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 "دراست بالغٍت. "يماياث  االعتبار ِوىل اِبصار فى انمزآٌ انكزٌى 
 الدسوقى محمد الدسوقى أبو غرارة.

دسػوؽ   -قسـ الببلغة والنقد فى كمية الدراسػات اإلسػبلمية والعربيػة  عامعػة األزىػر
 ر.مص -

 Eldesoukyabogharara.512@azhar.edu.eg:لكترونىإل البريد ا
 ادلهخص:

ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة آيػات مػف الػذكر الحكػيـ اتعيػت فػى سػياقيا إلػى دعػوة 
أولى األبصار إلى االعتبار بما فييػا مػف دال ػؿ بػاىرةي وآيػات مععػزةي ومواقػؼ تػدف  

أحداث لـ تعػر عمػى وفػؽ مػا تقت ػيو إلى االعتبار واالتعاظ بما عاء فى طياتيا مف 
عقولنػػػا البةػػػرية القاصػػػرةي أو ظيػػػرت فييػػػا دال ػػػؿ القػػػدرة فػػػى أعػػػؿ صػػػورىا ي وأدؽ 

ومةتقاتو فػى  "عبرة"معانييا. وقد قصد البحث إلى بياف معنى العبرة واالعتبار ولفظ 
القرآف الكريـ وذلؾ فى تمييدهي ثـ ةرع فى دراسة مقامات تمؾ اآليات دراسة ببلغية 

لػى االعتبػار بمػا عػاء فييػاي وسػر إسػر دعػوة أولػى األبصػار ػ  اصػة ػ  تكةػؼ عػف
ا ػػتبلؼ كػػؿ مقػػاـ عػػف غيػػرهي وأثػػر السػػياؽ الكمػػى وال ػػاص لمسػػورة فػػى توعيػػو ىػػذا 

 اال تبلؼي وكيؼ اقت اه كؿ مقاـ.
 القرآف الكريـ - اعتبار ػ أولى األبصار ػ مقامات  انكهًاث ادلفتاحٍت:
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Abstract  

This research aims to study verses of the holley Qur'an that 

tend to call wise people to think about its evidences and clear 

proofs that motivate to get moral and understand what our 

limited human minds can not see .This research aimed to 

clarify meaning of moral and cosideration .in addition to 

clarify the expression of (moral ) and its depretatives in the 

holley Quran in the introduction of the research ,then  

continued to study orders of these verses eloginically to 

understand the secret behind calling wise people particularly 

and why was every order different than others ,in addtion to 

clarify the effect of the atmospher of each chapter in shaping 

this difference according to different orders. 

Key words :consideration, wise people, orders (makamat ), 

The Holy Quran. 
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 مؽ اإلنسافي عممػو البيػافي وميػزه عػف سػا ر الكا نػات الحمد هلل رب العالميفي 
بالعقؿ واإلدراؾي ودعاه إلى التأمؿ واالعتباري والتدبر واالتعاظي والصبلة والسبلـ عمى 
أةػػرؼ المرسػػميفي  يػػر مػػف فكػػر وتػػدبري واعتبػػر وتأمػػؿي  وعمػػى آلػػو وصػػحبو ومػػف 

 . سنتو إلى يـو الديفاىتدى بيديوي واستف ب

 يييوبعد
فمف اليقيف الذي ال يعتريو ةا بٌة مف ةػؾ أف ىػذا الكتػاب المنػزؿ عمػى رسػوؿ 

( فيػػو مػػا يصػػعد باإلنسػػانية إلػػى أرفػػ  مػػدارج الكمػػاؿي وييػػدييا إلػػى سػػواء اهلل )
السػػبيؿي وينةػػد ليػػا السػػعادة فػػي الػػداريفي نزلػػت آياتػػو ىػػدى ونػػورًا لمبةػػرية كميػػاي 

ىػػػاـ الباطمػػػةي واألسػػػاطير الكاذبػػػةي والعبػػػادات ال ػػػالةي واألديػػػاف ق ػػػت عمػػػى األو 
 المنحرفةي وأحالت الظبلـ  ياءي والةقاوة سعادةي واليأس أمبًل. 

وقػػد أرةػػد القػػرآف الكػػريـ فػػي العديػػد مػػف آياتػػو إلػػى مػػا يحقػػؽ ذلػػؾ فػػي واقػػ   
اؿ البةريةي ومف بػيف السػبؿ التػي سػمكيا فػي تحقيػؽ ذلػؾ دعوتػُو الدا مػة إلػى إعمػ

العقؿي وحثو الدا ـ عمى إطبلقو مف قيد أسرهي ومف بينيا كذلؾ دعوتو إلػى االعتبػار 
لػػى اعتبػػار أولػػى األبصػػار  اصػػةي وقػػد لفػػت انتبػػاىي مػػف  ػػبلؿ القػػراءة  عامػػةي واى
والنظري والتأمؿ في كتاب اهلل تمؾ اآليات التي قصدْت ىذا الصػنؼ داعيػة ليػـ  إلػى 

عمػػ  تمػػؾ اآليػػاتي وأ صػػيا بالدراسػػة الببلغيػػة االعتبػػاري فقمػػت فػػي نفسػػي ولػػـ ال أ
التحميميػػة التػػي تكةػػؼ عػػف سػػر توعيػػو االعتبػػار فييػػا إلػػى أولػػى األبصػػار  اصػػة ي 
وكيؼ ناسبت ىػذه الػدعوة سػياقيا ومقاميػا  ي مػ  محاولػة تممػس مػواطف اإلععػاز 
الببلغي في تمؾ اآلياتي والوقوؼ عمػى دقػة الػنظـ فييػاي وببلغػة أسػاليبياي وروعػة 

ألولػى األبصػار فػي القػرآف اكيبياي وععمت عنواف تمػؾ الدراسػة) )مقامػات االعتبػار تر 
 . "دراسة ببلغية الكريـ "



 

  

 

 
 دراسة ببلغية ات االعتبار ألولى األبصار في القرآف الكريـمقام

 

ٕٜٚٗ 

وكاف منيعي في تمؾ الدراسػة قا ًمػا عمػى تقسػيـ تمػؾ اآليػات التػي دعػت أولػى 
األبصػار إلػى االعتبػار إلػػى مقامػاتي وععمػت مػػف كػؿ مقػاـ مبحثًػػا  اًصػا بػوي يحمػػؿ 

م مونوي ثـ تحميؿ نصو تحميبًل ببلغًياي معتمًدا المنيج التحميمي  عنواًنا يتناسب م 
التكػػػاممي والنظػػػرة الةػػػمولية لمػػػنصي كاةػػػًفا عػػػف عبلقتػػػو بالسػػػياؽ الكمػػػي لمسػػػورةي 
والمقاصػػد التػػي تيػػدؼ إلييػػاي وكػػذلؾ عبلقتػػو بالسػػياؽ ال ػػاص السػػابؽ عميػػو  ألف 

الوقػوؼ عمػى ىػذيف التحميؿ الببلغػي لمػنص عامػةي ولمػنص القرآنػي  اصػة يتطمػب 
السػياقيفي كمػا لػـ أغفػؿ اإلةػارة إلػى بعػض الموازنػات الببلغيػة لؤلسػاليب والتراكيػب 
التي عاءت مةتبية في الػنظـ مػ  مػا عػاء فػي ىػذه المقامػاتي مػ  محاولػة تممػس 

ي وردت فيػػوي ذأسػػرار تمػػؾ المغػػايرة األسػػموبية مػػف  ػػبلؿ الوقػػوؼ عمػػى السػػياؽ الػػ
الػنظـ القرآنػي فػي التعبيػر بػالمفردة القرآنيػةي وسػر وكذلؾ محاولة الكةػؼ عػف دقػة 

إيثػػار التعبيػػر بيػػا دوف غيرىػػا مػػف بػػدا ميا المغويػػةي مػػ  تحديػػد مواقػػ  بعػػض العمػػؿ 
عػػراب بعػػض األلفػػاظ فػػي الػػنص  ألف ذلػػؾ ىػػو المػػد ؿ فػػي الكةػػؼ عػػف المبلمػػ   واى

 والظواىر الببلغيةي والوقوؼ عمى أسرارىا. 
ييػػػًداي وثبلثػػػة مباحػػػثي و اتمػػػةي وثبتًػػػا وقػػػد ت ػػػمف ىػػػذا البحػػػث مقدمػػػة وتم
 لممصادر والمراع ي ثـ فيرًسا لممو وعات. 

فتحدثت فييا عف األسباب التي دفعتني إلى تمؾ الدراسة ومنيعي أيا ادلمذيت 
 فييا. 

بينت معنى العبرة واالعتبار وداللتيما المغوية ومواطف ورودىما  ويف انتًهٍذ
القػرآف الكػريـ  األبصػاري ومػواطف ذكػرىـ فػي يأولػ في القرآف الكريـ. كما بينت معنى

 .األلباب يأوليـ وبيف والفرؽ بين
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 )  المباحث الثبلثة فعاءت كالتاليأما 
 ) مقاـ االعتبار ألولى األبصار في سورة آؿ عمرافادلبحج اِول .ٔ

 في سياؽ غزوة بدر الكبرى.                  
 ار في سورة الحةر ) مقاـ االعتبار ألولى األبصادلبحج انخاًَ .ٕ

 .  (ٔ)في سياؽ عبلء ييود بني الن ير عف المدينة                  
 ) مقاـ االعتبار ألولى األبصار في سورة النور ادلبحج انخانج .ٖ

 في سياؽ بياف بعض دال ؿ القدرة.                    
ا ف منتيا أبرز النتا ج التػي ظيػرت أثنػاء البحػثي وبعػدىحى جاءث اخلامتت 

 أثبت فيرس المصادر والمراع  التي أفدت منيا. 
 وفي النياية ذكرت فيرًسا لمحتويات البحث. 

التوفيؽ فػي ىػذا العمػؿ المتوا ػ ي وأف يتقبمػو منػي  –سبحانو  –وأسأؿ ربي 
ف كانػت األ ػرى  ف كنػت قػد أصػبت فف ػؿ مػف اهلل ونعمػةي واى في صػال  األعمػاؿي واى

 لقصد. فحسبي أني اعتيدت. واهلل مف وراء ا
 
 

                                           

ععمُت ىذا المقاـ ثاني المباحث ي م  تػأ ر سػورة الحةػر فػي الترتيػب المصػحفي عمػى سػورة ( ٔ)
النور   وذلؾ الرتباط ىذا المقاـ بالمقاـ السابؽ عميو ي فكبل المقاميف يتعمؽ بآية ععيبػة عػف 

 طبيعة المواعية بيف المسمميف وأعداء الدعوة مف المةركيف والييود.
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 ذـمتهٍ
 دالنت انعربة واالعتبار: 

إف دراسػة اآليػات الداعيػػة ألولػى األبصػػار إلػى االعتبػار دراسػػة ببلغيػة تقت ػػي 
بداية أف أبيِّف معنى العبرة واالعتباري ففي تحديد الداللة المغويػة ليمػا دور فػي فيػـ 

براز لكيفيػة وفا يػا بػالمعنى عمػى  ال صا ص الببلغية التي حفمت بيا تمؾ اآلياتي واى
 أتـ وعو وأكممو. 

واالعتبػػار مصػػدري و)ِعْبػػرة( عمػػى وزف )ِفعمػػة( اسػػـ مػػرةي وكبلىمػػا مػػأ وذ مػػف 
مادة )َعَبَر(ي وىذه المادة تػدور فػي كتػب المغػة حػوؿ) النفػوذ والم ػي فػي الةػيءي 

 وتعاوز الةيءي واالنتقاؿ بو مف حالة أل رىي ومساواة الةيء بالةيء. 
يقػػاؿ) َعَبػػْرُت الَنْيػػَر ُعُبػػورًا. َوَعْبػػُر الَنْيػػِر) َةػػطرُو. َواْلِعْبػػَرُة ففػػي مقػػاييس المغػػة)" 

وااِلْعِتَباُر مأ وَذاِف ِمْف َعْبِريِّ الَنْيِر  أِلََف ُكَؿ َواِحٍد ِمْنُيَما ِعْبػٌر ُمَسػاٍو ِلَصػاِحِبِو َفػَذاَؾ 
َبػػْرُت الَةػػْيَءي َفَكَأَنػػَؾ َنَظػػْرَت ِإَلػػى الَةػػْيِء ِعْبػػٌر ِلَيػػَذاي َوَىػػَذا ِعْبػػٌر ِلػػَذاَؾ. َفػػِ َذا ُقْمػػَت اْعتَ 
 . (ٔ)"َفَعَعْمَت َما َيْعِنيَؾ ِعْبرًا ِلَذاَؾ) َفَتَساَوَيا ِعْنَدؾَ 

أصػػؿ الَعْبػػِر) تعػػاوز مػػف حػػاؿ إلػػى حػػاؿي فأمػػا العبػػور في ػػتص وعنػػد الراغػػب) "
منػػو) عبػػر بتعػاوز المػػاءي إمػػا بسػػباحةي أو فػػي سػػفينةي أو عمػػى بعيػػري أو قنطػػرةي و 

) إذا ماتواي كأنيـ عبروا قنطػرة .. النير) لعانبو حيث يعبر إليو أو منوي. وعبر القـو
مػف لسػاف المػتكمـ إلػى سػم   الدنياي وأما العبارة فيي م تصة بالكبلـ العػابر اليػواءِ 

السػػام ي واالعتبػػار والعبػػرة) بالحالػػة التػػي يتوصػػؿ بيػػا مػػف معرفػػة المةػػاىد إلػػى مػػا 

                                           

( مادة )عبر(ي المحقؽ) عبد السبلـ محمد ىاروفي ٕٓٔ -ٕٚٓ/ٗمقاييس المغةي لمرازي) ) (ٔ)
 ـ. ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔالناةر) دار الفكري عاـ النةر) 
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التعبيػػر) م ػػتص بتعبيػػر الرؤيػػاي وىػػو الَعػػاِبُر مػػف ظاىرىػػا إلػػى و . لػػيس بمةػػاىد..
 . (ٔ)" باطنيا

والمعػاوزة مػف ةػيء إلػى ةػيءي وبيػذا سػميت  " واالعتبار مػأ وذ مػف العبػور
العبرُة عبرًة  ألنيا تنتقؿ مف العيف إلى ال دِّي وسمي عمـ التعبير  ألف صاحبو ينتقؿ 

ظ عبػارات  ألنيػا تنقػؿ المعػاني عػف لسػاف مف المت ّيؿ إلى المعقوؿي وسميت األلفػا
عقمػو  بواسطة القا ؿ إلى عقِؿ المستم . ويقاؿ) السعيد مف اعتبر بغيره  ألنو ينتقؿ

 . (ٕ)" مف حاؿ ذلؾ الغير إلى حاؿ نفسو
فػػػالممم  الػػػداللي الػػػذي يميػػػز تمػػػؾ الكممػػػة ويبلزميػػػا فػػػي عميػػػ   وعمػػػى ىػػػذا

تقاؿ بو مف حالة إلى أ رىي أو  قيػاس مةتقاتيا المغوية ىو التعاوز بالةيءي واالن
ي  ما ىو غا ػب عمػى مػا ىػو حا ػري أو مػا غػاب وبطػف عمػى مػا ىػو ةػا   ومعمػـو

 (ٖ) { ﯁ ﯀})   -تعالى -ولذلؾ وعدنا بعض العمماء يستدؿ بقولو 
عنػد تعر ػػو لتفسػػير تمػػؾ العممػة عمػػى )مةػػروعية القيػػاس(ي فقػػاؿ)               " 

لعممة عمى مةروعية العمؿ بالقياس الةرعيي قالوا) ألنو واةتير باالستدالؿ بيذه ا

                                           

(ي المحقػػػؽ) صػػػفواف عػػػدناف ٖٗ٘( المفػػػردات فػػػي غريػػػب القػػػرآف لمراغػػػب األصػػػفيانى )ص) ٔ)
 ىػ. ٕٔٗٔ -وتي الطبعة) األولى بير  -دمةؽ –الداوديي الناةر) دار القمـي الدار الةامية 

المباب في عمـو الكتابي أبو حفص سراج الديف عمر بف عمػي بػف عػادؿ الحنبمػي الدمةػقي  (ٕ)
والةػػيد عمػػي محمػػد  ي(ي المحقػػؽ) الةػػيد عػػادؿ أحمػػد عبػػد الموعػػودٚٙ٘/ ٛٔالنعمػػاني) )

-ىػػػػ  ٜٔٗٔبيػػػروت / لبنػػػاف الطبعػػػة) األولػػػىي  -معػػػوض الناةػػػر) دار الكتػػػب العمميػػػة 
 ـ. ٜٜٛٔ

 . ٕ) ي اآلية( سورة الحةرٖ)
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ٕٖٚ٘ 

أمر فييا باالعتباري وىو العبػور واالنتقػاؿ مػف الةػيء إلػى غيػرهي وذلػؾ  –تعالى  –
 . (ٔ)متحقؽ في القياس  إذ فيو نقؿ الحكـ مف األصؿ إلى الفرع "

ا  االعتبار ىو) النظر في حقا ؽ األةياء وعيات داللتي "القةيري) يقوؿ لؾولذ
 . (ٕ)" ليعرؼ بالنظر فييا ةيء آ ر

 لفظ )عبرة( ومةتقاتو في القرآف الكريـ) 
ي وصػػػيغة (ٖ)وبػػػالنظر فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ نعػػػد لفػػػظ )عبػػػرة( ورد سػػػت مػػػرات

الم ػػارعة مػػف مػػادة الكممػػة مػػرة واحػػدة )تعبػػروف(ي وصػػيغة األمر)فػػاعتبروا( كػػذلؾي 
وىي عمى حسب الترتيػب ي وعمى ذلؾ) فالكممة بعمي  مةتقاتيا ورد ثماني مرات

 )  المصحفي كاآلتي

 ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}: فػػػي سػػػورة آؿ عمػػػراف -تعػػػالى -قػػػاؿ  -2

 گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

  .(4){ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ

                                           

 )( المحقػػؽٖٕٙ/ ٗٔ) ؤللوسػػي)ل روح المعػػاني فػػي تفسػػير القػػرآف العظػػيـ والسػػب  المثػػانيي (ٔ)
 . ىػ٘ٔٗٔالطبعة) األولىي ي بيروت –الناةر) دار الكتب العممية ي عمي عبد الباري عطية

الطبعػة)  -بيػروت –لكتب العمميػة ) دار االناةر( ٕ٘ٗ/ ٜٕ)= التفسير الكبير) رازيتفسير ال (ٕ)
 . ـ ٕٓٓٓ  -ىػ  ٕٔٗٔ -األولى 

سوؼ أعقد في نياية البحث موازنة بػيف المقامػات التػي ورد فييػا ىػذا المفػظ كاةػًفا عػف سػر ( ٖ)
تقييػػد االعتبػػار بػػأولي األبصػػار فػػي بع ػػيا ي وتقييػػده بػػأولي األلبػػاب فػػي واحػػدة منيػػا ي وعػػدـ 

 تقييده في السياقات األ رى .
 . ٖٔ) اآلية  (ٗ)
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ٕٚ٘ٗ 

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې} في سورة يوسؼ) -تعالى -وقاؿ  -1

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

  .(2){ ی ی

 ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ}في سورة يوسؼ)  -تعالى -وقاؿ  -3

 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

  .(1){ىئ مئ حئ جئ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}: في سورة النحؿ -تعالى -وقاؿ  -4

 . (3){ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ} في سورة المؤمنوف) -تعالى -وقاؿ  -5

 . (4){ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ} في سورة النور) -تعالى -وقاؿ  -6

 .(5){ڀ ڀ

                                           

 . ٖٗ) اآلية (ٔ)
 . ٔٔٔ) اآلية (ٕ)
 . ٙٙ) اآلية (ٖ)
 . ٕٔ) اآلية (ٗ)
 . ٗٗ) اآلية( ٘)
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ٕٚ٘٘ 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} في سورة الحةر) -تعالى -وقاؿ  -7

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ

 ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

 . (2){  ﯁ ﯀

 . (1){ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}: في سورة النازعات -تعالى -وقاؿ  -8

ولما كاف الغرض مف ىذه الدراسػة ىػو التحميػؿ الببلغػي آليػات االعتبػار ألولػى 
تصرْت عمى ثبلثة مواطف مف بيف ىذه الثمانيةي والتي عاءت فػي سػياؽ األبصاري اق

سور آؿ عمػرافي والنػوري والحةػري وقبػؿ التعػرض لمتحميػؿ الببلغػي ليػذه المقامػات 
أود اإلةارة إلى مػف ىػـ أولػوا األبصػار فػي القػرآف الكػريـ والفػرؽ بيػنيـ وبػيف أولػى 

 األلبابي ف لى بياف ذلؾ. 
 آف الكريـ والفرؽ بيف أولي األبصار وأولى األلباب)أولوا األبصار في القر 

الوقػػوؼ أوال عمػػى الداللػػة المغويػػة لمفػػظ  (أولػػي األبصػػار) ػػي بيػػاف معنػػى تيق 
وىػػي تػػدور حػػوؿ الرؤيػػةي والو ػػوحي والظيػػوري والعمػػـي وبيػػاف الةػػيءي  (ياألبصػػار)

 واالىتداء إليوي والوقوؼ عمى حقيقتوي والنفاذ إلييا. 
–ي وقولػو  (3){ۇ ۇ} تعالى)نحو قولو  يعارحة الناظرةيقاؿ لم )البصرف

 )ةػويقاؿ لقػوة القمػب المدركػ يولمقوة التي فييا ي(ٗ) {ک ڑ ڑ} )-سبحانو

                                           

 . ٕ) اآلية( ٔ)
 . ٕٙ) اآلية (ٕ)
 .ٚٚ) ةي مف اآلي( سورة النحؿٖ)
 .ٓٔ)ةي مف اآلي( سورة األحزابٗ)
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ٕٚ٘ٙ 

– وقولػو ي(2){ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}: نحو قولػو تعػالى  يرػيرة وبصػبص
{ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}-سبحانو

(1)
ي بصػا ر  )أبصػار ي وعمػ  البصػيرة )وعم  البصر،

لمعارحػػػػػة  )وال يكػػػػػاد يقػػػػػاؿ ي(3){ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}: قػػػػػاؿ تعػػػػػالى 
مػػا يقػػاؿ وقمَ  يبػػو رتُ و وبُصػػأبصػػرتُ  )ومػػف الثػػاني يمػػف األوؿ أبصػػرت )ويقػػاؿي بصػػيرة

عميػو وَأبصػره ِإذا َأ بػره ِبالَػِذي َوَقَعػْت  يرؤية القمب و امَ رت في الحاسة إذا لـ تُ بصُ 
وباَصػْرُتو ِإذا َأْةػَرفَت  يَؿ َصػاِحِبوِ ِصُره َقبْ وباَصَره) َنَظَر َمَعُو ِإلى َةْيٍء َأيريما ُيبْ  يَعْيُنوُ 

ـْ َبْعً ا. والَبَصػُر) َنفػاٌذ ِفػي اْلَقْمػِب.  َتْنُظُر ِإليو ِمْف َبِعيٍد. وَتباَصَر القوـُ) َأْبَصَر َبْعُ ُي
ـُ.  ياْلَقْمػػِب) َنَظػػَرُه َوَ ػػاِطُرهُ وَبصػػُر  ْرُت ػػػػوَبصُ والَبِصػػيَرُة) َعِقيػػَدُة اْلَقْمػػِب. والَبَصػػُر) اْلِعْمػػ

 ﮲ ۓ ۓ ے }) عمػػػى لسػػػاف السػػػامري -تعػػػالى–ِبالَةػػػْيِء) َعِمْمتُػػػُو  َقػػػاَؿ 

ػر) التََأمرػؿ والَتَعػررُؼ. والَتْبِصػيُر)  .(4){﮳ ـُي َوَقْد َبُصَر َبصاَرًة. والَتَبصر َواْلَبِصيُر) اْلَعاِل
 ييْأتيػػو ِمػػْف َ ْيػػٍر َوَةػػر   َيَف َمػػاوَتَبَصػػَر ِفػػي رْأِيػػو واْسَتْبَصػػَر) َتَبػػ ي الَتْعِريػػُؼ واإِلي ػػاح

َواْسَتْبَصػػَر ِفػػي َأمػػره َوِديِنػػِو ِإذا َكػػاَف َذا َبصػػيرة. والَبصػػيرة) الثََبػػاُت ِفػػي الػػدِّيِف. وَبَصػػَرُه 
  (٘) اأَلْمَر) َفَيَمُو ِإياه.

لػى إولفظ )أولي األبصار( ورد في القرآف الكريـ ثػبلث مػرات فػي مقػاـ دعػوتيـ 
مػػرة واحػػدة فػػي مقػػاـ الثنػػاء عمػػى بعػػض أنبيػػاء  وورد-سػػابقامػػا بينػػت ك- االعتبػػار

                                           

 .ٕٕ)ةي اآلي( سورة ؽٔ)
 .ٚٔ) ةي اآلي ( سورة النعـٕ)
 .ٕٙ)ةمف اآلي ي( سورة األحقاؼٖ)
 . ٜٙ)ةي مف اآلي( سورة طوٗ)
 لسػػاف العػػرب ي وينظػػر) ٓٙي  ٜ٘ينظػػر) المفػػردات فػػي غريػػب القػػرآف لمراغػػب األصػػفيانى)   (٘)

 .ىػ ٗٔٗٔ - الثالثة) الطبعة بيروتي –الناةر) دار صادر  البف منظور ) بصر.



 

  

 

 
 دراسة ببلغية ات االعتبار ألولى األبصار في القرآف الكريـمقام

 

ٕٚ٘ٚ 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} :-عػػػؿ ةػػػأنو-وذلػػػؾ فػػػي قولػػػو  (تعػػػالى)اهلل

ت ػػػ يـ وتعظػػػيـ  اوفييػػػ (2){ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ
فػي  )واألبصػار يالقػوة فػي أمػر اهلل مف ةػأف ىػؤالء األنبيػاء المػذكوريف " فاأليػدي )

ف مػف تبميغػو وتنفيػذه والػدعوة كَ مَ عَرؼ ي وبالقوة يُ البصا ر ُيدرؾ الحؽ ويُ بديف اهللي ف
ي" واليد) آلة ألكثر األعماؿي والبصػر) آلػة ألقػوى اإلدراكػات ي فحسػف التعبيػر (ٕ)إليو"

عػف العمػؿ باليػد ي وعػف اإلدراؾ بالبصػػر .... والػنفس اإلنسػانية ليػا قوتػاف) عاممػػة 
اهللي وأمػا القػوة العالمػة)  وعالمةي أما القوة العاممػة) فأةػرؼ مػا يصػدر عنيػا طاعػة

فأةػػػرؼ مػػػا يصػػػدر عنيػػػا معرفػػػة اهلل ي ومػػػا سػػػوى ىػػػذيف القسػػػميف مػػػف األعمػػػاؿ 
 . (ٖ)والمعارؼ كالعبث والباطؿ " 

ومف البيِّف أنو ال يراد بػأولي األبصػار فػي اآليػة السػابقة حقيقتيػا مػف العارحػة 
ُوِكمػػوا بيػػاي وأنيػػـ  المعروفػػةي بػػؿ يػػراد أف ىػػؤالء األنبيػػاء فيمػػوا حقيقػػة الػػدعوة التػػي

 كانوا أىؿ نظر ثاقبي وفكر سميـ سديد في دعوتيـي وقرنوا ذلؾ بالعمؿ الصال .
وبػػالنظر فػػي اآليػػات التػػي قامػػت عمييػػا تمػػؾ الدراسػػة نعػػد أنػػو ال يػػراد بػػأولي 
األبصار فييا حقيقتيا مف العارحة المعروفة أيً ػاي فالطػاب  العػاـ الػذي يغمػب عمػى 

إلػى التأمػؿ والتفكػر ي والتبصػر فػي المواقػؼ التػي عر ػتيا ي  تمؾ اآليات أنيا تدعو
دوف النظرة السطحية الظاىرةي وىذا يعني أف أولى األبصػار المقصػوديف فػي اآليػات 

مػػ  المواقػػؼ واألحػػداث صػػنؼ مػػف النػػاس يتميػػز بالقػػدرة عمػػى النظػػر السػػميـ فػػي 
                                           

 .ٙٗ ي٘ٗ)ي اآليتاف ( سورة صٔ)
ي ٓ٘/ٔصػػػػوؿ الػػػػديف ي د/ مصػػػػطفى محمػػػػد حممػػػػي)مػػػػنيج عممػػػػاء الحػػػػديث والسػػػػنة فػػػػي أ  (ٕ)

 ىػ. ٕٙٗٔ -ٔط –بيروت  –الناةر)دار الكتب العممية 
الناةػر) ي ٓٓٗ/ٕٙ)ىػػ( ٙٓٙف ر الػديف الػرازي )المتػوفى) ( لالتفسير الكبير )مفاتي  الغيب  (ٖ)

 .ىػ ٕٓٗٔ -بيروت الطبعة) الثالثة  -دار إحياء التراث العربي 
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مػػى المػػراد منيػػاي الموازنػػة الدقيقػػة الواعيػػة بينيػػا وفيػػـ حقيقتيػػا والوقػػوؼ الػػدقيؽ ع
 ڇ}فمػػثبل فػػي مقػػاـ دعػػوة أولػػى األبصػػار إلػػى االعتبػػار فػػي آيػػة غػػزوة بػػدر الكبػػرى 

{...ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
مػف النظرة األولى تؤكػد انتصػار الكفػار بمػا يممكػوف (2)

قوة وعتاد وأسباب النصر الظاىرية ي ولكف ىناؾ قوة إليية  ارقة قمبت موازيف تمػؾ 
سػػمميف وىػػذا ىػػو الػػداعي إلػػى االعتبػػار واالتعػػاظ  المعركػػة ي فكػػاف النصػػر حميفػػا لمم

وىػذا يعنػي أف  –كما سيت ػ  أثنػاء الدراسػة  –وكذلؾ الحاؿ في مقاـ سورة الحةر 
المطموب ليست النظرة السطحية لؤلموري بؿ النظرة المو وعية السػميمة التػي تقػؼ 

 عمى عواقب األمور ومآالتيا ي ومثؿ ىؤالء ىـ أولوا األبصار.
ؼ عمػػى حقيقػػة أولػػي األبصػػار فػػي القػػرآف الكػػريـ ممػػا يػػدعو ويثيػػر ىػػذا والوقػػو 

 .والفرؽ بيف أولي األبصار واأللباب يالنفس إلى معرفة مف ىـ أولوا األلباب
وىذا يتطمب أواًل الوقوؼ عمى معنى )األلباب(ي وىي عم  ُلبر "ولب كػؿ ةػيء) 

َي اْلَعْقػُؿ ُلب ػا وَ ."(ٕ) الُصو و ياُرهي والمب) العقؿ ... والمبيب) العاقؿ "  َنَمػا ُسػمِّ أِلََف   اِى
ْنَساِف اْلَ اَصُة ِبوِ  َنَما َحَياُة اإلِْ  المرَب ُىَو َمَحؿر اْلَحَياِة ِمَف الَةْيِءي َوَ اَصُتُو َوَفاِ َدُتُوي َواِى

 .(ٖ)"  ِىَي َحَياُتُو اْلَعْقِمَيةُ 

                                           

 .ٖٔ)ية ي مف اآل( سورة آؿ عمرافٔ)
 )مفيروزآبػػػػػػادى ي للسػػػػػػاف العػػػػػػربي البػػػػػػف منظػػػػػػور ) لػػػػػػب ي وينظػػػػػػر ) القػػػػػػاموس المحػػػػػػيط (ٕ)

تحقيؽ) مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ب ةراؼ) محمد نعيـ العرقُسوسػي ئٖٖ/ٔ
لبنػػػاف الطبعػػػة) الثامنػػػةي  -الناةػػػر) مؤسسػػػة الرسػػػالة لمطباعػػػة والنةػػػر والتوزيػػػ ي بيػػػروت 

 .ـ  ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔ
محمد رةيد بف عمي ر ػا بػف محمػد ةػمس الػديف بػف لفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار( ت  (ٖ)

الناةػػر) اليي ػػة  يٕ٘ٗ /ٗ) محمػػد بيػػاء الػػديف بػػف مػػنبل عمػػي  ميفػػة القممػػوني الحسػػيني
 ـ ٜٜٓٔالمصرية العامة لمكتاب سنة النةر) 
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) العقؿ ال الص مف الّةوا ويقوؿ الراغب) "  بي وسّمي بذلؾ لكونو  الص المربر
 .(ٔ)"ما في اإلنساف مف معانيوي َكالمرَباِب والمربِّ مف الةيء

وعمػى ىػػذا )فػأولوا األلبػػاب ىػـ أىػػؿ العقػوؿ السػػميمة الذكيػة الفطنػػة التػي تفيػػـ 
حقيقػػة الةػػيء وتصػػفيو ممػػا يحػػـو حولػػو مػػف الةػػوا ب والعيػػوب ي ب ػػبلؼ أولػػى 

ب األمػور وفيػـ حقيقتيػا دوف الوقػوؼ عمػى األبصار فيـ أىؿ تأمؿ ونظر فػي عواقػ
ظاىرىا   ولذلؾ نعد ذكر أولي األلباب فػي القػرآف الكػريـ يػرتبط غالًبػا بمعػاف عميمػة 

            والػػػػدعوة إلػػػػى اتبػػػػاع أحسػػػػف  (ٕ)(تعػػػػالىعظيمػػػػة وتقتػػػػرف بيػػػػا كػػػػاألمر بتقػػػػوى اهلل)
الكػريـ  عمػييـي وبػَيف ي كمػا أثنػى  القػرآف  (٘)ي والتفكػر والتػدبر(ٗ)ي والتػذكر(ٖ)القوؿ 

أوصافيـ في سياؽ مطػوؿ انتيػى ببيػاف مػا أعػده اهلل ليػـ مػف عاقبػة الػدار وحسػف 
ي  وىػػذا مػػا لػػـ يكػػف ألولػػى األبصػػار ي بػػؿ اكتفػػى (ٙ)العػػزاء ي وذلػػؾ فػػي سػػورة الرعػػد 

القرآف الكريـ  بدعوتيـ إلى االتعػاظ واالعتبػار وذلػؾ فػي ثبلثػة مقامػاتي وىػي التػي 
 راسةي ف لى رحاب التحميؿ الببلغي ليذه المقامات .قامت عمييا الد

  
 
 

                                           

 .ٜٗٗالمفردات في غريب القرآف لمراغب األصفيانى)   (ٔ)
( ي والطػبلؽ آيػة رقػـ ٓٓٔ( ي والما ػدة آيػة رقػـ )ٜٚٔ( ي ) ٜٚٔذلؾ في آيات البقػرة ) )و    (ٕ)

(ٔٓ. ) 
 (.ٛٔوذلؾ في آية الزمر رقـ )   (ٖ)
( ي ٜ(ي والزمػر )ٖٗ(ي و ص) )ٜ(ي والرعػد )ٚ( ي وآؿ عمراف )ٜٕٙوذلؾ في آيات ) البقرة)  (ٗ)

 (.ٗ٘( ي وغافر )ٕٔ)
 (.ٜٕ( ي و ص ) )ٔٔٔ( ي ويوسؼ ) )ٜٓٔ)وذلؾ في آيات ) آؿ عمراف )    (٘)
 . ٕٕ-ٜٔاآليات مف سورة الرعد )   (ٙ)
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 ادلبحج اِول
 يماو االعتبار ِويل اِبصار يف سىرة آل عًزاٌ يف سٍاق 

 غشوة بذر انكربي

 ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}فػػػي سػػػورة آؿ عمػػػراف)  -تعػػػالى -قػػػاؿ  -2

 گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

  .(2){ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ

 الكريمةي وعبلقة اآلية بذلؾ المقصد) المقصد العاـ لمسورة 
 المتأمؿ في عممة تمؾ السورة الكريمة يعد أنيا " عنيت بأمريف عظيميف) 

نػزاؿ  – أحذهًا تقرير الحػؽ فػي ق ػية العػالـ الكبػرىي وىػي مسػألة األلوىيػة واى
 . الكتبي وما يتعمؽ بيا مف أمر الوحي والرسالة

كؿ زماف ومكاف عف  فيرؼ الناس مف أعميا ينص التيتقرير العمة  - وانخاًَ
 . (ٕ)"والتمسؾ بو إدراكوالتوعو إلى معرفة الحؽي والعمؿ عمى 

ومسألة تقرير األلوىية هلل وحده واعييا المةركوف وأعػداء الػدعوة مػف الييػود 
والنصػػارى بكػػؿ قػػوةي وأمعنػػوا فػػي رف ػػياي ودسػػوا المػػؤامراتي وأةػػعموا نػػار الحػػروبي 

تتحػػدث السػػورة الكريمػػة عػػف أوؿ لقػػاء مسػػم  بػػيف ومػػف ثػػـ كػػاف مػػف المناسػػب أف 
ف  المسػػمميف والمةػػركيفي وىػػي غػػزوة بػػدر الكبػػرىي وتُػػَذكِّر ىػػؤالء األعػػداء بػػأنيـ واى
ممكوا أسباب القوة المادية التي تؤىميـ في الظاىر إلى النصري والتي بيا يتفا روف 

ميػػداف  ويسػػتعموف عمػػى المسػػمميف إال أنيػػا ليسػػت المقيػػاس فػػي تحقيػػؽ النصػػر فػػي
                                           

 . ٖٔ) ي اآلية( سورة آؿ عمرافٔ)
ي اليي ػػة ٖٕ/ٔأىػػداؼ كػػؿ سػػورة ومقاصػػدىا فػػي القػػرآف الكػػريـي د/ عبػػد اهلل محمػػود ةػػحاتو) ( ٕ)

 ـ.  ٜٙٛٔي ٖالمصرية العامة لمكتابي ط 
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المعركػػةي فأمػػاـ أعيػػنيـ وقعػػت تمػػؾ اآليػػة الععيبػػةي وىػػي انتصػػار المسػػمميف عمػػى 
مةركي مكة في غزوة بدر الكبرى بػالرغـ مػف الظػروؼ العصػيبةي والمبلبسػات التػي 

ُد معيا انتصػار المسػمميف عمػييـي وفػي ىػذا تثبيػت يأحاطت بالمسمميفي والتي ُيْسَتعْ 
برى وىي تقرير ألوىية اهلل في األرضي وتيديد لممسمميف وىـ ي و وف معركتيـ الك

لممةركيف ب عبلميـ بأف مػآليـ فػي تمػؾ المواعيػة ىػو ال سػرافي واليػبلؾي والبػواري 
 وفي ذلؾ عبرة بالغة ألولى األبصار. 

 عاللت اٌَت بانسٍاق انسابك عهٍها: 
 -سػػبحانو -اآليػػة الكريمػػة وثيقػػة الصػػمة بالسػػياؽ السػػابؽ عمييػػا  حيػػث أكػػد 

يا أف أمواؿ الكافريف وأوالدىـ لف تغني عنيـ مف اهلل ةيً ا ولف تحقؽ ليـ سػوى قبم
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} ال زي في الػدنياي والعػذاب فػي اآل ػرة

( بتيديػػد الكػػافريف وأعقبػػت ذلػػؾ بػػأمر نبيػػو ) (2){ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ
نػػذارىـ بػػػأنيـ سػػُييزموف وُيحةػػػروف إلػػى عيػػػنـ وبػػ س الميػػػادي ولمػػا كػػػاف حػػػا ؿ واى

الكافريف مف كثرة األمواؿ واألوالد ي وتوفر أسباب القوة التي تؤىميـ لمنصري فيػو مػا 
يععميػػـ يسػػتبعدوف اليزيمػػةي ويػػدفعيـ نحػػو الغػػرور واالعتقػػاد أف ىػػذا ىػػو سػػبب 

لتو ػ  ليػـ  -محػؿ الدراسػة  –اآليػة الكريمػة  ءالنصري ومف ىنا ناسب ذلػؾ معػي
دلػيبًل وا ػًحا وتػذكرىـ بواقعػة ممموسػة   طأ مسػمكيـي وفسػاد اعتقػادىـي وتقػيـ ليػـ

مةػاىدةي وىػي واقعػة بػػدر  تكةػؼ ليػـ فػي عػػبلء عػف أف القػوة الماديػة وحػػدىا  ال 
 تحقؽ النصري وأف مرَد ذلؾ إلى تأييد اهلل بالنصر لمف يةاء مف عباده. 

وقد صيغت اآلية الكريمػة فػي نظػـٍ حػوى مػف األسػرار الببلغيػة مػا يكةػؼ عػف 
بث التيديد بالدليؿ العممي في قموبيـي ويدعوىـ ويػدعو كػؿ سػام   طأ اعتقادىـ وي

                                           

 . ٓٔ) ي اآلية( سورة آؿ عمرافٔ)
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إلى االعتبار واالتعاظ بما حدث في تمؾ الواقعةي وقبؿ أف أتوعػو إلػى رحػاب التحميػؿ 
الببلغػػي الكاةػػؼ عػػف ذلػػؾي أذكػػر سػػبب نػػزوؿ اآليػػة الكريمػػةي فيػػو وثيػػؽ الصػػمة 

 بتحميميا تحميبًل ببلغًيا. 
 سبب انُشول: 

 دة فػي سػبب نػزوؿ ىػذه اآليػة الكريمػةي مػ  اآليػة التػي قبميػا)وردت روايات ع

مػػػػػػػػػػػػف  (2){ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}
قريًةا ببدري  ()محمد بف إسحاؽ بف يسار) لما أصاب رسوؿ اهلل أةيرىا ما ذكره 

فقدـ المدينة عم  الييود وقاؿ) يا معةر الييود احذروا مف اهلل مثؿ ما نزؿ بقريش 
أف ينزؿ بكـ ما نزؿ بيـي فقد عرفتـ أني نبي مرسؿي تعدوف يـو بدري وأسمموا قبؿ 

ذلؾ في كتابكـ وعيد اهلل إليكـي فقالوا) يا محمدي ال يغرنؾ أنؾ لقيػت قوًمػا أغمػارًا ال 
عمـ ليـ بالحربي فأصبت فييـ فرصةي أما واهلل لو قاتمنػاؾ لعرفػت أنػا نحػف النػاسي 

 ڱ ڱ}إلػػػػػػػػػػى قولػػػػػػػػػػو)  {ڃ ڄ ڄ} )-تعػػػػػػػػػػالى -فػػػػػػػػػػأنزؿ اهلل 

 . (1){ں

مطمقػة فػي عموميػاي  –محػؿ الدراسػة  –وأرى أنو ال مػان  مػف أف تكػوف اآليػة 
ليست لمييود فحسبي بؿ لمطمؽ الذيف كفرواي كما ىػو مفيػـو مػف عمػـو المفػظ فػي 

                                           

 . ٕٔ) ي اآلية( سورة آؿ عمرافٔ)
(ي المحقػػػؽ) عصػػػاـ بػػػف عبػػػد المحسػػػف الحميػػػدافي ٜٜي ٜٛأسػػػباب النػػػزوؿ لمواحػػػدي )ص)  (ٕ)

ـ. وينظػػر) تفسػػير  ٕٜٜٔ -ىػػػ  ٕٔٗٔالػػدماـي الطبعػػة) الثانيػػةي  –الناةػػر) دار اإلصػػبلح 
 ٖٕٗٔلثػة ي مؤسسة الرسالة لمنةر والتوزيػ ي الطبعػة الثاٖٖٗ/ٔالقرآف العظيـي البف كثير) 

ـ. وينظػػر) إرةػػاد العقػػؿ السػػميـ إلػػى مزايػػا القػػرآف الكريـ=تفسػػير العبلمػػة أبػػي  ٕٕٓٓ -ىػػػ 
ي الناةػر) دار إحيػاء التػراث العربػي ٖٖٖ/ٔالسعودي لػ محمد بف محمد العمادي أبو السػعود) 

 . بيروت –
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اآلية السابقة عمييػاي والعبػرة بعمػـو المفػظي ولػيس ب صػوص السػببي بػؿ لػيس فػي 
ا سيظير مف  ػبلؿ التحميػؿ الببلغػي اآلية ما يمن  أف يكوف ال طاب لممسمميفي كم

 لآلية الكريمة. 
 انتحهٍم انبالغً نٌُت انكزميت: 

)            أف ال طػػػاب فػػػي قولػػػو  –رحمػػػو اهلل  –ذكػػػر الةػػػيد الطػػػاىر ابػػػف عاةػػػور 
 طػػاب لمػػذيف كفػػرواي كمػػا ىػػو  .{... ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ} )-تعػػالى -

وعيػػد ب قامػػة الحعػػةي فيكػػوف مػػف الظػػاىر  ألف المقػػاـ لممحاَعػػةي فأعقػػب اإلنػػذار وال
 عممة المقوؿي أي) قؿ لمذيف كفروا ستغمبوف...ي وقؿ) قد كاف لكـ آية... 

 )كما أعاز أف يكوف ال طاب لممسمميفي فيكوف است ناًفا ناةً ا عف قولو
)ستغمبوف(ي إذ لعؿ كثرة الم اطبيف مف المةركيفي أو الييودي أو كمييماي يثير 

 . (ٔ)ـي فذكرىـ اهلل بما كاف يـو بدر تععب السامعيف مف غمبي
ف كاف الظاىر أنو لممةركيفي تناسًبا م  و  أرى أف ال طاب في اآليةي واى

السياؽ  إال أنو ال مان  مف حممو وتوعييو إلى المسمميفي ليس في زمف النبي 
( وفيمف نزلت اآلية عمى مسامعيـ فحسبي بؿ يمتد ويةمؿ عموع المسمميف )

  وذلؾ ألف اآلية تحمؿ وراءىا درًسا بميًغاي وتوعيًيا ميًماي في كؿ زماف ومكاف
ودعوة حية قوية لعموع المسمميف في االتعاظ بما حدث يـو بدري وعدـ االغترار 
بقوة العدو الماديةي وأنيا ليست المقياس الوحيد في تحقيؽ النصر عمى األعداءي 

 حياتيا.  وىذا الدرس الةؾ أف األمة تحتاعو في كؿ لحظة مف لحظات
والتأكيد بػ )قد( في صدر اآلية الكريمة يدف  ما قد يطرأ عمى نفوس ىؤالء 
المةركيف مف استبعاد ىزيمتيـ م  امتبلكيـ لمقوة المادية التي تؤىميـ لتحقيؽ 

                                           

سػػير الكتػػاب تحريػػر المعنػػى السػػديد وتنػػوير العقػػؿ العديػػد مػػف تف»التحريػػر والتنػػوير ينظػػر) ( ٔ)
 (ي دار سحنوف لمنةر والتوزي ي بدوف. ٙٚٔ/ٖ) الطاىر بف عاةور)ي «المعيد
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النصر والغمبةي وىذا مف طبيعة النفس البةرية عموًماي وب اصة م  إصرارىا عمى 
ال الممموس الحا ري وال تعترؼ إال بالواق  الكفر ومعابية الدعوة فبل تقبؿ إ

 المةاىد. 
تمكػػيف ىػػذا المعنػػى وتقريػػره وغرسػػو فػػي نفػػوس  –أيً ػػا  –وفػػي ىػػذا التأكيػػد 

المؤمنيفي ليظؿ معنى عمػيبًل لػو عمقػو وأثػره البػال   إذ ىػو سػنة هلل قا مػة ودا مػةي 
العػوىري  ومف فصاحة التعبير بيذا الحرؼ )قد( في ظؿ ىذا التوعيػو أنػو كمػا حكػى

عػػف ال ميػػؿ) " ال يػػؤتي بيػػا إال إذا كػػاف السػػام  متةػػوًقا إلػػى سػػماعوي كقولػػؾ لمػػف 
) ؿيتةوؽ سماع قدـو زيد) قد قدـ زيدي ف ف لـ يكف لـ يحسف المعيء بياي بؿ تقو

ي وكأف ىػذا الحػرؼ ومػا عػاء بعػده كػاف إرواًء وغوثًػا لنفػوس المسػمميف (ٔ)قدـ زيد "
( كما عاء في سبب النزوؿ) وا قوؿ الييود لمنبي )وما اعتراىـ مف قمؽ حيف سمع

يػػا محمػػدي ال يغرنػػؾ أنػػؾ لقيػػت قوًمػػا أغمػػارًا ال عمػػـ ليػػـ بػػالحربي فأصػػبت فػػييـ  "
غػػوث لكػػؿ  )يً ػػاأوفيػػو ي (ٕ)"  فرصػػةي أمػػا واهلل لػػو قاتمنػػاؾ لعرفػػت أنػػا نحػػف النػػاس
بعػدىا ينػػزع ألف ال بػر الواقػ    النفػوس المؤمنػة المتطمعػة إلػى النصػر فػػي أي زمػف

بموعػود اهلل فػي  والثقػةإلػى األمػؿ  ي ويػدعوىـسأوالي باإلحباطسيـ الةعور و عف نف
 النصر. 
 ما ًيا  (كاف)وي اعؼ مف داللة )قد( عمى التوكيد د وليا عمى فعؿ الكوف  

وىذا أوعب وآكد  وقطًعا بثبوتياي تقريرًا لمواقعة الععيبة التي تحكييا اآلية الكريمةي
كما أف فعؿ الكوف مما يبقى عطاء تمؾ اآلية عمى مدار كؿ  عاظ بيايفي وعوب االت

 . بدرسيا البمي  واالتعاظ العبرةستميـ منيا تفي النفوس األزمنةي فتظؿ باقية 

                                           

الناةػر) ي المحقؽ) محمد أبو الف ؿ إبػراىيـ(ي ٚٔٗ/ٕالبرىاف في عمـو القرآف لمزركةي) )( ٔ)
 مكتبة دار التراثي الطبعة الثانيةي بدوف تاريد. 

 . (ٜٜت الحميداف )ص) لمواحديي  أسباب النزوؿي (ٕ)
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العبلمػػة األصػػؿ) وىػػي فػػي (ي آيػػة)تسػػمية تمػػؾ الواقعػػة  الػػنظـ الكػػريـ ثػػرآوقػػد  
مسػمميف عمػى أعػدا يـ فػي ف مػا حػدث مػف غمبػة الأعمى  ةدالل (ٔ)والمععزة واألمارة

مػرًا أو تػوحي بػو يعػد أر بالنصػر عِ ْةػغزوة بدر في ظؿ تمؾ الظػروؼ التػي لػـ تكػف تُ 
ي ومػف ىنػا كػاف (ٕ)القاصر ال يعري وفؽ المنظور البةري والعقؿ لمعادة اععيًبا  ارقً 

كػرة نوكػاف التعبيػر بيػا  مػ  المقػاـي ابميًغػ اوتناسػبً التعبير بتمؾ المفظة دقة تعبيريػةي 
 ءعػبلاى و ي دينػوإعػزاز فػي  ()عمػى قػدرة اهلل  ةاللتيا البالغػدلػ  تف يًما وتعظيًمػا ليػا

 (. )رسولو  ةونصر  كممتوي
ي كانت ولـ يكف)ذكيري بالت (كاف) ر بفعؿ الكوفنظـ الكريـ يعبِّ لا مؿ نعدوبالتأ 

 يي قد كاف لكـ بيافأ ىا الى البيافيدَ وقيؿ ر  تأنيثيا غير حقيقيي قيؿ) ألف )آية(
ىذا  الكريـ ذلؾ م  أف نظـثر الآولكف لماذا ي (ٖ)ذىب الى المعنى وترؾ المفظ ف

                                           

 يوآ ػروفإبراىيـ مصػطفى  . معم  المغة العربية بالقاىرةيٖ٘/  ٔينظر ) المععـ الوسيط)  (ٔ)
 الناةر) دار الدعوة.

يدؿ عمى ذلؾ ما روي" أف المةركيف يػوـ بػدر كػانوا تسػعما ة و مسػيفي ومػنيـ أبػو سػفياف  (ٕ)
ـْ َكػاُنوا َوَأىْ وأبو عيؿي وقادوا ما ة فرسي وكانت معيـ مف اإلبؿ سبعما ة بعيري  ُؿ اْلَ ْيػِؿ ُكمرُيػ

ـْ ِماَ ُة َنَفٍري َوَكاَف ِفي الرَِّعػاِؿ ُدُروٌع ِسػَوى َذِلػَؾي َوَكػاَف اْلُمْسػِمُموَف ثبلثما ػة َوَثبَلثَػَة  َداِرِعيَف َوُى
ـْ ِمَف الػدرُروِع ِسػَتٌةي َوِمػَف ا ـْ َبِعيٌري َوَمَعُي ْلَ ْيػِؿ َفَرَسػاِفي َواَل َةػَؾ َعَةَر َرُعبًل َبْيَف ُكؿِّ َأْرَبَعٍة ِمْنُي

ػَفِة آَيػًة َبيَِّنػًة َوُمْعِعػَزًة َقػاِىَرةً  تفسػير الػرازي أو ". َأَف ِفي َغَمَبِة اْلُمْسِمِميَف ِلْمُكَفػاِر َعَمػى َىػِذِه الصِّ
 . (ٙ٘ٔ/ ٚالتفسير الكبير )

بػػػراىيـ تحقيػػػؽ) أحمػػػد البردونػػػي ٕٗ/ٗ) تفسػػػير القرطبػػػي العػػػام  ألحكػػػاـ القػػػرآفينظػػػر)  (ٖ) ي واى
ي ـ ٜٗٙٔ -ىػػػ ٖٗٛٔالطبعػػة) الثانيػػةي ي القػػاىرة –الناةػػر) دار الكتػػب المصػػرية ي أطفػػيش

ي دمةػؽي بيػروت -الناةر) دار ابف كثيري دار الكمـ الطيب ي ٖٛٙ/ٔوفت  القدير لمةوكاني) 
عنػػي ي (ٜٗٔ/ٕ)) مِقَنػػوعيي لفػػتُ  البيػػاف فػػي مقاصػػد القػػرآفي و ىػػػ ٗٔٗٔ -الطبعػػة) األولػػى 

الناةػر) الَمكتبػة العصػرَية ي عِو وقّدـ لو وراععو)  ادـ العمـ َعبد اهلل بػف إبػراىيـ األنَصػاريبطب
 =المسير ي وزادـ ٕٜٜٔ -ىػ  ٕٔٗٔعاـ النةر) ي َبيروت –لمطَباعة والّنْةري َصيَدا 
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في مواطف أ رى في القرآف الكريـي الفاعؿ  ثنيألت اتعبير بو مؤنثً القد عاء  المفظ
رى أ ي(ٔ) {ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}) -تعالى -كما في قولو 

 وعبلؿ وعظـ تمؾ اآليةي ف تذكير فعؿ الكوف ىنا مما يتناسب م  قوةأ )عمـأواهلل 
ويدعـ    في التأنيثيمَ مْ كير مف معاني القوة التي ال تُ ذا عاء مذكرًا لما في التذول

ر بفعؿ عبَ  () بر عف أسوتنا في رسوؿ اهلل ألما  -سبحانو -ىذا الوعو أنو 
لى إ ةبالغ ةةار إ ؛(1){ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ} )مذكرًا فقاؿ (الكوف)

 ي()رسوؿ اهلل  أسوتنا فيوبيف  معوي ( والذيف)يـ براىب سوتنا أالفرؽ بيف 
ف كانتو ي ذاتيا اآليةليست في  العبرةف أل (  لكـ)ـ يوتقد في ةي بؿ وبالغة عظيم اى

 فعو"أـ يوالتقدي مف وقوعيا وف ىـ محؿ االتعاظي واالستفادةوالم اطبي بيا االتعاظ
 . (ٖ)"غراض والمقاصد ظيار األإعمى 

ي ويسترع يفيو ما يحرؾ المةاعر (لكـ) اطبيف وتوعيو ال طاب نحو الم
ومف ي والةعور بعبلليا وعظمتيااآليةي تمؾ ب االتعاظير النفوس نحو ثوي يتماـاالى
لمفظ )ف تيف(ي وذلؾ  مد واًل  وععموة)في( فيظر ال ؼـ الكريـ التعبير بحر لنظثر اآىنا 

وىذا  يةقيقح اليس ظرفً  عمى سبيؿ التعوز بحرؼ الظرفيةي بععمو مد واًل لما
ما عمى  التبعية االستعارةعمى سبيؿ  امإه الببلغيوف اعر أتعوز لا في الحرؼي واى

 يف الكريـ ةبو مطمؽ التمكف في الف تيفآيكوف القر  التبعية االستعارةمى المكنيةي فع
التةبيو مف  سرىفي التمكف واالستقرار في كؿ )بعام يي بمطمؽ التمكف الظرف

                                                                                                           

الناةػر) دار الكتػاب ي المحقػؽ) عبػد الػرزاؽ الميػدي. ٕٕٙ/ٔفي عمـ التفسيري البف العوزي)  = 
 ىػ ٕٕٗٔ -الطبعة) األولى ي بيروت –لعربي ا

 . ٗ) ي اآلية( سورة الممتحنةٔ)
 . ٕٔ) ي اآلية( سورة األحزابٕ)
 ـ. ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔطنطاي طبعة  –ي مطبعة التركي ٙٛٔعمـ المعانيي د/ صباح دراز) ( ٖ)
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 مف عز يات  يالمةبو بو لعز   ياتمف عز  (في) استعيرت ثـي لى العز ياتإالكميات 
عمى  (في)المةبو عمى طريؽ االستعارة التبعية في الحرؼي والقرينة ىي د وؿ 

 . )ف تيف(
وىذا لبلعتبار  وتمكف كونيما محبًل  )ف تيف( ةبو القرآف يكوف المكنية وعمى 

ـ حذؼ المةبو ثمنوي يتمكف المظروؼ محس بظرؼ  يالحدث الععيب غير المتوق 
د ؿ عمى الداؿ )في(  الظرفيةي وىذالوازمو وىو ما يدؿ عمى  بوي وبقى ةيء مف

وىو ت ييؿي ثبات ىذا البلـز اى و المكنيةي  االستعارة  تيف( عمى طريؽف)بو وىو ةالم
 المكنية.  ةقرين

 ةقوي ةلغاىذا السياؽ يحمؿ مبظؿ ىنا في  (في)الحرؼ بتعوز فال )وعمى كؿ 
 ةبر علاالدرس و  بأ ذف يكوف حاؿ ىاتيف الف تيف أو اآليةي مؾ تتبار بعاالفي وعوب 
بكثرتيا  ةمنيما كانت مدل المغموبةف  فالم اطبيف " واىتماـ  ووعي ؤرةمنو في ب

 . (ٔ)" وقد لقييا ما لقييا بعزتياي  ةعبمع
كما كاف مف عطاء ىذا التعوز االستعاري ما أةار إليو النظـ الكريـ مف أف 

منيماي ولوال  ةواحد ةوليس حاؿ ف ي يف مًعا ىو محؿ التععب واالعتبارحاؿ الف ت
قد كاف لكـ آية ف ة )أو(ي التقتا قد كاف لكـ آية ف تاف)قصد تمؾ المعاني لكاف النظـ 

ىكذا مباةرة دوف ذكر ليذيف القيديف )في ف تيف  تقاتؿ في سبيؿ اهلل وأ رى كافرة(
 .التقتا( 

دوف  (تيف ف)في إيثار التعبير بمفظ  لقرآني عميةً وتتبدى دقة ببلغة البياف ا
 ة( ف)فمفظ (ي طا فتيف)و (ي أفرقتيف)أو (ي عماعتيفمثؿ)غيره مف بدا مو المغوية 

                                           

 . ٖٖٗ/ٔ)فسير أبي السعود = إرةاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـت (ٔ)
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لى بعض في إالعماعة المتظاىرة التي يرع  بع يـ ") كما يقوؿ الراغب
 . (ٔ)التعا د"
 د وااللتحاـ اوير الصراع ورغبة كؿ فريؽ في التعصاألنسب لت فيذا المفظ ىو 

العماعػػة مػػف والف ػػة)  ) "عطيػػةف بػػايقػػوؿ اليزيمػػة بػػاآل ري لحػػاؽ إحتػػى  والتناصػػر
 . (ٕ)ة" في وقت الةد أي) يرع لييا إفاء يُ  ألنياسميت بذلؾ   الناس
المفظة لـ ترد إال في سياقات الحػرب والقتػاؿ فػي البيػاف ىذه ف أومف ىنا نعد  

{ڈ ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ } :-سػػػػػبحانو -قػػػػػاؿ ي القرآنػػػػػي
(3)

، 

 (5){ڎ ڌ ڌ} ())وقػػاؿ  ،(4){وئ وئ ەئ ەئ} )وقػػاؿ عػػؿ ةػػأنو

 ں ں ڱ ڱ ڱ} :-تعػػػالى -كمػػػا فػػػي قولػػػو ي و نعػػػدىا فػػػي مقػػػاـ ال ػػػذالفأ

 ةػػػػأف فػػػي تصػػػػوير ال ػػػبلؼ القػػػػا ـ بػػػيف عماعػػػػة المسػػػمميف فػػػػي وأ (6){ڻ
( فػػي غػػزوة أحػػد ي وكػػاف الػػذيف رععػػوا إلػػى المدينػػة وتركػػوا رسػػوؿ اهلل) المنػػافقيف
  .(7){ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ} فييـ فرقتيف المسمموف

                                           

 . ٜٖٓ) المفردات في غريب القرآف (ٔ)
               المحقػػػؽ) ي ٙٓٗ/ٔ بػػػف عطيػػػة األندلسػػػي)ي الالمحػػػرر الػػػوعيز فػػػي تفسػػػير الكتػػػاب العزيػػػز (ٕ)

 -الطبعػػة) األولػػى ي بيػػروت –الناةػػر) دار الكتػػب العمميػػة ي عبػػد السػػبلـ عبػػد الةػػافي محمػػد
 ىػٕٕٗٔ

 . ٜٕٗ) ي اآلية( سورة البقرةٖ)
 . ٘ٗ) ي اآليةاؿ( سورة األنفٗ)
 . ٛٗ) ي اآلية( سورة األنفاؿ٘)
 . ٔٛ) ي اآلية( سورة القصصٙ)
 . ٛٛ) ي اآلية( سورة النساءٚ)
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 مػػ  أفوالتعبيػػر بػػو فػػي محػػؿ عػػر صػػفة لف تػػيفي  تػػا(التق) -سػػبحانو–وقولػػو 
ي السػػػتدعاء مةػػيد المواعيػػػة والقتػػػاؿ  العممػػة التػػػي بعػػده ترةػػػد إليػػو وتػػػدؿ عميػػو

وىػذا ي ه بػأعينيـأو بأنفسػيـ ور  همف واقػ  عايةػو  الععيبة اآليةوالتأكيد عمى أف تمؾ 
فػي  ةغة الفعؿ بصيغة االفتعػاؿ لممبالغػاوصيي ار بو واالستفادة منوأدعى إلى االعتب

ةػعار بمػا كانػت عميػو نفػوس المسػمميف فػي ذلػؾ الحػيف اى و  ةدة المواعية والػتبلحـي
{﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ}مف الرغبة في عدـ المواعيػة 

(2)
 

فعػػاءت صػػيغة الفعػػؿ لتكةػػؼ عػػف تمػػؾ المواعيػػة الحقيقيػػة ليق ػػي اهلل أمػػرًا كػػاف 
  مفعواًل.
ؾ المةػػاعر وىيأىػػا لموقػػوؼ وحػػرَ  يالنفػػوس فامو ف الكػػريـ كػػآر القػػر أثػػا فأبعػػد و 

 ڎ} )-عػػؿ ةػػأنو-عنيػػا تفصػػيبًل وتو ػػيًحا فقػػاؿ  أبػػاف عمػػى تمػػؾ اآليػػة الععيبػػةي

بػػػو أوالعممػػػة الكريمػػػة ععميػػػا الةػػػيد  (1){ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
ف تػيف الطؼ عمييا مستأنفة لتقرير ما في م  ما عُ  "والعممة السعود مستأنفة فقاؿ)

 . (ٖ)" مف اآلية
وال أميػػؿ إلػػى مػػا ذكػػره الةػػيد أبػػو السػػعود مػػف حمػػؿ العممػػة الكريمػػة عمػػى  

  ا ىػػي متصػػمة بػػو مػػف حيػػث المعنػػىعمػػلمػػا فيػػو مػػف تكمػػؼ وقطػػ  ليػػا   االسػػت ناؼ
لة عنيا لكماؿ و ا عاءت مفصذولي معممة السابقة عميياا للى كونيا بيانً إميؿ أولذلؾ 

ي  ػػاح والتقريػػرياإل ةفػػادإ فػػي ووعػػتبالبيػػاف مػػف م عطػػؼة بمنزلػػ   ألنيػػااالتصػػاؿ
ثػػـ  ي معمػػبًل واًل أ الةػػيءذكػػر ف أل   نسػػب لممقػػاـأو ي وحمميػػا عمػػى ىػػذا الوعػػو أظيػػر

                                           

 . ٚ) ي اآلية( سورة األنفاؿٔ)
 . ٖٔ) ي اآلية( سورة آؿ عمرافٕ)
 . ٖٖٗ/ٔإرةاد العقؿ السميـ) ( ٖ)
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وتقريػره ي ثره البال  في تمكيف المعنى فػي النفػوسأا لو لو ثانيً  واإلي احالبياف عنو 
ليػو الػنظـ الكػريـ مػف إا يتناغـ م  مػا يرمػي ىذو  واستقراره في القموبي ذىافيفي األ

 ة االعتبػار بتمػؾ اآليػة الععيبػةي وأف تظػؿ ثابتػة مسػتقرة فػيىميػأ إلػىالنفػوس  فتل
 ي وكؿ األعياؿ المؤمنة بيذا الكتاب. وعي الم اطبيف

 بنػػاتموفػػي كػػؿ ال يى الببلغػػة القرآنيػػة العاليػػة فػػي نظػػـ العممػػة الكريمػػةوتتػػأتَ 
وأوؿ ما يظير مف ال صا ص هي وتقرير  وكميا تتعو نحو تثبيت المعنى يالمكونة ليا

 ) وذلؾ في عدة مواطف منياي نظميافي ا سموب الحذؼ الذي بدا عمي  أالببلغية فييا 
 بر  )ف ة(وذلؾ عمى اعتبار لفظ ف ة(ي حداىا ي والتقدير) )إحذؼ المسند إليو  -

 . محذوؼ لمبتدأ
صفة لمبتدأ  عمى اعتبارىا ( رىأو ) )يً ا في قولوأليو إومنيا حذؼ المسند   -

 ي والتقدير) وف ة أ رىي وقولو) )كافرة(  بر ليذا المبتدأ المحذوؼ. محذوؼ
أي) ف ػػة مؤمنػػة ) " بػػو حيػػافأيقػػوؿ  (ٔ)كمػػا يظيػػر عمًيػػا فػػف االحتبػػاؾ الببلغػػي

تقاتؿ في سػبيؿ اهللي وف ػة أ ػرى تقاتػؿ فػي سػبيؿ الةػيطافي فحػذؼ مػف األولػى مػا 

                                           

) ىو َأْف َيْعَتِمَ  فِ قاؿ السيوطي) "  (ٔ) ي اْلَكبَلـِ ُمَتَقاِببَلِف َفُيْحَذُؼ ِمْف ُكؿِّ َواِحٍد ِمْنُيَمػا َقاَؿ الَزْرَكِةير
ـُ َوَتْحِسػيُف َأثَػِر .. ُمَقاِبُمُو ِلَداَلَلِة اآْلَ رِ  ْحَكػا َوَمْأَ ُذ َىِذِه الَتْسِمَيِة ِمَف اْلَحْبِؾ اَلِذي َمْعَناُه الَةدر َواإلِْ

ْحَكاُمُو ِبَحْيُث َيْمَنػُ  َعْنػُو  الَصْنَعِة ِفي الَثْوِب َفَحْبُؾ الَثْوبِ  َسدر َما َبْيَف ُ ُيوِطِو ِمَف اْلُفَرِج َوَةدرُه َواِى
المحقػػؽ) ي (ٕ٘ٓ/ ٖ) =لمسػػيوطي) اإلتقػػاف فػػي عمػػوـ القػػرآف ". اْلَ َمػػَؿ َمػػَ  اْلُحْسػػِف َوالَرْوَنػػؽِ 
   -ىػػػٜٖٗٔالطبعػػة) ي مكتػػابالناةػػر) اليي ػػة المصػػرية العامػػة لي محمػػد أبػػو الف ػػؿ إبػػراىيـ

دار النةػػر) دار (ي ٖٕٗ/ٔمسػػيوطي )لمعتػػرؾ األقػػراف فػػي إععػػاز القػػرآفي وينظػػر)  ـ ٜٗٚٔ
وىػػذا النػوع مػػف . "ـ ٜٛٛٔ -ىػػ  ٛٓٗٔالطبعػة) األولػػى ي لبنػػاف –بيػروت  -الكتػب العمميػػة 
  لحػذؼلكبلـ قوة وزينػةي القػوة مػف حيػث اسػتيفاء األقسػاـي والزينػة مػف حيػث ااالحذؼ يكسب 

(ي ٗٚ/ ٕالمتناظر "  صا ص التعبير القرآني وسماتو الببلغيةي  د / عبد العظيـ المطعنػي) )
 ـ. ٕٜٜٔ -ىػ  ٖٔٗٔي مكتبة وىبةي القاىرةي ط أولىي ٔط 
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ة مػا أثبػت نظيػره فػي األولػىي فػذكر فػي األولػى أثبت مقابمو في الثانيػةي ومػف الثانيػ
الـز اإليمافي وىػو القتػاؿ فػي سػبيؿ اهلل. وذكػر فػي الثانيػة ممػزـو القتػاؿ فػي سػبيؿ 

 . (ٔ)" الةيطافي وىو الكفر
العبلقػة بػيف اإليمػاف ومػا يػدف  إليػو مػف  بطبيعػةأسموب االحتبػاؾ ىنػا يةػعر و  

ليػو مػف القتػاؿ إالكفػر ومػا يػدعو  بيعةي وطمحرؾ لذلؾال وكأنو القتاؿ في سبيؿ اهللي
فػي نفحاتػو  -رحمػو اهلل-وىػذا مػا أبػاف عنػو الةػيد الةػعراوي ي في سبيؿ الةػيطاف
وحيف ندقؽ النظر في الػنص القرآنػيي نعػد أف الحػؽ لػـ "  فقاؿ) هالربانية في تفسير 

يورد لنا وصؼ الف ة التي تقاتؿ فػي سػبيؿ اهلل ولػـ يػذكر أنيػا ف ػة مؤمنػةي وأو ػ  
ف الف ة األ رى كافرةي وىذا يعني أّف الف ة التي تقاتؿ فػي سػبيؿ اهلل البػد أف تكػوف أ

ف ة مؤمنةي ولـ يػورد الحػؽ أف الف ػة الكػافرة تقاتػؿ فػي سػبيؿ الةػيطاف اكتفػاء بػأف 
 . (ٕ)" كفرىا البد أف يقودىا إلى أف تقاتؿ في سبيؿ الةيطاف

سػقاط ىػذه اى و ي موب الحػذؼأف البلفت فػي نظػـ العممػة الكريمػة ىػو أسػ )والميـ
ي ويةػد أسػرىاي ويػوفر انتبػاه حبكيػا العبػارةي ويقػويفي صف يأنو أالمحذوفات مف ة

السام  ويةغؿ تركيزه فيما ىو ميػـي ومقصػود مػف ورا يػاي وىػذا مػف التنػاغـ البػيف 
م  كونيا آية ععيبة ي تستحؽ التأمؿ والتوقؼ عندىاي واسػت بلص العبػر والعظػات 

اإل افة إلى ما في أسموب الحذؼ عموًما مف  " إمتاع ألىؿ الفكر مف ورا ياي ىذا ب

                                           

(ي وينظػػػر) نظػػػـ الػػػدرر فػػػي تناسػػػب اآليػػػات والسػػػوري ٘ٗ/ ٖ( البحػػػر المحػػػيط فػػػي التفسػػػير )ٔ)
 إلسبلميي القاىرة. الناةر) دار الكتاب ا ي ٛٔ/ٕلمبقاعي) 

ي ٜٕٛٔ/ ٕ( تفسير الةعراوي) )ٕ)  ـ.  ٜٜٚٔ(ي مطاب  أ بار اليـو
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. وىػذا مػف الببلغػة (ٔ)القرا ف "   راج الفكري اعتماًدا عمى دالالتباالستنباطي واالست
 العالية بمكاف. 

وتنكير )ف ة( لمتعظيـ والتف يـ مف ةأنيا  وذلؾ لنبؿ غايتياي وسمو مقصدىا  
لى إ مف النظـي وبقيت الصفة الدالة عمييا  إةارة ب بلؼ الف ة األ رى التي حذفت

ةعارً ي الفرؽ العظيـ بيف الف تيف  (ف ة)ا بعدـ أىميتيـ الستحقاؽ الوصؼ بمفظواى
 والتي توحي بالتناصر ووحدة اليدؼ والغاية. 

كأنػػو قيػػؿ  (ف ػػة)فػػي محػػؿ الرفػػ  عمػػى أنػػو صػػفة " تقاتؿ فػػي سػػبيؿ اهلل(عممػػة)و 
ي مػػدًحا ليػػـ يمػػاف مػػا يميػػؽ بالمقػػاـيإلحكػػاـ اأمػػف  ولكػػف ذكػػر مكانػػو(ي ف ػػة مؤمنػػة)

يذاًنا بأنو المدار في تحقيؽ اآلية وىي رؤية القميؿ كثيرًا واعتداًدا بقتاليـي  . (ٕ)" واى
( وقولو) )فػي سػبيؿ اهلل( حػاؿ يكةػؼ عػف سػبب النصػري والتأييػد مػف اهلل )

اتياي فقد كانػت وينفي عنيـ التعمؽ بأي ةا بة مف ةوا ب الدنيا أو بةيء مف مغري
نيػػتيـ  الصػػةي وغػػايتيـ وا ػػحة محػػددةي وىػػي نصػػرة الحػػؽ والػػذود عنػػوي وابتغػػاء 

 . -سبحانو  –مر اتو 
كما يمحظ أف النظـ الكريـ حذؼ ىػدؼ الف ػة الثانيػة وغػايتيـي وىػي القتػاؿ فػي 
يذاًنا بأنيـ لـ يتصػدوا  سبيؿ الةيطافي وذلؾ " إسقاًطا لقتاليـ عف درعة االعتباري واى

 . (ٖ)تاؿ لما اعتراىـ مف الرعب والييبة " لمق

                                           

الببلغة العربية أسسيا عموميا وفنونيا وصور مف تطبيقاتيػا بييكػؿ عديػد مػف طريػؼ وتميػدي  (ٔ)
(ي الطبعة) األولىي دار القمػـي دمةػؽي الػدار الةػاميةي ٖ٘ٗ/ٔعبد الرحمف حبنكة الميداني) )

 ـ. ٜٜٙٔىػ / ٙٔٗٔبيروتي 
 (. ٖٖٗ/ٔ) )( تفسير أبي السعود = إرةاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـٕ)
ي وينظر) تفسػير (ٖٖٗ/ٔتفسير أبي السعود = إرةاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ) ) (ٖ)

 ( .ٕٜ/ٕاأللوسي))
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ووصؼ ىذه الف ة بالكفر بصيغة اسـ الفاعؿ )كافرة( يؤذف بثباتيـ عمى الكفري 
صػػػرارىـ عمػػػى ىػػػذا المسػػػمؾ الةػػػا ف وعػػػدـ عػػػدوليـ عنػػػوي ب ػػػبلؼ وصػػػؼ الف ػػػة  واى
المؤمنة الذي عاء في ثوب الفعمية )تقاتػؿ فػي سػبيؿ اهلل( داللػة عمػى تعػدد اليػدؼ 

 ار تمؾ الغاية النبيمةي وعدـ الحيد عنيا. واستمر 
ىذا باإل افة إلى ما حققو أسموب المقابمة بيف العممتيف )ف ة تقاتؿ في سػبيؿ 
             اهلل( و)أ ػػرى كػػافرة( مػػػف الكةػػؼ فػػي و ػػػوح عػػف ىػػدؼ كػػػؿ ف ػػة وبيػػاف غايتػػػوي 

ععمػو فػي وال ريب في أف "عم  المعاني المت ادة المتقابمة يحرؾ وعػي المتمقػيي وي
يقظػػة ةػػعورية لفيػػـ الم ػػموف المعَبػػر عنػػو مػػف  ػػبلؿ الصػػي  المثيػػرة لبلنتبػػاهي 

 . (ٔ)الداعية عمى التأمؿ " 
تعددت فييا القيودي فقولو) )يرونيـ(  (ٕ){کگ ک ک ک} وعممة

نعػت لػػػ )ف ػػة تقاتػػؿ فػػي سػػبيؿ اهلل(ي أو نعػت لمف ػػة األ ػػرىي وقولػػو) )مثمػػييـ( حػػاؿي 
عوؿ مطمؽ مؤكد لعاممػوي وىػذه القيػود بعممتيػا تمثػؿ أسػاس وقولو) )رأي العيف( مف

تمؾ اآلية الععيبةي وتنطؽ بم مونياي وتصور حاؿ وىي ة كمتػا الف تػيف المتبلقيتػيف 
 تصويرًا بارًعا.

ىذا ولمسػادة المفسػريف عػدة أقػواؿ فػي مرعػ  ال ػما ر الثبلثػة التػي اةػتممت  
ديػػد مػػف الرا ػػيي ومػػف المر ػػيي عمييػػا تمػػؾ العممػػة الكريمػػة يترتػػب عمػػى أساسػػيا تح

 وكيؼ يكوف المعنى المترتب عمى كؿ قوؿ . 
يػرى المةػركوف المسػمميف مثمػي عػدد المةػركيف قريبػًا مػف  يقوؿ الزم ةري) "

ألفيف. أو مثمي عدد المسمميف ستما ة ونيفػًا وعةػريفي أراىػـ المَػو إيػاىـ مػ  قمػتيـ 
مػػددًا ليػػـ مػػف المَػػو كمػػا أمػػّدىـ أ ػػعافيـ لييػػابوىـ ويعبنػػوا عػػف قتػػاليـي وكػػاف ذلػػؾ 

                                           

 القاىرة.  –كتبة الةباب ي مٕٕٔدراسات في المعاني والبدي ي د/ عبد الفتاح عثماف) ( ٔ)
 . ٖٔ) ي اآلية( سورة آؿ عمرافٕ)
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تػػروف يػػا مةػػركي قػػريش  أيبالمبل كػػة. والػػدليؿ عميػػو قػػراءة نػػاف ) تػػرونيـي بالتػػاء 
المسمميف مثمي ف تكـ الكافرةي أو مثمي أنفسيـ. فػ ف قمػت) فيػذا منػاقض لقولػو فػي 

{﮼ ﮻ ﮺} سورة األنفاؿ
(2)

قمت) قمموا أّوال في أعينيـ حتى اعترءوا  .
قوىـ كثروا في أعينيـ حتى غمبػواي فكػاف التقميػؿ والتكثيػر فػي حػاليف عمييـي فمما ال

ظيػار اآليػة. ... م تمفيف وتقميميـ تارة وتكثيرىـ أ رى في أعينيـ أبمػ  فػي القػدرة واى
وقيػػؿ يػػرى المسػػمموف المةػػركيف مثمػػي المسػػمميف عمػػى مػػا قػػرر عميػػو أمػػرىـ مػػف 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ} )-تعػػػالى -مقاومػػػة الواحػػػد االثنػػػيف فػػػي قولػػػو 

 ڈ ڎ ڎ} -تعالى -بعد ما كمفوا أف يقاـو الواحد العةرة في قولو  (ٕ){ھھ

ألنو قميػؿ باإل ػافة   ولذلؾ وصؼ  عفيـ بالقمة ،(ٖ){ڑڑ ژ ژ ڈ
 . (ٗ)"إلى عةرة األ عاؼ

وأميؿ إلى ما ذكره أحد الباحثيف مف أف) " الذي تستةعره مف تصورات الموقؼ 
دا ػػػر بػػػيف الف تػػػيفي فقػػػد رأت عماعػػػة يػػػرونيـ  –تعػػػالى  –أف ال ػػػمير فػػػي قولػػػو 

                                           

 . ٗٗ) ي اآلية( سورة األنفاؿٔ)
 . ٙٙ) ي اآلية( سورة األنفاؿٕ)
 . ٘ٙ) ي اآلية( سورة األنفاؿٖ)
( الناةػػر) دار الكتػػاب ٖٔٗ/ ٔ( تفسػػير الزم ةػػري = الكةػػاؼ عػػف حقػػا ؽ غػػوامض التنزيػػؿ )ٗ)

ي و لبػػاب ٘ٗ/ٖىػػػ ي وينظػػر) البحػػر المحػػيط)  ٚٓٗٔ -الطبعػػة) الثالثػػة ي بيػػروت –العربػػي 
ي تصػحي ) محمػد عمػي ةػاىيفي الناةػػر) دار ٜٕٕ/ٔالتأويػؿ فػي معػاني التنزيػؿي لم ػػازف) =

ي و الػػدر المصػػوف فػػي عمػػوـ الكتػػاب  ىػػػ ٘ٔٗٔ األولػػىي) الطبعػػة بيػػروتي –الكتػػب العمميػػة 
ال ػراطي الناةػر) دار القمػـي  ي المحقؽ) الدكتور أحمػد محمػدٙٗ/ٖالمكنوفي السميف الحمبي) 

ي المحقػػػؽ) محمػػػد عبػػػد الػػػرحمف ٚ/ٕوأنػػػوار التنزيػػػؿ وأسػػػرار التأويػػػؿي البي ػػػاوي ) ي دمةػػػؽ
 ىػ.  ٛٔٗٔ -ى األول) الطبعة بيروتي –المرعةميي الناةر) دار إحياء التراث العربي 
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ٕٚٚ٘ 

المسػػمميف عػػيش الكفػػار عمػػى ىي ػػة ال تسػػم  ليػػـ بالنصػػري ورأت عماعػػة الكػػافريف 
فػػي  ٗٗ-ٖٗعػػيش المسػػمميف عمػػى ىي ػػة تسػػم  ليػػـ بالنصػػري يؤيػػد ىػػذا اآليتػػاف 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ } سػػػػػػػػػػػػػورة األنفػػػػػػػػػػػػػاؿ)

 ﮵ ﮴ ﮳ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ﮲  

   ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ 

وبيػػذا تمتػػ ـ اآليػػات فػػي كمتػػا السػػورتيفي آؿ عمػػرافي واألنفػػاؿي  (2){  
 . (ٕ)وتَفسِّر كمتاىما األ رى " 

( لمقمة القميمػة المسػممة والميـ ىو ما ترتب عمى ىذه الرؤية مف تأييد اهلل )
فػػي غػػزوة بػػدري وتػػدبير النصػػر ليػػا مػػ   ػػعفيا وقمػػة مػػددىا ووعػػودىـ فػػي ظػػروؼ 

لنصػػر والغمبػػة عمػػى أعػػدا يـ مػػ  تػػوفر كػػؿ مقومػػات النصػػر ليػػؤالء ُيسػػتبعد معيػػا ا
 األعداءي وكاف ذلؾ آية ععيبة لكبل الفريقيف. 

والتعبير بالفعؿ الم ارع )يرونيـ( يستح ر تمؾ الواقعة أماـ أعينيـي ويععميا 
ةا صة أماـ أبصػارىـي وفػي ىػذا مزيػد مػف االعتبػار واالتعػاظي وىػو الغػرض األىػـ 

الما ػي ) رأتيػـ آلية الكريمةي وكاف مقت ى الظػاىر أف يعَبػر بالفعػؿ الذي تقصده ا
الذي  ( تناسًبا م  ُمِ يِّ الواقعة وحدوثياي ولكف )فرؽ بيف المعنىمثمييـ رأي العيف

 . (ٖ)تأ ذه مف لفٍظ تسمعو اآلذافي والمعنى الذي تأ ذه مف صورة تراىا العيوف " 

                                           

 . ٗٗ-ٖٗ( سورة األنفاؿي اآليتاف) ٔ)
ي د. ٜٛٔي ٛٛٔ /ٔتفسػػػير المو ػػػوعي لمقػػػرآفي ( تفسػػير الطيػػػب مػػػف القػػػوؿي دراسػػات فػػػي الٕ)

 رؤوؼ ةمبيي دار األنصار بالقاىرة. 
ي مكتبة وىبػةي الطبعػة األولػىي ٚٓٔةرح أحاديث مف صحي  الب اريي د/ محمد أبو موسى) ( ٖ)

 ـ.  ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔ
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ٕٚٚٙ 

ة بصػػػريةي ويػػػدف  احتمػػػاؿ التػػػوىـ وقولػػػو) )رأي العػػػيف( قيػػػد يؤكػػػد أنيػػػا رؤيػػػ
والت ييؿي يقوؿ الزم ةري) " يعني رؤية ظاىرة مكةوفة ال لبس فييا معاينة كسا ر 

 . (ٔ)المعاينات "
 گ}ذلػػؾ بقولػػو)  –سػػبحانو  –ولمػػا كػػاف مػػا حػػدث تأييػػًدا لممسػػمميف أتبػػ  

ي وتنقمػو مػف  ي(ٕ){ڳڳ ڳ گ وىي عممة مستأنفة تعطػي المعنػى طػاب  العمػـو
قعة بدر المحدودة بزمانيا إلى رحابة الزمف وامتدادهي وقد عاءت تمؾ العممة دا رة وا

فػػي ثػػوب  –سػػبحانو  –الكريمػػة فػػي نظػػـ بػػال  مػػف التقريػػر والوكػػادة  حيػػث سػػاقيا 
العممة االسميةي التي ىي مف عناصر القوة في التركيب  وذلؾ لداللتيا عمػى معنػى 

رة والغمبػػةي وأف ىػػذا الوعػػد سػػنة ثابتػػة الثبػػوت والػػدواـي فتفيػػد إثبػػات وعػػد اهلل بالنصػػ
 قا مةي دوف توقؼ لمف يةاء مف عباده في أي زمف. 

سػػناد التأييػػد إلػػى اسػػـ العبللػػة الػػذي ىػػو أىيػػب أسػػما و  إعػػبلء  –سػػبحانو  –واى
لصػػوت األلوىيػػة القػػادر وحػػده عمػػى تحقيػػؽ نصػػرة عبػػادهي دوف أي اعتػػداد بأسػػباب 

ةي وحثنػا الػديف عمػى تحصػيمياي ولكػف لمػا النصر الماديػة الواقعيػةي مػ  أنيػا مطموبػ
كػػاف المقػػاـ فػػي بيػػاف نصػػرة اهلل لمف ػػة القميمػػة فػػي العػػدد والعتػػادي وأف ذلػػؾ كػػاف آيػػة 
ومععزةي اقت ى ذلؾ إسناد التأييد بالنصر إليو وحده  إيذاًنا بقدرتو الغالبة وسمطانو 

 القاىر الذي تععز أمامو كؿ القوى. 
اصػر التوكيػد) تقػديـ المسػند إليػو )اهلل( عمػى ي اؼ إلى اسمية العممة مػف عن

 بره الفعميي مما يقرر المعنى ويؤكدهي وذلؾ لتكرار اإلسنادي حيث أسػند التأييػد مػرة 
فػي الفعػؿ )يؤيػد(ي وىػذا  -سػبحانو–السـ العبللةي ومرة أ رى لم مير العا ػد عميػو 

                                           

 . ٖٔٓ/ٔالكةاؼ) ( ٔ)
 . ٖٔ) ي اآلية( سورة آؿ عمرافٕ)
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ٕٚٚٚ 

ىػذا األسػموب  التكرار ىو منةأ التوكيدي ونعد اإلماـ عبد القػاىر يكةػؼ عػف ببلغػة
ذا كػاف بقولو) "  ال ُيؤتى باالسـ ُمَعَرى مَف العوامؿ إاَل لحديٍث قد ُنوَي إسناُده إليوي واِى

كذلؾي ف ف قمت) "عبد اهلل"ي فقد أةعرت قبمو بػذلؾ أنػؾ قػد أردَت الحػديَث عنػوي فػِ ذا 
" فقد عُ  ـَ " أو قمَت) " رَج"ي أو قمَت) "َقِد ـَ مـ ما ع َت بػو ع َت بالحديث فقمت مثبًل) "قا

و بمػػوقػػد وَطػػْأَت لػػو وقػػَدمَت اإِلعػػبلـ فيػػوي فػػد َؿ عمػػى القمػػب ُد ػػوَؿ المػػأنوِس بػػوي وق
لػؾ ال محالػة أةػد لثبوتػوي وأتقػى لمةرػبيةي وَأمنػُ  ذقبوؿ المييػأ لػو المطمػ ف إليػوي و 

َؿ لمةَؾي وأد ُؿ في الَتحقيؽ. وعممُة األمر أنو ليس إعبلُمؾ الةػيَء بغتػًة غفػبًلي مْثػ
ألَف ذلػؾ َيْعػري َمْعػرى تكريػِر اإِلعػبلـ فػي   إعبلِمؾ لو بْعَد التنبيِو عميو والتقدمِة لػو

ـَ لػو  ـَ ُفسِّري كػاف ذلػؾ أف ػ التأكيد واإلحكاـ. ومف ىينا قالوا) إَف الةيَء إذا ُأْ ِمر ث
 . (ٔ)" ِمْف أف ُيذَكر مف غير تقدمة إ مار

ذا كانت العممة باسميتيا تعطي معنى  الثبوت والدواـي فقد عػاء الفعػؿ )يؤيػد( واى
(ي وىػذا مػف في ثوب الم ارعة ليعطي معنى التعدد واالستمرارية في تأييػد اهلل )

( في تأييد مف يةػاء مػف عبػادهي وأف يبػث ةأنو أف يكةؼ عف طبلقة قدرة اهلل )
 الثقة في نفوس المؤمنيف عمى مدار األزمنة كميا. 

فػي ىػذا السػياؽ مػف ةػأنو أف يبعػث فػي نفػوس  كما أف التعبيػر باسػـ العبللػة
المػػؤمنيف الثقػػة والقػػوةي والةػػعور بػػاليقيف والطمأنينػػة بػػأف ىنػػاؾ قػػوة إلييػػة  ارقػػة 
تساندىاي ىذه القوة ال ت اىييا قوة بةرية ميما كانتي وىذا مف ةأنو أف ينزع مف 

 رة  ألنيػػانفوسػػيا أَيػػة ةػػا بة مػػف ةػػوا ب التػػأثر بقػػوة العػػدو الماديػػة وأسػػبابو الظػػاى

                                           

              ( ي  المحقػػؽ) محمػػود محمػػد ةػػاكر ٕٖٔ) القػػاىر العرعػػاني)عبػػد ي اإلمػػاـ ( دال ػػؿ اإلععػػاز ٔ)
 -ىػػ ٖٔٗٔدار المػدني بعػدةي الطبعػة) الثالثػة  -أبو فيري الناةػر) مطبعػة المػدني بالقػاىرة 

 ـ.ٕٜٜٔ
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ٕٚٚٛ 

ي والمػدد الػذي ال ينفػذي والمعػيف الػذي ال ين ػب تػتةعر بأف معيا القػوة ال ي ال تيػـز
 أبًدا. 

والتعبير بالفعؿ )يؤيد( لػو داللتػو وعطػاؤه فػي ىػذا السػياؽي والمقػاـ أدعػى إلػى 
التعبيػر بالتأييػد بالنصػري ولػػيس إثبػات النصػر ذاتػوي فيقػػاؿ) واهلل ينصػر مػف يةػػاء  

            زوة بػػدر مػػف رؤيػػة القميػػؿ كثيػػرًاي وتمكػػيف الف ػػة ال ػػعيفة التػػي ألف مػػا وقػػ  فػػي غػػ
ال تممؾ أسباب النصر ىو في حقيقتو تأييد بالنصري ويتطمب التعبيػر بالفعػؿ )يؤيػد( 
الناطؽ بالعوفي والقوةي والمددي والنصرةي واألْيُد) كما يقوؿ الراغب) " القوة الةػديدةي 

 ()أي يكثػػر تأييػػده.... وقولػػو ) (2){ڳڳ ڳ گ گ گ} )-تعػػالى -وقػػاؿ 

ياًدا إذا أثقمو "  (1){ىئىئ ېئ ېئ}  . (ٖ)ال يثقموي وأصمو مف األود آد ي ود أوًدا واى
وتقييػػد التأييػػد )بنصػػره( لػػو داللتػػوي إذ كػػاف مػػف الممكػػف أف يكػػوف الػػنظـ) واهلل 
ي يؤيد مف يةاءي وىذا تأييد بالنصر ال محالػةي ولكػف ذكػر ىػذا القيػد تأكيػد عمػى نفػ

داللػة عمػى ا تصػاص  –سػبحانو  –أي اعتداد بأية قوة ماديةي واى افة النصر إليو 
وفيو بث لمطمأنينة في نفوس المؤمنيف وىـ يواعيػوف  –سبحانو -النصر بو وحده 

وحػدهي ومػف ىنػا  –سػبحانو  –أعداء الديف فػي أي زمػف  ليقيػنيـ بػأف النصػر منػو 
إلػػى معنػػى العمػػـو  ؤيػػدكـ بالنصػػر(عػػدؿ األسػػموب مػػف ال طػػاب المباةػػر ) ) واهلل ي

ذات الداللػػة المطمقػػة الواسػػعة  ليمتػػد وعػػد اهلل  الػػذي أفػػاده اسػػـ الموصػػوؿ )َمػػْف(
 بالتأييد لمف يةاء مف المسمميف في أي زماف ومكاف. 

                                           

 . ٖٔ) ي اآلية( سورة آؿ عمرافٔ)
 . ٕ٘٘) ي اآلية( سورة البقرةٕ)
 بتصرؼ.  ٖٗالمفردات) ( ٖ)
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ٕٜٚٚ 

والتعبير بفعؿ المةي ة )يةاء( داللة عمى أف عمميػة التأييػد بالنصػر ترعػ  إلػى 
رادتوي فبل معقب ل  حكموي وال راد لمةي تو وق ا و.مةي تو وحده واى

{، ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}: ثػػـ  تمػػت اآليػػة الكريمػػة بقولػػو 

وقد عاءت العممة الكريمة مفصولة عما قبميا  ألف ما سبقيا يحكي  بػرًا غريًبػا قػد 
تستبعده بعض العقوؿ القاصرة التي تنظر إلػى معػرد أسػباب القػوة الظػاىرةي معتقػدة 

وز والغمبػػةي كػػؿ ىػػذا أثػػار فػػي الػػنفس سػػؤااًل أنيػػا وحػػدىا تييػػر لمنصػػر وتعمػػب الفػػ
مفادهي ولـ كانت تمؾ اآلية الععيبةي ولـ تعر األمور عمى ما يقت ػيو ظػاىر العقػؿي 

 ويتطمبو واق  األمر  
فعاءت تمؾ العممة األ يرة معيبة عف ىذا السؤاؿ المقدر في الػنفسي ومػف ثػـ 

يػب) " وقػاؿ السػكاكي) عاءت مفصولة عف سابقيا لةبو كماؿ االتصاؿي يقػوؿ ال ط
مػػا لتنبيػػو إتنزيػػؿ السػػؤاؿ بػػالفحوى منزلػػة الواقػػ  ال يصػػار إليػػو إال لعيػػات لطيفػػةي و 

أو ل بل يسم  منو ةيءي أو لػ بل ينقطػ  ي السام  عمى موقعوي أو إلغنا و أف يسأؿ
كبلمؾ بكبلموي أو لمقصػد إلػى تكثيػر المعنػى بتقميػؿ المفػظ وىػو تقػدير السػؤاؿ وتػرؾ 

 . (ٔ)" لغير ذلؾ مما ين رط في ىذا السمؾالعاطؼي أو 
والغػػرض الببلغػػي مػػف وراء ىػػذا الفصػػؿ ىػػو تنبيػػو السػػامعيفي ولفػػت أذىػػانيـي 
وةحذ أنظارىـ نحو أ ذ العبرة مما حدث مف تمؾ اآلية الععيبةي فػبل يعتػدوا بأسػباب 
ه النصر المادية وحدىاي بؿ يععموا إيمانيـ باهللي وحسف توكميـ عميوي وثقتيـ بنصػر 

 وتأييده أوؿ أسمحتيـ في مواعية أعدا يـ. 

                                           

(ي المحقػػؽ) محمػػد عبػػد المػػنعـ  فػػاعيي ٜٔٔ/ ٖمػػوـ الببلغػػة لمقزوينػػي) )( اإلي ػػاح فػػي عٔ)
ي مطبعػة ٕٗٔبيروتي الطبعة) الثالثة. وينظر) مفتاح العمػوـ لمسػكاكي)  –الناةر) دار العيؿ 

 ـ.  ٜٜٓٔ -ىػ  ٔٔٗٔالحمبيي الطبعة الثانيةي  يمصطفى الباب
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ىذه العممة الكريمة مؤكدة بعديػد مػف المؤكػدات   –سبحانو  –وقد ساؽ الحؽ 
حيػػث عػػاءت فػػي ثػػوب االسػػميةي والتأكيػػد بػػػ )إف(ي والػػبلـ المقترنػػة باسػػميا )لعبػػرة(ي 

ر ثػبلث مػراتي والغػرض الب بلغػي وىذه المؤكدات الثبلثػةي تععػؿ ال بػر بيػا كأنػو ُكػرِّ
مف ورا يا ىو تقرير م ػمونيا  وتمكينػو فػي النفػوس  لعػبلؿ المعنػى الػذي تحممػو 

 وعظمتو. 
ي ػػاؼ إلػػى ذلػػؾ) مػػا أ ػػافو التعبيػػر بػػػ )إف( فػػي بػػد يا مػػف قػػوة الػػربطي وةػػدة 
اإلحكػػاـ والسػػبؾ بػػيف العممػػة الكريمػػة ومػػا قبميػػاي وىػػذه المعػػاني ال نعػػدىا إذا عػػاء 

فقيػػؿ  ومػػف أدوات الػػربط بػػيف عمػػؿ الكػػبلـ ومقاطعػػ بػػدونيا أو عػػاء الػػربط بغيػػر )إف(
مثبل) وفي ذلؾ عبرة ألولى األبصاري أو ففي ذلؾ...ي واقػرأ اآليػة ىكػذا تةػعر بتغيػر 
بيِّف فػي نظػـ الكػبلـي يػذىب حسػنو ورونقػو وبيػاءهي ويفكِّػؾ أوصػالوي وُيػذىب قوتػو 

أبػدا أف يقػـو  ولحمتو وترابطوي وتدرؾ عيػدا أف غيػر )إف( مػف أدوات الػربط ال يمكػف
بدورىاي وال ي اىييا أبدا في الحسف والربط والتآلؼ واالنسعاـ في النظـي إف الػربط 
بػ )إَف( فػي ىػذا السػياؽ حقػؽ وأكػد كػؿ ىػذه المعػانيي وأمسػؾ وحػدة التعبيػر تركيبػا 
ومعنػػىي ودلػػت )إف( بعرسػػيا وقوتيػػا وتأكيػػدىا وتعميميػػا عمػػى أنيػػا أةػػد تناسػػًقا مػػ  

 . (ٔ)سبًكا وتناسًبا وتبلؤما م  التعبيري ووصبل ألعزاء العبارة  السياؽي واألكثر 
كمػػا أف القػػارئ لآليػػة الكريمػػة يستةػػعر منػػذ بػػد يا أف م ػػمونيا يييػػر ويميػػد 
لتمؾ الفاصمةي وأنيا عاءت نتيعة لما قبمياي وأنيا الثمػرة المرعػوة مػف وراء اإل بػار 

ف عػاءت الفاصػمة فػي بتمؾ اآلية الععيبةي وكأنيا تأمر أمرًا مباةرًا ب االعتبار بياي واى
 ثوب ال بر. 

                                           

د. محمػػود عبػػد اهلل محمػػد صػػياـ)  الرابطػػة وببلغػػة موقعيػػا فػػي الػػنظـ القرآنػػيي (إفينظػػر))( ٔ)
ي بحث منةػور فػي معمػة الدرايػةي كميػة الدراسػات اإلسػبلمية والعربيػة لمبنػيف بدسػوؽي ٕٔ٘ٚ

 ـ.  ٕٕٔٓ -ىػ  ٖٖٗٔالعدد الثاني عةري 
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واإلةارة في )ذلؾ() "عمى ما ُذِكر مف رؤية القميؿ كثيرًا المستتبعة لغمبػة القميػؿ 
 . (ٔ)العديـ العدةي عمى الكثير ةاكي السبلح " 

وقد عاء اسـ اإلةارة ببلـ البعد  ليةػير إلػى تعظػيـ وتف ػيـ تمػؾ اآليػةي وتقػديـ 
ؾ( فيو تنبيو إلى أىمية تمؾ اآليةي ووعػوب االعتبػار بيػا وأ ػذ أبمػ  المتعمؽ )في ذل

الػػدروس مػػف ورا يػػاي والتعبيػػر بحػػرؼ الظرفيػػة )فػػي( وععمػػو مػػد وال السػػـ اإلةػػارةي 
يػذانا بأنيػا  دوف أف يكوف النظـ) إف ذلؾ لعبرةي ليبيف انبثاؽ العبرة مف تمؾ اآلية  واى

 االعتبار بيا.  بمغت الغاية في الععبي ومحبل لمتأمؿ ووعوب
وعاء المسند إليو منكرًا )لعبرة(  ليفيد تعظيـ تمؾ العبرةي واإلةارة إلى أنيا عبرة 
بالغة وا ػحة ال معػاؿ معيػا لمةػؾ أو التػردد  ألنيػا نتيعػة لةػيء حسػي مممػوسي 

 وواق  مةاىد معايف. 
 وتقييد االعتبار بػػ )أولػي األبصػار( دوف الم ػاطبيف وحػدىـي أي) )لعبػرة لكػـ(ي
إةعارًا بأف الذي حدث أمر ععيب عظيـي ال َيْعَتِبُر بو ويستفيد منو إال أىؿ البصػا ر 
الواعيػػػةي والمػػػدارؾ السػػػميمةي والعقػػػوؿ الفطنػػػة التػػػي تػػػدرؾ األمػػػور عمػػػى وعييػػػا 

 الصحي ي وتعي سنف اهلل العارية في نصرة عباده المؤمنيف. 
لت فييـ اآليػة الػذيف ال ووراء ىذا التقييد تعريض بفساد مسمؾ الييود الذيف نز 

واعتقػادىـ ي الماديػة مػف األمػواؿ والعتػاديعتدوف إال بما في أيدييـ مف مظاىر القوة 
الكريمػة  التعبير في اآلية ىذا باإل افة إلى ما فيزي أنيا وحدىا سبب النصر والفو 
بمفػظ ال ػتبلؼ ومراعػاة النظيػر فػي التعبيػر اه حسػف اف ػمف التػآلؼ والتػرابط الػذي أ

وما وراء ذلؾ مف الداللة عمػى ي في  تاميا ة(عبر )ثـ التعبير بمفظ  ياي في بد( آية)
التػي  الععيبػةحداث واألي أف ما حدث في غزوة بدر مف األحداث فيو العظات البلفتة

 -يػرونيـ)كما كاف لمراعاة النظير بيف ألفػاظ  بصار الواعيةيإال أصحاب األيعييا ال 
                                           

 . (ٖٖٙ/ ٔتفسير أبي السعود = إرةاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ) (ٔ)
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نيػا كانػت أال  فػي تحقيػؽ تمػؾ الرؤيػة والتأكيػد عمػى أثره الب بصار(األ -العيف -أير 
 . ةواقعي ةرؤيا حقيقي

تفػوح  ةوكػؿ عممػ تنطػؽ بػدقتياي ةظػفبالتأمؿ في نظػـ اآليػة عمومػا نعػد كػؿ لو 
ي فػي نظػـ بػػدي  همفرداتيػػا وعمميػا فػي إبػراز المعنػػى وتصػوير  آزرتوقػد تػي بببلغتيػا

 ي تيػاأبحعز  فظةفيو كؿ لوتأ ذ  ايمتماسؾ مترابط متبلحـ يةد بع و بع ً  جونس
ا عمػػى أف قػػوة اهلل وتأكيػػدً  لػػى أ ػػذ العبػػرة والعظػػة مػػف تمػػؾ اآليػػة الععيبػػةيإ وصػػواًل 

معيػا  ـألنيا فوؽ كؿ القوى بػؿ تنعػد  وؿ في تحقيؽ النصرساس األ وتأييده ىي األ
وقمػوب تفقػو  وعقػوؿ تعػي وتفكػريتتأمػؿي مػر سػوى بصػا ر ال يحتاج األي و كؿ القوى

 . دبرتوت
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 ادلبحج انخاًَ
يماو االعتبار ِويل اِبصار يف سىرة احلشز يف سٍاق جالء ٌهىد بًُ 

 انُضري عٍ ادلذٌُت
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} في سورة الحةر) -تعالى -قاؿ 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ

 ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ

  .(2){  ﯁ ﯀

 نسىرة: لصت احلادث انذي َشنج فٍه ا
تحكػي السػورة الكريمػة قصػػة إ ػراج بنػي الن ػير مػػف المدينػةي وتتطمػب دراسػػة 
اآلية دراسة ببلغية عرض تمؾ القصة التي تةػتمؿ عمػى ىػذا الحػادث الػذي اقت ػى 

وذلػؾ ممػا يكةػؼ عػف مقػاـ اآليػةي والػدالالت  –سبحانو  –نزوليا مف رب العالميف 
 ولذا سأذكره بةيء مف اإليعاز) الببلغية التي وراء نظـ مفرداتيا وعمميا  

لمػا قػدـ المدينػة صػال  بنػي ( )ذكر عدد مف المفسريف وأىؿ السير أف النبي
إنػو النبػي المنعػوت  فمما ظير يـو بػدر قػالوا)يوي معو وال عم واأال يكون الن ير عمى
وكانػت غػزوة أحػد التػي ىػـز  يتوالػت األحػداث ي ثػـال ترد لو راية ةنصر بالفي التوراة 

ثػر عميػؽ فػي نفػوس المنػافقيف والييػود وقبا ػؿ أوكػاف ليػذا  يا عيش المسػمميففيي
ويػػـو  عمػػى المسػػمميف فػػي ب ػػر معونػػةي تتابعػػتا فػػي حػػوادث ممػػا كػػاف سػػببً ي العػػرب
وفػي ي دثيفاوعػد المنػافقوف والييػود ممػا أصػاب المسػمميف فػي ىػذيف الحػي و الرعي 

 ػعؼ فػي نفوسػيـ أو وي صػحابأغػزوة أحػد مػا ةػععيـ عمػى االنتقػاص مػف محمػد و 

                                           

 . ٕ) ي اآلية( سورة الحةرٔ)
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كثيػرا فػي ىػذا األمػر وعمػؿ عمػى تقويػة عبيػة المدينػة مػف  ()وفكر النبي ي ىيبتو
لػى بنػي إا ذىب يومً ف يستطم  نوايا الييودي فأمف الحكمة السياسية  أىور ي ناحيتيـ

وىػـ مػف بنػي  حػد المسػمميف  طػأيأمػيف قتميمػا يقتة في ديػ ةالن ير يسأليـ المعون
عمػو أكر ليـ مػا عػاء مػف ذفمما  مف أصحابويعةرة ييـ في ذىب إلي عامر حمفا يـ

نكػـ إأحػدىـ  )فقػاؿ(ي )ا الغتيالػو بينما كانوا يدبروف أمرً ي والسرور الغبطةأظيروا 
 ػ ا بعػوار عػدار مػف بيػوتيـعالًسػ ()وكػاف  ػ الرعؿ عمى مثػؿ حالػو ىػذه واتعد فل
فقػاؿ عمػرو بػف  ي نػوم نػافيريح ةمنكـ يعمو ىذا البيػت فيمقػي عميػو صػ ر  مف رعؿف

 ()فػػأليـ اهلل نبيػػو ةي  ر صػػ ()فصػػعد ليمقػػي عميػػو ي نػػا لػػذلؾ) أعحػػش ابػػف كعػػب
 عنػػوي والأصػػحابو فسػػأ أهطبفاسػػت المدينػػة ػػرج مػػف و  ايمػػرً أنمػػا ليق ػػي أبػػذلؾ فقػػاـ ك

مف الييػود ومػف اعتػزاميـ  آهفذكر ليـ ما ر ي ود ؿ المسعد المدينةنو قصد أ وافعمم
ميميـ أو ي وحاصر محميـ ()وتعيز ي ييؤ لحرب بني الن يرمرىـ بالتأو  يالغدر بو
 وامواليـ ويقيمأ يأ ذواف أعمى  المدينة وا عفويعم هعوار  وافارقيل ايوقيؿ عةرً ثبلثاي 

بي أسيـ عبد اهلل بف أولكف المنافقيف وعمى ر  وكبلء عنيـ عمى بساتينيـ ومزارعيـي
وفػي ىػذا يقػوؿ  يوالمقاومة ضفلييـ يحر ونيـ عمى الر إرسموا أس النفاؽ أسموؿ ر 
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  } )فآالقػػػػػػر 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

ا سػػػتً  ()وحاصػػػرىـ رسػػػوؿ اهلل  المدينػػػةتحصػػػف الييػػػود فػػػي ي ف (2){ڎ ڌ
اهلل الرعػب فػي ألقػى  المنػافقيف ليػـي ةفممػا يػ س الييػود مػف مناصػر  يةليمػوعةػريف 
بميػـ إوليػـ مػا حممػت  المدينػةف ي رعوا مف أى عم ()و وا م  النبي افتقموبيـ ف

قبػػػؿ إعبل يػػػـ  واوكػػػان يإلػػػى ذلػػػؾ ()الرسػػػوؿ  فأعػػػابيـ يال السػػػبلحإمػػػواليـ أمػػػف 
                                           

 . ٔٔ) ي اآليةورة الحةر( سٔ)



 

  

 

 
 دراسة ببلغية ات االعتبار ألولى األبصار في القرآف الكريـمقام

 

ٕٚٛ٘ 

لػ بل يسػكنيا   فيقمعوف الُعمدي وينق وف السقوؼي وينقبوف العدراف ي ربوف بيوتيـ
ىػا وف سا ر العوانػب مػف ظاىر بوكاف المسمموف ي ر  المؤمنوف حسدًا منيـ وبغ ًاي

 . (ٔ)حصونيـ عمييـ واليقتحم
 عاللت اٌَت مبطهع انسىرة انكزميت: 

ي الةػػتماليا (ٕ)اآليػػة الكريمػػة مػػف سػػورة الحةػػري وتسػػمى بسػػورة بنػػي الن ػػير 
عمى قصة إعبلء بني الن ير عف المدينةي وقد عاءت ثانية آيػات السػورة الكريمػةي 

ؽ بعبللو وكمالػو مػف عميػ  ( وتنزييو عما ال يميالتي افتتحت بالثناء عمى اهلل )
العزيز الػذي ال يغمبػو ةػيءي والحكػيـ  –سبحانو  –الم موقات والكا ناتي وبياف أنو 

                                           

التنزيػػػؿ فػػػي تفسػػػير القػػػرآف = تفسػػػير  (ي معػػػالـٙٔٗأسػػػباب النػػػزوؿ لمواحػػػدي )ص) ينظػػػر)  (ٔ)
عثمػػػاف عمعػػػة  -ج أحاديثػػػو محمػػػد عبػػػد اهلل النمػػػر لمحقػػػؽ) حققػػػو و ػػػرَ ي  ا(ٓٚ/ ٛالبغػػػوي)

 الطبعػػػة) الرابعػػػةيي الناةػػػر) دار طيبػػػة لمنةػػر والتوزيػػػ ي سػػػميماف مسػػػمـ الحػػرش - ػػميرية 
(ي د. محمػد الطيػب ي وينظر ) الدرر البيية مف سيرة  يػر البريػة ) ـ ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔ

ـ ي وينظػػػر) فػػػي  ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓي دار األزىػػػر لمطباعػػػة   ٜٛٔ – ٜ٘ٔالح ػػػري وآ ػػػر ) 
الطبعػػة) ي القػػاىرة -بيػػروت -الناةػػر) دار الةػػروؽ ي    ٜٖٔ٘/ٙظػػبلؿ القػػرآف لسػػيد قطػػب )

) محمػد عمػي الصػابوني ي  صػفوة التفاسػيروينظػر)  ـ . ٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔ –عةر  الثانية
الطبعػػػة) األولػػػىي ي القػػػاىرة –الناةػػػر) دار الصػػػابوني لمطباعػػػة والنةػػػر والتوزيػػػ  ي  ٜٕٖ/ٖ

 .ـ ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔ
َرُة ُقػْؿ ُسػو »َعػْف َسػِعيِد ْبػِف ُعَبْيػٍري َقػاَؿ) ُقْمػُت اِلْبػِف َعَبػاٍس) ُسػوَرُة الَحْةػِري َقػاَؿ)  ففي الب ػاري ( ٕ)

وسػننو وأيامػو  ()العام  المسند الصحي  الم تصر مػف أمػور رسػوؿ اهلل . ينظر) «الَنِ يرِ 
 ٜٕٓٗي رقػـ) صػحي  الب ػاري  ي كتاب المغازي ي باب  حديث بني الن ػير= صحي  الب اري

الناةر) دار طوؽ النعاة )مصورة عػف ي المحقؽ) محمد زىير بف ناصر الناصري  (ٛٛ/ ٘)ي 
 .ىػٕٕٗٔالطبعة) األولىي ي افة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(السمطانية ب 
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وبعد  (2){ گ گ    گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ} في كؿ أقوالو وأفعالو
ذلؾ عاءت اآلية الكريمة محؿ الدراسةي وىي وثيقة الصػمة بمطمػ  السػورة الكريمػةي 

مطمػػ  فػػي غايػػة الحسػػف والتناسػػبي وعنواًنػػا لمػػا ىػػو أعػػؿ وكػػاف التمييػػد ليػػا بيػػذا ال
وأسمى مما نطمؽ عميو براعػة االسػتيبلؿي وتمييػًدا عيػًدا لسػرد أحػداث القصػة التػي 

( لممػػؤمنيف بػػ  راج طا فػػة اةػتممت عمييػػا اآليػػةي فيػػي تت ػػمف بيػاف نصػػرة اهلل )
بػًدا  ػروعيـ مف ييود المدينة وطردىـ  ارعياي ىػذه الطا فػة لػـ يتوقػ  المؤمنػوف أ

مػف المدينػػةي وىػـ لػػـ يتوقعػػوا أيً ػا ذلػػؾ أبػًدا بتمػػؾ الطريقػػة الععيبػة والبلفتػػةي التػػي 
( بالحمػػػد والتوعػػػو إليػػػو سػػػردتيا اآليػػػة الكريمػػػةي ممػػػا يتطمػػػب الثنػػػاء عمػػػى اهلل )

 گ گ} بالةػكري كمػػا أنيػػا وثيقػة الصػػمة بفاصػػمة اآليػة الكريمػػة السػػابقة عمييػػا

 –وأحكػاـ حكمتػوي إثػر وصػفو  –تعػالى  –عزتػو  فيي) " بيػاف لػبعض آثػار {گ
 . (ٕ)بالعزة القاىرةي والحكمة الباىرة عمى اإلطبلؽ " –تعالى 

 انتحهٍم انبالغً: 
مػف  المدينػة لف ػة ػراج الععيػب مػف مف صػور اإل ةت منت اآلية الكريمة صور 

ـ وقػد تػي  ػراج لطا فػة مػف طوا ػؼ الييػودإوؿ أوكاف ىذا  بنو الن يري الييودي وىـ
كير بنعمػة ذتػ"واآليػة الكريمػة ي بصارإلى التأمؿ واالعتبار لكؿ ذوي األ ةداعي ةبصور 

 . (ٖ)ذلؾ"عمى ف يةكروا اهلل ألى إيماء ي واى اهلل عمى المسمميف
بيػاف وتفصػيؿ    ألنيػالكمػاؿ االتصػاؿ سابقتياي وذلؾعف  مفصولةوقد عاءت  

والحكمػةي ووصفو بػالعزة (ي )لما ت منتو اآلية فاتحة السورة مف الثناء عمى اهلل 

                                           

 . ٔ) ي اآلية( سورة الحةرٔ)
 .ٔٓٚ/٘تفسير أبي السعود)  ( ٕ)
 . ٘ٙ/ٕٛالتحرير والتنوير) ( ٖ)
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فيمػػا  -سػػبحانو -وحكمتػػو اإل ػػراج الععيػػب مػػا ىػػو إال آيػػة تػػدؿ عمػػى عزتػػو  فيػػذا
وال ي ػرج ةػيء فػي الوعػود ي أوليا ػو أعدا وي ونصػرةالقادر عمى سحؽ  يةاءي فيو

 عف منافذ عزتو وحكمتو. 
 -ليػػو إ ػػراج الععيػػب ليػػؤالء الييػػود ىػػذا اإل الكػػريـ يسػػند ولػػذلؾ نعػػد الػػنظـ

وذلؾ عمػى ديارىـي وحده دوف اعتداد بدور المسمميف حيف حاصروىـ في  -سبحانو
ي القصػػر تعريػػؼ الطػػرفيف المبالغػػةي وطريػػؽ ىػػذاسػػبيؿ القصػػر الحقيقػػي القػػا ـ عمػػى 

حيث ُعرِّؼ المسند إليو ب مير الغا ب )ىو(ي وعرؼ لفظ المسػند باالسػـ الموصػوؿ 
السػػبب الحقيقػػي وراء ىػػذا  –نو سػػبحا –)الػػذي(ي ووراء ىػػذا القصػػر إةػػعار بأنػػو 

اإل راجي وذلؾ بما قذفػو فػي قمػوبيـ مػف الرعػبي وفيػو داللػة أيً ػا) بأنػو كػاف وفػؽ 
رادتػو وحػدهي وأف قػوة إلييػة  ارقػة ال يسػتطيعيا غيػره  كانػت –سػبحانو  –مةػي تو واى

لػػػو أسػػػقطنا التعبيػػػر باسػػػـ الموصػػػوؿ وراء ىػػػذا اإل ػػػراجي وىػػػذه المعػػػاني ال نعػػػدىا 
أف تمػػؾ "وذلػػؾ ألف االسػػـ الموصػػوؿ ىنػػا يةػػير إلػػى  ىػػو أ ػػرج.. ) منػػا)الػػذي(ي وق

إنما فاعميا ىو اهللي ولو ي القصة البلفتة والتي عذبت أنظاركـ إلى محيط النظر فييا
حػػذفت الموصػػوؿ فػػي ذلػػؾي ونقمػػت العممػػة مػػف و ػػعيا أي كونيػػا صػػمة ليػػا ىػػذه 

 . (ٔ)" ا فحسب لذىب المعنىال صوصية إلى أف تكوف  برً 
ىؤالء الييود بوصفيف دقيقيف )كفروا مف أىؿ الكتػاب(  -سبحانو -د وصؼ وق

وفي ىذا تةني  عمييـي ومذمة بالغة ليػـ  حيػث عمعػوا بػيف رذيمتػي الكفػري ورذيمػة 
كػػونيـ مػػف أىػػؿ الكتػػاب مػػ  عػػدـ عمميػػـ بمػػا عػػاء فػػي ىػػذا الكتػػاب مػػف اإليمػػاف بػػو 

(ي حيػػث أ بػػرىـ بصػػدقوي وأنػػو النبػػي ال ػػاتـ الػػذي عػػاء)  مصػػدقا لنبػػييـ موسػػى
( .) 

                                           

ي ٖ٘ٓد / محمد محمد أبو موسػى) ي  دراسة تحميمية لمسا ؿ عمـ المعاني  صا ص التراكيب( ٔ)
 ـ. ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔ يمكتبة وىبةي ط  امسة
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وفػػي وصػػفيـ بكػػونيـ )مػػف أىػػؿ الكتػػاب( فػػي ىػػذا السػػياؽ تعػػريض بحمقيػػـ 
وعيػالتيـ  إذ لػو انصػػاعوا لمػا عػػاء فػي ىػػذا الكتػاب وأذعنػػوا لػوي لمػػا دفعيػـ كبػػرىـ 

 وغرورىـ إلى العناد ومعابية الدعوةي وبذؿ كؿ السبؿ في النيؿ منيا. 
الواقػ  حػاال مػف )الػذيف كفػروا( فيػو تحديػد  كما أف ىذا القيد )مف أىػؿ الكتػاب(

دقيؽ لممعنىي وتحرير لممرادي واحتراس بمي  " لػ بل يظػف أف المػراد بػػ )الػذيف كفػروا( 
 . (ٔ)المةركوف بمكةي أو بقية المةركيف بالمدينة " 

وقولػػو) )مػػف ديػػارىـ( متعمػػؽ بػػػ )أ ػػرج( وىػػو قيػػد يةػػعر بػػاقتبلع عػػذورىـ مػػف 
م  في داللتيػا أنيػا محػؿ النةػأةي والبقػاءي واالسػتقراري يقػوؿ المدينة  ألف الديار يم

تسّمى البمدة داراي والّصق  داراي والّدنيا كما ىي داراي والػّدار الػّدنياي والػّدار الراغب) " 
 . (ٕ)" اآل رةي إةارة إلى المقّريف في الّنةأة األولىي والّنةأة األ رى

ي والمذلػةي واليػوافي وىػذه المعػاني كما أف اإل راج مف الديار فيو معاني ال ػزي
 ڱ} )-تعػالى -تصاحب لفظ ) الديار( في أغمب مقاماتيا في القرآف الكػريـي قػاؿ 

وفػػػػػي مقػػػػػاـ الةػػػػػعور  .(3){ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

{ڃ چ چ چ  }باالست ػػػػػعاؼ عمػػػػػى لسػػػػػاف أىػػػػػؿ الحػػػػػؽ
(4)

 –وقولػػػػػو ، 

ولذلؾ نعد تمؾ المغايرة المفظية  ،(5){ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ} )-سبحانو

                                           

 . ٘ٙ/ٕٛالتحرير والتنوير)  (ٔ)
 . ٓٚٔالمفردات ) ( ٕ)
 . ٖٕٗ) ي اآلية( سورة البقرةٖ)
 ٕٙٗ)ي اآليةسورة البقرة (ٗ)
 . ٓٗ) ي اآلية( سورة الحج٘)
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( بالنصػرة والتأييػد مف التعبير باإل راج مف)البيت( في مقاـ االمتناف عمػى النبػي )
 . (2){گ ک ک ک ک ڑ} عؿ ةأنو –في حادث اليعرةي فقاؿ 

 ٻ} )-تعالى -" تتعمؽ بأ رجي وىي البلـ في قولو  {ڻڻ ڻ}:والبلـ في قولو

د أوؿ وقولػػػؾ) ع تػػػو لوقػػػت كػػػذاي والمعنػػػى) أ ػػػرج الػػػذيف كفػػػروا عنػػػ، (1){ ٻ ٻ
ومعنػػى أّوؿ الحةػػر) أف ىػػذا أّوؿ حةػػرىـ إلػػى الةػػأـي وكػػانوا مػػف سػػبط لػػـ الحةػػري 

يصبيـ عبلء قطي وىـ أّوؿ مف أ رج مف أىؿ الكتاب مػف عزيػرة العػرب إلػى الةػاـ. 
  .(ٖ)" إياىـ مف  يبر إلى الةاـ (عمر)أو ىذا أّوؿ حةرىـي وآ ر حةرىـ) إعبلء 

يكػوف المػراد بالحةػر ىنػا " حةػر يػـو وقد دف  الةػيد الطػاىر بػف عاةػور أف 
القيامػػة  إذ ال مناسػػبة لػػو ىنػػا وال يبل ػػـ ذكػػر لفػػظ )أوؿ(  ألف أوؿ كػػؿ ةػػيء إنمػػا 

 . (ٗ)يكوف متحد النوع م  ما أ يؼ ىو إليو " 
وفػػي تقييػػد ىػػذا اإل ػػراج بأنػػو أوؿ الحةػػر) " إيػػذاف بػػأف حةػػرىـ يتعاقػػب حتػػى 

( قبؿ وفاتوي إذ قاؿ ال يبقى النبي ) يكمؿ إ راج عمي  الييودي وذلؾ ما أوصى بو
ديناف في عزيرة العربي وقػد أنفػذه عمػر بػف ال طػاب حػيف أعمػى الييػود مػف عميػ  
          بػػػػػبلد العػػػػػربي وقيػػػػػؿ) وصػػػػػؼ الحةػػػػػر بػػػػػاألوؿ ألنػػػػػو أوؿ عػػػػػبلء أصػػػػػاب بنػػػػػي 

 . (٘)الن ير" 
ي وسػمي ىػذا اإلعػبلء  وعمى ىػذا فػأؿ فػي )الحةػر( لمعيػد الػذىني  ألنػو معمػـو
حةرًا  " ألنو أةبو بالحةر الموعود يـو القيامة  حيث وق  عػف قيػر ولػـ يقػ  عػف 

                                           

 . ٘) ي اآلية( سورة األنفاؿٔ)
 . ٕٗ) ي اآلية( سورة الفعرٕ)
 (. ٜٜٗ /ٗتفسير الزم ةري = الكةاؼ عف حقا ؽ غوامض التنزيؿ ) (ٖ)
 .ٛٙ/ٕٛالتحرير والتنوير ) ( ٗ)
 .ٜٙ/ٕٛالتحرير والتنوير )  (٘)
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رغبة مػنيـ... ثػـ إنػو كػاف إعػبلء عامػا لػـ يػدع أحػًدا مػنيـ كمػا لػـ يػدع حةػر يػـو 
القيامة أحًدا ممػف فػي القبػور... ثػـ إنػو مػف عيػة ثالثػة كػاف عماعًيػا فورًيػا ولػيس 

كممػة ذاتيػا فييػا معػاني القيػر والقسػري يقػوؿ ي وال(ٔ)عماعة عماعةي وزمًنػا زمًنػا " 
زعػػػػاعيـ عنػػػػو إلػػػػى الحػػػػرب  الراغػػػػب) " الحةػػػػػر) إ ػػػػراج العماعػػػػة عػػػػف مقػػػػرىـ واى

 . (ٕ)ونحوىا"
اإل راج لنفسو دوف اعتداد بما كاف مف دور المػؤمنيف  –سبحانو  –ولما أسند 

مػا نعػتيـ في إ راج ىؤالء الييود أكد ذلؾ بعممة)" ما ظننتـ أف ي رعوا وظنوا أنيػـ 
حصونيـ مف اهلل "ي ولذا عاءت مفصولة عف سابقتيا لكماؿ االتصاؿي وفػي التعبيػر 

( عمييـ بال طاب المباةػر عمػى المػؤمنيف مزيػد بيا وما فييا مف إقباؿ مف اهلل )
عبلء لقدرىـ عند اهلل)  (. امتناف عمييـي وفيو إعبلؿ لنفوسيـي واى

ا( كاةػفا عػف حػاؿ الفػريقيف فػي وقد عػاء طبػاؽ السػمب بػيف) )مػا ظننػتـ وظنػو 
عدـ توق  أحد منيما ليذا ال روجي بؿ واستبعاده تماًمػاي والتعبيػر بفعػؿ )الظػف( فػي 
عانػػب كػػبل الفػػريقيف يكةػػؼ عػػف  ػػوالج النفػػوسي والمبلبسػػات النفسػػية والةػػعورية 

اسػـ لمػا التي كانػت تعتػري كػبل منيمػاي وتتمػبس بيمػاي فػالظف كمػا يقػوؿ الراغػب) " 
مػػارةي ومتػػى قويػػت أّدت إلػػى العمػػـي ومتػػى  ػػعفت عػػّدا لػػـ يتعػػاوز حػػّد يحصػػؿ عػػف أ

تصّور القوّي استعمؿ معػو )أّف( المةػّددةي و)أف( معو الّتوّىـي ومتى قوي أو تصّور 
 . (ٖ)" الم ّففة منيا

                                           

ي الناةػر) دار الفكػر العربػيي ٚٗٛ/ٗٔالتفسير القرآنػي لمقػرآفي عبػد الكػريـ يػونس ال طيػب)  (ٔ)
 القاىرة. 

 .ٕٚٔالمفردات )  (ٕ)
 .ٕٖٓ)  مفرداتال (ٖ)
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ونفي مظنة ال روج لبني الن ير مف عانب المػؤمنيف " لةػدة بأسػيـ ومنعػتيـ 
 . (ٔ)دتيـ " ووثاقة حصونيـي وكثرة عددىـ وع

والمتأمؿ في النظـ يعد أنو لـ يصرح بسبب نفي الظف في عانب المؤمنيفي بؿ 
اقتصر عمى نفي ظنيـ في ال روج فحسبي وفي عانب الييود لـ يصرح بنفي مظنة 
ال لقيؿ) وظنوا أنيـ لف ي رعػواي بػؿ ذكػر الػنظـ دليػؿ ذلػؾ عنػدىـ  وذلػؾ  ال روجي واى

ـ واعتقػػادىـ البػػال  فػػي قػػوة سػػببيتياي والتػػي لةػػدة اعتػػدادىـ بقػػوة ومنعػػة حصػػوني
يستبعد معيا تماًما عمميػة ال ػروج منيػاي وقػد عػاء الػنظـ الكػريـ معبػرًاي وفػي غايػة 
الدقػػػة عمػػػا ي ػػػتمج نفوسػػػيـ تعػػػاه تمػػػؾ الحصػػػوفي فمػػػـ يكػػػف) وظنػػػوا أف حصػػػونيـ 
تمػػػػنعيـي أو مػػػػانعتيـي وقػػػػد أةػػػػار الةػػػػيد الزم ةػػػػري بحسػػػػو الببلغػػػػي الرا ػػػػ ي 

فػػ ف تو الدقيقػػة إلػػى المفتػػة الببلغيػػة وراء تمػػؾ المغػػايرة األسػػموبية فقػػاؿ) " واسػػتنباطا
فػػرؽ بػػيف قولػػؾ) وظنػػوا أف حصػػونيـ تمػػنعيـ أو مػػا نعػػتيـي وبػػيف الػػنظـ  أيقمػػت) 

دليػػػؿ عمػػػى فػػػرط وثػػػوقيـ  المبتػػػدأالػػذي عػػػاء عميػػػو  قمػػػت) فػػػي تقػػػديـ ال بػػر عمػػػى 
سػناد العممػة إليػوبحصانتيا ومنعيا إياىـي وفي تصػيير  ػميرىـ اسػما ألف  دليػؿ  واى

أو  يض ليػـعمى اعتقادىـ في أنفسيـ أنيـ في عزة ومنعة ال يبالى معيا بأحد يتعرَ 
 . (ٕ)" يطم  في معازتيـي وليس ذلؾ في قولؾ) وظنوا أّف حصونيـ تمنعيـ

أ ػػؼ إلػػى ذلػػؾ) ىػػذا التنػػاغـ بػػيف العػػرس الصػػوتي المنبعػػث وراء الحػػروؼ 
دغػاـ المثمػيف فػي )أنيػـ مػانعتيـ( والكممات الذي تعَسد في ةدة  النوف في )أَف(ي واى

وبيف ما ي تمج نفوسيـ مف ةدة االعتداد بقوة تمػؾ الحصػوف واعتقػادىـ البػال  فػي 
 منعتيا. 

                                           

 (.ٖ٘ٙ/ٗ)تفسير الزم ةري = الكةاؼ عف حقا ؽ غوامض التنزيؿ)  (ٔ)
ي وينظػػػر) التحريػػػر والتنػػػوير  ٕ٘ٓٚ(ي وينظػػػر ) تفسػػػير أبػػػي السػػػعود ) /ٖٙٙ/ٗ)) السػػػابؽ (ٕ)

 .  ٓٚي ٜٙ/ٕٛ)
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          واقػػػرأ بنفسػػػؾ العممػػػة القرآنيػػػة وكررىػػػا عمػػػى لسػػػانؾي ثػػػـ اقػػػرأ العممػػػة األ ػػػرى 
فػػػرؽ عيػػػًداي ممػػػا يععمػػػؾ ) وظنػػػوا أف حصػػػونيـ تمػػػنعيـ أو مػػػانعتيـ ( سػػػتدرؾ ال

تستةعر بػوف مػا بػيف التعبيػريف  ومػا ذلػؾ إال " ألف األصػوات تابعػة لممعػاني فمتػى 
 . (ٔ)قويت قويتي ومتى  عفت  عفت " 

وقػػد فطػػف عمماؤنػػا القػػدامى إلػػى طبيعػػة العبلقػػة القا مػػة بػػيف اإليقػػاع الصػػوتي 
فأمػا مقابمػة  ي بقولػو) "لمكممة وأثره الدالليي وقد أكد تمؾ العبلقة منذ القػدـ ابػف عنػ

ونيػػج متم ػػب عنػػد ي فبػػاب عظػػيـ واسػػ ي األلفػػاظ بمػػا يةػػاكؿ أصػػواتيا مػػف األحػػداث
. وذلػؾ أنيػـ كثيػرًا مػا يععمػوف أصػوات الحػروؼ عمػى سػمت األحػداث  عارفيو مأمـو

وذلػؾ أكثػر ممػا نقػدرهي وأ ػعاؼ ي فيعدلونيا بيا ويحتذونيا عميياي المعَبر بيا عنيا
 . (ٕ)"  ما نستةعره

وىذا يؤكد أف " لئليقاع الصوتي المؤثر دالالت ببلغية ال تقؿ فػي أىميتيػا عػف 
داللة األلفاظي وتزيد أىمية اإليقاع الصوتي إذا تطابقت دالالتيػا مػ  دالالت األلفػاظ 

 . (ٖ)أْو َوسعتيا " 
كما يمحظ ىذا التغاير في بناء العممة المعبػرة عػف حػاؿ كػؿ فريػؽي ففػي عانػب 

التعبير بالمصدر المؤوؿ مف أف والفعؿ )أف ي رعوا( ليمتد نفي الظف  المؤمنيف عاء
إلى زمف المستقبؿي مما يكةؼ عف اعتقاد المسمميف في اسػتبعاد  ػروعيـ فػي أي 

                                           

ي المعمػػس األعمػػى لمةػػ وف  ٕٓٔ/ٕالمحتسػػب فػػي تبيػػيف وعػػوه ةػػواذ القػػراءات البػػف عنػػي )  (ٔ)
 ـ . ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔي  ٔاإلسبلمية ي ط

  ة المصرية العامة لمكتابي الطبعة) الرابعة.(ي الييٜ٘ٔ/ ٕال صا صي البف عني) ) (ٕ)
ي معمػػػة  ٕٙٚروافػػػد الببلغػػػة )بحػػػث فػػػي أصػػػوؿ التفكيػػػر الببلغػػػي ( ي د/ سػػػمير إسػػػتيتيو ) ( ٖ)

سػػبتمبر  -ىػػػ  ٕٕٗٔي رعػػب  ٙعبلمػػات فػػي النقػػد ي النػػادي األدبػػي الثقػػافي بعػػدة ي عػػدد 
 ـ . ٕٔٓٓ
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 (2){ھ ھ} زمػفي بينمػا عػاء التعبيػر بالعممػة االسػمية فػي عانػب الييػود)

زمػفي وسػتظؿ والتي تةعر بثبات قوة حصػونيـي وأنيػا لػف يعترييػا ال ػعؼ فػي أي 
عقبة كؤوًدا في وعو مف يحاوؿ اقتحامياي تمؾ المعاني مػف عطػاء التعبيػر بالعممػة 
االسػػمية الدالػػة عمػػى معػػاني الثبػػوت والػػدواـ واالسػػتمراريةي ومعمػػـو أف التعبيػػر بيػػا 

  وألف و ػ  (ٕ)ر ػا معػرد ال بػػأقوى وآكد مف التعبير بالعممة الفعميػةي إذ يقصػد بيػ
إفػػادة الثبػػوت واالسػػتقراري وو ػػ  العممػػة الفعميػػة عمػػى إفػػادة  العممػػة االسػػمية عمػػى

التعدد ععؿ العممة االسػمية تػدؿ عمػى معنػى أْوَفػى ممػا تػدؿ عميػو العممػة الفعميػةي 
وععميا تفيد تأكيد المعنىي ولذلؾ كاف تأثير العممة االسمية أقوى مػف تػأثير العممػة 

 . (ٖ)الفعمية في بعض المقامات 
و حيػػاف إلػػى لفتػػة أسػػموبية أ ػػرى فػػي الفػػرؽ بػػيف الظنػػيف وقػػد أةػػار الةػػيد أبػػ

اقت اىا حاؿ كبل الفريقيف فقاؿ) " ولمػا كػاف ظػف المػؤمنيف منفيػا ىنػا أعػري معػرى 
لمفعػػؿي كمػػا يتسػػمط الرعػػاء والطمػػ .  نفػي الرعػػاء والطمػػ ي فتسػػمط عمػػى أف الناصػػبة

لمةػددةي وىػي ولما كاف ظف الييود قويا عدا يكػاد أف يمحػؽ بػالعمـ تسػمط عمػى أف ا
 . (ٗ)" وأيقنت يوتحققت يالتي يصحبيا غالبا فعؿ التحقيؽي كعممت

وقولو) )مف اهلل( قيػد يفيػد المبالغػة القويػة فػي ةػدة وثػوؽ نفوسػيـ مػف منعػة 
تمؾ الحصوف  لةدتيا واعتقادىـ أنو ال توعد قوة ميما كانت ُتْسػِقط منعتيػاي ووراء 

                                           

 . ٕ) ي اآلية( سورة الحةرٔ)
ح فػػػي ةػػػرح تم ػػػيص المفتػػػاح ) ػػػمف ةػػػروح التم ػػػيص( البػػػف يعقػػػوب ينظػػر) مواىػػػب الفتػػػا (ٕ)

 بدوف.  –لبناف  –بيروت  –ي دار الكتب العممية ٕٕٓ/ٔالمغربي) 
ي ت) د. عبػد  ٛ٘ينظر) الببلغة العالية ) عمـ المعاني ( ي لمةيد / عبد المتعاؿ الصعيدي ) ( ٖ)

 ـ . ٜٜٔٔ -ىػ  ٔٔٗٔي ٕي ط )  بالقادر حسيف ي مكتبة اآلدا
 (. ٖٛٔ/ ٓٔ( البحر المحيط في التفسير )ٗ)
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ماقة  إذ تناسوا أف ىناؾ قوة  فيػة تععػز ىذا القيد أي ا تعييؿ ليـ ورمى ليـ بالح
رادتيا مف حيث ال يتوق  أحد مف البةر  ولػذا  بعوارىا كؿ القوىي تتد ؿ بمةي تيا واى

  .(2){﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے}: -سبحانو -أتب  ظنيـ السير بقولو 

ويرى الةيد الطاىر بف عاةػور أف العممػة " تمثيػؿي مثػؿ ةػأف اهلل حػيف يسػر 
ف صػػمموا عمػػى الػػدفاعي وكػػانوا أىػػؿ عػػدد وعػػدة ولػػـ يطػػؿ أسػػباب استسػػبلميـ بعػػد أ

حصارىـ بحاؿ مف أ ػذ حػذره مػف عػدوه وأحكػـ حراسػتو مػف عياتػو فأتػاه عػدوه مػف 
 . (ٕ)عية لـ يكف أقاـ حراسة فييا " 

ووا   مما ذكر أنو يقصد بيذا التمثيػؿ االسػتعارة التمثيميػةي ولكػف الغريػب أف 
 ڃ ڃ} )-تعالى -التمثيؿ في قولو يقوؿ عقب ذلؾ مباةرة) " وىذا يةبو 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

"وىذا مػف ال مػط البػيِّف بػيف االسػتعارة التمثيميػة والتةػبيو التمثيمػي عنػد ، (3){ڎ
 الةيد الطاىر. 

والتعبيػر بالفػػاء العاطفػة فػػي )فأتػػاىـ( بممحتيػا ال اطفػػةي ومػػا فييػا مػػف تعقيػػب 
يكػف فػي حسػبانيـي وبمػا لػـ يكػف متوقًعػا وترتيب يكةؼ عف ةدة مباغتتيـ بما لػـ 

أبًداي وقد ناسب ذلؾ التعبير بفعؿ اإلتياف الذي يةػعر بسػيولة ىػذا اإلتيػاف بالنسػبة 
وأف قػػدر اهلل فػػييـ وتيي ػػة أسػػباب  ػػروعيـ مػػف المدينػػة لػػـ يكػػف  -سػػبحانو -إليػػو 

 . -سبحانو  –ةيً ا أماـ قدرتو 

                                           

 . ٕ) ي اآلية( سورة الحةرٔ)
 .ٓٚ/ٕٛالتحرير والتنوير ) ( ٕ)
 . ٜٖ) ي رقـ سورة النورالسابؽ نفسو ي واآلية مف  (ٖ)
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ف حيػث لػـ يحتسػبوا عمػى " قتػؿ وقد قصر الةيد أبػو السػعود إتيػاف اهلل ليػـ مػ
ر يسيـ كعب بػف األةػرؼي ف نػو ممػا أ ػعؼ قػوتيـي وفػؿ ةػوكتيـي وسػمب قمػوبيـ 

 . (ٔ)األمف والطمأنينة " 
وأرى أف ُيحَمػػَؿ المعنػػى عمػػى مػػا ىػػو أعػػـ مػػف ذلػػؾي فقتػػُؿ ر يسػػيـ كعػػب بػػف 
ف كػػاف لػػو التػػأثير النفسػػي القػػوي عمػػى ييػػود بنػػي الن ػػيري إال أف ىػػذا  األةػػرؼ واى

ولػذا  ،(1){﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے} لحادث ال يمثؿ ةي ا أماـ العبػارة القرآنيػةا
أرى أنيا) كنايػة عػف  ػذالف اهلل ليػـي وتحقػؽ اليزيمػة بيػـ مػف عيػة غيػر متوقعػة 
ليـي فالسياؽ يةير إلى استبعاد القـو ليزيمتيـ أو التنكيؿ بيـ لةدة اعتقػادىـ فػي 

آ ر لـ ي طر عمى باليـي وىو  حصونيـ المةيدة المنيعةي ولكنيا عاءت مف طريؽ
أمر معنوي تمَثؿ في إلقاء الرعب في قموبيـي والرعب عند مف عند اهللي وسػبب مػف 

ُنِصررُتُ  اِرلْتُبررِ  ))(ي حيػػث قػػاؿ) أسػػباب النصػػر التػػي ا ػػتص بيػػا رسػػوؿ اهلل )

 ((َمِسيَتَة َشُهت  
(3)

وىذا ىو الػذي لػـ يحتسػبوهي ولػـ يكػف يطػرأ عمػى عقػوليـ أبػًدا   ،
ولذا عاء التعبير بصيغة االفتعاؿ فػي الفعػؿ )احتسػبوا(  داللػة عمػى أف ىػذا اإلتيػاف 

زيػادة بتمؾ الصورة التي ألحقػت بيػـ اليزيمػة لػـ تكػف عمػى بػاليـ أبػًدا  وذلػؾ ألف " 
فػػي االفتعػػاؿ مػػف معانييػػا زيػػادة التسػػبب فػػي حصػػوؿ األمػػري فالحسػػباف يطمػػؽ التػػاء 

 طمػػؽ إال عمػػى مػػا فػػي حصػػولو مػػف تكمػػؼعمػػى كػػؿ حسػػبافي أمػػا االحتسػػاب فػػبل ي
 ر بصيغة االفتعاؿ في ىذا السػياؽ )عف سر التعبي )ي يقوؿ الةيد الطاىر (ٗ)"وعيد

                                           

 .ٕٓٚ/٘تفسير أبي السعود )  (ٔ)
 . ٕ) ي اآلية( سورة الحةرٕ)
ت لػػػي األرض مسػػعدا وطيػػػوراي ععمػػ صػػحي  الب ػػاري أبػػػواب المسػػاعدي بػػػاب قػػوؿ النبػػػي  (ٖ)

 (ٕٚٗح)
   =ٜٖ٘ٚ/ٛلناظر العيش) « تمييد القواعد بةرح تسييؿ الفوا د»( ةرح التسييؿ المسمى ٗ)
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مبالغة في الحسبافي أي ) الظفي أي مف مكاف لـ يظنوه  ألنيػـ قصػروا اسػتعدادىـ 
 . (ٔ)قوتيـ "  عمى التحصف والمنعةي ولـ يعمموا أف قوة اهلل فوؽ

بصػيغة )الحسػباف( دقػة بيانيػة تتناسػب مػ  المعنػىي وتكةػؼ  كما كػاف التعبيػر
) فيقاؿ يي وىذا ال نعده في التعبير بالظفاألمر لـ يكف ي طر بباليـ أبًدا عف أف ىذا

فآتػػاىـ اهلل مػػف حيػػث لػػـ يظنػػوا ي يقػػوؿ الراغػػب فػػي الفػػرؽ بػػيف الظػػف والحسػػباف)" 
بالػو فيحسػبو ويعقػد والحسباف أف يحكـ ألحد النقي ػيف مػف غيػر أف ي طػر اآل ػر ب

عميو األصب ي ويكوف بعرض أف يعتريو فيو ةؾ ي ويقارب ذلؾ الظفي لكف الظف أف 
 .(ٕ)ي طر النقي يف ببالو فيغمب أحدىما عمى اآل ر " 

والتعبير باسـ العبللة )اهلل( الذي ىػو مػف و ػ  الظػاىر مو ػ  الم ػمر ممػا 
وسػمطانوي وةػدة بطةػو بقوتػو  -عػؿ عبللػو-يتناغـ م  ذلػؾ المعنػىي وكػأف الحػؽ 

وانتقامػو أتػاىـ إتيانػا مباةػراي ويػزداد ىػوؿ مػا نػزؿ بيػـ بعممػة العطػؼ )وقػذؼ فػػي 
قمػػػوبيـ الرعػػػب( وقػػػد عطفػػػت ىػػػذه العممػػػة عمػػػى سػػػابقتيا لمتوسػػػط بػػػيف الكمػػػاليفي 
واتفاقيما في ال برية لفظا ومعنىي والتعبير بيا فيو لوف مػف اإلطنػابي وىػو عطػؼ 

اهلل إيػػاىـ مػػف حيػػث لػػـ يحتسػػبوا فػػي ذاتػػو رعػػب بػػال ي  ال ػػاص عمػػى العػػاـي ف تيػػاف
وىوؿ مفزعي وتيديد ال يدرؾ كنيوي فعاء عطؼ عممة )وقػذؼ فػي قمػوبيـ الرعػب(ي 
وكػػأف الرعػػب عػػاءىـ مػػرتيفي وت صػػيُص تمػػؾ بالػػذكر بعػػد العػػاـ   الةػػتماليا عمػػى 

اي وكػاف الحالة الععيبة مػف االنتقػاـ واليػبلؾ النفسػي الػذي لػـ يكػف يطػرأ ببػاليـ أبػدً 
 أساس ىبلكيـ. 

                                                                                                           

دراسة وتحقيؽ) أ. د. عمي محمد فا ر وآ روفي الناةر) دار السبلـ لمطباعػة والنةػر والتوزيػ  = 
 .ىػ ٕٛٗٔمصر العربيةي الطبعة) األولىي  عميورية-والترعمةي القاىرة 

 .ٓٚ/ٕٛالتحرير والتنوير )( ٔ)
 . ٕ٘ٔالمفردات )  ( ٕ)
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ف قيؿ) لماذا لػـ يكػف قػذؼ الرعػب فػي قمػوبيـ مترتًبػا عمػى مػا قبمػو بالفػاءي  واى
فيقػػاؿ) فأتػػاىـ اهلل... فقػػذؼ فػػي قمػػوبيـ... قمػػُت) لَمػػا كانػػت الػػواو لمطمػػؽ العمػػ ي 
ويحتمؿ أف يكوف المعطوؼ والمعطوؼ عميو معياي بناء عمػى ىػذا المعنػى قػد حػدثا 

ت معطيػات السػياؽ ُتَرةِّػُ  حػدوث الفعمػيف )اإلتيػاف والقػذؼ( فػي في زمف واحد وكان
زمػػف واحػػدي كػػاف ذلػػؾ أدؿ عمػػى ةػػدة مػػا نػػزؿ بيػػـ  لمػػا تػػؤذف بػػو الػػواو مػػف حػػدوث 
الفعميف معاي ولو عاء النظـ بالفاء فقيؿ) فقذؼ... لكاف القذؼ مترتبا عمى اإلتيافي 

 وىذا المعنى ال يعطي عطاء الواو العاطفة. 
مبالغػػة وا ػػحة فػػي إيثػػار الػػنظـ الكػػريـ التعبيػػر بمفػػظ )قػػذؼ(ي وأصػػؿ وتتعمػػى ال

عػد فيػو قيػؿ) منػزؿ َقػَذٌؼ وَقػِذيٌؼي وبمػدة َقػُذوٌؼ) الّرمػي البعيػدي والعتبػار البُ القذؼ) 
والتقػػاذؼ) الترامػػيي وقذفػػو بػػو) أصػػابوي وقػػذؼ المحصػػنة) سػػببياي والقػػذؼ  بعيػػدةي

           عمػػػ ) ىػػػو الػػػذي يرمػػػي بػػػو الةػػػيء بالحعػػػارة) الرمػػػي بيػػػاي والقذافػػػة والقػػػَذاؼي 
 . (ٔ)فيبعد 

وقػػد اسػػتعير فػػي اآليػػة لحصػػوؿ الرعػػب )فػػي قمػػوبيـ( عمػػى سػػبيؿ االسػػتعارة 
 التبعية بعام ) تمكف الةيء واستقراره في كؿ.  ةالتصريحي

والتصوير باالستعارة ىنا لو داللتػو التػي ال يعطييػا التعبيػر الصػري  لمػا يةػعر 
فػي قمػوبيـ بقػوة وةػدة ودفعػة واحػدةي دوف أف يتسػَمؿ إلييػا  بو مػف حصػوؿ الرعػب

ةػػػيً ا فةػػػيً اي وىػػػذا يػػػؤذف بػػػأف قمػػػوبيـ كانػػػت قبػػػؿ ذلػػػؾ يػػػدا ميا الةػػػعور بػػػاألمف 
والطمأنينةي وىذا يتناغـ م  قوة اعتدادىـ بمنعة حصونيـي كما كةػؼ عنػو التعبيػر 

 القرآني. 
وطف األحاسػػيس مػػف وا تيػػر )فػػي قمػػوبيـ(  ألف القمػػوب معمػػ  المةػػاعري ومػػ

ال وؼي واليم ي والقمؽي والحيرةي والترددي وىذا يدؿ عمى أنو ىبلؾ نفسيي وىذا ىو 
                                           

 (ي وينظر) لساف العربي البف منظور ) )قذؼ(. ٜٖٛ( ينظر) المفردات في غريب القرآف )ص) ٔ)
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الػذي لػـ يحتسػبوه أبػػًداي والتعبيػر بحػرؼ الظرفيػة )فػػي( يةػعر بتمكنػو واسػتقراره فػػي 
 قموبيـ ي وأنو دا ؿ سويدا يا وتعَسد فييا. 

الغايػة القصػوىي وكػأف الػذي وتعريؼ )الرعب( بػ )أؿ( يةير إلى كمالو وبموغػو 
ألقي في قموبيـ الرعب كمو بعممتوي والكممة بوقعيا وعرسيا الصوتيي وما فييا مف 
رعدة حرؼ الراء وتكرارىا و روج العيف مف أقصى الحمػؽي وقمقمػة البػاء وانفعاريتيػا 

 .  كؿ ىذا ينطؽ باليم  والفزع وةدة ال وؼ التي تمكنت مف قموب القـو
 يىاسَاث وفزوق: 

ىذا والناظر في البياف القرآني يعد أف عممػة )وقػذؼ فػي قمػوبيـ الرعب(عػاءت 
مرتيفي وكبلىما في ةأف الييودي مرة في اآلية محؿ الدراسة في ةأف بني الن ػيري 

 ڑ ژ}: -تعػالى  –وأ رى في سورة األحزاب فػي ةػأف بنػي قريظػة فػي قولػو 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

د أف لفظ )الرعػب( معرفػا ورد فػي كتػاب كما أف الناظر يع (2){ڱ ڱ ڳ
ف فػػي يفػي ةػػأف الييػود فػػي المػوطنيف السػػابقيفي ومػرت يف( أربػ  مػراتي مػػرتاهلل)

 فػي ةػأف مةػركي غػزوة بػدر -تعػالى -ةأف مةركي مكة والموطف األوؿ في قولو 

 ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}

 ٹ ٹ ٹ}والموطف الثاني في ةأف مةركي غزوة أحد  ي(1){ڳ ڳ

  .(3){ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

                                           

 . ٕٙ) ي اآلية( سورة األحزابٔ)
 . ٕٔ) ي اآلية( سورة األنفاؿٕ)
 . ٔ٘ٔ) ي اآلية( سورة آؿ عمرافٖ)
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) لمػاذا آثػر الػنظـ التعبيػر بقػذؼ الرعػب فػي القمػوب فػي وهرا يدعو إىل التساؤل  
 ةأف الييودي بينما يؤثر النظـ التعبير ب لقاء الرعب في ةأف مةركي قريش  

إف التعبير بالقذؼ كاف مبل ما لسياقو في كػبل المػوطنيف   – واهلل أعلم -: أقو  
لػـ يواعيػوا المسػمميف بالقتػاؿي بػؿ تحَصػُنوا فػي حصػونيـ  ألف الييود فػي المػوقفيف

معتديف بقوتياي معتقديف أنيا تدف  عنيـ اليزيمةي فكػاف سػبلح الرعػب ىػو السػبلح 
الوحيد في إلحػاؽ اليزيمػة بيػـي فكػاف مػف المناسػب لػو أف ُيْقػَذؼ فػي قمػوبيـ بقػوة 

يزيمػة النفسػية وةدةي بحيث يتمكف مػف قمػوبيـ ويتعسػد فػي سػويدا ياي فتتحقػؽ ال
 قبؿ اليزيمة الفعمية. 

أمػا فػي المػػوطنيف المػذيف واعػػو المسػمموف فييمػػا المةػركيف فػػي غػزوة بػػدر أو 
ـَ الصػراع عمػػى أرض المعركػةي وكانػػت المواعيػة الفعميػػة بالقتػػاؿي  غػزوة أحػػدي فقػد تػػ
وكاف المسمموف في غزوة بدر في موقؼ ال يتصور معو النصر أبداي كما بَيْنُت فػي 

قػاـ السػػابؽي كمػػا كػػاف حػػاليـ فػػي غػػزوة أحػد فػػي بػػدء المعركػػة ىػػو اليزيمػػة لػػوال الم
 لطؼ اهلل بيـي فاستعادوا ترتيب صفوفيـ حتى تحقؽ ليـ النصر. 

ولما كاف ىذا الحاؿ مػنيـ مػدعاًة إلد ػاؿ الععػب فػي نفوسػيـي حيػث أععبػتيـ 
قت ى المقاـ كثرتيـ في غزوة بدري وغرتيـ قوتيـ في بدء المعركة في غزوة أحدي ا

أف يعبر النظـ الكريـ عف و   الرعب فػي قمػوبيـي بمفػظ )اإللقػاء( الػذي ىػو أ ػؼ 
ةػارة بالغػة  مف )القذؼ(  تيويًنا مف ةأنيـي واست فاًفا بقػوتيـ التػي اغتػروا بيػاي واى

( في قموبيـ عدير ب لحاؽ اليزيمة بيـي وبيذا تت ػ  بأف رعًبا  فيًفا يمقيو اهلل )
 فظ لسياقو ومقامو. دقة ومناسبة كؿ ل
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) لماذا عاء التعبير بمفظ )الحصوف( في سػياؽ سػورة الحةػري بينمػا وسؤا  آخر
عػػػاء التعبيػػػر بمفػػػظ )صياصػػػييـ( فػػػي سػػػورة األحػػػزابي وىػػػي كمػػػا يقػػػوؿ الراغػػػب) " 

    (ٔ)حصونيـي وكؿ ما يتحصف بوي يقاؿ لو)صيصة("
تداد بحصونيـ ) إف حاؿ الييود مف بني الن ير في سورة الحةر ىو االعأقو 

العتقادىـ في قوتيا ومنعتياي وعدـ توق  اليزيمػة منيػا أبػًداي حتػى ظػف المسػمموف 
أنيػا  –أيً ػا  –أنيـ لػف ي رعػوا مػف المدينػة أبػًدا لقػوة حصػونيـي كمػا ظػف الييػود 

مانعتيـ مف اليزيمةي وىذا أدعى إلى التصري  والتعبير بمفظ )الحصوف( ذاتيا دوف 
أمػا فػي سػورة األحػزابي فالمقػاـ لػيس اعتػداد الييػود مػف بنػي المبالغة فػي معناىػاي 

ـُ رٍد عمػػى مػػا بػػدر مػػنيـ مػػف غػػدر و يانػػة تعػػاه  ـُ مقػػا قريظػػة بحصػػونيـي بػػؿ المقػػا
( والمسمميف في مناصرتيـ لممةركيف في غزوة األحزاب ونق يـ لمعيػد الرسوؿ )

ؿ ي )( في لحظات بالغة ال طػورة عمػى الػدعوة وكػاف النبػم  رسوؿ اهلل ) ( يعػوِّ
عمييـ في سد ثغرة المدينة مف ناحيتيـي ولكف كاف الغػدر مػنيـي وكػاف مػف الممكػف 
أف ُتستأصؿ ةأفة الدعوة في ذلؾ الحيفي ولذا كاف مػف المناسػب أف تكػوف العقوبػة 
أةد وأقوى مف عقوبة بني الن ػيري وىػذا مػا كػاف  حيػث لػـ تقتصػر عمػى  ػروعيـ 

 ڑ ڑ ژ}ؿ كانػت كمػا صػور القػرآفمف المدينة كحاؿ بني الن ػيري بػ

تعبيرًا بمفػظ )صياصػييـ( وكػأف إنػزاليـ لػـ يكػف  (1){گ ک ک ک ک
مف )الحصوف( ذاتيا بؿ مف عقرىا ودا مياي وكأف المعنى) أنزليـ مف قمب معاقميـ 
التػػي يحتمػػوف بيػػا دا ػػؿ الحصػػوفي ومػػف أمػػاكف أةػػد تحصػػيًناي وأماًنػػا مػػف عمػػـو 

ذالاًلي وتمكًنا بالًغا منيـ في عممية إنزاليـ مف حصونيـي يدؿ  الحصف ذاتو  تنكيبًل واى

                                           

 . ٜٕٗالمفردات )  ( ٔ)
 . ٕٙ) ي اآلية( سورة األحزابٕ)
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عمػػػى ذلػػػؾ أف المفظػػػة يممػػػ  فػػػي داللتيػػػا المغويػػػة معػػػاني الدقػػػة والقػػػوة والحػػػدةي 
فالصيصة) ةوكة الحا ؾ التي يسوى بيا السداة والمحمةي وصياصي البقر) قرونياي 

َر ِفْتَنػًة َتُكػوُف ِفػي َأنػو َذَكػوربما كانت تركب في الرماح مكاف األسنةي وفي التيذيب) 
َأقطػػار اأَلرض كَأنيػػا َصياِصػػي بقػػٍر َأي ُقروُنيػػاي واحػػدُتيا ِصيصػػةي ِبػػالَتْ ِفيِؼي ةػػَبو 
يَصة َأي ًا) الَوِتُد اَلِذي يْقَم  ِبِو الَتْمػري  اْلِفْتَنَة ِبَيا ِلِةَدِتَيا َوُصُعوَبِة اأَلمر ِفيَيا. والصِّ

ّنارُة اَلِتي ُيْغَزؿ ب  . (ٔ)يا وُيْنَسجوالصِّ
كػػؿ ىػػذا يععػػؿ المفظػػَة تنطػػؽ بمعػػاني الةػػدةي وقػػوة التنكيػػؿ التػػي نزلػػت ببنػػي 
قريظة  تناسًبا م  حعـ ال طر الذي كاف منيـ فػي تمػؾ الظػروؼ العصػيبةي كمػا أف 
المفظػػة بمػػا يت مميػػا مػػف مػػد وزيػػادة فػػي بنا يػػا المغػػويي يتناسػػب ويتنػػاغـ مػػ  ةػػدة 

صػرح بيػا الػنظـي وفػي فاصػمة اآليػة }فريًقػا تقتمػوف  العقوبة التي نزلػت بيػـي والتػي
 وتأسروف فريًقا{ بما تنطؽ بو مف بال  التنكيؿي وةدة العقاب. 

{﮽ ﮼ ﮻}وبػػالعودة إلػػى اآليػػة محػػؿ الدراسػػة تػػأتي عممػػة
(1)

والػػذي  
ليسدروا بما نقُ وا منيػا مػف "  )دف  ييود بني الن ير إلى ذلؾ كما يقوؿ المفسروف

أفػػواَه األزقػػِة ولػػ بل يبقػػى بعػػد عبل يػػـ مسػػاكُف لممسػػمميَف ولينقمُػػوا  ال ةػػِب والحعػػارةِ 
 . (ٖ)"  معيـ بعَض آالِتيا المرغوِب فييا مما يقبُؿ النقؿَ 

وىي كاةفة عف الدمار والفساد الذي أنزلوه ببيوتيـ قبؿ رحيميـي وتكةػؼ عػف 
فػػػي  طبيعػػػة الييػػػود ونفسػػػيتيـ المري ػػػة ورغبػػػتيـ فػػػي التػػػدمير واإلعثػػػاء بالفسػػػاد

ُبػػوف( دااًل عمػػى كػػؿ تمػػؾ المعػػانيي التػػي ال  األرضي وقػػد عػػاء التعبيػػر بالفعػػؿ )ُيَ رِّ

                                           

 ينظر) لساف العرب ) ) صيص(. ( ٔ)
 . ٕ) ي اآلية( سورة الحةرٕ)
 (ٕٕٙ/ ٛتفسير أبي السعود = إرةاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ) (ٖ)
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ي كمػا تت ػاعؼ (ٔ)نعدىا في )ييػدموف بيػوتيـ..(ي إذ اليػدـ معػرد )إسػقاط البنػاء( 
بػوف(  ي بمػا ُيْةػِعر بػو ت ػعيُؼ الفعػؿ مػف معػاني (ٕ)تمؾ المعاني بمراعاة قراءة )ُي رِّ

 الفعؿ. التكثير والمبالغة في 
ف  والمقصود مف تمػؾ العممػة الكريمػة) " التععيػب مػف ا ػتبلؿ أمػورىـ فػ نيـ واى

 . (ٖ) ربوا بيوتيـ با تيارىـ لكف داعي الت ريب قيري " 
يعػػػوز أف تكػػػوف مسػػػتأنفة كأنيػػػا تفسػػػير  )والعممػػػة الكريمػػػة قيػػػؿ فػػػي إعرابيػػػا

 . (ٗ)لمرعبي وأف تكوف حالية مف ال مير في قموبيـ 
حالية يكةؼ عف ةدة الفزع واليمػ  الػذي أصػابيـي فكػاف مػنيـ وحمميا عمى ال

ىػػذا التصػػرؼ الععيػػبي وىػػو ت ريػػب بيػػوتيـي وحمميػػا عمػػى االسػػت ناؼ فيػػو تسػػميط 
لم وء عمى ىذا العػزء مػف المعنػىي وأنػو داعيػة التأمػؿ واالعتبػار ي ومػف ىنػا عػدؿ 

 –يا )أ ػرج النظـ عف صياغة الما وية التي سار عمييا نسؽ بنػاء اآليػة منػذ بػد 
وقػذؼ( إلػى التعبيػر بالم ػارع  ألنػو الحػدث األىػـ الػذي  –فأتػاىـ  –ظنوا  –ظننتـ 

حدث منيـي بؿ ىو الفعؿ الوحيد ليـ الذي نَصت عميو اآليػةي وكػاف ىػذا داعًيػا إلػى 
بػػو فػػي صػػورة االسػػت ناؼي وىػػذا يتفػػؽ مػػ  مػػذىب العػػرب فػػي طبيعػػة بنػػاء  ءالمعػػي

ولػػو مزيػػد  يومثيػػر يفػػي الكػػبلـ مقطػػ  ثػػري وحػػي معػػانييـ " فمػػف عػػادتيـ إذا عػػاء
 . (٘)وقفوا عند ىذا المقط  وأةبعوهي وزادوه بياًنا "  يا تصاص بالمعنى

                                           

 . ٙٔ٘المفردات ) ( ٔ)
الكتب العممية  ( الناةر) دارٖٛ٘/ ٕةرح طيبة النةر لمنويري ) . ٖٙٙ/ٗينظر) الكةاؼ ) ( ٕ)

 ٕٗٗٔالطبعة) األولػىي ي تقديـ وتحقيؽ) الدكتور معدي محمد سرور سعد باسمـوي بيروت –
 ـ. ٖٕٓٓ -ىػ 

 . ٔٚ/ٕٛالتحرير والتنوير ) ( ٖ)
 . ٕٖ/ٓٔينظر) إعراب القرآف وبيانو ) ( ٗ)
 =)د. محمػد أبػو موسػى ةرح أحاديث مف صحي  الب اري ) دراسة في سػمت الكػبلـ األوؿ( ي( ٘)
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وي اؼ إلى ذلؾ عطاء الفعػؿ الم ػارع ىنػا مػا فيػو مػف استح ػار ىػذا الفعػؿ 
الععيػػب مػػنيـي ونقػػؿ ىػػذا الحػػدث مػػف غػػابر الػػزمف وو ػػعو أمػػاـ العػػيف فػػي عػػبلء 

رعػػة  لتسػػت مص منػػو النفػػوس العبػػرة والعظػػة التػػي دعػػت إلييػػا وو ػػوحي وقػػدرة با
فاصمة اآلية الكريمةي وتتبدى دقة النظـ القرآني في المغايرة بيف التعبير بػ )ي ربوف 
ديارىـ( إلى ما عاء عميو البياف القرآني في التعبير بمفظ )بيوتيـ(  ألف البيوت فييا 

كؿ ىذه المعػاني فقػدوىا عنػد ت ريبيػاي معاني السكينة والةعور باألمف والطمأنينة و 
وىذا أدعى إلى التععيب مف صنيعيـي وتتصػاعد معػاني التععيػب واالسػتنكار البػال  
مف صنيعيـ بمراعاة القيد )بأيدييـ( وىو حاؿ مف الفعؿ )ي ربوف( فت ريُب اإلنساف 
بيػػده ألىػػـ ةػػيء يممكػػوي وىػػو بيتػػو الػػذي يأويػػو ويطمػػ ف بػػو ىػػو غايػػة التععػػب 

نكاري وتتكاثؼ تمؾ المعاني وتبمُ  غايتيػا وتتعػاظـ حػيف ي ػرب اإلنسػاف بيتػو واالست
بيػػػد عػػػدوه الػػػذي يحاربػػػوي وىػػػذا مػػػا أبػػػاف عنػػػو الػػػنظـ القرآنػػػي بيػػػذا القيػػػد )وأيػػػدي 

مػا " فػ ف قمػت)  المؤمنيف( يقػوؿ الةػيد الزم ةػري كاةػفا عػف ببلغػة ىػذا التعبيػر)
ر ػػوىـ لػػذلؾ وكػػانوا السػػبب فيػػو المػػؤمنيف  قمػػت) لمػػا ع بأيػػديمعنػػى ت ػػريبيـ ليػػا 

ي وىػػذا يعنػػي أنيػػـ لمػػا تحصػػنوا بحصػػونيـ (ٔ)"  فكػػأنيـ أمػػروىـ بػػو وكمفػػوىـ إيػػاه
( حممػػوا المػػؤمنيف عمػػى وحػػاولوا عػػدـ ال ػػروج منيػػا نػػزواًل عمػػى حكػػـ رسػػوؿ اهلل )

 ت ريب ىذه الحصوف مف ال ارج ليد موا عمييـ. 
يؼ ليػػـي وتعظػػيـ إليمػػانيـي والتعبيػػر بمفػػظ )المػػؤمنيف( فػػي ىػػذا السػػياؽ تةػػر 

ةعار بدور اإليماف في استحقاؽ نصرة اهلل )  (. واى

                                                                                                           

=ٕٓٓ . 
 (. ٓٓ٘/ ٗتفسير الزم ةري = الكةاؼ عف حقا ؽ غوامض التنزيؿ ) (ٔ)
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{ ﯁ ﯀}ثـ ت تـ اآلية الكريمة بصيغة األمر المباةر
وفيػو  (2)

ثػػارُة النفػػوِس إلػػى االعتبػػار بيػػذا الحػػدث الععيػػب العظػػيـ ومػػا فيػػو مػػف  لفػػُت النظػػِر واى
د ىػػؤالء الييػػود مػػف بنػػي ( وتػػدبيره المحكػػـ فػػي طػػر دال ػػؿ بالغػػة عمػػى قػػدرة اهلل )

 الن ير وعبل يـ بتمؾ الصورة التي لـ يكف يتوقعيا المؤمنوف أبًدا. 
و)الفاء( في فاصمة اآلية الكريمة ىي الفاء الفصيحة  حيث أفصحت عف ةرط 
مقدري تقديره) إف تدبرتـ ىذا وعقمتموه فاعتبروا يا أولى األبصػاري واإليعػاز بالحػذؼ 

تقطيػػػر الكػػػبلـي وتصػػػفية العبػػػارة ونفػػػي الف ػػػوؿ عنيػػػا   ىنػػػا يػػػؤدي دورًا بالًغػػػا فػػػي
ا تصارًا وتركيزًا يمفت النظر إلى استح ار العبرة والعظة مػف م ػموف القصػة التػي 

 سردتيا اآلية الكريمة. 
 يىاسَت وفزوق: 

وبالتأمؿ نعد أف النظـ القرآني ععؿ فاصمة اآلية الكريمة دعػوة ألولػى األبصػار 
مر المباةر) فاعتبروا(ي بينما كانت فاصمة اآلية السابقة في إلى االعتبار بصيغة األ

ولعػػؿ السػػر وراء تمػػؾ  (1){ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ} المقػػاـ السػػابؽ
ف كانػػت كػػؿ واحػػدة  الم الفػػة األسػػموبية ىػػو ا ػػتبلؼ مقػػاـ كمتػػا اآليتػػيفي فاآليتػػاف واى
منيمػػا تحمػػؿ عبػػرة عظيمػػةي وعظػػة عميمػػةي إال إف المتأمػػؿ فييمػػا يعػػد ةػػي ا مػػف 

 قة اقت ت أف ي تمؼ التعقيُب عمى كؿ آية بما عاء بو النظـ الكريـ. المفار 
ف ت ػمنت ةػيً ا ععيًبػاي وىػو تحقػؽ النصػر  )وبيؤن ذلك أف آية )آؿ عمػراف( واى

في عانب الف ة القميمة المؤمنة التي ببل عتاد وعدة عمػى الف ػة األ ػرى الكػافرة التػي 
ف كاف  أمرًا ععيًبػاي وآيػة مثيػرة لمتفكػر ي توفر ليا كؿ أسباب النصر الماديةي وىذا واى

                                           

 . ٕ) ي اآلية( سورة الحةرٔ)
 . ٖٔ) ي اآلية( سورة آؿ عمرافٕ)
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وداعية لمتأمػؿي فػ ف آيػة الحةػر ت ػمنت مػا ىػو أععػبي فانتصػار المسػمميف عمػى 
ييود بني الن ير لـ يكف نتيعَة لقاٍء مباةػٍر مسػَمٍ  عمػى أرض المعركػةي فالفريقػاف 
لـ يمتقياي كما نَصت آية آؿ عمرافي بؿ ظف المؤمنوف أف الييود لػف ي رعػواي وظػف 
الييود أنيـ مانعتيـ حصونيـ أف ينع  المؤمنوف في إ ػراعيـي فكػؿ فريػؽ َيْسػَتْبِعد 
ال روج نيا ياي ولكف يػأتي سػبلح  فػيي لػـ يكػف يطػرأ عمػى باليمػاي فيقذفػو اهلل فػي 
قموب ييود بني الن يري فيرفعوف راية التسميـ واإلذعافي ويفعموف آية الععػب كمػوي 

 يـ. وىو ت ريب بيوتيـ بأيدييـ أنفس
) ىذه المفارقة اقت ت أف يكػوف  تػاـ فاصػمة آيػة )آؿ عمػراف( باألسػموب أقو 

ف ت ػَمف ال بػُر الرغبػَة  ال بريي الذي يقرر المعنىي وال يػأمر باالعتبػار المباةػري واى
في تحصيؿ م مونوي ولكف لما كانت )آية الحةر( تت َمف ما ىػو أععػب مػف آيػة 

يغة األمػػر المباةػػر )فػػاعتبروا( الػػذي مػػف )آؿ عمػػراف( اقت ػػى السػػياؽ التعبيػػر بصػػ
ةأنو أف ييز النفوسي ويحرؾ الوعدافي ويمفػت األذىػاف إلػى التأمػؿ واالعتبػار بتمػؾ 
اآلية التػي بمغػت الغايػة فػي الععػب والغرابػةي حيػث دَبػر اهلل  ػروعيـ بػبل أي قتػاؿي 

 ويَسر أمر ىزيمتيـ دوف أدنى مواعية. 
غايرة األسموبية التػي سػمكيا الػنظـ القرآنػي فػي وال يفوتني أف أةير إلى تمؾ الم

 تاـ آية الحةر  حيث تقَدمت صيغة األمػر عمػى صػيغة النػداء )يػا أولػى(ي والغالػب 
 ري ػػػو األمػدـ النداء ثـ يميػـ المساف أف يتقػـ البياف القرآنيي وفي نظػػأسموبًيا في نظ
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 ٻ ٻ ٱ }: وقولو ،(2){ں ں ڱ ڱ}: -تعالى  –كما في قولو 

وغيػػر ذلػػؾ العديػػد مػػف اآليػػات  وذلػػؾ ألف القصػػد ىػػو تسػػميط  (1){پ پ پ ٻ ٻ
ال وء عمى االعتبار وتحقيقوي وىذا ما حققتو صيغة األمر المباةري ثـ كػاف النػداء 

ثارة االنتباه إلى م موف ال بر ذاتو.   تحقيًقا لمفت الذىفي واى
 
 
 

 
 
 

                                           

 . ٕٔ) ي اآلية( سورة البقرةٔ)
 . ٕ-ٔ) ي اآليتاف( سورة المزمؿٕ)
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 ادلبحج انخانج
 سىرة انُىر  يماو االعتبار ِويل اِبصار يف

 انمذرة يف سٍاق بٍاٌ بعط دالئم
 حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ} قاؿ تعالى)

 ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ

 ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ مخ حخ جخ مح جح مج يثحج

  .(2){ڀ ڀ

  عاللت اٌَتني بانغزض انعاو وانسٍاق انكهً نهسىرة انكزميت:
ي تعالعيا السورة الكريمةي والمحور تعددت المو وعاتي وتنوعت األغراض الت

الر يس الذي تدور حولو ىذه المو وعاتي وتمؾ األغراض " ىو محور التربية التي 
تةتد في وسا ميا إلى درعة الحدودي وترقي عمػى درعػة الممسػات الوعدانيػة الرفيقػة 
التػػي تصػػؿ القمػػب بنػػور اهلل وآياتػػو المبثوثػػة فػػي ت ػػاعيؼ الكػػوف وثنايػػا الحيػػاةي 

يػػدؼ واحػػد فػػي الةػػدة والمػػيف ىػػو تربيػػة ال ػػما ري واستعاةػػة المةػػاعري ورفػػ  وال
 . (ٕ)اهلل "  لمحياة حتى تةؼ وترؽي وتتصؿ بنورالمقاييس األ بلقية 

وقد قررت السػورة فػي بػد يا عػددا مػف التوعييػات واألحكػاـي والحػدودي واآلداب 
(ي الػذي ىػو فػي )التي لو التـز الناس بيػا لعاةػوا مػف  بلليػا فػي ظػؿ نػور اهلل 

حقيقتػػو )نػػػور عمػػػى نػػور(ي كمػػػا بينػػػت السػػورة الكريمػػػةي ومػػػف ىنػػا كػػػاف البػػػد مػػػف 
استعاةة النفوسي وتوعيو القموب نحو ىذا النوري وكػاف مػف المناسػب أف تسػتطرد 

                                           

 . ٗٗ-ٖٗ) ي اآليتاف ( سورة النورٔ)
 .ٕٙٛٗ/ٗفي ظبلؿ القرآف لسيد قطب)( ٕ)
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(ي كمػػا السػورة فػي بعػض مو ػػوعاتيا إلػى سػوؽ األدلػة الكاةػػفة عػف قػدرة اهلل )
ى عػػبلؿ نػػور اهلل المبثػػوث فػػي ت ػػاعيؼ الكػػوف لُتوِقػػَؼ النػػاس عمػػ –أبانػػت اآليتػػاف 

كمػػوي وتػػدفعيـ دفًعػػا إلػػى االلتػػزاـ بتمػػؾ األحكػػاـ والتعػػاليـ التػػي تصػػدرت بيػػا السػػورة 
الكريمةي والتي كانت الغرض األوؿ مف ورا ياي والتي مف ةأنيا أف تؤنس النفػوسي 

 –نػػوره وتعمػػب ليػػا السػػعادة والطمأنينػػةي وتععميػػا تعػػيش فػػي معَيػػة ىديػػوي وعػػبلؿ 
 . -سبحانو 

 عاللت اٌَتني بانسٍاق انسابك عهٍهًا: 
( الػذي يمػؤل الكػوف كمػوي  ربت السورة في السياؽ السابؽ مثبل لنػور اهلل )

وقربت ألذىاف الناس صورتو مف  بلؿ عرض ىػذا المثػؿي والنػاس تعػاه ىػذا النػور 
يػربط عمػى أصناؼي وقد أةار السياؽ إلييماي صنؼ مػؤمف يحتػاج إلػى مػا يثبتػوي و 

قمبػػوي ويوثػػؽ الصػػمة بينػػو وبػػيف صػػاحب ىػػذا النػػوري والػػذي ىػػو )نػػور عمػػى نػػور(  
ليعيش في سماء نورهي ورحابة ىديوي وصنفاف آ راف أحدىما كػافر واآل ػر منػافؽي 
يقػػاظ فطرتيمػػا الغافمػػة عػػف عػػبلؿ ىػػذا النػػوري حتػػى يعيػػدا  يحتاعػػاف إلػػى التوعيػػوي واى

 النظر في موقفيما الرافض المنحرؼ. 
وناسػب ذلػػؾ أف يعػػرض الػػنظـ بعػد ذلػػؾ ىػػذه اآليػػات التػي اةػػتممت عمػػى دال ػػؿ 

والكاةػػفة عػػف عػػبلؿ اهللي وعظمتػػوي والناطقػػة ببػػدي  صػػنعوي  –سػػبحانو  –قدرتػػو 
وععيب  مقوي والتي تيدي نور اهلل لمف يطمبوف النوري ويمتمسوف اليداية  ألنيا " 

منادية عمى صفاتوي لمف نظر  براىيف في غاية الو وح عمى وعوده وثباتو. ودال ؿ
 . (ٔ)" وتبصر وتدبر يوفكر

                                           

 (. ٕٙٗ/ ٖتفسير الزم ةري = الكةاؼ عف حقا ؽ غوامض التنزيؿ ) (ٔ)
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 انتحهٍم انبالغً: 
( قمػػت) إف اآليتػػيف الكػػريمتيف تعر ػػاف لمةػػيديف بػػديعيف مػػف صػػن  اهلل )

رادتػػوي وقػػػد  يكةػػفاف عػػف بػػال  قدرتػػػوي وةػػموؿ عممػػو وحكمتػػوي ونفػػػوذ مةػػي تو واى
فػبل تصػم  مفػردة أو  عر يما النظـ الكريـ في دقة متناىية مػف اإلععػاز الببلغػيي

 حرؼ أف يكوف بديبًل لما عاء في نظميما المععز. 
ر مف السماءي والمراحؿ التي تكوف قبػؿ والمةيد األوؿ يحكي كيفية نزوؿ المط

تمؾ الظاىرة الكونية التي نراىا بأعينناي وال يمتفػت إلػى مػا فييػا مػف دال ػؿ القػدرة إال 
-أصحاب البصػا ر الواعيػةي والقمػوب السػميمةي والفطػر المسػتقيمةي ومػف ثػـ سػاؽ 

ىػو ي وأصػؿ الداللػة الببلغيػة لػو {ۈئ ۈئ}تمؾ اآلية فػي ثػوب االسػتفياـ  –سبحانو 
التقريري أي) تقرير الرؤيةي وىي بصرية  ألف الحدث واق ي وال ينكر مف أحدي ولكف 

يقصػػد مػػف وراء ىػػذا التقريػػر معنػػى التحقيػػؽ والتثبيػػت  ليػػدف   –سػػبحانو  –الحػػؽ 
الُمِقَر إلى ال  وع واإلذعاف واالنقياد هلل رب العالميفي باإل افة إلػى مػا حققػو ىػذا 

واإلثارة والتنبيو والحث عمى تأمؿ األسػرار ودال ػؿ القػدرة االستفياـ مف معاني المفت 
في ىذا المةيد الكونيي وىذه المعاني لػـ تكػف لتتحقػؽ لػو عػاء األسػموب فػي ثػوب 

  .ال برية ) اهلل يزعي سحابا(
ف كاف موَعًيا في أصمو لمنبي ) (ي إال أنو عاـ لكؿ مف تتػأتى وال طاب ىنا واى

دىـ أي ػاي وىػذا يفػت  المعػاؿ أمػاـ كػؿ ذي عقػؿ منو الرؤيةي ولػيس لممسػمميف وحػ
لُيعمؿ بصره وقمبو لمتأمؿ في ععيب قدرة اهلل وصنعو في ىذا المةيد الػذي تعر ػو 
اآلية الكريمةي وما فيو مف الدقا ؽ واألسرار الععيبةي وصوال بالم اطػب إلػى اإلقػرار 

 . -وحده  –واإلذعاف بالعبودية هلل 
ا أماـ األعيفي ولكف كثيػرًا مػف النػاس يغفمػوف عػف وألف ىذا المةيد يتكرر كثيرً 

التدبر فيو والتفكير في ععا ب صنعوي ومف ىنا نعد النظـ الكػريـ يقػرره مؤكػًدا لػو  
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تنػػػزيبًل ليػػػؤالء الغػػػافميف منزلػػػة المنكػػػريف لمةػػػيء الوا ػػػ  الصػػػري ي توبيً ػػػا ليػػػـ 
ه يوىػػػو وتعريً ػػػا بغبػػػا يـي وكػػػذلؾ ليحػػػث النفػػػوس حثػػػا عمػػػى االمتثػػػاؿ بمػػػا وراء

  وعيـ وانقيادىـ هلل رب العالميفي ولذا آثر النظـ التعبير بيذا المفظ العميػؿي مػ  
إمكػػاف التعبيػػر عنػػو م ػػمرا  لسػػبؽ التعبيػػر بػػو فػػي السػػياؽ السػػابؽ  وذلػػؾ لي ػػفي 
عمى المقاـ العػبلؿ والميابػة التػي تتناسػب مػ  بػدا   القػدرة وععا ػب الصػنعة التػي 

اثؼ عناصػر التوكيػد والتقريػر لممعنػى فػي الػنظـي فيسػند تبرزىا اآلية الكريمػةي وتتكػ
الفعؿ )يزعي( إلى فاعمو مػرتيفي مػرة إلػى اسػـ العبللػةي وأ ػرى إلػى ال ػمير العا ػد 
عميوي توكيًدا يتناسب م  عبلؿ ىذا المةيدي ودقة اإلبداع فيوي ودفعا ألي ةػؾ مػف 

 عاحد أو معاند. 
اء( إلى سببو فيقاؿ) ألػـ تػر أف اهلل ويمحظ أف النظـ الكريـ لـ يسند فعؿ )اإلزع

يرسؿ الرياح فتزعي سحاًباي فالرياح سبب اإلزعاءي ولكف اإلسػناد الصػري  ىنػا ممػا 
يتناسب م  ما تقرره اآلية مف مظاىر القدرة  دفًعا لمعبدي وحثًا قوًيا لو نحػو التفكيػر 

يقاًظػػا لفطرتػػو التػػي راف عمييػػا ثػػوب الغفمػػة و  اإلعػػراضي فػػي ىػػذا الصػػن  الععيػػبي واى
 والعيالة واإلنكار. 

والتعبيػػػر بالفعػػػؿ )يزعػػػي( دوف غيػػػره مػػػف بدا مػػػو المغويػػػة مثػػػؿ) )يسػػػوؽ( أو 
)يحرؾ(ي أو )يدف (ي دقة تعبيرية ال نعدىا في مثؿ تمؾ البدا ؿي فمػادة الكممػة تػدور 
حػػوؿ سػػوؽ الةػػيء برفػػؽ ويسػػر وىػػدوء وتميػػؿي كمػػا تػػدؿ عمػػى قمػػة الةػػيء وعػػدـ 

سػػاف) التزعيػػُة) دفػػُ  الةػػيء كمػػا ُتَزَعػػي البقػػرُة ولػػدىاي أي) االعتػػداد بػػوي ففػػي الم
تسوقوي ويقاؿ) زَعْيُت الةيء تزعية إذا دفعتو برفؽي وزعى الةػيء وأزعػاه) سػاقوي 
ودفعػػوي والػػري  تزعػػي السػػحاب أي) تسػػوقو سػػوًقا رفيًقػػاي وقيػػؿ) زَعػػاه وأزعػػاه سػػاقو 

َيَتَ مَػػػُؼ ِفػػػي اْلَمِسػػػيِر َفُيْزِعػػػي ()َكػػػاَف َرُسػػػوُؿ المَػػػِو سػػػوقا لينػػػاي وفػػػي الحػػػديث) ))
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ي أي) يسػػوقو ليمحقػػو بالرفػػاؽي والمَزَعػػي) القميػػؿي وب ػػاعة مزعػػاة) (ٔ)(( الَ ػػِعيؼَ 
مػػػف كػػػؿ ةػػػيء) الػػػذي لػػػيس بتػػػاـ الةػػػرؼ وال غيػػػره مػػػف ال ػػػبلؿ  المَزَعػػػيقميمػػػةي و 

 . (ٕ)المحمودة 
ر ب ػػعؼ ىػػذا وعمػػى ىػػذا ) فػػالتعبير بيػػذا المفػػظ  اصػػة فػػي ىػػذا السػػياؽ ُيْةػػعِ 

الحسابي وأنيا في بدء نةأتياي وفي ىذا ما يؤذف ببال  القدرةي لما يترتب عمى ىذه 
السػػحب ال ػػعيفة مػػف األمػػور الععيبػػة التػػي كةػػفت عنيػػا اآليػػة بعػػد ذلػػؾي ومعنػػى 
 –)ال ػػعؼ( ىػػذا انفػػرد ابػػف كثيػػر مػػف بػػيف المفسػػريف باإلةػػارة إليػػو بقولػػو) )يػػذكر 

             رتػػػػو أوؿ مػػػػا ينةػػػػ يا وىػػػػي  ػػػػعيفةي وىػػػػو أنػػػػو يسػػػػوؽ السػػػػحاب بقد –تعػػػػالى 
ممػا ال  –سػبحانو  –ي و" فيو إيماء إلى أف السحاب بالنسبة إلى قدرتػو (ٖ)اإلزعاء( 
 . (ٗ)ُيعتد بو " 

 يىاسَت وفزوق: 
وبالنظر في البياف القرآني يعد القارئ أف ىذا الفعؿ )ُيْزِعي( لػـ يػأت إال مػرتيف 

وأ ػرى فػي سػورة  –محػؿ الدراسػة  –ة فػي سػياؽ اآليػة مػر  –في كتاب اهلل سػبحانو 
( فػي قولػو سػبحانو   ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}: -)الرـو

واآلية الكريمة كاةفة عػف امتنػاف اهلل عمػى  ،(5){ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ

                                           

( المحقػػػؽ) ةػػػَعيب ٜٖٕٙأوؿ كتػػػاب العيػػػادي بػػػاب فػػػي لػػػزوـ السػػػاقةي ح)ي سػػػنف أبػػػي داود  (ٔ)
ىػػ ٖٓٗٔمَحَمد كاِمؿ قره بممػيي الناةػر) دار الرسػالة العالميػةي الطبعػة) األولػىي  -األرناؤوط 

 أللباني) صحي .قاؿ الةيد اي ـ. ٜٕٓٓ -
 ينظر) لساف العرب ) زعا.( ٕ)
 .ٖٗٓ/ٖتفسير القرآف العظيـ ) ( ٖ)
 . ٓٓٔ/ٗتفسير العبلمة أبي السعود)  (ٗ)
 . ٙٙ) ي اآلية( سورة اإلسراء٘)
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عبػػاده بنعمػػة تسػػ ير الفمػػؾ فػػي البحػػر لبلبتغػػاء مػػف ف ػػموي ونظػػـ اآليػػة َتْظَيػػُر فيػػو 
فبدء اآليػة بمفػظ )رب( م ػافا لمم ػاطبيف فيػو  معاني المطؼ والرحمة بصورة الفتةي

معػػاني اإلنعػػاـي والعنايػػةي والرعايػػةي وتقػػديـ المتعمػػؽ فػػي )يزعػػي لكػػـ( مػػ  إقبػػاؿ اهلل 
( ي ثػػـ  –لتبتغػػوا  –لكػػـ  –( عمػػى الم ػػاطبيف بال طػػاب بذاتػػو العميػػة )ربكػػـ) بكػػـ

إزعػاء الفمػؾ   تاـ اآلية بصػيغة المبالغػة فػي الرحمػة)رحيًما(ي وىػذا ممػا يتنػاغـ مػ 
( وىػذا يقت ػي سػوؽ )الفمػؾ( سػوًقا ىيًِّنػا رقيًقػا مف أعؿ االبتغػاء مػف ف ػؿ هلل )

 –ي ولذلؾ نعد الحؽ -سبحانو  –حتى يتحَصؿ العباد عمى رزقيـ ابتغاًء مف ف مو 
: -سػبحانو -يعبر بمفظ )تعري( في سياؽ آ ر مف سورة )لقماف( يقػوؿ  –سبحانو 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}

( وآياتو المكنونة فمما كاف الغرض بياف ععا ب قدرة اهلل ) (2){ک ک ک
في البحار مف  بلؿ عممية االستكةاؼ واالستطبلع اقت ػى السػياؽ التعبيػر بالفعػؿ 
)تعػػري( دوف )تزعػػي(  تناسػػًبا مػػ  قػػوة دفػػ  المػػاء ليػػذه الفمػػؾ فػػي عريانيػػا حتػػى 

ما عػاء عميػو التعبيػر القرآنػي) ليػريكـ مػف  ( وىويتحقؽ الغرض الذي أراده اهلل )
آياتػػو(ي وىػػذا ي تمػػؼ عػػف قصػػد ابتغػػاء الف ػػؿ الػػذي يقت ػػي فعػػؿ اإلزعػػاء اليػػيِّف 

 السيؿ الرفيؽ. 
وبيذا تتبدى دقة البياف القرآني في إيثاره التعبير بيذا المفظ المعبر )ُيْزِعي( في 

 ىذيف السياقيف  اصةي دوف مثيبلتو المغوية. 
مسػنًدا لمسػحاب فػي  (يثيػر)قة البياف القرآني أي ا في تعبيره بالفعػؿ نعد دكما 

 ھ ھ ھ ھ}سياقات أ ػرى مػف كتػاب اهللي يظيػر ذلػؾ عمًيػا فػي آيػة فػاطر

                                           

 . ٖٔ) ي اآلية( سورة لقمافٔ)
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{﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے
ثارة وما فيو مف الداللة عمى قػوة التعبير بفعؿ اإل ف (2)

لػػة فيػي ىنػػا مؤىمػة لنػػزوؿ المطػر بدال  ييكةػؼ عػػف طبيعػة تمػػؾ السػحابي االنتةػار
فيػي فػي ةي التعقيب)فسػقناه إلػى بمػد ميػت( ب ػبلؼ السػحاب فػي اآليػة محػؿ الدراسػ

 . ومف ىنا ناسبيا فعؿ اإلزعاء يمراحؿ نةأتيا األولى
ف أ ػػػفى عميػػػو معػػػاني التعظػػػيـ والتف ػػػيـي إال أنػػػو ُيْةػػػِعر  وتنكيػػػر )سػػػحاًبا( واى

عرًفػػا فػػي ي يػػأتي بػػو م-سػػبحانو -بمراحػػؿ بد ػػو وتكوينػػو األولػػىي ولػػذلؾ نعػػد الحػػؽ 
 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى}: -تعػػػػػػػػػالى -قولػػػػػػػػػو 

تناسػػًبا مػػ  وصػػفو بػػػ )الثقػػاؿ( التػػي تنبػػر بيطػػوؿ المطػػر منػػوي كمػػا  (1){ۇئ ۇئ
يتناغـ مػ  مراحمػو األ يػرةي بداللػة الفعػؿ )ينةػر( ومػا تقت ػيو مػف إعػداد وتيي ػةي 
يقوؿ الراغب) " والنةأة) إحداث الةيء وتربيتػو... ومنػو نةػأ السػحاب لحدوثػو فػي 

 . (ٖ)ليواء وتربيتو ةيً ا فةيً ا" ا
عف مرحمة أ رى مف مراحؿ ىػذا الحسػاب الػذي تزعيػو  –سبحانو  –ثـ يكةؼ 

يد القدرة اإللييةي ومػا يطػرأ عميػو مػف تغييػري فيقػوؿ) " ثػـ يؤلػؼ بينػو ") " أي بػيف 
ليقػػوى ويتصػػؿ  اْنِتَةػػاِ وِ . وقيػػؿ) " يعمعػػو عنػػد (ٗ)أعزا ػػو ب ػػـ بع ػػيا إلػػى بعػػض " 

 . (٘)"  ُثؼَ َوَيكْ 

                                           

 . ٜ) ي اآلية( سورة فاطرٔ)
 . ٕٔ) ي اآلية( سورة الرعدٕ)
 . ٜٗٗالمفردات ) ( ٖ)
 .ٓٓٔ/ٗأبي السعود ) تفسير( ٗ)
 . ٕٚٛ/ٕٔالعام  ألحكاـ القرآف )( ٘)
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وتظير دقة األداء القرآنػي باديػة فػي إيثػار تمػؾ الكممػة المعبػرة الدقيقػة التػي ال 
تصم  غيرىا فػي أداء معناىػاي كيعمػ ي أو ي ػـ مػثبًلي فالةػيء " المؤلػؼ مػا عمػ  
ػر فيػو مػا حقػو أف  مف أعػزاء م تمفػةي ورتػب ترتيًبػا قػدـ فيػو مػا حقػو أف يقػدـي وُأ ِّ

 . (ٔ)يؤ ر " 
في اآلية ليس معرد عم  أو  ـي بؿ ترتيب دقيؽ محكـي فػي ةػكؿ  فالمقصود

 -ي تأمػػػؿ قولػػػو -سػػػبحانو -متناسػػػؽي يعمػػػ  بػػػيف المتنػػػافرات واأل ػػػداد بقدرتػػػو 
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ} )-سػػػػبحانو

 گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

) -عػػؿ ةػػأنو-وتػػأليؼ القمػػوب لػػيس بالةػػيء السػػيؿ اليسػػيري قػػاؿ  (1){گ گ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ}

ومػػف ىنػػا فػػالتعبير بيػػذه الكممػػة يعػػد إععػػازًا  ، (3){ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ
ببلغًيا يؤكده ما أثبتو العمـ مف أف ىذه السحب قبؿ تأليفيا م  بع ػيا يكػوف بينيػا 
تعاذبي وتداف ي وت اد ي يتمثػؿ فيمػا تكػوف عميػو بعػض ىػذه السػحب مػف ةػحنات 

 ػػر مػػف ةػػحنات كيربا يػػة سػػالبةي يػػتـ عمعيػػا وفػػؽ كيربا يػػة موعبػػةي وبع ػػيا اآل
ي ولف تعد أدؽ مف ىذه الكممة في أدا يا (ٗ)(قوانيف فيزيا ية كيربا ية بقدرة اهلل )

لمعنى العم  بيف ىذه السحب وما بينيا مف تناق اتي والتعبيػر بيػذا الفعػؿ)يؤلؼ( 
ثػو عػف السػحابي م  السحاب في ىذا السياؽ يعد مف فرا د التعبير القرآني فػي حدي

                                           

 .ٖٓالمفردات ) ( ٔ)
 . ٖٓٔ) ي اآلية( سورة آؿ عمرافٕ)
 . ٖٙ) ي اآلية( سورة األنفاؿٖ)
 ي  دار المعارؼ . ٜٖٙينظر) التفسير العممي لآليات الكونية في القرآف ي حفني أحمد)( ٗ)
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وىذا يكةؼ عف نوع فريد مف السحاب لو  صا صو وسماتوي كما سيت   بعد ذلؾ 
 في ىذه الدراسة. 

ويمحظ أف النظـ الكريـ أ اؼ لفػظ )بػيف( إلػى  ػمير السػحابي وىػي ال تكػوف 
م ػػافة إال إلػػى عماعػػةي أو اثنػػيفي قيػػؿ) " ألف السػػحاب فػػي معنػػى العمػػ ي واحػػدىا 

مة) ن ؿي والتمرة) تمري فيو نظيػر قػوؿ القا ػؿ) عمػس فػبلف سحابةي كما يعم  الن 
 بسػقط المػوى. وقيؿ) " ألف المعنػى بػيف أعزا ػوي كمػا قيػؿ فػي قولػو) (ٔ)بيف الن ؿ " 

. وقيػػؿ) " أي بػػيف مفتػػرؽ السػػحاب نفسػػو  ألف مفيػػـو (ٖ)"  (ٕ)بػػيف الػػد وؿ فحومػػؿ
 . (ٗ)السحاب يقت ي أف بينو فروعا "
 ی}) -سػػبحانو -راحػػؿ تكػػويف ىػػذا الحسػػاب فيقػػوؿ وتػػأتي مرحمػػة ثالثػػة مػػف م

ي وفي المساف) الَركـ عمػ  (ٙ)" والركاـ) المتراكـ بع و فوؽ بعض " (5){ی ی
الةيءي ويقاؿ منو) ركـ الةيء يركمو ركمػاي إذا عمعػوي وألقػى بع ػو عمػى بعػضي 

 . (ٚ)والركمة) الطيف المعموعي والركاـ) الرمؿ المتراكـ 

                                           

ي المحقػػؽ) أحمػػد محمػػد ةػػاكري الناةػػر)  ٖٕٓ/ٜٔ) ريعػػام  البيػػاف فػػي تأويػػؿ القػػرآفي لمطبػػ (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٕٗي وينظر) تفسير الرازي )ـ ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔمؤسسة الرسالةي الطبعة) األولىي 

 )ععز بيت مف الطويؿ مف معمقة امرئ القيس وصدره (ٕ)
". اعتنػػػػى بػػػو) عبػػػػد الػػػػرحمف ٜٕ"الػػػديواف ص  .......قفػػػا نبػػػػؾ مػػػف ذكػػػػرى حبيػػػب ومنػػػػزؿ     

 .ـ ٕٗٓٓ - ىػ ٕ٘ٗٔ الثانيةي) الطبعة بيروتي –دار المعرفة   الناةر) يالمصطاوي
 (.ٕ٘ٗ/ ٖتفسير الزم ةري = الكةاؼ عف حقا ؽ غوامض التنزيؿ ) (ٖ)
 . ٜٜٕ/ٖالكةاؼ) ( ٗ)
 . ٖٗ) ي اآلية( سورة النور٘)
 . ٜٛٔ/ٗالمحرر الوعيز) ( ٙ)
 . ٕٚٛ/ٕٔينظر) لساف العرب) ركـ ي وتفسير القرطبي ) ( ٚ)
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بقات بع ػيا فػوؽ بعػضي وىػذا النػوع مػف السػحب أطمػؽ والمعنى) ثـ يععمو ط
وىػي نفػس  (ٔ) عميو عمماء الطقس في العصر الحديث مصطم  )السػحب الركاميػة(

تسػػمية القػػرآف الكػػريـ ليػػاي إذ لػػـ يعػػدوا أدؽ مػػف وصػػؼ القػػرآف الكػػريـ ليػػاي وىػػذه 
السحب تتميز ب صا ص ال توعد في غيرىا مف أنواع السحب األ رى مف حيث كبر 

ي وىػػو مػػا أبانػػت عنػػو اآليػػة (ٕ)مػػة أحعاميػػاي وارتباطيػػا بظػػاىرتي البػػرؽ والرعػػدكت
ععاز عممي مبير.   الكريمة بعد ذلؾ في إيعاز دقيؽي واى

                                           

 سحاب ركاميينظر موق  ويكبيديا عمى االنترنت مقاؿ بعنواف ) ( ٔ)
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

طبيعة ىذا النوع مف السحب أنيا   مة كبيػرةي ولكػف مسػاحتيا صػغيرةي حيػث أثبت العمـ أف  (ٕ)
ذا توسػعت فػبل تتعػاوز عةػرة كيمػومتراتي ولكنيػا تتصػاعد عمود يػًاي تمتد ثمانيػة كيمػومتراتي واى

 وتتراكـ فوؽ بع يا حتػى يصػؿ حعػـ الواحػدة منيػا إلػى حػوالي عةػريف كيمػومترًا كأنيػا عبػؿ.
 ىذه السحب تتكوف مف ثبلث طبقات)

وأمػا الطبقػة الوسػطى) فيوعػد  الطبقة السفمى) وىي القريبة منا ممموءة بنقػاط المػاء الصػغيرة.
غط العػويي وىػذا الب ػار بيا ب ػار مػاء درعتػو أقػؿ مػف الصػفري ألنػو فػي  ػغط أقػؿ مػف ال ػ

وأمػا الطبقػة العميػا) فتوعػد بيػا بمػورات الػثمج  يتعمد بسرعة عنػدما يصػطدـ بػأي عسػـ صػمب.
العامدةي وعندما تنزؿ ىذه البمورات تصطدـ بب ار الماء فػي الطبقػة الوسػطى العػاىزة لمتعمػد 

سػفمىي فتتعمػ  فيتعمد حوالييػاي فيتكػوف البػرد فيبػدأ ينػزؿي فيصػيب نقػاط المػاء فػي الطبقػة ال
وىػذا النػوع مػف السػحب فػي دا مػو تيػار ىػوا ي قػوي يصػعد لؤلعمػى فيبػردي  حولو فينزؿ مطرًا.

وينػػزؿ لؤلسػػفؿ فيسػػ في وصػػعوده ونزولػػو مسػػتمري وعمميػػة التدف ػػة والتبريػػد مسػػتمرةي والبػػردة 
تكبػر التي تعم  حوليا الماء مف قوة التيار يدفعيا إلى األعمىي فيحػيط بيػا مزيػد مػف العميػد ف

وتثقؿي فتنزؿ لتصيب مزيدًا مف ب ار الماء المبرد فيتعم  حواليياي فتثقػؿ فتنػزؿ أكثػري فيػأتي 
التيار اليوا ي ليصعد بياي تستمر ىذه العممية إلى أف يأتي وقت ال يستطي  التيار اليوا ي أف 

إلػى األرض يرفعياي ألنيا تكػوف ثقيمػة عػدًاي فتبػدأ بػالنزوؿي فتػذوب ةػي ًا فةػي ًا إلػى أف تصػؿ 
 وىي صغيرة الحعـ.
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ونمحػػظ دقػػة الػػنظـ القرآنػػي لػػيس فػػي ا تيػػار الكممػػات فحسػػبي بػػؿ فػػي إيثػػاره 
 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ}التعبيػػػر بحػػػرؼ العطػػػؼ )ثػػػـ( بػػػيف ىػػػذه المراحػػػؿ 

حػػرؼ يصػػور الواقػػ  تصػػويرًا دقيًقػػا  ألف ىػػذه المراحػػؿ عمميػػات ي فيػػذا ال (ٔ) {ی
سػبحانو  –معقدة عًداي تحتاج إلى فاصؿ زمني قد يطػوؿ أو يقصػر بحسػب مةػي تو 

رادتو حتى تصير ىذه السحب إلى حالتيا الركامية.  –  واى
ي اؼ إلى ما سبؽ ) أف ىذا الحرؼ )ثـ( مػ  مػا يفيػده مػف الترتيػب والترا ػي 

فييا طي الػزمف وتحريػؾ األحػداثي فيػي كمػا يقػوؿ د. محمػد األمػيف الزمني ييظير 
ال  ري) " أداة رقيقة ىامسةي تنساب معيا المعاني إلى الػنفس فػي لطػؼي وتحػرؾ 

ي كمػػا أف )ثػػـ ( " (ٕ)الػػزمف فػػي ىػػدوءي وىػػذا معنػػى يصػػاحبيا فػػي حقيقتيػػا ومعازىػػا"
لحػػرؼ فػػي ىػػذا السػػياؽ يفػػالتعبير بيػػذا ا(ٖ)تحمػػؿ بطبيعتيػػا معنػػى الحركػػة والتتػػاب " 

                                                                                                           

ويثبت العمـ الحديث أف ىذا النوع مف السحب )الركامي( ي تمؼ عف غيرهي فيو الذي يحػدث =
ويقولػوف) إف البػرؽ يسػببو  فيو البرؽ والرعد يقوؿ تعالى) )َيَكػاُد َسػَنا َبْرِقػِو َيػْذَىُب ِباأْلَْبَصػاِر(.

و الكيربا يةي وم  انتقاؿ الةحنات الكيربا ية البرد بانتقالو مف أسفؿ إلى أعمىي فتتغير ةحنات
وتعمعيا يحدث تفري ي فتحدث ةرارةي ويحدث وراءىا صوت الرعد بسبب  م مة اليػواءي ومػف 

مقػاؿ بعنػواف) )وينػزؿ مػف السػماء مػف عبػاؿ فييػا مػف بػرد(ي ينظػر) ىنا يحدث الرعد والبرؽ. 
 :https  ععػاز القػرآف والسػنةي موقػ  إٕٕٓٓالدكتور/ منصور العبادي أبو ةػريعةي ينػاير/

//quran-m. com/ 
 . ٖٗ) ي اآلية( سورة النورٔ)
مف أسرار حػروؼ العطػؼ فػي الػذكر الحكػيـ ) الفػاء وثػـ ( لمػدكتور/ محمػد األمػيف ال  ػري) ( ٕ)

 ـ . ٕٚٓٓ -ىػ ٕٚٗٔ-الطبعة الثانية  –ي مكتبة وىبة  ٖٕٓ
لمػػدني بعػػدة ي الطبعػػة األولػػى ي ي دار ا ٕٕٔنمػػط صػػعب ونمػػط م يػػؼ ي د. محمػػود ةػػاكر)( ٖ)

 ـ . ٜٜٙٔ
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ٕٛٔٛ 

يصور في دقة بالغة ىذه المراحؿ التي يمر بيا السحاب فػي تتػاب  دقيػؽي وتصػوير 
 كاةؼ.

كما آثر البياف القرآني التعبير بالفعؿ الم ارعي وكاف ىو النسػؽ التعبيػري بػيف 
يععمو( الستح ار صورة تمؾ المةاىد الععيبػة فػي  –يؤلؼ  –ىذه المراحؿ )يزعي 
مرحمػػةي وىػػذا أدعػػى إلػػى م اطبػػة الفطػػرة اإليمانيػػةي لػػدى الػػنفس  تكػػويف ونةػػأة كػػؿ

البةػػريةي فتػػذكرىا فػػي كػػؿ لحظػػة بصػػن  اهلل الععيػػبي كمػػا أف الفعػػؿ الم ػػارع يفيػػد 
معاني التعػدد واالسػتمراريةي وىػذا ممػا يتناسػب مػ  حػدوث تمػؾ الظػواىر فػي الحػاؿ 

 واالستقباؿ دوف ت مؼ. 
 يىاسَـت: 

في المرحمػة األ يػرة ليػذا السػحاب دوف ثػـ يركمػو أو)  والتعبير بالفعؿ )يععمو(
ثـ يكوف ركاما  ألف التعبير بالععؿ ُيْةِعر بما بيف ىذه المرحمة وسابقَتْييا مف ترابط 
وسببيةي فالععؿ " يتوقؼ عمى وعود مغايٍر لممععوؿي يكوف منو المععوؿي أو عنػو 

باالنقطاع بػيف تمػؾ المراحػؿ  ب بلؼ التعبير بالكوف  إذ يةعر  (ٔ)كالمادة والسبب " 
ولذا عاء التعبير بو في القرآف الكريـ واصفا مراحؿ اإلنسػاف فػي الحيػاة الػدنيا حتػى 

 ،(1){ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}مماتػػػػػػػػػػػػو) 
فالتعبير بػ )الكوف( دوف )الععؿ( في ىذه المرحمة األ يرة يتناغـ م  انقطاع الصػمة 

في أزىي صورىاي وأقوى مراحؿ اكتماليػا حتػى  بيف مرحمتي الحياة الدنياي التي كانت

                                           

 . ٔ٘ٔ/ٗالبرىاف في عموـ القرآف لمزركةي) ( ٔ)
 . ٕٓ) ي اآلية( سورة الحديدٕ)
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ٕٜٛٔ 

ذىبت وتحطمتي ومرحمة الحيػاة اآل ػرةي ولػذا عقػب السػياؽ مباةػرة بالحػديث عنيػا 
  .(2){ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}

 ي(ٕ){ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ}ي قولو) ػؼ فػوتأتي المغايرة بيف حروؼ العط
ف كانػػت تةػػعر بسػػرعة نػػزوؿ المطػػر بعػػد أف تصػػؿ تمػػؾ  والفػػاء بممحتيػػا ال اطفػػةي واى

السػػػػحب إلػػػػى مرحمتيػػػػا الركاميػػػػة إال أنيػػػػا ىنػػػػا لمعػػػػرد إفػػػػادة العطػػػػؼي والترتيػػػػبي 
دوف الداللة عمى التعقيب  ألف الواقػ  يةػيد كثيػرًا برؤيػة السػحاب دوف  (ٖ)والسببية

 نزوؿ المطر منو. 
وفي التعبير بفعؿ الرؤية م  ال طاب في قولو) )فترى( دوف) في رج الودؽ مف 

بللوي مزيد لفت وتنبيو ليذا المةػيد الكػوني الععيػب الػذي نػراه دا مػا وال نعتػد بػو  
 غالبا. 

فيو لمعمـو والعنسي إذ يةمؿ القوى  ي (ٗ)والودؽ) " المطر كمو ةديدة وىينة " 
 الذي ينزؿ بةدة وعنؼي ويةمؿ ال عيؼ الذي ينزؿ بيدوء ورفؽ. 

نزولػػػوي واستح ػػػارا لػػػو فػػػي ويحتمػػػؿ أف تكػػػوف لمعيػػػد الػػػذىني  تػػػذكيرًا ليػػػـ ب
ثػػارة ليػػـ نحػػو االعتبػػار بمةػػيد  روعػػو مػػف بػػيف تمػػؾ السػػحب  أذىػػانيـي ولفتػػا واى

 المتراكمة. 

                                           

 . ٕٓ) ي اآلية( سورة الحديدٔ)
 . ٛٗ) ي اآلية( سورة الرـوٕ)
دلت عمى السببية غالباي وال تنافي بيف كونيػا  –كما ىنا  –إذا عطفت الفاء عممة عمى عممة ( ٖ)

 –ي دار الكتػػب العمميػػة  ٖٙٙ/ٕلمسػػببية وكونيػػا عاطفػػة .   ينظػػر) ةػػرح الكافيػػة لمر ػػي) 
وينظػػر ) الفػػاء معانييػػا واسػػتعماالتيا ي د. عبػػد المعطػػي عػػاب اهلل سػػالـ )  –لبنػػاف  –بيػػروت 

 ـ . ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ –ط األولى  –ي مطبعة األمانة  ٜٕص 
 المساف) ودؽ.( ٗ)
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ٕٕٛٓ 

ي ولكػػف السػػؤاؿ (ٔ)ولفػػظ )الػػودؽ( أعمػػ  المفسػػروف عمػػى أف المػػراد بػػو) المطػػر 
لماذا آثر النظـ التعبير بػ )الودؽ( دوف )المطر( الذي أباف المفسروف بو عف معنى 

 الكممة  
واإلعابة عمى ذلؾ تت   مف  بلؿ النظر والتأمػؿ فػي اآليػات التػي وردت فييػا 
لفظ )الودؽ( في القرآف الكػريـي وقػد تبػَيف أنػو لػـ يػرد إال فػي مػوطنيف اثنػيفي اآليػة 

 ڭ ۓ} )-تعػػالى -الكريمػػة محػػؿ الدراسػػةي واأل ػػرى فػػي سػػورة فػػاطر فػػي قولػػو 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

  .(1){وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ۉې ۉ

ؽ بدقة بيف ىذيف المفظيف )الودؽ والمطػر(  والوا   مف البياف القرآني أنو يفرِّ
في استعماليما في سياقاتيما المتعددةي فمفظ )الػودؽ( يعبػر بػو القػرآف عػف المحظػة 
األولى إل راج المطر ونزولو مف بػيف تمػؾ السػحبي دوف َتَعػررٍض لمػا يتعمَػؽ بػو مػف 

ؾ يعبػػر معػػو بمفػػظ )ي ػػرج(ي و ػػرج الةػػيُء) " بػػرز مػػف مقػػرهي أو حالػػو منػػاف ي ولػػذل
سواء كاف مقره دارًاي أو بمًداي أو ثوًبا ي وسواء كاف حالػو فػي نفسػوي أو فػي أسػبابو 

. ب بلؼ لفظ )المطػر(ي ومةػتقاتو كػػ )أمطرنػا(ي و)أْمِطػر(ي و)ُمْمِطُرَنػا( (ٖ)ال ارعة " 
عذاب واالنتقاـ ِمْف المعر ػيف عػف رسػاالت اهللي فمـ " يستعممو القرآف إال في مقاـ ال

                                           

ي ٖٓٗ/ٕٗي وتفسػػػير الػػػرازي )  ٖٗٓ/ٖي وتفسػػػير ابػػػف كثيػػػر )  ٜٜٕ/ٖينظػػػر) الكةػػػاؼ ) ( ٔ)
 .   ٓٓٔ/ٗوتفسير أبي السعود ) 

 . ٛٗ) ي اآلية( سورة الرـوٕ)
 . ٔ٘ٔالمفردات ) ( ٖ)
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ٕٕٛٔ 

 -وفي مقاـ األذى واالبتبلء إذا ورد في سياؽ الحديث عف المػؤمنيف كمػا فػي قولػو 
(2)" {ڍ   چ ڇ ڇ ڇ ڇ}: -تعالى

.  

وعممة) )ي رج مف  بللو( حاؿ مف الودؽي وسػاقيا الػنظـ فػي ثػوب الم ػارعة 
التػي فػي غايػة الععػب  حيػث  ػروج الستح ار تمؾ الحػاؿ الععيبػةي وتمػؾ الصػورة 

ابي وىي صورة تأ ػذ بالقمػبي وتسػتولي عالمطر مف بيف تمؾ الكتؿ الركامية مف الس
عمى ال ياؿ لمف رآىا رؤيا مباةرة مف أىؿ اال تصاص مف  بلؿ وسا ؿ االستطبلع 

 والبحث الحديثة. 
ي كمػا و)مف( في قولو) )مف  بللو( ابتدا يةي أي) مبتد ا مف  بللػوي و) بللػو(

 . (ٕ)ذكر عدد مف المفسريف) فتوقو وم ارعو التي حدثت بالتراكـ واالنعصار 
والذي أثبتو العمـ يكةؼ في دقة متناىية روعػة اإلععػاز القرآنػي فػي اصػطفاء 
تمػػؾ الكممػػة  حيػػث ثبػػت أف المطػػر ال ي ػػرج مػػف ُعػػْرـ السػػحابة كميػػاي أو مػػف عميػػ  

                                           

دراسات عديػدة فػي إععػاز القػرآف ي منػاىج تطبيقيػة فػي توظيػؼ . ٕٓٔ) ي اآلية( سورة النساءٔ)
مكتبػػػة  – ٜٛ -ٜ٘وينظػػػر) ص )  ي ٜٚ) المغػػػة يد. عبػػػد العظػػػيـ إبػػػراىيـ محمػػػد المطعنػػػي 

بػػيف االسػػتعماؿ القرآنػػي لمفظتػػي  ـ . وقػػد فػػَرؽ أسػػتاذنا ٜٜٙٔ -ىػػػ ٚٔٗٔي ط أولػػى ي وىبػػة
) الػػودؽ ( و) المػػاء ( وأ ػػيؼ  المطػػر والغيػػث ( ي ولػػـ يتعػػرض لمتفرقػػة بينيمػػا وبػػيف لفظتػػي)

الو مف السماء دا ًما عنػد قصػد ) أف البياف القرآني يؤثر استعماؿ لفظ ) الماء ( مقترًنا ب نز ىنا
حيػاء األرض الميتػةي أو  اإلفادة منو ي وتحصيؿ المناف  مف ورا و ي مثػؿ ) إ ػراج الثمػرات ي واى

ي  ٜٜي واألنعػػاـ )  ٗٙٔي  ٕٕالتطيػػر بػػو ي وغيػػر ذلػػؾ مػػف الفوا ػػد ي يراعػػ  آيػػات البقػػرة ) 
براىيـ )  ٚٔي والرعد ) ٔٔواألنفاؿ ) ي  ٖ٘ي وطػو )  ٓٔنحػؿ ) ي وال ٕٕي والحعػر)  ٕٖي واى

ي  ٕٗوالػػػػػروـ )   ٖٙي والعنكبػػػػػوت )  ٓٙي والنمػػػػػؿ )  ٛٗي والفرقػػػػػاف )  ٛٔوالمؤمنػػػػػوف ) 
 . ٗٔي والنبأ )  ٕٚي وفاطر )  ٓٔولقماف ) 

) ي وأبػا السػعود ٕٚٛ/ٕٔوالقرطبي ) ي  ٜٜٕ/ٖي والكةاؼ )  ٘٘/ٛينظر) البحر المحيط )  (ٕ)
ٗ/ٔٓٓ . 
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ي (ٔ)سػط الغيمػةي حيػث ثقػؿ مركزىػام ارعياي كما ذكػر المفسػروفي بػؿ يتػدفؽ مػف و 
الَ َمػػؿ) فرعػػة بػػيف  وىػػذا يتفػػؽ مػػ  الداللػػة المغويػػة ليػػذا المفػػظي ففػػي المفػػردات) "

فػي  -تعػالى -الّةي يفي وعمعو ِ بَلؿي ك مؿ الّداري والّسحابي والّرماد وغيرىػاي قػاؿ 
أي)  ،(3){ۉ ۅ}.. .،(1){ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ} صفة الّسػحاب)

 (ٗ)"فسادسعوا وسطكـ بالّنميمة وال
وقد أةار الةيد القرطبي إلى معنى )الوسط( في تفسيره ي فقاؿ) " وتقوؿ كنػت 

ي أي) وسطيـ "   .(ٙ)ي وكذا البغوي في تفسيره (٘)في  بلِؿ القـو
المطر الناف  بقولو) " فتػرى الػودؽ ي ػرج مػف  بللػو "  –سبحانو  –ولما ذكر  

  .{حت جت يب ىب مب خب حب جب}: أعقبو بذكر ال ار منو فقاؿ

 يىاسَت وفزوق: 
وقبؿ استعبلء  صا ص النظـ في العممة الكريمةي يطرح السػؤاؿ نفسػو) لمػاذا 
استطردت آية النور إلى ذكر ال اري وىو البػردي بينمػا كػاف التعقيػب فػي آيػة الػرـو 

                                           

محا رة صوتية عمى موقػ  اليوتيػوب بعنػواف ) حػوار العمػـ واإللحػادي مف أفدت ىذه المعمومة  (ٔ)
 ةاىد تصوير القرآف لمودؽ ي رج مف وسط الغيمة ) ٖ - ٕ عبد الدا ـ الكحيؿ) حمقة

https://www.youtube.com/watch?v=LQSqٜDT- 

 . ٛٗ) ي اآلية( سورة الرـوٕ)
 . ٚٗ) ي اآلية( سورة التوبةٖ)
 ؼ .بتصر  ٜ٘ٔالمفردات ) (ٗ)
 . ٕٚٛ/ٕٔتفسير القرطبي )  (٘)
ي المحقػؽ ) عبػد الػرزاؽ الميػديي  ٕٔٗ/ٖ)معالـ التنزيؿ في تفسير القػرآف = تفسػير البغػوي (ٙ)

 ػى ٕٓٗٔ ي األولى)  الطبعة بيروتي–الناةر ) دار إحياء التراث العربي 
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 ۅ ۅ ۋ}ببياف حاؿ العباد عند نزوؿ المطر مف االستبةار والفرح بقولػو) 

  .؟(2){وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ۉې ۉ

وأقوؿ) إف السياؽ في آية الرـو سياؽ امتناف وعطاءي وتعػداد لػنعـ اهلل وآياتػو 
المتوالية التي تكررت بصورة الفتة في السػياؽ الكمػي لمسػورةي ولػذا ناسػب أف ت ػتـ 
اآلية ببياف حاؿ الناس عند استقباليـ ليذه النعمة العديدة مػف االستبةػاري بعػد أف 

 (1){ی ی ی ی ىئ}ء عقػػػب اآليػػػة) أصػػػابيـ اليػػػأس والحػػػزفي ولػػػذا عػػػا

ف كانت في سػورة النػوري إال أف السػياؽ الكمػي فييػا تعػد  ب بلؼ آية النوري فيي واى
فيػػو معػػاني الحسػػـ والحػػـز والةػػدة  حيػػث تقػػرر عػػددا مػػف األحكػػاـ وال ػػوابط التػػي 
يحتاعيا المعتم  المسمـ حتى يةي  نور اهلل في عناتوي وينتةػر عبػؽ اإليمػاف فػي 

 أرعا و. 
ةؾ أف ىناؾ مف يعادي تمؾ األحكاـ ي ويعترض عمى ىذا النوري ولذا ناسبو وال

أف تةػير إليػػو اآليػػة بػػذكر ال ػػار مػػف المطػر )البػػرد(ي كمػػا أةػػارت إلػػى النػػاف  بػػذكر 
)الودؽ(  تناسًبا م  حاؿ الذيف اىتدوا إلى عبلؿ ىػذا النػوري وتمسػكوا بتمػؾ األحكػاـ 

ية مباةرة تعد رعاال ال تميػييـ تعػارة وال بيػ  واآلدابي واقرْأ السياؽ السابؽ عمى اآل
قػػاـ الصػػبلة... وتعػػد كفػػارًا أعمػػاليـ كسػػراب بقيعػػة يحسػػبو الظمػػآف  عػػف ذكػػر اهلل واى
ماء... ومف ىنا كاف االستطراد في اآلية الكريمة بذكر " الودؽ والبرد" مػف التناسػب 

 نةر المرتب. ال في لحاؿ كبل الفريقيفي بؿ إف ة ت فقؿ) ىو أقرب إلى المؼ وال
ي ػاؼ إلػػى ذلػؾ) أف القػػرآف الكػػريـ لػـ يةػػر إلػى ىػػذا النػػوع مػف المػػاء ال ػػاري 
والذي يتةكؿ في صورة البرد إال في سياؽ ىذه اآلية محؿ الدراسةي وىذا مما يتفػؽ 

                                           

 . ٛٗ) ي اآلية( سورة الرـؤ)
 . ٓ٘) ي اآلية( سورة الرـوٕ)
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ي فالسحب لـ تصؿ إلى تمػؾ  ويتناسب م  طبيعة السحب الركاميةي ب بلؼ آية الرـو
 ٴۇ} -سبحانو -سابقة لنزوؿ الودؽي كما قاؿ المرحمة  حيث كانت المرحمة ال

وىػػذه السػػحب التػػي صػػارت )كسػػًفا( ال ُتْنػػِتُج  ،(2){ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
البػرد ال يتكػوف إال فػي دا ػؿ نػوع واحػد برًداي كما أكد العمـ الحديث  حيث ثبػت أف " 

ليا امتدادات في السماء تظيػر لمػف يراىػا مػف  يتسمى المزف الركامية يمف السحب
التقاطيػػا مػػف  أظيرتػػو الصػػور التػػي تػػـَ  وىػػو مػػا يمػػف أعبلىػػا كأنيػػا العبػػاؿ بعيػػد أو

 . (ٕ)" الطا رات واألقمار الصناعية
-والعممػػة الكريمػػة) وينػػزؿ مػػف السػػماء مػػف عبػػاؿ ...( معطوفػػة عمػػى قولػػو 

لمتوسط بيف الكماليف التفاؽ العممتيف في ال برية لفظا  (3){ىئ ېئ} )-سبحانو
فيو الػذي ي ػرج المطػر النػاف   –سبحانو  –ببال  قدرتو  ومعنىي وىذا الوصؿ يؤذف

 مف تمؾ السحبي وىو أيً ا الذي ي رج البرد ال ار منيا م  أف مصدرىا واحد. 
والمراد بالسماء ىنا ليس حقيقة ىػذا المفػظ مػف السػماء المعروفػةي بػؿ يػراد بػو 

سػػبيؿ السػػحاب  ألف كػػؿ مػػا عػػبل المػػرء فيػػو سػػماءي والتعبيػػر بمفػػظ )عبػػاؿ( عمػػى 
االستعارة التصريحية األصميةي والتعبير بيػذا المعػاز دقػة فػي التصػوير يكةػؼ عػف 

ي وأنيػا (ٗ)عظمة تمؾ الكتؿ الركامية مف السحابي ويبرز  ػ امتياي وةػدة ارتفاعيػا
                                           

 . ٛٗ) اآلية ي( سورة الرـؤ)
              مقػػػاؿ بعنػػػواف) )وينػػػزؿ مػػػف السػػػماء مػػػف عبػػػاؿ فييػػػا مػػػف بػػػرد(ي الػػػدكتور/ منصػػػور العبػػػادي  (ٕ)

 /https: //quran-m. com) والسنةموق  إععاز القرآف ي ٕٕٓٓأبو ةريعةي يناير/
 . ٖٗ) ي اآلية( سورة النورٖ)
كـ أو أكثر أحيانًاي يعني ىي ت اىي  ٓٔيا ىذه السحب الركامية يبم  ارتفاعأثبت العمـ أف "  (ٗ)

تمامًا ارتفاع العباؿي.... والعباؿ التي تتةكؿ مف الغيػـو الركاميػة تعطػي أةػكااًل تةػبو العبػاؿ 
وفػػي األعمػػى تعػػد ىنالػػؾ قممػػًا مرتفعػػة. والػػذي يسػػافر بالطػػا رة  يقاعدتػػو عري ػػة مػػف األسػػفؿ
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ليست معرد سحب متناثرةي بؿ طبقات يعمو بع يا بع ا فػي تصػوير مبػدع يكةػؼ 
 . -سبحانو  –عف عظيـ قدرتوي وبال  سمطانو 

) ال أميؿ إلى مػا اسػتظيره الةػيد أبػو حيػاف مػف أف فػي وبناء عمى ما سبؽ
ي وكػذلؾ مػا (ٔ)السماء عباال مف برد  مقيا اهلل كما  مؽ عباال في األرض مف حعر 

ذكره صاحب البحر المديد مف أف " حمؿ المفظ عمػى حقيقتػو أولػىي إْف لػـ يمنػ  مػف 
ف اهلل  مؽ عباؿ برد في السماء ذلؾ مان ي وال مان  ىناي فيحمؿ عمى ظاىره  . (ٕ)"واى

ومػػف البلفػػت فػػي نظػػـ العممػػة الكريمػػة تكػػرار )مػػف( ثػػبلث مػػرات فمػػا داللػػة كػػؿ 
حرؼ في مو عو  يقوؿ الةيد الزم ةري) " ف ف قمت) ما الفرؽ بيف )مف( األولى 
والثانية والثالثة في قولو) )مف السماء( )مف عباؿ( )مف بػرد( قمػت) األولػى البتػداء 

لغايةي والثانية لمتبعػيضي والثالثػة لمبيػافي أو األوليػاف لبلبتػداءي واآل ػرة لمتبعػيضي ا
ومعناه أنو ينزؿ البرد مف السماء أكبر مف عباؿ فيياي وعمى األوؿ) مفعوؿ )ينػزؿ( 

 . (ٖ)مف عباؿ " 

                                                                                                           

ي  فايا  عمى موق عف المطر  مقاؿ"ي وينظر إلى الغيـو مف تحتو يبلحظ ىذه القمـ عمى الغيـو
 اإللكتروني)الرابط 

 https: //sites. google. com/site/secretsofclouds/rains 

 .٘٘/ٛينظر) البحر المحيط)  (ٔ)
المحقػؽ) أحمػد عبػد اهلل ي ٔ٘/ٗ )بػف ععيبػة المعيػد الينظر) البحر المديد في تفسير القرآف  (ٕ)

 ىػ ٜٔٗٔالطبعة) ي القاىرة –ور حسف عباس زكي الناةر) الدكتي القرةي رسبلف
ي وفػي معنػى ىػذه الحػروؼ وعػوه أ ػرى ي ينظػر إلييػا فػي ) البحػر  ٖٓٓ-ٜٜٕ/ٖالكةاؼ)  (ٖ)

تفسػػػير  ي و ٖٓٗ/ٕٗي وتفسػػػير الػػػرازي )  ٜٛٔ/ٗي والمحػػػرر الػػػوعيز )  ٘٘/ٛالمحػػػيط ) 
اديثػػو) يوسػػؼ عمػػي ي حققػػو و ػػرج أح ٔٔ٘/ ٕ)  النسػػفي )مػػدارؾ التنزيػػؿ وحقػػا ؽ التأويػػؿ(

بديويي راععو وقدـ لو) محيي الديف ديب مسػتوي الناةػر) دار الكمػـ الطيػبي بيػروتي الطبعػة) 
 . ٓٓٔ/ٗي وتفسير أبي السعود ) ـ ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٔٗٔاألولىي 
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والذي أميؿ إليػو وأرت ػيو أف تكػوف )مػف( األولػى) البتػداء اإلنػزاؿ مػف السػماء 
ت عميو كممة كؿ المعربيف والمفسريف ي أما )مف( الثانيػة والثالثػة فيػي وىذا ما اتفق

لمتبعيضي أي) وينزؿ مف السماء مف بعض عباؿ فييا بعض بردي وىذا مػا صػرحت 
( تحػوي حبػات البػردي  بو كممُة العمـِ مؤ رًا  حيث ثبت أنو ليسػت كػؿ العبػاؿ )الغيػـو

ؤيػد القػوؿ بػالتبعيض فػي )مػف( و ػ  فييػا البػردي وىػذا يمبؿ ىناؾ أماكف محددة يت
الثانيةي أما ما يؤيد معنى التبعيض في )ِمف( الثالثة فيو مػا ذكػره أىػؿ اال تصػاص 

وال ي كؿ حبات البرد تسقط عمى األرضي فقد تتةكؿ مميوف حبة بػرد  مف أنو" ليست
ألف حبػػة البػػرد تتةػػكؿ فػي ظػػروؼ عنيفػػة عػػدًاي   يسػقط منيػػا إال حبػػة واحػػدة أحيانػاً 

فػي السػاعةي  اىوا ية تبم  سرعة ىذه التيارات أكثر مف م ة وستيف كيمو متػر تيارات 
ودرعة الحرارة تن فض إلى ما دوف الصفري وفي ىػذه الظػروؼ العنيفػة عػدًا تتةػكؿ 

 . (ٔ)" حبة البرد وتمتؼ وتتقمب حوؿ نفسيا
عقولنا إلى إعماؿ  –سبحانو  –إنيا دقة ععيبة ومتناىية تقت ي أف يستدعي 

يياي وتستوعب عمػى كػؿ ذي بصػيرة أف يػؤمف بيػذا الكتػابي وأف يعػيش فػي النظر ف
( بذلؾي وقػد أةػار القػرآف إليػو منػذ أكثػر رحاب نور ىذا الديفي فمف أ بر النبي )

 مف أربعة عةر قرًنا مف الزماف !! 
وتتبػػدى دقػػة الترتيػػب بػػيف ىػػذه القيػػود الثبلثػػة فػػي الترقػػي مػػف األعظػػـ ُعرًمػػاي 

اب فييػػا أوسػػ ي وىػػي نقطػػة حإلػػى مػػا دونػػوي فالسػػماء رقعػػة السػػكبػػر حعًمػػاي  األ و 
االبتداء لتمػؾ الصػورة الععيبػةي ويمييػا صػورة العبػاؿ المسػتقرة والكا نػة فييػاي ومػف 

 تمؾ العباؿ ذات الغيـو المتكاثفة تتةكؿ حبة البرد. 

                                           

القػرآف فػي  زي موسػوعة الكحيػؿ لئلععػامقاؿ بعنواف) مععزة تةكؿ البرد.. إةارات قرآنية را عة (ٔ)
 . ٕٜٚٙ=https: //kaheelٚ. net/?pرابط اإللكتروني) والسنةي عمى ال



 

  

 

 
 دراسة ببلغية ات االعتبار ألولى األبصار في القرآف الكريـمقام

 

ٕٕٛٚ 

 مث جث يت ىت مت خت} عمى نزوؿ ىذا البرد قولػو) –سبحانو  –ثـ رَتب 

بيػػػذا البػػػرد مػػػف يةػػػاءي فيمحػػػؽ بػػػو اليػػػبلؾ والم ػػػاري  أي) فيصػػػيب (2){يثحج ىث
ويصرفو عمف يةاء فينعو مف غا متو و ررهي والتعبير باإلصػابة ُيْةػِعر بمػا يترتػب 

(ي عميو مف  رر بال ي ومكروه محقؽي والتعبير بػػ )يصػرفو( يةػعر برحمػة اهلل )
اةػفا عػف إذ لو ةاء أف يصيب بو العمي  ألصابي وقد عػاء الطبػاؽ بػيف الفعمػيف ك

( في إيقاع كبل الفعميف حسب إرادتػو ي ولػذا عمػؽ األمػريف بفعػؿ طبلقة قدرة اهلل )
)المةي ة(  إبرازًا لمعاني القدرة في أعؿ وأقوى دال ميػاي وعػاء التعبيػر بػػ )مػف( التػي 
لمعقػػػبلء  تغميًبػػػا  إذ البػػػرد ال يصػػػيب اإلنسػػػاف وحػػػدهي بػػػؿ يصػػػيب الػػػزروع والثمػػػار 

لػػنظـ عماعػػة العقػػبلء  ألنيػػـ المقصػػودوف مػػف االعتبػػار بتمػػؾ والعمػػادي ولكػػف آثػػر ا
الصور المتعددة في ىذا المةيد الكوني الععيب الذي رسمتو اآلية  وصواًل بيـ إلى 

( واإلذعػاف لػو بالعبوديػةي كمػا ازداف دال ؿ القدرة المستوعبة اإلقرار بتوحيػد اهلل )
لعممة الكريمػة كػؿ األقسػاـ التػي النظـ بيذا التقسيـ الببلغي الرا ؽ  حيث استوفت ا

يةػػمميا عمػػـو البػػرد النػػازؿ مػػف السػػماءي فيػػو إمػػا أف يصػػيب مػػف يةػػاء اهلل أف 
يصػػيبوي أو ُيَصػػرؼ عمػػف يةػػاء اهلل لػػو ذلػػؾي وال ثالػػث ليػػذيف القسػػميفي " وأسػػموب 
التقسيـ مف الببلغة في الصميـ وقد اعتبره عبػد القػاىر مػف بػاب الػنظـ الػذي يتحػد 

د اؿ الصورة والترقي بيا (ٕ)ؽ في الصن "في الو   ويد .وتتصاعد معاني القدرةي واى

                                           

 . ٖٗ) ي اآلية( سورة النورٔ)
ي دار الكتػػاب العربػػي  ٕٛٗالصػػب  البػػديعي فػػي المغػػة العربيػػة ي د/ أحمػػد إبػػراىيـ موسػػى )  (ٕ)

 ـ . ٜٜٙٔلمطباعة والنةر ي القاىرة ي 
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ي بػػث التيديػػد فػػي نفػػوس المعر ػػيف والعاحػػديف فػػي ػإلػػى مػػا ىػػو أععػػب وأقػػوى فػػ
  .(2){ حخ جخ مح جح مج}فاصمة اآلية الكريمة 

والػػذي عميػػو عمػػ  المفسػػريف أف ال ػػمير فػػي )برقػػو( يعػػود عمػػى )سػػحابا( أي) 
. والػػذي (ٕ)مػػا مػػَر مػػف اإلزعػػاء والتػػأليؼ وغيرىمػػا  ػػوء بػػرؽ السػػحاب الموصػػوؼ ب

دفعيـ إلى ذلؾ ىو االعتقػاد الةػا  ي ومػا نػراه باديػا أمػاـ أعيننػا عميعػا فػي الظػاىر 
مف أف ظاىرة البرؽ تقترف بوعود السحاب وحدوث عممية المطري ولكف الذي أثبتػو 

إف بػالحرؼ الواحػد  عػف البػرؽ )العمـ حديثا أف البرؽ يرافؽ البرد " فالعمماء يقولوف
ؿ إال في الغيـو الرعدية التي تحدث فييا وم ات برؽ بةكؿ دا ـي فبل الَبَرد ال يتةكَ 

ألف التفػػاؼ ىػػذه القطيػػرات مػػف   يمكػػف لحبػػة بػػرد أف تتةػػكؿ مػػف دوف وم ػػة بػػرؽ
الماء )آالؼ المبلييف مف قطيرات المػاء تمتػؼ وتػدور حػوؿ نفسػيا لتةػكؿ حبػة بػرد 

ىػذه الحبػات مػف و حقواًل كيربا ية ال تتوافر إال فػي بي ػة البػرؽ. صغيرة عدًا( يتطمب 
البرد ال تتةكؿ إال إذا حدثت وم ات برؽي والغيـو الرعدية الركامية ىي بةكؿ دا ـ 

 . (ٖ)" ذهػيحدث فييا ىذه ال ربات البرقية أو وم ات البرؽ ى
َبػَرِد...ي وعمى ىذا) فال مير يعود عمى أقرب مذكوري أي) يكاد سنا برؽ ىذا ال
 . (ٗ)والعممة صفة لػ )برد( وليست صفة لػ )سحابا( كما ذكر الطاىر بف عاةور 

                                           

 . ٖٗ) ي اآلية( سورة النورٔ)
ي وتفسػػػير أبػػػي السػػػعود )  ٕٔٗ/ٖي وتفسػػػير البغػػػوي )  ٖٕٓ/ٜٔينظػػػر) تفسػػػير الطبػػػري )  (ٕ)

 .  ٕٕٙ/ٛٔي والتحرير والتنوير   ٔٓٔ/ٗ
القػرآف فػي  زي موسػوعة الكحيػؿ لئلععػامقاؿ بعنواف) مععزة تةكؿ البرد.. إةارات قرآنية را عة (ٖ)

 . ٕٜٚٙ=https: //kaheelٚ. net/?pوالسنةي عمى الرابط اإللكتروني) 
 . ٕٕٙ/ٛٔلتنوير ) ينظر) التحرير وا( ٗ)
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َأَف اْلَبػْرَؽ ووعو االسػتدالؿ بيػذه العممػة عمػى القػدرة كمػا ذكػر الةػيد الػرازي) "
ِ در اْلَمػاِء َواْلَبػَرِد اَلِذي َيُكوُف ِصَفُتُو َذِلَؾ اَل ُبَد َوَأْف َيُكوَف َنارًا َعِظيَمًة َ اِلَصًةي َوالَناُر 

ػػدِّي َوَذِلػػَؾ اَل ُيْمِكػػُف ِإاَل ِبقُػػْدَرِة َقػػاِدٍر  ػػدِّ ِمػػَف ال ِّ َفُظُيػػوُرُه ِمػػَف اْلَبػػَرِد َيْقَتِ ػػي ُظُيػػوَر ال ِّ
 . (ٔ)"َحِكيـٍ 

والعممػػة الكريمػػة يتعمػػى فييػػا دقػػة الػػنظـ القرآنػػي فػػي ا تيػػار مفرداتيػػا وعميػػ  
ر بفعػػؿ المقاربػػة )يكػػاد( يػػؤذف بػػأف الفعػػؿ )ذىػػاب سػػنا لبناتيػػا التػػي ةػػكمتياي فػػالتعبي

ىػذا الةػعاع إذا " ألف  البرؽ باألبصار( لـ يق ي بؿ قرب أف يق  ما ىػو قريػب منػو 
ونػادرًا مػا يػذىب بالبصػر بةػكؿ  ينزؿ عمى العيف مباةرة غالبًا يسبب العمى المؤقت

يكةػػؼ عػػف عظػػيـ وىػػذا قبػػؿ أف  ي(ٕ)" يقػػُرب ))يكػػاد( أي)-تعػػالى–كامػػؿي لػػذلؾ قػػاؿ 
 .يكةؼ عف عظيـ ف مو ورحمتو  يقدرة اهلل

كما يمحظ أف النظـ الكريـ أسند اإلذىاب باألبصار إلى سػنا البػرؽي ولػـ يسػنده 
(  ألف البرؽ إذا أصاب إلى البرؽ ذاتو فيقاؿ) يكاد برقو... وىذا مف رحمة اهلل )

 . (ٖ)ى الفور اإلنساف مباةرة ال َيْذَىُب بصره فحسبي بؿ يحترؽ ويتفحـ عم
والتعبيػػر بػػػ )سػػنا( دوف)  ػػوء برقػػو  ألف السػػنا ىػػو األدؽ فػػي تصػػوير تمػػؾ 
الظاىرةي لما تتسـ بو طبيعتو مف ةدة السطوع في وم ػات  اطفػة متتاليػة سػريعة 

                                           

 .ٖٓٗ/ٕٗتفسير الرازي ) ( ٔ)
 .إةارات قرآنية را عةي موسوعة الكحيؿ لئلععاز في القرآف والسنة (ٕ)
ةعاع البرؽ مباةرة ف ف درعػة حرارتػو ترتفػ  بةػكؿ مفػاعر مػف ثبت " أف اإلنساف إذا أصابو  (ٖ)

 ف بمفظ)الصػواعؽ()وىذا ىو مػا عبػر عنػو القػرآرعة م ويةي د ٓٓٓ.ٖٓدرعة م وية إلى  ٖٚ
ىذه الصاعقة تبم  درعة حرارتيػا   [ ٖٔسورة الرعد) ] {ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ}

مقػػاؿ بعنػػواف)  "درعػػة م ويػػة أي أكثػػر مػػف حػػرارة سػػط  الةػػمس ب مسػػة أ ػػعاؼ  ٓٓٓ.ٖٓ
 .مععزة تةكؿ البرد.. إةارات قرآنية را عةي موسوعة الكحيؿ لئلععاز في القرآف والسنة
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ي ب ػػبلؼ ال ػػوء (ٔ)عػػًداي يقػػوؿ الراغػػب) " السػػنا) ال ػػوء السػػاط ي والسػػنا الرفعػػة " 
ي وانتةػار ال ػوء ُيْ ػِعؼ مػف ةػدة اإلنػارةي (ٕ)ة " فيو " ما انتةر مف األعساـ النير 

 ومف ىنا آثر النظـ التعبير بما ىو أليؽ وأنسب لعممية البرؽ. 
واإل افة في )برقو( تفيد ت صيص البرؽ بما ىو أقػرب مػذكوري وىػو )البػرد(ي 
ةارة عممية قاطعة منذ أف نزؿ القرآف إلى اقترانيماي ولو قيؿ) يكاد سػنا البػرؽ..ي  واى

مةكوًكا فييػاي ومػا اتسػقت مػ  ىػذا اإلععػاز العممػي المبيػر  (ٖ) ت كممُة )العمـ(لظمَ 
 في اآلية الكريمة. 
 يىاسَت وفزوق: 

فػػي سػػورة البقػػرة  –سػػبحانو  –والعممػػة الكريمػػة تتةػػابو فػػي نظميػػا مػػ  قولػػو 
مػػػ  ا ػػػتبلٍؼ فػػػي نظػػػـ كػػػؿ عممػػػة اقت ػػػاه السػػػياؽ  (ٗ) {ڍڍ ڇ ڇ ڇ}

 ) األتي تظير أوعو اال تبلؼ فيوالمقاـ في كبل المو عيفي و 
  .عاء التعبير بػ )البرؽ( في البقرةي بينما عاء التعبير بػ )سنا برقو( في النور 
  عػػاء التعبيػػر بػػػ )ي طػػؼ أبصػػارىـ( فػػي البقػػرةي بينمػػا عػػاء التعبيػػر بػػػ )يػػذىب

 باألبصار( في النور. 
ـ فػي كػؿي ولعؿ سر تمؾ المغايرة في كبل المو عيف ىو ا تبلؼ السػياؽ والمقػا

فآية البقػرة عػاءت فػي سػياؽ  ػرب األمثمػة الكاةػفة عػف ىي ػة المنػافقيف وحػاليـي 
ولػػذا كػػاف التعبيػػر بػػػ )البػػرؽ( أنسػػب  ألنػػو نػػذير بالصػػواعؽ الميمكػػةي وكػػذلؾ كػػاف 

                                           

 . ٕٓ٘المفردات )  (ٔ)
 .ٖٖٓالسابؽ )  (ٕ)
المقصػػود بكممػػة العمػػـ ىنػػا ) ارتبػػاط ظػػاىرة البػػرؽ مػػ  البػػرد ي ولػػيس مػػ  السػػحاب كمػػا ىػػو ( ٖ)

 متعارؼ.
 . ٕٓ) ي اآلية( سورة البقرةٗ)
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التعبير بػ )ي طؼ أبصارىـ( ىو األنسب لمقاـ التيديدي لما يةعر بػو لفػظ )ي طػؼ( 
ة السرعةي كما أسػند ال طػؼ إلػى عممػة األبصػاري مف معاني القوةي والمباغتةي وةد

م افة إلييـ)أبصػارىـ(  ألنيػـ المقصػودوف بيػذا التيديػدي كمػا تنػاغـ التعبيػر بتمػؾ 
 –بػرؽ  –رعػد –العممة م  ألفاظ اآلية التي قبميا الناطقة بالرعب والتيديد )ظممات 

 محيط(.  –الموت  –الصواعؽ 
امتناف وحث عمى االعتبػار والتأمػؿ فػي ب بلؼ آية النوري فالسياؽ فييا سياؽ 

 –تمؾ اآلية الععيبة الناطقة بالقدرة اإللييةي والداعية إلى اإليماف بوي واالنقياد إليو 
وقػد اقت ػى ذلػؾ السػياؽ التعبيػر بمفػظ )سػنا( الػداؿ عمػى ةػدة ال ػياءي  –سبحانو 

لػى ذلػؾ) أف والمناسب لتصوير ىذا المةيد الكػونيي تصػويرًا واقعًيػا دقيًقػاي ي ػاؼ إ
التعبيػػر بػػو ممػػا يتنػػاغـ مػػ  اسػػـ السػػورة ذاتيػػاي ومػػا فييػػا مػػف آداب تنةػػر النػػور 
وال ػػياء فػػي أرعػػاء الكػػوف كمػػوي كمػػا اقت ػػى السػػياؽ عػػدـ المبالغػػة فػػي اسػػتبلب 

َوَأَمػػا األبصػػاري فعػػاء التعبيػػر بػػػ )يػػذىب( دوف )ي طػػؼ(ي يقػػوؿ الةػػيد الطػػاىر) " 
َفؤِلَف اْلَمْقُصػود َأف اْلَبػْرؽ ُمَقػاِرب َأْف ُيِزيػؿ (  البَلـػ )ُمَعَرًفا بِ  (راأْلَْبصاػ )الَتْعِبير ُىَنا بِ 

 ۈئ ۆئ}: َكَمػػا ِفػػي َقْوِلػػوي ِإذ الػػبَلـ ُىَنػػا اَلـ اْلَحِقيَقػػة َطاِ َفػػة ِمػػْف ِعػػْنس اأْلَْبَصػػار 

) اْدُ ؿ السرػوؽ ،(2){ۈئ ـْ يد ِمػْف َحْيػث أِلَف اْلُحْكػـ َعَمػى َحاَلػة اْلَبػْرؽ الَةػدِ   َوَقْوُلُي
ـْ ِبػَأف َمػا َةػْأُنو َأْف َيْنَتِفػ  الَنػاس  ِىي. ِبِ بَلؼ آَية اْلَبَقَرةي َفِ َنَيا ِفي َمَقػاـ التَػْوِبيد َلُيػ

ر ِبِيـْ   . (ٕ)"  رِِىـْ ػُمَ اًفا ِإَلى َ ِمي (َأْبَصار)َفِمَذِلؾ َذَكر َلْفظ   ِبو َقْد َأْةَرؼ َعَمى ال ر

                                           

 . ٖٔ) ي اآلية( سورة يوسؼٔ)
 (. ٖٕٙ/ ٛٔ( التحرير والتنوير )ٕ)
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: -سػػبحانو -دليػػؿ آ ػػر مػػف دال ػػؿ القػػدرة فيقػػوؿ  ويم ػػي السػػياؽ كاةػػفا عػػف

يقػػػوؿ الةػػػيد الطػػػػاىر)  ،(2){ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ}
ـُ اْسػػِتْ َناٌؼ. َوِعػػيَء ِبػِو ُمْسػػتَْأِنًفا َغْيػػَر َمْعُطػػوٍؼ َعَمػى آَيػػات ااِلْعِتَبػػار اْلَمػػْذُكوَرة " َواْلَكػبَل

ْنِتَقػػاُؿ ِمػػَف ااِلْسػػتِ  َقْبَمػػُو  ْداَلِؿ ِبَمػػا َقػػْد َيْ َفػػى َعَمػػى َبْعػػِض اأْلَْبَصػػاِر ِإَلػػى أِلََنػػُو ُأِريػػَد ااِل
يي ااِلْسِتْداَلِؿ ِبَما ُيَةاِىُدُه ُكؿر ِذي َبَصرٍ  َفُيػَو اَل َيَكػاُد َيْ َفػى َعَمػى ي َوُكػَؿ َةػْيرٍ  ُكػَؿ َيػْوـٍ

 . (ٕ)"ِذي َبَصرٍ 
عػف وي اؼ إلى عمة االست ناؼ التي ذكرىا الةيد الطاىري أف السياؽ يكةؼ 

بعض آيات اهلل الكونية الدالة عمى وحدانيتوي والداعية إلى االعتبػار بيػاي ومػف ىنػا 
اقت ى المقاـ سػرد كػؿ آيػة تمػو األ ػرى دوف عػاطؼ  إةػارة إلػى أف كػؿ آيػة كافيػة 
وحػػدىا فػػي االعتبػػار واالتعػػاظي وعػػاءت الثانيػػة بعػػد األولػػى تصػػعيًدا وترقًيػػا بمػػا ىػػو 

ؾ عمػى مػنيج القػرآف فػي االرتقػاء فػي االسػتدالؿي أد ؿ وأععب في بػاب القػدرة وذلػ
ولو عاءت الثانية معطوفة عمى األولى ألةعر ذلؾ التعداد بػأف االعتبػار واالسػتدالؿ 

 إنما يكوف بالنظر فييما مًعا. 
أي) " يعقػػػػب اهلل بػػػػيف الميػػػػؿ والنيػػػػار  ،{ٻٻ ٻ ٻ ٱ} والمعنػػػػى فػػػػي

ذا أذىب ىذا عا  . (ٖ)ء ىذا " ويصرفيماي إذا أذىب ىذا عاء ىذاي واى
ولفظة )يقمب( دقيقة في تصوير ىذا المعنىي وتحديده بدقػة ت تمػؼ عػف ألفػاظ 

. وغيػر ذلػؾ مػف المفػردات التػي أوردىػا (ٗ))اال تبلؼ اإليبلجي واإلغةاءي والتكوير( 
                                           

 . ٗٗ) ي اآلية( سورة النورٔ)
 (ٕٗٙ/ ٛٔ( التحرير والتنوير )ٕ)
 ٜٖٖ /ٚٔتفسير الطبري) (ٖ)
يقػدر(  –يغةػي  –يكػور -يػولج–عدير بالذكر) اإلةارة ىنا إلى أف مثؿ ىذه األلفػاظ )ا ػتبلؼ ( ٗ)

  = المتعمقة بالميؿ والنياري مما يحتاج إلى دراسة مستقمة في القرآف الكريـ تكةؼ عف سر
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 يَقْمُب الةيء) تصريفوالقرآف الكريـ متعمقة بظاىرتي الميؿ والنياري يقوؿ الراغب) " 
. وعوي كقمب الّثوبي وقمب اإلنسافي أي) صرفو عف طريقتو.. وصرفو عف وعو إلى

وَتْقِميػُب اهلل القمػوب والبصػا ر) صػرفيا  ..وَتْقِميُب الةيء) تغييره مف حػاؿ إلػى حػاؿ.
 .  (ٔ)" مف رأي إلى رأي

 يىاسَت وفزوق: 
ف قيؿ) لمػاذا كػاف بنػاء اآليػة عمػى الفعميػة ولػـ يكػف  {ٻٻ ٻ ٻ ٱ} واى

مػػب الميػػؿ والنيػػار( مػػ  مػػا فييػػا مػػف الداللػػة عمػػى التقريػػر عمػػى االسػػمية )واهلل يق
 فػػي آيػػة المزمػػؿ) -سػػبحانو -والتأكيػػد  لمػػا فييػػا مػػف تكػػرار اإلسػػنادي وذلػػؾ كقولػػو 

  ؟(1){ٿٹ ٿ ٿ ٿ}

قمت) إنما عاء بناء اآلية عمى الفعمية بالبدء بالفعؿ )يقمب(  ألف السياؽ يتعو 
ؿ والنياري ومعيء أحدىما بعد اآل ر في إلى بياف تمؾ اآلية الععيبة مف تعاقب المي

تقمػػب دا ػػـ ومسػػتمر دوف ت مػػػؼي وناسػػب ذلػػؾ البػػدء بالكممػػػة األىػػـ فػػي تصػػػوير 
الحدث  عرًيا عمى تقديـ ما ىو أىـ في الذكري كما أف السياؽ ال يحتاج إلى التقرير 

يػاف والتأكيد المفاد مف بناء العممة االسمية  إذ الةؾ حػوؿ تمػؾ الظػاىرة الباديػة لمع
 حتى يؤكد ال بر المساؽ لئلبانة عنيا. 

                                                                                                           

ى  المترتػب عمػى كػؿ بياف المعنىذه المفظة دوف تمؾي وكيؼ استدعاىا السياؽ والمقاـ ي و  إيثار =
 .لفظ

 (. ٕٛٙي ٔٛٙ)ص) ) المفردات في غريب القرآف  (ٔ)
 . ٕٓ) ي اآلية( سورة المزمؿٕ)
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فآيتيػا  {ٿٹ ٿ ٿ ٿ} أما بناء العممة عمى االسمية في سورة المزمؿ

نزلػت بعػد عػاـ  (2){ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}ىي اآلية األ يرة مف السػورة 
( ي الػػذي يػػدعو النبػػي ) (ٕ)مػػف نػػزوؿ مطمػػ  السػػورة الكريمػػة عمػػى أرعػػ  األقػػواؿ

حتػى يتػزود بػالزاد الروحػي الػذي يمكنػو مػف مواصػمة وتحمػؿ ويحثو عمى قياـ الميػؿ 
( عمى نفسو نزلػت اآليػة الكريمػة ت فيفػا وامتنانػا أعباء الدعوةي فمما أثقؿ النبي )

وتطمينػػاي وفي ػػا بالغػػا مػػف الحنػػاف والةػػفقة عميػػوي ومػػف ثػػـ اقت ػػى السػػياؽ البػػدء 
ير الميػػؿ والنيػػار يقػػوؿ لنبيػػو) إف أمػػر تقػػد -سػػبحانو -باسػػـ العبللػػةي وكػػأف الحػػؽ 

بيديي وأنا المتصرؼ في ذلػؾي وليسػت العبػرة بالتطويػؿ أو التقصػير فػي القيػاـي بػؿ 
عبللو لمقدر الميؿ والنيار.  ذعانو واى  العبرة في   وع القمب و ةوعوي واى

ثػػػـ ت ػػػتـ اآليػػػات بالحػػػث عمػػػى التأمػػػؿ واالعتبػػػار )إف فػػػي ذلػػػؾ لعبػػػرة ألولػػػي 
مـو ما ذكرتو اآليتاف مف دال ؿ القدرة أي) " إف األبصار(ي واإلةارة في )ذلؾ( إلى ع

نزالػو منػو الػودؽي ومػف السػماء البػردي وفػي تقميبػو الميػؿ  في إنةاء اهلل السػحابي واى
 .   (ٖ)والنيار لعبرة لمف اعتبر بوي وعظة لمف اتعظ بو ممف لو فيـ وعقؿ "

لييػاي وبعػد والتعبير باسـ اإلةارة الذي لمبعيد يؤذف بعمػو رتبػة األمػور المةػار إ
( الكاةفة عف أف ىػذا الكػوف لػو مػدبر حكػيـي منزلتيا في الداللة عمى قدرة اهلل )

ينبغػػػي أف تػػػذعف النفػػػوس لعبللػػػوي وتةػػػيد لػػػو القمػػػوب بالوحدانيػػػةي وتعتػػػرؼ لػػػو 
 بالقيومية. 

                                           

 . ٕٓ) ي اآلية( سورة المزمؿٔ)
 –يتحقيػػؽ ) ياسػػر كمػػاؿ عػػزب  ٖٗ٘) مسػػيوطي ي للبػػاب النقػػوؿ فػػي أسػػباب النػػزوؿينظػػر) ( ٕ)

 . ٖٛٗٚ/ٙسيد قطب  ) بدوف . وينظر ) في ظبلؿ القرآفي  –المكتبة التوقيفية 
ي وتفسػػير النسػػػفي )  ٕٚٛ/  ٕٔي وينظػػػر) تفسػػير القرطبػػػي )  ٖٖٛ/ٚٔتفسػػير الطبػػري ) ( ٖ)

 . ٔٓٔ/ٗي وتفسير أبي السعود )  ٔٔ٘/ٕ
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وعػػاء التعبيػػر بػػػ )عبػػرة( مفػػردة مػػ  أف مػػا سػػاقتو اآليتػػاف ممػػر بػػالعبر  وذلػػؾ 
كرت تف يًما وتعظيًماي و صت بػأولي األبصػار  ألنيػـ أىػؿ بالنظر إلى معموعياي ون

االعتبػار واالنتفػػاع بتمػؾ اآليػػات البالغػة فػػي الداللػػة عمػى القػػدرةي وفػي ذلػػؾ تعػػريض 
بالنفوس المري ة بالكفر والعحودي والتي لـ تةيد نور اهلل في الوعػودي ولػـ تمتفػت 

 إلى دال ؿ القدرة المبثوثة فيو. 
أ ػػفاه العنػاس التػػاـ مػف الػػنغـ المنبعػث فيػػو بػيف لفظػػة  كمػا ازداف الػػنظـ بمػا 

)األبصار( في  اتمة اآلية األولػى  إذ ىػي بمعنػى )العيػوف(ي ولفظػة )األبصػار( فػي 
 اتمة اآلية الثانية  إذ ىي بمعنى )العقوؿ واألفياـ(ي وكػاف لػو أثػره ووقعػو العػذاب 

يقػاظ القمػوبي نحػو االعتبػار بتمػؾ اآليػات العظيمػةي التػي تراىػا  في لفػت النفػوسي واى
 تتكرر أماـ أعينناي ولكف ال يتعظ بيا ويعتبر إال أولوا األبصار واألفياـ. 

 يىاسَاث وفزوق:
وقبؿ أف أطوي صفحات ىذا البحث أعػد عػدة أسػ مة تطػرح نفسػياي وُتمػ ر عمػى 

 عقمي  ألنيا مف صميـ تتمة ىذه الدراسةي ومفادىا) 
 وئ ەئ ەئ ائ} باب في سورة يوسؼلماذا كانت العبرة  اصة بأولي األل -

ولػػـ تكػػف ألولػػي األبصػػاري كمػػا ىػػو الةػػأف فػػي آيػػات  ،(2){ۇئۆئ ۇئ وئ
 الدراسة  

 ٿ ٿ ٿ} ولمػػاذا كانػػت العبػػرة مطمقػػة دوف تقييػػد فػػي آيتػػي النحػػؿ والمؤمنػػوف -

  ؟(1){ٹٹ ٹ

                                           

 . ٔٔٔ) ي اآلية( سورة يوسؼٔ)
 . ٕٔي وسورة المؤمنوف ي اآلية )  ٙٙ) ي اآلية( سورة النحؿٕ)
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 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ} ولماذا كانت العبرة مقيدة بمف ي ةى في سورة النازعات -

    (ٔ){ڈ

تمؾ األس مة التي تطرح نفسػيا أقػرر أننػي لػـ أعػد ليػا إعابػة  فع وقبل اإلجؤبة
عنػػد العممػػاء الػػذيف تعر ػػوا لدراسػػة متةػػابو الػػنظـ فػػي القػػرآف الكػػريـي ولػػذا أقػػوؿ 

) أمػػا عػػف ت صػػيص العبػػرة بػػأولى األلبػػاب فػػي آيػػة سػػورة -تعػػالى  –مسػػتعيًنا بػػاهلل 
ار عمػػى أحػػداث تمػػؾ يوسػػؼي فاآليػػة الكريمػػة عػػاءت فػػي  تػػاـ السػػورة لُتْسػػِدؿ السػػت

القصػػة التػػي اسػػتغرقت السػػورة كميػػا منػػذ بػػد يا حتػػى نيايتيػػا تقريبػػاي وعػػاءت تمػػؾ 
القصة بيذا النسؽ متفردة مف بيف القصص القرآنيي وعمى غيػر العػادة فػي عر ػو 

 لمقصة في عموميا. 
ىذا االستغراؽ الطويؿ ألحداث تمؾ القصة ال يحتاج إلى معرد عقؿ يفكػر  أقو :
رئي أو حادث معػيف محػددي أو عقػؿ ُيَركِّػز النظػر عمػى عز يػة معينػة مػف في أمر طا

أحداثياي بؿ يحتاج إلى عقؿ متوقػدي وفكػر صػاؼي وذىػف  ػاؿ مػف الةػواغؿي ينظػر 
في عمـو القصة بكػؿ دقا قيػا وتفاصػيمياي وكػؿ لقطػة مػف لقطاتيػاي وكػؿ حػدث مػف 

عظػة فيػوي ومػف ىنػا أحداثياي يغوص في لبو وعوىرهي ويقػؼ عمػى مػواطف العبػرة وال
كانت دقة البياف القرآني في ت صيص العبرة بأولي األلباب  اصة في ىػذا السػياؽ  
داللة عمى أف إدراؾ العبرة فيو مما يحتاج إلػى عقػؿ ذي طبيعػة  اصػةي وىػذا يتفػؽ 

المػب) العقػؿ ال ػالص مػف الةػوا بي م  المدلوؿ المغوي لمفظ )ُلب( يقوؿ الراغػب) " 
الص ما في اإلنساف مف قواهي كالمباب مف الةيءي وقيػؿ) ىػو وسمي بذلؾ لكونو  

 -تعػالى -ما زكى مف العقػؿي فكػؿ لػب عقػؿي ولػيس كػؿ عقػؿ لبػًاي وليػذا عمػؽ اهلل 
 ې} :قولػػػػو األحكػػػػاـ التػػػػي ال تػػػػدركيا إال العقػػػػوؿ الزاكيػػػػة بػػػػأولي األلبػػػػابي نحػػػػو

                                           

 . ٕٙ) ي اآلية( سورة النازعاتٔ)
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 ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې

" {ېئ ۈئ ۈئ
(2)

 . 

 ٿ}رة مطمقة دوف تقييد في آيتي النحػؿ والمؤمنػوف أما عف سر معيء العب

( وحػػده أف اآليتػػيف عاءتػػا فػػي مقػػاـ تقريػػر األلوىيػػة هلل ) (ٕ) {ٹٹ ٹ ٿ ٿ
مػػف  ػػبلؿ اسػػتعراض عػػدد مػػف اآليػػات الدالػػة عمػػى بػػال  القػػدرة والناطقػػة بوحدانيتػػوي 

إلػى  ومف بينيا عبرة األنعاـي بما فييا مف آية ععيبة فا قة في الععب  حيث تةػير
ما كاف عميو حاؿ ىذا المبف قبؿ أف يصب  لبًنا  الًصا سا ًغا لمةاربيف  إذ كػاف كمػا 
يصور القرآف )بيف فرث ودـ( بيػذه الصػورة التػي ال يمكػف لمعقػؿ البةػري أف يت يػؿ 
أف تتحوؿ إلى لبف بتمػؾ الصػفة الم صوصػة التػي عػاء عمييػا البيػاف القرآنػي }لبًنػا 

وكيؼ تتحوؿ الصػورة مػف أمػر تسػتقذره النفػوس إلػى أمػر  الًصا سا ًغا لمةاربيف{ي 
مرغػػوب مسػػاغ تطيػػب لػػو األذواؽ واألرواح ي ىػػذه اآليػػة الععيبػػة دليػػؿ دامػػ  يةػػيد 

اآليػة ت اطػب الفطػرة اإلنسػانية فػي وكػأف (  لعمـو الناس عميًعاي بوحدانية اهلل )
لبػابي أو عمومياي ومف ثـ عاءت العبرة مطمقة غير مقيػدة بصػنؼ معػيف كػأولي األ 

ف لكػـ( مناسػًبا  كأولى األبصار مثبلي ومف ىنا عاء ال طػاب فػي اآليتػيف بعمومػو )واى
لمقػػاـ االمتنػػاف بتمػػؾ اآليػػة الععيبػػة التػػي ينيػػؿ مػػف فػػيض عطا يػػا العميػػ ي المسػػمـ 

 والكافر عمى السواء. 

                                           

 ٜٕٙ) ي رقـسورة البقرةي واآلية  ٜٗٗلمفردات ) ا (ٔ)
 . ٙٙ) ي اآلية( سورة النحؿٕ)



 

  

 

 
 دراسة ببلغية ات االعتبار ألولى األبصار في القرآف الكريـمقام

 

ٕٖٛٛ 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ} أما عف سر ت صيص العبرة بمف ي ةى في آية النازعػات)

عاءت في مقاـ الترىيبي إذ اإلةارة فييػا إلػى صػورة العػذاب أف اآلية  (2){ڈ ڈ

ومف ثـ ُقيِّدت العبرة بمػف ؛ (1){ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}الذي أنزلو اهلل بفرعوف
ي ةػػىي داللػػة عمػػى أف الػػذي يعتبػػر بمػػا حػػؿ بفرعػػوف مػػف عػػذاب وتنكيػػؿ ىػػـ أىػػؿ 

االسػتكبار ي افوف اهلل ويعظمونوي وُيِعمروف سمطانوي أمػا أىػؿ الغفمػة و  فال ةية الذي
والتعبري فسيظموف سادريف في غييـ وطغيانيـي حتى يأ ػذىـ اهلل كمػا أ ػذ فرعػوف 

 بتمؾ النياية الرىيبة العنيفة. 
ي اؼ إلػى ذلػؾ) أف ت صػيص العبػرة بمػف ي ةػى ممػا يتنػاغـ مػ  ةػيوع ىػذا 

، (3){ ۋ ٴۇ}:-تعػػػالى -المفػػػظ وتكػػػراره فػػػي سػػػياؽ السػػػورةي مثػػػؿ قولػػػو 

 جت يب ىب مب}: -عػػػػػؿ ةػػػػػأنو-وقولػػػػػو  ،(4) { ٹ ٹ ٹ ٿ}:وقولههههه 

وتكرار ىذا المفظ بتمؾ الصورة البلفتة في السورة الكريمة مما يتناسب ، (5) {حت
م  المقصد األوؿ مف ورا ياي وىو الترىيب والت ويؼ مف أحػداث يػـو القيامػةي ومػا 
فيػػو مػػف أىػػواؿ وةػػدا د ال ينعػػو منيػػا إال مػػف يعظمػػوف اهللي وي افونػػوي وي ةػػوف 

 ي واهلل أعمى وأعمـ. لقاءه وحسابو
 
 

                                           

 . ٕٙ) ي اآلية( سورة النازعاتٔ)
 . ٕ٘) ي اآلية( سورة النازعاتٕ)
 . ٜ) ي اآلية( سورة النازعاتٖ)
 . ٜٔ) ي اآلية( سورة النازعاتٗ)
 . ٘ٗ) ي اآلية( سورة النازعات٘)
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 اخلامتت
الحمػػد هلل رب العػػالميفي والصػػبلة والسػػبلـ عمػػى أةػػرؼ المرسػػميفي وعمػػى آلػػو 

 وصحبو ومف تبعيـ ب حساف إلى يـو الديف. 
 وبعديي 

فمػػػف  ػػػبلؿ معايةػػػتي لمقامػػػات االعتبػػػار ألولػػػي األبصػػػار فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ 
تػػي توصػػمت إلييػػا تمػػؾ الدراسػػة فػػي بالتنػػاوؿ الببلغػػي يمكػػف إعمػػاؿ أىػػـ النتػػا ج ال

 اآلتي) 
ورد لفظ )عبرة( إعمااًل ست مرات في القرآف الكريـي وعاءت صيغة الم ػارعة  -ٔ

 )تعبروف( مرة واحدةي وكذلؾ صيغة األمر )فاعتبروا(. 
 ػػص االعتبػػار بػػأولي األبصػػار فػػي ثبلثػػة مػػواطفي وىػػي التػػي قامػػت عمييػػا  -ٕ

بأولي األلباب في  تاـ سورة يوسؼي  الدراسةي وعاءت العبرة مقيدة مرة واحدة
وعاءت مقيدة بػ )مػف ي ةػى( مػرة واحػدة أي ػا فػي سػورة النازعػات فػي  تػاـ 

ونياية فرعوفي بينما عاءت غير  –عميو السبلـ  –التعقيب عمى قصة موسى 
مقيدة في موطنيف اثنػيف فػي العبػرة باألنعػاـ فػي سػورتي )النمػؿ والمؤمنػوف(ي 

 ذلؾ في مقامو.  وقد كةفت الدراسة عف سر
تبَيف مف  بلؿ البحث أف االعتبار عندما ُيْقَصد بو أولػوا األبصػار يكػوف دا ًمػا  -ٖ

فػػي  اتمػػة اآليػػاتي معقًبػػا بػػو الػػنظـ عمػػى آيػػة ععيبػػةي أو حػػدث مسػػتغرٍب ال 
ف لكػـ فػي األنعػاـ  تتوقعو النفوسي أما في غير ذلػؾ يكػوف متصػدرًا اآليػات }واى

 ولقد كاف في قصصػيـ عبػرة ألولػي األلبػاب {ي ألعبرة{ي وكذلؾ قولو تعالى) } 
يأتي في آية مستقمة }إف في ذلؾ لعبرة لمػف ي ةػى{ تعقيًبػا عمػى نيايػة أكبػر 

 طاغية عرفتو البةرية في تاري يا. 
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بو أولوا األبصػار ىػو ُيْقَصد كاف الممم  الداللي الذي يميز مادة )عبر( عندما  -ٗ
النظر والتأمؿ ةيء آ ري فمثبل  النظر في حقيقة الةيء ليعرؼ مف  بلؿ ىذا

في مقاـ اعتبار أولي األبصار في سياؽ غزوة بدر كانت العبرة ىي النظػر فػي 
حاؿ الف تيف المتقاتمتيفي وكيؼ انتصرت الف ة المست عفة التػي بػبل زاد وقػوةي 

( عمى الف ة األ رى التي تمتمؾ كؿ وسا ؿ النصػري وذلػؾ بف ػؿ تأييػد اهلل )
كذلؾ كاف معنى االنتقاؿ ي والتحوؿ مف حاؿ إلى حاؿي حا رًا لمف ة المؤمنةي و 

 في المقاميف األ يريف. 
العممػة الداعيػة ألولػي األبصػار إلػى االعتبػار فػي ثػوب ال بريػةي وذات عاءت  -٘

نظػػـ واحػػد }إف فػػي ذلػػؾ لعبػػرة ألولػػي األبصػػار{ وذلػػؾ فػػي مقػػامي غػػزوة بػػدري 
الػنظـ إلػى األسػموب اإلنةػا ي وبياف دال ؿ القدرة في سورة النػوري بينمػا عػدؿ 

بني الن ير  روج في ثوب األمر}فاعتبروا يا أولي األبصار{ في مقاـ تصوير 
مػػف المدينػػةي وقػػد عػػاء ىػػذا الفعػػؿ مقترنػػا بالفػػاء الفصػػيحة الواقعػػة فػػي عػػواب 

ا لم ػوء عمػى االعتبػار ذاتػوي ودعػوة إلػى المبػادرة وذلؾ تسميطً   الةرط المقدر
ا لسػػػياقو قػػػد عػػػاء أسػػػموب اإلنةػػػاء )فػػػاعتبروا( مناسػػػبً إليػػػوي واالمتثػػػاؿ بػػػوي و 

وىػو  ػروج بنػي الن ػير مػف  -ره السػياؽحيث بم  الحدث الذي صوَ   ومقامو
حيث دبر اهلل أمر  روعيـ ببل أدنى قتػاؿ   الغاية في الععب والغرابة -المدينة

سػػبلح لػػـ ي طػػر عمػػى بػػاؿ أحػػدي وىػػو قػػذؼ الرعػػب فػػي بكػػاف  وأو مواعيػػةي 
الػذي مػف ةػأنو أف ييػز  اف ذلػؾ أدعػى إلػى التعبيػر بأسػموب األمػرقموبيـي فك

 النفوسي ويمفت األذىاف إلى التأمؿ واالعتبار بتمؾ اآلية الععيبة. 
عػػاء لفػػظ )عبػػرة( دا مػػا فػػي القػػرآف الكػػريـ مفػػرداي كمػػا عػػاء منكػػرًا  تف يًمػػا  -ٙ

 ظ. وتعظيًما لؤلحداث التي يصورىا السياؽ الذي دعا إلى التعبير بيذا المف
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برز التعبير بالفعؿ الم ارع بصػورة الفتػة فػي كػؿ مقػاـ مػف مقامػات االعتبػار  -ٚ
 –يزعػػػي  –تػػػر  -ي ربػػػوف –يؤيػػػد  –يػػػرونيـ  –ألولػػػي األبصػػػار مثؿ)تقاتػػػؿ 

يقمػب(  –يػذىب  -يكػاد –يصػرفو  –يصيب  –ي رج  –فترى  –يععمو  -يؤلؼ
كػػوف ذلػػؾ وقػػد كػػاف التعبيػػر بػػو مبل مػػا الستح ػػار تمػػؾ األحػػداث الععيبػػة   لي

 أدعى إلى االعتباري وأ ذ العظة البالغة مف وراء التذكير بيا. 
أكػػد البحػػث دقػػة الػػنظـ القرآنػػي فػػي تصػػويره لمكتػػؿ الركاميػػة مػػف السػػحاب فػػي  -ٛ

صورة العباؿي  وبَيف أنيا ليست عباال حقيقية فػي السػماءي كالعبػاؿ التػي فػي 
 القدامى.  األرضي وقد دف  ىذا الرأي الذي استظيره بعُض المفسريف

كمػا بػدت دقػػة الػنظـ القرآنػي فػػي إيثػار األلفػاظ المبل مػػة لمسػياؽ والمقػػاـ دوف  -ٜ
غيرىا مف بدا ميا المغويػةي وقػد ظيػر ذلػؾ عميػا فػي) التعبيػر بمفػظ )ف ػة( دوف 
)طا فة( أو )فرقة(ي وبيف أف ىػذا المفػظ ُيػْؤَثُر التعبيػر بػو فػي سػياقات تصػوير 

دلولو المغوي مف معاني التناصري والتعا دي الحرب والقتاؿ  وذلؾ لما يوحيو م
ووحػػػدة اليػػػدؼ والغايػػػةي كمػػػا بػػػَيف البحػػػث أف التعبيػػػر بمفػػػظ )ديػػػار( مقترنػػػا 
بال روجي يغمب استعماُلو فػي البيػاف القرآنػي مرتبطػا بمعػاني ال ػزيي والمذلػةي 
واليواف ي واالست عاؼي ب بلؼ لفظ )بيت( فمـ يرد إال مرة واحدة مقترنا بفعػؿ 

( بػػػال روج مػػػف بيتػػػوي وجي وذلػػػؾ فػػػي مقػػػاـ االمتنػػػاف عمػػػى النبػػػي )ال ػػػر 
 والمةركوف يحيطوف بو  تأييًدا ونصرة لمحؽ والدعوة. 

كما ذكر البحث دقة التعبير القرآني بمفظ )يؤلػؼ( مرتبطػة بالسػحابي وبػَيف أف  -ٓٔ
التعبير بو يعد مف فرا د التعبير القرآني  إذ لػـ يػرد إال فػي سػورة النػوري وكػاف 

داللتو التػي ال تْظَيػُر فػي غيػره مػف البػدا ؿ المغويػة مثػؿ) يعمػ ي أو ي ػـي  لو
 وأةار أف التعبير بو يعد إععاز عمميا أكدتو كممة العمـ في العصر الحديث. 
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أةار البحث إلى أف عممة )وقذؼ في قموبيـ الرعب( لـ ترد فػي القػرآف الكػريـ  -ٔٔ
)القػػذؼ( متناغًمػػا فػػي  إال مػػرتيفي وكبلىمػػا فػػي ةػػأف الييػػودي وقػػد عػػاء لفػػظ

المو عيف بما فيو مف معاني الةدة والقوة م  لفظ الرعب  حيث كػاف السػبلح 
 الوحيد في إنزاؿ اليزيمة بالييود في السياقيف. 

ذكر البحػث أف لفػظ )يزعػي( لػـ يػرد فػي القػرآف الكػريـ إال مػرتيفي مػرة مرتبطػا  -ٕٔ
لةي ويسػر مبلزمػة بالسحابي وأ رى بالفمؾي وكانت معاني الػدف  برفػؽي وسػيو 

لكػػبل المقػػاميفي ومتناغمػػة مػػ  سػػوؽ السػػحاب ودفػػِ  حركػػة الفمػػؾ فػػي البحػػر 
 (. لبلبتغاء مف ف ؿ اهلل )

بَيف البحث دقة التعبير بمفظ )الودؽ( وأنو لـ يرد في القػرآف الكػريـ إال مػرتيفي  -ٖٔ
وىػػو ي تمػػؼ عػػف التعبيػػر بمفػػظ )المطػػر( التػػي فسػػر بيػػا المفسػػروف الكممػػةي 

بحػػث أف الػنظـ القرآنػػي يػؤثر التعبيػػر بػو عنػػد تصػوير المحظػػِة األولػػى وأةػار ال
ل روج المطر مف الكتؿ السػحابيةي وىػو يصػاحب التعبيػر بالفعػؿ )ي ػرج( وقػد 
عػػاء العػػرس الصػػوتي لمكممػػة ذاتيػػا يحكػػي قػػوة الػػدف  بػػو مػػف السػػحاب لحظػػة 

  روعو منو. 
 وصؿِّ الميـ عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمـ.
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 صادر وادلزاجعادل
الرابطػة وببلغػػة موقعيػػا فػػي الػػنظـ القرآنػػيي د. محمػػود عبػػد اهلل محمػػد  (إف) (ٔ

صػػياـي بحػػث منةػػور فػػي معمػػة الدرايػػةي كميػػة الدراسػػات اإلسػػبلمية والعربيػػة 
 ـ.  ٕٕٔٓ -ىػ  ٖٖٗٔ  لمبنيف بدسوؽي العدد الثاني عةري

بػػراىيـي اإلتقػػاف فػػي عمػػـو القػػرآف لمسػػيوطيي المحقػػؽ) محمػػد أبػػو الف ػػؿ إ (ٕ
  .ـ ٜٗٚٔ -ىػٜٖٗٔالناةر) اليي ة المصرية العامة لمكتابي الطبعة) 

إرةاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ =تفسػير العبلمػة أبػي السػعودي لػػ  (ٖ
 –محمد بف محمػد العمػادي أبػو السػعودي الناةػر) دار إحيػاء التػراث العربػي 

 بيروت. 
ف عبػػد المحسػػف الحميػػػدافي أسػػباب النػػزوؿ لمواحػػدي ي المحقػػؽ) عصػػاـ بػػ (ٗ

 ـ. ٕٜٜٔ -ىػ  ٕٔٗٔالدماـي الطبعة) الثانيةي  –الناةر) دار اإلصبلح 
إعراب القرآف وبيانوي محيي الديف بف أحمد مصطفى درويػشي الناةػر ) دار  (٘

 -دمةػؽ  -سػورية ي )دار اليمامػة  -حمػص  -اإلرةاد لمة وف العامعيػة 
 ٘ٔٗٔالطبعػة ) الرابعػة ي  بيػروت(ي -دمةػؽ  -بيروت( ي ) دار ابف كثير 

 ىػ.
أنػػوار التنزيػػػؿ وأسػػػرار التأويػػػؿي البي ػػػاوي ي المحقػػػؽ) محمػػػد عبػػػد الػػػرحمف  (ٙ

 -بيػروتي الطبعػة) األولػى  –المرعةػميي الناةػر) دار إحيػاء التػراث العربػي 
 ىػ.  ٛٔٗٔ

أىداؼ كؿ سورة ومقاصدىا فػي القػرآف الكػريـي د/ عبػد اهلل محمػود ةػحاتوي  (ٚ
 ـ.  ٜٙٛٔي ٖامة لمكتابي ط اليي ة المصرية الع

اإلي اح في عمـو الببلغػة لمقزوينػيي المحقػؽ) محمػد عبػد المػنعـ  فػاعيي  (ٛ
بيػػػػروتي الطبعػػػػة) الثالثػػػػة. وينظػػػػر) مفتػػػػاح العمػػػػـو  –الناةػػػػر) دار العيػػػػؿ 
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 -ىػػػػ  ٔٔٗٔلمسػػكاكيي مطبعػػة مصػػػطفى البػػاب الحمبػػيي الطبعػػػة الثانيػػةي 
 ـ.  ٜٜٓٔ

يػاف األندلسػي  ي المحقػؽ) صػدقي محمػد البحر المحيط في التفسير ي أبو ح (ٜ
 ىػ ٕٓٗٔبيروتي الطبعة)  –عميؿي الناةر) دار الفكر 

البحر المديد في تفسػير القػرآف المعيػدي البػف ععيبػة ي المحقػؽ) أحمػد عبػد  (ٓٔ
القػاىرةي الطبعػة)  –اهلل القرةي رسبلفي الناةر) الدكتور حسف عبػاس زكػي 

 ىػ. ٜٔٗٔ
ي المحقػػؽ) محمػػد أبػػو الف ػػؿ إبػػراىيـي البرىػػاف فػػي عمػػـو القػػرآف لمزركةػػي (ٔٔ

 ثنيةي بدوف تاريد. أل الناةر) مكتبة دار التراثي الطبعة ا
الببلغة العالية ) عمـ المعاني ( ي لمةػيد / عبػد المتعػاؿ الصػعيدي ي ت) د.  (ٕٔ

 ـ . ٜٜٔٔ -ىػ  ٔٔٗٔي ٕعبد القادر حسيفي مكتبة اآلداب ي ط ) 
ور مػف تطبيقاتيػا بييكػؿ عديػد الببلغة العربية أسسيا عموميػا وفنونيػا وصػ (ٖٔ

مف طريؼ وتميدي عبد الرحمف حبنكػة الميػدانيي الطبعػة) األولػىي دار القمػـي 
 ـ. ٜٜٙٔىػ / ٙٔٗٔدمةؽي الدار الةاميةي بيروتي 

تحريػػر المعنػػى السػػديد وتنػػوير العقػػؿ العديػػد مػػف تفسػػير »التحريػػر والتنػػوير  (ٗٔ
 والتوزي ي بدوف.  ي الطاىر بف عاةوري دار سحنوف لمنةر«الكتاب المعيد

تفسػػير الزم ةػػري = الكةػػاؼ عػػف حقػػا ؽ غػػوامض التنزيػػؿي الناةػػر) دار  (٘ٔ
 ىػ. ٚٓٗٔ -بيروتي الطبعة) الثالثة  –الكتاب العربي 

ي  (ٙٔ  ـ.  ٜٜٚٔتفسير الةعراويي مطاب  أ بار اليـو
تفسػػير الطيػػب مػػف القػػوؿي دراسػػات فػػي التفسػػير المو ػػوعي لمقػػرآفي ي د.  (ٚٔ

 بالقاىرة.  رؤوؼ ةمبيي دار األنصار
 التفسير العممي لآليات الكونية ي حفني أحمد ي  دار المعارؼ . (ٛٔ
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تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار( لمحمػد رةػيد بػف عمػي ر ػا بػف محمػد  (ٜٔ
ةمس الديف بف محمد بياء الديف بف منبل عمي  ميفػة القممػوني الحسػينيي 

 .ـ  ٜٜٓٔالناةر) اليي ة المصرية العامة لمكتاب سنة النةر) 
تفسير القرآف العظيـي البف كثيري مؤسسػة الرسػالة لمنةػر والتوزيػ ي الطبعػة  (ٕٓ

 ـ.  ٕٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔ                   الثالثة
التفسػػير القرآنػػي لمقػػرآفي عبػػد الكػػريـ يػػونس ال طيػػبي الناةػػر) دار الفكػػر  (ٕٔ

 العربيي القاىرة. 
حاديثػػو) تفسػػير النسػػفي )مػػدارؾ التنزيػػؿ وحقػػا ؽ التأويػػؿ(ي حققػػو و ػػرج أ (ٕٕ

يوسؼ عمي بديويي راععو وقدـ لو) محيػي الػديف ديػب مسػتوي الناةػر) دار 
 ـ. ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٔٗٔالكمـ الطيبي بيروتي الطبعة) األولىي 

عام  البياف في تأويؿ القرآفي لمطبريي المحقؽ) أحمد محمد ةاكري الناةر)  (ٖٕ
 ـ. ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔمؤسسة الرسالةي الطبعة) األولىي 

د الصحي  الم تصر مف أمور رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ العام  المسن (ٕٗ
وسننو وأيامو = صحي  الب اريي المحقػؽ) محمػد زىيػر بػف ناصػر الناصػري 
الناةر) دار طوؽ النعاة )مصورة عػف السػمطانية ب  ػافة تػرقيـ محمػد فػؤاد 

 ىػ.ٕٕٗٔعبد الباقي(يالطبعة) األولىي 
بػػراىيـ  العػػام  ألحكػػاـ القػػرآف = تفسػػير القرطبػػيي (ٕ٘ تحقيػػؽ) أحمػػد البردونػػي واى

ىػػ ٖٗٛٔالقاىرةي الطبعػة) الثانيػةي  –أطفيشي الناةر) دار الكتب المصرية 
 ـ ٜٗٙٔ -

ي د / محمد محمػد  "دراسة تحميمية لمسا ؿ عمـ المعاني"  صا ص التراكيب  (ٕٙ
 ـ. ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔأبو موسىي مكتبة وىبةي ط  امسةي 
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ٕٛٗٙ 

بلغيػةي ت) د / عبػد العظػيـ المطعنػيي  صا ص التعبير القرآنػي وسػماتو الب (ٕٚ
 ـ.  ٕٜٜٔ -ىػ  ٖٔٗٔي مكتبة وىبةي القاىرةي ط أولىي ٔط 

 ال صا صي البف عنيي اليي ة المصرية العامة لمكتابي الطبعة) الرابعة. (ٕٛ
الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوفي السميف الحمبي يالمحقػؽ) الػدكتور  (ٜٕ

 دمةؽ أحمد محمد ال راطي الناةر) دار القمـي
دراسػػات عديػػدة فػػي إععػػاز القػػرآف ي منػػاىج تطبيقيػػة فػػي توظيػػؼ المغػػة يد.  (ٖٓ

 -ىػػ ٚٔٗٔعبد العظيـ إبراىيـ محمػد المطعنػي ي مكتبػة وىبػة ي ط أولػى ي 
 ـ .  ٜٜٙٔ

 –دراسػػػات فػػػي المعػػػاني والبػػػدي ي د/ عبػػػد الفتػػػاح عثمػػػافي مكتبػػػة الةػػػباب  (ٖٔ
 القاىرة. 

. محمػد الطيػب الح ػري وآ ػر ي (ي دالدرر البيية مف سيرة  يػر البريػة ) (ٕٖ
 ـ  ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓدار األزىر لمطباعة  

دال ؿ اإلععازي اإلماـ عبد القاىر العرعانيي  المحقؽ) محمود محمػد ةػاكر  (ٖٖ
دار المػػدني بعػػدةي الطبعػػة)  -أبػػو فيػػري الناةػػر) مطبعػػة المػػدني بالقػػاىرة 

 ـ.ٕٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔالثالثة 
ف المصطاوييالناةر) دار المعرفة اعتنى بو) عبد الرحم ديواف امِرئ القيسي (ٖٗ

 ـ. ٕٗٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔبيروتي الطبعة) الثانيةي  –
روافػػد الببلغػػة )بحػػث فػػي أصػػوؿ التفكيػػر الببلغػػي ( ي د/ سػػمير إسػػتيتيو  ي  (ٖ٘

ي رعػػب  ٙمعمػػة عبلمػػات فػػي النقػػد ي النػػادي األدبػػي الثقػػافي بعػػدة ي عػػدد 
 ـ . ٕٔٓٓسبتمبر  -ىػ  ٕٕٗٔ
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ٕٛٗٚ 

آف العظيـ والسػب  المثػانيي لؤللوسػيي المحقػؽ) روح المعاني في تفسير القر  (ٖٙ
بيػػروتي الطبعػػة)  –عمػػي عبػػد البػػاري عطيػػةي الناةػػر) دار الكتػػب العمميػػة 

 ىػ.  ٘ٔٗٔاألولىي 
زاد المسير في عمـ التفسػيري البػف العػوزي. المحقػؽ) عبػد الػرزاؽ الميػديي  (ٖٚ

 ىػ ٕٕٗٔ -بيروتي الطبعة) األولى  –الناةر) دار الكتاب العربي 
مَحَمػد كاِمػؿ قػره بممػيي الناةػر)  -أبي داود المحقؽ) ةَعيب األرناؤوط سنف  (ٖٛ

 ـ. ٜٕٓٓ -ىػ  ٖٓٗٔدار الرسالة العالميةي الطبعة) األولىي 
ةػػرح أحاديػػث مػػف صػػحي  الب ػػاري ) دراسػػة فػػي سػػمت الكػػبلـ األوؿ( يد.  (ٜٖ

 ـ . ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔمحمد أبو موسىي مكتبة وىبة ي ط) أولى 
لنػػػاظر « تمييػػػد القواعػػػد بةػػػرح تسػػػييؿ الفوا ػػػد» ةػػػرح التسػػػييؿ المسػػػمى (ٓٗ

العػػيشي دراسػػة وتحقيػػؽ) أ. د. عمػػي محمػػد فػػا ر وآ ػػروفي الناةػػر) دار 
عميوريػػػة مصػػػر -السػػػبلـ لمطباعػػػة والنةػػػر والتوزيػػػ  والترعمػػػةي القػػػاىرة 

 ىػ. ٕٛٗٔالعربيةي الطبعة) األولىي 
 لبناف . –بيروت  –ةرح الكافية لمر يي دار الكتب العممية  (ٔٗ
تي تقػػديـ بيػػرو  –الناةػػر) دار الكتػػب العمميػػة يح طيبػػة النةػػر لمنػػويري ةػػر  (ٕٗ

ي الطبعػػػة) األولػػػىي  وتحقيػػػؽ) الػػػدكتور معػػػدي محمػػػد سػػػرور سػػػعد باسػػػمـو
 ـ. ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ

الصػػب  البػػديعي فػػي المغػػة العربيػػة ي د/ أحمػػد إبػػراىيـ موسػػى ي دار الكتػػاب  (ٖٗ
 ـ . ٜٜٙٔالعربي لمطباعة والنةر ي القاىرة ي 

لتفاسػػيري  محمػد عمػػي الصػابوني ي الناةػػر) دار الصػابوني لمطباعػػة صػفوة ا (ٗٗ
 ـ. ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔالقاىرةي الطبعة) األولىي  –والنةر والتوزي  
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ٕٛٗٛ 

 -ىػػ  ٚٔٗٔطنطاي طبعػة  –عمـ المعانيي د/ صباح دراز)   مطبعة التركي  (٘ٗ
 ـ.  ٜٜٚٔ

عػػػة الفػػػاء معانييػػػا واسػػػتعماالتيا ي د. عبػػػد المعطػػػي عػػػاب اهلل سػػػالـ ي مطب (ٙٗ
 ـ . ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ –ط األولى  –األمانة 

فتُ  البياف في مقاصد القرآفي لمِقَنوعيي عني بطبعِو وقّدـ لو وراععػو)  ػادـ  (ٚٗ
العمػػـ َعبػػد اهلل بػػف إبػػراىيـ األنَصػػاريي الناةػػر) الَمكتبػػة العصػػرَية لمطَباعػػة 

 ـ.  ٕٜٜٔ -ىػ  َٕٔٗٔبيروتي عاـ النةر)  –والّنْةري َصيَدا 
دمةػؽي  -ير لمةػوكانيي الناةػر) دار ابػف كثيػري دار الكمػـ الطيػب فت  القػد (ٛٗ

 ىػ.  ٗٔٗٔ -بيروتي الطبعة) األولى 
القػػاىرةي  -بيػػروت -) دار الةػػروؽ قطػػبي الناةػػرفػػي ظػػبلؿ القػػرآف لسػػيد  (ٜٗ

 ـ .  ٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔ –الطبعة) الثانية عةر 
سسػػة القػػاموس المحػػيطي لمفيروزآبػػادىيتحقيؽ) مكتػػب تحقيػػؽ التػػراث فػػي مؤ  (ٓ٘

الرسالة ب ةراؼ) محمد نعيـ العرقُسوسي الناةر) مؤسسػة الرسػالة لمطباعػة 
ـ  ٕ٘ٓٓ -ىػػ  ٕٙٗٔلبنػاف الطبعػة) الثامنػةي  -والنةر والتوزي ي بيروت 

. 
لبػػاب التأويػػؿ فػػي معػػاني التنزيػػؿي لم ػػازفي تصػػحي ) محمػػد عمػػي ةػػاىيفي  (ٔ٘

 ىػ. ٘ٔٗٔبيروتي الطبعة) األولىي  –الناةر) دار الكتب العممية 
 –يتحقيػؽ ) ياسػر كمػاؿ عػزب  مسػيوطي ي للباب النقوؿ فػي أسػباب النػزوؿ (ٕ٘

 بدوف –المكتبة التوقيفية 
المبػاب فػي عمػـو الكتػػابي أبػو حفػص سػػراج الػديف عمػر بػػف عمػي بػف عػػادؿ  (ٖ٘

ي عػػادؿ أحمػػد عبػػد الموعػػود /الحنبمػػي الدمةػػقي النعمػػانيي المحقػػؽ) الةػػيد 
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ٕٜٛٗ 

لبنػاف  -بيػروت  -تب العمميػة الناةر) دار الك يعمي محمد معوض /والةيد
 ـ. ٜٜٛٔ-ىػ  ٜٔٗٔالطبعة) األولىي 

 -بيروتي الطبعػة) الثالثػة  –لساف العربي البف منظور) الناةر) دار صادر  (ٗ٘
 ىػ. ٗٔٗٔ

المحتسػػب فػػي تبيػػيف وعػػوه ةػػواذ القػػراءات البػػف عنػػي ي المعمػػس األعمػػى  (٘٘
 ـ . ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔي  ٔلمة وف اإلسبلمية ي ط

ي تفسػير الكتػاب العزيػزي البػف عطيػة األندلسػيي المحقػؽ) المحرر الوعيز فػ (ٙ٘
بيػػػروتي  –عبػػػد السػػػبلـ عبػػػد الةػػػافي محمػػػدي الناةػػػر) دار الكتػػػب العمميػػػة 

 ىػ. ٕٕٗٔ -الطبعة) األولى 
معػػالـ التنزيػػؿ فػػي تفسػػير القػػرآف = تفسػػير البغػػويي  المحقػػؽ) حققػػو و ػػَرج  (ٚ٘

سػػميماف مسػػمـ  -عثمػػاف عمعػػة  ػػميرية  -أحاديثػػو محمػػد عبػػد اهلل النمػػر 
 -ىػػ  ٚٔٗٔالحرشي الناةر) دار طيبػة لمنةػر والتوزيػ ي الطبعػة) الرابعػةي 

 ـ . ٜٜٚٔ
معترؾ األقراف في إععاز القرآفي لمسيوطي ي دار النةػر) دار الكتػب العمميػة  (ٛ٘

 ـ.  ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔلبنافي الطبعة) األولى  –بيروت  -
راىيـ مصػػػطفى / أحمػػػد المععػػػـ الوسػػػيط. معمػػػ  المغػػػة العربيػػػة بالقػػػاىرةي(إب (ٜ٘

 عبد القادر / محمد النعار)يالناةر) دار الدعوة. الزيات / حامد
مفػػاتي  الغيػػب ) التفسػػير الكبيػػر( لف ػػر الػػديف الػػرازيي الناةػػر) دار إحيػػاء  (ٓٙ

 ىػ. ٕٓٗٔ -بيروت الطبعة) الثالثة  -التراث العربي 
ف المفػػردات فػػي غريػػب القػػرآف لمراغػػب األصػػفيانيي المحقػػؽ) صػػفواف عػػدنا (ٔٙ

دمةؽ بيروتي الطبعة) األولى  -الداوديي الناةر) دار القمـي الدار الةامية 
 ىػ.  ٕٔٗٔ -
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ٕٛ٘ٓ 

مقػػاييس المغػػةي لمػػرازيي المحقػػؽ) عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاروفي الناةػػر) دار  (ٕٙ
 ـ. ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔالفكري عاـ النةر) 

مػف أسػػرار حػػروؼ العطػػؼ فػػي الػذكر الحكػػيـ ) الفػػاء وثػػـ ( لمػػدكتور/ محمػػد  (ٖٙ
 ـ . ٕٚٓٓ -ىػ ٕٚٗٔ-الطبعة الثانية  –ال  ريي مكتبة وىبة األميف 

منيج عمماء الحديث والسنة فػي أصػوؿ الػديف ي د/ مصػطفى محمػد حممػيي  (ٗٙ
 ىػ. ٕٙٗٔ -ٔط –بيروت  –الناةر)دار الكتب العممية 

مواىػػب الفتػػاح فػػي ةػػرح تم ػػيص المفتػػاح ) ػػمف ةػػروح التم ػػيص( البػػف  (٘ٙ
 بدوف.  –لبناف  –بيروت  –يعقوب المغربيي دار الكتب العممية 

نظػػػػـ الػػػػدرر فػػػػي تناسػػػػب اآليػػػػات والسػػػػوري لمبقاعييالناةػػػػر) دار الكتػػػػاب  (ٙٙ
 .اإلسبلميي القاىرة

نمػػط صػػعب ونمػػط م يػػؼ ي د. محمػػود ةػػاكر ي دار المػػدني بعػػدة ي الطبعػػة  (ٚٙ
 ـ . ٜٜٙٔاألولى ي 

 
 

 مواق  االنترنت)
لحػػادي عبػػد محا ػػرة صػػوتية عمػػى موقػػ  اليوتيػػوب بعنػػواف ) حػػوار العمػػـ واإل  (ٛٙ

ةػػاىد تصػػوير القػػرآف لمػػودؽ ي ػػرج مػػف وسػػط  ٖ - ٕحمقػػة  الػػدا ـ الكحيػػؿ)
 الغيمة )

https://www.youtube.com/watch?v=LQSqٜDT- 

مقاؿ بعنواف) )وينزؿ مف السماء مف عباؿ فييا مف برد(ي الدكتور/ منصػور  (ٜٙ
 :httpsي موقػ  إععػاز القػرآف والسػنة) ٕٕٓٓالعبادي أبو ةػريعةي ينػاير/

//quran-m. com/ 
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ٕٛ٘ٔ 

مقػػاؿ بعنػػواف) مععػػزة تةػػكؿ البػػرد.. إةػػارات قرآنيػػة را عػػةي موسػػوعة الكحيػػؿ  (ٓٚ
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