فرعكف  ،كىذا ما َّ
يدؿ عميو السياؽ فقد بدأ
اليـ  ،ثـ رميو
أمو  ،ثـ قذفو في التابكت َّ ،
الكصكؿ باإليحاء إلى ّْ
ثـ قذفو في ّْ

ثـ دخكلو بيت فرعكف  ،قاؿ تعالى :
بالساحؿ  ،ثـ إلقاء محبة الناس عميو َّ ،
يخ ىرل {ّٕ} إً ٍذ
كسى {ّٔ} ىكلىقى ٍد ىم ىنَّنا ىعمى ٍي ى
(قى ى
ؾ ىم َّرةن أ ٍ
اؿ قى ٍد أيكتً ى
يت يس ٍؤلى ىؾ ىيا يم ى
كت فىا ٍقًذ ًف ً
يو ًفي التَّاب ً
ىف ا ٍقًذ ًف ً
كحى {ّٖ} أ ً
يو ًفي اٍل ىي ّْـ ىفٍمييٍم ًق ًو
أ ٍىك ىح ٍي ىنا إًلىى أ ّْ
ي
يم ىؾ ىما يي ى
اٍلي ُّـ بًالس ً
ص ىن ىع ىعمىى
َّاح ًؿ ىيأ ي
ٍخ ٍذهي ىع يد ّّك لّْي ىك ىع يد ّّك لَّوي ىكأىٍلقى ٍي ي
ى
ت ىعمى ٍي ىؾ ىم ىحبَّةن ّْمّْني ىكلًتي ٍ
اؾ إًلىى
يختي ىؾ فىتىقيك يؿ ىى ٍؿ أ يىدلُّ يك ٍـ ىعمىى ىمف ىي ٍك يفميوي فى ىر ىج ٍع ىن ى
ىع ٍينًي {ّٗ} إً ٍذ تى ٍم ًشي أ ٍ
كنا
أ ّْ
اؾ ًم ىف اٍل ىغ ّْـ ىكفىتىَّن ى
َّي ىن ى
اؾ فيتي ن
ت ىن ٍف نسا فىىنج ٍ
يم ىؾ ىك ٍي تىقىَّر ىع ٍيينيىا ىكال تى ٍح ىزىف ىكقىتىٍم ى
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ىفمىبًثٍ ى ً ً
ؾ
اصطى ىن ٍعتي ى
يف ًفي أ ٍ
ىى ًؿ ىم ٍد ىي ىف ثيَّـ ًج ٍئ ى
ت سن ى
كسى {َْ} ىك ٍ
ت ىعمىى قى ىد ور ىيا يم ى
كتأمؿ َّ
أيضا تسمسؿ ّْ
مف ا﵀
لً ىن ٍف ًسي){طو َّ }ُْ-ّٔ :
أف ىذه اآليات تضمنت ن

أمو  ،ثـ تنجيتو مف الغـ بعد قتمو الرجؿ
كنعمو عمى مكسى برجكعو إلى ّْ

ثـ
المصرم  ،ثـ لبثو سنيف في أىؿ مديف  ،ثـ مجيثو عمى قدر ا﵀ َّ ،

اصطناعو ا﵀ لنفسو .

يم ًو) َّ
أمو
كقاؿ في سكرة القصص (فى ىرىد ٍد ىناهي إًلىى أ ّْ
ألنو أراد رجكعو إلى ٌ
بخطكة كاحدة  ،بخبلؼ كصكلو إلى فرعكف بعدة خطكات متتالية  ،قاؿ ا﵀
يو فىًإ ىذا ًخ ٍف ًت عمى ٍي ًو فىأىٍل ًق ً
ض ًع ً
تعالى ( :كأىكح ٍي ىنا إًلىى أ ّْيـ مكسى أىف أىر ً
يو ًفي اٍل ىي ّْـ ىكال
ى
ىٍى
ي ى ٍ ٍ
ً
ً ً
ً
ً
يف {ٕ} فىاٍلتىقىطىوي آ يؿ ًف ٍرىع ٍك ىف
تى ىخافي ىكال تى ٍح ىزنًي إًَّنا ىر ُّادكهي إًلى ٍيؾ ىك ىجاعميكهي م ىف اٍل يم ٍر ىسم ى
ًً
ً ً
ً
يف {ٖ} ىكقىالى ًت
اف ىك يجين ى
كد يى ىما ىك يانكا ىخاطئ ى
ام ى
ل ىي يك ى
كف لىيي ٍـ ىع يد ِّكا ىك ىح ىزننا إ َّف ف ٍرىع ٍك ىف ىك ىى ى
ت ىع ٍي وف لّْي ىكلى ىؾ ال تى ٍقتيميكهي ىع ىسى أىف ىينفى ىع ىنا أ ٍىك ىنتَّ ًخ ىذهي ىكلى ندا ىك يى ٍـ
ىت ًف ٍرىع ٍك ىف قيَّر ي
ام ىأر ي
ٍ
ت لىتيٍبًدم بً ًو لى ٍكال أىف
اد ٍ
كسى فى ًارنغا إًف ىك ى
ال ىي ٍش يع ير ى
كف {ٗ} ىكأ ٍ
ىص ىب ىح في ىؤ ياد أ ّْيـ يم ى
ً
ت ٍ ًً
ً
ط ىنا عمىى ىقٍمبًيا لًتى يك ً
ت بً ًو
ص ىر ٍ
يف {َُ} ىكقىالى ٍ
َّرىب ٍ ى
كف م ىف اٍل يم ٍؤ ًمن ى
ى
الختو قيصّْيو فىىب ي
ى
عف جين وب كىـ ال ي ٍشعركف {ُُ} كح َّرم ىنا عمىٍي ًو اٍلمر ً
ت ىى ٍؿ
اض ىع ًمف قىٍب يؿ فىقىالى ٍ
ىى ٍ ى
ى ي
ى ي ٍ ى يي ى
ىى
ً
يم ًو ىك ٍي
كف {ُِ} فى ىرىد ٍد ىناهي إًلىى أ ّْ
أ يىدلُّ يك ٍـ ىعمىى أى ٍى ًؿ ىب ٍي وت ىي ٍك يفمي ى
كنوي لى يك ٍـ ىك يى ٍـ لىوي ىناص يح ى
ً
ىف ك ٍع ىد المَّ ًو ىح ّّ
ؽ ىكلى ًك َّف أى ٍكثىىريى ٍـ ال
تىقىَّر ىع ٍيينيىا ىكال تى ٍح ىزىف ىكلتى ٍعمى ىـ أ َّ ى
كف){القصص }ُّ-ٕ :
ىي ٍعمى يم ى
ألنو ُّ
الرد مف دكف الرجكع َّ
أدؿ عمى قدرة ا﵀  ،كىذه
كاستعمؿ لفظ ٌ

السكرة  ،كىذا ما تمحظو في قكلو تعالى :
(كال تى ىخ ًافي ىكال تى ٍح ىزنًي إًَّنا
كقكلو تعالى  :ى
يم ًو) ليككف تحقيقنا
كلذلؾ قاؿ (فى ىرىد ٍد ىناهي إًلىى أ ّْ

ىي الداللة المرادة في سياؽ ىذه
(كح َّرم ىنا عمى ٍي ًو اٍلم ار ً
ض ىع ًمف قىٍب يؿ)
ىى ٍ ى
ىى
ً
ً ً
ً
يف)
ىر ُّادكهي إًلى ٍيؾ ىك ىجاعميكهي م ىف اٍل يم ٍر ىسم ى
لقكلو تعالى ( :إًَّنا ىر ُّادكهي إًلى ٍي ًؾ)
كف إًلىى ىعالًًـ اٍل ىغ ٍي ًب ك َّ
اد ًة)
كليس ٌ
الشيى ى
الرد في قكلو تعالى ( :ثيَّـ تيىرُّد ى
ى
كقكلو تعالى ( :ثيَّـ يرُّدكٍا إًلىى المٌ ًو ىم ٍكالى يى يـ اٍل ىح ّْ
ؽ) ىك بمعنى الرجكع في قكلو
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(ُ)
ً
الرد
كف) كما ادعى الراغب فيما تقدـ
فقد استعمؿ ٌ
تعالى (ثيَّـ إًلى ٍيو تيٍر ىج يع ى
في سكرة التكبة كاألنعاـ ؛ َّ
الرد إليو سبحانو بنقمة كاحدة  ،كاستعمؿ
ألنو أراد ٌ

الرجكع في سكرة البقرة ؛ َّ
ألنو أراد الرجكع إليو بخطكاتو المتتالية  ،كىذا ما

يد ٌؿ عميو السياؽ بكؿ كضكح  ،فقد تقدمتو مراحؿ النشأة كالمصير يم ىرتٌبة
كف بًالمَّ ًو ىك يكنتي ٍـ أ ٍىم ىكاتان
مرحمة بعد مرحمة  ،قاؿ ا﵀ تعالى  ( :ىك ٍي ى
ؼ تى ٍكفيير ى
ً
ً
كف){البقرة }ِٖ :
فىأ ٍ
ىح ىيا يك ٍـ ثيَّـ ييميتي يك ٍـ ثيَّـ يي ٍحيًي يك ٍـ ثيَّـ إًلى ٍيو تيٍر ىج يع ى
كجعؿ الفيركزآبادم الرجكع في الكجو الثامف بمعنى اإلقباؿ عمى
النفس بالمبلمة  ،في قكلو تعالى ( :فى ىر ىج يعكا إًلىى أىنفي ًس ًي ٍـ) كىك كالكجو الثاني
الذم جعؿ فيو الرجكع بمعنى رجع الجكاب  ،كجاء في التفسير َّ
أف ((قكلو
تعالى (فى ىر ىج يعكا إًلىى أىنفي ًس ًي ٍـ) فيو قكالف  ،أحدىما  :رجع بعضيـ إلى بعض ،
كالثاني  :رجع ّّ
كؿ منيـ إلى نفسو))(ِ) فيككف المراد مف الرجكع ىنا الرجكع
بعينو

كجعؿ الدامغاني الرجكع في الكجو التاسع بمعنى التكبة في قكلو
ات كالسَّي ىّْئ ً
تعالى ( :كبمىكىناىـ بًاٍلحس ىن ً
ات لى ىعمَّيي ٍـ ىي ٍرًج يعكف) بؿ المراد معنى
ىى
ىى ٍ يٍ
ى
(ّ )
مر تعريؼ
الرجكع إلى ما كانكا عميو مف الطاعة كعدـ المعصية كقد َّ
الرجكع بأنَّو يعني العكد إلى ما كاف منو البدء  ،فيككف المراد الرجكع بعينو

العود  :كجعؿ الدامغاني كما جاء في الكجو الحادم عشر
الرجوع و َ
الرجكع يعني الرجكع بعينو  ،أك العكد فقاؿ (( :الرجكع بعينو  ،قكلو تعالى :
الن ً َّ
(لَّ ىعمّْي أ ٍىرًجعي إًلىى َّ
كف){يكسؼ  }ْٔ :أم  :أعكد إلى الناس ،
اس لى ىعميي ٍـ ىي ٍعمى يم ى
(ارًج ٍع إًلى ٍي ًي ٍـ){النمؿ  }ّٕ :أم  :عد إلييـ  ،كقكلو تعالى :
كقكلو تعالى ٍ :
(ٔ) ٕ٠ظش  :اٌّفشداح ص ٚٔ44عّذث اٌذفاظ ٕ2ٗ-2ٕ/
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٕ٘ٙ2/
(ٖ) ٕ٠ظش  :اٌّذشس اٌٛج١ض ٕٗ2ٕ/
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(لىئًف َّر ىج ٍع ىنا إًلىى اٍل ىمًد ىين ًة){المنافقكف  }ٖ :أم  :لئف عدنا))
بعينو بالعكد َّ ،
يدؿ عمى َّأنيما عنده معنياف متطابقاف  ،كالحقيقة َّأنيما ليسا
(ُ)

فتفسيره الرجكع

معنييف متطابقيف  ،كلكف يبدكاف كذلؾ لشدة تقاربيما  ،حتى ّْإني لـ أجد ىمف

فرؽ بينيما في المعنى  ،ال في كتب المغة كال في كتب التفسير  ،كقد ذكرت
َّ

أف المفظ القرآني ال يطابؽ معناه ٌإال المفظ نفسو  ،كبما َّ
مف قبؿ غير مرة َّ
أف
القرآف الكريـ قد استعمؿ ىذيف المفظيف ِّ
كبل منيما في مكاضع كثيرة  ،فبل َّ
بد
مف أف يككف بينيما فرؽ في الداللة  ،ك َّأنو قد استعمؿ ِّ
كبل منيما لداللتو ،

أيضا إلى ىذا الفرؽ مف خبلؿ التعريؼ  ،فقد يعّْرؼ الرجكع
كيمكف التعرؼ ن
أما العكد فيعني القياـ
كما تقدـ بأنَّو يعني الرجكع إلى ما كاف منو البدء َّ ،
بالعمؿ مرة ثانيو فػ((قكؿ القائؿ  :أعاد فبلف كذا  ،ال يفيد ٌإال إعادتو مرة

(ِ)
عكدا بعد بدء  ،بدأ ثـ عاد ،
كاحدة)) قاؿ الخميؿ (( :العكد  :تثنية األمر ن
كالعكدة مرة كاحدة  ...كتقكؿ  :عاد فبلف عمينا معركفيو  :إذا أحسف ثـ
زاد)) (ّ ) كقاؿ ابف فارس (( :العيف كالكاك كالداؿ أصبلف صحيحاف ُّ ،
يدؿ

أحدىما عمى تثنية في األمر  ...كقكليـ  :عاد فبلف بمعركفو  ،كذلؾ إذا

الحديث))(ْ) فالعكد غير الرجكع ،
أحسف ثـ زاد  ...كيقكلكف  :أعاد الصبلةى ك
ى
فقكلؾ  :رجع فبلف إلى بيتو  ،يعني َّأنو سمؾ في رجكعو إليو طريؽ ذىابو ،

حتى كصؿ إلى ما بدأ الذىاب منو  ،كال يككف ىذا المعنى ىك المراد  ،إذا

قمنا  :عاد فبلف إلى بيتو  ،بؿ المراد َّأنو كاف مف قبؿ في بيتو  ،ثـ صار فيو

مرة ثانية  ،ك َّ
ألنيما اختمفا في المعنى اختمفا في االستعماؿ  ،مف ذلؾ كركد

متعديا إلى معمكلو بػ(إلى) مف دكف البلـ  ،ك(في) كقكلو تعالى :
الرجكع
ن
(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٖٖٕ
(ٕ) ٕ٠ظش  :اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ٌٍعغىش ٞص ٔ٘
(ٖ) اٌع ٓ١ص ٖٙ4
(ٗ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕٕٙ
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ً ً
ً
ً
كسى إًلىى
(كلى َّما ىر ىج ىع يم ى
(لىئف َّر ىج ٍع ىنا إلىى اٍل ىمد ىينة){المنافقكف  }ٖ :كقكلو تعالى  :ى
طآئًفى وة
قى ٍك ًم ًو){األعراؼ  }َُٓ :كقكلو تعالى ( :فىًإف َّر ىج ىع ىؾ المٌوي إًلىى ى
ً
كف إًلى ٍي يك ٍـ إً ىذا ىر ىج ٍعتي ٍـ إًلى ٍي ًي ٍـ){التكبة :
ّْم ٍنيي ٍـ){التكبة  }ّٖ :كقكلو تعالى  :ى
(ي ٍعتىذ ير ى
كسى){طو  }ُٗ :كقكلو تعالى  ( :ىفمى َّما
ْٗ} كقكلو تعالى  :ى
(حتَّى ىي ٍرًج ىع ًإلى ٍي ىنا يم ى
ىرًج يعكا إًلىى أىبًي ًي ٍـ قىاليكٍا ىيا أ ىىب ىانا يمنً ىع ًمنَّا اٍل ىكٍي يؿ){يكسؼ  }ّٔ :كقكلو تعالى :

ضيي ٍـ إًلىى ىب ٍع و
(يا أىيَّتييىا َّ
الن ٍف يس
ض اٍلقى ٍك ىؿ){سبأ  }ُّ :كقكلو تعالى  :ى
(ي ٍرًجعي ىب ٍع ي
ى
اضيةن َّمر ً
ً
ً
ًً
اٍلم ٍ ً
ضَّيةن){الفجر  }ِٖ-ِٕ :ككرد
ط ىمئَّنةي {ِٕ} ٍارجعي إًلىى ىربّْؾ ىر ى ٍ
ي
ً
كر){البقرة {}َُِ :آؿ عمراف :
االم ي
ي
(كًالىى المٌو تيٍر ىجعي
قكلو تعالى  :ى
كثير لفظ
َُٗ}{األنفاؿ {}ْْ :الحج {}ٕٔ :فاطر {}ْ :الحديد  }ٓ :كتكرر نا
الرجكع إلى ا﵀  ،كقكلو تعالى ( :كاتَّقيكٍا يكما تيرجعكف ًف ً
يو إًلىى المٌ ًو){البقرة :
ىٍ ن ٍ ى ي ى
ى
الر ٍج ىعى){العمؽ  }ٖ :ككذلؾ تكرر لفظ
ّْؾ ُّ
ُِٖ} كقكلو تعالى ( :إً َّف إًلىى ىرب ى
ً
يعا){المائدة :
المرجع إلى ا﵀ سبحانو  ،كقكلو تعالى ( :إًلىى ا﵀ ىم ٍرًج يع يك ٍـ ىجم ن
ْٖ} كقكلو تعالى ( :ثيَّـ إًلىى ىرّْب ًيـ َّم ٍرًج يعيي ٍـ){األنعاـ  }َُٖ :ككركد العكد
متعديا إلى معمكلو بالبلـ ك(في) مف دكف (إلى) كقكلو تعالى ( :لىين ٍخ ًر ىجَّن ىؾ ىيا
ن
ًَّ
يف
كد َّف ًفي ًممَّتًىنا قى ى
آمينكٍا ىم ىع ىؾ ًمف قى ٍرىيتًىنا أ ٍىك لىتى يع ي
يش ىع ٍي ي
اؿ أ ىىكلى ٍك يكَّنا ىك ًارًى ى
ب ىكالذ ى
يف ى
{ٖٖ} قىًد ا ٍفتىىرٍي ىنا ىعمىى المٌ ًو ىكًذنبا إً ٍف يع ٍد ىنا ًفي ًممَّتً يكـ ىب ٍع ىد إً ٍذ ىنج ى
َّانا المٌوي
ًم ٍنيىا){األعراؼ  }ٖٗ-ٖٖ :كالمعنى  :أف تعكدكا في ممتنا كما كنتـ  ،كقكلو
يد يكـ ًف ً
ً
ً
يخ ىرل){اإلسراء  }ٔٗ :أم  :يعيدكـ في
يو تى ىارةن أ ٍ
تعالى ( :أ ٍىـ أىمنتي ٍـ أىف ييع ى ٍ
البحر كما كنتـ فيو قبؿ ذلؾ  ،كقكلو تعالى ً :
يد يك ٍـ
(م ٍنيىا ىخمى ٍق ىنا يك ٍـ ىكًفييىا ين ًع ي

يخ ىرل){طو  : }ٓٓ :كالمعنى  :نعيدكـ في األرض ترنابا ،
ىك ًم ٍنيىا ين ٍخ ًريج يك ٍـ تى ىارةن أ ٍ
كما كنتـ فييا ترنابا  ،كقكلو تعالى  ( :يكمَّ ىما أ ىىر يادكا أىف ىي ٍخ يريجكا ًم ٍنيىا ًم ٍف ىغ ٍّـ
يع ي ً
أً
اب اٍل ىح ًري ً
ؽ){الحج  }ِِ :أم  :أعيدكا في قعر النار ،
يدكا فييىا ىكيذكقيكا ىع ىذ ى
ادكٍا ًل ىما ينييكٍا ىع ٍنوي){األنعاـ  }ِٖ :مف
(كلى ٍك يرُّدكٍا لى ىع ي
كما كانكا  ،كقكلو تعالى  :ى
كدكا لً ًم ٍثمً ًو){النكر }ُٕ :
(ي ًعظي يك يـ المَّوي أىف تى يع ي
اإلشراؾ با﵀  ،كقكلو تعالى  :ى
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ً
كقكلو تعالى ًَّ :
كف لً ىما قىاليكا){المجادلة :
كف ًمف ّْن ىسائً ًي ٍـ ثيَّـ ىي يع ي
كد ى
يف ييظىاى ير ى
(كالذ ى
ى
ًَّ
يف ينييكا ىع ًف َّ
كف ًل ىما ينييكا
الن ٍج ىكل ثيَّـ ىي يع ي
كد ى
ّ} كقكلو تعالى ( :أىلى ٍـ تىىر إًلىى الذ ى
ىع ٍنوي){المجادلة  }ٖ :فالعكد يعني تثنية العمؿ  ،أك القكؿ  ،أك الحالة  ،أك

كف){األعراؼ  }ِٗ :جاء
المقاـ في مكاف  ،كما قاؿ تعالى  ( :ىك ىما ىب ىدأى يك ٍـ تى يع ي
كد ى
في التفسير َّ
كف) ثبلثة أقكاؿ :
أف ((في قكلو تعالى  ( :ىك ىما ىب ىدأى يك ٍـ تى يع ي
كد ى
أحدىا  :كما بدأكـ سعداء كأشقياء  ،كذلؾ تيبعثكف .
كالثاني  :كما يخمًقتـ بقدرتو  ،كذلؾ يعيدكـ .

(ُ )

كىذا

شيئا  ،كذلؾ تعكدكف))
كالثالث  :كما بدأكـ ال تممككف ن
ٍّ
متات كما تقدـ مف َّ
أف الرجكع يعني الرجكع
االختبلؼ بينيما في االستعماؿ
إلى ما كاف منو البدء  ،أم  :الرجكع إلى الشيء بعد التخمي عنو كتركو ،
أما العكد فيعني تثنية الشيء  ،أك تثنية حالتو  ،فقكلو تعالى (ثيَّـ إًلى ٍي ًو
َّ

كف){البقرة  }ِٖ :يعني َّ :أننا كنا عند ا﵀ قبؿ أف يخمقنا  ،ثـ انتقمنا
تيٍر ىج يع ى
إلى الدنيا  ،ثـ رجعنا إليو بعد مكتنا كبعثنا  ،كلك قيؿ  :ثيَّـ إًلى ٍي ًو تعكدكف ،
ألفاد َّأننا عدنا لمحالة التي َّ
كنا عمييا  ،أم  :كنا باألمس عند ا﵀  ،ثـ صرنا
اليكـ عنده  ،فقكلؾ  :رجع فبلف إلى بيتو  ،معناه سمؾ في طريؽ رجكعو

إليو طريؽ ذىابو منو  ،كلك قمت  :عاد إليو  ،لكاف المراد  :عاد إلى بيتو كما
خرج منو  ،كىذا الفرؽ الذم بينيما في األعياف ىك نفسو عند استعماليما في

المعاني  ،كقكلؾ  :رجع فبلف إلى صدقو  ،كعاد فبلف إلى صدقو  ،فاألكؿ
يفيد َّأنو سمؾ في رجكعو إلى صدقو طريؽ انصرافو عنو  ،كىذا ُّ
أيضا
يدؿ ن
عمى انصرافو عنو قبؿ رجكعو إليو  ،كالثاني يفيد تثنية صدقو  ،مف دكف أف

يد ٌؿ عمى َّأنو قد انصرؼ عنو قبؿ ذلؾ  ،فالرجكع إلى الشيء يعني الرجكع
إلى مبتدأه  ،كاعادتو ال يعني الرجكع إليو بؿ إعادة حالتو
(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٖٕٔٗ/
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فالرجكع يعني الرجكع إلى الشيء بعد تركو أك بعد الذىاب عنو ،

فيككف بيف الشيء كالرجكع إليو فاصؿ ؛ لذلؾ جاء تعديو إليو بػ(إلى) ال

بالبلـ ؛ َّ
بناء  ،كليس كذلؾ العكد فميس بينيما فاصؿ لذلؾ جاء
ألنو أطكؿ ن
تعديو إليو بالبلـ ال بػ(إلى) َّ
ألنو أقصر بناء  ،فػ(إلى) مركب مف ثبلثة أحرؼ
كالبلـ مف حرؼ كاحد  ،فالرجكع غير العكد فجعمو بمعناه تحريؼ لداللتو .

الرجوع والمصير  :كجعؿ الفيركزآبادم الرجكع في الكجو الثاني عشر
ً
كر) تقدـ معنى الرجكع
االم ي
(كًالىى المٌو تيٍر ىجعي ي
بمعنى المصير في قكلو تعالى  :ى
 ،كالمصير ىك منتيى الشيء كآخره كغايتو (ُ )كقكلو تعالى ( :لىوي ىما ًفي
َّ ً ً
ً
الس ً
ً
األر ً
كر){الشكرل  }ّٓ :فقكلو
َّم ىاكات ىك ىما في ٍ
األم ي
ض أىال إلىى المو تىص يير ي
ى
ً
كر) يعني رجكع األمكر إلى ما كاف منو البدء ،
االم ي
(كًالىى المٌو تيٍر ىجعي ي
تعالى  :ى
أم َّ :أنيا تصدر منو سبحانو  ،ثـ ترجع إليو  ،بعد أف َّ
سخر منيا لمناس ما
َّ
سخره  ،كالمعنى َّ
أف مبتدأىا منو كمرجعيا إليو  ،كقكلو تعالى ( :أىال إًلىى المَّ ًو
ً
كر) معناه َّ
أف األمكر كميا منتياىا إليو سكاء كاف ابتداؤىا منو أـ
األم ي
تىص يير ي
ال  ،فالمرجع غير المصير  ،فجعمو بمعناه تحريؼ لداللتو .
٘-الزيادة  :قاؿ الفيركزآبادم (( :كقد كردت الزيادة عمى كجكه

مختمفة في القرآف الكريـ  ،كزيادة نفرة نكح مف دعكاىـ  ،كزيادة خسارىـ مف
أتباع أىؿ الضبلؿ  ،كزيادة خسار ثمكد  ،كزيادة قكة قكـ عاد  ،كزيادة العمـ
كالجسـ لً ىمًمؾ اإلسرائيمييف  ،كزيادة اإلحساف مف قكـ مكسى لممحسنيف ،
كزيادة كيؿ القكت مف يكسؼ إلخكتو  ،كزيادة العدد مف قكـ يكنس  ،كزيادة
اليدل مف ا﵀  ،كزيادة العمـ كالحكمة لسيد المرسميف  ،كزيادة اليقيف
كاإلخبلص لمصحابة  ،كزيادة خشية الصحابة عند سماع القرآف  ،كزيادة

خسار الظالميف  ،كزيادة رجس المنافقيف  ،كزيادة الشؾ كالشبية لمكفار ،
(ٔ) ٕ٠ظش ٌ :غاْ اٌعشا ٖٔٗ/2
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كزيادة عذابيـ  ،كزيادة تطاكؿ الجف  ،كزيادة الفضؿ لممطيعيف  ،كزيادة
(ُ)

القربة لمعارفيف  ،كزيادة المقاء كالرؤية ألىؿ الجنة))

ذكر ىذه الكجكه مع

كجكىا لمزيادة ،
االستشياد ليا باآليات القرآنية  ،كىذه الكجكه كما ترل ليست
ن
بؿ ىي معاني ما أضيفت إليو  ،فقد أريد مف الزيادة الزيادة بعينيا  ،فيذه
الكجكه كنحكىا منطكية جميعيا تحت قكؿ الراغب المذككر (( :الزيادة أف

ينضـ إلى ما عميو الشيء في نفسو شيء آخر)) كىذا ىك حاؿ كؿ كجو مف
َّ
(ِ)

كجكه الفيركزآبادم  ،فيي كجكه مختمقة بطريقة اإلضافة

-ٙالزينة  :قاؿ الفيركزآبادم ((كقد كردت الزينة في القرآف عمى
(ّ)

عشريف كجينا :
األكؿ  :زينة الدنيا :
الثاني  :زينة المبلبس :
ُّ}

ند يك ّْؿ ىم ٍس ًجود){األعراؼ :
(خ يذكٍا ًز ىينتى يك ٍـ ًع ى
الثالث  :زينة ستر العكرة  :ي

الرابع  :زينة قاركف بمالو كرجالو ( :فى ىخ ىرىج ىعمىى قى ٍك ًم ًو ًفي
ًز ىينتً ًو){القصص }ٕٗ :
ً
ً
يف ًز ىينتىيي َّف){النكر }ُّ :
الخامس  :زينة النساء ي
(كال يي ٍبد ى
بالحم ٌي  :ى
السادس  :زينة العجائز بالثياب الفاخرة .
السابع  :زينة العيد .

الثامف  :زينة عارٌية الفبط
ت ًف ٍرىع ٍك ىف ىك ىمؤلهي ًز ىينةن){يكنس }ٖٖ :
التاسع  :زينة آؿ فرعكف (آتىٍي ى
(ٔ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ضٖٖٔ٘-ٔ٘ٔ/
(ٕ) ٕ٠ظش  :وذاة : ٟشائك اخذالق اٌٛج / ٖٛالطريقة التاسعة  ،طريقة اإلضافة
(ٖ) ِٚا روشٖ ٚادذ ٚعششٚ ْٚجًٙا
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العاشر  :زينة أىؿ الدنيا .

الحادم عشر  :زينة المسافريف بالمراكب .

الشيك ً
ب َّ
ّْف لً َّمن ً
اس يح ُّ
ات){آؿ
الثاني عشر  :زينة حب الشيكات  :ي
(زي ى
ىى
عمراف }ُْ :
الثالث عشر  :زينة قتؿ الكلداف .

الرابع عشر  :زينة الحياة لذكم الطغياف .

الخامس عشر  :زينة أحكاؿ الماضيف .

السادس عشر  :زينة الشيطاف الضبلؿ لمتبعيو .
السابع عشر  :زينة ا﵀ ألعدائو خذالنيـ

الثامف عشر  :زينة السماء ألكلي األبصار .
التاسع

ىخ ىذ ًت
(حتَّ ىى إً ىذا أ ى
عشر  :زينة األرض بالنبات كالرياحيف ى
ت){يكنس }ِْ :
ىك َّازي ىَّن ٍ

ض يز ٍخ يرفىيىا
األ ٍىر ي
العشركف  :زينة الفمؾ بالككاكب :

الحادم كالعشركف  :زينة األفبلؾ السبع بالسيارات السبع ( :إًَّنا ىزيَّنَّا
(ُ)
الد ٍنيا بً ًز ىين وة اٍل ىكك ً
اك ًب){الصافات ))}ٔ :
َّماء ُّ ى
الس ى
ى
ىذه الكجكه أىي معاني الزينة أـ معاني ما أضيفت إليو ؟! أليس قد
أريد مف الزينة الزينة بعينيا في جميعيا حتى َّإنو قد كرر الزينة في كؿ كجو

عرفيا الفيركزآبادم نفسو
منيا ؟! أليس تعني في جميع ىذه الكجكه الزينة كما ٌ
 ،عندما قاؿ قبؿ ذكرىا (( :الزينة  :ما ييتزيَّف بو))(ِ) فكؿ ما ذكره ىك مما
ييتزيَّف بو  ،كىذه الكجكه لـ يختمقيا ٌإال عف طريؽ تحريؼ داللة المفظ  ،كىذا
التحريؼ حاصؿ مف طريقيف  :األكؿ  :عدـ جعؿ الزينة بمعناىا بؿ بمعاني

(ٔ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٖٔ٘4-ٔ٘2/
(ٕ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ُّٓٓ/
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ما أضيفت إليو  ،كالتحريؼ الجاصؿ ٌأنو لـ يجعؿ المضاؼ بمعناه بؿ
بمعاني المضاؼ إليو  ،كالثاني َّ :
أف ىذه الكجكه جميعيا ليست ىي الزينة بؿ
ىي المكصكفات بالزينة  ،كالتحريؼ الحاصؿ َّأنو لـ يجعؿ الصفة بمعناىا بؿ
بمعاني مكصكفاتيا

-ٚالصالة  :قاؿ ابف قتيبة (( :الصبلة  :الدعاء  ،قاؿ ا﵀ تعالى :

صبلىتى ىؾ ىس ىك هف){التكبة  }َُّ :كالصبلة مف ا﵀ الرحمة
ص ّْؿ ىعمىٍي ًي ٍـ إً َّف ى
( ىك ى
ًَّ
كالمغفرة  ،قاؿ ا﵀ تعالى ( :إً َّف المَّو كمبلئً ىكتىو ي ُّ
كف ىعمىى َّ
يف
النبً ّْي ىيا أىيُّيىا الذ ى
صم ى
يي ى
ى ىى
ً
آمينكا ُّ
ً ّْ
يما){األحزاب  ... }ٓٔ :كقاؿ النبي صمى ا﵀
ى
صمكا ىعمى ٍيو ىك ىسم يمكا تى ٍسم ن
ى
عميو كسمـ  :الميـ ّْ
صؿ عمى آؿ أبي أكفى  .يريد  :ارحميـ كاغفر ليـ ،

ٍم ير ىؾ أىف
كالصبلة  :الديف  ،قاؿ تعالى حكاية عف قكـ شعيب ( :أ ى
ىصبلىتي ىؾ تىأ ي
اؤىنا){ىكد  }ٖٕ :كيقاؿ  :قراءتؾ)) (ُ ) كقاؿ العسكرم :
َّنتٍير ىؾ ىما ىي ٍعيب يد ىآب ي

((الصبلة  :أصميا الدعاء  ،صميت  :إذا دعكت  ،كسميت الصبلة لما فييا
مف الدعاء  ،كالصبلة عمى الجنازة ؛ َّ
ألنيا دعاء ال سجكد فيو كال رككع ،

كاستعمؿ في القرآف عمى خمسة أكجو زعمكا :

صبلىتى ىؾ
ص ّْؿ ىعمى ٍي ًي ٍـ إً َّف ى
األكؿ  :الدعاء  ،قاؿ ا﵀ تعالى  ( :ىك ى
ىس ىك هف){التكبة  }َُّ :أم  :ادع ليـ َّ
إف دعاءؾ مما يسكنيـ كتطمئف إليو ،
كقيؿ معناه  :استغفر ليـ

(ِ)

كمعناىما قريب  ...قاؿ بعضيـ  ،قكلو تعالى :

صبلىتى ىؾ ىس ىك هف){التكبة  }َُّ :أم  :ترحـ عمييـ َّأنيـ
ص ّْؿ ىعمى ٍي ًي ٍـ ًإ َّف ى
( ىك ى
يسكنكف إلى ذلؾ .
ً
ات ّْمف َّرّْب ًي ٍـ
صمى ىك ه
الثاني  :الرحمة  ،قاؿ تعالى ( :أيكلىػئ ىؾ ىعمى ٍي ًي ٍـ ى
ىكىر ٍح ىمةه){البقرة }ُٕٓ :كقاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ  :الميـ صؿ عمى
آؿ أبي أكفى  ،أم  :ارحميـ  ،كىذا كاألكؿ كاحد ؛ َّ
ألف الترحـ دعاء

(ٔ) دأِ ً٠ٚشىً اٌمشآْ ص ٕ٘٘.ٕ٘ٙ-
(ٕ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٕٗ4
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الصبلىةى لً يدلي ً
كؾ
الثالث  :الصبلة المعركفة  ،قاؿ تعالى ( :أ ًىقًـ
َّ
َّ
الش ٍم ً
س){اإلسراء }ٕٖ :

ٍم ير ىؾ أىف َّنتٍير ىؾ ىما ىي ٍعيب يد
الرابع  :قكلو تعالى ( :أ ى
ىصبلىتي ىؾ تىأ ي
اؤىنا){ىكد  }ٖٕ :قاؿ المفسركف  :أراد قراءتؾ  ،كالمشيكر الصبلة المعركفة
ىآب ي
ًَّ
صمّْي ىعمىٍي يك ٍـ
الخامس  :المغفرة  ،قاؿ تعالى  ( :يى ىك الذم يي ى
ىك ىمبلئً ىكتيوي){األحزاب  }ّْ :يعني  :أنَّو يغفر لكـ إذا تبتـ إليو  ،كيستغفر لكـ
مبلئكتو  ،كىذا الكجو قريب مف الكجو الثاني ؛ َّ
ألف الرحمة كالمغفرة
يتقارباف))

(ُ)

كأضاؼ أىؿ الكجكه بعد ابف قتيبة كالعسكرم الكجكه التالية .

ً
السػػادس  :بيػػكت الصػػبلة  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة الحػػج  ( :ى
صػ ىػكامعي
ات كم ىس ً
اج يد){الحج }َْ :
ىكبًىيعه ىك ى
صمى ىك ه ى ى
ػت
صػبلىتً ىؾ ىكالى تي ىخ ًاف ٍ
السابع  :القراءة  ،كمنو قكلو تعػالى  ( :ىكالى تى ٍجيى ٍػر بً ى
بًيىا ىك ٍابتى ًغ ىب ٍي ىف ىذلً ىؾ ىسبًيبلن){اإلسراء }َُُ :
ػكدم لًمص ً
كالثامف  :صبلة الجمعة  ،كمنو قكلو تعػالى ( :إً ىذا ين ً
َّػبلة ًمػف
ً
اس ىع ٍكا إًلىى ًذ ٍك ًر المَّ ًو){الجمعة }ٗ :
ىي ٍكًـ اٍل يج يم ىعة فى ٍ
كالتاسػ ػػع  :صػ ػػبلة العصػ ػػر  ،كمنػ ػػو قكلػ ػػو تعػ ػػالى فػ ػػي سػ ػػكة المائػ ػػدة :
الصبلى ًة){المائدة }َُٔ :
كنيي ىما ًمف ىب ٍعًد َّ
(تى ٍحبً يس ى
صػ ّْػؿ
كالعاشػػر  :صػػبلة الجنػػازة  :كمنػػو قكلػػو تعػػالى فػػي ب ػراءة  ( :ىكالى تي ى
ات أ ىىب ندا ىكالى تىقي ٍـ ىعمى ىى قى ٍب ًرًه){التكبة }ْٖ :
ىحود ّْم ٍنييـ َّم ى
ىعمىى أ ى
ػت لىييػ يػـ
ػت ًفػػي ًي ٍـ فىأىقى ٍمػ ى
الحػػادم عشػػر  :بمعنػػى صػػبلة الخػػكؼ  ( :ىكًا ىذا يكنػ ى
الصبلىةى){النساء }َُِ :
َّ
الصػ ػبلى ًة
ػاد ٍيتي ٍـ إًلى ػػى َّ
الث ػػاني عش ػػر  :بمعن ػػى ص ػػبلة الجماع ػػة  ( :ىكًا ىذا ىن ػ ى
كىا يى يزنكا){المائدة }ٖٓ :
اتَّ ىخ يذ ى

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٕ٘ٓ.ٕٓ2-
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ػاح أىف
الثالػ ػػث عشػ ػػر  :بمعنػ ػػى صػ ػػبلة السػ ػػفر  ( :ىفمىػ ػ ٍػي ىس ىعمىػ ػ ٍػي يك ٍـ يج ىنػ ػ ه
الصبلى ًة){النساء }َُُ :
ص يركٍا ًم ىف َّ
تى ٍق ي
الصػ ً
ػبلة
صػػانًي بً َّ
ال اربػػع عشػػر  :بمعنػػى صػػبلة األمػػـ الماضػػية  ( :ىكأ ٍىك ى
ك َّ
ت ىحيِّا){مريـ }ُّ :
الزىك ًاة ىما يد ٍم ي
ى
ً
الص ػبلىةى ىكآتي ػكٍا
يم ػكٍا َّ
الخػػامس عشػػر  :بمعنػػى الصػػمكات الخمػػس  ( :ىكأىق ي
الزىكاةى كارىكعكٍا مع َّ ً ً
يف){البقرة }ّْ :
الراكع ى
َّ ى ٍ ي ى ى
صػػمَّى){القيامة :
صػ َّػد ى
ؽ ىكال ى
السػػادس عشػػر  :بمعنػػى اإلسػػبلـ ( :فىػػبل ى
ُّ}))
ىح وػد
ص ّْػؿ ىعمىػى أ ى
السابع عشػر  :صػبلة الجبػابرة  ،كقكلػو تعػالى  ( :ىكالى تي ى
ات أ ىىب ندا){التكبة }ْٖ :
ّْم ٍنييـ َّم ى
الص ػبلىةى طى ىرفىػ ًػي
الثػػامف عشػػر  :صػػبلة الفجػػر  :كقكلػػو تعػػالى  ( :ىكأ ًىقػ ًػـ َّ

َّ
النيى ًار){ىكد }ُُْ :
الصػ ػبلىةى لً ػ يػدلي ً
كؾ
التاس ػػع عش ػػر :ص ػػبلة الظي ػػر  ،كقكل ػػو تع ػػالى ( :أ ًىق ػ ًػـ َّ
َّ
الش ٍم ً
س){اإلسراء }ٕٖ :
الصػ ػ ً
ػبلة
ػؾ بً َّ
ىىمىػ ػ ى
ٍمػ ػ ٍػر أ ٍ
العشػ ػػركف  :صػػػبلة النافمػ ػػة  ،كقكلػ ػػو تعػػػالى  ( :ىكأ ي
اصطىبً ٍر ىعمى ٍييىا){طو }ُِّ :
ىك ٍ
الح ػ ػػادم كالعش ػ ػػركف  :ص ػ ػػبلة الغ ػ ػػداة  ،كقكل ػ ػػو تع ػ ػػالى  ( :ىكالى تى ٍجيى ػ ػ ٍػر
صبلىتً ىؾ){اإلسراء }َُُ :
بً ى
ػؾ
ص ػ ػ ّْػؿ لً ىرّْب ػ ػ ى
الث ػ ػػاني كالعش ػ ػػركف  ،ص ػ ػػبلة العي ػ ػػد  ،كقكل ػ ػػو تع ػ ػػالى ( :فى ى

ىك ٍان ىح ٍر){الككثر }ِ :
اسػ ىػـ
الثالػػث كالعشػػركف  :صػػبلة عيػػد الفطػػر  :كقكلػػو تعػػالى  ( :ىكىذ ىكػ ىػر ٍ
ً
صمَّى){األعمى }ُٓ :
ىربّْو فى ى
الصبلىةى لً يدلي ً
كؾ
الرابع كالعشركف  :المسجد  ،كقكلو تعالى ( :أ ًىقًـ َّ

َّ
الش ٍم ً
س){اإلسراء }ٕٖ :
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ً
امكٍا
الخامس كالعشركف  :الخشكع  ،كقكلو تعالى ( :فىإف تى يابكٍا ىكأىقى ي
(ُ)
الصبلىةى){التكبة }ٓ :
َّ
قاؿ ابف فػارس (( :فالصػبلة ىػي الػدعاء  ،كقػاؿ رسػكؿ ا﵀ صػمى ا﵀
ػر فميأكػػؿ ،
عميػػو كسػػمـ  :إذا يد ًعػػي أحػػدكـ إلػػى طعػػاـ فميجػػب  ،فػػإف كػػاف مفطػ نا
ػائما فميصػػؿ  ،أم  :فميػػدع ليػػـ بػػالخير كالبركػػة  ...كالصػػبلة ىػػي
كاف كػػاف صػ ن

فأمػا الصػبلة
التي جاء بيا الشرع مف الرككع كالسجكد كسػائر حػدكد الصػبلة َّ ،
مف ا﵀ تعالى فالرحمة))

(ِ)

كقػػاؿ ال ارغػػب (( :كالصػػبلة  :قػػاؿ كثيػػر مػػف أىػػؿ المغػػة ىػػي الػػدعاء

كزكيت ...كالصبلة
دعكت لو
صميت عميو  ،أم :
كالتبريؾ كالتمجيد  ،يقاؿ :
ي
ي
ي
كس ػ ّْػميت ى ػػذه العب ػػادة بي ػػا
الت ػػي ى ػػي العب ػػادة المخصكص ػػة أص ػػميا ال ػػدعاء  ،ي
كتسمية الشيء باسـ بعض ما يتضمنو))

(ّ)

أمػا
((كالصبلة لغػة  :الػدعاء  ،ك َّ

الشرعية فذات األركاف المعمكمة  ،كىي مشتقة مػف ذلػؾ ؛ َّ
ألنيػا مشػتممة عمػى

الػػدعاء)) (ْ) كالحقيقػػة َّ
أف الصػػبلة ال تعنػػي الرحمػػة بعينيػػا أك االسػػتغفار بعينػػو
ً
َّ
أك الػ ػػدعاء بعينػ ػػو  ،كاف يجعمػ ػػت بيػ ػػذه المعػ ػػاني فػ ػػي قكلػ ػػو تعػ ػػالى ( :إً َّف المػ ػػوى
َّ ً
كمبلئً ىكتىػ ػػو ي ُّ
كف ىعمىػ ػػى َّ
ص ػ ػػمُّكا ىعمى ٍي ػ ػ ًػو ىك ىسػ ػ ػمّْ يمكا
النبًػ ػ ّْ
ػي ىي ػ ػػا أىيُّيىػ ػػا ال ػ ػػذ ى
ص ػ ػػم ى
آمينػ ػ ػكا ى
يي ى
يف ى
ىى
ً
يما){األحزاب  }ٓٔ :بػؿ ىػي تجمػع بينيػا  ،أك تقػع فػي مفتػرؽ الطػرؽ مػف
تى ٍسم ن
مثبل بمعنى الرحمة لما يع ًطقت عمى الصبلة
ىذه المعاني كنحكىا  ،فمك كانت ن
ً
ات ّْمػ ػػف َّرّْب ًيػ ػ ٍػـ ىكىر ٍح ىم ػ ػةه ىكأيكلى ػ ػػئً ىؾ يىػ ػ يػـ
ص ػ ػمى ىك ه
فػ ػػي قكلػ ػػو تعػ ػػالى ( :أيكلى ػ ػػئ ىؾ ىعمىػ ػ ٍػي ًي ٍـ ى
َّ
كف){البقرة (( }ِٕٓ :كيمنػػع كػػكف الصػػبلة فػػي قكلػػو تعػػالى ( :إً َّف المػػوى
اٍل يم ٍيتىػ يػد ى
(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٓٚ ٕ2ٖ-ٕ2اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍةذاِغأ ٟص ٗ-ٕ4
٘ٔٚ ٕ4ض٘ةةج اٌعةة ٓ١ص ِٕٚ ٔ2ٓ-ٔ24ذخةةب لةةشث اٌع١ةة ْٛص ٕٓٚٔٙ-ٔٙةظةةائش رٞٚ
اٌذّ١١ض ٖ. ٖٗ2-ٖٗٗ/
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٓ.ٗ4
(ٖ) اٌّفشداح ص ٕ4ٙ
(ٗ) عّذث اٌذفاظ ٕٕ٘ٓ/
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ً
ػي يػا أىيُّيػػا الَّػ ًػذيف آمينػكا ُّ
كمبلئً ىكتىػو ي ُّ
ً ّْ
كف ىعمىػى َّ ً
يما)
صػػم ى
ى
يي ى
النبػ ّْ ى ى
صػػمكا ىعمى ٍيػو ىك ىسػم يمكا تى ٍسػػم ن
ى ى
ىى
مشػػتركة بػػيف الرحمػػة كاالسػػتغفار ؛ َّ
ألنػػو لػػـ يثبػػت عػػف أىػػؿ المغػػة  ،بػػؿ ىػػي

حقيقة في الدعاء ؛ ك َّ
ألف سياؽ اآلية إيجاب اقتداء المؤمنيف با﵀ كمبلئكتو في
الصػبلة عمػػى النبػػي  ،فػػبل بػػد مػػف اتحػػاد معنػػى الصػػبلة فػػي الجميػػع سػكاء كػػاف

ِّ
حقيقيػػا))
معنػػى مجازِّيػػا أك

(ُ)

فاآليػػة ((سػػيقت إليجػػاب اقتػػداء المػػؤمنيف بػػا﵀

كمبلئكتػػو  ،كال يصػػح ذلػػؾ ٌإال بأخػػذ معنػػى عػػاـ شػػامؿ لمك ػ ٌؿ  ،كىػػك االعتنػػاء
بشأنو  ،فيككف المعنى  :ا﵀ كمبلئكتو يعتنكف بشأف النبي يػا أييػا الػذيف آمنػكا

أيضا بشأنو  ...فالصبلة ىا ىنا لمعنى االعتنػاء سػكاء كػاف حقيقػة
اعتنكا أنتـ ن
(ِ)
مجاز  ،كىك مفيكـ كاحد كمعنى عاـ))
نا
أك
كق ػ ػػاؿ الفيركزآب ػ ػػادم (( :كالص ػ ػػبلة  :ال ػ ػػدعاء كالرحم ػ ػػة كااالس ػ ػػتغفار

كحسػف الثنػػاء مػف ا﵀ تعػػالى عمػى رسػػكلو صػمى ا﵀ عميػػو كسػمـ  ،كعبػػادة فييػػا

رككع كسػجكد  ...كسػميت العبػادة المعركفػة صػبلة كتسػمية الشػيء بػبعض مػا
يتضػػمنو  ،كالصػػبلة مػػف العب ػادات التػػي لػػـ تنفػػؾ ش ػريعة منيػػا  ،كاف اختمفػػت
ً
يف ًكتى ناب ػ ػػا
ص ػ ػػكرىا  ،كل ػ ػػذلؾ ق ػ ػػاؿ تع ػ ػػالى ( :إً َّف َّ
الصػ ػ ػبلىةى ىك ىان ػ ػ ٍ
ػت ىعمى ػ ػػى اٍل يم ػ ػ ٍػؤ ًمن ى
َّم ٍكقيكتنا){النسػػاء  ... }َُّ :كيس ػ َّػمى مكض ػػع العبػػادة ص ػػبلة ؛ كل ػػذلؾ س ػػميت
ً
ات ){الح ػػج :
صػ ػمى ىك ه
الكن ػػائس ص ػػمكات ق ػػاؿ تع ػػالى (( :لىييػ ّْػد ىم ٍ
ص ػ ىػكامعي ىكبًىي ػػعه ىك ى
ت ى
(ّ)
َْ}))
جعؿ الحيرم الصبلة فػي الكجػو الخػامس كالعشػريف بمعنػى ((الخشػكع

الصػ ػ ػبلىةى){التكبة  }ٓ :كيق ػ ػػاؿ  :ى ػ ػػي ص ػ ػػبلة
ػامكٍا َّ
ف ػ ػػي قكل ػ ػػو (فىػ ػ ػًإف تى ػ ػ ي
ػابكٍا ىكأىقى ػ ػ ي
نفسيا))(ْ)كالكجو إذا احتمؿ معنى آخر يخرج مف باب الكجكه كيدخؿ في باب
(ٔ) اٌىٍ١اح ٌٍىف ٞٛص . 42
(ٕ) وشاف اططالداح اٌفٕٕ٘2/ٕ ْٛ
(ٖ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٖٖٗٙ-ٖٗ٘/
(ٗ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص ٔ.ٕ2
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كج ٍعػ يؿ الصػػبلة بمعنػػى الخشػػكع فػػي ىػػذه اآليػػة لػػيس لػػو مػػا
التأكيػػؿ كالتفسػػير  ،ى
ػامكٍا
يسػػكغو  ،كلػػيس مػػف قرينػػة تػػدؿ عميػػو  ،فكػػؿ مػػف يق ػ أر قكلػػو تعػػالى  ( :ىكأىقىػ ي

الصػبلىةى) َّ
فإنػػو ال يفيػػـ مػػف الصػػبلة ىنػػا غيػػر الصػػبلة بعينيػػا ٌإال َّأنػػو أمكػػف أف
َّ
ييفيى ػػـ أف يك ػػكف المػ ػراد م ػػف الخش ػػكع الص ػػبلة  ،ل ػػك قي ػػؿ ف ػػي الك ػػبلـ  :كأق ػػامكا
الخشكع ؛ لكجكد قرينػة القيػاـ ؛ َّ
ألنػو يقػاؿ  :أقػامكا الصػبلة  ،كال يقػاؿ  :أقػامكا
الخشكع  ،كىذه ىي طريقة الد ارسػة المعككسػة التػي اختمقػكا بيػا الكجػكه  ،كىػي

َّأنيـ سمكا الصػبلة بالخشػكع  ،كىػي تسػمية غيػر صػحيحة  ،كالصػحيح تسػمية
الخشكع بالصبلة .

كج ىعمىيا في الكجو السابع عشر بمعنى ((صبلة الجبابرة  ،كقكلو
ى
(ُ )
ات أ ىىب ندا){التكبة  ))}ْٖ :جاء في
ىحود ّْم ٍنييـ َّم ى
ص ّْؿ ىعمىى أ ى
تعالى  ( :ىكالى تي ى
لما
ىحود ّْم ٍنييـ) سبب نزكليا َّ :أنو َّ
ص ّْؿ ىعمىى أ ى
التفسير (( :قكلو تعالى  ( :ىكالى تي ى
تكفي عبد ا﵀ بف أبي  ،جاء ابنو إلى رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ،

ّْ
كصؿ عميو  ،كاستغفر لو  ،فأعطاه
فقاؿ  :اعطني قميصؾ حتى أكفنو فيو ،
قميصو  ،فقاؿ  :آذني أصمي عميو  ،فآذنو  ،فمما أراد أف يصمي عميو ،

جذبو عمر بف الخطاب  ،كقاؿ  :أليس
استى ٍغ ًف ٍر
المنافقيف ؟ فقاؿ  :أنا بيف خيرتيف ٍ ( :
(ِ)
َٖ} فصمى عميو  .فنزلت ىذه اآلية))

قد نياؾ ا﵀ أف تصمي عمى
لىيي ٍـ أ ٍىك الى تى ٍستى ٍغ ًف ٍر لىييـ){التكبة :

بعد معرفة معنى اآلية كسبب نزكليا نقكؿ  :ما المسكغ الذم استند

إليو الحيرم في جعؿ الصبلة فييا بمعنى  :صبلة الجبابرة ؟ ىؿ ؛ َّ
ألف المراد
النيي عف الصبلة عمى كاحد مف الجبابرة ؟ فإذا كاف األمر كذلؾ فيذا معنى
ثـ كاف األجدر أف يككف الكجو بمعنى :
صمَّى عميو كليس معنى الصبلة َّ ،
الم ى
ي
صبلة المنافقيف ؛ َّ
يصح أف
ألف النيي كاف عف الصبلة عمى منافؽ  ،ككيؼ
ٌ
(ٔ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص ٕ.ٕ2
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٖٚ . ٖٖٙ-ٖٕٙ/اٌذذ٠ث  ،سٚاٖ اٌتخاسٚ ، ٞإٌغائٚ ، ٟاةٓ ِاجج
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ألنو كيؼ يصح أف يككف
يصاغ ىذا الكجو بيذا المفظ  :صبلة الجبابرة ؟ ؛ ى
ّْ
يصح أف يخاطب ا﵀
تصؿ صبلة الجبابرة ؟ ككيؼ
المعنى أك التقدير  :كال
ٌ
رسكلو صمى ا﵀ عميو بيذا الخطاب ؟ فيك كجو مختىمىؽ كبعيد كغريب ؛ لذلؾ

أحدا مف المفسريف قاؿ بو  ،كقد جعؿ غيره الصبلة في ىذا الشاىد
لـ أجد ن
المذككر بمعنى صبلة الجنازة  ،كما جاء في الكجو العاشر .
كالدعاء  ،كالرحمة  ،كالمغفرة  ،كما جاء في الكجػو األكؿ  ،كالثػاني ،

كالخػ ػػامس  ،قريبػ ػػة مػ ػػف معنػ ػػى الصػ ػػبلة كمػ ػػا صػ ػ َّػرح العسػ ػػكرم نفسػ ػػو بػ ػػذلؾ ،

كالمعػػاني المتقاربػػة أدخميػػا أىػػؿ المغػػة ف ػي بػػاب الت ػرادؼ ال فػػي بػػاب الكجػػكه ،
كالصػػبلة المعركفػػة كمػػا جػػاء فػػي الكجػػو الثالػػث ىػػي مػػف كضػػع الشػػرع ال مػػف

كضػع المغػة  ،كمػا َّأنيػا تيعػد مػف األسػماء المنقكلػة ؛ َّ
ألنيػا منقكلػة مػف الصػػبلة
بمعنى الدعاء  ،كتدخؿ ضمف الدراسة المعككسة
كالص ػػبلة الت ػػي يج ًعمى ػػت ف ػػي الكج ػػو ال ارب ػػع بمعن ػػى القػ ػراءة  ،ف ػػي قكل ػػو
اؤىنػا) جعميػا ابػف الجػكزم بمعنػى
ٍم ير ىؾ أىف َّنتٍير ىؾ ىما ىي ٍعيب يػد ىآب ي
تعالى ( :أ ى
ىصبلىتي ىؾ تىأ ي
الديف  ،كجعميا الفيركزآبػادم بمعنػى اإلسػبلـ  ،كالصػحيح َّأنيػا بمعنػى الصػبلة
المعركفة كما قاؿ العسكرم .

كالصبلة كالصمكات التػي يج وعمػت بمعنػى بيػكت الصػبلة أك الكنػائس أك
أيض ػػا ض ػػمف الد ارس ػػة
المس ػػجد ف ػػي الكج ػػو الس ػػادس كال ارب ػػع كالعشػ ػريف ت ػػدخؿ ن
المعككسة ؛ َّ
ألنيا كما قاؿ الفيركزآبادم نفسو ((كيس َّػمى مكضػع العبػادة صػبلة
؛ كلػػذلؾ سػػميت الكنػػائس صػػمكات)) أم َّ :
أف الق ػرآف الك ػريـ سػ َّػمى البيػػكت أك

الكنائس أك المسجد بالصبلة كبالصمكات كلػـ يس ّْػـ الصػمكات كالصػبلة بػالبيكت
أك الكنائس أك المسجد .

كجعؿ ابف الجػكزم الصػبلة فػي الكجػو السػابع بمعنػى القػراءة فػي قكلػو
ػؾ
ػت بًيىػ ػ ػػا ىك ٍابتىػ ػ ػ ًػغ ىبػ ػ ػ ٍػي ىف ىذًل ػ ػ ػ ى
ص ػ ػ ػبلىتً ىؾ ىكالى تي ىخ ًاف ػ ػ ػ ٍ
تعػ ػ ػػالى تعػ ػ ػػالى  ( :ىكالى تى ٍجيىػ ػ ػ ٍػر بً ى
ىسبًيبلن){اإلسراء  }َُُ :كالمراد بالصبلة ىنا الصبلة بعينيا  ،كالقراءة مفيكمة
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مػػف الجيػػر ال مػػف الصػػبلة  ،كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ َّ
أف ابػػف الجػػكزم الػػذم جعػػؿ
(ُ)

قػػاؿ فػػي

الصػػبلة فػػي النزىػػة كالمنتخػػب بمعنػػى الق ػراءة فػػي اآليػػة المػػذككرة
صػ ػبلىتً ىؾ) في ػػو قػ ػكالف  ،أح ػػدىما َّ :أني ػػا
تفس ػػيره (( :قكل ػػو تع ػػالى  ( :ىكالى تى ٍجيى ػ ٍػر بً ى
(ِ)
الصبلة الشرعية  ...كالقكؿ الثاني َّ :
أف المراد بالصبلة  :الدعاء))
كجعمػكا الصػػبلة فػػي الكجػػو السػػادس عشػػر بمعنػػى اإلسػػبلـ  ،فػػي قكلػػو
صمَّى) كالصحيح كما جاء في كتب التفسير َّ
أف المراد
ص َّد ى
ؽ ىكال ى
تعالى ( :فىبل ى
صمَّى) ال ص َّػدؽ
ص َّد ى
ؽ ىكال ى
الصبلة بعينيا  ،قاؿ الطبرم (( :عف قتادة ( :فىبل ى
(ّ)
بكتاب ا﵀  ،كال صمَّى ﵀))
أمػػا صػػبلة الجمعػػة  ،كصػػبلة الجماعػػة  ،كصػػبلة العصػػر  ،كص ػػبلة
ِّ

الجن ػػازة  ،كص ػػبلة الخ ػػكؼ  ،كص ػػبلة العي ػػد  ،كص ػػبلة عي ػػد الفط ػػر  ،كص ػػبلة
الظير  ،كصبلة الغداة  ،كصبلة الجبابرة  ،كصبلة النافمة  ،كصبلة السفر ،

كصػػبلة األمػػـ الماضػػية  ،كالصػػمكات الخمػػس  ،كمػػا جػػاء فػػي بقيػػة الكجػػكه ،

َّ
فإنيا ال تعد مف كجكه الصػبلة بػؿ مػف أنكاعيػا  ،بػؿ حتػى ىػذه األنػكع مختمقػة

ػح أف
ػح ع ُّػدىا مػف أنػكاع الصػبلة فػبل يص ٌ
بطريقة اإلضافة  ،كمع ذلػؾ فمػك ص ٌ
تكػػكف أكجينػػا ؛ َّ
ألف الكجػػكه الحقيقيػػة ىػػي التػػي ال تكػػكف عبلقتيػػا بػػالمفظ عبلقػػة
الشيء بأنكاعو  ،كىي مف جية أخػرل تيع ُّػد أكجينػا مختمقػة عػف طريػؽ د ارسػتيا
د ارسػة معككسػػة ؛ َّ
ألف القػرآف الكػريـ لػـ ييسػ ّْػـ الصػبلة بيػػذه األنػكاع  ،بػػؿ سػ َّػمى

كؿ نكع منيا بالصبلة  ،فيي جميعيا كجو كاحد .

كالق ػرآف الك ػريـ لػػك أراد ىػػذه األن ػكاع المختمقػػة باإلضػػافة لقرنيػػا بػػذكر
المضاؼ إليو  ،كقكلػو تعػالى ً ( :مػف قىٍب ًػؿ ص ً
ػبلة اٍلفى ٍج ًػر) كقكلػو تعػالى  ( :ىك ًمػف
ى

(ٔ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ِٕٚ ٔ24ذخب لشث اٌعٔٙٔ ْٛ١
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٘. 2ٖ/
(ٖ) جاِع اٌت١اْ ٕ٠ٚ ٕٖ2/ٕ4ظش  :اٌٛع١ط ٌٍٛادذٚ ٖ4٘/ٗ ٞأٔٛاس اٌذٕض. ٕٙ2/٘ ً٠
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بعًد صػ ً
بلة اٍل ًع ىشػاء){النكر  }ٖٓ :كبيػذه الطريقػة يمكننػا أف نختمػؽ أكجينػا أيخػر
ىٍ ى
غير التي ذكرىا أصحاب كتب الكجكه :

الص ػبلىةى ىكآتىػ يػكٍا
ػامكٍا َّ
ُ-كصػػبلة التكبػػة فػػي قكلػػو تعػػالى ( :فىػًإف تىػ ي
ػابكٍا ىكأىقىػ ي
ً
ُّ
َّ
يـ){التكبة }ٓ :
الزىكاةى فى ىخمكٍا ىسبًيمىيي ٍـ إً َّف المٌوى ىغفي ه
كر َّرح ه
الصػبلىةى إًالَّ ىك يىػ ٍػـ
كف َّ
ِ-كصػػبلة المنػػافقيف  ،فػػي قكلػػو تعػػالى  ( :ىكالى ىيػأٍتي ى
يك ىسالىى){التكبة }ْٓ :
ّ-كصػػبلة التمكػػيف فػػي قكلػػو تعػػالى ( :الَّػ ًػذيف إًف َّم َّكَّنػ ً
األر ً
ض
ي
ى
ػاى ٍـ فػػي ٍ
امكا الصَّبلةى){الحج }َْ :
أىقى ي
ْ-كصػػبلة الطي ػػر ف ػػي قكلػػو تع ػػالى ( :كالطَّ ٍي ػػر صػػافَّ و
ات يك ػ ّّػؿ قىػ ٍػد ىعمً ػ ىػـ
ى ي ى
َّ ً
كف){النكر }ُْ :
صبلتىوي ىكتى ٍسبً ى
يـ بً ىما ىي ٍف ىعمي ى
ى
يحوي ىكالموي ىعم ه
صػبلىتييي ٍـ ًعنػ ىػد
ٓ-كصػػبلة أىػػؿ الجاىميػػة فػػي قكلػػو تعػػالى  ( :ىك ىمػػا ىكػ ى
ػاف ى
ً َّ
صًد ىيةن){األنفاؿ }ّٓ :
اٍل ىب ٍيت إًال يم ىكاء ىكتى ٍ
َّ ً
ٔ-كصبلة الساىيف في قكلػو تعػالى ( :فىكٍيػ هؿ لٍّْمم ّْ
يف يى ٍػـ
يف {ْ} الػذ ى
صػم ى
ي ى
ى
ً
كف){الماعكف }ٓ :
صبلت ًي ٍـ ىس ي
اى ى
ىعف ى
فما أيسر ىذه الطريقػة التػي بإمكاننػا أف نعمٌيمػا الصػبياف فيصػنفكا لنػا
كتبا في الكجكه  ،كلكف ما ىكذا تكرد يا أىؿ الكجكه اإلبؿ .
بيا ن
الصؼ َّ :
ُّ
مت دراسة ىذا المفظ فػي كتػابي  :ال كجػكه كال نظػائر
-ٛ
تقد ٍ

برقـ ّٓ ٌإال َّأنو فاتني ذكر األكجو التي أضافيا الفيركزآبادم .

قاؿ ابف فارس (( :الصاد كالفاء يػدؿ عمػى أصػؿ كاحػد  ،كىػك اسػتكاء

المقر  ،مف ذلؾ الص ُّ
ؼ  ،يقاؿ  :كقفػا صػفِّا
في الشيء كتساك بيف شيئيف في ٌ
 :إذا كق ػػؼ ك ػػؿ كاح ػػد بجن ػػب ص ػػاحبو)) (ُ) ((كالص ػ ُّ
ػؼ ف ػػي المغ ػػة  :االمت ػػداد
َّ
مدىما في طيرانو))
كالطكؿ ...
كصؼ الطائر  :جناحاه إذا ٌ

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٔ. ٗ2
(ٕ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍعغىش ٞص ٕٓٓ .
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(ِ)

ُّ
الصؼ فػي
((ك

التعػػارؼ  :كقػػكؼ الشػػخص إلػػى جنػػب الشػػخص))(ُ)كقػػاؿ ال ارغػػب (( :الصػ ُّ
ػؼ

أف ييجعؿ الشيء عمى خط مستك كالناس كاألشجار  ،كقد ييجعؿ فيما قالو أبك
ً
ػاؼ قػػاؿ تعػػالى ( :إً َّف المَّػػو ي ًحػ ُّ َّ ً
كف ًفػػي ىس ػبًيمً ًو
عبيػػدة بمعنػػى الصػ ٌ
ىي
يف ييقىػػاتمي ى
ػب الػػذ ى
صػفِّا){طو
صفِّا ىكأَّىنييـ يب ىني ه
ص ه
كص){الصؼ  }ْ :كقػاؿ تعػالى ( :ثي َّػـ ا ٍئتيػكا ى
اف َّم ٍر ي
ى

مصدر  ،كأف يككف بمعنى الصػافيف  ،كقػاؿ تعػالى :
نا
 }ْٔ :يحتمؿ أف يككف
الصػ ػ ػ ػػافَّ ً
ات
كف){الصػ ػ ػ ػػافات  }ُٔٓ :كقػ ػ ػ ػػاؿ تعػ ػ ػ ػػالى  ( :ىك َّ
( ىكًاَّنػ ػ ػ ػػا لىػ ػ ػ ػ ىػن ٍح يف الصَّافُّ ى
ؾ
ػؾ ىكاٍل ىممىػ ي
صفِّا){الصػػافات  }ُ :يعنػػي بػػو المبلئكػػة  ،كقػػاؿ تعػػالى  ( :ىك ىجػػاء ىرُّبػ ى
ى
َّ
و
صػافَّات){النكر  }ُْ :كقػاؿ
صفِّا){الفجر  }ِِ :كقاؿ تعالى  ( :ىكالط ٍي يػر ى
صفِّا ى
ى
َّ ً
ص ػػك َّ
اؼ){الحج  : }ّٔ :أم  :مص ػػطفَّة ،
تعػػالى ( :فىػػا ٍذ يك يركا ٍ
اس ػ ىػـ الم ػػو ىعمى ٍييىػػا ى ى
ٍّ
صفيكفى وة){الطكر :
كصففت كذا جعمتيو عمى
ي
صؼ  ،قاؿ تعالى  ( :ىعمىى يس يرور َّم ٍ
َِ}  ...كالصفصػػؼ  :المسػػتكم مػػف األرض َّ
كأنػػو عمػػى صػػؼ كاحػػد  ،قػػاؿ
(ِ)

صفنا){طو ))}َُٔ :
تعالى ( :فىىي ىذ يرىىا قى ن
ص ٍف ى
اعا ى
ُّ
الصؼ في التنزيؿ عمى عشرة أكجو
قاؿ الفيرزآبادم (( :قيؿ  :كرد
َّ ً
صفِّا){الصافات }ُ :
ُ-بمعنى
ٌ
صؼ الجماعة  ( :ىكالصَّافات ى
((قكلػػػو تعػ ػػالى ( :ك َّ َّ ً
ص ػ ػفِّا) ىػ ػػي المبلئكػ ػػة المصػ ػػطفُّكف فػ ػػي
الصػ ػػافات ى
ى
كف) كذل ػػؾ َّ
أف لي ػػـ م ارت ػػب
الس ػػماء  ،كمن ػػو قكل ػػو تع ػػالى  ( :ىكًاَّن ػػا لى ػ ىػن ٍح يف َّ
الص ػػافُّ ى
(ّ)
يقكمكف عمييا صفكفنا كما يصطؼ المصمكف))
صفِّا){طو }ْٔ :
المصمٌى ( :ثيَّـ ا ٍئتيكا ى
ِ-كبمعنى ي
ً
ّ-كبمعنػػى صػػؼ الغ ػزاة ( :إً َّف المَّػػو ي ًحػ ُّ َّ ً
كف ًفػػي ىس ػبًيمً ًو
ىي
يف ييقىػػاتمي ى
ػب الػػذ ى
كص){الصؼ }ْ :
صفِّا ىكأَّىنييـ يب ىني ه
ص ه
اف َّم ٍر ي
ى

(ٔ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٗ.ٔ2
(ٕ) اٌّفشداح ص ٕ. ٕ4
(ٖ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٖ.ٗٔ2/
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ْ-كبمعنػ ػ ػ ػػى صػ ػ ػ ػػفكؼ المبلئكػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي السػ ػ ػ ػػماكات  ( :ىكًاَّنػ ػ ػ ػػا لىػ ػ ػ ػ ىػن ٍح يف
كف){الصافات }ُٔٓ :
الصَّافُّ ى
صفِّا
ُّؾ ىكاٍل ىممى ي
ٓ -كبمعنى صفكفيـ في عرصات الحشر  ( :ىك ىجاء ىرب ى
ؾ ى
صفِّا){الفجر }ِِ :
ى
اس ػ ىػـ المَّ ػ ًػو ىعمى ٍييى ػػا
ٔ-كبمعن ػػى ص ػػؼ ًجم ػػاؿ النح ػػر بعرف ػػة ( :فى ػػا ٍذ يك يركا ٍ
صك َّ
اؼ){الحج }ّٔ :
ىى
َُٔ}

صػ ػػفنا){طو :
ٕ-كبمعنػ ػػى المسػ ػػتكل مػ ػػف األرض ( :فىىي ػ ػ ىذ يرىىا قى ن
ص ٍف ى
اعػ ػػا ى

ٖ-كبمعنػػى صػػؼ الطيػػر فػػي الي ػكاء ( :أ ىىكلىػ ٍػـ ىيػ ىػرٍكا ًإلىػػى الطَّ ٍيػ ًػر فىػ ٍػكقىيي ٍـ
الر ٍحمف إًَّنو بً يك ّْؿ ىشي وء ب ً
ً
صافَّ و
ص هير){الممؾ }ُٗ :
ات ىكىي ٍقبً ٍ
ٍ ى
ض ىف ىما يي ٍمس يكيي َّف إً ٌال َّ ى ي ي
ى
ًً
ػيف
ٗ-كبمعن ػػى ص ػػفكؼ أى ػػؿ التكحي ػػد ف ػػي ركض ػػات الجن ػػات  ( :يمتَّكئ ػ ى
صفيكفى وة){الطكر }َِ :
ىعمىى يس يرور َّم ٍ
َُ-كبمعن ػ ػػى ص ػ ػػفكؼ الم ارف ػ ػػؽ كالنم ػ ػػارؽ كف ػ ػػي غرف ػ ػػات الفػ ػ ػرادس :

صفيكفىةه){الغاشية ))}ُٓ :
( ىكىن ىم ًار ي
ؽ ىم ٍ
المصػمَّى فػي قكلػو
جعؿ الفيركزآبادم
ٌ
الصؼ في الكجػو الثػاني بمعنػى ي
صػفِّا)
صفِّا) كقد قاؿ الفيرزآبادم نفسو (( :كقكلو ( :ثيَّـ ا ٍئتيكا ى
تعالى ( :ثيَّـ ا ٍئتيكا ى
(ُ)

قاؿ األزىرم  :معناه  :ثـ ائتكا المكاضع التي تجتمعكف فيػو لعيػدكـ كصػبلتكـ

ػت الصػ َّ
ػؼ  ،أم  :المص ػمٌى  ،قػػاؿ كيجػػكز  :ائت ػكا ص ػفِّا  ،أم :
 ،يقػػاؿ  :أتيػ ي
مصػػطفٌيف ؛ ليكػػكف أنظػػـ لكػػـ كأشػػد لييبػػتكـ)) (ِ) كفػػي الػزاد (( :قكلػػو تعػػالى :

ص ػفِّا) أم  :مصػػطفّْيف مجتمعػػيف))
(ثيػ َّػـ ا ٍئتيػكا ى
قمت  :لػك أراد الصػبلة لقػاؿ لمصػؼ
صفِّا) أم  :صافيف  ...ي
تعالى ( :ثيَّـ ا ٍئتيكا ى
(ّ)

كقػػاؿ الحمبػػي (( :ككػػذا قكلػػو

(ٔ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٖ. ٕٗٓ-ٗٔ4/
(ٕ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٖ.ٗٔ2/
(ٖ) صاد اٌّغ١ش ٕ٘٠ٚ ٕٕٖ/ظش  :اٌجاِع ألدىاَ اٌمفشآْ ٔٔٔٙ٘/
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(ُ)
؛ َّ
ػح معنػػى المص ػمٌى فػػالمراد تسػػمية المص ػمٌى
ألنػػو مكػػاف معػػيَّف)) كلػػك صػ ٌ
ّْ
بالصؼ ؛ َّ
ألف المصمٌى يجتمع فيو المصمكف مصطفيف  ،كليس المػراد تسػمية
الصؼ بالمصمَّى .
ٌ

كجعؿ الصؼ في الكجو السابع بمعنى المستكل مف األرض فػي قكلػو

ػؼ بعينػػو  ،كقػػد قػػاؿ
أيضػػا معنػػى الصػ ٌ
صػػفنا) كىػػذا ن
تعػػالى ( :فىىيػ ىذ يرىىا قى ن
ص ٍف ى
اعػػا ى
فإنػو عمػػى ص ٍّ
نفسػو (( :كالصفصػػؼ  :المسػتكل مػػف األرض َّ ،
ػؼ كاحػػد  ،قػػاؿ
(ِ)

((كأنػ ػػو عمػ ػػى صػ ػ ٍّ
َّ
ػؼ كاحػ ػػد فػ ػػي
أم :

صػ ػػفنا)))
تعػ ػػالى ( :فىىي ػ ػ ىذ يرىىا قى ن
ص ٍف ى
اعػ ػػا ى
(ّ)
ػؼ
صح ىػذا الكجػو فػالمراد تسػمية مسػتكل األرض بالص ٌ
استكائو)) حتى لك ٌ

 ،كل ػػيس العك ػػس  ،فيك ػػكف ى ػػذاف الكجي ػػاف الث ػػاني كالس ػػابع مختمىق ػػيف بطريق ػػة
الدراسة المعككسة

أمػػا االكجػػو الباقيػػة الثمانيػػة فيػػي كمػػا تػػرل مختمقػػة بطريقػػة اإلضػػافة
ٌ
أمػػا المضػػاؼ فقػػد تكػػرر
الظػػاىرة ؛ ٌ
ألف معانييػػا ىػػي معػػاني المضػػاؼ إليػػو ٌ ،
بمفظ الصؼ .

-9العػػػػيف  :ق ػػاؿ ابػػػف ف ػػارس (( :الع ػػيف كاليػ ػػاء كالن ػػكف أص ػػؿ كاحػػػد

كينظىر ثـ يشتؽ منو  ...كمف الباب العيف
بصر ي
صحيح يدؿ عمى عضك بو يي ى
عين ػػا تش ػػبيينا لي ػػا ب ػػالعيف
الجاري ػػة  :النابع ػػة م ػػف عي ػػكف الم ػػاء  ،كاَّنم ػػا يس ػ ّْػم ٍ
يت ن

الناظرة لصفائيا كمائيا))

(ْ)

قاؿ العسكرم (( :العيف أصميا عيف الحيكاف  ،ثـ كثر االستعماؿ بيا

حتػػى تصػرفت عمػػى خمسػػيف كجينػػا أفردتيػػا فػػي كتػػاب  ،كىػػي فػػي القػرآف عمػػى
كجييف :
(ٔ) عّذث اٌذفاظ ٕ. ٕٖٗ/
(ٕ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٖ.ٗٔ4/
(ٖ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٔٔ.ٔ2ٕ/
(ٗ) ِما١٠ظ اٌٍغج الةٓ ياسط ص . ٕٙ4-ٕٙ2
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ْٓ}

(كاٍل ىع ٍي ىف بًاٍل ىع ٍي ًف){المائدة :
األكؿ  :عيف اإلنساف  ،كىك قكلو تعالى  :ى

ص ىن ىع ىعمىى
كالثاني  :العيف بمعى الحفظ  ،كىك قكلو تعالى  ( :ىكلًتي ٍ
(ُ)
ىعيينًىنا){القمر ))}ُ :
ىع ٍينًي){طو َََ}ّٗ :كمنو قكلو تعالى ( :تى ٍج ًرم بًأ ٍ

فالعسكرم عمى الرغـ مف َّأنو أحصى لمعيف خمسيف كجينا ٌإال َّأنو
ذكر َّأنيا لـ ترد في القرآف الكريـ ٌإال عمى ىذيف الكجييف كىما ضمف العيف
الباصرة كلـ يذكر العيف الجارية
ىي :

كذكر الدامغاني ىذيف الكجييف كأضاؼ إلييما أربعة أكجو أيخر

اض ًرب
كالثالث (( :العيف يعني  :النير  ،فذلؾ قكلو تعالى ( :فى يقٍم ىنا ٍ
رت ًم ٍنوي اثٍىنتىا ىع ٍش ىرةى ىع ٍينان){البقرة }َٔ :
ص ى
اؾ اٍل ىح ىج ىر فىانفى ىج ٍ
ّْع ى
بى

ب بًيىا
كالرابع  :العيف  :شراب أىؿ الجنة قكلو تعالى  ( :ىع ٍيننا ىي ٍش ىر ي
كنيىا تى ٍف ًجي ار){اإلنساف  }ٔ :ككذلؾ قكلو في سكرة التطفيؼ .
ًع ىب ي
اد المَّ ًو ييفى ّْج ير ى
كالخامس  :العيف  :المنظر  ،إًلى ٍي ًو قكلو تعالى ( :قىاليكا فىأٍتيكا بً ًو ىعمىى
الن ً
ىعيي ًف َّ
اس){األنبياء  }ُٔ:يعني  :عمى منظر الناس  ،ككقكلو تعالى :
أٍ
(فىأى ٍك ىح ٍي ىنا أ ً
ىعيينًىنا ىكىك ٍحيًىنا){المؤمنكف  }ِٕ :يعني  :بمنظر
اص ىن ًع اٍل يف ى
مؾ بًأ ٍ
ىف ٍ
َّ
منا .
كالسادس  :العيف يعنى النفس  ،قكلو تعالى ( :فى يكمًي ىكا ٍش ىربًي ىكقىّْرم
(ِ)
نفسا))
ىع ٍيننا){مريـ  }ِٔ :عني  :طيبي ن
كذكر ابف اجكزم أغمب ىذه األكجو  ،كجعؿ مف أكجو العيف :

(ٔ) اٌٛجةةٚ ٖٛإٌظةةائش يةة ٟاٌمةةشآْ اٌىةةش ُ٠ص ٕٕٓ٘٠ٚ ٕ٘ٔ-ظةةش  :اٌّفةةشداح يةة ٟغش٠ةةب
اٌمشآْ ٌٍشاغب األطفٙأ ٟص ٚ ٖٙ4عّذث اٌذفاظ ٖ. ٔٗ2/
(ٕ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ي ٟاٌمشآْ اٌىش ُ٠ص ٖٕٗٗ٠ٚ ٖٗ٘-ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص
ٖٔٔ
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ًَّ
ىعييينيي ٍـ ًفي
يف ىك ىان ٍ
ت أٍ
كالسابع (( :القمب  ،كمنو قكلو تعالى ( :الذ ى
(ُ)
طاء ىعف ًذ ٍك ًرم){الكيؼ ))}َُُ :
ًغ ى
كذكر الفيركزآبادم َّ
أف العيف في القرآف الكريـ عمى سبعة عشر معنى

مر ذكره كأضاؼ :
منيا ما َّ

ً
(كال
((كالثامف  :العيف  :عيف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ خمقة  :ى
الدنيا لًىن ٍفتًىنيـ ًف ً
ً
ً
ؽ
تى يم َّد َّف ىع ٍي ىن ٍي ى
يو ىكًرٍز ي
اجا ّْم ٍنيي ٍـ ىزٍى ىرةى اٍل ىح ىياة ُّ ى
ؾ إًلىى ىما ىمتَّ ٍع ىنا بًو أ ٍىزىك ن
يٍ
ّْؾ ىخ ٍيهر ىكأ ٍىبقىى){طو }ُُّ :
ىرب ى
عامة ( :أىلى ٍـ ىن ٍج ىعؿ لَّوي ىع ٍي ىن ٍي ًف){البمد }ٖ :
كالتاسع  :عيف اإلنساف ٌ
الرس ً
كالعاشر  :عيكف المؤمنيف خاصة  ( :ىكًا ىذا ىس ًم يعكٍا ىما أ ً
كؿ
ينز ىؿ إًلىى َّ ي
ً
يض ًم ىف َّ
الد ٍم ًع ًم َّما ىع ىرفيكٍا ًم ىف اٍل ىح ّْ
تىىرل أ ٍ
ىعيي ىنيي ٍـ تىف ي
ؽ ىيقيكلي ى
آمَّنا فىا ٍكتيٍب ىنا ىمعى
كف ىرب ىَّنا ى

َّ ً ً
يف){المائدة }ّٖ :
الشاىد ى
ًَّ
ىعييينيي ٍـ ًفي ًغطىاء ىعف
يف ىك ىان ٍ
تأٍ
كالحادم عشر  :عيكف الكفار ( :الذ ى
ً
كف){األعراؼ :
ًذ ٍك ًرم){الكيؼ  }َُُ :كقكلو تعالى ( :أ ٍىـ لىيي ٍـ أ ٍ
ىعيي هف يي ٍبص ير ى
ُٓٗ}

كالثاني عشر  :نير بني إسراشيؿ كمعجز مكسى عميو السبلـ :
(ِ)
ت ًم ٍنوي اثٍىنتىا ىع ٍش ىرةى ىع ٍينان){البقرة }َٔ :
ص ى
اؾ اٍل ىح ىج ىر فىانفى ىج ىر ٍ
(فى يقٍم ىنا ٍ
ّْع ى
اض ًرب ب ى
معجز لسميماف عميو السبلـ :
نا
كالثالث عشر  :بمعنى النحاس الجارم
(ّ)
ط ًر){سبأ }ُِ :
ىسٍم ىنا لىوي ىع ٍي ىف اٍل ًق ٍ
( ىكأ ى
ب َّ
الش ٍم ً
س
كالرابع عشر  :بمعنى مغرب الشمس  ( :ىحتَّى إً ىذا ىبمىغى ىم ٍغ ًر ى
(ْ)
ب ًفي ىع ٍي وف ىح ًم ىئ وة){الكيؼ }ٖٔ :
ىك ىج ىد ىىا تى ٍغ ير ي
(ٔ) ٔض٘ج األع ٓ١إٌٛاظش ص ٕ٘ٓ. ٕٓٙ-
(ٕ) ألّٔٙا ةذمذ٠ش  :ع ْٛ١ةٕ ٟإعشائ.ً١
(ٖ) ألّٔٙا ةذمذ٠ش  :ع ٓ١إٌذاط اٌجاسٞ
(ٗ) ألّٔٙا ةذمذ٠ش  :عِ ٓ١غشا اٌشّظ .
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كالخامس عشر  :العيف التي يكعد بيا الكفار ( :تي ٍسقىى ًم ٍف ىع ٍي وف
(ُ)
آنًىي وة){الغاشية }ٓ :
كالسادس عشر  :العيف الجارية التي كعد بيا المتقكف ً :
(فييىا ىع ٍي هف
ي
ىج ًارىيةه){الغاشية }ُِ :
كالسابع عشر  :المكعكد ألصحاب اليميف ً :
(في ًي ىما ىع ٍي ىن ً
اف
(ّ)
َّاختى ً
اف){الرحمف }ٔٔ :
ىنض ى
كالثامف عشر  :المكعكد بيا السابقكف  ( :ىع ٍيننا ًفييىا تي ىس َّمى
(ْ)
يبل){اإلنساف }ُٖ :
ىسٍم ىسبً ن
اد المَّ ًو
ب بًيىا ًع ىب ي
(ع ٍيننا ىي ٍش ىر ي
كالتاسع عشر  :المكعكد بيا األبرار  :ى
(ٓ)
كنيىا تى ٍف ًج نيرا){اإلنساف }ٔ :
ّْر ى
ييفىج ي
ب بًيىا
كالعشركف  :المكعكد بيا المقربكف :
(ع ٍيننا ىي ٍش ىر ي
ى
(ِ)

(ٔ)

كف){المطففيف  }ِٖ :كىي عيف التسنيـ
اٍل يمقىَّريب ى
(كاٍل ىع ٍي ىف
كالحادم كالعشركف  :أعيف الجناة في القصاص  ( :ى
بًاٍل ىع ٍي ًف){المائدة }ْٓ :

كالثاني كالعشركف  :العيف الضَّركرم ( :ثيَّـ لىتىىريكَّنيىا ىع ٍي ىف
(ٕ)
اٍل ىي ًق ً
يف){التكاثر ))}ٕ :

(ٔ) ألّٔٙا ةذمذ٠ش  :ع ٓ١اٌىفاس .
(ٕ) ألّٔٙا ةذمذ٠ش  :ع ٓ١اٌّذم. ٓ١
(ٖ) ألّٔٙا ةذمذ٠ش  :عٕ١ا أطذاا اٌ. ٓ١ّ١
(ٗ) ألّٔٙا ةذمذ٠ش  :ع ٓ١اٌغاةم. ٓ١
(٘) ألّٔٙا ةذمذ٠ش  :ع ٓ١األةشاس .
( )ٙألّٔٙا ةذمذ٠ش  :ع ٓ١اٌّمشّة. ٓ١
( )2ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٗ.2-٘/
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جعمكا العيف في الكجو الثاني بمعنى الحفظ  ،كىذا ىك تأكيميـ لمعيف

المنسكبة إلى ا﵀ سبحانو  ،كسأرجئ الكبلـ عمى ىذا الكجو في مكضعو :
طريقة التأكيؿ .

جعمكا العيف في الكجو الخامس بمعنى  :المنظر في قكلو تعالى :
الن ً
ىعيي ًف َّ
اس){األنبياء  }ُٔ:كالنظر مف لكازـ العيف ال مف
(قىاليكا فىأٍتيكا بً ًو ىعمىى أ ٍ
أكجيو
كجعمكا العيف في الكجو السادس بمعنى النفس في قكلو تعالى :

(فى يكمًي ىكا ٍش ىربًي ىكقىّْرم ىع ٍيننا){مريـ  }ِٔ :كالقيُّر كالقيَّرة (بضـ القاؼ) مصدر
قر الرجؿ  :أصابو البرد ،
بمعنى البرد  ،كىك عمى كجييف  :األكؿ  :مف َّ
قرت عينو تقىُّر ً
كتق ُّر
قارة  :باردة  ،كمف المجاز َّ :
قار  :بارد  ،كليمة َّ
كيكـ ّّ
بردت  ،كىك مف القىركر  ،كىك الدمع
أقر ا﵀ عينو :
(بفتح القاؼ ككسرىا) ك َّ
ٍ
البارد تدمع بو العيف مف الفرح ؛ َّ
فإف لمسركر دمعة باردة  ،كلمحزف دمعة
استقرت ،
قرت عينو  ،مف القرار كىك اليدكء  ،أم :
َّ
حارة  ،كالكجو الثاني َّ :
أقر ا﵀
ت كنامت  ،ك َّ
القار  :الساكف  ،أم  :رأت ما كانت متشكقة إليو َّ
ك ُّ
فقر ٍ
أقر ا﵀
عينؾ :
فتقر عينؾ مف النظر إلى غيره  ،ك َّ
صادفت ما يرضيؾ ُّ
ى

سركر ييذىب سيره فيناـ
نا
عينو  :أناـ ا﵀ عينو  ،كالمعنى  :صادؼ
إذف أريد بيا العيف نفسيا

(ُ)

فالعيف

كجعؿ الفيركزآبادم العيف في الكجو األخير بمعنى العيف الضركرم
في قكلو تعالى ( :ثيَّـ لىتىىريكنَّيىا ىع ٍي ىف اٍل ىي ًق ً
يف){التكاثر  )ِ(}ٕ :كىك كجو لـ أفيـ
المقصكد منو  ،كما أعممو َّ
أف العيف لككنيا تمثؿ أشرؼ عضك في اإلنساف
فقد استعيرت لمتعبير عف جكىر الشيء كركحو عند إضافتو إليو ؛ لذلؾ

ستنادا إلى
يدا نفسو  ،كا ن
أيت ز ن
أيت ز ن
يدا عينو  ،أك بعينو  ،بمعنى  :ر ي
يقاؿ  :ر ي
(ٔ) ٕ٠ظش ِ :ما١٠ظ اٌٍغج ص ٌٖٗٚ 2غاْ اٌعشا ٕٔٚ ٙٗ/دا اٌعشٚط ٖٔ. ٕٔٗ/
(ٕ) ٕ٠ظش  :ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٗ.2/
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ىذا المعنى فيسّْر قكلو تعالى  ( :ىع ٍي ىف اٍل ىي ًق ً
يف) قاؿ ابف الجكزم (( :أم :
(ُ )
مشاىدة  ،فكاف المراد بػ( ىع ٍي ىف اٍل ىي ًق ً
يف) نفسو ؛ َّ
ألف عيف الشيء ذاتو))
كقاؿ البيضاكم (( :أم  :الرؤية التي ىي نفس اليقيف ؛ َّ
إلف عمـ المشاىدة
أعمى مراتب اليقيف))

(ِ)

كقاؿ النسفي (( :أم  :الرؤية التي ىي نفس اليقيف

(ّ)
أيضا أريد بيا العيف نفسيا .
كخالصتو)) فالعيف ىنا ن
كجعؿ ابف الجكزم العيف في الكجو السابع بمعنى القمب في قكلو
(ْ )
ًَّ
طاء ىعف ًذ ٍك ًرم){الكيؼ ))}َُُ :
ىعييينيي ٍـ ًفي ًغ ى
يف ىك ىان ٍ
ت أٍ
تعالى ( :الذ ى
كىذا مف المجاز كما تقكؿ لمف يكرىؾ  :فبلف ال يستطيع أف يراني .

أماعيف اإلنساف  ،كعيف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،كعيف اإلنساف
ٌ
عامة  ،كعيكف المؤمنيف خاصة  ،كعيكف الكفار  ،كأعيف الجناة  ،كما جاء

في الكجو األكؿ  ،كالثامف  ،كالتاسع  ،كالعاشر  ،كالحادم عشر  ،كالحادم

كالعشريف  ،فجميعيا معاني المضاؼ إليو  ،ال معاني المضاؼ  ،فيي إذف
مختمقة بطريقة اإلضافة اإلضافة الظاىرة

كالنير  ،كشراب أىؿ الجنة  ،كما جاء في الكجو الثالث  ،كالرابع ،

قريباف مف معنى العيف الجارية  ،كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في

باب الترادؼ ال في باب الكجكه .

كعيف النحاس  ،كعيف مغرب الشمس  ،كالعيف الجارية التي يك ًعد بيا
الكفار  ،كالتي يك ًعد بيا المتقكف  ،كالتي يك ًعد بيا أصحاب اليميف  ،كالتي يك وعد
بيا السابقكف  ،كالتي يك ًعد بيا األبرار  ،كالتي يك ًعد بيا المقربكف  ،كما جاء

في الكجو الثالث عشر  ،كالرابع عشر  ،كالخامس عشر  ،كالسادس عشر ،
(ٔ) صاد اٌّغ١ش . ٖٔٗ/2
(ٕ) أٔٛاس اٌذٕضٚ ً٠أعشاس اٌذأٌٍ ً٠ٚت١ضا.ٖٖٗ/٘ ٞٚ
(ٖ) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص ٔ.ٖٔ2
(ٗ) ٔض٘ج األع ٓ١إٌٛاظش ص ٕ٘ٓ. ٕٓٙ-
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كالسابع عشر  ،كالثامف عشر  ،كالتاسع عشر  ،كالعشريف  ،أىذه أكجو لمعيف

أـ ىي العيف الجارية بعينيا ؟ كىي كما ترل مختمىقة بطريقة اإلضافة

المقدرة .
ٌ

كىذه األكجو كالمعاني التي ذكرىا أصحاب كتب الكجكه ىي كما

مثبل َّ
أف العيف التي جعميا
تجدىا متداخؿ بعضيا في بعض مف ذلؾ ن
(ُ)

العسكرم بمعنى  :عيف اإلنساف

جعميا الفيركزآبادم بمعنى  :أعيف الجناة

(ِ)
مستشيدا بالشاىد القرآني نفسو  ،كالعيف التي جعميا الدامغاني
في القصاص
ن
( ْ)
بمعنى  :العيف الجارحة (ّ) جعميا ابف الجكزم بمعنى  :العيف الباصرة

كجعميا الفيركزآبادم بمعنى  :عيف اإلنساف عامة

(ٓ )

مستشيديف بالشكاىد

القرآنية نفسيا  ،كالعيف التي جعميا الدامغاني بمعنى  :النير

(ٔ )

جعميا ابف

الجكزم بمعنى  :منبع الماء الجارم (ٕ)كجعميا الفيركزآبادم بمعنى  :نير بني

(ٖ)
أيضا بالشاىد القرآني
بني إسرائيؿ كمعجزة مكسى عميو السبلـ مستشيديف ن
نفسو  ،كالعيف التي جعميا الدامغاني بمعنى شراب أىؿ الجنة (ٗ ) جعميا

الفيركزآبادم بمعنى العيف المكعكد بيا األبرار كأىؿ الخصكص (َُ )فالكجكه

جميعيا التي ذكرىا أىؿ الكجكه كنسبكىا إلى العيف  ،كاف اختمفت أسماؤىا
(ٔ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٕٓ٘.
(ٕ) ٕ٠ظش  :ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٗ. 2/
(ٖ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٖ٘ٗ .
(ٗ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٕ٘ٓ.
(٘) ٕ٠ظش  :ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٗ. ٘/
(ٕ٠ )ٙظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٖٗٗ .
(ٕ٠ )2ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٕ٘ٓ .
(ٕ٠ )2ظش  :ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٗ. ٙ/
(ٕ٠ )4ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٖٗٗ.
(ٓٔ) ٕ٠ظش  :ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٗ. ٙ/
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تتحد في معنييف رئيسيف ىما  :العيف الباصرة كالعيف الجارية  ،فميس ليا في

القرآف الكريـ ٌإال ىذاف الكجياف  ،كالعيف الجارية  ،كاف قيؿ َّ :إنيا في األصؿ
مجاز ٌإال َّ
أف ىذا المجاز شاع ككثر اسستعمالو حتى
نا
يشّْبيت بالعيف الباصرة
أصبح حقيقة  ،لذلؾ صح كجاز أف يمثؿ الكجو الثاني لمعيف  ،كىذا ىك حاؿ
كؿ مجاز يشيع كيكثر تداكلو بيف ألسف الناس كالباحثيف .

الغي  :قاؿ ابف فارس (( :الغيف كالكاك كالحرؼ المعتؿ بعدىما
ُّٓٔ -
 ،أصبلف  ،أحدىما  :يدؿ عمى خبلؼ الرشد  ،كاظبلـ األمر  ،كاآلخر :

الغي كىك خبلؼ الرشد  ،كالجيؿ باألمر ،
عمى فساد شيء  ،فاألكؿ :
ُّ
(ُ)

يغكل غيِّا))
كاالنيماؾ في الباطؿ  ،يقاؿ  :ىغ ىكل ى
غكل الرجؿ  :إذا
كقاؿ العسكرم (( :الغي أصمو الفساد  ،يقاؿ  :ى
فسد طريقو في الديف  ،كرجؿ غاك ً
أيضا  ،كىك
كغكم  :إذا فسد عيشو كأمره ن
في القرآف عمى ثبلثة أكجو :
ُُِ} .

آد يـ ىربَّوي فى ىغ ىكل){طو :
صى ى
األكؿ  :فساد العيش  ،قاؿ تعالى  ( :ىك ىع ى

الثاني  :فساد الطريقة في الديف قاؿ تعالى ( :إً ٌال ىم ًف اتَّىب ىع ىؾ ًم ىف
يف){الحجر }ِْ :
اٍل ىغ ًاك ى

ؼ ىيٍمقى ٍك ىف ىغيِّا){مريـ }ٓٗ :
الثالث  :العذاب  ،قاؿ تعالى ( :فى ىس ٍك ى
عقابا  ،كاَّنما سمي العذاب غيِّا ؛ َّ
ألنو مجادلة عمى الغي  ،كقيؿ :
أم  :ن
(ِ)

غي  :كاد في جينـ))

ؼ ىيٍمقى ٍك ىف ىغيِّا){مريـ }ٓٗ :
قاؿ الراغب (( :كقكلو تعالى ( :فى ىس ٍك ى
الغي سببو  ،كذلؾ كتسمية الشيء بما ىك
الغي َّ
عذابا َّ
لما كاف ُّ
أم  :ن
فسماه ٌ
سببو  ،كقكليـ لمنبات ندل  ،كقيؿ معناه  :فسكؼ يمقكف أثر الغي
(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٔٓ.2
(ٕ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٕٕ٘. ٕٖ٘-
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(ِ)

(ُ)
غي كمسببو))
كثمرتو)) كقاؿ الحمبي (( :أم  :ىبل نكا  ،أم  :أثر ٍّ
الغي في الكجو الثالث ىك الغي بعينو  ،كمع ذلؾ فمك َّ
يعني َّ
صح فيك
أف
َّ

كىذا

كجو مختمؽ بطريقة الدراسة المعككسة َّ ،
سـ الغي بالعذاب
ألف القرآف لـ يي ّْ

صرح بو
سمى العذاب بالغي  ،كىذا ما َّ
ليككف العذاب كجينا لو  ،بؿ َّ
العسكرم نفسو بقكلو المذككر (( :كاَّنما يس ّْمي العذاب غيِّا))
كفساد العيش  ،كفساد الديف  ،كما جاء في الكجو األكؿ كالثاني

معنى كاحد  ،فكبلىما كجو كاحد ٌ ،إال َّ
أف العسكرم كرر ىذا الكجو الكاحد
بطريقة اإلضافة فيما مختمقاف بيذه الطريقة .

الطريقة العاشرة  :جعؿ المفظ بمعاني السياؽ

اختالؽ الوجوه بحجة السياؽ  :بمغت األلفاظ التي َّ
عدىا أصحاب
كتب الكجكه مف األلفاظ المشتركة  ،كجعمكا لكؿ لفظ منيا كجييف أك أكثر ،
مئات األلفاظ  ،فقد تضمف كتاب الكجكه كالنظائر لمدامغاني كحده حكالي
ستمئة لفظ  ،كلك سألت كؿ باحث استند إلى ىذه الكتب  ،كجعميا أحد

تعرؼ أصحابيا إلى ىذه الكجكه لقاؿ مف دكف تردد َّ :إنيـ
مصادره  ،كيؼ َّ
تعرفكا إلييا مف خبلؿ السياؽ  ،فقد شاع لدل أصحاب الدراسات الداللية َّ
أف
َّ

السياؽ ىك الذم يحدد داللة المفظ  ،كىك الذم َّ
أمد كؿ لفظ مف األلفاظ التي
اشتممت عمييا كتب الكجكه باألكجو المتعددة  ،كقد قرأت في إحدل األطاريح

كبلما  ،فاتني أف أنقؿ مصدره  ،مفاده َّ :
أف المفظ بمفرده ليس لو داللة
ن
محددة كمعيَّنة  ،بؿ تتحدد كتتعيَّف داللة كؿ لفظ مف خبلؿ السياؽ  ،كىذا

كى هـ كفكر خطر ؛ َّ
ألنو يؤدم إلى إلغاء الداللة المكضكعة لؤللفاظ التي
ٍ
أثبتتيا كتب المعاجـ المغكية  ،كفي ذلؾ ىدـ لمغة العربية ؛ َّ
ألف ىذه المغة قد

كد ّْكنت في ىذه المعاجـ  ،كأل َّنو ال بد مف أف تككف ىناؾ لممفردات
يحفظت ي
(ٔ) اٌّفشداح ص ٖ.ٖ2
(ٕ) عّذث اٌذفاظ ٖ. ٔ2ٗ/
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ثكابت داللية حاسمة  ،ال يصح بحجة السياؽ التجاكز عمييا ؛ كاال حدثت

الفكضى كضاعت المعايير ؛ َّ
ألف السياؽ كاد فسيح مفتكح ال حدكد لو  ،ال
يمكف ضبطو إالَّ بالرجكع إلى ىذه الثكابت ؛ فإذا ربطنا داللة المفظ بو فحسب
 ،تعددت دالالت كؿ لفظ بما ال يمكف التحكـ عمى حصرىا في عدد معيف ،

كالختمفت معانييا بيف سياؽ كسياؽ  ،كما حصؿ ىذا في كتب الكجكه  ،كفي

كتب حركؼ المعاني .

لذلؾ أقكؿ َّ
إف الداللة المكضكعة لؤللفاظ كما أثبتتيا المعاجـ ال

يصح التخمٌي عنيا في أم سياؽ كاف كردت فيو ؛ َّ
ذكرت
ألف السياؽ كما
ي
أم لفظ كاف أية داللة كانت  ،بؿ دكره مقتصر فقط عمى
غير مرة ال يمنح َّ

استعماال  ،كىذا ال يككف في
كضعا ك
أصبل في المفظ ،
تعييف داللة مكجكدة
ن
ن
ن
كؿ لفظ  ،بؿ ال يككف ٌإال في المفظ المشترؾ حقيقة  ،حتى َّ
إف معانيو معركفة

مسبقنا قبؿ التعرؼ إلييا مف خبلؿ السياؽ
ى
كالمعركؼ َّ
أف كؿ سياؽ مف الكبلـ ال بد مف أف يككف مؤلفنا مف عدد
مػ ػػف األحػ ػػرؼ كالتراكيػ ػػب كالجمػ ػػؿ كلكػ ػػؿ منيػ ػػا داللتػ ػػو المسػ ػػتقمة  ،ينػ ػػتج مػ ػػف
اجتماعيا كنظميا حسب أسمكب مؤلفيا داللة كاحدة مكحدة تمثؿ داللة السياؽ

مػػع احتفػػاظ كػػؿ لفػػظ كحػػرؼ فيػػو بداللتػػو المكضػػكعة لػػو فػػي المغػػة  ،أم َّ :
أف
لمسػػياؽ معنػػاه العػػاـ  ،كلكػػؿ لفػػظ فيػػو معنػػاه الخػػاص بػػو  ،ككجػػكه كتػػب الكجػػكه

مبنية حسب ادعاء أصحابيا َّأنيػا مسػتنبطة مػف السػياؽ كمسػتندة إليػو ك َّأنػو قػد
تي يعػ ّْػرؼ إلييػػا مػػف خبللػػو  ،كقػػد ثبػػت فػػي كتػػابي  :ال كجػػكه كال نظػػائر َّأنػػو لػػـ
يسػػتنبط مػػف السػػياؽ ٌإال األكجػػو الحقيقيػػة التػػي قػػد ال تتجػػاكز أكثػػر مػػف بضػػعة

أمػا مػا عػدا
ػتممت عمييػا كتػب الكجػكه َّ ،
ألفػاظ مػف بػيف مئػات األلفػاظ التػي اش ٍ
ى ػػذه األلف ػػاظ ف ػ َّ
ػإف كجكىي ػػا ق ػػد اختمقكى ػػا بط ارئ ػػؽ عدي ػػدة مختمف ػػة  ،كم ػػف ى ػػذه
الط ارئػػؽ جعػػؿ المفػػظ بمعػػاني السػػياؽ  ،مػػف أمثمتيػػا مػػا كػػاف مػػف كجػػكه األلفػػاظ
اآلتية .
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ٔ-االثنػػػيف  :قػػاؿ الفيركزآبػػادم (( :بصػػيرة فػػي االثنػػيف  ،كىػػك اسػػـ
لمعػػدد الكػػائف بػػيف الكاحػػد كالػػثبلث  ...كقػػد كرد فػػي الق ػرآف الك ػريـ عمػػى عش ػرة

أكجو :

ؽ
األكؿ  :بمعنى الكارثات مف البنات ( :فىًإف يك َّف نً ىساء فى ٍك ى
اثٍىنتىٍي ًف){النساء }ُُ :

الثاني  :بمعنى الكبللة مف اإلخكة كاألخكات ( :فىًإف ىك ىانتىا
اثٍىنتىٍي ًف){النساء }ُٕٔ :
الضأ ً
َّ
ٍف اثٍىن ٍي ًف ىك ًم ىف
الثالث  :بمعنى النعـ مف الحيكانات ّْ ( :م ىف
اٍلم ٍع ًز){األنعاـ (}ُّْ :ك ًم ىف ً
اإلٍب ًؿ اثٍىن ٍي ًف ىك ًم ىف اٍل ىبقى ًر اثٍىن ٍي ًف){األنعاـ }ُْْ :
ى
ى
الرابع  :بمعنى النيي عف اعتقاد تثنية إلييف ( :الى تىتَّ ًخ يذكٍا إًلػيى ٍي ًف
اثٍىن ٍي ًف){النحؿ }ُٓ :
الخامس  :بمعنى الجمع بيف الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ ،
كالصديؽ في حاالت الخمكات ( :ثىانً ىي اثٍىن ٍي ًف إً ٍذ يى ىما ًفي اٍل ىغ ًار){التكبة }َْ :
السادس  :في تقرير شرع األحكاـ بشاىديف عدليف ( :اثٍىن ً
اف ىذ ىكا ىع ٍد وؿ

ّْمن يك ٍـ){المائدة }َُٔ :
السابع  :في اإلشارة إلى األعيف التي انفجرت مف الحجر ساعة
ت ًم ٍنوي اثٍىنتىا ىع ٍش ىرةى ىع ٍينان){البقرة }َٔ:
إظيار المعجزة ( :فىانفى ىج ىر ٍ
َّ
اى يـ اثٍىنتى ٍي ىع ٍش ىرةى
الثامف  :تفريؽ قكـ مكسى عمى عدة أسباط  ( :ىكقىط ٍع ىن ي

يم نما){األعراؼ }َُٔ :
أٍ
ىس ىباطنا أ ى
ث بني إسرائيؿ الذيف ساركا نحك العمالقة  ( :ىكىب ىعثٍىنا ًمنيي يـ
التاسع  :ىب ٍع ي
اثٍىن ٍي ىع ىش ىر ىن ًق نيبا){المائدة }ُِ :
العاشر  :عدد األشير في العاـ ( :إً َّف ًع َّدةى ُّ
الشيي ً
ند المٌ ًو اثٍىنا
كر ًع ى
ىع ىش ىر ىش ٍي نار){التكبة ))}ّٔ :

(ُ)

(ٔ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ.4٘-4ٗ/
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عرفو الفيركزآبادم
العدد (اثنيف) ك(اثنتيف) معركؼ معناه  ،كقد َّ

بقكلو (( :كىك اسـ لمعدد الكائف بيف الكاحد كالثبلث)) فيذه ىي داللتو أينما

أما الكجكه العشرة التي ذكرىا الفيركزآبادم ىي كما
كرد في القرآف الكريـ َّ ،
إما معاني معدكده  ،أك معاني
ترل ليست معاني العدد (اثنيف) بؿ ىي َّ

مكاضيع اآليات التي كرد فييا لفظ العدد .

ٕ-األربع واألربعوف  :قاؿ الفيركزآبادم (( :كاألربع  :اسـ لمعدد

الذم يزيد عمى الثبلث  ،كينقص عف الخمس  ...كاألربع كاألربعكف كرد في

التنزيؿ عمى اثني عشر كجينا .
ً
األكؿ  :بياف تربص مدة اإليبلء ( :لّْمًَّذيف يؤلي ً
ُّص
ى يٍ ى
كف مف ّْن ىسآئ ًي ٍـ تىىرب ي
أ ٍىرىب ىع ًة أى ٍشيي ور){البقرة }ِِٔ :
َّص ىف بًأىنفي ًس ًي َّف أ ٍىرىب ىعةى أى ٍشيي ور
الثاني  :بياف عدة الكفاة  ( :ىيتىىرب ٍ
ىك ىع ٍش نار){البقرة }ِّْ :
اؿ فى يخ ٍذ أ ٍىرىب ىعةن ّْم ىف الطَّ ٍي ًر){البقرة :
الثالث  :إظيار معجزة الخميؿ ( :قى ى
َِٔ}
الرابع  :بياف أشير الحرـ ً ( :م ٍنيىا أ ٍىرىب ىعةه يح يرهـ){التكبة }ّٔ :
استى ٍش ًي يدكٍا ىعمى ٍي ًي َّف أ ٍىرىبعةن
الخامس  :تمييد قاعدة الزناة ( :فى ٍ
ّْمن يك ٍـ){النساء }ُٓ :
اد و
ات
ىحًد ًى ٍـ أ ٍىرىبعي ىشيى ى
السادس  :بياف حكـ المعاف ( :فى ىشيى ى
ادةي أ ى
بًالمَّ ًو){النكر }ٔ :

اب
السابع  :لدرء العذاب كالعقكبة عف المبلعنة  ( :ىكىي ٍد ىأير ىع ٍنيىا اٍل ىع ىذ ى
اد و
ات بًالمَّ ًو){النكر }ٖ :
ىف تى ٍشيى ىد أ ٍىرىب ىع ىشيى ى
أٍ
اؤكا ىعمى ٍي ًو بًأ ٍىرىب ىع ًة
الثامف  :لتيديد الخائضيف في قصة اإلفؾ ( :لى ٍكال ىج ي
يشيى ىداء){النكر }ُّ :
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ْٓ}

التاسع  :بياف ًخمقة الحيكاف  ( :ىك ًم ٍنييـ َّمف ىي ٍم ًشي ىعمىى أ ٍىرىب وع){النكر :

العاشر  :بياف تقدير األقكات كاألكقات  ( :ىكقى َّد ىر ًفييىا أى ٍق ىكاتىيىا ًفي أ ٍىرىب ىع ًة
أىي و
َّاـ){فصمت }َُ :
ً
يف
الحادم عشر  :األربعكف لبياف سف التكبة كالشكر  ( :ىكىبمى ىغ أ ٍىرىبع ى
ىس ىنةن){األحقاؼ }ُٓ :
ً
يف ىس ىنةن){األعراؼ :
الثاني عشر  :ميقات مكسى  ( :ىكىبمى ىغ أ ٍىرىبع ى
(ُ)
ُِْ}))
أىذه معاني العدديف األربع كاألربعيف أـ ىي معاني مكاضيع اآليات
َّ
التي كرد فييا ىذاف العدداف ؟! أك لك َّ
محؿ ىذيف العدديف الخمس
حؿ
ى
أم عدديف آخريف
كالخمسكف  ،أك الست كالستكف  ،أك السبع كالسبعكف  ،ك ٌ

كجكىا ليما بالقدر نفسو ؟!
أما صح أف تككف ىذه المعاني االثنا عشر نفسيا
ن
ٖ-البعث  :ذكر أىؿ الكجكه لمبعث ثمانية أكجو :
األكؿ  :اإلحياء  ،كقكلو تعالى ( :ثيَّـ ىب ىعثٍىنا يكـ ّْمف ىب ٍعًد ىم ٍكتً يك ٍـ لى ىعمَّ يك ٍـ
كف){البقرة }ٓٔ :
تى ٍش يك ير ى
الثاني  :التبييف  ،أك النصب كالبياف  ،أك التعييف  ،كقكلو تعالى :
كت ىمًم نكا){البقرة  }ِْٕ :كالمعنى :
ث لى يك ٍـ ى
(كقى ى
اؿ لىيي ٍـ ىنبًيُّيي ٍـ إً َّف المٌوى قى ٍد ىب ىع ى
طالي ى
ى
ث لىىنا
قد عيَّف
َّف مكضعو  ،كقكلو تعالى ( :قىاليكٍا لً ىنبً ٍّي لَّيي يـ ٍاب ىع ٍ
ى
كنصب كبي ى
ىممً نكا){البقرة }ِْٔ :
ب القيّْـ كالحاكـ  ،كقكلو تعالى ( :فى ٍاب ىعثيكٍا ىح ىك نما
صي
الثالث  :بمعنى ىن ٍ
ىىمًيىا){النساء }ّٓ :
ىىمً ًو ىك ىح ىك نما ّْم ٍف أ ٍ
ّْم ٍف أ ٍ

(ٔ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ. 42-4ٙ/
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ادا لَّىنا أ ٍيكلًي ىبأ و
ٍس
(ب ىعثٍىنا ىعمى ٍي يك ٍـ ًع ىب ن
الرابع  :التسمط  ، :كقكلو تعالى  :ى
ىشًد ويد){اإلسراء }ٓ :

الخامس  :النشكر مف القبكر إلى الحشر  ،كقكلو تعالى ( :قىاليكا ىيا
ً
ً
(كأ َّ
ث ىمف ًفي
ىف المَّوى ىي ٍب ىع ي
ىكٍيمىىنا ىمف ىب ىعثىىنا مف َّم ٍرقىد ىنا){اإلسراء  }ِٓ :ى
اٍلقييب ً
كر){الحج }ٕ :
ث ًفي
ث المٌوي يغ ىرنابا ىي ٍب ىح ي
السادس :اإللياـ  ،كقكلو تعالى ( :فىىب ىع ى
األ ٍىر ً
ض){األنعاـ  }ُّ :يعني  :فأليـ ا﵀ غرنابا
ًً ً
ىج هؿ
ضى أ ى
السابع  :اإلحياء في الدنيا ( :ثيَّـ ىي ٍب ىعثي يك ٍـ فيو ليي ٍق ى
ُّم ىس ِّمى){األنعاـ }َٔ :
ّْيف
ث ًفي ّْ
(ى ىك الًَّذم ىب ىع ى
الثامف  :إرساؿ الرسكؿ  ،كقكلو تعالى  :ي
األمي ى
(ُ)
ىر يسكنال ّْم ٍنيي ٍـ){الجمعة }ِ :
أما األكجو المنسكبة إليو
البعث يعني البعث أينما كرد في كتاب ا﵀ ٌ
فمختمىقة  ،كقد اختيًمقت بطريقتيف :
األكلى  :جعؿ المفظ بمعاني السياؽ  :فقد جعمكا البعث في الكجو

الثاني بعدة معاف ىي  :التبييف  ،أك النصب كالبياف  ،أك التعييف  ،في قكلو
كت ىممً نكا) كقكلو تعالى :
(كقىا ىؿ لىيي ٍـ ىنبًيُّيي ٍـ إً َّف المٌوى قى ٍد ىب ىع ى
ث لى يك ٍـ طىالي ى
تعالى  :ى
ً
أف ىذه المعاني ىي معاني
(قىاليكٍا لً ىنبً ٍّي لَّيي يـ ٍاب ىع ٍ
ث لىىنا ىمم نكا) كمف الكاضح ٌ
فإف الكجو إذا تعددت معانيو دخؿ
السياؽ  ،ىذا مف جية كمف جية أخرل ٌ
في باب التفسير ال في باب الكجكه  ،كما َّأنو لكؿ مف البياف  ،كالتبييف ،
كالنصب  ،كالتعييف  ،معناه كتعريفو الخاص بو الذم يختمؼ عف معنى

(ُ ) كجػػكه الق ػرآف لمحيػػرم ص ُُٗ َُِ-كالكجػػكه كالنظػػائر لمػػدامغاني ص ُُُُٕٖ-
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البعث كتعريفو  ،فيذا الكجو مف ىذا الجانب ال معنى لو ؛ لذلؾ لـ أجد في

كتب التفسير مف فسَّر البعث بيذه المعاني  ،بؿ أبقكا البعث عمى معناه

ب القيّْـ كالحاكـ  ،في
صي
كجعمكا البعث في الكجو الثالث بمعنى  :ىن ٍ
ىىمًيىا) كىذا الكجو كما ترل
ىىمً ًو ىك ىح ىك نما ّْم ٍف أ ٍ
قكلو تعالى ( :فى ٍاب ىعثيكٍا ىح ىك نما ّْم ٍف أ ٍ
ىك ما ُّ
الح ىكـ ال لفظ البعث ؛ لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير
يدؿ عميو لفظ ى
مف ذكر ىذا الكجو  ،بؿ أبقكا البعث عمى معناه

كجعمكا البعث في الكجو الرابع بمعنى  :التسمط  ،في قكلو تعالى :
ى
و
ً
ً
ادا لَّىنا أ ٍيكلًي ىبأ و
أما
ٍس ىشديد) كالبعث ىنا ىك البعث بعينو َّ ،
(ب ىعثٍىنا ىعمى ٍي يك ٍـ ع ىب ن
ى
ٍّ
(عمى ٍي يك ٍـ) المتعمؽ بو  ،ك(عمى) تفيد االستعبلء عمى
التسميط فيك
متأت مف ى

الشيء  ،كعكسيا في نحك ىذه المكاضع البلـ التي تفيد الممؾ ؛ لذلؾ يقاؿ :

يكـ لؾ كيكـ عميؾ  ،فمما كاف السياؽ ىنا سياؽ نقمة كعقاب كعذاب َّ
عدل

البعث بػ(عمى) فإذا كاف سياؽ نعمة كتفضؿ َّ
عداه بالبلـ كما في قكلو
كت ىمًم نكا){البقرة }ِْٕ :
ث لى يك ٍـ ى
(كقى ى
اؿ لىيي ٍـ ىنبًيُّيي ٍـ إً َّف المٌوى قى ٍد ىب ىع ى
طالي ى
تعالى  :ى
(عمى ٍي يك ٍـ) كىذا مف التحريؼ
(ب ىعثٍىنا) بؿ ىك داللة ى
{ِْٕ} فالتسميط ليس داللة ى
الظاىر  ،كىك عدـ جعؿ المفظ بداللتو بؿ بداللة ما تعمَّؽ بو
الثانية  :جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو  :فقد جعؿ أىؿ الكجكه البعث

في الكجو األكؿ  ،كفي الكجو السابع  ،بمعنى اإلحياء في قكلو تعالى ( :ثيَّـ
ًً ً
ً
َّ
ضى
كف) كقكلو تعالى ( :ثيَّـ ىي ٍب ىعثي يك ٍـ فيو ليي ٍق ى
ىب ىعثٍىنا يكـ ّْمف ىب ٍعد ىم ٍكتً يك ٍـ لى ىعم يك ٍـ تى ٍش يك ير ى
ىج هؿ ُّم ىس ِّمى){األنعاـ }َٔ :
أى
البعث واإلحياء  :قاؿ ابف فارس (( :الباء كالعيف كالثاء أصؿ كاحد ،
(ُ )

بعثت الناقة  :إذا أثرتيا))
كىك اإلثارة  ،كيقاؿ :
ي
الشيء كتكجييو  ،يقاؿ بعثتو فانبعث  ،كيختمؼ البعث بحسب اختبلؼ ما
(ُ ) مقاييس المغة ص ََُ
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ك((أصؿ البعث إثارة

فبعثت البعير  :أثرتو َّ
(كاٍل ىم ٍكتىى ىي ٍب ىعثييي يـ
يعمّْؽ بو ،
ي
كسيرتو  ،كقكلو تعالى  :ى
المٌوي){األنعاـ  }ّٔ :أم  :يخرجيـ كيسيّْرىـ إلى القيامة...كقكلو عز كجؿ :
(ُ)
ث ًفي األ ٍىر ً
ض){األنعاـ  }ُّ :أم  :قيَّضو))
ث المٌوي يغ ىرنابا ىي ٍب ىح ي
(فىىب ىع ى
الشيء  ،يعني َّ :أنو جعؿ
فالبعث غير اإلحياء  ،فقكلؾ  :أحيا ا﵀
ى
الحياة

جامدا
ن

ُّ
كحركو بعد أف كاف
الشيء  ،يعنى أثاره َّ
تدب فيو  ،كقكلؾ  :ى
ى
بعث ا﵀ي
ساكنا ال يتحرؾ ؛ لذلؾ فالبعث في قكلو تعالى ( :ثيَّـ ىب ىعثٍىنا يكـ ّْمف ىب ٍعًد
ن
(ِ)
َّ
كف)((أصمو اإلثارة)) كالدليؿ عمى َّ
أف اإلحياء ال يعني
لى ىعم يك ٍـ تى ٍش يك ير ى

ىم ٍكتً يك ٍـ
البعث َّأنو ال يصح أف يقع مكقعو كيؤدم معناه في كثير مف التراكيب ،
ث ًفي ًي ٍـ ىر يسكنال ّْم ٍنيي ٍـ){البقرة  }ُِٗ :كقكلو تعالى :
(ربَّ ىنا ىك ٍاب ىع ٍ
كقكلو تعالى  :ى
يؿ ىكىب ىعثٍىنا ًمنيي يـ اثٍىن ٍي ىع ىش ىر ىن ًق نيبا){المائدة :
اؽ ىبنًي إً ٍس ىرآئً ى
ىخ ىذ المٌوي ًميثى ى
(كلىقى ٍد أ ى
ى
ث ىعمى ٍي يك ٍـ ىع ىذ نابا ّْمف فى ٍكًق يك ٍـ
ُِ} } كقكلو تعالى  ( :يق ٍؿ يى ىك اٍلقى ًاد ير ىعمىى أىف ىي ٍب ىع ى
أ ٍىك ًمف تى ٍح ًت أ ٍىريجًم يك ٍـ){األنعاـ }ٔٔ :
البعث والنشور  :كجعمكا البعث في الكجو الخامس بمعنى  :النشكر
مف القبكر إلى الحشر في قكلو تعالى ( :قىاليكا ىيا ىكٍيمىىنا ىمف ىب ىعثىىنا ًمف َّم ٍرقىًد ىنا)
ث ىمف ًفي اٍلقييب ً
(كأ َّ
((نشرت الثكب
كر) قاؿ الخميؿ :
ىف المَّوى ىي ٍب ىع ي
ي
كقكلو تعالى  :ى
كالكتاب  :بسطتيو)) (ٖ)كقاؿ ابف فارس (( :النكف كالشيف كالراء أصؿ صحيح
(ْ )

نشرت الكتاب  :خبلؼ طكيتو))
يد يؿ عمى فتح شيء كتشعبو...كمنو :
ي
كقاؿ الراغب (( :كانتشار الناس  :تصرفيـ في الحاجات...كقيؿ  :نشركا

(ُ ) المف ػػردات ص ٖٓ كينظ ػػر  :عم ػػدة الحف ػػاظ لمحمب ػػي ُ َِٓ/كبص ػػائر ذكم التميي ػػز
ُِِٓ-ُِْ/
(ِ ) مدارؾ التنزيؿ ص ّٓ
(ّ ) العيف ص ٗٓٗ .
(ْ ) مقاييس المغة ص ٖٗٗ
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(ُ)

بمعنى انتشركا))

كقاؿ ابف الجكزم (( :النشر في األصؿ  :بسط الشيء

ُّ
الطي  ،كيستعار في مكاضع تدؿ عمييا القرينة  ،فيقاؿ :
كمده  ،كنقيضو :
ُّ
( ٕ)

نشر ا﵀ المكتى  ،أم  :أحياىـ  ،كانتشر الناس في حكائجيـ  :تفرقكا))

الن ٍش ير  :القكـ المتفرقكف الذيف ال يجمعيـ رئيس ،كجاء القكـ ىن ٍش نار  ،أم :
كى
قت(ٖ)كقاؿ العسكرم ((في الفرؽ بيف
متفرقيف  ،كانتشرت األبؿ كالغنـ َّ :
تفر ٍ

البعث كالنشكر َّ
أف بعث الخمؽ اسـ إلخراجيـ مف قبكرىـ إلى المكقؼ ،
كالنشكر اسـ لظيكر المبعكثيف كظيكر أعماليـ لمخبلئؽ  ،كمنو قكلؾ :

كنشرت فضيمة فبلف ٌ ،إال َّأنو قيؿ  :أنشر ا﵀ المكتى ،
نشرت اسمؾ ،
ي
ي
(ْ)
كنشرت الفضيمة كالثكب لمفرؽ بيف المعنييف))
باأللؼ ،
ي
فبعث الناس مف قبكرىـ يعني إثارتيـ كاقامتيـ كاخراجيـ منيا ،

كنشرىـ يعني جعميـ ينتشركف في األرض بعد بعثيـ  ،كيتفرقكف فييا حتى

يجمعيـ مكقؼ الحشر ؛ لتين ىشر فيو صحائؼ أعماليـ  ،فالفرؽ بينيما ظاىر
 ،فجعؿ البعث بمعنى النشكر تحريؼ ظاىر
البعث واإللياـ :

ث
في قكلو تعالى ( :فىىب ىع ى
غرنابا يبحث في األرض

كجعمكا البعث في الكجو السادس بمعنى  :اإللياـ ،
المٌو يغرابا ي ٍبح ي ً
ً
أليـ ا﵀
ي ىن ى ى
ث في األ ٍىرض) لك قيؿ  :ى
 ،ألفاد  ،لكف اإللياـ ليس ىك المعنى المراد ،

كالدليؿ عمى ذلؾ َّأنو إذا أفاد أف يقع مكقعو في ىذا التركيب لـ يفد أف يقع

أيضا َّأنو لك أراده الستعمؿ
مكقعو في التراكيب األخرل  ،كالدليؿ عمى ذلؾ ن
لفظو  ،كما استعممو في قكلو تعالى ( :كىن ٍف و
كرىىا
س ىك ىما ىس َّك ى
اىا {ٕ} فىأىٍليى ىميىا في يج ى
ى
(ُ ) المفردات ص ُٓٓ
(ِ ) نزىة األعيف ص ِِٖ.
(ّ ) ينظر  :لساف العرب ُْ. ِٕٓ-ِٓٔ/
(ْ ) الفركؽ المغكية ص ََّ
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اىا){الشمس  }ٖ-ٕ :أك الستعمؿ لفظ اإليحاء  ،كما جاء ىذا في قكلو
ىكتى ٍق ىك ى
ىف اتَّ ًخًذم ًم ىف اٍل ًج ىب ً
اؿ يبييكتنا ك ًم ىف َّ
الن ٍح ًؿ أ ً
ُّؾ إًلىى َّ
الش ىج ًر
(كأ ٍىك ىحى ىرب ى
ى
تعالى  :ى
كف){النحؿ  }ٖٔ :فجعؿ البعث بمعنى اإللياـ تحريؼ لداللتو ؛
ىك ًم َّما ىي ٍع ًر يش ى

َّ
ألنو ال يطابؽ معنى المفظ القرآني ٌإال المفظ نفسو  ،فالبعث غير اإللياـ ،
عد تحريفنا لداللة المفظ في باب الكجكه  ،كال يي ُّ
كجعؿ البعث بمعنى اإللياـ يي ُّ
عد
تحريفنا إذا قيؿ بو في باب التفسير ؛ لما ذكرناه في المقدمة  ،كغير مرة في
ىذا الكتاب  ،كمف المعمكـ َّ
إما أف يبقكا المفظ عمى
أف أىؿ المغة كالتفسير َّ

معناه عندما يجدكف َّ
أف معناه معركؼ كمفيكـ ال يحتاج إلى تفسير  ،كا َّما أف
يفسركه بأقرب المعاني إليو  ،كىذا ما كجدتو في ىذا الكجو  ،فقد أبقى أكثرىـ

كلما أراد بعضيـ أف يفسره  ،لـ يفسره بالكجو الذم قاؿ بو
البعث عمى بابو َّ ،

ث المٌوي يغ ىرنابا
ث) في ((قكلو عز كجؿ ( :فىىب ىع ى
(ب ىع ى
أىؿ الكجكه  ،بؿ بجعؿ ى
(ِ )
ث ًفي األ ٍىر ً
كيسره))
ض) بمعنى (( :قيَّضو)) (ُ) كبمعنى (( :قيَّضو َّ
ىي ٍب ىح ي
يد ًر ما يصنع بأخيو المقتكؿ  ،فذكر َّأنو كاف يحممو
كقاؿ الطبرم (( :كلـ ٍ
(ّ)
فأحب ا﵀ تعريفو َّ
َّ
السنة في مكتى خمقو
حينا حتى أراحت جيفتو
عمى عاتقو ن

الغرىاب ً
يف المذيف كصؼ صفتيما في كتابو))
فقيَّض لو ي
((كقاؿ قكـ  :كاف قابيؿ يعمـ الدفف  ،كلكف ترؾ أخاه بالعراء استخفافنا بو ،
(ْ )

كقاؿ القرطبي :

(يا ىكٍيمىتىا
فبعث ا﵀ غرنابا يبحث التراب عمى ىابيؿ ليدفنو  ،فقاؿ عند ذلؾ ى

(ُ ) المفردات ص ٖٓ
(ِ ) عمدة الحفاظ لمحمبي َُِٓ/
(ّ ) يعني  :تغيرت رائحتو
(ْ ) جامع البياف ِّٕٔ-ِّٔ/
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ىخي فىأىصبح ًمف َّ ً ً
اب فىأيك ًارم سكءةى أ ً
كف ًم ٍث ىؿ ىىػ ىذا اٍل يغر ً
يف)
ىع ىج ٍز ي
ت أٍ
أى
النادم ى
ٍى ى ى
ىف أى يك ى
ى
ى ى ىٍ
(ُ)
حيث رأل إكراـ ا﵀ ىابيؿ بأف قيَّض لو الغراب حتى كاراه))
ستبعد فييا معنى اإللياـ  ،قاؿ
كفي تفسير اآلية مف الركايات ما يي ى
القرطبي (( :كقيؿ َّ :
األرض عمى طي ٍعمو ليخفيو إلى كقت
بحث
إف الغراب
ى
ى
الحاجة ؛ َّ
ألنو مف عادة الغراب فعؿ ذلؾ  ،فتنبو قابيؿ بذلؾ عمى مكاراة

أخيو))

(ِ )

((كقاؿ الضحاؾ عف ابف عباس  :مكث يحمؿ أخاه في جراب

عمى عاتقو سنة  ،حتى بعث ا﵀ الغرىاب ً
اؿ ىيا
يف فرآىما يبحثاف  ،فقاؿ ( :قى ى
ً
كف ًم ٍث ىؿ ىىػ ىذا اٍل يغر ً
ىص ىب ىح ًم ىف
ىع ىج ٍز ي
ت أٍ
ىكٍيمىتىا أ ى
ىف أى يك ى
م ىس ٍكءةى أىخي فىأ ٍ
اب فىأ ىيك ًار ى
ى
(ّ)
َّ ً ً
يف){المائدة  }ُّ :فدفف أخاه))
النادم ى

أمعنا النظر في تفسير اآلية لتبيَّف َّ
أف الذم يكافقيا ىك معنى
كلك ٌ
البعث ال معنى اإللياـ ؛ َّ
ألف المراد بعث الغراب  ،إثارتو في مكاف ما  ،ثـ
تكجييو إلى مكضع الجريمة  ،قاؿ ابف فارس (( :البلـ كالياء كالميـ أصؿ
صحيح ُّ
يدؿ عمى ابتبلع شيء  ،ثـ يقاس عميو  ،تقكؿ العرب  :التيـ

َّ
الركع
يلقي في ُّ
ى
الشيء  :التقمو  ،كمف ىذا الباب  :اإللياـ  ،كأنو شيء أ ى
(يعني الركح) فالتيمو  ،قاؿ ا﵀ تعالى ( :كىن ٍف و
اىا {ٕ} فىأىٍليى ىميىا
س ىك ىما ىس َّك ى
ى
اىا){الشمس  )ْ())}ٖ-ٕ :فيذا ىك معنى اإللياـ  ،كتقدـ تعريؼ
كرىىا ىكتى ٍق ىك ى
في يج ى
البعث بأنَّو يعني إثارة الشيء كتحريكو كتكجييو  ،فالفرؽ بينيما ظاىر ،

كتفسير
نا
فجعؿ البعث بمعنى اإللياـ تحريؼ ظاىر لغة

(ُ ) الجامع ألحكاـ القرآف َُُٔ/
(ِ ) الجامع ألحكاـ القرآف ََُٔ/
(ّ ) تفسير القرآف العظيـ البف كثير ّٔٓ/
(ْ ) مقاييس المغة ص ِِٖ كينظر  :المفردات ص ْْٕ
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ككثير ما أق أر أك أسمع َّ
أف الذم دفع أىؿ الكجكه اإلى أف يجعمكا لفظنا
نا
مثبل َّ
ث)
بمعنى لفظ آخر ككف السياؽ يقتضيو  ،كىذا يعني ن
(ب ىع ى
أف استعماؿ ى
ث ًفي األ ٍىر ً
ض) مخالؼ لمسياؽ ،
ث المٌوي يغ ىرنابا ىي ٍب ىح ي
في قكلو تعالى ( :فىىب ىع ى
كلجعمو مكافقنا لو  ،اقتضى جعمو بتقدير  :أليـ ا﵀ غرنابا  ،كىـ بيذا االدعاء
كالتقدير قد طعنكا بمغة القرآف  ،بؿ اتيمكه بالمحف مف حيث ال يشعركف ،
كىذا ما ينطبؽ عمى كؿ كجو قاؿ بو أىؿ الكجكه .

البعث واإلرساؿ  :كجعمكا البعث في الكجو الثامف بمعنى  :إرساؿ
ّْيف ىر يسكنال ّْم ٍنيي ٍـ)
ث ًفي ّْ
(ى ىك الًَّذم ىب ىع ى
الرسكؿ  ،في قكلو تعالى  :ي
األمي ى
قاؿ ابف فارس (( :الراء كالسيف كالبلـ أصؿ كاحد مطرد ُّ
يدؿ عمى
(ُ)

فالر ٍس يؿ  :السير السيؿ  ،كناقة ىر ٍسمة ال تكمفؾ سياقنا))
االنبعاث كاالمتداد َّ ،
الر ٍسؿ  :االنبعاث عمى التي ىؤىدة)) (ِ) كقاؿ العسكرم في ((الفرؽ بيف
ك((أصؿ ّْ
البعث كاإلرساؿ  ،أنَّو يجكز أف يبعث الرجؿ إلى اآلخر لحاجة تخصُّو دكنؾ

كدكف المبعكث إليو  ،كالصبي تبعثو إلى المكتب فتقكؿ  :بعثتو  ،كال تقكؿ :
(ّ)
ألف اإلرساؿ ال يككف إالَّ برسالة  ،كما يجرم مجراىا))
أرسمتو ؛ ى
أف الفرؽ بيف بعث الرسؿ كارساليـ َّ ،
كأرل َّ
أف بعثيـ يككف
بتقييضيـ كتييئتيـ لمناس مف الكاقع الذم يعيشكف فيو  ،إلثبات َّ
أف ىذا

أف طبيعتو ال تخالؼ طبيعتيـ  ،لمتعبير عف َّ
بدعا عمييـ  ،ك َّ
أف
المبعكث ليس ن
صنًعت مف كاقع البشر  ،فتككف قابمة لمتطبيؽ ،
الرسالة التي جاؤكا بيا ي
أما اإلرساؿ فمعناه َّ
أف أمره صادر مف السماء  ،فيستعمؿ
كصالحة ليـ َّ ،
لفظو لمداللة عمى َّأنو أمر رباني  ،ك َّ
أف الرسكؿ ال دخؿ لو فيما أرسؿ بو ،

(ُ ) مقاييس المغة ص ّّّّْٓ-
(ِ ) المفردات ص َِِ كينظر  :عمدة الحفاظ ِ َٗ/كبصائر ذكم التمييز ّٔٗ/
(ّ ) الفركؽ المغكية ص ِٗٗ
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أم َّ :
أف رسالتو ربانية سماكية  ،فكؿ نبي كرسكؿ ىك مبعكث مف األرض ،

كىك مرسؿ أمره مف السماء  ،كجاء الجمع بيف أمرم ىاتيف الصفتيف في قكلو
ّْيف ىر يسكنال ّْم ٍنيي ٍـ) كما جاء في الكجو الثامف ،
ث ًفي ّْ
(ى ىك الًَّذم ىب ىع ى
تعالى  :ي
األمي ى
َّ
َّ
(ر يسكنال) عمى
(ب ىع ى
فدؿ قكلو تعالى ى
ث) عمى األمر األكؿ  ،كدؿ قكلو تعالى ى
األمر الثاني .
ٗ-الجرـ  :ذكر الدامغاني كالفيركزآبادم لمجرـ في القرآف الكريـ ستة

أكجو :

يف
األكؿ  :المجرمكف بمعنى المشركيف  ،كقكلو تعالى ( :إً َّف اٍل يم ٍج ًرًم ى
ً
ًفي ىع ىذ ً
كف){الزخرؼ }ْٕ :
اب ىجيىَّن ىـ ىخال يد ى

يف
الثاني  :الجرـ بمعنى القكؿ بالقدر  ،كقكلو تعالى ( :إً َّف اٍل يم ٍج ًرًم ى
ً
ض و
بلؿ ىك يس يع ور){القمر }ْٕ :
في ى
ىىمىو إًالَّ
ىنج ٍي ىناهي ىكأ ٍ ي
الثالث  :الجرـ يعني المكاط  ،كقكلو تعالى ( :فىأ ى
ام أرىتىو ىك ىان ٍ ً
ط ٍرىنا ىعمى ٍي ًيـ َّم ى
يف {ّٖ} ىكأ ٍىم ى
اف ىع ًاق ىبةي
ط نار فىانظي ٍر ىك ٍي ى
ٍى ي
ؼ ىك ى
ت م ىف اٍل ىغابً ًر ى
يف){األعراؼ }ّٖ-ِٖ :
اٍل يم ٍج ًرًم ى
(كىيا قى ٍكًـ
الرابع  :الجرـ يعني العداكة  ،كقكلو تعالى  :كقكلو تعالى  :ى
َّ
يحممنكـ عداكتي)) كما قاؿ
الى ىي ٍج ًرىمَّن يك ٍـ ًشقى ًاقي){ىكد (( }ٖٗ :يعني  :ال

يحممنكـ خبلفي)) كما قاؿ الفيركزآبادم
الدامغاني (( ،ام  :ال
ٌ
الخامس  :ال جرـ  ،يعني حقِّا  ،كقكلو تعالى ( :الى ىج ىرىـ أَّىنيي ٍـ ًفي
ً
كف){ىكد }ِِ :
اآلخ ى ًرة يى يـ األ ٍ
ىخ ىس ير ى
السادس  :الجرـ بمعنى اإلثـ  ،كقكلو تعالى ( :فىعمى َّي إً ٍجر ً
امي ىكأ ىىن ٍا
ى
ى
عمي آثامي  ،كأنا برمء مما
كف){ىكد  }ّٓ :يعني :
َّ
مء ّْم َّما تي ٍج ىريم ى
ىب ًر ه
(ٔ)
تأثمكف

(ُ ) ينظر  :الكجكه كالنظائر لمدامغاني ص ُْٔ ُٔٓ-كبصائر ذكم التمييػز ِ-ّٓٓ/
ّٔٓ
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قاؿ ابف فارس (( :الجيـ الراء كالميـ أصؿ كاحد  ،يرجع إليو الفركع

 ،قالجرـ  :القطع  ،كيقاؿ لصراـ النخؿ الجراـ  ...كالجرامة  :ما سقط مف

ب ؛ َّ
ألف الذم يحكزه
التمر إذا يج ًرـ  ...كما يرد إليو قكليـ  :ىج ىرىـ  :أم  :ىك ىس ى
فك َّأنو اقتطعو  ...كالجرـ كالجريمة  :الذنب  ،كىك مف األكؿ ؛ َّ
ب،
كس ه
ألنو ٍ

جرمت ،
كالكسب  :اقتطاع  ،كقالكا في قكليـ  :ال جرـ  ،ىك مف قكليـ :
ي
كسبت))(ٔ)كقاؿ الراغب (( :كأصؿ الجرـ  :قطع الثمرة مف الشجر ...
أم :
ي
كأجرـ  :صار ذا جرـ  ،كاستعير ذلؾ لكؿ اكتساب مكركه  ،كال يكاد يقاؿ في
(ٕ)

ب أك جنى))
عامة كبلميـ لمكيّْس المحمكد  ...كمعنى جرـ  :ىك ىس ى
جعؿ الدامغاني كالفيركزآبادم المجرميف في الكجو األكؿ بمعنى
ً
يف ًفي ىع ىذ ً
كف) كىذا
اب ىجيىنَّ ىـ ىخال يد ى
المشركيف  ،في قكلو تعالى ( :إً َّف اٍل يم ٍج ًرًم ى
مسكغ ليما في القكؿ بو ؛ َّ
ألنيما إذا جعبل المجرميف ىنا
كجو اعتباطي  ،ال ّْ
مثبل بمعنى الكافريف  ،أك الظالميف  ،أك
بمعنى المشركيف ً ،فم ىـ لى ٍـ يجعبله ن
المستكبريف  ،أك المضمٌيف  ،كنحكىـ كقد قرف القرآف الكريـ اإلجراـ بيذه

األصناؼ مف الناس ؟! كاذا كاف ىمف ىما مف أصحاب الكجكه جعبل
المجرميف بمعنى المشركيف  ،فقد جعميـ المفسركف بمعنى الكافريف  ،قاؿ
ً
يف ًفي ىع ىذ ً
كف)
اب ىجيىَّن ىـ ىخال يد ى
الطبرم في تفسير قكلو تعالى ( :إً َّف اٍل يم ٍج ًرًم ى
((كىـ الذيف اجترمكا في الدنيا الكفر با﵀))(ٖ) كقاؿ ابف عطية (( :كالمجرمكف

(ُ ) مقاييس المغة ص ُِٔ
(ِ ) المف ػ ػػردات ص ٔٗ ٕٗ-كينظ ػ ػػر  :عم ػ ػػدة الحف ػ ػػاظ ُ ُِِ/كبص ػ ػػائر ذكم التمييػػ ػػز
ِّٓٔ/
(ّ ) جامع البياف ُُِٓٔ/
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في ىذه اآلية الكفار))

يعني الكافريف))

(ٕ)

(ٔ)

يف)
كقاؿ ابف الجكزم ((قكلو تعالى ( :إً َّف اٍل يم ٍج ًرًم ى

((كىـ الكفار)

(ٖ)

(كالكفرة))

(ٗ)

ككاف المسكغ في جعميما الجرـ في الكجو الثاني بمعنى القكؿ بالقدر
 ،في قكلو تعالى ( :إً َّف اٍلم ٍج ًرًم ً
ض و
بلؿ ىك يس يع ور) ىك َّ
أف اآلية نزلت
يف في ى
ى
ي
بسببي ـ  ،فػ((عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو قاؿ  : :جاءت قريش يختصمكف
في القدر  ،فأنزؿ ا﵀ (إً َّف اٍلم ٍج ًرًم ً
ض و
بلؿ ىك يس يع ور) ركاه مسمـ)) (٘) كىذا
يف في ى
ى
ي
ال يعني َّ
مثبل :
أف الجرـ في اآلية يعني القكؿ بالقدر  ،فمك أريد داللتيـ لقيؿ ن
َّ
إف القدرييف في ضبلؿ كسعر  ،كاَّنما أراد مف المجرميف المجرميف بعينيـ ،
َّ
يعـ
ألف القرآف الكريـ ال يعني ىمف نزلت بسببيـ اآلية فحسب  ،بؿ نا
كثير ما ٌ
الصفة  ،لتشمؿ مف نزلت فييـ  ،كفيمف كانكا عمى شاكمتيـ  ،فيككف معنى

اآلية َّ :
أف المجرميف سكاء كانكا قدرييف أـ غيرىـ ىـ في ضبلؿ كسعر
كجاء في سسبب نزكؿ اآلية ((عف عائشة رضي ا﵀ عنيا قالت  :قاؿ رسكؿ

سماىـ ا﵀
ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ  :مجكس ىذه َّ
األمة القدرية الذيف ٌ
تعالى ( :إً َّف اٍلم ٍج ًرًم ً
ض و
بلؿ ىك يس يع ور)))( )ٙفػالضمير (ىـ) في سماىـ ،
يف في ى
ى
ي
يعكد عمى القدرييف أم َّ :
أف ا﵀ تعالى سماىـ بالمجرميف  ،أم  :يبقى لفظ

المجرميف عمى داللتو  ،حتى لك ثبت َّ
أف القرآف الكريـ عنى القدرييف خاصة
 ،كمف دكف سكاىـ  ،فيككف مراده مف استعمالو لمفظ اإلجراـ  ،ىك التعبير

(ُ ) المحرر الكجيز ْٓٔ/
(ِ ) زاد المسير ُْْٕ/
(ّ ) أنكار التنزيؿ ٓٗٔ/
(ْ ) البحر المحيط ّٖٕ/
(ٓ ) أسباب النزكؿ لمكاحدم ص ِْٓ
(ٔ ) الكسيط في تفسير القرآف المجيد ُِْْ/
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عف القدرييف بصفة اإلجراـ ال بصفة القدرية  ،كىذه حقيقة بينتيا في الكجكه

المختمقة بطريقة الدراسة المعككسة  ،كىك َّ
يسـ المجرميف
أف القرآف الكريـ لـ ّْ
سمى القدرييف بالمجرميف ؛
بالقدرييف كما فعؿ ىمف ىما مف الكجكىييف  ،كاَّنما َّ
لذلؾ لـ يقصر المفسركف المجرميف عمى القائميف بالقدرية  ،بؿ جعمكىـ بيذا
المعنى  ،كبمعنى الكافريف  ،قاؿ ابف عطية (( :كأكثر المفسريف عمى َّ
أف
المجرميف ىنا يراد بيـ الكفار  ،كقاؿ قكـ  :المراد بالمجرميف القدرية الذيف

يقكلكف َّ :
إف أفعاؿ العباد ليست بقدر مف ا﵀))
ألفعالو

كجعبل

(كأ ٍىمطى ٍرىنا ىعمىٍي ًيـ
ى
إليو في القكؿ

(ٔ)

خالؽ
أف اإلنساف
ه
أم ٌ :

الجرـ في الكجو الثالث بمعنى المكاط في قكلو تعالى :
ً
يف) كالمسكغ الذم استندا
َّمطى نار فىانظي ٍر ىك ٍي ى
اف ىعاق ىبةي اٍل يم ٍج ًرًم ى
ؼ ىك ى
بيذا الكجو ىك َّ
أف اآلية تتضمف الحديث عف قكـ لكط

أف السياؽ ال يخمؽ لمفظ داللة ال
كمصيرىـ  ،كقد ذكرت مف قبؿ غير مرة ى
ُّ
يدؿ عمييا بمفرده  ،كأىؿ الكجكه عمدكا إلى تحريؼ المفظ القرآني بحجة

السياؽ  ،كىذه طريقة سيمة يسيرة  ،كىي في متناكؿ يد ك ٌؿ مف يريد تحريؼ
دالالت األلفاظ القرآنية كمقاصدىا فيمكف أف نتبعيا لتكسيع دائرة التحريؼ في

مثبل َّ
أف المجرميف جاؤكا
شكاىد الجرـ  ،ذلؾ بأف ندعي ن
ّْ
ىضمَّىنا ًإ ٌال
(ك ىما أ ى
ُ-بمعنى المضميف في قكلو تعالى  :ى
كف){الشعراء  }ٗٗ :كالتقدير  :كما أضمنا ٌإال المضمكف
اٍل يم ٍج ًريم ى

استى ٍك ىب يركٍا ىك ىك يانكٍا قى ٍك نما
ِ-كبمعنى المستكبريف في قكلو تعالى ( :فى ٍ
قكما مستكبريف
ُّم ٍج ًرًم ى
يف){األعراؼ  }ُّّ :كالتقدير  :فاستكبركا ككانكا ن
بؿ أمكف تعدد أكجو التحريؼ باالستناد إلى السياؽ في الشاىد نفسو

مثبل
 ،فنجعؿ المجرميف ن

(ُ ) المحرر الكجيز ُِِٓ/
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ظمى يـ ًم َّم ًف ا ٍفتىىرل ىعمىى
ّ-بمعنى الظالميف في قكلو تعالى ( :فى ىم ٍف أى ٍ
ً
ًً
ً ً
َّ
كف){يكنس  }ُٕ :لقكلو (فى ىم ٍف
المٌو ىكذنبا أ ٍىك ىكذ ى
ب بً ىآياتو إًنَّوي الى يي ٍفم يح اٍل يم ٍج ًريم ى
ظمى يـ)
أى ٍ
ْ-كبمعنى المفتريف في الشاىد نفسو لقكلو ً
(م َّم ًف ا ٍفتىىرل ىعمىى المٌ ًو
ىكًذنبا)

َّ
ب بً ىآياتً ًو)
أيضا  ،لقكلو (أ ٍىك ىكذ ى
ٓ-كبمعنى المكذبيف في الشاىد نفسو ن
كالشاىد األخير دليؿ عمى َّ
أف ربط المفردة القرآنية بالسياؽ ال يؤدم إلى

يخر التي يمكف
تحريؼ داللتيا فحسب  ،بؿ إلى ضياعيا بيف الدالالت األ ى
استنباطيا مف سياؽ الشاىد نفسو كبالقدر نفسو كبالطريقة نفسيا
كجعبل الجرـ في الكجو السادس بمعنى اإلثـ  ،في قكلو تعالى :
ً
كف) قاؿ ابف فارس (( :اليمزة كالثاء كالميـ
مء ّْم َّما تي ٍج ىريم ى
(فى ىعمى َّي إً ٍج ىرامي ىكأ ىىن ٍا ىب ًر ه
تدؿ عمى أصؿ كاحد  ،كىك البطء  ،كالتأخر  ...كاإلثـ مشتؽ مف ذلؾ ؛ َّ
ألف
ذا اإلثـ بطيء عف الخير  ،متأخر عنو))

المبطئة عف الثكاب))

(ٕ)

(ٔ )

((كاإلثـ كاآلثاـ اسـ لؤلفعاؿ

كقد تقدـ تعريؼ الجرـ َّ
بأنو يعني اكتساب المكركه ،

فبيف الجرـ كاإلثـ فرؽ ظاىر  ،فجعمو بمعناه تحريؼ ظاىر .

ىذا مف جية كمف جية أخرل َّ ،
فإنو ال مسكغ ليما في تعييف ىذا

الكجو ؛ َّ
ألنو كما جاز جعمو بمعنى اإلثـ جاز جعمو بمعنى مرادؼ آخر
كالذنب  ،كىذا ما جاء في التفسير  ،قاؿ الطبرم في تفسير اآلية (( :ال
(ٖ )

اخذ بذنبكـ))
تؤ ٌ
اخذكف بذنبي  ،كال إثمي  ،كال أيك ى
تفسيرىا (( :أم  :إثـ إجرامي  ،كعقكبة إجرامي فحذؼ المضاؼ  ،كاإلجراـ
(ُ ) مقاييس المغة ص ِٕ
(ِ ) المفردات لمراغب ص ُْ
(ّ ) جامع البياف َُِْ/
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كقاؿ الكاحدم في

كف) مف
مء ّْم َّما تي ٍج ىريم ى
(كأ ىىن ٍا ىب ًر ه
معناه اكتساب السيئة  ،يقاؿ  :أجرـ فيك مجرـ ى
(ٔ )
جع ًؿ اإلجراـ بمعنى اإلثـ جعمو بمعنى
الكفر  ،كالتكذيب))
كأىكلى مف ٍ

ألف السياؽ يد يؿ عميو بكؿ كضكح ؛ َّ
االفتراء ؛ َّ
ألف الشاىد ىك قكلو تعالى :
ً
كف){ىكد :
مء ّْم َّما تي ٍج ىريم ى
كف ا ٍفتىىراهي يق ٍؿ إً ًف ا ٍفتىىرٍيتيوي فى ىعمى َّي إً ٍج ىرامي ىكأ ىىن ٍا ىب ًر ه
(أ ٍىـ ىيقيكلي ى
ّٓ} كىذا ما جاء في التفسير  ،قاؿ الزمخشرم في تفسير اآلية :

((كالمعنى  :إف َّ
فعمي عقكبة إجرامي  ،أم  :افترائي
صح كثبت أني افتريتو َّ ،
إلي))(ٕ) ((أم  :جرـ
 ،كمعنى ّْ
كف) مف إجرامكـ في إسناد االفتراء َّ
(م َّما تي ٍج ىريم ى

كف) في التكذيب))
كنت
ي
ذلؾ االختبلؽ  ،إف ي
مء ّْم َّما تي ٍج ىريم ى
(كأ ىىن ٍا ىب ًر ه
فعمت ى
فتأمؿ َّ
أف مف فسَّر اإلجراـ باالفتراء أك االختبلؽ قرف بينيما  ،فك َّأنو يريد أف
َّ
( ٖ)

يذكر َّ
فعمي اجترامي االفتراء كاالختبلؽ  ،كعميكـ اجترامكـ
بأف المعنى :
َّ
اإلعراض كالتكذيب ؛ َّ
ألف اإلجراـ يعني  :اكتساب السيئة  ،أك اكتساب

المكركه

كاإلشراؾ  ،كالقدرية  ،كالمكاط  ،كاإلثـ  ،معانييا معركفة  ،كاإلجراـ

يعني اكتساب المكركه مف األعماؿ كما جاء في المغة  ،فداللتو غير داللة
كؿ كجو مف ىذه األكجو الثبلثة  ،فجعؿ اإلجراـ بمعانييا تحريؼ لمعناه في

المغة .

كالقرآف الكريـ أراد مف المجرميف ك ٌؿ ىمف يصح أف تطمىؽ عميو صفة
اإلجراـ  ،ككما عرفَّيا أىؿ المغة  ،كىي صفة تنطبؽ عمى المشركيف  ،كعمى

الكافريف  ،كعمى القدرية  ،كعمى كؿ ممة ضالة خرجت عف ديف ا﵀  ،كما

كؿ
قديما كحديثنا  ،كعمى كؿ مف عصى ا﵀ سبحانو  ،فالمراد بيا في ٌ
أكثرىا ن
(ُ ) الكسيط ِِٕٓ/
(ِ ) الكشاؼ ِ ّٕٕ/كينظر  :مدارؾ التنزيؿ ص ْٔٗ
(ّ ) زاد المسير ْٕٕ/
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شاىد مف شكاىد األكجو الثبلثة  ،كفي كؿ مكضع عمكـ معناىا  ،كىك َّ
أف
اإلجراـ يعني اكتساب المكركه  ،فجعمو بمعاني األكجو المذككرة تحريؼ لداللة

َّ
صح َّأنو أراد معنى المشركيف  ،أك الكافريف  ،أك قكؿ
عمكمو  ،حتى لك

القدرية  ،أك المكاط َّ ،
العامة  ،ال بدالالتيـ الخاصة  ،فقد
فإنو أرادىا بداللتو
َّ
يف ًفي ىع ىذ ً
اب
َّ
مر قكؿ الطبرم في تفسير شاىد الكجو األكؿ ( :إً َّف اٍل يم ٍج ًرًم ى
ً
كف) ((كىـ الذيف اجترمكا في الدنيا الكفر با﵀)) بمعنى  :الذيف
ىجيىَّن ىـ ىخال يد ى
كسبكا الكفر  ،ككذلؾ يككف شاىد ىذا الكجو ليس بمعنى َّ :
إف المشركيف في

عذاب جينـ خالدكف  ،بؿ ىك بمعنى َّ :
إف الذيف اجترمكا اإلشراؾ في عذاب
جينـ خالدكف  ،ككذلؾ شاىد الكجو الثاني ( :إً َّف اٍلم ٍج ًرًم ً
ض و
بلؿ
يف في ى
ى
ي
ىك يس يع ور) ليس بمعنى َّ :
إف القائميف بالقدرية في ضبلؿ كسعر  ،بؿ ىك

بمعنى َّ :
إف الذيف اجترمكا القكؿ بالقدرية في ضبلؿ كسعر  ،كشاىد الكجو
ً
يف) ليس بمعنى  :فانظر كيؼ كاف
الثالث ( :فىانظي ٍر ىك ٍي ى
اف ىعاق ىبةي اٍل يم ٍج ًرًم ى
ؼ ىك ى
عاقبة قكـ لكط  ،بؿ ىك بمعنى  :فانظر كيؼ كاف عاقبة الذيف اجترمكا
ً
كف)
مء ّْم َّما تي ٍج ىريم ى
المكاطة  ،كشاىد الكجو السادس ( :فى ىعمى َّي إً ٍج ىرامي ىكأ ىىن ٍا ىب ًر ه
فعمي
فعمي آثامي  ،كأنا برمء مما تأثمكف  ،بؿ ىك بمعنى :
ليس بمعنى :
َّ
َّ
ما اجترمتو مف اإلثـ  ،كأنا برمء مما اجترمتـ مف اإلثـ  ،فيذا ىك المعنى

المراد  ،ىذا إف صحت ىذه األكجو  ،فكؿ لفظ في القرآف ال يخرج عف داللتو

 ،بؿ داللتو ىي المرادة في كؿ مكضع  ،كليؤمف كؿ دارس لمقرآف الكريـ َّ
أف

ار مف
قمت مرنا
المفظ القرآني ال ّْ
يعكض عنو لفظ آخر  ،كيح ٌؿ محمٌو  ،كقد ي
إف المفظ القرآني ال يطابؽ معناه ٌإال المفظ نفسو  ،حتى َّ
قبؿ َّ :
إف أىؿ المغة
عرفكا الجرـ باكتساب المكركه  ،فيـ ال يعنكف َّ
أف اكتساب المكركه يعني
لما َّ
اإلجراـ بعينو  ،كاَّنما عنكا َّأنو يي ُّ
عد أقرب المعاني إليو  ،بؿ كجب أف تككف
يصرحكا  ،آمنكا بيا أـ لـ يؤمنكا
صرحكا بيا أـ لـ ّْ
ىذه ىي الحقيقة ٌ ،
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كجعبل الجرـ في الكجو الرابع بمعنى العداكة  ،في قكلو تعالى :
(كىيا قى ٍكًـ الى ىي ٍج ًرىمَّن يك ٍـ ًشقى ًاقي) كتقدـ َّ
أف الدامغاني جعؿ ىذا
كقكلو تعالى  :ى
َّ
يحممنكـ عداكتي)) كجعمو الفيركزآبادم بتقدير (( :ال
الشاىد بتقدير ((ال

كتأمؿ َّ
(ي ٍج ًرىمَّن يك ٍـ) بمعنى
يحممنكـ خبلفي)) َّ
ٌ
أف كبل التقديريف خبل مف جعؿ ى
العداكة  ،فقد خبل التقدير الثاني مف لفظ العداكة  ،كاألكؿ لـ يجعؿ  :عداكتي
ً ً
(ي ٍج ًرىمَّن يك ٍـ) بمعنى :
ػ(ي ٍج ًرىمَّن يكـ) بؿ جعمو
معنى لػ(شقىاقي) فجعميما ى
معنى ل ى
ن
يحممنكـ  ،تحريؼ ظاىر مركب ؛ َّ
َّ
ألنو تحريؼ لمفظ القرآني كتحريؼ لتقديره
 ،كقد قاؿ الفراء في تفسير ىذه اآلية (( :كقكلو تعالى ( :الى ىي ٍج ًرىمَّن يك ٍـ ًشقى ًاقي)
َّ
َّ
تكسبنكـ)) (ٔ) كقد
تحممنكـ عداكتي أف يصيبكـ  ،كقد يككف  :ال
يقكؿ  :ال
(ٕ)

فسَّرىا الطبرم بمعنى التقدير األكؿ
(ٖ)

الثاني

كفسَّرىا ابف قتيبة كغيره بمعنى التقدير

كجعؿ اإلجراـ بمعنى العداكة  ،أك الحمؿ  ،أك الكسب جائز في باب

كي ُّ
عد تحريفنا في باب الكجكه ؛ لما ذكرتيو في مقدمة الكتاب
التفسير  ،ي
كجعبل  :ال ىج ىرىـ  ،في الكجو الخامس بمعنى  :حقِّا  ،في قكلو
تعالى ( :الى جرـ أَّىنيـ ًفي ً
كف) جاء في الدر المصكف َّ
أف
اآلخ ى ًرة يى يـ األ ٍ
ىخ ىس ير ى
ى ى ى يٍ
النحاة اختمفكا في قكلو تعالى ( :الى ىج ىرىـ) ((كيتمخص ذلؾ في خمسة أكجو :
كبنيتا عمى تركيبيما تركيب
أحدىا َّ :أنيما يرّْكبتا مف (ال) النافية ك(جرـ) ي
خمسة عشر  ،كصار معناىما معنى فعؿ  ،كىك َّ
(حؽ) .
الكجو الثاني َّ :
رجؿ  ،في ككف (ال) نافية
أف (ال ىج ىرىـ) بمنزلة  :ال ى
ك(ج ىرىـ) اسميا مبني معيا عمى الفتح  ،كىي كاسميا في محؿ رفع
لمجنس  ،ى

(ُ ) معاني القرآف ُُّْ/
(ِ ) ينظر  :جامع البياف ُُِِٓ/
(ّ ) ينظػػر  :تفسػػير غريػػب القػػرآف البػػف قتيبػػة ص َِٖ كمعػػاني الق ػرآف الك ػريـ كاع اربػػو
لمزجاج ّ َٔ/كالكسيط في تفسير القرآف المجيد لمكاحدم ِٖٓٔ/
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باالبتداء  ،كما بعدىما خبر (ال) النافية  ،كصار معناىا  :ال محالة  ،كال

َّ
بد .

الثالث  ...التقدير  :ال محالة في َّأنيـ في اآلخرة ...
أف (ال) نافية لكبلـ متقدـ تكمَّـ بو الكفرة َّ ،
الرابع َّ :
فرد ا﵀ عمييـ
ترد (ال) ىذه قبؿ القسـ في قكلو ( :ال أي ٍق ًس يـ){القيامة :
ذلؾ بقكلو  :ال  ،كما ى
ثـ أتى بعدىا بجممة فعمية ،
كف){النساء َّ }ٔٓ :
ُ} كقكلو ( :فىبلى ىكىرب ى
ّْؾ الى يي ٍؤ ًمين ى
كىي  :ىج ىرىـ َّ
ب.
كس ى
كجرىـ فعؿ ماض معناه ى
أف ليـ كذا  ،ى
أف معناىا  :ال َّ
الكجو الخامس َّ :
صد كال منعى  ،كتككف ىج ىرـ ،
بمعنى القطع)) (ٔ) كاألصح مف ىذه األقكاؿ  ،الرابع  ،كىك قكؿ الزجاج َّ :
أف

((معنى (ال) نفي لما ظنكا َّأنو ينفعيـ َّ ،
جرىـ
كأف المعنى  :ال ينفعيـ ذلؾ  ،ى
(ٕ )
ب ذلؾ الفعؿ ليـ الخسراف))
كس ى
َّأنيـ في اآلخرة ىـ األخسركف  ،أم  :ى
كىذا ما تبناه األزىرم كقاؿ ((( :الى جرـ أَّىنيـ ًفي ً
كف) أم :
اآلخ ى ًرة يى يـ األ ٍ
ىخ ىس ير ى
ى ى ى يٍ
ب ليـ ذلؾ الفعؿ الخسراف  ،ككذلؾ قكلو تعالى ( :الى ىج ىرىـ أ َّ
ىف لىيي يـ اٍلَّن ىار
ىك ىس ى
ثـ ابتدأ فقاؿ  :ىج ىرىـ
كف){النحؿ  }ِٔ :المعنى  :ال ينفعيـ ذلؾ َّ ،
ىكأَّىنييـ ُّم ٍف ىرطي ى

إفكيـ  ،ك ىكًذبيـ النار  ،أم  :كسب ليـ عذابيا  ،كىذا مف أبيف ما قيؿ

فيو))

(ٖ)

َّ
أف (حقنا) ىك معنى التركيب  :ال جرـ  ،المؤلَّؼ مف كممتيف  ،أك
جممتيف  ،كليس ىك معنى الجرـ كحده في ىذا التركيب  ،فجعمو بمعناه

تحريؼ ظاىر لداللتو  ،كصفكة ما تقدـ ذكره َّ
أف (حقنا) الذم جعمو الدامغاني
(ُ ) الػ ػػدر المصػ ػػكف ٔ َّْ-َّّ/كينظػ ػػر  :العػ ػػيف ص ُّٕ كمعػ ػػاني الق ػ ػرآف لمف ػ ػراء
ُ ِّٖ/كجامع البياف لمطبرم ُِ َّ/كمعاني القرآف كاعرابو لمزجاج ّّٕ/
(ِ ) معاني القرآف كاعرابو لمزجاج ّّٖ-ّٕ/
(ّ ) تيذيب المغة ُ ٖٖٓ/كينظر  :الكسيط في تفسير القرآف المجيد لمكاحدم ِٓٔٗ/
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كالفيركزآبادم كجينا لقكلو تعالى ( :الى ىج ىرىـ) ىك أكنال  :قكؿ مف خمسة أقكاؿ ،
فقصر معناه عمى أحدىا  ،كعدـ اإلشارة إلى باقي األقكاؿ خيانة عممية في

كثانيا َّ :
أف (حقنا) ىك معنى التركيب  :ال جرـ  ،المؤلؼ
تفسير كتاب ا﵀  ،ن
مف كممتيف  ،أك جممتيف  ،كليس ىك معنى الجرـ كحده في ىذا التركيب ،
فجعمو بمعناه تحريؼ ظاىر لداللتو .

فالجرـ معناه  :اكتساب السيئة  ،أك اكتساب المكركه  ،كىذا ىك

أما األكجو المذككرة المنسكبة إليو فمختمقة
معناه أينما كرد في كتاب ا﵀ ٌ ،
بجعمو بمعاني السياؽ .
٘-الجنػػػػب  :ق ػػاؿ ال ػػدامغاني (( :تفس ػػير الجن ػػب عم ػػى س ػػتة أكج ػػو :

الطاعة  ،كالسفر  ،كالقمب  ،كالبعد  ،كالجنب بعينو  ،كالجية .
فكجو منيا  ،الجنب بمعنى  :الطاعة  ،قكلو تعالى في سػكرة الزمػر :
طت ًفي ىج ً
نب المَّ ًو){الزمر  }ٓٔ :أم  :في طاعة ا﵀
( ىيا ىح ٍس ىرتىى عمىى ىما فىَّر ي
كالكج ػػو الث ػػاني  ،الجن ػػب  :الس ػػفر  ،قكل ػػو تع ػػالى ف ػػي س ػػكرة النس ػػاء :
ً
الج ً
نب){النساء  }ّٔ :كقيؿ  :المرأة في البيت .
( ىكالصَّاح ًب بً ى
كالكجو الثالث  ،الجانب  :القمب  ،قكلو تعالى في سكرة بني إسرائيؿ
ض كىن ػ ػأىل بً ىجانًبًػ ػ ًػو كًا ىذا م َّسػ ػػوي َّ
( :كًا ىذآ أ ٍىن ىع ٍم ىنػ ػػا ىعمىػ ػػى ً
نسػ ػ ً
ػاف
ػاف أ ٍ
الشػ ػ ُّػر ىكػ ػ ى
اإل ى
ى ى
ىعػ ػ ىػر ى ى
ى
كسا){اإلسراء  }ّٖ :أم  :تباعد بقمبو عف اإليماف .
ىي يؤ ن
كالكجػػو ال اربػػع  ،الجنػػب  :البعػػد  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة القصػػص :
ت بً ػ ًػو ىع ػػف يجين ػ و
كف){القص ػػص  }ُُ :كقكل ػػو تع ػػالى :
ص ػ ىػر ٍ
ػب ىك يى ػ ٍػـ ال ىي ٍش يع ير ى
(فىىب ي
( ىكاٍل ىج ًار اٍل يجين ًب){النساء  }ّٔ :كمنو الجنابة .
كالكجو الخامس  ،الجنػب  :ىػك الجنػب بعينػو  ،قكلػو تعػالى فػي سػكرة

ض ً
اج ًع){السػػجدة  }ُٔ :يعنػػي
ػكبيي ٍـ ىعػ ًػف اٍل ىم ى
الػػـ تنزيػػؿ  ،السػػجدة ( :تىتى ىجػػافىى يجينػ ي
الجنكب بعينيا  ،كيقاؿ  :الخدكد
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نت بً ىجانً ًب
كالكجو السادس  ،الجانب  ،الجية  ،قكلو تعالى  ( :ىك ىما يك ى
ػت بً ىجانًػ ً
ػب الطُّ ً
كر){القصػػص
اٍل ىغ ٍربً ّْي){القصػػص  }ْْ :كقكلػػو تعػػالى  ( :ىك ىمػػا يكنػ ى

))}ْٔ :

(ُ)

ذكر أىؿ المغة َّ
ب (بفػتح الجػيـ كسػككف البػاء)  :شػؽ اإلنسػاف
الج ٍن ي
أف ى
 ،كى ػػك م ػػا تح ػػت إبط ػػو إل ػػى كش ػػحو  ،كالجان ػػب  :الناحي ػػة  ،كيك ػػكف بمعن ػػى

أيضػػا ؛ َّ
الجينػػب (بضػػـ الجػػيـ كالنػػكف)
ألنػػو ناحيػػة مػػف الشػػخص َّ ،
أمػػا ي
الج ٍنػػب ن
ى
فيعنػ ػػي البعػ ػػد  ،كسػ ػػميت الجنابػ ػػة يجيننبػ ػػا ؛ َّ
ػببا لتجنػ ػػب الص ػ ػبلة
ألنيػ ػػا تكػ ػػكف سػ ػ ن
كالمسجد كاالبتعاد عنيما في حكـ الشارع

(ِ)

جع ػ ىػؿ ال ػػدامغاني الجن ػػب ف ػػي الكج ػػو األكؿ بمعن ػػى الطاع ػػة ف ػػي قكل ػػو
طت ًفي ىجن ً
ػب المَّ ًػو) كالجنػب ىنػا يعنػي الجنػب
تعالى  ( :ىيا ىح ٍس ىرتىى عمىى ىما فىَّر ي
أمػػا الطاعػػة فيػػك معنػػى مػػف المعػػاني التػػي
بعينػػو  ،ككمػػا َّ
عرفػػو أىػػؿ المغػػة َّ ،

يتضمنيا المعنى العاـ لمسياؽ ؛ لذلؾ جاز أف ييستنبط منو ىذا المعنى كمعاف
يخر تدكر في فمكو  ،جاء في التفسػير (( :قكلػو تعػالى ً ( :فػي ىجن ً
ػب المَّ ًػو) فيػو
أى
خمسة أقكاؿ  ،أحػدىا  :فػي طاعػة ا﵀  ،قالػو الحسػف  ،كالثػاني  :فػي حػؽ ا﵀
 ،قالو سعيد بف جبير  ،كالثالث  :في أمػر ا﵀  ،كال اربػع  :فػي ذكػر ا﵀  ،قالػو

عكرم ػػة كالض ػػحاؾ  ،كالخ ػػامس  :ف ػػي ق ػػرب ا﵀  ،ركم ع ػػف الفػ ػراء َّأن ػػو ق ػػاؿ :

الج ٍنػػب  :القػػرب  ،أم  :فػػي قػػرب ا﵀ كجػكاره  ،يقػػاؿ  :فػػبلف يعػػيش فػػي جنػػب
ى
ػت فػي
فبلف  ،أم  :في قربو كجكاره  ،فعمى ىذا يككف المعنػى  :عمػى مػا فرط ي
طمػػب قػػرب ا﵀ تعػػالى  ،كىػػك الجنػػة))

(ّ)

أم
فػػاألقكاؿ األربعػػة األكلػػى ال يمثػػؿ ّّ

(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ُُُِٔٔ-كينظر  :كجكه القرآف لمحيرم ص ُْٕ .
(ِ )ينظػ ػ ػػر  :العػ ػ ػػيف ص ُٖٓ كمقػ ػ ػػاييس المغػ ػ ػػة ص ُٕٔ كالمفػ ػ ػػردات ص ََُُْٓ-
كلساف العرب ّ َِٕ/كالمصباح المنير ص َُُ
(ّ ) زاد المسير ٕ. َٔ/
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الج ٍنب في الشاىد القرآنػي المػذككر  ،بػؿ يمثػؿ معنػى مػف المعػاني
منيا معنى ى
التػػي تضػػمنيا المعنػػى العػػاـ لمسػػياؽ  ،كالقػػكؿ الخػػامس  :ىػػك المعنػػى الم ػراد ؛

َّ
الج ٍنب بعينو .
ألنو ىك الذم يدؿ مف دكنيا عمى معنى ى
كجع ػ ىػؿ الجن ػػب ف ػػي الكجػ ػػو الث ػػاني بمعن ػػى السػ ػػفر ف ػػي قكل ػػو تعػ ػػالى :
ً
الجن ً
أمػا السػفر فيػػك
أيضػا الجنػب بعينػو ؛ َّ
ػب) كالجنػب ىنػا يعنػي ن
( ىكالصَّػاح ًب بً ى
معن ػػى م ػػف المع ػػاني التػ ػػي يتض ػػمنيا المعنػ ػى العػ ػػاـ لمس ػػياؽ ؛ ل ػػذلؾ جػ ػػاز أف
يس ػػتنبط من ػػو ى ػػذا المعن ػػى كغيػ ػره مم ػػا ي ػػدخؿ ض ػػمف معن ػػاه الع ػػاـ  ،ج ػػاء ف ػػي

التفسػػير (( :كفػػي الصػػاحب فػػي الجنػػب ثبلثػػة أق ػكاؿ  ،أحػػدىا َّ :أنػػو الزكجػػة ،

قالو عمي  ،كابف مسعكد  ،كالحسف  ،كابراىيـ النخعي  ،كابف أبي ليمى .

كالثاني َّ :أنو الرفيؽ في السػفر  ،قالػو ابػف عبػاس فػي ركايػة مجاىػد ،

كقتادة  ،كالضحاؾ  ،كالس ّْ
ُّدم  ،كابف قتيبة  ،كعف سعيد بف جبير كالقكليف .

كالثالػػث َّ :أنػػو الرفيػػؽ  ،ركاه ابػػف ج ػريج عػػف ابػػف عبػػاس  ،كبػػو قػػاؿ

مصؽ بؾ رجاء خيرؾ  ،كقػاؿ مقاتػؿ ىػك :
عكرمة  ،قاؿ ابف زيد  :ىك الذم ىي ى
(ُ)
حضرا))
رفيقؾ
ن
أم منيػػا معنػػى الجنػػب  ،بػػؿ يمثػػؿ معنػػى مػػف
كىػػذه األق ػكاؿ ال يمثػػؿ ّّ

معاني السياؽ  ،كالجنب ىنا يعني الجنب بعينو  ،كالػدليؿ عمػى ذلػؾ َّأنػو لػكال
الصػ ً
ػاح ًب
عرفػػو أىػػؿ المغػػة لمػػا جػػازت فػػي قكلػػو تعػػالى  ( :ىك َّ
مجيئػػو بمعنػػاه كمػػا َّ
الج ً
نب) ىذه المعاني الثبلثة
بً ى

كجعؿ الجانب في الكجو الثالػث بمعنػى القمػب فػي قكلػو تعػالى  ( :ىكًا ىذآ
ى
ً ً
أ ٍىن ىع ٍم ىنػػا ىعمىػػى ً
نسػ ً
أيضػػا لػػيس معنػػى
ػاف أ ٍ
ض ىكىن ػأىل بً ىجانبًػػو) كىػػذا المعنػػى ن
ىعػ ىػر ى
اإل ى
الجانب  ،بؿ ىك معنى مف معاني السياؽ  ،كالدليؿ عمى ذلؾ جكاز أف يككف
يخ ػػر تش ػػترؾ م ػػع القم ػػب فػػي المعن ػػى الع ػػاـ  ،ق ػػاؿ الطب ػػرم  ((( :ىكىنػ ػأىل
بمعػػاف أ ى

(ُ ) زاد المسير ِ َٓ/كينظر  :تفسير مقاتؿ ُ. ِِٗ/
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ً ً
كبعػ ىػد َّ
منػػا بجانبػػو  ،يعنػػي بنفسػػو  ...كعػػف مجاىػػد فػػي قكلػػو :
بً ىجانبًػػو) يقػػكؿ  :ي
( ىكىنػأىل بً ىجانًبً ًػو) قػاؿ  :تباعػد َّ
منػػا)) (ُ) كجػاز أف يكػكف المعنػى (( :لػكل عطفػػو
كبعػ ػػد بنفسػ ػػو َّ ،
كأنػ ػػو مسػ ػػتغف مسػ ػػتبد بػ ػػأمره  ،كيجػ ػػكز أف يكػ ػػكف كنايػ ػػة عػ ػػف

االستكبار ؛ َّ
ألنو مػف عػادة المسػتكبريف))
أم
عف القياـ بحقكؽ النعـ  ،كقيؿ  :تعظَّـ كتكبَّر)) (ْ) كىذه المعػاني ال يمثػؿ َّ
(ِ)

أك ((يكليػو ظيػره))

(ّ)

أك((تباعػد

أمػػا الجانػػب َّ
فإنػػو
منيػػا معنػػى الجانػػب  ،بػػؿ يمثػػؿ معنػػى مػػف معػػاني السػػياؽ َّ ،

عرفػو أىػؿ
يعني الجانب بعينو  ،كالدليؿ عمى ذلؾ أ َّنػو لػكال مجيئػو بمعنػاه كمػا َّ
المغة لما جاز في قكلو تعالى  ( :ىكىنأىل بً ىجانًبً ًو) المعاني المذككرة
كجعػ ػػؿ الجنػ ػػب فػ ػػي الكجػ ػػو ال اربػ ػػع بمعنػ ػػى البعػ ػػد فػ ػػي قكلػ ػػو تعػ ػػالى :
ػار اٍل يجين ػ ً
ت بًػ ًػو ىع ػػف يجين ػ و
كف) كقكل ػػو تع ػػالى  ( :ىكاٍل ىج ػ ً
ػب)
ص ػ ىػر ٍ
ػب ىك يى ػ ٍػـ ال ىي ٍش ػ يػع ير ى
(فىىب ي
(ٓ)
الج ٍن ػػب ف ػػي
الجين ػػب ج ػػاء ىن ػػا بصػ ػيغة أخ ػػرل  ،في ػػك بض ػػـ الج ػػيـ كالن ػػكف ك ى
ك ي
األكجو السابقة جاء بفتح الجيـ كسككف النكف  ،كقد أجمع أىؿ المغة كما تقدـ

عمى التفريؽ بينيما َّ
أف الصيغة األكلى تعنػي البعػد  ،كالصػيغة الثانيػة تعنػي :

الناحية أك شؽ اإلنساف .

(ُ ) جامع البياف ُٓ.ُٕٔ/
(ِ ) أنكار التنزيؿ ّ.ِْٔ/
(ّ ) مدارؾ التنزيؿ ص ّْٔ .
(ْ ) زاد المسير ٔ.ٓٗ/
(ٓ ) كقد فصؿ الحيرم بيف الصيغتيف فجعؿ ال يجينب بضػـ الجػيـ عمػى كجيػيف  :الجنابػة ،
الج ٍنب بفتح الجيـ عمى ثبلثة أكجو  :الرفيؽ في السفر  ،كالجنػب بعينػو ،
كالقريب  ،كجعؿ ى
كالطاعة  .ينظر  :كجكه القرآف ص ُْٔ. ُْٕ-
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كجعػػؿ الجانػػب فػػي الكجػػو السػػادس بمعنػػى الجيػػة فػػي قكلػػو تعػػالى :
ػت بً ىجانًػ ً
ػت بً ىجانًػ ً
ػب الطُّػ ً
ػكر) كىػػذا
ػب اٍل ىغ ٍربًػ ّْ
ػي) كقكلػػو تعػػالى  ( :ىك ىمػػا يكنػ ى
( ىك ىمػػا يكنػ ى
يعني َّأنو جاء بمعنى الجانب بعينو ؛ َّ
ألف الجية تعني الناحية .
كجعػػؿ الجنػػب فػػي الكجػػو الخػػامس بمعنػػى  :الجنػػب بعينػػو فػػي قكلػػو :

ض ً
الج ٍنب (بفتح الجيـ كسككف النكف) ال
اج ًع) كالمراد ى
كبيي ٍـ ىع ًف اٍل ىم ى
(تىتى ىجافىى يجين ي
الجينب (بضـ الجيـ كالنكف) ككاف ينبغي لممحقػؽ أف يضػبط ىػاتيف الصػيغتيف
ي
بالحركة

كالػػدليؿ عمػػى َّ
أف الجنػػب لػػيس مػػف األلفػػاظ المشػػتركة جعمػػو فػػي الكجػػو

ألف ىػػذا يعنػػي َّ
الخػػامس كمػػا تقػػدـ بمعنػػى الجنػػب بعينػػو ؛ َّ
أف األكجػػو الخمسػػة
الباقيػػة ال تعنػػي الجنػػب بعينػػو  ،فيػػي إذف أكجػػو مختمىقػػة اختمًقػػت بطريقػػة جعػػؿ
الحنب بمعاني السياؽ  ،كبمعاني ما قيؿ .

-ٙعند  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير عند عمى اثني عشر كجينا :
فكجو منيا عند  ،يعني  :قادر عميو  ،قكلو سػبحانو فػي سػكرة األنعػاـ
 ( :يقػػؿ لَّػػك أ َّ ً ً
كف بًػ ًػو){األنعاـ  }ٖٓ :يعنػػي  :لػػك كػػاف فػػي
ىف عنػػدم ىمػػا تى ٍسػػتى ٍع ًجمي ى
ٍ
قدرتي ما تستعجمكف بو .
كالكجػػو الثػػاني  ،عنػػد ربػػؾ  ،يعنػػي فػػي سػػمائو  ،فػػذلؾ قكلػػو تعػػالى :
ًَّ
ّْؾ){األعراؼ  }َِٔ :يعني  :في سمائو .
ند ىرب ى
يف ًع ى
(إً َّف الذ ى
كالكجو الثالث  ،عنده  ،يعني  :مف كحيػو  ،قكلػو تعػالى فػي سػكرة آؿ
كف يى ىك ًم ٍف ًع ًند المٌ ًو ىك ىمػا يى ىػك ًم ٍػف ًعن ًػد المٌ ًػو){آؿ عمػراف }ٕٖ :
عمراف  ( :ىكىيقيكلي ى
يعني  :كما ىك مف كحي ا﵀ ككبلمو .
كالكجػػو ال اربػػع  ،مػػف عنػػده يعنػػي  :بقضػػائو كقدرتػػو  ،قكلػػو تعػػالى فػػي
سكرة النسػاء  ( :يق ٍػؿ يك ِّػؿ ّْم ٍػف ًعن ًػد المٌ ًو){النسػاء  }ٕٖ :أم  :كػؿ شػيء بقضػائو
كقدرتو .
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كالكجو الخامس  ،عندىـ  ،يعني  :في أيدييـ  ،قكلو تعالى فػي سػكرة
ػؾ اٍل ىع ًزيػ ًػز اٍلك َّىػ ً
ػاب){ص  }ٗ :يعنػػي  :فػػي
ص ( :أ ٍىـ ًعنػ ىػد يى ٍـ ىخػ ىػزائً يف ىر ٍح ىمػ ًػة ىرّْبػ ى
ى
أيدييـ خزائف المطر .

كالكجو السادس  ،عنده  ،يعني  :عممو  ،قكلو تعػالى فػي سػكرة الػنجـ
( :أ ً
ندهي ًعٍم يـ اٍل ىغ ٍي ًب فىيي ىك ىي ىرل){النجـ  }ّٓ :يعني  :أيعمـ عمـ الغيب .
ىع ى
كالكجو السابع  ،عنده  ،يعني  :ثكابو  ،قكلو تعالى في سكرة النحػؿ :
ند المٌ ًو ىبا و
ؽ){النحؿ  }ٗٔ :يعني  :ثكاب ا﵀ .
( ىك ىما ًع ى
كالكجػػو الثػػامف  ،عنػػده  ،يعنػػي  :بقربػػو كمجاكرتػػو  ،قكلػػو تعػػالى ف ػي
سػػكرة الػػنجـ ً ( :عنػ ىػد ًسػ ٍػد ىرًة اٍل يم ٍنتىيىػػى {ُْ} ًعنػ ىػد ىىا ىجَّن ػةي اٍل ىم ػأ ىٍكل){النجـ -ُْ :
ُٓ}
كالكجػػو التاسػػع  ،عن ػده  :بذنبػػو  ،قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة آؿ عم ػراف :
( يقٍمتي ٍـ أَّىنى ىىػ ىذا يق ٍؿ يى ىك ًم ٍف ًع ًند أ ٍىنفي ًس يك ٍـ){آؿ عمراف  }ُٔٓ :يعني بذنبكـ .
كالكجػو العاشػر  ،مػػف عنػدؾ  ،أم  :بفضػمؾ  ،قكلػػو تعػالى فمػي سػػكرة
ت ىع ٍش نار فى ًم ٍف ًع ًند ىؾ){القصص }ِٕ :
القصص ( :فىًإ ٍف أىتٍ ىم ٍم ى
كالكجو الحادم عشر  ،مف عندنا  ،يعني  :مف عطائنا  ،قكلو تعػالى
في سكرة الساعة ( :نً ٍع ىمةن ّْم ٍف ًع ًند ىنا ىك ىذلً ىؾ ىن ٍج ًزم ىمف ىش ىك ىر){القمر . }ّٓ :
كالكجو الثاني عشر  ،عنده  ،أم  :برضائو كيقبمو  ،قكلو سبحانو في
يف ًعن ػ ىػد المٌػ ًػو ً
اإل ٍسػ ػبلى يـ){آؿ عمػ ػراف  }ُٗ :يعن ػػي :
س ػػكرة آؿ عمػ ػراف ( :إً َّف ال ػ ّْػد ى
(ُ)
برضاء ا﵀ تعالى))

قاؿ الخميؿ (( :عنػد  :حػرؼ الصػفة  ،فيكػكف مكض نػعا لغيػره  ،كلفظػو
نصب ؛ َّ
ألنو ظرؼ لغيره  ،كىك في التقريب شبو المزؽ)) (ِ)كقاؿ ابف فارس :
(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ّْٔ. ّْٕ-
(ِ ) العيف ص ٖٔٔ.
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((فأما قكليـ  :زيد عند عمرك  ،فميس ببعيد أف يككف مػف ىػذا القيػاس َّ ،
كأنػو
َّ
قد ماؿ عف الناس كميـ إليو حتى قرب منو كلزؽ بو))

(ُ)

كقػػاؿ ابػػف ىشػػاـ (( :عنػػد  :اسػػـ لمحضػػكر الحسػػي نحػػك  ( :ىفمى َّمػػا ىرآهي
ػاؿ الَّ ػ ًػذم ًعن ػ ىػدهي ًعٍم ػ هػـ ّْم ػ ىػف
يم ٍس ػػتىًق ِّار ًعن ػ ىػدهي){النمؿ  }َْ :كالمعن ػػكم  :نح ػػك ( :قى ػ ى
اٍل ًكتى ً
اب){النمؿ  }َْ :كلمقػرب كػذلؾ نحػك ً ( :عن ىػد ًس ٍػد ىرًة اٍل يم ٍنتىيىػى {ُْ} ًعن ىػد ىىا
ً
ً
صػ ػ ػطىفى ٍي ىف
ىجَّنػ ػ ػةي اٍل ىمػ ػ ػأ ىٍكل){النجـ  }ُٓ-ُْ :كنح ػ ػػك  ( :ىكًاَّنيي ػ ػ ٍػـ عن ػ ػ ىػد ىنا لىم ػ ػ ىػف اٍل يم ٍ
األخ ىي ػ ً
ػار){ص  ... }ْٕ :قكلن ػػا  :عن ػػد  :اس ػػـ لمحض ػػكر  ،مكاف ػػؽ لعب ػػارة اب ػػف
ٍ
مالؾ  ،كالصكاب اسـ لمكاف الحضكر ؛ َّ
أيضا
فإنيا ظرؼ ال مصدر  ،كتأتي ن
لزمانو نحك  :الصبر عند الصدمة األكلى))

(ِ)

ف ػػ(عند) ظػػرؼ مػػع داللتػػو عمػػى القػػرب كيسػػتعمؿ فػػي األمػػكر الحسػػية

كالمعنكيػػة عمػػى حػػد س ػكاء  ،جػػاء فػػي اإلتقػػاف كغي ػره (( :عنػػد  :ظػػرؼ مكػػاف

تستعمؿ فػي الحضػكر كالقػرب سػكاء كانػا حسػييف نحػك قكلػو تعػالى  ( :ىفمى َّمػا ىرآهي
يم ٍسػػتىًق ِّار ًعنػ ىػدهي){النمؿ  }َْ :كقكلػػو تعػػالى ً ( :عنػ ىػد ًسػ ٍػد ى ًرة اٍل يم ٍنتىيىػػى {ُْ} ًعنػ ىػد ىىا
ػاؿ الَّػ ًػذم
ىجَّنػةي اٍل ىمػأ ىٍكل){النجـ  }ُٓ-ُْ :أك معنػػكييف  ،نحػػك قكلػػو تعػػالى ( :قىػ ى
ًعنػ ػ ىػدهي ًعٍم ػ ػػـ ّْم ػ ػ ىػف اٍل ًكتى ً
اب){النمػ ػػؿ  }َْ :كقكل ػ ػػو تع ػ ػػالى  ( :ىكًاَّنييػ ػ ٍػـ ًعن ػ ػ ىػد ىنا لى ًم ػ ػ ىػف
ه
ػار){ص  }ْٕ :كقكلػػو تعػػالى ً ( :فػػي م ٍقعػ ًػد ً
صػ ٍػد و
األخ ىيػ ً
ؽ ًعنػ ىػد ىممًيػ وػؾ
صػطىفى ٍي ىف ٍ
اٍل يم ٍ
ى ى
كف){آؿ عمػراف }ُٔٗ :
ىح ىياء ًع ى
ُّم ٍقتىًد ور {ٓٓ} كقكلو تعالى ( :ىب ٍؿ أ ٍ
ند ىرّْب ًي ٍـ يي ٍرىزقي ى
كقكل ػػو تع ػػالى ( :آتىٍي ىن ػػاهي ىر ٍح ىمػ ػةن ًم ػ ٍػف ًعن ػ ًػد ىنا ىك ىعمَّ ٍم ىن ػػاهي ًم ػػف لَّ ػ يػدَّنا ًعٍم نم ػػا){الكيؼ :
ٓٔ}))

(ّ)

(ُ ) مقاييس المغة ص ُِٔ .
(ِ ) مغني المبيب ُ. ُٓٔ-ُٓٓ/
(ّ ) اإلتقػ ػ ػػاف فػ ػ ػػي عمػ ػ ػػكـ الق ػ ػ ػرآف ص ص ِِٓ كينظػ ػ ػػر  :الكمٌيػ ػ ػػات ص ّْٓ كالزيػ ػ ػػادة
كاإلحساف في عمكـ القرآف ٖ. ُُُ/
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كىػ ػػذا ىػ ػػك الصػ ػػحيح ٌإال ِّ
أف ىنػ ػػاؾ مػ ػػف أدخػ ػػؿ الظػ ػػرؼ فػ ػػي األمػ ػػكر

المعنكية كالمضاؼ إلى ا﵀ سبحانو في باب المجاز  ،قػاؿ الزركشػي (( :عنػد

ِّ
 :ظػػرؼ مكػػاف  ...كاذا ثبػػت َّ
حقيقيػػا
أف (عنػػد) ك(لػػدل) لمقػػرب  ،قتػػارة يكػػكف
ند ىىا ىجَّنػةي اٍل ىمػأ ىٍكل){النجـ -ُْ :
ند ًس ٍد ى ًرة اٍل يم ٍنتىيىى {ُْ} ًع ى
كقكلو تعالى ً ( : :ع ى
ىح ىيػاء
ُٓ}  ...كتارة مجازيِّا َّ ،
إما قرب المنزلػة كالزلفػى  ،كقكلػو تعػالى ( :ىب ٍػؿ أ ٍ
َّ ً
ً
يف ًعن ػ ػ ىػد
ػكف){آؿ عمػ ػ ػراف  }ُٔٗ :كقكل ػ ػػو تع ػ ػػالى ( :إً َّف ال ػ ػػذ ى
عن ػ ػ ىػد ىرّْب ًي ػ ػ ٍػـ يي ٍرىزقي ػ ػ ى
ّْؾ){األعراؼ  }َِٔ :أك قرب التشريؼ كقكلػو تعػالى  ( :ىر ّْ
ب ٍاب ًػف لًػي ًعن ىػد ىؾ
ىرب ى
ىب ٍيتنػػا ًفػػي اٍل ىجَّنػ ًػة){التحريـ  }ُُ :كتػػارة بمعنػػى الفضػػؿ كمنػػو قكلػػو تعػػالى ( :فىػًإ ٍف
ت ىع ٍش نار فى ًم ٍف ًع ًند ىؾ){القصص  }ِٕ :كتارة يراد بو الحكـ كقكلػو تعػالى :
أىتٍ ىم ٍم ى
ً
َّ ً
(فىأيكلىئًػ ى ً
كف){النكر  }ُّ :كقكلػػو تعػػالى  ( :ىك يىػ ىػك ًعنػ ىػد المَّػ ًػو
ػؾ عنػ ىػد المػػو يىػ يػـ اٍل ىكػػاذيب ى
ٍ
ً
َّ
اف ىىػ ىذا يىك اٍل ىح َّ
ؽ ًم ٍػف
يـ){التكر  }ُٓ :كقكلو تعالى  ( :ىكًا ٍذ قىاليكٍا الميي َّـ إًف ىك ى
ىعظ ه
ى
ًعنػ ًػد ىؾ){األنفاؿ  }ِّ :كقػػد تكػػكف (عنػػد) لمحضػػكر  ،نحػػك قكلػػو تعػػالى  ( :ىفمى َّمػػا

ىرآهي يم ٍسػػتىًق ِّار ًعنػ ىػدهي){النمؿ  }َْ :كقػػد يكػػكف الحضػػكر كالقػػرب معنػػكييف  ،نحػػك
(ُ)
قكلو تعالى ( :قى ى ًَّ ً
ندهي ًعٍمـ ّْم ىف اٍل ًكتى ً
اب){النمؿ ))}َْ :
اؿ الذم ع ى ه
كق ػػاؿ اب ػػف عاش ػػكر ف ػػي تفس ػػير قكل ػػو تع ػػالى  ( :يق ػػؿ لَّػ ٍػك أ َّ
ىف ًعن ػ ًػدم ىم ػػا
كف بًػ ًػو){األنعاـ (( }ٖٓ :كحقيقػػة (عنػػد) َّأنيػػا ظػػرؼ المكػػاف القريػػب ،
تى ٍسػػتى ٍع ًجمي ى
نا
كتستعمؿ
مجاز في استقرار الشيء لشيء كممكو ٌإياه  ،كقكلو تعالى  ( :ىك ًعن ىػدهي
ػاز فػػي االحتفػػاظ بالشػػيء  ،كقكلػػو
ىمفىػػاتً يح اٍل ىغ ٍي ًب){األنعػػاـ  }ٓٗ :كتسػػتعمؿ مجػ نا
ػاع ًة){الزخرؼ  }ٖٓ :كقكلػ ػػو تعػ ػػالى  ( :ىك ًعنػ ػ ىػد المٌػ ػ ًػو
تعػ ػػالى  ( :ىك ًعنػ ػ ىػدهي ًعٍمػ ػ يػـ َّ
السػ ػ ى
((أردت
ىم ٍك يريى ٍـ){إبراىيـ  }ْٔ :كال يحسف في غير ذلؾ)) كقػاؿ فػي اليػامش :
ي
بيذا َّ
مجاز فػي غيػر مػا ذكرنػا مشػككؾ فػي صػحة اسػتعمالو
نا
أف استعماؿ(عند)

(ُ ) البرىاف ص ْٖٗ. َٖٓ-
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(ُ)
َّ ً
يف ًعن ػ ػ ىػد
ف ػ ػػي ك ػ ػػبلـ الع ػ ػػرب)) كق ػ ػػاؿ ف ػ ػػي تفس ػ ػػير قكل ػ ػػو تع ػ ػػالى ( :إً َّف ال ػ ػػذ ى
ػاز فػػي رفعػػة المقػػدار كالحظػػكة
ػؾ){األعراؼ (( }َِٔ :ك(عنػػد) مسػػتعمؿ مجػ نا
ىرّْبػ ى
(ِ)
ػر فى ًم ػ ػ ٍػف
ػت ىع ٍش ػ ػ نا
اإلليي ػ ػػة)) كق ػ ػػاؿ ف ػ ػػي تفس ػ ػػير قكل ػ ػػو تع ػ ػػالى ( :فىػ ػ ػًإ ٍف أىتٍ ىم ٍم ػ ػ ى
ػاز ...
ًع ًند ىؾ){القصػ ػػص (( }ِٕ :ك(عنػ ػػد) تسػ ػػتعمؿ فػ ػػي الػ ػػذات كالػ ػػنفس مجػ ػ نا

كالتقدير  :فإتماـ العشر مف نفسؾ))

(ّ)

تبيَّف مما تقدـ ذكره َّ
إما
أف الظرؼ (عند) أينما كرد في القرآف الكريـ َّ

مستعمبل في القرب كالحضكر الحسي أك المعنكم  ،كا َّما أف يككف
أف يككف
ن
مستعمبل في القرب كالحضكر المجازم  ،أم  :لـ يكف لو ٌإال كجو حقيقي
ن
أما الكجكه االثنا عشر التي ذكرىا
كاحد  ،ىك معنى القرب كالحضكر َّ ،

الدامغاني فيي مختمقىة بطريقة جعميا بمعاني السياؽ أك المجاز .
تحري الصواب والدقة في التفسير
الطريقة الحادية عشرة  :عدـ ِّ

كىي طريقة عامة فكثير مف كجكه األلفاظ التي اشتممت عمييا كتب
الكجكه ايختيًمقىت بيذه الطريقة  ،كمف أمثمتيا ما كاف مف كجكه األلفاظ اآلتية :

أف لبلسـ في القرآف الكريـ ستة أكجو :
ٔ-اسـ  :ذكر الدامغاني ٌ
اسػ يػـ
ػار ىؾ ٍ
الكجػػو األكؿ  :االسػػـ بمعنػػى المسػ َّػمى  :كقكلػػو تعػػالى ﴿ :تىىبػ ى
ّْؾ ًذم اٍل ىج ىبل ًؿ ك ًٍ
اإل ٍك ىرًاـ﴾{الرحمف }ٕٖ :
ىرب ى
ى
اسػ ىػـ
﴿كا ٍذ يكػ ًػر ٍ
الكجػػو الثػػاني  :االسػػـ بمعنػػى التكحيػػد  ،كقكلػػو تعػػالى  :ى
يبل﴾{المزمؿ }ٖ :
ّْؾ ىكتىىبتَّ ٍؿ إًلى ٍي ًو تىٍبتً ن
ىرب ى
الكجو الثالػث  :األسػماء بمعػاني الصػفات كالنعػكت  ،كقكلػو تعػالى :
َّ ً
ػاد يعكهي بًيىػػا﴾(األعراؼ  }َُٖ :كقكلػػو تعػػالى  ﴿ :يقػ ًػؿ
اء اٍل يح ٍسػ ىػن ٰى فىػ ٍ
﴿كلًمػػو ٍاأل ٍ
ىسػ ىػم ي
ى
(ُ ) التحرير كالتنكير ٔ.ُّّ/
(ِ ) التحرير كالتنكير ٖ. ُْْ/
(ّ ) التحرير كالتنكير َُ. ِٕٔ/
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اء اٍل يح ٍس ىن ٰى﴾{اإلسػراء :
ٍاد يعكا المَّػوى أ ًىك ٍاد يعكا َّ
الر ٍح ىمػٰ ىف ۖ أىيِّا َّمػا تى ٍػد يعكا ىفمىػوي ٍاأل ٍ
ىس ىػم ي
َُُ} أم  :الصفات العبل مػف العمػـ  ،كالقػدرة  ،كالسػمع  ،كالبصػر  ،كاإلرادة
 ،كالكبلـ .

الكج ػػو ال اربػ ػػع  :األس ػػماء بمعػ ػػاني مسػ ػػميات الع ػػالـ  ،كقكل ػػو تعػػػالى :
آدـ ٍاألىسػم َّ
َّ
﴿يػا ىزىك ًرَّيػػا إًَّنػا ين ىب ّْشػ يػر ىؾ
اء يكميىػػا﴾{البقرة  }ُّ :كقكلػو تعػػالى  :ى
﴿ك ىعم ىػـ ى ى ٍ ى ى
ى
و
اس يموي ىي ٍح ىي ٰى﴾{مريـ  }ٕ :يعني تسميتو
بً يغ ىبلـ ٍ

﴿م ػػا
الكج ػػو الخ ػػامس :األس ػػماء بمع ػػاني األص ػػناـ  ،كقكل ػػو تع ػػالى  :ى
تىعب ػ يػد ً
ً َّ
ػاؤ يكـ َّم ػػا أىن ػ ىػز ىؿ المَّػ ػػوي بًيى ػػا ًم ػػف
اء ىس ػ َّػم ٍيتي يم ى
ٍي ى
كف م ػػف يدكنً ػػو إًال أ ٍ
كىا أىن ػػتي ٍـ ىك ىآب ػ ي
ىس ػ ىػم ن
اف﴾{يكس ػػؼ  }َْ :كقكل ػػو تع ػػالى ﴿ :إً ٍف ًى ػ َّ
يسٍمطى و
كىا أىن ػػتي ٍـ
اء ىس ػ َّػم ٍيتي يم ى
ىس ػ ىػم ه
ػي إًال أ ٍ
ى
ىنز ىؿ المَّػوي بًيىا ًمف يسٍمطى و
اف﴾{النجـ }ِّ :
اؤ يكـ َّما أ ى
ىك ىآب ي

الكجو السادس  :االسـ  :يعني الشبو كالمثػؿ كالعػديؿ  ،كقكلػو تعػالى
(ُ)
كمثبل
 ﴿ :ىى ٍؿ تى ٍعمى يـ لىوي ىس ًميِّا﴾{مريـ  }ٔٓ :يعني :
عديبل ن
ن
(ِ)
كقد ذكر الفيركزآبادم ىذه األكجو الستة بنفس شكاىدىا كترتيبيا
كأصػػؿ االسػػـ ً (( :سػ ٍػم هك عنػػد البص ػرييف ،حػػذفت ال ػكاك  ،كنقػػؿ سػػككف
الميـ إلى السيف  ،فجيء بيمزة الكصؿ  ،كعمة الحذؼ كثرة االسػتعماؿ ؛ كلػذا
ضػػك كنحكىمػػا  ،كقػػاؿ الككفيػػكف  :ىػػك مػػف الكسػػـ ،
ضػػك  ،كنً ٍ
لػـ يحػػذؼ مػػف ًع ٍ
أ ّْ
كحػ ًػذفت (أك حػػذفت) مػػف غيػػر تػػأخير ،كبعػػض الكػػكفييف
يخػػرت فػػاء الكممػػة  ،ي
يقػػكؿ  :قمبػػت ال ػكاك ىم ػزة  ،كمػػا فعػػؿ مػػف قػػاؿ  :إشػػاح فػػي كشػػاح  ،ثػػـ كثػػر
اسػػتعمالو  ،فجعمػػت ألػػؼ كصػػؿ  ،كقػػكؿ الكػػكفييف أبػػيف مػػف حيػػث المعنػػى ،

فأخػػذه مػػف العبلمػػة أكضػػح مػػف أخػػذه مػػف الرفعػػة  ،كقػػكؿ البصػرييف أقػػرب مػػف

جية المفظ))

(ّ)

(ٔ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٖ4-ٖ2
(ٕ) ٕ٠ظش  :ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ2ٙ/
(ٖ) عّذث اٌذفاظ ٕٕٕ٘/
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جع ػػؿ ال ػػدامغاني كالفيركزآب ػػادم االس ػػـ ف ػػي الكج ػػو الس ػػادس بمعن ػػى :
الشبو كالمثؿ كالعديؿ  ،كقكلو تعالى  ﴿ :ىى ٍؿ تى ٍعمى يـ لىوي ىس ًميِّا﴾{مريـ  }ٔٓ :كىػذا
الكجػػو كمػػا تػػرل كجػػو لمسػػمي كلػػيس كجينػػا لبلسػػـ  ،فيجػػب إخ ارجػػو مػػف أكجػػو

االسـ

كجع ػػبل االس ػػـ ف ػػي الكج ػػو األكؿ بمعن ػػى المس ػ ٌػمى ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى :
ّْؾ ًذم اٍل ىج ىبل ًؿ ك ًٍ
اإل ٍك ىرًاـ﴾
اس يـ ىرب ى
﴿تىىب ىار ىؾ ٍ
ى
المسمى  ،فقػد ع ٌػرؼ ال ارغػب االسػـ بقكلػو :
يجب التفريؽ بيف االسـ ك ٌ
((كاالسػػـ  :مػػا ييعػ ىػرؼ بػػو ذات الشػػيء  ،كأصػػمو ًسػ ٍػم هك بداللػػة قػػكليـ  :أسػػماء
(ُ)
ً
في ٍعػ ىػرؼ بػػو))
المسػ َّػمى ي
كسػ ّْػم ىي  ،كأصػػمو مػػف ي
ي
ػع ذكػػر ي
السػ يػم ٌك كىػػك الػػذم بػػو يرفػ ى
(ِ)

((أك ىػ ػػك عبلمتػ ػػو))

(ّ)

المسػ ػ َّػمى))
ٌ
كعرفػ ػػو بعضػ ػػيـ بأنػ ػػو ((مػ ػػا أنبػ ػػأ عػ ػػف ي
((كاالسـ  :ىك المفػظ المكضػكع عمػى الجػكىر كالعػرض لمتمييػز ،أم  :ليفصػؿ

ب ػػو بع ػػض ع ػػف بع ػػض)) (ْ) فالمس ػ ٌػمى يع ػ ًػرؼ ع ػػف طري ػػؽ االس ػػـ  ،كى ػػذه ى ػػي
المس ػ َّمى
العبلقػػة التػػي بينيمػػا تسػػتكجب التفريػػؽ بينيمػػا  ،فجعػػؿ االسػػـ بمعنػػى ي

ألنػػو ىػػك
يعنػػي تكحيػػدىما فػػي الداللػػة ممػػا قػػد يػػؤدم إلػػى إلغػػاء داللػػة االسػػـ ؛ ٌ
َّ
فيحكـ بزيادتو  ،كىذا ما حصػؿ  ،جػاء فػي أنػكار التنزيػؿ
المقدـ عمى
المسمى ي
ٌ
ػؾ ًذم اٍل ىج ػ ىػبل ًؿ ك ًٍ
اإل ٍك ػ ىػرًاـ﴾َََكقي ػػؿ االس ػػـ بمعن ػػى
اس ػ يػـ ىرّْب ػ ى
ػار ىؾ ٍ
كغيػ ػره ((﴿تىىب ػ ى
ى
الصفة أك مقحـ (يعني زائد) كما في قكلو :
(ٓ)
ً
السبلـ عميكما))
اسـ
َََََََََََََََإلى الحكؿ ٌ
ثـ ي
(ٔ) اٌّفشداح ص ٕٕ٘
(ٕ) اٌىٍ١اح ٌٍىف ٞٛص ٙ2
(ٖ) ٌغاْ اٌعشا ٕٙ2/2
(ٗ) دا اٌعشٚط ٔٙ2/ٖ2
(٘) أٔةةٛاس اٌذٕض٠ةةةً دفغةةة١ش اٌت١ضةةةإ٠ٚ ٔ2ٙ/٘ ٞٚظةةةش اٌتذةةةش اٌّذةةة١ط دفغةةة١ش أةةةة ٟد١ةةةاْ
األٔذٌغٚ ٕ2ٗ/2 ٟسٚح اٌّعأٌ ٟآلٌٛعٕٔٙ/ٔٗ ٟ
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ككػػذلؾ جعػػؿ االسػػـ ىنػػا بمعنػػى المسػ ٌػمى سػػيعطؿ التفسػػير الصػػحيح
ّْؾ ًذم اٍل ىج ىبل ًؿ
اس يـ ىرب ى
كالسميـ لآلية  ،فقد جاء في تفسير قكلو تعالى ﴿ :تىىب ىار ىؾ ٍ
ك ًٍ
كأنػ ػ ػ ػػو يريػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػػو االسػ ػ ػ ػػـ الػ ػ ػ ػػذم افتػ ػ ػ ػػتح بػ ػ ػ ػػو السػ ػ ػ ػػكرة  ،فقػ ػ ػ ػػاؿ :
اإل ٍكػ ػ ػ ػ ىػرًاـ﴾ ٌ
ى

مف﴾{الرحمف  }ُ :فافتتح بيذا االسـ  ،فكصػؼ خمػؽ اإلنسػاف كالج ٌػف ،
﴿ َّ
الر ٍح ي
كخمػػؽ الس ػػماكات كاألرض كصػػنعو  ،ك ٌأن ػػو ك ػ ٌؿ ي ػػكـ ىػػك ف ػػي شػػأف  ،ككص ػػؼ

تػدبيره فػييـ  ،ث ٌػـ كصػػؼ يػكـ القيامػة كأىكاليػا كصػػفة النػار  ،ث ٌػـ ختميػا بصػػفة
ػؾ ًذم اٍل ىج ىػبل ًؿ ك ًٍ
اإل ٍك ىػرًاـ﴾ ىػذا
اس يػـ ىرّْب ى
ػار ىؾ ٍ
ثـ قاؿ في آخر السكرة ﴿تىىب ى
الجناف ٌ ،
ى
أف ىػػذا كمػػو خػػرج لكػػـ مػػف
االسػػـ الػػذم افتػػتح بػػو ىػػذه السػػكرة ٌ ،
كأنػػو يعمميػػـ ٌ
ػت لكػـ السػماء كاألرض كالخمػؽ كالخميقػة
رحمتي  ،فمف رحمتي خمقتكـ  ،كخمق ي
كالجنػة كالنػػار  ،فيػذا كمػػو لكػـ مػػف اسػـ الػػرحمف  ،فمػدح اسػػمو ث ٌػـ قػػاؿ ً﴿ :ذم
(ُ)
اٍل ىج ىبل ًؿ ك ًٍ
اإل ٍك ىرًاـ﴾ جميؿ في ذاتو  ،كريـ في أفعالو))
ى
ػؾ ًذم اٍل ىجػ ىػبل ًؿ
اسػ يػـ ىرّْبػ ى
ػار ىؾ ٍ
فػػالمراد مػػف االسػػـ فػػي قكلػػو تعػػالى ﴿ :تىىبػ ى
ك ًٍ
اإل ٍكػ ىػرًاـ﴾ االسػػـ بعينػػو  ،كلػػك جعمنػػاه بمعنػػى المسػ ٌػمى لمػػا دلٌػػت اآليػػة عمػػى مػػا
ى

ػح
دلٌػػت عميػػو  ،بػػؿ ف ػػي إبقػػاء االسػػـ عمػػى معن ػػاه مقصػػد ببلغػػي  :ف ػػ((قد ص ػ ٌ
ألنو بمعنى العمك  ،فإذا عبل االسـ فمػا
اإلسناد إلى االسـ (مف دكف
المسمى) ٌ
ٌ
(ّ)

(ِ)
ظنػؾ بذاتػػو ؟!))
ظنػؾ بالمس ٌػمى ؟!)) فػإذا كػاف ىػذا اسػـ ا﵀ ((فمػا ٌ
ٌ
ظنػػؾ بذاتػػو
كػػاف حػػاؿ اسػػمو تعػػالى بمبلبسػػة داللتػػو عميػػو سػػبحانو كػػذلؾ  ،فمػػا ٌ

األقدس األعمى))

((كاذا

(ْ)

كجع ػػبل االس ػػـ ف ػػي الكج ػػو الث ػػاني بمعن ػػى التكحي ػػد ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى :
ألف المسػػمـ
ػؾ ىكتىىبتَّػ ٍػؿ إًلى ٍيػ ًػو تىٍبتًػ ن
اسػ ىػـ ىرّْبػ ى
ػيبل﴾ كىػػذا الكجػػو ال معنػػى لػػو ؛ ٌ
﴿كا ٍذ يكػ ًػر ٍ
ى

(ٔ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٌٍمش تٔ٘ٓ/ٔ2 : ٟ
(ٕ) اٌتذش اٌّذ١ط ٕ2ٗ/2
(ٖ) أٔٛاس اٌذٕضٔ2ٙ/٘ ً٠
(ٗ) سٚح اٌّعأٌ ٟآلٌٛعٕٔٙ/ٔٗ ٟ
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مأمكر بأف يكحد ا﵀ في كؿ أعمالو كأقكالو  ،كاٌنما المراد مف االسـ ىنا االسػـ
بعينو  ،كىذا ما جاء فػي كتػب التفسػير  ،قػاؿ الطبػرم فػي تفسػير ىػذه اآليػة :
((يقكؿ تعالى ذكره  :كاذكر يا محمد اسـ ربؾ كادعو بو))

(ُ)

كقاؿ الزمخشرم

ػؾ﴾ كدـ عمػػى ذك ػره فػػي ليمػػؾ كنيػػارؾ  ،كاحػػرص عميػػو ،
اسػ ىػـ ىرّْبػ ى
﴿كا ٍذ يكػ ًػر ٍ
 (( :ى
كذكػػر ا﵀ يتنػػاكؿ كػػؿ مػػا كػػاف مػػف ذكػػر طيػػب  :تسػػبيح  ،كتيميػػؿ  ،كتكبيػػر ،
كتمجيػػد  ،كتكحيػػد  ،كصػػبلة  ،كتػػبلكة ق ػرآف  ،كد ارسػػة عمػػـ  ،كغيػػر ذلػػؾ ممػػا

كػػاف رسػػكؿ ا﵀  ،صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ  ،يسػػتغرؽ بػػو سػػاعة ليمػػو كنيػػاره))

(ِ)

ػؾ﴾ يػ ػراد اقػ ػ أر بس ػػـ ا﵀
اس ػ ىػـ ىرّْب ػ ى
﴿كا ٍذ يك ػ ًػر ٍ
كق ػػاؿ اب ػػف عطي ػػة (( :كق ػػاؿ س ػػيؿ  :ى
ال ػػرحمف ال ػػرحيـ ف ػػي ابت ػػداء صػ ػػبلتؾ)) (ّ) كق ػػاؿ القرطب ػػي (( :قكل ػػو تعػػػالى :

ػؾ﴾ أم  :ادعػػو بأسػػمائو الحسػػنى ؛ ليحصػػؿ لػػؾ مػػع الصػػبلة
اسػ ىػـ ىرّْبػ ى
﴿كا ٍذ يكػ ًػر ٍ
ى
محمكد العاقبة  ،كقيؿ  :أم  :اقصد بعممؾ كجػو ا﵀  ،كقػاؿ سػيؿ  :اقػ أر بسػـ

ا﵀ الػػرحمف الػػرحيـ فػػي ابتػػداء صػػبلتؾَََكقيػػؿ  :اذكػػر اسػػـ ربػػؾ فػػي كعػػده
ككعيػ ػػدهَََكقػ ػػاؿ الكمبػ ػػي  :صػ ػ ّْػؿ لربػ ػػؾ أم :بالنيػ ػػار))

(ْ)

كقػ ػػاؿ أبػ ػػك حيػ ػػاف

ػؾ﴾ أم  :دـ عمػى ذكػره  ،كىػك يتنػاكؿ كػؿ ذكػر
اس ىػـ ىرّْب ى
﴿كا ٍذ يك ًر ٍ
األندلسي  (( :ى
مػف تسػػبيح كتيميػؿ كغيرىمػػا)) (ٓ) فػالمراد مػػف االسػـ إذف فػػي ىػذا الكجػػو االسػػـ
بعينو كبمعناه العاـ

كجعبل األسماء في الكجػو الثالػث بمعػاني الصػفات كالنعػكت  ،كقكلػو
تعالى ً َّ :
َّ
اء اٍل يح ٍس ىن ٰى فى ٍاد يعكهي بًيىػا﴾ كقكلػو تعػالى  ﴿ :يق ًػؿ ٍاد يعػكا المػػوى
﴿كلًمػو ٍاأل ٍ
ىس ىم ي
ى
اء اٍل يح ٍس ىن ٰى﴾
أ ًىك ٍاد يعكا َّ
الر ٍح ىمػٰ ىف ۖ أىيِّا َّما تى ٍد يعكا ىفمىوي ٍاأل ٍ
ىس ىم ي
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٔ٘2/ٕ4
(ٕ) اٌىشاف ٕٗ٠ٕٚٙٙ/ظش  :أٔٛاس اٌذٕضٕ٘ٙ/٘ ً٠
(ٖ) اٌّذشس اٌٛج١ض ٖ٘22/
(ٗ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٖ2/ٔ4
(٘) اٌتذش اٌّذ١ط ٘ٓٙ/2
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((ع ػػف اب ػػف عب ػػاس رض ػػي ا﵀ عنيم ػػا ف ػػاؿ  :ك ػػاف النب ػػي  ،ص ػػمى ا﵀

ػاجدا يػػدعك :يػػا رحمػػف يػػا رحػػيـ  ،فقػػاؿ المشػػرككف  :ىػػذا يػػزعـ
عميػػو كسػػمـ  ،سػ ن
َّ
ٌأنو يدعك ك ن
احدا  ،كىك يدعك مثنى مثنى  ،فأنزؿ ا﵀ تعالى  ﴿ :يق ًػؿ ٍاد يعػكا المػػوى
(ُ)
اء اٍل يح ٍس ىن ٰى﴾))
أ ًىك ٍاد يعكا َّ
الر ٍح ىمػٰ ىف ۖ أىيِّا َّما تى ٍد يعكا ىفمىوي ٍاأل ٍ
ىس ىم ي
كق ػ ػ ػ ػ ػػاؿ اب ػ ػ ػ ػ ػػف عطي ػ ػ ػ ػ ػػة ً َّ (( :
اء اٍل يح ٍس ػ ػ ػ ػ ػ ىػن ٰى فى ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
﴿كلًمػ ػ ػ ػ ػ ػػو ٍاأل ٍ
ػاد يعكهي
ىس ػ ػ ػ ػ ػ ىػم ي
ى
إجماعا مف المتأكليف ال يمكػف
اء﴾ ىنا بمعنى التسميات
ن
بًيىا﴾َََك((﴿ ٍاأل ٍ
ىس ىم ي
(ّ)
(ِ)
ػاد يعكهي بًيى ػػا﴾ أم  :اطمبػ ػكا من ػػو بأس ػػمائو))
غيػ ػره)) كق ػػاؿ القرطب ػػي ﴿(( :فى ػ ٍ
فػػالمراد إذف مػػف األسػػماء األسػػماء بعينيػػا  ،أم لػػيس الم ػراد الصػػفات  ،أم :
العمػػـ  ،كالقػػدرة  ،كالسػمع  ،كالبصػػر  ،كمػػا زعػػـ الػػدامغاني كالفيركزآبػػادم  ،بػػؿ
المراد  :األسماء  :العالـ  ،كالقادر  ،كالسميع  ،كالبصير .

ػح
أسماء اهلل وصفاتو والفرؽ بينيما  :قاؿ ابف عثيميف (( :كلػـ يص ٌ
عػف النبػي صػمى ا﵀ عميػػو كسػمٌـ تعيػيف ىػذه األسػػماء  ،كالحػديث المػركم عنػػو

يصح تعيينيا عف النبي صمى ا﵀ عميو كسػمـ
كلما لـ
ٌ
في تعيينيا ضعيؼَََ ٌ
ت تسػػعة كتس ػعيف
اختمػػؼ السػػمؼ فيػػو كركم عػػنيـ فػػي ذلػػؾ أن ػكاع  ،كقػػد جمع ػ ي

اسما مما ظير لي مف كتاب ا﵀ كرسكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ .
ن
فمف كتاب ا﵀ :
ا﵀

كاألحد

كاألعمى

كاألكرـ

كاإللو

كالظاىر

كالباطف

كالبارئ

كالحافظ

الب ُّر
كٌ

التكاب
كالبصير ك ٌ

الجبار
ك ٌ

الخبلؽ
ك ٌ

كالحميـ

كاألكؿ

ك ً
اآلخر

كالحسيب كالحفيظ

الحفي
ك ُّ

الحؽ
ك ٌ
كالخبير

المبيف
كي

كالخالؽ

كالرحيـ

الرزاؽ
ك ٌ

كالرقيب

كالسبلـ

كالحميد

كالرؤكؼ كالرحمف

الحي
ك ُّ

القيكـ
ك ٌ

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕ٘ٔٔٓ/
(ٕ) اٌّذشس اٌٛج١ض ٕٗ2ٓ/
(ٖ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٕٕٗ/2
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كالحكيـ

كالسميع

كالشاكر

كالشككر

كالشييد

العفك
ك ٌ
كالقادر

كالعميـ
كالقاىر

كالكبير

كالكريـ

كالغفٌار
العمي
ك ُّ
القدكس كالقدير
ك ٌ

كالمجيب كالمجيد
كالمميؾ
كالكدكد

المكلى
كى

كالككيؿ

كالصمد

كالمطيؼ كالمؤمف

كالعالـ

كالعزيز

كالعظيـ

كالغفكر

الغني
ك ُّ

كالفتاح

كالقيٌار
القكم
كالقريب ك ٌ
كالمتعالي كالمتكبّْر كالمتيف

كالمحيط

المصكر كالمقتدر
ك
ّْ

الكلي
ك ُّ

الكىاب
ك ٌ

كالمييمف كالنصير

كالكاحد

كمف سنة رسكلو صمى ا﵀ عميو كسمٌـ :
الحيًي ك ُّ
الرب
الح ىكـ
الجميؿ كالجكاد ك ى
ك ى ٌ
كالشافي كالطيّْب كالقابض كالباسط
السيد
ك ٌ
المناف ك ً
الكتٍير
المعطي ك ٌ
المحسف ك ي
كي

كالمقيت

كالممؾ

كالكارث

كالكاسع

كالرفيؽ

ك ّْ
المقدـ

كالسُّبُّكح

ك ّْ
المؤخر

ىػػذا مػػا اخترنػػاه بػػالتتبع كاحػػد كثمػػانكف اسػ نػما فػػي كتػػاب ا﵀ تعػػالى ،
اسما في سنة رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،كاف كػاف عنػدنا
كثمانية عشر ن

ػاف بًػي
تردد في إدخاؿ
الحفي ؛ ٌ
ألنػو ٌإنمػا كرد مقي نػدا فػي قكلػو تعػالى ﴿ :إًَّنػوي ىك ى
ٌ
ً
ألننا لـ نطٌمع عمى ركاتو فػي الطب ارنػي
(المحسف) ٌ
ىحفيِّا﴾{مريـ  }ْٕ :ككذلؾ ي
 ،كق ػػد ذكػ ػره ش ػػيخ اإلس ػػبلـ م ػػف األس ػػماء  ،كم ػػف أس ػػماء ا﵀ تع ػػالى م ػػا يك ػػكف
(ُ)

مضافنا مثؿ  :مالؾ الممؾ  ،ذم الجبلؿ كاإلكراـ))
كق ػػد جع ػػؿ ال ػػدامغاني كالفيركزآب ػػادم األس ػػماء بمع ػػاني الص ػػفات عم ػػى

أف ىناؾ فركقنا بينيما :
الرغـ مف ٌ
األكؿ  :أسماء ا﵀ ما د ٌؿ عمى ذات ا﵀ مع صفات الكماؿ القائمة بػو
ػإف ىػػذه األسػػماء
مثػػؿ  :القػػادر  ،كالعمػػيـ  ،كالحكػػيـ  ،كالسػػميع  ،كالبصػػير  ،فػ ٌ
دلٌت عمى ذات ا﵀  ،كعمى ما قاـ بيا مف القدرة  ،كالعمـ  ،كالحكمة  ،كالسمع

(ٔ) اٌمٛاعذ اٌّثٍ ٝي ٟطفاح هللا ٚأعّائٗ اٌذغٕ ٝص ٘ٔٔٙ-
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أمػ ػػا الصػ ػػفات فيػ ػػي نعػ ػػكت الكمػ ػػاؿ القائمػ ػػة بالػ ػػذات  ،كػ ػػالعمـ ،
 ،كالبصػ ػػر ٌ ،
الحكمػػة  ،كالسػػمع  ،كالبصػػر  ،فاالسػػـ د ٌؿ عمػػى أمػريف  ،كالصػػفة دلٌػػت عمػػى
أمر كاحد  ،كيقاؿ  :االسـ متضمف لمصفة  ،كالصفة مستمزمة لبلسـ .

ػتؽ مني ػػا
أف األس ػػماء يش ػػتؽ مني ػػا ص ػػفات مث ػػؿ ال ػػرحمف يش ػ ٌ
الث ػػاني ٌ :
أمػػا الصػػفات فػػبل يشػػتؽ منيػػا أسػػماء  ،مثػػؿ صػػفة االسػػتكاء  ،فػػبل
الرحمػػة ٌ ،
إف مف أسماء ا﵀ المستكم  ،فتيشتىؽ مػف أسػماء ا﵀  :الػرحيـ  ،كالقػادر
يقاؿ ٌ :
 ،كالعظػيـ  ،صػػفات الرحمػػة  ،كالقػػدرة  ،كالعظمػػة  ،لكػػف ال تيشػػتىؽ مػػف صػػفات

ا﵀  :اإلرادة  ،كالمجيء  ،كالمكر  ،اسـ المريد  ،كالجائي  ،كالماكر .

أف أس ػػماء ا﵀ ال تيش ػػتؽ م ػػف أفعال ػػو  ،ف ػػبل ييش ػػتؽ م ػػف ككن ػػو
الثال ػػث ٌ :
أمػػا ص ػفاتو
ػب  ،كيك ػره  ،كيغضػػب  ،اسػػـ المحػ ٌ
يحػ ٌ
ػب  ،كالكػػاره  ،كالغاضػػب ٌ ،
فإنيا تيشتؽ مػف أفعالػو  ،فتثبػت لػو صػفة المحبػة  ،كالكػره  ،كالغضػب  ،كنحػك
ٌ
ذلؾ مف األفعاؿ .

إف أسماء ا﵀ كصفاتو تشترؾ فػي جػكاز االسػتعاذة  ،كالحمػؼ
الرابع ٌ :
تعبػػد ا﵀ بأسػػمائو  ،كال يي َّ
في َّ
تعبػػد
بيػػا  ،لكػػف تختمػػؼ فػػي التعبيػػد كفػػي الػػدعاء  ،ي
بصػػفاتو مثػػؿ  :عبػػد الك ػريـ  ،كال يجػػكز عبػػد الكػػرـ  ،كمػػا ٌأنػػو ييػػدعى ا﵀ عػػز
(ُ)
كجؿ بأسمائو  :يا كريـ  ،كال يجكز  :يا كرـ

فكيػػؼ تسػ ٌػنى لمػػدامغاني كالفيركزآبػػادم جعػػؿ أسػػماء ا﵀ تعػػالى بمعػػاني
صفاتو في قكلو تعالى ً َّ :
ػاد يعكهي بًيىػا﴾ كقكلػو تعػالى :
اء اٍل يح ٍس ىػن ٰى فى ٍ
﴿كلًمػو ٍاأل ٍ
ىس ىم ي
ى
اء اٍل يح ٍس ىػن ٰى﴾ كقػد
﴿ يق ًؿ ٍاد يعكا المَّػوى أ ًىك ٍاد يعكا َّ
الر ٍح ىمػٰ ىف ۖ أِّىيػا َّمػا تى ٍػد يعكا ىفمىػوي ٍاأل ٍ
ىس ىػم ي
أف بينيمػا فركقنػا أساسػية التػي مػف
أمرنا ا﵀ سبحانو أف ندعكه بيػا  ،كقػد تب ٌػيف ٌ
بيني ػػا جػ ػكاز أف ن ػػدعك ا﵀ بأس ػػمائو  ،كع ػػدـ الجػ ػكاز أف ن ػػدعك ا﵀ بص ػػفاتو ،

(ٔ ) ٕ٠ظش  :وذب اٌعم١ذث ِٕٙ ،ا عٍ ٝعت ً١اٌّثاي  :اٌمٛاعةذ اٌّثٍة ٝية ٟطةفاح هللا ٚأعةّائٗ
اٌذغٌٍٕ ، ٝش١خ ِذّذ ةٓ طاٌخ اٌعثٓ١ّ١
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أف الم ػراد  :الصػػفات العػػبل مػػف العمػػـ ،
أف الػػدامغاني صػ ٌػرح ب ػ ٌ
كالجػػدير بالػػذكر ٌ
كالقدرة  ،كالسمع  ،كالبصر  ،كاإلرادة  ،كالكبلـ .
أف المراد مف األسماء األسماء بعينيا .
فمما ال شؾ فيو مف ٌ
كجعبل األسماء في الكجػو ال اربػع بمعػاني المس ٌػميات  ،فػي قكلػو تعػالى
ػاؿ أىنبًيئػػكنًي بًأىسػػم ً
آدـ ٍاألىسػػم َّ
َّ
اء
ضػػيي ٍـ ىعمىػػى اٍل ىم ىبلئً ىكػ ًػة فىقىػ ى
اء يكميىػػا ثيػ َّػـ ىع ىر ى
﴿ك ىعمػ ىػـ ى ى ٍ ى ى
ٍى
 :ى
ًً
ً
و
اسػ يػموي
يف﴾ كقكلػػو تعػػالى  :ى
صػػادق ى
﴿يػػا ىزىك ًرَّيػػا إًَّنػػا ين ىب ّْشػ يػر ىؾ بً يغػ ىػبلـ ٍ
ىىػػٰ يؤىالء إًف يكنػػتي ٍـ ى
ىي ٍح ىي ٰى﴾

كتناقضػا  ،فقػد
كقد كجدت في كبلـ الدامغاني كالفيركزآبادم اضػطرنابا
ن
﴿يػػا ىزىك ًرَّيػػا إًَّنػػا ين ىب ّْشػ يػر ىؾ
جعػػؿ الػػدامغاني مػػف ش ػكاىد ىػػذا الكجػػو قكلػػو تعػػالى  :ى
و
اس يموي ىي ٍح ىي ٰى﴾{مريـ  }ٕ :ثػـ قػاؿ (( :يعنػي تسػميتو)) (ُ) كالتسػمية تعنػي
بً يغ ىبلـ ٍ
االسػ ػػـ ال المسػ ػ ٌػمى  ،كقػ ػػاؿ الفيركزآبػ ػػادم ((ال اربػ ػػع  :بمعنػ ػػى يمسػ ػ َّػميات العػ ػػالـ
(ِ)
َّ
المسميات))
عرفو أسماء
﴿ك ىعم ىـ آ ىد ىـ ٍاأل ٍ
ىس ىم ى
اء﴾ أم ٌ :
ٌ
ى
آدـ ٍاألىسم َّ
قاؿ مقاتؿ َّ (( :
إف ا﵀ تبارؾ كتعالى
ثـ ٌ
﴿ك ىعم ىـ ى ى ٍ ى ى
اء يكميىا﴾ ٌ
ى
اب كىك ٌاـ األرض كمٌيا  ،فعمٌـ آدـ  ،عميو السبلـ  ،أسماءىا
حشر
الطير كالدك ٌ
ى
ى

سمى لو ك ٌؿ
 ،فقاؿ  :يا آدـ  :ىذا فرس  ،كىذا بغؿ  ،كىذا حمار  ،حتى ٌ
(ّ)
دابة كطير باسمو))
ٌ
اء يكمَّيىػ ػ ػػا﴾{البقرة  }ُّ :أم :
﴿ك ىعمَّػ ػ ػ ىػـ ى
آد ىـ ٍاأل ٍ
ىسػ ػ ػ ىػم ى
كق ػ ػػاؿ ال ارغػػ ػػب  (( :ى
األلفػػاظ كالمعػػاني مفرداتيػػا كمركباتيػػا)) (ْ) أم  :عمٌمػػو ((أسػػماء مػػا خمػػؽ مػػف
ثـ عرض تمؾ األشخاص عمييـ))
حيكاف كنبات كمعادف ٌ ،

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٖ4
(ٕ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ2ٙ/
(ٖ) دفغ١ش ِمادً ٗٔ/ٔ :
(ٗ) اٌّفشداح ص ٕٕ٘ ٕ٠ٚظش  :عّذث اٌذفاظ ٕٕٕ٘/
(٘) عّذث اٌذفاظ ٕٕٕ٘/
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(ٓ)

اء﴾ فقػػاؿ
كقػػاؿ ابػػف عطيػػة (( :كاختمػػؼ المتػػأكلكف فػػي قكلػػو ٍ
﴿األ ٍ
ىسػ ىػم ى
األمة  :كعمٌمو التسػميات (يعنػي األسػماء)  ،كقػاؿ قػكـ  :عػرض عميػو
جميكر ٌ
األشخاص  ،قاؿ القاضي أبك محمد  :كاألكؿ أبيف  ،كلفظة –عمَّمػو – تعطػي

أم األسػػماء عمٌمػػو؟ قػػاؿ ابػػف عبػػاس كقتػػادة
ذلػػؾ  ،ثػ ٌػـ اختمػػؼ الجميػػكر فػػي ّْ
(ُ)
كمجاىد  :عمٌمو اسـ ك ٌؿ شيء مف جميع المخمكقات دقيقيا كجميميا))

فعمٌـ ا﵀ آدـ أسماء مسميات مف يعقػؿ كمػا ال يعقػؿ  ،عمٌمػو أسػماءىا
ً ً
المسػ ٌػميات
مػػف دكف المبلئكػػة ﴿ثيػ َّػـ ىع ىر ى
ضػػيي ٍـ ىعمىػػى اٍل ىم ىبلئ ىكػػة﴾ أم  :ثػ ٌػـ عػػرض ي
التػػي ىػػي أعيػػاف األشػػياء عمػػى آدـ كالمبلئكػػة  ،قػػاؿ  :عرضػػيـ  ،كمػػا قػػاؿ :
ػاؿ أىنبًيئػكنًي بًأىسػم ً
اء ىىػٰ يؤىال ًء
ألنو غمٌب العاقؿ عمى غير العاقؿ ﴿ فىقى ى
عرضيا ؛ ٌ
ٍى
إًف يكنتيـ ً ً
ألنػو سػبحانو
يف﴾ فعمً ىـ آدـ بأسمائيا  ،كلػـ تعمػـ بيػا المبلئكػة ؛ ٌ
صادق ى
ٍ ى

خصو بتعميمو ٌإياىا مف دكنيـ
ٌ ،
األمة  ،كأجمع عمى ترجيحو
ىذا ىك التفسير الذم ذىب إليو جميكر ٌ
بدءا مف تفسير مقاتؿ (ت :
المفسركف القدامى كالمتأخركف كالمحدثكف ن
َُٓق) إلى تفسير ابف عثيميف (ت ُُِْ :ق) فيككف المراد مف األسماء
األسماء بعينيا ال المسميات .

كجعبل األسماء في الكجو الخػامس بمعنػى األصػناـ فػي قكلػو تعػالى :
﴿ما تىعب يد ً
ً َّ
ػاؤ يكـ َّمػا أىن ىػز ىؿ المَّػػوي بًيىػا ًمػف
اء ىس َّػم ٍيتي يم ى
ى ٍي ى
كىا أىنػتي ٍـ ىك ىآب ي
كف مف يدكنًو إًال أى ٍس ىػم ن
اف﴾{يكس ػػؼ  }َْ :كقكل ػػو تع ػػالى ﴿ :إً ٍف ًى ػ َّ
طو
كىا أىن ػػتي ٍـ
يسٍم ى
اء ىس ػ َّػم ٍيتي يم ى
ىس ػ ىػم ه
ػي إًال أ ٍ
ى
ىنز ىؿ المَّػوي بًيىا ًمف يسٍمطى و
اف﴾{النجـ  }ِّ :كىذا ما قيؿ بو في بعض
اؤ يكـ َّما أ ى
ىك ىآب ي
كت ػػب التفس ػػير (( :كقي ػػؿ عن ػػى باألس ػػماء المس ػػميات  ،أم  :م ػػا تعب ػػدكف ٌإال

ػناما)) (ِ) كالصػػحيح عنػػد جميػػكر المفسػريف ٌأنػػو أراد مػػف األسػػماء األسػػماء
أصػ ن
بعينيا  ،قاؿ الطبرم في تفسػير األسػماء فػي سػكرة يكسػؼ (( :كذلػؾ تسػميتيـ
(ٔ) اٌّذشس اٌٛج١ض ٔٔٔ4/
(ٕ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٌٍمش تٖٔ2/4 ٟ
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بابػػاَََسػ ٌػمكىا بأسػػماء لػػـ يػػأذف ليػػـ بتسػػميتيا)) (ُ) كقػػاؿ فػػي
أكثػػانيـ آليػػة أر ن
تفسيرىا في سكرة النجـ ((يقكؿ تعالى ذكػره  :مػا ىػذه األسػماء التػي سػميتمكىا
 ،كى ػػي ال ػػبلت  ،كالع ػػزل  ،كمن ػػاة الثالث ػػة األخ ػػرل ٌإال أس ػػماء س ػػميتمكىا أن ػػتـ
كآباؤكـَََما أنزؿ ا﵀ بيا يعني بيذه األسماء))

(ِ)

فػالمراد إذف مػف األسػماء

األسػػماء بعينيػػا  ،كلػػيس األصػػناـ  ،كىػػذا مػػا يكضػػحو كيؤكػػده المفسػػركف بعػػد
الطبػػرم  ،قػػاؿ الكاحػػدم ﴿(( :مػػا تىعبػ يػد ً
ً َّ
كىا أىنػػتي ٍـ
اء ىسػ َّػم ٍيتي يم ى
ى ٍي ى
كف مػػف يدكنًػػو إًال أ ٍ
ىسػ ىػم ن
فكأنيػا أسػماء
ػح معانييػا لؤلصػناـ ٌ ،
اؤ يكـ﴾ يعني األربػاب كاآلليػة  ،كال تص ٌ
ىك ىآب ي
(ّ)

كق ػػاؿ

ػح لي ػػا))
ػأنيـ يعب ػػدكف األس ػػماء ؛ ٌ
فارغ ػػة  ،كك ػ ٌ
ألني ػػا ال مع ػػاني تص ػ ٌ
الراغب )):كقكلػو ﴿ :مػا تىعب يػد ً
ً َّ
كىا﴾ فمعنػاه  :أف
اء ىس َّػم ٍيتي يم ى
ى ٍي ى
كف مػف يدكنًػو إًال أ ٍ
ىس ىػم ن

سمى
سميات  ،كانما ىي أسماء عمى غير يم ٌ
االسماء التي تذكركنيا ليس ليا يم ٌ
؛ إذ كػػاف حقيقػػة مػػا يعتقػػدكف فػػي األصػػناـ بحسػػب تمػػؾ األسػػماء غيػػر مكجػػكد
فييػػا))(ْ) كقػػاؿ الزمخشػػرم ﴿(( :مػػا تىعبػ يػد ً
ً َّ
كىا﴾
اء ىسػ َّػم ٍيتي يم ى
ى ٍي ى
كف مػػف يدكنًػػو إًال أ ٍ
ىسػ ىػم ن
ػأنكـ ال
سميتـ ما ال يستحؽ اإلليية آليػة  ،ث ٌػـ طفقػتـ تعبػدكنيا  ،فك ٌ
يعني ٌأنكـ ٌ
تعبػػدكف ٌإال أسػػماء فارغػػة ال يمسػ َّػميات تحتيػػا))

(ٓ)

كقػػاؿ (( :أم  :مػػا ىػػي ٌإال

(ٔ)
أمػػا عمػػى
أسػػماء لػػيس تحتيػػا فػػي الحقيقػػة مسػ ٌػميات)) كقػػاؿ ابػػف عطيػػة (( :ك ٌ
أف عبادتيـ ىي لمعاف تعطييا األسماء  ،كليست مكجكدة
المعنى المختار مف ٌ

كىا﴾ كضػػعتمكىا  ،فالضػػمير لمتسػػميات  ،كككػػد
فػػي األصػػناـ فقكلػػو ﴿ ىسػ َّػم ٍيتي يم ى
(ٕ)
((إال أس ػػماء  ،أم  :تس ػػميات اخترعتمكى ػػا
الض ػػمير يليع ى
ط ػػؼ عمي ػػو)) في ػػي ٌ
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕٕٖٔٙ/
(ٕ) جاِع اٌت١اْ 2ٖ/ٕ2
(ٖ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٕٖٙٔ/
(ٗ) اٌّفشداح ص ٕٕ٘ ٕ٠ٚظش  :عّذث اٌذفاظ ٕٕٕٙ/
(٘) اٌىشاف ٕٖٗ٘/
( )ٙاٌىشاف ٖٗٗٔ/
( )2اٌّذشس اٌٛج١ض ٖٕٗٙ/
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(ُ)
كف ًمػػف يدكنًػ ًػو
﴿مػػا تى ٍعيبػ يػد ى
﴿أىنػػتي ٍـ ىك ىآبػ ي
ػاؤ يكـ﴾ال حقيقػػة ليػػا)) كقػػاؿ الشػػككاني  (( :ى
َّ
كىا﴾ أم ٌ :إال أسماء فارغة سميتمكىا كال مسميات ليا  ،كاف
اء ىس َّم ٍيتي يم ى
إًال أ ٍ
ىس ىم ن
أف ليػا مس َّػميات))(ِ) كقػاؿ ﴿(( :إً ٍف ًى َّ
كىا﴾
اء ىسػ َّػم ٍيتي يم ى
كنػتـ تزعمػكف ٌ
ىس ىػم ه
ػي إًال أ ٍ
ي
ى
أم  :مػػا األكثػػاف أك األصػػناـ باعتبػػار مػػا تدعكن ػو مػػف ككنيػػا آليػػة ٌإال أسػػماء

محضػػةَََفميسػػت ٌإال مجػػرد أسػػماءَََكفػػي ىػػذا مػػف التحقيػػر لشػػأنيا مػػا ال

ػتمبل عمػى
يخفى  ،كما تقكؿ في تحقير رجػؿ  :مػا ىػك ٌإال اسػـ إذا لػـ يكػف مش ن
صفة معتبرة  ،كمثؿ ىذه اآلية قكلو تعالى ﴿ :ما تىعب يد ً
ً َّ
اء
ى ٍي ى
كف مػف يدكنًػو إًال أ ٍ
ىس ىػم ن
كىا﴾ صػفة ألصػناـ  ،كالضػمير يرجػع إلػى األسػماء
كىا﴾ فقكلو ﴿ ىس َّم ٍيتي يم ى
ىس َّم ٍيتي يم ى
ال إلى األصناـ))

(ّ)

ٕ-أولى  :ذكر الدامغاني كابف الجكزم َّ
أف أكلى في القرآف الكريـ

عمى كجييف :

أحؽ كقكلو تعالى َّ ( :
النبً ُّي أ ٍىكلىى
الكجو األكؿ  :أكلى بمعنى
ٌ
ً
يف ًم ٍف أىنفي ًس ًي ٍـ){األحزاب }ٔ :
بًاٍل يم ٍؤ ًمن ى
كالكجو الثاني  :أكلى  ،بمعنى الكعيد كالتيديد  ،كقكلو تعالى :
(ْ)

(أ ٍىكلىى لى ىؾ فىأ ٍىكلىى {ّْ} ثيَّـ أ ٍىكلىى لى ىؾ فىأ ٍىكلىى){القيامة }ّٓ-ّْ :
فأما قكلو
قاؿ ابف فارس (( :كفبلف أكلى بكذا  ،أم  :أحرل كأجدر َّ ،
سمعت ثعمنبا يقكؿ :
في الشتـ  :أكلى لؾ  ،فحدثني عمي بف عمر  ،قاؿ :
ي
أكلى  :تيدد ككعيد  ،كأنشد :
فأكلى ثـ أكلى ثـ أكلى

كىؿ َّ
لمدّْر ييحمىب مف ىم ىرّْد

(ٔ) اٌّذشس اٌٛج١ض ٕ٘ٓٓ/
(ٕ) يذخ اٌمذ٠ش ٖٖٕ/
(ٖ) يذخ اٌمذ٠ش ٖ٘ٔٙ-ٖٔ٘/
(ْ ) ينظ ػػر  :الكج ػػكه كالنظ ػػائر لم ػػدامغاني ص ْْ كنزى ػػة األع ػػيف ص ُٗكمنتخػػػب قػ ػرة
العيكف ص ِّ. ّّ-
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كقاؿ األصمعي  :معناه  :قاربو ما ييمكو  ،كأنشد

فعادل بيف ىاديتيف منيا كأكلى أف يزيد عمى الثبلث

قاؿ ثعمب  :كلـ يقؿ أحد أفضؿ مما قالو األصمعي))

(ُ)

صاعدا حصكنال
الكالة أف يحصؿ شيئاف ف
ن
كقاؿ الراغب (( :كلي  :ى
ليس بينيما ما ليس منيما  ،كيستعار ذلؾ لمقرب مف حيث المكاف كمف حيث

النسبة  ،كمف حيث الديف كمف حيث الصداقة كالنصرة كاالعتقاد  ...كيقاؿ :
ً
فبلف أكلى بكذا  ،أم  :أحرل قاؿ تعالى َّ ( :
يف ًم ٍف
النبً ُّي أ ٍىكلىى بًاٍل يم ٍؤ ًمن ى
اى ًَّ
أىنفي ًس ًيـ){األحزاب  }ٔ :كقاؿ تعالى ( :إً َّف أىكلىى َّ ً ًً ً
يـ لىمذ ى
يف اتَّىب يعكهي
ٍ
ٍ
الناس بإ ٍب ىر ى
ً
ً
َّ
ىك ىىػ ىذا َّ
يف){آؿ عمراف  }ٖٔ :كقيؿ قكلو
آمينكٍا ىكالمٌوي ىكًل ُّي اٍل يم ٍؤ ًمن ى
النبً ُّي ىكالذ ى
يف ى
تعالى ( :أ ٍىكلىى لى ىؾ فىأى ٍكلىى {ّْ} ثيَّـ أ ٍىكلىى لى ىؾ فىأ ٍىكلىى){القيامة  }ّٓ-ّْ :مف
ىذا  ،معناه  :العذاب أكلى لؾ كبؾ  ،كقيؿ ىذا فعؿ المتعدم بمعنى

القرب))

(ِ )

((كمعناه  :العقاب أكلى لؾ كبؾ  ...كقاؿ األصمعي  :قاربؾ

فاحذره  ،مأخكذ مف الكلي  ،كىك القرب  ،كاعراب الكممة َّ
أف أكلى  :مبتدأ ،
كلؾ  :خبره عمى معنى  :القرب مف العذاب مستقر لؾ  ،كقيؿ  :أكلى :

خبر لمبتدأ مضمر  ،أم  :العذاب  :أكلى لؾ كبؾ مف غيره))

(ّ)

فمعنى الكجو الثاني ىك في الحقيقة بمعنى الكجو األكؿ  ،كال أكجو

ٖ-الجزء  :ذكر أىؿ الكجكه َّ
أف الجزء جاء في القرآف الكريـ عمى

ثبلثة أكجو :

(ُ ) مقاييس المغة ص ٔٔٗ.ٕٗٔ-
(ِ ) المفردات ص ٕٓٓ.ٓٓٗ-
(ّ ) عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ ْ.ّْْ-ّّْ/
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اؿ فى يخ ٍذ أ ٍىرىب ىعةن ّْم ىف
الكجو األكؿ  :أربعة جباؿ  :كقكلو تعالى ( :قى ى
َّ
ؾ
اج ىع ٍؿ ىعمىى يك ّْؿ ىجىب وؿ ّْم ٍنيي َّف يج ٍزنءا ثيَّـ ٍاد يعيي َّف ىيأٍتً ىين ى
ص ٍريى َّف إًلىٍي ىؾ ثيَّـ ٍ
الط ٍي ًر فى ي
ً
اعمى ٍـ أ َّ
يـ){البقرة  }َِٔ :كىذا الكجو قالو الحيرم .
ىس ٍعنيا ىك ٍ
ىف المٌوى ىع ًز هيز ىحك ه
اج ىع ٍؿ ىعمىى
الكجو الثاني  :الجزء يعني البعض كقكلو تعالى ( :ثيَّـ ٍ
يك ّْؿ ىجىب وؿ ّْم ٍنيي َّف يج ٍزنءا){البقرة .}َِٔ :
الكجو الثالث  :الجزء يعني الكلد  ،كقكلو تعالى  ( :ىك ىج ىعميكا لىوي ًم ٍف
(ُ)
ًع ىب ًاد ًه يج ٍزنءا){الزخرؼ }ُٓ :
جعؿ الحيرم الجزء في الكجو األكؿ بمعنى  :أربعة جباؿ في قكلو
اج ىع ٍؿ ىعمىى يك ّْؿ ىجىب وؿ ّْم ٍنيي َّف يج ٍزنءا)
تعالى ( :ثيَّـ ٍ
ال أدرم كيؼ فيـ الحيرم الج أز ىنا عمى ىذا النحك  ،جاء في

كنسر  ،كدي نكا  ،كغرنابا  ...قاؿ
نا
طاككسا ،
التفسير (( :قاؿ ابف عباس  :أخذ
ن
المفسركف  :أمره ا﵀ تعالى أف يذبح تمؾ الطيكر  ،كينتؼ ريشيا كيقطّْعيا ،

ثـ
ّْ
كيفرؽ أجزاءىا  ،كيخمط ريشيا كدماءىا كلحكميا  ،بعضيا ببعض َّ ،

ّْ
َّ
يجز َّ
رؤكسيف عنده ،
ئيف أربعة أجزاء عمى أربعة أجبؿ  ،ففعؿ إبراىيـ كأمسؾ

َّ
تعاليف بإذف ا﵀  ،فجعمت أجزاء الطيكر يطير بعضيا إلى
دعاىف :
ثـ
ى
َّ
أرجميف  ،كتمقى كؿ طائر رأسو))(ِ) كىذا ىك
سعيا عمى
بعض َّ ،
ثـ أتينو ن
المعنى المفيكـ كالمراد مف الجزء الذم أجمع عميو أىؿ التفغسير

(ّ )

فالجزء

يصح أف يككف المعنى  ،أك
ثـ كيؼ
عائد إلى الطير كليس إلى الجباؿ َّ ،
ٌ

(ُ ) ينظر  :كجكه القرآف لمحيػرم ص ُْٔ كالكجػكه كالنظػائر لمػدامغاني ص ُٓٔ كنزىػة
األعيف ص َٗ.
(ِ ) الكسيط في تفسير القرآف المجيد لمكاحدم ُ. ّٕٔ/
(ّ ) ينظر  :جامع البياف ّ ُٕ-ْٔ/كزاد المسير ُ َِٔ/كأنكار التنزيؿ ُ.ُٕٓ/
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َّ
منيف أربعة جباؿ  ،ما ىذا ؟! يا سبحاف
التقدير  :ثـ اجعؿ عمى كؿ جبؿ
ا﵀ ! ماذا أصاب أصحاب كتب الكجكه ؟!

أما جعؿ
كالبعض كما جاء في الكجو الثاني يعني الجزء بعينو َّ ،

الجزء بمعنى الكلد كما جاء في الكجو الثالث ففيو نظر  ،فقد جعؿ أبك
عبيدة  ،كابف قتيبة  ،كالطبرم قكلو تعالى  ( :ىك ىج ىعميكا لىوي ًم ٍف ًع ىب ًاد ًه يج ٍزنءا)
نصيبا(ُ) كالنصيب قريب مف معنى الجزء كالبعض ،
بمعنى  :كجعمكا لو
ن
كقاؿ الزمخشرم (( :كمعنى ( ًم ٍف ًع ىب ًاد ًه يج ٍزنءا) أف قالكا المبلئكة بنات ا﵀ ،
كبعضا منو  ،كما يككف الكلد بضعة مف كالده كجزنءا لو  ،كمف
فجعمكىـ جزنءا
ن

بدع التفاسير تفسير الجزء باإلناث  ،كادعاء َّ
أف الجزء في لغة العرب اسـ

لئلناث  ،كما ىك ٌإال كذب عمى العرب  ،ككضع مستحدث كمنحكؿ  ،كلـ
(ِ )

يقنعيـ ذلؾ حتى اشتقكا منو  :أجزأت المراةي  ،ثـ صنعكا بيتنا بيتنا))
أنكر الزجاج كغيره استعماؿ العرب في كبلميـ كشعرىـ الجزء بمعنى الكلد أك
(ّ)
أما قكلو تعالى ( ىك ىج ىعميكا لىوي ًم ٍف ًع ىب ًاد ًه يج ٍزنءا) فمعناه َّأنيـ لما قالكا َّ
أف
اإلنثى َّ
كبعضا كما يككف الكلد بضعة مف
المبلئكة بنات ا﵀  ،فقد جعمكىـ جزنءا لو
ن
كالده كجزنءا لو
كال أكجو .

(ْ)

كقد

فيككف الكجو الثالث ىك في الحقيقة بمعنى الكجو الثاني ،

(ُ ) ينظػ ػػر  :مجػ ػػاز الق ػ ػرآف ص َِٓ كتفسػ ػػير غريػ ػػب الق ػ ػرآف ص ّٔٗ كجػ ػػامع البيػ ػػاف
ِٓ. ٕٔ/
(ِ ) الكشاؼ ِّْٓ/
(ّ ) ينظر  :معاني القرآف كاعرابو لمزجاج ْ َّٗ/كلسػاف العػرب ّ ُّٕ/كتػاج العػركس
ُُّٓ/
(ْ ) ينظػػر  :الجػػامع ألحكػػاـ الق ػرآف لمقرطبػػي ُٔ ُٓ/كعمػػدة الحفػػاظ فػػي تفسػػير أشػػرؼ
األلفاظ لمحمبي ُ. ِّّ/
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ٗ-جثيِّػػا  :قػػاؿ الػػدامغاني (( :تفسػػير ِّ
جميعػػا ،
جثيػػا عمػػى كجيػػيف :
ن
كمف الجثك عمى الركب .

فكجػػو منيمػػا ِّ ،
جميعػػا قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة مػريـ ( :ثيػ َّػـ
جثيػػا  ،يعنػػي
ن
لىين ٍح ً
جميعا
ض ىرَّنيي ٍـ ىح ٍك ىؿ ىجيىَّن ىـ ًجثًيِّا){مريـ  }ٖٔ :يعني :
ن

كالكجو الثػاني ِّ ،
جثيػا  ،يعنػي  :جػاثيف عمػى ركػبيـ  ،قكلػو تعػالى فػي
يمػ وػة ىجاثًىيةن){الجاثيػػة  }ِٖ :يعنػػي  :جػػاثيف عمػػى
سػػكرة الجاثيػػة  ( :ىكتىػ ىػرل يكػ َّػؿ أ َّ
(ُ)
ركبيـ))
قػػاؿ مقاتػػؿ فػػي تفسػػير قكلػػو تعػػالى ((( :ثيػ َّػـ لىين ٍح ً
ضػ ىػرَّنيي ٍـ ىحػ ٍػك ىؿ ىجيىػ َّػن ىـ)
جميع ػػا عم ػػى الرك ػػب))(ِ) ف ػػالمعنى عن ػػده :
يعن ػػي ف ػػي جي ػػنـ ((( ًجثًِّي ػػا) يعن ػػي
ن
جميعػػا جػػاثيف عمػػى ركػػبيـ  ،كقػػاؿ أبػػك عبيػػدة (( :جميػػع جػػاث ،
لنحض ػرنيـ
ن
خ ػ ػػرج مخ ػ ػػرج فاع ػ ػػؿ  ،كالجمي ػ ػػع فيع ػ ػػكؿ  ،غي ػ ػػر َّأني ػ ػػـ ال ي ػ ػػدخمكف الػ ػ ػكاك ف ػ ػػي

المعتؿ))

(ّ)

جميعا  ،كمعنػى ِّ
(جثيػا) عمػى
كقاؿ الزجاج (( :كجثيِّا) بالضـ كالكسر
ن
ػي  :جمػػع جػػاث  ،مثػػؿ قاعػػد
كجثيػ ّّ
ركػػبيـ ال يسػػتطيعكف القيػػاـ ممػػا ىػػـ فيػػو  ،ي

اتباعػا لكسػرة اليػاء
كقعكد  ،كبارؾ كبركؾ  ،كاألصؿ ضـ الجيـ كجائز كسرىا
ن
(ْ)
ً ،
جمعػػا
ي
كجثِّيػػا  :منصػػكب عمػػى الحػػاؿ)) كقػػاؿ ال ارغػػب (( :يصػػح أف يكػػكف ن
مصدر مكصكفنا بو)) (ٓ)كىذا ىك المعنى المشػيكر عنػد
نا
كي  ،كأف يككف
نحك يب ٌ
المفسػريف  ،كقػد أجػػاز عػػدد مػػنيـ أف يكػػكف بمعنػػى الجماعػػات  ،فقػػد قػػاؿ ابػػف

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٖ. ٔٙٗ-ٔٙ
(ٕ) دفغ١ش ِمادً ٕ. ٖٔ2/
(ٖ) ِجاص اٌمشآْ ص ٔ.ٔٙ
(ٗ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٖٕ٠ٚ ٕ2ٙ/ظش  :اٌّذشس اٌٛج١ض الةٓ عط١ج ٗ.ٕٙ/
(٘) اٌّفشداح ص ٖ.4
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قتيبػػة (( :جمػػع جػػاث  ،كفػػي التفسػػير جماعػػات))(ُ) كابػػف قتيبػػة لػػـ يشػػر  ،مػػف

أيف أتى المفسركف بيذا المعنػى ؟ كقػاؿ الكاحػدم (( :يعنػي فػي جيػنـ ؛ كذلػؾ
َّ
أف حػػكؿ الشػػيء يجػػكز أف يكػػكف فػػي داخمػػو  ...كقكلػػو ( ًجثًِّيػػا) قػػاؿ مجاىػػد :

مستكقريف (ِ)عمى الركب  ،جمع جاث  ،مف قكليـ  :جثػا عمػى ركبتػو يجثػك ،
كقػػاؿ ابػػف عبػػاس ً ( :جثًِّيػػا) جماعػػات  ،كىػػك قػػكؿ مقاتػػؿ  ،كىػػك جمػػع جثٍػػكة ،
(ّ)

كقػد مػ َّػر قػكؿ مقاتػػؿ  ،كقػػاؿ

كجثٍػكة  :كىػػي المجمػكع مػػف التػراب كالحجػػارة))
ِّ
((ك(جثيػا) جمػع جػاث  ،يقػاؿ  :جثػا عمػى ركبتيػو يجثػك  ...مثػؿ :
القرطبي :

جمكسا كقكـ جمػكس كقػاؿ ابػف عبػاس ِّ :
(جثيػا) جماعػات  ...كىػك عمػى
جمس
ن
كجثكة ً
كجثػكة ثػبلث لغػات  ،كىػي الحجػارة المجمكعػة ،
ىذا التأكيؿ جمع يجثكة ى
(ْ)

كالتراب المجمكع))
سندا ؛ َّ
أيضا َّأنو
كما ين ًسب إلى ابف عباس لـ يثبت ن
ألنو قد ينسب إليو ن
جعؿ (جثيِّا) بمعنى القعكد عمى الركػب(ٓ) كقػاؿ أبػك حيػاف األندلسػي (( :كعػف
قعكدا  ،كعنو جماعات  ،جمع جثكة  ،كىك المجمػكع مػف التػراب
ابف عباس  :ن
الس ػ ّْػدم :
كالحج ػػارة  ،كق ػػاؿ مجاى ػػد كالحس ػػف كالزج ػػاج  :عم ػػى الرك ػػب  ،كق ػػاؿ ُّ

قياما عمى الركب لضيؽ المكاف  ،كق أر حمػزة كالكسػائي كحفػص ً
(ج ِّثيػا) بكسػر
ن
(ٔ)
الجيـ  ،كالجميكر بضميا))
كقاؿ الحمبي (( :كجثيِّا  :جمع جاث  ،جمػع عمػى فعػكؿ  ،نحػك قاعػد

كقعكد كجالس كجمكس  ...كعف ابف عباس َّ :أنو بمعنى جماعات جماعات ،
(ٔ) دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص ٘. ٕ2
(ٕ) اعذٛلش  :دًّ دّالً ثم١الً .
(ٖ) اٌٛع١ط ٖ.ٔ4ٓ/
(ٗ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٕٔٔ٠ٚ ٕٔٓ/ظش  :يذخ اٌمذ٠ش ٖ. ٕٗ٘/
(٘) ٕ٠ظش  :جاِع اٌت١اْ ٌٍطتشٚ ٕٔٗ/ٔٙ ٞدفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ ُ١الةٓ وث١ش ٘. ٔ22/
( )ٙاٌتذش اٌّذ١ط .ٕ٘2/ٙ
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جمع جثكة  ،كفي صحتو عنو نظػر)) (ُ) ذلػؾ َّ
أف ىػذا المعنػى قػكؿ قيػؿ بػو لػـ
يصػ ػػح كلػ ػػـ يثب ػ ػت  ،كقػ ػػاؿ (( :كقكلػ ػػو تعػ ػػالى ( :ثيػ ػ َّػـ لىين ٍح ً
ضػ ػ ىػرَّنيي ٍـ ىحػ ػ ٍػك ىؿ ىجيىػ ػ َّػن ىـ
ٌ
ًجثًيِّا){مريـ  }ٖٔ :أم  :باركيف عمػى ركػبيـ  ،كفػي الحػديث  :مػف دعػا دعػاء

الجثػا  :جمػع يجثػكة  ،أم  :مػف جماعػات جيػنـ
الجاىمية فيك مف يجثا جينـ  ،ي
 ...كقكلػػو تعػػالى  ( :ىحػ ٍػك ىؿ ىجيىػ َّػن ىـ ًجثًِّيػػا) قػػالكا يحتمػػؿ الجمػػع كيحتمػػؿ المصػػدر
المكضكع مكضع الجمع))

(ِ)

كالصحيح َّ
أف داللػة الجثػك فػي شػاىد الػكجييف كاحػدة  ،قػاؿ الطبػرم :
((عف ابف عباس قكلو تعالى ( :ثيَّـ لىين ٍح ً
ض ىرَّنيي ٍـ ىح ٍك ىؿ ىجيىَّن ىـ ًجثًِّيػا) يعنػي القعػكد
(ّ)
يم وة ىجاثًىيةن)))
 ،كىك مثؿ قكلو تعالى  ( :ىكتىىرل يك َّؿ أ َّ

كقػاؿ الزمخشػػرم (( :جثػػاة عمػى ركػػبيـ  ،غيػػر مشػاة عمػػى أقػػداميـ ،
كذلػ ػػؾ َّ
يمػ ػ وػة
أف أىػ ػػؿ المكقػ ػػؼ كصػ ػػفكا بػ ػػالجثك قػ ػػاؿ ا﵀ تعػ ػػالى  ( :ىكتىػ ػ ىػرل يكػ ػ َّػؿ أ َّ
ىجاثًىيةن))) (ْ) كقاؿ البيضاكم ((( :جثيِّا) عمى ركبيـ  ...كأىؿ المكقػؼ جػاثكف
جػػاثكف لقكلػػو تعػػالى  ( :ىكتىػ ىػرل يكػ َّػؿ أي َّمػ وػة ىجاثًىي ػةن)  ...فمعميػػـ يسػػاقكف جثػػاة مػػف
المكقػػؼ إلػػى شػػاطئ جيػػنـ إىانػػة بيػػـ  ،أك لعجػػزىـ عػػف القيػػاـ لمػػا عػراىـ مػػف
الشدة  ،كق أر حمزة كالكسائي كحفص ً
(جثيِّا) بكسػر الجػيـ))

(ٓ)

ككػذلؾ قػرف أبػك

حيػ ػػاف داللػ ػػة الجثػ ػػك فػ ػػي سػ ػػكرة م ػ ػريـ بػ ػػداللتيا فػ ػػي سػ ػػكرة الجاثيػ ػػة  ،فقػ ػػاؿ :

((فالمعنى  :يتجاثكف عند مكافاة شاطئ جينـ كما كانكا فػي المكقػؼ متجػاثيف

؛ أل َّنو مف تكابع التكافؽ في الحساب قبؿ الكصكؿ إلى العقاب كالثكاب  ،كقاؿ

(ٔ) اٌذس اٌّظ. ٕٙٓ/2 ْٛ
(ٕ) عّذث اٌذفاظ ٔ. ٖٓ2/
(ٖ) جاِع اٌت١اْ . ٕٔٗ/ٔٙ
(ٗ) اٌىشاف ٖ. ٖٕ/
(٘) أٔٛاس اٌذٕض. ٔٙ/ٗ ً٠
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ِّ
ك(جثيػػا) حػػاؿ مقػػدرة)) (ُ) كقػػاؿ ابػػف كثيػػر :
يمػ وػة ىجاثًىي ػةن)
تعػػالى  ( :ىكتىػ ىػرل يكػ َّػؿ أ َّ
يمػ وػة
ػكدا كقكلػػو تعػػالى  ( :ىكتىػ ىػرل يكػ َّػؿ أ َّ
((قػػاؿ العػػكفي عػػف ابػػف عبػػاس  ،يعنػػي قعػ ن
(ِ)
ىجاثًىيةن)))
كذكر ابف عاشكر َّ
أف الجثك في الشاىديف كاحد  ،كيعنػي القعػكد عمػى
الرك ػػب ٌ ،إال َّ
يم ػ وػة
أف جث ػػك الن ػػاس ف ػػي الحش ػػر ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى  ( :ىكتىػ ىػرل يك ػ َّػؿ أ َّ
ىجاثًىيةن) جثك خضػكع ﵀ تعػالى  ،كجثػك الكػافريف حػكؿ جيػنـ فػي قكلػو تعػالى :
(ّ)
(ثيَّـ لىين ٍح ً
ض ىرَّنيي ٍـ ىح ٍك ىؿ ىجيىَّن ىـ ًجثًيِّا) جثك مذلة
فقػػد َّ
أكػػد المفسػػركف َّ
ػح
أف الجثػػك فػػي شػػاىدم الػػكجييف كاحػػد  ،كلػػك صػ ٌ
أف الجثػػك فػػي شػػاىد الكجػػو األكؿ بمعنػػى جماع ػات فيػػك كجػػو مختمػػؽ ؛ َّ
َّ
ألنػػو

مف جثكة ال مف جاث  ،أم  :مف صيغة أخرل  ،فيككف لكؿ معنى صػيغتو ،

أيضػا  ،كقػػد جمػع ابػف الجػكزم أقػكاؿ المفسػريف
كلكػؿ صػيغة معناىػا كال أكجػو ن
ػكدا
في معنى (جثيِّا) فقاؿ (( :كلممفسريف في معناه خمسة أقكاؿ  ،أحدىا  :قع ن
قيامػا ،
 ،كالثاني  :جماعات جماعات  ،كالثالث  :جثيِّا عمى الركػب  ،كال اربػع ن
(ْ)
أيضػا
قياما عمى ركبيـ)) قمك صػحت ىػذه األقػكاؿ فيػك مختمػؽ ن
كالخامس  :ن
بطريقة جعمو بمعنى ما قيؿ .

كما ذكره أىؿ التفسير فػي الػكجييف المػذككريف ذكػره أىػؿ المغػة  ،قػاؿ

(ٓ)

ابػػف الجػػزرم (( :جثػػا  :فيػػو مػػف دعػػا دعػػاء الجاىميػػة فيػػك مػػف يجثػػا جيػػنـ
الجثػػا :
كفػػي حػػديث آخػػر ً :مػػف دعػػا يػػا لفػػبلف ٌ ،
فإن ىمػػا يػػدعك إلػػى يجثػػا النػػار  ،ي
ػي بتشػػديد
جمػع يجثٍػكة بالضػػـ  ،كىػك الشػيء المجمػػكع  ،كتيػركل ىػذه المفظػػة يجثً ّّ
(ٔ) اٌتذش اٌّذ١ط .ٕ٘2-ٕ٘ٙ/ٙ
(ٕ) دفغ١ش اٌمشآْ اٌعظٕ٠ٚ ٔ22/٘ ُ١ظش  :يذخ اٌمذ٠ش ٖٗ٘/2
(ٖ) ٕ٠ظش  :اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش . ٙ2/ٔٙ
(ٗ) صاد اٌّغ١ش ٘.ٔ22/
(٘) أخشجٗ اإلِاَ أدّذ .
775

اليػػاء  :جمػػع جػ و
ػاث  ،كىػػك الػػذم يجمػػس عمػػى ركبتيػػو))

(ُ)

((كفػػي الحػػديث :

فػػبلف مػػف يجثىػػى جيػػنـ َّ ...أنػػو مػػف جماعػػات أىػػؿ جيػػنـ عمػػى ركايػػة مػػف ركل
ػي جيػنـ بتشػديد اليػاء فيػك جمػع الجػاثي ،
يجثى بالتخفيؼ  ،كمػف ركاه مػف يجث ّْ
قػػاؿ ا﵀ تعػػالى ( :ثيػ َّػـ لىين ٍح ً
ضػ ىػرَّنيي ٍـ ىحػ ٍػك ىؿ ىجيىػ َّػن ىـ ًجثًِّيػػا)))(ِ) فقكلػػو صػػمى ا﵀ عميػػو
(ّ)
ػي جي ػػنـ  ،أم  :مم ػػف يجث ػػك عم ػػى الرك ػػب فيي ػػا))
كسػػمـ (( :ف ػػبلف م ػػف يجثًػ ّْ
الجثى
كالجثٍكة بضـ الجيـ أك فتحيا أك كسرىا ثبلث لغات كجمع الجميع  :ي

(ْ)

كثمػػة قضػػية ميمػػة غفػػؿ عنيػػا جميػػع المفسػريف  ،كلػػـ أجػػد أحػ نػدا مػػنيـ
مػػف ىنبػػو عمييػػا  ،كىػػي َّأنيػػـ كيػػؼ أجػػازكا جعػػؿ َّ
(جثيػػا) بمعنػػى جماعػػات جمػػع
جثكة في قكلو تعالى ( :ثيَّـ لىين ٍح ً
ض ىرَّنيي ٍـ ىح ٍك ىؿ ىجيىَّن ىـ ًجثًيِّا) كقد أكدكا كأىؿ المغػة
َّ
ػي ؟! فكيػؼ تس َّػنى ليػـ أف يجيػزكا ىػذا المعنػى كلػـ
أف جثكة جمعيا يجثػا ال جث ّّ
يرد في القرآف الكريـ لفظ يجثا ال في قراءة متكاترة كال في قراءة شاذة ؟! فكيػؼ
أجازكا في كتاب ا﵀ معناه كلـ يرد فيو لفظو ؟!

كالدامغاني حيف جعؿ الكجو األكؿ بمعنى الجميع لـ يكف يقصد أنَّو

جمع جثكة ؛ َّ
ألنو لك قصد ىذا لجعمو بمعنى  :جماعات ال بمعنى جميع ،
استنادا إلى ما يدؿ
استنادا إلى لفظ الجثك كاَّنما
كلـ يجعمو بمعنى جميع ؛
ن
ن
عميو مضمكف اآلية َّ
ألف معناىا  :لنحضرنيـ جميعيـ حكؿ جينـ جثيِّا ؟

أكجو :

أف لمجسد في القرآف الكريـ أربعة
٘-الجسد  :ذكر أىؿ الكجكه ى

المصكر كقكلو
الكجو األكؿ  :جسد ليس فيو ركح  ،أك الجسد
َّ
تعالى ً :
(ع ٍجبلن ىج ىس ندا لَّوي يخ ىك هار){األعراؼ }ُْٖ :
(ٔ) إٌٙا٠ج ي ٟغش٠ب اٌذذ٠ث ٔ.ٕٖ٘/
(ٕ) ٌغاْ اٌعشا ٖ. 22/
(ٖ) دا اٌعشٚط . ٔٙٓ/ٖ2
(ٗ) ٕ٠ظش ٌ :غاْ اٌعشا ٖ22/
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اى ٍـ ىج ىس ندا ال
(ك ىما ىج ىعٍم ىن ي
الكجو الثاني  :اآلدميكف  ،كقكلو تعالى  :ى
َّ
ًً
يف){األنبياء  }ٖ :الحيرم كجعمو الدامغاني
اـ ىك ىما ىك يانكا ىخالد ى
ىي ٍأ يكمي ى
كف الط ىع ى
بمعى الكجو األكؿ الجسد المصكر ما ال ركح فيو  ،كجعمو الفيركزآبادم

بمعنى البدف

اف ىكأىٍلقى ٍي ىنا
الكجو الثالث :
ن
(كلىقى ٍد فىتىنَّا يسمى ٍي ىم ى
شيطانا  ،كقكلو تعالى  :ى
ً ً
اب){ص }ّْ :
ىعمىى يك ٍرسيّْو ىج ىس ندا ثيَّـ أ ىىن ى
الكجو الرابع  :جعؿ الفيركزآبادم الجسد بمعنى البدف كقكلو تعالى :
(ٔ)
َّ
اـ ىك ىما ىك يانكا ىخالًًدي ىف){األنبياء }ٖ :
(ك ىما ىج ىعٍم ىن ي
اى ٍـ ىج ىس ندا ال ىي ٍأ يكمي ى
كف الط ىع ى
ى
ُّ
قاؿ ابف فارس ( :الجيـ كالسيف كالميـ يدؿ عمى تجمع الشيء ،
فالجسـ كؿ شخص مدرؾ)) (ٕ ) كقاؿ (( :كالجيـ كالسيف كالداؿ ُّ
يدؿ عمى
ي ى
(ٖ)
أيضا  ،كاشتداده  ،مف ذلؾ جسد اإلنساف)) كقاؿ الراغب :
تجمع الشيء ن
أخص منو مف كجييف  ،قاؿ الخميؿ رحمو ا﵀ :
((الجسد ىك الجسـ ٌإال َّأنو
ٌ
أيضا َّ
فإف
ال يقاؿ الجسد لغير اإلنساف مف خمؽ األرض كنحكه (كالحيكاف) ك ن
الجسد ما لو لكف  ،كالجسـ يقاؿ لما ال يبيف لو لكف  ،كالماء كاليكاء ...

كالجسـ ما لو طكؿ كعرض كعمؽ  ،كال تخرج أجزاء الجسـ عف ككنيا
ّْ
(كًا ىذا
أجساما  ،كاف قيطع ما قيطع  ،ي
ن
كجّْزئى ما يجزئى  ...قاؿ ا﵀ تعالى  :ى
اميي ٍـ){المنافقكف  }ْ :تنبيينا أف ال كراء األشباح معنى
ىأرٍىيتىيي ٍـ تي ٍع ًجيب ىؾ أ ٍ
ىج ىس ي

(ُ ) كجكه القرآف لمحيرم ص ُْٗ َُٓ-كالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص ُِٔ كبصائر
ذكم التمييز ِِّٖ/
(ِ ) مقاييس المغة ص ُٕٔ
(ّ ) مقاييس المغة ص ُٕٔ
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ّّ
معتد بو  ...كالجسماف قيؿ  :ىك الشخص  ،كالشخص قد يخرج مف ككنو
(ٔ)

شخصا بتقطيعو كتجزئتو بخبلؼ الجسـ))
ن
جعمكا الجسد في الكجو األكؿ بمعنى الجسد الذم ال ركح فيو  ،أك
المصكر في قكلو تعالى ً :
(ع ٍجبلن ىج ىس ندا لَّوي يخ ىك هار) كبمعنى اآلدمييف
الجسد
َّ
َّ
اـ ىك ىما
في الكجو الثاني في قكلو تعالى ى( ىما ىج ىعٍم ىن ي
اى ٍـ ىج ىس ندا ال ىي ٍأ يكمي ى
كف الط ىع ى
ًً
يف) كىذا ىك الجسد بعينو في ىذيف الكجييف ؛ َّ
ألف الجسد يعني
ىك يانكا ىخالد ى
ص ّْكر عمى شكمو .
جسد اإلنساف  ،اك الحيكاف  ،حيِّا كاف أـ ميتنا  ،أك ما ي
كجعمكا الجسد في الكجو الثالث بمعنى الشيطاف في قكلو تعالى :
ً ً
أيضا في
اب) كىذا ما جاء ن
اف ىكأىٍلقى ٍي ىنا ىعمىى يك ٍرسيّْو ىج ىس ندا ثيَّـ أ ىىن ى
ىكلىقى ٍد فىتىَّنا يسمى ٍي ىم ى
كتب التفسير  ،لكف مف دكف تعيينو  ،أك الجزـ بصحتو ؛ َّ
ألف القكؿ بيذا
الكجو استند إلى اإلسرائيميات التي شاعت فييا الخرافات كالطعف باألنبياء ،

قاؿ ابف كثير (( :كقاؿ ابف أبي نجيح عف مجاىد في قكلو تبارؾ كتعالى :
(كأىٍلقى ٍي ىنا عمىى يكرًسي ً
شيطانا  ،يقاؿ لو آصؼ  ،فقاؿ لو سميماف :
ّْو ىج ىس ندا) قاؿ
ن
ى
ٍ
ى
كيؼ تفتنكف الناس ؟ قاؿ  :أرني خاتمؾ  ،فمما أعطاه ٌإياه نبذه آصؼ في
البحر  ،فساح سميماف عميو السبلـ  ،كذىب ممكو  ،كقعد آصؼ عمى

كرسيو  ...قاؿ  :فكاف سميماف عميو الصبلة كالسبلـ يستطعـ  ،فيقكؿ :

يكما حكتنا  ،ففتح بطنو
أتعرفكني ؟ أطعمكني أنا سميماف  ،حتى أعطتو امرأة ن
فار  ،كأرل
كفر آصؼ فدخؿ البحر ِّا
فكجد خاتمو في بطنو فرجع إليو ممكو َّ ،
ىذه كمٌيا مف اإلسرائيميات  ،كمف أنكرىا ما قالو  ...عف سعيد بف جبير عف
ابف عباس رضي ا﵀ عنيما في قكلو تعالى ( :كأىٍلقىٍي ىنا عمىى يكرًسي ً
ّْو ىج ىس ندا ثيَّـ
ى
ٍ
ى
اب) قاؿ  :أراد سميماف عميو السبلـ أف يدخؿ الخبلء فأعطى الجرادة خاتمو
أ ىىن ى

(ُ ) المف ػ ػػردات ص ٖٗ ٗٗ-كينظ ػ ػػر  :عم ػ ػػدة الحف ػ ػػاظ ُ ِّٔ/كبص ػ ػػائر ذكم التمييػػ ػػز
ِّّٖ/
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 ،ككانت الجرادة امرأتو  ،ككانت أحب نسائو إليو  ،فجاء الشيطاف في صكرة

فمما لبسو دانت لو اإلنس
سميماف  ،فقاؿ ليا  :ىاتي خاتمي فأعطتو ٌإياه َّ ،
ك ُّ
فمما خرج سميماف عميو السبلـ مف الخبلء  ،قاؿ ليا :
الجف كالشياطيف َّ ،

ىاتي خاتمي  ،قالت  :قد أعطيتو سميماف  ،قاؿ  :أنا سميماف  ،قالت :
أحدا يقكؿ لو  :أنا سميماف إالَّ َّ
كذبو ،
كذبت ما أنت بسميماف  ،فجعؿ ال يأتي ن
ى

فمما رأل ذلؾ سميماف عرؼ َّأنو مف
حتى جعؿ الصبياف يرمكنو بالحجارة َّ ،
فمما أراد ا﵀ تبارؾ
أمر ا﵀ سبحانو  ،قاؿ  :كقاـ الشيطاف يحكـ بيف الناس َّ ،
كتعالى أف َّ
يرد عمى سميماف سمطانو ألقى في قمكب الناس إنكار ذلؾ

الشيطاف  ،قاؿ  :فأرسمكا إلى نساء سميماف  ،فقالكا َّ
أتنكرف مف سميماف
ليف :
ى
قمف  :نعـ إنَّو يأتينا كنحف حيض  ،كما كاف يأتينا قبؿ ذلؾ ...
ن
شيئا ؟ ى
قكم َّ ،
كلكف الظاىر َّأنو َّإنما تمقاه
كاسناده إلى ابف عباس رضي ا﵀ عنيما ّّ

ابف عباس رضي ا﵀ عنو إف َّ
صح عنو مف أىؿ الكتاب  ،كفييـ طائفة ال
يعتقدكف نبكة سميماف عميو الصبلة كالسبلـ  ،فالظاىر َّأنيـ يكذبكف عميو ؛
كليذا كاف في السياؽ منكرات))

(ٔ)

كقاؿ الشككاني (( :قاؿ أكثر المفسريف :

ىذا الجسد الذم ألقاه ا﵀ عمى كرسي سميماف  ،ىك شيطاف اسمو صخر ،

متمردا عميو غير داخؿ في طاعتو  ،ألقى ا﵀ شبو سميماف عميو  ،كما
ككاف
ن
زاؿ يحتاؿ عميو حتى ظفر بخاتـ سميماف  ،كذلؾ عند دخكؿ سميماف الكنيؼ

؛ َّ
ألنو كاف يمقيو إذا دخؿ الكنيؼ  ،فجاء صخر في صكرة سميماف  ،فأخذ
الخاتـ مف امرأة مف نساء سميماف  ،فقعد عمى سرير سميماف  ،كأقاـ أربعيف

يكما عمى ممكو كسميماف ىارب  ،كقاؿ مجاىد َّ :
شيطانا قاؿ لو سميماف :
إف
ن
ن
كيؼ تفتنكف الناس ؟ قاؿ  :أرني خاتمؾ أخبرؾ  ،فمما أعطاه إياه نبذه في

البحر  ،فذىب ممكو  ،كقعد الشيطاف عمى كرسيّْو  ...ككاف سميماف يستطعـ
(ُ ) تفسير القرآف العظيـ ُٕٓ-ْٗ/
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(أم  :يطمب مف الناس الطعاـ) فيقكؿ  :أتعرفكني ؟ أطعمكني  ،فيكذبكه ،

يكما حكتنا  ،فشؽ بطنو  ،فكجد خاتمو في بطنو
(كيضربكه) حتى أعطتو امرأة ن
اب) أم  :رجع إلى ممكو بعد
 ،فرجع إليو ممكو ،كىك معنى قكلو ( :ثيَّـ أ ىىن ى
يكما  ...كأخرج ابف جرير كابف المنذر كابف أبي حاتـ عف ابف عباس
أربعيف ن
في قكلو تعالى ( :كأىٍلقىٍي ىنا عمىى يكرًسي ً
ّْو ىج ىس ندا) قاؿ  :صخر ّْ
الجني تمثَّؿ عمى
ى
ٍ
ى
كرسيّْو عمى صكرتو))(ٔ) كمف المعمكـ َّ
نسب إلى ابف عباس
أف الركايات التي تي ى
رضي ا﵀  ،شأنيا شأف األحاديث النبكية  ،منيا الصحيحة  ،كمنيا
المكضكعة  ،كقد َّ
رد المحققكف مف المفسريف ىذا الكجو عمى القائميف بو ،
كما استند إليو مف األباطيؿ مف عدة كجكه منيا :

((األكؿ َّ :
أف الشيطاف لك قدر عمى أف يتشبَّو في الصكرة كالخمقة

باألنبياء  ،فحينئذ ال يبقى اعتماد عمى شيء مف ذلؾ  ...كذلؾ يبطؿ الديف

بالكمية

الثاني َّ :
نبي ا﵀ سميماف بمثؿ ىذه
أف الشيطاف لك قدر أف يعامؿ َّ
(ٕ)
المعاممة  ،لكجب أف يقدر عمى مثميا مع جميع األنبياء))
فأىؿ التحقيؽ استبعدكا تفسير الجسد بمعنى الشيطاف في قكلو
تعالى ( :كأىٍلقى ٍي ىنا عمىى يكرًسي ً
ّْو ىج ىس ندا) كفسَّركه عمى َّأنو يعني الجسد بعينو ،
ى
ٍ
ى
َّ
كذكركا َّ
ألطكفف الميمة
أف ((أظير ما قيؿ في فتنتو عميو السبلـ َّأنو قاؿ :
عمى سبعيف امرأة  ،تأتي كؿ كاحدة بفارس يجاىد في سبيؿ ا﵀ تعالى  ،كلـ

عمييف  ،فمـ تحمؿ ٌإال امرأة  ،كجاءت بً ّْ
َّ
شؽ رجؿ
يقؿ  :إف شاء ا﵀  ،فطاؼ

فكالذم
 ،كقد ركل ذلؾ الشيخاف كغيرىما عف أبي ىريرة مر ن
فكعا  ،كفيو  :ى
فرسانا  ،لكف الذم في
نفس محمد بيده  ،لك قاؿ  :إف شاء ا﵀ لجاىدكا
ن
(ُ ) فتح القدير ُْْٓ-َْٓ/
(ِ ) المباب في عمكـ الكتاب البف عادؿ الدمشقي ُُِْٔ-َِْ/
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صحيح البخارم  :أربعيف  ،بدؿ سبعيف  ،ك َّ
أف الممؾ قاؿ لو  :قؿ إف شاء ا﵀

ػ فمـ يقؿ  ،كغايتو ترؾ األكلى فميس بذنب  ،كاف َّ
ذنبا ،
عده عميو السبلـ ن
فالمراد بالجسد ذلؾ الشؽ الذم يكلًد لو  ،كمعنى إلقائو عمى كرسيو كضع
القابمة لو عميو ليراه))

(ٔ)

فالمراد إذف مف الجسد الجسد بعينو

فأىؿ الكجكه لـ يعينكا القكؿ الذم أثبتو أىؿ التحقيؽ  ،بؿ آثركا عميو

الكجو الذم استند إلى ما جاء في كتب الييكد التي كثر فييا االنتقاص مف
سيرة األنبياء بركايات كاذبة  ،كترككا تحرم الحقيقة كالصكاب  ،كؿ ذلؾ مف

أجؿ اختبلؽ الكجكه .

كجعؿ الفيركزآبادم الجسد في الكجو الرابع بمعنى البدف في قكلو
َّ
ًً
يف)
(ك ىما ىج ىعٍم ىن ي
اـ ىك ىما ىك يانكا ىخالد ى
اى ٍـ ىج ىس ندا ال ىي ٍأ يكمي ى
كف الط ىع ى
تعالى  :ى
الجسد والبدف  :قاؿ ابف فارس (( :الباء كالداؿ كالنكف أصؿ كاحد ،

كىك الشخص دكف ىشكاه  ،ك ىشكاه  :أطرافو  ،يقاؿ  :ىذا بدف اإلنساف ،
سميت كذلؾ ؛ َّ
ألنيـ
كالجمع األبداف  ،ككذلؾ البدنة التي تييدل لمبيت  ،قالكا ّْ

البدف ؛ َّ
ألنيا تضـ البدف))
كانكا يستسمنكنيا ...كتي َّ
سمى الدرعي
ى
اعتبار بعظـ الجثة  ،كالجسد
نا
((الب ىدف  :الجسد  ،لكف البدف يقاؿ
الراغب  :ى
اعتبار بالمكف  ،كمنو قيؿ  :ثكب يمجسَّد  ،كمنو قيؿ  :امرأة بادف كبديف
نا
يقاؿ
(ٕ )

كقاؿ

سمى الدرع ىب ىد ىنة ؛
الب ىد ىنة بذلؾ لسمنيا  ...فقد يي َّ
 ،عظيمة البدف  ،كسميت ى
(ٗ )
لككنيا عمى البدف)) (ٖ ) ((كالبدف مف الجسد ما سكل الرأس ك َّ
الشكل))

(ُ ) ركح المعاني لآللكسي ُِ َُٗ/كينظر  :المباب في عمكـ الكتاب ُُِْٔ/
(ِ ) مقاييس المغة ص ٕٗ
(ّ ) المفردات ص ْْْٓ-
(ْ ) لساف العرب َِْ/
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الر ٍجبلف كاليداف ((كالبدف مف الم ً
ك َّ
نكب إلى األٍلية))
الشكل  :األطراؼ ّْ :
ى
كقاؿ العسكرم في ((الفرؽ بيف الجسد كالبدف َّ
أف البدف ىك ما عبل مف جسد
(ٔ )

الصرة ىب ىدف ؛
اإلنساف ؛ كليذا يقاؿ لمدرع القصير الذم يمبس الصدر إلى
َّ
َّ
ألنو يقع عمى البدف  ،كجسـ اإلنساف كمٌو جسد  ،كالشاىد َّأنو يقاؿ لمف قي ًطع
بعض أطرافو َّ :إنو قي ًطع شيء مف جسده  ،كال يقاؿ  :شيء مف بدنو  ،كاف

كلما كاف البدف ىك أعمى الجسد كأغمظو  ،قيؿ لمف غمظ
قيؿ فعمى يب ٍعد َّ ...
سمنة لمنحر  ،ثـ كثر
الم َّ
مف السمف  :قد ىب ىد ىف  ،كىك بديف  ،ك ي
الب ٍد يف  :اإلبؿ ي
ذلؾ حتى يس ّْمي ما ييتَّخذ لمنحر ٌ :ب ىدنة  ،سمينة كانت أك ىزيمة))(ٕ) فالفرؽ
ظاىر بيف الجسد كالبدف  ،فجع يؿ الفيركزآبادم الجسد بمعنى البدف في الشاىد
المذككر تحريؼ ظاىر  ،كالجدير بالذكر َّ
أف الفيركزآبادم الذم جعؿ الجسد
(ٖ)
فرؽ ىك نفسو بينيما في باب
في باب الجيـ  ،بمعنى البدف في البصائر َّ

الداؿ كفي البصائر نفسيا  ،فقاؿ (( :بصيرة في البدف  ،كىك مف الجسد  :ما

سكل الرأس ك َّ
الشكل  ...كقيؿ في الفرؽ بيف البدف كالجسد َّ :
إف البدف يقاؿ
(ٗ)

((الب ىدف
كقاؿ في قامكسو  :ى

اعتبار بالمكف))
نا
اعتبار بعظـ الجثة  ،كالجسد
نا
(٘)
محركة  ،مف الجسد  :ما سكل الرأس ك َّ
الشكل))

أجمع أىؿ التفسير كأىؿ المغة عمى َّ
اى ٍـ
(ك ىما ىج ىعٍم ىن ي
أف قكلو تعالى  :ى
َّ
ًً
يف) معناه  :كما جعمناىـ ذكم أجساد
اـ ىك ىما ىك يانكا ىخالد ى
ىج ىس ندا ال ىي ٍأ يكمي ى
كف الط ىع ى
َّ
اؿ ىى ىذا َّ ً
ٌإال ليأكمكا الطعاـ  ،كذلؾ أنَّيـ قالكا ( :م ً
اـ ىكىي ٍم ًشي
ى
الر يسكؿ ىي ٍأ يك يؿ الط ىع ى
(ُ ) تاج العركس ُّّّْ/
(ِ ) الفركؽ المغكية ص َُٖ
(ّ ) ينظر  :بصائر ذكم التمييز ِِّٖ/
(ْ ) بصائر ذكم التمييزِِِّ/
(ٓ ) تاج العركس ّْ ُّّ/كبلـ الفيركزآبادم المكتكب بالمكف األحمر
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ً
األسكا ً
ؽ){الفرقاف  }ٕ :فأعمميـ ا﵀ َّ
أف الرسؿ أجمعيف يأكمكف الطعاـ ،
في ٍ ى

ك َّأنيـ يمكتكف  ،ذلؾ َّ
أف العرب إذا جاءت بيف كبلميف بجحديف كاف الكبلـ
جسدا ليأكمكا الطعاـ  ،كىذا ُّ
يدؿ عمى
إخبار  ،كمعنى اآلية َّ :إنما جعمناىـ
نا
ن
(ٔ)

أف ذكم األجساد يأكمكف الطعاـ  ،ك َّ
َّ
أف المبلئكة ركحانيكف ال يأكمكف الطعاـ

كأنت ترل َّ
أف الجسد بداللتو المذككرة ىك المبلئـ كالمكافؽ مف دكف

البدف لمعنى اآلية كمضمكنيا كسياقيا ؛ َّ
ألف اإلنساف ال يأكؿ كال يعيش مف

دكف رأس ؛ لذلؾ َّ
بأنيـ يأكمكف الطعاـ
أف ا﵀ تعالى ذكره َّ
لما كصؼ الرسؿ ٌ
كصفيـ َّ
بأنيـ جسد  ،الذم يعني جسـ اإلنساف كمو برأسو كبدنو كأطرافو  ،كلـ
يكصفيـ َّ
بأنيـ بدف  ،الذم يعني جسـ اإلنساف مف دكف رأسو كأطرافو  ،لذلؾ

بدءا بتفسير مفاتؿ المتكفى َُٓق
لـ أجد في كتب التفسير ن

(ٕ )

كانتياء

(ُ ) ينظػػر  :تفسػػير مقاتػػؿ ِ ّّٓ/كمعػػاني الق ػرآف لمف ػراء ُُِِ/كتفسػػير غريػػب الق ػرآف

البف قتيبة ص ِْٖ كجامع البياف لمطبرم ُٕ ٗ/كمعاني القػرآف كاع اربػو لمزجػاج ُِّّ/

كتيػػذيب المغػػة لؤلزىػػرم ُ َِٔ/كالكسػػيط لمكاحػػدم ّ ُِّ/كلسػػاف العػػرب ّ ُْٓ/كركح
المعاني لآللكسي ُْٗ/
(ِ ) مبلحظة تتعمؽ بتفسير مقاتؿ تحقيؽ أحمد فريد  ،الطبعة األكلى  ،دار الكتب
العممية  ،بيركت لبناف ََِّـ=ُِْْق :عند رجكعي إلى تفسير المفسريف لقكلو
َّ
ًً
كجدت
يف){األنبياء }ٖ :
ي
(ك ىما ىج ىع ٍمىن ي
كف الط ىع ىاـ ىك ىما ىك يانكا ىخالد ى
اى ٍـ ىج ىس ندا ال ىي ٍأ يكمي ى
تعالى  :ى
مقات ؿ يقكؿ في تفسيره ما نصو (( :قاؿ أبك محمد  :قاؿ أبك العباس ثعمب  :قاؿ الفراء :
اى ٍـ ىج ىس ندا) إالَّ ليأكمكا الطعاـ)) تفسير مقاتؿ ِ ّّٓ-ِّٓ/كينظر  :معاني
(ك ىما ىج ىع ٍمىن ي
ى
القرآف لمفراء ِ ُُِ/كىذا ال يصح كال يعقؿ أف يككف كبلـ مقاتؿ ؛ َّ
ألف صاحب التفسير
متكفى َُٓق  ،كالفراء  :كالدتو ُْْق ككفاتو َِٕق  ،كثعمب  :كالدتو ََِق ككفاتو

َِٗق ينظر  :نزىة األلبَّاء ص ُٖ ْٖ-كص ُّٕ ُٕٔ-كالذم حممني عمى ذكر ىذه
المبلحظة ّْأني لـ أجد المحقؽ في اليامش يعمؽ عمى ىذا النص المذككر في تفسير مقاتؿ

 ،كمف المؤكد َّأنو ليس مف كبلمو  ،كقد يككف مف كبلـ الراكم  ،فكاف مف الكاجب عمى
المحقؽ أف يحذؼ النص أك أف يبيّْف مصدره  ،أك ينبّْو عميو .
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بتفسير ركح المعاني لآللكسي المتكفىَُِٕق مف ذكر أك نقؿ َّ
أف الجسد

ىنا يعني البدف ٌإال الفيركزآبادم  ،كال أدرم ما المسكغ المغكم  ،أك الداللي ،
أم مسكغ آخر  ،يمكف أف يككف قد استند إليو في جعؿ
أك التفسيرم  ،أك ٌ
َّ
اـ
(ك ىما ىج ىعٍم ىن ي
اى ٍـ ىج ىس ندا ال ىي ٍأ يكمي ى
كف الط ىع ى
الجسد بمعنى البدف في قكلو تعالى  :ى
ًً
تحرم الصكاب كالدقة في
يف) ؟؟؟!!! ال
شيء  ،سكل عدـ ّْ
ىك ىما ىك يانكا ىخالد ى
ى

التفسير .

-ٙالحدود  :كاف لفظ الحدكد أحد األلقاظ التي اختمقت بطريقة

تحرم الصكاب في
اإلضافة  ،كىي ىنا أحد األلفاظ التي اختيمقت بطريقة عدـ ٌ
التفسير  ،فقد قاؿ الحيرم في باب الحدكد (( :باب الحدكد عمى ثبلثة أكجو :
أحدىا  :المعاصي  ،كقكلو تعالى ( :تًٍم ىؾ ح يد ي ً
كىا ىك ىمف
كد المٌو فىبلى تى ٍعتى يد ى
ي
َّ ً
َّ ً
ً
يتىع َّد ح يد ى ً
يما
ى ى ي
كد المٌو فىأ ٍيكلىػئ ىؾ يى يـ الظال يم ى
كف){البقرة  }ِِٗ :كقكلو تعالى ( :أىال ييق ى
كد المٌ ًو){البقرة  }ِِٗ :نظيرىا في النساء  ،كالطبلؽ
يح يد ى
ىنز ىؿ
كد ىما أ ى
ىج ىد ير أىالَّ ىي ٍعمى يمكٍا يح يد ى
(كأ ٍ
الثالث  :الف ارئض  ،كقكلو تعالى  :ى
(ٔ)
ً
ً
ًً
يـ){التكبة ))}ٕٗ :
يـ ىحك ه
المٌوي ىعمىى ىر يسكلو ىكالمٌوي ىعم ه
قاؿ المحقؽ  :كذا باألصؿ  ،كلـ يأت بالكجو الثاني  ،بؿ أتى بالكجو
الثالث مباشرة  ،فمع ٌؿ الكجو الثاني سقط مف الناسخ  ،كا﵀ أعمـ
جعؿ الحيرم الحدكد بمعنى المعاصي في قكلو تعالى في سكرة البقرة
َّ ً
ً
كد المٌ ًو فىبلى تىعتى يدكىا كمف يتىع َّد ح يد ى ً
كف) كفي
(تًٍم ىؾ يح يد ي
ٍ ى ىى ى ى ي
كد المٌو فىأ ٍيكلىػئ ىؾ يى يـ الظال يم ى
ً
ً
قكلو تعالى في سكرة النساء ( :تًٍم ىؾ ح يد ي ً
كد المٌو ىك ىمف ييط ًع المٌوى ىكىر يسكلىوي يي ٍدخٍموي
ي
ً
ً
ات تى ٍج ًرم ًمف تى ٍحتًيا األ ٍىنيار ىخالًًد ً
جَّن و
يـ {ُّ} ىك ىمف
ى
ى
ىي
ى
يف فييىا ىكىذل ىؾ اٍلفى ٍكيز اٍل ىعظ ي
ىي ٍع ً
اب
كدهي يي ٍد ًخٍموي ىن نا
ص المٌوى ىكىر يسكلىوي ىكىيتى ىع َّد يح يد ى
ار ىخالً ندا ًفييىا ىكلىوي ىع ىذ ه

(ُ ) كجكه القرآف ص ُُّْٕٕ-
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كد
(كتًٍم ىؾ يح يد ي
ُّم ًي ه
يف){النساء  }ُْ-ُّ :كفي قكلو تعالى في سكرة الطبلؽ  :ى
ث ىب ٍع ىد ىذًل ىؾ
كد المَّ ًو فىقى ٍد ى
ظمى ىـ ىن ٍف ىسوي ال تى ٍد ًرم لى ىع َّؿ المَّوى يي ٍحًد ي
المَّ ًو ىك ىمف ىيتى ىع َّد يح يد ى
أ ٍىم نرا){الطبلؽ  }ُ :كالحدكد مضافة إلى ا﵀ سبحانو كمنسكبة إليو  ،فيككف
كد المَّ ًو) مف باب إضافة
(كتًٍم ىؾ يح يد ي
التركيب اإلضافي في قكلو تعالى  :ى
تسنى لمحيرم بمقتضى ىذه
المصدر إلى فاعمو  ،ال إلى مفعكلو  ،فكيؼ ٌ
اإلضافة أف يجعؿ الحدكد في ىذه اآليات بمعنى المعاصي ؟! ككيؼ َّ
تسنى
كد المٌ ًو) بتقدير  :تمؾ معاصي ا﵀ ؟!
لو أف يجعؿ قكلو تعالى ( :تًٍم ىؾ يح يد ي
و
معاص ؟! أل َّنو يقاؿ  :تمؾ معاصي الشيطاف  ،أك تمؾ معاصي
فيؿ ﵀
الفاجريف  ،كال يقاؿ  :تمؾ معاصي ا﵀ ؛ لذلؾ لـ أجد في كتب المغة كال في
كتب التفسير مف قاؿ بيذا الكجو أك نقمو عف أحد  ،فجعؿ الحدكد بمعنى

المعاصي لـ يقؼ عند ّْ
حد التحريؼ فحسب  ،بؿ تجاكزه إلى جعؿ المفظ

يصح مراده كتقديره .
بالمعنى الذم ال ييعقؿ  ،كال
ٌ
كجعؿ الحدكد في الكجو الثاني بمعنى الفرائض في قكلو تعالى :
ً
ً
ًً
يـ) كالفرائض
كد ىما أ ى
ىج ىد ير أىالَّ ىي ٍعمى يمكٍا يح يد ى
(كأ ٍ
يـ ىحك ه
ىنز ىؿ المٌوي ىعمىى ىر يسكلو ىكالمٌوي ىعم ه
ى
مرادؼ لمحدكد  ،كالمراد بالحدكد في ىذه اآليات ((األكامر كالنكاىي  ،كىي

المعالـ بيف الحؽ كالباطؿ  ،كالطاعة كالمعصية)) كعدـ تجاكزىا(ٔ)أم َّ :أنيا
تعني الحدكد بعينيا  ،كىك الفصؿ كالمنع بيف الشيئيف  ،كعدـ اختبلطيما

أيضا بيذا المعنى في الكجو اآلخر ال
كتجاكز أحدىما إلى اآلخر  ،كىي ن
ىنز ىؿ المٌوي ىعمىى
كد ىما أ ى
ىج ىد ير أىالَّ ىي ٍعمى يمكٍا يح يد ى
(كأ ٍ
بمعنى الفرائض في قكلو تعالى  :ى
ً
ً
ًً
يـ) ((ك ُّ
أشد  ،كأجدر اسما تفضيؿ  ،كلـ يذكر معيما ما
يـ ىحك ه
ىر يسكلو ىكالمٌوي ىعم ه
ُّ
َّ
مفضؿ عميو  ،فيجكز أف يككنا عمى ظاىرىما  ،فيككف المفضؿ
يدؿ عمى
عميو أىؿ الحضر  ،أم  :كفار كمنافقي المدينة  ،كىذا ىك الذم تكاطأ عميو

(ُ ) المحرر الكجيز َُّٖ/
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جميع المفسريف  ،كازديادىـ في الكفر كالنفاؽ بالنسبة لكفار كمنافقي المدينة

 ،كىذا االزدياد راجع إلى تمكف الكصفيف مف نفكسيـ  ...كذلؾ َّ
أف غمظ

كنفكر  ،أال تعمـ َّ
أف ذا
نا
القمكب كجبلفة الطبع تزيد النفكس السيئة كحشة
لما رأل النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ
الخكيصرة التميمي  ،ككاف يدعي اإلسبلـ َّ

أعطى األقرع بف حابس كمف معو مف صناديد العرب مف ذىب قى ىس ىمو  ،قاؿ
ذك الخكيصرة مكاجينا النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ  :أعدؿ  ،فقاؿ لو النبي :
كمف يعدؿ إف لـ أعدؿ ؟! َّ
فإف األعراب لنشأتيـ في البادية كانكا بعداء
كيحؾ ى
عف مخالطة أىؿ العقكؿ المستقيمة  ،ككانت أذىانيـ أبعد عف معرفة الحقائؽ

كأمؤل باألكىاـ  ...كأجيؿ بأمكر الديانة  ،كما بو تيذيب النفكس  ،كىـ
سمكا في
لتكارثيـ أخبلؽ أسبلفيـ  ،كبعدىـ عف التطكرات المدنية التي تؤثّْر ِّ

تقانا في كضع األشياء في مكاضعيا  ،كحكمة تقميدية
النفكس البشرية  ،كا ن
تتدرج باألزماف  ،يككنكف أقرب سيرة بالتكحش  ،كأكثر غمظة في المعاممة ،
َّ

ذر
كأضيع لمتراث العممي كالخمقي  ،كلذلؾ قاؿ عثماف رضي ا﵀ عنو ألبي ى
تد أعرابيِّا  ...كالحدكد :
َّ
لما عزـ عمى سكنى الربذة  :تعيَّد المدينة كيبل ال تر ٌ

المقادير كالفكاصؿ بيف األشياء  ،كالمعنى َّ :أنيـ ال يعممكف فكاصؿ األحكاـ
 ،كضكابط تمييز متشابييا  ،كىك المعبَّر عنو في اصطبلح العمماء بالتحقيؽ
أك بالحكمة بمعرفة حقائؽ األشياء عمى ما ىي عميو  ،فزيادة قيد (عمى ما
(ٔ)

ىي عميو) لمداللة عمى التمييز بيف المختمطات كالمتشابيات كالخفيات))

فالحدكد ال تعني الفرائض ؛ َّ
ألف الفرائض معمكمة ال إشكاؿ فييا كال ييختمٌؼ
فييا  ،يعرفيا أىؿ البدك كالحضر  ،كاَّنما أراد بالحدكد الحدكد الفاصمة بيف
ألف المقصكد بيا ما ينتيي إليو ُّ
الحؽ كالباطؿ ؛ َّ
حد اإليماف  ،كما ينتيي إليو

حد الكفر  ،فتككف ىناؾ حدكد مشتركة بينيما  ،فالفصؿ بينيما كعدـ تجاكز
ٌ
(ُ ) التحرير كالتنكير َُُٖٕ-ُٖٔ/
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أحدىما إلى اآلخر  ،يحتاج إلى عمـ كفقو كفطنة  ،كىذه األمكر متكافرة لدل

أىؿ الحضر مف دكف أىؿ البدك  ،كالمعنى َّأنو مف األجدر باألعراب أف ال
لئبل تمتبس عمييـ أمكرىا  ،فيخمطكا بيف الحؽ
يقتربكا مف ىذه الحدكد ٌ ،
كالباطؿ  ،كبيف الكفر كاإليماف  ،كبيف ما ىك يجكز  ،كبيف ما ىك ال يجكز.

كالكجياف المذككراف مختمقاف  ،فاألكؿ اختمقو الحيرم بالتفسير

الخاطئ  ،كاختمؽ الثاني بجعؿ الحدكد بمعنى مرادفيا

-ٚالحمد  :ذكر أىؿ الكجكه َّ
أف الحمد في القرآف الكريـ عمى سبعة

أكجو :

األكؿ  :المدح  ،كقكلو تعالى  ( :ىكيق ًؿ اٍل ىح ٍم يد لًمٌ ًو الًَّذم لى ٍـ ىيتَّ ًخ ٍذ
ىكلى ندا){اإلسراء }ُُُ :
ؾ
ّْح بً ىح ٍمًد ى
الثاني  :الحمد يعني األمر  ،كقكلو تعالى  ( :ىكىن ٍح يف ين ىسب ي
ىكينقى ّْد يس لى ىؾ){البقرة  }َّ :أم  :نسبح بأمرؾ  ،كقكلو تعالى  ( :ىي ٍكىـ ىي ٍد يعك يك ٍـ
ًً
كف إًف لَّبًثٍتي ٍـ إًالَّ ىقمًيبلن){اإلسراء  }ِٓ :أم  :بأمره
كف بً ىح ٍمده ىكتىظينُّ ى
فىتى ٍستى ًج ييب ى
ّْح بًحمًد رب ى ً
كـ){الطكر }ْٖ :
ّْؾ ح ى
كقكلو تعالى  ( :ىك ىسب ٍ ى ٍ ى
يف تىقي ي
الثالث  :الحمد يعني َّ
المنة  ،كقكلو تعالى  ( :ىكقىاليكا اٍل ىح ٍم يد لًمَّ ًو الًَّذم
ص ىدقىىنا ىك ٍع ىدهي){الزمر }ْٕ :
ى

الرابع  :الحمد يعني القكؿ كما قاؿ الحيرم  ،أك الثناء كالذكر كالمدح
ً
ُّكف أىف يي ٍح ىم يدكٍا بً ىما
 ،كما قاؿ الدامغاني كابف الجكزم  ،كقكلو تعالى َّ ( :كييحب ى
لى ٍـ ىي ٍف ىعميكٍا){آؿ عمراف  }ُٖٖ :أم  :بما تحبكف أف يقاؿ لكـ .
الخامس (( :الحمد يعني َّأنيا حاجة  ،كقكلو تعالى  ( :ىكلىوي اٍل ىح ٍم يد ًفي
ات كاألر ً ً ً
الس ً
كف){الركـ )ُ( ))}ُٖ :كجعؿ الدامغاني
يف تي ٍ
ظ ًي ير ى
ض ىك ىعشيِّا ىكح ى
َّم ىاك ى ٍ
ى
كابف الجكزم الحمد في ىذه اآلية بمعنى الصمكات
(ُ ) كجكه القرآف ص ُٔٓ .
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السادس  :الحمد يعني الشكر  ،كقكلو تعالى ( :اٍل ىح ٍم يد لمٌ ًو ىر ّْ
ب
ً
يف){الفاتحة }ِ :
اٍل ىعالىم ى
ؽ السَّماك ً
ات
السابع  :الثناء  ،كقكلو تعالى ( :اٍل ىح ٍم يد لًمٌ ًو الًَّذم ىخمى ى
ىى
ض){األنعاـ  }ُ :ىذا ما قالو الحيرم  ،كجعؿ الدامغاني كابف الجكزم
ىكاأل ٍىر ى
الحمد في ىذه اآلية بمعنى الشكر (ُ).

المدح  ،كما جاء في الكجو األكؿ  ،كالثناء كالذكر كالمدح  ،كما

نحب أف يقاؿ لنا  ،كما جاء في الكجو الرابع  ،كالثناء  ،كما جاء في الكجو
السابع  ،جميعيا قريبة مف معنى الحمد ؛ فتدخؿ في باب الترادؼ ال في باب

الكجكه

كجعمكا الحمد في الكجو الثاني بمعنى األمر في قكلو تعالى  ( :ىكىن ٍح يف
ً
كف بً ىح ٍمًد ًه)
ين ىسب ي
ّْح بً ىح ٍمد ىؾ ىكينقى ّْد يس لى ىؾ) كقكلو تعالى  ( :ىي ٍكىـ ىي ٍد يعك يك ٍـ فىتى ٍستى ًج ييب ى
ّْح بًحمًد رب ى ً
كـ) كالتقدير عندىـ  :كنحف نسبّْح
ّْؾ ح ى
كقكلو تعالى  ( :ىك ىسب ٍ ى ٍ ى
يف تىقي ي

بأمرؾ  ،فتستجيبكف بأمره  ،كسبح بأمر ربؾ  ،كما عبلقة الحمد باألمر ؟!

((أما قكلو تعالى  ( :ىكن ٍح يف
قاؿ الطبرم في تفسير الشاىد األكؿ َّ :
ّْح بً ىح ٍمًد ىؾ) ف َّإنو يعني َّ :إنا نعظمؾ بالحمد لؾ كالشكر  ،كما قاؿ جؿ
ين ىسب ي
ّْؾ){النصر  }ّ :ككؿ ذكر عند العرب فتسبيح
ّْح بً ىح ٍمًد ىرب ى
ثناؤه ( :فى ىسب ٍ
كصبلة))(ِ) كقاؿ القرطبي (( :قكلو تعالى ( :بً ىح ٍمًد ىؾ) أم  :كبحمدؾ نخمط
التسبيح بالحمد كنصمو بو  ،كالحمد  :الثناء))(ّ) فالمراد مف الحمد الثناء ﵀
تعالى

(ُ ) ينظػ ػػر  :كجػ ػػكه الق ػ ػرآف لمحيػ ػػرم ص ُٓٓ ُٓٔ-كالكجػ ػػكه كالنظػ ػػائر لم ػ ػػدامغاني ص
ُُٕٕٓٔ-كنزىة األعيف ص َُِ.َُّ-
(ِ ) جامع البياف ُ.ِِْ-َِْ/
(ّ ) الجامع ألحكاـ القرآف ُ.. ُِِ/
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كقاؿ في تفسير الشاىد الثاني (( :اختمؼ أىؿ التأكيؿ في معنى قكلو
كف بً ىح ٍمًد ًه) فقاؿ بعضيـ  :فتستجيبكف بأمره  ...كقاؿ
تعالى ( :فىتى ٍستى ًج ييب ى
آخركف  :معنى ذلؾ  :فتستجيبكف بمعرفتو كطاعتو  ،كأكلى األقكاؿ في ذلؾ

بالصكاب أف يقاؿ  :معناه  :فتستجيبكف ﵀ مف قبكركـ بقدرتو كدعائو ٌإياكـ ،
فعمت ذلؾ الفعؿ بحمد ا﵀ ،
ك﵀ الحمد في كؿ حاؿ  ،كما يقكؿ القائؿ :
ي
(ُ)

يعني  :﵀ الحمد عف كؿ ما فعمتيو))
كف بً ىح ٍمًد ًه) تجيبكف بحمده  ،قاؿ سعيد
كقاؿ الكاحدم ((( :فىتى ٍستى ًج ييب ى
بف جبير  :يخرجكف مف قبكرىـ كيقكلكف  :سبحانؾ كبحمدؾ  ،كال ينفعيـ

في ذلؾ اليكـ ؛ َّ
ألنيـ حمدكا حيف ال ينفعيـ الحمد))

(ِ)

كىا ىك ابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة جعؿ الحمد بمعنى األمر
كف بً ىح ٍمًد ًه)(ّ) قاؿ في تفسير ىذه اآلية
في قكلو تعالى  ( :ىي ٍكىـ ىي ٍد يعك يك ٍـ فىتى ٍستى ًج ييب ى
نفسيا  :كفي معنى (بً ىح ٍمًد ًه) أربعة أقكاؿ :
أحدىا  :بأمره .

كالثاني  :يخرجكف مف القبكر كىـ يقكلكف  :سبحانؾ كبحمدؾ .
كالثالث َّ :
أف معنى (بً ىح ٍمًد ًه) بمعرفتو كطاعتو .
(ْ)
كالرابع  :تجيبكف بحمد ا﵀ ال بأنفسكـ))

فما قالو ابف الجكزم في باب الكجكه أبطمو في باب التفسير ؛ َّ
ألف
الكجكه يجب أف تككف حقائؽ ثابتة ال ييختىمىؼ فييا  ،فإذا احتمؿ الكجو أكثر

(ُ ) جامع البياف ُ.ِِْ-َِْ/
(ِ ) الكسيط ّ. ُُِ/
(ّ ) ينظر  :نزىة األعيف ص َُّ.
(ْ ) زاد المسير ٓ. ّٓ-ّْ/
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مف معنى  ،كتعددت فيو األقكاؿ خرج مف باب الكجكه كدخؿ في باب التفسير

كالتأكيؿ .

كف
كقاؿ القرطبي (( :قاؿ ا﵀ تعالى  ( :ىي ٍكىـ ىي ٍد يعك يك ٍـ فىتى ٍستى ًج ييب ى
بً ىح ٍمًد ًه)  ...كقاؿ ابف عباس  :بأمره (ُ ) أم  :تقركف َّ
بأنو خالقكـ  ،كقاؿ
قتادة  :بمعرفتو كطاعتو  ،كقيؿ  :المعنى بقدرتو  ،كقيؿ  :بدعائو إياٌكـ ،
قالو عمماؤنا  ،كىك الصحيح ...فيقكمكف فيقكلكف  :سبحانؾ الميـ كبحمدؾ ،

كيختـ بالحمد  ،قاؿ ا﵀ تعالى ( :ىي ٍكىـ ىي ٍد يعك يك ٍـ
يكـ ييبدأ بالحمد ي
فيكـ القيامة ه
ً
فىتىستى ًجيب ً ً ً
ضي ىب ٍي ىنييـ بًاٍل ىح ّْ
يؿ اٍل ىح ٍم يد لًمَّ ًو ىر ّْ
ب
ؽ ىكًق ى
ٍ ي ى
كف ب ىح ٍمده) كقاؿ في آخره  ( :ىكقي ى
(ِ)
ً
يف){الزمر ))}ٕٓ :
اٍل ىعالىم ى
ّْح بًحمًد رب ى ً
يف
ّْؾ ح ى
كقاؿ الطبرم في تفسير الشاىد الثالث  ( :ىك ىسب ٍ ى ٍ ى
ّْؾ) اختمؼ أىؿ التأكيؿ في تأكيؿ ذلؾ
ّْح بً ىح ٍمًد ىرب ى
كـ) (( :قكلو تعالى  ( :ىك ىسب ٍ
تىقي ي
قمت مف نكمؾ فقؿ  :سبحاف ا﵀
 ،فقاؿ بعضيـ  :معنى ذلؾ  :إذا
ى
قمت إلى الصبلة المفركضة
كبحمده  ...كقاؿ بعضيـ  :بؿ معنى ذلؾ  :إذا ى

فقؿ  :سبحانؾ الميـ كبحمدؾ))

(ّ)

( ْ)

كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة جعؿ الحمد بمعنى األمر
ّْح بًحمًد رب ى ً
ّْح بً ىح ٍمًد
كـ) قاؿ في تفسيره  ((( :ىك ىسب ٍ
ّْؾ ح ى
في قكلو تعالى ( ىك ىسب ٍ ى ٍ ى
يف تىقي ي
رب ى ً
كـ) فيو ستة أقكاؿ :
ّْؾ ح ى
ى
يف تىقي ي
أحدىا ّْ :
صؿ ﵀ حيف تقكـ مف منامؾ قالو ابف عباس .

(ُ ) ضعيؼ ِّ
جدا  ،قكؿ المحقؽ في اليامش .
(ِ ) الجامع ألحكاـ القرآف َُ.ُٖٗ/
(ّ ) جامع البياف ِٕ. ْٕ/
(ْ ) ينظر  :نزىة األعيف ص َُّ.
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كالثاني  :قؿ  :سبحانؾ الميـ كبحمدؾ حيف تقكـ مف مجمسؾ  ،قالو

عطاء  ،كسعيد بف جبير  ،كمجاىد في آخريف .

كالثالث  :قؿ  :سبحانؾ الميـ كبحمدؾ كتبارؾ اسمؾ كتعالى جدؾ

كال إلو غيرؾ حيف تقكـ في الصبلة .

أسمـ .

قمت مف نكمؾ  ،قالو حساف بف عطية .
كالرابع  :سبّْح ا﵀ إذا ى
كالخامس ّْ :
قمت مف نكـ القائمة  ،قالو زيد بف
صؿ صبلة الظير إذا ى
كالسادس  :اذكر ا﵀ بمسانؾ حيف تقكـ مف فراشؾ إلى أف تدخؿ في
(ُ)

الصبلة  ،قالو ابف السائب))

إبطاال في باب
أيضا في باب الكجكه أبطمو
ن
فما قالو ابف الجكزم ن
كتأمؿ كيؼ َّأنو ذكر لمعنى الحمد ستة أقكاؿ في الزاد ليس مف
التفسير ٌ ،
بينيا القكؿ الذم عيَّنو في النزىة  ،فيؿ يشؾ أحد بعد ذلؾ في َّ
أف كتب
الكجكه باطمة ال يجكز االستناد إلييا .

ّْح بًحمًد رب ى ً
كـ) اختمؼ أىؿ في
ّْؾ ح ى
كقاؿ القرطبي  ((( :ىك ىسب ٍ ى ٍ ى
يف تىقي ي
ً
كـ) فقاؿ عكؼ بف مالؾ كابف مسعكد كعطاء كسعيد بف
تأكيؿ قكلو (ح ى
يف تىقي ي
جبير كسفياف الثكرم كأبك األحكص  :يسبح ا﵀ حيف يقكـ  ،فيقكؿ  :سبحاف

ثناء
خير
ا﵀ كبحمده  ،أك سبحانؾ الميـ كبحمدؾ  ،فإف كاف المجمس نا
ى
ازددت ن
خرجو الترمذم عف
ن
حسنا  ،كاف كاف غير ذلؾ كاف كفارة  ،كدليؿ ذلؾ ما أ ى
أبي ىريرة قاؿ  :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ  :مف جمس في مجمس
فكثر فيو لغطو  ،فقاؿ قبؿ أف يقكـ مف مجمسو  :سبحانؾ الميـ كبحمدؾ ،

(ُ ) زاد المسير ٕ.ِِٕ-ُِٕ/
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اشيد أف ال إلو ٌإال ا﵀  ،استغفرؾ كأتكب إليؾٌ ،إال غفر ا﵀ ما كاف في

مجمسو ذلؾ))

(ُ)

كجعمكا الحمد في الكجو الثالث بمعنى ً
المَّنة في قكلو تعالى  ( :ىكقىاليكا
ًَّ ً ًَّ
رجعت إلييا مف
ص ىدقىىنا ىك ٍع ىدهي) لـ أجد في كتب التفسير التي
ي
اٍل ىح ٍم يد لمو الذم ى
جعؿ الحمد في ىذه اآلية بمعنى المنة حتى ابف الجكزم نفسو  ،بؿ أبقكا
أما ً
المَّنة فقد قاؿ الراغب :
الحمد عمى معناه  ،كقد تقدـ تعريؼ الحمد َّ ،

((ك ً
المَّنة ّْ :
الن ٍعمة الثقيمة  ...فيقاؿ َّ :
مف فبلف عمى فبلف  :إذا أثقمو بالنعمة ،
ً
يف){آؿ عمراف ... }ُْٔ :
كعمى ذلؾ قكلو تعالى ( :لىقى ٍد ىم َّف المٌوي ىعمىى اٍل يمؤ ًمن ى
تمف عميو  ،كا﵀ سبحانو ُّ
كذلؾ ال يككف ٌإال ﵀)) (ِ) كالناس تحمد ا﵀ كال ُّ
يمف
أف نجعؿ الحمد بمعنى ً
عمى الناس كال يحمدىـ  ،فكيؼ يجكز َّ
المَّنة  ،كلكؿ
منيما مصدره كاتجاىو .

كجعمكا الحمد في الكجو الرابع بمعنى الثناء كالذكر كالمدح  ،أك
ً
ُّكف أىف يي ٍح ىم يدكٍا بً ىما لى ٍـ
بمعنى أف يقاؿ لو بما يحب في قكلو تعالى َّ ( :كييحب ى
ىي ٍف ىعميكٍا) كىذا ىك معناه أينما كرد في كتاب ا﵀ .
كجعؿ الحيرم الحمد في الكجو الخامس بمعنى حاجة في قكلو
ً
ً
تعالى ( :كلىو اٍلحم يد ًفي الس ً
األر ً
كف) كىذا
يف تي ٍ
ظ ًي ير ى
ض ىك ىعشيِّا ىكح ى
َّم ىاكات ىك ٍ
ى ي ىٍ
ى
يصح أف يككف المعنى  ،أك
الكجو لـ أجده في كتب التفسير  ،ككيؼ
ٌ
التقدير  :كلو الحاجة في السماكات كاألرض ؟! كقد جعؿ الدامغاني كابف
الجكزم الحمد في ىذه اآلية بمعنى الصبلة أك الصمكات الخمس  ،كىذا ما

جاء في كتب التفسير  ،كلك صح ىذا الكجو فإنَّو ما أريد البتة الصبلة

بمعناىا االصطبلحي  ،كانَّما أراد ما يككف فييا مف ألفاظ التسبيح كالحمد
(ُ ) الجامع ألحكاـ القرآف ُٕ ٔٔ/كالحديث ركاه الترمذم كالنسائي كصححو األلباني .
(ِ ) المفردات ص ْٓٗ .
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كالتمجيد كالتيميؿ كالتكبير  ،فالمصمي يذكر ىذا كمٌو في صبلتو  ،كمع ذلؾ

فيك كجو مختمىؽ ؛ َّ
سـ الحمد بالصبلة لتككف الصبلة
ألف القرآف الكريـ لـ يي ّْ
سمى الصبلة بالحمد لما ذكرناه .
كجينا لو  ،كاَّنما َّ

كجعمكا الحمد في الكجو السادس بمعنى الشكر في قكلو تعالى :
ً
(اٍل ىح ٍم يد لمٌ ًو ىر ّْ
يف){الفاتحة }ِ :
ب اٍل ىعالىم ى
فرؽ بينيما أىؿ المغة
الحمد والشكر  :كالشكر شيء مف الحمد  ،كقد َّ

قاؿ العسكرم (( :في الفرؽ بيف الشكر كالحمد َّ
أف الشكر ىك االعتراؼ
بالنعمة عمى جية التعظيـ لممنعـ  ،كالحمد  :الذكر بالجميؿ عمى جية

كيصح عمى النعمة كغير النعمة  ،كالشكر ال يصح ٌإال
التعظيـ المذككر بو ،
ٌ
عمى النعمة  ،كيجكز أف يحمد اإلنساف نفسو في أمكر جميمة يأتييا  ،كال
يجكز أف يشكرىا ؛ َّ
ألف الشكر يجرم مجرل قضاء الديف  ،كال يجكز أف
يككف لئلنساف عمى نفسو ديف  ،فاالعتماد في الشكر عمى ما تكجبو النعمة ،

مجاز ،
نا
كفي الحمد عمى ما تكجبو الحكمة  ...كيجكز في صفة ا﵀ شاكر
(ُ)
كالمراد أف يجازم عمى الطاعة جزاء الشاكريف عمى النعمة))

أخص
كقاؿ الراغب (( :الحمد ﵀ تعالى  :الثناء بالفضيمة  ،كىك
ٌ
مف المدح كأعـ مف الشكر َّ ،
فإف المدح يقاؿ فيما يككف مف اإلنساف باختياره

كمما يقاؿ منو كفيو بالتسخير  ،فقد ييمدح اإلنساف بطكؿ قامتو كصباحة
كجيو  ،كما ييمدح ببذؿ مالو كسخائو كعممو  ،كالحمد يككف في الثاني دكف

األكؿ  ،كالشكر ال يقاؿ ٌإال في مقابمة نعمة  ،فكؿ شكر حمد  ،كليس كؿ
(ِ)

حمدأ))
حمد نا
شكر  ،ككؿ حمد مدح  ،كليس كؿ مدح ن
((الحمد  :ثناء عمى المحمكد كيشاركو الشكر ٌ ،إال بينيما فرقنا  ،كىك َّ
أف
(ُ ) الفركؽ المغكية ص َٔ.
(ِ ) المفردات ص ُّٔ .
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كقاؿ ابف الجكزم :

الحمد قد يقع عمى سبيؿ االبتداء  ،كعمى سبيؿ الجزاء  ،كالشكر  :ال يككف
شكر  ،كنقيض
إالَّ في مقابمة النعمة  ،فكؿ شكر  :حمد  ،كليس كؿ حمد نا
(ُ)
الحمد الذـ  ،كنقيض الشكر  :الكفر))
ً
قاؿ الطبرم في تفسير الشاىد األكؿ ( :اٍل ىح ٍم يد لمٌ ًو ىر ّْ
يف)
ب اٍل ىعالىم ى
خالصا ﵀ جؿ ثناؤه  ...قاؿ ابف عباس :
((معنى ( :اٍل ىح ٍم يد لمٌ ًو) الشكر
ن
اٍل ىح ٍم يد لمٌ ًو  :ىك الشكر ﵀  ،كاالستخذاء ﵀  ،كاإلقرار بنعمتو كىدايتو كغير
ذلؾ  ...قاؿ  :كقد قيؿ َّ
إف قكؿ القائؿ  :الحمد ﵀  :ثناء عمى ا﵀ بأسمائو
كصفاتو الحسنى  ،كقكلو  :الشكر ﵀  :ثناء عميو بنعمو كأياديو))

(ِ )

كقاؿ

شكر لمصنيعة  ،كقد يككف ابتداء لمثناء عمى
الكاحدم (( :كالحمد  :قد يككف نا
الرجؿ  ،يقاؿ  :حمدتو عمى معركفو  ،كما يقاؿ  :شكرتو  ،كيقاؿ  :حمدتو
عمى عممو كشجاعتو إذا أثنيت عميو بذلؾ  ،كال يقاؿ في ىذا المعنى :

شكرتو))

(ّ)

فالحمد أكسع كأعـ مف الشكر .

حمدت الرجؿ عمى إنعامو  ،كحمدتيو
كقاؿ الزمخشرم (( :تقكؿ :
ي
أما الشكر فعمى النعمة خاصة  ،كىك بالقمب
عمى حسبو كشجاعتو  ،ك َّ

كالمساف كالجكارح  ...كالحمد نقيضو الذـ  ،كالشكر نقيضو الكقراف))
القرطبي (( :كالحمد في كبلـ العرب معناه الثناء الكامؿ))

(ٓ)

(ْ)

كقاؿ

((كاشتير عند

كثير مف العمماء مف المتأخريف َّ
أف الحمد ىك الثناء بالقكؿ كبصفاتو البلزمة
كالمتعدية  ،كالشكر ال يككف ٌإال عمى المتعدية  ،كيككف بالجناف كالمساف
(ُ ) نزىة األعيف ص َُِ.
(ِ ) جامع البياف ُ. َٕ/
(ّ ) الكسيط ُ.ٔٓ/
(ْ ) الكسيط ُ.ٔٓ/
(ٓ ) الجامع ألحكاـ القرآف ُ ُُٓ/كينظر  :أنكار التنزيؿ ُ.ِٕ/
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كاألركاف  ،كلكنيـ اختمفكا أييما أعـ الحمد أك الشكر عمى قكليف  ،كالتحقيؽ

َّ
كخصكصا  ،فالحمد أعـ مف الشكر مف حيث ما يقعاف
عمكما
أف بينيما
ن
ن
عميو ؛ َّ
ألنو يككف عمى الصفات البلزمة كالمتعدية  ،تقكؿ  :حمدتيو لفركسيتو
أخص ؛ َّ
ألنو ال يككف إالَّ بالقكؿ  ،كالشكر أعـ مف
 ،كحمدتو لكرمو  ،كىك
ٌ
أخص
حيث ما يقعاف عميو ؛ ألنَّو يككف بالقكؿ كالفعؿ كالنية كما تقدـ  ،كىك
ٌ

؛ َّ
ألنو ال يككف ٌإال عمى الصفات المتعدية  ،ال يقاؿ  :شكرتو لفركسيتو ،

كتقكؿ  :شكرتو عمى كرمو كاحسانو  ،ىذا حاصؿ ما حرره بعض

مكردا  ،كأعـ منو متعمقنا  ،فمكرد
المتأخريف)) (ُ)((فالحمد أخص مف الشكر
ن
الجناف
الحمد المساف فقط  ،كمتعمقو النعمة كغيرىا  ،كمكرد الشكر المساف ك ى
كاألركاف  ،كمتعمقو النعمة))

(ِ)

فإذا كاف بيف الحمد كالشكر ىذا الفرؽ بينيما فكيؼ يصح أف يككف

أحدىما كجينا لآلخر  ،فالحمد ىك الحمد كالشكر ىك الشكر  ،فمك أراد الشكر
لجاء بمفظو  ،لكف لما استعمؿ لفظ الحمد فقد أراد معناه الذم بيَّنو أىؿ المغة
كالتفسير .

مما تقدـ يتبيَّف َّ
أف الحمد أينما كرد في القرآف الكريـ يعني الحمد

بعينو كال كجكه لو فيو .

ٖ-العجب  :ذكر الحيرم كالدامغاني لمعجب أربعة أكجو :
اف ًل َّمن ً
ىف
اس ىع ىجنبا أ ٍ
الكجو األكؿ  :العجب بعينو  ،كقكلو تعالى ( :أى ىك ى
أ ٍىك ىح ٍي ىنا إًلىى ىريج وؿ ّْم ٍنيي ٍـ){يكنس }ِ :
(كاتَّ ىخ ىذ ىسبًيمىوي ًفي
يابسا  ،أك ن
الكجو الثاني  :ن
ناسيا  ،كقكلو تعالى  :ى

اٍل ىب ٍح ًر ىع ىجنبا){الكيؼ }ّٔ :

(ُ ) تفسير القرآف العظيـ البف كثير ُ. ِٗ/
(ِ ) فتح القدير ُ.ُِ/
795

يز  ،أك كريما شريفنا  ،كقكلو تعالى  ( :يق ٍؿ أ ً
يكح ىي
الكجو الثالث  :عز نا
ن
استى ىم ىع ىنفىهر ّْم ىف اٍل ًج ّْف فىقىاليكا إًَّنا ىس ًم ٍع ىنا قي ٍرنآنا ىع ىجنبا){الجف }ُ :
إًلى َّي أَّىنوي ٍ
ت
(ب ٍؿ ىع ًج ٍب ى
الكجو الرابع  :االستعظاـ  ،كقكلو تعالى  :ى
(ُ)

كف){الصافات }ُِ :
ىكىي ٍس ىخ ير ى
قاؿ ابف فارس (( :العيف كالجيـ كالباء أصبلف صحيحاف ُّ ،
يدؿ
أحدىما عمى ًك ٍبر كاستكبار لمشيء  ،كاآلخر ًخٍمقة مف ًخمىؽ الحيكاف  ،فاألكؿ

ب
ب  ،كىك أف يتكبَّر اإلنساف في نفسو  ،تقكؿ  :ىك يم ٍع ىج ه
الع ٍج ي
ي
ب  ،كىك مف ّْ
ت عميو ً
الكركاف
ض َّم ٍ
كؿ دابَّة ي
الع ٍج ي
بنفسوَََكاألصؿ اآلخر  :ى
مف أصؿ الذنب المغركز في َّ
ب
الع يجز)) (ِ )كقاؿ الراغب :
((الع ىج ي
ى
مؤخر ى
كالتعجب حالة تعرض لئلنساف عند الجيؿ بسبب الشيء  ،كليذا قاؿ بعض

ب
الع ىج ي
الحكماء  :ى
؛ إذ ىك عبلَّـ

ُّ
يصح عمى ا﵀ التعجب
عرؼ سببو ؛ كليذا قيؿ  :ال
ما ال يي ى
الغيكب ال تخفى عميو خافية)) (ّ ) كجاء في المساف :
يرد عميؾ لقمَّة اعتيادهَََقاؿ الزجاج  :أصؿ
 :إنكار ما ي

ب
الع ىج ي
((الع ٍج ي
بك ى
ي
أف اإلنساف إذا رأل ما ينكره ُّ ،
العجب في المغة َّ
عجبت
كيقؿ مثميو  ،قاؿ  :قد
ي
مف كذاَََابف األعرابي  :النظر إلى شيء غير مألكؼ كال معتادَََكقكلو
(كاتَّ ىخ ىذ ىسبًيمىوي ًفي اٍل ىب ٍح ًر ىع ىجنبا){الكيؼ  }ّٔ :قاؿ ابف عباس
عز كجؿ  :ى
أمسؾ ا﵀ تعالى ىج ٍريةى البحر  ،حتى كاف مثؿ الطاؽ فكاف سرنبا  ،ككاف
عجب ربؾ مف قكـ يقادكف إلى الجنة
عجبا  ،كفي الحديث
ى
لمكسى كصاحبيو ن
أعمـ ا﵀ي َّأنو َّإنما ىيتعجَّب
في السبلسؿ  ،أم  :ىعظي ىـ ذلؾ عنده ك ىكيب ىر لديو  ،ى
اآلدمي مف الشيء إذا ىعظي ىـ مكقعو عنده  ،كخفي عميو سببو  ،فأخبرىـ بما
يعرفكف ؛ ليعممكا مكقع ىذه األشياء عنده  ،كقيؿ  :معنى  :عجب ربؾ ،

(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٖ٘ٔ ٚاٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٖٖ2
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٘ٗٙ
(ٖ) اٌّفشداح ص ٖٖٗ ٕ٠ٚظش  :عّذث اٌذفاظ ٖٚ ٖٓ/ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕٗٓ/
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مجاز  ،كليس بعجب في الحقيقة ،
نا
عجبا
فسماه
أم  :رضي كأثاب َّ ،
ن
كف ىكىي ٍم يك ير المٌوي ىكالمٌوي ىخ ٍي ير
(كىي ٍم يك ير ى
كاألكؿ  :الكجو  ،كما قاؿ قاؿ  :ى
ً
ب
يف){األنفاؿ  }َّ :معناه  :يجازييـ عمى مكرىـ  ،كفي الحديث عج ى
اٍل ىماك ًر ى
ربؾ مف شاب ليست لو صبكة  ،ىك مف ذلؾَََكالتعجب  :أف ترل الشيء
يعجبؾ  ،تظف َّأنؾ لـ تر مثموَََكقد أ ً
عجب
يعجب فبلف بنفسو  ،فيك يم ى
(ُ)

بنفسو كبرأيو))

جعؿ الحيرم العجب في الكجو األكؿ يعني العجب بعينو  ،كىك

كذلؾ أينما كرد في كتاب ا﵀  ،فجعمو بمعنى لفظ آخر تحريؼ لداللتو

كجعؿ الحيرم العجب في الكجو الثاني بمعنى اليابس  ،كجعمو
(كاتَّ ىخ ىذ ىسبًيمىوي ًفي اٍل ىب ٍح ًر ىع ىجنبا) كقد
الدامغاني بمعنى الناسي في قكلو تعالى  :ى
(((كاتَّ ىخ ىذ ىسبًيمىوي ًفي اٍل ىب ٍح ًر
تقدـ ما جاء في المساف في قكلو تعالى :
ى

ىع ىجنبا){الكيؼ  }ّٔ :قاؿ ابف عباس أمسؾ ا﵀ تعالى ىج ٍريةى البحر  ،حتى
عجبا)) كالقرأف الكريـ
كاف مثؿ الطاؽ فكاف سرنبا  ،ككاف لمكسى كصاحبيو ن
ذكر معنى اليبس  ،قبؿ ذلؾ في قكلو تعالى ( :فىاتَّ ىخ ىذ ىسبًيمىوي ًفي اٍل ىب ٍح ًر
ىس ىرنبا){الكيؼ  }ُٔ :كالسرب يعني الطريؽ الذم يذىب فيو كيسمكو  ،قاؿ
الطبرم (( :كالصكاب مف القكؿ في ذلؾ أف يقاؿ  ،كما قاؿ ا﵀ عز كجؿ :

اتخذ الحكت طريقو في البحر سرنبا  ،كجائز أف يككف ذلؾ السرب كاف
بانجياب عف األرض  ،كجائز أف يككف كاف بجمكد الماء  ،كجائز أف يككف
حجرا)) (ِ) فيذا ىك معنى قكلو تعالى ( :فىاتَّ ىخ ىذ ىسبًيمىوي ًفي اٍل ىب ٍح ًر ىس ىرنبا)
بتحكلو ن
ً
عجب منو  ،عف
َّ
((ي ى
(كاتَّ ىخ ىذ ىسبًيمىوي في اٍل ىب ٍح ًر ىع ىجنبا) فمعناه  :ي
أما قكلو تعالى  :ى
(كاتَّ ىخ ىذ ىسبًيمىوي ًفي اٍل ىب ٍح ًر ىع ىجنبا) قاؿ  :مكسى يعجب
مجاىد  ،قكلو تعالى  :ى
مف أثر الحكت في البحر  ،كدكراتو التي غاب فيياَََقاؿ فتادة في قكلو
(ٔ) ٌغاْ اٌعشا ٖٓٔ4-ٖ2/
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٖ٘ٔٔ2/
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(كاتَّ ىخ ىذ ىسبًيمىوي ًفي اٍل ىب ٍح ًر ىع ىجنبا) فكاف مكسى يعجب مف سرب
تعالى  :ى
أم
عجب كا﵀ حكت كاف ييؤ ىكؿ منو نا
الحكتَََقاؿ ابف زيد  :قاؿ :
ه
أدىر ٌ ،

دىر مف الدىكر ييؤ ىكؿ منو ثـ صار حيِّا  ،حتى
شيء أعجب مف حكت كاف نا
(كاتَّ ىخ ىذ ىسبًيمىوي ًفي اٍل ىب ٍح ًر ىع ىجنبا)
حشر في البحر ؟!َََعف ابف عباس  :ى
(ُ)
عجبا))
قاؿ  :يعني كاف سرب الحكت في البحر لمكسى ن
كقاؿ ابف الجكزم (( :ثـ في معنى الكبلـ ثبلثة أقكاؿ :

عجبا .
كيحدث ن
عجبا  ،ي
أحدىا  :فاتخذ سبيمو في البحر ييرم ن
(كاتَّ ىخ ىذ ىسبًيمىوي ًفي اٍل ىب ٍح ًر) قاؿ :
كالثاني َّ :أنو َّ
لما قاؿ ا﵀ تعالى  :ى

عجبا  ،كتنبَّيكا ليذه اآلية
اعجبكا لذلؾ ن
أف إخبار ا﵀ انقطع عند قكلو ً
كالثالث َّ :
(في اٍل ىب ٍح ًر) فقاؿ مكسى
(ِ)
عجبا  ،لما شكىد مف الحكت))
ن
فإذا كاف أىؿ التفسير قد أجمعكا عمى َّ
أف المراد مف العجب العجب
(كاتَّ ىخ ىذ ىسبًيمىوي ًفي اٍل ىب ٍح ًر ىع ىجنبا) فيؿ يبقى بعد ذلؾ
بعينو في قكلو تعالى  :ى
لمحيرم كالدامغاني عذر في أف يجعبله بمعنى اليابس  ،أك النسياف ٌ ،إال

الجيؿ بالتفسير  ،أك التعمد في التحريؼ ؟!.

كجعؿ الحيرم العجب في الكجو الثالث بمعنى العزيز  ،كجعمو
ً
الدامغاني بمعنى الكريـ الشريؼ في قكلو تعالى  ( :يق ٍؿ أيكح ىي إًلى َّي أَّىنوي ٍ
استى ىمعى
ىنفىهر ّْم ىف اٍل ًج ّْف فىقىاليكا إًَّنا ىس ًم ٍع ىنا قي ٍرنآنا ىع ىجنبا) كالعجب مصدر يكضع مكضع

العجيب مبالغة في العجب(ّ) قاؿ الكاحدم (( :كمعنى قكلو ( :قي ٍرنآنا ىع ىجنبا)
(ْ)
ب منو لببلغتو))
قاؿ ابف عباس  :ن
عج ي
بميغا  ،كالمعنى  :قرنآنا ذا عجب  ،يي ى
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕ٘ٔ٠ٚ ٖٔ2/ظش  :اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٌٍمش تٔ٘-ٔٗ/ٔٔ ٟ
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٕٖ٘ٔ-ٕٕٔ/
(ٖ) ٕ٠ظش  :اٌىشاف ٌٍضِخششٙٔٓ/ٗ ٞ
(ٗ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٕٗ٠ٚ ٖٖٙ/ظش  :صاد اٌّغ١ش ٖٔٓ/2
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(ُ)

فإذا كاف المراد مف

كقاؿ ابف عطية (( :ك(قي ٍرنآنا ىع ىجنبا) معناه  :ذا عجب))
العجب العجب بعينو  ،فمً ىـ نجعمو بمعنى العزيز  ،أك الكريـ الشريؼ  ،أىك
جيؿ بالتفسير  ،أـ التعمد في التحريؼ  ،مف أجؿ اختبلؽ الكجكه ؟!

كجعؿ الدامغاني العجب في الكجو الرابع بمعنى االستعظاـ  ،في

ت
(ب ٍؿ ىع ًج ٍب ي
(ب ٍؿ ىع ًج ٍب ى
كف) ق أر حمزة كالكسائي ى
قكلو تعالى  :ى
ت ىكىي ٍس ىخ ير ى
(ِ)
كف) بفتح التاء
(ب ٍؿ ىع ًج ٍب ى
كف) بضـ التاء  ،كق أر الباقكف  :ى
ت ىكىي ٍس ىخ ير ى
ىكىي ٍس ىخ ير ى
قاؿ الطبرم (( :كالصكاب مف القكؿ في ذلؾ أف يقاؿ َّ :إنيما قراءتاف
قراء األمصار  ،فبأيتيما ق أر القارئ فمصيب  ،فإف قاؿ قائؿ :
مشيكرتاف في َّ
مصيبا القارئ مع اختبلؼ معنيييما ؟ قيؿ َّ :إنيما كاف اختمؼ
ككيؼ يككف
ن
معنياىما ً
فكؿ كاحد مف معنييو صحيح  ،قد عجب محمد مما أعطاه ا﵀ مف
الفضؿ  ،كسخر منو أىؿ الشرؾ با﵀  ،كقد عجب ربنا مف عظيـ ما قالو
المشرككف في ا﵀  ،كسخر المشرككف بما قالكه))

(ّ)

كقاؿ الزجاج (( :كتق أر

عجبت يا محمد مف نزكؿ
ت) بضـ التاء  ،كمعناه في الفتح  :بؿ
ى
(ع ًج ٍب ي
ى
عجبت مف إنكارىـ
الكحي عميؾ كيسخركف  ،كيجكز أف يككف معناه  :بؿ
ى

ت) بضـ التاء  ،فيك إخبار مف ا﵀  ،كقد أنكر قكـ
(ع ًج ٍب ي
البعث  ،كمف ق أر ى
ىذه القراءة  ،كقالكا  :ا﵀ عز كجؿ  ،ال يعجب  ،كانكارىـ ىذا غمط ؛ َّ
ألف
عز َّ
القراءة كالركاية كثيرة  ،كالعجب مف ا﵀ َّ
كجؿ خبلفو مف اآلدمييف  ،كما

ً
يف){األنفاؿ  }َّ :كقاؿ
كف ىكىي ٍم يك ير المٌوي ىكالمٌوي ىخ ٍي ير اٍل ىماك ًر ى
(كىي ٍم يك ير ى
قاؿ تعالى  :ى
تعالى ( :فىيس ىخركف ًم ٍنيـ س ًخر المٌو ًم ٍنيـ كلىيـ ع ىذ ه ً
يـ){التكبة }ٕٗ :
ي يٍ ى يٍ ى
اب أىل ه
ى ٍ ي ى يٍ ى ى
ً
ًً
كف المٌوى ىك يى ىك ىخ ًاد يعيي ٍـ){النساء }ُِْ :
يف يي ىخاد يع ى
كقاؿ تعالى ( :إً َّف اٍل يم ىنافق ى
كالمكر مف ا﵀ كالخداع خبلفو مف اآلدمييف  ،كأصؿ العجب في المغة َّ
أف
(ٔ) اٌّذشس اٌٛج١ض ي ٟدفغ١ش اٌىذاا اٌعض٠ض ٖ٘24/
(ٕ) ٕ٠ظش  :اٌذجج ي ٟعًٍ اٌمشاااح اٌغتع ألة ٟعٍ ٟاٌفاسع ٟإٌذٕٕٕ/ٗ ٞٛ
(ٖ) جاِع اٌت١اْ ٖٕٖ٘/
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اإلنساف إذا رأل ما ينكره ُّ
عجبت مف كذا ككذا  ،إذا فعؿ
كيقؿ مثمو  ،قاؿ :
ي
الشيء قبؿ
عجبت  ،كا﵀ قد عمـ
اآلدميكف ما ينكره ا﵀ جاز أف يقكؿ فيو :
ي
ى
َّ
كلكف اإلنكار َّإنما يقع كالعجب الذم يمزـ بو الحجة عند كقكع
ككنو ،

الشيء))

(ُ)

كقد نقؿ ابف الجكزم كبلـ الزجاج ثـ قاؿ (( :كقاؿ ابف األنبارم :

عجبا  ،كليس
فسمى فعمو
المعنى  :جازيتيـ عمى عجبيـ مف الحؽَََ َّ
ن
كجؿ قد َّ
عز َّ
ألف المتعجب يدىش كيتحيَّر  ،كا﵀ َّ
بعجب في الحقيقة ؛ َّ
جؿ

عجباَََكقاؿ غيره  :إضافة العجب
عف ذلؾ  ،ككذلؾ يس ّْمي تعظيـ الثكاب ن
إلى ا﵀ عمى ضربيف  :أحدىما  :بمعنى اإلنكار كالذـ  ،كيذه اآلية (يعني :

كف) بضـ التاء) كالثاني  :بمعنى
(ب ٍؿ ىع ًج ٍب ي
قكلو تعالى  :ى
ت ىكىي ٍس ىخ ير ى
االستحساف كاإلخبار مف تماـ الرضى  ،كقكلو عميو الصبلة كالسبلـ  :عجب

ص ٍبكة)) (ِ ) كالحؽ ما قالو الزجاج  ،فكؿ صفة
ربؾ مف
ٌ
شاب ليست لو ى
يضيفيا ا﵀ سبحانو إلى نفسو يجب إبقاء معناىا عمى ما ُّ
يدؿ عميو ظاىر

فإنو ما َّأكؿ إالَّ َّ
كمف َّأكؿ َّ
ألنو حمؿ صفات البارئ عز كجؿ عمى
المفظ  ،ى
ً
ً ًً
َّأنيا كصفات البشر  ،كا﵀ سبحانو يقكؿ ( :لى ٍي ىس ىكم ٍثمو ىش ٍي هء ىك يى ىك السَّميعي
الب ً
ص يير){الشكرل  }ُُ :فا﵀ سبحانو  :يضحؾ  ،كيغضب  ،كيعجب  ،لكنو
ى
ال يضحؾ كما يضحؾ البشر  ،كيغضبكف  ،كيعجبكف  ،ككذلؾ كؿ صفة

مف صفاتو شاركو بيا اآلدميكف .

كف) العجب
(ب ٍؿ ىع ًج ٍب ى
فالمراد مف العجب في قكلو تعالى ى
ت ىكىي ٍس ىخ ير ى
بعينو بفتح التاء أك ضميا  ،كجعمو بمعنى االستعظاـ تحريؼ لداللتو ،
كجعمو بيذا المعنى في حاؿ الضـ يعني تعطيؿ صفة مف صفات ا﵀ أثبتيا

ا﵀ لنفسو  ،كيعني المساس بالركف الثالث مف أركاف التكحيد  ،كىك تكحيد

األسماء كالصفات الذم يأتي بعد تكحيد الربكبية  ،كتكحيد األلكىية
(ٔ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٕٕٗٙ/
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٖٓٓ/ٙ
811

ُُٗ}

-ٜالقتؿ  :قاؿ العسكرم (( :كالقتؿ في القرآف الكريـ عمى كجييف :
األكؿ  :القتؿ بعينو  :قاؿ تعالى ( :كا ٍقتيميكىـ ح ٍي ي ً
كى ٍـ){البقرة :
ث ثىق ٍفتي يم ي
ى يٍ ى

اف ىما أى ٍكفى ىرهي){عبس :
الثاني  :المعف  ،قاؿ ا﵀ تعالى ( :قيتً ىؿ
األنس ي
ى
(ُ)
ؼ قى َّد ىر){المثر ))}ُٗ :
ُٕ} كمثمو قكلو تعالى ( :فىقيتً ىؿ ىك ٍي ى
كذكر الدامغاني ىذيف الكجييف  ،كأضاؼ :

((الثالث  :القتؿ  ،يعني  :القتاؿ  ،قكلو تعالى ( :فىًإف قىاتىميك يك ٍـ
كى ٍـ){البقرة  }ُُٗ :يعني  :فقاتمكىـ .
فىا ٍقتيمي ي

يف
الرابع  :القتؿ  :العذاب  ،قكلو تعالى في سكرة األحزاب  ( :ىمٍم يعكنً ى
أ ٍىي ىنما ثيًقفيكا أ ً
تعذيبا
كع ّْذبكا
يخ يذكا ىكقيتّْميكا تى ٍقتً ن
ن
يبل){األحزاب  }ُٔ :يعني  :ي
ى
الخامس  :العمـ  :قكلو تعالى في سكرة النساء  ( :ىك ىما قىتىميكهي
ً
عمما
ىي ًق نينا){النساء  }ُٕٓ :يعني  :كما عممكا ن
يقينا َّأنو قيت ىؿ  ،تقكؿ  :قتمتو ن
تاما .
عمما ِّ
ن
كيقينا  :إذا عممتو ن
السادس  :القتؿ  :يعني  :دفف األحياء  ،قكلو تعالى في سكرة

إمبلى و
ؽ){األنعاـ }ُُٓ :
األنعاـ  ( :ىكالى تى ٍقتيميكٍا أ ٍىكالى ىد يكـ ّْم ٍف ٍ
السابع  :القتؿ  :القصاص  ،قكلو تعالى في سكرة بني إسرائيؿ :
(فىبلى يي ٍس ًرؼ فّْي اٍلقى ٍت ًؿ){اإلسراء  }ّّ :أم  :ال يقتؿ بقتؿ نفس نفسيف .

كف
الثامف  :القتؿ  :الذبح  ،قكلو تعالى في سكرة األعراؼ ( :ييقىتّْمي ى

أ ٍىب ىناء يك ٍـ){األعراؼ ))}ُُْ :
(ّ)

(ِ )

كذكر ابف الجكزم ىذه األكجو الثمانية

نفسيا

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص . ٕ22
(ٕ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٕ٠ٚ ٖ22-ٖ2ٙظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ص ٖ٘ٗ .
(ٖ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٖٕٗ. ٕٖ٘-
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جعؿ أىؿ الكجكه القتؿ في الكجو الثاني بمعنى المعف في قكلو
إزلة
اف ىما أى ٍكفى ىرهي) كنحكه  ،قاؿ الراغب (( :أصؿ القتؿ ا
تعالى ( :قيتً ىؿ
األنس ي
ى
الركح عف الجسد كالمكت  ،لكف إذا اعتيبًر بفعؿ المتكلي ؛ لذلؾ يقاؿ قى ٍت هؿ ،
كاذا اعتيبًر بفكت الحياة يقاؿ  :مكت  ...كقيؿ قكلو تعالى ( :قيتً ىؿ
كف){الذاريات  }َُ :لفظ قيتً ىؿ دعاء عمييـ  ،كىك مف ا﵀ تعالى إيجاد
اص ى
اٍل ىخ َّر ي
كف){التكبة  }َّ :قيؿ معناه :
ذلؾ  ...كقكلو تعالى ( :قىاتىمىيي يـ المٌوي أَّىنى يي ٍؤفى يك ى
لعنيـ ا﵀  ،كقيؿ معناه  :قتميـ  ،كالصحيح َّ
أف ذلؾ ىك المفاعمة  ،كالمعنى :

صار بحيث َّ
يتحدل لمحاربة ا﵀ ؛ َّ
فإف مف قاتؿ ا﵀ فمقتكؿ  ،كمف غالبو فيك
ً
(ُ) ً
كف) كقكلو تعالى ( :قيتً ىؿ
ص ى
مغمكب)) فػ(قيت ىؿ) في قكلو تعالى ((( :قيت ىؿ اٍل ىخ َّار ي
اف ىما أى ٍكفى ىرهي) لفظو خبر  ،كمعناه الدعاء  ،كمعناه إيجاد ذلؾ مف ا﵀ بيـ
األنس ي
ى

 ،كقيؿ ىذا ييستعمؿ في تعظيـ الشيء نحك  :قاتمو ا﵀  ،كقتىمىو ا﵀ ما أشجعو
اف ىما أى ٍكفى ىرهي)
 ،كمنو  :ىكٍيمي ّْم ًو ًم ٍس ىع ير حرب))(ِ) ففي قكلو تعالى ((( :قيتً ىؿ
األنس ي
ى
دعاء عميو بأشنع الدعكات  ،كتعجب مف إفراطو في الكفراف  ،كىك مع قصره
يدؿ عمى سخط عظيـ كذـ بميغ))(ّ) ((كفعؿ قيتً ىؿ فبلف  :أصمو دعاء عميو
بالقتؿ  ...كبناء (قيتً ىؿ) لممجيكؿ متفرع عمى استعمالو في الدعاء))
اف ىما أى ٍكفى ىرهي) يعني القتؿ بعينو كجاء في سياؽ
في قكلو تعالى ( :قيتً ىؿ
األنس ي
ى
الدعاء  ،كلك أراد المعف الستعمؿ لفظو  ،كقاؿ  :لي وع ىف اإلنساف ما أكفره  ،كما
ً ًَّ
يؿ){المائدة  }ٕٖ :ككقكلو
يف ىكفىيركٍا ًمف ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
قاؿ تعالى ( :ليع ىف الذ ى
ت أ ٍىيًدي ًي ٍـ ىكلي ًعينكٍا بً ىما قىاليكٍا){المائدة :
كد ىي يد المٌ ًو ىم ٍغميكلىةه يغمَّ ٍ
تعالى  ( :ىكقىالى ًت اٍل ىييي ي
ْٔ}
(ْ)

(ٔ) اٌّفشداح ص .ٗٓ4
(ٕ) عّذث اٌذفاظ ٖ.ٕ2ٔ/
(ٖ) أٔٛاس اٌذٕض. ٕ22/٘ ً٠
(ٗ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٖٓ. ٔٓٙ-ٔٓ٘/
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فالقتؿ

كجعمكا القتؿ في الكجو الثالث يعني القتاؿ في قكلو تعالى ( :فىًإف

كى ٍـ) كالتقدير عندىـ  :فإف قاتمككـ فقاتمكىـ  ،قاؿ اآللكسي :
قىاتىميك يك ٍـ فىا ٍقتيمي ي
((ككاف الظاىر اإلتياف بأمر المفاعمة ٌإال َّأنو عدؿ إلى أمر فعؿ بشارة
لممؤمنيف بالغمبة عمييـ  ،أم  :ىـ مف الخذالف كعدـ النصر بحيث أ ً
يم ٍرتيـ
بقتميـ)) (ُ) كىذا ىك حاؿ القكم العزيز الكاثؽ مف قكتو كذؿ ككىف خصمو
َّ
فإنو ال يقكؿ  :إف قاتمني فبلف قاتمتيو  ،بؿ يقكؿ  :إف قاتمني فبلف قتمتيو .
كى ٍـ) تنبيو عمى اإلذف
كقاؿ ابف عاشكر (( :كفي قكلو تعالى ( :فىا ٍقتيمي ي
بقتميـ حينئذ  ،كلك في غير اشتباؾ معيـ بقتاؿ ؛ َّ
ؤمنكف مف أف
ألنيـ ال يي ى
يتخذكا حرمة المسجد الحراـ كسيمة ليزـ المسمميف ؛ كألجؿ ذلؾ جاء التعبير

كى ٍـ) َّ
ألنو يشمؿ القتؿ بدكف قتاؿ  ،كالقتؿ بقتاؿ))
بقكلو ( :فىا ٍقتيمي ي
مف القتؿ في ىذا الكجو معنى القتؿ  ،كجعمو بمعنى القتاؿ تحريؼ لداللة
(ِ)

فالمراد إذف

المفظ كالتفسير .

كجعمكا القتؿ في الكجو الرابع بمعنى العذاب في قكلو تعالى :
(مٍمعكنًيف أ ٍىي ىنما ثيًقفيكا أ ً
بدءا بمقاتؿ
يخ يذكا ىكقيتّْميكا تى ٍقتً ن
يبل) لـ أجد مف المفسريف ن
ى ي ى ى
كانتياء بابف عاشكر حتى ابف الجكزم نفسو مف ذكر َّ
أف القتؿ في ىذه اآلية
يعنى العذاب  ،بؿ فسر جميعيـ القتؿ بمعنى القتؿ  ،كتضعيؼ التاء في

(ّ)
شامبل  ،فالتأكيد ىنا
شديدا
قتبل
ن
(قيتّْميكا) كاف لممبالغة في القتؿ ((أم  :قيتّْمكا ن
ن
تأكيد لتسمط القتؿ عمى جميع األفراد المدلكلة لضمير(قيتّْميكا) لرفع احتماؿ

شديدا ال يفمت منو أحد  ،كبيذا
قتبل
المجاز في عمكـ القتؿ  ،فالمعنى  :قيتّْمكا ن
ن
َّ
انكؼ المنافقكف عف أذاة المسمميف كعف اإلرجاؼ فمـ يقع التقتيؿ فييـ
الكعيد

(ٔ) سٚح اٌّعأ.ٗ2ٔ/ٔ ٟ
(ٕ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٕ. ٕٓٓ/
(ٖ) ٕ٠ظش ِ :جاص اٌمشآْ ألة ٟعت١ذث ص ٕٕٗ .
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؛ إذ لـ ييحفٌظ َّ
أحدا  ،كال َّأنيـ خرج
أف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ قتؿ منيـ ن
(ُ)
منيـ أحد))
كجعمكا القتؿ في الكجو الخامس بمعنى العمـ في قكلو تعالى  ( :ىك ىما

مت مف لفظ اليقيف ال مف لفظ القتؿ  ،ككيؼ يصح
قىتىميكهي ىي ًق نينا) كداللة العمـ في ًي ٍ
يقينا
ىذا الكجو ؛ ألنَّو كيؼ يصح أف يككف المعنى أك التقدير  :كما عممكه ن
؟! َّ
يدا لو مف معناه  ،فيا
اغا لمفظ القتؿ مف محتكاه  ،كتجر ن
ألف في ذلؾ إفر ن
ىك ابف الجكزم الذم عيَّف جعؿ القتؿ بمعنى العمـ في قكلو تعالى  ( :ىك ىما
قىتىميكهي ىي ًق نينا) (ِ) قاؿ في تفسيره (( :قكلو تعالى  ( :ىك ىما قىتىميكهي ىي ًق نينا) في الياء
ثبلثة أقكاؿ  ،أحدىا َّ :أنيا ترجع إلى الظف  ،فيككف المعنى  :كما قتمكا ظنيـ
يقينا ،
يقينا  ،كالثاني َّ :أنيا ترجع إإلى العمـ  ،أم  :كما قتمكا العمـ بو ن
ن
( ّ)
يقينا))
كالثالث َّ :أنيا ترجع إلى عيسى  ،فيككف المعنى  :كما قتمكا عيسى ن

فتأمؿ َّ
أف ابف الجكزم كرر التعبير عف معنى القتؿ بمفظو في تقدير كؿ قكؿ
َّ
مف األقكاؿ الثبلثة .

كجعمكا القتؿ في الكجو السابع بمعنى القصاص في قكلو تعالى :
(ْ)
ً
فعؿ بالفاعؿ مثؿ ما فى ىع ىؿ))
(فىبلى يي ٍس ًرؼ فّْي اٍلقى ٍتؿ) ك((القصاص  :ىك أف يي ى
يخص القتؿ كحده  ،فجعؿ القتؿ بمعناه  ،يعني جعؿ الخاص بمعنى
فيك ال
ٌ
العاـ  ،كفي ذلؾ تحريؼ لمداللة  ،ىذا مف جية كمف جية أخرل أَّنو كيؼ

يصح أف نجعؿ القتؿ ىنا بمعنى القصاص ؟ َّ
ألف القصاص يمثؿ أحد

يصح أف يكصؼ َّ
بأنو
حاالت العدؿ كالعدالة في القضاء  ،ففاعمو كمطبقو ال
ٌ
قد أسرؼ .
(ٔ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٕٔ.ٖٖٕ/
(ٕ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٖٕٗ .
(ٖ) صاد اٌّغ١ش ٕ.ٔٗ4-ٔٗ2/
(ٗ) اٌذعش٠فاح ص . 44
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كدفف األحياء  ،كالذبح  ،كما جاء في الكجو السادس كالثامف قريباف

مف معنى القتؿ  ،كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في
باب الكجكه .

كالػػدليؿ عمػػى َّ
أف القتػػؿ لػػيس مػػف األلفػػاظ المشػػتركة جعمػػو فػػي الكجػػو

ألف ىػػذا يعنػػي َّ
األكؿ يعنػػي القتػػؿ بعينػػو ؛ َّ
أف األكجػػو السػػبعة الباقيػػة ال تعنػػي
القتػػؿ بعينػػو فيػػي إذف أكجػػو مختمىقػػة اختيمًقػػت بط ػريقتيف  :بطريقػػة عػػدـ تحػ ّْػرم

الصكاب كالدقة في التفسير  ،كبطريقة جعؿ القتؿ بمعنى مرادفو .

ٓٔ-القرآف  :قاؿ الحيرم (( :باب القرآف عمى سبعة أكجو :
ينز ىؿ ًف ً
أحدىا  :القرآف بعينو  ،كقكلو تعالى  ( :ىشير رمض ًَّ
مأً
يو
ٍي ى ى ى ى
اف الذ ى
آف){القرآف }ُٖٓ :
اٍلقي ٍر ي

(كًا ىذا تيٍتمىى ىعمى ٍي ًي ٍـ ىآياتيىنا
كالثاني  :كتاب مف الكتب  ،كقكلو تعالى  :ى
ات قى ى ًَّ
بي ىّْن و
اءنا ا ٍئ ًت بًقي ٍر و
آف ىغ ٍي ًر ىىػ ىذا أى ٍك ىب ّْدٍلوي){يكنس }ُٓ :
كف لًقى ى
ى
يف الى ىي ٍريج ى
اؿ الذ ى
(كلى ٍك أ َّ
ىف قي ٍرنآنا
كالثالث  :بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ  ،كقكلو تعالى  :ى
ت بً ًو اٍل ًج ىبا يؿ){الرعد }ُّ :
يسي ىّْر ٍ
اؾ ىس ٍب نعا ّْم ىف اٍل ىمثىانًي
(كلىقى ٍد آتىٍي ىن ى
كالرابع  :آية الكرسي  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
يـ){الحجر }ٖٕ :
ىكاٍلقي ٍر ى
آف اٍل ىعظ ى
الصبلىةى ًل يدلي ً
كؾ َّ
الش ٍم ً
س
كالخامس  :صبلة الفجر  ،كقكلو تعالى ( :أ ًىقًـ َّ
إًلىى ىغس ً َّ
كدا){اإلسراء }ٕٖ :
اف ىم ٍشيي ن
آف اٍلفى ٍج ًر ىك ى
آف اٍلفى ٍج ًر إً َّف قي ٍر ى
ؽ المٍي ًؿ ىكقي ٍر ى
ى
(الر ٍح ىم يف {ُ} ىعمَّ ىـ
كالسادس  :التكحيد  ،كقكلو تعالى :
َّ
آف){الرحمف }ِ-ُ :
اٍلقي ٍر ى
كالسابع  :القراءة  ،كقكلو تعالى ( :إً َّف ىعمى ٍي ىنا ىج ٍم ىعوي ىكقي ٍر ىآنوي){القيامة :
(ُ)

ُٕ}))

(ٔ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص ٖٖٕٔٗٗ-
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َّ
صح قكؿ الحيرم عندما ىج ىع ىؿ القرآف في الكجو األكؿ يعني القرآف
بعينو  ،كفي الكجو األخير بمعنى القراءة ؛ َّ
ألف ىذا ىك معنى القرآف في
المغة  ،قاؿ ابف فارس (( :القاؼ كالراء كالحرؼ المعتؿ أصؿ صحيح ُّ
يدؿ

عمى جمع كاجتماع  ...قالكا  :كمنو القرآف َّ
كأنو يس ّْمي بذلؾ لجمعو ما فيو مف
األحكاـ كالقصص كغير ذلؾ)) (ُ ) كقاؿ الراغب (( :كالقرآف في األصؿ

كرجحاف قاؿ تعالى (( :إً َّف ىعمى ٍي ىنا ىج ٍم ىعوي ىكقي ٍر ىآنوي {ُٕ}
مصدر نحك يكفراف  ،ي
فىًإ ىذا قى ىأرىٍناهي فىاتَّبً ٍع قي ٍر ىآنوي){القيامة  }ُٖ-ُٕ :قاؿ ابف عباس  :إذا جمعناه
ص بالكتاب المنزؿ عمى محمد صمى
كأثبتناه في صدرؾ فاعمؿ بو  ،كقد يخ َّ
كالعمىـ  ،كما َّ
أف التكراة لًما أينزؿ عمى مكسى  ،كاإلنجيؿ عمى
ا﵀ عميو كسمـ ى
عيسى صمى ا﵀ عمييما كسمـ))(ِ) ((ك(اؿ) فيو لمعيد  ،كمنو قيؿ  :ىك عمـ
جمع ؛ ألنَّو مجمكع مف سكر  ،كالسكر مف
بالغمبة  ،كاشتقاقو مف ق أر  ،أم :
ى
آيات  ،كاآليات مف كممات  ،كالكممات مف حركؼ  ،كقيؿ  :ألنَّو جمع فيو
القصص كاألمر كالنيي كالكعد كالكعيد كالتنبيو كغير ذلؾ  ...كقيؿ  :بؿ ىك

مف قرف ؛ َّ
ألنو قد اقترنت فيو الكممات كالسكر كاآليات  ،أك الكعد كالكعيد
أيضا)) (ّ ) فالقرآف الكريـ ىعمى هـ
كاألمر كالنيي حسبما تقدـ  ،كالقرآف مصدر ن
ميتو عمى
منقكؿ مف ق أر قراءة كقرنآنا  ،كقد جعؿ الحيرم القرآف بصفة ىعمى ٌ
خمسة أكجو كىي األكجو الباقية

جعؿ الحيرم القرآف في الكجو الثاني بمعنى كتاب مف الكتب في
ى
آف ىغ ٍي ًر ىىػ ىذا أ ٍىك ىب ّْدٍلوي) قاؿ الزجاج (( :ا ٍئ ًت بًقي ٍر و
قكلو تعالى ( :ا ٍئ ًت بًقي ٍر و
آف ىغ ٍي ًر
ىىػ ىذا أ ٍىك ىب ّْدٍلوي) أم  :ائت بقرآف ليس فيو ذكر البعث كالنشكر  ،كليس فيو عيب
(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٔ22
(ٕ) اٌّفشداح ص ٗٔ4
(ٖ) عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٕ2ٙ/ٖ ٟ
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آليتنا))

(ُ)

كالنشكر))

كقاؿ الكاحدم (( :أم  :بقرآف ليس فيو عيب آليتنا  ،كذكر البعث

(ِ)

كقاؿ الزمخشرم (( :ائت بقرآف آخر ليس فيو ما يغيضنا))

( ّ)

فأكثر أىؿ التفسير استعممكا مصطمح القرآف  ،أم  :أبقكا القرآف عمى لفظو ؛

َّ
ألنيـ أرادكا قرنآنا آخر مف حيث أحكامو ال مف حيث عنكانو  ،فيـ لـ
يعترضكا عمى القرآف في تسميتو  ،بؿ في مضمكنو  ،فيـ لـ يسألكه تبديؿ

اسمو  ،بؿ سألكه أف يأتي بقرآف آخر حسب ىكاىـ  ،أم  :أف يغيّْر ما فيو

اما ،
يحكؿ الكعد
فقد سألكه (( :أف ّْ
كعيدا  ،كالكعيد ن
ن
كعدا  ،كالحبلؿ حر ن
حبلال  ...أك أف يسقط ما في القرآف مف عيب آليتيـ كتسفيو
كالحراـ
ن

أحبلميـ  ...أك إسقاط ما فيو مف ذكر البعث كالنشكر))
القرآف مف حيث المفظ القرآف بعينو

(ْ)

فيككف المراد مف

آف في الكجو الثالث بمعنى  :بسـ ا﵀ الرحف الرحيـ  :في
ى
كج ىع ىؿ القر ى
ت بً ًو اٍل ًج ىبا يؿ) قاؿ مقاتؿ (( :كذلؾ َّ
(كلى ٍك أ َّ
أف أبا
ىف قي ٍرنآنا يسي ىّْر ٍ
قكلو تعالى  :ى
جيؿ بف ىشاـ المخزكمي قاؿ لمحمد  :سيّْر بقرآنؾ ىذا الجبؿ عف َّ
مكة ...
ت بً ًو اٍل ًج ىبا يؿ) يقكؿ  :لك َّ
(كلى ٍك أ َّ
أف قرنآنا فعؿ ذلؾ بو
ىف قي ٍرنآنا يسي ىّْر ٍ
فأنزؿ ا﵀ ى
قبؿ ىذا القرآف لفعمناه بقرآف محمد عميو السبلـ  ،كلكنو شيء أعطيو
(ٓ)
(كلى ٍك أ َّ
ت بً ًو اٍل ًج ىبا يؿ)
ىف قي ٍرنآنا يسي ىّْر ٍ
رسمي)) ((قاؿ ابف زيد في قكلو تعالى  :ى
كنت صادقنا فسيّْر عنا ىذه
قاؿ  :قالكا لمنبي  ،صمى ا﵀ عميو كسمـ  :إف ى
(كلى ٍك أ َّ
ت بً ًو اٍل ًج ىبا يؿ) لـ يصنع ذلؾ بقرآف
ىف قي ٍرنآنا يسي ىّْر ٍ
الجباؿ  ...فأنزؿ ا﵀  :ى

(ٔ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٖٔٓ/
(ٕ) اٌٛع١ط ٕ٘ٗٔ/
(ٖ) اٌىشاف ٌٍضِخششٕٕٖ-ٕٕٕ/ٕ ٞ
(ٗ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشإْٕٓٓ/2
(٘) دفغ١ش ِمادً ٕٔ22/
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(ُ)

كقاؿ الزجاج َّ :
((إف المعنى :

قطٌ كال كتاب  ،فيصنع ذلؾ بيذا القرآف))
لك َّ
ّْرت بو األرض أك يكمّْـ بو المكتى لما آمنكا بو)) (ِ) ((كالمعنى :
أف قرنآنا يسي ٍ
لك َّ
أف قرنآنا فعؿ بو ذلؾ ما التمسكا لكاف ىذا القرآف)) (ّ) فيذا ىك معنى اآلية

 ،كال أدرم مف أيف أتى الحيرم بالكجو الذم قاؿ بو  ،كىك جعمو القرآف
بمعنى  :بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ  ،كلـ أجد في كتب التفسير مف ذكر ىذا

الكجو  ،أك قيؿ بو .

آف في الكجو الرابع بمعنى آية الكرسي في قكلو تعالى :
ى
كج ىع ىؿ القر ى
ً
ً
يـ) قاؿ مقاتؿ في تفسير ىذه
(كلىقى ٍد آتىٍي ىن ى
اؾ ىس ٍب نعا ّْم ىف اٍل ىمثىاني ىكاٍلقي ٍر ى
آف اٍل ىعظ ى
ى
آف) كمٌو مثاني
(كاٍلقي ٍر ى
اآلية (( :يعني  :كلقد أعطيناؾ فاتحة  ،كىي سبع آيات ى
ً
يـ) يعني  :سائر القرآف كمٌو)) (ْ ) كقاؿ الطبرم :
 ،ثـ قاؿ (كالفرآف اٍل ىعظ ى
ً
يـ) َّ
فإف القرآف معطكؼ عمى السبع  ،بمعنى  :كلقد
((ك َّ
(كاٍلقي ٍر ى
آف اٍل ىعظ ى
أما قكلو ى
آتيناؾ سبع آيات مف القرآف  ،كغير ذلؾ مف سائر القرآف)) (ٓ) ((كىذه َّ
تدؿ
عمى فضيمة الفاتحة ؛ َّ
امتف عمى رسكلو  ،صمى ا﵀ عميو
ألف ا﵀ تعالى ٌ
(ٔ)
كسمـ  ،بيذه السكرة  ،كما َّ
امتف عميو بجميع القرآف))
فمف الكاضح ِّ
جدا َّ
أف المراد مف القرآف ىنا القرآف كمٌو كالقرآف بعينو ،

كأقكؿ مرة أخرل  :كال أدرم مف أيف أتى الحيرم بالكجو الذم قاؿ بو  ،كىك

جعمو القرآف بمعنى آية الكرسي

(ٔ) جاِع اٌت١أْٖٔ2ٕ/
(ٕ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٖٕٔٔ/
(ٖ) اٌٛع١ط ٖٔٙ/
(ٗ) دفغ١ش ِمادً ٕٕٔٓ/
(٘) جاِع اٌت١اْ ٕٗٔ٠ٚ 2ٖ/ظش ِ :عأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٌٍضجا ٖٕٔ٘/
( )ٙاٌٛع١ط ٖٕ٘/
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كجعؿ القرآف في الكجو الخامس بمعى صبلة الفجر  ،في قكلو
الصبلىةى ًل يدلي ً
س إًلىى ىغس ً َّ
كؾ َّ
الش ٍم ً
آف
تعالى ( :أ ًىقًـ َّ
آف اٍلفى ٍج ًر إً َّف قي ٍر ى
ؽ المٍي ًؿ ىكقي ٍر ى
ى
آف اٍلفى ٍج ًر) َّ
فإف معناه :
كدا) قاؿ الطبرم (( :ك َّ
اف ىم ٍشيي ن
(كقي ٍر ى
اٍلفى ٍج ًر ىك ى
أما قكلو  :ى
كأقـ قرآف الفجر  ،أم  :ما تق أر بو صبلة الفجر مف القرآف  ،كالقرآف معطكؼ
الصبلىةى لً يدلي ً
كؾ َّ
الش ٍم ً
س))) (ُ ) كقاؿ
عمى الصبلة  ،في قكلو تعالى ( :أ ًىقًـ َّ
آف اٍلفى ٍج ًر) أم  :فأقـ قرآف الفجر  ،كفي ىذا المكضع فائدة
(((كقي ٍر ى
الزجاج  :ى
عظيمة ُّ
أف الصبلة ال تككف ٌإال بقراءة ؛ َّ
تدؿ عمى َّ
الصبلىةى كأقـ
ألف قكلو أ ًىقًـ َّ

يت الصبلة قرنآنا  ،فبل
آف اٍلفى ٍج ًر  ،قد أمر أف تقيـ الصبلة بالقراءة حتى يس ّْم ٍ
قي ٍر ى
كدا) جاء في
اف ىم ٍشيي ن
آف اٍلفى ٍج ًر ىك ى
تككف صبلة ٌإال بقرآف  ،كقكلو (إً َّف قي ٍر ى

التفسير َّ :
أف مبلئكة الميؿ يحضركف قراءة الفجر  ،كمبلئكة النيار
أيضا))
يحضركنيا ن

(ِ )

ركل أبك ىريرة رضي ا﵀ عنو عف النبي صمى ا﵀

كدا) قاؿ :
اف ىم ٍشيي ن
آف اٍلفى ٍج ًر ىك ى
آف اٍلفى ٍج ًر إً َّف قي ٍر ى
(كقي ٍر ى
عميو كسمـ في ىذه اآلية  :ى
تشيده مبلئكة الميؿ كمبلئكة النيار(ّ) كالياء في ((تشيده)) عائدة عمى القرآف

آف اٍلفى ٍج ًر) الصبلة بؿ القرآف الذم ييق أر فييا  ،كىك
 ،فميس المراد إذف مف (قي ٍر ى
المشيكد مف المبلئكة  ،فصبلة الفجر عظـ شأنيا عند ا﵀ لًما ييق أر فييا مف
القرآف  ،فيككف المراد مف القرآف القرآف بعينو

كج ىع ىؿ
ى
(الر ٍح ىم يف {ُ}
َّ

آف في الكجو السادس يعني التكحيد في قكلو تعالى :
القر ى
َّ
َّ
بدءا بتفسير مقاتؿ
آف)
ىعم ىـ اٍلقي ٍر ى
رجعت إلى كتب التفسير ن

المتكفى َُٓق حتى تفسير ابف عاشكر المتكفى َُٓٗـ فمـ أجد فييا مف
أف القرآف في قكلو تعالى َّ :
قاؿ أك نقؿ َّ
آف) جاء بمعنى التكحيد ،
ى
(عم ىـ اٍلقي ٍر ى
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٘ٔٔٙٓ/
(ٕ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٌٍضجا ٖٕٓ4/

(ٖ) سٚاٖ أدّذ ٚاٌذشِزٚ ٞإٌغائٚ ٟاةٓ ِاجةج ٕ٠ .ظةش  :صاد اٌّغة١ش الةةٓ اٌجةٛص٘ٗ/٘ ٞ
ٚدفغ١ش اةٓ وث١ش ٘22/
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فبل أدرم مف الذم أكحى إلى الحيرم بالكجو الذم قاؿ بو ؟! فيذه ىي كتب

الكجكه

ٔٔ-اليػػػ س  :ذك ػػر ال ػػدامغاني كاب ػػف الج ػػكزم َّ
أف الي ػػأس ف ػػي القػ ػرآف

الكريـ عمى كجييف :

ً
ً
ىس
ىسػكٍا مػػف َّرٍك ًح المٌػػو إًَّنػػوي الى ىي ٍيػأ ي
األكؿ  :القنػػكط كقكلػػو تعػػالى  ( :ىكالى تىٍيأ ي
ً
ً
ً
كف){يكسؼ }ٖٕ :
مف َّرٍك ًح المٌو إً ٌال اٍلقى ٍكيـ اٍل ىكاف ير ى
الثػػاني  :العمػػـ  ،كقكلػػو تعػػالى ( :أى ىفمىػـ ي ٍيػأ ً َّ ً
آمين ػكٍا أىف لَّػ ٍػك ىي ىشػػاء
ٍ ى
ىس الػػذ ى
يف ى
(ُ)
ً
المٌوي لىيى ىدل َّ
يعا){الرعد  }ُّ :أم  :أفمـ يعممكا .
اس ىجم ن
الن ى
القنكط مرادؼ لميأس  ،كما جاء في الكجو األكؿ  ،كقد أريد أف يككف

تعريفنػػا لػػو ؛ َّ
ألف المفػػظ فػػي كتػػب المغػػة يي ىعػ َّػرؼ بمػػا يرادفػػو  ،كىػػذه حقيقػػة أثبتيػػا
ابػػف الجػػكزم نفسػػو  ،فقػػد قػػاؿ عػػف الكجػػو األكؿ (( :كاَّنمػػا َّ
عبػػر باليػػأس عػػف

القنكط ؛ َّ
ألف القنكط ثمرة اليػأس)) ىػذا مػا قالػو عػف الكجػو األكؿ فػي النزىػة ،
كقاؿ عف ىذا الكجو نفسو في المنتخب  :كىك ((عمى أصمو))

أمػػا فيم ػا يتعمػػؽ بالكجػػو الثػػاني فقػػد قػػاؿ ابػػف فػػارس (( :اليػػاء كاليم ػزة
َّ

كالس ػػيف كممت ػػاف  :إح ػػداىما الي ػػأس  :قط ػػع الرج ػػاء  ...كالكمم ػػة األخ ػػرل  :أل ػػـ
تيػػأس  :ألػػـ تعمػػـ  ،كقػػالكا فػػي قكلػػو تعػػالى ( :أى ىفمىػػـ ي ٍي ػأ ً َّ ً
آمينكٍا){الرعػػد :
ٍ ى
ىس الػػذ ى
يف ى
(ِ)
ُّ} أم  :أفمـ يعمـ))

كىذا ما ذىب إليو جميكر المغكييف كالمفسريف ٌ ،إال َّأنيـ أجازكا جعؿ
َّ
((ألف
اليأس يعني اليأس بعينو بعد أف َّبينكا عبلقتو بالعمـ  ،قاؿ الزمخشرم :

اليػػأس عػػف الشػػيء عػػالـ َّ
بأنػػو ال يكػػكف))

(ّ)

كقػػاؿ ابػػف عطيػػة (( :كيحتمػػؿ أف

(ٔ) ٕ٠ظةةش  :اٌٛجةةٚ ٖٛإٌظةةائش ص ٗٔٚ ٗ2ض٘ةةج األعةةِٕٚ ٖٔٔ ٓ١ذخةةب لةةشث اٌع١ةة ْٛص
.ٕٗٙ
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٓ. 42ٔ-42
(ٖ) اٌىشاف ٕ. ٘ٔٓ/
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يكػػكف اليػػأس فػػي ىػػذه اآليػػة عمػػى بابػػو)) (ُ)كقػػاؿ القرطبػػي (( :كقيػػؿ  :ىػػك مػػف

اليأس المعركؼ))

(ِ)

كىػػذا الػػذم أجػػازه األكثريػػة رجحػػو بعضػػيـ قػػاؿ الزجػػاج (( :كالقػػكؿ

عندم  ،كا﵀ أعمـ َّ ،
أف معناه  :أفمـ ييأس الذيف آمنكا مػف إيمػاف ىػؤالء الػذيف
ألنػ ػػو قػ ػػاؿ ( :ألَّػ ػ ٍػك ىي ىشػ ػػاء المٌػ ػػوي لىيىػ ػ ىػدل َّ
ػأنيـ ال يؤمنػ ػػكف ؛ َّ
كصػ ػػفيـ ا﵀ بػ ػ َّ
ػاس
النػ ػ ى
ج ًميعا))) (ّ) كعيَّنو بعضيـ قاؿ الراغب (( :كقكلػو ( :أى ىفمىػـ ي ٍيػأ ً َّ ً
آمينػكٍا)
ٍ ى
ىس الػذ ى
ى ن
يف ى

قيؿ معناه  :أفمـ يعممكا  ،كلـ يرد َّ
أف اليأس مكضكع في كبلميػـ لمعمػـ  ،كاَّنمػا
قي ً
صد َّ
أف يأٍس الذيف آمنكا مػف ذلػؾ يقتضػي أف يحصػؿ بعػد العمػـ بانتفػاء ذلػؾ
 ،فإذان ثبكت يأسيـ يقتضي ثبكت حصكؿ عمميـ))

(ْ)

كابػف الجػػكزم نفسػػو الػػذم عػػيَّف فػي النزىػػة كالمنتخػػب جعػػؿ اليػػأس فػػي

الشاىد المذككر بمعنى العمـ

(ٓ)

قػاؿ فػي تفسػيره (( :كفيػو أربعػة أقػكاؿ  ،أحػدىا

 :أفمػػـ يتبػػيَّف  ،كالثػػاني  :أفمػػـ يعمػػـ  ،كالثالػػث َّ :
أف المعنػػى  :قػػد يػػئس الػػذيف
آمن ػ ػكا أف ييػ ػػدكا كاحػ ػ نػدا  ،كال اربػ ػػع  :أفمػ ػػـ ييػ ػػأس الػ ػػذيف آمن ػ ػكا أف يػ ػػؤمف ى ػ ػؤالء
(ٔ)
لمػػا جعػػؿ لميػػأس ىػػذه االحتمػػاالت األربعػػة فيػػذا
المشػػرككف)) فػػابف الجػػكزم َّ
يعنػػي َّأنػػو أخرجػػو مػػف بػػاب الكجػػكه كأدخمػػو فػػي بػػاب التفسػػير  ،أم َّ :
أف الكجػػو

الذم قاؿ بو في باب الكجكه أبطمو في باب التفسير .

ار َّ
أف المف ػػظ القرآن ػػي ال يط ػػابؽ معن ػػاه ٌإال المف ػػظ نفس ػػو ،
ػت مػ ػرنا
كق ػػد قم ػ ي
كالق ػرآف الك ػريـ لػػك أراد معنػػى العمػػـ َّ
لعبػػر عنػػو بمفظػػو كقػػاؿ  :أفمػػـ يعمػػـ الػػذيف

(ٔ) اٌّذشس اٌٛج١ض ٖ.ٖٖٔ/
(ٕ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٖ. ٖٔٓ/
(ٖ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٖٕٔٔ/
(ٗ) اٌّفشداح ص ٘22
(٘) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١صٖٔٔ ِٕٚذخب لشث اٌع ْٛ١ص . ٕٗٙ
( )ٙصاد اٌّغ١ش ٗ. ٕٖ٘/
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لمػػا أراد معنػػى اليػػأس اسػػتعمؿ لفظػػو كقػػاؿ ( :أى ىفمىػػـ ي ٍي ػأ ً َّ ً
يف
آمن ػكا  ،كلكػػف َّ
ٍ ى
ىس الػػذ ى
آمينكٍا) كينبغي أف ال يشؾ باحث ب َّ
ػأف كجػو العمػـ مختمػؽ كلػك أجمػع عميػو أىػؿ
ى
ً
المغة كالتفسير  ،كالدليؿ عمى ذلؾ َّأنو لك يسئؿ ك ٌؿ الػذيف قػالكا بػو  :ل ىػـ َّ
عبػر
الق ػرآف الك ػريـ عػػف العمػػـ بمفػػظ اليػػأس كلػػـ ّْ
يعبػػر عنػػو بمفظػػو ؟ لمػػا اسػػتطاعكا

ػأف الق ػرآف الك ػريـ ألحػػف َّ
إمػػا أف يػػدعكا بػ َّ
فعبػػر عػػف
اإلجابػػة ٌإال بأحػػد أم ػريف َّ :
المعنػػى بغيػػر لفظػػو  ،ككضػػع المفػػظ فػػي غيػػر مكضػػعو  ،كىػػذا مػػا ال يسػػتطيع

أحػػد أف يدعيػػو َّ ،
ألنػػو مػػا مػػف أحػػد يسػػتطيع أف يثبػػت ىػػذا االدعػػاء  ،كا َّمػػا أف
ػأف الق ػرآف الك ػريـ َّ
يضػػطركا لمقػػكؿ بالحقيقػػة فيجيب ػكا بػ َّ
عبػػر عػػف معنػػى اليػػأس
ألنو أراد معناه  ،كلـ يعبّْر عنو بمفظ العمـ ؛ َّ
بمفظو ؛ َّ
ألنػو مػا أراد معنػى العمػـ

 ،كىػػذا ىػػك الحػػؽ كمػػا بعػػد الحػػؽ ٌإال الض ػبلؿ  ،كصػػفكة القػػكؿ َّ
أف اليػػأس فػػي
الكجو الثاني ىك بمعنى الكجو األكؿ كال أكجو .

الطريقة الثانية عشرة  ،التغميب

مف أمثمتيا أكجو المفظ اآلتي :

ُ-األب  :ذكر أىؿ الكجكه َّ
أف (األب) في القرآف عمى خمسة
أكجو :

الكجو األكؿ  :األب بمعنى الجد  ،كقكلو تعالى ّْ ( :ممَّةى أىبًي يك ٍـ
ً
ً ً
ميف){الحج }ٕٖ :
يـ يى ىك ىس َّما يك يـ اٍل يم ٍسم ى
إ ٍب ىراى ى
كالكجو الثاني  :األب بمعنى العـ  ،كقكلو تعالى ( :قىاليكٍا ىن ٍعيب يد إًلىػيى ىؾ
ً
ً
اىيـ كًاسم ً
ً ً ً
كف){البقرة :
اع ى
يؿ ىكًا ٍس ىح ى
ؽ ًإلىػينا ىكاح ندا ىكىن ٍح يف لىوي يم ٍسم يم ى
ىكًالىػوى ىآبائ ىؾ إ ٍب ىر ى ى ٍ ى
ُّّ} كاسماعيؿ عـ يعقكب
اؿ البً ً
يو ىيا
كالكجو الثالث  ،األب  :الكالد بعينو  ،كقكلو تعالى ( :إً ٍذ قى ى
أىب ًت لًـ تىعب يد ما ال يسمع كال ي ٍب ً
نؾ ىش ٍينئا){مريـ }ِْ :
ص ير ىكال يي ٍغنًي ىع ى
ى ٍى ي ى ي
ى
ى ٍي ى
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كالكجو الرابع  ،األب (بتشديد الباء) مرعى األنعاـ  ،كقكلو تعالى :

(كفى ً
اكيىةن ىكأىبِّا){عبس  }ُّ :يعني مرعى الدكاب كاألنعاـ  ،كيقاؿ ىك الكؤل ،
ى
كيقاؿ ىك التبف))
كالكجو الخامس  ،األب يعني الخالة  ،كقكلو تعالى  ( :ىكىرفى ىع أ ىىب ىكٍي ًو
(ُ)
ىعمىى اٍل ىع ٍر ً
ش){يكسؼ }ََُ :
كاألب (( :أصمو ىأب هك يحذفت المو اعتباطنا  ،كلو أخكات)) (ِ )كىذه
األكجو جميعيا مختمقة  ،قاؿ ابف فارس (( :أبك  :اليمزة كالباء كالكاك  ،يدؿ

الشيء يآبكه ٍأب نكا  :إذا غذكتيو  ،كبذلؾ يس ّْمي األب
ت
عمى التربية كالغذك  ،ىأب ٍك ي
ى
(ّ)
سببا في إيجاد
كي َّ
سمى كؿ مف كاف ن
نأبا)) كقاؿ الراغب (( :األب  :الكالد ي
سمى النبي أبا المؤمنيف  ،قاؿ ا﵀
شيء أك إصبلحو أك ظيكره نأبا ؛ كلذلؾ يي َّ
ً
النبً ُّي أىكلىى بًاٍلمؤ ًمنً ً
تعالى َّ ( :
يميىاتييي ٍـ){األحزاب :
اجوي أ َّ
يف م ٍف أىنفيس ًي ٍـ ىكأ ٍىزىك ي
يٍ ى
ٍ
ٔ}  ...كقيؿ  :أبك األضياؼ لتفقده ٌإياىـ  ،كأبك الحرب لمييّْجيا  ،كأبك
(ْ )

أم (( :لمف افتض بًكارتيا))

(ٓ )

ّْ
لمفتضيا))
يعذرتيا
يككف اسـ جنس  ،جاز إطبلقو عمى كؿ مف دخؿ ضمنيا ؛ لذلؾ أطمقو
فاألب بيذه الداللة

العرب عمى الكالد كالجد ميما بعد  ،أم  :عمى األب األدني كاألب األعمى

كما صرح بذلؾ ابف الجكزم نفسو  ،بؿ الكالد بعينو ىس َّمكه نأبأ  ،ككاف أكلى
مف غيره بيذه التسمية ؛ ألنَّو ييعد السبب المباشر  ،إليجاد أكالده  ،كتربيتيـ
كتغذيتيـ  ،كاصبلحيـ  ،كظيكرىـ ؛ ككذلؾ الجد ىك أحؽ بيذه التسمية بعد

(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٔٚ 2اٌٛجٚ ٖٛإٌظةائش ٌٍٕظةائش ص ٔٚ ٙٓ-٘4ض٘ةج
األع ٓ١ص ِٕٚ ٕ2-ٕ2ذخب لشث اٌع ْٛ١ص ٖٗ ٚةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ.ٔٔٗ/
(ٕ) عّذث اٌذفاظ ٔ.٘ٔ/
(ٖ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕٔ.ٕٕ-
(ٗ) اٌّفشداح ص ٔٔ ٕ٠ٚظش عّذث اٌذفاظ ٔ.ٕ٘-٘ٔ/
(٘) عّذث اٌذفاظ ٔ.ٕ٘/
813

الكالد ؛ َّ
األمة  ،أم َّ :
أف معنى األب
ألنو السبب في ظيكر األكالد كالذرية ك َّ
يناسبو أكثر مما يناسبو معنى الجد الذم يتضمف ((أصكؿ ثبلثة  ،األكؿ :

العظمة  ،كالثاني  :الحظ  ،كالثالث  :القطع))

(ُ)

كالدليؿ عمى ذلؾ َّأنو لـ يرد

أما إطبلؽ األب عمى العـ ،
لفظ الجد كال األجداد في القرآف الكريـ  ،ك َّ
كالخالة  ،فيك عمى سبيؿ التغميب  ،كالتغميب شائع في كبلـ العرب كفي

سمى العـ مع
((كي َّ
القرآف الكريـ في حاؿ التثنية كالجمع  ،قاؿ الراغب  :ي
األب أبكيف  ،ككذلؾ األـ مع األب  ،ككذلؾ الجد مع األب  ،قاؿ تعالى في
اىيـ كًاسم ً
قصة يعقكب ( :قىاليكٍا ىنعب يد إًلىػي ىؾ كًالىػو آبائً ى ً ً
ؽ إًلىػينا
اعي ىؿ ىكًا ٍس ىح ى
ٍي ى ى ى ى
ؾ إ ٍب ىر ى ى ٍ ى
( ِ)
ً
ً
كف) كاسماعيؿ لـ يكف مف آبائيـ كاَّنما كاف عميـ))
ىكاح ندا ىكىن ٍح يف لىوي يم ٍسم يم ى

مجاز  ،كىك
نا
كقاؿ الحمبي (( :كيطمىؽ (األب) عمى الجد  ،فقيؿ حقيقة كقيؿ
األـ كالخالة  ،كلكف بالتغميب  ،فيقاؿ  :أبكه  ،كقيؿ في
العـ ك ٌ
الظاىر  ،كعمى ٌ
(ّ)
قكلو تعالى ( :كىرفى ىع أ ىىبكٍي ًو ىعمىى اٍل ىع ٍر ً
ش) َّإنيما أبكه كخالتو))
ى
ى
كقاؿ ابف ىشاـ َّ :
((إنيـ ييغمّْبكف عمى الشيء ما لغيره ؛ لتناسب

بينيما أك اختبلط ؛ فميذا قالكا (األبكيف) في األب كاألـ كمنو قكلو تعالى :
(كألىبكٍي ًو لً يك ّْؿ ك ً
ُّد يس){النساء  }ُُ :كفي األب كالخالة  ،كمنو
احود ّْم ٍنيي ىما الس ي
ى
ى ىى
قكلو تعالى ( :كىرفى ىع أ ىىبكٍي ًو ىعمىى اٍل ىع ٍر ً
ش) ك(المشرقيف) ك(المغربيف) كمثمو
ى
ى
(الخافقاف) في المشرؽ كالمغرب  ،ك(القمريف) في الشمس كالقمر  ...كقالكا
(ْ)

ٌإال َّأنو لـ تجد مف أحد

(الع ىم ىريف) في أبي بكر كعمر رضي ا﵀ عنيما))
ي
مف أىؿ المغة مف زعـ بمجيء عمر بمعنى أبي بكر  ،إلجماعيـ عمى عدـ
جكاز إدخاؿ التغميب في باب الكجكه كالمعاني  ،كيبدك َّأنيـ سيكا أف يختمقكا

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص .ٔٗ2
(ٕ) اٌّفشداح ص ٔٔ .
(ٖ) عّذث اٌذفاظ ٔ. ٕ٘/
(ٗ) ِغٕ ٟاٌٍت١ب ٕٕ٠ٚ ٙ22-ٙ2ٙ/ظش  :األشتاٖ ٚإٌظائش ي ٟإٌذٌٍ ٛغ.ٖٔ4/ٔ ٟ ٛ١
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كجو األـ كيجعمكه الكجو السادس لؤلب  ،كىك أكلى مف كجو الخالة  ،ألنَّو

كثير ما جاء تثنية األب في األب كاألـ كالشاىد الذم استشيد ابف ىشاـ :
نا
(كألىبكٍي ًو لً يك ّْؿ ك ً
ىخ ىرىج أ ىىب ىكٍي يكـ ّْم ىف
ُّد يس) ككقكلو تعالى  ( :ىك ىما أ ٍ
احود ّْم ٍنيي ىما الس ي
ى
ى ىى
يم ًو
اٍل ىجَّن ًة){األعراؼ  }ِٕ :كقكلو تعالى ( :فىًإف لَّ ٍـ ىي يكف لَّوي ىكلى هد ىكىكًرثىوي أ ىىب ىكاهي فىؤل ّْ
اف أ ىىب ىكاهي يم ٍؤ ًم ىن ٍي ًف فى ىخ ًش ىينا
ث){النساء  }ُُ :كقكلو تعالى  ( :ىكأ َّ
الثُّمي ي
بلـ فى ىك ى
ىما اٍل يغ ي
أحدا مف أىؿ
أىف يي ٍرًىقىيي ىما طي ٍغ ىي نانا ىك يك ٍف نار){الكيؼ  }َٖ :لكف مع ذلؾ لـ تجد ن
األـ في الشكاىد المذككرة ؛ َّ
ألنيـ
المغة كالتفسير مف زعـ بمجي األب بمعنى ّْ
لـ يدخمكا باب التغميب في باب الكجكه كالمعاني .

اؿ البً ً
يو
كقد جعمكا مف أكجو األب الكالد بعينو  ،كقكلو تعالى ( :إً ٍذ قى ى
ىيا أ ىىب ًت) ككاف األكلى بيـ أف يجعمكه بمعنى األب بعينو ؛ َّ
ألف القرآف الكريـ
لك أراد الكالد بعينو الستعمؿ لفظ الكالد كقاؿ  :إذ قاؿ لكالده يا كالدم َّ ،
ألف

القرآف الكريـ بما أنَّو استعمؿ الكالد كاألب فبل بد مف أف يككف ثمة فرؽ بينيما
في الداللة  ،ك َّأنيما استعمميما ِّ
كبل في مكضعو مراعاة لمفرؽ المعنكم بينيما
فيككف جعؿ األب بمعنى الكالد تحريفنا لممقصكد مف المفظ القرآني  ،بؿ لـ يرد
((خص القرآف الكريـ
خاصة  ،فقد
لفظ الكالد في القرآف الكريـ بمعنى األب
ٌ
ٌ

أما كممة كالد
الدا قط َّ ،
كممة كالدة باألـ فقط  ،كما َّ
سمى القرآف الكريـ األب ك ن
فقد جاءت في ثبلثة مكاضع فقط في القرآف الكريـ ىي  :قكلو تعالى  ( :ىيا
أىيُّيىا َّ
كد يى ىك ىج واز
اخ ىش ٍكا ىي ٍك نما ال ىي ٍج ًزم ىك ًال هد ىعف ىكلىًد ًه ىكال ىم ٍكلي ه
اس اتَّقيكا ىرَّب يك ٍـ ىك ٍ
الن ي
ىعف ىكالًًد ًه ىش ٍينئا) (في ىذه اآلية مكضعاف) كقكلو تعالى  ( :ىكىكالًود ىك ىما
ىكلى ىد){البمد  }ّ :كفي ىذه المرات الثبلثة  ،لـ تخص األب  ،بؿ جاءت عامة
(ُ)
تشمؿ األب كاألـ))

(ٔ) اٌّٛعٛعج اٌز٘ت١ج ي ٟإعجاص اٌمشآْ اٌىشٚ ُ٠اٌغٕج إٌت٠ٛج ص ٘٘2
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فأنت ترل َّ
أف أصحاب كتب الكجكه لـ يعنكا بذكر ىذه القضايا

المغكية التي تمثؿ ببلغة القرآف االكريـ كحسف تعبيره  ،ك ٌؿ ذلؾ مف أجؿ
بدال مف أف يذكركا الفرؽ
اختبلؽ الكجكه التي ذكركىا عف عمـ كعمد  ،فيـ ن

بيف األب كالكالد في الداللة كاالستعماؿ جعمكا األب بمعنى الكالد بعينو
أيضا َّأنيـ لـ يبحثكا عف حكمة ((لً ىـ
الختبلؽ ىذا الكجو لؤلب  ،كمف ذلؾ ن
أحيانا أخرل  ،اإلجابة :
أحيانا  ،كبصيغة (كالديف)
التثنية بصيغة (أبكيف)
ن
ن

َّأنو في المكاضع التي يككف فييا جانب األبكة أقكل مف جانب األمكمة تأتي

صيغة (أبكيف) مثؿ قكلو تعالى  ( :ىكىكًرثىوي أ ىىب ىكاهي){النساء  }ُُ :فمقاـ الحديث
غالبا ،
في اآلية ىك الميراث  ،كالذكر في مكضكع الميراث أقكل مف األنثى ن
فا﵀ يقكؿ (لً َّمذ ىك ًر ًم ٍث يؿ ىحظّْ األينثىىي ٍي ًف)ألنساء  }ُُ :كما َّ
أف الذكر يككف عصبة
المتكفَّى فيرث مالو كمٌو إف لـ يكف لمميت كارث آخر  ،كيأخذ نصيبو إف كاف
لمميت كارث آخر  ،ثـ يأخذ الباقي بعد استيفاء أصحاب الفركض نصيبيـ ،
مثاؿ آخر  ،قاؿ تعالى ( :كىرفى ىع أ ىىبكٍي ًو ىعمىى اٍل ىع ٍر ً
ش){يكسؼ  }ََُ :كالرفع
ى
ى
ىنا ىك الظيكر  ،كالظيكر أصؿ في الرجاؿ في كؿ عصر كمصر كليس

أما في المكاضع التي يككف فييا جانب األمكمة أقكل تأتي
لمنساء فيو حظ َّ ،

فمثبل جميع اآليات التي تأمر أك تكصي األبناء باإلحساف
الديف) ن
صيغة (ك ى
إلى األب كاألـ  ،يي ىغمّْب القرآف الحكيـ جانب األمكمة عمى األبكة كما قاؿ
ُّؾ أىالَّ تى ٍعيب يدكٍا إًالَّ إًيَّاهي ىكبًاٍل ىك ًال ىد ٍي ًف إً ٍح ىس نانا){اإلراء }ِّ :
ضى ىرب ى
تعالى  ( :ىكقى ى
فسمى ا﵀ تعالى األـ كاألب كالديف ؛ َّ
ألف األميات أحكج إلى العطؼ
كاإلحساف مف اآلباء))

(ُ)

قاؿ في الميراث  ( :ىكىكًرثىوي أ ىىب ىكاهي) كلـ يقؿ (كالداه) َّ
ألنو غمَّب جانب
ً
أيضا( :لّْ ّْمر ىج ً
اؿ
األبكة لما ذكره صاحب المكسكعة  ،لكنو قاؿ في الميراث ن
(ٔ) اٌّٛعٛعج اٌز٘ت١ج ي ٟإعجاص اٌمشآْ اٌىشٚ ُ٠اٌغٕج إٌت٠ٛج ص ٗ٘2
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اف كاألى ٍقربكف كلً ّْمنساء ىن ً
ً
يب ّْم َّما تىىر ىؾ اٍل ىكالً ىد ً
اف
ص ه
ىنصيً ه
ب ّْم َّما تىىر ىؾ اٍل ىكال ىد ً ى ى ي ى ى ى
أف (((قكلو تعالى) ( :لّْ ّْمر ىج ً
كف){النساء  }ٕ :جاء في التفسير َّ
اؿ
ىكاألى ٍق ىريب ى
ب ّْم َّما تىىر ىؾ اٍل ىكالً ىد ً
اف) سبب نزكليا َّ
أف أكس بف ثابت األنصارم تكفي
ىنصيً ه
عمو  ،يقاؿ ليما قتادة
كترؾ ثبلث بنات كامرأة  ،فقاـ رجبلف مف بني ّْ

شيئا  ،فجاءت امرأتو إلى
كعرفطة  ،فأخذا مالو كلـ يعطيا امرأتو كال بناتو ن
ً
كشكت الفقر فنزلت ىذه اآلية  ،قالو ابف عباس ،
النبي فذكرت لو ذلؾ ،
كقاؿ قتادة  :كانكا ال يكرثكف النساء  ،فنزلت ىذه اآلية))(ُ) فقد غمَّب جانب
األمكمة َّ
ألف السياؽ كأسباب النزكؿ تقتضي ىذا التغميب .

الطريقة الثالثة عشرة  :جعؿ المفظ بمعاني ما اشتمؿ عميو  ،أو جعؿ
المحتوي بمعاني محتوياتو :

مف ذلؾ ما كاف مف أكجو األلفاظ اآلتية :

ٔ-اآلخرة  :تقدمت دراستو في كتابي  :ال كجكه كال نظائر برقـ :
ُٖٓ
الدنيا))

ً
((اآلخر  :ما قبمو سابؽ  ،كسميت اآلخرة آخرة ؛ َّ
ألنيا بعد

(ِ )

وذكر أىؿ الكجكه َّ
أف مف أكجو اآلخرة في القرآف الكريـ  :يكـ

القيامة  ،كالبعث  ،كالجنة  ،كجينـ  ،كالقبر

(ّ)

فيذه األكجو الخمسة  :يكـ القيامة  ،كالبعث  ،كالجنة  ،كجينـ ،

كالقبر  ،كغيرىا كالبرزخ  ،كيكـ الحشر  ،كيكـ الحساب  ،كيكـ عبكر الصراط
(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٕ. ٖٔ/
(ِ ) نزىة األعيف ص ْٕ .
(ّ ) ينظ ػ ػػر األش ػ ػػباه كالنظ ػ ػػائر لمقات ػ ػػؿ ََِّّّ-كباس ػ ػػـ الكج ػ ػػكه كالنظ ػ ػػائر ص ُُْ-
ُِْكالكج ػ ػػكه كالنظ ػ ػػائر لي ػ ػػركف صُُِ ُِِ-كالكج ػ ػػكه كالنظ ػ ػػائر لمعسػػ ػػكرم ٕٖٔٔ-
كالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص ِٖ ّٖ-كنزىة األعيف ص ْٕ. ْٖ-
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 ،كغيرىا مف األياـ  ،كالمنازؿ كاألحكاؿ  ،ليست معاني اآلخرة بؿ ىي معاني

يصح أف نجعؿ المحتكم بمعاني محتكياتو ؟! كيؼ
ما احتكت عميو  ،فكيؼ
ٌ
كجكىا لمكؿ ؟! فأصحاب كتب الكجكه لـ
يصح أف نجعؿ مف أجزاء الكؿ
ن
يختمقكا الكجكه فحسب  ،بؿ اختمقكا معيا التداخؿ كالخمط بيف األلفاظ العامة

بعامة كالى لغة القرآف الكريـ
كالخاصة  ،فأساؤكا أيما إساءة إلى المغة
ٌ
بخاصة .
ٌ

أيضا في كتابي  :ال كجكه كال نظائر
ٕ-اإلسالـ  :قد تقدمت دراستو ن
برقـ َّ قاؿ الخميؿ (( :اإلسبلـ  :االستسبلـ ألمر ا﵀  ،كىك االنقياد

لطاعتو كالقبكؿ ألمره))(ُ) كقاؿ ابف قتيبة (( :اإلسبلـ ىك الدخكؿ في السّْمـ ،
أم  :في االنقياد كالمتابعة  ...كاالستسبلـ مثمو  ...فمف االسبلـ  :متابعة

كانقياد بالمساف دكف القمب  ...كمف االسبلـ  :متابعة كانقياد بالمساف

كالقمب))

(ِ)

كقاؿ العسكرم (( :اإلسبلـ  :أصمو السككف  ،كمنو قيؿ  :خبلؼ

الحرب ؛ لما فييا مف السككف  ،ثـ استعمؿ في الخضكع  ،فقيؿ  :أسمـ

الرجؿ كاستسمـ  :إذا خضع كتكاضع ؛ َّ
ألف مع الخضكع سككف األطراؼ ،
ثـ يستعمؿ في اإلخبلص  ،فيقاؿ  :أسمـ الرجؿ  :إذا أخمص ﵀  ...كقد سمَّـ
فكضو إليو كأخمص التككؿ فيو عميو))
العبد أمره ﵀  ،أم َّ :

(ّ)

كقد اتخذ مقاتؿ كمف تبعو مف معاني اإلسبلـ ىذه أكجينا لئلسبلـ ،
فذكركا َّ
أف اإلسبلـ في القرآف الكريـ عمى ستة أكجو :
األكؿ  :اإلخبلص .

كالثاني  :اإلقرار .

(ُ ) العيف صُْْ كينظر  :مقاييس المغة ص ُِْ.
(ِ ) تأكيؿ مشكؿ القرآف ص ِِٔ.ِّٔ-
(ّ ) الكجكه كالنظائر ص ّّ .
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كالثالث  :الخضكع .

الرابع  :التكحيد .

الخامس  :االستسبلـ .

(ُ)

اسما لمديف الذم نديف بو
السادس  :أف يككف ن
كاإلخبلص  ،كاإلقرار  ،كالخضكع  ،كالتكحيد  ،كاالستسبلـ  ،قريبة

مف معنى اإلسبلـ  ،كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال

في باب الكجكه  ،كىذا ما ذكرتو في كتابي ال كجكه كال نظائر  ،كالحقيقة َّأنيا
أدؽ في باب ما
أيضا كبصفة ٌ
ال تدخؿ في ىذا الباب فحسب  ،بؿ تدخؿ ن
اشتمؿ عمييا معنى المفظ  ،كالديف اإلسبلمي  ،ىك ما اجتمعت فيو ىذه
األمكر  ،فيككف أىؿ الكجكه قد جعمكا اإلسبلـ بمعناه االصطبلحي بمعاني ما

احتكل عميو .

ٖ-الخزائف  :ذكر أصحاب كتب الكجكه لمخزائف في القرآف الكريـ

ستة أكجو :

اج ىعٍمنًي ىعمىى ىخ ىزآئً ًف األ ٍىر ً
ض
األكؿ  :الخراج  ،كقكلو تعالى ( :قى ى
اؿ ٍ
ً
ً
يـ){يكسؼ }ٓٓ :
إًّْني ىحفيظه ىعم ه
ً
(كًاف ّْمف ىش ٍي وء إًالَّ ًع ى
ند ىنا ىخ ىزائينوي
الثاني  :المفاتيح  ،كقكلو تعالى  :ى
ً َّ ً
و
(ك ىما أىنتي ٍـ لىوي
ىك ىما ين ىنّْزليوي إال بقى ىد ور َّم ٍعميكـ){الحجر  }ُِ :كقكلو تعالى  :ى
يف){الحجر  }ِِ :يعني  :بفاتحيف
بً ىخ ًازنً ى
ً
َّ
كف ىخ ىزآئً ىف ىر ٍح ىم ًة
الثالث  :الرزؽ  :كقكلو تعالى  ( :يقؿ ل ٍك أىنتي ٍـ تى ٍمم يك ى
الم ىس ٍكتيـ ىخ ٍش ىيةى ً
ً
اإلنفىا ً
كرا){اإلسراء }ََُ :
اف
اإلنس ي
ؽ ىك ىك ى
ى
اف قىتي ن
ىربّْي إ نذا ٍ ٍ

(ُ ) األش ػ ػػباه كالنظػ ػ ػػائر ص ُُّّٓٔ-كباسػػ ػػـ الكجػ ػ ػػكه كالنظ ػ ػػائر ص َُْْ-كالكجػ ػ ػػكه
كالنظػ ػػائر ليػ ػػركف ص ِٖ ّٖ-كالكجػ ػػكه كالنظػ ػػائر لمعسػ ػػكرم ص ّّ ّْ-ككجػ ػػكه الق ػ ػرآف
لمحيػػرم ص ُٕٔ كالكجػػكه كالنظػػائر لمػػدامغاني صَُٓ َُٔ-كنزىػػة األعػػيف ص َْ-

ُْ ككشؼ السرائر  ،البف العماد ص ُٕٔ .
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الرابع  :المطر  ،كقكلو تعالى ( :كلًمَّ ًو ىخ ىزائًف الس ً
األر ً
ض
ي
َّم ىاكات ىك ٍ
ى
ى
ًً
ً
كف){المنافقكف }ٕ :
يف ال ىي ٍفقىيي ى
ىكلىك َّف اٍل يم ىنافق ى
ند يى ٍـ ىخ ىزائً يف ىر ٍح ىم ًة
الخامس  :النبكة كالكتاب  ،كقكلو تعالى ( :أ ٍىـ ًع ى
يز اٍلك َّى ً
اب){ص }ٗ :
ىرب ى
ّْؾ اٍل ىع ًز ً ى
السادس  :الغيكب  ،كقكلو تعالى  :ى( ىكال أىقيك يؿ لى يك ٍـ ًع ًندم ىخ ىزآئً يف المٌ ًو
(ٔ)
ب){ىكد }ُّ :
ىكالى أ ٍ
ىعمى يـ اٍل ىغ ٍي ى
الكجو األخير قاؿ بو ابف الجكزم  ،كالغيب غير الخزائف ؛ َّ
ألف
الغيب ىك ما غاب عنؾ  ،كالخزائف أماكف الخزف  ،فالداللتاف مختمفتاف ،

كالدليؿ عمى ذلؾ الشاىد نفسو  ،كىك عطفو عدـ عممو بالغيب  ،بعدـ معرفتو

بالخزائف كامتبلكيا ؛ ك َّ
ألنو ال يصح أف يككف المعنى أك التقدير  :كال أقكؿ

لكـ عندم غيكب ا﵀  ،كال أعمـ الغيب ؛ َّ
ار لممعنى نفسو ،
ألف في ذلؾ تكرنا
قاؿ ابف الجكزم في تفسير ىذه اآلية (( :قكلو تعالى  :ى( ىكال أىقيك يؿ لى يك ٍـ ًع ًندم
ب) قاؿ ابف األنبارم  :أراد بالخزائف  :عمـ الغيب
ىخ ىزآئً يف المٌ ًو ىكالى أ ٍ
ىعمى يـ اٍل ىغ ٍي ى
المطكم عف الخمؽ ؛ َّ
ألنيـ قالكا لو َّ :إنما اتبعؾ ىؤالء في الظاىر كليسكا
معؾ  ،فقاؿ  :ليس عندم خزائف غيكب ا﵀ فأعمـ ما تنطكم عميو الضمائر

 ،كاَّنما قيؿ لمغيكب خزائف لغمكضيا عمى الناس كاستتارىا عنيـ  ،قاؿ سفياف

دخمت خزانة فاجتيد أف ال تخرج
بف يعيينة َّ :إنما آيات القرآف خزائف  ،فإذا
ى
(ٕ )
فتأمؿ َّ
منيا حتى تعرؼ ما فييا))
َّ
(كالى
أف ابف األنبارم فسَّر قكلو تعالى ى
أىقيك يؿ لى يك ٍـ ًع ًندم ىخ ىزآئً يف المٌ ًو) بجعمو بتقدير (( :ليس عندم خزائف غيكب ا﵀))
فجعؿ الخزائف عمى بابيا كداللتيا

(ُ ) ينظر  :كجكه القرآف لمحيرم ص َِّ كالكجػكه كالنظػائر لمػدامغاني ص ََِِٓٔ-
كنزىة األعيف ص ُُْ
(ِ ) زاد المسير ْٕٔ/
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قاؿ ابف فارس (( :الخاء كالزاء كالنكف أصؿ ُّ
يدؿ عمى صيانة الشيء

ّْر  ،قاؿ :
نت الس َّ
نت الدراىـ كغيره  ،ى
 ،يقاؿ  :ى
كخز ي
خز ي
( ٔ)
لسانو فميس عمى شيء سكاه َّ
بخزاف))
إذا المرء لـ ي
يخزف عميو ي

((الخ ٍزيف حفظ الشيء في الخزانة  ،ثـ ييعبَّر بو عف ّْ
كؿ حفظ
كقاؿ الراغب :
ى
ّْر كنحكه)) (ٕ) كقاؿ الحمبي (( :قكلو تعالى ( :كلًمَّ ًو ىخ ىزائًف السَّماك ً
ات
 ،كفظ السّْ
ي
ىى
ى
ًً
كاألر ً ً
كف){المنافقكف  }ٕ :الخزائف جمع ًخزانة ،
يف ال ىي ٍفقىيي ى
ض ىكلىك َّف اٍل يم ىنافق ى
ى ٍ
الخ ٍزف  ،كالخزف ًستر الشيء كحفظو  ،قاؿ امرؤ القيس مف
كىي مكضع ى

الطكيؿ) :

لسانو فميس عمى شيء سكاه َّ
بخزاف
إذا المرء لـ ي
يخزف عميو ي
نت الماؿ  ،أم  :سترتو كغيَّبتو  ،كالخزانة في األصؿ مصدر ،
يقاؿ  :ى
خز ي
قت عمى مكضع الشيء
كىي عمؿ الخازف  ،كاإلمارة كالكالية  ،ثـ أيطمً ٍ

المخزكف فيو))

(ٖ)

جعؿ أصحاب كتب الكجكه الخزائف في الكجو األكؿ بمعنى الخراج
ً
ً
اج ىعٍمنًي ىعمىى ىخ ىزآئً ًف األ ٍىر ً
يـ) قاؿ ابف
في قكلو تعالى ( :قى ى
اؿ ٍ
ض إًّْني ىحفيظه ىعم ه
الخ ٍرج  :اإلتاكة ؛ َّ
ألنو ماؿ يخرجو المعطي))(ٗ) ((كقيؿ :
فارس ((كالخراج  ،ك ى
لما يخرج مف األرض كمف ىك ٍكر الحيكاف  ،كنحك ذلؾ  :ىخ ٍرج
(٘)
الخرج
كخراجَََك ى
الخراج مختص في الغالب بالضريبة عمى األرض)) ((ك ٍ
الخراج كاحد  ،كىك شيء يخرجو القكـ في السنة مف ماليـ بقدر
ك ى

(ُ ) مقاييس المغة ص ِٓٓ
(ِ ) المفردات ص ُّٓ
(ّ ) عمدة الحفاظ ََُٓ/
(ْ ) مقاييس المغة ص ِْٓ
(ٓ ) المفردات ص ُُٓ
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الخ ٍرج
خرج  ،كالخراج  :ىغمَّة العبد كاألمة  ،ك ى
معمكـَََكالخراج  :اسـ لما يي ى
الخرج أف يؤدم إليؾ العبد
الخراج  :اإلتاكة تي ى
ك ى
ؤخذ مف أمكاؿ الناس  ،ك ٍ
(ٔ )
َّ
خرج مف األرض  ،أك ما ييخرجو
خراجو  ،أم  :ىغمتو)) فالخراج  :ما يي ى

اإلنساف مف مالو كغيره  ،فيي لغةن عكس داللة الخزائف ؛ َّ
ألف الخزائف ىي

خزف فييا ما يراد خزنو  ،أم  :ما يراد إدخالو فييا كحفظو ،
المكاضع التي يي ى
اؿ
كبيذا المعنى جاء تفسيرىا  ،قاؿ ابف عطية في تفسير قكلو تعالى ( :قى ى
اج ىعٍمنًي ىعمىى ىخ ىزآئً ًف األ ٍىر ً
ض) (( :ك(خزائف) لفظ عاـ لجميع ما تختزنو
ٍ
المممكة مف طعاـ كماؿ كغيره)) (ٕ )كقاؿ ابف الجكزم (( :قكلو تعالى :
(اج ىعٍمنًي ىعمىى ىخ ىزآئً ًف األ ٍىر ً
ض) أم  :خزائف أرضؾ  ،كفي المراد بالخزائف
ٍ
(ٖ )
قكالف  ،أحدىا  :خزائف األمكاؿ  ،كالثاني  :خزائف الطعاـ فحسب))
فالخزائف ضد الخراج  ،فالفرؽ بينيما ظاىر فجعميا بمعناه تحريؼ ظاىر .

(كًاف
ى

(ك ىما
ى

كجعمكا الخزائف في الكجو الثاني بمعنى  :المفاتيح  ،في قكلو تعالى :
ند ىنا ىخ ىزائًينوي كما ين ىنّْزليوي إًالَّ بًقى ىد ور َّم ٍعمي و
كـ) كقكلو تعالى :
ّْمف ىش ٍي وء إًالَّ ًع ى
ىى
يف) يعني  :بفاتحيف  ،كىذا الكجو كالكجو األكؿ ىك عكس
أىنتي ٍـ لىوي بً ىخ ًازنً ى

داللة الخزائف ؛ َّ
خزف فييا ما يراد خزنو ،
ألف الخزائف ىي المكاضع التي يي ى
(كًاف ّْمف
أم  :ما يراد إدخالو فييا كحفظو  ،قاؿ الزمخشرم في تفسير قكلو  :ى
ند ىنا ىخ ىزائًينوي) (( :ذكر الخزائف تمثيؿ  ،كالمعنى  :كما مف شيء
ىش ٍي وء إًالَّ ًع ى
ينتفع بو العباد ٌإال كنحف قادركف عمى إيجاده كتككينو كاإلنعاـ بو  ،كما
نعطيو ٌإال بمقدار معمكـ نعمـ َّأنو مصمحة لو))(ٗ) فكؿ شيء ينتفع بو العباد

(ُ ) لساف العرب َْٓ/
(ِ ) المحرر الكجيز ِّٓٔ/
(ّ ) زاد المسير ُْٖٕ/
(ْ ) الكشاؼ ِِٓٓ/
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مخزكف عند ا﵀ كمحفكظ ٌ ،إال َّ
أف ىذه الخزائف يفتحيا ا﵀ سبحانو في الكقت
المناسب  ،كىذا ما عناه بقكلو تعالى ( :كما ين ىنّْزليوي إًالَّ بًقى ىد ور َّم ٍعمي و
كـ) كقاؿ ابف
ىى
(ٔ)
عطية (( :كالخزائف  :المكاضع الحاكية)) كما مف شيء يخزنو إنساف في
خزانة ٌإال كىك ينكم فتحيا عند الحاجة كاخراج ما خزنو فييا  ،ككيؼ تسنى
(ٕ)
يف) يعني  :بفاتحيف))
(ك ىما أىنتي ٍـ لىوي بً ىخ ًازنً ى
لمدامغاني أف يجعؿ ((قكلو تعالى ى
؟! فالذم يخزف الشيء في مكضع ما  ،يغمؽ عميو منافذه ليحفظو  ،أـ

يف) يقكؿ :
(ك ىما أىنتي ٍـ لىوي بً ىخ ًازنً ى
يفتحيا لينشره ؟! قاؿ الطبرم (( :قكلو تعالى  :ى
كلستـ بخازني الماء الذم أنزلنا مف السماء فأسقيناكمكه فتمنعكه ىمف أسقيو ؛

َّ
(ك ىما
ألف ذلؾ بيدم كا َّ
لي  ،أسقيو مف أشاء كأمنعو مف أشاءَََقاؿ سفياف  :ى
يف) قاؿ  :بمانعيف))(ٖ) فجعؿ الخزائف بمعنى المفاتيح ىك عكس
أىنتي ٍـ لىوي بً ىخ ًازنً ى

كتفسير  ،فالفرؽ بينيما ظاىر فجعميا بمعناىا تحريؼ ظاىر
نا
داللة الخزف لغة
كجعؿ الحيرم الخزائف في الكجو الثالث بمعنى الرزؽ في قكلو
ً
ً
ً
َّ
الم ىس ٍكتيـ ىخ ٍش ىيةى ً
ً
اإلنفىا ً
ؽ
تعالى  ( :يقؿ ل ٍك أىنتي ٍـ تى ٍمم يك ى
كف ىخ ىزآئ ىف ىر ٍح ىمة ىربّْي إ نذا ٍ ٍ
كرا) لـ ترد (خزائف) في القرآف الكريـ ٌإال مضافة  ،كىي ىنا
اف
اإلنس ي
ىك ىك ى
ى
اف قىتي ن
(ر ٍح ىم ًة ىربّْي) قاؿ الطبرم في تفسير اآلية (( :يقكؿ تعالى ذكره :
مضافة إلى ى
قؿ يا محمد ليؤالء المشركيف  :لك أنتـ تممككف خزائف أمبلؾ ربي مف األمكاؿ

 ،كعنى بالرحمة في ىذا المكضع الماؿ))

(ٗ)

كقاؿ ابف عطية (( :ك(الرحمة)

سميت
تصرؼ في األرزاؽ  ،كمف ىنا
في ىذه اآلية الماؿ كالنعـ التي
ٍ
ى

(ُ ) المحرر الكجيز ّّٓٓ/
(ِ ) الكجكه كالنظائر لمدامغاني ص َِٓ
(ّ ) جامع البياف ُْ َّ/كينظر  :زاد المسير َُّْ/
(ْ ) جامع البياف ُُٓٗٔ/
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رحمة))

(ٔ)

كقاؿ ابف الجكزم (( :كالمراد في ىذه الخزائف قكالف  ،أحدىما :

خزائف األرزاؽ  ،كالثاني  :خزائف النعـ))

(ٕ )

مف الكاضح ِّ
جدا كما ترل َّ
أف

الخزائف ال تعني الرزؽ ؛ َّ
ألنو ليس المراد الرزؽ  ،بؿ خزائف الرزؽ  ،فيككف
الرزؽ ىك معنى الرحمة الكاقع مضافنا إليو  ،ال معنى الخزائف الكاقع مضافنا،
كمف التحريؼ الظاىر لمعياف عدـ جعؿ المضاؼ بمعناه بؿ بمعنى المضاؼ

إليو .

كليس المراد مف الخزائف المطر كما جاء في الكجو الرابع في قكلو
ًً
ات كاألر ً ً
تعالى ( :كلًمَّ ًو ىخ ىزائًف الس ً
كف) كال النبكة
يف ال ىي ٍفقىيي ى
ض ىكلىك َّف اٍل يم ىنافق ى
ي
َّم ىاك ى ٍ
ى
ى
ً
ً
ند يى ٍـ ىخ ىزائ يف
كالكتاب كما جاء في الكجو الخامس في قكلو تعالى ( :أ ٍىـ ع ى
يز اٍلك َّى ً
اب) بؿ المراد مف الخزائف الخزائف بعينيا  ،فا﵀
ىر ٍح ىم ًة ىرب ى
ّْؾ اٍل ىع ًز ً ى
سبحانو خزف في خزائنو أقدار كؿ شيء  ،أقدار المطر كالنبكة كالكتاب
((خ ىزىف
كغيرىا مما ال يعممو ٌإال ا﵀ سبحانو  ،كقد تقدـ تعريفيا فيي مف  :ى
يخزينو ىخ ٍزننا كاختزنو  :أحرزه كجعمو في ًخزانة  ،ك ً
الخزانة  :اسـ
الشيء ي
ى
ند ىنا
(كًاف ّْمف ىش ٍي وء إًالَّ ًع ى
المكضع الذم يي ٍخ ىزف فيو الشيء  ،كفي التنزيؿ  :ى
ىخ ىزائًينو){الحجر  }ُِ :ك ً
الخزانة  :كاحدة الخزائف  ،كفي التنزيؿ  ( :يقؿ الَّ أىقيك يؿ
ي
الماؿ  :إذا غيَّبو
كخزف
ب){األنعاـ }َٓ :
ى
لى يك ٍـ ًع ًندم ىخ ىزآئً يف المٌ ًو ىكال أ ٍ
ىعمى يـ اٍل ىغ ٍي ى
ى
دخمت خزانة فاجتيد
 ،كقاؿ سفياف بف يعيينة  :إنَّما آيات القرآف خزائف  ،فإذا
ى
أف ال تخرج منيا حتى تعرؼ ما فييا  ،قاؿ  :شبَّو اآلية مف القرآف بالكعاء
السر
نت َّ
الذم يجمع فيو الماؿ المخزكفَََكخزانة اإلنساف قمبو َََكخز ي
كاختزنتيو  :كتمتو))(ٖ) ((كالخزانة  :مكاف الخزف  ،أم  :المكضع الذم يكضع

(ُ ) المحرر الكجيز ّْٖٖ/
(ِ ) زاد المسير ٕٓٔ/
(ّ ) لساف العرب ْٓٔ/
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(ٔ)

فيو الشيء  ،كالجمع  :الخزائف))

((كخزائف ا﵀  :مستعارة لتعمؽ قدرة ا﵀

شبيت تمؾ التعمقات
باإلنعاـ كاعطاء الخيرات النافعة لمناس في الدنيا ٌ ،
الصمكحية كالتنجيزية في حجبيا عف عيكف الناس كتناكليـ مع نفعيا إياىـ ،

بخزائف أىؿ اليسار كالثركة التي تجمع األمكاؿ كاألحبية كالخمع كالطعاـ  ،كما
ًً
ات كاألر ً ً
أيطمؽ عمييا في قكلو تعالى ( :كلًمَّ ًو ىخ ىزائًف الس ً
يف
ض ىكلىك َّف اٍل يم ىنافق ى
ي
َّم ىاك ى ٍ
ى
ى
كف){المنافقكف  }ٕ :أم  :ما ىك مكدع في العكالـ العميا كالسفمى مما
ال ىي ٍفقىيي ى
ند ىنا ىخ ىزائًينوي){الحجر :
(كًاف ّْمف ىش ٍي وء إًالَّ ًع ى
ينفع الناس  ،ككذلؾ قكلو تعالى  :ى
(ٕ)
ُِ}))
فالخزائف  :ىي أماكف الخزف  ،التي تيخزف فييا ما يراد خزنو  ،أك
ىي المكاضع الحاكية لتي تحكم األشياء المطمكب احتكاؤىا فييا  ،كاحتكت

خزائف ا﵀ عمى ّْ
كؿ ما َّ
كمجاز ،
نا
قدره ا﵀  ،ففييا مقدكراتو  ،كاستعممت حقيقة

أما األكجو
كىذا ىك معناىا أينما كردت في المغة كفي القرآف الكريـ َّ ،

المنسكبة إلييا فيي ليست معاني الخزائف  ،كاٌنما ىي معاني المخزكنات فييا
أعيانا كانت أـ معاني  ،كىذا مف التحريؼ الظاىر  ،كىك عدـ جعؿ المفظ
،
ن
بمعناه بؿ بمعنى ما احتكل عميو .

ٗ-الدار  :ذكر الحيرم كالدامغاني لمدار في القرآف الكريـ ثمانية

أكجو :

ًَّّْ
ً
يف اتَّقىكٍا
(كلى ىد يار اآلخ ى ًرة ىخ ٍيهر لمذ ى
األكؿ  :الجنة  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
ً
اآلخ ى ًرة ىخ ٍيهر ىكلىنً ٍع ىـ
(كلى ىد يار
تى ٍعقمي ى
كف){يكسؼ  }َُٗ :كقكلو تعالى  :ى
ً
يف){النحؿ }َّ :
اٍل يمتَّق ى

(ُ ) تاج العركس ِّْٕٔ/
(ِ ) التحرير كالتنكير َُُٔ/
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بل
أىفى ى
ىد يار

كء َّ
الد ًار){الرعد  }ِٓ :كقكلو
(كلىيي ٍـ يس ي
الثاني  :جينـ  ،كقكلو تعالى  :ى
ىحمُّكٍا قى ٍك ىميي ٍـ ىد ىار اٍل ىب ىك ًار){إبراىيـ }ِٖ :
(كأ ى
تعالى  :ى

ىص ىب يحكٍا
الثالث  :الدار يعني المدينة  ،أك المنزؿ  ،كقكلو تعالى ( :فىأ ٍ
ًً
ً
يف){األعراؼ }ٕٖ :
في ىد ًارًى ٍـ ىجاثم ى
الرابع  :مكة  ،أك المدينة  ،كقكلو تعالى ( :أ ٍىك تى يح ُّؿ قى ًر نيبا ّْمف

ىد ًارًى ٍـ){الرعد }ُّ :
ُْٓ}

ًً
يف){األعراؼ :
(سأ ًيري يك ٍـ ىد ىار اٍلفىاسق ى
الخامس  :مصر  ،كقكلو تعالى  :ى

السادس  :معسكرىـ  ،كقكلو تعالى ( :كأ ى ًَّ
َّي ىحةي
يف ظىمى يمكٍا الص ٍ
ىخ ىذ الذ ى
ى
ًً
ً ً
يف){ىكد }ٕٔ :
ىص ىب يحكٍا في د ىي ًارًى ٍـ ىجاثم ى
فىأ ٍ
ًَّ
يف ىب َّدليكٍا نً ٍع ىمةى المٌ ًو
السابع  :البدؿ  ،كقكلو تعالى ( :أىلى ٍـ تىىر إًلىى الذ ى
ىحمُّكٍا قى ٍك ىميي ٍـ ىد ىار اٍل ىب ىك ًار){إبراىيـ }ِٖ :
يك ٍف نار ىكأ ى
الثامف  :الدار بعينيا  ،كقكلو تعالى ( :فى ىخ ىس ٍف ىنا بً ًو ىكبً ىد ًارًه
(ٔ)

ض){القصص }ُٖ :
األر ى
ٍ
أف األكجو
جع يؿ الدار في الكجو الثامف يعني الدار بعينيا  ،يعني ٌ
السبعة الباقية ال تعني الدار بعينيا  ،فيي إذف أكجو مختمقة  ،اختمقت بثبلث

طرائؽ :

األكلى  :جعؿ المفظ بمعاني ما اشتمؿ عميو :

جعؿ الحيرم الدار في الكجو األكؿ بمعنى الجنة في قكلو تعالى :
ً
ًَّّْ
ً
((كلى ىد يار
يف اتَّقىكٍا أىفىبلى تى ٍعقمي ى
(كلى ىد يار اآلخ ى ًرة ىخ ٍيهر لمذ ى
كف) قاؿ الفراء (( :كقكلو  :ى
ى
ً
اآلخ ى ًرة ىخ ٍيهر) أصيفت الدار إلى اآلخرة إذا اختمؼ لفظو  ،كقد تضيؼ العرب
(ُ ) ينظػ ػػر  :كجػ ػػكه الق ػ ػرآف لمحيػ ػػرم ص َِٗ َُِ-كالكجػ ػػكه كالنظػ ػػائر لم ػ ػػدامغاني ص
ُُِِِّ-
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الشيء إلى نفسو  ،كقكلو تعالى ( :إً َّف ىى ىذا لىييك ىح ُّ
ؽ اٍل ىي ًق ً
يف){الكاقعة }ٗٓ :
ى
كمثمو  :أتيتؾ بارح األكلى ،كعاـ األكؿ  ،كليمة األكلى  ،كيكـ الخميس ،
(ٔ)

كجميع تضاؼ إلى أنفسيا الختبلؼ لفظيا  ،كذلؾ شير ربيع))

اإلضافة ىي مف باب ((إضافة المكصكؼ إلى صفتو))

فتككف ىذه

(ٕ )

((كقاؿ

البصريكف  :ىذه عمى حذؼ مضاؼ تقديره  :كلدار الحياة اآلخرًة  ،أك المدة

اآلخرًة))

(ٖ)

ًَّّْ
ً
يف اتَّقىكٍا)
(كلى ىد يار اآلخ ى ًرة ىخ ٍيهر لمذ ى
كقاؿ الزجاج (( :كقكلو عز كجؿ  :ى
الدار اآلخرةي فاآلخرة نعت لمدار ؛ َّ
ألف لجميع
كفي غير مكضع  ،فمف قاؿ  :ي
الخمؽ داريف  ،الدار التي يخمقكا فييا  ،كىي الدنيا  ،كالدار اآلخرة التي
ً
دار اآلخرًة َّ ،
الحالة
كدار
يعادكف فييا خمقنا
ن
فكأنو قاؿ  :ي
جديدا  ،كمف قاؿ  :ي
اآلخرًة ؛ َّ
كحاؿ اآلخرة  ،كمثؿ ىذا في الكبلـ
حاؿ الدنيا ،
ى
ألف لمناس حاليف  ،ى
الصبلة األكلى  ،كصبلة األكلى  ،فمف قاؿ  :الصبلة األكلى  ،جعؿ األكلى

نعتنا لمصبلة  ،كمف قاؿ  :صبلة األكلى  ،أراد صبلة الفريضة األكلى ،
(ٗ)
كالساعة األكلى))
ًَّّْ
ً
يف اتَّقىكٍا)
(كلى ىد يار اآلخ ىرًة ىخ ٍيهر لمذ ى
فقد ذكر أىؿ التفسير لقكلو تعالى  :ى
استنادا إلى َّ
أف المراد مف الدار الدار بعينيا  ،كجعميا بمعنى
ىذيف التأكليف
ن
الجنة يمغييما  ،فمف اليدـ جعؿ لفظ بمعنى لفظ آخر ؛ َّ
ألنو يعطؿ قضية
البحث المغكم في تراكيب القرآف الكريـ

(ُ ) معاني القرآف ص ُ ّٕٔ/كينظر  :الكشاؼ لمزمخشرم ِْٖٗ/
(ِ ) الممخص في إعراب القرآف لمخطيب التبريزم ص ُٕ
(ّ ) المحرر الكجيز البف عطية ِّٖٕ/
(ْ ) معاني القرآف كاعرابو ّ َُٖ/كينظر  :الدر المصكف لمحمبي ََْٔ/
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كجعؿ كبلىما الدار في ىذا الكجو بمعنى الجنة في قكلو تعالى :
ً
ً
ً
كنيىا تى ٍج ًرم ًمف
ات ىع ٍد وف ىي ٍد يخمي ى
يف {َّ} ىجَّن ي
(كلى ىد يار اآلخ ى ًرة ىخ ٍيهر ىكلىن ٍع ىـ ىد يار اٍل يمتَّق ى
ى
ً
ً
ً
ً
يف){النحؿ -َّ :
كف ىك ىذل ىؾ ىي ٍج ًزم المٌوي اٍل يمتَّق ى
آؤ ى
تى ٍحتيىا األ ٍىنيى يار لىيي ٍـ فييىا ىما ىي ىش ي
ً
ً
يف) يقكؿ  :كلنعـ دار الذيف خافكا ا﵀
(((كلىن ٍع ىـ ىد يار اٍل يمتَّق ى
ُّ} قاؿ الطبرم  :ى
في الدنيا فاتقكا عقابو بأداء فرائضو كتجنب معاصيو دار اآلخرة)) (ٔ) كقاؿ
الزجاج (( :المعنى  :كلنعـ دار المتقيف دار اآلخرة...كيككف المعنى  :جنات

(ٕ )
ات ىع ٍد وف) بدؿ
(جَّن ي
عدف نعـ دار المتقيف)) كقاؿ ابف كثير (( :كقكلو  :ى
ً
يف) أم  :ليـ في اآلخرة جنات عدف))(ٖ) كقاؿ ابف الجكزم :
مف  :ى
(د يار اٍل يمتَّق ى
ً
ً
يف) قكالف  ،أحدىما َّ :أنيا
(كلىن ٍع ىـ ىد يار اٍل يمتَّق ى
((كفي قكلو تعالى  :ى
الجنة...كيجكز أف يككف المعنى  :كلنعـ دار المتقيف جنات عدف  ،كالثاني :

َّأنيا الدنيا ؛ َّ
ألنيـ نالكا بالعمؿ فييا ثكاب اآلخرة))

(ٗ)

فالدار ىي الدار بعينيا

إما أف تككف ىي الدار الدنيا  ،أك الدار اآلخرة  ،ك َّ
أف لممتقيف في الدار
َّ ،

الثانية جنات عدف

كجعؿ الحيرم الدار في الكجو الثاني بمعنى جينـ في قكلو تعالى :

كء َّ
إما أف يراد بيا الدار الدنيا  ،أك الدار
الد ًار) ككذلؾ الدار ىنا َّ
(كلىيي ٍـ يس ي
ى
كء َّ
الد ًار) يقكؿ  :كليـ ما يسكؤىـ في الدار
(((كلىيي ٍـ يس ي
اآلخرة  ،قاؿ الطبرم  :ى

(ُ ) جامع البياف َُُِْ/
(ِ ) معاني القرآف كاعرابو َُّٔ/
(ّ ) تفسير القرآف العظيـ ّْٕٗ/
(ْ ) زاد المسير ّّْٕ/
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اآلخرة)) (ٔ) ك(الدار) ىنا يحتمؿ َّأنيا دار اآلخرة  ،كيحتمؿ ٌأنيا الدار الدنيا
ىحمُّكٍا قى ٍك ىميي ٍـ ىد ىار
(كأ ى
كجعميا الدامغاني بيذا المعنى في قكلو تعالى  :ى
(ٕ)

اٍل ىب ىك ًار) كىذا المعنى ال يصح أف يككف لمدار  ،بؿ ىك معنى التركيب
اإلضافي  :دار البكار  ،كىك ال يعني جينـ  ،كاَّنما ىك صفة ليا .

فالجنة  ،كالنار  ،ال تعنياف الدار اآلخرة  ،كاَّنما ىما مما تحتكم

عمييما ىذه الدار  ،كمف التحريؼ في الداللة عدـ جعؿ المفظ بمعناه بؿ

بمعنى ما يحتكم عميو  ،كىذه ىي الطريقة التي اتبعيا أىؿ الكجكه في
اختبلؽ الكجكه كىك جعؿ المفظ بمعاني ما اشتمؿ عميو  ،أك جعؿ المحتكم

بمعاني محتكياتو

الثانية  :الدراسة المعككسة  ،كىي جعؿ المفظ بمعاني المكصكؼ

بو  :فالمدينة  ،كم ٌكة  ،كمصر  ،كمعسكرىـ  ،كما جاء في الكجو الثالث ،

يصح أف تككف
صحت فبل
ٌ
كالرابع  ،كالخامس  ،كالسادس  ،ىذه األكجو إف ٌ
ألف القرآف الكريـ ما أراد تسمية الدار ككصفيا بيذه األكجو ،
أكجينا لمدار ؛ ٌ
كما فعؿ أصحاب كتب الكجكه  ،كاٌنما أراد تسمية ىذه األكجو ككصفيا

ألنيا جميعيا بمعنى الدار  ،كليست
بالدار  ،فيي إذف جميعيا كجكه كاحد ؛ ٌ
فإف الدار أريد منيا الدار بعينيا،
الدار بمعانييا  ،ىذا أف صحت ىذه  ،كا ٌال ٌ
أينما كردت في كتاب ا﵀ .

جعؿ الحيرم الدار في الكجو الثالث بمعنى المدينة في قكلو تعالى :
ًً
ً
يف) كجعميا في الكجو السادس
ىخ ىذتٍيي يـ َّ
(فىأ ى
ىص ىب يحكٍا في ىد ًارًى ٍـ ىجاثم ى
الر ٍجفىةي فىأ ٍ
بمعنى المعسكر في قكلو تعالى ( :كأ ى ًَّ
ىص ىب يحكٍا ًفي
يف ظىمى يمكٍا الص ٍ
ىخ ىذ الذ ى
َّي ىحةي فىأ ٍ
ى
(ُ ) جامع البياف ُُُّٕ/
(ِ ) ينظػػر  :المحػػرر الػػكجيز ّ ُُّ/كأنػكار التنزيػػؿ لمبيضػػاكم ّ ُٖٕ/كمػػدارؾ التنزيػػؿ
ص ٔٓٓ
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ًً
ً
مجتمع الجيش  ،أك مكاف العسكر
يف) كالمعسكر :
د ىي ًارًى ٍـ ىجاثم ى
ى
ك((م ىد ىف بالمكاف أقاـ بو  ،كمنو المدينة  ،كىي فىعيمة ،
مف معنى الدار ؟!
ى
كتيجمع عمى مدائف  ،باليمز...كفيو قكؿ آخر  :أنَّو م ً
ت  ،أم :
فعمة مف ًد ٍن ي
ى
كسئً ىؿ أبك عمي الفسكم عف ىمزة مدائف فقاؿ  :فيو قكالف  ،ىمف
يممً ٍك ي
ت ...ي
جعمو فىعيمة مف قكلؾ  :ىم ىد ىف بالمكاف أقاـ بو ىمزه  ،كمف جعمو ىم ٍف ًعمىة  ،مف
ً
يف  ،أم  :يممً ىؾ  ،لـ ييمزه  ،كما ال ييمز معايش  ،كالمدينة :
قكلؾ د ى
يصطي َّم وة األرض(ٕ) مشتؽ مف ذلؾ ُّ ،
ككؿ أرض ييبنى بيا
الحصف ييبنى في أ ٍ
أصطي َّمتيا فيي مدينة  ،كالنسبة إلييا مديني  ،كالجمع مدائف
حصف في ٍ
( ٔ)

فأيف ىك

كم يدف...الفراء كغيره  :المدينة فىعيمة  ،تيمز في الفعائؿ ؛ َّ
ألف الياء زائدة ،
ي
كال تيمز ياء المعايش ؛ َّ
ألف الياء أصمية  ،كالمدينة  :اسـ مدينة سيدنا رسكؿ

شرفيا ا﵀
غمبت عمييا
ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ خاصة
تفخيما ليا َّ ،
ٍ
ن
(ٗ)
كصانيا))(ٖ) ((كالمدينة  :البمدة التي كثر سكانيا))

فإذا أريد ىذا المعنى استعمؿ لفظ المدينة  ،كما استعممو في قكلو
ً
ىعر ً
تعالى ً :
ىى ًؿ اٍل ىمًد ىين ًة ىم ىريدكٍا ىعمىى
كف ىك ًم ٍف أ ٍ
اب يم ىنافقي ى
(كم َّم ٍف ىح ٍكلى يكـ ّْم ىف األ ٍ ى
ى
ؽ){التكبة  }َُُ :كقكلو تعالى ( :إً َّف ىػ ىذا لىم ٍكر َّم ىكرتيمكه ًفي اٍلمًد ىينةً
النفىا ً
ّْ
ٍ ي ي
ى ى ه
ى
(ما
ىىمىيىا فى ىس ٍك ى
لًتي ٍخ ًريجكٍا ًم ٍنيىا أ ٍ
ؼ تى ٍعمى يم ى
كف){األعراؼ  }ُِّ :كقكلو تعالى  :ى
ً ً
اب أىف ىيتى ىخمَّفيكٍا ىعف َّرس ً
اف ٍ ً
ىعر ً
كؿ
ىك ى
ي
الىؿ اٍل ىمد ىينة ىك ىم ٍف ىح ٍكلىييـ ّْم ىف األ ٍ ى
المٌ ًو){التكبة }َُِ :
(ُ ) ينظر  :الكميات لمكفكم ص ٖٗٔ
يصػطي َّمة لغػػة
يسػطي َّمة كػ ّْػؿ شػػيء معظمػػو)) ككسػػطو  ،كاأل ٍ
يسػطي ُّـ مجتمػػع البحػػر  ،كأ ٍ
(ِ ) ((كاأل ٍ
يسطي َّمة  .لساف العرب ُّٕٖ/
في األ ٍ
(ّ ) لساف العرب َُْْ/
(ْ ) عمدة الحفاظ لمحمبي ْٕٗ/
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الر ٍجفىةي) كالرجفة ىي الزلزلة ،
ىخ ىذتٍيي يـ َّ
قاؿ الفراء (( :كقكلو تعالى ( :فىأ ى
ًً
ً
جاثما)) (ٔ) كقاؿ
رمادا
يف) يقكؿ  :ن
ىص ىب يحكٍا في ىد ًارًى ٍـ ىجاثم ى
كقكلو تعالى ( :فىأ ٍ
ن
الطبرم (( :يقكؿ تعالى ذكره  :فأخذت الذيف عقركا الناقة مف ثمكد الرجفة ،

رجفنا
يرجؼ ٍ
كىي الصيحة  ،كالرجفة الفعمة مف قكؿ القائؿ  :رجؼ بفبلف كذا ي
حركو كزعزعو...كاَّنما عنى بالرجفة ىا ىنا  :الصيحة التي
 ،كذلؾ إذا َّ
كحركتيـ لميبلؾ ؛ َّ
ألف ثمكد ىمكت بالصيحة فيما ذكر أىؿ
زعزعتيـ َّ
العمـ))(ٕ) كقاؿ الكاحدم ((( :فىأىصبحكٍا ًفي ىد ًارًىـ) يعني بمدىـ ً ً
يف) قاؿ
ى
ٍى ي
(جاثم ى
ٍ
المفسركف  :معنى ً ً
يف) جاثميف بعضيـ عمى بعض  ،أم  :عند نزكؿ
ى
(جاثم ى
العذاب بيـ  ،سقط بعضيـ عمى بعض كما يجثـ الطير)) (ٖ )كقاؿ
ىص ىب يحكٍا ًفي ىد ًارًى ٍـ) في ببلدىـ أك في مساكنيـ))(ٗ) كقاؿ
الزمخشرم ((( :فىأ ٍ
ىص ىب يحكٍا ًفي ىد ًارًى ٍـ) أم  :بمدىـ  ،كقاؿ في
القرطبي (( :قكلو تعالى ( :فىأ ٍ
مكضع آخر ( :كأ ى ًَّ
ىص ىب يحكٍا ًفي ًد ىي ًارًى ٍـ
يف ى
ظمى يمكٍا الص ٍ
ىخ ىذ الذ ى
َّي ىحةي فىأ ٍ
ى
(٘)
ًً
يف){ىكد  }ٕٔ :أم  :في منازليـ)) كقاؿ أبك حياف األندلسي (( :قاؿ
ىجاثم ى
الكرماني  :حيث ذكر الرجفة  ،كىي الزلزلة  ،كحَّد الدار  ،كحيث ذكر

الصيحة جمع ؛ َّ
ألف الصيحة كانت مف السماء  ،فبمكغيا أكثر  ،كأبمغ مف
كؿ كاحد منيما بما ىك الئؽ بو  ،كقيؿ ً
الزلزلة  ،فاتصؿ ُّ
(في ىد ًارًى ٍـ) أم :
()ٙ
في بمدىـ كني بالدار عف البمد))
(ُ ) معاني القرآف ُ ِٖٓ/ينظر  :معاني القرآف كاعرابو لمزجاج َِّٖ/
(ِ ) جامع البياف ِّٖٕ/
(ّ ) الكسيط في تفسير القرآف المجيد ِّْٖ/
(ْ ) الكشاؼ ِ ُُٗ/كينظر  :مدارؾ التنزيؿ ص ِّٕ
(ٓ ) الجامع ألحكاـ القرآف ُٕٔٔ/
(ٔ ) البحر المحيط ِْْْ/
831

فالحيرم جعؿ الدار بمعنى المدينة  ،كجعميا المفسركف كما رأيت

بمعنى البمد  ،فما الداعي إلى الكجو الذم قاؿ بو سكل التعمد في تحريؼ
داللة المفظ القرآني مف أجؿ اختبلؽ الكجكه ؟!

كفيما يتعمؽ بالنص الذم نقمو أبك حياف األندلسي مف الكرماني فيك
(ٔ)

منقكؿ مف كتابو (( :البرىاف في تكجيو متشابو القرآف

كىك مف الكتب التي

تيعنى بإظيار ببلغة القرآف كالكشؼ عف سر إعجازه مف خبلؿ ذكر أدؽ
الفركؽ الداللية بيف االلفاظ  ،كالتراكيب المتشابية التي تبدك كاحدة في
أما كتب الكجكه كالنظائر فيي عمى
معانييا  ،فيي مف خبلؿ ذلؾ تبني َّ ،
العكس تيدـ ما تبنيو تمؾ الكتب ؛ فمككنيا قائمة عمى منيج المفظ المشترؾ

أف
؛ ال تتطرؽ إلى ذكر الفركؽ الداللية بيف االلفاظ المترادفة  ،بؿ تدعي ٌ
جميعيا بمعنى كاحد ؛ فيي بيذا المنيج تي ىعطّْؿ البحث عف ببلغة القرآف ،
كالكشؼ عف سر إعجازه .

ىخ ىذتٍيي يـ َّ
الر ٍجفىةي
فقد تقدـ قكؿ الكرماني في سر اإلفراد في قكلو ( :فىأ ى
فىأىصبحكٍا ًفي ىد ًارًىـ جاثً ًميف) كالجمع في قكلو تعالى ( :كأ ى ًَّ
يف ظىمى يمكٍا
ٍى ي
ىخ ىذ الذ ى
ٍ ى ى
ى
ًً
ً ً
يف) كقاؿ ابف جماعة الكناني عف ىذه
الص ٍ
ىص ىب يحكٍا في د ىي ًارًى ٍـ ىجاثم ى
َّي ىحةي فىأ ٍ
َّ
المسألة نفسيا (( :جكابو َّ :
فصح اإلفراد
أف المراد بالرجفة الزلزلة العظيمة ،
؛ َّ
الم ىز ىلزؿ  ،كالمراد بالصيحة صيحة مف السماء ،
ألف المراد بدارىـ بمدىـ ي
(ٕ)
َّ
فصح الجمع))
كالمراد بديارىـ منازليـ
أف العقاب بدأ بصيحة مف السماء َّ
كالظاىر َّ
فتكزعت آثار ىذه
الصيحة أكؿ األمر  ،فأصابت أىؿ ً
كؿ دار مف ديار ثمكد عمى حدة ،

فتركت أىؿ ٍّ
كؿ منيا جاثميف في دارىـ ؛ كال تزاؿ تي ىميَّز الديار بعضيا مف
(ُ ) ص ٕٕ
(ِ ) كشؼ المعاني في متشابو المثاني ص ُٔ
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بعض  ،لذلؾ جمع  ،ثـ انتيت بالرجفة  ،كىي الزلزلة العظيمة التي أصابت

البمدة بعامة  ،فقمبت ديارىا بعضيا عمى بعض  ،كسقط أىميا بعضيـ عمى
رمادا كما جاء في
بعض  ،حتى َّ
امحت آثار تمؾ الديار  ،كصارت كساكنييا ن
التفسير  ،فأصبحت كدار كاحدة ؛ لذلؾ أفرد
ىص ىب يحكٍا ًفي ًد ىي ًارًى ٍـ
كجعؿ الدامغاني الدار في شاىد ىذا الكجو (فىأ ٍ
ًً
يف) بمعنى المنزؿ  ،قاؿ الحمبي (( :قكلو تعالى ( :تًٍم ىؾ َّ
الد يار
ىجاثم ى
ً
دار لدكراف أىميا بيا  ،أك
يت نا
األخ ىرةي){القصص  }ّٖ :ىي المنزؿ  ،يس ّْم ٍ
لدكرانيا ىي بأىميا  ،كاحاطتيا بيـ...كتيطمىؽ  ،كيراد بيا البمد  ،كالضّْيع ،
كالدنيا كمٌيا  ،كمنو قيؿ  :دار الدنيا  ،كدار اآلخرة  ،كتطمؽ الدار عمى َّ
الجنة

السبلىًـ){األنعاـ  }ُِٕ :كعمى النار  :قاؿ تعالى :
 ،كقكلو تعالى ( :لىيي ٍـ ىد يار َّ
(ٔ)
(د ىار اٍل ىب ىك ًار){إبراىيـ ))}ِٖ :
ى
الدار ً
ً
األخ ىرةي) بمعنى
فالحمبي جعؿ الدار في قكلو تعالى ( :تٍم ىؾ َّ ي
دار لدكراف أىميا بيا) فالمراد إذف معنى
يت نا
((س ّْم ٍ
المنزؿ  ،مع َّأنو قاؿ  :ي
الدار  ،ال معنى المنزؿ ؛ لذلؾ استعمؿ لفظ المعنى المراد مف دكف غير

سمى منزالن ،
المراد  ،فالمنزؿ اسـ مكاف لمنزكؿ  ،فكؿ مكاف يي ىنزؿ فيو يي َّ
سمى الشيء حسب الصفة المرادة منو َّ ،
مثبل بيتي بيتنا إذا
كي َّ
فأنا أسمي ن
ي

أردت معنى المبيت فيو  ،كأسميو من نزال إذا أردت معنى النزكؿ فيو  ،كأسميو
ي
مسكنا إذا أردت منو معنى ىدكئي كسككني فيو عف الحركة أك قمتيا ،
ن

أردت منو معنى
قصر إذا
نا
كمعنى اتخاذم إياه لمجمكس كالراحة  ،كأسميو
ي
َّ
عنيف ،
البناء كالسياج العالي لقصر محارمي فيو  ،كحجب أنظار األجانب
كأسميو مأكل إذا أردت معنى الرجكع كالمجكء إليو بعد ّْ
كؿ طكاؼ أطكفو

أردت معنى دكراني فيو لسعتو كتعدد مرافقو  ،فيذه
دار إذا
خارجو  ،كأسميو نا
ي
(ُ ) عمدة الحفاظ ُِّ-َّ/
833

األسماء  ،كاف ترادفت كاتحدت في المعنى العاـ تفترؽ عف بعضيا بمعانييا
الخاصة المذككرة  ،كالبميغ يختار منيا ما يبلئـ المقاـ  ،فكضع بعضيا في

فضبل عف َّأنو
سياؽ اآلخر إخبلؿ بيذه الببلغة  ،كبحسف التعبير كدقتو ،
ن
ُّ
يعد تحريفنا لداللة المفظ المرادة
ككذلؾ الحاؿ في مرادفات البمد ((كالبمد  :كؿ مكضع مف األرض

(ٔ)
سمى
غامر  ،أك عامر  ،مسككف  ،أك خاؿ  ،كالقطعة منو بمدة)) فالبمدة تي َّ

مدينة إذا أريد منيا معنى البمدة التي لئلقامة كاالستقرار فييا كثر سكانيا ،

كتمدف
فنمت كتطكرت بينيـ عبلقاتيـ  ،كأصبحكا ذكم حضارة ٌ

كتسمى قرية إذا أريد منيا معنى ((األبنية التي تجمع الناس  ،مف
َّ

(ٕ )
يت قرية
يت الماء في الحكض إذا جمعتو)) ك((القرية يس ّْم ٍ
قكليـ  :قر ي
الجتماع الناس فييا...كجمع القرية قرل)) (ٖ )((فاشتقاؽ القرية مف

يت...كيقاؿ لبيت النمؿ قرية ؛ َّ
ألنو يجمع النمؿ  ،فالقرية تجمع أىميا))
قر ي

(ٗ)

كأريد َّأنيا دكف المدينة  ،كأقرب منيا إلى البادية  ،مما جعؿ أكثر أىميا

فبلحيف كرعاة

كضيعا  ،كليا
مصر إذا أريد منيا البقعة التي تضـ قرل
نا
سمى
كتي َّ
ن
كيقسَّـ فييا الفيء
حدكد تفصميا عف غيرىا مف البقاع ((كتغزل منيا الثغكر  ،ي
(٘)

كالصدقات مف غير مؤامرة الخميفة))

(ُ ) الكميات لمكفكم ص ُٖٖ
(ِ ) الكميات لمكفكم ص ُٖٔ
(ّ ) مقاييس المغة البف فارس ص ُٕٕ
(كًا ٍذ يق ٍمىن ػػا
(ْ ) الكس ػػيط ف ػػي تفس ػػير القػ ػرآف المجي ػػد لمكاح ػػدم ُُّْ/تفس ػػير قكل ػػو تع ػػالى  :ى
ث ًش ٍئتي ٍـ ىرىغدان){البقرة }ٖٓ :
ٍاد يخميكٍا ىى ًػذ ًه ا ٍلقى ٍرىيةى فى يكميكٍا ًم ٍنيىا ىح ٍي ي
(ٓ ) العيف ص ُّٗ
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دار إذا أريد منيا المعنى الذم ذكره أىؿ المغة لمدار  ،ىذا
كتسمى نا
َّ
ىك كبلـ أىؿ الفصاحة كالببلغة  ،كاذا جاء في كتب المغة كالتفسير تسمية

الدار بالمنزؿ َّ ، ،
فإنما يقكلكف ذلؾ مف باب تعريؼ المفظ بما يرادفو  ،أم :
تعريفو بالقريب مف معناه  ،فبل يقصدكف َّ
أف المنزؿ يعني الدار بعينيا  ،كما

ىك الحاؿ في كتب الكجكه ؛ َّ
كجكىا ٌ ،إال
سمى
ألف كجكه المفظ ال يصح أف تي َّ
ن
إذا قي و
صد َّأنيا تعني المفظ بعينو  ،كعمى سبيؿ القطع كالتعييف  ،فالمنزؿ
كالمنازؿ غير الدار كالديار  ،كالدار كالديار غير المنزؿ كالمنازؿ  ،فجعؿ

أحدىما بمعنى اآلخر في باب الكجكه تحريؼ لداللة كؿ منيما
كالدار كما تقدـ اسـ جامع لمعرصة كالبناء كالمحمَّة ُّ ،
ككؿ مكضع
( ٔ)

ح ٌؿ بو قكـ  ،فيك دارىـ  ،كىي مف دار يدكر لكثرة حركات الناس فييا
دار لدكراف أىميا بيا  ،أك لدكرانيا ىي بأىميا(ٕ) كالقرآف الكريـ اختار
يت نا
كس ّْم ٍ
ي

ألنو أراد أف يذكر َّ
مبلئما لممقاـ َّ ،
بأنو
لفظ الدار مف دكف غيرىا ؛ ليككف
ن
أخذىـ كىـ يدكركف  ،يذىبكف كيجيئكف في أذل نبييـ صالح حتى بمغ سعييـ
الطائش إلى عقر الناقة التي بعثيا ا﵀ إلييـ آية  ،فجعؿ الدار بمعنى المدينة

 ،أك المنزؿ  ،تحريؼ ليذا المعنى المراد

كجعؿ الحيرم الدار في الكجو الرابع بمعنى مكة في قكلو تعالى :
(أ ٍىك تى يح ُّؿ قى ًر نيبا ّْمف ىد ًارًى ٍـ) كجعميا الدامغاني بمعنى المدينة  ،بؿ استعمؿ
القرآف الكريـ لفظ الدار مف دكنيما َّ ،
ألنو أراد مف الدار ما أراده في الكجو
السابؽ  ،فجعميا بمعنى مكة أك المدينة تحريؼ لممعنى المراد

كجعؿ الحيرم الدار في الكجو الخامس بمعنى  :مصر  ،في قكلو
ًً
يف) ثـ قاؿ (( :يعني مصر  ،كقيؿ البحر  ،كقيؿ
(سأ ًيري يك ٍـ ىد ىار اٍلفىاسق ى
تعالى  :ى
(ُ ) ينظر  :لساف العرب ِّٓٓ/
(ِ ) عمدة الحفاظ ُِّ-َّ/
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مكة  ،كقيؿ جينـ))

(ٔ)

كالكجو إذا تعددت فيو األقكاؿ يخرج مف باب الكجكه

(سأ ًيري يك ٍـ ىد ىار
كيدخؿ في باب التفسير  ،قاؿ ابف الجكزم (( :قكلو تعالى  :ى
ًً
يف) فييا أربعة أقكاؿ  :أحدىا َّ :أنيا جينـ  ،كالثاني َّ :أنيا دار فرعكف
اٍلفىاسق ى

 ،كالثالث َّ :أنيا منازؿ مف ىمؾ مف الجبابرة  ،كالرابع َّ :أنيا مصارع الفاسقيف
 ،كمعنى الكبلـ  :سأريكـ عافبة مف خالؼ أمرم))

(ٕ)

كىذا ىك المعنى المراد

بمدا مف دكف بمد  ،فقد أراد العمكـ ،
قكما مف دكف قكـ  ،أك ن
َّأنو لـ يحدد ن
فجعمو بمعنى بمد معيَّف تحريؼ لداللة عمكمو .
الثالثة  :جعؿ المفظ بمعاني لفظ آخر جاكره في السياؽ نفسو :

جعؿ الحيرم الدار في الكجو السابع بمعنى البدؿ في قكلو تعالى :
ً
ً
ًَّ
ىحمُّكٍا قى ٍك ىميي ٍـ ىد ىار اٍل ىب ىك ًار) كمعنى البدلية
يف ىب َّدليكٍا ن ٍع ىمةى المٌو يك ٍف نار ىكأ ى
(أىلى ٍـ تىىر إًلىى الذ ى
ٍّ
(ب َّدليكٍا) كليس مف لفظ الدار  ،كمف التحريؼ الداللي
كما ترل
متأت مف لفظ ى
لمفظ عدـ جعمو بمعناه  ،بؿ بمعنى لفظ مف األلفاظ الكاردة في التركيب
ُّ
كصفكة ما تقدـ ذكره َّ
المحؿ يجمع البناء كالعرصة
أف ((الدار :

( ٖ)

صة أنثى قاؿ ابف جني  :ىي مف دار يدكر لكثرة حركات الناس
الع ٍر ى
ك ى
فييا...كالدار اسـ جامع لمعرصة كالبناء كالمحمَّة ُّ ،
ككؿ مكضع ح ٌؿ بو قكـ ،
فيك دارىـ  ،كالدنيا دار الفناء  ،كاآلخرة دار القرار  ،كدار السبلـ))

(ٗ)

كىذا ىك المعنى المراد مف الدار في جميع شكاىد األكجو المنسكبة

إلى الدار  ،كجعميا بالمعاني السبعة المذككرة تحريؼ لداللتيا
(ُ ) كجكه الحيرم ص َِٗ
(ِ ) زاد المسير ُّٗٗ/
صة  :كؿ بقعة بيف الدكر
(ّ ) (( ى
الع ٍر ى
صة الدار كسطيا  ،كقيؿ ىك ما ال بناء فيو  ،ك ى
كع ٍر ى
ليس فييا بناء  ،كقيؿ  :ىي ُّ
كؿ مكضع كاسع ال بناء فيو)) لساف العرب َُٖٗ/
(ْ ) لساف العرب ِّٓٓ/
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الطريقة الرابعة عشرة  :االعتباطية

ٔ-اآلذاف  :قاؿ الحيرم (( :باب اآلذاف عمى كجييف  ،أحدىما :
ير ّْم ىف اٍل ًج ّْف ك ً
اإل ً
نس
آذاف القمب  ،كقكلو في األعراؼ  ( :ىكلىقى ٍد ىذ ىأرىٍنا لً ىجيىنَّ ىـ ىكثً نا
ى
صركف بًيا كلىيـ آ ىذ َّ
َّ
َّ
كف
لىيي ٍـ يقمي ه
ىعيي هف ال يي ٍب ً ي ى ى ى ي ٍ ه
كف بًيىا ىكلىيي ٍـ أ ٍ
اف ال ىي ٍس ىم يع ى
كب ال ىي ٍفقىيي ى
بًيىا){األعراؼ }ُٕٗ :
ىصابً ىعيي ٍـ ًفي آ ىذانً ًيـ
كالثاني  :آذاف الرأس  ،كقكلو تعالى  :ى
(ي ٍج ىعمي ى
كف أ ٍ
(ُ)
ّْمف الصَّك ً
اع ً
ؽ ىح ىذ ىر اٍل ىم ٍك ًت){البقرة ))}ُٗ :
ى
ى
جعؿ الحيرم اآلذاف في الكجو الثاني بمعنى آذاف الرأس  ،أم  :ىي
ى
كجعؿ اآلذاف في الكجو األكؿ بمعنى  :آذاف القمب  ،في قكلو
اآلذاف بعينيا ،
ى
تعالى ( :كلىيـ آ ىذ َّ
كف بًيىا) لـ أجد في كتب التفسير مف فسَّر اآلذاف
ى يٍ ه
اف ال ىي ٍس ىم يع ى
بالكجو الذم قاؿ بو الحيرم ((كالقمكب  :اسـ لمكقع العقكؿ في المغة

العربية  ...كمعنى نفي الفقو كاإلبصار كالسمع عف آالتيا الكائنة فييـ َّأنيـ
عطمكا أعماليا في أىـ ما تصمح لو))

(ِ )

فجعؿ اآلذاف بمعنى القمكب كما

جاء في الكجو الثاني قد يجكز لك جاز حممو عمى المجاز  ،كال مجاز في

ىذا الكجو مف جيتيف  ،األكلى َّ :
أف المراد مف اآلذاف ىنا اآلذاف بعينيا
بداللة اإلخبار عنيا بقكلو تعالى ( :الَّ ىي ٍسم يع ى ً
سمع بيا ىي
كف بيىا) فالتي ال يي ى
ى
اآلذاف كليس القمكب  ،كالثانية َّ
أف السياؽ سياؽ حقيقة  ،فمف الكاضح َّأنو أراد

ذكر ثبلث آالت ميمة يستفيد منيا اإلنساف في مجاؿ اليداية  :القمكب ،
كاألعيف  ،كاآلذاف  ،فباألكلى يفقو األشياء  ،كبالثانية يراىا كيبصرىا ،

كبالثالثة يسمعيا  ،كىذا يعني َّأنو أراد مف القمكب القمكب بعينيا  ،كمف

األعيف األعيف بعينيا  ،كمف اآلذاف اآلذاف بعينيا  ،ككيؼ استساغ ىمف ىك
(ُ) كجكه القرآف ص ّٗ
(ِ) التحرير كالتنكير ّٖٓٗ/
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ًمف أصحاب كتب الكجكه أف يجعؿ اآلذاف بمعنى القمكب في قكلو تعالى :
(كلىيـ آ ىذ َّ
كف بًيىا) َّ
كخمبل في تركيب اآلية ،
ألف ذلؾ يحدث تكرنا
ار ن
ى يٍ ه
اف ال ىي ٍس ىم يع ى
َّ
كف بًيىا ىكلىيي ٍـ
فمف غير المستساغ أف تككف اآلية بتقدير  :لىيي ٍـ يقمي ه
كب ال ىي ٍفقىيي ى
َّ ً
كف بًيىا ؛ َّ
ألنو كيؼ يصح أف يككف
أٍ
كف بًيىا ىكلىيي ٍـ قمكب ال ىي ٍس ىم يع ى
ىعيي هف ال يي ٍبص ير ى
المراد ذكر معنى القمكب مرتيف  ،مرة بمفظ القمكب كمرة بمفظ اآلذاف كمرة
بأنيا ال تفقو  ،كمرة أخبر عنيا َّ
أخبر عنيا َّ
بأنيا ال تسمع ؟! ككيؼ يصح أف
يتضمف التركيب تكرار آلة القمكب  ،مع خمكه مف آلة السمع ؟! فميس في

جعؿ اآلذاف بمعنى القمكب كما جاء في الكجو األكؿ مسكغ لغكم أك داللي

أحدا مف أىؿ المغة أك التفسير
أك سياقي أك حقيقي أك مجازم ؛ لذلؾ لـ أجد ن
قاؿ بيذا الكجو  ،كلـ يقؿ بو ٌإال ىمف ىك ًمف أصحاب كتب اليدـ كالتحريؼ ؛
َّ
ألنو كجو اعتباطي ال مسكغ لو  ،كىذه ىي الطريقة الرابعة عشرة التي اتبعيا
أصحاب كتب الكجكه في اختبلؽ الكجكه  ،كىي الطريقة االعتباطية الجزافية

ترك  ،كمف دكف عمٌة لغكية أك داللية
 ،كىي القكؿ بالكجو مف دكف ٍّ

ٕ -اإلدالء  :قاؿ الحيرم (( :اإلدالء عمى كجييف  ،أحدىما المجاج
 ،كقكلو تعالى ( :كالى تىٍأ يكميكٍا أىمكالى يكـ ب ٍي ىن يكـ بًاٍلب ً
اط ًؿ ىكتي ٍدليكٍا بًيىا إًلىى اٍل يح َّك ًاـ لًتىٍأ يكميكٍا
ى
ى
ٍى
ى
اس بً ً ً
فى ًريقنا ّْم ٍف أىمك ً
الن ً
اؿ َّ
كف){البقرة }ُٖٖ :
اإلثٍـ ىكأىنتي ٍـ تى ٍعمى يم ى
ٍى

اؿ ىيا يب ٍش ىرل ىىػ ىذا
كالثاني  :اإلخراج  :كقكلو تعالى ( :فىأ ٍىدلىى ىدٍل ىكهي قى ى
(ُ)
يغبلى هـ){يكسؼ ))}ُٗ :

جعؿ الحيرم اإلدالء في الكجو األكؿ بمعنى المجاج في قكلو تعالى :
ى
َّ
(((كلج في األمر  :تمادل عميو كأبى
(كتي ٍدليكٍا بًيىا إًلىى اٍل يح َّك ًاـ){البقرة }ُٖٖ :
ى
(ِ)
عرؼ اإلدالء بالمجاج  ،أك
أف ينصرؼ عنو)) لـ أجد في كتب المغة ٌمف َّ
أدخمو في تعريفو  ،قاؿ الخميؿ (( :كأدليتيا في البئر  ،كقكؿ ا﵀ عز كجؿ :

(ٔ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص ٘. 2ٙ-2
(ٕ) ٌغاْ اٌعشا ٖٔ.ٔ2ٔ/
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(ُ )

(فىأ ٍىدلىى ىدٍل ىكهي){يكسؼ  }ُٗ :كدلكتيا  :مؤلتيا كنزعتيا مف البئر مؤلل))
كقاؿ ابف فارس (( :الداؿ كالبلـ كالحرؼ المعتؿ أصؿ ُّ
يدؿ عمى مقاربة
أدليت الدلك  :إذا أرسمتيا في البئر ،
الشيء كمداناتو بسيكلة كرفؽ  ،يقاؿ :
ي
ت  ...كيقاؿ  :أدلى فبلف بحجتو  :إذا أتى بيا  ،كأدلى
ت فقد دلى ٍك ى
فإذا نزٍع ى

(كتي ٍدليكٍا بًيىا إًلىى
بمالو إلى الحاكـ  :إذا دفعو إليو  ،قاؿ جؿ ثناؤه  :ى
اٍل يح َّك ًاـ){البقرة  )ِ())}ُٖٖ :كقاؿ الزجاج (( :كمعنى تدلكا في المغة َّ ،إنما
أدليت الدلك  :إذا أرسمتيا ًلٍم ىم ٍؿء  ،كدلكتيا إذا أخرجتيا  ،كمعنى :
أصمو مف
ي
(كتي ٍدليكٍا بًيىا
أدلى لي فبلف بحجتو  :أرسميا كأتى بيا عمى ٌ
صحة  ،فمعنى  :ى
بالحجة  ،كتخكنكف في
إًلىى اٍل يح َّك ًاـ) أم  :تعممكف عمى ما يكجبو اإلدالء
ٌ
أدليت الدلك  :إذا أرسمتيا في البئر لتمؤلىا  ،كدلكتيا :
األمانة))(ّ)ك((يقاؿ :
ي
إذا أخرجتيا كجذبتيا مف البئر مؤلل)) (ْ ) كقاؿ ابف سيده (( :كدلكتيا ،
كأدليتيا  :إذا أرسمتيا لتستقي بيا  ،كقيؿ  :أدالىا ليستقي بيا  ،كدالىا :
(ٓ)

جبذىا ليخرجيا))

فقد أجمع أىؿ المغة عمى َّ
أف أدلى الدلك يعني  :أرسميا ،

ال جبذىا  ،أك أخرجيا ((كأدلى بحجتو  :أحضرىا كاحتج بيا  ،كأدلى إليو

بمالو  :دفعو  ،كأدلى بماؿ فبلف إلى الحاكـ  :إذا دفعو إليو  ،كمنو قكلو
(ٔ)
(كتي ٍدليكٍا بًيىا إًلىى اٍل يح َّك ًاـ) يعني الرشكة))
تعالى  :ى
ككذلؾ لـ أجد في كتب التفسير ىمف فسَّر اإلدالء بالمجاج أك أدخمو
(كتي ٍدليكٍا بًيىا إًلىى اٍل يح َّك ًاـ){البقرة  }ُٖٖ :قاؿ مقاتؿ :
في تفسير قكلو تعالى  :ى
(ٔ) اٌع ٓ١ص ٕٖٓ.
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕ٠ٚ ٕ42ظش  :اٌّذىُ الةٓ ع١ذٖ ٕٗ2/4
(ٖ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٔ.ٕٕٖ/
(ٗ) دٙز٠ب اٌٍغج ٕٕٖٔٔ/
(٘) اٌّذىُ ٕٗ2/4
(ٌ )ٙغاْ اٌعشا ٕ٘4٘/
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يدلي َّف أحدكـ بخصكمة في استحبلؿ ماؿ أخيو  ،كىك يعمـ أنَّو
((ال ٌ
مبطؿ))(ُ) كقاؿ الطبرم (( :عف قتادة  ...قاؿ  :ال تي ٍد ًؿ بماؿ أخيؾ إلى
الحاكـ كأنت تعمـ َّأنؾ ظالـ ؛ َّ
اما
فإف قضاءه ال يي ًح ُّؿ لؾ ن
شيئا كاف حر ن
(ّ)
عميؾ)) (ِ) كىذا ىك تفسير اإلدالء في ىذه اآلية عند المفسريف
كجعؿ اإلدالء في الكجو الثاني بمعنى
أدلى دلوه ودلى دلوه :
ى
ت
اإلخراج في قكلو تعالى ( :فىأ ٍىدلىى ىدٍل ىكهي){يكسؼ  }ُٗ :قاؿ الراغب (( :دلى ٍك ي

َّ
الدٍل ىك  :إذا أرسمتييا  ،كأدليتييا  :أم  :أخرجتييا))
((كدلكت الدلك  :أرسمتييا في البئر  ،كأدليتيا  :أخرجتيا)) (ٓ ) كما قالو
ي
كثير ما ينقؿ كبلـ
الفيركزآبادم ىك كبلـ الراغب نفسو  ،كالفيركزآبادم نا
(ْ )

كقاؿ الفيركزآبادم :

الراغب كمف دكف أف ينسبو إليو  ،كىذا عيب  ،كىناؾ عيب و
ثاف  ،كىك أف
يصح  ،كخبلؼ ما أثبتو أىؿ المغة كالتفسير  ،كىذا ما نبَّو
ينقؿ عنو ما لـ
ٌ
عميو المحقؽ بقكلو ((تبع في ىذا الراغب  ،كالذم في المغة عكس ما قالو ىنا

 ،فاإلدالء  :إرساؿ الدلك في البئر  ،كدٍل يكىا جذبيا مف البئر  ،كالمفسركف
يجمعكف في قكلو تعالى ( :فىأ ٍىدلىى ىدٍل ىكهي){يكسؼ  }ُٗ :عمى َّ
أف المراد إرساؿ
الدلك في البئر ليمؤلىا))

(ٔ)

كعيب ثالث أكبر  ،كىك أف يت َّبنى كبلـ الراغب

بنقمو كمف دكف تعميؽ  ،عمى الرغـ مف َّأنو خبلؼ ما أثبتو ىك نفسو في

((كدلكت الدلك  :أرسمتييا
القامكس المحيط  ،فقد قاؿ في بصائره كما تقدـ :
ي
(ٔ) دفغ١ش ِمادً ٔ44/
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٕٕٕٔ/
(ٖ) ٕ٠ٚظش  :اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمةشآْ اٌّج١ةذ ٌٍٛادةذٚ ، ٕ24/ٔ ٞصاد اٌّغة١ش ٔ، ٔٙ2/
ٚاٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٕٚ ٕٕ٘/أٔٛاس اٌذٕضٌٍ ً٠ت١ضإٔ2/ٔ ٞٚ
(ٗ) اٌّفشداح ص . ٔ22
(٘) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ.ٙٓ٘/
( )ٙةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ٘ ٙٓ٘/اِش ()2
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(ُ )
أدليت :
ت ك ي
في البئر  ،كأدليتيا  :أخرجتيا)) كقاؿ في قامكسو (( :كدلى ٍك ي
أرسمتيا في البئر  ،كدالىا جبذىا ليخرجيا)) (ِ) كىذا ىك الذم أجمع عميو

((أدليت الدلك  :إذا أرسمتيا
أىؿ المغة كالتفسير  ،فقد تقدـ قكؿ ابف فارس :
ي
ت)) كقكؿ الزجاج (( :كمعنى تدلكا في المغة ،
ت فقد دلى ٍك ى
في البئر  ،فإذا نزٍع ى
أدليت الدلك  :إذا أرسمتيا لًٍم ىم ٍؿء  ،كدلكتيا إذا أخرجتيا)) كقكؿ
َّإنما أصمو مف
ي
أدليت الدلك  :إذا أرسمتيا في البئر لتمؤلىا  ،كدلكتيا :
األزىرم (( :يقاؿ :
ي
إذا أخرجتيا كجذبتيا مف البئر مؤلل)) كجاء في المساف (( :كأدليتيا  :إذا

أرسمتيا في البئر لتستقي بيا  ،كدالىا  :جبذىا ليخرجيا))

(ّ )

فاإلدالء :

إرساؿ الدلك في البئر  ،كدٍل يكىا جذبيا مف البئر  ،فيككف قكلو تعالى ( :فىأ ٍىدلىى
ىدٍل ىكهي){يكسؼ  }ُٗ :يعني  :اإلرساؿ كليس اإلخراج  ،كما ادعى الحيرم ،

أيضا أىؿ التفسير  ،قاؿ ابف
كىذا الذم أجمع عميو أىؿ المغة أجمع عميو ن
قتيبة ((( :فىأ ٍىدلىى ىدٍل ىكهي) أم  :أرسميا  ،يقاؿ  :أدلى دلكه  :إذا أرسميا لبلستقاء
 ،كدلى يدلك  :إذا جذبيا ليخرجيا))(ْ)كقاؿ الزجاج ((( :فىأ ٍىدلىى ىدٍل ىكهي) يقاؿ :
أدليت الدلك  :إذا أرسمتيا لتمؤلىا ،كدلكتيا  :إذا أخرجتيا)) (ٓ ) كقاؿ
ي
(ٔ )
كقاؿ
القرطبي (( :يقاؿ  :أدلى دلكه  :أرسميا  ،كدالىا  :أخرجيا))

الج ّْ
ب ليمؤلىا فتدلٌى بيا يكسؼ ،
البيضاكم ((( :فىأ ٍىدلىى ىدٍل ىكهي) فأرسميا في ي
اؿ ىيا يب ٍش ىرل ىىػ ىذا يغبلى هـ))) (ٕ ) كقاؿ الحمبي (( :قكلو تعالى :
فمما رآه ( :قى ى
(ٔ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕ.ٙٓ٘/
(ٕ) دا اٌعشٚط  ،والَ اٌف١شٚصآةاد ٞاٌّىذٛا ةاٌٍ ْٛاألدّش .ٖٔ/ٖ2
(ٖ) ٌغاْ اٌعشا ٘. ٕ4ٗ/
(ٗ) دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص ٕٗٔ.
(٘) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٖ.22/
( )ٙاٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٕٕٕ٘/
( )2أٔٛاس اٌذٕض. ٔ٘2/ٖ ً٠
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(فىأ ٍىدلىى ىدٍل ىكهي){يكسؼ  }ُٗ :أم  :أرسؿ الدلك  ،يقاؿ  :أدلى الدلك  ،أم :
(ُ)
أرسميا  ،فدالىا  ،أم  :أخرجيا))
فى ىج ٍع يؿ اإلدالء بمعى المجاج كما جاء في الكجو األكؿ  ،كجعمو
بمعنى اإلخراج كما جاء في الكجو الثاني كجياف اعتباطياف ؛ َّ
ألنيما ال
مسكغ ليما ال مف حيث المغة كال مف حيث الداللة كالتفسير ؛ لذلؾ لـ أجد

ىذيف الكجييف في كتاب مف كتب المغة  ،كال في كتاب مف كتب التفسير ،

كلكني كجدتيما في كتاب مف كتب الكجكه كالنظائر .

ٖ-االبتغاء  :قاؿ الحيرم (( :باب االبتغاء عمى كجييف :

ُٕٖ}

ب المٌوي لى يك ٍـ){البقرة :
أحدىما  :الطمب  ،كقكلو تعالى  ( :ىك ٍابتى يغكٍا ىما ىكتى ى

ًً
ً
يف ىغ ٍي ىر
الثاني  :الشراء  ،كقكلو تعالى ( :أىف تىٍبتى يغكٍا بًأ ٍىم ىكال يكـ ُّم ٍحصن ى
(ِ)
ً ً
ًً
يضةن){النساء ))}ِْ :
استى ٍمتى ٍعتيـ بًو م ٍنيي َّف فىآتي ي
كريى َّف فى ًر ى
كى َّف أ ي
يم ىسافح ى
يف فى ىما ٍ
يج ى
االبتغاء والطمب  :جعؿ الحيرم الكجو األكؿ يعني الطمب  ،كالطمب
قريب مف معنى االبتغاء  ،كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب
الشيء أبغيو يبغاء ،
((بغيت
الترادؼ ال في باب الكجكه  ،قاؿ الخميؿ :
ي
ى
الشيء أبغيو  :إذا
((بغيت
كابتغيتو  :طمبتو)) (ّ ) كقاؿ ابف فارس :
ي
ى
(ْ )

كتعريؼ أىؿ المغة لبلبتغاء بمعنى الطمب  ،ال يقصد منو َّ
أف

طمبتىو))
الطمب يعني االبتغاء بعينو ؛ َّ
يعرؼ المفظ بأقرب المعاني إليو
ألف المعجمي ّْ
أما أىؿ الكجكه فميس غايتيـ مف المفظ تعريفو
فيـ معناه َّ ،
؛ كالقصد مف ذلؾ ي

(ٔ) عّذث اٌذفاظ ٕٕ٠ٚ ٕٔ/ظش  :اٌذس اٌّظٗ٘ٙ/ٙ ْٛ
(ِ) كجكه القرآف ص َٗ.ُٗ-
(ّ) العيف ص ِٖ
(ْ) مفاييس المغة ص َُُ
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 ،بؿ تعدد كجكىو  ،كىذا ال يتأتَّى ٌإال بتضمينو معاني تمؾ الكجكه  ،فتعريؼ

أما
االبتغاء بالطمب جائز كمقبكؿ  ،إذا كانت الغاية منو إيضاح معناه َّ ،

جعمو يعني الطمب بعينو  ،فيك التحريؼ بعينو ؛ َّ
ألف االبتغاء غير الطمب ،

قاؿ الراغب (( :البغي  :طمب تجاكز االقتصاد فيما ييتى ىح َّرل  ،تجاكزه أك لـ
عتبر في الكصؼ
عتبر في القى ٍدر الذم ىك الكمية  ،كتارة يي ى
يتجاكزه  ،فتارة يي ى
طمبت أكثر ما يجب  ،كابتغيت
 :إذا
ى
اٍل ًفتٍىنةى ًمف قىٍب يؿ){التكبة  }ْٖ :كقاؿ

بغيت الشيء
الذم ىك الكيفية  ،يقاؿ :
ى
كذلؾ  ،قاؿ عز كجؿ ( :لىقىًد ٍابتى ىغ يكٍا
كن يك يـ اٍل ًفتٍىنةى){التكبة  }ْٕ :كالبغي عمى ضربيف  :أحدىما
تعالى  ( :ىي ٍب يغ ى
محمكد  ،كىك تجاكز العدؿ إلى اإلحساف  ،كالفرض إلى التطكع  ،كالثاني :

مذمكـ  ،كىك تجاكز الحؽ إلى البطؿ  ،أك تجاكزه إلى ُّ
الش ىبو  ،كما قاؿ عميو
الصبلة كالسبلـ  :الحؽ بيّْف كالباطؿ بيّْف  ،كبيف ذلؾ أمكر مشتبيات  ،كمف

رتع حكؿ الحمى أكشؾ أف يقع فيو ؛ ك َّ
كمذمكما ،
محمكدا
ألف البغي قد يككف
ن
ن
الناس كي ٍب يغ ً
السبًي يؿ عمىى الًَّذيف ي ًٍ
األر ً
ض بً ىغ ٍي ًر
قاؿ تعالى ( :إًَّن ىما َّ
ى ى
ى
كف َّ ى ى ى ى
ظم يم ى
كف في ٍ

اٍل ىح ّْ
ؽ){الشكرل  }ِْ :فخص العقكبة ببغيو بغير الحؽ  ،كأبغيتؾ  :أعنتؾ

الحد في فساده  ،كبغت المرأة بغاء  :إذا
عمى طمبو  ،كبغى الجرح  :تجاكز ٌ
فجرت ؛ كذلؾ لتجاكزىا إلى ما ليس ليا))(ُ) كقاؿ الحمبي (( :كابتغى  :افتعؿ

مف البغي  ،كقد غمب اختصاصيا لبلجتياد في الطمب  ،فإف كاف ذلؾ
محمكدا فابتغاؤه كذلؾ  ،ككذا عكسو فقكلو تعالى ٍ ( :ابتً ىغاء ىر ٍح ىم وة
المطمكب
ن
كىا){اإلسراء  }ِٖ :محمكد  ،كقكلو تعالى (( :لىقىًد ٍابتى ىغ يكٍا اٍل ًفتٍىنةى
ّْمف َّرّْب ى
ؾ تىٍريج ى
(ِ )
أما االبتغاء
ًمف قىٍب يؿ){التكبة  }ْٖ :مذمكـ)) كقاؿ الفيركزآبادم (( :ك َّ

(ُ) المفردات َٔ.ُٔ-
(ِ) عمدة الحفاظ ُ. ُِٓ/
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فاالجتياد في الطمب))

(ُ)

ياالةذغاا إرْ غ١ش اٌطٍب ٚ ،ل ٌٗٛدعاٌ ( : ٝىك ٍابتى يغكٍا

ب المٌوي لى يك ٍـ){البقرة  }ُٖٕ :كما جاء في الكجو األكؿ ال يعني  :كاطمبكا
ىما ىكتى ى
ما كتب ا﵀ لكـ  ،بؿ المعنى  :كاجتيدكا في طمب ما كتب ا﵀ لكـ  ،فجعمو

يعني الطمب بعينو  ،أم  :مجرد طمب مف دكف اجتياد فيو  ،يي ُّ
عد تحريفنا
لداللة النص القرآني .
في قكلو تعالى ( :أىف تىٍبتى يغكٍا

كج ىع ىؿ الكجو الثاني بمعنى الشراء
ى
ًً
ًً
ً
يف) كمعنى ىذه اآلية في كتب التفسير  :أف
يف ىغ ٍي ىر يم ىسافح ى
بًأ ٍىم ىكال يكـ ُّم ٍحصن ى
تبتغكا بميكر أمكالكـ نكاح مف َّ
َّ
نكاحيف مف النساء العفيفات في حاؿ
أحؿ ا﵀
ككنكـ متعففيف غير زناة(ِ) فكيؼ استساغ ىمف ىك ًمف أصحاب كتب الكجكه
أف يجعؿ اآلية بمعنى  :أف تشتركا بأمكالكـ النساء ؟! فبل الكتاب كال السنة

سمت نكاح النساء بالشراء ؛ َّ
رجبل كاف أـ امرأة أسمى مف أف
َّ
ألف اإلنساف ن
يعامؿ في اإلسبلـ معاممة حاجة تباع كتشترل ؛ كليذا لـ أجد لغكيِّا في كتب

سمى زكاج
نا
المغة  ،كال
مفسر في كتب التفسير  ،كال فقيينا في كتب الفقو َّ
النساء بالشراء  ،فما المسكغ الداللي أك المغكم أك الشرعي أك النقمي الذم
استند إليو الحيرم في جعؿ  :أف تبتغكا  ،بمعنى  :أف تشتركا ؟! ال شيء مف

ذلؾ  ،فيذا الكجو مختىمؽ بطريقة اعتباطية  ،كقد اختمؽ الكجو األكؿ بجعمو
بمعنى مف معاني مرادفاتو .

الطريقة الخامسة عشرة  :جعؿ المسبَّب بمعاني أسبابو  ،والسبب بمعاني
مسبَّباتو  :كمف أمثمة ىذه الطريقة ما كاف مف كجكه األلفاظ اآلتية :
ٔ-أذلَّة  :قاؿ الحيرم ((باب أذلَّة عمى ثبلثة أكجو :

(ُ) بصائر ذكم التمييز ِ.ِّٔ/
(ِ) ينظر  :تفسير مقاتؿ ُ ِْٓ/كجامع البياف لمطبرم ٓ ُٓ/كالدر المصكف ُّٔٓ/
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ص ىريك يـ المٌوي بًىب ٍد ور ىكأىنتي ٍـ أًىذلَّةه){آؿ
(كلىقى ٍد ىن ى
أحدىا  :قميمة كقكلو تعالى  :ى
عمراف ُِّ}
الثاني  :مف الميف  ،كقكلو تعالى ( :أًىذلَّ وة عمىى اٍلمؤ ًمنًيف أ ً
ىع َّ وزة ىعمىى
ى
يٍ ى
ً
يف){المائدة }ْٓ :
اٍل ىكاف ًر ى
كف لىئًف َّر ىج ٍع ىنا إًلىى اٍل ىمًد ىين ًة
الثالث  :مف الترؾ  ،كقكلو تعالى  :ى
(يقيكلي ى
(ُ)
األع ُّز ًم ٍنيىا األ ىذ َّؿ){المنافقكف ))}ٖ :
لىيي ٍخ ًر ىج َّف ى
قاؿ ابف فارس (( :الذؿ كالبلـ في التضعيؼ كالمطابقة أصؿ كاحد

يدؿ عمى الخضكع كاالستكانة كالميف  ،فالذؿ ضد العز  ...كرجؿ ذليؿ بيّْف
الذؿ)) (ِ) كقاؿ الراغب (( :ك ُّ
الذ ُّؿ ما كاف مف قير  ...ك ّْ
الذ ُّؿ ما كاف بعد
تىصَّعُّب  ...كقكلو تعالى ( :ك ٍ ً
ض لىيما ج ىناح ُّ
الر ٍح ىم ًة){اإلسراء :
الذ ّْؿ ًم ىف َّ
اخف ٍ ي ى ى ى
ى
اح ّْ
الذ ّْؿ) أم  :لً ٍف كانقد ليما ...
(ج ىن ى
ِْ} أم  :كف كالمقيكر ليما  ،كقرئ ى
كالذؿ متى كاف مف جية اإلنساف نفسو لنفسو فمحمكد نحك قكلو تعالى :
ً
(أًىذلَّ وة عمىى اٍلمؤ ًمنً ً
يف){المائدة  )ّ())}ْٓ :فال ٌذؿ بضـ الذاؿ
ى
يف أىع َّ وزة ىعمىى اٍل ىكاف ًر ى
يٍ ى
(ْ)
ما كاف مف قير  ،ك((بالكسر ضد الصعكبة  ،كىك الطكاعية كاالنقياد))

أما االكجو
الذ ٌؿ يعني الذ ٌؿ بعينو أينما كرد في القرآف الكريـ ٌ ،
المنسكبة إليو فمختمىقة بثبلث طرائؽ :
األكلى  :جعؿ المسبَّب بمعاني أسبابو  :فقد ىج ىع ىؿ الحيرم الذ ٌؿ في
ً َّ
َّ
أيضا
(كأىنتي ٍـ أىذلةه) كىذا ما قاؿ بو ن
الكجو األكؿ بمعنى القمة في قكلو تعالى  :ى
(((كأىنتي ٍـ أًىذلَّةه) كأنتـ قميؿ)) (ٓ ) كالطبرم :
بعض المفسريف  ،قاؿ مقاتؿ  :ى

(ٔ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص 2ٙ
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٔٙ
(ٖ) اٌّفشداح ص ٔ22
(ٗ) عّذث اٌذفاظ ٕٗٙ/
(٘) دفغ١ش ِمادً ٔٔ24/
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(((أًىذلَّ وة) يعني  :قميمكف))

(ُ )

كقاؿ القرطبي (( :ك(أًىذلَّ وة) معناىا قميمكف ...

كأذلة جمع ذليؿ كاسـ الذؿ في ىذا المكضع مستعار  ،كلـ يككنكا في أنفسيـ
إالَّ أعزة)) (ِ) كالقرطبي كاف فسَّر الذؿ بالقمٌة استدرؾ مف حيث لـ يشعر فنفى
أف تككف بيذا المعنى عندما قاؿ (( :كاسـ الذؿ في ىذا المكضع مستعار))
ألف القكؿ باالستعارة مبني عمى َّ
َّ
أف (أًىذلَّ وة) عمى بابيا تعني الذؿ بعينو ،

َّ
ألنيا لك كانت بمعنى القمٌة لما احتاجت إلى القكؿ بيذه االستعارة

كمف المعمكـ َّ
أف المفظ كال سيما المفظ القرآني ال يطابؽ معناه ٌإال

عامة عمى
كلما كاف أىؿ المغة كأىؿ التفسير حريصيف بصفة َّ
المفظ نفسو ؛ َّ
كلما كجدكا أنفسيـ َّأنو ال َّ
بد مف إيضاح
عدـ تحريؼ داللة النص القرآني َّ ،
معناه لكف مف دكف تحريؼ  ،تحركا إلى تعريؼ المفظ كتفسيره بأقرب األلفاظ

(كأىنتي ٍـ
المرادفة لو القريبة مف معناه  ،فقد فسَّر ن
مثبل ابف عاشكر قكلو تعالى  :ى
أًىذلَّةه) ((أم  :ضعفاء  ،كالذؿ ضد العز فيك الكىف كالضعؼ)) (ّ) كقد أدرؾ

مثبل في تعريؼ ابف فارس المذككر
الفريقاف ىذه الحقيقة  ،كىذا ما نمحظو ن
لمذؿ َّ
بأنو ((يدؿ عمى الخضكع كاالستكانة كالميف)) (ْ) فقد جاز تعريفو بيذه

المفردات الثبلث كبالضغؼ ؛ َّ
ألنيا جميعيا مرادفة لمذؿ قريبة مف معناه ،
كالقمَّة ليست مف مرادفاتو القريبة مف معناه  ،كالدليؿ عمى ذلؾ َّأنو جاز
تعريؼ  :رجؿ ذليؿ  ،بقكلؾ  :رجؿ خاضع  ،أك مستكيف  ،أك ليّْف  ،أك

ضعيؼ  ،لكنو مف غير المفيد أف تعرفو بقكلؾ  :رجؿ قميؿ .
كقد بيَّف مفسركف العبلقة بيف الذؿ كالقمَّة في ىذه اآلية  ،قاؿ
(كأىنتي ٍـ أًىذلَّةه) جمع ذليؿ  ،أم  :بقمَّة العدد كضعؼ
الكاحدم (( :كقكلو تعالى  :ى
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٗ4ٙ/
(ٕ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٖٗٔٗ/
(ٖ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٖٕٓٙ/
(ٗ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٔٙ
846

الحاؿ بقمَّة السبلح كالماؿ)) (ُ) كقاؿ الزمخشرم (( :كاألذلة  :جمع قمٌة ،
قميبل
كالذالف جمع الكثرة  ،كجاء بجمع القمة ليدؿ عمى َّأنيـ عمى ذلتيـ كانكا ن
 ،كذلتيـ ما كاف بيـ مف ضعؼ الحاؿ  ،كقمة السبلح  ،كالماؿ  ،كالمرككب

 ،كذلؾ َّأنيـ خرجكا عمى التكاضع يعتقب النفر منيـ عمى البعير الكاحد  ،كما

معيـ ٌإال فرس كاحد  ،كقمتيـ َّأنيـ كانكا ثبلثمئة كبضعة عشر  ،ككاف عدكىـ
في حاؿ كثرة زىاء ألؼ مقاتؿ  ،كمعيـ مئة فرس))

(ِ)

صرح بو مفسركف آخركف  ،قاؿ ابف الجكزم (( :قكلو
كىذا ما َّ
ً َّ
العدد)) (ّ) كقاؿ الحمبي (( :كأذلة  :جمع
العدد ك ي
(كأىنتي ٍـ أىذلةه) لقمٌة ى
تعالى  :ى
إشعار بقمتيـ مع ىذه الصفة)) (ْ) أم  :مع صفة
نا
كج ًمع ىج ٍمع قمَّة
ذليؿ  ،ي

ذلٌيـ  ،كقاؿ الشككاني (( :كأذلة  :جمع قمة  ،كمعناه َّ :أنيـ كانكا بسبب
قمتيـ أذلة))

(ٓ)

فالذ ٌؿ ىك المسبَّب  ،كالقمٌة ىك السبب  ،فيذا يعني ٌأنو جعؿ المسبَّب
ص ىريك يـ المٌوي بًىب ٍد ور ىكأىنتي ٍـ أًىذلَّةه) كجعؿ المفظ
(كلىقى ٍد ىن ى
بمعنى سببو في قكلو تعالى  :ى
سببا لو يي َّ
ظاىر لداللتو .
نا
عد تحريفنا
بمعنى ما كاف ن

كقد جاء الذ ٌؿ في مكضع آخر عمى العكس مف ذلؾ  ،فقد ذكر
الدامغاني كابف الجكزم َّ
لمذؿ في القرآف الكريـ سبعة أكجو :

ص ىريك يـ المٌوي
(كلىقى ٍد ىن ى
الكجو األكؿ  :أذلة يعني قميؿ  ،كقكلو تعالى  :ى
بًىب ٍد ور ىكأىنتي ٍـ أًىذلَّةه){آؿ عمراف }ُِّ :

(ٔ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٔٗ2ٙ/
(ٕ) اٌىشاف ٕٔ٠ٚ ٕٗٓ/ظش  :أٔٛاس اٌذٕضٌٍ ً٠ت١ضةاٚ ٖٙ/ٕ ٞٚاٌتذةش اٌّذة١ط ألةة ٟد١ةاْ
األٔذٌغ2ٔ/ٖ ٟ
(ٖ) صاد اٌّغ١ش ٖٔٙٗ/
(ٗ) اٌذس اٌّظ. ٖ2ٖ/ٖ ْٛ
(٘) يذخ اٌمذ٠ش ٔ.ٔ2ٙ/
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كالكجو الثاني  :الذؿ يعني التكاضع .

الكجو الثالث  :الذلة يعني الجزية .

الكجو الرابع  :التذليؿ يعني التسخير .

الكجو الخامس  :أذلة يعني مغمكلة أيدييـ إلى أعناقيـ
الكجو السادس  ،الذلكؿ المطكاع السمس .

الكجو السابع  :الذلة الكآبة كسكاد الكجكه  ،كقكلو تعالى ( :تىٍرىىقييي ٍـ
(ُ)
ًذلَّةه){المعارج }ْْ :
جعؿ الدامغاني ّْ
الذلَّة في الكجو السابع بمعنى الكآبة كسكاد الكجكه في

قكلو تعالى ( :تىٍرىىقييي ٍـ ًذلَّةه)  ،قاؿ الطبرم ((( :تىٍرىىقييي ٍـ ًذلَّةه) يقكؿ  :تغشاىـ
ذلة)) (ِ ) فأبقى المفظ عمى معناه  ،كقاؿ القرطبي ((( :تىٍرىىقييي ٍـ ًذلَّةه) أم :
(ّ )
عرفيا بما يرادفيا  ،كقاؿ
يغشاىـ اليكاف)) كأراد الذلَّة بعينيا ٌإال َّأنو َّ
الشككاني ((( :تىٍرىىقييي ٍـ ًذلَّةه) أم  :تغشاىـ ذلَّة شديدة))(ْ) كأيف معنى الكآبة
كسكاد الكجكه مف معنى الذلَّة ؟! فالفرؽ بينيما ظاىر  ،كالدليؿ عمى ذلؾ َّ
أف
يعرفكف المفظ بما
يعرفكا الذ ٌؿ بالكآبة كال بسكاد الكجكه ؛ ألنَّيـ ّْ
أىؿ المغة لـ ّْ
فضبل عف أف يككنا
الذؿ
ن
يرادفو  ،كالكآبة كسكاد الكجكه ليسا مف مرادفات ى
بمعناه  ،كاذا يجعبل في بعض كتب التفسير بمعنى َّ
الذؿ فيك مبني عمى َّ
أف
العبلقة بينيما عبلقة الشيء بعبلماتو كآثاره  ،فقد تؤدم الذلَّة الشديدة

سببا ليما  ،كىذه طريقة
كئيبا أسكد الكجو  ،فتككف ن
بصاحبيا إلى أف يككف ن
(ُ ) ينظر  :الكجكه كالنظائر لمدامغاني ص َِِ ُِِ-كنزىة األعيف البف الجػكزم ص
ُِٕ كمنتخب قرة العيكف ص ُُٕ
(ِ ) جامع البياف َُِٕٗ/
(ّ ) الجامع ألحكاـ القرآف ُٖ ُِٗ/كينظر  :مدارؾ التنزيؿ ص ُُِٖ
(ْ ) فتح القدير ّٓٔٔ/
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مف طرائؽ اختبلؽ الكجكه لمفظ كتحريؼ داللتو  ،كىي عدـ جعؿ السبب

بمعناه بؿ بمعنى مسبَّباتو  ،فجعؿ الذلة بمعناىما تحريؼ لداللتو لغة
كتفسير .
نا

الثانية  :جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو  :فقد ىج ىع ىؿ الذ ٌؿ في الكجو
ً
الثاني بمعنى الميف في قكلو تعالى ( :أًىذلَّ وة عمىى اٍلمؤ ًمنً ً
يف)
ى
يف أىع َّزوة ىعمىى اٍل ىكاف ًر ى
يٍ ى
الميف قريب مف معنى الذؿ  ،كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب
الترادؼ ال في باب الكجكه  ،ىذا مف جية كمف جية أخرل َّ
فإف في اإلتياف

كتعديو بػ(عمى) ال بالبلـ  ،يي ُّ
عد كجينا
بمفظ الذؿ ىنا كجعمو يعني الذؿ بعينو ٌ
سر مف
مف كجكه الببلغة  ،فجعمو بمعنى الميف ييدـ ىذا الكجو الذم يمثؿ ِّا

درست ىذا الجانب في ىذه
أسرار إعجاز القرآف الكريـ في مجاؿ المغة  ،كقد
ي
اآلية في كتابي  :النصب عمى نزع الخافض كالتضميف مف بدع النحاة
كالمفسريف

تحرم الصكاب كالدقٌة في التفسير :
الثالثة  :عدـ ٌ
كف لىئًف
الكجو الثالث بمعنى الترؾ في قكلو تعالى  :ى
(يقيكلي ى
ً
ً
َّ ً ً
ً
يف
لىيي ٍخ ًر ىج َّف ى
األع ُّز م ٍنيىا األ ىذ َّؿ ىكلًمو اٍلع َّزةي ىكلً ىر يسكلًو ىكلًٍم يم ٍؤ ًمن ى

عؿ الذؿ في
فقد ىج ى
َّر ىج ٍع ىنا إًلىى اٍل ىمًد ىين ًة
ًً
ً
يف ال
ىكلىك َّف اٍل يم ىنافق ى

ي رأس
ىي ٍعمى يم ى
كف) جاء في التفسير (( :القائؿ ليذه المقالة ىك عبد ا﵀ بف أ ىهب ٌ
المنافقيف  ،كعنى باألعز نفسو كمف معو  ،كباألذؿ رسكؿ ا﵀ كمف معو ،

كمراده بالرجكع رجكعو مف تمؾ الغزكة  ،كاَّنما أسند القكؿ إلى المنافقيف مع

ككف القائؿ ىك فرد مف أفرادىـ  ،كىك عبد ا﵀ بف

كصاحب أمرىـ  ،كىـ راضكف بما يقكلو سامعكف
(كلًمَّ ًو اٍل ًع َّزةي
سبحانو عمى قائؿ تمؾ المفالة فقاؿ  :ى
ًً
كف))) (ُ) فيذا الرد دليؿ عمى َّأنو
يف ال ىي ٍعمى يم ى
اٍل يم ىنافق ى
(ٔ) يذخ اٌمذ٠ش ٌٍشٛوإٔ22/٘ ٟ
849

ىأب ٌي ؛ لككنو كاف رئيسيـ
لو مطيعكف  ،ثـ َّ
رد ا﵀
ً
ً
يف ىكلى ًك َّف
ىكلً ىر يسكلًو ىكلًٍم يم ٍؤ ًمن ى
أريد مف الذؿ الذؿ بعينو

الذم ىك ضد العز  ،فقد جعؿ الحيرم الذؿ في ىذه اآلية بمعنى الترؾ ،

كىذا الكجو غريب كمبيـ ِّ
جدا  ،بؿ ىك كجو لـ أفيمو  ،ككيؼ يصح تقديره
ؾ ؟! لذلؾ َّ
فإف ىذا
األع ُّز ًم ٍنيىا األتٍىر ي
؟! أيصح أف يككف المعنى  :لىيي ٍخ ًر ىج َّف ى
الكجو لـ أجده في كتاب مف كتب المغة  ،كال في كتاب مف كتب التفسير ،

عدت إلى كتب معاني القرآف  ،ككتب التفسير مف تفسير مقاتؿ إلى
كقد
ي
أحدا قاؿ بيذا الكجو  ،فمف أيف أتى بو ىمف ىك
تفسير ابف عاشكر  ،فمـ أجد ن
ًمف أصحاب كتب الكجكه ؟ فيك قكؿ اعتباطي لـ تظير لي لو أية عبلقة
بداللة المفظ كتفسير اآلية

ٕ-الثقؿ والثقاؿ  :ذكر أىؿ الكجكه َّ
أف الثقاؿ في القرآف الكريـ عمى

اثني عشر كجينا :
ت ىس ىح نابا ثًقىاالن
(حتَّى إً ىذا أى ىقمَّ ٍ
األكؿ  :الثقاؿ بعينو كقكلو تعالى  :ى
ً
اؿ){الرعد :
اب الثّْقى ى
َّح ى
ىء الس ى
(كيي ٍنش ي
يس ٍق ىناهي){األعراؼ  }ٕٓ :كقكلو تعالى  :ى
ُِ}
الثاني  :اشتياء الجمكس إلى األرض  ،أك الرككف  ،أك اإلخبلد إلييا
ً
ًَّ
انفركٍا ًفي سبً ً
يؿ المٌ ًو
آمينكٍا ىما لى يك ٍـ إً ىذا ًق ى
 ،كقكلو تعالى  :ى
(يا أىيُّيىا الذ ى
ى
يؿ لى يك يـ ي
يف ى
اثَّا ىقٍمتي ٍـ إًلىى األ ٍىر ً
ض){التكبة }ّٖ :
(ان ًف يركٍا ًخفىافنا ىكثًقىاالن){التكبة }ُْ :
الثالث  :الشيكخ  ،كقكلو تعالى ٍ :
كشيكخا .
شبابا
ن
أم  :ن
ت ًفي الس ً
ات كاأل ٍىر ً
ض الى
الرابع  :خفاء  ،كقكلو تعالى ( :ثىيقمى ٍ
ى
َّم ىاك ى
تىأٍتًي يك ٍـ إًالَّ ىب ٍغتىةن){األعراؼ }ُٖٕ :
(كتى ٍح ًم يؿ أىثٍقىالى يك ٍـ إًلىى ىبمىود لَّ ٍـ
الخامس  :األمتعة كالزاد  ،كقكلو تعالى  :ى
كنكٍا ب ًال ًغ ً
ؽ األىنفي ً
يو إًالَّ بً ًش ّْ
س){النحؿ }ٕ :
تى يك ي ى
(كلىىي ٍح ًممي َّف أىثٍقىالىيي ٍـ
السادس  :الذنكب كاألكزار كاآلثاـ  ،كقكلو تعالى  :ى
اال َّم ىع أىثٍقىالً ًي ٍـ){العنكبكت }ُّ :
ىكأىثٍقى ن
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اءى ٍـ ىي ٍك نما
كف ىكىر ي
(كىي ىذ ير ى
السابع  :الشديد  ،كقكلو تعالى  :ى
ثىًقي نبل){اإلنساف }ِٕ :
الثامف  :العظيـ في القدر كقكلو تعالى ( :إًَّنا ىسينٍم ًقي ىعمى ٍي ىؾ قى ٍكنال
يبل){المزمؿ }ٓ :
ثىًق ن
التاسع  :الرجحاف  ،كقكلو تعالى ( :كاٍلكٍزيف ىي ٍك ىمئًوذ اٍل ىح ُّ
ت
ؽ فى ىمف ثىيقمى ٍ
ى ى
ً ًَّ
ً
ً
يف ىخ ًس يركٍا
كف {ٖ} ىك ىم ٍف ىخفَّ ٍ
ت ىم ىك ًاز يينوي فىأ ٍيكلىػئ ىؾ الذ ى
ىم ىك ًاز يينوي فىأ ٍيكلىػئ ىؾ يى يـ اٍل يم ٍفم يح ى
أىنفيسيـ بًما ىك يانكٍا بًآياتًىنا يً ًٍ
كف){األعراؼ }ٖ-ٕ :
ى
ظم يم ى
ىي ى
أىيُّيىا
بذلؾ

(س ىن ٍف يرغي لى يك ٍـ
العاشر  :اإلنس ك ٌ
الجف  ،كقكلو تعالى  :ى
الثَّقى ً
بلف){الرحمف  }ُّ :الحيرم كالدامغاني كقاؿ ابف الجكزم (( :سميا
؛ َّ
ألنيما ثقؿ لؤلرض  ،إذ كانت تحمميـ أحياء كأمكاتنا))
الحادم عشر  :الكنكز كاألمكات  ،كقكلو تعالى ( :كأ ٍ ً
ض
األر ي
ىخ ىر ىجت ٍ
ى
أىثٍقىالىيىا){الزلزلة }ِ :
ً
الثاني عشر  :الكزف  ،كقكلو تعالى ( :فى ىمف ىي ٍع ىم ٍؿ مثٍقىا ىؿ ىذ َّ ورة ىخ ٍي نار ىي ىرهي
(ٔ)
اؿ ىذ َّ ورة ىش ِّار ىي ىرهي){الزلزلة }ٖ-ٕ :
{ٕ} ىك ىمف ىي ٍع ىم ٍؿ ًمثٍقى ى
قاؿ ابف فارس (( :الثاء كالقاؼ كالبلـ أصؿ كاحد يتفرع منو كممات

متقاربة  ،كىك ضد الخفَّة))

(ٕ)

كقاؿ الراغب (( :الثقؿ كالخفة متقاببلف  ،فكؿ

ما يترجح عمى ما يكزف بو  ،أك يي َّ
قدر بو ىك ثقيؿ  ،كأصمو في األجساـ  ،ثـ
الغ ٍرـ ك ً
ىج نار
يقاؿ في المعاني  ،نحك  :أثقمو ي
الكزر  ،قاؿ تعالى ( :أ ٍىـ تى ٍسأىلييي ٍـ أ ٍ
(كتى ٍح ًم يؿ أىثٍقىالى يك ٍـ ًإلىى ىبمىود
فىييـ ّْمف َّم ٍغ ىروـ ُّمثٍىقمي ى
كف){الطكر ...}َْ :كقاؿ تعالى  :ى
كنكٍا بالً ًغ ً
َّ
ؽ األىنفي ً
يو إًالَّ بً ًش ّْ
س){النحؿ  }ٕ :أم  :أحمالكـ الثقيمة  ،كقاؿ
ل ٍـ تى يك ي ى
(ُ ) ينظػ ػػر  :كجػ ػػكه الق ػ ػرآف لمحيػ ػػرم ص ُّٗ َُْ-كالكجػ ػػكه كالنظػ ػػائر لم ػ ػػدامغاني ص
َُٓ ُُٓ-كنزىة األعيف ص ٖٖ ٖٗ-كبصائر ذكم التمييز ِّّٓ-ّّْ/
(ِ ) مقاييس المغة ص َُْ كينظر  :الصحاح لمجكىرم ص ُُْ
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اال َّم ىع أىثٍقىالً ًي ٍـ){العنكبكت  }ُّ :أم :
(كلىىي ٍح ًممي َّف أىثٍقىالىيي ٍـ ىكأىثٍقى ن
عز كجؿ  :ى
(ان ًف يركٍا ًخفىافنا
آثاميـ التي تثقميـ  ،كتثبطيـ عف الثكاب  ...كقكلو عز كجؿ ٍ :
كشيكخا  ،كقيؿ فق ارء كأغنياء  ،كقيؿ  :غرباء
شبانا
ن
ىكثًقىاالن){التكبة  }ُْ :قيؿ ن

كمستكطنيف  ،كقيؿ  :ين َّشاطنا ك يكسالى  ،ككؿ ذلؾ يدخؿ في عمكميا َّ ،
فإف
(ٔ)
ُّ
الحث عمى النفر عمى كؿ حاؿ تصعَّب أك تسيَّؿ))
القصد باآلية

أف الكجكه
جعميـ الثقاؿ في الكجو األكؿ يعني الثقاؿ بعينو  ،يعني ٌ
األحد عشر الباقية ال تعني الثقاؿ بعينو  ،فيي إذف كجكه مختمىقة اختيمًقت
بثبلث طرائؽ .

جعؿ الحيرم الثقؿ في
األكلى  :جعؿ المسبَّب بمعاني أسبابو  :فقد
ى
ت ًفي الس ً
ات كاأل ٍىر ً
ض)
الكجو الرابع بمعنى الخفاء في قكلو تعالى ( :ثىيقمى ٍ
ى
َّم ىاك ى
خفيت
أيف معنى الثقؿ مف الخفاء ؟! فمك أراد معناه الستعمؿ لفظو كقاؿ :
ٍ
في السماكات كاألرض  ،كلكف قد تككف ىناؾ عبلقة بيف الثقؿ كالخفاء مع

احتفاظ كؿ منيما بداللتو  ،قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية (( :اختمؼ أىؿ

التػأكيؿ في ذلؾ  ،فقاؿ بعضيـ  :معنى ذلؾ  :ثقمت الساعة عمى أىؿ

السماكات كاألرض أف يعرفكا كقتيا كمجيئيا ؛ لخفائيا عنيـ كاستئثار ا﵀

بعمميا...كقاؿ آخركف  :معنى ذلؾ َّ :أنيا كبرت عند مجيئيا عمى السماكات
ت ًفي الس ً
ات كاأل ٍىر ً
ض)  :عمى
كاألرض...كقاؿ آخركف معنى قكلو ( :ثىيقمى ٍ
ى
َّم ىاك ى
(ٖ )
السماكات كاألرض)) (ٕ ) ((كقاؿ الحسف  :ثقمت لييبتيا كالفزع منيا))

(ُ ) المفردات ص ْٖ ٖٓ-كينظر  :عمدة الحفاظ لمحمبي ُ ِِٖ-ِٕٗ/كبصػائر ذكم
التمييز ِ ّّٓ-ّّْ/كالفيركزآبادم دائما ما ينقؿ كبلـ الراغب كال يشير إليو
(ِ ) جامع البياف ُٗٔٓ/
(ّ ) البحر المحيط لؤلندلسي َْٓٓ/
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ك((قاؿ القتيبي  :أم  :خفيت ؛ َّ
ألف ما خفي عميؾ يثقؿ  ،كقاؿ ابف عرفة :
(ٔ)

كمكقعا))
عمما
ن
ثقمت ن
َّ
سببا
فالثقؿ ىك
المسبب كالخفاء سببو  ،كجعؿ المفظ بمعنى ما كاف ن
لو يي َّ
ظاىر لداللتو  ،يضاؼ إلى ذلؾ َّ
يخر قالكىا في
نا
عد تحريفنا
أف ىناؾ أقك ناال أ ى
ثقمت لخفائيا  ،أك َّأنيا
ت) فقد ذكر الطبرم كما تقدـ قكليف َّ :أنيا ٍ
معنى (ثىيقمى ٍ

كبرت  ،كقاؿ الراغب (( :كقد يقاؿ  :ثقؿ القكؿ  :إذا لـ يطب سماعو ؛
ٍ
ت ًفي الس ً
ات كاأل ٍىر ً
ض){األعراؼ :
كلذلؾ قاؿ في صفة يكـ القيامة (ثىيقمى ٍ
ى
َّم ىاك ى
(ٕ)
ت ًفي الس ً
ات كاأل ٍىر ً
ض)
ُٕٖ})) كقاؿ ابف الجكزم (( :قكلو تعالى ( :ثىيقمى ٍ
ى
َّم ىاك ى
فيو أربعة أقكاؿ :
أحدىا  :ثقؿ كقكعيا عمى أىؿ السماكات كاألرض  ،قالو ابف عباس

كالثاني  :عظـ شأنيا في السماكات كاألرض  ،قالو عكرمة كمجاىد

كابف جريج

الس َّدم
كالثالث  :خفي أمرىا  ،فمـ ييعمىـ متى ككنيا  ،قالو ي
كالرابع َّ :
أف (في) بمعنى (عمى) فالمعنى  :ثقمت عمى السماكات

كاألرض  ،قالو قتادة))

(ٖ)

((كقاؿ قتادة كغيره  :المعنى  :ال تطيقيا السماكات

كاألرض لعظميا  ،كقيؿ  :ثقمت المسألة فييا))

منيا))

(ٗ)

(٘)

(ُ ) عمدة الحفاظ لمحمبي َُِٖ/
(ِ ) المفردات ص ٖٓ
(ّ ) زاد المسير ّ ِِٖ/كينظر  :المحرر الكجيز ِْْٖ/
(ْ ) الجامع ألحكاـ القرآف ِِٕٗ/
(ٓ ) البحر المحيط ألبي حياف األندلسي َْٓٓ/
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((ثقمت لييبتيا كالفزع
أك
ٍ

الثانية  :جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو  :فاشتياء الجمكس إلى األرض

تثاقبل  ،كالشديد  ،كالعظيـ القدر  ،كالرجحاف  ،كالكزف  :معاف مرادفة لمثقؿ
ن

كالثقاؿ  ،كما جاء في الكجو األكؿ  ،كالسابع  ،كالثامف  ،كالتاسع  ،كالثاني

عشر  ،فيذه األكجو مختمىقة بطريقة الترادؼ  ،كىك عدـ جعؿ المفظ بمعناه

بؿ بمعاني مرادفاتو

الثالثة  :جعؿ المفظ بمعاني المكصكؼ بو  :فالشيكخ  ،كاألمتعة

الجف  ،كالكنكز كاألمكات  :مكصكفات
كالزاد  ،كالذنكب كاألكزار  ،كاإلنس ك ٌ
بالثقؿ كالثقاؿ  ،كما جاء في الكجو الثالث  ،كالخامس  ،كالسادس  ،كالعاشر

 ،كالحادم عشر  ،فيذه األكجو مختمىقة بطريقة الدراسة المعككسة  ،كىك عدـ

جعؿ المفظ بداللتو بؿ بدالالت المكصكفات بو .

الج َّنة  :ذكر الدامغاني كالفيركزآبادم لمجنة ثبلثة عشرة كجينا :
َٖ -
(كالمٌوي ىي ٍد يعك إًلىى
الكجو األكؿ  :الجنة يعني التكحيد  ،كقكلو تعالى  :ى
ًَّّْ
ً و
ً
ًو
ىد ًار َّ ً
ىح ىسينكٍا اٍل يح ٍس ىنى
يف أ ٍ
السبلىـ ىكىي ٍيدم ىمف ىي ىشاء إًلىى ص ىراط ُّم ٍستىقيـ {ِٓ} لمذ ى
ً
ً َّ
اب اٍل ىجَّن ًة يى ٍـ ًفييىا
ادةه ىكالى ىي ٍرىى ي
ىكًزىي ى
ؽ يك يج ى
ىص ىح ي
كىيي ٍـ قىتىهر ىكالى ذلةه أ ٍيكلىػئ ىؾ أ ٍ
ً
كف){يكنس  }ِٓ-ِْ :كىذا شاىد الدامغاني  ،كجعؿ الفيركزآبادم الجنة
ىخال يد ى
كف إًلىى َّ
الن ًار ىكالمٌوي ىي ٍد يع ىك إًلىى
بمعنى التكحيد  ،في قكلو تعالى (( :أ ٍيكلىػئً ى
ؾ ىي ٍد يع ى
اٍل ىجَّن ًة ىكاٍل ىم ٍغ ًف ى ًرة بًًإ ٍذنً ًو){البقرة  }ُِِ :ثـ قاؿ (( :قاؿ المفسركف  :أم  :إلى
اإليماف))
كالكجو الثاني  :الجنة يعني البستاف مف بساتيف الدنيا كقكلو تعالى :
ً
صبً ًحي ىف){القمـ :
(إًَّنا ىبمى ٍكىن ي
ىص ىح ى
ص ًريمَّنيىا يم ٍ
اب اٍل ىجَّنة إً ٍذ أى ٍق ىس يمكا لىىي ٍ
اى ٍـ ىك ىما ىبمى ٍكىنا أ ٍ
ُٕ}
كالكجو الثالث  :الجنة يعني
و
ً
ضيىا
إًلىى ىم ٍغف ى ورة ّْمف َّرّْب يك ٍـ ىك ىجَّنة ىع ٍر ي
عمراف  }ُّّ :كىذا قكؿ الدامغاني

(ك ىس ًاريعكٍا
دار الثكاب  ،كقكلو تعالى  :ى
يع َّد ٍ ً ً
ات كاألىرض أ ً
يف){آؿ
َّم ىاك ي ى ٍ ي
ت لٍم يمتَّق ى
الس ى
 ،كجعميا الفيركزآيادم ((بمعنى بساتيف
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األحباب كاإلخكاف)) كذكر َّ
أف عددىا سبع جناف  :جنة النعيـ  ،كجنة المأكل
 ،كجنة عدف  ،كجنة الفردكس  ،كدار السبلـ  ،كدار الخمد  ،كعميكف

ً
ً
(الم َّ
بلف
كالكجو الرابع  :الجَّنة بكسر الجيـ يعني الج ٌف كقكلو تعالى ٍ :
ىجم ًعيف){السجدة  }ُّ :ككقكلو تعالى  ( :يق ٍؿ أ ً
الن ً
ىجيىَّن ىـ ًم ىف اٍل ًجَّن ًة ىك َّ
يكح ىي
اس أ ٍ ى ى
ُّ
ا){الجف }ُ :
استى ىم ىع ىنفىهر ّْم ىف اٍل ًج ّْف فىقىاليكا إًَّنا ىس ًم ٍع ىنا قي ٍرنآنا ىع ىجنب
إًلى َّي أَّىنوي ٍ
كالكجو الخامس ً :
كف بً ًو
الجٌنة يعني الجنكف  ،كقكلو تعالى ( :أ ٍىـ ىيقيكلي ى
ؽ ىكأى ٍكثىيريى ٍـ لًٍم ىح ّْ
اءىـ بًاٍل ىح ّْ
كف){المؤمنكف }َٕ :
ًجَّنةه ىب ٍؿ ىج ي
ؽ ىك ًاريى ى
كالكجو السادس َّ :
ىعمى يـ بً يك ٍـ
(ى ىك أ ٍ
أجنة يعني الجنيف  ،كقكلو تعالى  :ي
ض كًا ٍذ أىنتيـ أ ً
إً ٍذ أىن ىشأى يكـ ّْم ىف ٍ ً
ىجَّنةه ًفي يبطي ً
يميىاتً يك ٍـ فىبل تيىزُّككا أىنفي ىس يك ٍـ يى ىك
كف أ َّ
ٍ
األر ى
ىعمى يـ بً ىم ًف اتَّقىى){النجـ }ِّ :
أٍ
كالكجو السابع  :ىج َّف  ،أم  :ستر  ،كقكلو تعالى  ( :ىفمى َّما ىج َّف ىعمى ٍي ًو
يح ُّ ًً
اؿ ال أ ً
يف){األنعاـ }ٕٔ :
اؿ ىىػ ىذا ىربّْي ىفمى َّما أى ىف ىؿ قى ى
المٍَّي يؿ ىأرىل ىك ٍك ىكنبا قى ى
ب اآلفم ى
آىا تى ٍيتىُّز
كالكجو الثامف :
الجاف يعني الحية  ،كقكلو تعالى  ( :ىفمى َّما ىر ى
ٌ
ىكأَّىنيىا ىج ّّ
اف){القصص {}ُّ :النمؿ }َُ :

(ك ىج ىنى اٍل ىجنَّتىٍي ًف
كالكجو التاسع  :ى
الجنى يعني القطؼ  ،كقكلو تعالى  :ى
ىد و
اف){الرحمف ))}ْٓ :
كأضاؼ الفيركزآبادم األكجو اآلتية :

كالكجو العاشر  :الجنات بمعنى البساتيف المحفكفة بالشجر ،كقكلو
تعالى ( :كي ٍجعؿ لَّ يكـ جَّن و
ات){نكح }ُِ :
ٍ ى
ىى ى
ُّ
الجاف بمعنى  :أبك الجف  ،كقكلو تعالى :
كالكجو الحادم عشر :
اف ًمف صٍمص و
ؽ اٍل ىج َّ
اف ًمف َّم ًاروج ّْمف
ؽ
اؿ ىكاٍلفى َّخ ًار {ُْ} ىك ىخمى ى
(خمى ى
ى
األنس ى
ى ى
ى
َّن وار){الرحمف }ُٓ-ُْ:
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الجَّنة يعني الترس العريض  ،كقكلو تعالى :
كالكجو الثاني عشر  :ي
(اتَّ ىخ يذكا أ ٍىيم ىانيـ يجَّنةن فىص ُّدكا ىعف سبً ً
يف){المجادلة :
يؿ المَّ ًو ىفمىيي ٍـ ىع ىذ ه
اب ُّم ًي ه
ى
ى
ى يٍ
ُٔ}
كالكجو الثالث عشر  :الجنتيف يعني أخكيف مف بني إسرائيؿ كقكلو
ىع ىن و
اب
الحًد ًى ىما ىجنَّتىٍي ًف ًم ٍف أ ٍ
اض ًر ٍ
(ك ٍ
ب لىييـ َّمثى نبل َّريجمى ٍي ًف ىج ىعٍم ىنا ى
تعالى  :ى
(ٔ)
اى ىما بًىن ٍخ وؿ ىك ىج ىعٍم ىنا ىب ٍي ىنيي ىما ىزٍرنعا){الكيؼ }ِّ :
ىك ىحفى ٍف ىن ي

قاؿ ابف فارس (( :الجيـ كالنكف أصؿ كاحد  ،كىك السَّتٍر كالتستُّر ،
الجَّنة :
فالجَّنة ما يصير إليو المسممكف  ،كىك ثكاب مستكر عنيـ اليكـ  ،ك ى
ى
البستاف  ،كىك ذاؾ ؛ َّ
بكرقو يستر  ...كالجنيف  :الكلد في بطف
ألف الشجر ى

أمو  ،كالجنيف  :المقبكر  ...ك ُّ
المجف  :التيٍرس  ،ككؿ ما استتر بو مف السبلح
ٌ
فيك يجَّنة ...ك ً
الحية الذم
الجنَّة  :الجنكف  ،كذلؾ َّأنو يغطي العقؿ َّ ...
أما ٌ

ً
سمكا بذلؾ ؛ َّ
ألنيـ
الجاف  ،فيك تشبيو لو بالكاحد مف
سمى
يي َّ
ٌ
ٌ
الجاف  ،كالج ُّف ٌ
(ٕ)
متستركف عف أعيف الناس))

كقاؿ الراغب (( :أصؿ ً
الحاسة  ،يقاؿ َّ :
جنو
الج ٌف ستر الشيء عف
ٌ
أجف عميو َّ ،
الميؿ  ،ك َّ
فجنو ستره َّ ...
أجنو ك َّ
كجف عميو كذا ستىىر عميو  ،قاؿ
الجنة  :كؿ بستاف ذم
عز كجؿ  ( :ىفمى َّما ىج َّف ىعمى ٍي ًو المٍَّي يؿ){األنعاـ  ... }ٕٔ :ك ٌ
اف لً ىس ىبوإ ًفي ىم ٍس ىكنً ًي ٍـ ىآيةه
شجر يستر بأشجاره األرض  ،قاؿ عز كجؿ ( :لىقى ٍد ىك ى
اف ىعف ىي ًم و ً و
ىجَّنتى ً
اىـ بً ىجَّنتىٍي ًي ٍـ
(كىب َّدٍل ىن ي
يف ىكش ىماؿ){سبأ  }ُٓ :كقاؿ تعالى  :ى

ت ىجَّنتى ىؾ){الكيؼ ... }ّٗ :
(كلى ٍكال ًإ ٍذ ىد ىخٍم ى
ىجَّنتىٍيف){سبأ  }ُٔ :كقاؿ تعالى  :ى

(ُ ) ينظػػر الكجػػكه كالنظػػائر لمػػدامغاني ص ُّٓ ُْٓ-كبصػػائر ذكم التمييػػز ِ-ِّٓ/
ّْٓ
(ِ ) مق ػػاييس المغ ػػة ص ُّٓ ُْٓ-كينظ ػػر  :الكجػػػكه كالنظػػػائر لمعس ػػكرم ص ُُٗ-
َُِ
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إما تشبيينا بالجنة في األرض  ،كاف كاف بينيما بكف  ،كا َّما
كسميت الجنة َّ
يخ ًف ىي لىييـ ّْمف
لستره نعميا عنَّا المشار إلييا بقكلو تعالى ( :فىبل تى ٍعمى يـ ىن ٍف هس َّما أ ٍ
كف){السجدة  }ُٕ :قاؿ ابف عباس  :رضي ا﵀
قيَّ ًرة أ ٍ
ىعيي وف ىج ىزاء بً ىما ىك يانكا ىي ٍع ىممي ى
عنو َّ :إنما قاؿ َّ
سبعا  :جنة الفردكس ،
جنات بمفظ الجمع ؛ لككف الجناف ن
كعدف  ،كجنة النعيـ  ،كدار الخمد  ،كجنة المأكل  ،كدار السبلـ  ،كعمييف ،

يمو  ،كجمعو ً
أجنَّة  ،كذلؾ فعيؿ في معنى
كالجنيف  :الكلد ما داـ في بطف أ ّْ

مفعكؿ  ،كالجنيف القبر  ،كذلؾ فعيؿ في معنى فاعؿ  ،ك ً
الج ٌف يقاؿ عمى
كجييف  :احدىما لمركحانييف المستترة عف الحكاس كمٌيا بإزاء اإلنس  ،فعمى
ىذا تدخؿ فيو المبلئكة  ،كالشياطيف  ،فكؿ مبلئكة ًج ّّف كليس كؿ ًج ٍّف
مبلئكة  ،كعمى ىذا قاؿ أبك صالح  :المبلئكة كمٌيا ًج ّّف  ،كقيؿ  :بؿ ً
الج ُّف

بعض الركحانييف  ،كذلؾ َّ
أف الركحانييف ثبلثة  :أخيار كىـ المبلئكة ، ،

كأشرار كىـ الشياطيف  ،كأكساط فييـ أخيار كأشرار  ،كىـ ُّ
الجف  ،كيد ٌؿ عمى
ً
استى ىم ىع ىنفىهر ّْم ىف اٍل ًج ّْف){الجف  }ُ :إلى
ذلؾ قكلو تعالى  ( :يق ٍؿ أيكح ىي إًلى َّي أىنَّوي ٍ
ً
ً
ؽ ًق ىد ندا){الجف :
كف ىذلً ىؾ يكَّنا طى ىرائً ى
كف ىك ًمَّنا يد ى
(كأىنَّا منَّا الصَّال يح ى
قكلو عز كجؿ  :ى
ً
ً
ً
ؾ
ىسمى ىـ فىأ ٍيكلىئً ى
كف ىك ًمَّنا اٍلقىاسطي ى
(كأَّىنا مَّنا اٍل يم ٍسم يم ى
كف فى ىم ٍف أ ٍ
ُُ} كقكلو تعالى  :ى
ً
ً
ت
(كتى َّم ٍ
تى ىح َّرٍكا ىر ىش ندا){الجف  ... }ُْ :كالجَّنة جماعة الج ٌف  ،قاؿ تعالى  :ى
اس أ ٍ ً
الن ً
ؤلف ىجيىَّن ىـ ًم ىف اٍل ًجَّن ًة ىك َّ
ّْؾ أل ٍىم َّ
يف){ىكد  }ُُٗ :كقاؿ
ىكًم ىمةي ىرب ى
ىج ىمع ى
(ك ىج ىعميكا ىب ٍي ىنوي ىكىب ٍي ىف اٍل ًجَّن ًة ىن ىسنبا){الصافات  }ُٖٓ :كال ًجَّنة  :الجنكف ،
تعالى  :ى
قاؿ تعالى ( :ما بًص ً
احبً يكـ ّْمف ًجَّن وة){سبأ  ... }ْٔ :كقكلو تعالى  ( :ىكأَّىنيىا
ى ى
(ٔ)
ىج ّّ
اف){النمؿ ))}َُ :
ىذه الكجكه مختمىقة بسبع طرائؽ :

(ُ ) المفردات ص ََُُّْ-
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الجَّنة في
األكؿ  :جعؿ المسبَّب بمعاني أسبابو  :جعؿ الدامغاني ى
السبلىًـ
(كالمٌوي ىي ٍد يعك إًلىى ىد ًار َّ
الكجو األكؿ بمعنى التكحيد في قكلو تعالى  :ى
ًَّّْ
ً و
ً
ًو
ادةه ىكالى
ىح ىسينكٍا اٍل يح ٍس ىنى ىكًزىي ى
يف أ ٍ
ىكىي ٍيدم ىمف ىي ىشاء إًلىى ص ىراط ُّم ٍستىقيـ {ِٓ} لمذ ى
ً
ً
ً
ً
ً َّ
كف) بؿ أراد مف
ىي ٍرىى ي
ؽ يك يج ى
ىص ىح ي
اب اٍل ىجَّنة يى ٍـ فييىا ىخال يد ى
كىيي ٍـ قىتىهر ىكالى ذلةه أ ٍيكلىػئ ىؾ أ ٍ
الجَّنة بعينيا  ،حتى إني لـ أجد في كتب التفسير مف ذكر أك نقؿ َّ
أف
الجَّنة ى
ى
أف ٍّ
لكؿ مف الجنة كالتكحيد
الجنة تعني في ىذه اآلية التكحيد  ،كأنت كما ترل ٌ
داللتو المعركفة كالظاىرة كالخاصة بو  ،فجعؿ أحدىما بمعنى اآلخر تحريؼ

ظاىر

كجعؿ الفيركزآبادم الجنة في ىذا الكجو بمعنى التكحيد  ،في قكلو
ً
كف إًلىى َّ
الن ًار ىكالمٌوي ىي ٍد يع ىك إًلىى اٍل ىجنَّ ًة ىكاٍل ىم ٍغ ًف ىرًة بًًإ ٍذنً ًو) ثـ
تعالى ( :أ ٍيكلىػئ ىؾ ىي ٍد يع ى
فالجنة ىك المسبَّب  ،كالتكحيد
قاؿ (( :قاؿ المفسركف  :أم  :إلى اإليماف))
ٌ

سببو  ،كالحقيقة أنَّو ال يمكف أف نجعؿ الجنة بمعنى التكحيد أك اإليماف ٌإال

لعمٌة لغكية  ،كأصحاب كتب الكجكه بمغ بيـ مف التمادم في تحريؼ داللة
المفظ َّأنيـ لـ يشيركا إلى ىذه العمة  ،كقد أشار إلييا المفسركف  ،قاؿ الطبرم
في تفسير الشاىد المذككر (( :يدعككـ إلى العمؿ بما يدخمكـ الجنة  ،كيكجب

لكـ النجاة إف عممتـ بو مف النار)) (ٔ) كقاؿ الزمخشرم ((( :كا﵀ يدعككـ إلى
(ٕ)
ً
كف
الجنة كالمغفرة  ...كما يكصؿ إلييما)) كقاؿ القرطبي ((( :أ ٍيكلىػئ ىؾ ىي ٍد يع ى
إًلىى َّ
(كالمٌوي ىي ٍد يع ىك إًلىى اٍل ىجنَّة)
الن ًار) أم  :إلى األعماؿ المكجبة إلى النار  ...ى
أم  :إلى عمؿ أىؿ الجنة))

(ٖ)

كقاؿ البيضاكم ((( :كا﵀ يدعككـ إلى الجنة

(ُ ) جامع البياف ِْٓٓ/
(ِ ) الكشاؼ ُُِٔ/
(ّ ) الجامع ألحكاـ القرآف َّٔ/
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(ٔ)

كقاؿ ابف عاشكر :

كالمغفرة) أم  :إلى االعتقاد كالعمؿ المكصميف إلييما))
ً
كف إًلىى َّ
الن ًار)  ...كمعنى الدعاء إلى النار الدعاء إلى أسبابيا
(((أ ٍيكلىػئ ىؾ ىي ٍد يع ى
 ،فإسناد الدعاء إلييـ حقيقة عقمية  ،كلفظ النار مجاز مرسؿ  ،أيطمًؽ عمى

أسباب الدخكؿ إلى النار ؛ َّ
يجر إلى النار مف غير عمـ ،
فإف ما ىـ عميو ُّ
كقكلو تعالى ( :كا﵀ يدعككـ إلى الجنة)  ...كالدعاء إلى الجنة كالمغفرة دعاء
(ٕ)
ً
كف إًلىى َّ
الن ًار)))
ألسبابيما  ،كما تقدـ في قكلو تعالى ( :أ ٍيكلىػئ ىؾ ىي ٍد يع ى
كالمجاز المرسؿ ىك ما كاف مف غير طريؽ التشبيو  ،كعبلقاتو
سببا كمؤثّْنار في
أنكاع  ،منيا عبلقة السببية  ،كىك ككف الشيء المنقكؿ عنو ن
فسمى
ب َّ ،
الع ٍش ى
شيء آخر نحك  :رعت الماشية المطر  ،أم  :رعت ي
سمى العشب باسـ المطر  ،كمف ذلؾ عبلقة
المسبَّب باسـ السبب  ،أم َّ :
ى

شبا ،
الم ىسبَّب  ،نحك  :أمطرت السماء يع ن
الم ىسَّببيَّة  ،كىك تسمية السبب باسـ ى
ي
(كالمٌوي ىي ٍد يع ىك إًلىى اٍل ىجَّنة)
أم  :تسمية الماء باسـ العشب ككقكلو تعالى  :ى
سمى األسباب المؤدية إلى الجنة كالتكحيد كاإليماف كغيرىا
فالقرآف الكريـ َّ
أما الفيرزآبادم َّ
سمى
لما جعؿ الجنة بمعنى التكحيد يعني أنَّو َّ
فإنو َّ
بالجنة َّ ،

الجنة بالتكحيد فعكس المراد ُّ ،
َّ
كيعد ىذا مف التحريؼ  ،كىك قمب المعنى في
باب المجاز  ،ذلؾ بجعؿ المجاز بمعنى الحقيقة  ،كالمراد جعؿ الحقيقة

كي ُّ
أيضا مف اليدـ في المغة الخمط بيف الحقيقة كالمجاز ،
عد ن
بمعنى المجاز  ،ي
الم ىسبَّبات
كالخمط في الداللة بيف األسباب ك ي

الثانية  :الترادؼ  :جعؿ الدامغاني الجنة في الكجو الثالث بمعني
و
ً
ضيىا
(ك ىس ًاريعكٍا إًلىى ىم ٍغف ى ورة ّْمف َّرّْب يك ٍـ ىك ىجَّنة ىع ٍر ي
دار الثكاب  ،كقكلو تعالى  :ى
يع َّد ٍ ً ً
ات كاألىرض أ ً
يف){آؿ عمراف }ُّّ :
َّم ىاك ي ى ٍ ي
ت لٍم يمتَّق ى
الس ى
(ُ ) أنكار التنزيؿ ُ ُّٗ/كينظر  :مدارؾ التنزيؿ لمنسفي ص ُُْ
(ِ ) التحرير كالتنكير ِّْٓ-ّْْ/
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كدار الثكاب يعني دار الجزاء كالعطاء  ،فالفرؽ كاضح كظاىر بيف
داللة الثكاب كداللة َّ
(كأل ٍيد ًخمىَّنيي ٍـ
الجنة  ،يتضح ىذا الفرؽ في قكلو تعالى  :ى
جَّن و
ندهي يح ٍس يف
ات تى ٍج ًرم ًمف تى ٍحتًيىا األ ٍىنيى يار ثىىك نابا ّْمف ًع ًند المٌ ًو ىكالمٌوي ًع ى
ى
الثَّك ً
اب){آؿ عمراف  }ُٗٓ :فالثكاب لفظ عاـ مبيـ  ،كيتحدد مفيكمو بذكر
ى
مثبل  :ما ثكاب المسمميف عند ا﵀ ؟ فيقاؿ :
نكع الثكاب المراد  ،كليذا يقاؿ ن
تماما
ثكابيـ عند ا﵀ كذا ككذا  ،فالفرؽ بينيما ظاىر ككاضح  ،كىك كالفرؽ ن

طى كالعطاء ؛ لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير مف ذكر أك نقؿ
المع ى
بيف الشيء ي
أف الجنة تعني دار الثكاب  ،بؿ فسركا الجنة بالجنة ؛ حتى َّ
َّ
إف الفيركزآدم
جعؿ الجنة في ىذا الشاىد كما تقدـ ((بمعنى بساتيف األحباب كاإلخكاف))

كذكر َّ
أف عددىا سبع جناف .
الجف
ُّ

الستر  :كجعبل ىج َّف في الكجو السابع بمعنى ستر  ،كقكلو
و ُ
اؿ ال أ ً
يح ُّ
ب
اؿ ىىػ ىذا ىربّْي ىفمى َّما أى ىف ىؿ قى ى
ىج َّف ىعمى ٍي ًو المٍَّي يؿ ىأرىل ىك ٍك ىكنبا قى ى
ً
الج ّْف كالستر فرؽ في الداللة كاف كاف أىؿ المغة قد أجمعكا

تعالى  ( :ىفمى َّما
ًً
يف) كبيف
اآلفم ى
عمى َّ
فرؽ بينيما ،
أف ال ًج ىف يعني الستر بعينو  ،حتى ٌإني لـ أجد ن
أحدا ٌ
كيمكف أف نستخمص الفرؽ بينيما مف تعريؼ أىؿ المغة ليما  ،قاؿ ابف فارس
(ٔ)

كقاؿ الراغب (( :كالسَّتر كالسُّترة

كائنا ما كاف))
(كالسُّترة  :ما
استترت بو ن
ى
ستر
ما ييستتر بو))(ٕ) فالستر  :ىك ما يسترؾ عف شيء  ،كاأللبسة تسمى نا
؛ َّ
ألننا نمبسيا لنستر بيا عكراتنا عف أنظار الناس  ،كعف الحر كالبرد ،
ككذلؾ سميت أستار الكعبة  ،فميس الغاية مف ىذه األستار كما كاضح إخفاء

الكعبة  ،بؿ إظيارىا بزينة لباس تميؽ بيا  ،كقد كرد الستر بيذه الداللة في
ًَّ
يف
(كًا ىذا قى ىأر ى
آف ىج ىعٍم ىنا ىب ٍي ىن ىؾ ىكىب ٍي ىف الذ ى
ٍت اٍلقير ى
ثبلثة مكاضع  ،كىي  :قكلو تعالى  :ى
(ُ ) مقاييس المغة ص ِْٖ
(ِ ) المفردات ص َِّ
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الى يؤ ًمين ً ً ً ً
كرا){اإلسراء  }ْٓ :جاء في التفسير َّ
أف ىذه
يٍ ى
كف باآلخ ىرة ح ىج نابا َّم ٍستي ن
اآلية نزلت في قكـ كانكا يؤذكف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ إذا ق أر القرآف
حجابا  ،كستر ا﵀ سبحانو ىذا الحجاب عف
 ،فجعؿ ا﵀ بينو كبينيـ
ن
أبصارىـ  ،فصاركا يأتكنو كيمركف بو  ،كىـ ال يركنو كال يركف رسكؿ ا﵀
طمًع َّ
صمى ا﵀ عميو كسمـ(ٔ) كقكلو تعالى  :ى َّ ً
الش ٍم ً
س ىك ىج ىد ىىا
(حتى إ ىذا ىبمى ىغ ىم ٍ ى
طميعي ىعمىى قى ٍكوـ لَّ ٍـ ىن ٍج ىعؿ لَّييـ ّْمف يدكنًيىا ًستٍنرا){الكيؼ  }َٗ :كالمعنى  :حتى
تى ٍ
إذا بمغ أرض قكـ كجدىـ يعيشكف في كيكؼ ؛ َّ
ألنو سبحانو لـ يجعؿ ليـ

أبنية تسترىـ عف الشمس كشدة ح اررتيا ؛ َّ
ألنيـ كانكا في أرض ال يثبت

عمييا بناء  ،فإذا طمعت الشمس دخمكا كيكفيـ  ،فإذا غربت خرجكا
( ٕ)
ً
كف){فصمت  }ِِ :كالمعنى َّ :
((أنكـ
(ك ىما يكنتي ٍـ تى ٍستىت ير ى
منيا كقكلو تعالى  :ى
كنتـ تستتركف بالحيطاف كالحجب عند ارتكاب الفاحشة))(ٖ) فالستر ىك ستر

شيء عف شيء  ،ك ُّ
عرؼ ابف
لما َّ
الجف ىك إخفاء الشيء كتغييبو ؛ لذلؾ َّ
( ٗ)
كلما
فارس
الجف قاؿ ىك ((السَّتر كالتستُّر)) كلـ يقؿ ىك ما يستتر بو َّ ،
ٌ
َّ
((كجف عميو كذا
استترت بو))(٘)كقاؿ الراغب :
عرؼ الستر قاؿ ىك ( :ما
َّ
ى
ً َّ
الجنة كؿ
ستر عميو  ،قاؿ عز كجؿ  ( :ىفمى َّما ىج َّف ىعمى ٍيو المٍي يؿ ىأرىل ىك ٍك ىكنبا)  ...ك ى
()ٙ
بستاف ذم شجر يستر بأشجاره األرض))

(ُ ) ينظر  :زاد المسير ُّٓ/
(ِ ) ينظر  :زاد المسير ٓ ُّٖ/كمدارؾ التنزيؿ ص ّٔٔ
(ّ ) مدارؾ التنزيؿ ص َُّٕ
(ْ ) مقاييس المغة ص ُّٓ
(ٓ ) مقاييس المغة ص ِْٖ
(ٔ ) المفردات لمراغب ص َُّ
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مستكر بو ،
نا
سترت الشيء يعني َّأنؾ سترتىو بشيء  ،فأصبح
فقكلؾ :
ي
الشيء يعني أنَّؾ غيَّبتو  ،كجعمتو مخفيِّا ؛ ذلؾ بإحاطتو مف كؿ
جننت
كقكلؾ
ي
ى
جكانبو  ،أك ىك تغطية الشيء كتغشيتو كما يغشي الميؿ األشياء بظبلمو ؛

لذلؾ جاء في معاجـ المغة في باب ىج َّف َّ :
جنو الميؿ  ،كاالختيار َّ :
جف عميو
الميؿ  ،ك َّ
أجننت
الج ىنف  :الكفف  ،ك ي
الج ىنف بالفتح  :القبر  ،ك ى
أجنو الميؿ  ،ك ى
الشيء في صدرم  :أكننتو  ،كجننتيو في القبر  ،كأجننتو  :كاريتو َّ ،
كجنو
الميؿ َّ ،
يمو  ،كالجنيف  :القبر
كجنو الكفف  ،كالجنيف  :الكلد ما داـ في بطف أ ٌ
الجناف  :القمب كسمي بو ؛ َّ
يجنو
ألف الصدر ٌ
 ،كالجنيف  :الميت في قبره  ،ك ى

نانا ؛ َّ
يجنو  ،ىذا ما قرأتو في معاجـ المغة في
ألف الجسـ ٌ
 ،كسمي الركح ىج ن
باب ىج َّف (ٔ) كلـ يرد فييا مثؿ ىذه األقكاؿ في باب ىستىىر  ،فقد قالكا َّ :
جنو

الميؿ  ،ك َّ
أجنو الميؿ  ،كجنَّو الكفف  ،كلـ يقكلكا  :ستره الميؿ  ،كأستره الميؿ ،

الج ىنف لمقبر كلمكفف  ،كلـ يقكلكا  :السَّتٍر  ،كقالكا :
كستره الكفف  ،كقالكا  :ى
جننتيو في القبر  ،كأجننتو القبر  :بمعنى كاريتو  ،كلـ يقكلكا  :سترتو في القبر

يمو  ،ككذلؾ قالكه
الجنيف لمكلد ما داـ في بطف أ ّْ
 ،كأسترتو القبر  ،كقالكا  :ى
الجناف لمقمب  ،كلمركح  ،كلـ
لمقبر كلممقبكر  ،كلـ يقكلكا  :السَّتير  ،كقالكا  :ى
يقكلكا  :السَّتار  ،ذلؾ َّ
الشيء يعني ستره عف شيء  ،كليس
أف قكلؾ  :ستر
ى
الشيء  ،كاَّنما المراد إخفاؤه  ،كتغييبو ،
ىذا ىك المراد مف قكلؾ  :ىج َّف
ى

الجَّنة التي تعني الدركع ككؿ ما كقى
كاحاطتو مف كؿ جكانبو  ،ككذلؾ ي
المقاتؿ مف العدة كالسبلح ؛ َّ
فإف مف يرتدييا كيتقمدىا في الحرب ال يريد بيا
أف تستره عف أنظار خصمو  ،بؿ ىك ييرل بيا مف لدنيـ  ،كما يرل مف
دكنيا  ،كاَّنما يريد أف يحتمي بيا كما يحتمي كؿ جنيف بما يج َّف بو
(ُ ) ينظ ػػر  :العػ ػػيف ص ُٔٓ كتيػ ػػذيب المغػ ػػة ُ ّٕٔ-ُٕٔ/كلسػػػاف العػ ػػرب ّ-ُِٕ/
ُِٗ كتاج العركس َِّّْ-َُِ/
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الحية في
الثالثة  :المجاز  :كجعبل
الجاف في الكجو الثامف بمعنى ٌ
ٌ
قكلو تعالى ( :تى ٍيتىُّز ىكأَّىنيىا ىج ّّ
الجف  ،كجمعو ًجَّناف  ،مثؿ
الجاف مف
ٌ
اف) ((ك ٌ
الجاف ضرب مف الحيات  ...كالجمع ًجنَّاف  ...قكلو
حائط كحيطاف  ...ك ٌ
اف)  ...المعنى َّ :
تعالى ( :تى ٍيتىُّز ىكأَّىنيىا ىج ّّ
أف العصا صارت تتحرؾ كما

الجاف حركة خفيفة  ،ككانت في صكرة ثعباف  ،شبييا في عظميا
يتحرؾ
ٌ
اف
بالثعباف  ،كفي خفتيا
بالجاف  ،كلذلؾ قاؿ تعالى مرة ( :فىًإ ىذا ًى ىي ثي ٍع ىب ه
ٌ
اف){النمؿ {}َُ :القصص :
ُّمبً ه
يف){األعراؼ  }َُٕ :كمرة ( ىكأَّىنيىا ىج ٌ
(ٔ )
فالجاف إذف لفظ مجازم  ،فالقرآف الكريـ شبَّو العصا بعد تحكليا
ُّ}))
ٌ
أما الدامغاني
بالجاف  ،أم  :جعؿ الحية بمعنى
إلى حيَّة
الجاف َّ ،
ٌ
ٌ

ُّ
كيعد ىذا مف
الجاف بمعنى الحيَّة فعكسا المراد ،
كالفيركزآبادم فقد جعبل
ٌ
التحريؼ  ،كىك قمب المعنى في باب المجاز  ،ذلؾ بجعؿ المجاز بمعنى

كي ُّ
أيضا مف اليدـ في
عد ن
الحقيقة  ،كالمراد جعؿ الحقيقة بمعنى المجاز  ،ي
المغة الخمط بيف الحقيقة كالمجاز .
الرابعة  :اختبلؼ الجذر  :كجعؿ الدامغاني الجنى في الكجو التاسع
(ك ىج ىنى اٍل ىجَّنتىٍي ًف ىد و
(جنً ىي)
اف) كالجنى مف ى
بمعني القطؼ في قكلو تعالى  :ى
(ج َّف) فيما مف جذريف مختمفيف  ،حتى َّ
إف أىؿ المغة فصمكا
ك ٌ
الجنة مف ى
بينيما  ،كجعمكا ِّ
كبل منيما في بابو َّ ،
الخاصة بو  ،كال
ألف لكؿ منيما داللتو
ٌ
يخفى عمى أحد أنَّو مف التحريؼ الظاىر  ،كاليدـ الظاىر لمغة القرآف الكريـ
الخمط بيف دالالت مكادىا كجذكرىا  ،كالحديث عنيا في باب كاحد

الخامسة  :جعؿ المفرد كجينا كجمعو كجينا آخر  :جعؿ الدامغاني
كالفيركزآبادم الجنة في الكجو الثاني  :بمعني البستاف مف بساتيف الدنيا كقكلو
تعالى ( :إًَّنا بمىكىناىـ ىكما بمىكىنا أىصحاب اٍلجَّن ًة إً ٍذ أى ٍقسمكا لىيص ًرمَّنيا م ً
يف)
ٍى ى ى
صبًح ى
ىي ى ٍ ي ى ي ٍ
ى ٍ يٍ ى ى ٍ
(ُ ) لساف العرب َِِّ-ُِٗ/
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(كىي ٍج ىعؿ لَّ يك ٍـ
أك بمعنى البساتيف  ،كما جاء في الكجو العاشر في قكلو تعالى ى
جَّن و
ات) كىذه ىي طريقة مف طرائؽ اختبلؽ الكجكه  ،كىي جعؿ المفرد كجينا
ى

 ،كجمعو كجينا آخر  ،كالداللة كاحدة .
الجنة غير البستاف كاف كانا معنييف مترادفيف ،
الج ّنة والبستاف  :ك ٌ

الج َّنة  :الحديقة ذات النخؿ كالشجر  ،قاؿ أبك عمي في
فقد ((قالكا  :ى
التذكرة  :ال تككف في كبلميـ ىجنَّة ٌإال كفييا نخيؿ كعنب  ،فإف لـ يككنا فيو
 ،ككانت ذات شجر فحديقة ال ىجَّنة))

(ٔ )

كلـ يرد لفظ البستاف في القرآف

الكريـ  ،ككيؼ يصح أف نجعؿ الجنة بمعنى البستاف َّ
ارسي
ألف ((البستاف ف ّّ
يم ىع َّرب  ،كيجمع بساتيف))(ٕ) كما َّ
أف في ذلؾ تحريفنا لداللة المفظ القرآني ،
َّ
فالجَّنة مف ال ًج ّْف الذم يعني الستر ،
ألف داللة الجنة غير داللة البستاف  ،ى
كسميت كذلؾ ؛ َّ
ألنيا تستر ما تحتيا مف األرض بأشجارىا ككرقيا  ،كما بيَّف

((م ىع َّرب بكستاف  ،فػ(بك) بمعنى الرائحة ،
ذلؾ أىؿ المغة َّ ،
أما البستاف فيك ي
(ٖ)
ً
ك(ستاف) بالكسر الجاذب  ،جمعو بساتيف))
أف أىؿ المغة ذكركا َّ
السادسة  :الدراسة المعككسة  :تقدـ َّ
أف ال ًج َّف

الذيف ىـ خبلؼ األنس  ،كما جاء في الكجو الرابع سمكا كذلؾ الستتارىـ عف

أعيف الناس  ،ككذلؾ الجنكف كما جاء في الكجو الخامس ؛ َّ
ألنو يستر العقؿ

 ،كالجنيف  ،كما جاء في الكجو السادس َّ ،
ألنو مستكر ال يرل ؛ لذلؾ أيطمؽ

يمة  ،كعمى المقبكر في بطف األرض  ،ككذلؾ الترس
عمى الكلد في بطف أ ّْ
كما جاء في الكجو الثاني عشر ؛ َّ
ألنو مما استيتًر بو مف السبلح  ،قاؿ
الحمبي ((ككيفما دارت ىذه المادة دلَّت عمى الستر  ،كمنو الجف ؛ الستتارىـ
(ُ ) تاج العركس َِّْٔ/
الم ىعَّرب مف كبلـ األعجمي لمجكاليقي ص ِّ
(ِ ) ي
(ّ ) تاج العركس ُّْْ/
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عف العيكف ؛ لذلؾ يس ّْمي مقابميـ باإلنس ؛ َّ
ألنيـ يؤنسكف  ،أم :
(ٔ)
ييبصركف))
كجعؿ الفيركزآبادم الجنتيف في الكجو الثالث عشر بمعنى رجميف

لىييـ َّمثى نبل َّريجمى ٍي ًف
ىك ىج ىعٍم ىنا ىب ٍي ىنيي ىما

ب
اض ًر ٍ
(ك ٍ
أخكيف أخكيف مف بني إسرائيؿ في قكلو تعالى  :ى
ىع ىن و
اى ىما بًىن ٍخ وؿ
ىج ىعٍم ىنا
الحًد ًى ىما ىجَّنتىٍي ًف ًم ٍف أ ٍ
اب ىك ىحفى ٍف ىن ي
ى
ىزٍرنعا) ){الكيؼ  }ِّ :كالمراد تسمية الرجميف األخكيف بالجنتيف

فيذه األكجو جميعيا كنحكىا تي ُّ
عد داللة كاحدة  ،مختمقة بطريقة
الد ارسة المعككسة .
الجاف في الكجو الحادم عشر
السابعة  :كجعؿ الفيركزآبادم
ٌ
اف ًمف صٍمص و
اؿ ىكاٍلفى َّخ ًار
ؽ
(خمى ى
بمعنى  :أبك الجف  ،في قكلو تعالى  :ى
األنس ى
ى ى
ى
ؽ اٍلج َّ ً
الجاف بعينو  ،كىذه
الجاف ىنا ىك
اف مف َّم ًاروج ّْمف نَّ وار) ك ٌ
{ُْ} ىك ىخمى ى ى
ى
أيضا طريقة مف طرائؽ اختبلؽ الكجكه  ،كىي جعؿ الشيء كجينا ،
ىي ن
كأصمو كجينا آخر كالداللة كاحدة .
الحب في القرآف الكريـ عمى سبعة أكجو :
الحب  :جعؿ الحيرم
ُّٗ -
ٌ

((أحدىا  :الطاعة  ،كىك كؿ محبة مضافة إلى المؤمنيف  ،كقكلو
تعالى ًَّ :
آمينكٍا أى ىش ُّد يحبِّا لّْمٌ ًو){البقرة  }ُٔٓ :كقكلو تعالى  ( :يق ٍؿ إًف
(كالذ ى
يف ى
ى
ً
ً
ً
يـ){آؿ
ُّكف المٌوى فىاتَّبً يعكنًي يي ٍحبً ٍب يك يـ المٌوي ىكىي ٍغف ٍر لى يك ٍـ يذين ى
يكنتي ٍـ تيحب ى
كب يك ٍـ ىكالمٌوي ىغفي ه
كر َّرح ه
ؼ ىيأٍتًي المٌوي بًقى ٍكوـ يي ًحبُّيي ٍـ
عمراف  }ُّ :كقكلو تعالى ( :فى ىس ٍك ى
ُّكنوي){المائدة }ْٓ :
ىكيي ًحب ى

الثاني  :الرضا  ،كىك كؿ محبة مضافة إلى ا﵀ سبحانو كتعالى ،
ً
(كالمٌوي يي ًح ُّ
كقكلو ( :فىًإ َّف المٌوى يي ًح ُّ
ب
ب اٍل يمتَّق ى
يف){آؿ عمراف  }ٕٔ :كقكلو تعالى  :ى
ً
يف){آؿ عمراف  }ُْٔ :كقكلو تعالى ( :إً َّف المٌوى يي ًح ُّ
يف){آؿ
ب اٍل يمتى ىك ّْكم ى
الصَّابً ًر ى
(ُ ) عمدة الحفاظ ُّْٖ/
865

عمراف}ُٓٗ :

يف){البقرة
اٍل يمتى ى
طيّْ ًر ى

الثالث :

يف ىكيي ًح ُّ
كقكلو تعالى ( :إً َّف المٌوى يي ًح ُّ
ب
ب التََّّكابً ى
}ِِِ :
اإلعجاب  ،كقكلو تعالى ً َّ :
ُّكف أىف يي ٍح ىم يدكٍا بً ىما لى ٍـ
(كييحب ى
}ُٖٖ :

ىي ٍف ىعميكٍا){آؿ عمراف
ت ىعمى ٍي ىؾ ىم ىحَّبةن
(كأىٍلقى ٍي ي
الرابع  :مبلحة العيف  ،كقكلو تعالى  :ى
ّْمّْني){طو }ّٗ :
ت يح َّ
ب اٍل ىخ ٍي ًر ىعف
الخامس  :الماؿ  ،كقكلو تعالى ( :فىقى ى
ىح ىب ٍب ي
اؿ ًإّْني أ ٍ
ًذ ٍك ًر ىربّْي){ص }ِّ :
اؿ عمىى حب ً
ّْو){البقرة :
ي
(كآتىى اٍل ىم ى ى
السادس  :الشيكة  ،كقكلو تعالى  :ى
ط ًعمكف الطَّعاـ عمىى حب ً
ّْو){اإلنساف }ٖ :
ىى ى ي
(كيي ٍ ي ى
ُٕٕ} كقكلو تعالى  :ى
ً
ًً
ُّكف أىف
السابع  :اإلرادة  ،كقكلو تعالى ( :فيو ًر ىجا هؿ ييحب ى
(ٔ)
طيَّيركٍا){التكبة  }َُٖ :كقكلو تعالى ( :قى ٍد ىش ىغفىيىا يحبِّا){يكسؼ ))}َّ :
ىيتى ى
كذكر الدامغاني مف ىذه األكجو المذكركة ثبلثة  :الكجو األكؿ :

َّ
المكدة ال بمعنى الطاعة  ،كالخامس  ،كجعمو بمعنى
ٌإال َّأنو جعمو بمعنى
ت يح َّ
ب اٍل ىخ ٍي ًر)
ىح ىب ٍب ي
اإليثار ال بمعنى الماؿ  ،كالتقدير في قكلو تعالى ( :إًّْني أ ٍ
آثرت حب الخير  ،كالسادس  ،كجعمو بمعنى القمة  ،ال بمعنى الشيكة ،
ي
(ٕ)
اؿ عمىى حب ً
ّْو) كآتى الطعاـ عمى قمتو
(كآتىى اٍل ىم ى ى ي
كالتقدير في قكلو تعالى  :ى
ت  ،كالمحبَّة إرادة
أحب ٍب ي
حب ىب ي
ت في مكضع ى
قاؿ الراغب (( :كاستعمؿ ى
خير  ،كىي عمى ثبلثة أكجو  :محبة لًمَّذة كمحبة الرجؿ
ما تراه أك تظنُّو نا
كمحبة أىؿ
المرأة  ،كمحبة لًٍمن ٍفع  ،كمحبة شيء يينتفع بو  ،كمحبَّة لًٍمفضؿ ،
ٌ
العمـ  ،بعضيـ لبعض ألجؿ العمـ  ،كربما فيسّْرت المحبة باإلرادة في نحك

(ُ ) كجكه القرآف ص َُُٕٗٔ-
(ِ ) ينظر  :الكجكه كالنظائر ص ُُٕٕٕٖ-
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ً
ًً
ُّكف أىف ىيتىطىيَّيركٍا){التكبة  }َُٖ :كليس كذلؾ َّ
فإف
قكلو تعالى ( :فيو ًر ىجا هؿ ييحب ى
المحبة أبمغ مف اإلرادة كما تقدـ  ،فكؿ محبة إرادة  ،كليس كؿ إرادة
ُّكنوي){المائدة :
محبة  ...كقكلو تعالى ( :فى ىس ٍك ى
ؼ ىيأٍتًي المٌوي بًقى ٍكوـ يي ًحبُّيي ٍـ ىكيي ًحب ى
ْٓ} فمحبَّة ا﵀ تعالى لمعبد إنعامو عميو  ،كمحبة العبد لو طمب الزلفى لديو
ت يح َّ
ب اٍل ىخ ٍي ًر ىعف ًذ ٍك ًر ىربّْي){ص  }ِّ :فمعناه :
ىح ىب ٍب ي
 ،كقكلو تعالى ( :إًّْني أ ٍ
يف ىكيي ًح ُّ
أحببت الخيؿ حبّْي لمخير  ،كقكلو تعالى ( :إً َّف المٌوى يي ًح ُّ
ب
ي
ب التََّّكابً ى
يف){البقرة  }ِِِ :أم  :يثيبيـ  ،كينعـ عمييـ))
اٍل يمتى ى
طيّْ ًر ى

(ٔ)

أما األكجو
الحب أينما كرد في القرآف الكريـ يعني
ٌ
ٌ
الحب بعينو ٌ ،
المنسكبة إليو فمختمىقة بخمس طرائؽ :

المحبة في
األكلى  :جعؿ المسبَّب بمعاني أسبابو  :جعؿ الحيرم
ٌ
ت ىعمى ٍي ىؾ ىم ىحَّبةن
(كأىٍلقى ٍي ي
الكجو الرابع بمعنى مبلحة العيف  ،في قكلو تعالى  :ى
المحبة
ّْمّْني) يقصد بمبلحة العيف  :جماؿ العيف أيف مبلحة العيف مف معنى
ٌ

المسبَّب  ،كمبلحة العيف سببو .
؟!
ٌ
فالحب ىك ي
ؾ ىم ىحَّبةن ّْمّْني)
قاؿ مقاتؿ في تفسير قكلو تعالى :
ت ىعمى ٍي ى
(((كأىٍلقىٍي ي
ى
فأحبكه حيف رآكه ،
فألقى ا﵀ ٌ
عز كجؿ عمى مكسى عميو السبلـ المحبَّة ٌ ،
(ٕ)
ت ىعمى ٍي ىؾ ىم ىحَّبةن
(كأىٍلقى ٍي ي
فيذه النعمة األخرل)) كقاؿ الفراء (( :كقكلو تعالى  :ى
(ٖ)
ّْ
ت ىعمى ٍي ىؾ ىم ىحَّبةن ّْمّْني)
(كأىٍلقى ٍي ي
ّْمّْني) يحبّْب إلى كؿ ىمف رآه)) كقاؿ أبك عبيدة  :ى
محبة ّْ
مني في صدكر الناس)) (ٗ ) كقاؿ الزمخشرم :
مجازه :
ي
جعمت لؾ ٌ
ت) فيككف المعنى عمى ّْ :أني أحببتي ىؾ ،
((مّْني) ال يخمك َّ
ّْ
إما أف يتعمَّؽ بػ(أىٍلقى ٍي ي

(ُ ) المفردات ص َُُكينظر  :عمدة الحفاظ ُّٔٓ-ّّٔ/
(ِ ) تفسير مقاتؿ ِِّٗ/
(ّ ) معاني القرآف ِٗٔ/
(ْ ) مجاز القرآف ص ُٔٔ
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كمف أحبَّو ا﵀ أحبَّتٍو القمكب  ،كا َّما أف يتعمَّؽ بمحذكؼ ىك صفة لمحبَّة ،
ى
مني  ،قد َّ
أم  :محبَّة حاصمة  ،أك كاقعة ّْ
ركزتييا أنا في القمكب كزرعتييا فييا

؛ فمذلؾ أحبَّؾ فرعكف ُّ
أبصرؾ  ،ركم َّأنو كانت عمى كجيو مسحة
ككؿ ىمف
ى
جماؿ  ،كفي عينيو مبلحة  ،ال يكاد يصبر عنو ىمف رآه))(ٔ) كقاؿ ابف عطية
((ثـ أخبر تعالى مكسى َّأنو  :ألقى عميو محبَّة فقاؿ بعض الناس  :أراد محبة
َّ

آسية ؛ َّ
ألنيا كانت مف ا﵀  ،ككانت سبب حياتو  ،كقالت فرقة  :أراد القبكؿ

الذم يضعو ا﵀ في األرض لخيار عباده  ،ككاف حظ مكسى منو في غاية
جماال يحبو بو ك ُّؿ ىمف رآه  ،كقالت فرقة :
الكفر  ،كقالت فرقة  :أعطاه
ٌ
أعطاه مبلحة العينيف  ،كىذاف القكالف فييما ضعؼ  ،كأقكل األقكاؿ َّأنو
(ٕ)
جعمت لؾ
ت ىعمى ٍي ىؾ) أم :
ي
(كأىٍلقىٍي ي
القبكؿ)) كقاؿ ابف الجكزم (( :كمعنى  :ى
محبَّة ّْ
أحبو
مني  ،قاؿ ابف عباس  :أحبَّو كحبَّبو إلى خمقو  ،فبل يمقاه أحد ٌإال ى

مف مؤمف ككافر  ،كقاؿ قتادة  :كانت في عينيو مبلحة  ،فما رآه أحد ٌإال
أحبو))

(ٖ)

السبلـ :
حياتو .

حب الناس لمكسى عميو
فقد ذكر المفسركف عدة أقكاؿ في سبب ٌ
األكؿ َّ :
أف ا﵀ سبحانو جعؿ آسية زكجة فرعكف تحبو  ،ككانت سبب
الثاني َّ :
أف ا﵀ سبحانو حبَّبو لمناس  ،فجعؿ لو القبكؿ في األرض ،

كىذا ىك قكؿ ابف عباس  ،كىك أقكل األقكاؿ

(ُ ) الكشاؼ ِّٔ-ُٔ/
(ِ ) المحرر الكجيز ْْْ/
(ّ ) زاد المسير ُُِٓ/
868

الثالث َّ :
جماال  ،فجعمو
أف ا﵀ سبحانو أعطى لمكسى عميو السبلـ
ن

مف أصبح الناس كجينا .
الرابع َّ :أنو سبحانو أعطاه مبلحة العينيف .

جدا َّ
قطعا المحبة ،
فمف الكاضح ن
أف ىذه األقكاؿ األربعة ال تعني ن
بؿ تعني أسبابيا  ،فمك فعمنا ما فعؿ الحيرم لجاز أف نجعؿ المحبة في قكلو

ت ىعمىٍي ىؾ ىم ىحَّبةن ّْمّْني) بمعنى آسية  ،كما جاء في القكؿ األكؿ ،
(كأىٍلقى ٍي ي
تعالى  :ى
أك بمعنى القبكؿ في األرض  ،كما جاء في القكؿ الثاني  ،أك بمعنى صباحة
الكجو  ،كما جاء في القكؿ الثالث  ،أك بمعنى مبلحة العينيف  ،كا جاء في
القكؿ الرابع  ،كىك الذم قاؿ بو الحيرم  ،بؿ لك اتبعنا السبب الظاىر في

اآلية لجعمنا المحبة بمعنى ا﵀ سبحانو  ،ألنَّو جؿ كعبل ذكر َّ
أف سبب المحبة
تعكد إليو ؛ َّ
(مّْني) في قكلو
ألنو جعميا صادرة منو  ،كىذا ظاىر مف لفظ ّْ

ت ىعمى ٍي ىؾ ىم ىحَّبةن ّْمّْني)
(كأىٍلقىٍي ي
تعالى  :ى
فأنت ترل َّ
أف الكجو الذم قاؿ بو الحيرم يمثؿ أحد األسباب التي
قيمت في محبة الناس لمكسى  ،فذكره ليذا السبب كحده  ،كعدـ ذكر
األسباب األخرل كأقكاىا خيانة عممية في تفسير كتاب ا﵀  ،ىذا مف جية

كمف جية أخرل ف َّ
أما مبلحة العيف
إف المحبة في اآلية تعني المحبة بعينيا َّ ،

سببا مف أسبابيا  ،كالتحريؼ
كبقية األقكاؿ ال تعني المحبة  ،بؿ تعني ن
أف في
الحاصؿ ىك عدـ جعؿ المفظ بمعناه  ،بؿ بمعنى أحد أسبابو  ،كما ٌ

ىدما لمغة القرآف  ،كىك الخمط فيو بيف دالالت األسباب
القكؿ بيذا الكجو ن
مسبَّباتيا .
كدالالت ى
الحب في الكجو األكؿ
الثانية  :تأكيؿ الصفات  :جعؿ الحيرم
ٌ
بمعنى الطاعة في قكلو تعالى ًَّ :
آمينكٍا أى ىش ُّد يحبِّا لّْمٌ ًو) كقكلو تعالى :
(كالذ ى
يف ى
ى
ً
ً
كر
ُّكف المٌوى فىاتَّبً يعكنًي يي ٍحبً ٍب يك يـ المٌوي ىكىي ٍغف ٍر لى يك ٍـ يذين ى
( يق ٍؿ إًف يكنتي ٍـ تيحب ى
كب يك ٍـ ىكالمٌوي ىغفي ه
ً
ً
الحب
ُّكف المٌوى فىاتَّبً يعكنًي) كالطاعة غير
ٌ
يـ) كقكلو تعالى  ( :يق ٍؿ ًإف يكنتي ٍـ تيحب ى
َّرح ه
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أف الطاعة قد تككف عف خكؼ  ،أك عف إكراه  ،ك ُّ
يفرؽ بينيما َّ
الحب
 ،كمما ّْ
ال يككف عف ىذا  ،كال عف ذاؾ  ،كالطاعة تككف مف األدنى لؤلعمى ،

الحب ال ييشترط فيو ذلؾ  ،كالفرؽ األساسي بينيما َّ
أف الطاعة عمؿ ظاىر ،
ك ٌ
ٌ
ك ُّ
الحب شعكر نفسي غير ظاىر ؛ لذلؾ تيتَّخذ الطاعة كاالتباع عبلمة عمى
ُّكنوي) أم  :يميمكف إليو
(((كيي ًحب ى
كجكده  ،قاؿ اآللكسي في تفسير قكلو تعالى  :ى
َّ
ميبل صادقنا فيطيعكنو في امتثاؿ أكامره كاجتناب مناىيو)) (ٔ) فتككف
جؿ شأنو ن

دليبل عمى ذلؾ الميؿ الصادؽ  ،كما قاؿ تعالى  ( :يق ٍؿ إًف يكنتي ٍـ
ىذه الطاعة ن
ً
ُّكف المٌوى فىاتَّبًعكنًي) ّّ
ب كالطاعة معمكمة داللتو  ،كمعركؼ
الح ٌ
فكؿ مف ي
تيحب ى
ي
الحب بمعنى الطاعة تحريؼ ظاىر.
فج ٍع يؿ
ٌ
معناه  ،فالفرؽ بينيما ظاىر  ،ى
حب مضاؼ إلى ا﵀ سبحانو  ،في الكجو الثاني
كجعؿ الحيرم كؿ ٌ
ً
(كالمٌوي يي ًح ُّ
بمعنى الرضا كقكلو ( :فىًإ َّف المٌوى يي ًح ُّ
ب
ب اٍل يمتَّق ى
يف) كقكلو تعالى  :ى
ً
يف) كقكلو تعالى ( :إً َّف المٌوى يي ًح ُّ
يف) كقكلو تعالى ( :إً َّف المٌوى
ب اٍل يمتى ىك ّْكم ى
الصَّابً ًر ى
يف ىكيي ًح ُّ
يي ًح ُّ
يف)
ب اٍل يمتى ى
طيّْ ًر ى
ب التََّّكابً ى
ؼ ىيأٍتًي المٌوي بًقى ٍكوـ يي ًحبُّيي ٍـ
َّ
مر قكؿ الراغب (( :كقكلو تعالى ( :فى ىس ٍك ى
ُّكنوي){المائدة  }ْٓ :فمحبَّة ا﵀ تعالى لمعبد إنعامو عميو  ،كمحبة العبد لو
ىكيي ًحب ى
يف ىكيي ًح ُّ
طمب الزلفى لديو  ...كقكلو تعالى ( :إً َّف المٌوى يي ًح ُّ
ب
ب التََّّكابً ى
يف){البقرة  }ِِِ :أم  :يثيبيـ  ،كينعـ عمييـ))(ٕ) كقد َّ
تقدـ تعريؼ
اٍل يمتى ى
طيّْ ًر ى
(ٖ)

فمكؿ منيما تعريفو  ،حتى

أما الرضا فيك ما كاف خبلؼ السخط
الحب  ،ك َّ
ٌ
عرؼ أحدىما باآلخر  ،أك جعمو بمعناه  ،فما
ّْإني لـ أجد في كتب المغة مف َّ
الداعي إذف في جعؿ حب ا﵀ لعباده بمعنى إثابتو كانعامو عمييـ ٌإال التعمد

(ُ ) ركح المعاني ِّّٗ/
(ِ ) المفردات ص َُُكينظر  :عمدة الحفاظ ُّٔٓ-ّّٔ/
(ّ ) ينظر  :مقايسس المغة ص ّّٖ
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في تعطيؿ صفات ا﵀ بيذا التأكيؿ  ،كما فعؿ الراغب  ،كما الداعي في

جعمو بمعنى الرضا ٌإال التعمد في تحريؼ داللة المفظ القرآني مف أجؿ
اختبلؽ الكجكه  ،كما فعؿ الحيرم ؟! كلك َّأنو سبحانو كتعالى أراد اإلنعاـ أك

اإلثابة أك الرضا في ىذه اآليات الستعمؿ ألفاظيا  ،كما استعمؿ لفظ اإلنعاـ
ًَّ
ً
مت ىعمىي ًي ٍـ){الفاتحة }ٕ :
َّ
ىنع ى
لما أراد معناه في قكلو تعالى ( :ص ىارطى الذ ى
يف أ ى
ت ىعمى ٍي يك ٍـ){البقرة :
(يا ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
يؿ ا ٍذ يك يركٍا نً ٍع ىمتً ىي الَّتًي أ ٍىن ىع ٍم ي
كقكلو تعالى  :ى
َْ} كقكلو تعالى ( :كًا ىذآ أ ٍىن ىع ٍم ىنا ىعمىى ً
نس ً
ض ىكىنأىل
اف أ ٍ
ىع ىر ى
اإل ى
ى
ً
ً
ً
ً ًً ً
ت
(كًا ٍذ تىقيك يؿ لمَّذم أ ٍىن ىع ىـ المَّوي ىعمى ٍيو ىكأ ٍىن ىع ٍم ى
ب ىجانبو){اإلسراء  }ّٖ :كقكلو تعالى  :ى
لما أراد
ىعمى ٍي ًو أ ٍىم ًس ٍؾ ىعمىٍي ىؾ ىزٍك ىج ىؾ){األحزاب  }ّٕ :ككما استعمؿ اإلثابة َّ
ىنز ىؿ الس ً
َّك ىينةى ىعمى ٍي ًي ٍـ ىكأىثى ىابيي ٍـ فىتٍ نحا قى ًر نيبا){الفتح :
معناىا في قكلو تعالى ( :فىأ ى

ُٖ} كقكلو تعالى (فىأىثىابيـ المٌو بًما قىاليكٍا جَّن و
ات تى ٍج ًرم ًمف تى ٍحتًيىا األ ٍىنيى يار
ى
ى يي ي ى
ًً
ً
ىخالًًد ً
لما
يف){المائدة  }ٖٓ :ككما استعمؿ الرضا َّ
يف فييىا ىكىذل ىؾ ىج ىزاء اٍل يم ٍحسن ى
ى
ت ىعمىٍي يك ٍـ نً ٍع ىمتًي
ت لى يك ٍـ ًد ىين يك ٍـ ىكأىتٍ ىم ٍم ي
أراد معناه في قكلو تعالى ( :اٍل ىي ٍكىـ أى ٍك ىمٍم ي
ًو
ً
ً
يت لى يكـ ً
اإل ٍسبلى ىـ د نينا){المائدة  }ّ :كقكلو تعالى  :ى
(ي ٍك ىمئذ ال تىنفىعي
ىكىرض ي ي
الر ٍحمف كر ً
ً
َّ
الشفى ى ً
ض ىي لىوي قى ٍكنال){طو  }َُٗ :كقكلو تعالى :
اعةي إ ٌال ىم ٍف أىذ ىف لىوي َّ ى ي ى ى
ً
ً
َّ ً
يـ){المائدة  }ُُٗ :كقكلو
(رض ىي المٌوي ىع ٍنيي ٍـ ىكىر ي
ضكٍا ىع ٍنوي ىذل ىؾ اٍلفى ٍكيز اٍل ىعظ ي
تعالى ( :كالًَّذيف اتَّبعكىـ بًًإ ٍحس و ً
ضكٍا ىع ٍنوي){التكبة :
ى ى ىي ي
اف َّرض ىي المٌوي ىع ٍنيي ٍـ ىكىر ي
ى
ََُ}
الحب المضاؼ إلى ا﵀ سبحانو بمعنى اإلثابة أك اإلنعاـ أك
فجعؿ
ٌ
بأم معنى آخر يعني نفي صفة أثبتيا ا﵀ ج ٌؿ جبللو لنفسو في
الرضا أك ٌ
الحب عند ا﵀ سبحانو  ،كقد
ىذه اآليات كنحكىا َّ ،إنو يعني نفي كجكد صفة
ٌ
بأنو ((ال يي ُّ
حد المحبة ٍّ
الحب كالمحبة َّ
بحد أكضح
قاؿ الفيركزآبادم في تعريؼ
ٌ
فحدىا كجكدىا  ،كال تكصؼ
منيا  ،كالحدكد ال تزيدىا ٌإال خفاء كجفاء ٌ ،
المحبة  ،كاَّنما يتكمـ الناس في أسبابيا  ،كمكجباتيا
المحبَّة بكصؼ أظير مف
ٌ
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 ،كعبلماتيا  ،كشكاىدىا  ،كثمراتيا  ،كأحكاميا  ،فحدكدىـ كرسكميـ دارت

عمى ىذه الستة))

(ٔ)

فالحب ىذا الذم ما أسماه ! الذم خمقو ا﵀ كمنحو لكؿ الناس ،
ٌ
أنثبتو لمناس كننفيو عف ّْ
رب الناس ؟! يا كيمكـ كيؼ تحكمكف ؟ !
حب مضاؼ إلى ا﵀ سبحانو بمعنى الرضا ال يدخؿ في
فجع يؿ كؿ ٌ
ٍ
أيضا في باب تعطيؿ
باب تحريؼ داللة المفظ القرآني فحسب  ،بؿ يدخؿ ن
صفة مف صفات البارئ عز كجؿ  ،عف طريؽ التأكيؿ  ،فيقع صاحبو في
محذكر خطر  ،كىك المساس بالركف الثالث مف أركاف التكحيد  ،الذم ىك
تكحيد األسماء كالصفات  ،الذم يأتي بعد تكحيد الربكبية  ،كتكحيد األلكىية ،

فيجب التحرز مف تفسير كؿ صفة نسبيا ا﵀ إليو بغير معناىا الظاىر ؛
ؼ ىيأٍتًي المٌوي بًقى ٍكوـ يي ًحبُّيي ٍـ){المائدة :
لذلؾ فسَّر اآللكسي قكلو تعالى ( :فى ىس ٍك ى
(ٕ)
ْٓ} (((بًقى ٍكوـ يي ًحبُّيي ٍـ) محبَّة تميؽ بشأنو تعالى عمى المعنى الذم أراده))

المودة  :جعؿ
الثالثة  :جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو :
ُّ
الحب و ّ
لمح ّْ
ب
الدامغاني
ٌ
الحب في الكجو األكؿ بمعنى المكدة  ،كالمكدة غير مطابقة ي

 ،كاف كانت مرادفة لو  ،قريبة مف معناه  ،حتى َّإنو يي ٌع َّرؼ أحدىما بمعنى
اآلخر  ،أم َّ :أنو ال َّ
فرؽ في المعنى  ،كىك
بد مف أف يككف بينيما ي
الكد ...
المقصكد في القرآف الكريـ  ،قاؿ العسكرم في ((الفرؽ بيف
الحب ك ٌ
ٌ
أحب الصبلة  ،كال تقكؿ ُّ :
فبلنا ك ُّ
ُّ
ُّ
أكد
أكده  ،كتقكؿ :
َّأنؾ تقكؿ :
أحب ن
الصبلة  ،كتقكؿ ُّ :
تمنيت كداده)) (ٖ ) كقاؿ
أكد أف ذاؾ كاف لي  :إذا
ى

((الكد  :محبة الشيء ّْ
المكدة التي تقتضي
كتمني ككنًو  ...كمف
الراغب :
ٌ
ٌ
(ُ ) بصائر ذكم التمييز ُِْٔ/
(ِ ) ركح المعاني ِّّٗ/
(ّ ) الفركؽ المغكية ص َُْ
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اب لىك ي ً
ً
معنى ّْ
كن يك ٍـ){آؿ
(كَّدت طَّآئًفىةه ّْم ٍف أ ٍ
ضمُّ ى
ىى ًؿ اٍلكتى ً ٍ ي
التمني قكلو تعالى  :ى
ًً
ًَّ
يف){الحجر :
عمراف ٗٔ} كقكلو تعالى ُّ :
يف ىكفىيركٍا لى ٍك ىك يانكٍا يم ٍسمم ى
(رىب ىما ىي ىكُّد الذ ى
( ٕ)
ُّ
ُّ
الحب يككف في جميع مداخؿ الخير))
((الكد :
ِ}))(ٔ) كقاؿ ابف سيده :
(ٖ)

ُّ
الحب كالصداقة))
الكد :
((ك ٌ
فالكد ك َّ
الحب المشكب
المحبة  ،فيك يعني
أعـ مف
المكدة ُّ
ٌ
ٌ
الحب ك ٌ
ٌ
ّْ
يقكييا كيبقييا كيكسّْعيا مف جسكر المقاء ،
كمد ما ّْ
بالتمني  ،كيعني الصداقة ٌ

المكدة مف دكف
كصبلت التقارب  ،كحسف المعاممة المتبادلة ؛ لذلؾ استعمؿ
ٌ
(ك ىج ىع ىؿ ىب ٍي ىن يكـ َّم ىكَّدةن ىكىر ٍح ىمةن){الركـ  }ُِ :كفي قكلو
المحبَّة في قكلو تعالى  :ى
ً
ًَّ
كف إًلى ٍي ًيـ
تعالى  :ى
آمينكا ال تىتَّخ يذكا ىع يد ّْكم ىك ىع يد َّك يك ٍـ أ ٍىكلً ىياء تيٍمقي ى
(يا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
ًَّ
ً
َّ
يف
بًاٍل ىم ىكَّدة){الممتحنة  }ُ :كقكلو تعالى  :ى
(ع ىسى الموي أىف ىي ٍج ىع ىؿ ىب ٍي ىن يك ٍـ ىكىب ٍي ىف الذ ى
ً
َّ ً
َّ
يـ){الممتحنة }ٕ :
ىع ى
اد ٍيتيـ ّْم ٍنييـ َّم ىكَّدةن ىكالموي قىد هير ىكالموي ىغفي ه
كر َّرح ه
فحب الشيء  :ميؿ القمب إليو  ،كىك أمر خفي  ،ال يعمـ بو ٌإال
ٌ
كد الشيء فيك الميؿ إليو
يحس بو المحبكب نفسو َّ ،
أما ٌ
صاحبو  ،بؿ قد ال ٌ

الحب بمعنى
قمبا كسمك نكا باألقكاؿ كاألعماؿ  ،فالفرؽ بينيما ظاىر  ،فجع يؿ
ى
ن
الكد تحريؼ ظاىر .
ى
الحب في الكجو الخامس بمعنى
الرابعة  :التضميف  :جعؿ الدامغاني
ٌ
ت يح َّ
حب
ب اٍل ىخ ٍي ًر)
ي
ىح ىب ٍب ي
اإليثار  ،كالتقدير في قكلو تعالى ( :إًّْني أ ٍ
آثرت ٌ
آثرت يح َّ
ب
الخير  ،كىذا ما جاء في كتب التفسير  ،قاؿ الفراء (( :يقكؿ :
ي
(ٗ)
(ح َّ
ب اٍل ىخ ٍي ًر) مفعكنال بو ،
الخيؿ  ،كالخير في كبلـ العرب الخيؿ)) فيجعؿ ي

(ُ ) المفردات ص ّٗٓ َْٓ-كينظر  :لساف العرب ُٓ ُٕٕ/كتاج العركس ُٗٓٔ/
(ِ ) المحكـ كالمحيط األعظـ ُٗٓٔ/
(ّ ) تاج العركس ُٗٓٔ/
(ْ ) معاني القرآف ِِٖٔ/
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مصدر(ٔ) َّ
ت
نا
كيجعمو غيره
ىح ىب ٍب ي
كتقدـ قكؿ الراغب َّأنو جعؿ قكلو تعالى ( :إًّْني أ ٍ
يح َّ
أحببت الخيؿ حبّْي لمخير ،
ب اٍل ىخ ٍي ًر ىعف ًذ ٍك ًر ىربّْي){ص  }ِّ :معناه :
ي
ت يح َّ
ب اٍل ىخ ٍي ًر ىعف ًذ ٍك ًر ىربّْي)
ىح ىب ٍب ي
قمت ما معنى (أ ٍ
كقاؿ الزمخشرم (( :فإف ى
مضمف معنى فعؿ َّ
يتعدل بػ(عف) َّ
أنبت يح َّ
ب الخير عف
قمت :
َّ
كأنو قاؿ  :ي
ي

ب الخير مجزنيا  ،أك مغن نيا عف ذكر ربي  ،كذكر
ذكر ربي  ،أك :
ي
جعمت يح ٌ
أبك الفتح اليمداني في كتاب التبياف َّ
لزمت  ،مف قكلو :
ت) بمعنى :
ي
ىح ىب ٍب ي
أف (أ ٍ
(ٕ )

كقاؿ أبك

مث يؿ بعير السُّكء إذ أحبَّا  ،كليس بذاؾ  ،كالخير  :الماؿ))
(((ح َّ
ب اٍل ىخ ٍي ًر) منصكب لكجييف  ،أحدىما  :أف يككف
البركات بف األنبارم  :ي

حب الخير  ،ال َّأنو َّ
ألف المعنى َّ :أنو آثر َّ
منصكبا بو َّ ،
أحب حبِّا .
ن
كالثاني َّ :
(حب) كىك اسـ
منصكبا عمى المصدر  ،ككضع
أف يككف
ٌ
ن
(ٖ )
(ح َّ
ب اٍل ىخ ٍي ًر) ىك
مكضع اإلحباب)) كقاؿ العكبرم (( :قكلو تعالى  :ي
آثرت ؛ َّ
أحببت ؛ َّ
أحببت اإلحباب ،
ألف مصدر
أحببت :
ألف معنى
مفعكؿ
ي
ي
ي
ي

أحببت بمعنى
مصدر محذكؼ الزيادة  ،كقاؿ أبك عمي :
نا
كيجكز أف يككف
ي
ك(ح َّ
ب اٍل ىخ ٍي ًر) مفعكؿ لو مضاؼ
ي
جمست  ،مف إحباب البعير  ،كىك برككو  ،ي
(ٗ)
إلى المفعكؿ))
(ح َّ
ب اٍل ىخ ٍي ًر) فيو أكجو :
كفاؿ الحمبي (( :قكلو  :ي
أحببت َّ ،
ك(ع ٍف) عمى ىذا
أحدىا  :ىك مفعكؿ
ألنو بمعنى آث ي
ي
رت  ،ى
بمعنى (عمى) أم  :عمى ذكر ربي
(ح َّ
الثاني َّ :
ب) مصدر عمى حذؼ الزكائد
أف ي

(ُ ) ينظر  :إعراب القرآف لمنحاس ص ٕٖٔ
(ِ ) الكشاؼ ْٖٗ/
(ّ ) البياف في غريب إعراب القرآف ُِّٓ/
(ْ ) التبياف في إعراب القرآف ِّٓٔ/
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حب الخير .
الثالث َّ :أنو مصدر تشبييي  ،أم  :حبِّا مثؿ ٌ
أنبت  ،فمذلؾ تعدل بػ(عف) .
ض ّْمف معنى ي
الرابع َّ :أنو قيؿ َّ :أنو ي
الخامس َّ :
لزمت
ت) بمعنى
ي
ىح ىب ٍب ي
أف (أ ٍ

ت) مف َّ
السادس َّ :
أحب البعير إذا سقط كبرؾ مف اإلعياء ،
ىح ىب ٍب ي
أف (أ ٍ
( ٔ)
(ح َّ
ب اٍل ىخ ٍي ًر) مفعكنال مف أجمو))
كالمعنى :
ي
قعدت عف ذكر ربي  ،فيككف ي
آثرت عميو  ،ىذا ىك األصؿ ،
أحببت عميو  ،بمعنى :
ي
كقاؿ الكفكم (( :ك ي
ت يح َّ
لما أنيب مناب
ب اٍل ىخ ٍي ًر ىعف ًذ ٍك ًر ىربّْي) َّ
ىح ىب ٍب ي
لكف في قكلو تعالى ( :أ ٍ
(ٕ )
(أنبت) ّْ
ت) محذكفنا
عدم تعديتو))
ىح ىب ٍب ي
كجاز أف ((يككف مفعكؿ (أ ٍ
ي
حب الخير  ...كجعؿ
كالتقدير :
أحببت الصافنات أك عرضيا ع َّ
ي
مي حبِّا مثؿ ٌ
(ح َّ
احتبست عف ذكر ربي
تقاعدت ك
ب اٍل ىخ ٍي ًر) مفعكنال ألجمو  ،أم :
ي
ي
بعضيـ ي
(ٖ)

لحب الخير))
ٌ
ضت ّْ ،
فعدم
كقاؿ ابف عاشكر :
َّ
ت) معنى َّ
عك ي
ىح ىب ٍب ي
((كضمف (أ ٍ
أحببت الخير حبَّا
(عف ًذ ٍك ًر ىربّْي) فصار المعنى :
ي
بػ(عف) في قكلو  :ى
( ٗ)
ت) عمى معناه عمى الرغـ
ف
ىح ىب ٍب ي
جاكزت ذكر ربي)) كابف عاشكر أبقى (أ ٍ
ي
مف التضميف الذم ذكره

أحب في األصؿ فعؿ َّ
َّ
يتبيَّف مما تقدـ ذكره َّ
يتعدل بنفسو إلى
أف
ت يح َّ
ب اٍل ىخ ٍي ًر ىعف ًذ ٍك ًر
ىح ىب ٍب ي
ت) في قكلو تعالى ( :أ ٍ
ىح ىب ٍب ي
مفعكؿ  ،كلككف (أ ٍ
ت)
ىح ىب ٍب ي
ىربّْي) لـ يرد متع ّْدنيا فقد ذكر ،كما رأيت  ،أىؿ التفسير لػداللة (أ ٍ
األقكاؿ اآلتية :

(ُ ) الدر المصكف ٗ ّٕٔ/كينظر  :البحر المحيط ألبي حياف األندلسي ِٕٓٔ/
(ِ ) الكميات لمكفكم ص ْٔ
(ّ ) ركح المعاني ُُِْٖ/
(ْ ) التحرير كالتنكير ُِِّٓ/
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آثرت  ،كتضميف (عف) معنى (عمى)
ت) معنى :
ي
ىح ىب ٍب ي
ُ-تضميف (أ ٍ
آثرت َّ
َّ
حب الخير عمى
آثرت تتعدل إلى مفعكليا بػ(عمى)  ،كالتقدير :
ألف
ي
ي

ذكر ربي ؟

أنبت ؛ َّ
أنبت يتعدل إلى مفعكلو
ألف ي
ت) معنى  :ي
ىح ىب ٍب ي
ِ-تضميف (أ ٍ
أنبت َّ
حب الخير عف ذكر ربي .
بػ(عف) كالتقدير  :ي

ضت ؛ َّ
أيضا
ألف َّ
ت) معنى َّ
عك ي
عك ي
ىح ىب ٍب ي
ّ-تضميف (أ ٍ
ضت يتعدل ن
إلى مفعكلو بػ(عف) .

ت) عمى معناه عمى َّ
أف مفعكلو محذكؼ  ،كالتقدير :
ىح ىب ٍب ي
ْ -إبقاء (أ ٍ
أحببت الخيؿ َّ ،
حب الخير
ي
(ح َّ
ت) عمى معناه  ،عمى َّ
ب اٍل ىخ ٍي ًر) مصدر
ىح ىب ٍب ي
ٓ-إبقاء (أ ٍ
أف ي

حب الخير .
تشبييي  ،كالتقدير :
ي
أحببت حبِّا مثؿ ٌ
لزمت مكاني عف ذكر
لزمت كالتقدير :
ت) معنى
ي
ي
ىح ىب ٍب ي
ٔ-تضميف (أ ٍ
ربي

ربي

قعدت عف ذكر ربي
قعدت  ،كالتقدير :
ت) معنى
ي
ي
ىح ىب ٍب ي
ٕ-تضميف (أ ٍ
احتبست عف ذكر
احتبست  ،كالتقدير :
ت) معنى
ي
ي
ىح ىب ٍب ي
ٖ-تضميف(أ ٍ
األقكاؿ المذككرة مبنية أكثرىا كمختمقة بطريقة التضميف  ،كالتضميف

ىك جعؿ المفظ بمعنى لفظ آخر غير مذككر  ،بؿ ييقى ىدر مف أجؿ حؿ مشكمة
(ٔ )
ت) كاألصؿ أنَّو
ىح ىب ٍب ي
تركيبية كىي ىنا مشكمتاف  ،األكلى  :عدـ تعدم (أ ٍ
يتعدل إلى مفعكؿ  ،كالثانية  :تعديو إلى ما بعده بػ(عف) كمف أجؿ ّْ
َّ
حؿ
متعد  ،أك َّ
ت) بمعنى أم فعؿ آخر غير ٍّ
يتعدل
ىح ىب ٍب ي
ىاتيف المشكمتيف جعمكا (أ ٍ

(ُ ) ينظر  :كتابي  :النصب عمػى نػزع الخػافض كالتضػميف مػف بػدع النحػاة كالمفسػريف ،
ككتابي َّ :
ظف كأخكاتيا كالتضميف في القرآف الكريـ
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إلى مفعكلو بػ(عف) أك بػ(عمى) عمى أف يككف مما أفاد كاف خالؼ داللة

ت) كالمعنى المراد  ،أم َّ :أنيـ لـ يكف يعنييـ المعنى  ،فميكف ما يكف
ىح ىب ٍب ي
(أ ٍ
بشرط أف يح ٌؿ ليـ مشكمة تعديو لما بعده بػ(عف) أك لزكمو كعدـ تعديو ،
ت) معنى :
ىح ىب ٍب ي
كىذا ما فعمكه في األقكاؿ الثبلثة األكلى  ،مف تضميف (أ ٍ
تعديو إلى ما بعده بػ(عف)
آثرت  ،كأنبت َّ ،
ضت ؛ ليحمٌكا بذلؾ مشكمة ٌ
كعك ي
ي
كىذه التضمينات الثبلثة جميعيا مخالفة لممعنى المراد ؛ َّ
ألف سميماف عميو
السبلـ ما أراد أف يذكر َّ
أف حبَّو لمخير المتمثؿ بالخيؿ أفضؿ عنده مف ذكر

ا﵀  ،بؿ أراد َّ
الحب أشغمو حتى جعمو ينسى أف يصمي العصر  ،كىذا
أف ىذا
ٌ
أيضا في األقكاؿ الثبلثة األخيرة  :السادس  ،كالسابع  ،كالثامف ،
ما فعمكه ن
احتبست ؛ ليحمٌكا بذلؾ
قعدت  ،أك
لزمت  ،أك
ت) معنى :
ي
ي
ي
ىح ىب ٍب ي
مف تضميف (أ ٍ
أيضا مخالفة لممعنى
مشكمة لزكمو كعدـ تعديو  ،كىذه األقكاؿ الثبلثة ىي ن
المراد  ،بؿ ال تميؽ بالنبي سميماف عميو السبلـ أف يمزـ مكانو  ،أك يقعد  ،أك

يحتبس عف ذكر ا﵀

آثرت كىذا الكجو كما رأيت ىك كاحد
أحببت بمعنى
كالدامغاني جعؿ
ي
ي
مف ثمانية أقكاؿ  ،فيككف عدـ اإلشارة إلييا خيانة عممية في تفسير كتاب ا﵀

آثرت  ،تحريؼ لداللة المفظ القرآني ؛ َّ
ألف األحؽ
ت) بمعنى
ي
ىح ىب ٍب ي
 ،كجعؿ (أ ٍ
الحب بعينو مف ثبلثة جكانب  :الجانب األكؿ :
ت) يعني
ىح ىب ٍب ي
كاألكلى جعؿ (أ ٍ
ٌ
َّأنو قيؿ بيذا المعنى في قكليف  :الرابع  ،كالخامس  ،كالجاب الثاني َّ :
أف
إبقاء المفظ عمى بابو كمعناه  ،أحؽ كأكلى مف جعمو بمعنى لفظ آخر ،

الحب بعينو  ،ىك المراد َّ ،
كالجانب الثالث َّ :
ألنو
ت) يعني
ىح ىب ٍب ي
أف ىج ٍع ىؿ (أ ٍ
ٌ
أراد َّ
حبو الشديد لمجياد
حبو لمدنيا  ،كانَّما ٌ
أف الذم شغمو عف ذكر ا﵀ ليس ٌ
في سبيؿ ا﵀  ،فاتجو ىذا الحب لمخيؿ ؛ َّ
ألنيا أداة ككسيمة لتحقيؽ ىذا
الجياد
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جعؿ الحيرم
تحرم الصكاب كالدقٌة في التفسير :
ى
الخامسة  :عدـ ٌ
الحب في الكجو الثالث بمعنى اإلعجاب في قكلو تعالى ً َّ :
ُّكف أىف
ٌ
(كييحب ى
يي ٍح ىم يدكٍا بً ىما لى ٍـ ىي ٍف ىعميكٍا) قاؿ ابف فارس (( :العيف كالجيـ كالباء أصبلف
صحيحاف ُّ ،
يدؿ أحدىما عمى ًك ٍبر كاستكبار لمشيء  ،كاآلخر ًخمقة مف ًخمىؽ

ب  ،كىك أف يتكبَّر اإلنساف في نفسو  ،تقكؿ :ىك
الع ٍج ي
الحيكاف  ،فاألكؿ  :ي
ب بنفسو))(ٔ)((كيقاؿ لمف يركقو نفسو  ،فبلف معجب بنفسو)) (ٕ) قاؿ
يم ٍع ىج ه
ابف الجكزم (( :كفي قكلو تعالى ً َّ :
ُّكف أىف يي ٍح ىم يدكٍا بً ىما لى ٍـ ىي ٍف ىعميكٍا) ستة
(كييحب ى
أقكاؿ :
أحبكا أف ييحمدكا عمى إجابة النبي صمى ا﵀ عميو كسمَّـ عف
أحدىا ٌ :
شيء سأليـ عنو  ،كما أجابكه ،
كالثاني  :أحبكا أف يقكؿ الناس  :ىـ عمماء  ،كليسكا كذلؾ .

الثالث  :أحبكا أف ييحمدكا بما لـ يفعمكا مف الصبلة  ،كالصياـ ،

كىذه األقكاؿ الثبلثة عف ابف عباس .

الرابع  :أحبكا أف ييحمدكا عمى قكليـ  :نحف عمى ديف إبراىيـ ،

كليسكا عميو  ،قالو سعيد بف جبير .

الخامس  :أحبكا أف ييحمدكا عمى قكليـ  :إنا راضكف بما جاء بو

النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،كليسكا كذلؾ  ،قالو قتادة  ،كىذه أقكاؿ مف
فاؿ  :ىـ الييكد .

(ُ ) مقاييس المغة ص ْٓٔ
(ِ ) المفردات لمراغب ص ّّْ
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السادس َّ :أنيـ كانكا يحمفكف لممسمميف  ،إذا ين ً
صركا َّ :إنا قد يس ًررنا

بنصركـ  ،كليسكا كذلؾ  ،قالو أبك سعيد الخدرم  ،كىك قكؿ مف قاؿ  :ىـ
(ٔ)

المنافقكف))

فيذه ىي أقكاؿ المفسريف في معنى اآلية  ،لـ تجد مف بينيا جعؿ

أم كتاب مف كتب
الحب بمعنى العجب  ،بؿ لـ أجد القكؿ بيذا الكجو في ٌ
التفسير  ،بؿ حتى لك أجازكا ىذا المعنى لكاف التقدير َّ :إنيـ يحبكف أف
يعجب الناس بيـ  ،فيبقى الحب عمى بابو كداللتو .

الحب ال مكضع العجب حتى إنَّو ال يستساغ أف
فالمكضع مكضع
ٌ
تككف اآلية بالتقدير الذم يكجبو الكجو الذم قاؿ بو الحيرم  ،فبل يستساغ أف
يككف قكلو تعالى ً َّ :
كيعجبكف أف
ُّكف أىف يي ٍح ىم يدكٍا بً ىما لى ٍـ ىي ٍف ىعميكٍا) بتقدير  :ي
(كييحب ى
يحمدكا بما لـ يفعمكا  ،فقكلو تعالى َّ ً
الحب بعينو  ،كجعمو
ُّكف) يعني
ٌ
ي
(كييحب ى

كيعجبكف  ،ىك التحريؼ بعينو .
بمعنى  :ي
الحب بمعنى الماؿ في الكجو الخامس في قكلو
كجعؿ الحيرم
ٌ
ت يح َّ
ب اٍل ىخ ٍي ًر ىعف ًذ ٍك ًر ىربّْي) ككيؼ يصح ىذا الكجو
تعالى ( :فىقى ى
ىح ىب ٍب ي
اؿ إًّْني أ ٍ
؟! َّ
أحببت ماؿ
مستساغا أف يككف المعنى ّْ :إني
ألنو ال يصح تقديره  ،فميس
ن
ي
الخير ؛ لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير مف ذكر ىذا الكجو  ،كبيف معنى

الحب كالماؿ فرؽ ظاىر  ،فجعمو بمعناه تحريؼ ظاىر  ،كيبدك َّ
أف الحيرم

لشدة كلعو باختبلؽ الكجكه كقع في غمط ظاىر ؛ َّ
ألف الماؿ جاز أف يككف

لمحب  ،كىذا ىك الذم جاء في كتب التفسير  ،قاؿ الزجاج
كجينا لمخير ال
ٌ
ت يح َّ
ب اٍل ىخ ٍي ًر ىعف ًذ ٍك ًر ىربّْي)
في تفسير قكلو تعالى ((( :فىقى ى
ىح ىب ٍب ي
اؿ إًّْني أ ٍ
سمى زيد الخيؿ زيد الخير ،
الخير ىينا الخيؿ  ،كالنبي صمى ا﵀ عميو كسمـ ٌ
كاَّنما يس ّْميت الخيؿ الخير ؛ َّ
ألف الخير معقكد بنكاصي الخيؿ  ،كذا في

(ُ ) زاد المسير ُُْٕ-ُْٔ/
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الحديث  ،ككانت ىذه الخيؿ كردت عمى سميماف مف غنيمة جيش كاف لو ،

فتشاغؿ باعتراضيا إلى أف غابت الشمس  ،كفاتتو صبلة العصر))(ٔ)((كذكر

غير كاحد مف السمؼ كالمفسريف َّأنو اشتغؿ بعرضيا حتى فات كقت صبلة

نسيانا  ،كما يشغؿ النبي
عمدا  ،بؿ
العصر  ،كالذم يقطع بو َّأنو لـ يتركيا ن
ن
يكـ الخندؽ عف صبلة العصر حتى صبلىا بعد المغرب  ،كذلؾ ثابت في
فجاكزت ذكر ربي  ،كالمراد
أحببت الخير حبِّا
الصحيحيف)) (ٕ) ((كالمعنى :
ي
ي
الرب الصبلة  ،فمعميا صبلة كاف رتبيا لنفسو كاف يصمييا في المساء
بذكر ى
قبؿ الغركب ؛ َّ
ألف كقت العشي ليست فيو صبلة مفركضة في شريعة مكسى

ٌإال المغرب))

(ٖ)

الحب في الكجو السادس بمعنى الشيكة  ،في قكلو
كجعؿ الحيرم
ٌ
ط ًعمكف الطَّعاـ عمىى حب ً
ً
ّْو)
(كآتىى اٍل ىم ى
ىى ى ي
(كيي ٍ ي ى
اؿ ىعمىى يحبّْو) كقكلو تعالى  :ى
تعالى  :ى
يحب الماؿ  ،كال
الحب غير الشيكة  ،حتى ٌإنو يقاؿ في األغمب  :فبلف
ٌ
ك ى
ً
اؿ يحبِّا ىج ِّما){الفجر :
ُّكف اٍل ىم ى
(كتيحب ى
يقاؿ  :يشتيي الماؿ  ،كما قاؿ تعالى  :ى
َِ} لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير مف ذكر َّ
أف الحب يعني الشيكة في قكلو
اؿ عمىى حب ً
ّْو) كقاؿ الراغب (( :أصؿ الشيكة نزكع النفس إلى
(كآتىى اٍل ىم ى ى ي
تعالى ى
ُّ
يختؿ
ما تريده  ،كذلؾ في الدنيا ضرباف  ،صادقة ككاذبة  ،فالصادقة ما
ُّ
يختؿ مف
البدف مف دكنو  ،كشيكة الطعاـ عند الجكع  ،كالكاذبة ما ال

دكنو))

(ٗ

)((كالشيكة ميؿ ًجبمّْي غير مقدكر لمبشر بخبلؼ اإلرادة))

(ُ ) معاني القرآف كاعرابو ْ ِْٖ/كينظر  :الكسيط لمكاحدم ُّٓٓ/
(ِ ) تفسير القرآف العظيـ البف كثير ْٕٕ/
(ّ ) التحرير كالتنكير ُِِّٓ/
(ْ ) المفردات في غريب القرآف ص ِٕٗ كينظػر  :عمػدة الحفػاظ ِ َِّ/كبصػائر ذكم
التمييز ّّٖٓ/
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(ٔ )((ك َّ
الش ٍيكة بالفتح كسككف الياء ىي تىىكقاف النفس إلى المستمذات  ،كقد
أيضا))(ٕ)كقاؿ العسكرم في ((الفرؽ بيف المحبة كالشيكة ،
تيطمىؽ عمى الجكع ن

أف الشيكة تىىكقاف النفس كميؿ الطباع إلى المشتيى  ،كليست مف قبيؿ اإلرادة
ٌ
الحب البغض ،
البغضة  ،كنقيض
المحبة مف قبيؿ اإلرادة  ،كنقيضيا ٍ
ٌ
 ،ك ٌ
كالشيكة تتعمَّؽ بالمبلذ فقط  ،كالمحبة تتعمؽ بالمبلذ كغيرىا)) (ٖ) فالحب يعني
الحب بعينو  ،كالفرؽ ظاىر بينو كبيف الشيكة  ،فجعمو بمعناىا تحريؼ ظاىر
ٌ
ط ًعمكف الطَّعاـ عمىى حب ً
الحب
ّْو) يعني
 ،ككذلؾ
ٌ
ٌ
ىى ى ي
(كيي ٍ ي ى
الحب في قكلو تعالى  :ى
أما شيكة الطعاـ فتككف في حاؿ الجكع
بعينو َّ ،
الحب في ىذا الكجو بمعنى القمٌة  ،كالتقدير  :كآتى
كجعؿ الدامغاني
ٌ
الماؿ عمى قمتو  ،كيطعمكف الطعاـ عمى قمتو  ،لـ أجد في كتب المغة مف

ذكر َّ
الحب قد يجيء بمعنى القمٌة ٌإال الدامغاني في كتب الكجكه  ،ككذلؾ
أف
ٌ
لـ أجد ىذا في كتب التفسير  ،قاؿ الزمخشرم في تفسير قكلو تعالى :
ّْو) (((عمىى حب ً
اؿ عمىى حب ً
ّْو) مع حبّْو كالشح بو  ...كقيؿ عمى ّْ
حب
ى ي
((كآتىى اٍل ىم ى ى ي
ى
( ٗ)
ا﵀  ،كقيؿ  :عمى ّْ
حب اإليتاء  ،يريد أف يعطيو كىك طيّْب بإعطائو))
كقاؿ ابف عطية (( :كالضمير في (حب ً
ّْو) عائد عمى (الماؿ) فالمصدر
ي
مضاؼ إلى المفعكؿ  ...كيحتمؿ أف يعكد الضمير عمى اإليتاء  ،أم  :في
ّْب إلييـ  ،كيحتمؿ أف يعكد
كقت حاجة مف الناس كفاقة  ،فإيتاء الماؿ يحب ى
عمى اسـ ا﵀ تعالى مف قكلو ( :مف آمف ً
با﵀) أم  :مف تصدؽ محبَّة في ا﵀
ىٍ ىى

تعالى كطاعتو  ،كيحتمؿ أف يعكد عمى الضمير المستكف في (آتىى) أم :

(ُ ) الكميات لمكفكم ص ِٔ
(ِ ) كشاؼ اصطبلحات الفنكف ِِْٓ/
(ّ ) الفركؽ المغكية ص ُّٗ
(ْ ) الكشاؼ ُُِٕ-ُِٔ/
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(ٔ)

كقاؿ الحمبي (( :قكلو

عمى حبّْو الماؿ  ،فالمصدر مضاؼ إلى الفاعؿ))
(عمىى حب ً
ّْو) في مح ٌؿ نصب عمى الحاؿ  ،العامؿ فيو (آتىى) أم  :في حاؿ
ى ي
(ٕ)
أحببت))
حببت لغة في
الحب مصدر
ي
ي
محبَّتو لو كاختياره  ،ك ي
َّ
كىذا ما جاء أيضا في تفسير قكلو تعالى ( :كي ٍ ً
اـ ىعمىى
ىي
ن
طع يم ى
كف الط ىع ى
ّْو) قاؿ ابف عطية (( :كقكلو تعالى ( :عمىى حب ً
حب ً
ّْو) يحتمؿ أف يعكد الضمير
ى ي
ي
عمى الطعاـ  ،أم  :ىك محبكب لمفاقة كالحاجة  ،كىذا قكؿ ابف عباس
كمجاىد  ،كيحتمؿ أف يعكد عمى ا﵀ تعالى  ،أم  :لكجيو كابتغاء

مرضاتو  ...كقاؿ الحسيف بف الفضؿ  :الضمير عائد عمى اإلطعاـ  :أم :
(ٖ )

محبيف في فعميـ ذلؾ  ،ال رياء فيو كال تكمٌؼ))
(عمىى حب ً
إما مف الطعاـ  ،كائنيف عمى حبّْيـ الطعاـ  ،كا َّما مف
ّْو) حاؿ َّ ،
ي
ى
الفاعؿ  ،كالضمير في (حب ً
ّْو) ﵀ تعالى  ،أم  :عمى ّْ
حب ا﵀  ،كعمى
ي

التقديريف فيك مصدر مضاؼ لممفعكؿ))

كقاؿ الحمبي (( :قكلو

(ٗ)

اؿ عمىى حب ً
ّْو) كقكلو تعالى :
ي
(كآتىى اٍل ىم ى ى
ي
فالحب في قكلو تعالى  :ى
ط ًعمكف الطَّعاـ عمىى حب ً
الحب بعينو في المغة كالتفسير  ،فجعمو
ّْو) يعني
ٌ
ىى ى ي
(كيي ٍ ي ى
ى
كتفسير  ،ىذا مف جية كمف جية
نا
بمعنى الشيكة أك القمة تحريؼ لداللتو لغةن
أخرل َّ
الحب عمى معنى الشيكة  ،أك عمى معنى القمٌة في باب
فإف قصر
ٌ
الكجكه  ،كعدـ اإلشارة إلى األقكاؿ التي ذكرىا أىؿ التفسير ييعد خيانة عممية

في تفسير كتاب ا﵀  ،أـ َّ
أف الحيرم كالدامغاني كانا ال يعمماف بتمؾ األقكاؿ ؟

(ُ ) المحرر الكجيز ُ ِّْ/كينظر  :زاد المسػير البػف الجػكزم ُ ُٓٓ/كالػدر المصػكف
ِِْٖ-ِْٕ/
(ِ ) الدر المصكف ِِْٕ/
(ّ ) المحرر الكجيز ٓ َُْ/كينظر  :زاد المسير ُٖٖٔ/
(ْ ) الدر المصكف ََُِٔ/
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الحب في الكجو السابع بمعنى
الحب واإلرادة  :كجعؿ الحيرم
ٌ
ّ
ً
ًً
طيَّيركٍا) كقكلو تعالى ( :قى ٍد
ُّكف أىف ىيتى ى
اإلرادة  ،في قكلو تعالى ( :فيو ًر ىجا هؿ ييحب ى

ىش ىغفىيىا يحبِّا)
الحب ىنا كفي ّْ
الحب بعينو  ،قاؿ الزمخشرم في
كؿ مكضع يعني
ٌ
ك ي
ً
ًً
قمت  :ما معنى
ُّكف أىف ىيتىطىيَّيركٍا) ((فإف ى
تفسير قكلو تعالى ( :فيو ًر ىجا هؿ ييحب ى
قمت محبتيـ لمتطير َّأنيـ يؤثركنو  ،كيحرصكف عميو حرص
الم ىحبَّتيف ؟ ي
ى

حب لمشيء المشتيي لو عمى إيثاره  ،كمحبة ا﵀ تعالى ٌإياىـ َّ ،أنو يرضى
الم ٌ
ي
(ٔ )
كتأمؿ َّ
أف الزمخشرم
حب بمحبكبو))
َّ
الم ٌ
عنيـ كيحسف إلييـ  ،كما يفعؿ ي

المحبة بعينيا  ،ككذلؾ جعؿ محبة ا﵀ لعباده
محبة المؤمنيف تعنى
ٌ
جعؿ ٌ
أما الرضا عنيـ كاإلحساف إلييـ فيك مف
المؤمنيف تعني
المحبة بعينيا َّ ،
ٌ
لكازـ ىذه المحبة  ،فجعؿ محبتو ليـ بمعنى رضاه عنيـ  ،كما تقدـ في

الكجو الثاني  ،ىك خمط بيف معنى الشيء كمعاني لكازمو .

كقاؿ العسكرم في ((الفرؽ بيف اإلرادة كالمحبة َّ ،
أف المحبة تجرم

أحببت
عمى الشيء  ،كيككف المراد بو غيره  ،كليس كذلؾ اإلرادة  ،تقكؿ :
ي
يدا  ،بيذا المعنى ،
يدا  ،كالمراد َّأنؾ تحب إكرامو كنفعو  ،كال يقاؿ  :أردت ز ن
زن
كتقكؿ ُّ :
أحب ا﵀  ،أم  :أحب طاعتو  ،كال يقاؿ  :أريده  ،بيذا المعنى ،

يحب المؤمنيف  ،بمعنى َّأنو يريد إكراميـ كاثابتيـ  ،كال يقاؿ :
كتقكؿ  :ا﵀
ي
َّإنو يريدىـ بيذا المعنى  ،كليذا قالكا َّ
إف المحبة تككف ثك نابا ككالية  ،كال تككف
ُّ
يدا  ،مزية عمى قكليـ  :أريد لو الخير ،
اإلرادة كذلؾ  ،كلقكليـ :
أحب ز ن

(ُ ) الكشػػاؼ ِ َُّ-ََّ/كينظػػر  :مػػدارؾ التنزيػػؿ لمنسػػفي ص ْٓٓ كالبحػػر المحػػيط
ُِّٓ/
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شيئا مف السكء،
كذلؾ َّأنو إذا قاؿ  :أريد لو الخير  ،لـ يبيّْف َّأنو ال يريد لو ن
أصبل))
سكءا ن
كاذا فاؿ  :أحبُّو  ،أباف َّأنو ال يريد لو ن
الحب كاإلرادة  ،فجعمو بمعناىا تحريؼ ظاىر
فالفرؽ ظاىر بيف
ٌ
(ٔ)

الحب  ،كما
لداللة المفظ القرآني  ،كلك كانكا قد أرادكا معنى اإلرادة  ،ال معنى
ٌ
ً
ًً
ُّكف أىف ىيتىطىيَّيركٍا) لقاؿ سبحانو :
ادعى الحيرم في قكلو تعالى (فيو ًر ىجا هؿ ييحب ى

فيو رجاؿ يريدكف أف يتطيركا ٌ ،إال َّ
أحبكا  ،كلـ
أف ا﵀ تعالى ذكره أخبرنا َّأنيـ ٌ
يخبرنا َّأنيـ أرادكا  ،فيك سبحانو أعمـ بيـ مف الحيرم كمف كؿ أصحاب كتب
ً
ًً
ُّكف أىف
الكجكه ؛ كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى في اآلية نفسيا ( :فيو ًر ىجا هؿ ييحب ى
َّ
ىيتىطىيَّيركٍا ىكالمٌوي يي ًح ُّ
يف) كالجزاء يككف عند ا﵀ مف جنس العمؿ  ،فيـ
ب اٍل يمطيّْ ًر ى
كتأمؿ َّأنو لك قيؿ كما زعـ الحيرم  :فيو
أحبكا َّ ،
أحبكا ؛ لذلؾ أحبَّيـ ا﵀ لما ٌ
ٌ
رجاؿ يريدكف أف يتطيركا  ،كا﵀ يحب المطيريف  ،أما ترل َّ
أف اآلية بجعؿ
الحب بمعنى اإلرادة سينسمخ منيا ببلغة معناىا كجماؿ تعبيرىا كتركيبيا ؟
ٌ
َّ
المؤكد أنو ال الحيرم كال غيره مف أصحاب كتب الكجكه
كمما أصبح مف

ييميـ تشكيو أسمكب القرآف الكريـ  ،ما داـ يحقؽ ليـ الغرض مف مصنفاتيـ
ٌ
 ،كىك إظيار مقدرتيـ عمى اختبلؽ الكجكه
فإني لـ أجد مف و
أما فيما يتعمؽ بقكلو تعالى (قى ٍد ىش ىغفىيىا يحبِّا) ّْ
أحد مف
َّ
الحب ىنا باإلرادة  ،فقد أجمعكا
أىؿ المغة  ،كال مف أىؿ التفسير مف فسَّر
ٌ
عمى َّ
الحب بعينو  ،قاؿ ابف قتيبة ((( :قى ٍد ىش ىغفىيىا
الحب ىنا
أف المراد مف
ى
ى
يحبِّا) أم  :بمغ يحبُّو شغافىيا  ،كىك غبلؼ القمب  ،كلـ يرد الغبلؼ َّ ،إنما أراد
أصبت ىشغافىو  ،كما يقاؿ  :ىك ىب ٍدتيو  :إذا
فبلنا  :إذا
ب  ،يقاؿ  :قد ى
ى
ت ن
شغ ٍف ي
القٍم ى

ط ىنو))
ت ىكبً ىده  ،كبطى ٍنتيو  :إذا
ت ىب ٍ
أصب ى
ٍ
أص ٍب ى
ى
(ُ ) الفركؽ المغكية ص ُّٖ
(ِ ) تفسير غريب القرآف ص ُِٓ
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(ٕ )

كقاؿ ابف فارس (( :الشيف

كالغيف كالفاء كممة كاحدة  ،كىك غبلؼ القمب  ،قاؿ ا﵀ تعالى ( :قى ٍد ىش ىغفىيىا
َّ
الحب إلى شغاؼ قمبيا)) (ٔ) ((أم  :أصاب
يحبِّا){يكسؼ  }َّ :أم  :أكصؿ
شغاؼ قمبيا  ،أم  :باطنو)) (ٕ ) كقاؿ الزمخشرم  ((( :ىش ىغفىيىا) خرؽ حبُّو
شغاؼ قمبيا حتى كصؿ إلى الفؤاد  ،كالشغاؼ حجاب القمب  ،كقيؿ جمدة

رقيقة  ،يقاؿ ليا  :لساف القمب)) (ٖ) كقاؿ التبريزم (( :ك( ىش ىغفىيىا) أم  :قد بمغ
حبُّو شغافيا  ،كىك غبلؼ القمب َّ ،
كأنو خرؽ شغافىيا فأصاب القمب  ،يقاؿ :

أصبت شغافو  ،كقيؿ  :الشغاؼ  :سكيداء القمب  ،كقيؿ
فبلنا  ،إذا
ي
غفت ن
ش ي
عظـ الصؽ بالقمب))(ٗ)((كقيؿ  :دخؿ حبُّو في شغافيا  ...كعف ابف عباس
 ،قاؿ  :دخؿ تحت شغافيا  ،كقاؿ الحسف  :الشغؼ باطف القمب  ،السدم
كأبك عبيد  :شغاؼ القمب  :غبلفو  ،كىك جمدة عميو  ،كقيؿ  :ىك كسط

القمب  ،كالمعنى في ىذه األقكاؿ متقارب  ،كالمعنى  :كصؿ حبو إلى شغافيا

ُّ
كشغفنا :
فغمب عميو)) (٘) كجاء في المساف (( :كشغفو
الحب يشغفو ٍ
شغفنا ى
كصؿ إلى شغاؼ قمبو  ،كق أر ابف عباس  ...قاؿ  :دخؿ حبُّو تحت الشغاؼ
 ،كقيؿ َّ :
ُّ
الحب قمبيا  ...قيؿ  :الشغاؼ غبلؼ القمب  ،كقيؿ  :ىك
غشى
()ٙ

حبَّة القمب  ،كىك يس ىكيداء القمب))
كثير ما تجد
فيذا ىك معنى قكلو تعالى ( :قى ٍد ىش ىغفىيىا يحبِّا) لكف نا
أصحاب كتب الكجكه يكغمكف في البعد عف داللة المفظ حتى تجد أحدىـ
(ُ ) مقاييس المغة ص ُْٓ
(ِ ) المفردات لمراغب ص ِِٕ
(ّ ) الكشاؼ ِْْْ/
(ْ ) الممخص في إعراب القرآف ص ْٕ
(ٓ ) الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ُِٖٗ/
(ٔ ) لساف العرب ٖٗٗ-ٖٗ/
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يقكؿ ما ال يقكلو مف لو أق ٌؿ عمـ بالمغة كالتفسير  ،فكيؼ َّ
تسنى لمحيرم
الحب بمعنى اإلرادة في قكلو تعالى في سكرة
ككيؼ استساغ لو أف يجعؿ
ٌ

يكسؼ ( :قى ٍد ىش ىغفىيىا يحبِّا) كيؼ يصح أف يككف المعنى  :قد شغفيا إرادة  ،يا
سبحاف ا﵀ ما ىذا ؟ ! ما ىكذا تكرد يا ىذا اإلبؿ
أكجو :

الس ْكر  :ذكر الحيرم كالدامغاني لمس ٍكر في القرآف الكريـ ستة
ُّ٘ -

ت
الكجو األكؿ  :أخذ األبصار  ،كقكلو تعالى ( :لىقىاليكٍا إًَّن ىما يس ّْك ىر ٍ
كف){الحجر }ُٓ :
كر ى
أ ٍىب ى
ص يارىنا ىب ٍؿ ىن ٍح يف قى ٍكهـ َّم ٍس يح ي
الكجو الثاني  :الجيالة  ،كما قاؿ الحيرم  ،أك الغفمة كما قاؿ
ً
كف){الحجر }ِٕ :
الدامغاني  ،كقكلو تعالى ( :لى ىع ٍم ير ىؾ إًَّنيي ٍـ لىفي ىس ٍك ىرتً ًي ٍـ ىي ٍع ىميي ى
الكجو الثالث  :الخمر  ،أك الطعـ  ،كقكلو تعالى ( :ك ًمف ثىمر ً
ات
ىى
ى
ىع ىن ً ً
الن ًخ ً
َّ
كف ًم ٍنوي ىس ىك نار ىكًرٍزقنا ىح ىسننا){النحؿ }ٕٔ :
يؿ ىكاأل ٍ
اب تىتَّخ يذ ى
الكجو الرابع  :التساكية  ،كما قاؿ الحيرم  ،أك الحيرة  ،كا قاؿ
ً
(كتىىرل َّ
اب
اس يس ىك ىارل ىك ىما يىـ بً يس ىك ىارل ىكلىك َّف ىع ىذ ى
الن ى
الدامغاني  ،كقكلو تعالى  :ى
يد){الحج }ِ :
المَّ ًو ىشًد ه
اءت
(ك ىج ٍ
الكجو الخامس  :النزع عند المكت بالحؽ  ،كقكلو تعالى  :ى
ىس ٍك ىرةي اٍل ىم ٍك ًت بًاٍل ىح ّْ
ؽ){ؽ }ُٗ :
الكجو السادس (( :السكر  :الغطاء عمى العقؿ  ،كىك السكر
ًَّ
الصبلىةى ىكأىنتي ٍـ يس ىك ىارل
آمينكٍا الى تى ٍق ىريبكٍا َّ
المعركؼ  ،كقكلو تعالى  :ى
(يا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
(ُ)
كف){النساء  }ّْ :يعني  :نشاكل مف الشراب
ىحتَّ ىى تى ٍعمى يمكٍا ىما تىقيكلي ى
((الس ٍكر  :نقيض الصحك)) (ُ )كقاؿ ابف فارس :
قاؿ الخميؿ :
ُّ
((السيف كالكاؼ كالراء  :أصؿ كاحد ُّ
يدؿ عمى ىحيرة  ،مف ذلؾ السكر مف
(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٗ٘ٔٚ ٕ٘٘-اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍةذاِغأ ٟص ٕ-ٕ2
ٖٕ2
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ص يارىنا
الشرابَََكالتسكير  :التحيير في قكلو تعالى ( :لىقىاليكٍا إًَّن ىما يس ّْك ىر ٍ
ت أ ٍىب ى
الس ٍكر  :حبس الماء  ،كالماء  :إذا
كف){الحجر  }ُٓ :ك َّ
كر ى
ىب ٍؿ ىن ٍح يف قى ٍكهـ َّم ٍس يح ي
((الس ٍكر  :حالة تعرض
الس ىك ير  :الشراب))(ِ) كقاؿ الراغب :
ُّ
يس ًك ىر تحيَّرَََك َّ
بيف المرء كعقمو  ،كأكثر ما يستعمؿ ذلؾ في الشراب  ،كقد يعترم مف
الغضب كالعشؽ))

(ّ)

جعؿ الحيرم كالدامغاني السكر في الكجو األكؿ بمعنى أخذ األبصار
ص يارىنا ىب ٍؿ ىن ٍح يف
 ،المقصكد بو السحر  ،في قكلو تعالى ( :لىقىاليكٍا إًَّن ىما يس ّْك ىر ٍ
ت أ ٍىب ى
كف){الحجر }ُٓ :
كر ى
قى ٍكهـ َّم ٍس يح ي
كجعؿ الحيرم السكر بمعنى الجيالة  ،كجعمو الدامغاني بمعنى الغفمة
 ،كما جاء في الكجو الثاني في قكلو تعالى ( :لى ىع ٍم ير ىؾ إًَّنيي ٍـ لىًفي ىس ٍك ىرتً ًي ٍـ
كف) كجعمو بعض أىؿ التفسير بمعنى الغكاية (( :أم  :في غكايتيـ التي
ىي ٍع ىميي ى
أذىبت عقكليـ كتمييزىـ بيف الخطأ الذم ىـ عميو كبيف الصكاب))

(ْ)

كجعؿ الحيرم السكر في الكجو الرابع بمعنى التساكية  ،في قكلو
ً
(كتىىرل َّ
يد) كلـ
اب المَّ ًو ىشًد ه
اس يس ىك ىارل ىك ىما يىـ بً يس ىك ىارل ىكلىك َّف ىع ىذ ى
الن ى
تعالى  :ى
ككثير ما يذ ىكر
نا
فضبل عف كتب التفسير ،
أجد ىذا المصطمح في كتب المغة
ن
الحيرم نحك ىذا الكجو الذم لـ ييفيـ المقصكد منو  ،كالمحقؽ ال يكضح
المراد  ،كال يعمّْؽ  ،كلعمَّو يعني تساكم الناس بيذا اليكؿ كالعذاب يكـ القيامة
أذىب عقكليـ  ،كطيَّر
جاء في التفسير (( :فخكؼ عذاب ا﵀ ىك الذم
ى

(ٔ) اٌع ٓ١ص ٖ٘ٗ
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖ٘ٗ
(ٖ) اٌّفشداح ص ٕٗٗ
(ٗ) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص ٘٘2
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تمييزىـ َّ
كردىـ في نحك حاؿ ىمف يذىب السكر بعقمو كتمييزه  ،كعف الحسف :
(ُ)
كترل الناس سكارل مف الخكؼ  ،كما ىـ بسكارل مف الشراب))
كجعؿ الدامغاني السكر في الكجو الخامس بمعنى النزع عند المكت
اءت ىس ٍك ىرةي اٍل ىم ٍك ًت بًاٍل ىح ّْ
ؽ) كالمعنى َّ
أف شدة المكت
(ك ىج ٍ
في قكلو تعالى  :ى
أحدثت السكر باإلنساف  ،كأذىبت عقمو (ِ) فيككف المكت سبب السكر ،
كالسكرة مسبَّبة عنو

الس ٍكر معركؼ  ،كمف المعركؼ كالمشيكر ٌأنو حالة تصيب اإلنساف
ُّ
مف شرب الخمر  ،كجاز التعبير بالسكر عف الحاالت المشابية ليا التي ال

يككف سببيا الشراب المذككر بؿ أسباب أخرل  ،فالسكر كاحد لكف أسبابو
متعددة كمختمفة  ،كاألكجو المذككرة الستة  :أخذ األبصار كالمقصكد بو

السحر  ،كما جاء في الكجو األكؿ  ،كالجيالة  ،أك الغفمة  ،أك الغكاية  ،كما

جاء في الكجو الثاني  ،كالخمر أك الطعـ  ،كما جاء في الكجو الثالث ،
كأىكاؿ يكـ القيامة  ،كما جاء في الكجو الرابع  ،كشدة المكت  ،كما جاء في

الكجو الخامس  ،كالغطاء عمى العقؿ  ،كما جاء في الكجو السادس  ،ىذه

األكجو ال تعني السكر بؿ تعني أسبابو  ،كالسكر ىك المسبَّب عنيا ،
كالتحريؼ الحاصؿ ىك عدـ جعؿ المسبَّب بمعناه بؿ بمعاني أسبابو .

-ٙالسكينة  :قاؿ الحيرم (( :باب السكينة عمى كجييف :
ىنز ىؿ الس ً
َّك ىينةى ًفي
(ى ىك الًَّذم أ ى
أحدىما  :الطمأنينة  ،كقكلو تعالى  :ي
كب اٍلمؤ ًمنً ً
ً
ً
ىنز ىؿ
يمانً ًي ٍـ){الفتح  }ْ :كقكلو تعالى ( :فىأ ى
يقمي ً ي ٍ ى
يم نانا َّم ىع إ ى
يف ل ىي ٍزىد يادكا إ ى
ً
ً
َّ ً
ىنز ىؿ
يف){الفتح  }ِٔ :كقكلو تعالى ( :فىأ ى
الموي ىسك ىينتىوي ىعمىى ىر يسكلًو ىك ىعمىى اٍل يم ٍؤ ًمن ى
َّدهي بً يجين و
كد لَّ ٍـ تىىرٍك ىىا){التكبة }َْ :
المٌوي ىس ًك ىينتىوي ىعمىٍي ًو ىكأىي ى
(ٔ) ِذاسن اٌذٕض ً٠ص ٖٓ2
(ٕ) ِذاسن ٌذٕض ً٠ص ٕٔٔٙ
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كت ًف ً
يو
الثاني  :الثبات  ،كقكلو تعالى ( :إً َّف ىآيةى يمٍم ًك ًو أىف ىيأٍتًىي يك يـ التَّ ياب ي
ىس ًك ىينةه ّْمف َّرّْب يك ٍـ){البقرة  }ِْٖ :قاؿ عمي بف أبي طالب  :السكينة ريح ىفافة
(ُ)

ليا رأساف  ،ككجو ككجو اإلنساف))

كقاؿ الدامغاني (( :تفسير السكينة عمى كجييف  :الطمأنينة  ،كشيء

كرأس الير لو جناحاف :

فكجو منيما  :السكينة  :الطمأنينة  ،قكلو تعالى ( :فىأ ى
ىنز ىؿ المٌوي
س ًك ىينتىو){التكبة  }َْ :يعني  :طمأنينتو  ،ككقكلو تعالى ( :فىأ ى َّ ً
ىنز ىؿ الموي ىسك ىينتىوي
ى ي
ً
ً
يف){الفتح }ِٔ :
ىعمىى ىر يسكلًو ىك ىعمىى اٍل يم ٍؤ ًمن ى
الير لو جناحاف  ،قكلو
شيئا كرأس ّْ
الكجو الثاني  :السكينة يعني  :ن
كت ًف ً
يو ىس ًك ىينةه ّْمف َّرّْب يك ٍـ){البقرة :
تعالى ( :إً َّف ىآيةى يمٍم ًك ًو أىف ىيأٍتًىي يك يـ التَّ ياب ي
(ِ)

ِْٖ}))

قاؿ الراغب (( :السككف  :ثبكت الشيء بعد تحرؾ  ،كيستعمؿ في

االستيطاف  ،نحك  :سكف فبلف))(ّ) كقاؿ (( :الطمأنينة كاالطمئناف  :السككف
ً
بعد االنزعاج  ،قاؿ تعالى ( :كلًتى ٍ ً
ص ير إً ٌال ًم ٍف ًع ًند المٌ ًو
ط ىمئ َّف يقمي ي
كب يكـ بًو ىك ىما النَّ ٍ
ى
ً
ً
ً
ًً
اٍل ىع ًز ً
ط ىمئ َّف
(كلىك ٍف ل ىي ٍ
يز اٍل ىحكيـ){آؿ عمراف  }ُِٔ :كقاؿ تعالى  :ى
ىقٍمبًي){البقرة  }َِٔ :كقاؿ تعالى ( :الًَّذيف آمينكٍا كتى ٍ ً
كبييـ بًًذ ٍك ًر المٌ ًو أىالى
ط ىمئ ُّف يقمي ي
ى ى ى
بًًذ ٍك ًر المٌ ًو تى ٍ ً
ط ىمئً ّّف
(كىقٍميبوي يم ٍ
ط ىمئ ُّف اٍل يقمي ي
كب){الرعد  }ِٖ :كقاؿ تعالى  :ى
ً
ً ً
يم ً
الصبلىةى ًإ َّف
يمكٍا َّ
اف){النحؿ  }َُٔ :كقاؿ تعالى ( :فىًإ ىذا ا ٍ
ط ىمأ ىٍننتي ٍـ فىأىق ي
باإل ى
(ْ)
ً
يف ًكتى نابا َّم ٍكقيكتنا){النساء ))}َُّ :
َّ
الصبلىةى ىك ىان ٍ
ت ىعمىى اٍل يم ٍؤ ًمن ى
الكجياف المذككراف مختمقاف بطريقتيف :
(ٔ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص ٕٗ2-ٕٗ2
(ٕ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٕ24
(ٖ) اٌّفشداح ص ٕٗٗ
(ٗ) اٌّفشداح ص ٖٔ4
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األكلى  :جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو :

السكينة والطم نينة  :جعؿ الحيرم كالدامغاني السكينة في الكجو
األكؿ بمعنى الطمأنينة  ،كالسكينة غير الطمأنينة  ،كاف لـ يكضّْح أىؿ المغة

كالتفسير الفرؽ بينيما  ،كادعكا َّأنيما بمعنى كاحد  ،كالدليؿ عمى ذلؾ

اختبلؼ استعماؿ جذرييما في المغة كالقرآف الكريـ  ،فالسككف استعمؿ في
ً
سكنت
مثبل :
اإلنساف كغيره  ،كالطمأنة لـ تستعمؿ ٌإال في اإلنساف  ،فيقاؿ ن
َّ ً
ظمىٍم ىف
يح  ،كال يقاؿ :
يح  ،قاؿ تعالى ( :إًف ىي ىش ٍأ يي ٍس ًك ًف ّْ
يح فىىي ٍ
الر ى
اطمأنت الر ي
الر ي
رك ً
ُّ
يصح أف يقاؿ  :إف يش ٍأ يطمئف الريح ،
ظ ٍي ًرًه){الشكرل  }ّّ :كال
اك ىد ىعمىى ى
ىى

أيضأ استعماؿ السككف مف دكف الطمأنة في االستيطاف  ،فيقاؿ :
كمف ذلؾ ن
(ُ)
نت
ىس ىك ي
((سكف فبلف كذا  ،أم  :استكطنو)) كمف ذلؾ قكلو تعالى ( :إًّْني أ ٍ
ًمف يذّْريَّتًي بً ىك واد ىغ ٍي ًر ًذم ىزٍروع){إبراىيـ }ّٕ :
فالسكينة تعني اليدكء بعد عدـ اليدكء  ،كاستعمالو في األمف بعد
َّ
ص ىرهي المٌوي إً ٍذ أ ٍ
ىخ ىر ىجوي
نص يركهي فىقى ٍد ىن ى
فقدانو  ،كىذا كاضح في قكلو تعالى ( :إًال تى ي
الًَّذيف ىكفىركٍا ثىانًي اثٍىن ٍي ًف إً ٍذ ىما ًفي اٍل ىغ ًار إً ٍذ يقيك يؿ لً ً ً
صاحبًو الى تى ٍح ىزٍف إً َّف المٌوى
ى
ى
ى ي
يى
ى
ً ًَّ
ً
ً
َّده بًجين و َّ
يف ىكفىيركٍا
ىم ىع ىنا فىأ ى
ىنز ىؿ المٌوي ىسك ىينتىوي ىعمىٍيو ىكأىي ى ي ي
كد ل ٍـ تىىرٍك ىىا ىك ىج ىع ىؿ ىكم ىمةى الذ ى
ً
ً ً
ً
يـ){التكية  }َْ :قاؿ العسكرم :
ُّ
الس ٍفمىى ىك ىكم ىمةي المٌو ى ىي اٍل يعٍم ىيا ىكالمٌوي ىع ًز هيز ىحك ه
((السكينة مفارقة االضطراب عند الغضب كالخكؼ  ،كأكثر ما جاء في
ىنز ىؿ المٌوي ىس ًك ىينتىوي ىعمى ٍي ًو){التكبة  }َْ :كقاؿ
الخكؼ  ،أال ترل قكلو تعالى ( :فىأ ى
(ِ)
ً
ً
تعالى ( :فىأ ى َّ ً
يف){الفتح ))}ِٔ :
ىنز ىؿ الموي ىسك ىينتىوي ىعمىى ىر يسكلًو ىك ىعمىى اٍل يم ٍؤ ًمن ى
أما الطمأنينة فتعني االستقرار بعد عدـ االستقرار  ،كاالستقرار
َّ

بالرجكع إلى الكطف بعد السفر كعذابو الجسدم كالنفسي  ،كقكلو تعالى :
ً
ً
يف ًكتى نابا
الصبلىةى إً َّف
يمكٍا
َّ
َّ
(فىًإ ىذا ا ٍ
الصبلىةى ىك ىان ٍ
ت ىعمىى اٍل يم ٍؤ ًمن ى
ط ىمأ ىٍننتي ٍـ فىأىق ي
(ٔ) اٌّفشداح ص ٕٗٗ
(ٕ) اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ٕٕ2
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ً
يمكٍا
َّم ٍكقيكتنا){النساء  }َُّ :قاؿ الطبرم (( :ك َّ
أما قكلو (فىًإ ىذا ا ٍ
ط ىمأ ىٍننتي ٍـ فىأىق ي
الصبلىةى) َّ
فإف أىؿ التأكيؿ اختمفكا في تأكيمو  ،قاؿ بعضيـ  :معنى قكلو :
َّ
ً
يمكٍا)
(فىًإ ىذا ا ٍ
ط ىمأ ىٍننتي ٍـ) فإذا استقررتـ في أكطانكـ  ،كأقمتـ في أمصاركـ (فىأىق ي
فأتمكا الصبلة التي أذف لكـ بقصرىا في حاؿ خكفكـ في سفركـ
يعني ٌ :
كضربكـ في األرض...كقاؿ آخركف  :معنى ذلؾ  :فإذا استقررتـ فأقيمكا

الصبلة  ،أم  :فأتمكا حدكدىا بأركانيا برككعيا كسجكدىا))

(ُ)

أك تعني االستقرار عمى اليقيف بعد الشؾ كالتردد كقكلو تعالى :
ًَّ
(كلى ًكف لًي ٍ ً
ط ىمئً ُّف
آمينكٍا ىكتى ٍ
ى ٍ ى
ط ىمئ َّف ىقٍمبًي){البقرة  }َِٔ :كقكلو تعالى ( :الذ ى
يف ى
يقميكبيـ بًًذ ٍك ًر المٌ ًو أىالى بًًذ ٍك ًر المٌ ًو تى ٍ ً
كب){الرعد  }ِٖ :كقكلو تعالى :
ط ىمئ ُّف اٍل يقمي ي
يي
(كىقٍميبوي م ٍ ً ً ً
يم ً
اف){النحؿ }َُٔ :
ط ىمئ ّّف باإل ى
ي
ى
كقد جعؿ الحيرم كالدامغاني السكينة في الكجو األكؿ بمعنى
َّدهي بً يجين و
كد لَّ ٍـ تىىرٍك ىىا)
ىنز ىؿ المٌوي ىس ًك ىينتىوي ىعمىٍي ًو ىكأىي ى
الطمأنينة في قكلو تعالى ( :فىأ ى
كالطمأنينة مرادفة لمسكينة  ،كمرادفاتيا كاف اتحدت في المعنى العاـ تفترؽ

عف بعضيا في معانييا الخاصة  ،كىي المقصكدة في القرآف الكريـ  ،كتككف
إف ِّ
جميعيا كاحدة مف حيث َّ
كبل منيا ال يعني السكينة بعينيا  ،بؿ المعنى
القريب منيا ؛ كمف حيث جكاز أف يقع بعضيا مكقع بعض لتقارب معانييا ؛

لذلؾ جاز بالقدر نفسو أف تككف بمعنى مرادؼ آخر  ،كىذا ما حصؿ  ،فقد
جاء في تفسير السكينة في ىذه اآلية (( :كفي السكينة ثبلثة أقكاؿ :
أحدىا َّ :أنيا الرحمة قالو ابف عباس .
كالثاني  :الكقار  ،قالو قتادة

كالثالث  :السككف كالطمأنينة  ،قالو ابف قتيبة))

(ِ)

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕ٘٠ٚ ٖٓٗ-ٖٖٓ/ظش  :صاد اٌّغ١ش ٕٔٔٔ/
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٖٕ٠ٚ ٖٖٕ/ظش  :دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ الةٓ لذ١تج ص ٚ ٔ2ٙاٌمةٛي اٌثاٌةث
ضا ٕ٠ظش  :جاِع اٌت١اْ ٓٔٔ٘ٙ/
٘ ٛلٛي اٌطتش ٞأً ٠
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أم مرادؼ كاف  ،ال يي َّ
عد مف التحريؼ الداللي إذا كاف
كجع يؿ السكينة بمعنى ّْ
ٍ
أما
عمى سبيؿ التفسير كاإليضاح  ،كعمى َّأنو قريب مف معناىا ال مطابؽ َّ ،
إذا كاف عمى سبيؿ المطابقة كالتعييف كما ىك حاصؿ في كتب الكجكه فيك

التحريؼ بعينو  ،كاليدـ بعينو ؛ َّ
ألف جعميا بمعنى لفظ آخر عمى َّأنو يعنييا
بعينيا يعني إفراغيا مف محتكاىا  ،كتجريدىا مف معناىا  ،فبل يبقى منيا ٌإال

لفظيا  ،فتعكد كجسد ببل ركح .

كجعؿ الحيرم السكينة في الكجو الثاني بمعنى الثبات في قكلو تعالى
كت ًف ً
يو ىس ًك ىينةه ّْمف َّرّْب يك ٍـ) كالثبات كالطمأنينة
(إً َّف ىآيةى يمٍم ًك ًو أىف ىيأٍتًىي يك يـ التَّا يب ي
(ُ )
مرادؼ لمسكينة  ،يعني َّأنو ال يعنييا بعينو  ،فالثبات يعني دكاـ الشيء
كضد الزكاؿ(ِ) كقد َّ
تقدـ تعريؼ السكينة َّ
بأنيا تعني ثباتنا بعد تحرؾ  ،فبينيما
فرؽ  ،فجعميا بمعناه تحريؼ لداللتيا
الثانية  :جعؿ المسبَّب بمعاني أسبابو  :فقد جعؿ الدامغاني السكينة

كالير لو رأس كجناحاف  ،قاؿ الطبرم :
في شاىد ىذا الكجو بمعنى شيء
َّ
((كاختمؼ أىؿ التأكيؿ في معنى السكينة  ،فقاؿ بعضيـ  :ىي ريح ىفافة ليا

اليرة كجناحاف...كقاؿ
كجو ككجو اإلنساف...كقاؿ آخركف  :ليا رأس كرأس ٌ
ىرة...كقاؿ آخركف َّإنما ىي طست مف ذىب مف
آخركف  :بؿ ىي رأس ٌ

غسؿ فيو قمكب األنبياء...كقاؿ آخركف  :السكينة  :ركح مف ا﵀
الجنة  ،كاف يي ٌ
يتكمـ...كقاؿ آخركف  :السكينة  :ما يعرفكف مف اآليات فيسكنكف فيو...كقاؿ
آخركف السكينة  :الرحمة...كقاؿ آخركف  :السكينة  :الكقار...كأكلى األقكاؿ

بالحؽ في معنى السكينة ما قالو عطاء بف أبي رباح مف الشيء تسكف إليو

النفكس مف اآليات التي تعرفكنيا  ،كذلؾ َّ
أف السكينة في كبلـ العرب الفعيمة
َّ
اطمأف إليو كىدأت عنده
مف قكؿ القائؿ  :سكف فبلف إلى كذا ككذا  :إذا

(ٔ) ٕ٠ظش ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٔٗٙ
(ٕ) ٕ٠ظش  :اٌّفشداح ٌٍشاغب ص ٖ2
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عزما
نفسو  ،فيك يسكف سككننا كسكينة  ،مثؿ قكلؾ  :عزـ فبلف ىذا األمر ن
(ُ)
كعزيمة))
ىر لو جناحاف ؟! لكف الذم أكقع
أيف معنى السكينة مف معنى ٍّ

َّ
المسبب بمعنى سببو  ،فالسكينة
الدامغاني في القكؿ بيذا الكجو ىك ٌأنو جعؿ
ىك المسبَّب كسببيا الكجو الذم ذكره  ،كقد أنكر أىؿ التحقيؽ الكجو الذم

قاؿ بو الدامغاني فقد قاؿ الراغب (( :كقيؿ السكينة كالسكف كاحد  ،كىك زكاؿ
كت ًف ً
يو ىس ًك ىينةه ّْمف َّرّْب يك ٍـ)
(أف ىيأٍتًىي يك يـ التَّ ياب ي
الرعب  ،كعمى ىذا قكلو تعالى ٍ :
الير فما أراه قكنال يصحُّ)) (ِ ) كتابع الحمبي
كما يذ ًكر َّأنو شيء رأسو كرأس ّْ
الراغب في ّْ
كت
(أف ىيأٍتًىي يك يـ التَّ ياب ي
الرد عمى ىذا الكجو فقاؿ (( :كقكلو تعالى ٍ :
ًف ً
يو ىس ًك ىينةه ّْمف َّرّْب يك ٍـ) طمأنينة القمب  ،كقيؿ زكاؿ الرعب  ،كىك األكلى  ،كفي
ىرة  ،كصكرة ثكر  ،كأىؿ التحقيؽ ال
التفسير أقكاؿ كثيرة َّإنيا تشبو رأس ّْ
يثبتكف ذلؾ))

(ّ)

كقاؿ الشككاني (( :كأقكؿ  :ىذه التفاسير المتنافضة لعميا كصمت

إلى ىؤالء األعبلـ مف كجية الييكد  ،أقماىـ ا﵀  ،فجاؤكا بيذه األمكر لقصد
التبلعب بالمسمميف رضي ا﵀ عنيـ  ،كالتشكيؾ عمييـ  ،كانظر إلى جعميـ

شيئا ال ييعقؿ  ،كقكؿ مجاىد  :كييئة
ليا تارة حيك نانا  ،كتارة
جمادا  ،كتارة ن
ن
الير  ،كىكذا ُّ
كؿ
كذنب مثؿ ىذ ىنب ّْ
الريح ليا كجو ككجو ّْ
الير  ،كجناحاف ى
عقؿ في الغالب  ،كال
منقكؿ عف بني إسرائيؿ يتناقض كيشتمؿ عمى ما ال يي ى

ُّ
يصح أف يككف مثؿ ىذه التفاسير المتناقضة مركيِّا عف النبي صمى ا﵀ عميو
كسمـ  ،كال رنأيا رآه قائمو  ،فيـ ُّ
قدر مف التفسير بالرأم  ،كبما ال مجاؿ
أجؿ نا
فت َّ
أف الكاجب الرجكع في مثؿ ذلؾ إلى
لبلجتياد فيو  ،إذا تقرر لؾ ىذا عر ى
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕٕ٠ٚ 2ٖٕ/ظش  :صاد اٌّغ١ش ٕٔٗٗ/
(ٕ) اٌّفشداح ص ٕٕٗٗٗ٘-
(ٖ) عّذث اٌذفاظ ٕٕٓ4-ٕٓ2/
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معنى السكينة لغة  ،كىك معركؼ كال حاجة إلى رككب ىذه األمكر المتعسفة

المتناقضة  ،فقد جعؿ ا﵀ عنيا سعة  ،كلك ثبت لنا في السكينة تفسير عف

النبي  ،صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،لكجب عمينا المصير إليو  ،كالقكؿ بو َّ ،
كلكنو
(ُ)

لـ يثبت مف كجو صحيح))

ىر لو جناحاف  ،قكؿ مف عدة
فجعؿ السكينة بمعنى شيء كرأس َّ

أقكاؿ  ،ىذا مف جية  ،كمف جية أخرل َّ
فإف الدامغاني لـ يكتؼ بذلؾ بؿ

جعؿ آخر ىذه األقكاؿ كأضعفيا  ،كجينا لمسكينة  ،كالتفسير السميـ كاألميف
َّ
أف ييفسَّر المفظ بذكر األقكاؿ التي قالكىا فيو  ،كاختيار أحدىا أك أضعفيا ،
ثـ تعيينو كالقطع بو في باب الكجكه يعني التعمد بحجب األقكاؿ األخرل  ،بؿ
يعني االدعاء بعدـ كجكدىا  ،كىذه الطريقة في اختبلؽ الكجكه ال تدخؿ في

أيضا في باب الخيانة العممية في التفسير .
باب التحريؼ فحسب  ،بؿ تدخؿ ن
(ف ً
كقاؿ القرطبي (( :فقكلو ً
يو ىس ًكي ىنةه) أم ىك سبب سككف قمكبكـ فيما
(ِ)

اختمفتـ فيو...كقيؿ  :أراد َّ
أف التابكت كاف سبب سككف قمكبيـ))

فمك َّ
صح

ىذا الكجو الذم قاؿ بو الدامغاني َّ
فإنو ال يعني السكينة  ،بؿ يعني سبب

المسبَّب بمعناه بؿ بمعنى أحد
حصكليا  ،كالتحريؼ الحاصؿ ىك عدـ جعؿ ي
أسبابو
-ٚالضحؾ  :ذكر أىؿ الكجكه لمضحؾ سبعة أكجو :

ام ىأرىتيوي قىآئً ىمةه
(ك ٍ
الكجو األكؿ  :االحيض  ،كقكلو تعالى  :ى
ت){ىكد }ُٕ :
ض ًح ىك ٍ
فى ى
ض ىح يككٍا ىقمًيبلن
الكجو الثاني  :الضحؾ بعينو  ،كقكلو تعالى  ( :ىفٍم ىي ٍ
ىكٍل ىي ٍب يككٍا ىكثً نيرا){التكبة }ِٖ :
(ٔ) يذخ اٌمذ٠ش ٖٖٔ٘/
(ٕ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٖٔ22/
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(ك يكنتيـ ّْم ٍنيي ٍـ
الكجو الثالث  :االستيزاء  ،كقكلو تعالى  :ى
كف){المؤمنكف }َُُ :
تى ٍ
ض ىح يك ى
الكجو الرابع  :اإلعجاب  ،كقكلو تعالى ( :ض ً
اح ىكةه
ى
ُّم ٍستىٍب ًش ىرةه){عبس }ّٗ :
الكجو الخامس  :التعجب  ،كقكلو تعالى (فىتىبسَّـ ض ً
اح نكا ّْمف
ى ى ى
قى ٍكلًيىا){النمؿ }ُٗ :
الكجو السادس  :اإلشراؽ كقكلو تعالى ( :ض ً
اح ىكةه ُّم ٍستىٍب ًش ىرةه){عبس :
ى
ّٗ}

الكجو السابع  :جعؿ ابف الجكزم الضحؾ يعني الفرح  ،كقيؿ يعني
(ُ)
ً
ت){ىكد }ُٕ :
ض ًح ىك ٍ
ام ىأرىتيوي قىآئ ىمةه فى ى
(ك ٍ
الضحؾ  ،في قكلو تعالى  :ى
الضحؾ ُّ
يدؿ عمى البركز كاالنكشاؼ(ِ) كقاؿ الراغب (( :الضحؾ :

يت مقدمات األسناف الضكاحؾ ،
انبساط الكجو  ...كلظيكر األسناف عنده يس ّْم ٍ
ً
ت){ىكد }ُٕ :
ض ًح ىك ٍ
ام ىأرىتيوي قىآئ ىمةه فى ى
(ك ٍ
كاستعير الضحؾ لمسخرية  ...ى
يف ًم ٍف أ ٍىم ًر
كضحكيا كاف لمتعجب  ،بداللة قكلو تعالى ( :قىاليكٍا أىتى ٍع ىجبً ى
ت)
نا
المٌ ًو){ىكد  }ّٕ :كقكؿ مف قاؿ  :حاضت فميس ذلؾ
ض ًح ىك ٍ
تفسير لقكلو (فى ى
ضحكت بمعنى حاضت  ،كانَّما ذكر
تصكره بعض المفسريف  ،فقاؿ :
كما
َّ
ٍ
تنصيصا لحاليا  ،ك َّ
رت بو ،
ذلؾ
أف ا﵀ تعالى جعؿ ذلؾ أمارة ًلما يب ّْش ٍ
ن
فحاضت في الكقت يليعمىـ َّ
أف حمميا ليس بمنكر ؛ إذ كانت المرأة ما دامت
تحيض َّ
فإنيا تحبؿ))

(ّ)

((كس ّْم ىي انفتاح الفـ بالتبسـ  ،أك
كقاؿ ابف الجكزم :
ي

(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ةش ٞص ٚ ٕ24-ٕ22اٌٛجةٚ ٖٛإٌظةائش ٌٍةذاِغأ ٟص ٖٖٔ
ٔٚض٘ج األع ٓ١الةٓ اٌجٛص ٞص ٗٔ2
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕ٘٘
(ٖ) اٌّفةةةشداح ص ٖٖٓ ٕ٠ٚظةةةش  :عّةةةذث اٌذفةةةاظ ٌٍذٍتةةةٚ ٖ2ٓ-ٖٙ4/ٕ ٟةظةةةائش رٞٚ
اٌذّ١١ض ٖٗٙٔ-ٗٙٓ/
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القيقية ضح نكا  ،كالضحؾ  :خصيصة مف خصائص اإلنساف ال يشاركو

فييا غيره مف الحيكاف غير الناطؽ  ،كقد َّ
حد بعضيـ الضحؾ فقاؿ  :انبساط
(ُ)
طبيعي يعرض لمنفس الناطقة ُّ
يدؿ عمى تأثيرىا بمذيذ))
يج ًع ىؿ الضحؾ في الكجو الثاني يعني الضحؾ بعينو  ،كىك كذلؾ
أينما كرد في كتاب ا﵀  ،كجعمو بغير معناه المعركؼ تحريؼ لداللتو  ،كاذا
ً
أف األكجو
يجعؿ الضحؾ في ىذا الكجو يعني الضحؾ بعينو  ،فيذا يعني ٌ
الستة الباقية ال تعني الضحؾ بعينو  ،فيي إذف أكجو مختمقة  ،اختيمًقت بأربع

طرائؽ :

األكلى كالثانية  :جعؿ المسبَّب بمعاني أسبابيا  ،كجعؿ المفظ بمعاني

ما قيؿ  ،فقد جعؿ الحيرم كالدامغاني الضحؾ في الكجو األكؿ بمعنى
ً
ت){ىكد  }ُٕ :كجعؿ ابف
ض ًح ىك ٍ
ام ىأرىتيوي قىآئ ىمةه فى ى
(ك ٍ
الحيض  ،في قكلو تعالى  :ى
ام ىأرىتيوي
(ك ٍ
الجكزم الضحؾ في الكجو السابع بمعنى الفرح  ،في قكلو تعالى  :ى
ً
ت){ىكد  }ُٕ :ثـ قاؿ (( :أم  :فرحت بالبشرل  ،كقيؿ :
ض ًح ىك ٍ
قىآئ ىمةه فى ى
(ِ)

ىذا ما قالو في النزىة ،

حاضت  ،كقيؿ  :ىك مف الضحؾ المعركؼ))
ت) ثبلثة أقكاؿ :
ض ًح ىك ٍ
كقاؿ في تفسيره (( :كفي قكلو ( :فى ى
أحدىا َّ :
أف الضحؾ ىا ىنا بمعنى التعجب .
كالثاني َّ :
أف معنى ضحكت حاضت .

كالثالث َّ :أنو الضحؾ المعركؼ  ،كىك قكؿ األكثريف .
كفي سبب ضحكيا ستة أقكاؿ :

أحدىا َّ :أنيا ضحكت مف شدة خكؼ إبراىيـ مف أضيافو  ،كقالت :

مف ماذا يخاؼ إبراىيـ  ،كانَّما ىـ ثبلثة  ،كىك في أىمو كغممانو ؟!
كالثاني َّ :أنيا ضحكت مف بشارة المبلئكة إلبراىيـ بالكلد .

(ٔ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٗٔ2
(ٕ) ٔض٘ج األع ٓ١الةٓ اٌجٛصٔ2ٗ ٞ
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كالثالث  :ضحكت مف غفمة قكـ لكط  ،كقرب العذاب منيـ .

عجبا
كالرابع  :ضحكت مف إمساؾ األضياؼ عف األكؿ  ،كقالت  :ن

ألضيافنا نخدميـ بأنفسنا  ،كىـ ال يأكمكف طعامنا .

سركر باألمف ؛ أل َّنيا خافت كخكؼ إبراىيـ .
نا
كالخامس  :ضحكت
كالسادس َّ :أنيا كانت قالت إلبراىيـ  :اضمـ إليؾ ابف أخيؾ لكطنا ؛

َّ
سركر
نا
فمما جاءت المبلئكة بعذابيـ  ،ضحكت
فإنو سينزؿ العذاب بقكمو َّ ،
(ُ)
بمكافقتيا لمصكاب))
فتأمؿ َّ
أف ابف الجكزم ذكر في زاده لمضحؾ في قكلو تعالى :
َّ

ت) ثبلثة أكجو ليس مف بينيا كجو الفرح الذم قاؿ بو في نزىتو ،
ض ًح ىك ٍ
(فى ى
يضاؼ إلى ذلؾ َّأنو بعد أف جعؿ الفرح كجينا لمضحؾ  ،قاؿ (( :أم  :فرحت
بالبشرل  ،كقيؿ  :حاضت  ،كقيؿ  :ىك مف الضحؾ المعركؼ)) فأشار إلى

جعؿ الضحؾ بمعنى الضحؾ المعركؼ بصيغة التضعيؼ كالتقميؿ  :قيؿ ،
ثـ َّ
أكد َّأنو الضحؾ
في حيف قاؿ عنو في تفسيره (( :كىك قكؿ األكثريف)) َّ

دائما ينكر أك يبطؿ في
بعينو عندما ذكر أسبابو الستة  ،كىذا ديدنو َّ ،أنو ن
زاده ما قالو في نزىتو .

كقد تقدـ قكؿ الراغب كمف تبعو (( :كضحكيا كاف لمتعجب  ،بداللة
يف ًم ٍف أ ٍىم ًر المٌ ًو){ىكد  }ّٕ :كقكؿ مف قاؿ :
قكلو تعالى ( :قىاليكٍا أىتى ٍع ىجبً ى
تصكره بعض المفسريف ،
ت) كما
نا
حاضت فميس ذلؾ
َّ
ض ًح ىك ٍ
تفسير لقكلو (فى ى
تنصيصا لحاليا  ،ك َّ
أف ا﵀
ضحكت بمعنى حاضت  ،كاَّنما ذكر ذلؾ
فقاؿ :
ٍ
ن
رت بو  ،فحاضت في الكقت يليعمىـ َّ
أف حمميا
تعالى جعؿ ذلؾ أمارة لًما يب ّْش ٍ
ليس بمنكر ؛ إذ كانت المرأة ما دامت تحيض فإنَّيا تحبؿ)) (ِ ) فيككف
(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٗٔٓٓ/
(ٕ) اٌّفةةةشداح ص ٖٖٓ ٕ٠ٚظةةةش  :عّةةةذث اٌذفةةةاظ ٌٍذٍتةةةٚ ٖ2ٓ-ٖٙ4/ٕ ٟةظةةةائش رٞٚ
اٌذّ١١ض ٖٗٙٔ-ٗٙٓ/
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رت حاضت في الحاؿ  ،كلـ تكف تحيض مف قبؿ
المعنى َّ :أنيا َّ
لما يب ّْش ٍ
كتعجبا ؛ َّ
ألنو كاف عبلمة عمى ػتحقيؽ البشرل
فرحا
ن
فضحكت مف حيضيا ن
ت) اختمؼ أىؿ التأكيؿ في معنى
ض ًح ىك ٍ
قاؿ الطبرم (( :كقكلو ( :فى ى
ضحكت  ،فقاؿ بعضيـ :
ت) كفي السبب الذم مف أجمو
ٍ
ض ًح ىك ٍ
قكلو (فى ى
تعجبا مف َّأنيا كزكجيا إبراىيـ يخدماف ضيفانيـ
ضحكت الضحؾ المعركؼ
ن
بأنفسيما تكرمة ليـ كىـ عف طعاميـ ممسككف ال يأكمكف  ...كقاؿ آخركف :
بؿ ضحكت مف َّ
أف قكـ لكط في غفمة  ،كقد جاءت رسؿ ا﵀ ليبلكيـ ...
الركع  ...كقاؿ
لما رأت بزكجيا إبراىيـ مف َّ
كقاؿ آخركف  :بؿ ضحكت َّ

تعجبا مف أف يككف ليا كلد عمى
رت بإسحاؽ
آخركف  :بؿ ضحكت حيف يب ّْش ٍ
ن
ًك ىبر ّْ
سنيا ّْ ،
كسف زكجيا  ...كقاؿ آخركف  :بؿ معنى (فضحكت) في ىذا

لما
نا
المكضع  :فحاضت  ...كقاؿ آخركف  :بؿ ضحكت
سركر باألمف منيـ َّ
أيضا كما خافيـ إبراىيـ ،
قالكا إلبراىيـ  :ال
ٍ
تخؼ كقد كاف خافيـ  ،كخافتيـ ن
ت في ذلؾ بالصكاب قكؿ ىمف
أمنت
فمما
َّ
ضحكت  ...كأكلى األقكاؿ التي يذ ًك ىر ٍ
ٍ
ٍ
عما قد أحاط بيـ
ت) فعجبت مف غفمة قكـ لكط َّ
ض ًح ىك ٍ
قاؿ  ،معنى قكلو ( :فى ى
(ُ)
مف عذاب ا﵀ كغفمتيـ عنو))
كجع يؿ الضحؾ بمعنى الحيض َّ
رده جميكر المفسريف  ،قاؿ الفراء :
ٍ
(ِ )
ت) حاضت فمـ نسمعو مف ثقة)) كقاؿ ابف قتيبة :
((ك َّ
ض ًح ىك ٍ
أما قكلو (فى ى
ً
ضحكت األرنب  :إذا
ت) قاؿ عكرمة  :حاضت  ،مف قكليـ
ض ًح ىك ٍ
(((فى ى
حاضت  ،كغيره مف المفسريف يجعمو الضحؾ بعينو  ،ككذلؾ ىك في التكراة

أت
 ،كقر ي
يت
ما ىبمى ي

ضحكت في نفسيا  ،كقالت مف بعد
رت بالغبلـ
ٍ
فييا َّ :أنيا حيف يب ّْش ٍ
((فأما مف
أعكد شابَّة  ،كسيدم إبرىيـ قد شاخ))(ّ) كقاؿ الزجاج :
َّ

(ٔ) جّع اٌت١اْ ٕٔ24-2ٙ/
(ٕ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٖٖٔ2/
(ٖ) دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص ٕٕ٘ٓٓٙ-
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ضحكت  :حاضت  ،فميس بشيء)) (ُ )كقاؿ القرطبي (( :كقد أنكر
قاؿ :
ٍ
ضحكت بمعنى حاضت  ،كقاؿ
بعض المغكييف أف يككف في كبلـ العرب
ٍ
الجميكر  :ىك الضحؾ المعركؼ))

(ِ)

كقاؿ الشككاني (( :كالضحؾ ىنا ىك

الضحؾ المعركؼ الذم يككف لمتعجب  ،أك لمسركر  ،كما قالو الجميكر))

(ّ)

فالكجو الذم قالو الحيرم كالدامغاني  ،ىك قكؿ مف عدة أقكاؿ  ،ىذا

رده جميكر
مف جية  ،كىك القكؿ الخامس مف جية أخرل  ،كىك قكؿ ٌ

المفسريف مف جية ثالثة  ،كالتفسير السميـ كاألميف َّ
أف ييفسَّر المفظ بذكر
األقكاؿ التي قالكىا فيو  ،كاختيار أضعفيا  ،كأبعدىا عف الصكاب  ،ثـ تعيينو
كالقطع بو في باب الكجكه يعني التعمد بحجب األقكاؿ األخرل  ،بؿ يعني

االدعاء بعدـ كجكدىا  ،كىذه الطريقة في اختبلؽ الكجكه ال تدخؿ في باب

أيضا في باب الخيانة العممية في التفسير
التحريؼ فحسب  ،بؿ تدخؿ ن
ىذا مف جية كمف جية أخرل فإ ٌف الضحؾ ال يعني الحيض  ،كاٌنما
صحكت بسبب حيضيا  ،كالتحريؼ الحاصؿ ٌأنيـ لـ يجعمكا الضحؾ بمعناه
بؿ بمعنى أحد أسبابو  ،كقد قيؿ في سببو سبعة أقكاؿ منيا حيضيا فباتباع

ىذه الطريقة جاز ألصحاب كتب الكجكه أف يجعؿ سبعة منيـ الضحؾ
بمعنى قكؿ مف ىذه األقكاؿ  ،كلكف ما ىكذا تكرد أىؿ الكجكه اإلبؿ .

أف ابف الجكزم جعؿ الضحؾ في الكجو السابع بمعنى
كقد ٌ
تقدـ ٌ
الفرح  ،كجعمىو الدامغاني في الكجو الرابع بمعنى اإلعجاب في قكلو تعالى :
(ض ً
اح ىكةه ُّم ٍستىٍب ًش ىرةه) كفي التفسير َّأنيا ((ضاحكة مف السركر  ،بما أعطاىا
ى
(ْ)
ا﵀ مف النعيـ كالكرامة))
(ٔ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٖ٘ٔ/
(ٕ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٕ٠ٚ٘ٔ/4ظش  :يذخ اٌمذ٠ش ٌٍشٛوأٙ٘ٓ/ٕ ٟ
(ٖ) يذخ اٌمذ٠ش ٕٙ٘ٓ/
(ٗ) جاِع اٌت١اْ ٖٕٓ٠ٚ 22/ظش  :صاد اٌّغ١ش ٚ ٕٓٙ/2أٔٛاس اٌذٕضٕ22/٘ ً٠
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كجعمو الدامغاني كابف الجكزم في الكجو الخامس بمعنى التعجب ،
في قكلو تعالى (فىتىبسَّـ ض ً
اح نكا ّْمف قى ٍكلًيىا) كاإلنساف ال يضحؾ ٌإال عف سبب
ى ى ى
 ،فمك َّ
فإنيا ال تعني الضحؾ ،
صحت ىذه األكجو كما جاء في التفسير ٌ ،

بؿ ىي أحد أسبابو  ،فجعؿ الضحؾ بمعانييا تحريؼ لداللتو  ،أم َّ :
أف
الم ٌسبَّب بمعناه بؿ بمعنى سببو
التحريؼ الحاصؿ ىك عدـ جعؿ ي
الثالثة  :طريقة المجاز  :جعمكا الضحؾ في الكجو الثالث بمعنى

كف) كالضحؾ يستعار
(ك يكنتيـ ّْم ٍنيي ٍـ تى ٍ
ض ىح يك ى
االستيزاء في قكلو تعالى  :ى
لمسخرية كاالستيزاء (ُ) فالضحؾ ىنا لفظ مستعار  ،أم  :ىك لفظ مجازم ،
فيككف المراد جعؿ االستيزاء بمعنى الضحؾ  ،ال جعؿ الضحؾ بمعنى

االستيزاء  ،كالتحريؼ الحاصؿ الذم قد يككف خفيِّا غير ظاىر  ،ىك َّأنيـ

قمبكا المعنى في باب المجاز  ،ذلؾ بجعؿ المجاز بمعنى الحقيقة  ،كالمراد

كي ُّ
أيضا مف اليدـ في المغة الخمط بينيما
عد ن
جعؿ الحقيقة بمعنى المجاز  ،ي
الرابعة  :جعؿ المفظ بمعنى لفظ آخر مجاكر لو في السياؽ  :فقد

جعؿ ابف الجكزم الضحؾ في الكجو السادس بمعنى اإلشراؽ في قكلو
تعالى ( :كجكه يكمئًوذ ُّمس ًفرةه {ّٖ} ض ً
اح ىكةه ُّم ٍستىٍب ًش ىرةه){عبس  )ِ(}ّٗ :ىذا
ى
ٍى
ي ي ه ىٍ ى
ىك المعنى الذم عيَّنو لمضحؾ في النزىة ٌ ،إال َّأنو قاؿ في تفسيره (( :قكلو :
(كجكه يكمئًوذ ُّمس ًفرةه) أم  :مضيئة (ض ً
(م ٍستىٍب ًش ىرةه) أم فرحة
اح ىكةه) لسركرىا ُّ
ى
ٍى
ي ي ه ىٍ ى
)
ّ
(
(م ٍس ًف ىرةه) كما
بما ناليا مف كرامة ا﵀ عز كجؿ)) فيككف اإلشراؽ ىك معنى ُّ
جاء في الزاد  ،ال معنى (ض ً
اح ىكةه) كما جاء في النزىة  ،فالمراد مف الضحؾ
ى
الضحؾ بعينو  ،كجعمو بمعنى اإلشراؽ تحريؼ لداللتو .

(ٔ) ٕ٠ظةةش  :اٌّفةةشداح ص ٖٖٓ ٕ٠ٚظةةش  :عّةةذث اٌذفةةاظ ٌٍذٍتةةٚ ٖ2ٓ-ٖٙ4/ٕ ٟةظةةائش
ر ٞٚاٌذّ١١ض ٖٗٙٔ-ٗٙٓ/
(ٕ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٗٔ2
(ٖ) صاد اٌّغ١ش ٕٓٙ/2
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((الغـ في القرآف الكريـ عمى كجييف :
الغـ  :قاؿ ابف الجكزم :
ُّ
ُّ -ٛ
الغـ نفسو  ،كمنو قكلو تعالى ( :فىأىثى ىاب يك ٍـ يغ َّمان بً ىغ ٍّـ){آؿ
أحدىما ٌ :
عمراف }ُّٓ:
اؾ ًم ىف
َّي ىن ى
ت ىن ٍف نسا فىىنج ٍ
(كقىتىٍم ى
كالثاني  :القتؿ  ،كمنو قكلو تعالى  :ى
(ُ)
اٍل ىغ ّْـ){طو ))}َْ :
قاؿ ابف فارس (( :الغيف كالميـ أصؿ صحيح ُّ
يدؿ عمى تغطية
أغمو  ،أم  :غطيتوَََكمف الباب الغماـ
غممت
كاطباؽ  ،تقكؿ :
الشيء ُّ
ي
ى
القمب
غما  ،كىك شيء يغشى
كغمو
األمر ِّ
ى
جمع غمامة  ،كقياسو كاضحَََ ٌ
ي

معركؼ))

(ِ )

الغـ  :معنى ينقبض القمب معو كيككف
كقاؿ العسكرم (( :ك ُّ

َّ
أكيتكى يمو))
لكقكع ضرر قد كاف  ،أك تكقع ضرر يككف ،

(ّ)

كقاؿ الراغب :

(ْ)
الغـ :
الغـ ستر الشيء  ،كمنو الغماـ لككنو نا
ساتر لضكء الشمس)) ((ك ُّ
((ك ُّ
الغـ في األصؿ ستر ّْ
كؿ
يغـ القمب  ،أم  :يستره كيغشيو  ،ك ُّ
الحزف الذم ٌ

شيء))

(ٓ )

الغمة  :الكرب))
الغـ ك َّ
((ك ُّ

((الغـ  :حزف يغطي عمى القمب)
ُّ

(ٔ )

(ٕ)

عرؼ ابف الجكزم نفسو :
كقد َّ

الغـ في الكجو الثاني بمعنى القتؿ في قكلو
جعؿ ابف الجكزم ٌ
اؾ ًم ىف اٍل ىغ ّْـ) قاؿ الكاحدم في تفسيره :
َّي ىن ى
ت ىن ٍف نسا فىىنج ٍ
(كقىتىٍم ى
تعالى  :ى

(ٔ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٕٕٕٔٔٔ-
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٙ4
(ٖ) اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص ٔ42
(ٗ) اٌّفشداح ص ٖ24
(٘) عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٔ2ٗ/ٖ ٟ
(ٌ )ٙغاْ اٌعشا ٔٔ22/
(ٔ )2ض٘ج األع ٓ١ص ٕٔٔ
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غـ مخافة أف تيقتىؿ بو))
اؾ ًم ىف اٍل ىغ ّْـ) مف ّْ
َّي ىن ى
(((فىىنج ٍ
((اغتـ بسبب القتؿ خكفنا مف عقاب ا﵀ كمف اقتصاص فرعكف)) (ِ)كقاؿ
َّ
َّي ىن ى ً
الغـ الحاصؿ معؾ مف قتمو خكفنا مف
الشككاني ((( :فىىنج ٍ
اؾ م ىف اٍل ىغ ّْـ) أم ٌ :
الغـ ىك القتؿ  ،كما
معا  ،كقيؿ ُّ :
العقكبة األخركية أك الدنيكية أك منيما ن
(ُ )

كقاؿ الزمخشرم :

(ّ)
الغـ في النزىة بمعنى القتؿ في
أبعد ىذا !)) كابف الجكزم نفسو الذم جعؿ ٌ
فسره في الزاد بقكلو :
اؾ ًم ىف اٍل ىغ ّْـ) َّ
َّي ىن ى
ت ىن ٍف نسا فىىنج ٍ
(كقىتىٍم ى
في قكلو تعالى  :ى

(ْ)
فالغـ ال يعنى القتؿ بؿ يعني الحزف
مغمكما مخافة أف ييقتىؿ بو))
((ككاف
ُّ
ن
الحاصؿ منو  ،فتككف العبلقة بينيما عبلقة المسبَّب بسببو  ،فالغـ ال يككف

ٌإال لسبب كسببو ىنا قتمو القبطي  ،كلك أردنا أف نتبع ىذه الطريقة التي اتبعيا

ت ىن ٍف نسا
ابف الجكزم في اختبلؽ كجو القتؿ ّْ
(كقىتىٍم ى
لمغـ في قكلو تعالى  :ى
ثانيا  ،فنجعمو
اؾ ًم ىف اٍل ىغ ّْـ) ألمكف بيذه الطريقة أف نختمؽ ّْ
َّي ىن ى
فىىنج ٍ
لمغـ كجينا ن
ً
اسا){آؿ
بمعنى الخكؼ في قكلو تعالى ( :ثيَّـ أ ى
ىم ىنةن ُّن ىع ن
ىنز ىؿ ىعمىٍي يكـ ّْمف ىب ٍعد اٍل ىغ ّْـ أ ى
عمراف  }ُْٓ :كألمكف أف نجعمو بتقدير  :ثـ أنزؿ عميكـ مف بعد الخكؼ
أمنة  ،كألمكف أف نختمؽ لو كجينا ثالثنا
تعالى في يكنس عميو السبلـ حيف نجاه

فنجعمو بمعنى الظممات في قكلو
َّي ىناهي ًم ىف
(كىنج ٍ
مف بطف الحكت  :ى
َّي ىناهي ًم ىف
(كىنج ٍ
ابف الجكزم فسَّر  :ى

اٍل ىغ ّْـ){األنبياء  }ٖٖ :كالجدير بالذكر َّ
أف
(ٓ)
فالغـ ال يككف ٌإال عف سبب  ،كأسباب
اٍل ىغ ّْـ) ((أم  :نجيناه مف الظممات))
ُّ
الغـ كثيرة ال ُّ
تعد كال تحصى  ،فمك جعمناه بمعاني أسبابو ألمكف
كأسباب ّْ
كجكىا ال ُّ
الغـ بمعنى القتؿ
لمغـ في المغة
أف نجعؿ ّْ
ن
تعد كال تحصى  ،فجعؿ ٌ

(ٔ) اٌٛع١ط ٖٕٓٙ/
(ٕ) اٌىشاف ٖٕٙ/
(ٖ) يذخ اٌمذ٠ش ٖٕٗ٘/
(ٗ) صاد اٌّغ١ش ٕٕ٘ٔ/
(٘) صاد اٌّغ١ش ٕ٘2ٕ/
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 ،أك الخكؼ  ،أك الظممات تحريؼ لداللتو ؛ ألنَّو مف التحريؼ عدـ جعؿ

المسبَّب بمعناه بؿ بمعنى سببو
ى
-ٜالنجاة  :ذكر الدامغاني كابف الجكزم َّ
أف النجاة في القرآف عمى
أربعة أكجو :

(كًا ٍذ
الكجو األكؿ  :الخبلص مف العقكبة أك الضرر  ،كقكلو تعالى  :ى
َّي ىنا يكـ ّْم ٍف ً
آؿ ًف ٍرىع ٍك ىف){البقرة }ْٗ :
ىنج ٍ
كالكجو الثاني  :السبلمة مف اليبلؾ  ،كقكلو تعالى ( :ثيَّـ ين ىنجّْي ير يسمىىنا
ً
ًَّ
يف){يكنس }َُّ :
آمينكٍا ىك ىذلً ىؾ ىحقِّا ىعمى ٍي ىنا ين ً
نج اٍل يم ٍؤ ًمن ى
ىكالذ ى
يف ى

كالكجو الثالث  :النجاة مف النجكة  ،كما فاؿ الدامغاني  ،أك االرتفاع
 ،كما قاؿ ابف الجكزم  ،كقكلو تعالى ( :فىاٍليكـ ين ىنج ى ً ً
كف لً ىم ٍف
ّْيؾ بًىب ىدن ىؾ لتى يك ى
ىٍ ى
ً
ً
الن ً
ير ّْم ىف َّ
كف){يكنس  }ِٗ :أم  :نرفعؾ
ىخٍمفى ىؾ ىآيةن ىكًا َّف ىكثً نا
اس ىع ٍف ىآيات ىنا لى ىغافمي ى
عمى أعمى البحر

(كىيا قى ٍكًـ ىما لًي أ ٍىد يعك يك ٍـ إًلىى
كالكجو الرابع  :التكحيد  ،كقكلو تعالى  :ى
(ُ)
كننًي إًلىى َّ
َّ
الن ًار){غافر }ُْ :
الن ىج ًاة ىكتى ٍد يع ى
الشر نجاةَََكالنجاة  :النجكة مف األرض  ،أم :
((نجا فبلف مف ّْ
االرتفاع  ،ال يعمكه الماء))

(ِ)

ك((النجاة  :الخبلص مف المكركه))

(ّ)

((كأصؿ

النجاء االنفصاؿ مف الشيء  ،كمنو نجا فبلف مف فبلف  ،كأنجيتو

عما حكلو ،
كنجَّيتوَََكالنجكة كالنجاة  :المكاف المرتفع المنفصؿ بارتفاعو َّ

(ٔ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٔٚ ٖٗ2ض٘ج األع ٓ١الةٓ اٌجٛص ٞصٕٕ2
(ٕ) اٌعٌٍ ٓ١خٍ ً١ص ٕٗٗ٠ٚ 4ظش  :دٙز٠ب اٌٍغج ٌؤلص٘شِٚ ٖ٘ٓ2/ٗ ٞما١٠ظ اٌٍغةج الةةٓ
ياسط ص 222
(ٖ) اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص ٕٖ2
913

ناجيا مف السيؿ  ،كنجَّيتو  :تركتو بنجكة  ،كعمى ىذا
كس ّْم ىي لككنو ن
كقيؿ  :ي
(ُ)
ّْيؾ بًىب ىدنً ىؾ)))
قكلو تعالى ( :فىاٍل ىي ٍكىـ ين ىنج ى

جعؿ الدامغاني كابف الجكزم النجاة في الكجو الثالث بمعنى المكاف
المرتفع في قكلو تعالى ( :فىاٍليكـ ين ىن ّْج ى ً ً
ير
كف لً ىم ٍف ىخٍمفى ىؾ ىآيةن ىكًا َّف ىكثً نا
يؾ بًىب ىدن ىؾ لتى يك ى
ىٍ ى
ً
ً
الن ً
ّْم ىف َّ
عرفو أىؿ
كف) كىذا ىك معنى النجاة بعينو كما َّ
اس ىع ٍف ىآيات ىنا لى ىغافمي ى

المغة

كقد اختمقا األكجو الثبلثة الباقية بطريقتيف :

المسبب بمعنى سببو
األكلى  :جعؿ
ٌ
(كىيا
كجعمكا النجاة في الكجو الرابع بمعنى التكحيد في قكلو تعالى  :ى
كننًي إًلىى َّ
الن ًار) قاؿ الطبرم في تفسير
قى ٍكًـ ىما لًي أ ٍىد يعك يك ٍـ إًلىى النَّ ىج ًاة ىكتى ٍد يع ى
مخبر عف قيؿ ىذا المؤمف لقكمو مف الكفرة :
نا
ىذه اآلية (( :يقكؿ تعالى ذكره
(ما ًلي أ ٍىد يعك يك ٍـ إًلىى َّ
الن ىج ًاة) مف عذاب ا﵀ كعقكبتو باإليماف بو  ،كاتباع
ى
كننًي إًلىى َّ
الن ًار)
(كتى ٍد يع ى
رسكلو مكسى  ،كتصديقو فيما جاءكـ بو مف عند ربو ى
يقكؿ  :كتدعكنني إلى عمؿ أىؿ النار  ،كبنحك الذم قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ

التأكيؿ))

(ِ)

كقاؿ ابف عطية (( :كالدعاء إلى طاعة ا﵀ كعبادتو كتكحيده ىك

اقتضابا  ،ككذلؾ
اختصار ك
نا
الدعاء إلى سبب النجاة  ،فجعمو دعاء إلى النجاة
ن
دعاؤىـ إياه إلى الكفر كاتباع دينيـ  ،ىك دعاء إلى سبب النار  ،فجعمو
( ّ)

فيذا ىك تفسير النجاة في اآلية فأيف ىك مف

اختصارا))
دعاء إلى النار
ن
أف الحجة التي استدؿ بيا أصحاب كتب الكجكه
معنى التكحيد ؟ كقد تقدـ ى
عمى صحة الكجو الذم ينسبكنو إلى المفظ ىك جكاز أف يقع مكقعو كيؤدم

يصح أف يككف التقدير :
معناه  ،كىذا الكجو ىنا ال يصح فيو ذلؾ ؛ ألنَّو ال
ٌ
(ٔ) اٌّفشداح ص ٘ٓ٘٘ٓٙ-
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٕٕٗ٠ٚ 24/ظش  :اٌٛع١ط ٗٔٗ/
(ٖ) اٌّذشس اٌٛج١ض ٗ٘ٙٔ/
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فإف
كما لي أدعككـ إلى التكحيد مف النار  ،ىذا مف جية كمف جية أخرل ٌ
التكحيد لك أريد أف يككف لو مكضع في اآلية لكاف تقديرىا  :ما لي أدعككـ
إلى النجاة بتكحيد ا﵀  ،كتدعكنني إلى النار باإلشراؾ بو  ،فالكجو الذم قالكا

ُّ
يصح َّ ،
ألف التكحيد سبب النجاة  ،كالنجاة مسببَّة عنو  ،فمف التحريؼ
بو ال

الداللي جعؿ المسبَّب بمعنى سببو  ،كما َّ
أف في ذلؾ خمطنا بيف األسباب
كمسبَّباتيا ؛ لذلؾ كاف ىذا الكجو غير متسؽ مع سياؽ اآلية ؛ كأكبر دليؿ

عمى ذلؾ َّ
أف ابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة جعؿ النجاة بمعنى التكحيد
كننًي إًلىى َّ
(كىيا قى ٍكًـ ىما لًي أ ٍىد يعك يك ٍـ إًلىى َّ
الن ًار) قاؿ
الن ىج ًاة ىكتى ٍد يع ى
في قكلو تعالى  :ى
في تفسيره (( :كمعنى اآلية  :أخبركني كيؼ الحاؿ  ،أدعككـ إلى النجاة مف
النار باإليماف  ،كتدعكنني إلى النار))

(ُ)

كتأمؿ َّ
أف ابف الجكزم الذم جعؿ
َّ

النجاة بمعنى التكحيد في النزىة  ،لـ يجعمو بمعناه في تفسيره  ،بؿ جعمو

كتأمؿ مرة أخرل  ،أنَّو جعؿ سبب النجاة في النزىة التكحيد ،
المسبَّب عنو َّ ،
كجعمو في تفسيره اإليماف  ،كقد جعمو الطبرم اإليماف با﵀  ،كاتباع رسكلو ،

كالتصديؽ بما جاء بو مف عند ا﵀

الثانية  :الترادؼ  :فقد جعؿ الدامغاني كابف الجكزم النجاة في الكجو

َّي ىنا يكـ
(كًا ٍذ ىنج ٍ
األكؿ بمعنى الخبلص مف العقكبة أك الضرر في قكلو تعالى  :ى
ّْم ٍف ً
آؿ ًف ٍرىع ٍك ىف) كأىؿ التفسير  ،كما كجدتييـ  ،إذا كجدكا المفظ القرآني معركفنا
(كًا ٍذ
معناه أبقكه عمى بابو كلفظو  ،قاؿ الطبرم َّ :
((أما تأكيؿ قكلو تعالى  :ى

َّي ىنا يكـ) َّ
أنعمت عميكـ  ،كاذكركا إنعامنا
فكأنو قاؿ  :اذكركا نعمتي التي
ي
ىنج ٍ
عميكـ إذ نجيناكـ مف آؿ فرعكف بإنجائنا لكـ منيـ)) (ِ ) كقاؿ الزجاج :
َّي ىنا يكـ ّْم ٍف ً
آؿ ًف ٍرىع ٍك ىف) مكضع إذ نصب َّ ،
كأنو
(كًا ٍذ ىنج ٍ
((كقكلو عز كجؿ  :ى
(ٔ) صاد اٌّغ١ش 2ٕ/2
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٖٔٔٓ/
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قاؿ  :كاذكركا إذ نجيناكـ مف آؿ فرعكف)) (ُ)كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف
في النزىة جعؿ النجاة بمعنى الخبلص مف الضرر قاؿ في تفسيره ((تقديره :

كاذكركا إذ نجيناكـ))

(ِ )

عرفو أىؿ
كاذا فسَّركه فسَّركه بما يرادفو  ،أك كما َّ
(ّ )

َّي ىنا يكـ) يعني  :أنقذناكـ))
(كًا ٍذ ىنج ٍ
المغة  ،قاؿ مقاتؿ (( :فقاؿ سبحانو  :ى
كقاؿ الكاحدم في تفسير اآلية نفسيا (( :التنجية  :الخبلص مف مكركه كشدة

(ْ )
َّي ىنا يكـ) ألقيناكـ في نجكة
(نج ٍ
 ،كمثمو اإلنجاء)) كقاؿ القرطبي (( :كمعنى ى
ناجيا ،
مف األرض  ،كىي ما ارتفع منيا  ،ىذا ىك األصؿ ّْ ،
سمي كؿ فائز ن

فالناجي مف خرج مف ضيؽ إلى سعة))(ٓ)كال بأس في تفسير المفظ بما يرادفو

في كتب التفسير َّ ،
ألف المراد منو إيضاح المفظ  ،كعدـ تعيينو بمعنى مرادؼ
مف دكف غيره  ،لكف عند جعؿ المرادؼ لمفظ كجينا لو فيذا يعني تعيينو
كالقطع بو  ،ىذا مف جية كمف جية أخرل َّ
فإف الخبلص ال يعني النجاة بؿ
صرح بو ابف الجكزم نفسو قبؿ أف يجعؿ النجاة
ىك قريب منو  ،كىذا ما َّ

باألكجو المذككرة  ،فقاؿ (( :باب النجاة  ،النجاة  ،كالخبلص  ،كالسبلمة
(ٔ)
يقر
فبلنا أنجيو إذا خمَّصتىو مف ّْ
َّيت ن
متقارب  ،يقاؿ  :نج ي
شر كقع فيو)) فيك ٌ
َّ
بأف بينيما فرقنا في المعنى  ،كىذا ما بيَّنو أىؿ المغة  ،قاؿ الخميؿ (( :خمص
ثـ نجا كسمـَََكخمَّصتيو  :نحيتو مف ّْ
كؿ
الشيء
خمكصا إذا كاف قد نشب َّ
ن
تخميصا  ،كتخمَّصتيو كما يتخمَّص الغزؿ إذا التبس)) (ٕ) ((كنشب
شيء ينشب
ن
(ٔ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٔٔٔ4-ٔٔ2/
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٔٙٙ/
(ٖ) دفغ١ش ِمادً ٔٗٙ/
(ٗ) اٌٛع١ط ٖٔٔٗ/
(٘) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٕٔ٠ٚ ٕ42/ظش  :يذخ اٌمذ٠ش ٌٍشٛوأٖٔٓ/ٔ ٟ
(ٔ )ٙض٘ج األع ٓ١صٕٕ2
( )2اٌع ٓ١صٕٔ٠ٚ ٕٙظش ٌ :غاْ اٌعشا ٕ٘ٔ٘/
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(ُ )

كقاؿ ابف فارس :

الصيد في الحبالة))
الشيء في الشيء  ،كما ينشب
ي
احد مطرد  ،كىك تنقية الشيء كتيذيبو ،
((الخاء كالصاد كالبلـ أصؿ ك ه
يقكلكف  :خمَّصتو مف كذا)) (ِ) أم  :مما عمؽ بو  ،كقاؿ العسكرم (( :النجاة
((أف الفرؽ بيف النجاة كالتخمص َّ
ىي الخبلص مف المكركه)) كذكر َّ :
أف

التخمص يككف مف تعقيد  ،كاف لـ يكف أذل  ،كالنجاة ال تككف ٌإال مف أذل ،
(ّ)
ناجيا إالَّ مما يخاؼ))
كال يقاؿ لمف ال خكؼ عميو  :نجا ؛ ألنَّو ال يككف ن
فبيف النجاة كالخبلص الفرؽ المعنكم المذككر فجعميا في باب الكجكه بمعناه
تحريؼ لداللتيا

كجعبل النجاة في الكجو الثاني بمعنى السبلمة مف اليبلؾ في قكلو
ً
ًَّ
يف) كالسبلمة
آمينكٍا ىك ىذلً ىؾ ىحقِّا ىعمى ٍي ىنا ين ً
نج اٍل يم ٍؤ ًمن ى
تعالى ( :ثيَّـ ين ىنجّْي ير يسمىىنا ىكالذ ى
يف ى
غير النجاة  ،قاؿ ابف فارس (( :السيف كالبلـ كالميـ معظـ بابو مف الصحة

كالعافية  ،فالسبلمة أف يسمـ اإلنساف مف العاىة كاألذل  ،قاؿ أىؿ العمـ :
ا﵀ َّ
جؿ ثناؤه ىك السبلـ لسبلمتو مما يمحؽ المخمكقيف مف العيب كالنقص
كالفناء)) (ْ) فالفرؽ كاضح بيف النجاة كالسبلمة  ،كالمراد مف النجاة في قكلو
ً
ًَّ
يف) النجاة
آمينكٍا ىك ىذلً ىؾ ىحقِّا ىعمى ٍي ىنا ين ً
نج اٍل يم ٍؤ ًمن ى
تعالى ( :ثيَّـ ين ىن ّْجي ير يسمىىنا ىكالذ ى
يف ى
بعينيا ال السبلمة  ،لذلؾ استعمؿ أىؿ التفسير المصطمح األكؿ مف دكف
الثاني  ،قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية (( :يقكؿ تعالى ذكره  :قؿ يا محمد

ليؤالء المشركيف مف قكمؾ مثؿ أياـ الذيف خمكا مف قبمكـ مف األمـ السابقة

الذيف ىمككا بعذاب ا﵀ َّ ،
فإف ذلؾ إذا جاء لـ ييمؾ بو سكاىـ كمف كاف مثؿ
محمدا كمف آمف بو
الذم ىـ عميو مف تكذيبؾ  ،ثـ ننجي ىناؾ رسكلنا
ن
(ٔ) اٌع ٓ١ص 4٘4
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕٙٙ
(ٖ) اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص ٕٖ2
(ٗ) ِما١٠ظ اٌٍغج صٕٔٗ
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َّ
كصدقو كاتبعو عمى دينو  ،كما فعمنا قبؿ ذلؾ برسمنا الذيف أىمكنا أمميـ

فأنجيناىـ كمف آمف بو معيـ مف عذابنا حيف َّ
حؽ عمى أمميـ))

(ُ )

كقاؿ

الزجاج (( :كننجي :أم  :إذا أيىمكت قرية أنجى ا﵀ األنبياء كالمؤمنيف مما
(ِ)
ًَّ
آمينكٍا) ىذا إخبار
ينزؿ بأىميا)) كقاؿ الكاحدم ((( :ثيَّـ ين ىنجّْي ير يسمىىنا ىكالذ ى
يف ى
عما
عما كاف ا﵀ يفعؿ باألمـ الماضية مف إنجاء الرسؿ كالمصدقيف ليـ َّ
َّ
ً
نج
(ن ً
اجبا عمينا ي
(حقِّا ىعمىٍي ىنا) ك ن
يعذب بو مف كفر  ( ،ىك ىذل ىؾ) مثؿ ذلؾ اإلنجاء ى
ً
يف) بمحمد مف عذابي)) (ّ ) كقاؿ ابف عطية (( :كقكلو تعالى ( :ثيَّـ
اٍل يم ٍؤ ًمن ى

لما كاف العذاب لـ تحصر مدتو  ،ككاف النبي كالمؤمنكف بيف
ين ىنجّْي ير يسمىىنا) َّ
( ْ)
أظير الكفرة كقع التصريح َّ
بأف عادة ا﵀ سمفت بإنجاء رسمو كمتبعييـ))
َّ
((كأنو قيؿ  :نيمؾ األمـ ثـ ننجي رسمنا كمف آمف
كقاؿ البيضاكم :

محمدا كصحبو حيف نيمؾ المشركيف))
بيـَََكذلؾ ننجي
ن
السبلمة فجعميا بمعناىا تحريؼ لداللتيا

(ٓ)

فالنجاة غير

ِٓٔ -
الو ْرد  :ذكر الدامغاني كابف الجػكزم َّ
أف ال ًػكرد فػي القػرآف الكػريـ
كرد عمى خمسة أكجو :
ى
َّارةه فىأ ٍىر ىسميكٍا
(ك ىج ٍ
اءت ىسي ى
الكجو األكؿ  :الطمب  ،كقكلو تعالى  :ى

ىك ًارىد يى ٍـ فىأ ٍىدلىى ىدٍل ىكهي){يكسؼ  }ُٗ :كالمعنى  :فأرسمكا طالبيـ
(كلى َّما ىكىرىد ىماء
كالكجو الثاني  :الكرد يعني البمكغ  ،كقكلو تعالى  :ى
ىم ٍد ىي ىف){القصص  }ِّ :أم  :بمغ ماء مديف

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕٕٔٔٓ/
(ٕ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٖٖٓ/
(ٖ) اٌٛع١ط ٖ٘ٙٔ/
(ٗ) اٌّذشس اٌٛج١ض ٖٔٗٙ/
(٘) أٔٛاس اٌذٕضٕٔ٘/ٖ ً٠
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كؽ
(كىن يس ي
الكجو الثالث  :الكرد يعني العطاش  ،كقكلو تعالى  :ى
يف إًلىى ىجيىنَّ ىـ ًكٍرندا){مريـ  }ٖٔ :أم  :نسكقيـ عطا نشا
اٍل يم ٍج ًرًم ى

كالكجو الرابع  :الكركد الممر كالحضكر  ،كقكلو تعالى  ( :ىكًاف ّْمن يك ٍـ
ّْؾ حتٍما َّم ٍق ً
ضيِّا){مريـ }ُٕ :
إًال ىك ًاريد ىىا ىك ى
اف ىعمىى ىرب ى ى ن

(ي ٍق يد يـ قى ٍك ىموي
كالكجو الخامس  :الكركد يعني الدخكؿ  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
ام ًة فىأ ٍىكىرىد يى يـ َّ
كد){ىكد  }ٖٗ :يعني  :أدخميـ
الن ىار ىكبًٍئ ىس اٍل ًكٍريد اٍل ىم ٍكير ي
ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
(ُ)
النار
الكرد يعني ً
ً
أما األكجو
الكرد بعينو  ،أينما كرد في كتاب ا﵀ ٌ ،
المذككرة فمختمقة بطريقتيف :
األكلى  :طريقة الترادؼ  ،فالطمب  ،كالبمكغ  ،كالممر كالحضكر ،

كالدخكؿ  ،كما جاء في الكجو األكؿ  ،كالثاني  ،كالرابع  ،كالخامس  ،معاف

قريبة مف الكركد  ،كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال

في باب الكجكه  ،كالتحريؼ الحاصؿ ىك عدـ جعؿ ً
الكرد  ،أك الكركد بمعناه
بؿ بمعاني مرادفاتو .

الثانية  :جعؿ المسبَّب بمعنى سببو  ،فقد جعؿ الدامغاني كابف

الجكزم ً
الكٍرد

كؽ
(كىن يس ي
في الكجو الثالث بمعنى العطاش في قكلو تعالى  :ى
ىجيىنَّ ىـ ًكٍرندا){مريـ  }ٖٔ :أم  :نسكقيـ عطا نشا .

يف إًلىى
اٍل يم ٍج ًرًم ى
الكرد  :كقت يكـ ً
قاؿ الخميؿ (( :ك ً
الكرد بيف الظمئيف  ،كىك

يف إًلىى ىجيىَّن ىـ ًكٍرندا){مريـ  }ٖٔ :هيفسَّر
(كىن يس ي
كؽ اٍل يم ٍج ًرًم ى
كقتاف...كقكلو تعالى  :ى
ردا)) (ِ ) ك((قاؿ
ردا ًك ن
ىعطاشى  ،معناه  :كما تساؽ اإلبؿ يكـ كقتيا ًك ن
ً
الكريد :
األزىرم  :مشاة عطا نشا  ،كاإلبؿ التي ترد الماء  ،كقاؿ ابف عرفة ٍ :

(ٔ) ٕ٠ظش اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٗٔٚ ٗٙض٘ج األع ٓ١الةٓ اٌجٛص ٞص ٕ4ٙ
(ٕ) اٌع ٓ١ص ٘ٗٓٔ
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ردا لطمبيـ كركد الماء))
القكـ يردكف
الماء  ،فسمي العطاش ًك ن
ى
حر العطش  ،كيذىب
يعني الكارد الذم يرد إلى الماء َّ ،إنما يرده ليطفئ َّ
(ُ)

ألف ً
َّ
الكرد

ظمأه  ،أم َّ :إنما يراد مف الكرد لتسكيف العطش كتبريد األكباد  ،كالنار

ضده (ِ) فقد يشبّْو سكقيـ إلى جينـ بكركد اإلبؿ لمماء لبلرتكاء  ،أم َّ :
أف
ٌ
الكركد دافعو كسببو العطش  ،كىذا يدخؿ ضمف المجاز المرسؿ  ،كىك ما

كاف مف غير طريؽ التشبيو  ،كعبلقاتو أنكاع  ،منيا عبلقة السببية  ،كىك
سببا كمؤثّْنار في شيء آخر نحك  :رعت الماشية
ككف الشيء المنقكؿ عنو ن
سمى
فسمى
المسبَّب باسـ السبب  ،أم َّ :
ب َّ ،
الع ٍش ى
ى
المطر  ،أم  :رعت ي
الم ىسبَّبيَّة  ،كىك تسمية السبب باسـ
العشب باسـ المطر  ،كمف ذلؾ عبلقة ي
شبا  ،أم  :تسمية الماء باسـ العشب ،
الم ىسبَّب  ،نحك  :أمطرت السماء يع ن
ى
سمى
يف إًلىى ىجيىنَّ ىـ ًكٍرندا) حيث َّ
(كىن يس ي
كؽ اٍل يم ٍج ًرًم ى
كمف ىذا قكلو تعالى  :ى

العطاش باسـ الكرد  ،فالعبلقة مسبَّبيَّة  ،فالكرد ىنا باؽ عمى معناه  ،كجعمو

بمعنى العطاش يككف مف تسمية المسبَّب باسـ سببو ُّ ،
كيعد ىذا مف التحريؼ

كي ُّ
عد
المسبَّب بمعناه بؿ بمعنى سببو  ،ي
 ،كالزيغ في التأكيؿ  ،كىك عدـ جعؿ ى
أيضا مف اليدـ في لغة القرآف الكريـ الخمط في الداللة بيف األسباب
ن
الم ىسبَّبات .
كي
الطريقة السادسة عشرة  :جعؿ الجمع بمعاني المفرد
مف أمثمتيا ما جاء مف كجكه األلفاظ اآلتية :

ٔ-أوتوا العمـ  :قاؿ الحيرم (( :أكتكا العمـ  ،عمى خمسة أكجو :
ً
ً
أحدىا  :المبلئكة  ،كقكلو تعالى ( :قى ى ًَّ
م
اؿ الذ ى
يف أيكتيكٍا اٍلعٍم ىـ إً َّف اٍلخ ٍز ى
ً
يف){النحؿ }ِٕ :
ُّكء ىعمىى اٍل ىكاف ًر ى
اٍل ىي ٍكىـ ىكاٍلس ى
(ٔ) عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٖٓٔ/ٗ ٟ
(ٕ) ٕ٠ظش  :اٌىشاف ٌٍضِخششٚ ٗٔٓ/ٕ ٞيذخ اٌمذ٠ش ٌٍشٛوأٙٙٙ/ٕ ٟ
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ًَّ
يف أيكتيكا اٍل ًعٍم ىـ
(كقىا ىؿ الذ ى
الثاني  :األنبياء  ،كقكلو تعالى  :ى
اف){النحؿ  }ٓٔ :كقيؿ عف المبلئكة
األيم ى
ىك ى
الثالث  :يكشع بف النكف  ،كقكلو تعالى ( :كقى ى ًَّ
يف أيكتيكا اٍل ًعٍم ىـ
اؿ الذ ى
ى
َّ ً
ّْ
آم ىف){القصص }َٖ :
ىكٍيمى يك ٍـ ثىىك ي
اب المو ىخ ٍيهر ل ىم ٍف ى
ًًَّ
يف أيكتيكا اٍل ًعٍم ىـ
الرابع  :عبد ا﵀ بف مسعكد  ،كقكلو تعالى ( :قىاليكا لمذ ى
اؿ آنًفنا){محمد }ُٔ :
ىما ىذا قى ى
ًَّ
يف أيكتيكٍا اٍل ًعٍم ىـ
الخامس  :عبد ا﵀ بف سبلـ  ،كقكلو تعالى ( :إً َّف الذ ى
(ُ)
ً
ً ًً
كف لًؤلى ٍذقى ً
َّدا){اإلسراء ))}َُٕ :
اف يسج ن
مف قىٍبمو إً ىذا يي ٍتمىى ىعمى ٍي ًي ٍـ ىيخ ُّر ى
ليس المراد كما فعؿ الحيرم تسمية (أكتكا العمـ) ككصفيـ باألكجو
ألف قكلو ( :أيكتيكٍا اٍل ًعٍم ىـ) صفة
المذككرة  ،بؿ المراد تسميتيا ككصفيا بيـ ؛ ٌ
عامة تنطبؽ عمى ك ٌؿ مف آتاه ا﵀ العمـ ؛ فيي إذف أكجو مختمىقة بطريقة

الدراسة المعككسة

جعؿ الحيرم لفظ (أكتكا العمـ) في الكجو األكؿ بمعنى المبلئكة في
ً
ً
ً
قكلو تعالى ( :قى ى ًَّ
يف)
ُّكء ىعمىى اٍل ىكاف ًر ى
اؿ الذ ى
م اٍل ىي ٍكىـ ىكاٍلس ى
يف أيكتيكٍا اٍلعٍم ىـ إً َّف اٍلخ ٍز ى
أف في قكلو تعالى ( :قى ى ًَّ
كقكلو ( :أيكتيكٍا اٍل ًعٍم ىـ) كقد جاء في التفسير َّ
يف
اؿ الذ ى
أيكتيكٍا اٍل ًعٍم ىـ) في ىذه اآلية ((ثبلثة أقكاؿ  ،أحدىا َّ :أنيـ المبلئكة  ،كالثاني :
َّأنيـ الحفظة مف المبلئكة  ،كالثالث  :المؤمنكف)) (ِ) فمف الكاضح ِّ
جدا َّ
أف

المراد المكصكفكف بيذه الصفة مف دكف تعييف ؛ َّ
لصرح
ألنو لك أراد تعيينيـ
َّ
ًَّ
بأنيـ المبلئكة ُّ
يف أيكتيكٍا اٍل ًعٍم ىـ) َّ
يعد
بمفظيـ  ،فيككف تعييف قكلو تعالى ( :الذ ى
ظاىر لداللتو
نا
تحريفنا

(ُ) كجكه القرآف ص ََُُٖٗ-
(ِ) زاد المسير ّّْٓ/
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كج ىع ٌؿ (أكتكا العمـ) في الكجو الثاني بمعنى األنبياء  ،ثـ قاؿ :
ى
((كقيؿ عف المبلئكة)) كقكلو ىذا يقتضي إخراج ىذا المعنى مف باب الكجكه

كادخالو في باب التفسير كالتأكيؿ ؛ َّ
ألف الباب األكؿ يستكجب تعييف المعنى

كالقطع بو كعدـ تعدد األقكاؿ كاالختبلؼ فيو  ،كجاء في التفسير َّ
أف في قكلو
ً
تعالى (( :كقى ى ًَّ
اف) ((قكالف  ،أحدىما َّ :أنيـ المبلئكة
يم ى
اؿ الذ ى
يف أيكتيكا اٍلعٍم ىـ ىكاإل ى
ى
)
ُ
(
قمت في الكجو األكؿ َّ
أف قكلو ( :أيكتيكٍا اٍل ًعٍم ىـ)
 ،كالثاني  :المؤمنكف)) ككما ي
صفة عامة تنطبؽ عمى كؿ مف آتاه ا﵀ العمـ ؛ لذلؾ جاز أف يراد بيا

أيضا َّ
أف المراد
المبلئكة أك األنبياء  ،أك المؤمنكف أك غيرىـ  ،فمف الكاضح ن
المكصكفكف بيذه الصفة مف دكف تعييف ؛ َّ
لصرح
ألنو لك أراد تعيينيـ
َّ
بمفظيـ  ،كتعييف ما لـ يرد تعيينو يعني التحريؼ بعينو .
كجع ىؿ (أيكتيكٍا اٍل ًعٍم ىـ) في الكجو الثالث بمعنى يكشع بف النكف في قكلو
ى
َّ ً
ً
تعالى ( :كقى ى ًَّ
ّْ
آم ىف) كيؼ تسنى
يف أيكتيكا اٍلعٍم ىـ ىكٍيمى يك ٍـ ثىىك ي
اؿ الذ ى
اب المو ىخ ٍيهر ل ىم ٍف ى
ى
لمحيرم القكؿ بيذا الكجو ؟! ككيؼ يصح أف نجعؿ الجمع بمعنى المفرد ؟
ككيؼ يصح أف يككف التقدير  :كقاؿ الذيف يكشع بف النكف؟! ما ىذا ؟!

كأكبر مف ىذا َّ
حجة
أف الحيرم لـ ينبّْو عمى ىذه القضية  ،كلـ يؤتنا بأم ٌ
كانت لتسكيغ ىذا الكجو  ،مما يدؿ عمى استخفافو بعقكؿ القارئيف  ،كمف

رجعت إلى كتب التفسير
ّْر قاؿ بيذا الكجو  ،فقد
البدييي َّأنؾ ال تجد مفس نا
ي
بدءا بتفسير مقاتؿ المتكفى سنة َُٓق كانتياء بتفسير ابف عاشكر المتكفى
ن

أحدا منيـ مف قاؿ أك نقؿ عف غيره َّ
أف قكلو تعالى :
سنة َُٓٗـ فمـ أجد ن
ًَّ
يف أيكتيكا اٍل ًعٍم ىـ) يعني يكشع بف النكف أك تعكد إليو أك إلى غيره  ،بؿ
(الذ ى
بأف العمماء قالكا لمذيف َّ
فسركا اآلية َّ
تمنكا مكاف قاركف  :كيمكـ اتقكا ا﵀

(ُ) زاد المسير ُْٔٔ/
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(ُ)
نقبل عف ابف عباس رضي ا﵀ عنو َّ
أف الذيف أكتكا
كأطيعكه كمنيـ مف ذكر ن
(ِ)
العمـ ىـ أحبار بني إسرائيؿ قالكا لمذيف َّ
تمنكا مكانو

كج ىع ىؿ(أيكتيكٍا اٍل ًعٍم ىـ) في الكجو الرابع بمعنى عبد ا﵀ بف مسعكد  ،في
ى
ًًَّ
ً ًً
ً
ً
يف
قكلو تعالى :ى (م ٍنييـ َّمف ىي ٍستىمعي إًلى ٍي ىؾ ىحتَّى إً ىذا ىخ ىريجكا م ٍف عند ىؾ قىاليكا لمذ ى
أيكتيكا اٍل ًعٍم ىـ ىما ىذا) كىذا الكجو كالكجو السابؽ  ،لـ يقؿ بو المفسركف لًما ذكرتو
 ،كلكف قاؿ بو مقاتؿ(ّ) كال غرابة في ذلؾ فمقاتؿ شيخ الكجكىييف  ،كىـ بو
مقتدكف  ،كلـ يقؿ بيذا الكجو مف المفسريف غيره  ،كلكف أشار إليو بعضيـ

بصيغة التضعيؼ  ،فقد قاؿ الزمخشرم في تفسير ىذه اآلية (( :ىـ

المنافقكف  :كانكا يحضركف مجمس رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ،
تياكنا منيـ  ،فإذا خرجكا
باال
فيسمعكف كبلمو  ،كال يعكنو  ،كال يمقكف لو ن
ن
قالكا ألكلي العمـ مف الصحابة  :ماذا قاؿ الساعة ؟عمى جية االستيزاء ...

يت
كقيؿ  :قالكه لعبد ا﵀ بف مسعكد  ،كعف ابف عباس  :أنا منيـ  ،كقد نس ّْم ي
فيمف يسئًؿ)) (ْ) كقاؿ الشككاني (( :كىـ عمماء الصحابة رضي ا﵀ عنيـ ،

كقيؿ  :عبد ا﵀ بف عباس  ،كقيؿ  :عبد ا﵀ بف مسعكد  ،كقيؿ  :أبك الدرداء

 ،كاألكؿ أكلى  ،أم  :سألكا أىؿ العمـ))

(ٓ)

(ُ) ينظ ػ ػػر  :تفس ػ ػػير مقات ػ ػػؿ ِ َٓٔ/كج ػ ػػامع البي ػ ػػاف لمطب ػ ػػرم َِ ُّٓ/كأنػ ػ ػكار التنزي ػ ػػؿ
لمبيضاكم ْ ُٖٔ/كتفسير القرآف العظيـ البف كثير َُّٔ/
(ِ) ينظر  :الكسيط لمكاحدم ّ َّٗ/كزاد المسػير البػف الجػكزم ٔ ُُٔ/كالجػامع ألحكػاـ
القرآف لمقرطبي ُّ ِِٕ/كأنكار التنزيؿ لمبيضاكم ُْٖٔ/كفتح القدير لمشككاني ِِّْ/
(ّ) ينظر  :تفسير مقاتؿ ِّّٕ/
(ْ) الكشاؼ ُّْْ/
(ٓ) فتح القدير ّْٓ/
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ككاف ينبغي لمذيف نقمكا ىذا الكجو أف ال يكتفكا بتضعيفو  ،بؿ ّْ
برده

عمى قائمو كبياف فساده كبطبلنو  ،أك عدـ اإلشارة إليو  ،كما فعؿ أعياف

المفسريف كجميكرىـ  ،قاؿ الطبرم في تفسير اآلية (( :عف ابف عباس في
ًًَّ
اؿ آنًفنا) قاؿ ابف عباس  :أنا منيـ
يف أيكتيكا اٍل ًعٍم ىـ ىما ىذا قى ى
قكلو تعالى ((قىاليكا لمذ ى
فيمف يسئًؿ)) (ُ) كقاؿ الكاحدم (( :فإذا خرجكا مف المسجد قالكا
 ،كقد يسئًٍم ي
ت ى
ألكلي العمـ مف الصحابة)) (ِ ) كقاؿ ابف الجكزم (( :فالمراد بيـ عمماء
(ّ )
ًًَّ
يف أيكتيكا اٍل ًعٍم ىـ) كىـ
الصحابة))
كقاؿ أبك حياف األندلسي ((( :قىاليكا لمذ ى
السامعكف لكبلـ الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ حقيقة الكاعكف لو))(ْ) كقاؿ
اآللكسي (( :أم  :ألكلي العمـ مف الصحابة رضي ا﵀ تعالى عنيـ  ،كقيؿ :

حؽ رعايتو مف الصحابة
الكاعكف لكبلمو عميو الصبلة كالسبلـ الراعكف لو ٌ
رضي ا﵀ تعالى عنيـ)) (ٓ) كقاؿ ابف عاشكر (( :ىـ أصحاب رسكؿ ا﵀

كس ّْمي منيـ  :عبد
صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،المبلزمكف لمجمسو المبلزمكف لو  ،ي
ا﵀ بف مسعكد  ،كأبك الدرداء  ،كابف عباس  ،كركم عنو َّأنو قاؿ  :أنا منيـ ،
(ٔ)
ت فيمف يسئًؿ))
كسئًٍم ي
ي
كمعنى اآلية كما ىك كاضح َّ :
أف المنافقيف كانكا كمٌما خرجكا مف
مجمس رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،سألكا عمماء الصحابة رضي ا﵀

عنيـ الذيف كانكا معيـ في المجمس  ،ككانكا مرة يسألكف ابف مسعكد  ،كمرة
(ُ) جامع البياف ُِٔٔ/
(ِ) الكسيط ُِْْ/
(ّ) زاد المسير ٕ ُٖٗ/كينظر  :تفسير القرآف العظيـ البف كثير ِِْٕ/
(ْ) البحر المحيط ُُُٖ/
(ٓ) ركح المعاني َُِّٔ/
(ٔ) التحرير كالتنكير ِْٖٔ/
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ابف عباس  ،كمرة أبا الدرداء  ،أك غيرىـ  ،أك يككف المعنى َّ
أف منيـ مف

سأؿ ىذا  ،كمنيـ مف سأؿ ذاؾ  ،كليذا استعمؿ القرآف الكريـ ضمير
ًًَّ
احدا منيـ دكف
يف أيكتيكا اٍل ًعٍم ىـ) كلك كاف المراد ك ن
الجماعة  ،كقاؿ ( :قىاليكا لمذ ى
اآلخريف ألفرد كقيؿ  :قالكا لمذم أكتي العمـ .
كج ىع ىؿ (أيكتيكا اٍل ًعٍم ىـ) في الكجو الخامس بمعنى  :عبد ا﵀ بف سبلـ ،
ى
ًَّ
ً
ً
يف أيكتيكٍا اٍل ًعٍم ىـ ًمف قىٍبمً ًو إً ىذا
في قكلو تعالى  ( :يق ٍؿ آمينكٍا بًو أ ٍىك الى تي ٍؤ ًمينكٍا إً َّف الذ ى
ً
كف ًلؤلى ٍذقى ً
اف ىك ٍع يد
اف يسج ن
اف ىرب ىّْنا إًف ىك ى
كف يس ٍب ىح ى
َّدا {َُٕ} ىكىيقيكلي ى
يي ٍتمىى ىعمى ٍي ًي ٍـ ىيخ ُّر ى
ً
كف لًؤلى ٍذقى ً
كعا){اإلسراء :
كف ىكىي ًز ي
يد يى ٍـ يخ يش ن
اف ىي ٍب يك ى
ىرب ىّْنا لى ىم ٍف يعكالن {َُٖ} ىكىيخ ُّر ى
ًَّ
يف أيكتيكٍا اٍل ًعٍم ىـ) بمعنى عبد ا﵀ بف
َُٕ }َُٗ-كيؼ يصح أف نجعؿ (الذ ى
يصح أف نجعؿ
العمـ  ،فكيؼ
ٌ
سبلـ ؟! فمك أراد ن
عالما ما لقاؿ  :الذم أكتي ى
الجمع بمعنى المفرد ؟! فأيف نذىب بضمائر الجمع  :الكاك في ً
كف) ىك
ى
(يخ ُّر ى
(ى ٍـ)
كف) كضمير المتكمميف ى
(رب ىّْنا) كضمير الغائبيف ي
كف) ك ى
ى
(ي ٍب يك ى
(يقيكلي ى
(نا) في ى
يد يى ٍـ) كىذه الضمائر جميعيا تعكد إلى كاك الجمع في
(ي ًز ي
(عمى ٍي ًي ٍـ) ك ى
في ى
ً
أحدا مف المفسريف قاؿ
أيضا َّأنؾ ال تجد ن
(أيكتيكا اٍلعٍم ىـ) ؟! كمف البدييي ن
بالكجو الذم قاؿ بو الحيرم  ،حتى مقاتؿ بف سميماف  ،فقد قاؿ في تفسير
( ُ)
ًَّ
يف أيكتيكٍا اٍل ًعٍم ىـ) ((يعني عبد ا﵀ بف سبلـ كأصحابو))
قكلو تعالى ( :إً َّف الذ ى
(ِ)
ًَّ
يف أيكتيكٍا اٍل ًعٍم ىـ
كذكر الطبرم َّأنيـ مؤمنكا أىؿ الكتاب كقاؿ الكاحدم (إً َّف الذ ى
ًمف قىٍبًم ًو) مف قبؿ نزكؿ القرآف  ،يعني  :طبلب الديف مثؿ أبي ذر  ،كسمماف
(ّ)
قمت ( :إً َّف
 ،ككرقة بف نكفؿ  ،كزيد بف عمرك)) كقاؿ الزمخشرم (( :فإف ى
تعميبل لقكلو ً :
ًَّ
(آمينكٍا
قمت  :يجكز أف يككف
ن
يف أيكتيكٍا اٍل ًعٍم ىـ) تعميؿ لماذا ؟ ي
الذ ى

(ُ) تفسير مقاتؿ ِِٕٔ/
(ِ) جامع البياف َُِٕٓ/
(ّ) الكسيط ُِّّ/
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تعميبل لػ(قؿ) عمى سبيؿ التسمية لرسكؿ ا﵀ صمى
بً ًو أ ٍىك الى تي ٍؤ ًمينكٍا) كأف يككف
ن
كأنو قيؿ َّ :
ا﵀ عميو كسمـ كتطييب نفسو َّ ،
تسؿ عف إيماف الجيمة بإيماف
(ُ)

العمماء  ،كعمى األكؿ إف لـ تؤمنكا بو لقد آمف بو مف ىك خير منكـ))
ًَّ
يف أيكتيكٍا اٍل ًعٍم ىـ) كفييـ ثبلثة أقكاؿ  ،أحدىا :
كقاؿ ابف الجكزم ((( :إً َّف الذ ى
َّأنيـ ناس مف أىؿ الكتاب  ،كالثاني َّ :أنيـ األنبياء  ،كالثالث َّ :أنيـ طبلب
الديف))

(ِ)

كجكىي قبمو ،
كقد يككف الحيرم نقؿ ىذه األكجو الثبلثة األخيرة مف
ٍّ
كج ٍع يؿ الجمع بمعنى المفرد لـ يكف منيجو كحده  ،بؿ ىذا ىك منيج أصحاب
ى
(ّ )
بعامة كقد َّ
تقدـ في كتابي  :ال كجكه كال نظائر  ،جعميـ
كتب الكجكه َّ

الطاغكت الداؿ عمى الجمع بمعنى  :كعب بف األشرؼ الييكدم  ،في قكلو
ًَّ
كنييـ ّْم ىف النُّ ً
كر إًلىى
آؤ يى يـ الطَّ ي
كت يي ٍخ ًريج ى
اغ ي
(كالذ ى
يف ىكفىيركٍا أ ٍىكلً ىي ي
تعالى  :ى
(ْ)
الظُّميم ً
ات){البقرة }ِٕٓ :
ى
كجعميـ الجمع بمعنى المفرد يي ُّ
ىدما لقكاعد العربية التي ىي لغة
عد ن
كتاب ا﵀  ،كما َّأنو يدؿ عمى َّ
يتحركف مطابقة
أف أصحاب كتب الكجكه ال َّ

يتكرعكف  ،كال يبالكف  ،كال
يتحركف  ،كال ٌ
الكجو لممعنى المراد فحسب  ،بؿ ال ٌ
يستحكف مف مخالفة الكجو لممعنى الظاىر مف النص القرآني .
(ُ) الكشاؼ ِ ِٕٔ/كينظر  :أنكار التنزيؿ لمبيضاكم ِّٔٗ/

(ِ) زاد المس ػػير ٓ ُٕ/كينظ ػػر  :المح ػػرر ال ػػكجيز الب ػػف عطي ػػة ّ ُْٗ/كالج ػػامع ألحك ػػاـ
القرآف لمقرطبي َُِّْ/

(ّ ) ينظر  :كتابي  :ال كجكه كال نظائر ص ُْٗ ُٖٓ-رقـ المفظ ُٓ
(ْ ) ينظػػر  :األشػػباه كالنظػػائر صُُٓ ،ُُٔ-كباسػػـ الكجػػكه كالنظػػائر ص ِٕ، ِٖ-
كالكجػػكه كالنظػػائر ليػػركف ص ٕٔ كينظػػر  :الكج ػػكه كالنظ ػػائر لمػػدامغاني ص َِّ كنزىػػة
األعيف ص ُٖٖ ُٖٗ-كمنتخب قرة العيكف البف الجكزم صُٖٔ.ُٔٗ-
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ٕ-السنيف  :قاؿ الدامغاني (( :تفسير السنيف عمى أربعة أكجو :
آؿ
ىخ ٍذ ىنا ى
(كلىقى ٍد أ ى
فكجو منيا  :السنيف  ،يعني الجدكبة  ،قكلو تعالى  :ى
ًفرع ً ً
َّ ً َّ َّ
يف كىن ٍق و
كف){األعراؼ  }َُّ :يعني :
ص ّْمف الث ىم ىرات لى ىعميي ٍـ ىيذ َّك ير ى
ٍى ى
كف بالسّْن ى ى
بالجدكبة
(ى ىك الًَّذم
كالكجو الثاني  :السنيف  :األياـ كالدىكر  ،قكلو تعالى  :ي
ً
ً
الشمس ً
يف
ض ىياء ىكاٍلقى ىم ىر ين نا
كر ىكقى َّد ىرهي ىم ىن ًاز ىؿ لتى ٍعمى يمكٍا ىع ىد ىد السّْن ى
ىج ىع ىؿ َّ ٍ ى
ً
اب){يكنس }ٓ :
ىكاٍلح ىس ى

(كلىبًثيكا
كالكجو الثالث  :السنيف  ،يعني السنة بعينيا  ،قكلو تعالى  :ى
ًفي ىكي ًف ًيـ ثى ى ً و ً ً
يف ىك ٍازىد يادكا تً ٍس نعا){الكيؼ }ِٓ :
بلث م ىائة سن ى
ٍ ٍ
ً
كف {ّ} ًفي
(س ىي ٍغميب ى
كالكجو الرابع  :السنيف بعينيا  ،قكلو تعالى  :ى
(ُ)
بً ٍ ً ً
يف){الركـ ))}ْ-ّ :
ض ًع سن ى
أف األكجو
ىج ٍع يؿ السنيف في الكجو الرابع تعني السنيف بعينيا  ،يعني ٌ
الثبلثة الباقية ال تعني السنيف بعينيا  ،فيي إذف أكجو مختمقة بطريقتيف :

األكلى  :جعؿ الجمع بمعنى المفرد  :ىج ىع ىؿ السنيف في الكجو الثالث
يعني السنة بعينيا  ،في قكلو تعالى ( :كلىبًثيكا ًفي ىكي ًف ًيـ ثى ى ً و ً ً
يف
بلث م ىائة سن ى
ٍ ٍ
ى
بلث ًم ىائ وة
ىك ٍازىد يادكا تً ٍس نعا) ق أر ابف كثير كنافع كأبك عمرك كعاصـ كابف عامر (ثى ى
ًً
ًً
بلث
يف) في مكضع نصب بدؿ  ،كق أر حمزة كالكسائي (ثى ى
يف) ن
منكنا  ،ك(سن ى
سن ى
ً ً ًً
يف) مضافنا غير منكف بكضع سنيف مكضع سنة  ،كايقاع الجمع
م ىائة سن ى
مكقع المفرد (ِ ) ذلؾ َّ
مجركر ،
نا
مفردا
أف األصؿ في تمييز المئة أف يككف
ن
((كفي مصحؼ عبد ا﵀ (سنة) باإلفراد  ،كبيا ق أر أ ىيبي  ،كق أر الضحاؾ

(ٔ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٕ٘ٙ
(ٕ) ٕ٠ظةةش ِ :عةةأ ٟاٌمةةشآْ ٌٍفةةشاا ِٕٚ ٖٙ/جةةاص اٌمةةشآْ ألةةة ٟعت١ةةذث ص ٔ٘ٔ ٚدفغةة١ش
غش٠ب اٌمشآْ الةةٓ لذ١تةج ص ٚ ٕٙٙاٌذجةج ية ٟعٍةً اٌمةشاااح اٌغةتع ألةة ٟعٍة ٟإٌذةٞٛ
ٖٚ ٖٗٙ-ٖٖٗ/اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٌٍمش تٚ ٕ2ٙ/ٔٓ ٟاٌذس اٌّظٌٍ ْٛذٍت-ٗ2ٓ/2 ٟ
ٔٗ2
917

ً
(سنكف) بالكاك عمى َّأنيا خبر مبتدأ مضمر  ،أم  :ىي سنكف))

(ُ )

كقراءة

اإلفراد ( :ثبلثمئة سنة) قراءة شاذة فيي ليست مف القراءات السبع  ،كال

القراءات العشر  ،بؿ لـ أجدىا حتى في القراءات األربع عشرة  ،كالقراءات

عتد بيا  ،كال تي ُّ
الشاذة مخالفة لرسـ المصحؼ  ،كال يي ُّ
عد مف القرآف  ،بؿ ىمف
ق أر بيا في صبلتو بطمت صبلتو  ،كقد َّ
صح أف يقاؿ  :كقع الجمع مكقع
ُّ
يصح جعؿ الجمع
المفرد  ،أك جاء في مكضعو  ،لما تقدـ ذكره  ،لكف ال
يعني المفرد بعينو ؟ فيذا ما لـ يقؿ بو أحد مف أىؿ المغة  ،كقالكا  :ال يصح

جعؿ الجمع بمعنى المفرد ٌإال في باب المجاز .
ىذا مف جية كمف جية أخرل َّ
فإنو ىج ىع ىؿ السنيف بمعنى السنة بعينيا
أم  :بمعنى المفرد  ،في حيف َّ
أف المراد  ،كما تقدـ  ،مف السنيف في كمتا

القراءتيف المتكاترتيف  ،السنيف بعينيا  ،أم  :معنى الجمع ال معنى المفرد ،
قاؿ الفراء (( :كق أر كثير مف القراء (ثى ى ً و ً ً
يف) يريدكف  :كلبثكا في
بلث م ىائة سن ى
(ِ )
بلث
كيفيـ سنيف ثبلثمئة  ،فينصبكنيا بالفعؿ))
كقاؿ أبك عبيدة ((( :ثى ى
(ّ)
ً و ًً
َّ
يف) َّ
كمؤخر  ،مجازه  :سنيف ثبلثمئة))
مقدـ
م ىائة سن ى
كمف جية ثالثة َّ
مفردا في قكلو تعالى
جمعا ال ن
أف مجيء تمييز المئة ن
(كلىبًثيكا ًفي ىكي ًف ًيـ ثى ى ً و ً ً
يف ىك ٍازىد يادكا تً ٍس نعا) كاف لغرض مقصكد ذكره
بلث م ىائة سن ى
ٍ ٍ
ى
أىؿ التفسير  ،قاؿ ابف قتيبة (( :كلـ يقؿ سنة َّ ،
كأنو قاؿ  :كلبثكا في كيفيـ

أياما  ،كلـ يخرج مخرج
نا
ثبلثمئة  ،ثـ قاؿ  :سنيف  ،أم  :ليست
شيكر  ،كال ن
(ْ)
بلث ًم ىائ وة)
:
لت
ز
ن
:
الضحاؾ
ك((قاؿ
ثبلثمئة درىـ))
(كلىبًثيكا ًفي ىك ٍي ًف ًي ٍـ ثى ى
ى
ًً
ًً
يف) كلـ
نا
أياما ،
يف) فمذلؾ قاؿ (سن ى
أكشيكر  ،أك سنيف ؟ فنزلت (سن ى
فقالكا  :ن
(ٔ) اٌذس اٌّظٌٍ ْٛذٍتٗ2ٓ/2 ٟ
(ٕ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٕٖٙ/
(ٖ) ِجاص اٌمشآْ ص ٔ٘ٔ
(ٗ) دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص ٕٙٙ
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يقؿ  :سنة)) (ُ) ((كأخرج ابف مردكيو عف الضحاؾ عف أبف عباس  ،قاؿ :
لما نزلت ىذه اآلية (كلىبًثيكا ًفي ىكي ًف ًيـ ثى ى ً و
أياما أـ
َّ
ٍ ٍ
بلث م ىائة) قيؿ يا رسكؿ ا﵀  :ن
ى
ًً
يف ىك ٍازىد يادكا تً ٍس نعا) كأخرجو ابف أبي شيبة
نا
أشير أـ سنيف ؟ فأنزؿ ا﵀ ( :سن ى
كابف جرير كابف المنذر كابف أبي حاتـ عف الضحاؾ بدكف ذكر ابف
عباس))

(ِ)

فج ٍع يؿ السنيف بمعنى السنة بعينيا مخالؼ لمقراءة المتكاترة  ،كلخط
ى
المصحؼ  ،كلممعنى المراد  ،فيذه ىي كتب الكجكه كالنظائر
الثانية  :جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو  :ىج ىع ىؿ الدالمغاني السنيف في
ً
ىخ ٍذ ىنا ى ً
يف
(كلىقى ٍد أ ى
كف بًالسّْن ى
آؿ ف ٍرىع ى
الكجو األكؿ بمعنى الجدكبة في قكلو تعالى  :ى
َّ ً َّ َّ
كىن ٍق و
كف) كالتقدير  :كلقد أخذنا آؿ فرعكف بالجدكبة
ص ّْمف الث ىم ىرات لى ىعميي ٍـ ىيذ َّك ير ى
ى

(ّ )
شيرا)) (ْ )((كقاؿ
 ،ك((السنة معركفة)) ك((السنة  :الحكؿ اثنا عشر ن
المناكم(ٓ)  :السنة تماـ دكرة الشمس  ،كتماـ ثنتي عشرة دكرة لمقمر  ،كالسنة

يكما كثمثا يكـ  ،كالسنة القمرية أربعة
الشمسية ثبلثمئة يكـ كخمسة كستكف ن
كخمسكف كثبلثمئة يكـ كثمث عشر يكـ  ،فتككف السنة الشمسية زائدة عمى
(ٔ)

فيذه ىي

يكما كجزء مف أحد كعشريف جزنءا مف يكـ))
القمرية بأحد عشر ن
تأكؿ أىؿ المغة جعميا بمعنى الجدكبة عمى
داللة السنة في المغة  ،لذلؾ َّ
(ٔ) صاد اٌّغةة١ش يةة ٟعٍةةُ اٌذفغةة١ش الةةةٓ اٌجةةٛصٕ٠ٚ4ٙ/٘ ٞظةةش  :اٌجةةاِع ألدىةةاَ اٌمةةشآْ
ٌٍمش تٕ2ٙ/ٔٓ ٟ
(ٕ) يذخ اٌمذ٠ش ٌٍشٛوأٖٗ2/ٖ ٟ
(ٖ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٗٔ2
(ٗ) عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٕٕ2/ٕ ٟ
(٘) ٌُ ٠عشَّيٗ اٌّذمك ِ : ٛ٘ٚ ،ذّذ ةةٓ عتةذ اٌةش ٚف إٌّةا ٞٚاٌمةا٘شِ ٞةٓ وتةاس اٌعٍّةاا
ةاٌةةذٚ ٓ٠اٌفٕةةٌ ، ْٛةةٗ ٔذةة ٛثّةةأِ ٓ١ظةةٕفًا ِٕٙةةا شةةشح اٌمةةاِٛط اٌّذةة١ط  ،دةةٛي ٖ٘ٔٓٔ ٟة
ٕ٠ظش  :األعالَ ٌٍضسوٍٕٓٗ/ٙ ٟ
( )ٙدا اٌعشٚط ٔ2ٖ/ٖ2
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تأكيميف  :األكؿ َّ :
أف ((السنة مطمقة  :السنة المجدبة  ،أكقعكا ذلؾ عمييا
(ُ )

كالثاني َّ :أنو ((مف المجاز  :أخذىـ ا﵀

كتشنيعا كاستطالة))
إكبار ليا
نا
ن
بالسنة كالسنيف  ،أم  :الجدب كالقحط  ...كمف المجاز  :السنة  :األرض
المجدبة عمى التشبيو بالسنة مف الزماف  ،يقاؿ  :أرض سنة  ،جمعو سنكف ،

بالكسر  ،كحكى المحياني  :أرض سنكف َّ ،
أرضا
كأنيـ جعمكا ك ٌؿ جزء منيا ن
(كلىقى ٍد
سنة  ،ثـ جمعكه عمى ىذا  ،كمف السنيف جمع السنة  ،قكلو تعالى  :ى
ً
ىخ ٍذ ىنا ى ً
يف) أم  :بالجدب كالقحط)) (ِ) كقاؿ الزجاج في تفسير
أى
كف بًالسّْن ى
آؿ ف ٍرىع ى
( ّ)
كشدة السنة))
ىذه اآلية (( :يقاؿ  :مسَّتيـ السنة  ،كمعناه  :جدب السنة ٌ ،
فميس المراد إذف مف السنة عند ذكرىا أف تككف ىي الجدب  ،كاَّنما المراد
الجدب الذم يحصؿ فييا  ،فالصحيح  ،كما تقدـ َّ
أف ((السنة مطمقة  :السنة
المجدبة)) فغمب التعبير عف السنة بالجدب ؛ َّ
ألف ىذه ىي أحكاؿ الناس فييا
في العادة  ،فإذا ذكرت السنة أرادكا السنة المجدبة ال السنة الخصبة  ،فاكتفكا

بذكرىا عف كصفيا بالجدب  ،فيككف مف الزيغ في التأكيؿ جعؿ قكلو تعالى :
ً
ىخ ٍذ ىنا ى ً
يف) بتقدير  :كلقد أخذنا آؿ فرعكف بالجدكبة  ،بؿ
(كلىقى ٍد أ ى
كف بًالسّْن ى
آؿ ف ٍرىع ى
ى
التأكيؿ الصحيح أف نجعمو بتقدير  :كلقد أخذنا آؿ فرعكف بالسنيف المجدبات
ً
ذفت
كح ٍ
 ،فتككف السنيف باقية عمى معناىا  ،كقد اكتيفي بذكر المكصكؼ ي
صفتو مع تقديرىا لمعمـ بيا .
كج ىع ىؿ السنيف في الكجو الثاني بمعنى األياـ كالدىكر  ،في قكلو
ى
الشمس ً
ًَّ
كر ىكقى َّد ىرهي ىم ىن ًاز ىؿ لًتى ٍعمى يمكٍا ىع ىد ىد
ض ىياء ىكاٍلقى ىم ىر ين نا
تعالى  :ي
(ى ىك الذم ىج ىع ىؿ َّ ٍ ى
ً
ً
اب) كىذا الكجو غير مكافؽ لمعنى اآلية ؛ َّ
ألف الدىكر جمع
يف ىكاٍلح ىس ى
السّْن ى

زمانا فيك غير قابؿ ّْ
لمعد  ،كا﵀ سبحانو قاؿ :
دىر  ،كالدىر غير محدد ن
(ٔ) ٌغاْ اٌعشا ٕ2ٕ/2
(ٕ) دا اٌعشٚط ٔ2٘/ٖ2
(ٖ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٕٕ42/
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ً
ً
ً
اب) قاؿ الراغب (( :كالدىر في األصؿ اسـ لمدة
يف ىكاٍلح ىس ى
(لتى ٍعمى يمكٍا ىع ىد ىد السّْن ى
(ى ٍؿ أىتىى ىعمىى
العالـ مف مبدإ كجكده إلى انقضائو  ،كعمى ذلؾ قكلو تعالى  :ى
يف ّْم ىف َّ
األنس ً
كدىر
اف ًح ه
ى
الد ٍى ًر){اإلنساف  }ُ :ثـ يي ىعبَّر بو عف مدة كثيرة  ...ي
فبلف مدة حياتو  ،كاستعير لمعادة الباقية مدة الحياة  ،فقيؿ  :ما دىرم

بكذا)) (ُ ) فالدىر غير قابؿ ّْ
لمعد مف جية  ،كزمانو ممتد عبر العصكر
ً
ً
يف
كاألجياؿ مف جية أخرل  ،كالمراد في قكلو تعالى ( :لتى ٍعمى يمكٍا ىع ىد ىد السّْن ى
ً
اب) ما يمكف ُّ
عده كحسابو ضمف الجيؿ كالعصر ؛ ليستفيد أىؿ الجيؿ
ىكاٍلح ىس ى

كالعصر مف ّْ
عده كحسابو ؛ لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير ىمف أدخؿ الدىكر
ً
ً
في باب ّْ
يف
العد كالحساب  ،قاؿ الطبرم (( :كقكلو ( :لتى ٍعمى يمكٍا ىع ىد ىد السّْن ى
ً
اب) يقكؿ َّ :
كقدر ذلؾ منازؿ ؛ لتعممكا أنتـ أييا الناس عدد السنيف ،
ىكاٍلح ىس ى
دخكؿ ما يدخؿ منيا  ،كانقضاء ما يستقبؿ منيا كحسابيا  ،يقكؿ  :كحساب
(ِ )

أكقات السنيف كعدد أياميا  ،كحساب ساعات أياميا))
ً
ً
ً
اب) يعني حساب الشيكر كالسنيف كاألياـ
يف ىكاٍلح ىس ى
(((لتى ٍعمى يمكٍا ىع ىد ىد السّْن ى
(ّ)
ً
اب) كحساب األكقات مف الشيكر
:
م
الزممخشر
كقاؿ
كالساعات))
(((كاٍلح ىس ى
ى
كاألياـ كالميالي))

كقاؿ الكاحدم :

(ْ)

الطريقة السابعة عشرة  :جعؿ النكرة بمعاني األعالـ المعارؼ

مرت شكاىد مف ذلؾ في مكاضع مختمفة  ،كمف أمثمتيا ما كاف
كقد ٌ
مف كجكه األلفاظ اآلتية :
ٔ-االمرأة  :ذكر أىؿ الكجكه أف االمػرأة فػي القػرآف الكػريـ عمػى اثنػي

عشر كجينا
(ٔ) اٌّفشداح ص ٓٔ2
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٔٔٔٓٔ/
(ٖ) اٌٛع١ط ٕٖ٘4/
(ٗ) اٌىشاف ٕٖٔ2/
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ً
امػ ػ ىأ
ػرىةي
الكجػ ػػو األكؿ  ،ام ػ ػرأة  ،يعنػ ػػي زليخػ ػػا  ،كقكلػ ػػو تعػ ػػالى ( :قىالىػ ػػت ٍ
ص اٍل ىح ُّ
اٍل ىع ًز ً
ؽ){يكسؼ . }ُٓ :
يز ى
اآلف ىح ٍ
ص ىح ى
كالكجػػو الثػػاني  ،ام ػرأة يعنػػي بمقػػيس  ،كقكلػػو تعػػالى ً( :إّْنػػي ىك ىجػ ُّ
ػدت
ام ىأرىةن تى ٍممً يكيي ٍـ){النمؿ  }ِّ :يعني  :بمقيس .
ٍ
كالكجو الثالػث  ،امػرأة يعنػي آسػيا بنػت مػزاحـ  ،امػرأة فرعػكف  ،كقكلػو
ً
ت ىع ٍي وف لّْي ىكلى ىؾ){القصص  }ٗ :يعنػي آسػية
ىت ًف ٍرىع ٍك ىف قيَّر ي
ام ىأر ي
تعالى  ( :ىكقىالىت ٍ
بنت مزاحـ .
ام ىأرىتي ػػوي قىآئً ىمػ ػةه
كالكج ػػو ال ارب ػػع  ،امػ ػرأة يعن ػػي س ػػارة  ،كقكل ػػو تع ػػالى  ( :ىك ٍ
ت){ىكد  }ُٕ :يعني سارة .
ض ًح ىك ٍ
فى ى
كالكجو الخامس  ،امرأة عمػراف  ،أـ مػريـ  ،كىػي حنػة كقكلػو تعػالى :
ػت امػ أ ً
ً
ً
اف ىر ّْ
طنًػػي يم ىحػ َّػرنار){آؿ عمػراف :
ػؾ ىمػػا ًفػػي ىب ٍ
ت لىػ ى
ب إًّْنػػي ىنػ ىذ ٍر ي
ػرىةي ع ٍمػ ىػر ى
(إ ٍذ قىالىػ ٍ ى
ّٓ} يعني حنة أـ مريـ
َّ
ػؾ){ىكد
ام ىأرىتى ى
كالكجو السادس  ،امرأة لكط  ،كاليػة كقكلػو تعػالى ( :إًال ٍ
}ُٖ :
ب
ض ىػر ى
كالكجو السابع  ،امرأة نكح  ،كاغمة أك كاعمة  ،كقكلو تعالى  ( :ى
ًَّّْ
َّ
يف ىكفىيركا ًا ٍم ىأرىةى ينك وح){التحريـ . }َُ :
الموي ىمثى نبل لمذ ى

ام ىأرىتيػوي ىح َّمالىػةى
كالكجو الثامف  ،امرأة يعني أـ جميؿ  ،كقكلو تعالى  ( :ىك ٍ

ط ًب){المسد  }ْ :يعني امرأة أبي ليب
اٍل ىح ى

كالكجػػو التاسػػع  ،امػ أرة يعنػػي بنػػت محمػػد بػػف سػػممة  ،كقكلػػو تعػػالى :
كز){النساء }ُِٖ :
ت ًمف ىب ٍعمًيىا ين يش نا
ام ىأرىةه ىخافى ٍ
( ىكًا ًف ٍ
كالكجػػو العاشػػر  ،الم أرتػػاف ابنتػػا شػػعيب ،كيقػػاؿ ابنتػػا ابػػف أخيػػو يثػػركف
ً
كد ً
اف){القصص  }ِّ :يعني ابنتي
ام ىرأتىٍي ًف تى يذ ى
كقكلو تعالى  ( :ىكىك ىج ىد مف يدكنً ًي يـ ٍ
أخي شعيب  ،كيقاؿ ىك شعيب نفسو .
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كالكجػػو الحػػادم عشػػر  ،ام ػرأة يعنػػي أـ ش ػريؾ بنػػت جػػابر العامريػػة ،
ت ىن ٍف ىسيىا ًل َّمنبً ّْي){األحزاب }َٓ :
ام ىأرىةن ُّم ٍؤ ًم ىنةن إًف ىك ىى ىب ٍ
كقكلو تعالى  ( :ىك ٍ
كنػا
كالكجو الثاني عشر  ،المرأة المجيكلة  ،كقكلو تعالى ( :فىًإف لَّ ٍػـ ىي يك ى
(ُ)
ام ىأرىتى ً
اف){البقرة }ِِٖ :
ىر يجمى ٍي ًف فى ىريج هؿ ىك ٍ
جعمكا (امرأتاف) في الكجو الثاني عشر بمعنى المرأة المجيكلة  ،كىذا

مكافؽ لمعنى تنكيرىا

أيضا مفػردة
ككردت (امرأة) في شكاىد الكجكه األحد عشر الباقية نكرة ن
غير مضافة في الكجو الثاني  ،كالتاسع  ،كالعاشر  ،كالحادم عشر  ،ككردت

مضافة إلى العمـ في األكجو الباقية .

ػمائيف  ،كلػػيس الم ػراد
كقػػد ىج ىعمكىػػا فػػي التراكيػػب اإلضػػافية بمعػػاني أسػ ٌ
ألنيػ ٌػف
ػافتيف إلػػى أسػػماء أزكاجيػ ٌػف ؛ ٌ
ىػػذا التعريػػؼ  ،كاٌنمػػا التعريػػؼ بيػ ٌػف بإضػ ٌ

معركفات في التاريخ كعند الناس بيذه اإلضافة .

كجعم ػكا (ام ػرأة) فػػي الكجػػو الثػػاني بمعنػػى بمقػػيس  ،فػػي قكلػػو تعػػالى :
ى
(إًّْني ىك ىج ُّ
ألنػو أراد امػرأة مػا ،
ام ىأرىةن تى ٍممً يكيي ٍـ){النمؿ  }ِّ :كقد ن ٌكر امرأة ؛ ٌ
دت ٍ
ػي سػميماف عميػو
كما ذكر اسميا ؛ ٌ
ألف اليدىد مػا كػاف يعػرؼ اسػميا  ،كال النب ٌ
السبلـ  ،فجعميا بمعنى بمقيس تحريؼ لمكاقع كالمعنى المراد .

كجعمكا (امرأة) في الكجو التاسع بمعنى  :بنت محمد بف سممة  ،فػي
ػكز) ){النسػػاء  }ُِٖ :كقػػد َّ
نكػػر
ػت ًمػػف ىب ٍعمًيىػػا ين يشػ نا
امػ ىأ
ػرىةه ىخافىػ ٍ
قكلػػو تعػػالى  ( :ىكًا ًف ٍ
ألنو أراد امرأة مػا مػف النسػاء مػف دكف أف يقصػد تعيينيػا ؛ َّ
(امرأة) َّ
ألنػو أراد أف
عمػؿ بيػا فػي كػؿ زمػاف
يككف الحكـ ِّ
عاما  ،بػؿ أراد أف يكػكف قاعػدة شػرعية يي ى
معينػة ،
كمكاف كحتى قياـ الساعة  ،فكيؼ يصح قصر ىذا الحكـ عمى امرأة ٌ

معينة تحريؼ لممعنى المراد المذككر
فجعميا بمعنى امرأة ٌ

(ٔ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٚ 22-22اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍةذاِغأ ٟص ٗٚ 2٘-2ةظةائش
ر ٞٚاٌذّ١١ض ٕٕٙ-ٙٓ/
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كجعمكا (امػرأتيف) فػي الكجػو العاشػر  ،بمعنػى ابنتػي شػعيب فػي قكلػو
ً
كد ً
اف) ){القصػ ػػص  }ِّ :بػ ػػؿ أراد
امػ ػ ىػرأتىٍي ًف تى ػ ػ يذ ى
تعػ ػػالى  ( :ىكىك ىجػ ػ ىػد مػ ػػف يدكنً ًيػ ػ يػـ ٍ
امػرأتيف مػػف النسػػاء مػػف دكف تعيينيمػػا  ،ككيػػؼ يصػػح َّأنػػو أراد ابنتػػي شػػعيب ،
كىك لـ يكف يعمـ و
كقتئذ ابنتي ىمف ىما ؟!
كجعمػكا (امػرأة) فػػي الكجػػو الحػػادم عشػػر بمعنػػي أـ شػريؾ بنػػت جػػابر
ى
ت ىن ٍف ىسيىا لً َّمنبً ّْي){األحزاب :
ام ىأرىةن ُّم ٍؤ ًم ىنةن إًف ىك ىى ىب ٍ
العامرية  ،في قكلو تعالى  ( :ىك ٍ
أم امرأة مؤمنػة كانػت ؛ َّ
َٓ} كمف الكاضح َّ
ألف ا﵀ سػبحانو مػا أراد
أف المراد ٌ

معينة .
قصر تحميؿ ىذه اليبة لمرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمٌـ في امرأة ٌ
يصح في ىذه األكجو األربعة جعؿ (امرأة) كىي نكرة بمعنى
ككيؼ
ٌ
العمـ المعرفة ؟! فيذا غير مخالؼ لممعنى المراد فحسب  ،بؿ ىك مخالؼ

أيضا لقكاعد المغة .
ن
يسـ المرأة بيذه
كالقرآف الكريـ في ىذه الكجكه األحد عشر لـ ّْ
سمى ِّ
كبل منيا
الشخصيات األنثكية كما فعؿ أصحاب كتب الكجكه  ،كاَّنما َّ
بالمرأة  ،فيي جميعيا بمعنى المرأة  ،كليست المرأة بمعانييا  ،فيي إذف

جميعيا كجو كاحد  ،فتككف ىذه الكجكه المنسكبة إلى االمرأة مختمىقة

بطريقتيف  :طريقة الدراسة المعككسة  ،كبجعؿ النكرة بمعنى العمـ المعرفة
ٕ-البشر :قاؿ الحيرم (( :البشر عمى عشرة أكجو :

ؽ ىب ىش نار ًمف
أحدىا  :آدـ عميو السبلـ كقكلو تعالى ( :إًّْني ىخالً ه
ًط و
يف){ص }ُٕ :
اؾ إًالَّ ىب ىش نار
(ما ىن ىر ى
الكجو الثاني  :نكح عميو السبلـ كقكلو تعالى  :ى
ّْم ٍثمىىنا){ىكد }ِٕ :
الثالث  :مكسى كىركف عمييما السبلـ  ،كقكلو تعالى ( :فىقىاليكا أيىن ٍؤ ًم يف
ًً
ً
كف){المؤمنكف }ْٕ :
ل ىب ىش ىرٍي ًف م ٍثم ىنا ىكقى ٍك يميي ىما لىىنا ىعابً يد ى
924

الرابع  :عيسى عميو السبلـ  ،كقكلو تعالى ( :ما ىك ً
اف ل ىب ىش ور أىف يي ٍؤتًىيوي
ى ى
ً
كؿ لً َّمن ً
ادا لّْي ًمف يد ً
اب ىكاٍل يح ٍك ىـ ىك ُّ
كف المٌ ًو){آؿ
النيب َّكةى ثيَّـ ىيقي ى
كنكٍا ًع ىب ن
اس يك ي
المٌوي اٍلكتى ى
عمراف }ٕٗ :

الخامس  :محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،كقكلو تعالى  ( :يق ٍؿ إًَّن ىما أ ىىنا
كحى إًلى َّي){الكيؼ }َُُ :
ىب ىشهر ّْم ٍثمي يك ٍـ يي ى
السادس  :الرسؿ  ،كقكلو تعالى ( :قىاليكٍا إً ٍف أىنتي ٍـ إًالَّ ىب ىشهر
ّْم ٍثميىنا){إبراىيـ }َُ :
السابع  :رسكؿ مف الرسؿ  ،كقكلو تعالى ( :كما ىك ً
اف ل ىب ىش ور أىف يي ىكمّْ ىموي
ىى ى
المَّوي إً ٌال ىك ٍحنيا){الشكرل }ُٓ :
(ما ىىػ ىذا ىب ىش نار إً ٍف ىىػ ىذا إًالَّ ىممى هؾ
الثامف  :آدمي  ،كقكلو تعالى  :ى
يـ){يكسؼ }ُّ :
ىك ًر ه
التاسع  :جبر كيسار  ،كىما عبداف أعجمياف  ،كقكلو تعالى ( :إًَّن ىما
يي ىعمّْ يموي ىب ىشهر){النحؿ }َُّ :
ؽ){المائدة :
(ب ٍؿ أىنتيـ ىب ىشهر ّْم َّم ٍف ىخمى ى
العاشر  :ى
الخٍمؽ  ،كقكلو تعالى  :ى
(ُ)

ُٖ}))

أيضا الفيركزآبادم  ،كأضاؼ إلى الكجكه المذككرة
كىذا ما قالو
ن
األكجو اآلتية :
((الحادم عشر  :بمعنى صالح النبي  ،كقكلو تعالى ( :فىقىاليكا أ ىىب ىش نار
ّْمَّنا ك ً
اح ندا نَّتَّبً يعوي){القمر }ِْ :
ى

(ما ىىػ ىذا ىب ىش نار
الثاني عشر  :بمعنى يكسؼ الصديؽ  ،كقكلو تعالى  :ى
يـ){يكسؼ  }ُّ :كجعمو الحيرم كما تقدـ بمعنى آدمي
إً ٍف ىىػ ىذا إًالَّ ىممى ه
ؾ ىك ًر ه

(ُ ) كجكه القرآف ص ُِّ
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الثالث عشر  :بمعنى جبريؿ  ،كقكلو تعالى ( :فىتى ىمثَّ ىؿ لىيىا ىب ىش نار
ىس ًكيِّا){مريـ }ُٕ :
كف لًي
الرابع عشر  :بمعنى ابف ماثاف  ،كقكلو تعالى ( :قىالى ٍ
ت أَّىنى ىي يك ي
(ُ)
ؾ ىب ًغيِّا){مريـ ))}َِ :
بلـ ىكلى ٍـ ىي ٍم ىس ٍسنًي ىب ىشهر ىكلى ٍـ أى ي
يغ ه
بشر  :الخمؽ يقع عمى األنثى كالذكر كالكاحد كاالثنيف كالجمع ،
ال ي
الب ىشر ظاىر جمد اإلنساف  ،كقد يثنَّى  ،كفي التنزيؿ ( :فىقىاليكا أيىن ٍؤ ًم يف
الب ىش ىرة ك ى
كى
ًً
ً
كف){المؤمنكف  }ْٕ :كفي الحديث  :لـ أبعث
ل ىب ىش ىرٍي ًف م ٍثم ىنا ىكقى ٍك يميي ىما لىىنا ىعابً يد ى
كسمي اإلنساف ب ىش نار لتجرد بشرتو مف الشعر
عمالي ليضربكا أبشاركـ ،
ّْ
(ِ)

كالصكؼ كالكبر

الخٍمؽ  ،كما جاء في الكجو
الرسؿ  ،كرسكؿ مف الرسؿ  ،كآدمي  ،ك ى
السادس  ،كالسابع  ،كالثامف  ،كالعاشر  ،ىذه األكجو األربعة قريبة مف معنى

البشر  ،كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في باب
الكجكه .

ً
(ب ىش نرا) في الكجو األكؿ
كجعؿ ىمف ىما مف أصحاب كتب الكجكه ى
ؽ ىب ىش نار ًمف ًط و
ك(ب ىش نرا)
بمعنى آدـ عميو السبلـ في قكلو تعالى ( :إًّْني ىخالً ه
يف) ى
شيئا لـ ييخمىؽ بعد سأخمقو
نكرة  ،كمعنى اآلية كما ىك كاضح  :إني سأخمؽ ن

مف طيف  ،كآدـ عميو السبلـ عمـ معرفة  ،كقد يع ًرؼ باسمو المذككر ك َّأنو أبك
البشر ك َّأنو مخمكؽ مف طيف بعد خمقو  ،كقد استدؿ أىؿ الكجكه عمى صحة
(ب ىش نرا) بمعنى آدـ
كجكىيـ لمفظ بجكاز أف تحؿ محمو كتؤدم معناه  ،فجعؿ ى
يجعؿ معنى اآلية كتقديرىا  :إني سأخمؽ المخمكؽ مف طيف سأخمقو مف طيف
(ُ ) بصائر ذكم التمييز َِِْ-َِّ/
(ِ ) ينظػػر  :العػػيف لمخميػػؿ صّٕ كمقػػاييس المغػػة ص ْٗ كلسػػاف العػػرب ِ ٖٗ/كتػػاج
العركس َُٖٗ-ٕٗ/
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 ،كالمخمكؽ ال ييخمىؽ  ،فالقكؿ بيذا الكجو ال يي ُّ
ظاىر لمنص القرآني
نا
عد تحريفنا
فحسب  ،بؿ يجعؿ اآلية بمعنى مخالؼ لممنطؽ كالعقؿ كالكاقع
(ب ىش نرا) في الكجو الثاني بمعنى نكح عميو السبلـ في قكلو
كجعبل ى
تعالى ( :ما نر ى َّ
(ب ىش نرا)
اؾ إًال ىب ىش نار ّْم ٍثمىىنا) كقد استعمؿ القرآف الكريـ لفظ ى
ى ىى

كبصيغة النكرة ؛ َّ
ألنو أريد أف يككف المعنى َّ
أف قكـ نكح احتجكا كاستدلكا عمى

َّأنو ليس لنكح ميزة كفضؿ عمييـ ؛ َّ
يقر
ألنو يشترؾ معيـ بصفة البشرية التي ُّ

(ب ىش نرا) بمعنى نكح
بيا  ،كىك ادعاء صحيح كمقبكؿ  ،لكف عند جعؿ ى
نكحا مثمنا  ،ستككف الحجة غير مقبكلة كاالستدالؿ
كبتقدير  :ما نراؾ ٌإال ن
غير صحيح َّ ،
ألف قكـ نكح ال يشترككف معو بصفة عمىميتو كما اختص بو
مف النبكة  ،كىـ ابتداء ال يمكف كال يصح أف يدعكا ذلؾ ؛ َّ
ألنو كاضح

(ب ىش نرا) بمعنى نكح تحريؼ
البطبلف  ،فادعكا األمر األكؿ  ،فيككف جعؿ ى
ظاىر لممعنى المراد .

(ب ىش ىرٍي ًف) في الكجو الثالث بمعنى  :مكسى كىركف عمييما
كجعبل ى
ًً
ً
كف)
السبلـ  ،في قكلو تعالى ( :فىقىاليكا أيىن ٍؤ ًم يف ل ىب ىش ىرٍي ًف م ٍثم ىنا ىكقى ٍك يميي ىما لىىنا ىعابً يد ى
أف قكـ مكسى ادعكا َّ
كيقاؿ في ىذا الكجو ما قمتيو في الكجو الثاني َّ
أف مكسى
كىركف مشتركاف معيـ بصفة البشرية  ،كلـ يدعكا أنَّيـ مشترككف معيما

ألنو
(ب ىش ىرٍي ًف) ٌ
بصفة العمىمية كما اختصا بو مف النبكة  ،كالقرآف استعمؿ لفظ ى
فجعؿ(ب ىش ىرٍي ًف) بمعنى
أراد أف يحكي ما ادعكه كما صدر منيـ كما كقع ،
ى
مكسى كىركف كبتقدير  :أنؤمف لمكسى كىركف مثمنا  ،تحريؼ ظاىر لممعنى

المراد مف النص القرآني كتحريؼ لمكاقع الذم حكاه القرآف الكريـ .

عيسى عميو السبلـ  ،في قكلو
كؿ ًل َّمن ً
ىكاٍل يح ٍك ىـ ىك ُّ
اس
النيب َّكةى ثيَّـ ىيقي ى
لفظ ( ىب ىشر) كبصيغة النكرة ؛

(ب ىشر) في الكجو الرابع بمعنى
كجعبل ى
ً
ً
اب
(ما ىكا ىف ل ىب ىش ور أىف يي ٍؤتًىيوي المٌوي اٍلكتى ى
تعالى  :ى
ادا لّْي ًمف يد ً
كف المٌ ًو) كاستعمؿ الفرآف
كنكٍا ًع ىب ن
يك ي
َّ
أم بشر كاف  ،سكاء كاف عيسى عميو السبلـ أـ غيره ال يحؽ لو
ألنو أراد ٌ
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كؿ لً َّمن ً
ادا لّْي ًمف يد ً
كف المٌ ًو) كبجعؿ
(يقي ى
كنكٍا ًع ىب ن
اس يك ي
إذا أعطاه ا﵀ النبكة أف ى
اف لعيسى أىف يي ٍؤتًىيوي
ى
(ب ىشر) بمعنى عيسى عميو السبلـ يككف التقدير  :ىما ىك ى
ً
كؿ لً َّمن ً
ادا لّْي ًمف يد ً
كف المٌ ًو ،
اب ىكاٍل يح ٍك ىـ ىكالنُّيب َّكةى ثيَّـ ىيقي ى
كنكٍا ًع ىب ن
اس يك ي
المٌوي اٍلكتى ى
مقتصر عمى عيسى عميو السبلـ  ،كال يشمؿ غيره مف
نا
فيككف ىذا النيي
كائنا
أم إنساف  ،ن
البشر ،كىذا تحريؼ ظاىر لمنص القرآني الذم أراد نيي ٌ
كؿ لً َّمن ً
ادا لّْي ًمف يد ً
كف المٌ ًو
مف كاف أف ىيقي ى
كنكٍا ًع ىب ن
اس يك ي
(ب ىشهر) في الكجو الرابع عشر  ،بمعنى ابف ماثاف
كجعؿ الفيكزآبادم ى
ت أَّىنى ي يك ً
ؾ
بلـ ىكلى ٍـ ىي ٍم ىس ٍسنًي ىب ىشهر ىكلى ٍـ أى ي
 ،في قكلو تعالى ( :قىالى ٍ
ى ي
كف لي يغ ه
ً (ُ)
أم بشر كاف
ىبغيِّا) كاستعمؿ الفرآف لفظ ( ىب ىشر) كبصيغة النكرة ؛ ألنَّو أراد ٌ
(ب ىشهر) بمعنى ابف ماثاف يككف
 ،سكاء كاف ابف ماثاف أـ غيره  ،كجعؿ ى
طعنا ِّ
كشكا في
التقدير  :ىكلى ٍـ ىي ٍم ىس ٍسنًي ابف ماثاف  ،فيككف القكؿ بيذا الكجو ن
عفة مريـ عمييا السبلـ ؛ َّ
مسيا مف
ألنيا بيذا المعنى تككف قد قصرت عدـ ٌ
لدف ابف ماثاف  ،كاحتمؿ السياؽ أف يككف قد مسَّيا آخر سكاه  ،كاحتمؿ أف
ً
يككف المعنى  :أَّىنى ي يك ً
مسني غيره ،
ى ي
بلـ ىكلى ٍـ ىي ٍم ىس ٍسني ابف ماثاف بؿ ٌ
كف لي يغ ه
فالقكؿ بيذا الكجو تحريؼ ظاىر لداللة النص القرآني  ،بؿ طعف كمساس
بأعؼ امرأة في العالميف  ،كما قمتو في ىذا الكجو كاألكجو التي قبمو ينطبؽ

عمى باقي األكجو التي جعمكا فييا (بشر) بمعنى نبي مف األنبياء  ،أك عمـ
مف األعبلـ .

كآدـ عميو السبلـ  ،كنكح عميو السبلـ  ،كمكسى كىركف عمييما

السبلـ  ،كعيسى عميو السبلـ  ،كمحمد صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،كجبر كيسار

 ،كصالح عميو السبلـ  ،كيكسؼ عميو السبلـ  ،كجبريؿ عميو السبلـ  ،كابف
ماثاف  ،كما جاء في الكجو  :األكؿ  ،كالثاني  ،كالثالث  ،كالرابع  ،كالخامس

(ُ ) ينظر  :بصائر ذكم التمييز َِِْ/
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 ،كالتاسع  ،كالحادم عشر  ،كالثاني عشر  ،كالثالث عشر  ،كالرابع عشر ،

ىذه الكجكه العشرة ال يصح أف تككف بمعنى (بشر) َّ
ألنيا أعبلـ ألنبياء
كأشخاص  ،فيي معارؼ  ،ك(بشر) نكرة ؛ فيككف جعؿ ىذه النكرة بمعاني

ظاىر لمعياف  ،كىك مخالؼ لقكاعد المغة العربية ،
نا
أعرؼ المعارؼ تحريفنا
كاَّنو لمف اليدـ البيّْف لمغة كتاب ا﵀ جعؿ نكراتيا بمعاني معرفاتيا

كقد قاؿ الراغب (( :البشرة ظاىر الجمد  ،كاألدمة باطنو  ،كذا قاؿ

اعتبار
نا
كعبّْر عف اإلنساف بالبشر
عامة األدباء  ...كجمعيا بشر كأبشار  ،ي
بظيكر جمده مف الشعر بخبلؼ الحيكانات التي عمييا الصكؼ أك الشعر أك

الكبر  ،كاستكل في لفظ البشر الكاحد كالجمع  ،كثيّْني فقاؿ تعالى ( :أيىن ٍؤ ًم يف
ص في القرآف كؿ مكضع اعتيبر مف
كخ َّ
لً ىب ىش ىرٍي ًف ًم ٍثمً ىنا){المؤمنكف  }ْٕ :ي
ؽ ًم ىف
(ك يى ىك الًَّذم ىخمى ى
اإلنساف جثتو كظاىره بمفظ البشر  ،نحك قكلو تعالى  :ى
ؽ ىب ىش نار ًمف
اٍل ىماء ىب ىش نرا){الفرقاف  }ْٓ :كقاؿ عز كجؿ ( :إًّْني ىخالً ه
ًط و
َّ
الغض مف األنبياء اعتبركا ذلؾ فقالكا :
كلما أراد الكفار
يف){ص َّ }ُٕ :
(إًف ى ىذا إًال قىك يؿ اٍلب ىش ًر){المدثر  }ِٓ :كقاؿ تعالى ( :فىقىاليكا أىب ىش ار ّْمَّنا ك ً
اح ندا
ٍ ى
ٍ ى
ى ن
ى
بلؿ كسع ور){القمر  }ِْ :كقاؿ تعالى ( :قىاليكا ما أىنتيـ إًالَّ
ًَّ
ض و
َّنتَّبً يعوي إًَّنا إً نذا لفي ى
ى يي
ى ٍ
ىب ىشهر ّْم ٍثميىنا){يس  }ُٓ :كقاؿ تعالى ( :فىقىاليكا أيىن ٍؤ ًم يف لً ىب ىش ىرٍي ًف ًم ٍثمً ىنا ىكقى ٍك يميي ىما لىىنا
كن ىنا){التغابف }ٔ :
كف){المؤمنكف  }ْٕ :كقاؿ تعالى ( :فىقىاليكا أ ىىب ىشهر ىي ٍي يد ى
ىعابً يد ى
كحى إًلى َّي){الكيؼ  }َُُ :تنبيينا
كعمى ىذا قاؿ  ( :يق ٍؿ إًَّن ىما أ ىىنا ىب ىشهر ّْم ٍثمي يك ٍـ يي ى
َّ
أف الناس يتساككف في البشرية  ،كاَّنما يتفاضمكف بما يختصكف بو مف

كحى إًلى َّي) تنبيينا
(ي ى
المعارؼ الجميمة  ،كاألعماؿ الجميمة ؛ كلذلؾ قاؿ بعده  :ي
اش لًمٌ ًو ىما ىىػ ىذا ىب ىش نار إً ٍف ىىػ ىذا
(كيقٍم ىف ىح ى
أني بذلؾ تمي ي
َّزت عنكـ ...كقكلو تعالى  :ى
(ُ )
اعتبار
نا
بشر
ؽ  ،كسمكا نا
إًالَّ ىممى ه
الخٍم ه
يـ){يكسؼ  ))}ُّ :فػ((البشر  :ى
ؾ ىك ًر ه
(ُ ) المفردات ص ِّٓٓ-
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بظيكر جمدىـ مف الشعر كالصكؼ كالكبر بخبلؼ الحيكانات َّ
فإنيا مستترة بما
(ُ)
يذ ًكر))
فالقرآف الكريـ استعمؿ لفظ (بشر) لممعنى الذم بيَّنو الراغب

يعد تحريفنا لداللتو ،
األصفياني  ،فجعؿ ىذا المفظ بمعاني الكجكه المذككرة ي
لغاء لمغرض الذم ذكره الراغب الذم يي ُّ
عد جزنءا مف الفصاحة
كطمسا كا ن
ن
كجكىا لػ(بشر)
يصح أف تككف
كالببلغة التي تميَّز بيا كتاب ا﵀ ؛ لذلؾ ال
ن
ٌ
بؿ ىي كجكه مختمقة لو بطريقتيف  :بطريقة جعمو بمعاني مرادفاتو  ،كبطريقة

جعمو  ،كىك نكرة  ،بمعاني األعبلـ المعارؼ .

الطريقة الثامنة عشرة  :جعؿ المفظ بمعاني عممو وأغراضو

ٔ-السجود  :تقدـ الكبلـ عمى كجكه الحراـ  ،فقد جعمكا الحراـ ىناؾ
ت
في الكجو الرابع بمعنى الشرؼ في قكلو تعالى  ( :ىج ىع ىؿ المٌوي اٍل ىك ٍع ىبةى اٍل ىب ٍي ى
ألف المعنى َّ :
اٍل ىح ىر ىاـ) كالحراـ ىنا يعني الحراـ بعينو ؛ َّ
حرـ
أف ا﵀ سبحانو َّ
فيو القتؿ حتى صيد الطير كقطع األشجار فأمف فيو الناس كالحيكاف

(ِ )

لمكانة البيت كشرفو عند ا﵀  ،فالشرؼ ىك معنى العمٌة ال معنى الحراـ .
ذكر أىؿ الكجكه لمسجكد تسعة أكجو :

(كًا ٍذ يقٍم ىنا لًٍم ىمبلىئً ىك ًة
الكجو األكؿ  :سجكد الشكر  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
آلدـ فىسج يدكٍا إًالَّ إًٍبمًيس أىبى كاستى ٍكبر ك ىك ً
يف){البقرة }ّْ :
اس يج يدكٍا ى ى ى ى
اف م ىف اٍل ىكاف ًر ى
ى ى ى ٍ ىى ى ى
ٍ
الرَّك ًع
(ك ُّ
الكجو الثاني  :السجكد يعني المصميف  ،كقكلو تعالى  :ى
ً ً ً
ُّج ً
اس يجًدم ىك ٍارىك ًعي
كد){البقرة  }ُِٓ :كقكلو تعالى  :ى
الس ي
(يا ىم ٍرىي يـ ا ٍقينتي ل ىربّْؾ ىك ٍ
مع َّ ً ً
يف){آؿ عمراف }ّْ :
الراكع ى
ىى

(ُ ) عمدة الحفاظ لمحمبي ُُِٗ-ُُٗ/كينظر  :بصائر ذكم التمييز َِِّ/
(ٕ) ٕ٠ظش  :صاد اٌّغ١ش ٕ.44/
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الكجو الثالث  :السجكد بعينو  ،أك السجكد الشرعي  ،كقكلو تعالى :
ًَّ
اعيب يدكا ىرَّب يك ٍـ ىكا ٍف ىعميكا اٍل ىخ ٍي ىر لى ىعمَّ يك ٍـ
اس يج يدكا ىك ٍ
ى
(يا أىيُّيىا الذ ى
آمينكا ٍارىك يعكا ىك ٍ
يف ى
ً
كف){الحج }ٕٕ :
تيٍفم يح ى
الكجو الرابع  :السجكد يعني االستسبلـ كالخضكع كاالنقياد كقكلو

تعالى ( :كالنَّ ٍجـ ك َّ
الش ىج ير ىي ٍس يج ىد ً
اف){الرحمف }ٔ :
ى ي ى
(كىرفى ىع
كالكجو الخامس  :السجكد يعني التكاضع  ،كقكلو تعالى  :ى
أ ىىبكٍي ًو ىعمىى اٍل ىع ٍر ً
َّدا){يكسؼ }ََُ :
ش ىك ىخ ُّركٍا لىوي يسج ن
ى
ً
يؿ
(كًا ىذا ق ى
الكجو السادس  :السجكد يعني الخضكع  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
كرا){الفرقاف :
اس يج يدكا لً َّمر ٍح ىم ًف قىاليكا ىك ىما َّ
لىيي يـ ٍ
ٍم يرىنا ىكىز ىاد يى ٍـ ينفي ن
الر ٍح ىم يف أ ىىن ٍس يج يد ل ىما تىأ ي
َٔ}
(كلًمٌ ًو ىي ٍس يج يد
الكجو السابع  :السجكد بمعنى الصبلة  :كقكلو تعالى  :ى
مف ًفي الس ً
ات كاأل ٍىر ً
ط ٍك نعا ىك ىك ٍرنىا){الرعد }ُٓ :
ض ى
ى
ى
َّم ىاك ى
اؾ
الكجو الثامف  :الساجديف يعني األنبياء كقكلو تعالى ( :الًَّذم ىي ىر ى
ًحيف تىقيكـ {ُِٖ} كتىىقمُّب ىؾ ًفي الس ً ً
يف){الشعراء }ُِٗ-ُِٖ :
ى ى
َّاجد ى
ى ي
اب
(ك ٍاد يخميكٍا اٍل ىب ى
الكجو التاسع  :السجكد يعني الرككع  ،كقكلو تعالى  :ى
(ُ)
ًً
يف){البقرة }ٖٓ :
يسجَّدان ىكقيكليكٍا ًحطَّةه َّن ٍغ ًف ٍر لى يك ٍـ ىخطى ىايا يك ٍـ ىك ىس ىن ًز ي
يد اٍل يم ٍحسن ى
قاؿ ابف فارس (( :السيف كالجيـ كالداؿ أصؿ كاحد مطٌرد ُّ
يدؿ عمى
ي
(ِ )
تطامف كذ ٌؿ  ،يقاؿ  :سجد  :إذا تطامف  ،ككؿ ما َّ
سجد))
ذؿ فقد
ى
كالتطامف مف طأمف الشيء كطامنو  :إذا َّ
َّ
اطمأف قمبو  :إذا
سكنو  ،كمنو :
(ّ)

ّّ
مطمئف إلي كذا
اطمأنت نفسو  ،كىك
سكف  ،ك ٌ

كقاؿ الراغب (( :السجكد

(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٕٕٗٚ ٕٖٗ-اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍةذاِغأ ٟص -ٕٙٙ
ٔٚ ٕٙ2ض٘ةةج األعةة ٓ١ص ِٕٗ٘ٔٚٔ٘٘-ذخةةب لةةشث اٌع١ةة ْٛص ٕٖٗٔٚٔٗ-ةظةةائش رٞٚ
اٌذّ١١ض ٖٔ4ٓ-ٔ24/
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕٗ4
(ٖ) ٕ٠ظش ٌ :غاْ اٌعشا ٔٗ2/4
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كج ًعؿ ذلؾ عبارة عف التذلؿ ﵀ كعبادتو  ،كىك عاـ
أصمو التطامف كالتذلؿ  ،ي
في اإلنساف كالحيكانات كالجمادات  ،كذلؾ ضرباف  :سجكد باختيار  ،كليس
اس يج يدكا لًمَّ ًو
ذلؾ ٌإال لئلنساف  ،كمنو يستحؽ الثكاب  ،نحك قكلو تعالى ( :فى ٍ
اعيب يدكا){النجـ  }ِٔ :أم  :تذلمكا لو  ،كسجكد تسخير  ،كىك لئلنساف
ىك ٍ
كالحيكانات كالنبات  ،كعمى ذلؾ قكلو تعالى ( :كلًمٌ ًو يسج يد مف ًفي السَّماك ً
ات
ى ىٍي ى
ىى
كاأل ٍىر ً
ض طى ٍك نعا ىك ىك ٍرنىا){الرعد  )ُ())}ُٓ :كقاؿ ابف الجكزم (( :السجكد في
ى
المغة خفض الرأس  ،كاف لـ تصؿ الجبية إلى األرض  ،ككؿ ذليؿ فيك

ساجد))

(ِ)

كصفكة القكؿ َّ
أف السجكد لمشيء يعني التذلؿ لو  ،فمف تذل ٌؿ فقد
سجد  ،كيككف عمى ثبلث حاالت :
األكلى  :تذلؿ مف دكف انحناء .

الثانية  :تذلؿ مع انحناء  ،إذا أريد إظيار التذلؿ بييئة الرككع
الثالثة  :تذلؿ مع كضع الجبية عمى األرض  ،إذا أريد إظيار التذلؿ

بأقصى درجاتو .

كالسجكد بحالتو الثانية يس ّْمي بالرككع الشرعي في الصبلة  ،كىك
سجكد في الحقيقة ؛ َّ
رككعا ؛
كس ّْمي في الصبلة
ن
ألنو انحناء مع تذلؿ  ،ي

ص ىد
لمتفريؽ بينو كبيف السجكد الشرعي  ،كىذا السجكد بحاالتو الثبلث إذا قي ى
محرـ في جميع األدياف السماكية ،
مف التذلؿ فيو العبادة لغير ا﵀  ،فيك َّ
كالحالة الثانية  ،كالثالثة  ،كانتا مباحتيف  ،في شرائع مف قبمنا  ،إذا قي ً
ص ىد
ى
كحّْرـ ذلؾ كمو في اإلسبلـ  ،فنيى عف
مف تذلميما التحية  ،أك التكريـ  ،ي

(ٔ) اٌّفةةةشداح ص ٖٕٔ ٕ٠ٚظةةةش  :عّةةةذث اٌذفةةةاظ ٕٚ ٔ2ٖ-ٔ2ٕ/ةظةةةائش ر ٞٚاٌذّ١١ةةةض
ٖٔ24-ٔ22/
(ٕ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٗ٘ٔ
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ألم غرض
االنحناء  ،أك كضع الجبية عمى األرض لغير ا﵀ تعالى ّْ ،

كاف .

جعؿ الحيرم السجكد في الكجو الثالث يعني السجكد بعينو  ،في قكلو
ًَّ
اعيب يدكا ىرَّب يك ٍـ ىكا ٍف ىعميكا اٍل ىخ ٍي ىر لى ىعمَّ يك ٍـ
اس يج يدكا ىك ٍ
تعالى  :ى
(يا أىيُّيىا الذ ى
آمينكا ٍارىك يعكا ىك ٍ
يف ى
ً
كسماه ابف الجكزم  :السجكد الشرعي كىك كضع الجبية عمى
كف)
َّ
تيٍفم يح ى

األرض كسماه الفيركزآبادم سجكد الصبلة

أما السجكد الشرعي فيك جعؿ ىذا
كالسجكد بعينو ىك التذلؿ َّ ،

السجكد بييئتو المعركفة في الصبلة  ،كيككف عبادة ﵀ تعالى  ،فيككف

السجكد الشرعي منقكنال مف أصؿ السجكد بمعناه المذككر  ،كالتحريؼ
سمكا
لما جعمكا السجكد بمعنى السجكد الشرعي فيذا يعني َّأنيـ َّ
الحاصؿ َّأنيـ َّ
سمكا األصؿ بالمنقكؿ  ،بينما الحقيقة عمى العكس مف
األكؿ بالثاني  ،أم َّ :

فحرفكا بقمب التسمية  ،كقمبكا المعنى
ذلؾ  ،كىك تسمية المنقكؿ باألصؿ َّ ،

المراد  ،كىذا ىك حاؿ كؿ اسـ منقكؿ جعمكه كجينا .
أف
كجع ػػؿ الس ػػجكد ف ػػي الكج ػػو الثال ػػث يعن ػػي الس ػػجكد بعين ػػو  ،يعن ػػي ٌ
األكجو الثمانية الباقية ال تعني السػجكد بعينػو  ،فيػي إذف أكجػو مختمقػة  ،كقػد
اختيمًقت بثبلث طرائؽ :
األكلى  :جعؿ المفظ بمعاني عممػو كأغ ارضػو  :فقػد جعمػكا السػجكد فػي

الكجػػو ال اربػػع بمعنػػى االستسػػبلـ كاالنقيػػاد فػػي قكلػػو تعػػالى ( :كالػ َّػن ٍجـ ك َّ
الشػ ىػج ير
ى ي ى
ػج ىد ً
اف) اختمػػؼ أىػػؿ التأكيػػؿ فػػي كيفيػػة سػػجكد مػػا ال يعقػػؿ  ،كأصػػح األقػكاؿ
ىي ٍسػ ي

َّ
أف سػجكدىـ ال نعممػػو (ُ) كمػػا قػاؿ
ض ىك ىمف ًفي ًي َّف ىكًاف ّْمف ىش ٍي وء
ىكاأل ٍىر ي
ً
كرا){اإلس ػراء  }ْْ :فيكػػكف الم ػراد مػػف تسػػبيح مػػا ال يعقػػؿ
إًَّنػػوي ىكػ ى
يمػػا ىغفي ن
ػاف ىحم ن

ات َّ
ّْح لىػػوي َّ
السػ ىػم ىاك ي
فػػي تسػػبيحيـ ( :تي ىسػب ي
السػ ٍػبعي
ً ً َّ
َّ
يحيي ٍـ
ػكف تى ٍسػبً ى
إًال يي ىسب ي
ّْح بً ىح ٍم ىده ىكلىػػكف ال تى ٍفقىيي ى

(ٔ) ٕ٠ظش  :صاد اٌّغ١ش ٕٗ٠ٚ ٖٖ٘/ظش ٖٓٗ/2
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التسػػبيح بعينػػو  ،ككػػذلؾ يكػػكف الم ػراد مػػف سػػجكد مػػا ال يعقػػؿ السػػجكد بعينػػو ،

لكننا ال نعمـ كيؼ يسبّْحكف  ،ككيؼ يسجدكف .

كجعؿ الحيرم السجكد في الكجو الخامس بمعنى التكاضػع  ،فػي قكلػو
ػع أ ىىبكٍي ًػو ىعمىػػى اٍل ىعػ ٍػر ً
َّدا) قػاؿ الطبػػرم (( :كقكلػػو :
ش ىك ىخ ُّػركٍا لىػػوي يسػػج ن
(كىرفىػ ى ى
تعػالى  :ى
َّدا ...عػف ابػف
َّدا) يقػكؿ  :كخ َّػر يعقػكب ككلػده ك ُّ
أمػو ليكسػؼ يسػج ن
(ك ىخ ُّركٍا لىوي يسج ن
ى
عباس  :رفع أبكيو عمى السرير  ،كسػجدا لػو  ،كسػجد لػو إخكتػو ...عػف قتػادة

بعضػػا ،
(ك ىخػ ُّػركٍا لىػػوي يسػػج ن
َّدا) ككانػػت ٌ
تحيػة ىمػػف قػػبمكـ  ،كػػاف يحيػػي بيػػا بعضػػيـ ن
ى
(ُ)
األمػػة السػػبلـ  ،تحيػػة أىػػؿ َّ
الجنػػة)) كقػػاؿ ابػػف الجػػكزم :
فػػأعطى ا﵀ ىػػذه َّ
((قػػاؿ أبػػك صػػالح عػػف ابػػف َّ
عبػػاس  :كػػاف سػػجكدىـ كييئػػة الركػػكع كمػػا يفعػػؿ
األعػ ػػاجـ  ،كقػ ػػاؿ الحسػ ػػف  :أمػ ػػرىـ ا﵀ بالسػ ػػجكد لتأكيػ ػػؿ الرؤيػ ػػا  ،قػ ػػاؿ اب ػ ػػف

التحيػة  ،ال عمػػى معنػػى العبػػادة  ،ككػػاف أىػػؿ
األنبػػارم  :سػػجدكا لػػو عمػػى كجػػو
ٌ
بعضا بالسجكد كاالنحناء  ،فحظره رسكؿ ا﵀ صػمى
ذلؾ الدىر يحيّْي بعضيـ
ن
ا﵀ عميػػو كسػػمـ  ،فػػركل أنػػس بػػف مالػػؾ  ،قػػاؿ  :يػػا رسػػكؿ ا﵀  ،أحػػدنا يمقػػى
صديقو  ،أينحني لو ؟ قاؿ  :ال))

(ِ)

فيككف المراد مف السجكد في اآلية السجكد بعينو فػي حالتػو الثانيػة أك

الثالثة كما تقدـ تعريفو  ،كقد تقدـ َّ
مباحػا فػي شػريعة ىمػف
أف ىػذا السػجكد كػاف ن
قبمنا
(كًا ىذا
كجعمػو فػػي الكجػػو السػػادس بمعنػػى الخضػػكع  ،فػػي قكلػػو تعػػالى  :ى
ً
ػكرا) قػاؿ
اس يج يدكا لً َّمر ٍح ىم ًف قىاليكا ىك ىما َّ
ًق ى
يؿ لىيي يـ ٍ
ٍم يرىنػا ىكىز ىاد يى ٍػـ ينفي ن
الر ٍح ىم يف أ ىىن ٍس يج يد ل ىما تىأ ي
الطبػػرم فػػي تفسػػير ىػػذه اآليػػة (( :يقػػكؿ تعػػالى ذك ػره  :كاذا قيػػؿ لي ػؤالء الػػذيف
ػج يدكا لًم َّػر ٍح ىم ًف) أم  :اجعمػكا
(اس ي
يعبدكف مػف دكف ا﵀ مػا ال يػنفعيـ كال يضػرىـ ٍ
ػج يد لً ىم ػ ػ ػ ػ ػػا
سػ ػ ػ ػ ػػجكدكـ ﵀
خالص ػ ػ ػ ػ ػػا دكف اآللي ػ ػ ػ ػ ػػة كاألكث ػ ػ ػ ػ ػػاف  ،ق ػ ػ ػ ػ ػػالكا ( :أ ىىن ٍس ػ ػ ػ ػ ػ ي
ن
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٖٔ2ٗ-2ٖ/
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٕٕٖٗ/
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(ُ)
ٍم يرىنا) أم  :لمػا يأمرنػا بػو محمػد  ،كىػذا
ٍم يرىنا))) ((كق أر حمزة  ،كالكسائي ى
(يأ ي
تىأ ي
(ِ)
اس ػػتفياـ إنك ػػار  ،كمعن ػػاه  :ال نس ػػجد لم ػػرحمف ال ػػذم تأمرن ػػا بالس ػػجكد ل ػػو))

فالمراد مف السجكد السجكد بعينو كجعمو بمعنى الخضكع تحريؼ لداللتو

كاألكجو الثبلثة السابقة  :االستسبلـ كاالنقياد  ،كالتكاضع  ،كالخضكع

 ،ىي كما ترل ليست معاني السجكد  ،بؿ ىي معاني أغراضو  ،كىذه طريقة

مف الطرائؽ التي اتبعيا أصحاب كتب الكجكه في اختبلؽ الكجكه .

الثانية  :جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو  :فسجكد الشكر  ،كالمصميف ،

كالصبلة  ،كالرككع  ،كما جاء في الكجو األكؿ  ،كالثاني  ،كالسابع  ،كالتاسع

معاف قريبة مف معنى السجكد  ،كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب
الترادؼ  ،ال في باب الكجكه  ،كاأللفاظ المترادفة كاف تقاربت معانييا ،
كاتحدت في المعنى العاـ  ،بينيا فركؽ معنكية خاصة  ،كىي المقصكدة في

القرآف الكريـ .

فقد جعؿ الحيرم السجكد في الكجو األكؿ بمعنى سجكد الشكر في
ً
ً ً ً
استى ٍك ىب ىر
اس يج يدكٍا ى
يس أ ىىبى ىك ٍ
(كًا ٍذ يقٍم ىنا لٍم ىمبلىئ ىكة ٍ
آلد ىـ فى ىس ىج يدكٍا إً ٌال إًٍبم ى
قكلو تعالى  :ى
ً
ك ىك ً
يف) كقد أجمع أىؿ التفسير  ،ككما ىك ظاىر مف النص
اف م ىف اٍل ىكاف ًر ى
ى ى
القرآني  ،عمى َّ
أف المراد مف ىذا السجكد سجكد تفضيؿ كتكريـ  ،ال سجكد
شكر كما زعـ  ،قاؿ الطبرم (( :ككاف سجكد المبلئكة آلدـ تكرمة آلدـ ،

كطاعة ﵀  ،العبادة آلدـ)

(ّ)

((كفي صفة سجكدىـ آلدـ قكالف :

أحدىما َّ :أنو عمى صفة سجكد الصبلة  ،كىك األظير .

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٖٙ-ٖ٘/ٔ4
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٕٖ/ٙ
(ٖ) جاِع اٌت١اْ ٕٔ٠ٚ ٕٕٙ/ظش  :اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٔٚ ٕٖٖ/دفغ١ش اةٓ وث١ش ٔٔٓٓ/
ٚيذخ اٌمذ٠ش ٔٚ 2ٕ/سٚح اٌّعإٖٔٓ/ٔ ٟ
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كالثاني َّ :أنو االنحناء كالميؿ المساكم لمرككع))

(ُ)

ً
أيضا :
سمى
ن
سجكدا  ،قاؿ القرطبي (( :كاختيمؼ ن
فكبل ىذيف الحاليف يي ٌ
ىؿ كاف ذلؾ السجكد خاصِّا بآدـ عميو السبلـ  ،فبل يجكز السجكد لغيره مف

جائز بعده إلى زماف يعقكب عميو السبلـ
جميع العالـ ٌإال ﵀ تعالى  ،أـ كاف نا
 ،لقكلو تعالى ( :كىرفى ىع أ ىىبكٍي ًو ىعمىى اٍل ىع ٍر ً
َّدا){يكسؼ }ََُ :
ش ىك ىخ ُّركٍا لىوي يسج ن
ى
ى
مباحا
فكاف آخر ما أبيح مف السجكد لممخمكقيف ؟ كالذم عميو األكثر َّأنو كاف ن
إلى عصر رسكؿ ا﵀  ،صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،ك َّ
أف أصحابو قالكا لو حيف

سجدت لو الشجرة كالجمؿ  :نحف أكلى بالسجكد لؾ مف الشجرة كالجمؿ ،
ٍ
سج ىد ألحد ٌإال ﵀ ّْ
رب العالميف  ،ركل ابف ماجة في
فقاؿ ليـ  :ال ينبغي أف يي ى
لما قدـ معاذ بف
ستي في صحيحو عف عبد ا﵀ بف أبي أكفى قاؿ َّ :
الب ُّ
سننو ك ي
جبؿ مف الشاـ سجد لرسكؿ ا﵀  ،فقاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمَّـ  :ما

قدمت الشاـ فرأيتيـ يسجدكف لبطارقتيـ كأساقفتيـ
ىذا ؟ فقاؿ  :يا رسكؿ ا﵀
ي
فأردت أف أفعؿ ذلؾ بؾ  ،قاؿ  :فبل تفعؿ ّْ ،
شيئا أف يسجد
فإني لك
،
أمرت ن
ي
ي

ألمرت المرأة أف تسجد لزكجيا  ...كفي بعض طرؽ معاذ  :كنيى عف
لشيء
ي
قمت  :كىذا السجكد المنيي عنو قد اتخذه
السجكد لبشر  ،كأمر بالمصافحة  ،ي

المتصكفة عادة في سماعيـ كعند دخكليـ عمى مشايخيـ كاستغفارىـ ،
يجيَّاؿ
ّْ
فيرل الكاحد منيـ إذا أخذه الحاؿ بزعمو يسجد لؤلقداـ لجيمو  ،سكاء كاف
ي
(ِ)
لمقبمة أـ غيرىا  ،جيالة منو َّ ،
عييـ كخاب عممييـ))
ضؿ س ي
(كًا ٍذ يقٍم ىنا
فالمراد إذف مف السجكد السجكد بعينو في قكلو تعالى  :ى
ً ً ً
أما سجكد الشكر الذم قاؿ بو الحيرم فيك
آلد ىـ فى ىس ىج يدكٍا) َّ
اس يج يدكٍا ى
لٍم ىمبلىئ ىكة ٍ
معنى الغرض مف ىذا السجكد ال السجكد نفسو  ،ىذا مف جية كمف جية

أخرل فقد أجمع أىؿ التفسير كما تقدـ  ،ككما ىك كاضح ِّ
جدا مف النص
(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٔ٘٘/
(ٕ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٕٖٔٗ-ٕٖٖ/
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االقرآني كسياقو َّ
أف الغرض مف السجكد سجكد تكريـ  ،فجعمو بمعنى سجكد

شكر تحريؼ ظاىر لمعياف

(ك ىع ًي ٍد ىنا
كجعمو في الكجو الثاني بمعنى المصمٌيف في قكلو تعالى  :ى
ًً
ً ً َّ ًً
اىيـ كًاسم ً
ً ً ً
ُّج ً
كد) قاؿ
يف ىك ُّ
اع ى
الرَّك ًع الس ي
يف ىكاٍل ىعاكف ى
يؿ أىف طىيّْ ىار ىب ٍيت ىي لمطائف ى
إلىى إ ٍب ىر ى ى ٍ ى
ُّج ً
كد) ((يعني تعالى ذكره بقكلو
(ك ُّ
الرَّك ًع الس ي
الطبرم في تفسير قكلو تعالى ى
ُّج ً
كد) ىـ
(ك ُّ
الرَّك ًع) جماعة القكـ الراكعيف فيو لو  ،كاحدىـ راكع  ،ككذلؾ (الس ي
ى
جماعة القكـ الساجديف فيو لو  ،كاحدىـ ساجد  ،كما يقاؿ  :رجؿ قاعد ،
كرجاؿ قعكد  ،كرجؿ جالس كرجاؿ جمكس  ،فكذلؾ رجؿ ساجد  ،كرجاؿ
(ُ)
سجكد  ،كقيؿ  :بؿ عنى َّ
بالركع السجكد  :المصميف))

ًً
ً َّ ًً
الرَّك ًع
يف ىك ُّ
يف ىكاٍل ىعاكف ى
كقاؿ الكاحدم (( :كقكلو تعالى ( :لمطائف ى
ُّج ً
أما العاكفكف
أما الطائفكف فمف اعتراه مف بمد غيره  ،ك َّ
كد) قاؿ الكمبي َّ :
الس ي
فأىؿ البمد  ،ك َّ
الركع السجكد  :فأىؿ الصبلة  ،كقاؿ عطاء  :إذا كاف طائفنا
مصميا فيك
جالسا فيك مف العاكفيف  ،كاذا كاف
فيك مف الطائفيف  ،كاذا كاف
ن
ن
(ِ)
مف َّ
الركع السجكد))
ً َّ ًً
يف
((كعطؼ أحد الكصفيف عمى اآلخر في قكلو ( :لمطائف ى
ًً
يف) لتبايف ما بينيما  ،كلـ يعطؼ إحدل الصفتيف عمى األخرل في
ىكاٍل ىعاكف ى
ُّج ً
كد) َّ
ألف المراد بيما شيء كاحد  ،كىك الصبلة ؛ إذ لك
(ك ُّ
الرَّك ًع الس ي
قكلو  :ى
(ّ)
عطؼ لىتييكىّْـ َّ
أف كؿ كاحد منيما عبادة عمى ًحياليا))
لمنص القرآني  ،كاألخذ بو يفسد
فالكجو الذم قاؿ بو الحيرم تحريؼ
ّْ
ُّج ً
ُّج ً
كد)
(ك ُّ
معنى التركيب ؛ ٌ
كد) ال (الس ي
الرَّك ًع الس ي
ألف المراد جعؿ التركيب ى
بمفرده بمعنى المصمّْيف  ،كىذا ىك الظاىر ؛ لذلؾ أجمع عميو أىؿ التفسير

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕٔٙٗ/
(ٕ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٕٔٓ2/
(ٖ) اٌذس اٌّظٔٓ2/ٕ ْٛ
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 ،ككيؼ استساغو ؛ ألنَّو لك جعمنا السجكد بمعنى المصمّْيف  ،فماذا سيككف
(الرَّكع) أنمغي داللتو أـ ماذا ؟! فيذا كمو لـ ّْ
يفكر بو الحيرم  ،كلـ
معنى ُّ
يمتفت إلى عكاقبو
ٍ
كجعؿ السجكد بمعنى المصمّْيف ال يقتصر عمى تحريؼ داللة المفظ

القرآني  ،كعمى ىدمو إلفراغو مف محتكاه  ،بؿ َّ
سر مف أسرار
يتعداه إلى ىدـ ٍّ
ُّج ً
كد)
تعبيره  ،ككجو مف كجكه ببلغتو  ،قاؿ ابف عطية :
(((ك ُّ
الرَّك ًع الس ي
ى
كخص الرككع كالسجكد بالذكر ؛ َّ
ألنيما أفرب أحكاؿ المصمَّي
المصمكف ،
َّ

(ُ )
ُّج ً
كد) كىـ المصمُّكف جمع راكع
(((ك ُّ
الرَّك ًع الس ي
عند ا﵀)) كقاؿ اآللكسي  :ى
ص الرككع كالسجكد بالذكر مف جميع أحكاؿ المصمّْي ؛ َّ
ألنيما
كخ َّ
كساجد  ،ي

ككثير ما يي َّ
كنى عف
نا
أقرب أحكالو إليو تعالى  ،كىما الركناف األعظماف ،
الصبلة بيما ؛ كلذلؾ ترؾ العطؼ بينيما  ،كلـ يعبَّر بالمصمّْيف مع اختصاره
(ِ)

إيذانا َّ
المعتىىبر صبلة ذات رككع كسجكد  ،ال صبلة الييكد))
 ،ن
بأف ي
(يػػا ىم ػ ٍػرىي يـ
ككػػذلؾ جعػػؿ الس ػػجكد بمعنػػى المصػ ػمّْيف فػػي قكلػػو تع ػػالى  :ى
ا ٍقينتًػػي لًرّْبػ ًػؾ كاسػػجًدم كارىك ًعػػي مػػع الػ َّػر ً
اك ًعيف) بػػؿ الم ػراد مػػف السػػجكد السػػجكد
ى ى ٍ ي ىٍ
ى ى
بعينو  ،كجعمو بمعنى الصبلة ييدـ ما في تركيب ىذه اآلية مف ببلغة معجػزة

ػت سػ َّػر ذلػػؾ
 ،كبػػاىرة  ،تتعمػػؽ ىنػػا بسػ ّْػر تقػديـ السػػجكد عمػػى الركػػكع  ،كقػػد َّبينػ ي
كنصػػو (( :مػػف المعػػركؼ فػػي المغػػة َّأنػػو قػػد يي َّ
عبػػر
مفص ػبلن فػػي بعػػض مؤلفػػاتي ُّ
َّ
عف الكؿ بالجزء  ،فذكر السجكد ىنا كأراد الصػبلة  ،ككػذلؾ ذكػر الركػكع كأراد

أيضا  ،كالمعنى  :يا مريـ  ،اقنتي كصمٌي  ،كصمٌي مع المصميف.
الصبلة ن
أم ػ هػر لمػ ػريـ عميي ػػا الس ػػبلـ ب ػػأف تص ػػمي
فف ػػي قكل ػػو تع ػػالى (كاس ػػجدم) ٍ
كحػػدىا  ،كيكػػكف ذلػػؾ صػػبلتيا فػػي بيتيػػا  ،كفػػي قكلػػو تعػػالى( :كاركعػػي مػػع

(ٔ) اٌّذشس اٌٛج١ض ي ٟدفغ١ش اٌىذاا اٌعض٠ض ٕٔٓ2/
(ٕ) سٚح اٌّعأٖ24/ٔ ٟ
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أمر لمريـ عمييػا السػبلـ بػأف تصػمي مػع المصػميف جماعػة  ،كيكػكف
الراكعيف) ه
ذلؾ في المسجد  ،كالمقصكد ىنا بيت المقدس.
كالسػؤاؿَّ :إنػػو لًػ ىػـ قػػاؿ سػػبحانو ( :كاسػػجدم كاركعػػي مػػع الػراكعيف) كلػػـ
يقؿ :كاركعي كاسجدم مع الساجديف  ،مع العمـ أف المراد في كمييما الصبلة؟
كالج ػكاب َّ :أنػػو فػػي شػػرعنا كفػػي شػػرع مػػف قبمنػػا أف صػػبلة الم ػرأة فػػي

بيتي ػػا أفض ػػؿ عن ػػد ا﵀ م ػػف ص ػػبلتيا ف ػػي المس ػػجد  ،ك َّ
أف الس ػػجكد أفض ػػؿ م ػػف

الركػكع  ،فقػػد كرد عػػف الرسػػكؿ  قكلػو  :أقػػرب مػػا يكػػكف العبػد مػػف ربػػو كىػػك
ساجد.

فعب ػػر ع ػػف ص ػػبلة م ػ ػريـ ف ػػي بيتي ػػا بالسػ ػػجكد ؛ ّْ
ليعب ػػر ع ػػف األفضػ ػػؿ

باألفضؿ ،كعبَّر عف صبلتيا في المسػجد بػالرككع ؛ ّْ
ليعبػر عػف دكف األفضػؿ

بدكف األفضؿ.

ػتنادا إلػػى ببلغػػة ىػػذا التعبيػػر كدقتػػو يمكػػف أف نعػػرؼ كيػػؼ يكػػكف
كاسػ ن
طػب لقمػاف
الخطاب لك كاف مكجينا إلى رجؿ مف الصالحيف  ،فمك كاف المخا ى
مثبل  ،لما كػاف مػف األنسػب أف يقػاؿ لػو  :يػا لقمػاف اقنػت لربػؾ كاسػجد كاركػع
ن
مع الراكعيف  ،بػؿ لكػاف مػف األنسػب أف يكػكف التعبيػر  :يػا لقمػاف اقنػت لربػؾ

كارك ػػع كاس ػػجد م ػػع الس ػػاجديف ؛ َّ
ألف ص ػػبلة الرج ػػؿ ف ػػي المس ػػجد أفض ػػؿ م ػػف

صػػبلتو فػػي بيتػػو بخػػبلؼ صػػبلة الم ػرأة  ،فمػػف ببلغػػة الكػػبلـ أف يكػػكف مطابقػػا
لكاقع الحاؿ))

(ُ)

كفي ىذا المقاـ أكرر قكلي بكجكب إبقاء المفظ عمى معناه  ،كا ٌال

حرفنا مقاصد كبلـ ا﵀  ،كىدمنا ما فيو مف فصاحة كاعجاز
َّ

كجعؿ الدامغاني كالفيركزآبادم السجكد في الكجو السابع بمعنى
الصبلة في قكلو تعالى ( :كلًمٌ ًو يسج يد مف ًفي الس ً
ات كاأل ٍىر ً
ط ٍك نعا ىك ىك ٍرنىا
ض ى
ى
ى ىٍي ى
َّم ىاك ى

(ٔ) إعجاص اٌمشآْ اٌىش / ُ٠ةاا اإلعجاص اٌٍغ ٞٛسلُ ٗٔ دمةذ ُ٠اٌغةجٛد عٍة ٝاٌشوة ٛص
ٕٖٖٖ-
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ك ًظبللييـ بًاٍل يغ يد ّْك كاآلص ً
اؿ) كالسجكد ال يعني الصبلة  ،بؿ ىك أىـ أركانيا ،
ى ى
ي
ى
كقد يي ىكَّنى عف السجكد بالصبلة لبياف أىمية السجكد فييا  ،كقد تقدـ قكؿ ابف
((كخص الرككع كالسجكد بالذكر ؛ َّ
ألنيما أفرب أحكاؿ المصمَّي عند
عطية :
َّ

ص الرككع كالسجكد بالذكر مف جميع أحكاؿ
ا﵀))(ُ) كقكؿ اآللكسي :
((كخ َّ
ي
المصمّْي ؛ َّ
ككثير
نا
ألنيما أقرب أحكالو إليو تعالى  ،كىما الركناف األعظماف ،
إيذانا َّ
بأف
ما ييكنَّى عف الصبلة بيما  ...كلـ يعبَّر بالمصمّْيف مع اختصاره  ،ن
المعتىىبر صبلة ذات رككع كسجكد  ،ال صبلة الييكد)) (ِ )ككذلؾ قاؿ تعالى
ي
ىنا  :يسجد  ،كلـ يقؿ  :يصمّْي ؛ َّ
المعتىبر مف صبلة المخمكؽ سجكده
ألف ي
فييا  ،ىذا مف جية كمف جية أخرل َّ
فإف السجكد عاـ  ،فكؿ شيء يسجد ،
كقد ييطمىؽ السجكد عمى مجرد التذلؿ كاالنقياد ﵀  ،كاف لـ يصاحبو انحناء ،
(((ك ىك ٍرنىا) يعني  :ىمف أ ً
يكره عمى السجكد مف الكافريف
قاؿ الكاحدم :
ى
كالمنافقيف  ،ىذا قكؿ المفسريف  ،كقاؿ أىؿ المعاني  :سجكد الكاره التذلؿ ﵀

كانقياده لما يريده ا﵀ منو مف عاقبة كمرض  ،كغنى كفقر  ،كحياة كمكت ،

فالكافر في حكـ الساجد ﵀ مف ىذا الكجو))

(ّ)

أما الصبلة
فالسجكد عاـ َّ ،

فيي خاصة باإلنساف المؤمف ؛ لذلؾ لـ يستعمؿ المفسركف في تفسير ىذه

اآلية مصطمح الصبلة بؿ مصطمح السجكد  ،كما قاؿ ا﵀ سبحانو  ،قاؿ
الطبرم (( :يقكؿ تعالى ذكره  :فإف امتنع ىؤالء الذيف يدعكف مف دكف ا﵀

األكثاف كاألصناـ ﵀ شركاء مف إفراد الطاعة كاإلخبلص بالعبادة لو  ،فممو

كمف في األرض مف المؤمنيف
يسجد مف في السماكات مف المبلئكة الكراـ  ،ى
فأما الكافركف بو َّ
كرىكف عمى
بو
طكعا َّ ،
ن
فإنيـ يسجدكف لو كرنىا حيف يي ى
السجكد  ...كقكلو ( :ك ًظبللييـ بًاٍل يغ يد ّْك كاآلص ً
أيضا ظبلؿ
اؿ) يقكؿ  :كيسجد ن
ى ى
ي
ى
(ٔ) اٌّذشس اٌٛج١ض ي ٟدفغ١ش اٌىذاا اٌعض٠ض ٕٔٓ2/
(ٕ) سٚح اٌّعأٖ24/ٔ ٟ
(ٖ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٖٔٔ/
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ّْ
طكعا ككرنىا بالغدكات كالعشايا  ...عف ابف عباس  ،قكلو :
كؿ ىمف سجد ﵀ ن
(ك ًظبللييـ بًاٍل يغ يد ّْك كاآلص ً
اؿ) يعني  :حيف يفيء ظ ٌؿ أحدىـ عف يمينو أك
ى ى
ي
ى
شمالو  ...عف سفياف في تفسير مجاىد قاؿ ُّ :
طكعا كىك
ظؿ المؤمف يسجد ن
ُّ
طكعا كىك كاره  ...ذكر (ابف زيد) َّ
أف ظبلؿ
كظؿ الكافر يسجد
طائع ،
ن
األشياء كميا تسجد لو)) (ُ) فالمراد مف السجكد السجكد بعينو  ،كجعمو بمعنى

الصبلة تحريؼ لداللتو .

كجعمكا السجكد في الكجو التاسع بمعنى الرككع أك الرككع الشرعي
يد
اب يسجَّدان ىكقيكليكٍا ًحطَّةه َّن ٍغ ًف ٍر لى يك ٍـ ىخ ى
ط ىايا يك ٍـ ىك ىس ىن ًز ي
(ك ٍاد يخميكٍا اٍل ىب ى
في قكلو تعالى  :ى
ًً
بأف ((ك ٌؿ ما َّ
يف) كالسجكد غير الرككع  ،فقد تقدـ قكؿ ابف فارس َّ
ذؿ
اٍل يم ٍحسن ى
(ِ )
كج ًعؿ
فقد
ى
سجد)) كقكؿ الراغب ٌ
بأف ((السجكد أصمو التطامف كالتذلؿ  ،ي
ذلؾ عبارة عف التذلؿ ﵀ كعبادتو))(ّ)كقكؿ ابف الجكزم (( :ككؿ ذليؿ فيك

ساجد))

(ْ)

عرقو الخميؿ (( :ك ٌؿ شيء
أما الرككع فقد َّ
فيذا ىك معنى السجكد َّ ،
تمسيا  ،بعد أف يطأطئ راسو ،
ينكب لكجيو ،
ٌ
فتمس ركبتو األرض  ،أك ال ٌ
ٌ
)
ٓ
(
فيك راكع)) كقاؿ ابف فارس (( :الراء كالكاؼ كالعيف أصؿ كاحد َّ
يدؿ عمى
انحناء في اإلنساف كغيره  ،يقاؿ  :ركع الرج يؿ  :إذا انحنى ُّ ،
و
منحف
ككؿ

(ٔ) جةةاِع اٌت١ةةاْ ٖٕٔ٠ٚ ٔ٘2-ٔ٘2/ظةةش  :اٌٛعةة١ط يةة ٟدفغةة١ش اٌمةةشآْ اٌّج١ةةذ ٖٚ ٔٔ/صاد
اٌّغ١ش ٕٗٗٗ-ٕٖٗ/
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕٗ4
(ٖ) اٌّفةةةشداح ص ٖٕٔ ٕ٠ٚظةةةش  :عّةةةذث اٌذفةةةاظ ٕٚ ٔ2ٖ-ٔ2ٕ/ةظةةةائش ر ٞٚاٌذّ١١ةةةض
ٖٔ24-ٔ22/
(ٗ) ٔض٘ج األع ٓ١ص ٗ٘ٔ
(٘) اٌع ٓ١ص ٖٙ2
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(ِ)

راكع  ...كالرككع في الصبلة منو))(ُ)كقاؿ الراغب (( :الرككع  :االنحناء))

(سجَّدان) َّ
يتأكلو
قاؿ الطبرم (( :ك َّ
فإف ابف عباس كاف َّ
أما قكلو  :ي
و
منحف
الرَّكع  ...كأصؿ السجكد  :االنحناء لمف سجد لو معظّْ نما  ،فكؿ
بمعنى ُّ
تعظيما لو  ،فيك ساجد)) (ّ )  ،كقاؿ الكاحدم (( :كالمعنى منحنيف
لشيء
ن
أيضا معنى السجكد ال معنى الرككع  ،كقاؿ ابف
متكاضعيف)) (ْ ) كىذا
ن
رككعا  ،كقيؿ :
((سجَّدان) قاؿ ابف عباس رضي ا﵀ عنو  :معناه :
ن
عطية  ( :ي
يعـ ىذا كمٌو ؛ َّ
ألنو
متكاضعيف
خضكعا  ،ال عمى ىيئة معيَّنة  ،كالسجكد ُّ
ن

التكاضع))

(ٓ)

كجاء في المباب (( :كاختمفكا في السجكد  ،فقاؿ الحسف  :أراد

بو نفس السجكد

(ٔ)

أم  :إلصاؽ الكجو باألرض

(ٕ)

كىذا بعيد ؛ َّ
ألف الظاىر

يقتضي كجكب الدخكؿ حاؿ السجكد  ،فمك حممنا السجكد عمى ظاىره المتنع

ذلؾ

(ٖ)

أف المراد بو الرككع َّ ،
كركل سعيد بف جبير عف ابف عباس َّ
ألف الباب

صغير  ،يحتاج الداخؿ فيو إلى االنحناء  ،قاؿ ابف الخطيب :
نا
الباب كاف
كىذا بعيد ؛ َّ
ألنو لك كاف ضيّْقنا لكانكا مضطريف إلى دخكلو يرٌك نعا  ،فبل حاجة
لما
فيو إلى األمر ...كقيؿ  :المراد بالسجكد الخضكع  ،كىك األقرب ؛ ألنَّو َّ

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖٔ٘
(ٕ) اٌّفشداح ص ٕٓٔ
(ٖ) جاِع اٌت١اْ ٖٔٗ٘-ٖٗٗ/
(ٗ) اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٖٔٔٗ/
(٘) اٌّذشس اٌٛج١ض ٔٔ٘ٓ/
(ٔٚ )ٙفظ اٌغجٛد ٘ ٛاٌذزًٌ ١ٌٚ ،ظ إٌظاق اٌٛجٗ ةاألسع .
(٘ٚ )2زا ِ٘ ٛعٕ ٝاٌغجٛد اٌششع ، ٟأ٘ : ٞزا ِ٘ ٛعٕاٖ ةذاٌذٗ اٌثاٌثج
(ٌ ) 2ىٕٗ غ١ش ِّذٕةع عٕةذ دٍّةٗ عٍةِ ٝعٕة ٝاٌغةجٛد ةذاٌذةٗ األٌٚة ، ٝأ ٚاٌثأ١ةج  ،وّةا دمةذَ
دعش٠فٗ
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َّ
تعذر حممو عمى السجكد الحقيقي(ُ)كجب حممو عمى التكاضع ؛ َّ
ألف التائب
عف الذنب َّ ،
خاضعا))
البد كأف يككف
ن

(ِ)

كالذم ال ييختمىؼ فيو فيما يتعمؽ بتفسير ىذه اآلية َّ
أف ا﵀ سبحانو
أمرىـ أف يدخمكا الباب متذلميف  ،كىذا ىك معنى السجكد بحالتو األكلى  ،كاذا
أريد دخكلو راكعيف متذلميف  ،فيذا ىك معنى السجكد بحالتو الثانية

الثالثة  :الدراسة المعككسة  ،كجعؿ المفظ بمعاني ما قيؿ  :جعؿ

الدامغاني كالفيركزآبادم الساجديف في الكجو الثامف بمعنى األنبياء في قكلو
اؾ ًحيف تىقيكـ {ُِٖ} كتىىقمُّب ىؾ ًفي الس ً ً
يف) كالمعنى :
تعالى ( :الًَّذم ىي ىر ى
ى ى
َّاجد ى
ى
ي
كيراؾ حيف تقمبؾ في أصبلب اآلباء مف األنبياء عمييـ السبلـ
قاؿ الطبرم ((( :كتىىقمُّب ىؾ ًفي الس ً ً
يف) اختمؼ أىؿ التأكيؿ في
ى ى
َّاجد ى
تأكيؿ ذلؾ  ،فقاؿ بعضيـ  :معنى ذلؾ  :كيرل تقمبؾ في صبلتؾ حيف تقكـ

ثـ تركع  ،كحيف تسجد  ...كقاؿ آخركف  :بؿ معنى ذلؾ  :كيرل تقمبؾ في
َّ ،
المصميف  ،كابصارؾ منيـ ىمف ىك خمفؾ  ،كما تبصر ىمف ىك بيف يديؾ ...
كقاؿ آخركف  :بؿ معنى ذلؾ  :كتقمبؾ مع الساجديف  ،أم  :تصرفؾ معيـ

تصرفؾ
في الجمكس كالقياـ كالقعكد  ...كقاؿ آخركف  :بؿ معنى ذلؾ  :كيرل ٌ

في الناس  ...كقاؿ آخركف  :بؿ معنى ذلؾ  :كتصرفؾ في أحكالؾ  ،كما
كانت األنبياء مف قبمؾ تفعمو  ،كالساجدكف في قكؿ قائؿ ىذا القكؿ :

األنبياء  ...قاؿ أبك جعفر (يعني الطبرم نفسو)  :كأكلى األقكاؿ في ذلؾ

بتأكيمو قكؿ ىمف قاؿ تأكيمو  :كيرل تقمبؾ مع الساجديف في صبلتيـ معؾ ،
(ّ)
حيف تقكـ معيـ كتركع كتسجد))

(ٔ) ٚاٌغجٛد اٌذم١م ٛ٘ ٟاٌذطآِ ٚاٌذزًٌ ١ٌٚ ،ظ إٌظاق اٌٛجٗ عٍ ٝاألسع
(ٕ) اٌٍتاا ي ٟعٍ َٛاٌىذاا الةٓ عادي اٌذِشم4ٙ-4٘/ٕ ٟ
(ٖ) جاِع اٌت١اْ ٔٗٗ-ٕٔٗ/ٔ4
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ذكر الطبرم ستة أقكاؿ في تأكيؿ قكلو تعالى (كتىىقمُّب ىؾ ًفي الس ً ً
يف)
ى ى
َّاجد ى
ثـ تركع  ،كحيف تسجد))
أكليا (( :كيرل تقمبؾ في صبلتؾ حيف تقكـ َّ ،

كآخرىا القكؿ الذم عيَّنو الدامغاني كالفيركزآبادم في باب الكجكه  ،كالقكؿ
(ُ)

األكؿ ىك المشيكر كىك قكؿ جميكر المفسريف

قاؿ الكاحدم (( :كالمعنى :

كقائما
كساجدا
اكعا
صميت كحدؾ  ،كيراؾ إذا
يراؾ إذا
ن
ى
ى
صميت في الجماعة ر ن
ن
 ،ىذا قكؿ أكثر المفسريف)) (ِ )كقاؿ ابف الجكزم (( :كتقمبؾ في الرككع
كالسجكد كالقياـ مع المصميف في الجماعة  ،كالمعنى  :يراؾ كحدؾ  ،كيراؾ

في الجماعة  ،كىذا قكؿ األكثريف))

(ّ)

فجعؿ الساجديف بمعنى األنبياء قكؿ مف عدة أقكاؿ  ،ىذا مف جية ،

كمف جية أخرل َّ
فإف الدامغاني كالفيركزآبادم لـ يكتفيا بذلؾ  ،بؿ جعبل آخر

ىذه األقكاؿ كأضعفيا كجينا  ،كالتفسير السميـ كاألميف َّ
أف ييفسَّر المفظ بذكر
األقكاؿ التي قالكىا فيو  ،كاختيار أحدىا أك أضعفيا  ،ثـ تعيينو كالقطع بو
في باب الكجكه يعني التعمد بحجب األقكاؿ األخرل  ،بؿ يعني االدعاء بعدـ

كجكدىا  ،كىذه الطريقة في اختبلؽ الكجكه ال تدخؿ في باب التحريؼ فحسب
أيضا في باب الخيانة العممية في التفسير .
 ،بؿ تدخؿ ن
لما جعبل الساجديف بمعنى األنبياء  ،يعني
كالدامغاني كالفيرزآبادم َّ

َّأنيما سميا ككصفا الساجديف باألنبياء  ،بينما المراد تسمية األنبياء ككصفيـ
أسا عمى عقب  ،أم  :قمبا
بالساجديف َّ ،
فحرفا كعكسا التسمية  ،كقمباىا ر ن
المعنى المراد  ،كيدخؿ ىذا التحريؼ في باب عدـ جعؿ الصفة بمعناىا بؿ

(ٔ) ٕ٠ظش  :دفغ١ش ِمادً ِٕٚ ٗٙٙ/عةأ ٟاٌمةشآْ ٌٍفةشاا ِٕٚ ٔ2ٓ/عةأ ٟاٌمةشآْ ٚإعشاةةٗ
ٌٍضجا ٗ2ٓ/
(ٕ) اٌٛع١ط ٖٖٙ٘/
(ٖ) صاد اٌّغ١ش ٘ٙ/ٙ
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بمعنى المكصكؼ بيا  ،كىذه ىي طريقة الدراسة المعككسة في اختبلؽ

الكجكه

الطريقة االتاسعة عشرة  :جعؿ المفظ بمعاف شاذة وغريبة غير معقولة
وغير مقبولة :

ٍّ
تضمف كتابي  :ال
متأت مف شدة كلعيـ باختبلؽ الكجكه  ،كقد
كىذا
ٌ
كجكه كال نظائر  ،أمثمة كثيرة مف ىذه الطريقة  ،مف ذلؾ ما قالو العسكرم

كتعقيبي عمى قكلو (( :البلـ المكسكرة في القرآف عمى ثبلثة أكجو  ،األكؿ :

بمعنى (كي) َََالثاني  :بمعنى (أف) َََالثالث  :في مكضع (ألف ال)
ً
اى ٍـ){النحؿ آية  }ٓٓ :أم  :ألف ال تكفركا  ،كىك مثؿ
قاؿ (ل ىي ٍكفييركٍا بً ىما آتىٍي ىن ي
قكلو (يبيّْف المٌو لى يكـ أىف تى ً
ضمُّكٍا){النساء  }ُٕٔ :قيؿ  :ألف ال تضمكا  ،كليس
يى ي ي ٍ

(ال) عند المحققيف النحكييف مما ييح ىذؼ في ىذا المكضع  ،كاَّنما المعنى في
ذلؾ  :كراىة أف تضمكا  ،كمعنى قكلو ( :إً ىذا ىـ ي ٍش ًريك ً
اى ٍـ
كف ل ىي ٍكفييركا بً ىما آتىٍي ىن ي
يٍ ي
ى
كف){العنكبكت َّ }ٔٔ-ٔٓ :أنيـ أشرككا معنا غيرنا
ىكلً ىيتى ىمتَّ يعكا فى ىس ٍك ى
ؼ ىي ٍعمى يم ى
فعبدكه دكننا ليكفركا نعمنا عمييـَََكقاؿ بعضيـ  :معناه جعمكا ما رزقناىـ
(ُ)

سببا إلى الكفر))
كأنعمنا بو عمييـ ن
فالعسكرم فسَّر اآلية بمعنى النفي فقاؿ (( :في مكضع (ألف ال) قاؿ
ً
اى ٍـ){النحؿ آية  }ٓٓ :أم  :ألف ال تكفركا)) لكف سرعاف ما
(ل ىي ٍكفييركٍا بً ىما آتىٍي ىن ي
كف
رجع ففسَّر اآلية بمعنى اإلثبات فقاؿ (( :كمعنى قكلو ( :إً ىذا يى ٍـ يي ٍش ًريك ى
ً
اى ٍـ) َّأنيـ أشرككا معنا غيرنا فعبدكه دكننا ليكفركا نعمنا
ل ىي ٍكفييركا بً ىما آتىٍي ىن ي
سببا إلى
عمييـَََكقاؿ بعضيـ  :معناه جعمكا ما رزقناىـ كأنعمنا بو عمييـ ن
الكفر)) فقاؿ بيذا التناقض في المقاـ نفسو  ،كلـ يشر إليو  ،أك يسكغو

(ُ ) الكجكه كالنظائر لمعسكرم ص ِٖٗ .
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بسبب معقكؿ أك غير معقكؿ  ،أقكؿ  :أيقكؿ أحد بمثؿ ىذا التناقض رجؿ

كاع لما قاؿ؟! أـ َّإنو التقميد ؟!

أف العسكرم جعؿ لميكـ كجييف  ،فقاؿ (( :كىك في القرآف
كمف ذلؾ ٌ
عمى كجييف  ،األكؿ  :اليكـ مف أياـ السنةَََالثاني  :الحيف قاؿ ا﵀
ً
ً
امتً يك ٍـ){النحؿ  }َٖ :يعني حيف ؛ ألَّنو ال يجكز
تعالى  ( :ىي ٍكىـ ظى ٍعن يك ٍـ ىكىي ٍكىـ إقى ى
ليبل  ،كاَّنما أراد حيف الظعف  ،فذكر اليكـ َّ
ألف اليكـ
أف يككف الظعف ن
(ُ)

حيف))

أف اليكـ ال يعني
فالعسكرم جعؿ اليكـ بمعنى الحيف
ن
استنادا إلى ٌ
النيار  ،كالسفر يككف في النيار كال يككف في الميؿ  ،فجعمو بمعنى الحيف ؛
ألف الحيف يعني زماف الميؿ كالنيار ؛ لذلؾ كجدنا العسكرم يسكغ مجيء
ٌ
اليكـ بمعنى الحيف في قكلو تعالى  (( :ىي ٍكىـ ظى ٍعنً يك ٍـ) بقكلو المذككر (( :ألَّنو ال
ليبل)) يا سبحاف ا﵀ ! كمف قاؿ َّ
بأف اليكـ يعني الميؿ
يجكز أف يككف الظعف ن
فما ىذا الكبلـ ؟! بؿ العسكرم نفسو قاؿ في الفرؽ بيف النيار كاليكـ :

((النيار اسـ لمضياء المنفسح لحصكؿ الشمسَََكىذا حد النيار كليس ىك
في الحقيقة اسـ لمكقت  ،كاليكـ اسـ لمقدار مف األكقات يككف فيو ىذا السنا))

(ِ) أم َّ :
مؤكدا ما أجمع عميو أىؿ
أف اليكـ يمتد كقتو طكاؿ ضياء النيار
ن
(ّ)
المغة حتى قالكا (( :اليكـ معركؼ مقداره مف طمكع الشمس إلى غركبيا))
كمف ذلؾ قكؿ مقاتؿ (( :تفسير الحرب عمى كجييف  ،فكجو منيما ،
ًَّ
آمينكٍا اتَّقيكٍا المٌوى
الحرب يعني الكفر  ،فذلؾ قكلو في البقرة  ( :ىيا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
(ُ ) الكجكه كالنظائر ص ّْٕ .
(ِ ) الفركؽ المغكية ص َّٓ.
(ّ ) الص ػػحاح ص ُُّٕ  ،كلس ػػاف الع ػػرب ُٓ ، ِّٗ/كينظ ػػر  :الع ػػيف ص َُٕٕ ،
كتيذيب المغة ْ َّٗٗ/كنزىة األعيف ص ُّّ .
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ً
يف فىًإف لَّ ٍـ تى ٍف ىعميكٍا فى ٍأ ىذينكٍا بً ىح ٍر وب ّْم ىف المٌ ًو
ىكىذ يركٍا ىما ىب ًق ىي ًم ىف ّْ
الرىبا إًف يكنتيـ ُّم ٍؤ ًمن ى
ىكىر يسكلً ًو){البقرة  }ِٕٗ-ِٕٖ :يعني بالحرب الكفر
كالثاني  :الحرب يعني القتاؿ)) كما قالو مقاتؿ قالو مقمداه ىركف
(ُ)

كالدامغاني

نج ٍع يؿ الحرب بمعنى الكفر في قكلو تعالى ( :فى ٍأ ىذينكٍا بً ىح ٍر وب ّْم ىف المٌ ًو
يصح أف يككف المعنى كالتقدير :
ألنو كيؼ
ىكىر يسكلً ًو) كجو غريب كشاذ ؛ ٌ
ٌ
فأذنكا بكفر مف ا﵀ كرسكلو ؛ لذلؾ لـ أجده في كتب التفسير  ،قاؿ الطبرم
في تفسير قكلو تعالى ( :فى ٍأ ىذينكٍا بً ىح ٍر وب ّْم ىف المٌ ًو ىكىر يسكلً ًو) (( :فمف كاف
مقيما عمى الربا ال ينزع عنو  ،فحؽ عمى إماـ المسمميف أف يستتيبو  ،فإف
ن
ض ًرب))
نزع كا ٌال ي

(ِ)

كقاؿ الكاحدم (( :كالمعنى  :فإف لـ تضعكا الربا الذم

قد أمر ا﵀ بكضعو عف الناس  ،فاعممكا بحرب مف ا﵀ كرسكلو  ،كىي القتؿ

في الدنيا  ،كالنار في اآلخرة  ،أم  :فأيقنكا َّأنكـ تستحقكف القتؿ كالعقكبة ؛
لمخالفة أمر ا﵀ كرسكلو))

(ّ)

كقاؿ البيضاكم (( :كتنكير (حرب) لمتعظيـ ،

الم ٍربي بعد االستتابة حتى يفيء إلى أمر ا﵀ ،
كذلؾ يقتضي أف ييقاتى ىؿ ي
(ْ)
كالباغي كال يقضي كفره))

كقد مررنا في ىذا الكتاب عمى كثير مف ىذه األكجو مف ذلؾ جعميـ

(حتَّى أٍىبمي ىغ
البحر بمعنى مكسى كالخضر عمييما السبلـ  ،في قكلو تعالى  :ى
الحب بمعنى اإلرادة  ،في قكلو
ىم ٍج ىم ىع اٍل ىب ٍح ىرٍي ًف){الكيؼ  }َٔ :كجعميـ
ٌ

(ُ ) األشباه كالنظائر لمقاتؿ ص ِّٖ كباسـ الكجكه كالنظائر ص ُٖٓكينظر  :الكجػكه
كالنظائر ليركف ص ِّّ كالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص ُٔٔ .
(ِ ) جامع البياف ّ.ُِٗ-ُِٖ/
(ّ ) الكسيط ُ. ّٕٗ/
(ْ ) أنكار التنزيؿ ُ. ُّٔ/
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يصح أف يككف التقدير  :قد
تعالى ( :قى ٍد ىش ىغفىيىا يحبِّا){يكسؼ  }َّ :ككيؼ
ٌ
شغفيا إرادة  ،بؿ جعميـ الجمع بمعنى المفرد يدخؿ في ىذا الباب  ،كمف
أمثمة ىذه الطريقة ما كاف مف أكجو األلفاظ اآلتية :

ٔ-األرحاـ  :قاؿ الحيرم (( :األرحاـ عمى كجييف :
َّص ىف بًأىنفي ًس ًي َّف
(كاٍل يمطىمَّقى ي
ات ىيتىىرب ٍ
أحدىما ٌ :
األميات  ،كقكلو تعالى  :ى
ؽ المٌو ًفي أىرح ً
ً
ام ًي َّف){البقرة }ِِٖ :
ٍى
ثىبلىثىةى قييرىكوء ىكالى ىيح ُّؿ لىيي َّف أىف ىي ٍكتي ٍم ىف ىما ىخمى ى ي
ًَّ
كف بً ًو
(كاتَّقيكٍا المٌوى الذم تى ىساءلي ى
الثاني  :القرابة  ،كقكلو تعالى  :ى
(ُ)
اـ){النساء ))}ُ :
ىكاأل ٍىر ىح ى
ىج ىع ىؿ الحيرم األرحاـ في الكجو الثاني بمعنى القرابة  ،كالقرابة قريبة
مف معنى األرحاـ  ،كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال

في باب الكجكه  ،كالمعاني المتقاربة ىي التي تتحد في المعنى العاـ  ،لكنيا

تختمؼ في معانييا الخاصة  ،كىي المقصكدة في القرآف الكريـ  ،قاؿ ابف

فارس (( :كالقاؼ كالراء كالباء  :أصؿ صحيح يد ٌؿ عمى خبلؼ البعد ...
كمف الباب  :قرباف الممؾ كقرابينو  :كزراؤه كجمساؤه))(ِ) ((كأقرباؤؾ كأقاربؾ
كأقربكؾ  :عشيرتؾ األدنكف كفي التنزيؿ ( :كأ ً
ىنذ ٍر ىع ًش ىيرتى ىؾ
ى
األ ٍق ىربًيف){الشعراء  )ّ())}ُِْ :كقاؿ ابف فارس (( :الراء كالحاء كالميـ يدؿ
عمى الرقة كالعطؼ كالرأفة  ،يقاؿ مف ذلؾ  :رحمو يرحمو  :إذا َّ
رؽ لو
الرًحـ عبلقة القرابة  ،ثـ يس ّْميت رًحـ األنثى ىرًح نما مف ىذا ؛
كعطؼ عميو  ،ك َّ
(ْ)
كي ىر ُّ
َّ
الرًحـ ىرًحـ المرأة  ...كمنو
ؽ لو مف كلد)) ((ك َّ
ألف منيا ما يككف ما يير ىحـ ي

(ٔ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص 22
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٔ22ٕ-22
(ٖ) دا اٌعشٚط ٗ٘/
(ٗ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖ٘2
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الرًحـ لمقرابة لككنيـ خارجيف مف ىرًحـ كاحدة))
استعير َّ
(ِ)
أم  :قرابة قريبة))

(ُ )

((كبينيما ىرًحـ ،

مف تعريؼ أىؿ المغة لمقرابة كاألرحاـ يمكف تحديد كؿ منيما ،

أف األرحاـ تعني في البدء األـ ؛ َّ
كالتفريؽ بينيما َّ
أرحاما
ألف األرحاـ يس ُّمكا
ن
ثـ األب ؛ َّ
خرجت مف صمبو  ،ككاف السبب
ألنؾ
لخركجيـ مف رحـ كاحدة َّ ،
ى
في كجكدؾ  ،ثـ األكالد ؛ َّ
ألنيـ مف صمبؾ كرحـ زكجتؾ  ،ثـ األخكة ؛
َّ
ألنيـ مف رحـ كاحدة  ،ثـ أكالد اإلخكة  ،فيـ مف األرحاـ ؛ كالدليؿ عمى ذلؾ

َّ
أف ا﵀ سبحانو جعؿ بنات األخ كبنات األخت مف المحارـ  ،ثـ األعماـ
أيضا َّ
أف ا﵀ سبحانو جعؿ العمات كالخاالت
كاألخكاؿ  ،كالدليؿ عمى ذلؾ ن
مف المحارـ  ،كىنا تنتيي حدكد األرحاـ  ،كا﵀ أعمـ  ،ثـ بعد ذلؾ تبدأ القرابة
بأكالد األعماـ  ،كأكالد األخكاؿ  ،كالدليؿ عمى ذلؾ َّأنو لـ يجعؿ بناتيـ مف

عامة تعني األرحاـ كما
المحارـ  ،كاألرحاـ
ُّ
تخص ما تقدـ ذكرىـ  ،كالقرابة ٌ
تجاكز حدكدىا  ،كالقرآف الكريـ استعمؿ لفظ األرحاـ في شاىد الكجو الثاني
في قكلو تعالى ( :الًَّذم تىساءلي ً ً
يخص ما ارتبطت
اـ) أل َّنو أراد أف
َّ
ى ى
كف بو ىكاأل ٍىر ىح ى
ببعضيا بصمة الرحـ  ،ككانكا أقرب القرابة التي تبدأ باألـ  ،كتنتيي بالخالة ،
كلك استعمؿ لفظ القرابة الحتمؿ أف تعني ما تجاكزىـ  ،فيككف جعؿ األرحاـ

بمعنى القرابة تحريفنا لداللتيا .
كج ىع ىؿ األرحاـ في الكجو األكؿ بمعنى األميات في قكلو تعالى :
ى
َّص ىف بًأىنفي ًس ًي َّف ثىبلىثىةى قييرىكوء ىكالى ىي ًح ُّؿ لىيي َّف أىف ىي ٍكتي ٍم ىف ىما ىخمى ى
(كاٍل يمطىمَّقى ي
ؽ المٌوي
ات ىيتىىرب ٍ
ى
ً
ً
ً
ً
أف ضمير اإلناث َّ
ًفي أ ٍىر ىحامي َّف) فإذا تذكرنا َّ
(ىف) في (أ ٍىر ىحامي َّف) عائد عمى

يصح أف
يصح جعؿ األرحاـ بمعنى األميات ؛ ألنَّو كيؼ
المطمقات  ،فكيؼ
ٌ
ٌ
يميات المطمقات ؟؟؟!!!  ،فالقضية
ؽ المٌوي ًفي أ َّ
يككف المعنى كالتقدير  :ىما ىخمى ى
(ٔ) اٌّفشداح ٌٍشاغب ص ٔ42
(ٕ) ٌغاْ اٌعشا ٕٔٙ/ٙ
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َّ
أمياتيف بمكضكع اآلية كالحكـ الذم تضمنتو
متعمقة بالمطمقات فما عبلقة
؟؟؟!!! أىذه كتب تستحؽ أف تيحقىؽ كتيطبع كتين ىشر ؟!
ٕ-البسط  :قاؿ الحيرم (( :البسط عمى ثبلثة أكجو :

(كىز ىادهي ىب ٍسطىةن ًفي اٍل ًعٍمًـ
أحدىا  :الزيادة  ،كقكلو تعالى  :ى
كاٍل ًج ٍسًـ){البقرة  }ِْٕ :نظيرىا في األعراؼ ( :كىز ىاد يك ٍـ ًفي اٍل ىخٍم ً
ؽ
ى
ى

ىب ٍسطىةن){األعراؼ }ٔٗ :

ض ىكىي ٍب يسطي){البقرة :
(كالمٌوي ىي ٍقبً ي
الثاني  :التكسع  ،كقكلو تعالى  :ى
ؽ لً ىمف ىي ىشاء ىكىي ٍقًد ير){اإلسراء }َّ :
َّؾ ىي ٍب يسطي ّْ
ِْٓ} كقكلو تعالى ( :إً َّف ىرب ى
الرٍز ى
الثالث ُّ :
طت إًلى َّي ىي ىد ىؾ لًتى ٍقتيمىنًي ىما أ ىىن ٍا
المد كقكلو تعالى ( :لىئًف ىب ىس ى
(ُ)
ًو ً
م إًلى ٍي ىؾ ال ٍقتيمى ىؾ){المائدة ))}ِٖ :
بًىباسط ىيد ى

يخر (( :الرابع  :الضرب  ،قكلو
كأضاؼ الدامغاني إلييا ثبلثة أكجو أ ى
تعالى ( :كاٍلمآلئً ىكةي ب ً
ىخ ًريجكٍا أىنفي ىس يك يـ){األنعاـ  }ّٗ :كقكلو
اسطيكٍا أ ٍىيًدي ًي ٍـ أ ٍ
ى
ى ى
(كىي ٍب يسطيكا إًلى ٍي يك ٍـ أ ٍىيًد ىييي ٍـ ىكأىٍل ًس ىنتىييـ بًالسُّكًء){الممتحنة }ِ :
تعالى  :ى
طيىا يك َّؿ اٍل ىب ٍس ًط){اإلسراء :
(كالى تىٍب يس ٍ
الخامس  :الفتح  ،قكلو تعالى  :ى
(ب ٍؿ ىي ىداهي ىم ٍب يسكطىتى ً
اف){المائدة :
ِٗ} أم  :ال تفتح يدؾ  ،ككقكلو تعالى  :ى
ْٔ} أم  :مفتكحتاف .

السادس  :الميد كالفراش  ،كقكلو تعالى َّ :
ض
األر ى
(كالموي ىج ىع ىؿ لى يك يـ ٍ
ى
(ِ)
كميدا))
طا){نكح  }ُٗ :أم  :ف ار نشا
بً ىسا ن
ن
قاؿ ابف فارس (( :الباء كالسيف كالطاء أصؿ كاحد  ،كىك امتداد
الشيء في عرض أك غيره))

(ّ )

الشيء  :نشره كتكسَّعو  ،فتارة
((كبسطى
ى

(ُ ) كجكه القرآف ص َُُُِِ-
(ِ ) الكجكه كالنظائر ص ُُِِٕٖ-
(ّ ) مقاييس المغة ص ِٗ
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الثكب :
تصكر منو األمراف  ،كتارة يي َّ
يي َّ
تصكر منو أحدىما  ،كيقاؿ  :بسطى
ى
(كالمَّوي ىج ىع ىؿ
نشره  ،كمنو البساط  ،كذلؾ اسـ لكؿ مبسكط  ،قاؿ ا﵀ تعالى  :ى
تصكر فيو
طا){نكح  }ُٗ :كاستعار قكـ البسط لكؿ شيء ال يي َّ
ض بً ىسا ن
األر ى
لى يك يـ ٍ
(ُ)

تركيب كتأليؼ كنظـ))

المد  ،كالفتح  ،كالميد كالفراش  ،كما جاء في
التكسع  ،ك ٌ
الزيادة  ،ك ٌ
الكجو األكؿ  ،كالثاني  ،كالثالث  ،كالخامس  ،كالسادس  ،معاف قريبة مف

معنى البسط  ،فيي مختمقة بطريقة الترادؼ ٌ ،إال الكجو الرابع  ،فقد جعؿ

نصو (( ،فكجو
الدامغاني البسط في ىذا الكجو بمعنى الضرب  ،كقاؿ ما ٌ
منيا  ،البسط  :الضرب  ،قكلو تعالى في سكرة األنعاـ ( :كاٍلمآلئً ىكةي ب ً
اسطيكٍا
ى
ى ى
(ِ)
أ ٍىيًدي ًي ٍـ)(األنعاـ  }ّٗ :أم  :ضاربك أيدييـ إلى أركاح الكفار))
كتأمؿ كيؼ بالغ الدامغاني في تحريؼ داللة النص القرآني  ،ثـ
َّ
تعداه إلى تحريؼ لغة العرب  ،عندما َّ
َّ
أكد َّ
أف البسط يعني الضرب بعينو ،

عدل الضرب في التقدير بما َّ
حتى َّإنو َّ
يتعدل إليو البسط  ،فجعؿ  :باسطك

أيدييـ إلى أركاح الكفار  ،بتقدير  :ضاربك أيدييـ إلى أركاح الكفار  ،مع َّأنو
يده إلى
يده إلى فبلف  ،كال يقاؿ  :فبلف ضرب ى
يقاؿ في المغة  :فبلف بسط ى
أف قكلو تعالى ( :ب ً
فبلف  ،كمما ىك معمكـ َّ
اسطيكٍا أ ٍىيًدي ًي ٍـ) تركيب إضافي مف
ى
باب إضافة اسـ الفاعؿ إلى مفعكلو  ،كالضمير (ىـ) في (أ ٍىيًدي ًي ٍـ) عائد عمى
المبلئكة  ،فجعؿ البسط في (ب ً
اسطيكٍا أ ٍىيًدي ًي ٍـ) بمعنى الضرب  ،كجعمو
ى
بتقدير  :ضاربك أيدييـ إلى أركاح الكفار  ،يي ُّ
عد مف الشطحات الكبيرة التي لـ
أجدىا ٌإال في كتب الكجكه ؛ فكيؼ َّ
تسنى لمدامغاني القكؿ بو  ،ككيؼ

(ُ ) المفػ ػػردات ص ُٓ كينظػ ػػر  :عمػ ػػدة الحفػ ػػاظ لمحمبػ ػػي ُ ُٖٗ-ُٖٖ/كبصػ ػػائر ذكم
التمييز ُِِٖ/
(ِ ) الكجكه كالنظائر ص ُُِِٕٖ-
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استساغو  ،كقاؿ ما لـ يقؿ بو مف أحد مف األكليف ك ً
اآلخريف ؟! َّ
ألف التقدير
يعني َّ :
أف المبلئكة يضربكف أنفسيـ  ،فأيف معنى التقدير مف معنى اآلية ؟!

رجعت إلى ّْ
كؿ كتب المغة قديميا كحديثيا  ،كقرأتيا حرفنا حرفنا فيؿ يمكف
كلك
ى
مثاال عمى نحك ما َّ
قد ىر ؟!
أف تجد في باب ضرب ن

نصو (( :ككرد
ٖ-الج ّنة  :قاؿ الفيركزآبادم في باب الرجؿ ما ٌ
الرجؿ في القرآف عمى كجكه  :األكؿ  :بمعنى الشخص  ...كالثاني  :بمعنى

ابف مسعكد  ...كالثالث  :بمعنى النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ  ...كالرابع :

بمعنى حزبيؿ  ...كالخامس  :بمعنى رجميف مف بني إسرائيؿ  ،مؤمف ككافر
الحًد ًى ىما
ب لىييـ َّمثى نبل َّريجمى ٍي ًف ىج ىعٍم ىنا
اض ًر ٍ
(ك ٍ
ى
 ،ييكدا كفطركس  :ى
(ُ)
ىجَّنتىٍي ًف){الكيؼ ))}ِّ :
فقد جعؿ الفيركزآبادم في باب الرجؿ (الرجميف) بمعنى أخكيف مف

ت عمى ىذا الكجو بعدـ صحتو ؛
بني إسرائيؿ  :ييكدا  ،كفطركس  ،كقد عمٌ ٍق ي
ألنو ليس المراد تسمية الرجميف باألخكيف  ،كاٌنما تسمية األخكيف بالرجميف ،
ٌ
يعد ِّ
كؿ الشذكذ ،
شاذا كغر نيبا مع عدـ صحتو  ،لكف الشذكذ ٌ
كىذا الكجو ال ٌ
نصو :
كالغرابة ك ٌؿ الغرابة قكؿ الفيركزآبادم في باب ٌ
الجنة  ،فقد قاؿ ما ٌ

((بصيرة في الجنة  ،كىي كما يشتؽ مف مادتيا عمى اثني عشر كجينا :
األكؿ  :بمعنى التكحيد  ...كالثاني  :بمعنى بستاف باليمف ...

ب لىييـ َّمثى نبل َّريجمى ٍي ًف ىج ىعٍم ىنا
اض ًر ٍ
(ك ٍ
كالثالث  :بمعنى أخكيف مف بني إسرائيؿ ى
ىع ىن و
اى ىما بًىن ٍخ وؿ ىك ىج ىعٍم ىنا ىب ٍي ىنيي ىما ىزٍرنعا) ){الكيؼ :
الحًد ًى ىما ىجنَّتىٍي ًف ًم ٍف أ ٍ
اب ىك ىحفى ٍف ىن ي
ى

ِّ}))

(ِ)

(ُ ) بصائر ذكم التمييز ِّْ/
(ِ ) بصائر ذكم التمييز ِِّٓ/
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تسنى لو أف يقكؿ بو
كيؼ استساغ الفيركزآبادم ىذا الكجو ؟! ككيؼ ٌ
ينسب ىذا الكجو إلى (ال َّريجمى ٍي ًف) كما نسبو ىك نفسو في باب
؟! َّإنو يجكز أف ى

(جَّنتىٍي ًف) ؟! كما َّ
(جنَّتىٍي ًف) ىنا
الرجؿ  ،لكف كيؼ
ٌ
أف ى
نسب إلى ى
يصح أف يي ى
عائدتاف إلى رجؿ كاحد  ،يا سبحاف ا﵀ ! ما ىذا ؟! أىذه غفمة أـ سيك أـ
جيؿ أـ ماذا ؟! ككيؼ لـ يفطف إلى ىذا التناقض الكبير الذم أكقع فيو نفسو

عقؿ قد كقع فيو الفيركزآبادم  ،فما باؿ محقؽ كتاب
 ،كاذا كاف ىذا الذم ال يي ى
البصائر  ،كىك محقؽ كأستاذ كبير كمشيكر لـ يعمٌؽ كلـ يعقٌب ؟! فما بالو

يمر مف دكف أف يشير إليو بكبلـ ؟!
يسكت عف ىذا الذم ال
يصح أف َّ
ٌ
الحكـ عمى أربعة أكجو :
الح ْك ُـ  :قاؿ الحيرم (( :باب ي
ُٗ -
أحدىا  :التفيـ  ،كقكلو في آؿ عمراف ( :ما ىك ً
اف ل ىب ىش ور أىف يي ٍؤتًىيوي المٌوي
ى ى
ً
كؿ لً َّمن ً
ادا لّْي ًمف يد ً
كنكٍا
اب ىكاٍل يح ٍك ىـ ىكالنُّيب َّكةى ثيَّـ ىيقي ى
كنكٍا ًع ىب ن
كف المٌ ًو ىكلى ًػكف يك ي
اس يك ي
اٍلكتى ى
ً
ً
ّْ
كف){آؿ عمراف }ٕٗ :
كف اٍلكتى ى
اب ىكبً ىما يكنتي ٍـ تى ٍد ير يس ى
ّْيف بً ىما يكنتي ٍـ تي ىعم يم ى
ىربَّاني ى
(كأ ً
ىنز ىؿ
اح يكـ ىب ٍي ىنييـ بً ىمآ أ ى
ىف ٍ
الثاني  :القضاء  ،كقكلو تعالى  :ى
المٌوي){المائدة  }ْٗ :كقكلو تعالى ( :إً َّف المَّوى قى ٍد ىح ىك ىـ ىب ٍي ىف اٍل ًع ىب ًاد){غافر }ْٖ :
الثالث  :الرجـ  ،كقكلو تعالى ً :
(فييىا يح ٍك يـ المٌ ًو ثيَّـ ىيتى ىكلَّ ٍك ىف ًمف ىب ٍعًد
ً
ً
ً
يف){المائدة }ّْ :
ىذل ىؾ ىك ىما أ ٍيكلىػئ ىؾ بًاٍل يم ٍؤ ًمن ى
ىنزٍل ىناهي يح ٍك نما ىع ىربًيِّا){الرعد :
(ك ىك ىذًل ىؾ أ ى
الرابع  :القافة  ،كقكلو تعالى  :ى
ّٕ} يعني القافة ؛ َّ
ألف ما مف حكـ يشترؾ فيو العرب كغير العرب ٌإال القافة
(ٔ)
؛ َّ
يختص بيا العرب دكف غيرىـ))
ألنيا
ُّ
كجعمىو في
جع ىؿ الحيرم
ي
الح ٍكـ في الكجو األكؿ بمعنى التفيـ  ،ى
ى
الكجو الثاني بمعنى القضاء  ،كىذاف الكجياف يعنياف الحكـ بعينو  ،فقد َّ
تقدـ

(ُ ) كجكه القرآف ص ُُّْٔٔ-
953

الح ٍكـ بأنَّو يعني إحساف الشيء كاحكامو كاتقانو  ،كالعمـ كالفقو
تعريؼ ي
(ٔ)
كالقضاء بالعدؿ ؛ فالحكـ القضاء  ،كجمعو أحكاـ  ،كالحكيـ المتقف لؤلمكر
كجع ىؿ الح ٍكـ في الكجو الثالث بمعنى الرجـ في قكلو تعالى ً :
(فييىا
ىى
ي ى
يح ٍكـ المٌ ًو) كمف الكاضح ِّ
جدا َّ
الح ٍكـ  ،حتى َّإنو ال يصح تقديره
أف الرجـ غير ي
ي
؛ كما مف أحد يجيز أف يككف المعنى أك التقدير  :فييا رجـ ا﵀  ،فرجـ

الزاني المحصف ىك ُّ
الحد كتشريعو ،
الحد َّ ،
الح ٍكـ فيك القضاء بيذا ٌ
أما ي
الح ٍكـ بمعنى الرجـ تحريؼ ظاىر
فالفرؽ بينيما ظاىر  ،فجعؿ ي
(ك ىك ىذلً ىؾ
كج ىع ىؿ ي
ى
الح ٍك ىـ في الكجو الرابع بمعنى القافة في قكلو تعالى  :ى
ىنزٍل ىناهي يح ٍك نما ىع ىربًيِّا){الرعد  }ّٕ :كقاؿ كما تقدـ (( :يعني القافة ؛ َّ
ألف ما مف
أى
حكـ يشترؾ فيو العرب كغير العرب ٌإال القافة ؛ َّ
يختص بيا العرب دكف
ألنيا
ُّ
غيرىـ))  ،ك((القائؼ  :الذم يتتبَّع اآلثار  ،كيعرفيا  ،كيعرؼ شبو الرجؿ
بأخيو  ،كأبيو  ،كالجمع  :القافة))

(ٕ)

((كالقائؼ  :الذم يعرؼ اآلثار  ...كفي

الحديث َّ :
إف يم ىج َّزنار كاف قائفنا))
((دينا عربيِّا  ،أينزؿ عمى رجؿ عربي))(ٗ) كىك
ىنزٍل ىناهي يح ٍك نما ىع ىربًيِّا) :
(ك ىك ىذلً ىؾ أ ى
ن
ى
(ٖ )

قاؿ أبك عبيدة في تفسير قكلو تعالى

قكؿ لـ يكضح أبك عبيدة معناه كالمقصكد منو  ،كقد بيَّف أىؿ التفسير ما
ىنزٍل ىناهي يح ٍك نما ىع ىربًيِّا) قاؿ الطبرم :
(ك ىك ىذلً ىؾ أ ى
المعنى المراد مف قكلو تعالى ى
((يقكؿ تعالى ذكره  :ككما أنزلنا عميؾ الكتاب يا محمد  ،فأنكره بعض
حكما عربيِّا  ،كجعؿ ذلؾ عربيِّا ،
األحزاب  ،كذلؾ أنزلنا عميؾ الحكـ كالديف ن
ألنو أ ً
ككصفىو بو ؛ َّ
فن ًسب
ينزؿ عمى محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،كىك عر ّّ
بي ي
ٌ

(ُ ) ينظر  :لساف العرب ُْٖٕ-ُٖٔ/
(ِ ) النياية في غريب الحديث كاألثر البف الجزرم ََِٓ/
(ّ ) لساف العرب َُِِِ/
(ْ ) مجاز القرآف ص ُِٖ
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الديف إليو ؛ إذ كاف عميو أينزؿ))

(ٔ)

كقاؿ التبريزم (( :أم  :ككما أنزلنا إلى

حكما عربيِّا  ،الحكـ  :فصؿ األمر بالحؽ ،
مف تقدـ مف األنبياء أنزلنا القرآف ن
كالعربي مف الكبلـ الجارم عمى مذاىب العرب في كبلميا)) (ٕ ) كقاؿ ابف

((ك(ح ٍك نما) نصب عمى الحاؿ  ،كالحكـ ىك ما تضمنو القرآف مف
عطية :
ي
لما كانت العبارة عنو بالعربية))(ٖ) ((مترجمة بمساف
المعاني  ،كجعمو عربيِّا َّ

العرب))

(ٗ )

((أم  :ككما أنزلنا الكتب عمى األنبياء بمغاتيـ  ،أنزلنا عميؾ
(٘ )

كقاؿ

حكما عربيِّا  ،قاؿ ابف عباس  :يريد ما فيو مف الفرائض))
القرآف ن
القرطبي (( :ككما أنزلنا الكتب عمى الرسؿ بمغاتيـ  ،كذلؾ أنزلنا إليؾ القرآف

حكما عربيِّا  ،أم  :بمساف العرب  ،كيريد بالحكـ ما فيو مف األحكاـ ،
ن
()ٙ
كقيؿ  :أراد القرآف كمٌو ؛ َّ
ألنو يفصؿ بيف الحؽ كالباطؿ)) كقاؿ البيضاكم :
ىنزٍل ىناهي يح ٍك نما) يحكـ في القضايا كالكقائع  ،بما تقتضيو
(((ك ىك ىذلً ىؾ أ ى
البيضاكم  :ى
مترجما بمساف العرب ؛ ليسيؿ ليـ فيمو كحفظو))( )2كقاؿ
(ع ىربًيِّا)
الحكمة ى
ن
ىنزٍل ىناهي) كالضمير عائد عمى القرآف  ،كالحكـ ما
أبك حياف األندلسي ((( :أ ى
( ٖ)
كلما كانت العبارة عنو بمساف العرب ين وسب إلييا))
تضمنو مف المعاني َّ ،

(ُ ) جامع البياف ُُّٗٔ/
(ِ ) الممخص في إعراب القرآف ص ٖٖٖٗ-
(ّ ) المحرر الكجيز ُّّٔ/
(ْ ) الكشاؼ لمزمخشرم ُِّٓ/
(ٓ ) زاد المسير ْ ِٕٓ/كينظر  :الكسيط لمكاحدم ُّٗ/
(ٔ ) الجامع ألحكاـ القرآف ِّٗٔ/
(ٕ ) أنكار التنزيؿ َُّٗ/
(ٖ ) البحر المحيط َُٓٓ/
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مترجما بمساف العرب ،
كقاؿ اآللكسي (( :كالتعرض لككنو عربيِّا  ،أم :
ن
أف ذلؾ إحدل مك ٌاد المخالفة لمكتب السابقة  ،مع َّ
لئلشارة إلى َّ
أف ذلؾ

مقتضى الحكمة ؛ إذ بذلؾ يسيؿ فيمو  ،كادراؾ إعجازه  ،يعني بالنسبة

لمعرب))

(ُ)

(ح ٍك نما) القرآف كمٌو ؛ َّ
ألنو يفصؿ بيف
فالمراد إذف مف قكلو تعالى  :ي
(ع ىربًيِّا) َّأنو
الحؽ كالباطؿ  ،أك األحكاـ التي تضمنيا  ،كمف قكلو تعالى  :ى
ىنزٍل ىناهي يح ٍك نما ىع ىربًيِّا) ىك
(ك ىك ىذلً ىؾ أ ى
أنزؿ بمساف العرب  ،فيككف قكلو تعالى  :ى
ً
َّ َّ
كف){يكسؼ  }ِ :كقكلو
كقكلو تعالى ( :إًَّنا أ ى
ىنزٍل ىناهي قي ٍرنآنا ىع ىربًيِّا ل ىعم يك ٍـ تى ٍعقمي ى
ًً ً
ً َّ
كف أ ٍىك
(ك ىك ىذلً ىؾ أ ى
ص َّرٍف ىنا فيو م ىف اٍل ىك ًعيد لى ىعميي ٍـ ىيتَّقي ى
ىنزٍل ىناهي قي ٍرنآنا ىع ىربًيِّا ىك ى
تعالى  :ى
ً
ؽ لّْ ىس نانا
يي ٍحًد ي
ص ّْد ه
(ك ىى ىذا ًكتى ه
اب ُّم ى
ث لىيي ٍـ ذ ٍك نرا){طو  }ُُّ :كقكلو تعالى  :ى
ً ًً
ّْ ً ًَّ
يف){األحقاؼ  }ُِ :فكيؼ َّ
تسنى
يف ظىمى يمكا ىكيب ٍش ىرل لٍم يم ٍحسن ى
ىع ىربًيِّا ليينذ ىر الذ ى
ىنزٍل ىناهي يح ٍك نما ىع ىربًيِّا) بمعنى
(ك ىك ىذًل ىؾ أ ى
لمحيرم أف يجعؿ الحكـ في قكلو تعالى  :ى
القافة ؛ َّ
ألنو كيؼ يصح أف يككف التقدير  :ككذلؾ أنزلناه قافة عربيِّا ؟! ىذا
مف جية كمف جية أخرل َّ
الح ٍكـ فيو بمعنى القافة يقتضي أف يككف
فإف ىج ٍع ىؿ ي
القرآف الكريـ ىك ديف القافة مف العرب  ،كاألحكاـ كالتشريعات التي فيو ىي

أحكاـ قيافتيـ كتشريعاتيا  ،تكصمكا إلييا بعمـ القيافة  ،ىذا العمـ الذم ال
يممكو غيرىـ  ،فيككف القرآف ىك مف تأليفيـ كمف عندىـ ال مف عند ا﵀

سبحانو  ،كمف البدييي َّأنو لـ يقؿ بيذا الكجو أحد مف المفسريف ؛ َّ
ألنو كجو
ما أنزؿ ا﵀ بو مف سمطاف ال مف قبؿ كال مف بعد  ،فيذه ىي كتب الكجكه

٘-الشفاء  :قاؿ الحيرم (( :باب الشفاء عمى أربعة أكجو :
ً
كى ٍـ يي ىع ّْذ ٍبيي يـ المٌوي بًأ ٍىيًدي يك ٍـ
أحدىا  :الشفاء بعينو  ،كقكلو تعالى ( :قىاتمي ي
ً
ً
يف){التكبة  }ُْ :كقكلو
كر قى ٍكوـ ُّم ٍؤ ًمن ى
نص ٍريك ٍـ ىعمى ٍي ًي ٍـ ىكىي ٍشؼ ي
ىكيي ٍخ ًزًى ٍـ ىكىي ي
ص يد ى

(ُ ) ركح المعاني ُٕٖٓ/
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يد الظَّالً ًميف إىالَّ
ّْ ً
ً
(كين ىنّْزيؿ ًم ىف اٍلقي ٍر ً
يف ىكالى ىي ًز ي
ى
آف ىما يى ىك شفىاء ىكىر ٍح ىمةه لٍم يم ٍؤ ًمن ى
تعالى  :ى
ىخ ىس نارا){اإلسراء }ِٖ :
(ف ً
الثالث  :العسؿ  ،كقكلو تعالى ً :
يو ًشفىاء لً َّمن ً
اس){النحؿ }ٔٗ :
ت فىيي ىك ىي ٍش ًف ً
يف){الشعراء :
ضي
(كًا ىذا ىم ًر ٍ
الرابع  :العافية  ،كقكلو تعالى  :ى
َٖ}))(ُ) قاؿ المحقؽ  :كذا في األصؿ  ،كلـ يذكر الكجو الثاني  ،فمعمو
سقط  ،أك سيك مف الناسخ

الشفاء والعافية  :جعؿ الحيرم الشفاء بمعنى العسؿ في قكلو تعالى
ًً ً
ً ً
ُّؾ إًلىى
(كأ ٍىك ىحى ىرب ى
(فيو شفىاء لمنَّاس) كىذا الشاىد ىك ضمف قكلو تعالى  :ى
ىف اتَّ ًخًذم ًم ىف اٍل ًج ىب ً
اؿ يبييكتنا ك ًم ىف َّ
الن ٍح ًؿ أ ً
َّ
كف {ٖٔ} ثيَّـ يكمًي
الش ىج ًر ىك ًم َّما ىي ٍع ًر يش ى
ى
ات فىاسمي ًكي سب ىؿ رب ً
ًمف يك ّْؿ الثَّمر ً
اب ُّم ٍختىمً ه
ّْؾ يذليبلن ىي ٍخ يريج ًمف يبطيكنًيىا ىش ىر ه
ؼ أىٍل ىك يانوي
ٍ
يي ى
ىى
ًف ً
اس إً َّف ًفي ىذلً ىؾ ى ّْ
يو ًشفىاء لً َّمن ً
كف){النحؿ  }ٔٗ-ٖٔ :كالياء في
آليةن لقى ٍكوـ ىيتىفى َّك ير ى
(ف ً
ً
ُّ
يصح
يو) عائدة عمى العسؿ  ،كالمعنى  :في العسؿ شفاء لمناس  ،فكيؼ
أف نجعؿ الشفاء ىنا بمعنى العسؿ ؟! ألنَّو كيؼ يصح أف يككف المعنى أك

التقدير  :في العسؿ عسؿ ؟! فيذا ما ال يقكؿ بو عاقؿ يعي ما يقكؿ َّ ،
لكنو

كيؼ حصؿ القكؿ بيذا الكجو  ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فإني لـ أجد المحقؽ
يعقّْب عمى ىذا الكجو أك يعمّْؽ عميو بأم كبلـ كاف  ،فيا ىي كتب الكجكه

كالنظائر  ،كىا ىـ محققكىا .

(كًا ىذا
كجعؿ الحيرم كغيره الشفاء بمعنى العافية في قكلو تعالى  :ى
(ِ)
ت فىيي ىك ىي ٍش ًف ً
أيضا عمى بابو ،
يف)
ضي
ىم ًر ٍ
كقد أبقى أىؿ التفسير الشفاء ىنا ن
ٌإال َّ
أف منيـ ىمف قرنو بالعافية  ،قاؿ الطبرم في تفسير اآلية (( :يقكؿ  :كاذا

(ٔ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص . ٕٙ2
(ٕ) ٕ٠ظةةش ٚ :جةة ٖٛاٌمةةشآْ ٌٍذ١ةةش ٞص ٚ ، ٕٙ2اٌٛجةةٚ ٖٛإٌظةةائش ٌٍةةذاِغأ ٟص -ٕ22
ٔٚ ٕ24ض٘ج االع ٓ١ص ٔٙ2-ٔٙٙ
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سقـ جسمي ك َّ
اعتؿ فيك يبرئو كيعافيو))

(ُ)

كالشفاء مف المرض يعني البرء منو

َّ ،
لكنو ال يعني العافية  ،فالعفك  :ترؾ الشيء  ،كمنو عفك ا﵀ عف خمقو ،
فضبل منو ُّ ،
ككؿ مف استحؽ عقكبة فتركتىيا ،
كذلؾ تركو إياىـ فبل يعاقبيـ
ن

عفكت عنو  ،ككرد في القرآف الكريـ مف العفك الفعؿ الثبلثي  ،كلـ يرد
فقد
ى
فيو ما ك اف عمى كزف فاعؿ  ،كفي ((حديث أبي بكر رضي ا﵀ عنو  :سمكا

(ِ)
مح يك الذنكب  ،كالعافية أف تسمـ مف
العفك  ،كالعافية  ،كالمعافاة فالعفك ٍ
ا﵀ى ى
األسقاـ كالببليا  ،كىي الصحة كضد المرض  ...كالمعافاة  :ىي أف يعافيؾ

ا﵀ي مف الناس  ،كيعافييـ منؾ  ،أم  :يغنيؾ عنيـ  ،كيغنييـ عنؾ ،
كيصرؼ أذاىـ عنؾ  ،كأذاؾ عنيـ  ،كقيؿ  :ىي مفاعمة مف العفك  ،كىك أف
يعفك عف الناس  ،كيعفكا ىـ عنو))

(ّ)

فالشفاء غير العافية  ،كالفرؽ بينيما

كاضح فالشفاء يعني الشفاء مف األمراض كالببليا بعد اإلصابة بيا  ،كالعافية

مسبقنا  ،كيجب أف يككف ىذا
تعني السبلمة منيا  ،أم  :عدـ اإلصابة بيا ى
ىك المعنى المقصكد مف عبارة ((كيعافيو) أف يجعمو بعد البرء مف مرضو في

صحة كعافية

كقد جعؿ الحيرم الشفاء في الكجو األكؿ يعني الشفاء بعينو  ،كىك

كذلؾ أينما كرد في كتاب ا﵀  ،كاَّنو لمف الزيغ في التأكيؿ كالتحريؼ في

آخر غير معناه الذم
الداللة جعمو بمعنى البياف أك العافية أك ّْ
بأم معنى ى
كً
ضع لو.
ي
-ٙالفتية  :قاؿ الحيرم (( :باب فتية عمى خمسة أكجو :
أحدىا  :الجكارمَََ
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٌٍطتشٔٓٓ/ٔ4 ٞ
(ٕ) أخشجٗ اٌذشِزٚ ٞاةٓ ِاجج ٚاإلِاَ أدّذ
(ٖ) إٌٙا٠ةةج يةة ٟغش٠ةةب اٌذةةذ٠ث ٚاألثةةش الةةةٓ اٌجةةضسٕ٠ٚ ٕٕ4/ٕ ٞظةةش ٌ :غةةاْ اٌعةةشا
ٓٔٚ ٕٔٓ/دا اٌعشٚط ٖ٘/ٖ4
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كالثاني  :الخدـَََ

كالثالث  :الميك كقكلو تعالى ( :إذ أكل الفتية إلى الكيؼ){الكيؼ :

َُ}

كالرابع  :الشاجرَََ
كالخامس  :إبراىيـ))

(ُ)

جعؿ الفتية في الكجو الثالث بمعنى الميك  ،في قكلو تعالى ( :إذ

أكل الفتية إلى الكيؼ) كىك كما ترل كجو شاذ كغريب ال يمكف أف تجد لو
كجينا ال في المغة كال في التفسير  ،كمع ذلؾ لـ بعمٌؽ عميو المحقؽ بكبلـ
-ٚالقرآف  :قاؿ الحيرم (( :باب القرآف عمى سبعة أكجو :
ينز ىؿ ًف ً
أحدىا  :القرآف بعينو  ،كقكلو تعالى  ( :ىشير رمض ًَّ
مأً
يو
ٍي ى ى ى ى
اف الذ ى
آف){القرآف }ُٖٓ :
اٍلقي ٍر ي

(كًا ىذا تيٍتمىى ىعمى ٍي ًي ٍـ ىآياتيىنا
كالثاني  :كتاب مف الكتب  ،كقكلو تعالى  :ى
ات قى ى ًَّ
بي ىّْن و
اءنا ا ٍئ ًت بًقي ٍر و
آف ىغ ٍي ًر ىىػ ىذا أ ٍىك ىب ّْدٍلوي){يكنس }ُٓ :
كف لًقى ى
ى
يف الى ىي ٍريج ى
اؿ الذ ى
(كلى ٍك أ َّ
ىف قي ٍرنآنا
كالثالث  :بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ  ،كقكلو تعالى  :ى
ت بً ًو اٍل ًج ىبا يؿ){الرعد }ُّ :
يسي ىّْر ٍ
اؾ ىس ٍب نعا ّْم ىف اٍل ىمثىانًي
(كلىقى ٍد آتىٍي ىن ى
كالرابع  :آية الكرسي  ،كقكلو تعالى  :ى
ً
يـ){الحجر }ٖٕ :
ىكاٍلقي ٍر ى
آف اٍل ىعظ ى
الصبلىةى لً يدلي ً
كؾ َّ
الش ٍم ً
س
كالخامس  :صبلة الفجر  ،كقكلو تعالى ( :أ ًىقًـ َّ
ًإلىى ىغس ً َّ
كدا){اإلسراء }ٕٖ :
اف ىم ٍشيي ن
آف اٍلفى ٍج ًر ىك ى
آف اٍلفى ٍج ًر ًإ َّف قي ٍر ى
ؽ المٍي ًؿ ىكقي ٍر ى
ى
(الر ٍح ىم يف {ُ} ىعمَّ ىـ
كالسادس  :التكحيد  ،كقكلو تعالى :
َّ

آف){الرحمف }ِ-ُ :
اٍلقي ٍر ى

(ٔ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص ٕٖٖٖٖٖ-
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كالسابع  :القراءة  ،كقكلو تعالى ( :إً َّف ىعمى ٍي ىنا ىج ٍم ىعوي ىكقي ٍر ىآنوي){القيامة :

(ُ)

ُٕ}))

َّ
صح قكؿ الحيرم عندما ىج ىع ىؿ القرآف في الكجو األكؿ يعني القرآف
بعينو  ،كفي الكجو األخير بمعنى القراءة ؛ أل َّف ىذا ىك معنى القرآف في
المغة  ،قاؿ ابف فارس (( :القاؼ كالراء كالحرؼ المعت ٌؿ أصؿ صحيح ُّ
يدؿ
عمى جمع كاجتماع  ...قالكا  :كمنو القرآف َّ
كأنو يس ّْمي بذلؾ لجمعو ما فيو مف
األحكاـ كالقصص كغير ذلؾ)) (ِ ) كقاؿ الراغب (( :كالقرآف في األصؿ

كرجحاف قاؿ تعالى (( :إً َّف ىعمى ٍي ىنا ىج ٍم ىعوي ىكقي ٍر ىآنوي {ُٕ}
مصدر نحك يكفراف  ،ي
فىًإ ىذا قى ىأرىٍناهي فىاتَّبً ٍع قي ٍر ىآنوي){القيامة  }ُٖ-ُٕ :قاؿ ابف عباس  :إذا جمعناه
ص بالكتاب المنزؿ عمى محمد صمى
كأثبتناه في صدرؾ فاعمؿ بو  ،كقد يخ َّ
كالعمىـ  ،كما َّ
أف التكراة لًما أينزؿ عمى مكسى  ،كاإلنجيؿ عمى
ا﵀ عميو كسمـ ى
عيسى صمى ا﵀ عمييما كسمـ))

(ّ)

((ك(اؿ) فيو لمعيد  ،كمنو قيؿ  :ىك عمـ

جمع ؛ ألنَّو مجمكع مف سكر  ،كالسكر مف
بالغمبة  ،كاشتقاقو مف ق أر  ،أم :
ى
آيات  ،كاآليات مف كممات  ،كالكممات مف حركؼ  ،كقيؿ  :ألنَّو جمع فيو
القصص كاألمر كالنيي كالكعد كالكعيد كالتنبيو كغير ذلؾ  ...كقيؿ  :بؿ ىك

مف قرف ؛ َّ
ألنو قد اقترنت فيو الكممات كالسكر كاآليات  ،أك الكعد كالكعيد
أيضا)) (ْ ) فالقرآف الكريـ ىعمى هـ
كاألمر كالنيي حسبما تقدـ  ،كالقرآف مصدر ن
ميتو عمى
منقكؿ مف ق أر قراءة كقرنآنا  ،كقد جعؿ الحيرم القرآف بصفة ىعمى ٌ
خمسة أكجو كىي األكجو الباقية .

(ٔ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص ٖٖٕٔٗٗ-
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٔ22
(ٖ) اٌّفشداح ص ٗٔ4
(ٗ) عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٕ2ٙ/ٖ ٟ
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جعؿ الحيرم القرآف في الكجو الثاني بمعنى كتاب مف
ال غرابة إذا
ى
الكتب في قكلو تعالى ( :ا ٍئ ًت بًقي ٍر و
آف ىغ ٍي ًر ىىػ ىذا أ ٍىك ىب ّْدٍلوي) كاف كاف المراد مف
القرآف القرآف بعينو  ،قاؿ الزجاج (( :ا ٍئ ًت بًقي ٍر و
آف ىغ ٍي ًر ىىػ ىذا أ ٍىك ىب ّْدٍلوي) أم  :ائت
بقرآف ليس فيو ذكر البعث كالنشكر  ،كليس فيو عيب آليتنا)) (ُ ) كقاؿ
الكاحدم (( :أم  :بقرآف ليس فيو عيب آليتنا  ،كذكر البعث كالنشكر))

(ِ)

كقاؿ الزمخشرم (( :ائت بقرآف آخر ليس فيو ما يغيضنا)) (ّ) فأكثر أىؿ

التفسير استعممكا مصطمح القرآف  ،أم  :أبقكا القرآف عمى لفظو ؛ َّ
ألنيـ أرادكا
قرنآنا آخر مف حيث أحكامو ال مف حيث عنكانو  ،فيـ لـ يعترضكا عمى
القرآف في تسميتو  ،بؿ في مضمكنو  ،فيـ لـ يسألكه تبديؿ اسمو  ،بؿ سألكه
أف يأتي بقرآف آخر حسب ىكاىـ  ،أم  :أف يغيّْر ما فيو فقد سألكه (( :أف
حبلال  ...أك
اما  ،كالحراـ
حكؿ الكعد
ي ّْ
ن
كعيدا  ،كالكعيد ن
ن
كعدا  ،كالحبلؿ حر ن
أف يسقط ما في القرآف مف عيب آليتيـ كتسفيو أحبلميـ  ...أك إسقاط ما
فيو مف ذكر البعث كالنشكر))

(ْ )

القرآف بعينو

فيككف المراد مف القرآف مف حيث المفظ

جعؿ القرآف في الكجو الخامس بمعى صبلة الفجر  ،في
ككذلؾ إذا ى
الصبلىةى لً يدلي ً
س إًلىى ىغس ً َّ
كؾ َّ
الش ٍم ً
آف اٍلفى ٍج ًر إً َّف
قكلو تعالى ( :أ ًىقًـ َّ
ؽ المٍي ًؿ ىكقي ٍر ى
ى
كدا) كاف كاف المراد مف القرآف القرآف بعينو  ،قاؿ
اف ىم ٍشيي ن
آف اٍلفى ٍج ًر ىك ى
قي ٍر ى
آف اٍلفى ٍج ًر) َّ
فإف معناه  :كأقـ قرآف الفجر  ،أم :
الطبرم (( :ك َّ
(كقي ٍر ى
أما قكلو  :ى
ما تق أر بو صبلة الفجر مف القرآف  ،كالقرآف معطكؼ عمى الصبلة  ،في قكلو

(ٔ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٖٔٓ/
(ٕ) اٌٛع١ط ٕ٘ٗٔ/
(ٖ) اٌىشاف ٌٍضِخششٕٕٖ-ٕٕٕ/ٕ ٞ
(ٗ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشإْٕٓٓ/2
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(ُ )
تعالى ( :أ ًىقًـ َّ ً ً َّ ً
آف اٍلفى ٍج ًر)
(((كقي ٍر ى
الصبلىةى ل يدليكؾ الش ٍمس))) كقاؿ الزجاج  :ى
أم  :فأقـ قرآف الفجر  ،كفي ىذا المكضع فائدة عظيمة ُّ
تدؿ عمى َّ
أف الصبلة
ال تككف إالَّ بقراءة ؛ َّ
آف اٍلفى ٍج ًر  ،قد أمر أف تقيـ
ألف قكلو أ ًىقًـ َّ
الصبلىةى كأقـ قي ٍر ى
يت الصبلة قرنآنا  ،فبل تككف صبلة ٌإال بقرآف  ،كقكلو
الصبلة بالقراءة حتى يس ّْم ٍ

كدا) جاء في التفسير َّ :
أف مبلئكة الميؿ يحضركف
اف ىم ٍشيي ن
آف اٍلفى ٍج ًر ىك ى
(إً َّف قي ٍر ى
أيضا))(ِ) ركل أبك ىريرة رضي ا﵀
قراءة الفجر  ،كمبلئكة النيار يحضركنيا ن
آف
آف اٍلفى ٍج ًر إً َّف قي ٍر ى
(كقي ٍر ى
عنو عف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ في ىذه اآلية  :ى
كدا) قاؿ  :تشيده مبلئكة الميؿ كمبلئكة النيار(ّ) كالياء في
اف ىم ٍشيي ن
اٍلفى ٍج ًر ىك ى

آف اٍلفى ٍج ًر) الصبلة
((تشيده)) عائدة عمى القرآف  ،فميس المراد إذف مف (قي ٍر ى
بؿ القرآف الذم ييق أر فييا  ،كىك المشيكد مف المبلئكة  ،فصبلة الفجر عظـ
شأنيا عند ا﵀ لًما ييق أر فييا مف القرآف  ،فيككف المراد مف القرآف القرآف بعينو
آف في الكجو الثالث بمعنى  :بسـ ا﵀
لكف مف الغريب أف ي ىج ىع ىؿ القر ى
(كلى ٍك أ َّ
ت بً ًو اٍل ًج ىبا يؿ) قاؿ
ىف قي ٍرنآنا يسي ىّْر ٍ
الرحف الرحيـ  :في قكلو تعالى  :ى
مقاتؿ (( :كذلؾ َّ
أف أبا جيؿ بف ىشاـ المخزكمي قاؿ لمحمد  :سيّْر بقرآنؾ
َّ
(كلى ٍك أ َّ
ت بً ًو اٍل ًج ىبا يؿ) يقكؿ  :لك
ىف قي ٍرنآنا يسي ىّْر ٍ
ىذا الجبؿ عف مكة  ...فأنزؿ ا﵀ ى
َّ
أف قرنآنا فعؿ ذلؾ بو قبؿ ىذا القرآف لفعمناه بقرآف محمد عميو السبلـ  ،كلكنو
(ْ)
(كلى ٍك أ َّ
ت
ىف قي ٍرنآنا يسي ىّْر ٍ
شيء أعطيو رسمي)) ((قاؿ ابف زيد في قكلو تعالى  :ى
كنت صادقنا فسيّْر
بً ًو اٍل ًج ىبا يؿ) قاؿ  :قالكا لمنبي  ،صمى ا﵀ عميو كسمـ  :إف ى
(كلى ٍك أ َّ
ت بً ًو اٍل ًج ىبا يؿ) لـ يصنع
ىف قي ٍرنآنا يسي ىّْر ٍ
عنا ىذه الجباؿ  ...فأنزؿ ا﵀  :ى

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٘ٔٔٙٓ/
(ٕ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٌٍضجا ٖٕٓ4/
(ٖ) سٚاٖ أدّذ ٚاٌذشِزٚ ٞإٌغائٚ ٟاةٓ ِاجةج ٕ٠ .ظةش  :صاد اٌّغة١ش الةةٓ اٌجةٛص٘ٗ/٘ ٞ
ٚدفغ١ش اةٓ وث١ش ٘22/
(ٗ) دفغ١ش ِمادً ٕٔ22/
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(ُ)

كقاؿ الزجاج َّ :
((إف

ذلؾ بقرآف قطٌ كال كتاب  ،فيصنع ذلؾ بيذا القرآف))
(ِ)
المعنى  :لك َّ
ّْرت بو األرض أك يكمّْـ بو المكتى لما آمنكا بو))
أف قرنآنا يسي ٍ
((كالمعنى  :لك َّ
أف قرنآنا فعؿ بو ذلؾ ما التمسكا لكاف ىذا القرآف)) (ّ) فيذا
ىك معنى اآلية  ،كال أدرم مف أيف أتى الحيرم بالكجو الذم قاؿ بو  ،كىك

جعمو القرآف بمعنى  :بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ  ،كلـ أجد في كتب التفسير مف

ذكر ىذا الكجو  ،أك قيؿ بو .

بمعنى آية الكرسي
ً
يـ) قاؿ مقاتؿ
اٍل ىعظ ى
 ،كىي سبع آيات

آف في الكجو الرابع
كمف الغريب ن
أيضا ىج ٍعميو القر ى
ً
آف
(كلىقى ٍد آتىٍي ىن ى
اؾ ىس ٍب نعا ّْم ىف اٍل ىمثىاني ىكاٍلقي ٍر ى
في قكلو تعالى  :ى
في تفسير ىذه اآلية (( :يعني  :كلقد أعطيناؾ فاتحة
ً
يـ) يعني  :سائر القرآف كمٌو)) (ْ) كقاؿ
(كاٍلقي ٍر ى
آف) كمٌو مثاني  ،ثـ قاؿ (اٍل ىعظ ى
ى
ً
يـ) َّ
فإف القرآف معطكؼ عمى السبع ،
الطبرم (( :ك َّ
(كاٍلقيٍر ى
آف اٍل ىعظ ى
أما قكلو ى
(ٓ)

بمعنى  :كلقد آتيناؾ سبع آيات مف القرآف  ،كغير ذلؾ مف سائر القرآف))
((كىذه َّ
تدؿ عمى فضيمة الفاتحة ؛ َّ
امتف عمى رسكلو  ،صمى
ألف ا﵀ تعالى ٌ

ا﵀ عميو كسمـ  ،بيذه السكرة  ،كما َّ
امتف عميو بجميع القرآف))

(ٔ)

فمف الكاضح ِّ
جدا َّ
أف المراد مف القرآف ىنا القرآف كمٌو كالقرآف بعينو ،

كأقكؿ مرة أخرل  :كال أدرم مف أيف أتى الحيرم بالكجو الذم قاؿ بو  ،كىك

جعمو القرآف بمعنى آية الكرسي

(ٔ) جاِع اٌت١أْٖٔ2ٕ/
(ٕ) ِعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٖٕٔٔ/
(ٖ) اٌٛع١ط ٖٔٙ/
(ٗ) دفغ١ش ِمادً ٕٕٔٓ/
(٘) جاِع اٌت١اْ ٕٗٔ٠ٚ 2ٖ/ظش ِ :عأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٌٍضجا ٖٕٔ٘/
( )ٙاٌٛع١ط ٖٕ٘/
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آف في الكجو السادس يعني التكحيد في قكلو تعالى :
ككذلؾ ىج ٍعميو القر ى
َّ
َّ
بدءا بتفسير مقاتؿ
آف)
َّ
(الر ٍح ىم يف {ُ} ىعم ىـ اٍلقي ٍر ى
رجعت إلى كتب التفسير ن

المتكفى َُٓق حتى تفسير ابف عاشكر المتكفى َُٓٗـ فمـ أجد فييا مف
َّ
قاؿ أك نقؿ َّ
آف) جاء بمعنى
أف القرآف في قكلو تعالى َّ :
(الر ٍح ىم يف {ُ} ىعم ىـ اٍلقي ٍر ى
التكحيد  ،فبل أدرم مف الذم أكحى إلى الحيرم بالكجو الذم قاؿ بو ؟! فيذه
ىي كتب الكجكه .

-ٛالنصر  :قاؿ الحيرم (( :باب النصر عمى أربعة أكجو :
أحدىا  :المنعَََ
كالثاني  :الظفر :

كـ ا﵀ي فبل غالب لكـ)}آؿ
(إف
كالثالث  :الغدر  ،كقكلو تعالى ٍ :
ٍ
ينصر ي
عمراف َََ}َُٔ :
كالرابع  :االنتقاـ))

(ُ)

جعؿ النصر في الكجو الثالث بمعنى الغدر كجو غريب كشاذ كغير

يصح جعؿ اآلية بتقدير  :إف يغدركـ ا﵀ي فبل
معقكؿ كغير مقبكؿ  ،إذ كيؼ
ٌ
بأم كبلـ
غالب لكـ ؟! كعمى الرغـ مف ذلؾ لـ يعمٌؽ المحقؽ عمى ىذا الكجو ّْ

كاف .

-4النير  :قاؿ الحيرم (( :باب النير عمى كجييف  :أحدىما :

النير بعينو َََ

كقؿ ليما قكنال
كالثاني  :البشر  :كقكلو تعالى ( :كال ٍتنيى ٍرىما ٍ
السائؿ فبل ٍتنيى ٍر){الضحى :
أما
ى
يما){اإلسراء  }ِّ :كقكلو تعالى ( :ك ٌ
كر ن
(ِ)
َُ}))

(ٔ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص ٖٔ4
(ٕ) ٚج ٖٛاٌمشآْ ص ٖٖ4
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ك َّ
الن ٍير كاالنتيار  :الزجر بغمظة  ،يقاؿ  :نيره كانتيره  :زجره
تقؿ ليما أ ٍّ
يؼ كال تنيرىما)}اإلسراء  }ِّ :كقاؿ
كأغضبو  .قاؿ تعالى ( :فبل ٍ
(ُ)

تنير){الضحى }َُ :
أما
ى
السائؿ فبل ٍ
تعالى ( :ك ٌ
جعؿ الحيرم في الكجو الثاني فعؿ النير كاالنتيار الذم يعني الزجر

بمعنى البشر  ،كىذا كجو مبيـ كغريب ال يمكف أف تجد لو كجينا ال في المغة
كال في التفسير  ،ككاف ينبغي لممحقؽ أف يكضح لنا ىذا الكجو  ،فإذا تع ٌذر
عميو ذلؾ كجب عميو أف يعمؽ عميو بكبلـ .

الطريقة العشروف  :ت ويؿ الصفات

كاف مف الطرائؽ التي اتبعيا أصحاب كتب الكجكه في اختبلؽ الكجكه
عز كج ٌؿ  ،كقد تقدمت أمثمة منيا في مكاضع مختمفة ،
تأكيؿ صفات البارئ ٌ
كمنيا ما جاء مف أكجو األلفاظ اآلتية :
ٔ-االستحياء (المنسوب إلى اهلل سبحانو )  :ذكر أصحاب كتب

الكجكه كما تقدـ أف االستحياء جاء في القرآف الكريـ عمى ثبلثة أكجو :
االستخداـ  ،كالترؾ  ،كالحياء :

الكجو األكؿ  :االستحياء يعني االستخداـ  ،أك االستبقاء لمخدمة ،
كقكلو تعالى ( :كيستى ٍح ً
ساء يك ٍـ){البقرة }ْٗ :
ى
ىى ٍ
يكف ن ى
كالكجو الثاني  :يستحي  :يترؾ  ،قكلو تعالى َّ :
(إف ا﵀ى ال ىي ٍستى ٍحيًي

مثبل
ب ىمثى نبل ما){البقرة  }ِٔ :أم  :ال يترؾ أف يضرب ن
أف ىي ٍ
ض ًر ى
كالكجو الثالث  :يستحي مف الحياء  ،قكلو تعالى ً َّ :
كاف
(إف ذل يك ٍـ ى
(ِ)
يي ٍؤًذم َّ
النبً َّي فىىي ٍستى ٍحيًي ًم ٍن يك ٍـ){البقرة }ّٓ :
(ٔ) ٕ٠ظةةش  :اٌّفةةشداح ٌٍشاغةةب ص ٖٓ٘ ٚعّةةذث اٌذفةةاظ ٌٍذٍتةةٚ ٕٕٙ/ٗ ٟةظةةائش رٞٚ
اٌذّ١١ض ٕ٘ٔ4/
(ٕ) ٕ٠ظش  :اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ٌٍذاِغأ ٟص ٔٚ ٗ2ض٘ج األع ٓ١ص ٕٓٚ ٕٔ-ةظائش رٞٚ
اٌذّ١١ض ٕ.ٔ٘٘/
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تكممنا عمى كجيي االستحياء المنسكب إلى اإلنساف في المقدمة ،

كأرجأنا ىنا المنسكب إلى ا﵀ سبحانو  ،كىك كجو الترؾ  ،كىك كجو مختمؽ
رجح الطبرم تأكيؿ االستحياء المنسكب إلى ا﵀ سبحانو
بطريقة التأكيؿ  ،فقد ٌ
بالخشية فقاؿ (( :فمعنى قكلو إذف َّ :
ب ىمثى نبل ما)
(إف ا﵀ى ال ىي ٍستى ٍحيًي أف ىي ٍ
ض ًر ى
(ُ)

كقاؿ ابف عطية (( :كقاؿ

شبو بو))
إف ا﵀ ال يخشى أف يصؼ شبينا لما ٌ
ٌ
(ِ)
ألف
غيره  :معناه  :يترؾ  ،كىذا ىك األكلى)) كقد التجؤكا إلى ىذا التأكيؿ ٌ
(كالٌمو ال
الحياء كما قاؿ الراغب ((انقباض النفسَََ كقاؿ ا﵀ تعالى  :ى
ّْ
إف ا﵀ تعالى يستحيي مف ذم
ىي ٍستى ٍحيي ًم ىف
الحؽ){األحزاب  )ّٓ :كركم ٌ :

منزه عف
الشيبة المسمـ أف يعذبو  ،فميس يراد انقباض النفس ؛ إذ ىك ٌ
ّْي ،
الكصؼ بذلؾ  ،كاٌنما المراد بو ترؾ تعذيبو  ،كعمى ما ركم ٌ :
إف ا﵀ حي ه
أم  :تارؾ لمقبائح فاعؿ لممحاسف))(ّ) فػ((قكلو تعالى َّ :
(إف ا﵀ى ال ىي ٍستى ٍحيًي

ب ىمثى نبل ما) ال يترؾ كاستحياء ا﵀ كراىتو لمشيء كتركو
أف ىي ٍ
ض ًر ى
منزه عف ذلؾ
إياهَََكاالستحياء تغير كانكسار يعترم المستحي كا﵀ تعالى ٌ
فكاف مجازه كما ذكرنا))(ْ) كقاؿ الزمخشرم (( :كالحياء تغير كانكسار يعترم
قمت  :كيؼ جاز كصؼ القديـ
اإلنساف مف تخكؼ ما يعاب بو كيذـَََفإف ى
سبحانو بو  ،كال يجكز عميو التغير كالخكؼ كالذـ  ،كذلؾ في حديث سمماف

إف ا﵀ حيي كريـ يستحيي إذا
قاؿ  :قاؿ رسكؿ ا﵀  ،صمى ا﵀ عميو كسمـ ٌ ،
قمت ىك جار
صفر  ،حتى يضع فييما نا
رفع إليو العبد يديو أف يردىما نا
خير  ،ي

عمى سبيؿ التمثيؿ مثؿ تركو تخييب العبدَََككذلؾ َّ
(إف ا﵀ى ال ىي ٍستى ٍحيًي)
أم  :ال يترؾَََكيجكز أف تقع ىذه العبارة في كبلـ الكفرة فقالكا  :أما

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕٔٓٙ/
(ٕ) اٌّذشس اٌٛج١ض ٔٔٔٓ/
(ٖ) اٌّفشداح ي ٟغش٠ب اٌمشآْ ص ٘ٗٔٔٗٙ-
(ٗ) عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٗ24/ٔ ٟ
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مثبل بالذباب كالعنكبكت  ،فجاءت عمى سبيؿ
رب محمد أف يضرب ن
يستحيي ٌ
المقابمة كاطباؽ الجكاب عمى السؤاؿ  ،كىك ّّ
فف مف كبلميـ بديع كطراز
(ُ)

عجيب))

كقاؿ ابف عاشكر (( :كاالستحياء كالحياء كاحد  ،فالسيف كالتاء فيو

لممبالغة مثؿ استقدـ كاستأخر كاستجاب  ،كىك انقباض النفس مف صدكر

فعؿَََفيك ىيئة تعرض لمنفس  ،ىي مف قبيؿ االنفعاؿ يظير أثرىا عمى
الكجو))

(ِ)

يصح
عرؼ االستحياء بيذا التعريؼ الذم ال
ٌ
كابف عاشكر بعد أف ٌ
بدال مف أف يؤكؿ االستحياء المنسكب إليو نفاه عنو
فإنو ن
كصؼ ا﵀ بو ٌ ،

كمجاز فقاؿ (( :كاالستحياء ىنا منفي عف أف يككف كصفنا ﵀
نا
مطمقنا حقيقة
تعالى  ،فبل يحتاج إلى تأكيؿ في صحة إسناده إلى ا﵀  ،كالتعمؿ لذلؾ بأف
نفي الكصؼ يستمزـ صحة االتصاؼ بو تعمؿ غير مسمـ))

(ّ)

أف االستحياء في قكلو تعالى ﴿ :إً َّف المَّػوى ىال
كصفكة ما تقدـ ذكره ٌ
كضةن فى ىما فى ٍكقىيىا﴾{البقرة (( }ِٔ :استعمالو ىنا
ىي ٍستى ٍحيًي أىف ىي ٍ
ب ىمثى نبل َّما ىب يع ى
ض ًر ى
في حؽ ا﵀ تعالى مجاز عف الترؾَََكقيؿ مجاز عف الخشيةَََكجعمو

الزمخشرم في باب المقابمة))

(ْ)

كتأكيؿ أىؿ المغة كالتفسير استحياء ا﵀ بالخشية أك الترؾ غير مقبكؿ

كغير جائز لما يأتي :

(ٔ) اٌىشاف ٕٔ٠ٚ ٔٔ2-ٔٔ2/ظش  :اٌٛع١ط ٌٍٛادذٚ ٔٓ2-ٔٓ2/ٔ ٞأٔٛاس اٌذٕضٕٙ/ٔ ً٠
ِٚذاسن اٌذٕض ً٠ص ٓٗ ٚصاد اٌّغ١ش ٔٚ ٗٙ/اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٔٔ4٘/
(ٕ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٖٔ٘ٙ/
(ٖ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٖٔ٘ٙ/
(ٗ) اٌٍتاا ٔٗٙٓ/
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ُ-حيف تعممكا بتأكيؿ االستحياء المنسكب إلى ا﵀ تعالى بالخشية ؛

ألف االستحياء ال يصح أف يتصؼ بو ا﵀ سبحانو  ،فكذلؾ الخشية ال يصح
ٌ
أف يتصؼ بيا ا﵀ سبحانو .

ِ-إذا كاف ا﵀ سبحانو أراد مف قكلو تعالى َّ :
(إف ا﵀ى ال ىي ٍستى ٍحيًي)
بدال مف لفظ
إف ا﵀ ال يترؾ  ،فمً ىـ لـ يستعمؿ سبحانو لفظ الترؾ ن
معنى ٌ :
االستحياء ؟!

نسب إلى ا﵀  ،سبحانو  ،فمماذا
ّ-إذا كاف االستحياء ال يصح أف يي ى
نسبو ا﵀ إليو ؟!
ْ-ىناؾ صفات مشتركة بيف ا﵀ سبحانو كتعالى كبيف اإلنساف  ،مف

أف ا﵀ سبحانو كصؼ نفسو بالرأفة كالرحمة فقاؿ تعالى  :ى﴿إً َّف ىرَّب يك ٍـ
ذلؾ ن
مثبل ٌ
لىرء ه ً
يـ﴾{النحؿ  }ٕ :ككذلؾ كصؼ رسكلو بياتيف الصفتيف بالمفظ نفسو
ىي
كؼ َّرح ه
ً
ً
ً
يص
اء يك ٍـ ىر يسك هؿ ّْم ٍف أىنفيس يك ٍـ ىع ًز هيز ىعمىٍيو ىما ىعنتُّ ٍـ ىح ًر ه
فقاؿ تعالى ﴿ :لىقى ٍد ىج ى
عمى ٍي يكـ بًاٍلمؤ ًمنًيف رء ه ً
يـ﴾{التكبة  }ُِٖ :كالصفات كاأللفاظ المشتركة
ى
يٍ ى ىي
كؼ َّرح ه

بيف ا﵀ سبحانو كاإلنساف كثيرة  ،فمك نفينا ىذه الصفات عف ا﵀ ج ٌؿ كعبل
أف الحاالت التي تصاحب ىذه الصفات حيف صدكرىا مف اإلنساف ال
بحجة ٌ
تميؽ با﵀  ،لعطَّمنا بذلؾ ك ٌؿ الصفات اإلليية  ،كىذه الحجة متأتّْية مف

((إننا نشاىد في
تشبيييـ ا﵀ سبحانو باإلنساف  ،قاؿ ابف عثيميف رحمو ا﵀ ٌ :
أف
المخمكقات ما يتفؽ في األسماء  ،كيختمؼ في الحقيقة كالكيفية  ،فنشاىد ٌ
كقكة الجمؿ مع االتفاؽ في
لئلنساف ن
قكة ليست ٌ
يدا ليست كيد الفيؿ  ،كلو ٌ
قكة كبينيما تبايف في الحقيقة
قكة كىذه ٌ
االسـ  ،فيذه يد كىذه يد  ،كىذه ٌ

أف االتفاؽ في االسـ ال يمزـ منو االتفاؽ في
كالكصؼ  ،فعمـ بذلؾ ٌ
الحقيقة)) (ُ ) كقاؿ (( :إف أىؿ التعطيؿ لـ يصرفكا نصكص الصفات عف
(ٔ) اٌمٛاعذ اٌّثٍ ٝي ٟطفاح هللا ٚأعّائٗ اٌذغٕ ٝص ٕ2-ٕٙ
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ظاىرىا ٌإال حيث اعتقدكا ٌأنو مستمزـ أك مكىـ لتشبيو ا﵀ بخمقو  ،كتشبيو ا﵀
ألنو تكذيب لقكلو تعالى ﴿ :لى ٍي ىس ىك ًم ٍثًم ًو ىش ٍي هء
تعالى بخمقو كفر ؛ ٌ
﴾{اٌشٛس }ٔٔ : ٜقاؿ نعيـ بف حماد الخزاعي أحد مشايخ البخارم رحميما

شبو ا﵀ بخمقو فقد كفر  ،كمف جحد ما كصؼ ا﵀ بو نفسو فقد كفر
ا﵀  :ىمف ٌ
 ،كليس ما كصؼ ا﵀ بو نفسو  ،كال رسكلو تشبيينا)) (ُ) كقاؿ (( :عمـ مما
ّْ
ّْ
ّْ
ّْ
أما تعطيؿ المعطّْؿ فظاىر
سبؽ ٌ :
أف ك ٌؿ معطؿ ممثؿ  ،كك ٌؿ ممثؿ معطؿ ٌ ،
أف إثبات الصفات يستمزـ التشبيو
أما تمثيمو ٌ
فؤلنو ٌإنما عطٌؿ العتقاده ٌ
 ،كٌ
ثانيا  ،كما ٌأنو بتعطيمو مثَّمو بالناقص)) (ِ) فنحف نثبت
فمثَّ ىؿ أكنال  ،كعطٌؿ ن
صفات ا﵀ سبحانو كما جاءت في القرآف الكريـ كالسنة النبكية  ،لكف مف

غير تشبيو كال تكييؼ

ٓ-كالحقيقة ٌأنو ال حاجة في أف نعطؿ صفات ا﵀ بالتأكيؿ بالحجة
ألف الكيفية تختمؼ كاف كاف المفظ
كالعمة التي احتج كتعمؿ بيا المتأكلكف ٌ ،
ككأنيـ لـ يقرؤكا قكلو تعالى ( :لى ٍي ىس ىك ًم ٍثًم ًو ىش ٍي هء
مشترنكا كالمصطمح ك ن
احدا ٌ ،
َّميع الب ً
ً
صير){الشكرل  }ُُ :لذلؾ ال يجكز كال يصح إقحاـ صفات
ىك يى ىك الس ي ى
ا﵀ بيف كجكه أم لفظ كاف َّ ،
ألنو ليس مثؿ ذاتو ذات  ،كال تشبو صفاتو

صفات .

فالصحيح ٌأنو ال مجاز كال تأكيؿ في صفة االستحياء خاصة  ،كفي
صرح بو بعض المفسريف  ،فقد قاؿ ابف
عامة  ،كىذا ما قد ٌ
صفات ا﵀ ٌ
بالمد  :االنقباض كاالحتشاـ غير أف صفات ا﵀ عز كج ٌؿ
الجكزم ((كالحياء
ٌ
ال يطمع ليا عمى ماىية  ،كاٌنما تي ىم ٌر كما جاءت)) (ّ )كقاؿ اآللكسي :
((كلمناس في ذلؾ مذىباف  ،فبعض يقكؿ بالتأكيؿ ؛ إذ االنقباض النفساني

(ٔ) اٌمٛاعذ اٌّثٍ ٝي ٟطفاح هللا ٚأعّائٗ اٌذغٕ ٝص ٖٗ
(ٕ) اٌمٛاعذ اٌّثٍ ٝي ٟطفاح هللا ٚأعّائٗ اٌذغٕ ٝص ٗ2
(ٖ) صاد اٌّغ١ش ٔٗٙ/
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مما ال يحكـ حكؿ حضائر قدسو سبحانو  ،فالمراد بالحياء عنده

مر ىذا
الترؾَََ
ه
كبعض  ،كأنا كالحمد ﵀ منيـ  ،ال يقكؿ بالتأكيؿ  ،بؿ يي ٌ
كي ًك يؿ عمميا
كأمثالو مما جاء عنو في اآليات كاألحاديث عمى ما جاءت  ،ى
بعد التنزيو عما في الشاىد إلى عالـ الغيب كالشيادة))

(ُ)

ٕ-العيف (المنسوبة إلى اهلل سػبحانو)  :ذكػر أصػحاب كتػب الكجػكه

أف لمعيف في القرآف الكريـ اثنيف كعشريف كجينػا  ،منيػا الكجػو الػذم
كما تقدـ ٌ
ذكركه لمعيف المنسػكبة إلػى ا﵀  ،سػبحانو  .قػاؿ العسػكرم (( :العػيفَََكىػي
في القرآف عمى كجييف :

األكؿ  :عيف اإلنساف .

ص ىن ىع ىعمىى
كالثاني  :العيف بمعى الحفظ  ،كىك قكلو تعالى  ( :ىكلًتي ٍ
ىع ٍينًي){طو  }ّٗ :أم  :لترٌبى كأنا حافظ لؾ  ،كذلؾ َّ
أف مف لو بالشيء

ناظر إليو  ،فاستعير ذلؾ في شدة الحفظ لما فيو
عناية يجعمو نصب عينو نا
مف الداللة عمى صدؽ العناية  ،كمنو قكلو تعالى ( :تى ٍج ًرم
(ِ)
ىعيينًىنا){القمر  } ُْ:أم  :تجرم في أمف كحفظ))
بًأ ٍ
ىذا ىك الػتأكيؿ الذم قاؿ بو جميكر أىؿ المغة كالتفسير  ،في العيف

المضافة إلى البارئ عز كجؿ كقد جاءت في خمسة مكاضع ىي  :قكؿ ا﵀
ً ً ً ًَّ
تعالى ( :كاص ىن ًع اٍل يفٍم ىؾ بًأ ٍ ً
ظمى يمكٍا إًَّنييـ
يف ى
ىعيين ىنا ىكىك ٍحيًىنا ىكالى تي ىخاط ٍبني في الذ ى
ى ٍ
ص ىن ىع ىعمىى
(كأىٍلقى ٍي ي
ُّم ٍغ ىرقي ى
ت ىعمى ٍي ىؾ ىم ىحبَّةن ّْمّْني ىكلًتي ٍ
كف){ىكد  }ّٕ :كقكلو تعالى  :ى
ىع ٍينًي){طو  }ّٗ :كقكلو تعالى ( :فىأ ٍىك ىح ٍي ىنا ًإلى ٍي ًو أ ً
ىعيينًىنا ىكىك ٍحيًىنا
اص ىن ًع اٍل يفٍم ىؾ بًأ ٍ
ىف ٍ
ً
ىىمى ىؾ إً ٌال ىمف
اسمي ٍؾ ًفييىا ًمف يك ٍّؿ ىزٍك ىج ٍي ًف اثٍىن ٍي ًف ىكأ ٍ
كر فى ٍ
فىإ ىذا ىجاء أ ٍىم يرىنا ىكفى ىار التَُّّن ي
(ٔ) سٚح اٌّعإٔٓ2/ٔ ٟ
(ٕ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ي ٟاٌمشآْ اٌىش ُ٠ص ٕٕٓ٘٠ٚ ٕ٘ٔ-ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص
ٖٔٔ ٚاٌٛجةةةٚ ٖٛإٌظةةةائش ٌٍةةةذاِغأ ٟص ٖٗٗ اٌّفةةةشداح يةةة ٟغش٠ةةةب اٌمةةةشآْ ٌٍشاغةةةب
األطةةفٙأ ٟص ٔٚ ٖٙ4ض٘ةةج األعةة ٓ١الةةةةٓ اٌجةةٛص ٞص ٚ ٕٓٙعّةةذث اٌذفةةةاظ ٖٔٗ2/
ٚةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٌٍف١شٚصآةاد.٘/ٗ ٞ
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ًَّ
ً
ً ً
ً
ً
يف ظىمى يمكا إًَّنييـ
ىس ىب ى
ؽ ىعمىٍيو اٍلقى ٍك يؿ م ٍنيي ٍـ ىكال تي ىخاط ٍبني في الذ ى
ّْؾ فىًإَّن ىؾ بًأى ٍعيينًىنا
اصبً ٍر لً يح ٍكًـ ىرب ى
ُّم ٍغ ىرقي ى
(ك ٍ
كف){المؤمنكف  }ِٕ :كقكلو تعالى  :ى
ّْح بًحمًد رب ى ً
ىعيينًىنا
كـ){الطكر  }ْٖ :كقكلو تعالى ( :تى ٍج ًرم بًأ ٍ
ّْؾ ح ى
ىك ىسب ٍ ى ٍ ى
يف تىقي ي
ّْ
اف يك ًف ىر){القمر }ُْ :
ىج ىزاء ل ىمف ىك ى
كلككف العيف المنسكبة إلى البارئ عز كجؿ تمثؿ صفة مف صفاتو ،

فقد اختمؼ أىؿ التأكيؿ في تأكيميا  ،فقد قيؿ في قكلو تعالى في سكرة ىكد :
ىعيينًىنا) األقكاؿ اآلتية :
اص ىن ًع اٍل يفٍم ىؾ بًأ ٍ
( ىك ٍ
ىعيينًىنا) أم  :بعيف ا﵀  ،فجعؿ الجمع بمعنى
اص ىن ًع اٍل يفٍم ىؾ بًأ ٍ
(ك ٍ
ُ -ى
المفرد  ،أك أراد مف الجمع معنى التعظيـ  ،كقيؿ أراد مف األعيف المبلئكة ،

عيكنا عمى مكاضع حفظؾ كمعكنتؾ
كالمعنى  :بمبلئكتنا الذيف جعمناىـ
ن
فيككف المراد مف الجمع التكثير  ،كقيؿ أراد مف الجمع المثنى  ،فقكلو
ىعيينًىنا) معناه  :بعينينا
تعالى ( :بًأ ٍ
ىعيينًىنا) أم  :بإبصارنا إليؾ .
ِ(-بًأ ٍ
ىعيينًىنا) بمرأل َّ
منا  ،أم  :بحفظنا ٌإياؾ حفظ مف يراؾ كيممؾ
ّ(-بًأ ٍ
دفع السكء عنؾ .
ىعيينًىنا) أم  :بعممنا (ُ).
ْ(-بًأ ٍ
ككذلؾ اختمؼ عمى ىذا النحك في تفسير العيف في سكرة طو  ،فقيؿ
ص ىن ىع ىعمىى ىع ٍينًي) األقكاؿ اآلتية :
في قكلو تعالى  ( :ىكلًتي ٍ

(ٔ) ٕ٠ظش  :جةاِع اٌت١ةاْ ية ٟدأ٠ٚةً آ ٞاٌمةشآْ ٌٍطتةشِٚ ٕٗ/ٕٔ ٞعةأ ٟاٌمةشآْ ٚإعشاةةٗ
ٌٍضجا ٖٚ ٗٔ/اٌٛع١ط ي ٟدفغ١ش اٌمةشآْ اٌّج١ةذ ٌٍٛادةذٚ ٘2ٕ/ٕ ٞصاد اٌّغة١ش ية ٟعٍةُ
اٌذفغةة١ش الةةةٓ اٌجةةٛصٚ 22/ٗ ٞاٌٍتةةاا يةة ٟعٍةة َٛاٌىذةةاا الةةةٓ عةةادي اٌذِشةةمٗ2ٕ/ٔٓ ٟ
ٚسٚح اٌّعةةأ ٟيةة ٟدفغةةة١ش اٌمةةشآْ اٌعظةةٚ ُ١اٌغةةةتع اٌّثةةأٌ ٟآلٌٛعةةٚ ٕٗ2/ٙ ٟاٌذذش٠ةةةش
ٚاٌذٕ٠ٛش الةٓ عاشٛس ٔٔ.ٕ٘٘/
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َّ
أحب كأريد  ،كأنا مراعيؾ
كيحسف إليؾ عمى ما
ٌ
ُ-لتيربَّى كتيغذل ي
كراقبؾ كما يراعي الرجؿ الشيء بعينيو إذا اعتنى بو  ،كتقكؿ لمصانع :
لئبل تخالؼ بو عف مرادم كبغيتي .
اصنع ىذا عمى عيني أنظر إليؾ ٌ

كلما كاف العالـ بالشيء يحرسو مف
ِ -لتيربَّى عمى عمـ مني َّ ،
اآلفات  ،أطمؽ لفظ العيف عمى العمـ الشتباىيما مف ىذا الكجو .

تخصيصا لمكسى عميو السبلـ
ّ-بمرأل مني  ،كلكف ال يككف ذلؾ
ن
َّ
فإف جميع األشياء بمرأل مف ا﵀ سبحانو  ،عمى َّأنو قد يقاؿ  :ىذا
ككف)  ،كالكعبة
االختصاص لمتشريؼ كاختصاص عيسى بكممة ا﵀ ( يك ٍف فىىي ٍ
(ُ)
ببيت ا﵀  ،مع َّ
أف الكؿ مكجكد بيذه الكممة  ،ككؿ البيكت بيت ا﵀
كقد ثبت في الحديث الصحيح َّ
أف ﵀ عينيف  ،فعف عبد ا﵀ بف عمر

رضي ا﵀ عنيما قاؿ  :قاـ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ في الناس فأثنى
عميو بما ىك أىمو ثـ ذكر الدجاؿ فقاؿ  :إنًي ألنذركمكه  ،كما مف نبي ٌإال

كقد أنذره قكمو  ،كلكني سأقكؿ لكـ فيو قكنال لـ يقمو نبي لقكمو َّ :إنو أعكر ،
(ّ)
كا َّف ا﵀ ليس بأعكر  .ركاه البخارم (ِ) كفي ركاية  :كا َّف ربكـ ليس بأعكر
أف ﵀ عينيف كبيف ما جاء في
كال تعارض بيف ٌ
السنة التي بيَّنت ى
القرآف الكريـ الذم جاء فيو كما تقدـ لفظ العيف كىي مضافة إلى ا﵀ سبحانو

بصيغة المفرد في مكضع كبصيغة الجمع في عدة مكاضع َّ ،
ألف مف أساليب
العرب التعبير عف التثنية بصيغة اإلفراد كالجمع عند أمف المبس  ،فػ((كؿ
تقدير  ،ككانا مفرديف مف صاحبييما جاز
نا
جزأيف أضيفا إلى يكمٍِّي ًيما لفظنا أك
(ٔ) ٕ٠ظش ِ :جاص اٌمشآْ ألة ٟعت١ذث ص ِٚ ٔٙٙعأ ٟاٌمشآْ ٚإعشاةةٗ ٖٕٚ4ٓ/اٌٛعة١ط
ي ٟدفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ةذ ٖٚ ٕٓٙ/اٌىشةاف ٌٍضِخشةشٚ ٕٙ/ٖ ٞاٌٍتةاا ية ٟعٍة َٛاٌىذةاا
ٖٔٚ ٕٖ4-ٕٖ2/سٚح اٌّعأٚ ٖ٘ٓ/2 ٟاٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش .ٔٔ4/ٔٙ
(ٕ) طذ١خ اٌتخاس ٞص ٖٓ ٔ2سلُ اٌذذ٠ث .ٕٔٔ2
(ٖ) ٕ٠ظش ِ :جّع اٌضٚائذ الةٓ ا٘ش اٌّاٌى ٟاٌّغشة ٟص .٘22
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فييما ثبلثة أكجو  :األحسف الجمع  ،كيميو اإلفراد عند بعضيـ  ،كيميو التثنية

قطعت رؤكس
 ،كقاؿ بعضيـ  :األحسف الجمع ثـ التثنية ثـ اإلفراد  ،نحك :
ي
الكبشيف  ،كرأس الكبشيف  ،كرأسي الكب ىش ً
قبضت دراىمكما
قمت :
ي
يف  ...لك ى
تعني  :درىميكما لـ يجز لًمَّبس  ،فمك أمف لجاز  ،كقكلو  :اضرباه
بأسيافكما  ...كاَّنما اختير الجمع عمى التثنية  ،كاف كانت األصؿ الستثقاؿ
تكالي تثنيتيف  ،ككاف الجمع أكلى مف المفرد لمشاركة التثنية في الضـ ،
(ُ)

كمف شكاىد ذلؾ في القرآف الكريـ قكلو تعالى :

كبعده المفرد لعدـ الثقؿ))
َّ ً
كب يك ىما){التحريـ  }ْ :فمـ يقؿ  :فقد صغا
ص ىغ ٍ
ت يقمي ي
(إًف تىتي ى
كبا إًلىى المو فىقى ٍد ى
قمباكما  ،بؿ قمكبكما  ،فذكر الجمع كأراد التثنية  ،ككذلؾ العيف المضافة إلى
كجمعا كأريد في كمييما التثنية كا﵀ أعمـ  ،عمى أنَّو
ا﵀ سبحانو جاءت مفردة
ن
يجب التنبيو ىنا عمى مسألة كىي كجكب عدـ الخكض في تأكيؿ صفات ا﵀
َّميع الب ً
ً
ً ًً
ص يير){الشكرل :
سبحانو  ،لقكلو تعالى ( :لى ٍي ىس ىكم ٍثمو ىش ٍي هء ىك يى ىك الس ي ى
ُُ} فقد نفى البارئ تعالى ذكره في ىذه اآلية أف يككف لو شبيو أك مثيؿ ،
ككذلؾ صفاتو َّ
ألنيا متعمقة بذاتو  ،فيك سبحانو ليس كمثمو شيء  ،ككذلؾ

صفاتو ليست كمثميا شيء  ،لذلؾ يع َّدت صفات ا﵀ مف المتشابو جاء في
ىعيينًىنا) َّ
((أف
اص ىن ًع اٍل يفٍم ىؾ بًأ ٍ
(ك ٍ
ركح المعاني لآللكسي في تفسير قكلو تعالى  :ى
ىذا مف المتشابو  ...ففي الدر المنثكر عند الكبلـ عمى ىذه اآلية أخرج
البييقي عف سفياف بف يعيينة قاؿ  :ما كصؼ ا﵀ تبارؾ كتعالى بو نفسو في
كتابو فقراءتو تفسيره  ،ليس ألحد أف يفسره بالعربية كال بالفارسية)) (ِ) لًما

تقدـ ذكره َّ
يصح إقحاـ أية صفة مف صفات ا﵀ بيف كجكه أم لفظ
فإنو ال
ٌ
كاف

(ٔ) اٌذس اٌّظ. ٕٖٙ-ٕٕٙ/ٗ ْٛ
(ٕ) اٌذ ّس اٌّظ.ٕٗ2/ٙ ْٛ
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ّ-اليميف  :ذكر أصحاب كتب الكجكه لميميف في القرآف تسعة أكجو
 ،كقد جاءت مضافة إلى ا﵀ سبحانو في الكجو التاسع :

الكجو األكؿ  :الجارحة  ،أك العضك المعركؼ الذم تماثمو كقكلو
ًً
ً
كسى){طو }ُٕ :
تعالى  :ىك ىما تٍم ىؾ بًىيمين ىؾ ىيا يم ى
َّ ً
كالكجو الثاني  :القسـ أك ً
الحمؼ  ،كقكلو تعالى ( :ال يي ىؤاخ يذ يك يـ المٌوي
ى
ى
بًالمَّ ٍغ ًك ًف ىي أ ٍىي ىمانً يك ٍـ){البقرة }ِِٓ :
اب اٍل ىي ًم ً
يف ىما
ىص ىح ي
(كأ ٍ
كالكجو الثالث  :الجنة  ،كقكلو تعالى  :ى
اب اٍل ىي ًم ً
يف){الكاقعة }ِٕ :
ىص ىح ي
أ ٍ
ض ٍرنبا
كالكجو الرابع  :القكة  ،كقكلو تعالى ( :فى ىار ى
غ ىعمى ٍي ًي ٍـ ى
بًاٍل ىي ًم ً
يف){الصافات }ّٗ :

كن ىنا ىع ًف
كالكجو الخامس  :الديف  ،كقكلو تعالى ( :قىاليكا إًَّن يك ٍـ يكنتي ٍـ تىأٍتي ى
اٍل ىي ًم ً
يف){الصافات }ِٖ :

اف ىعمى ٍي ىنا ىبالً ىغةه
كالكجو السادس  :العيكد  ،كقكلو تعالى ( :أ ٍىـ لى يك ٍـ أ ٍىي ىم ه
ً ً
ً
ام ًة){القمـ }ّٗ :
إلىى ىي ٍكـ اٍلق ىي ى
ت
كالكجو السابع  :الصمة  ،أك الزيادة  ،كقكلو تعالى ( :أ ٍىك ىما ىممى ىك ٍ

أ ٍىي ىم يان يك ٍـ){النساء }ّ :
كالكجو الثامف  :الجانب األيمف مف الشيء  ،كقكلو تعالى ( :إً ٍذ
الشم ً
ّْ
اف ىع ًف اٍل ىي ًم ً
ىيتىمىقَّى اٍل يمتىمىقّْىي ً
يد){المعارج }ُٕ :
اؿ قى ًع ه
يف ىك ىع ًف ى
كالكجو التاسع  :القكة  ،كالقدرة  ،كقكلو تعالى ( :ك ىما قى ىد يركا المَّوى ىح َّ
ؽ
ى
ً
ً
ً
قى ٍد ًرًه كاألرض ج ًميعا قى ٍبضتيو يكـ اٍل ًقي ً
ً
ات ىم ٍ
ط ًكي ه
َّماك ي
َّات ب ىيمينو يس ٍب ىح ىانوي
ى ٍ ي ى ن
ى ي ىٍ ى ى ى
امة ىكالس ى
(ُ)
ىكتى ىعالىى ىع َّما يي ٍش ًريكك ىف){الزمر  }ٕٔ :يعني بقكتو كقدرتو
(ٔ) ٕ٠ظش ٚ :ج ٖٛاٌمشآْ ٌٍذ١ش ٞص ٘ٓٗ ٚاٌٛجٚ ٖٛإٌظةائش ٌٍةذاِغأ ٟص ٗ2ٔ-ٗ24
ٔٚض٘ةةةج األعةةة ٓ١ص ٖٗٔ ِٕٚذخةةةب لةةةشث اٌع١ةةة ْٛص ٚ ٕٗ2-ٕٗٙةظةةةائش ر ٞٚاٌذّ١١ةةةض
٘ٗٔٓ-ٗٓ4/
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قاؿ ابف فارس (( :الياء كالميـ كالنكف كممات مف قياس كاحد ،

فاليميف  :يميف اليد  ،كيقاؿ  :اليميف  :القكة...كاليميف  :البركة  ...كاليميف :
يمينا ؛ َّ
ألف المتحالفيف
الحمًؼ  ،ككؿ ذلؾ مف اليد اليمنى ّْ ...
الحمًؼ ن
كسمي ى
ى
(ُ)
َّ
كأف أحدىما يصفؽ بيمينو عمى يميف صاحبو)) كقاؿ الراغب (( :اليميف
لمتيمف كالسعادة  ...كاليميف في الحمؼ
أصمو الجارحة  ...كاستعير اليميف ٌ
اعتبار بما يفعمو المعاىد كالمحالؼ كغيره  ،قاؿ تعالى ( :أ ٍىـ
نا
مستعار مف اليد
اف عمىٍي ىنا بالً ىغةه إًلىى يكًـ اٍل ًقيام ًة){القمـ (}ّٗ :الَّ يؤ ً
اخ يذ يك يـ المٌوي بًالمَّ ٍغ ًك ًف ىي
لى يك ٍـ أ ٍىي ىم ه ى ى
يى
ىى
ىٍ
أ ٍىي ىمانً يك ٍـ){البقرة (( ) ِ( ))}ِِٓ :كاليميف  :القسـ ؛ َّ
ألنيـ كانكا يتماسحكف
بأيمانيـ))

(ّ )

فاألصؿ في اليميف اليد اليمنى  ،كفي ما عدا ذلؾ فيي

مستعارة  ،استعيرت لمعاني الحمؼ كالقسـ  ،كلمعاني البركة كالخير ،

كلمعاني القكة كالقدرة

جعؿ أىؿ الكجكه اليميف في الكجو األكؿ بمعنى الجارحة المعركفة ،

كجعمكىا في الكجو الثامف بمعنى الجانب األيمف مف الشيء  ،كاليميف في كبل

أف األكجو الستة الباقية ال
ىذيف الكجييف تعني اليميف بعينيا  ،كىذا يعني ٌ
بست طرائؽ:
تعني اليميف بعينيا ؛ فيي إذف أكجو مختمقة اختيمًقت ٌ

األكلى  :جعؿ المفظ بمعاني صفاتو  :فقد جعمكا اليميف في الكجو
ض ٍرنبا بًاٍل ىي ًم ً
يف) قاؿ الطبرم
الرابع بمعنى القكة في قكلو تعالى ( :فى ىار ى
غ ىعمى ٍي ًي ٍـ ى
يكسرىـ ...عف ابف
في تفسير ىذه اآلية (( :عف قتادة  :فأقبؿ عمييـ ٌ
يكسر َّ
ىف بفأس
إسحاؽ  :ثـ أقبؿ عمييـ كما قاؿ ا﵀ ضرنبا باليميف  ،ثـ جعؿ ٌ

(ٔ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕ42
(ٕ) اٌّفةةشداح ٌٍشاغةةب صٕ٠ٚ ٘22-٘22ظةةش  :اٌعةةٌٍ ٓ١خٍ١ةةً ص ٚ ٔٓ2ٙدٙةةز٠ب اٌٍغةةج
ٌؤلص٘شٌٚ ٖ422-ٖ42ٗ/ٗ ٞغاْ اٌعشا ٘ٔٚ ٖٕ2-ٖٕٖ/دا اٌعشٚطٔ٘٘-ٔ٘ٓ/ٖٙ
(ٖ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض٘ٗٓ2/
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بيده))

(ُ)

كقاؿ الكاحدم (( :ماؿ عمييـ بالضرب  ،قاؿ المفسركف  :يعني :

بيده اليمنى يضربيـ بيا  ،كقاؿ الس ّْ
ُّدم :

بالقكة كالقدرة))

(ِ )

كقاؿ

مستخفيا َّ ،
كأنو قاؿ  :فضربيـ ضرنبا ؛
غ) فأقبؿ عمييـ
الزمخشرم ((( :فى ىار ى
ن
َّ
ألف راغ عمييـ بمعنى ضربيـ  ،أك فراغ عمييـ يضربيـ ضرنبا  ...كمعنى
(ض ٍرنبا بًاٍل ىي ًم ً
شديدا ؛ َّ
ألف اليميف أقكل الجارحتيف كأشدىما  ،كقيؿ :
يف) ضرنبا
ن
ى
ً
(تا﵀ ً
يد َّف
بالقكة كالمتانة  ،كقيؿ  :بسبب الحمؼ  ،كىك قكلو :
ألك ى
أصنام ىكـ){األنبياء  )ّ())}ٕٓ :فأىؿ التفسير َّ
أكدكا َّ
أف المراد مف اليميف اليميف
ى ٍ
بعينيا  ،كأشاركا إلى معنى القكة كالقدرة بصيغة التضعيؼ  ،كىاىك ابف

الجكزم الذم عيَّف في النزىة  ،كالمنتخب جعؿ اليميف بمعنى القكة في قكلو
ض ٍرنبا بًاٍل ىي ًم ً
يف) (ْ) قاؿ في تفسيره (( :كقكلو تعالى :
تعالى ( :فى ىار ى
غ ىعمىٍي ًي ٍـ ى
(ض ٍرنبا بًاٍل ىي ًم ً
يف) في اليميف ثبلثة أقكاؿ :
ى
أحدىا َّ :أنيا اليد اليمنى
كالثاني  :بالقكة كالقدرة

ً
(تا﵀ ً
يد َّف
كالثالث  :باليميف التي سبقت منو  ،كىي قكلو تعالى :
ألك ى
(ٓ )

فما عيَّنو في باب الكجكه لـ يعيّْنو في باب

أصنام ىك ٍـ)آلاألنبياء ))}ٕٓ :
ى
التفسير  ،كلـ يجعمو القكؿ األكؿ  ،كىذا يعني َّ
أف الكجو الذم قالو في نزىتو
كمنتخبو أبطمو في زاده

فالقكة صفة لميميف  ،كالتحريؼ الحاصؿ ٌأنيـ لـ يجعمكا اليميف بمعناه
بؿ بمعنى صفتو
(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٖٕ22/
(ٕ) اٌٛع١ط ٖٕ٘2/
(ٖ) اٌىشاف ٗٗ2/
(ٗ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٖٗٔ ِٕٚذخب لشث اٌع ْٛ١ص ٕٗٙ
(٘) صاد اٌّغ١ش ٖٕٔ/ٙ
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الثانية  :جعؿ المفظ بمعنى المكصكؼ بو  :جعمكا اليميف في الكجو
كن ىنا ىع ًف اٍل ىي ًم ً
يف)
الخامس بمعنى الديف في قكلو تعالى ( :قىاليكا إًَّن يك ٍـ يكنتي ٍـ تىأٍتي ى
كقد تقدـ َّ
أف اليميف استعارىا العرب لمعاني الخير كالبركة  ،كلمعاني القكة
كالقدرة  ،كلمعاني الحمؼ كالقسـ  ،لذلؾ جاز أف تحتمؿ معاني كثيرة  ،كما

جاء في كتب التفسير  ،قاؿ ابف عطية في تفسير اليميف في ىذه اآلية :

((كالذم يتحصَّؿ مف ذلؾ معاف  :منيا أف يريد باليميف  :القكة كالشدة ،

َّ
فكأنيـ قالكا َّ :إنكـ كنتـ تغككننا بقكة منكـ  ،كتحممكننا عمى طريؽ الضبللة
بمتابعة منكـ في َّ
شدة فعبَّر عف ىذا المعنى باليميف...كمف المعاني التي

كن ىنا) مف الجية التي يحسنيا تمكييكـ كاغكاؤكـ
تحتمميا اآلية (إًَّن يك ٍـ يكنتي ٍـ تىأٍتي ى
كيظير فييا َّأنيا جية الرشد كالصكاب  ،فتصير عندنا كاليميف التي بيميف
السانح الذم يجيء مف قبميا...كمف المعاني التي تحتمميا اآلية أف يريدكا

َّإنكـ كنتـ تأتكتنا  ،أم  :تقطعكف بنا عف أخبار الخير كاليمف معبهَّر عنيا
باليميف  ،إذ اليميف ىي الجية التي يتيمف ّْ
بكؿ ما كاف فييا  ،كمف المعاني
التي تحتمميا اآلية أف يريدكا َّأنكـ كنتـ تجيئكف مف جية الشيكات كعدـ النظر

 ،كالجية الثقيمة مف اإلنساف  ،كىي جية اليميف منو ؛ َّ
ألف ىكبً ىده فييا  ،كجية
(ُ )
لما كانت
شمالو فييا قمبو  ،كىي
أخؼ)) كقاؿ الزمخشرم (( :اليميف َّ
ٌ
أشرؼ العضكيف  ،كأمتنيما ككانكا يتيمنكف بيا  ،فبيا يصافحكف كيماسحكف
كيناكلكف كيتناكلكف  ،كيزاكلكف أكثر األمكر  ،كيتشاءمكف بالشماؿ ؛ لذلؾ

سمكا أختيا اليمنى  ،كتيمنكا بالسانح  ،كتطيركا
سمكىا الشؤمى  ،كما ٌ
ٌ
معيبا عندىـ  ،كعضدت الشريعة ذلؾ  ،فأمرت
بالبارح  ،ككاف األعسر
ن
بمباشرة أفضؿ األمكر باليميف  ،كأرذليا بالشماؿ  ،ككاف الرسكؿ صمى ا﵀

يحب التيامف في ّْ
كؿ شيء  ،كجعمت اليميف لكاتب الحسنات ،
عميو كسمـ
ٌ
(ٔ) اٌّذشس اٌٛج١ض ٗ2ٓ-ٗٗٙ4
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كالشماؿ لكاتب السيئات  ،ككعد المحسف أف يؤتى كتابو بيمينو  ،كالمسيء

أف يؤتاه بشمالو استعيرت لجية الخير كجانبو  ،فقيؿ  :أتاه عف اليميف ،
فصده عنو كأضمٌو...كلؾ أف تجعميا مستعارة
أم  :مف قبؿ الخير كناحيتو
ٌ
لمقكة ؛ َّ
ألف اليميف مكصكفة بالقكة  ،كبيا يقع البطش)) (ُ) كقاؿ القرطبي :
((قاؿ سعيد عف قتادة  :أم  :تأتكتنا عف طريؽ الخير كتصدكننا عنيا ،

نحبيا كنتفاءؿ بيا
كعف ابف عباس نحك منو  ،كقيؿ  :تأتكننا عف اليميف التي ٌ
لتغركنا بذلؾ بحجة النصح  ،كالعرب تتفاءؿ بما جاء عف اليميف كتسميو
يف) تأتكننا مجيء مف إذا حمؼ لنا َّ
كن ىنا ىع ًف اٍل ىي ًم ً
صدقناه ،
السانح  ،كقيؿ (تىأٍتي ى
كقيؿ تأتكتنا مف قبؿ الديف فتيكنكف عمينا أمر الشريعة كتنفركننا
عنيا...كقيؿ  :اليميف بمعنى القكة  ،أم  :تمنعكننا بقكة كغمبة كقير...كىذا
كن ىنا ىع ًف اٍل ىي ًم ً
يف) أم  :مف قبؿ الحؽ أنَّو
قكؿ ابف عباس  ،كقاؿ مجاىد (تىأٍتي ى
(ِ)
كن ىنا ىع ًف اٍل ىي ًم ً
يف) عف أقكل
معكـ)) كقاؿ البيضاكم ((( :قىاليكا إًَّن يك ٍـ يكنتي ٍـ تىأٍتي ى
الكجكه كأيمنيا  ،أك عف الديف  ،أك عف الخير َّ
كأنكـ تنفعكننا نفع السانح
فتبعناكـ كىمكنا  ،مستعار مف يميف اإلنساف الذم أقكل الجانبيف كأشرفيما

يمينا كتيمف بالسانح  ،أك عف القكة كالقير فتقسركننا
كأنفعيما  ،كلذلؾ يس ّْمي ن
(ّ)
عمى الضبلؿ  ،أك عف الحمؼ َّ
فإنيـ كانكا يحمفكف ليـ َّأنيـ عمى الحؽ))

كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة جعؿ اليميف بمعنى الديف في قكلو
كن ىنا ىع ًف اٍل ىي ًم ً
يف)(ْ) قاؿ في تفسيره ((( :قىاليكا إًَّن يك ٍـ
تعالى ( :قىاليكا إًَّن يك ٍـ يكنتي ٍـ تىأٍتي ى
كن ىنا ىع ًف اٍل ىي ًم ً
يف) كفيو ثبلثة أقكاؿ :
يكنتي ٍـ تىأٍتي ى

(ٔ) اٌىشافٖٗ2/
(ٕ) اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٘ٔٙٔ/
(ٖ) أٔٛاس اٌذٕض2/٘ ً٠
(ٗ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٖٗٔ
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ألنكـ كنتـ َّ
أحدىا  :تقيركننا بقدرتكـ عمينا ؛ َّ
أعز منَّا ركاه الضحاؾ

عف ابف عباس .

كالثاني  :مف قبؿ الديف فتضمكنا عنو  ،قاؿ الضحاؾ .

كالثالث  :كنتـ تكثقكف ما كنتـ تقكلكف بأيمانكـ  ،فتأتكننا مف قبؿ

األيماف التي تحمفكنيا  ،حكاه عمي بف أحمد النيسابكرم)) (ُ )فابف الجكزم

الذم عيَّف جعؿ اليميف بمعنى الديف في النزىة لـ يعيّْنو في الزاد  ،كلـ يجعمو
القكؿ األكؿ  ،كىذا يعني َّ
أف الذم قالو في باب الكجكه أبطمو في باب التفسير
يصح جعؿ الديف كجينا لو ؛
فالديف مكصكؼ باليمف كاليميف  ،فبل
ٌ
ألنو ليس المراد تسمية اليميف ككصفو بالديف  ،كاٌنما تسمية الديف ككصفو
ٌ
باليميف  ،فيك كجو مختمىؽ بطريقة الدراسة المعككسة .

الثالثة  :جعؿ المفظ بمعاني المجاز  :جعمكا اليميف في الكجو الثاني
بمعنى القسـ أك الحمؼ  ،في قكلو تعالى ( :الَّ يؤ ً
اخ يذ يك يـ المٌوي بًالمَّ ٍغ ًك ًف ىي
يى
اف
أ ٍىي ىمانً يك ٍـ) كبمعنى العيكد في الكجو السادس في قكلو تعالى ( :أ ٍىـ لى يك ٍـ أ ٍىي ىم ه
ً ً
ً ً
ام ًة) كاليميف في ىذيف الكجييف مستعار  ،فقد تقدـ
ىعمى ٍي ىنا ىبال ىغةه إلىى ىي ٍكـ اٍلق ىي ى
ألف المتحالفيف َّ
يمينا ؛ َّ
كأف أحدىما يصفؽ
قكؿ ابف فارس :
ّْ
الحمًؼ ن
((كسمي ى
بيمينو عمى يميف صاحبو))

(ِ )

كقكاؿ الراغب (( :اليميف أصمو

لمتيمف كالسعادة...كاليميف في الحمؼ مستعار مف
الجارحة...كاستعير اليميف ٌ
اف
نا
اليد
اعتبار بما يفعمو المعاىد كالمحالؼ كغيره  ،قاؿ تعالى ( :أ ٍىـ لى يك ٍـ أ ٍىي ىم ه
عمى ٍي ىنا بالً ىغةه إًلىى يكًـ اٍل ًقيام ًة){القمـ (}ّٗ :الَّ يؤ ً
اخ يذ يك يـ المٌوي بًالمَّ ٍغ ًك ًف ىي
ى
ى
يى
ىى
ىٍ
(ّ )
((كاليميف  :القسـ ؛ َّ
ألنيـ كانكا يتماسحكف
أ ٍىي ىمانً يك ٍـ){البقرة ))}ِِٓ :
(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٖٖٓ/ٙ
(ٕ) ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕ42
(ٖ) اٌّفةةشداح ٌٍشاغةةب صٕ٠ٚ ٘22-٘22ظةةش  :اٌعةةٌٍ ٓ١خٍ١ةةً ص ٚ ٔٓ2ٙدٙةةز٠ب اٌٍغةةج
ٌؤلص٘شٌٚ ٖ422-ٖ42ٗ/ٗ ٞغاْ اٌعشا ٘ٔٚ ٖٕ2-ٖٕٖ/دا اٌعشٚطٔ٘٘-ٔ٘ٓ/ٖٙ
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بأيمانيـ))

(ُ )

فقد جعمكا اليميف في الكجييف المذككريف بمعنى الحمؼ أك

القسـ كبمعنى العيكد  ،كالمراد في الحقيقة جعؿ ىذيف المعنييف بمعنى اليميف

كي ُّ
عد ىذا مف التحريؼ  ،كىك قمب المعنى في باب المجاز  ،ذلؾ بجعؿ
 ،ي
المجاز بمعنى الحقيقة  ،كالمراد جعؿ الحقيقة بمعنى المجاز  ،ىذا مف جية
كمف جية أخرل َّ
فإف اليميف لفظ مستعار مجازم كجعؿ الحمؼ أك القسـ ،
يحكلو إلى حقيقة  ،كفي ذلؾ يقع الخمط بينيما ،
كالعيكد مف أكجيو ّْ

كالتحريؼ لداللة كؿ منيما .

الرابعة  :جعؿ المفظ بمعنى ما سيككف عميو  :جعمكا اليميف ىنا في
اب اٍل ىي ًم ً
اب
ىص ىح ي
ىص ىح ي
يف ىما أ ٍ
(كأ ٍ
الكجو الثالث بمعنى الجنة في قكلو تعالى  :ى
اٍل ىي ًم ً
ألف ىذا ما سيككف عميو أصحاب اليميف يكـ القيامة ،
يف){الكاقعة ٌ }ِٕ :
محمدا صمى ا﵀
قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية (( :يقكؿ تعالى ذكره لنبيو
ن
اب اٍل ىي ًم ً
اب اٍل ىي ًم ً
يف) كىـ الذيف ييؤخذ بيـ يكـ
ىص ىح ي
ىص ىح ي
يف ىما أ ٍ
(كأ ٍ
عميو كسمـ ى
القيامة ذات اليميف  ،الذم أيعطكا كتبيـ بأيمانيـ)) (ِ) كبمثؿ ىذا فسَّر قبؿ
ً
اب اٍل ىم ٍي ىم ىن ًة){الكاقعة :
ىص ىح ي
ىص ىح ي
اب اٍل ىم ٍي ىم ىنة ىما أ ٍ
ذلؾ قكلو تعالى ( :فىأ ٍ
(ّ)
اب اٍل ىي ًم ً
يف)
ىص ىح ي
(كأ ٍ
ٖ} كقاؿ ابف الجكزم (( :كقد شرحنا معنى قكلو تعالى  :ى
(ْ )
ً
اب اٍل ىم ٍي ىم ىن ًة) فييـ ثمانية
ىص ىح ي
ىص ىح ي
اب اٍل ىم ٍي ىم ىنة)) (((فىأ ٍ
في قكلو تعالى  :فىأ ٍ
أقكاؿ :
أحدىا َّ :أنيـ الذيف عمى يميف آدـ  ،أ ً
جت ذريتو مف صمبو  ،قالو
يخر ٍ
ابف عباس .
كالثاني َّ :أنيـ الذيف ييعطكف كتبيـ بأيمانيـ  ،قالو الضحاؾ كالقرظي

(ٔ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض٘ٗٓ2/
(ٕ) جاِع اٌت١اْ ٕٓ4/ٕ2
(ٖ) ٕ٠ظش  :جاِع اٌت١اْ ٔ42/ٕ2
(ٗ) صاد اٌّغ١ش ٖٕ2/2
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كالثالث َّ :أنيـ الذيف كانكا مياميف عمى أنفسيـ  ،أم  :مباركيف قالو

الحسف كالربيع

كالرابع َّ :أنيـ أخذكا مف شؽ آدـ األيمف  ،قالو زيد بف أسمـ

كالخامس َّ :أنيـ الذيف منزلتيـ عف اليميف  ،قالو ميمكف بف ميراف

كالسادس َّ :أنيـ أىؿ الجنة  ،قالو الس ّْ
ُّدم

كالسابع َّ :أنيـ أصحاب المنزلة الرفيعة  ،قالو الزجاج .

كالثامف َّ :أنيـ الذيف ييؤخذ بيـ ذات اليميف إلى َّ
الجنة  ،ذكره عمي بف
أحمد النيسابكرم))(ُ) كقد عيَّف قبمو الطبرم كغيره القكؿ الثاني  ،أك الثامف ،
فقد تقدـ قكؿ الطبرم َّ :أنيـ ((ىـ الذيف ييؤخذ بيـ يكـ القيامة ذات اليميف ،
الذم أيعطكا كتبيـ بأيمانيـ)) كقاؿ الكاحدم (( :يعني اليميف  ،كىـ الذيف

ؤخذ بيـ ذات اليميف إلى
ييعطىكف كتبيـ بأيمانيـ  ،كيجكز أف يراد بيـ الذيف يي ى
ُّ
الجنة))(ِ) فالصحيح َّ
يصح جعؿ
أف المراد مف اليميف اليميف بعينيا  ،ككيؼ
الجنة كجينا  ،كىك قكؿ مف ثمانية أقكاؿ ؟!
تحرم الصكاب الدقة في التفسير  :جعمكا اليميف في
الخامسة  :عدـ ٌ

ت
ىممى ىك ٍ
ت
ىممى ىك ٍ

الكجو السابع بمعنى الصمة  ،أك الزيادة في قكلو تعالى ( :أ ٍىك ىما
ً
(ك ىما
أ ٍىي ىم يان يك ٍـ) قاؿ الدامغاني ((اليميف  :المٍمؾ  ،قكلو تعالى  :ى
أ ٍىي ىم يانيي ٍـ){األحزاب  }َٓ :كمثميا في سكرة النساء  ،كنحكه كثير))(ّ) قاؿ بيذا

الكجو  ،كلـ يكضح كيؼ يككف تقديره  ،ككذلؾ ابف الجكزم فقد قاؿ (( :أف

يككف صمة  ،كمنو قكلو تعالى ( :أ ٍىك ىما
أيمانكـ))(ْ)فجعؿ التقدير مطابقنا
ما
ٍ
ممكت ي
(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٖٕٖ/2
(ٕ) اٌٛع١ط ٕٖٕٗ/
(ٖ) اٌٛجٚ ٖٛإٌظائش ص ٓٗ2
(ٗ) ٔض٘ج األع ٓ١صٖٗٔ
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ت أ ٍىي ىم يان يك ٍـ){النساء  }ّ :أم :
ىممى ىك ٍ
لممقى َّدر  ،كقد بيَّف الفيركزآبادم ىذه

ت
(أك ىما ىممى ىك ٍ
الزيادة بقكلو (( :لمصمة كلزيادة تككيد  ،قاؿ تعالى ٍ :
ت ىي ًم يين ىؾ){األحزاب :
أ ٍىي ىم يانيي ٍـ){المؤمنكف  : }ٔ :أم  :ما
(ك ىما ىممى ىك ٍ
ٍ
ممكت ى
(ُ)
ممكت))
َٓ} أم :
ى
لـ أجد في كتب المغة كال في كتب التفسير مف ذكر أك نقؿ َّ
أف

ت
اليميف أك األيماف قد ترد زائدة  ،أك جعؿ ن
مثبل قكلو تعالى ( :أ ٍىك ىما ىممى ىك ٍ
أ ٍىي ىم يان يك ٍـ) بتقدير  :أك ما ممكتـ  ،بؿ منيـ مف عمؿ إضافة الممؾ إلييا َّ ،
كأنو
ّْ
ت أ ٍىي ىم يان يك ٍـ) يريد بو
(((ما ىممى ىك ٍ
يريد أف يؤكد عدـ زيادتيا  ،قاؿ ابف عطية  :ى
اإلماء  ،كالمعنى  :إف خاؼ ٌأال يعدؿ فما ممكت يمينو  ،كأسند الممؾ إلى
اليميف ؛ إذ ىي صفة مدح  ،كاليميف مخصكصة بالمحاسف لتمكنيا  ،أال

ترل َّأني ا المنفقة  ،كما قاؿ عميو السبلـ  :حتى ال تعمـ شمالو ما تنفؽ يمينو

يمينا  ،كىي الممقية لكتاب
 ،كىي المعاىدة المبايعة  ،كبيا سميت األليَّة ن
النجاة كلرايات المجد  ،كقد نيى عميو السبلـ مف استعماليا في االستنجاء ،
كأمر المرء باألكؿ بيا))(ِ) ((فإف قيؿ  :المالؾ ىك نفسو ال يمينو ىفًم ىـ أضاؼ
الممؾ لميميف ؟ فالجكاب َّ :
ألنيا مح ٌؿ المحاسف  ،كبيا تيتىمىقٌى رايات
(ّ )
أيضا القدرة عمى ممؾ اإلماء  ،فقد جعؿ األخفش قكلو
المجد)) كأراد ن
ت أ ٍىي ىم يان يك ٍـ){النساء  }ّٔ :أم  :كما كانت لكـ عميو
(ك ىما ىممى ىك ٍ
تعالى  :ى
قدرة))(ْ) َّ
ط تكافر المقدرة المالية عمى جكاز
فكأف في إضافة الممؾ لميميف شر ى
بسر ىذه اإلضافة
بدال مف أف يقكلكا ّْ
امتبلؾ اإلماء  ،فأصحاب كتب الكجكه ن
 ،كيبينكا مف خبلؿ ذلؾ حسف التعبير القرآني  ،قالكا بالزيادة  ،كابف الجكزم

ت
نفسو الذم قاؿ في النزىة بصمة اليميف في قكلو تعالى ( :أ ٍىك ىما ىممى ىك ٍ
(ٔ) ةظائش ر ٞٚاٌذّ١١ض ٘ٗٓ4/
(ٕ) اٌّذشس اٌٛج١ضٕٕ٠ٚ 2-2/ظش  :اٌذس اٌّظٌٍ ْٛذٍت٘ٙ2/ٖ ٟ
(ٖ) اٌٍتاا ي ٟعٍ َٛاٌىذاا الةٓ عادي اٌذِشمٔٙ2/ٙ ٟ
(ٗ) ِعأ ٟاٌمشآْ ص ٕ2ٙ
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(ُ)

قاؿ في تفسيره (( :فإف خفتـ أف ال تعدلكا بيف ىؤالء

أ ٍىي ىم يان يك ٍـ){النساء }ّ :
األربع فانكحكا كاحدة  ،كاقتصركا عمى ممؾ اليميف)) (ِ) فالزيادة التي قاؿ
بيا في باب الكجكه لـ يقؿ بيا في باب التفسير

السادسة  :تأكيؿ الصفات  :جعؿ الحيرم اليميف في الكجو التاسع
ً
بمعنى القىسـ في قكلو تعالى ( :ك ىما قى ىد يركا المَّوى ىح َّ
يعا
األر ي
ض ىجم ن
ؽ قى ٍد ًرًه ىك ٍ
ى
ط ًكي ه ً ً ً
قى ٍبضتيو يكـ اٍل ًقي ً
كف)
ات ىم ٍ
َّماك ي
َّات بًىيمينو يس ٍب ىح ىانوي ىكتى ىعالىى ىع َّما يي ٍش ًريك ى
ى ي ىٍ ى ى ى
امة ىكالس ى
كجعمو الدامغاني كالفيركزآبادم بمعنى القكة كالقدرة  ،يعني بقكتو كقدرتو ،
ً
يعا
األر ي
ض ىجم ن
(ك ٍ
كىذا ما قاؿ بو كثير مف المفسريف قاؿ األخفش (( :كقاؿ  :ى
قى ٍبضتيو يكـ اٍل ًقي ً
َّات بًىي ًمينً ًو) يقكؿ في قدرتو  ،نحك قكلو
ات ىم ٍ
ط ًكي ه
َّماك ي
ى ي ىٍ ى ى ى
امة ىكالس ى
ت أ ٍىي ىم يان يك ٍـ){النساء  }ّٔ :أم  :كما كانت لكـ عميو قدرة ،
(ك ىما ىممى ىك ٍ
تعالى  :ى
ضتيوي)
كليس الممؾ لميميف دكف الشماؿ كسائر البدف  ،ك َّ
أما قكلو تعالى ( :قىٍب ى
فنحك قكلؾ لمرجؿ  :ىذا في يدؾ كفي قبضتؾ))(ّ) كقاؿ الكاحدم (( :يعني :

َّأنو يطكييا بقدرتو))(ْ)كمثؿ ما قاؿ األخفش كالكاحدم قاؿ الزمخشرم
عطية األندلسي

(ٔ)

كالقرطبي

( ٕ)

كالبيضاكم

( ٖ)

كالنسفي

( ٗ)

كالشككاني

(ٓ)

(َُ)

كابف

كقاؿ

كقاؿ أبك حياف األندلسي (( :األصؿ في الكبلـ حممو عمى حقيقتو  ،فإف قاـ
(ٔ) ٕ٠ظش ٔ :ض٘ج األع ٓ١ص ٖٗٔ
(ٕ) صاد اٌّغ١ش ٕ2/
(ٖ) ِعأ ٟاٌمشآْ ص ٕ2ٙ
(ٗ) اٌٛع١ط ٖ٘4ٖ/
(٘) اٌىشاف ٖٗٔ2/
( )ٙاٌّذشس اٌٛج١ض ٗ٘ٗٔ/
( )2اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٕ٘ٔٔٓ/
( )2أٔٛاس اٌذٕضٗ2/٘ ً٠
(ِ )4ذاسن اٌذٕض ً٠ص ٔٓٗٙ
(ٓٔ) يذخ اٌمذ٠ش ٗ٘4ٖ/
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دليؿ منفصؿ عمى تعذر حممو عمييا تعيَّف صرفو إلى المجاز  ،فمفظ القبضة
كاليميف حقيقة في الجارحة  ،كالدليؿ العقمي قائـ عمى امتناع ثبكت األعضاء

كالجكارح ﵀ تعالى  ،فكجب الحمؿ عمى المجاز  ،كذلؾ َّأنو يقاؿ  :فبلف في

قبضة فبلف  :إذا كاف تحت تدبيره كتسخيره))

(ُ)

لكف الدليؿ النقمي قائـ عمى ثبكت َّ
أف ﵀ عينيف  ،كيديف  ،كيميف ،

كصفات ا﵀ سبحانو ال نعرفيا ٌإال عف طريؽ النقؿ  ،كلك أمكف بالعقؿ أف
نعرؼ ما يتعمؽ بصفات ا﵀ لما احتاج الناس أف يرسؿ إلييـ الرسؿ كينزؿ

((كطي السماكات استعارة مكنية لتشكيش
عمييـ كتبو  ،كقاؿ ابف عاشكر :
ٌ
تنسيقيا كاختبلؿ أبعاد أجراميا...كاليميف كصؼ لميد كال يد ىنا  ،كاَّنما ىي

كناية عف القدرة ؛ َّ
ألف العمؿ يككف باليد اليميف))

(ِ )

كأقكاؿ مف تقدمكا مف

المفسريف تعني نفي صفة اليميف ﵀ تعالى  ،كىك نفي لما أثبتو ا﵀ في كتابو

 ،كعقيدة أىؿ السنة كالجماعة  ،كعقيدة أىؿ التكحيد ىك إثبات كؿ ما أثبتو
ا﵀ لنفسو مف صفات  ،كتأكيميا بمثؿ ما تقدـ تعطيؿ ليا  ،قاؿ مقاتؿ :
َّات بًىي ًمينً ًو) مطكيات يكـ القيامة...كبلىما في يمينو ،
ات ىم ٍ
ط ًكي ه
َّماك ي
((( ىكالس ى
يعني في قبضتو اليمنى  ،قاؿ ابف عباس  :يقبض عمى األرض كالسمكات
(ّ)

جميعا فما يرل طرفيما مف قبضتو  ،كيده األخرل يميف))
ن
ً
ضتيوي ىي ٍكىـ
يعا قى ٍب ى
األر ي
ض ىجم ن
(ك ٍ
الطبرم (( :عف ابف عباس قكلو تعالى  :ى
ً
جميعا بيمينو  ،ألـ تسمع َّأنو
ام ًة) يقكؿ  :قد قبض األرضيف كالسماكات
ن
اٍلق ىي ى
َّات بًىي ًمينً ًو) يعني األرض كالسماكات بيمينو
ات ىم ٍ
ط ًكي ه
َّماك ي
(كالس ى
قاؿ ى
جميعا...عف ابف عباس  :ما السماكات السبع كاألرضكف السبع ٌإال كخردلة
ن
ً
ً
ام ًة
يعا قى ٍب ى
األر ي
في أحدكـ...عف ربيعة ي
ض ىجم ن
(ك ٍ
ضتيوي ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
الجرسي قاؿ ى

(ٔ) اٌتذش اٌّذ١ط ٘2٘/2
(ٕ) اٌذذش٠ش ٚاٌذٕ٠ٛش ٕٖٗٔٓ/
(ٖ) دفغ١ش ِمادً ٖٖٔ2/
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كقاؿ الطبرم :

َّات بًىي ًمينً ًو) قاؿ  :كيده األخرل خمك ليس فييا شيء...ككاف
ات ىم ٍ
ط ًكي ه
َّماك ي
ىكالس ى
ابف عباس يقكؿ  :كاَّنما األرض كالسماكات مطكيات كمٌيا بيمينو  ،كليس في
شمالو شيء...عف أبي حازـ عف عبد ا﵀ بف عمر َّأنو رأل رسكؿ ا﵀ صمى
(ك ىما قى ىد يركا
ا﵀ عميو كسمـ  ،عمى المنبر يخطب الناس َّ ،
فمر بيذه اآلية  :ى
ً
ً
المَّوى ىح َّ
ام ًة) فقاؿ رسكؿ ا﵀  ،صمى ا﵀
يعا قى ٍب ى
األر ي
ض ىجم ن
ؽ قى ٍد ًرًه ىك ٍ
ضتيوي ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى

عميو كسمـ  :يأخذ السمكات كاألرضيف السبع فيجعميا في كفّْو  ،ثـ يقكؿ بيما

كما يقكؿ الغبلـ بالكرة  :أنا ا﵀ الكاحد  ،أنا ا﵀ العزيز  ،حتى لقد رأينا المنبر

السٍمماني عف عبد ا﵀  ،قاؿ  :جاء
كاَّنو ليكاد أف يسقط بو...عف عبيدة َّ
ييكدم إلى النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،فقاؿ  :يا محمد َّ ،
إف ا﵀ يمسؾ
ُّ

السماكات عمى أصبع  ،كالجباؿ عمى أصبع  ،كالخبلئؽ عمى أصبع  ،ثـ
يقكؿ  :أنا الممؾ  ،فضحؾ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ حتى بدت نكاجذه

كقاؿ  :كما قدركا ا﵀ حؽ قدره...فاؿ  :فضحؾ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ
تعجبا كتصديقنا...كقاؿ آخركف  :بؿ السماكات بيمينو  ،كاألرضكف
ن
سمعت رسكؿ ا﵀ يقكؿ  :يأخذ
بشمالو ...عف عبد ا﵀ بف عمر َّ ،أنو قاؿ :
ي
الجبار سماكاتو كأرضو بيده  ،كقبض يده فجعؿ يقبضيا كيبسطيا ثـ يقكؿ :
أنا الجبار  ،أنا الممؾ  ،أيف الجباركف  ،أيف المتكبركف ؟ قاؿ  :كيميؿ رسكؿ

نظرت إلى المنبر
ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ عف يمينو كعف شمالو  ،حتى
ي
يتحرؾ مف أسفؿ شيء منو  ،حتى إني ألقكؿ  :أساقط ىك برسكؿ ا﵀ صمى
َّ
ا﵀ عميو كسمـ)) (ُ)كقاؿ ابف الجكزم (( :قكلو تعالى ( :ك ىما قى ىد يركا المَّوى ىح َّ
ؽ
ى
ً
ً
ام ًة) سبب نزكليا َّ
رجبل مف أىؿ
أف ن
يعا قى ٍب ى
األر ي
ض ىجم ن
قى ٍد ًرًه ىك ٍ
ضتيوي ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى

الكتاب أتى رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،فقاؿ  :يا أبا القاسـ بمغؾ َّ
أف
ا﵀ تعالى يحمؿ الخبلئؽ عمى إصبع  ،كاألرضيف عمى إصبع  ،كالشجر

(ٔ) جاِع اٌت١اْ ٕٖٗٗ-ٖٕ/
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عمى إصبع  ،كالثرل عمى إصبع ؟! فضحؾ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ

حتى بدت نكاجذه  ،فأنزؿ ا﵀ تعالى ىذه اآلية  ،كقد أخرج البخارم كمسمـ
في الصحيحيف نحكه عف ابف مسعكد...كقد أخرج البخارم كمسمـ في

الصحيحيف مف حديث أبي ىريرة َّ
أف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ  :يقبض
ا﵀ األرض يكـ القيامة  ،كيطكم السماء بيمينو  ،ثـ يقكؿ  :أنا الممؾ  ،أيف

ممكؾ األرض  ،كأخرجا مف حديث ابف عمر قاؿ  :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀
عز َّ
عميو كسمـ  :يطكم السماء َّ
َّ
يأخذىف بيده
ثـ
كجؿ السماكات يكـ القيامة َّ ،
ثـ يقكؿ  :أنا الممؾ  ،أيف الجباركف  ،أيف المتكبركف))
اليمنى َّ ،

(ُ)

مطية أىؿ المغة كالتفسير
المجاز وت ويؿ الصفات  :كاف المجاز ٌ
كالجسر الذم عبركا منو إلى تأكيؿ الصفات اإلليية  ،كالمجاز إذا كاف يجكز

كيصح في صفات البشر َّ ،
يصح في صفات ا﵀ سبحانو ،
فإنو ال يجكز كال
ٌ
ٌ
استنادا إلى
اتباعا لعقيدة السمؼ فحسب  ،كاَّنما أقكؿ بو
كأنا ال أقكؿ بيذا
ن
ن

الحقيقة كالكاقع  ،كىك َّ
أف المجاز في شيء ال يقكـ ٌإال عمى معرفة حقيقتو ؛
كالتعرؼ إلييا ال بالعقؿ فحسب  ،بؿ بالرؤية كالمشاىدة كمعايشتيا في الكاقع

مثبل َّأنو إذا جاز حمؿ اآلية عمى المجاز في قكلو تعالى :
 ،مف ذلؾ ن
(ي ٍجعميكف أىصابًعيـ ًفي آ ىذانً ًيـ ّْمف الصَّك ً
اع ً
ؽ ىح ىذ ىر اٍل ىم ٍك ًت){البقرة  }ُٗ :كقكلو
ى
ى ى ى ٍ ى يٍ
ى
ً ً
َّ
ىصابً ىعيي ٍـ ًفي آ ىذانً ًي ٍـ){نكح }ٕ :
تعالى  ( :ىكًاّْني يكم ىما ىد ىع ٍكتييي ٍـ لتى ٍغف ىر لىيي ٍـ ىج ىعميكا أ ى
كقيؿ َّ :إنو ذكر األصابع كأراد األنامؿ  ،لمتعبير عف شدة كقع الصكاعؽ
عمى سمعيـ  ،كما جاء في سكرة البقرة  ،كلمتعبير عف شدة إعراضيـ كما
جاء في سكرة نكح ؛ لً ًعٍم ًمنا باستحالة أف يدخؿ اإلنساف إصبعو في أذنو  ،كقد

عممنا بيذه الحقيقة  ،ألنَّنا نعرؼ ما ىك اإلنساف  ،كحقيقة أصابعو كآذانو
كأفعالو  ،كقد عرفناىا بالرؤية كالمشاىدة كالمعايشة  ،لكنو ال يجكز حمؿ ىذه

(ٔ) صاد اٌّغ١ش ٚ ٖٙ-ٕٙ/2س ٜٚاٌذذ٠ث ٓ١اٌتخاس ٞي ٟدفغ١ش عةٛسث اٌضِةش ِٚ ،غةٍُ يةٟ
طفاح إٌّايمٚ ٓ١أدىإِ٠ٚ ُٙظش  :دفغ١ش اةٓ وث١ش 2٘/2
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مثبل عمى
القضية عمى المجاز المذككر  ،لك كاف المراد عكد ضمير الجمع ن
َّ
ّْ
الجف ما ىك  ،كما حقيقتو  ،ككيؼ
الجف ال عمى اإلنساف  ،ألنَّنا ال نعرؼ
مثبل أف
تبعا لذلؾ حقيقة أفعالو  ،أيستطيع ن
تككف آذانو كأصابعو  ،كال نعرؼ ن
ألنو يختمؼ عف اإلنساف كلـ نشاىده كلـ
يدخؿ أصابعو في آذانو أـ ال ؟ ٌ

نعرؼ كيؼ تككف أفعالو كتصرفاتو .

يصح أف نقكؿ
فالمجاز ما كاف خبلؼ الحقيقة كالكاقع  ،فكيؼ
ٌ
بالمجاز في شيء  ،كنحف ال نعرؼ حقيقة ذلؾ الشيء ككاقعو ؟! ككيؼ
يصح لنا أف نؤكؿ صفات ا﵀ سبحانو  ،كقد قاؿ عف نفسو ( :لى ٍي ىس ىك ًم ٍثمً ًو
ٌ
َّميع الب ً
ً
صير){الشكرل  }ُُ :؟! فذات ا﵀ ليس كمثميا شيء ،
ىش ٍي هء ىك يى ىك الس ي ى
ككذلؾ صفاتو ليس كمثميا شيء ٌ ،إال َّ
أف أصحاب كتب الكجكه كقعكا في ىذا

مرت شكاىد مف ىذا
المحذكر  ،فأكلكا الصفات كألحقكىا بالكجكه  ،كقد َّ
التأكيؿ  ،كتأكيميـ استكاء ا﵀ عمى العرش بمعنى االستيبلء عميو  ،كتأكيميـ

حب ا﵀ لعباده المؤمنيف بالرضا
عيف ا﵀ بمعنى حفظو كعنايتو  ،كتأكيميـ ٌ
عنيـ  ،كتأكيميـ يد ا﵀ أك يمينو بقدرتو كتأييده  ،كىذه الػتأكيبلت كنحكىا
تعطيؿ لصفات ا﵀ سبحانو .

أربع حقائؽ  :كثمة أربع حقائؽ نذكرىا في أكجو ىذا المفظ تنطبؽ

عمى أكجو كؿ لفظ مف األلفاظ التي اشتممت عمييا كتب الكجكه ُّ ،
كتدؿ عمى

بطبلنيا :

األكلى َّ :
أف ىذه األكجو تثير تساؤالت ال جكاب ليا  ،مف ذلؾ :

َُّ -أنو إذا تبيف َّ
أف لمعنى اليميف لفظو المكضكع لو  ،كالدا ٌؿ عميو ؛
كمجاز فمً ىماذا إذف استعمؿ القرآف الكريـ لفظ اليميف بمعاني ىذه األكجو
نا
حقيقة

بدالن مف معناه؟!
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ِ-إذا تبيف َّ
أف لكؿ كجو مف ىذه األكجو  ،لفظو المكضكع لو ،
كالداؿ عميو ؛ ًفم ىماذا إذف عبَّر القرآف الكريـ عف ىذه األكجو بمقظ اليميف كلـ
يعبّْر عنيا بألفاظيا ؟!

ّ-ما الفرؽ في المعنى بيف اليميف كالكجو المنسكب إليو  ،مف ذلؾ
غ
مثبلن َّأنو إذا يج ًعؿ اليميف في الكجو الرابع بمعنى القكة في قكلو تعالى ( :فى ىار ى
ض ٍرنبا بًاٍل ىي ًم ً
يف) فما الفرؽ في المعنى ىنا بيف  :فراغ عمييـ ضرنبا
ىعمى ٍي ًي ٍـ ى
بالقكة  ،كبيف  :فراغ عمييـ ضرنبا باليميف ؟
ْ-فإذا قيؿ َّ :
إف بينيما فرقنا في المعنى  ،فما ىذا الفرؽ  ،كلً ىماذا لى ٍـ
يشر إليو أصحاب كتب الكجكه ؟!
ٓ-كاذا قيؿ ال فرؽ بينيما في المعنى ؛ فنقكؿ مف حيث المفظ :

استعماال  ،استعماؿ لفظ (القكة) أـ لفظ (اليميف)
فأييما أحؽ كأفصح كأبمغ
ن
؟!

ٔ-فإذا قيؿ لفظ (القكة) فقد اتيمكا كبلـ ا﵀ بعدـ الفصاحة  ،كجعمكا

المقكـ المغكم لكبلـ البارئ عز كجؿ .
أنفسيـ بمثابة ّْ

ٕ-كاذا قيؿ لفظ (اليميف) فميس إذف ثى َّمةى أم مسكغ كاف  ،لجعؿ

(اليميف) بتقدير (القكة) مف حيث المفظ كالمعنى  ،كما قمناه في ىذا الشاىد
القرآني نقكؿ الكبلـ نفسو في باقي الشكاىد ؛ كتبطؿ عندئذ فكرة ىذه األكجو

 ،فيككف الكبلـ فييا عبثنا ال معنى لو
الثانية َّ :أنو مف حؽ أم باحث كاف أف يسأؿ أصحاب كتب الكجكه

كمف تبعيـ مف المفسريف أنَّو إذا كاف (اليميف) ىك بمعنى (القكة) في قكلو
ض ٍرنبا بًاٍل ىي ًم ً
يف) كالتقدير  :فراغ عمييـ ضرنبا بالقكة ،
تعالى ( :فى ىارغى ىعمى ٍي ًي ٍـ ى
فمماذا إذف عبَّر القرآف الكريـ عف معنى القكة بمفظ اليميف  ،كلـ يعبّْر عنو
بمفظ القكة ؟! ال يستطيع أصحاب كتب الكجكه كال المفسركف اإلجابة عف ىذا
إما أف يدعكا َّ
بأف مف األنسب كاألبمغ كاألفصح
السؤاؿ  ،إالَّ بأحد أمريف َّ ،
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كاألحؽ أف يي ىعبَّر عف المعنى بمفظو ٌ ،إال َّ
أف القرآف الكريـ ألحف فعبَّر عف
المعنى بغير لفظو ككضع المفظ في غير مكضعو  ،كىذا ما ال يجرؤ كال
يستطيع أحد أف يدعيو ؛ َّ
ألنو ما مف أحد يستطيع أف يثبت ىذا االدعاء ،

جميعا َّ
بأف ىناؾ فرقنا في المعنى بيف (القكة) ك(اليميف)
كا َّما أف يعترفكا كيقركا
ن
ألنو أراد معناىا  ،كلـ يستعمؿ القكة َّ
أف القرآف الكريـ استعمؿ اليميف ؛ َّ
ك َّ
ألنو

ما أراد معناىا  ،كعندئذ يثبت بطبلف مف ادعى َّ
أف (اليميف) جاء بمعنى
ض ٍرنبا بًاٍل ىي ًم ً
يف)
(القكة) في قكلو تعالى ( :فى ىار ى
غ ىعمىٍي ًي ٍـ ى
الحمًؼ  ،كالجنة ،
الثالثة  :جاز جعؿ اليميف بمعاني  :القىسـ  ،ك ى
كالقكة  ،كالديف  ،كالعيد  ،إذا أريد جعؿ ىذه المعاني مف مرادفاتو  ،أم :

القريبة مف معناه  ،كقيؿ بيا لغرض التفسير كاإليضاح  ،جاز ذلؾ ؛ َّ
ألف
و
حينئذ تبقى محتفظة بمعناىا المكضكع ليا  ،فتبقى حيِّة تركح فييا
اليميف
داللتيا األصمية كتغتدم  ،كال يككف ثمة زيغ في التأكيؿ  ،كىذا ىك منيج

أىؿ المغة  ،كالتفسير  ،كال يجكز جعؿ المعاني الستة المذككرة أكجينا لميميف
؛ َّ
ألف اليميف ليست مف األلفاظ المشتركة  ،ففي القكؿ بيا كنسبتيا إلييا إلغاء
لمعناىا  ،كافراغيا مف محتكاىا  ،فتعكد مجرد لفظ ببل معنى  ،كجسد ببل

ركح  ،كىذا ىك منيج أصحاب كتب الكجكه كالنظائر  ،ىك إماتة المفردة
القرآنية  ،كدفنيا في عقر دارىا  ،كقبرىا كىي في مكضعيا .

الرابعة َّ :
أم
أم باب دخمتيا  ،كمف ّْ
أف كتب الكجكه كالنظائر  ،مف ّْ
نظرت إلييا تجدىا في ّْ
كؿ مرة ال معنى ليا  ،أليس القرآف الكريـ قد
طرؼ
ى
كضع َّ
كؿ لفظ في مكضعو  ،كعبَّر عف ّْ
كؿ معنى بمفظو ؟! فبعد أف درسنا
كجكه كثير مف ىذه الطائفة مف األلفاظ  ،كىي مثؿ كجكه ّْ
كؿ األلفاظ التي
اشتممت عمييا كتب الكجكه  ،نريد أف نسأؿ ما الغرض مف جعميـ لفظ كذا

بمعنى لفظ كذا  ،أىك تعريفو كتفسيره بما يرادفو كقريب مف معناه أـ يريدكف
أف يجعمكه بمعنى المفظ بعينو ؟ فإذا كاف الغرض ىك األكؿ فكتب التفسير
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خير منيـ فبل حاجة إلييا  ،كاذا كانكا قد
تغني عف كتبيـ كقامت بيذه الميمة نا
أرادكا الغرض الثاني  ،كىك كذلؾ عندىـ  ،فيذا يعني َّأنيـ جعمكا الكجكه

المنسكبة إلى المفظ ىي المرادة  ،كقد تقدـ َّ
كثير مف ىذه الكجكه ال يمكف
أف نا
يصح تقديرىا  ،كمنيا ما ىي شاذة  ،حتى َّإنو لـ ترد ضمف قكؿ
قبكليا  ،كال
ٌ
مف أقكاؿ المفسريف  ،كحتى التي لـ َّ
يشذ معناىا  ،كجعؿ (اليميف) بمعنى
(القكة) نقكؿ في ىذا الكجو كنحكه مما جاز تقديره  :أييما أبمغ لفظنا كداللة ،

مثبل  :فراغ عمييـ ضرنبا
كأدؽ كأصدؽ في التعبير عف المعنى المراد أف يقاؿ ن

غ
بالقكة  ،كما جاء في كتب الكجكه  ،أـ أف يقاؿ كما جاء في التنزيؿ ( :فى ىار ى
ض ٍرنبا بًاٍل ىي ًم ً
يف) ؟! ككذلؾ الحاؿ في أكجو كؿ لفظ قيؿ بيا  ،أليس
ىعمى ٍي ًي ٍـ ى
التركيب الذم استعممو القرآف ىك األبمغ كاألدؽ في التعبير  ،كاألدؿ عمى

أيت ؟ ! أفبل يقضي ىذا بكجكب إبقاء
المراد ؟! أفميس األمر كذلؾ  ،كما ر ى
المفظ عمى كضعو كعمى معناه ؟! كاذا كانت ىذه ىي الحقيقة التي ال ينكرىا
ك ٌؿ مسمـ فيؿ يبقى بعد ذلؾ لكتب الكجكه مف معنى أك حاجة ؟!
كىذا ىك عيف ما حصؿ في كؿ كجو ذكره أىؿ الكجكه ٌإال ما كاف

قائما عمى أساس المفظ المشترؾ  ،كىي ال تتجاكز بضعة ألفاظ في كؿ كتب
ن
الكجكه

ػت إلييػػا كاسػػتنبطتيا مػػف خػػبلؿ
تعرفػ ي
ىػػذه ىػػي الط ارئػػؽ العشػػركف التػػي ٌ
تقدـ ذكرىا كذكر أمثمتيا :
دراستي لكجكه ُْٗ لف ن
ظا  ،كىناؾ طرائؽ أخرل ٌ
ُ-كجعؿ المفرد كجينا كجمعو كجينا آخر  ،كالداللة كاحدة .
ِ-كجعؿ الشيء كجينا  ،كأصمو كجينا آخر كالداللة كاحدة .
ّ-كجعؿ المفظ بمعاني لفظ آخر جاكره في السياؽ نفسو .

ْ-كجعؿ المفظ بمعنى ما كاف عميو  ،أك بمعنى ما سيككف عميو .
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الخاتمة ونتائج البحث
عت فػػي تػػأليؼ ى ػػذا الكتػػاب أف أمػ َّػر عم ػػى
كػػاف فػػي نيتػػي ح ػػيف شػػر ي
جميػػع األلفػػاظ التػػي اشػػتممت عمييػػا كتػػب الكجػػكه كالنظػػائر  ،أتنػػاكؿ كجكىيػػا
المنسػكبة إلييػا بالد ارسػة  ،باسػتثناء مػا درسػتو فػي كتػابي  :ال كجػكه كال نظػائر

فت عف تطبيؽ ىذه النية لكثػرة األلفػاظ التػي اشػتممت عمييػا ىػذه
 ،بيد ّْأني عز ي
مثبل كتاب الكجكه كالنظائر لمدامغاني كحػده ِٗٓ لفظنػا ،
الكتب  ،فقد تضمف ن
معجما فػي لغػة القػرآف الكػريـ  ،كاَّنمػا كانػت
كما َّأنو لـ تكف غايتي أف أصنؼ
ن
الرد عمػى الكتػب المػذككرة  ،كاألمػر الثػاني الػذم جعمنػي أفقػد
غايتي األساسية ٌ

الرغبػػة فػػي استقصػػاء ك ػ ٌؿ مػػا تضػػمنتو كتػػب الكجػػكه مػػف ألفػػاظ ىػػك َّ
أف ط ارئػػؽ
أف د ارسػػة مػػا درسػػتو يغنػػي عػػف د ارسػػة مػػا
تحريػػؼ دالالتيػػا مكػػررة  ،فكجػ ي
ػدت ٌ

َّيت عمييا
أىممتو  ،كقد تبيَّف مف دراسة كجكه األلفاظ في ىذا الكتاب حقائؽ نب ي
في مكاضعيا  ،كاف مف أىميا ما يأتي :
غالبا مػا ُّ
تبيف َّ
يعينػكف معنػى الكجػو عمػى
ٌُ -
أف أصحاب كتب الكجكه ن
سػبيؿ القطػػع ؛ لعمميػـ َّ
ػددت
أف معنػػى الكجػػو إذا احتمػؿ أكثػػر مػف معنػػى  ،كتعػ ٍ
فيو األقكاؿ خرج مف باب الكجكه  ،كدخؿ في باب التأكيؿ كالتفسير ؛ كىذا مػا

حصؿ فيكاد ال تجد كجينا قاؿ بو أصػحاب كتػب الكجػكه ٌإال كاحتمػؿ أكثػر مػف
معنى  ،كتعددت فيو األقكاؿ في كتب التفسير  ،كىذا أكبػر دليػؿ عمػى بطػبلف

كتب الكجكه َّأنو لـ ييؤخذ بيا في كتب التفسير .
أف م ػػف عبلم ػػات الكج ػػكه الحقيقي ػػة َّأن ػػو ل ػػـ يحص ػػؿ البت ػػة أف ىذ ىك ػ ىػر
ٌٕ -
ػثبل
لغكم أك مفسّْر الفرؽ بيف معنى الكجو كمعنى المفظ المشػترؾ  ،فمػـ تجػد م ن

ىمف ٌذ ىك ىر الفرؽ بيف معنى العيف كمعنػى العػيف الباصػرة  ،أك بػيف معنػى العػيف
كمعنى العيف الجارية  ،أك ذكر الفرؽ بيف معنى الماء الحار كمعنى الحميـ ،
أك بيف معنى الصديؽ ذم الرحـ كمعنى الحميـ ؛ أك ذكر الفرؽ بيف معنى ال

كلمػا
لمػا َّ
كال النافيػة  ،أك بػيف معنػى ال كال الناىيػة  ،أك ذكػر الفػرؽ بػيف معنػى َّ
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كلما الحينية  ،أك ذكر الفرؽ بيف معنى ما
لما َّ
النافية الجازمة  ،أك بيف معنى َّ
كمػ ػػا المكصػ ػػكلة  ،أك بػ ػػيف معنػ ػػى مػ ػػا كمػ ػػا النافيػ ػػة  ،أك بػ ػػيف معنػ ػػى مػ ػػا كمػ ػػا

االسػ ػػتفيامية  ،أك بػ ػػيف معنػ ػػى مػ ػػا كمػ ػػا الشػ ػػرطية ؛ ذلػ ػػؾ َّ
أف المفػ ػػظ المشػ ػػترؾ

يمي ػزه مػػف معػػاني كجكىػػو ؛ َّ
الحقيقػػي لػػيس لػػو معنػػى مسػػتقؿ كخػػاص بػػو ّْ
ألف
جميعػا عمػى ح ٌػد
معناه ينطبؽ عمى معنى كؿ كجو بالقدر نفسو  ،كيػد ٌؿ عمييػا
ن
غالبا ما يتطرؽ أىؿ المغة كالتفسير عمى ذكر الفرؽ بػيف
سكاء  ،كقد تبيَّف َّأنو ن

معنػػى المفػػظ كأغمػػب معػػاني الكجػػكه المنسػػكبة إليػػو  ،كىػػذا مػػا ىػػك حاصػػؿ فػػي

أغمب األلفاظ التي اشتممت عمييا كتب الكجكه  ،مما يدؿ عمى َّأنيا ليست في

الحقيقة ألفاظنا مشتركة  ،ك َّ
كجكىا حقيقية  ،بػؿ
أف الكجكه المنسكبة إلييا ليست
ن
ىي كجكه مختمقة بالطرائؽ التي تقدـ ذكرىا في ىذا الكتاب .
َّٖ -
أف أصػػحاب ىػػذه الكتػػب اختمقػكا الكجػػكه عػػف طريػػؽ تحريػػؼ داللػػة

المفظ القرآني  ،ككاف ذلؾ بما يأتي :

ُ-بصرؼ المفظ عف معناه كجعمو بمعاني مرادفاتو .
ِ-بصرؼ المفظ عف معناه المراد إلى معنى غير مراد .

ّ-بصرؼ المفظ العاـ عف معناه العاـ كجعمو بمعانيو الخاصة  ،أك
بمعاني أنكاعو  ،أم  :بقمب المعنى في باب الدراسة المعككسة  ،ذلؾ بجعؿ
العاـ بمعنى الخاص  ،كالمراد جعؿ الخاص بمعنى العاـ .

ْ-بقمب المعنى في باب المجاز  ،ذلؾ بجعؿ المجاز بمعنى

الحقيقة  ،كالمراد جعؿ الحقيقة بمعنى المجاز

ٓ-بصرؼ المفظ عف معناه كجعمو بمعاني لكازمو  ،أك بمعاني ما

يمزـ منيا معناه .

ٔ-بصرؼ المفظ عف معناه الذم يعكد إلى صيغتو  ،كجعمو بمعاني

يخر .
صيغ أ ى
ٕ-بصرؼ المفظ عف معناه كجعمو بمعاني صفاتو .
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بو

ٖ-بصرؼ المفظ عف معناه كجعمو بمعاني المكصكفيف كالمكصكفات
ٗ-بصرؼ المفظ عف معناه الثابت في المغة كالكضع كاالستعماؿ ،

كجعمو بمعاني أقكاؿ لـ تثبت عند الحذاؽ مف المحققيف مف عمماء المغة
كالتفسير .
إليو

َُ-بصرؼ المفظ المضاؼ عف معناه  ،كجعمو بمعاني المضاؼ
ُُ-بصرؼ المفظ عف معناه كجعمو بمعاني السياؽ  ،مع َّ
أف لكؿ

سياؽ معناه العاـ  ،كلكؿ لفظ فيو معناه الخاص بو

يخر  ،لعدـ تحرم
ُِ-عدـ جعؿ المفظ بمعناه  ،كجعمو بمعاف ألفاظ أ ى
الصكاب كالدقة في التفسير .
ُّ-بصرؼ المفظ عف معناه كجعمو بمعنى غيره عمى سبيؿ

التغميب .

ُْ-بصرؼ المفظ عف معناه كجعمو بمعاني ما اشتمؿ عميو  ،أك

بصرؼ المحتكم عف معناه كجعمو بمعاني محتكياتو .

ُٓ-بصرؼ المسبَّب عف معناه كجعمو بمعاني أسبابو

فمك أبقكا المفظ القرآني عمى معناه  ،لـ يحرفكا داللتو كيصرفكه عف

احدا ٌإال ما كاف ضمف األكجو
معناه لما استطاعكا أف يختمقكا كجينا ك ن
الحقيقية .

ٗ-المأخذ العاـ الذم كقع فيو أصحاب كتب الكجكه  ،ىك َّأنيـ

المفىسَّر  ،كالمفظ القرآني جاز
المفى ّْسرة
ن
كجكىا لمفظ القرآني ي
جعمكا مف التعابير ي
أيضا
تفسيره بألفاظ فصيحة قريبة مف معناه  ،لغرض تكضيح داللتو  ،كجاز ن
تفسيره بألفاظ عامية لغرض تكضيح داللتو لمعكاـ كاألمييف الذيف يصعب
عمييـ فيمو بغير لغتيـ المحمية  ،بؿ جاز تفسيره بألفاظ أعجمية لتكضيح
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معناه لمف ال يعرؼ العربية  ،كؿ ىذا جائز في باب التفسير  ،لكنو ال يجكز

المفىسَّر ،
أف نجعؿ ىذه األلفاظ
ّْ
المفسرة ميما بمغت فصاحتيا كجكىا لمفظ ي
حرؼ داللة المفظ القرآني ؛ َّ
ألف المفظ ال يطابؽ معناه ٌإال
تعمد ذلؾ فقد َّ
كمف َّ

المفظ نفسو

تبيف َّ
أف المفظ القرآني ال يطابؽ معناه ٌإال المفظ نفسو
ٌ٘ -
تبيف َّ
أف القرآف الكريـ ما استعمؿ لفظنا ٌإال لمعناه المكضكع لو
ٌ -ٙ

كمف ادعى أنَّو استعممو بمعنى لفظ آخر  ،فقد كذب كافترل عمى ا﵀ سبحانو

كرماه بالمحف

تبيف َّ
أف العبلقة بيف المفظ كالكجو المنسكب إليو في كتب الكجكه
ٌ -ٚ
مثبل بمعناه الذم يعبَّر عنو
ىي ليست عبلقة لفظ بمعناه  ،كعبلقة الحميـ ن
ً
ً
يما){المعارج }َُ :
(كال ىي ٍسأى يؿ ىحم ه
يـ ىحم ن
بالقريب في النسب في قكلو تعالى  :ى
ؽ رؤ ً
أك بالحار مف الماء في قكلو تعالى ( :يص ُّ ً
كس ًي يـ
ب مف فى ٍك ً ي ي
ي ى
ٌ
ً
يـ){الحج  }ُٗ :أك عبلقة العيف بمعنى العيف الباصرة في قكلو تعالى :
اٍل ىحم ي
(أىلى ٍـ ىن ٍج ىعؿ لَّوي ىع ٍي ىن ٍي ًف){البمد  }ٖ :أك بمعنى العيف الجارية في قكلو تعالى :
(ع ٍيننا ي ٍشرب بًيا ًعب ي َّ ً
المف بمعناه الذم عبَّر
اد المو){اإلنساف  }ٔ :أك عبلقة ٌ
ى ى ى ي ى ى
عنو باإلحساف كالتفضيؿ كاإلنعاـ في قكلو تعالى ( :لىقى ٍد ىم َّف المٌوي ىعمىى
ً
يف){آؿ عمراف  }ُْٔ :كقكلو تعالى ( :فىًإ َّما ىمنِّا ىب ٍع يد ىكًا َّما ًف ىداء ىحتَّى
اٍل يمؤ ًمن ى
ب أ ٍىكىزىارىىا){محمد  }ْ :أك عبّْر عنو بالمقطكع في قكلو تعالى :
ض ىع اٍل ىح ٍر ي
تى ى

ىجهر ىغ ٍي ير ىم ٍمين و
المف بمعناه الذم ىك الطعاـ
(لىيي ٍـ أ ٍ
كف){فصمت  }ٖ :أك عبلقة ٌ
السٍم ىكل){األعراؼ }َُٔ :
ىنزٍل ىنا ىعمى ٍي ًي يـ اٍل ىم َّف ىك َّ
(كأ ى
المعركؼ في قكلو تعالى  :ى
فالكجكه في كتب الكجكه ليست عبلقتيا باأللفاظ التي نسبت إلييا  ،عبلقة

المف كأكجيو
ألفاظ بمعانييا  ،كعبلقة الحميـ ككجييو  ،كالعيف ككجيييا  ،ك ٌ
الثبلثة  ،بؿ ىي عبلقة أخرل ال تتعمؽ بالمعنى  ،عبلقة تمثؿ الطريقة التي
اختيمًؽ بيا الكجو  ،كعبلقة المفظ بمرادفو  ،أك عبلقة الحقيقة بالمجاز  ،أك
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المسبَّب بسببو  ،أك العاـ بالخاص  ،أك الصفة
بم ىسبَّبو  ،أك
ى
السبب ي
بمكصكفيا  ،أك المكصكؼ بصفتو  ،أك المضاؼ بالمضاؼ إليو  ،أك المفظ
بالسياؽ .

 -ٛال يي ُّ
عد مف التحريؼ الداللي لمفظ إذا يج ًعؿ بمعنى لفظ آخر مع
اإلق ارر َّ
بأنو معنى مرادؼ لو ال مطابؽ  ،كمع اإلقرار بجكاز جعمو بمعاف

يخر ؛ َّ
ألف الغرض مف ذلؾ أف يكضَّح بو معناه ال عمى َّأنو يعنيو
مرادفة أ ى
أما عمى َّأنو
بعينو كما ىك الحاصؿ في كتب المغة كالتفسير بصفة عامة َّ ،
يعنيو بعينو فيك التحريؼ بعينو  ،كىذا ىك الحاصؿ في كتب الكجكه

أما جعمو بمعنى لفظ آخر
-ٜيجب إبقاء المفظ القرآني عمى معناه ٌ ،
ف يي ُّ
عد تحريفنا لداللتو  ،مما يؤدم إلى تحريؼ معنى النص القرآني .
ٓٔ -ما مف كجو جاء في كتب الكجكه ٌ ،إال كنقضو أىؿ التفسير ،

كي ُّ
ألف الكجو ال يصح َّ
ذلؾ بعدـ القكؿ بو أك بعدـ تعيينو ؛ َّ
عد
أف يي َّ
سمى ي
كجينا ٌإال إذا تعيَّف معناه كعمى سبيؿ القطع  ،فإذا احتمؿ معنى آخر خرج مف
باب الكجكه كدخؿ في باب التأكيؿ كالتفسير  ،بؿ لـ أجد في كتب التفسير
مف استند إلى كتب الكجكه  ،حتى َّإنيـ إذا نسبكا قكنال إلى مقاتؿ نسبكه إلى
تفسيره ال إلى أشباىو  ،كىا ىك ابف الجكزم الذم َّ
صنؼ كتابيف في الكجكه

َّ
كصنؼ تفسيره لكتاب ا﵀  :زاد المسير  ،لـ أجده في مكضع ما
كالنظائر ،

أرجع قكنال مف األقكاؿ التي ذكرىا لمعنى المفظ في تفسيره إلى ما قالو في
نزىتو  ،أك منتخبو  ،عمى الرغـ مف َّأنو َّ
صنؼ تفسيره  :زاد المسير  ،بعد

قرة العيكف  ،بؿ كاف في األعـ األغمب
كتابيو  :نزىة األعيف  ،كمنتخب َّ
يبطؿ الكجو الذم عيَّنو في النزىة كالمنتخب  ،ذلؾ بعدـ تعيينو  ،أك ينكره ،

كثير ما يذكر لمعنى المفظ في الشاىد القرآني في باب التفسير عدة
فقد كاف نا
أقكاؿ ليس مف بينيا القكؿ الذم عيَّنو في باب الكجكه في الشاىد القرآني نفسو
 ،فمك كاف لكتب الكجكه كالنظائر ٌأية قيمة عممية تيذ ىكر لرجع إلييا أصحابيا ،
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كلما أىممكىا كاستنكفكا مف اإلشارة إلييا  ،فاعتبركا يا أكلي األلباب  ،يا ىمف

حققتـ ىذه الكتب  ،كنشرتمكىا  ،كأشدتـ بيا  ،كأكثرتـ مف مدحكـ كثنائكـ ليا

تبيف َّ
كثير ما ال
أف الكجو الذم ينسبو أىؿ الكجكه إلى المفظ نا
ٌٔٔ -
دائما ما يككف قكنال مف
يقكؿ بو أىؿ التفسير عمى سبيؿ القطع كالتعييف  ،بؿ ن

ككثير ما يمثؿ القكؿ الثاني أك آخرىا كأضعفيا كأبعدىا عف
نا
عدة أقكاؿ ،
الصكاب  ،أكاف أصحاب كتب الكجكه ال يدرم ك هؿ منيـ باألقكاؿ التي كردت
في كتب التفسير ؛ لذلؾ لـ يذكرىا فعيَّف الكجو الذم قاؿ بو أـ كاف يدرم ؟
فإف كاف ال يدرم فتمؾ مصيبة

كاف كاف يدرم فالمصيبة أعظـ

ألف إغفاليا مع العمـ بيا يي ُّ
َّ
تعمد
عد خيانة عممية في التفسير  ،كيعني َّأنو َّ
تحريؼ داللة النص القرآني مف أجؿ اختبلؽ الكجكه .
ٕٔ -ال شيء يقكـ  ،كال يبنى كال ينمك ٌإال عمى أساس  ،كأساس

تفسير كتاب ا﵀ إبقاء كؿ مفردة مف مفرداتو عمى معناىا  ،المكضكع ليا في

المغة  ،كفي ىذه الحالة نصكف كتاب ا﵀ مف تحريؼ دالالت نصكصو

كمقاصدىا  ،فإذا جعمناىا بمعنى مفردة أخرل فتحنا الباب عمى مصراعيو

لتأكيميا كما ييكل المفسّْر ؛ َّ
لما كجدكا الباب
فإف الذيف في قمكبيـ مرض َّ

يمغمىقنا مف جية تحريؼ حركفو عمدكا إلى تحريفو مف جية تأكيمو .
ٖٔ -قاـ إعجاز القرآف المغكم عمى استعمالو ًلمَّفظ مف دكف األلفاظ
األخرل المرادفة لو  ،حتى راح مصنفك كتب إعجاز القرآف في مجاؿ المغة

يبدؤكف كبلميـ بقكليـ  :لماذا قاؿ ا﵀ كذا كلـ يقؿ كذا ؟ كىذا ال يككف ٌإال

في األلفاظ التي جاز أف يقع بعضيا مكقع مكضع لتقارب معانييا  ،فجعؿ

لفظ بمعنى لفظ آخر يمغي ىذا اإلعجاز ؛ َّ
سر
ألنو ن
بدال مف أف نبيّْف ٌ
استعماؿ القرآف الكريـ ليذا المفظ مف دكف المفظ المرادؼ لو القريب مف معناه
ندعي أنَّو جاء بمعناه
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أف الػػذم َّ
ٗٔ-تبػػيَّف مػػف د ارسػػة كتػػب الكجػػكه فػػي ى ػذا الكتػػاب َّ
مكػػف
أصحاب كتب الكجكه مف اختبلؽ الكجكه لؤللفاظ التي اشػتممت عمييػا كتػبيـ ،

كايياـ أنفسيـ كمحققي ىػذه الكتػب َّ
بأنيػا كجػكه حقِّػا  ،كػكف معػاني ىػذه الكجػكه

َّ
صح أف يقع بعضيا مكقع بعض لتقارب معانييا كاتحادىا في المعنى العػاـ ،

كقد تبيَّف َّأنو عمى الرغـ مف اتحادىا في المعنى العػاـ تفتػرؽ عػف بعضػيا فػي
معانييا الخاصة  ،كىػي المقصػكدة  ،ففػي جعػؿ كػؿ لفػظ بمعػاني الكجػكه التػي

الخاص المقصكد
نسبكىا إليو تحريؼ لداللتو  ،كالغاء لممعنى
ٌ
٘ٔ-تضمنت كتب الكجكه كالنظائر مئات األلفاظ  ،كبمغ عدد الكجكه
التي نسبكىا لكؿ لفظ منيا ما بيف كجييف إلى أربعة كعشريف كجينا أك أكثر ،
جردكا
نا
ككثير ما لـ يجعمكه قد جاء عمى بابو في كجو منيا  ،كىذا يعني َّأنيـ َّ
مئات األلفاظ القرآنية مف معانييا  ،عندما جعمكىا بمعاني ألفاظ أخرل ،
كليس ثمة ىدـ لمغة القرآف الكريـ أكبر مف ىدـ إفراغ مفرداتو مف محتكاىا ،

كمف ضركب اليدـ األخرل إلغاء ظاىرة الترادؼ في لغة القرآف الكريـ ؛ ذلؾ
العامة ذلؾ بتحكيؿ أنكاعيا
بتحكيؿ مرادفات المفظ إلى كجكه  ،كالغاء المعاني َّ

كمعانييا الخاصة إلى كجكه  ،كأسباب الشيء كمسبَّباتو  ،أك صفاتو  ،أك

المكصكفات بو  ،بتحكيؿ ذلؾ كمو إلى كجكه  ،كالغاء باب المجاز  ،ذلؾ

بتحكيؿ األلفاظ المجازية إلى كجكه  ،كالحقيقة َّأنو كاف في كؿ طريقة مف

عت في اختبلؽ الكجكه تحريؼ لداللة المفظ القرآني مف جية
الطرائؽ التي اتبً ٍ
 ،كىدـ لقاعدة مف قكاعد لغة القرآف الكريـ مف جية أخرل

كثير
 -ٔٙمما الحظتيو كأنا أدرس كجكه األلفاظ في كتب الكجكه َّأنو نا
ما يقع أصحاب ىذه الكتب في شطحات كبيرة كظاىرة  ،لغكية كتفسيرية  ،ال

يجكز السككت عمييا  ،بؿ مف الكزر كاإلثـ تجاىميا ؛ َّ
تمس المغة
ألنيا ٌ
أحدا مف محققييا ىمف ىنبو عمييا ،
ككتاب ا﵀  ،كعمى الرغـ مف ذلؾ لـ أجد ن
كبيتانا
زكر
أك عمَّؽ كعقَّب  ،بؿ راحكا يشيدكف بيذه الكتب نا
ن
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طبع كتين ىشر  ،أـ
ىذه ىي كتب الكجكه  ،أتراىا تستحؽ أف تيحقَّؽ كتي ى
حجب أك تي َّ
مزؽ كتي ٍس ىجر؟! أىذه ىي الكتب التي أثنى عمييا الزركشي
أف تي ى
بقكلو (( :كقد جعؿ بعضيـ ذلؾ مف أنكاع معجزات القرآف حيث كانت الكممة

الكاحدة تتصرؼ إلى عشريف كجينا أك أكثر  ،أك أق ٌؿ  ،كال يكجد ذلؾ في
أم إعجاز ىذا ىك الذم بيَّنتو كتب الكجكه أـ العكس ىك
كبلـ البشر))(ُ) ؟! ك ُّ
الصحيح ؟! يبدك َّ
أف ىذه الكتب قد استخفت بعقكؿ عدد غير قميؿ مف عمماء

المغة كالتفسير  ،كبعقكؿ حتى محققييا مف األساتذة المحدثيف

ثََبت المصادر والمراجع
-اإلتقاف في عمكـ القرآف  ،لجبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر

السيكطي (ت  )ُُٗ :تحقيؽ محمد سالـ  ،دار الكتب العممية  ،بيركت ،
لبناف ََُِـ

-أس ػ ػ ػػاس الببلغ ػ ػ ػػة  ،لج ػ ػ ػػار ا﵀ أب ػ ػ ػػي القاس ػ ػ ػػـ محم ػ ػ ػػكد ب ػ ػ ػػف عم ػ ػ ػػر

الزمخثػػرم(ت  )ّٖٓ :ق ػراءة كضػػبط كشػػرح د-محمػػد نبيػػؿ طريفػػي  ،الطبعػػة
األكلى  ،دار صادر  ،بيركت َُّْىػََِٗ-ـ .

-أس ػػباب الن ػػزكؿ ألب ػػي الحس ػػف عم ػػي ب ػػف أحم ػػد الكاح ػػدم النيس ػػابكرم

(ت ْٖٔ :ىػ) الطبعة األكلى  ،مكتبة التراث اإلسػبلمي  ،القػاىرة ُِْْ ،ى ػ
ََِْـ .

-األش ػػباه كالنظ ػػائر ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ  ،لمقات ػػؿ ب ػػف س ػػميماف البمخ ػػي

(ت َُٓ :ق) تحقيؽ الدكتكر عبد ا﵀ محمكد شحاتة .

-األشباه كالنظائر في النحك  ،لمسيكطي (ت  )ُُٗ :كضع حكاشػيو

غريػ ػ ػػد الشػ ػ ػػيخ  ،الطبعػ ػ ػػة الثانيػ ػ ػػة  ،دار الكتػ ػ ػػب العمميػ ػ ػػة  ،بيػ ػ ػػركت  ،لبنػ ػ ػػاف

ُِْٖق=ََِٖـ .
(ُ ) البرىاف ص ّٕ
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-إعػراب القػرآف  ،ألبػػي جعفػػر أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إسػػماعيؿ النحػػاس

(ت ّّٖ :ىػ) اعتنى بو الشيخ خالد العمي  ،الطبعػة األكلػى  ،دار المعرفػة ،
بيركت  ،لبناف ُِْٕ ،ىػ =ََِٔـ .

-أنػ ػ ػكار التنزي ػ ػػؿ كأسػ ػ ػرار التأكي ػ ػػؿ  ،المع ػ ػػركؼ بتفس ػ ػػير البيض ػ ػػاكم ،

لناصػػر الػػديف أبػػي الخيػػر  ،عبػػد ا﵀ بػػف عمػػر بػػف محمػػد الشػػيرازم الشػػافعي

البيضاكم (ت ُٔٗ :ىػ) إعداد كتقديـ محمد عبد الرحمف المرعشي  ،الطبعة
األكلى  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيركت  ،لبناف (د-ت) .

-البحػػر المحػػيط ألبػػي حيػػاف األندلسػػي( ،ت ْٕٓ :ىػػ) حقػػؽ أيصػػكلو

الػػدكتكر عبػػد الػػرزاؽ المييػػدم  ،الطبعػػة األكلػػى  ،دار إحيػػاء التػراث العربػػي،
بيركتُِّْ،ىػََِِ-ـ.

-البرىاف في تكجيػو متشػابو القػرآف لمحمػكد بػف حمػزة الكرمػاني (ت :

َٓٓى ػ ػػ) تحقيػ ػػؽ عبػ ػػد القػ ػػادر عطػ ػػا  ،الطبعػ ػػة األكلػػػى  ،دار الكت ػ ػب العمميػ ػػة
بيركت َُْٔىػ=ُٖٔٗـ

 -البرى ػػاف ف ػػي عم ػػكـ القػ ػرآف لمزركش ػػي (تْٕٗىػ ػػ) ب ػػدر ال ػػديف ب ػػف

محمد ،تحقيؽ  :محمد أبي الفضؿ  ،الطبعة الثالثة ،بيركت .

-بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتػاب العزيػز  ،لمجػد الػديف محمػد

بف يعقكب الفيركزآبادم (ت ُٖٕ :ىػ) تحقيػؽ األسػتاذ محمػد عمػي النجػار ،
المكتبة العممية ،بيركت (د-ت)

-تأكي ػػؿ مش ػػكؿ القػ ػرآف  ،ألب ػػي محم ػػد عب ػػد ا﵀ ب ػػف مس ػػمـ ب ػػف قتيب ػػة

ال ػ ػ ّْػد ىين ىكرم (ت ِٕٔ :ى ػ ػ ػػ) الطبعػػ ػػة الثاني ػ ػػة  ،دار الكت ػ ػػب العممي ػ ػػة  ،بيػ ػ ػػركت
ُِْٖىػ = ََِٕـ
-تػػاج العػػركس مػػف جػكاىر القػػامكس لمسػػيد محمػػد مرتضػػى بػػف محمػػد

الحين ػػي َّ
الزبي ػػدم ( ت َُِٓ:ىػ ػػ) اعتن ػػى ب ػػو ككض ػػع حكاش ػػيو ال ػػدكتكر عب ػػد
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المنعـ خميؿ إبراىيـ كاألستاذ كػريـ سػيد محمػد محمػكد  ،الطبعػة األكلػى  ،دار

الكتب العممية ،بيركت ُِْٕىػ = ََِٕـ .

-التبيػػاف فػػي إع ػراب الق ػراف ألبػػي البقػػاء عبػػد ا﵀ بػػف الحسػػيف العكبػػرم

(تُٔٔ:ىػ) ،دار الفكر ،بيركت ُِْٔ ،ىػ=ََِٓـ.

-تحري ػػر المعنػ ػػى السػػػديد كتن ػػكير العق ػػؿ الجدي ػػد م ػػف تفسػػػير الكتػ ػػاب

المجيػػد (تفسػػير ابػػف عاشػػكر) محمػػد الطػػاىر ابػػف عاشػػكر (ُّّٗىػػ) مؤسسػػة

التاريخ العربي  ،الطبعة األكلى  ،بيركت َُِْىػ=َََِـ.

-الترغيب كالترىيب  ،لئلماـ الحافظ المنذرم  ،حققو أبك عبد الرحمف

المكي  ،الطبعة األكؿ  ،مكة المكرمة  ،الرياض ُِْٓىػ=ََِْـ .

-التعريف ػػات  ،ألب ػػي الحس ػػف عم ػػي ب ػػف محمم ػػد ب ػػف عم ػػي الجرج ػػاني

المعركؼ بالسيد الشريؼ (ت ُٖٔ :ىػ) العراؽ بغداد (د-ت) .

-تفسػ ػػير غريػ ػػب الق ػ ػرآف ألبػ ػػي محمػ ػػد عبػ ػػد ا﵀ بػ ػػف مسػ ػػمـ بػ ػػف قتيبػ ػػة

الػػدينكرم(ت  )ِٕٔ :تحقيػػؽ السػػيد أحمػػد صػػفر  ،المكتبػػة العمميػػة  ،بيػػركت
ُِْٖىػ=ََِٕـ .

تفسير القرآف العظيـ البف كثير (تْٕٕىػ) عماد الديف أبي الفداء

كخرج أحاديثو ىاني الحاج  ،المكتبة التكفيقية
اسماعيؿ الدمسقي  ،عمؽ عميو َّ
 ،مصر  ،القاىرة (د-ت) .

-تفسير مقاتؿ بف سميماف (ت َُٓ :ىػ) تحقيؽ أحمد فريد  ،الطبعة

األكلى  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف ُِْْىػ =ََِّـ .

-تيػ ػػذيب المغػ ػػة  ،ألبػ ػػي منصػ ػػكر محمػ ػػد بػ ػػف أحمػ ػػد األزىػ ػػرم (ت :

َّٕىػ) تحقيؽ د-رياض زكي قاسـ  ،الطبعة األكلى  ،دار المعرفة  ،بيركت

 ،لبناف ُِِْىػ=ََُِـ .
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 -جامع البياف عػف تأكيػؿ أم القػراف ،لمحمػد بػف جريػر الطبػرم (ت:

َُّىػػ)  ،ضػػبط كتعميػػؽ محمػػكد شػػاكر ،دار إحيػػاء الت ػراث العربػػي ،بيػػركت،
ُِْٔىػ= ََِٔـ.

 -الجامع ألحكاـ القرآف  ،ألبي عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف أبي بكػر

القرطبي (ت ُٕٔ:ىػ) تحقيؽ الدكتكر حامد أحمد الطاىر  ،الطبعة األكلػى ،
دار العمـ الجديد  ،القاىرة ُُّْق=ََُِـ .

 -الجنى الداني في حركؼ المعاني  ،لمحسف بف قاسػـ المػرادم (ت:

ْٕٗى ػػ) تحقيػػؽ الػػدكتكر فخػػر الػػديف قبػػاكة  ،كالػػدكتكر محمػػد نػػديـ فاضػػؿ ،

الطبعة األيكلى  ،دار الكتب العممية  ،بيركت َُّْىػ =ُِٗٗـ

-الحجة في عمؿ القراءات السبع  ،ألبي عمي الحسف بػف عبػد الغفػار

الفارسػػي النحػػكم (ت ّٕٕ :ى ػػ) تحقيػػؽ الشػػيخ عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد ،
كالشيخ عمي محمد معكض  ،الطبعة األكلى  ،دار الكتػب العمميػة  ،بيػركت ،

لبناف ُِْٖ ،ىػ =ََِٕـ .

-درة التأكيؿ كغرة التنزيؿ في بياف اآليات المتشابيات في كتاب ا﵀

العزيز  ،لمخطيب االسكافي (ت َِْ:ىػ) الطبعة الثانية  ،دار اآلفاؽ

الحديثة  ،بيركت ُٕٕٗـ .

-الػ ػػدر المصػ ػػكف فػ ػػي عمػ ػػكـ الكتػ ػػاب المكنػ ػػكف ،ألحمػ ػػد بػ ػػف يكسػ ػػؼ

المعػػركؼ بالسػػميف الحمبػػي (تٕٓٔ:ىػػ) تحقيػػؽ األسػػتاذ الػػدكتكر أحمػػد محمػػد
الخراط ،الطبعة الثانية ُِْْ،ىػََِّ-ـ.

-رصػػؼ المبػػاني فػػي شػػرح حػػركؼ المعػػاني  ،ألحمػػد بػػف عبػػد النػػكر

المػػالقي (تَِٕ:ى ػػ) تحقيػػؽ األسػػتاذ الػػدكتكر أحمػػد محمػػد الخ ػراط  ،الطبعػػة
الثالثة  ،دار القمـ ،دمشؽ ُِِْ ،ىػََِِ-ـ.

-ركح المعػ ػػاني فػ ػػي تفسػ ػػير الق ػ ػرآف العظػ ػػيـ كالسػ ػػبع المثػ ػػاني  ،ألبػ ػػي

الفض ػػؿ ش ػػياب ال ػػديف الس ػػيد محم ػػكد اآللكس ػػي البغ ػػدادم (ت َُِٕ :ىػ ػػ) ،
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ضبطو كصححو عمي عبد البارم عطية الطبعة الثانية  ،دار الكتػب العمميػة،

بيركت ُِْٔىػ=ََِٓـ .

-زاد المسير في عمـ التفسير ،ألبي الفػرج جمػاؿ الػديف عبػد الػرحمف

بف عمي بف محمد الجكزم (تٕٓٗ:ىػ) كضع حكاشيو  ،أحمد شمس الديف ،
الطبعة الثانية  ،دار الكتب العممية ،بيركت ُِِْ ،ىػََِِ-ـ.

الزينة في الكممات اإلسبلمية العربية  ،لمشػيخ أبػي حػاتـ بػف حمػدافالػ ػرازم (ت ِِّ :ىػ ػػ) عارض ػػو بأص ػػكلو كعمَّ ػػؽ عمي ػػو حس ػػيف ب ػػف ف ػػيض ا﵀
اليمذاني اليعبرم الحرازل  ،مطبعة الرسالة َُّٓىػ .

-شرح عمدة الحافظ كعدة البلفظ البف مالؾ (تُٕٔىػ) جماؿ الديف

أب ػػي عب ػػد ا﵀ محم ػػد ،تحقي ػػؽ عب ػػد ال ػػرحمف ع ػػدناف ال ػػدكرم ،مطبع ػػة الع ػػاني،
بغدادُّٕٗ ،ىػ = ُٕٕٗـ .

-ش ػ ػػرح القص ػ ػػائد العش ػ ػػر  ،ألب ػ ػػي زكري ػ ػػا يحي ػ ػػى ب ػ ػػف عم ػ ػػي التبري ػ ػػزم

(ت َِٓ:ىػ ػػ) تحقي ػػؽ األس ػػتاذ عب ػػد الس ػػبلـ الح ػػكفي  ،دار الكت ػػب العممي ػػة ،
بيركت  ،لبناف ُُْٖىػ=ُٕٗٗـ .

-ش ػ ػػرح كافي ػ ػػة اب ػ ػػف الحاج ػ ػػب  ،لرض ػ ػػي ال ػ ػػديف محم ػ ػػد ب ػ ػػف الحس ػ ػػف

األسػػتراباذم (ت ٖٔٔ :ى ػػ) قػػدـ لػػو ككضػػع حكاشػػيو كفيارسػػو الػػدكتكر إميػػؿ
بديع يعقكب  ،الطبعة الثانية  ،دار الكتب العممية  ،بيػركت  ،لبنػاف ُِْٖى ػ

ََِٕـ .

-شػػرح المفصػػؿ  ،لمكفػػؽ الػػديف يعػػيش بػػف عمػػي بػػف يعػػيش النحػػكم

(تّْٔ:ى ػػ) كضػػع ىكامشػػو كفيارسػػو الػػدكتكر إميػػؿ بػػديع يعقػػكب  ،الطبعػػة
األيكلى  ،دار الكتب العممية  ،بيركت ُِِْ ،ىػ ََُِ -ـ.

-الصػ ػػحاح لئلمػ ػػاـ إسػ ػػماعيؿ بػ ػػف حمػ ػػاد الجػ ػػكىرم (ت  :فػ ػػي حػ ػػدكد

ََْق) اعتنى بو خميؿ مأمكف شيحا  ،الطبعة األكلى  ،دار المعرفة  ،لبناف

ُِْٖىػ ََِٕـ .
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-ص ػػحيح البخ ػػارم  ،لئلم ػػاـ عب ػػد ا﵀ محم ػػد ب ػػف إس ػػماعيؿ البخ ػػارم

(ت ِٓٔ :ى ػ ػ ػ ػ ػ ػػ) الطبعػ ػ ػ ػ ػ ػػة الثالثػ ػ ػ ػ ػ ػػة  ،دار المعرفػ ػ ػ ػ ػ ػػة  ،بيػ ػ ػ ػ ػ ػػركت  ،لبنػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
ُُّْىػ=ََُِـ .

-عمػػدة الحػػافظ كعػػدة البلفػػظ  ،لجمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف مالػػؾ (ت :

ػي  ،الطبعػة األكلػى ،
المغين ّْ
ُٕٔىػ) تحقيؽ أحمد بػف إبػراىيـ بػف عبػد المػكلى ي
القاىرة َُّْ ،ىػ =ََِٗـ .
-عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ  ،لمشيخ أحمد بف يكسؼ بف

عبػػد الػػدائـ  ،المعػػركؼ بالسػػميف الحمبػػي (ت ٕٓٔ:ى ػػ) تحقيػػؽ حمػػد باس ػػؿ
عيكف السكد  ،دار الكتب العممية  ،بيركت (د-ت)

-العػػيف لمخميػػؿ بػػف أحمػػد الفراىيػػدم (ت ُٕٓ :ى ػػ) الطبعػػة الثانيػػة ،

دار إحياء التراث العربي ُِْٔىػ = ََِٓـ

-ف ػػتح الق ػػدير الج ػػامع ب ػػيف فن ػػي الركاي ػػة كالد اري ػػة م ػػف عم ػػـ التفس ػػير،

لمحم ػػد ب ػػف عم ػػي الش ػػككاني (تَُِٓ :ىػ ػػ) ض ػػبطو كص ػػححو أحم ػػد عب ػػد
السبلـ دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف (د-ت).

-الفػ ػػركؽ المغكيػ ػػة  ،ألبػ ػػي ىػ ػػبلؿ بػ ػػف سػ ػػيؿ العسػ ػػكرم (ت ّٗٓ:ى ػ ػػ)

تحقيػ ػػؽ محمػ ػػد باسػ ػػؿ عيػ ػػكف السػ ػػكد  ،الطبعػ ػػة األكلػ ػػى  ،دار الكتػ ػػب العمميػ ػػة

،بيركت ََِٗ ،ـ .

-فص ػػكؿ ف ػػي فق ػػو العربي ػػة  ،لمكت ػػكر رمض ػػاف عب ػػد التػ ػكاب  ،الطبع ػػة

السابعة َُِْ=ُٗٗٗـ .

-القكاعػػد المثمػػى فػػي صػػفات ا﵀ كأسػػمائو الحسػػنى  ،لمشػػيخ محمػػد بػػف

صالح العثيميف  ،دار عالـ الكتب لمنشػر كالتكزيػع  ،الريػاض  ،الطبعػة الثالثػة

َُْٖقُٖٖٗ-ـ

-الكت ػ ػ ػػاب ،أك كت ػ ػ ػػاب س ػ ػ ػػيبكيو ،ألب ػ ػ ػػي بش ػ ػ ػػر عم ػ ػ ػػرك ب ػ ػ ػػف عثم ػ ػ ػػاف

(تَُٖ:ىػػ)  ،عمػػؽ عميػػو ككضػػع حكاشػػيو كفيارسػػو  ،د إميػػؿ بػػديع يعقػػكب ،
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الطبع ػ ػ ػػة األكل ػ ػ ػػى  ،دار الكت ػ ػ ػػب العممي ػ ػ ػػة  ،بي ػ ػ ػػركت  ،لبن ػ ػ ػػاف َُِْ ،ى ػ ػ ػ ػ =
ُٗٗٗـ .

-كشػ ػػاؼ اصػ ػػبلحات الفنػ ػػكف  ،لمحمػ ػػد عمػ ػػي بػ ػػف عمػ ػػي بػ ػػف محمػ ػػد

التيانكم  ،المتكفى بعد سنة ُُٖٓق  ،الطبعة الثالثة  ،دار الكتب العممية ،
بيركت  ،لبناف ُّْْ ،ق=َُِّـ .

-الكش ػػاؼ ع ػػف حق ػػائؽ غػ ػكامض التنزي ػػؿ كعي ػػكف األقاكي ػػؿ ف ػػي كج ػػكه

التأكيػ ػػؿ  ،ألبػ ػػي القاسػ ػػـ جػ ػػار ا﵀ محمػ ػػكد بػ ػػف عمػ ػػر بػ ػػف محمػ ػػد الزمخشػ ػػرم
(تّٖٓ:ى ػػ) رتبػػو كضػػبطو كصػػححو  ،محمػػد عبػػد السػػبلـ شػػاىيف  ،الطبعػػة
الثالثة  ،دار الكتب العممية ،بيركتُِْْ ،ىػََِّ-ـ .

-كشػػؼ السػرائر فػػي معنػػى الكجػػكه كاألشػػباه كالنظػػائر  ،لشػػمس الػػديف

محمد بف محمد بػف عمػى بػف العمػاد المصػرم (ت ٖٖٕ :ق) تحقيػؽ الػدكتكر
فػ ػؤاد عب ػػد الم ػػنعـ أحم ػػد  ،كال ػػدكتكر محم ػػد س ػػميماف داكد  ،الناش ػػر  ،مؤسس ػػة

شباب الجامعة  ،االسكندرية .

-الكشػػؼ عػػف كجػػكه الق ػراءات السػػبع كعمميػػا  ،ألبػػي محمػػد مكػػي بػػف

أبػػي طالػػب القيسػػي (ت ّْٕ :ى ػػ) تحقيػػؽ الػػدكتكر محيػػي الػػديف رمض ػػاف ،
الطبعة الرابعة  ،مؤسسة الرسالة  ،بيركت  ،لبناف َُْٕىػ =ُٕٖٗـ .

-كشػػؼ المعػػاني فػػي متشػػابو المثػػاني  ،لبػػدر الػػديف محمػػد بػػف إبػراىيـ

ب ػػف س ػػعد ا﵀ ب ػػف جماع ػػة الكن ػػاني الحم ػػكم الش ػػافعي (ت ّّٕ :ق) تحقيػ ػػؽ
محمػػد حسػػف محمػػد حسػػف إسػػماعيؿ  ،الطبعػػة األكلػػى ،دار الكتػػب العمميػػة ،

بيركت لبناف ُِْٖق=ََِٕـ .

ػكم
ػي الكفػ ّْ
الكميػػات  ،ألبػػي البقػػاء أيػػكب بػػف مكسػػى الحسػػيني القىريمػ ّْ(ت َُْٗ :ى ػ ػػ) تحقيػ ػػؽ د-عػ ػػدناف دركيػ ػػش  ،كمحمػ ػػد المصػ ػػرم  ،الطبعػ ػػة
الثانية ُِّْىػ=َُُِـ .
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 -المبػػاب فػػي عمػػكـ الكتػػاب  ،ألبػػي جعفػػر عمػػر بػػف عػػادؿ الدمشػػقي

الحنبمػػي المتػػكفى بعػػد سػػنة َٖٖىػػ ،تحقيػػؽ الشػػيخ عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد،
كالشيخ عمي محمػد معػكض ،الطبعػة األيكلػى  ،دار الكتػب العمميػة  ،بيػركت ،

ُُْٗىػُٖٗٗ-ـ.

-لساف العرب ،ألبي الفضؿ جماؿ الػديف محمػد بػف مكػرـ بػف منظػكر

(تُُٕ :ىػ)  ،الطبعة الثانية  ،دار صادر  ،بيركت ََِّ ،ـ.

مجاز القرآف  ،البي عبيدة ىم ٍع ىمر بف َّالمثنػى التيمػي (ت ُُِ :ق)
تحقيػػؽ كتعميػػؽ أحمػػد فريػػد المزيػػدم  ،الطبعػػة األكلػػى  ،دار الكتػػب العمميػػة ،

بيركت  ،لبناف ُِْٕق=ََِٔـ

-مجمع الزكائد كمنبػع الفكائػد  ،لمحػافظ نػكر الػديف عمػي بػف أبػي بكػر

ب ػ ػػف س ػ ػػميماف الييثم ػ ػػي المص ػ ػػرم (ت  )َٖٕ :الطبع ػ ػػة الثاني ػ ػػة  ،دار الكت ػ ػػب

العممية  ،بيركت لبناف ََِٗ ،ـ

-المحرر الكجيز في تفسير الكتػاب العزيػز ،لمقاضػي أبػي محمػد عبػد

الحػػؽ بػػف غالػػب بػػف عطيػػة األندلسػػي (تْٓٔ:ى ػػ) تحقيػػؽ عبػػد السػػبلـ عبػػد
الش ػػافي محم ػػد ،الطبعػ ػػة األكل ػػى  ،دار الكت ػػب العمميػػػة ،بي ػػركتُِِْ ،ىػ ػ ػ-

ََُِـ.

-المحكـ كالمحيط األعظـ  ،ألبي الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده

المرسػػي  ،المعػػركؼ بػػابف سػػيده (ت ْٖٓ :ى ػػ) تحقيػػؽ الػػدكتكر عبػػد الحميػػد
ىن ػ ػ ػ ػػداكم  ،الطبع ػ ػ ػ ػػة األكل ػ ػ ػ ػػى  ،دار الكت ػ ػ ػ ػػب العممي ػ ػ ػ ػػة  ،بي ػ ػ ػ ػػركت  ،لبن ػ ػ ػ ػػاف

ُُِْىػ=َََِـ

-م ػػدارؾ التنزي ػػؿ كحق ػػائؽ التاكي ػػؿ  ،لعب ػػد ا﵀ ب ػػف أحم ػػد ب ػػف محم ػػكد

النسفي (تَُٕىػ) اعتنى بو عبد المجيد طعمة حمبي  ،الطبعة الثانية  ،دار
المعرفة  ،بيركت  ،لبناف ُِْٗقََِٖ-ـ.
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-المزىػ ػػر فػ ػػي عم ػ ػػكـ المغػ ػػة كأنكاعي ػ ػػا  ،لعبػ ػػد ال ػ ػػرحمف جػ ػػبلؿ ال ػ ػػديف

السػػيكطي  ،حققػػو محمػػد أحمػػد جػػاد المػػكلى  ،كعمػػي محمػػد البجػػاكم  ،كمحمػػد
أبك الفضؿ إبراىيـ  ،دار الجيؿ بيركت (د-ت) .

-المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي  ،تػأليؼ أحمػد بػف

محمد بف عمي الفيكمي (ت َٕٕ :ىػ) دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبنػاف ،

ُُْْىػ=ُْٗٗـ .

-معػػاني الق ػراف ،ألبػػي الحسػػف سػػعيد بػػف مسػػعدة المعػػركؼ بػػاألخفش

األكسػػط (تُِٓ:ى ػػ) كضػػع حكاشػػيو كفيارسػػو إب ػراىيـ شػػمس الػػديف ،الطبعػػة
األكلى  ،دار الكتب العممية ،بيركتُِّْ ،ىػََِِ-ـ.

-معػػاني الق ػراف  ،ألبػػي زكريػػا زيػػاد بػػف عبػػد ا﵀ الف ػراء (تَِٕ:ى ػػ)

كضػػع حكاشػػيو كفيارسػػو ،إب ػراىيـ شػػمس ال ػديف ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػركت

ُِّْىػََِِ-ـ.

 -معػػاني الق ػراف كاع اربػػو  ،ألبػػي إسػػحاؽ الزجػػاج إب ػراىيـ بػػف السػػرم

(تُُّ:ى ػػ) تحقيػػؽ الػػدكتكر عبػػد الجميػػؿ عبػػد شػػمبي ،دار الحػػديث ،القػػاىرة
ُِْْىػََِْ-ـ.

-مع ػػاني القػ ػراءات  ،ألب ػػي منص ػػكر محم ػػد ب ػػف أحم ػػد األزى ػػرم (ت :

كقرظػػو الػػدكتكر فتحػػي
َّٕىػػ) تحقيػػؽ الشػػيخ أحمػػد فريػػد المزيػػدم  ،قػ َّػدـ لػػو َّ ،
عبد الرحمف حجػازم  ،كميػة المغػة العربػة  ،جامعػة القػاىرة  ،الطبعػة األكلػى ،

دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف َُِْىػ = ُٗٗٗـ .

عرب مف الكبلـ األعجمي  ،ألبي منصكر مكىػكب بػف أحمػد بػف
الم َّ
 يمحمد الجكاليقي (ت  }َْٓ :تحقيؽ خالد عبد الغني محفكظ  ،الطبعة الثانية
 ،دار الكتب العممية  ،يركت  ،لبناف ُِْٗق=ََِٖـ
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-مغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب االعاريػػب البػػف ىشػػاـ (تُٕٔى ػػ) جمػػاؿ

الػػديف يكسػػؼ بػػف احمػػد بػػف عبػػد ا﵀ االنصػػارم ،تحقيػػؽ :محيػػي الػػديف عبػػد
الحميد ،القاىرة .

-المف ػ ػػردات م غري ػ ػػب القػ ػ ػرآف  ،ألب ػ ػػي القاس ػ ػػـ الحس ػ ػػيف ب ػ ػػف محم ػ ػػد

المع ػ ػػركؼ بال ارغ ػ ػػب األص ػ ػػفياني (ت َِٓ :ىػ ػ ػػ) ض ػ ػػبطو ىي ػ ػػثـ الطعيم ػ ػػي ،
الطبعػ ػ ػ ػ ػػة األكل ػ ػ ػ ػ ػػى  ،دار إحي ػ ػ ػ ػ ػػاء التػػ ػ ػ ػ ػراث العرب ػ ػ ػ ػ ػػي  ،بي ػ ػ ػ ػ ػػركت  ،لبن ػ ػ ػ ػ ػػاف ،
ُِْٖىػ=ََِٖـ .

-المفصؿ في عمـ العربية ،ألبػي القاسػـ محمػكد بػف عمػر الزمخشػرم

(تّٖٓ :ىػ)  ،الطبعة األكلى ،دار الجيؿ ،بيركت ُِْْ ،ىػ ََِّ -ـ.

-مق ػػاييس المغ ػػة  ،ألب ػػي الحس ػػيف أحم ػػد ب ػػف ف ػػارس ب ػػف زكري ػػا (ت :

ّٓٗى ػ ػ ػ ػ ػ ػػ) تحقيػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ أنػ ػ ػ ػ ػ ػػس محمػ ػ ػ ػ ػ ػػد الش ػ ػ ػ ػ ػػامي  ،دار الحػ ػ ػ ػ ػ ػػديث  ،القػ ػ ػ ػ ػ ػػاىرة

ُِْٗىػ=َََِٖـ

-م ػػبلؾ التأكي ػػؿ  ،ألب ػػي جعف ػػر أحم ػػد ب ػػف إبػ ػراىيـ ب ػػف الزبي ػػر الثقف ػػي

الغرن ػػاطي (تَٕٖ:ىػ ػػ) كض ػػع حكاش ػػيو  ،عب ػػدالغني محم ػػد عم ػػي الفاس ػػي ،
الطبعة األيكلى  ،دار الكتب العممية  ،بيركت ُِْٕ ،ىػ = ََِٔـ .

الممخص في إعراب القػرآف  ،ألبػي زكريػا يحيػى بػف عمػي المعػركؼ
ٌ -

بالخطيب التبريزم (ت  )َِٓ :تحقيؽ د-يحيى مراد  ،دار الحديث  ،القاىرة
ُِْٓىػ=ََِْـ .

قرة العيكف النكاظر في الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـ ،
-منتخب َّ

البف الجكزم (ت ٕٓٗ :ىػ) تحقيؽ محمد السيد الصفطاكم  ،كالدكتكر فؤاد

عبد المنعـ أحمد  ،اإلسكندرية (د-ت)

-المكسػػكعة الذىبيػػة فػػي إعجػػاز القػرآف الكػريـ  ،كالسػػنة النبكيػػة  ،مػػف

إعػػداد الػػدكتكر أحمػػد مصػػطفى متػػكلي  ،الطبعػػة األكلػػى  ،دار ابػػف الجػػكزم ،

مصر  ،القاىرة ُِْٔ ،ىػ = ََِٓـ .
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-مكسػػكعة عمػػكـ المغػػة العربيػػة  ،إعػػداد األسػػتاذ الػػدكتكر إميػػؿ بػػديع

يعق ػ ػ ػ ػ ػػكب  ،الطبع ػ ػ ػ ػ ػػة األكل ػ ػ ػ ػ ػػى  ،دار الكت ػ ػ ػ ػ ػػب العممي ػ ػ ػ ػ ػػة بي ػ ػ ػ ػ ػػركت  ،لبن ػ ػ ػ ػ ػػاف
ُِْٕقََِٔـ

-مكسكعة كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمكـ  ،لمحمد عمي التيانكم

 ،تقػديـ كاشػراؼ كمراجعػة د-رفيػؽ العجػـ  ،كد-عبػد ا﵀ الخالػدم  ،كد-جػكرج
زيناتي  ،الطبعة األكلى  ،مكتبة لبناف ناشركف  ،بيركت  ،لبناف ُٔٗٗـ .

-نزىػػة األعػػيف فػػي عمػػـ الكجػػكه كالنظػػائر  ،لئلمػػاـ جمػػاؿ أبػػي الفػػرج

عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف الجػػكزم (ت ٕٓٗ :ق) كضػػع حكاشػػيو

خميػ ػػؿ المنصػ ػػكر  ،الطبعػ ػػة األكلػ ػػى  ،دار الكتػ ػػب العمميػ ػػة  ،بيػ ػػركت  ،لبنػ ػػاف
ُُِْق=َََِـ .

-النياي ػػة ف ػػي غري ػػب الح ػػديث كاألث ػػر  ،لمج ػػد ال ػػديف أب ػػي الس ػػعادات

المبػػارؾ بػػف محمػػد الجػػزرم (ت َٔٔ :ى ػػ) الطبعػػة الثالثػػة  ،دار المعرفػػة ،
بيركت  ،لبناف َُّْىػ=ََِٗـ .

-كجػ ػػكه الق ػ ػرآف  ،ألبػ ػػي عبػ ػػد الػ ػػرحمف إسػ ػػماعيؿ بػ ػػف أحمػ ػػد الحيػ ػػرم

النيسػػابكرم (ت َّْ :ق) تحقيػػؽ جػػبلؿ السػػيكطي  ،الطبعػػة األكلػػى  ،لبنػػاف
ُِّْق=َُُِـ

-الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـ  ،لمقاتؿ بف سميماف البمخي (ت :

َُٓق) تحقيػػؽ أحمػػد فري ػػد المزيػػدم  ،الطبعػػة األكل ػػى  ،دار الكتػػب العممي ػػة
بيركت  ،لبناف ُِْٗق=ََِٖـ .

-الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـ  ،ألبي اليبلؿ الحسف بف عبد ا﵀

العسكرم (ت  :بعد ّٓٗىػ) تحقيؽ أحمد السيد  ،الطبعة األكلى  ،دار
الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف ََُِـ .
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-الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـ  ،ليركف بف مكسى القارئ (ت :

َُٕ ىػ) تحقيؽ األستاذ الدكتكر حاتـ صالح الضامف  ،الطبعة األكلى ،
عماف ََِِـ .
َّ

-الكجكه كالنظائر أللفاظ كتاب ا﵀ العزيز  ،ألبي عبد ا﵀ الحسيف

بف محمد الدامغاني (ت ْٕٖ :ىػ) تحقيؽ عربي عبد الحميد عمي  ،الطبعة

األكلى  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف ُِْْىػ=ََِّـ

 -الكسػػيط فػػي تفسػػير الق ػراف المجيػػد  ،ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػف أحمػػد

الكاح ػػدم النيس ػػابكرم (تْٖٔ:ىػػػ) تحقي ػػؽ الش ػػيخ ع ػػادؿ أحم ػػد عب ػػد المكج ػػكد
كالشػػيخ عمػػي محمػػد معػػكض ،الطبعػػة األكلػػى  ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػركت،

ُُْٓىػ=ُْٗٗـ.

فيرس طرائؽ اختالؽ الوجوه وألفاظيا
وأىـ الفروؽ المغوية بينيا

التمييد  :العبلقة بيف الكجكه المختمىقة كتحريؼ دالالتيا
عبلمات التحريؼ الداللي لمفظ القرآني

ّ
ّ

كقكع األلفاظ بعضيا مكقع بعض

ْ

معنى المفظ بيف كتب التفسير ككتب الكجكه

ُْ

المقدمة

ُٓ

أمثمة عمى الكجكه الحقيقية

ُٔ

عبلمات الكجكه الحقيقية

َّ

الطريقة األولى  :جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو .

ِّ

ُ-اإلباء  :كالفرؽ المغكم بيف اإلباء كاالمتناع-كاإلباء كاإلنكار ّٓ
ِ-اإلتمػ ػػاـ  :كالفػ ػػرؽ المغػ ػػكم بػ ػػيف اإلتمػ ػػاـ كاإلكمػ ػػاؿ-كاإلتمػ ػػاـ ّٖ
كاإلسباغ

ّ-اإلتياف  :كالفرؽ المغكم بيف أتى كجاء
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ّْ

ْ-اإلخراج

ِٔ

ٓ-اإلخبلد

ْٔ

ٔ-اإلدراؾ  :كالفرؽ المغكم بيف اإلدراؾ كالرؤية

ٕٔ

ٕ-اإلرساؿ

ِٕ

ٖ-االستئناس  :كالفرؽ المغكم بيف االستئناس كاالستئذاف

ٕٔ

ٗ-األسؼ

ٕٗ

َُ-األفكاه  :كالفرؽ المغكم بيف األفكاه كاأللسنة

ِٖ

األكنة
ٌُُ -

ٖٓ

ُِ-اإللقاء

ٖٔ

ُّ-البيتاف

ّٗ

ُْ-التسخير  :كالفرؽ المغكم بيف التسخير كالتػذليؿ-كالسػخرية ٖٗ
كاالستيزاء

ُٓ-التبلكة  :كالفرؽ المغكم بيف التبلكة كالقراءة –كتبل كتبع

َُٔ

ُٔ-ثقفكا  :كالفرؽ المغكم بيف ثقفكا ككجدكا

ُُْ

ُٕ-الثكاب  :كالفرؽ المغكم بيف الثكاب كالجزاء

ُِِ

ُٖ-الثكاء

ُُّ

ُٗ-الجداؿ

ُِّ

الجناح (بضـ الجيـ)
َِ -ي
ُِ-الجيب

ُّٖ
ُّٖ

ِِ-الختـ

ُُْ

ِّ-الخشكع

ُِٓ

ِْ-الخمٌة

ُٔٓ

ِٓ-الخميفة  :كالفرؽ المغكم بيف الخميفة كالبديؿ
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ُُٔ

ِٔ-الػػدبر كاألدبػػار :كالفػػرؽ المغػػكم بػػيف الػػدابر ك ً
اآلخػػر-كالػػدبر َُٕ
كالظير-كالدبر كالخٍمؼ
ُِّٕ -
الدكلة

ُٖٖ

ِٖ-الذات

َُٗ

ِٗ-الذكؽ

ُْٗ

َّ-الرعد

ُٕٗ

ُّ-الرككب

ُٗٗ

ِّ-الريب

َِِ

ّّ-الزكاة

َِٗ

ّْ-الزكاؿ

ُِٗ

ّٓ-الزيغ

ِِِ

ّٔ-سار

ِِٗ

ّٕ-السرباؿ

ِّّ

ّٖ-الصغير

ِّْ

ّٗ-العدؿ

ِّٔ

َْ-العرض

ِّٗ

ُْ-العيد

ِْٕ

ِْ-العكرة

ِِٓ

ّْ-الكبت

ِْٓ

ْْ-الكرسي

ِٗٓ

ْٓ-الكسكة

ُِٔ

ْٔ-الكنز

ِِٔ

ْٕ-المساف

ِٓٔ
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ْٖ-المحراب

ِٗٔ

ْٗ-المفتاح

ِِٕ

َٓ-النقص

ِٕٓ

الطريقة الثانية  :جعػؿ المفػظ بمعػاني مػا أفػاد وخػالؼ المعنػى ِِٖ

المراد

ُ-اتخذ

ِِٖ

ِ-الحذر  :كاالفرؽ المغكم بيف الحذر كالخكؼ

ِٖٗ

ّ-الدرجة كالدرجات

ِٖٗ

ْ-الذىاب  :كالفرؽ المغكم بيف الذىاب كاليجرة

َّْ

ٓ-الرفع

ُِّ

ٔ-سبحاف

ُّٔ

ٕ-السحر

ُِّ

الطريقة الثالثػة  :جعػؿ المفػظ بمعػاني لوازمػو  ،أو بمعػاني مػا ِّٔ
يمزـ منيا معناه .

ُ-أحاط

ِّٔ

ِ-أحصى

ِّٗ

ّ-اإلىبلؿ

ِّّ

ْ-الثبات

ّّْ

ٓ-الحضكر

ّّٖ

ٔ-الخكؼ

ّْْ

ٕ-السمع

ّْٗ

ٖ-الصبر

ّٓٓ

ىنيئا
ٗ -ن

ّٗٓ
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الطريقػػػة الرابعػػػة  :الدراسػػػة المعكوسػػػة  ،وىػػػي جعػػػؿ المفػػػظ ِّٔ
بمعاني الموصوؼ بو

ُ-األجر

ِّٔ

ِ-األجؿ

ّْٔ

ّ-اإلحساف

ّٕٔ

ْ-األذل

ِّٕ

ٓ-األسفار

ُّٖ

ٔ-اإلفؾ

ّْٖ

ٕ-األ ٌيـ  :كالفرؽ المغكم بيف األ ٌيـ كالكالدة
ٖ-األ ّْيمي

ّٕٖ
ّْٗ

اما معدكدات
ٌٗ -أي ن
َُ-البعؿ

ّٗٗ

ُُ-البقية  :كالفرؽ المغكم بيف الباقي كالدائـ

ََْ

ُِ-البيت كالبيكت

َْٕ

ُُّّ -
الجف

ِْٔ

ُْ-الجنكد

ِْٕ

ُٓ-الدائرة

ِّْ

ُٔ-الدابَّة

َْْ

ُٕ-الرزؽ  :كالفرؽ المغكم بيف الرزؽ كالطعاـ

ّْْ

ُٖ-شجرة

ْٔٓ

ُٗ-شراب

ْٗٓ

َِ-الصاحب

ُْٔ

ُِ-الصكـ

ْٓٔ
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ّٔٗ

ِِ-الطير

ْٔٔ

ِّ-العذاب

ِْٕ

ِْ-الفتى

ْْٕ

ِٓ-القارعة

ْٕٓ

ِٔ-القرية

ْٖٕ

ِٕ-الكتاب

َْٖ

ِٖ-المطر

ْٖٗ

ِٗ-الناس

َْٗ

َّ-النعمة كالفضؿ

َٔٓ

الطريقة الخامسة  :جعؿ المفظ بمعاني صفاتو

ُْٓ

ُ-الرجؿ

ُٓٓ

ِ-الرجاؿ

ِّٓ

ّ-الغبلـ

ِٓٓ

الطريقة السادسة  :جعؿ المفظ بمعاني المجاز والكناية

ِٖٓ

ُ-اإلثخاف

ِٗٓ

ِ-البرؽ

َّٓ

ّ-الثمرات

ِّٓ

ْ-الثياب

ّٔٓ

ٓ-الجناح (بفتح الجيـ)

َْٓ

ٔ-الحبؿ

ُْٓ

ٕ-الحمؿ

ّْٓ

ٖ-الرقبة

ٓٓٓ

ٗ-الساؽ

ٔٓٓ
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َُ-السراج

ٗٓٓ

ُُ-الشياطيف

َٔٓ

ُِ-الطريؽ

ّٔٓ

ُّ-القذؼ

ٕٔٓ

الطريقة السابعة  :جعؿ المفظ بالمعاني التي اختمفت الختالؼ ٗٔٓ

صيغو  ،أو جذره  ،أو متعمقو .
ُ-استكل

ُٕٓ

ِ-اإلشعار  :كالفرؽ المغكم بيف المشاعر كالمناسؾ

ٖٕٓ

ّ-التراب

ِٖٓ

ْ-الجار

ٖٗٓ

ٓ-الجذكة

ّٗٓ

ٔ-الجماؿ

ٓٗٓ

الذرٌية
ٌٕ -

ٔٗٓ
َْٔ

ٖ-القائؿ
ٗ-القسـ

َٓٔ

َُ-المحؿ

َٕٔ

ُُ-المرد

َٖٔ

ُِ-ناء

َُٔ

اليـ
ٌُّ -
ُْ-ىات

ُُٔ
ُِٔ

الطريقة الثامنة  :جعؿ المفظ بمعاني ما قيؿ

ُْٔ

ُ-اإلناث

ُْٔ

ِ-اإلنساف

ِِٔ
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اليـ
ّ-البحر  :كالفرؽ المغكم بيف البحر ك ٌ
التمني كالقراءة
التمني  :كالفرؽ المغكم بيف ٌ
ٌْ -

ّٖٔ
َٓٔ

ٓ-التنزيؿ  :كالفرؽ المغكم بيف اإلنزاؿ كاإلىباط

ّٔٔ

ٔ-الغيب

ْٕٔ

الطريقة التاسعة  :طريقة اإلضافة الظاىرة  ،أو المقدَّرة .

ٖٔٔ

ُ-الباب

ٖٔٔ

ِ-الحدكد

ٖٗٔ

ّ-الحراـ

َٗٔ

العػكدْٔٗ -
ْ-الرجكع  :كالفرؽ المغكم بيف الرجػكع كال ٌ
ػرد-كالرجػكع ك ى
كالرجكع كالمصير
ٓ-الزيادة

َٕٔ

ٔ-الزينة

َٕٕ

ٕ-الصبلة

َٕٗ

الصؼ
ٖ-
ٌ
ٗ-العيف

ُٕٕ
َِٕ

الغي
َُُّ -

ِٕٕ

الطريقة العاشرة  :جعؿ المفظ بمعاني السياؽ

ِٖٕ

ُ-االثنيف

َّٕ

ِ-األربع كاألربعكف

ُّٕ

ّ-البع ػ ػػث  :كالف ػ ػػرؽ المغ ػ ػػكم ب ػ ػػيف البع ػ ػػث كاإلحي ػ ػػاء-كالبع ػ ػػث ِّٕ

كالنشكر-كالبعث كاإللياـ-كالبعث كاإلرساؿ
ْ-الجرـ

َْٕ

ٓ-الجنب

ْٕٗ
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ّٕٓ

ٔ-عند

الطريقػػػة الحاديػػػة عشػػػرة  :عػػػدـ تحػ ِّػػري الصػػػواب والدقػػػة فػػػي ٕٕٓ

التفسير

ُ-االسـ  :كالفرؽ بيف أسماء ا﵀ كصفاتو

ٕٕٓ

ِ-أكلى

ٖٕٔ

ّ-الجزء

ٕٗٔ

ْ-جثيِّا

ِٕٕ

ٓ-الجسد  :كالفرؽ المغكم بيف الجسد كالبدف

ٕٕٔ

ٔ-الحدكد

ْٖٕ

ٕ-الحمد  :كالفرؽ المغكم بيف الحمد كالشكر

ٕٖٕ

ٖ-العجب

ٕٓٗ

ٗ-القتؿ

َُٖ

َُ-القرآف

َٖٓ

ُُ-اليأس

َُٖ

الطريقة الثانية عشرة  :التغميب

ُِٖ

ُ-األب

ُِٖ

الطريقة الثالثة عشرة  :جعؿ المفظ بمعاني مػا اشػتمؿ عميػو ُٖٕ ،

أي  :جعؿ المحتوي بمعاني محتوياتو .
ُ-اآلخرة

ُٕٖ

ِ-اإلسبلـ

ُٖٖ

ّ-الخزائف

ُٖٗ

ْ-الدار

ِٖٓ

الطريقة الرابعة عشرة  :االعتباطية

ّٕٖ
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ُ-اآلذاف

ّٕٖ

ِ-اإلدالء  :كالفرؽ المغكم بيف أدلى دلكه كدلى دلكه

ّٖٖ

ّ-االبتغاء  :كالفرؽ المغكم بيف االبتغاء كالطمب

ِْٖ

الطريقة الخامسة عشرة  :جعؿ المسبَّب بمعاني أسبابو

ْْٖ

ُ-أذلٌة

ْْٖ

ِ-الثقؿ كالثقاؿ

َٖٓ

الجف كالستر-كالجنة كالبستاف
الجٌنة  :كالفرؽ المغكم بيف ٌ
ّ -ى
ب كاإلرادة
بك ٌ
الح ٌ
الح ٌ
الح ٌ
المكدة-ك ي
ب  :كالفرؽ المغكم بيف ي
ْ -ي

ْٖٓ

الس ٍكر
ُّٓ -

ٖٓٔ
ٖٖٔ

ٔ-السكينة  :كالفرؽ المغكم بيف السكينة كالطمأنينة

ٖٖٖ

ٕ-الضحؾ

ْٖٗ

الغـ
ٌٖ -
ٗ-النجاة

َُٗ
َّٗ

ًَُ -
الكرد

َٖٗ

الطريقة السادسة عشرة  :جعؿ الجمع بمعاني المفرد

َُٗ

ُ-أكتكا العمـ

َُٗ

ِ-السنيف

ُٕٗ

الطريقة السابعة عشرة  :جعؿ النكرة بمعاني األعالـ المعارؼ ُِٗ
ُ-االمرأة

ُِٗ

ِ-البشر

ِْٗ

الطريقة الثامنة عشرة  :جعؿ المفظ بمعاني عممو وأغراضو

َّٗ

ُ-السجكد

َّٗ

الطريقػة التاسػػعة عشػػرة  :جعػػؿ المفػظ بمعػػاف شػػا ّذة وغريبػػة ْٗٓ ،
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أو بمعاف غير معقولة وغير مقبولة .
ُ-األرحاـ

ْٖٗ

ِ-البسط

َٓٗ

ّ-الجنة

ِٓٗ

ْ-الحكـ

ّٓٗ

ٓ-الشفاء  :كالفرؽ المغكم بيف الشفاء كالعافية

ٔٓٗ

ٔ-الفتية

ٖٓٗ

ٕ-القرآف

ٗٓٗ

ٖ-النصر

ْٔٗ

ٗ-النير

ْٔٗ

الطريقة العشروف  :ت ويؿ الصفات

ٓٔٗ

ُ-االستحياء (المنسكب إلى ا﵀ سبحانو)

ٓٔٗ

ِ-العيف (المنسكبة إلى ا﵀ سبحانو)

َٕٗ

ّ-اليميف

ْٕٗ

العبلقة بيف المجاز كتأكيؿ الصفات

ٖٔٗ

أربع حقائؽ

ٕٖٗ

الخاتمة  :نتائج البحث

ُٗٗ

المصادر كالمراجع

ٖٗٗ
السيرة العممية

االسـ  :عبد الجبار فتحي زيداف ذنكف صكفي عمي .-محػػؿ كتػػاريخ ال ػكالدة  :المكصػػؿُْٕٗ/ـ  ،محمػػة الشػػفاء  ،قػػرب دكرة قاسػػـ

الخياط .

أنييت دراستي االبتدائية  ،في المدرسة القحطانية  ،سنة ُِٔٗ .
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أنييت دراستي المتكسطة  ،في متكسطة الحرية  ،سنة ُٓٔٗـ .
 يػت د ارسػػتي اإلعداديػػة  ،فػػي اإلعداديػػة المركزيػػة  ،القسػػـ العممػػي  ،سػػنة
-أنييػ ي

ُٕٔٗـ

ػمت
خ ػريج كميػػة التربيػػة الممغػػاة  /قسػػـ المغػػة العربيػػة /جامعػػة بغػػداد  ،حصػ يعمى شيادة البكالكريكس في ىذه الكمية بدرجة جيد ِّ
جدا  ،سنة ُِٕٗـ .
ػت بعػػدىا إلػػى
ػت
مدرسػػا فػػي ثانكيػػة قيػػارة فػػي ُّٕٗٗ/َُ/ـ  ،ثػػـ ينقمػ ي
 يعّْينػ ين
متكسطة كرمميس  ،ثـ ثانكية قره قكش  ،ثـ متكسطة المثنػى  ،فمتكسػطة أبػي

بكػػر الصػػديؽ  ،كبعػػد حصػػكلي عمػػى شػػيادة الماجسػػتير ،تػػـ نقمػػي إلػػى معيػػد

إعداد المعممات سنة ُٖٗٗـ .

ػمت عمػػى شػػيادة الماجسػػتير فػػي المغػػة العربيػػة  ،بدرجػػة جيػػد جػ ِّػدا عػ و
ػاؿ
حصػ ييرسػ ػػالتي المكسػ ػػكمة (المشػ ػػاكمة بػ ػػيف كاك الحػ ػػاؿ ككاك المصػ ػػاحبة فػ ػػي النحػ ػػك

العربػػي) بتػػاريخ َُِٖٖٗ/ُِ/ـ جامعػػة المكصػػؿ  /كميػػة اآلداب  ،بمكجػػب
األمر الجامعي المرقـ ّ ُّٗ/ُُ/في ُٖٗٗٗ/ُ/ـ

-حصمت عمى شيادة الدكتكراه في المغة العربية  ،بدرجة امتياز  ،بػأطركحتي

المكسػ ػػكمة ((مػ ػػا) فػ ػػي الق ػ ػرآف الك ػ ػريـ /د ارسػ ػػة نحكيػ ػػة) فػ ػػي ُِٕٔٗٗ/ٖ/ـ ،
بمكجب األمر الجامعي العدد ِّ/ُُ/عِٕ بتاريخ ُُٕٔٗٗ/ٗ/ـ

ػرت التػدريس بكميػة المعممػيف
تـ نقؿ خدماتي إلى ك ازرة التعمػيـ العػالي  ،كباش يفي ُُٕٗٗٗ/ّ/ـ  ،التي ىي كمية التربية األساسية حاليا
ػعدت
ػت بالخطابػػة مػػف لػػدف ك ازرة األكقػػاؼ  ،ككػاف عػػدد الجكامػػع التػػي صػ ي
 -يكمّْف ي

جامعػػا  ،كأكؿ خطب ػػة خطبتيػػا كان ػػت ف ػػي
فييػػا عم ػػى منابرىػػا  ،خمس ػػة عش ػػر
ن
جامع الطالب/حي الرفاعي  ،في األسابيع األكلى مف افتتاحو  ،سنة ُٕٖٗـ
 ،كأكثر خطبي كانت في جامع يكنس النحكم المعػركؼ بجػامع شػيخ الشػط ،

تركت المنبر سنة َََِـ
كآخرىا كانت في جامع العطاش/كككجمي  ،ثـ
ي
ػر
بقيت أعمؿ تدريسيِّا بكمية التربيػة األساسػية  ،جامعػة المكصػؿ  ،كمحاض نا1121

في الدراسات العميا  ،كمناق نشا كمشػرفنا لرسػائؿ الماجسػتير كأطػاريح الػدكتكراه .
ػت عمػػى التقاعػػد بتػػاريخ
فػػي قسػػـ المغػػة العربيػػة فػػي الكميػػة المػػذككرة  ،حتػػى أيحمػ ي
َُِِٓ/ٔ/ـ .

قيت إلى األستاذية بتاريخ ِّ/ٔ/اَِـ
تر يمكبايؿ ََََََِٕٕٓٓ :

فايبر ََََََِٕٕٓٓ :
فيسبكؾ  :البركؼ النحكم
للمؤلف

ُ-ا﵀ كالتقدـ المادم عند اإلنساف رقـ اإليداع في المكتبة الكطنية

ببغداد ُْٔ لسنة ُٕٕٗـ .

ِ-اغتنـ شبابؾ في طاعة ا﵀  ،الطبعة األكلى  ،مطبعة أسعد بغداد

َُْٓىػ =ُٖٓٗـ  ،رقـ اإليداع في المكتبة الكطنية ببغدادِٗٗ لسنة
ُٖٓٗـ .

ّ-فضؿ الصبلة كحكـ تاركيا في الكتاب كالسنة  ،أك رسالة إلى

تارؾ الصبلة  ،الطبعة األكلى  ،مطبعة أسعد  ،بغداد ُٖٓٗـ رقـ اإليداع

في المكتبة الكطنية ببغداد ٔٔٓ لسنة ُٖٔٗـ .

كىذه الكتب الثبلثة نفدت نسخيا كلـ أيعد طبعيا ؛ ألنَّيا لـ تكف كقتئذ

مسجمة عمى قرص  ،أك مخزكنة في حاسبة .

ْ-إعج ػ ػػاز القػ ػ ػرآف الكػ ػ ػريـ  .رق ػ ػػـ اإلي ػ ػػداع ف ػ ػػي دار الكت ػ ػػب كالكث ػ ػػائؽ

أدرسػػو لطػػبلب المرحمػػة
ػت ّْ
ببغػػدادَِٖ /لسػػنة ََِٗـ كىػػك كتػػاب منيجػػي كنػ ي
الرابعة في قسـ التربية اإلسبلمية  /كمية التربية األساسية  /جامعة المكصؿ /
قررتٍو عمادة الكمية المذككرة .
أعددتيو حسب المنيج الذم ٌ
ٓ-مكاعظ إسبلمية  .رقـ اإليداع في دار الكتػب كالكثػائؽ ببغػدادَّٖ/

لسنة ََِٗـ
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ٔ-دركس إسبلمية  .رقـ اإليداع فػي دار الكتػب كالكثػائؽ ببغػدادَْٖ/

لسنة ََِٗـ

ٕ-بػ ػػيف الماضػ ػػي كالحاضػ ػػر  /قصػ ػػائد إسػ ػػبلمية  .كىػ ػػي مػ ػػف نظمػ ػػي

كش ػ ػػعرم  ،يض ػ ػ ٌػـ ثم ػ ػػاني قص ػ ػػائد  ،رق ػ ػػـ اإلي ػ ػػداع ف ػ ػػي دار الكت ػ ػػب كالكث ػ ػػائؽ
يمتي السػبيَّة فػي
ببغداد َٖٓ/لسنة ََِٗـ كغيػرت عنكانػو إلػى  :صػيحاتي بػأ ّْ
ثماني قصائد إسبلمية .

ٖ-المشػػاكمة بػػيف كاك الحػػاؿ ككاك المصػػاحبة فػػي النحػػك العربػػي  .رقػػـ

اإليداع في دار الكتب كالكثائؽ ببغداد َٖٔ/لسنة ََِٗـ

ٗ(-ما) في القرآف الكريـ  /دراسة نحكيػة  .رقػـ اإليػداع فػي دار الكتػب

كالكثائؽ ببغداد َٖٕ/لسنة ََِٗـ

َُ-د ارسػػات فػػي النحػػك القرآنػػي  . .رقػػـ اإليػػداع بػػدار الكتػػب كالكثػػائؽ

ببغداد ُُٖ/لسنة ََِٗـ

ُُ-مػ ػ ػػف م ػ ػ ػزاعـ النحػ ػ ػػاة  .رقػ ػ ػػـ اإليػ ػ ػػداع فػ ػ ػػي دار الكتػ ػ ػػب كالكثػ ػ ػػائؽ

ببغداد َٖٖ/لسنة ََِٗـ

ُِ-النصب عمى نزع الخافض كالتضميف مف بدع النحاة كالمفسريف ،

رقـ اإليداع بدار الكتب كالكثائؽ ببغداد/

ُِّٕ لسنة ََُِـ .

ػت ى ػػذا
ُّ(-ظػ َّػف) كأخكاتيػػا كالتضػػميف فػػي القػ ػرآف الك ػريـ  .كقػػد دمجػ ي
الكتاب في الكتاب السابؽ .
نمكذجػا
ُْ -الكجكه الدخيمػة فػي كتػب الكجػكه كالنظػائر  ،لفػظ (الػذكر)
ن

 ،مع بحث صغير بعنكاف  :لغػة القػرآف فػكؽ نحػك النحػاة رقػـ اإليػداع فػي دار

الكتب كالكثائؽ ببغداد ُٕٖٗ /لسنة َُُِـ

جعمت المكضكع األكؿ مف ىذا الكتاب ضمف أحد مكاضيع التمييد
كقد
ي
ػت
ف ػػي كت ػػابي  :ال كج ػػكه كال نظ ػػائر  ،تح ػػت عنػ ػكاف د ارس ػػة نمكذجي ػػة  ،كجعم ػ ي
كبلمي في المكضكع الثاني ضمف التمييد في كتابي  :مف مزاعـ النحاة .
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ُٓ-ال كجػػكه كال نظػػائر فػػي كتػػب الكجػػكه كالنظػػائر  .رقػػـ اإليػػداع فػػي

دار الكتب كالكثائؽ ببغداد ِّٖ /لسنة َُِْـ

ُٔ-اختبلؽ األكجو كالمعػاني فػي كتػب حػركؼ المعػاني  .رقػـ اإليػداع

في دار الكتب كالكثائؽ ببغداد ّّٖ /لسنة َُِْـ

ُٕ-ط ارئػػؽ اخػػتبلؽ الكجػػكه فػػي كتػػب الكجػػكه  . .رقػػـ اإليػػداع فػػي دار

الكتب كالكثائؽ ببغداد ّْٖ /لسنة َُِْـ
ُٖ -األضداد في القرآف الكريـ

الكريـ

ُٗ-تقػػديـ الجػكاب عمػػى شػػرطو فػػي النحػػك العربػػي كشػكاىده فػػي القػرآف
(كىـ بيالكال أف رأل برىاف ربو).
َِ-تأكيؿ قكلو تعالى َّ :
ُِ-داللة (كاد-يكاد) في القرآف الكريـ .

مبلحظػػة  :ىنػػاؾ خطػػأ شػػائع جػ ِّػدا  ،يتعمٌػػؽ برسػػـ الكممػػة  ،كىػػك كضػػع

تنػػكيف الفػػتح كالنصػػب عمػػى األلػػؼ  ،كالصػػحيح كضػػعو عمػػى الحػػرؼ قبميػػا ،
ػثبل-
ػثبل رس ػػـ الكمم ػػات  :م ػػثبلن-س ػػميعان-كتابػ ػان  ،كالص ػػحيح  :م ػ ن
فم ػػف ذل ػػؾ م ػ ن

أيضا كضع رسـ الشػدة عمػى األلػؼ نحػك :
كتابا  ،كمف الخطأ الشائع ن
سميعا -ن
ن
ػتدركت فػػي مؤلفػػاتي ىػػذا الخطػػأ
إالٌ-أالٌ-كػبلٌ كالصػػحيح ٌإالٌ -أال-كػ ٌػبل  ،كقػػد اسػ
ي
الذم يتعمٌؽ بالرسـ في كثير مف المكاضع  ،كفاتنني مكاضع كثيرة أخرل
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