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  قيمتها البالغية اإلبالغية في سورة الواقعة: القرائن

  *رضا محمد رضايي علي

  **امين فتحي

  الملخص
ســياق الســتنباط معــان ودالالت دون أخــری، أي متنــع  بــه يف کــلّ  كائن مــا يتمســالقــر 

تتجســد القــرائن بنوعيهــا . القــرائن مــن اخلــروج عــن دائــرة املعنــی الســليم واملطلــوب واملــراد
قرينة الربط، قرينة التنغيم،  قرينة الرتتيب، قرينة األداة، قرينة الصيغة،ک :اللفظية واملعنوية

، برتکيــــب العناصــــر اللغويــــة، أي بالعالقــــات االئتالفيــــة قرينــــة الصــــنف، قرينــــة املطابقــــة
املتطــــّورة أّوالً مــــن قيمتهـــا مفـــردة تكتســــب  كــــلّ ف وبالســـياقات وبــــاألحوال واملقامـــات؛

الوظيفــة االئتالفيــة الــيت حتكمهــا الثقافــة التعبرييــة، ثانيــاً مــن خــالل الرتکيــب أي بخــالل 
حـال  فالوظيفـة البالغيـة ال حتصـل إّال بالرتاكيـب الـيت تظهـر يف كـلّ . اليت حيملها املبدع

ها املتكّلم أو املبدع أو الكاتب علی ما تقتضيه األحوال واملقامـات أو يدومقام واليت ير 
الثالثة جتعل باملنهج الوصفي والتحليلي فهذه املقالة . يما حيّدده هو بنفسه ِمن املقتض

علــی أســاس العنــاوين الــيت أوردهــا  ،حمــوراً للدراســةاملــذکورة آنفــاً،  ،القــرائناألولــی مــن 
لتجسـيد القيمـة البالغيـة اإلبالغيـة لرتاكيـب  ،یوظالل املعن یاملعنيونس علي يف كتابه 

هــذه الســورة ولتجســيد األبعــاد التعبرييــة الدالليــة الــيت اكتســبتها الرتاكيــب بــائتالف كــّل 
 .دهاوعبـ اهللا بـني حيـدثتقابـل نوعـاً مـن الجمموعة النتائج علـی أّن  دلّ ت .مفردة بأخری

أســـلوب مـــن األســـاليب البالغيـــة يقـــوم بتمثيـــل أدوار متمـــايزة مبســـاعدة قـــرائن  وأّن کـــلّ 
  .السياق واألحوال

                                                                                                 

ا يف كأستاذ مشار  *    amredhaei@ut.ac.ir،)الکاتب املسؤول( الفارايبس ي، جامعة طهران، فرداللغة العربية وآدا
ا، جامعة طهران، فردي يف اللغة العربرياجستاملطالب  **   س الفارايبية وآدا
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، الصــور البالغيــة األغــراض البالغيــة، االســتبدالية، االئتالفيــة، :الكلمــات الرئيســة
  .سورة الواقعة

  
  مقدمة. 1

أي األصــوات واملفــردات والــدالالت الــيت (ة، ئــاخــذ عناصــرها البنّ ألغــة بنيــة مرتابطــة فريــدة، ت لکــلّ 
 كمــن عالقتهــا بســائر الوحــدات يف دائــرة نظــام تلــ) تــربز بتجزئــة اجلمــل وحتليلهــا کوحــدات بّنــاءة

 .االئتالفية واالستبداليةها إلی فال ميکن الفصل بني العناصر والعالقات اليت ميکن تقسيم. اللغة
يف نظــام ) کالصــيتة أو املصـّرف(االسـتبدالية هــي العالقـات املوجــودة بـني الوحــدات البنيويـة 

واالئتالفيـة هـي . البنيـة أو النظـام كوحـدة بـأخری يف نفـس تلـ لغوي ميکـن فيـه أن تسـتبدل کـلّ 
أي يـتّم . الوحـدات خاصـة بـني املصـرفات واملفـردات إلقامـة نسـبة مـا كعالقات ترکيبيـة بـني تلـ

ـــأليف عنصـــر مـــع آخـــر إلفـــادة معنـــی، بـــل هـــي قائمـــة بـــني الوحـــدات اللغويـــة املتجـــاورة  فيهـــا ت
يرتتـــب علـــی وجودهـــا تـــأثر الوحـــدات اللغويـــة بعضـــها بـــبعض، وإعطاؤهـــا صـــورة جديـــدة يف «و

  .)58: 2007 يونس علي،(» املبنی واملعنی ال توجد منفصلة
ـا داخـل تلـك  حتكم علی کّل لغة، ثقافة تعبريية توّجـه كيفيـة الرتاكيـب وكيفيـة رصـف مفردا
الرتاكيـــب كمـــا حتكـــم عليهـــا إمكانيـــات تعبرييـــة تســـمح للمبـــدع بإقامـــة رصـــف جديـــد، ضـــمن 
ی العالقات االئتالفية واالستبدالية أو داخل الرتكيـب، يتجـاوز حـدود الثقافـة التعبرييـة فيـؤّدي إلـ

د هــذه الـدالالت بــالقرائن املعنويــة تتجّسـ...  دالالت ثانويـة أو ضــمنية أو إحيائيـة أو أســلوبية و
أمــارة ظــاهرة  كــلّ : القــرائن مجــع قرينــة وهــي« .واللفظيــة الــيت متنــع مــن إرادة معــان وداللــة أخــری

األمـــر األمـــارة الـــيت تـــدلّنا علـــى « .)283: 1997أبوالبصـــل، ( »تقـــارن شـــيئاً خفيـــاً فتـــدّل عليـــه
» واملقارنــــة لـــذلك األمــــر اخلفـــي اجملهــــول اجملهـــول اســـتنباطاً واستخالصــــاً مـــن األمــــارة املصـــاحبة

قرينـــة الرتتيـــب، قرينـــة األداة، قرينـــة الصـــيغة، قرينـــة الـــربط، قرينـــة : منهـــا، )67: 1983الفـــائز، (
  .التنغيم، قرينة الصنف، قرينة املطابقة

حيتـــوي علـــی علـــوم لغويـــة وبالغيـــة عـــّدة ال ميكـــن مبـــا أنّـــه معجـــزة يف اللفـــظ واملعنـــی  القـــرآن
استكشاف األغراض البالغية واستجالء الكوامن الداللية إّال بدراسـة الرتاكيـب والصـور اللغويـة 
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والقــرائن الــيت تــدّل علــی الوظيفيــة الــيت أرادهــا ســبحانه باختيــار املفــردات وبكيفيــة رصــفها علــی 
 ومسـّو أسـلوبه إذ يعـدّ  القـرآنـرت العـرب بالغـة أساس ما اقتضته األحوال واملقامـات هـذا وقـد 

وقد نری اّتسـاعاً دالليـاً بـاهراً . القرآن الكرمياإلعجاز البالغي أحد وجوه التفسري البياين آليات 
ـــا مبقـــدار مـــا أراده منهـــا مـــن الوظيفيـــة الدالليـــة التفســـريية الرتبويـــة التواصـــلية وبقـــدر  تنـــداح دائر

قـــدر قـــوة إدراكهــا وإّال كمـــا صـــرّح اهللا بــه، ال يعلـــم تأويلهـــا إّال اهللا اتســاع دائـــرة ذهـــن املتلقــي وب
  .والراسخون يف العلم

توحيـد الربوبيـة  یسورة الواقعة كغريها من السور املكية تعين بغرس العقيدة وإقامـة الـدالئل علـ
هــذا  تـدور أحـداث). 56 یإلــ 1مـن آيـة (حتقيـق القيامــة : احملـور األول«: واأللوهيـة بثالثـة حمــاور

 السـاعة قيـام عنـد النـاس انقسام: الثانية. واجلزاء البعث تقرير: یاألول: املقطع حول ثالث قضايا
 ذلــك يف واآلخــرين األولــني اجتمــاع تأكيــد: الثالثــة. صــنف كــلّ  مــآل وبيــان أصــناف، ثالثــة إلــی
قطـــع تعـــرض آيـــات هـــذا امل). 74 یإلـــ 57مـــن آيـــة (دالئـــل البعـــث واجلـــزاء : احملـــور الثـــاين. اليـــوم

 النشـأة تقريـر اخللق، دليل: یاألول: البعث يف فقرتني یلشواهد األلوهية ودالئل القدرة الربانية عل
تعظـــيم : احملورالثالـــث. دليـــل العنايـــة واإلمـــداد بـــالرزق: الثانيـــة. األولـــی النشـــأة علـــی قياســـاً  اآلخـــرة

: ثـالث قضـايا یعلـحيتـوي هـذا املقطـع ). 96 یإلـ 75من آية (وصدق ما أخرببه  القرآن الكرمي
 علـی املكـّذبني الّضـاّلني تـوبيخ فيهـا: الثانيـة. شأنه وعلو القرآن وصدق النبوة إثبات فيها: یاألول

 »فيها بيان ملصائر الناس عند االحتضار: الثالثة. الشكر موضع التكذيب وجعل النعمة، جحود
املقارنــة، بــني الصــور اللغويــة  یيهــدف املقــال إلــ). 613، 608، 599، 7ج : 1431مســلم، (

والبالغية هلذه السورة مـن منظـور علـم اللغـة وعلـم الداللـة والبالغـة اإلبالغيـة مـن خـالل اإلجابـة 
مـــا هـــي الفلســـفة . 2مـــا هـــي الکـــوامن الدالليـــة الـــيت تضـــفيها القـــرائن؟ . 1: عـــن األســـئلة التاليـــة

  الداللية الستبدال العالمات اللغوية بعضها بالبعض؟
  

  لفية البحثخ. 2
هنــــاك مقــــاالت ورســــائل جامعيــــة اهتّمــــت بدراســــة هــــذه الســــورة املباركــــة مــــن زوايــــا خمتلفــــة  

  :يلي كما
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  الرسائل 1.2
، ناجحــة النصــرية،كلية )دراســة وصــفية حتليليــة يف ســورة الواقعــة( »البــديع يف القــرآن الكــرمي«. 1

أرادت الباحثـة : 2005- 2004العلوم اإلنسانية والثقافة، اجلامعة اإلسالمية احلكوميـة مبـاالنج، 
أنــواع احملّســنات اللفظيــة واملعنويــة لتســاهم يف الكشــف عــن بعــض أســرار  یأن تســّلط الضــوء علــ

  .البالغية البديعية يف السورة من الناحية القرآن
، واســعة اخلرية،كليــة )دراســة حتليليــة بالغيــة( »فوائــد ذكــر املســند إليــه يف ســورة الواقعــة«. 2

هـذا البحـث : 2009- 2008العلوم اإلنسانية والثقافـة، اجلامعـة اإلسـالمية احلكوميـة مبـاالنج، 
ــ یالعلمــي يعــاجل فوائــد ذكــر املســند إليــه الــيت تعتــدي علــ  یاملســند إليــه يف إطــار اجلملــة، نظــراً إل

  .املقامات والسياقات واألحوال
ا«. 3 كليـة الشـريعة والدراسـات ،، عدنان جـابر حمّمـد الطويرقي»سورة الواقعة هداها وبينا

مـن أمسـاء الواقعـة  القـرآن الكـرمييـذكر البحـث مـا جـاء يف : زاإلسالمية، جامعة امللك عبد العزيـ
وم وعالماتـــه، وأنـــواع املكّلفــني يف هـــذه الســـورة وبيـــان أصـــنافهم وجـــزاء وبعــض أشـــواط ذلـــك اليـــ

هذه األصناف كما يتحدث عّما ورد فيهـا مـن إنكـار البعـث وشـبهة املنكـرين وعـن الـرّد علـيهم 
  .مجلًة وتفصيال

، بـــالل ســـامي إمحـــود الفقهـــاء، كليـــة اآلداب والعلـــوم، »ســـورة الواقعـــة دراســـة أســـلوبية«. 4
حماولــة إدراك اخلصــائص الفنيــة  یيهــدف البحــث إلــ: 2011- 2012ســط، جامعــة الشــرق األو 

من خالل السورة ورصد الظواهر اللغوية واألسـلوبية يف السـورة، كمـا يلمـس مظـاهر  القرآنللغة 
  .العالقة بني الصوت والداللة يف السورة

  
  المقاالت 2.2

، أنسام خضري املـالكي، زينـب عبـد احلسـني السـلطاين، »األلفاظ اإلسالمية يف سورة الواقعة«. 1
يعـاجل املقـال  :40- 1، الصـفحات 2005، السـنة 6، اجلامعة املستنصرية، العدد جملة كلية الرتبية

داللــــة املصــــطلحات الــــواردة يف الســــورة، تلــــك املصــــطلحات الــــيت شــــاع اســــتعماهلا يف اإلســــالم 
...  القيامـة، احلاقّـة، التغـابن، االنشـقاق، الزلزلـة و :خاصة األلفاظ املعّربة عن اليوم اآلخـر منهـا



 71   امني فتحي و رضا حممد رضايي علي

وأيضـــاً األلفـــاظ الـــيت حتـــّدثت عـــن أحـــوال الصـــاحلني ومـــا هلـــم مـــن الثـــواب واأللفـــاظ املعـــّربة عـــن 
الباحـــــث بـــــبعض اخلصـــــائص التعبرييـــــة واألســـــلوبية   یأحـــــوال الكـــــافرين وجـــــزائهم ويف اخلتـــــام أتـــــ

  .كأسلوب النفي واإلمجال والتفصيل
م صباح عـّالوي خلـف، .، م»من خالل سورة الواقعة القرآن الكرميالداليل يف  النحو«. 2

- 7، الصــفحات 2006، الســنة 5 ، العــدد15 ، اجمللــدجملــة جامعــة التكريــت للعلــوم اإلنســانية
 ... واملنصـــوبات ويتحــدث املقــال عـــن معــاين النحـــو يف ســورة الواقعــة وجيمـــع املرفوعــات : 48

ــــ يســــتخدم الباحــــث أســــلوب ...  املرفوعــــات و: حــــدِّه، حتــــت عنــــوان الفصــــل األّول یكــــلٌّ عل
  .االستفهام واإلجابة عن األسئلة ليتحدث عن املعاين وراء عالمات اإلعراب

جملـــة مركـــز دراســـات محيـــد فيـــاض،  حســـن، »الصـــورة املفـــردة واملركبـــة يف ســـورة الواقعـــة«. 3
قد انـتظم : 344- 329، الصفحات 2007، السنة 6، العدد 1، جامعة الكوفة، اجملّلد الكوفة

مــا  یعلــ كذلــالبحــث يف متهيــد ومبحثــني، تنــاول التمهيــد ســورة الواقعــة نــزوالً وفضــالً وعــرج بعــد 
بيان الصورة  یاملبحث األّول استقام عل: اختاره من مفهوم اصطالحي للصورة الفنّية يف مبحثني

ســورة  یتطبيقهــا علــ یانتهـاء إلــ القــرآن الكــرميالعــريب واملفـردة ومتابعــة أمثلــة تطبيقيــة هلـا يف الشــعر 
ا وأهداف استعماهلا وجاء املبحث الثاين متحّدثاً عن الصورة املركّ  وفـق  یبة علالواقعة وبيان مميزا

  .یاملعن یاملنهج الذي طبق يف املبحث األّول الستجالء املعاين ومعن
ـــة آداب املستنصـــرية، عبـــدالباقي اخلزرجـــي، »التـــداخل الصـــوري يف ســـورة الواقعـــة«. 4 ، جمّل

حـــــاول الباحـــــث أن : 14- 1 ، الصـــــفحات2007 ، الســـــنة46 اجلامعـــــة املستنصـــــرية، العـــــدد
وفــق املنظــور اإلحيــائي للصــورة مــن خــالل امتــزاج الواقــع واحللــم  یيتعامــل مــع الرؤيــة القرآنيــة علــ

أسـاس قـراءة نقديـة لتـداخل  یالبحث عن اليقني، فقامـت فكـرة هـذه الدراسـة علـ یمستو  یعل
  .الصور وأمناطها يف هذه السورة بتفصيل أنواع اإلحياء

، أمسـاء سـعود ادهـام »التقابل املكاين األخروي يف سـورة الواقعـة دراسـة بالغيـة وصـفية«. 5
، الصـــــفحات 2007، الســـــنة 46، جامعـــــة املوصـــــل، العـــــدد جملـــــة أدب الرافـــــديناخلطـــــاب، 

لتقابل املكاين من حيث أّن املكان وعـاء لألصـناف الثالثـة يتحّدث املقال عن ا: 132-165
  .املذكورة يف السورة ولكّل صنف طبيعته وجزاءه
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، علــي حســني خضــري، »التفســري الصــويت لقــراءات ســورة الواقعــة يف ضــوء النــرب والتنغــيم«. 6
يتنــاول : 29- 18، الصــفحات 2008ســنة ، ال14، اجملّلــد جملــة جامعــة األنبــار للعلــوم اإلنســانية

البحــث دراســة ظــاهريت النــرب والتنغــيم دراســة تطبيقيــة يف القــراءات القرانيــة معتمــداً علــى التحليــل 
  .الصويت متوّخياً الداللة، مستعيناً باملعطيات السياقية اليت تشرتك يف إنتاج املعىن والقراءة

مــا اختفــت مــن  یاً للدراســة لکــي تشــري إلــوأّمــا دراســتنا هــذه فتجعــل القــرائن البالغيــة حمــور 
الرتاکيــب  یالــدالالت إلــ كالصــور اللغويــة الــيت تــؤثر القــرائن يف إضــفاء تلــ كالــدالالت وراء تلــ

 یإلــ و هــي، نظـراً . یوظــالل املعنـ یاملعنـيف كتابــه  يوردهـا يــونس علـأســاس العنـاوين الــيت أ یعلـ
  .، جديدةفاً آنها ناماخللفية اليت قدّ 

  
  الترتيبقرينة  .3

مــن  یمعنــ یيــؤّدي إلــ الرتتيــب. الرتکيــب داخــل آخــر عنصــر علــی عنصــر تقــدمي بالرتتيــب نقصــد
يف تقسـيمات جفـري  یاملوضوعي حسب ما نـر  یأنواع املعاين الذي ّمسي يف علم الداللة باملعن

) 125: 2000الغــّذامي، ( التشـرحيية إلــی البنيويـةوالتکفـري مــن  اخلطيئــةليـتش الــواردة يف کتـاب 
والرتتيب اللغوي أغراٌض تراد يف األحوال واملقامات العّدة، ولـه طـابع نفسـي  التأخريلتقدمي و ل

 یالرتتيـب الوجـودي علـ یحالة نفسية أو سلوك نفسي، أو طابع وجـودي يشـري إلـ یيشري إل
اتبــــاع  یي يشــــري إلــــري مــــا ظهــــر يف الواقــــع الــــذي يقبلــــه العقــــل واملنطــــق، أو طــــابع ثقــــايف تعبــــ

يـــراد أو  یاالســـتعمال الـــوارد عـــن العـــرب، حبيـــث أصـــبح الرتتيـــب والتقـــدمي قرينـــة إلبـــالغ معنـــ
للطـابع  األمثلـةوِمـن .  ونتعرض للطـابعني قبلـهريفلضيق املقام نرتک الطابع األخ. یغرض يرم
تقــــدمي اخلفــــض علــــى الرفــــع لتشــــديد « )3: اآليــــة( »خاِفَضــــٌة راِفَعــــة«: یقولــــه تعــــال: النفســــي

إىل الــدركات ورفــع الســعداء إىل درجــات  يــل أو بيــان ملــا يكــون يومئــذ مــن حــّط األشــقياءالتهو 
 ؛130 ،14ج : 1415، يآلوسـ( »اجلنات وكذلك ألّن عدد من ختفضهم أكثـر ممّـن تـرفعهم

  ).636: 2005املسريي، 
ــــةِ « :تعــــالی وقولــــه ــــِة مــــا َأْصــــحاُب اْلَمْيَمَن َئَمِة مــــا وَأْصــــحاُب  ،َفَأْصــــحاُب اْلَمْيَمَن اْلَمْشــــ

ذكر األمـور اهلائلـة عنـد قيـام السـاعة ختويفـاً فـ«» والسَّاِبُقوَن السَّاِبُقونَ  ،َأْصحاُب اْلَمْشَئَمةِ 
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حمسن فيزداد رغبة يف الثواب وإّما مسيئ فريجع عـن إسـاءته خوفـاً مـن العقـاب  لعباده فإّما
مال لريهبــوا ّمث ذكــر فلــذلك قــّدم أصــحاب اليمــني ليســمعوا ويرغبــوا ّمث ذكــر أصــحاب الشــ

م الفــزع األكـــرب وليجتهــد أصــحاب اليمــني يف القــرب مـــنهم الســابقني وهــم  »الــذين ال حيــز
أفرد السابقون بالذكر مؤخراً لبيان شرفهم وعظيم «: وقيل )235 ،4 ج :1415 بغدادي،(

م مــن الّلــه لتشــويق الســامعني إىل معرفــة صــنفهم بعــد «) 637: 2005املســريي، (» ... قــرّ
 :ت.د عاشـــور، بـــنإ( »أن ذكـــر الصـــنفان اآلخـــران مـــن األصـــناف الثالثـــة ترغيبـــاً يف االقتـــداء

  .)266-265، 27 ج
إلـی خـروج الکـالم مـن  فالتخويف والرتعيب والرتهيب والتشويق کلها بواعـث نفسـية تـؤّدي

الوجود الذهين إلـی الوجـود الکالمـي الـذي يطـابق الواقـع اخلـارجي؛ لريشـد اجلميـع إلـی الکمـال 
هــذا وقــد يســّجل لنــا وظيفيــة اللغــة الــيت تســتخدم لعــدة الوظــائف، منهــا  .الــذي يتوقــع منــا مجيعــاً 

ب ليتـأثر بالرسـالة التشويق أو الرتغيـب الـذي يکـون الرتکيـز فيـه وتسـليط الضـوء بـه علـی املخاطـ
 ليــهإوالرســالة واملرســل ) اهللا( املرســل :هــذه الصــور مناويــل تواصــلية هلــا عناصــر کــلّ . املوجهــة اليــه

تکـون  کـي ،)حوال واملقامـاتاأل( فالبّد أن ترجع الرسالة إلی مصداق أو صعيد ما )نساناإل(
 ليـهإکمـا البـّد مـن رمـز معهـود رسـول بـني املرسـل واملرسـل  .ليـهإمؤثرة يدرکها املتلقـي أو املرسـل 

  ).، النعمولیاألالنشأة  اخللق،(
 ُخملَّـــدونَ  ِولـــدانٌ  َعَلـــيِهم َيطُـــوفُ «: قولـــه تعـــالیأّمـــا طـــابع الرتتيـــب الوجـــودي أو احلصـــويل فو 

: الكـــأس ومل يقـــلســـبحانه مبفـــرد ... وجـــاء ا )18 :اآليـــة( »بِـــَأْكواٍب وأَبـــاريَق وَكـــْأٍس ِمـــْن َمعـــنيٍ 
مــا يشــرب «وكــذلك قــّدم األكــواب علــی األبــاريق واألبــاريق علــی الكــأس؛ ...)  وكــؤوس(... 

فيهـــا الشـــراب مثّ ع يوضـــ منـــه فهـــو كـــأس إذا كـــان فيـــه الشـــراب وإّال فهـــو كـــوب واألبـــاريق أواين
  )122 ،19 ج :1417طباطبـــايي،  ؛243: 1980ياســـني، ( »... منهـــا يف الكـــوبصـــّب ي

عـن فضالً عما قيـل يف داللـة الکـأس علـی اجلـنس،  ،التحرير والتنوير عاشور يفکما اعتربه إبن 
ا أوثـرت صـيغة املفـرد وإّمنـ... « :نفسـياً  بالتـأثري يف املتلقـي تـأثرياً  عامل صويت يرتبط ارتبـاط وثيقـاً 

اشـور، بـن عإ( »ألّن يف لفظ كؤوس ثقًال بوجود مهزة مضمومة يف وسطه مع ثقـل صـيغة اجلمـع
 حقيقيــاً  ولكننــا نظــّن أّن اهللا ســبحانه وتعــالی أراد أن جيّســد لنــا مشــهداً  )271 ،27 ج: ت.د
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وهي أّن الولدان عندما يأتون إلـی أهـل اجلنـة لقـری ضـيوفهم يظهـرون بصـحن ملـيء بـاألكواب 
واحد حّصته فصّور احلالـة هـذه  اليت مل متأل ومل تقدم بعد للضيوف لكنهم فيما بعد، يأخذ كلّ 

کــــان ولو  .ليهــــاإيف صــــورة اإلفــــراد بالكــــأس؛ لنســــتظهر الصــــورة واملشــــهد نصــــب أعيننــــا نتشــــوق 
  .ومنطقياً  الرتتيب وجودياً 

ـــــونَ «: يف قولــــــه ســــــبحانه نشــــــاهد كــــــذلك ـــــا اْألَوَّلُـ رينَ  ،َأَوآباُؤنَـ ـــــْل ِإنَّ اْألَوَّلــــــَني واْآلِخــــــ  ،قُـ
ْجُموُعوَن ِإىل

َ
 للمبالغـة يف الـردّ  “األّولـني”قـدِّم « ).50-48: اآليـات( »ْوٍم َمْعُلومٍ ميقاِت يَـ   مل

» مـن إنكـارهم لبعـثهم مـع مراعـاة الرتتيـب الوجـودي حيث كـان إنكـارهم لبعـث آبـائهم أشـدّ 
  .)145 ،14 ج :1415 آلوسي،(

 قـدِّم وصـف«، )51: اآليـة( »مثّ إِنَُّكـْم أَيـَُّهـا الضَّـالُّوَن اْلُمَكـذِّبُونَ « :وأيضاً يف قولـه سـبحانه
ــالُّونَ ” ــ “اْلُمَكــذِّبُونَ ” علــى وصــف “الضَّ م ضــّلوا عــن احلــق وهــو مراعــاة لرتتيــب احلصــول ألّ

ــذا بوا بالبعــث ليحــذروا مــن الضــالل ويتــدبّ فكــذّ  م  روا يف دالئــل البعــث وذلــك مقتضــى خطــا
ـــذار بالعـــذاب املتوقـــع فـــإذن محـــل إســـم الفاعـــل « .)284 ،27 ج :ت.د ابـــن عاشـــور،(» اإلن

م بالضـاّلني املكـّذبني إشـارة  ىل مـالك إصفة اإلنذار للمكذِّبني بالبعث ويوم القيامة، ويف خطا
م يوم البعث وهو ضالهلم عن طريـق احلـق ، ولـو كـانوا ضـاّلني فحسـب مـن ... شقائهم وخسرا

 ؛62: 2012- 2011، إمحــود الفقهــاء(» غــري تكــذيب لكــان مــن املرجــو أن ينجــوا وال يهلكــوا
 نياملکذبعلی  ني الضالميتقدولکننا نری يف آية أخری . )125 ،19 ج :1417طباطباىي، 

وَتْصـِلَيُة  ،فـَنُــُزٌل ِمـْن َمحـيمٍ  ،الضَّـالِّنيَ َوأَمَّا ِإْن كاَن ِمَن اْلُمَكـذِّبَني «: تعالیو قوله سبحانه  وهو
تبعــة تكــذيبهم وعنــادهم للحــق ألّن مــا يلقونــه مــن العــذاب «). 94-92: اآليــات( »َجحــيمٍ 

م  ألّن الكـــالم هنـــا علـــى عـــذاب قـــد حـــان حينـــه وفـــات وقـــت احلـــذر منـــه فبـــّني ســـبب عـــذا
وذكروا بالذي أوقعهـم يف سـببه ليحصـل هلـم أمل التنـدم، ولـو كـان ضـالًال بـال تكـذيب وعنـاد  

ـــــــــايي، ( »كـــــــــانوا مستضـــــــــعفني غـــــــــري نـــــــــازلني هـــــــــذه املنزلـــــــــة  ؛140 ،19 ج :1417طباطب
تقـدمي احلمــيم علـی اجلحـيم فهنــاك  أّمـا بالنســبة إلـی سـرّ  )318 ،27 ج :ت.، دعاشـور بـنا

رسم مشهد االنطالق من احلال إلی احملـّل فيتمتعـون بنـزهلم قبـل االسـتقرار فيـه وهـذا اإلخبـار 
  .أشّد مرارة هلم ومعاناة مبا يواجهونه
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أَ أَنـْـُتْم أَنـَْزْلُتُمـوُه ِمـَن اْلُمـْزِن  ،بُونَ أَ فـََرأَيـُْتُم اْلماَء الـَّذي َتْشـرَ «: قوله تعالیات ياآلهکذا من 
ُــــونَ  ــــُن اْلُمْنزِل ــــَرأَيـُْتُم النَّــــاَر الَّــــيت ،أَْم َحنْ ــــُن اْلُمْنِشــــُؤنَ  ،تُــــوُرونَ   أَ فـَ ا أَْم َحنْ ــــُتْم أَْنَشــــْأُمتْ َشــــَجَرَ  »أَ أَنـْ

تعـــالی وتقـــدمي  هللابقـــدرة ا ترتيـــب هـــذه األشـــياء الـــيت ختـــتصّ  أمـــا ســـرّ «، )72-68 :اآليـــات(
ل هــو خلــق اإلنســان مــن نطفــة، والنعمــة يف ذلــك بعضــها علــی بعــض يف هــذه اآليــات فــاألوّ 

مابعــده مــا بــه قــوام اإلنســان مــن  قبــل النعمــة يف الثالثــة األخــر الــيت بعــده، فوجــب تقدميــه، مثّ 
 املاء مـن یإلج حيتا  ، وذلك احلبّ فائدة احلرث وهي الطعام الذي اليستغين عنه اجلسد احليّ 

يعجـن بـه  مـا یحيتاج بعد حصوله إلـ اً مثّ أن خيرج حبّ  یقبل حصوله عندما بذر يف األرض إل
النــار الــيت تعيــده خبــزاً فالرتتيــب علــی حســب احلاجــة، والنعمــة الثانيــة بعــد  یإلــ وهــو املــاء، مثّ 

م يف هذه السورة ذكر نعـم اآلخـرة علـی نعـم الـدنيا مـن اآليـة اخلامسـة عشـر وقد تقدّ . یاألول
عليهـا مـن نعـم  ذكر مـا يـدلّ  ًال مثّ اآلية السابعة والثالثني وهو من باب ذكر النتيجة أوّ  یوحت

الـــدنيا ِمـــن اآليـــة التاســـعة واخلمســـني إلـــی اآليـــة الثالثـــة والســـبعني لتكـــون قريبـــة الـــذكر وهاديـــًة 
  .)638-637 :2005املسريي، (» للفكر
  

  قرينة األداة .4
باملصـّرف القواعـدي : تعّد األداة ِمن أهّم الوسائل اليت تغـري املعنـی، مـا مسّـي اليـوم يف علـم اللغـة
 :حنو احلرفيةف. احلّر وِمن أمثلتها؛ األدوات احلرفية واألدوات اإلمسية واألدوات الفعلية

 

  حروف الجر 1.4
ودالالت ال تظهـر اّال حروف اجلّر تنطوي حتت حروف املعـاين، ولکـّل واحـد منهـا عـّدة معـان 

فـــإذا دخلـــت الرتکيـــب اکتســـبت . فـــال قيمـــة دالليـــة هلـــا يف حالـــة االنفـــراد. بالعالقـــات االئتالفيـــة
  :قدرة تغيري داللة األفعال أو إضفاء معنی جديد

تعديــــة «، )19: اآليــــة( »ال ُيَصــــدَُّعوَن َعْنهــــا وال يـُْنزِفُــــونَ «: قولــــه ســــبحانه اآليــــات ومــــن
ه معــــىن الصــــدور أي ال يصــــدر الصــــداع عنهــــا خلمارهــــا كخمــــور لتضــــمن“ عــــن”بـــــالتصــــديع 
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يف معــــىن الســــببية  “عــــن”وجيــــوز أن تكــــون «، )396 ،18ج : 1422، يالقونــــو ( »الــــدنيا
ء عنهـا، أي فهـي منزهـة عـن ذلـك  جماوزين هلـا، أي ال يقـع هلـم صـداع ناشـى “عنها”ومعىن 

وجـود التضـمني  یذهبنـا إلـفـإذا ). 271 ،27ج : ت.بـن عاشـور، دا( »خبالف مخور الـدنيا
مبـــا فيهـــا مـــن املعـــاين فلقـــد اعرتفنـــا بتعدديـــة الوقـــائع الدالليـــة الـــيت ميکـــن أن  »عـــن«يف حـــرف 

مــا مسّــي يف علــم اللغــة والداللــة . ختتفــي وراء حــرف واحــد متتــع خباصــية توســيع دائــرة الداللــة
  .باقتصاد العالمات

ــَحَرُة «: یا قولــه تعـالولـو قارنّـ مبــا ورد يف ) 38: الشـعراء( »ِلميقـاِت يـَـْوٍم َمْعلُــومٍ َفُجِمـَع السَّ
َْجُموُعــوَن ِإىل ميقــاِت يـَــْوٍم َمْعلُــومٍ «: ســورة الواقعــة

بــني  رأينــا الفــرق واضــحاً لَ ) 50: اآليــة( »مل
ـــ »الـــالم«اســـتخدام  ـــ«و یيف األول ـــ لداللـــةوهـــو أّن الـــالم ل. یخـــر يف األ »یإل الغايـــة أو  یعل
ــَع الســحرة لغــرض هــذا اليــوم وهــو تبيــني حقيقــة موســ: املقابلــة؛ أي ، لكــن يف اآليــة )ع( یمجُِ

 ءولعّل الشي. يوم القيامة، هذا هو الفرق بينهما یانتهاء الغاية إل یمبعن »یإل«الثانية تكون 
مـن البشـر  الذي يلفت االنتباه أّن يـوم القيامـة يـوم البعـث واحلشـر جيتمـع فيـه مجيـع األجنـاس

 »یإلـ«بــامليقـات، واملسـري مسـتمر وحمتـوم مـع التوكيـد  یفال حمالـة علـيهم أن ينطلقـوا مجيعـاً إلـ
وفرعـــون  یاملقابلـــة الــيت حــدثت بـــني موســ یولكــن الـــالم يــدّل علــ. لبيــان ذلــك اليـــوم املعلــوم

نهم، التقابــل الــذي دار بيــ كخبــار عــن ذلــلإل اً ماضــوي بنــاءاً  یفبنيــت اجلملــة األولــ. والســحرة
 یاالســـتمرارية الـــيت تســـتوعب مجيـــع اخلالئـــق إلـــ كتلـــ یللداللـــة علـــ امسيـــاً  ولکـــّن الثانيـــة بنـــاءاً 

  .وم معلوميميقات 
  
  حروف التحضيض 2.4

النفـوس إلـی مـا يتوقـع مـع التـوبيخ؛ ألّن النـربة الصـوتية متيـل فيـه إلـی نـوع  كالتحضيض فيه حتريـ
الـوارد يف ثـالث  »لـوال«ومن حروفـه املسـتخدمة يف هـذه السـورة املبارکـة . من الغضب والتحفظ
ــُن َخَلْقنــاُكْم فـََلــوال ُتَصــدِّقُونَ «: آيــات منهــا، وهــي وَلَقــْد «: ومثلــه قولــه تعــالی )57: اآليــة( »َحنْ
َلْو َنشاُء َجَعْلنـاُه ُأجاجـاً فـَلَـوال «: وقوله تعالی )62: اآلية( »فـََلوال َتذَكَُّرونَ   َعِلْمُتُم النَّْشأََة اْألُوىل

  ).70: اآلية( »َتْشُكُرونَ 
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 األولــی حتضــيض يفحــرف حتضــيض كمــا هــو معــروف عنــد النحــويني والبالغيــني و » لــوال«
آيـــة وســياقها نـــری أّن نســبة اخللـــق إلــی اخلـــالق  معنـــا النظــر يف عتبـــات کــلّ ألــو  :علــى التصـــديق

الســبيل إلــی إنكارهــا ملنكــر؛ فلــيس هنــاك مــن يســتطيع ادعــاء القــدرة علــی اخللــق فالبــّد هلــم أن 
ـــــ يصـــــّدقوا؛ ـــــم ملـّــــ م وألّ ا كـــــان مـــــذهبهم خـــــالف مـــــا يقتضـــــيه إن كـــــانوا مصـــــّدقني بـــــه، إّال أ

م مكـّذبون بـه ّ الً مل ميتنـع عليـه أن خيلـق ثانيـاً مـن خلـق أوّ وإّمـا بالبعـث، ألّن «. التصديق، فكأ
عتبـــة اآليـــة الثانيـــة  کمـــا أنّ  ،)409 ،18 ج :1422القونـــوي، (» صـــدِّقوا: وكـــأّن اآليـــة تعـــين

ا »تذّکرون«تفتح لنا فلسفة توظيف   »تَـذَكَُّرون«ذا نظرنا إلی قيمـة إ. ومتهد لنا الغور يف متاها
خــری ماليــة اللغويــة األواجل »تَــذُکُرون«ـاالنفراديـة مــن منظــور علــم اللغــة والداللــة وقمنــا بالقيــاس بــ

 اً يـــثالث »تَـــذُکُرون«ل بـــدل علـــی بـــاب التفّعـــ »تَـــذَكَُّرون«الـــيت تنـــتقش يف الـــذهن وهـــي اســـتخدام 
واالنتظـــار حـــد جوانــب املطاوعــة التوقــع أو  ،يف التفعــل مطاوعــة بــأنّ  رأينــا الفــرق واضـــحاً  ؛جمــرداً 

يف اختيـار التصـديق   »َخَلْقنـاُكمْ «لکنه من ناحيـة االئـتالف والرتکيـب أثـَّر اختيـار و  واالستمرارية
 املـــؤّدي إىل اإلميـــان واإلقـــرار بالنشـــأة اآلخـــرة» تَـــذَكَُّرونَ «يف تعاقـــب  »النَّْشـــأََة اْألُوىل«کمـــا أثّـــر 

لســاطعة، علــى إمكانيــة البعــث وعلــى هــذه اآليــة أيضــاً ِمــن األدلّــة ا أنّ «وكمــا يبــدو مــن الســياق 
ـــه، وكـــأّن اآليـــة تعـــين  »رواتـــذكّ : أّن مـــن قـــدر علـــى خلـــق اإلنســـان مـــع العـــدم قـــادر علـــى إعادت

  .)177 ،14ج  :ت.د ،يطنطاو (
حــرف حتضــيض للحــّث والــدعوة  »لــوال«وجنــد كــذلك مثلــه يف موضــع ثالــث مــن الســورة 

ــا علــ یالشــكر مــن اهللا تعـال یإلـ . ألّن الشــکر مــالزم للــنعم ؛منّـا كــلٍّ   یللــِنَعم العديــدة الــيت مـّن 
 یمكــاَن اآلخــر ألّن األولــ “فـَلَــْوال َتْشـُكُرونَ ”و“ فـَلَــْوال تَــذَكَُّرونَ ”وال ميكـن أن جنعــل كــالًّ ِمـن «

 ومحــل أن يتــذكر األّول الــذي ی،البعــث واإلعــادة، وهــي النشــأة الثانيــة كالنشــأة األولــ یتنبيــٌه علــ
: أّن القـــادر كمـــا كـــان مل يتغـــري، وأّمـــا قولـــه یهـــو األصـــل ليثبـــت بـــه الثـــاين الـــذي هـــو فـــرع، علـــ

ّـــ “فـََلـــْوال َتْشـــُكُرونَ ” ـــْو َنشـــاُء َجَعْلنـــاُه ُأجاجـــاً ”: ه بعـــد قولـــهفإن شـــديد امللوحـــة كمـــاء : ؛ أي“َل
» ذكـر فيـه، فكّل مكان الق بـه مـا )53: الفرقان( “هذا ِمْلٌح ُأجاجٌ ”: یالبحر، كما قال تعال

ـــــا املکونـــــات أو ألّن الوظيفـــــة الدالليـــــة أو األ .)468: 1973اإلســـــكايف، ( دوار الـــــيت تقـــــوم 
وتســمح للمبــدع أن يســتبدل  ی،خــر أطــار النســق أو البنيــة هــي الــيت متيــز بنيــة عــن إالعناصــر يف 



 قيمتها البالغية اإلبالغية يف سورة الواقعة: القرائن   78

هــذه  فکــلّ . واآلخــر یخــر ثر يف اختيــار األؤ کلمــة ومنظــور يــ  فاختيــار کــلّ . یخــر أمکــان  عنصــراً 
تنشـــيط  الکـــالم هـــدف کـــان إذا ألنّـــه«رتاکيـــب الثالثـــة قامـــت بتأديـــة دور الوظيفـــة الرتغيبيـــة؛ ال

ــــه للمشــــارکة  ــــارة املتلقــــي فلقــــد حتققــــت ســــهامواإلاملخاطــــب ودعوت ــــة الوظيفــــة، وإث  »الرتغيبي
 »فـَلَــــْو ال ِإذا بـََلغَــــِت اْحلُْلُقــــومَ «: قولــــه ســــبحانهوهكــــذا مــــن األمثلــــة ) 21، 1380 گــــريو،(
التــذكر واالعتبـار، وإلبــراز عجـزهم يف أوضــح صــورة،  للتحضـيض علــى “لــوال”«، )83 :اآليـة(

  ).187 ،14ج : ت.طنطاوي، د( »إذ إظهار عجزهم هو املقصود هنا باحلضّ 
  
  األدوات اإلسمية 3.4

مجاليـة  یعلـ نتعـرفة للمرتادفـات اإلمسيـة كـي يـبعـض الكـوامن الدالل یففي هذا املقطع نشري إل
ـــا ومـــن أمثلتهـــا قولـــه ســـبحانه َفكانَـــْت َهبـــاًء «: اســـتعمال املفـــردات يف الســـورة مـــن بـــني مرتادفا

ــ »الغبــار«ال  »اهلبــاء«بكلمــة  یكمــا يبــدو جــاء اهللا تعــال) 6: اآليــة( »ُمْنَبثّــاً  أّن اهللا  یليــدّل عل
 »الغبــار«فــًة مــن أن جيعــل اجلبــال واألرض مســحوقة واملســحوق أكثــر لينــاً ودقّــة ولطا یقــادر علــ

 بــدل »ُمْنَبثّــاً « کلمــة ســبحانه اختــار کمــا.قــدرة اهللا احلامســة الــيت ال قــدرة فوقهــا یوهــذا أدّل علــ
 »مــــا َعِملُــــوا ِمــــْن َعَمــــٍل َفَجَعْلنــــاُه َهبــــاًء َمْنثُــــوراً   قَــــِدْمنا ِإىلوَ « الشــــريفةه يــــاآلالــــواردة يف  »منثــــوراً «
  .والتحريک اإلثارة نفس یعل ليدلّ ) 23: الفرقان(

والفــرق بــني النعــيم والنِّعمــة «، )١٢: اآليــة( »يف َجنَّــاِت النَّعــيم«: وكــذلك قولــه ســبحانه
عطـاء مـن اهللا فقـط، والتكـون مـن غـريه، وهـي منـة وكذلك بني النِّعمة والنَّعمة هو أّن النِّعمة 

 تني آيـــةيف ســـبع وســـ) النِّعمـــة(ذكـــرت كلمـــة . عبـــاده يف الـــدنيا، والتكـــون يف غريهـــا یاهللا علـــ
، ومــن ، نعمــيتواقرتنــت يف معظمهــا بلفــظ اجلاللــة أو مــا يــدّل عليــه مثــل كلمــات رّبكــم، رّيب 

وبنــاء النَّعمــة بنــاء املــرّة مــن الفعــل  . بنــاء اهليئــة) ِفعَلــة(بنــاء املــرّة وبنــاء ) َفعَلــة(املعــروف أّن بنــاء 
َكـْم تـَرَُكـوا « :ومـن ذلـككالضربة والشتمة، ومعناها التـنّعم، وهـو سـعة العـيش والراحـة والرتفّـه 

أي  )27- 25 :الــدخان( »ونـَْعَمــٍة كــانُوا فيهــا فــاِكهنيَ  ،وُزُروٍع وَمقــاٍم َكــرميٍ  ،ِمــْن َجنَّــاٍت وُعُيــونٍ 
  .هني متنّعمني أي أويل الرتفّه والتنّعممتفكّ 
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قــــال النضــــر بــــن الشــــميل . أّمــــا النِّعمــــة فبناءهــــا بنــــاء احلالــــة الــــيت يكــــون عليهــــا اإلنســــان
: إّن النِّعمــة بكســر النــون تكــون يف املِلــك وبفتحهــا يف البــدن والــدين لــذا قيــل): ـهــ203 ت(

ُمسِّيت النِّعمة باليد والصـنيعة واملنّـة . كم ذي ماٍل ال تنّعم له: كم ذي نِعمٍة ال نَعمة له؛ أي
ــا تشــتمل علــ یوكــّل مــا أنعــم اهللا بــه علــ تقــع يف  القــرآن الكــرمياملِلــك وهــي يف  یاإلنســان؛ أل

بنائهـا بنـاء اهليئـة وهـي احلالـة احلسـنة الـيت تكـون يف وقـٍت ُمثّ  یَعم الدنيا ولعّل ذلـك يعـود إلـنِ 
أّمـا مـا يكـون يف . بـاب اإلعـراض) نعِـم ـ يـنَعم: فعِـل ـ يفَعـل( والنِّعمة والنَّعمة ِمن بـاب. تزول
) فعيـل(بنيـة  یهو لني العيش أو اخلفض والدعة، ولعّل ذلك يعود إلـف ،أي يف اآلخرة ،غريها

ا تدّل علـ السـجايا والطبـاع وهـو بـاب  یالثبـوت وهـو مـأخوذ مـن فعلِـِه الـالزم الـداّل علـ یألّ
كـأّن الـذي اسـتحق . طـاعتهم وعملهـم ی، هـو أجـر اهللا لعبـاده علـ)ينُعم ـنُعم : يفُعل ـفُعل (

ة ونعـيم مقـيم نعمة اهللا بعمله يف الدنيا سـوف يـنعم اهللا عليـه مبثلـه يف اآلخـرة، يف حيـاة خالـد
اجلنّـة أو  یسبع عشرة مرة أضـيف يف معظمهـا إلـ القرآن الكرميوالنَّعيم فقد تكّرر يف . اليزول

أّن كلمــة الّنعــيم قــد وردت يف آيــة واحــدة فقــط تشــعر أنّــه نعــيم الــدنيا يف قولــه  یاجلّنــات، علــ
: 1985أبوعـــودة، ( )8: ةيـــاآل( »ُمثَّ لَُتْســـئَـُلنَّ يـَْوَمئِـــٍذ َعـــِن النَّعـــيمِ «: يف ســـورة التكـــاثر یتعـــال

ففيهــا إشــارة « »جّنــات النعــيم«أّمــا  )295، 294 :2005الــدوري،  ؛410، 409، 408
م حمــض لــذة وراحــة ال كقــرب خــواص امللــك القــائمني بأشــغاله عنــده بــل كقــرب  إىل أّن قــر

ـي ولــذا قيـل   َجنَّـاِت النَّعِــيمِ ِيف : جلسـائه وندمائـه الـذين ال شــغل هلـم وال يـرد علــيهم أمـر أو 
ذا التعبري يريد أن يصـف الفضـاء ) 134 ،14 ج :1415آلوسي، (» ات اخللوددون جنّ  و

كثــرة مــا يتمّتعــون بــه وطــوراً بــالّنعيم ليــدّل   یالــذي يعــيش أهــل اجلّنــة طــوراً بــاجلمع للداللــة علــ
  .ما حتتويه تلك اجلّنات من نعمة فيها نعومة مستمرّة ثابتة متواصلة یعل

 )14-13: اآليتــــان( »وقَليــــٌل ِمــــَن اْآلِخــــرينَ  ،ثـُلَّــــٌة ِمــــَن اْألَوَّلــــنيَ «: هوهكــــذا قولــــه ســــبحان
 یوالفرق بني األوّلني واملتقّدمني وبني اآلخرين واملتأّخرين هو أّن التقّدم والتأّخر ال يدّالن علـ

ايـًة ل یالبداية والنهاية ولكّن اهللا، عل لـذين سـوف يلتحقـون ما يبدو، يريد أن يصّور بدايـًة و
ــــــه كمــــــا نلمــــــس اســــــتمرارية  ــــــذهن وحركيت ــــــري روح ال ــــــة لكــــــي نلمــــــس يف التعب ويســــــكنون اجلّن

  .واإلماتة املوت
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، والفرق بني األريكة والسـرير هـو أّن )15: اآلية( »َعلى ُسُرٍر َمْوُضونَةٍ «: یوأيضاً قوله تعال
منفــرداً أريكــة وقيــل األريكــة  یاألريكــة لفــظ خــاص بالســرير يف حجلــة مــن دون ســرت وال يســمّ «

ــٌد مــزَين يف قبــة أو بيــت فــإذا مل يكــن فيــه ســرير فهــو حجلــة أّمــا إذا مل يكــن عليــه قبــة  ســرير ُمَنجَّ
القــرآن الكــرمي و. فهــو ســرير وقيــل األريكــة هــو كــّل مــا اّتكــي عليــه مــن ســرير أو فــراش أو ِمَنصَّــة

ــا موضـــع  ّ ــا موضـــع لالّتكـــاء أو أ ّ للنظـــر فمــع االّتكـــاء تكـــون ســـريراً أو أفصــح عـــن األريكـــة بأ
ُمتَِّكئـَني ... ”: یقـال تعـال کمـانعـيم اجلنـة   یفراشاً ومع النظر تكون ِمَنصَّة يستشـرفون منهـا علـ

َعلَـى ”: یوكـذلك قولـه تعـال )31: الكهـف(“ فيها َعَلى اْألَراِئِك نِْعَم الثـَّواُب وَحُسـَنْت ُمْرتـََفقـاً 
 یال منافاة بني اختصـاص األريكـة باإلتكـاء وتعميمهـا علـ. )23: ّففنياملط( “اْألَراِئِك يـَْنظُُرونَ 
إذ جيــوز أن تكــون الســرر  )20: الطــور( “ُمتَِّكئــَني َعلــى ُســُرٍر َمْصــُفوَفةٍ ”: یالســرر كقولــه تعــال

 یيف احلجـال فتكــون أرائــك إذ هــي بعــض منهــا وجيــوز أن يقــال وإّن أهــل اجلنــة تــارة يّتكئــون علــ
ـا موضـع اجللـوس . السرر اليت ليسـت بأرائـك یعل یاألرائك وأخر  ّ لكـن الغالـب يف السـرر أ
اختصاصــها مبوضــع اجللــوس دون أن تكــون هلــا قبــة أو بيــت مــَزين كاألريكــة  یوممّــا يــدّل علــ

ــــا مصــــفوفة وهــــذا الوصــــف اليكــــون إّال  فقــــد وصــــفها “ُســــُرٍر َمْصــــُفوفَةٍ  علــــی ...”: قولــــه ّ بأ
يت املزين فـال يوصـف بأنّـه مصـفوف وكـذلك مـا جـاء يف سـورة د بالبلألسرة، أّما السرير املقيّ 

ــــدّر : املنســــوجة؛ أي: واملوضــــونة )15: اآليــــة( “َعلــــى ُســــُرٍر َمْوُضــــونَةٍ ”: الواقعــــة املنســــوجة بال
ــا مقيّــ. واجلــوهر، بعضــها مــداخل يف بعــض د بالقبــة والبيــت والتــداخل يف األريكــة ال يكــون؛ ألّ

واألريكة ال تكـون فيهـا مقابلـة؛  )44: الّصافات( “ُسُرٍر ُمَتقابِلنيَ   َعلى ...”: یوكذا قوله تعال
ــ أّن لفــظ األريكـــة مقيــد، ولفــظ الســرير مطلـــق  یا حمجوبــة يف احلجــال فــدّل هـــذا التتبــع علــألّ

  ).125- 124: 2005الدوري، (» فيكل ما يستعمل للجلوس
ويبـدو أّن  )17: اآليـة( »ُخمَلَّـُدونَ َيطُـوُف علـيهْم ِولْـداٌن «: وهكذا من األمثلة قولـه سـبحانه

: یالــوارد يف قولــه ســبحانه وتعــال» الغلمــان«ســر اســتخدام الولــدان بــدل األوالد وكــذلك لفــظ 
الـــــواو مـــــع «يف صـــــيتته  )24: الطـــــور( »وَيطُـــــوُف علـــــيهْم ِغْلمـــــاٌن َهلـُــــْم َكـــــأَنـَُّهْم لُْؤلُـــــٌؤ َمْكنُـــــون«

فـرق بـني الولـدان والغلمـان هـو أّن الولـدان هـم التواضع واخلدمة ولكـّن ال یللداللة عل »الكسرة
الوليــد منــذ أن يولــد إىل أن . الصــغار أّمــا الغلمــان أي الغــالم الشــاب الــذي أوشــك علــى البلــوغ

فيـه  هـو مـا» الغلمـان«استخدام لفظ  وسرّ . يقال غالم ى ولداً مثّ يصل إىل سن البلوغ الغُلمة يسمّ 
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حالــة اخللــود والبقـاء والـدوام هــو أّن البقـاء هــو اسـتدامة الفــرق بـني و «. املنادمـة یمـن الداللـة علــ
سابقة يف وقتني فصاعداً، ويقابلـه النفـاد، والـدوام اسـتمرار البقـاء يف مجيـع األوقـات واخللـود اسـتمرار 

 )111- 110، 3 ج :1430مصــــطفوي، (» البقــــاء مــــن وقــــت مبتــــدإ معــــّني، فهــــو لــــزوم مســــتمرّ 
 فحسـب، اخللـود والبقـاء والـدوام یباب التفعيل ال يدّل عل ببناءها من »ُخمَلَُّدونَ « کلمة ولکن

لـــو تأملنـــا حلظـــة يف ســـياق : والســـبب واضـــح »خالـــدون«يســـتخدم کلمـــة  یّال کـــان اهللا تعـــالإو 
هـل اجلنـة الـذين مّهـد اهللا الکـرمي هلـم مجيـع مـا يرتـاحون بـه يف أرأينا احلديث عن مکانة اآليات لَ 

 منزلتهم فاستخدم الصـيغة املبنيـة للمجهـول وبتبعـه املبنيـة السـم املفعـول ليـدلّ  كاجلنة فريفع بذل
ـــ اً يضـــأ ـــ أنّ  یعل ـــ کـــونييـــتمکن أن  ريهـــذا التعب ـــق عل األذن مـــن  یمـــن اخللـــد، وهـــي حلقـــة يعّل

اخلدمــة الدائمــة املتواصــلة املســتمرة التاّمــة مــن قبــل  أي؛الــذهب وغــريه، للکنايــة عــن متــام اخلدمــة 
ومـن جانـب آخـر، بنيـت الكلمـة بنـاًء للمفعـول . لـذين جعلهـم اهللا يف خـدمتهمهوالء الولدان ا

نــوع مــن  اً يضــأوهــذا هــو . أّن اهللا هــو الــذي جعلهــم مقيمــني يف خدمــة أهــل اجلنــة یللداللــة علــ
  .اقتصاد العالمات ميّکن للمبدع أن خيتزن يف صيغٍة وبناٍء تعدد الدالالت

 )23- 22: اآليتــان( »َكَأْمثــاِل اللُّْؤلُــِؤ اْلَمْكنُــونِ   ،وُحــوٌر عــنيٌ «: ومــن األمثلــة قولــه عــّز وجــلّ 
هــو أن معــىن كننتــه؛ صــنته واملوضــع الكنــني هــو :  كننتــه   وبــني قولــك  ســرتته  الفــرق بــني قولــكو «

وذلك أنّه يكون كنيناً وإن مل يكن مستوراً، وقيل الدّر املكنون ألنّه يف حق يصـان فيـه،  املصون
ويف  ء يف نفســـي إذا صـــنته عـــن األداء وجاريـــة مكنونـــة يف احلجـــاب أي مصـــونة؛ اكتننـــت الشـــي

 »)74 :النمـــــل( “ورَبُّـــــَك يـَْعَلـــــُم مـــــا ُتِكـــــنُّ ُصـــــُدورُُهْم ومـــــا يـُْعِلُنـــــونَ ”: قـــــال عـــــّز وجـــــلّ  القـــــرآن
ويف الکـّن خاصـية احلفـظ واحملافظـة علـی اللـون والســمات  ).282- 281: 1400عسـكري، (

  .فراحواإلعجاب ثارة واإلالذاتية دون تغيري واحملافظة علی قدرة اإل
  والصــب  الفــرق بــني الســكبو « )31: اآليــة( »ومــاٍء َمْســُكوبٍ «: وكــذلك قولــه ســبحانه

والسقط والسفك هو أّن السـكب هـو الصـب املتتـابع، وهلـذا يقـال   واهلطل  واهلمول  والسفوح
ه دائـم ألنّـ“ ومـاٍء َمْسـُكوبٍ ”:  فرس سكب اذا كان يتابع اجلـري وال يقطعـه ومنـه قولـه تعـاىل

قـال سـكبه فيـه ألّن ه يف القالـب وال ييكون دفعة واحدة، وهلذا يقال صبّ  والصبّ . ال ينقطع
ء الســائل وســرعة جريانــه،  والســفوح انــدفاع الشــي. دفعــة واحــدةصــّب ييف القالــب صــّب يمــا 

وهلذا قيل دم مسـفوح ألّن الـدم خيـرج مـن العـرق خروجـاً سـريعاً، ومنـه سـفح اجلبـل ألّن سـيله 
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مـــذهب مـــن غـــري مـــانع وهلـــذا قيـــل  واهلمـــول يفيـــد أّن اهلامـــل يـــذهب كـــلّ . ينــدفع إليـــه بســـرعة
واهلطـل دوام السـيالن . أمهلت املواشي إذا تركتهـا بـال راع فهـي تـذهب حيـث تشـاء بـال مـانع

والســقط هــو نــزول . كــذا حكــى الســكري، وقــال اهلطــالن مطــر إىل اللــني مــا هــو. يف ســكون
ــــار شــــي ــــّو دفعــــة وبــــال اختي ؛ 165 ؛164، 163 ،5 ج :1430 ،مصــــطفوي(» ء مــــن العل

اه اللغويـــون وعلمـــاء الداللـــة بالقيمـــة الدالليـــة فيمـــا وهـــذا مـــا ّمســـ )308: 1400، عســـكري
  .يناه باملرتادفاتمسّ 

ــُتْم أَنـْزَْلُتُمــوُه ِمــَن اْلُمــْزِن أَْم َحنْــُن اْلُمْنزِلُــونَ «: مــن اآليــات وكــذلك الفــرق و «) 69: اآليــة( »أَ أَنـْ
السـحاب هـو سـوق وجـّر، ويطلـق األصـل يف  هـو أنّ  “الغمـام”و “املـزن”و “السـحاب”بني 

اجلَـر؛ وذلـك : السحاب باعتبار اجنراره منبسطاً يف الفضا فالسـحاب مـأخوذ مـن السـحب؛ أي
؛ ألنّـه يـرتاكم مـن جهـة النسحابه يف اهلواء أو َجلرِّه املاء والسحاب الغيم الذي يكون عنه املطـر

األرض وحصـــول الغيـــث   وورد ذكـــره يف مواضـــع إحيـــاءء العلـــو مـــن جـــوهر مـــا بـــني املـــاء واهلـــوا
ــِه اْلمــاء ...”: كقولــه تعــالی ــٍد َميِّــٍت َفأَنـَْزْلنــا ِب  “... َحــىتَّ ِإذا أَقـَلَّــْت َســحاباً ثِقــاًال ُســْقناُه لِبَـَل

وذكــر املــزن إشــارة إىل تبخــري املــاء مثّ جتّمعــه يف الفضــاء بصــورة الســحاب، مثّ . )57 :األعــراف(
وهــذه أســباب . املطــر وتصــفيته يف اجلبــال بالرســوبحركتــه إىل موضــع منظــور، مثّ نزولــه بصــورة 

ــة وأمــور قــد رتّبهــا اللَّــه تعــاىل يف حتّصــل املــاء املشــروب، وهــو يتوّقــف علــى نظــم بــديع يف  طبيعّي
خلــق العــامل مــن الســماوات واألرض واهلــواء واجلبــال واألوديــة والــريح واحلــرارة والــربودة والشــمس 

وكّل بيد اللَّه تعـاىل، وال تـأثري لنـا وألعمالنـا ا ونظمها، والقمر وخصوصّيات مواّدها وكيفّية خلقه
والغمـام هـو السـحاب األبـيض الرقيـق ومسّـي غمامـاً الشـتقاقه . يف هذه اجلريانات اجلارية الطبيعّية

مل  القـــرآن الكـــرمييســـرتها لـــذا جتـــده يف  :مـــن الغـــم، وهـــو ســـرت الشـــيء؛ إذ هـــو يغـــم الســـماء؛ أي
إذ الغمام سحاب الماء فيها وإّمنا جـاء مـع بـين إسـرائيل يف تـيههم  ـيستعملل قصد سقوط املياه 

وظَلَّْلنـا علـيُكُم اْلَغمـاَم وأَنـْزَْلنـا علـيُكُم اْلَمـنَّ ”: فكان كالظُّلَِّة هلم يقـيهم حـّر الشـمس، قـال تعـالی
ويـأيت يف مواضـع العقـاب يف حجـب السـماء عـن األرض بظلتــه، . )57: البقـرة( “... والسَّـْلوى
 )210: البقـــــرة( “... ظَُلـــــٍل ِمـــــَن اْلَغمـــــام  َهـــــْل يـَْنظُـــــُروَن ِإالَّ َأْن يَـــــْأتِيَـُهُم اللَّـــــُه يف”: عـــــالیقـــــال ت

ـــــــماُء بِاْلَغمـــــــامِ ”: وكـــــــذلك ـــــــْوَم َتَشـــــــقَُّق السَّ ـــــــزيالً  ويـَ  »)25: الفرقـــــــان( “ونـُـــــــزَِّل اْلَمالِئَكـــــــُة تـَْن
  .)131، 130: 2005الدوري،  ؛104 ،103 ،11  ج :1430 مصطفوي،(
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  األدوات الفعلية 4.4
ـــاً وِعظامـــاً أَ «: مـــن أمثلتهـــا مـــا ورد يف الســـورة قولـــه تعـــالی ـــوَن أَ ِإذا ِمْتنـــا وُكنَّـــا تُراب إِنـَّــا   وكـــانُوا يـَُقوُل

ي الـــذ يف االســـتعمال القـــرآين هـــو أنّ  “ُمتنـــا”و “ِمتنـــا”بـــنيوالفـــرق « )47: اآليـــة( »َلَمبـُْعوثُـــونَ 
أنّه يقع يف سياق ذكـر املـوت علـی أنّـه حقيقـة البـّد  “مات ميوت”يظهر يف فعل اللغة املشهورة 

األحيـاء قـال  من وقوعها، وأنّه بعُد مل يقع، وليس فيه اخلطاب لألمـوات إمنّـا هـو خطـاٌب خيـتصّ 
ـٌر ِممـَّا َجيَْمُعـونَ ”: تعالی لَـِئْن ُمـتُّْم أو و  ،ولَِئْن قُِتْلُتْم يف َسبيِل اللَِّه أو ُمـتُّْم َلَمْغِفـرٌَة ِمـَن اللَّـِه وَرْمحَـٌة َخيـْ

يـَـْوَم ُولِــْدُت  يّ والسَّـالُم علــ”: وقولـه تعــالی )158- 157: آل عمــران( “قُِتْلـُتْم َإلَِىل اللَّــِه ُحتَْشـُرونَ 
مل يكــن قــد مــات بــل هــو يف ) ع(فنــيب اهللا عيســي  )33 :مــرمي( “ويـَــْوَم أَُمــوُت ويـَــْوَم أُبـَْعــُث َحيًّــا

وما تَـْدري نـَْفـٌس بِـَأيِّ أَْرٍض َمتُـوُت ِإنَّ ... ”: وقوله تعالی). يّ السَّالُم عل(املهد صبياً بدليل قوله 
ـــا التـــدري أيـــن متـــوت إّال بعـــد حتقـــق املـــوت )34 :لقمـــان( “اللَّـــَه علـــيٌم َخبـــريٌ   .فـــالنفس يف حيا

: أي؛ )38: النحــل( “...وأَْقَســُموا بِاللَّــِه َجْهــَد أَْميــاِِْم ال يـَبـَْعــُث اللَّــُه َمــْن َميـُـوُت ”: وقولــه تعــالی
ــا مل متــت بعــُد، قــال تعــالی اللَّــُه يـَتَـــَوىفَّ ”: مــن ســيموت، مسّيــت الــنفس النائمــة بــاملوت الــواوي ألّ

ـا والـَّيت عليهـا اْلَمـْوَت ويـُْرِسـُل اْألُْخــرى   َقضــى  َمناِمهـا فـَُيْمِسـُك الـَّيت  َملْ َمتـُـْت يف  اْألَنـُْفـَس حـَني َمْوِ
  .وغري ذلك من اآليات )42 :الزمر( “يف ذِلَك َآلياٍت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّرون ِإىل َأَجٍل ُمَسمًّى ِإنَّ 
ــا فتــأيت يف الــذكر احلكــيم يف معــرض التعجيــز مــن رجــوع  “ِمــتُّ ” أّمــا مكســور املــيم وأخوا

امليت إلی احلياة الدنيا، ومقام آياته مقام فناء، فكأّن املكسـور خـاص بـالتعبري عـن البلـی، مـرور 
ِمـتُّ   قالَـْت يـا لَْيتَـين”: قـال تعـالی: الدهور علی موت اإلنسان، انظر إلی هـذه اآليـات الكرميـة

ــا ماتــت، ومضــی )23 :مــرمي( “َنْســياً َمْنِســيًّاقـَْبــَل هــذا وُكْنــُت  ّ الــدهر ا عليهــ فهــي متنّــت لــو أ
ـــا؛ لـــذا مل تقـــل  ؛ ألنـــه متـــنٍّ يَؤمَّـــل “ُمـــتُّ ”حتـــی نســـيت، ومل يبـــق هلـــا ذكـــر مـــن شـــّدة مـــا وقـــع 

 “ونَ ومـــــا َجَعْلنـــــا لَِبَشـــــٍر ِمـــــْن قـَْبلِـــــَك اْخلُْلـــــَد أَ فَـــــِإْن ِمـــــتَّ فـَُهـــــُم اْخلالِـــــدُ ” :وقولـــــه تعـــــالی. وقوعـــــه
والكالم يف ذكر اخللود وما يضاده مـن الفنـاء فكـان اجملـيء املكسـور املـيم مزيـة؛  )34  :األنبياء(

ْنســــاُن أَ ِإذا مــــا ِمــــتُّ ”: وقــــال تعــــالی. ال فيمــــا يقــــع مســــتقبالً  ألنـّـــه يف حتقــــق املــــوت ويـَُقــــوُل اْإلِ
البعــث بعــد املــوت، مــا يثبــت نكــار إويف اآليــة مــن اجلــزم يف  )66 :مــرمي( “َلَســْوَف ُأْخــرَُج َحيًّــا

  .)364- 363: 2005الدوري، (» انقطاع امليت عن احلياة
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  قرينة الصيغة .5
ـــا مصـــرِّف  علـــی “الصـــيغة”يطلَــق مصـــطلح « ّ الوحـــدة املقيّـــدة الـــيت هلـــا دالالت قواعديـــة أي أ

مقيّــــد ومــــن اســــتخدامات الصــــيغة التصــــريفية داللتهــــا علــــی الفعــــل مــــن حيــــث كونــــه ماضــــياً أو 
مضارعاً أو أمراً، وكونه مبنياً للمعلوم أو للمجهول، وكذا داللتها علـی املشـتقات، ومتييزهـا إسـم 

  .)340: 2007، ييونس عل(» إخل ... ّبهة والفاعل وإسم املفعول والصفة املش
ــ: نــدرس أوالً فئــة األمســاء  23زاً واســعاً يف الســورة إذ بلــغ عــدد تــواتره شــغل إســم الفاعــل حّي

يف « )1: اآليــة( »ِإذا َوقـََعــِت اْلواِقَعــة«: مــرّة ومــن اآليــات الــيت جــاء فيهــا واضــحاً قولــه عــّز وجــلّ 
املضــارع مــن اإلســتقبال فاســم الفاعــل مبعنــی املضــارع هنــا إســم الفاعــل يــدّل علــی مــا يــدّل عليــه 

مســتقبل، وحــدث مرتقــب، وهــو مــا ســيقع للنــاس يــوم القيامــة أو لــبعض ی معنــ فهــو يــدّل علــی
ومسّـى مـا مل يقـع، واقعـًة لتحقـق وقوعـه والواقعـة ال «، )452: 2004العمري، ( »أجزاء الكون

» التنزيل من لفظ وقع جـاء يف العـذاب والشـدائديقال إّال يف الشّدة واملكروه وأكثر ما جاء يف 
  .)385 ،18 ج :1422القونوي، (

إسم الفاعل هنـا يـدّل علـی الشـّدة فهـي « )3: اآلية( »خاِفَضٌة راِفَعة«: كذلك قوله تعالیو 
خافضــة رافعــة ترفــع أقوامــاً وتضــع آخــرين إّمــا وصــفاً هلــا بالشــّدة، ألّن الواقعــات العظــام كــذلك 

إىل مراتــب ويتضــع نــاس، وإّمــا ألّن األشــقياء حيطــون إىل الــدركات، والســعداء يرتفــع فيهــا نــاس 
 ّ : ا تزلزل األشياء وتزيلها عن مقاّرها، فتخفض بعضـاً وترفـع بعضـاً يرفعون إىل الدرجات، وإّما أ

حيـــــث تســـــقط الســـــماء كســـــفاً وتنتثـــــر الكواكـــــب وتنكـــــدر وتســـــري اجلبـــــال فتمـــــّر يف اجلـــــّو مـــــّر 
  .)456 ،4 ج :1407 ،الزخمشري(» السحاب

إسـم فاعـل انبـّث، : “املنبـثّ ”«، )6: اآليـة( »َفكاَنْت َهباًء ُمْنَبثّـًا«: وأيضاً قوله سبحانه
يف أّن املبــين  “وُبسَّـِت اْجلِبــالُ ”: مطـاوع بثّــه، إذا فّرقــه، واختـري هــذا املطــاوع ملناسـبته مــع قولــه

ــاِبُقوَن «: وكــذلك قولــه )263 ،27 ج: ت.بــن عاشــور، دإ(» للنائــب معنــاه كاملطاوعــة والسَّ
ــاِبُقون راً تأكيــداً ورد إســم الفاعــل علــی صــورة مجــع املــذكر الســامل مكــرّ «، )10: اآليــة( »السَّ

؛ 62: 2012-2011، إمحــــــود الفقهــــــاء(» للمعنــــــی وهــــــو التعظــــــيم والتشــــــريف والتفخــــــيم
  .)426 ،9 ج :1415درويش، 
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االتكـاء هـو اسـتناد إىل أّى «، )16: اآليـة( »ُمَتقـابِلنيَ ُمتَِّكئـَني عليهـا «: ويف قوله عـّز وجـلّ 
ء مع حصـول اسـتقرار وهـو مـن بـاب االفتعـال ويـدّل علـى مطاوعـة أصـل الفعـل جمـّرداً، أي  شي

؛ “متقـابلني”«و .)209 ،13 ج :1430مصـطفوي، (» املطاوعة يف قبـال نسـبة الفعـل اجملـّرد
واحد منهم بإزاء اآلخر وذلك أعظم يف باب السرور واملعىن أّن بعضهم ينظر  متحاذين كلّ : أي

ذّ  م و ب أخالقهم وهو من باب التفاعل ومعنـاه إىل وجه بعض ال ينظر يف قفاه حلسن معاشر
تقـابلهم كنايـة عـن بلـوغ «و )325 ،9 ج :1372طربسـي، ( »االشرتاك يف الفعـل وهـو التقابـل
م وصفاء  » باطنهم فال ينظرون يف قفاء صاحبهم وال يعيبونـه وال يغتابونـهأنسهم وحسن عشر

ورغـــد عيشـــهم كـــاء علـــی الســـرر يـــوحي برفـــاهيتهم واالتّ  .)122 ،19 ج :1417طباطبـــاىي، (
م والتقابــــل يف اجللـــوس هــــو أشــــّد وقعـــاً يف النفــــوس ملــــا فيـــه مــــن تبــــادل يف النظــــر  ومتـــام قــــدر

جتــدر اإلشــارة أّن هــذه اجلملــة اإلمسيــة تــدّل علــی والتبــادل يف األفكــار فهــو أخــذ وعطــاء وممّــا 
حيمل  )51: اآلية( »ُمثَّ ِإنَُّكْم أَيـَُّها الضَّالُّوَن اْلُمَكذِّبُونَ «: ويف هذه اآلية الكرمية .ثبوت احلال

  .الفاعل صفة اإلنذار للمكذِّبني بالبعث ويوم القيامة إسم
قولـه  اين عظيمـة ومـن تلـك اآليـاتمـرّة يف السـورة وهـو يـدّل علـی معـ22ورد إسم املفعول 

ـــــَك اْلُمَقرَّبُـــــونَ « :تعـــــالی ـــــون”«، )11: اآليـــــة( »أُولِئ ـــــ  هنـــــا “املقرّب ـــــ “املتقربـــــون”ال ـ تـــــوحي  ــ
م : بإزدواجية مكانة القرب هلم من الّله م تقرّبوا إليه كما اسطاعوا، وِمن مثّ أكمـل اللّـه تقـر ّ إ

م فأصـــــبحوا  مقرّبـــــوا : “مقـــــرّبني”إليـــــه أن قـــــّر » لســـــبقهم ســـــواهم، فســـــبقوهم يف اجلنـــــة لقـــــر
ـــراين، ( واملقـــّرب؛ أبلـــغ مـــن القريـــب لداللـــة صـــيغته « .)66- 65 ،28 ج :1365صـــادقي 

على االصطفاء واالجتباء، وذلك قرب جمازي، أي شّبه بالقرب يف مالبسة القريب واالهتمـام 
، أي طالـب القـرب منـه فـإذا بشؤونه فإّن املطيـع مبجاهدتـه يف الطاعـة يكـون كـاملتقرب إىل اللّـه

ـذا جـاء التشـبيه يف  بلغ مرتبـة عاليـة مـن ذلـك قرّبـه اللّـه، أي عاملـه معاملـة املقـّرب احملبـوب، و
ـــــم يف قولـــــه تعـــــالیصـــــورة بيانيـــــة مفّســـــ ـــــاِبُقوَن ”: رة لتســـــاؤل الســـــامع عـــــن أثـــــر التنويـــــه  والسَّ

لظهور أنّه مقّرب من اللّـه، أي مـن عنايتـه وتفضـيله،  “اْلُمَقرَّبُونَ ”  ومل يذكر متعّلق “السَّاِبُقونَ 
وكــذلك مل يــذكر زمــان التقريــب وال مكانــه لقصــد تعمــيم األزمــان والبقــاع االعتباريــة يف الــدنيا 

وُبين اخلـرب علـی صـيغة إسـم املفعـول  .)266 و 265 ،27ج  :ت.عاشور، د بنإ(» واآلخرة
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ِمن جانب وِمن جانب آخر نری هذه البنية ِمـن التفعيـل فيبـدو أّن اهللا سـبحانه أراد أن جيسِّـد 
حضـــوره القــــوي وأثــــره يف تقريـــب هــــؤالء إليــــه ســـبحانه أي أنّ هنــــاك فــــاعًال بنّـــاءاً يقــــوم بــــدوره 

  .اإلجيايب ليستقبل هؤالء الصاحلني
َكَأْمثــاِل اللُّْؤلُــِؤ « )15: اآليــة( »َعلــى ُســُرٍر َمْوُضــونَةٍ «: ات الكرميــةويف كــّل مــن هــذه اآليــ

 »ومــاٍء َمْســُكوبٍ  ،وِظــلٍّ َممْــُدودٍ  ،وطَْلــٍح َمْنُضــودٍ  ،َخمُْضــودٍ يف ِســْدٍر « )23: اآليــة( »اْلَمْكُنــونِ 
، جـــاء )34-33: اآليتـــان( »وفـُـــُرٍش َمْرُفوَعـــةٍ  ،ال َمْقطُوَعـــٍة وال َممُْنوَعـــةٍ «) 31-28: اآليـــات(

 ،إمحـود الفقهـاء(ثبات النعم يف اجلنة دون أي تغيـٍري أو حتـوٍل وتبـديٍل  یإسم املفعول داالًّ عل
 فـــإّن رصـــف الكلمـــات مبـــا فيهـــا مـــن الســـجع املتـــوازي بـــني املنضـــود). 66: 2011-2012

واملعنـی؛ كـل إسـم  االئتالف بني اللفظ یإل یواملمدود ومن املوازنة بني املمدود واملسكوب، أدّ 
مفعــول يــدّل علــی فاعــل حمــذوف يــراد حبذفــه لفــت انتبــاه الســامع أو املخاطــب أو القــارئ إليــه 
وهــو الــرّب تعــالی لكــي يرســل رســالة إلــی املخاطــب بــأّن حمبــة الــرمحن هــي الــيت جعلــت الطلــح 

طر علـی منضوداً والظل ممدوداً واملاء مسكوباً وكّل هذه الصور تدّل علـی اعتـدال الطقـس املسـي
م يعيشون يف فصـل الربيـع يف حالـة مرطّبـة ال تنقطـع عـنهم أبـداً كمـا يـدّل اجلـّو العـام  ّ العباد كأ
علی هذا االستمرار واملواصلة والبقاء يف نعـم ال متنـع عـنهم حبيـث أّن األلفـاظ بأشـكاهلا املمتـدة 

  .طوالً ببنائها مبنياً للمفعول، توحي بتلك املواصلة واالستمرار
ـــَرفنيَ «: ن اآليـــات الكرميـــة قولـــه ســـبحانه وتعـــالیكـــذلك مـــو   »ِإنـَُّهـــْم كـــانُوا قـَْبـــَل ذلِـــَك ُمتـْ

اإلحاطــة بالفاعــل احلقيقــي لإلتــراف كشــأن   للمجهــول لعــدمه بنــاؤ » املرتفــني«و )45: اآليــة(
األفعـــال الـــيت التـــزم فيهـــا اإلســـناد اجملـــازي العقلـــي الـــذي لـــيس ملثلـــه حقيقـــة عقليـــة، وال يقـــّدر 

قـــال قائـــل، وســـأل : أترفـــه اللّـــه، ألّن العـــرب مل يكونـــوا يقـــّدرون ذلـــك فهـــذا مـــن بـــاب: بنحـــو
 ،قُـْل ِإنَّ اْألَوَّلـَني واْآلِخـرينَ «: ويف قولـه سـبحانه ،)281 ،27 ج :ت.عاشـور، د بـنإ( سائل

ْجُموُعــوَن ِإىل
َ
جــاء إســم املفعــول بــدًال مــن فعــل  )50-49: اآليتــان( »ميقــاِت يـَــْوٍم َمْعلُــومٍ   مل
  .للداللة علی الثبوت واحلدوث فقط دون التقيد بالزمان »جيمعون«

؛ املعنی نيياملعنحمتمل  “ُمْغَرُمونَ ”«، )66: اآلية( »إِنَّا َلُمْغَرُمونَ «: ويف قوله سبحانه وتعالی
ما ينوب اإلنسان مـن شـّدة ومصـيبة وهـو َأَشـدُّ : واْلَغرَامُ  “الَغرَام” مشتٌق ِمن لمفعو  إسم: األّول
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ا كــانَ ”: تعــالی العــذاب، قــال َ بالّنســاء،   هــو ُمْغــَرمٌ : مــن قــوهلم، )65: الفرقــان( “َغرامــاً   ِإنَّ َعــذا
: املعنـی الثـاينو  . ا ملعـذبون دائمـون يف العـذابإنّـ: يالزمهّن مالزمة اْلَغرمي فيصبح معنـی اآليـة: أي

ما ينوب اإلنسان يف ماله من ضرر لغري جناية منه، أو خيانة، : “الُغْرمُ ”إسم مفعوٍل مشتٌق ِمن 
ــــــة ــــــی اآلي ــــــا و : فيصــــــبح معن ــــــَب َزْرُعَن ــــــا يف النفقــــــَة، وَذَه ــــــاغرمن » حنــــــن ملزمــــــون غرامــــــة مــــــا أنفقن

فــإذن صــيغة إســم املفعــول ، )370 ،5 ج :1418الثعــاليب،  ؛606: 1412اصــفهاين،   راغــب(
م خمسرون فيمـا بـذروه وبـذلوه لـزرعهم إذ خـاب سـعيهم  وجتمع بينهما هكذا؛ني ياملعنتشمل  بأّ

ـم مـع ذهـاب مـاهلم بغـري عـوض أصـيبوا بالعـذاب  ّ فيجزون بالعـذاب الـدائم جـزاءً مبـا فعلـوه، أو أ
  .معاً ني ياملعنولو كانت صيغة غري إسم املفعول ملا تؤّدي هذا 

املكنــون إســم مبــين للمفعــول  ؛)78: اآليــة( »يف ِكتــاٍب َمْكنُــونٍ «: ك يف قولــه ســبحانهكــذلو 
وعلـــی غـــرار الفعـــل املبـــين للمجهـــول وفيـــه اّتســـاع داليل ال ميكـــن حصـــر مصـــاديق املســـتور ففيـــه 

لكــّن يف احلقيقــة هــو جــذوة النــار حتــت الرمــاد واخلاصــية احلقيقيــة هلــذه احلالــة هــي  .اجيــاز قصــر
بقاء النار دون اإلمخاد ودون التبّدل بالرماد فلهذا ُمسّي الكانون كانوناً، فبناء علی هـذه املقّدمـة 

ـــا كـــلّ  القـــرآنميكـــن القـــول بـــأّن املعـــاين يف ة يـــالّداللاللغويــة   جيـــل ســـاخنة علـــی الـــدوام ينطفـــئ 
 قـرآن كـرميواجملـاز يف إسـناد الوصـف بـالكون يف كتـاب مكنـون إىل «. يظهر علـی صـفحة احليـاة

ومطابقــــه ألّن  القــــرآنعلــــى طريقــــة اجملــــاز العقلــــي باعتبــــار أّن حقيقــــة هــــذا اجملــــاز وصــــف مماثــــل 
  .)305 ،27 ج: ت.د بن عاشور،إ( »املماثل مالبس ملماثله

مبــين  نيومــرّتمــرّة علــی صــيغة املعلــوم  30مــرّة،  32فئــة األفعــال؛ ورد الفعــل املاضــي : وثانيــاً 
مــرّة  31مــرّة كالفعــل املاضــي  32للمجهــول وكــذلك بلــغ عــدد تــواتر الفعــل املضــارع يف الســورة 

ِإذا َوقـََعـــِت «: ومـــن اآليـــات قولـــه ســـبحانه. علـــی صـــيغة املعلـــوم ومـــرّة واحـــدة مبـــين للمجهـــول
 القيامـة ممّـا سـيقع يف االسـتقبال والفعـل املاضـي، )2- 1: اآليتان( »لَْيَس ِلَوقْـَعِتها كاِذبَة ،اْلواِقَعة
النفـوس تصـدق  علی حتقق املوضوع وهو وقوع القيامة وعـدم وجـود نفـس تكـّذب بـل كـلّ  يدلّ 

  .يوم الدين والقيامة
هنا مبعنـی صـار ملـا بينهمـا  “كان”« )6: اآلية( »َفكاَنْت َهباًء ُمْنَبثًّا«: وكذلك قوله تعالی

هــو التحــول والصــريورة الــيت قــد تقتضــي الــزمن  “صــار”بـــ مــن التقــارب يف املعنــی، فــإّن املقصــود 
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ّ  “كان”الطويل خبالف  كـأّن حالتهـا  “َفكاَنْت َهباًء ُمْنَبثًّا”: ا تطوي الزمن فقوله تعالیفإ
ــ ّ  :2003الســامرائي، (» لقــدما هــي هكــذا منــذ ااجلديــدة حاصــلة قبــل النظــر واملشــاهدة وكأ

ـــــونَ «: ويف هـــــذه اآليـــــة الكرميـــــة). 198-197 ،1 ج  )24: اآليـــــة( »َجـــــزاًء ِمبـــــا كـــــانُوا يـَْعَمُل
رب فعـــًال اخلـــكـــان الفاعـــل يعتـــاد الفعـــل لكـــون :أي مبعنـــی املاضـــي املتجـــدد واملعتـــاد؛ »كـــان«

كانوا يعملون مبا يعلمـون هؤالء املؤمنني بصورة مستمرة ومعتادة   :مضارعاً وبالنسبة إلی املثال
  .من األفعال احلسنة وجيتنبون من احلرام

ُهـــــــونَ «: وهكــــــذا مــــــن األمثلــــــة قولــــــه ســــــبحانه  »لَــــــْو َنشــــــاُء جلَََعْلنــــــاُه ُحطامــــــاً َفظَْلــــــُتْم تـََفكَّ
َ؛ : ومـــن معـــاين هـــذا البـــاب؛ التجّنـــب حنـــو »تـََفعَّـــلَ «علـــی وزن  »تـََفكَُّهـــونَ « ،)65  :اآليـــة( تَـــَأمثَّ
ــه« جتنّــب عــن اإلمث وكــذلك: أي التجنّــب ويف هــذه الكلمــة : يــدّل علــی هــذا املعنــی؛ أي» تـََفكَّ

ل علــی قــول ة واملعنــی األوّ قطــف الفاكهــة وأكلهــا وعــن الفكاهــة؛ املســرّ : يتجّنــب عــن الشــيئني
» اكهــــة وقــــد اســــتعري للتنقــــل باحلــــديثل بصــــنوف الفالفكــــه؛ التنّقــــ«: وهــــو يقــــول البيضــــاوي

معــــىن « :واملعنــــی الثــــاين علــــی قــــول آلوســــي وهــــو يقــــول). 181 ،5 ج :1418البيضــــاوي، (
ة، ورجل فكه منبسـط الـنفس غـري تطرحون الفكاهة عن أنفسكم وهي املسرّ : ؛ أي»تـََفكَُّهونَ «

ويف ، )148 ،14 ج :1415آلوســـي، ( »ء وتفّكـــه مـــن أخـــوات حتـــرّج وحتـــّوب مكـــرتث بشـــي
احلقيقــة كمــا يبــدو مــن اآليــات وســياقها أراد اهللا تعــالی املعنيــني يف هــذه اآليــة ألّن هنــاك عالقــة 

ة ألّن الفاكهــة تؤكــل عنــد الفــرح واملســرة تناســبية بــني عــدم قطــف الفاكهــة وعــدم الفكاهــة واملســرّ 
  .والفكاهة والرّاحة

كمـا يبـدو مل يقـل اهللا ،)19: اآليـة( »ال ُيَصدَُّعوَن َعْنها وال يـُْنزِفُـونَ «: ويف قوله عّز وجلّ 
ألّن يف باب التفعيل داللة علی املبالغة كأنّه يريد أن يقول  »ال يتصدعون«: سبحانه وتعالی

بـــأّن عنايـــة الـــرّب ال تســـمح بـــأن ينعـــزل هـــؤالء عّمـــا كـــانوا فيـــه وأن يقـــع بيـــنهم وبـــني امللـــّذات 
 »وَحلْـِم طَـْريٍ ِممـَّا َيْشـتَـُهونَ  ،ِممـَّا يـََتَخيـَّـُرونَ وفاِكَهـٍة «: وكذلك من اآليات قوله تعـالی. فاصٌل ما

لكــي يراعــي اجلــّو  »يتخــريون«بــدًال مــن » خيتــارون«ـمل يــأت اهللا تعــالی بــ )21-20: اآليتـان(
ة كثـر  الطـويل هلـذه الكلمـات لتـدّل زيـادة املبـاين علـی داالمتـدا ینـر : العام وهـو االمتـداد؛ أي

 واضـح متامـاً وهـو أّن آخـر، الفـرق بـني االختيـار والتخـّري املعاين هـذا مـن جانـب ومـن جانـب 
االختيـــار بـــني الشـــيء ومـــا يقابلـــه ولكـــّن التخـــري ميكـــن فيـــه اجلمـــع بـــني الشـــيئني معـــاً واختيـــار 
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أّما االشتهاء فهـو مصـدر . يفيد قّوة االختيار  “يـََتَخيـَُّرونَ ”فعل «أحدمها أو عدم اختيارمها و
ـــه مـــن حمسوســـات  لـــيت هـــي حمبـــة نيـــل شـــياشـــتهى، وهـــو افتعـــال مـــن الشـــهوة ا ء مرغـــوب في

» واالفتعــــال فيــــه للمبالغــــة اشــــتهى،: شــــهي كرضــــي، واألكثــــر أن يقــــال: ومعنويــــات، يقــــال
  .)272 ،27 ج :ت.عاشور، د بنإ(

صـيغة املضـارع «، )46: اآليـة( »وكانُوا ُيِصرُّوَن َعَلى اْحلِْنِث اْلَعظـيمِ «: أيضاً قوله عّز وجلّ و 
وهكذا مـن اآليـات ). 281 ،27 ج: ت.عاشور، د بنإ(» تفيد تكرر اإلصرار “ُيِصرُّونَ ”يف 

جــــيء و « )62: اآليــــة( »فـَلَــــْو ال تَــــذَكَُّرونَ   وَلَقــــْد َعِلْمــــُتُم النَّْشــــأََة اْألُوىل«: قولــــه تبــــارك وتعــــالی
م التـذكّ  “َتذَكَُّرونَ ”: باملضارع يف قوله مضـى  ر فيمـاللتنبيه على أّن باب التذكر مفتوح فـإن فـا
  .)292: املصدر نفسه( »فليتداركوه اآلن

أّما فعل األمر فهو ورد يف اللغة العربية بصيغ عدة لكن يتناول املقال أربـع صـيغ مشـهورة 
فعـــل األمــر، املضــارع املقـــرتن بــالم األمــر، إســـم فعــل األمـــر، «عنــد النحــاة وأهـــل اللغــة وهــي 
هـذه األنـواع  صـددها ال نتنـاول كـلّ  ويف السـورة الـيت حنـن يف» املصدر النائب عن فعـل األمـر

 ،قُـْل ِإنَّ اْألَوَّلـَني واْآلِخـرينَ «: بل نعرض لألوامر الواردة فيها، وِمن هـذه األوامـر قولـه سـبحانه
ْجُموُعوَن ِإىل

َ
افتـتح الكـالم بـاألمر بـالقول نظـراً «، )50-49: اآليتان( »ميقاِت يـَْوٍم َمْعُلومٍ   مل

فيكــون . لألمهيــة بــه كمــا افتــتح بــه نظــائره يف آيــات كثــرية ليكــون ذلــك تبليغــاً عــن الّلــه تعــاىل
 “أَ ِإذا ِمْتنــا وُكنَّــا تُرابــاً ”: إخل اســتئنافاً ابتــدائياً ملناســبة حكايــة قــوهلم “قُــْل ِإنَّ اْألَوَّلِــنيَ ”: قولــه

األمـــر يف غايـــة  إشـــارة إىل أنّ  “قُـــلْ ”«، )28 ،27ج : ت.دعاشـــور، بـــن إ(» )47: اآليـــة(
» يف الرســالة أســراراً ال تقــال إّال لألبــرار، ومــن مجلتهــا تعيــني وقــت القيامــة الظهــور، وذلــك أنّ 

تدّل علی أّن هناك قوًال جيـب أن يقـال » قل«صيغة . )413 ،29ج  :1420، يراز  فخر(
  .نكارهم البعثإد ونستطيع أن نقول فيه التهديد لرّ وقوع القيامة : وهو وقوع أمر حتمي أي

ـــــــه تعـــــــالی ـــــــيت وردت يف الســـــــورة قول ـــــــن األوامـــــــر ال  »َفَســـــــبِّْح بِاْســـــــِم َربِّـــــــَك اْلَعظـــــــيمِ «: ِم
ورد األمر بالتسبيح يف موضعني وهو للحّض عليه ألمهيته فجاء خالل السـورة  )96- 74  :اآليتان(

فأحـدث التسـبيح بـذكر «: يقول الزخمشري يف الكشاف عن هذه الصيغة األمرية. ويف ختام السورة
  ).468 ،4ج  :1407زخمشري، (» كبذكر ربّ : يالذكر، أ: سمك، أو أراد باإلإسم ربّ 
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  يجةتنال. 6
 .مقطع يف كلّ  منطقياً  متسلسالً  ما يسرد تناسقاً  يتناسق كلّ . 1

ترتبط أغراض الرتتيـب والتقـدمي بـالطوابع الوجوديـة والنحويـة، والنفسـية أي ترجـع فلسـفة . 2
شـــيء  صـــفحة الوجـــود ليشـــرح لنـــا بـــدايات كـــلّ  الرتتيـــب والتقـــدمي إلـــی سلســـلة منطقيـــة نراهـــا يف

اياتــــه، كمــــا ترجــــع إلــــی حالــــة نفســــية كالتهويــــل  هــــاليإلرتســــيم الصــــورة احلقيقيــــة لنتشــــوق أو  و
 .املذنبني عن املعاصي والضالل والتخويف ليكفّ 

ــــة األ. 3 ــــا للتضــــمني ليتّ يســــتخدم ســــبحانه قرين ــــل مــــا نــــری يف داة اجلــــارة إّم ســــع املعنــــی مبث
من معىن الصدور أي ال يصـدر الصـداع عنهـا خلمارهـا كخمـور الـدنيا، أو  »اليصدعون عنها«

هــة عـــن ذلــك خبــالف مخـــور ء عنهــا، أي فهــي منزّ  مــن معــىن الســببية ال يقـــع هلــم صــداع ناشـــى
ـــا إلـــی وجـــود التضـــمني يف حـــرف  .الـــدنيا ـــا  »عـــن«فـــإذا ذهبن مبـــا فيهـــا مـــن املعـــاين فلقـــد اعرتفن

أن ختتفــــي وراء حــــرف واحــــد متتــــع خباصــــية توســــيع دائــــرة  بتعدديــــة الوقــــائع الدالليــــة الــــيت ميکــــن
  .ما ّمسي يف علم اللغة والداللة باقتصاد العالمات .الداللة
ورد  ومـا) 38: الشـعراء( »َفُجِمـَع السَّـَحرَُة ِلميقـاِت يـَـْوٍم َمْعلُـومٍ «: یقولـه تعـال بـني والفرق. 4

ْجُموُعوَن ِإىل«: يف سورة الواقعة
َ
 »الالم«استخدام  حيث من) 50: اآلية( »ْعُلومٍ ميقاِت يـَْوٍم مَ   مل

وفرعـون  یاملقابلـة الـيت حـدثت بـني موسـ یهو أّن الالم يدّل علـ: یخر يف األ »یإل«و یيف األول
لكن يف . خبار عن ذلک التقابل الذي دار بينهملإل اً ماضوي بناءاً  یوالسحرة وبنيت اجلملة األول

تلـک  یللداللـة علـ امسيـاً  بنـاءاً  الثانيـةبنيـت اجلملـة و انتهـاء الغايـة  یمبعن »یإل«اآلية الثانية تكون 
  .وم معلوميميقات  یاالستمرارية اليت تستوعب مجيع اخلالئق إل

التحضيضـــية مـــرة للحـــّث والـــدعوة إلـــی التصـــديق ومـــرة  داةيســـتخدم ســـبحانه قرينـــة األ. 5
َعم العديـدة الـيت اهللا تعـالی للـنـِّ للحـّث والـدعوة إلـی الشـكر مـن  للحّث والدعوة إلی التذکر ومرة

ا علی كلٍّ   .واالعتبار، وإلبراز عجزهم يف أوضح صورةر كللتذّ أو  مّنا مّن 

ئتالفيـة وحتليـل املعنـی  بالعالقـات االالتظهر اّال ف أخری رادتلکّل كلمة ة يالّداللالقيمة . 6
 .ررالسو رائكاألوالداللة عرب العالقات االستبدالية مبثل ما رأينا يف 
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ئتالفيــــة تكشــــف الســــتار عــــن اســــتخدام صــــياتات دالّــــة علــــی قصــــدية لــــو العالقــــات اال. 7
يف ) ُمتنـــــا(و) ِمتنـــــا( اســـــتبدلناها يف ضـــــوء العالقـــــات االســـــتبدالية بصـــــياتة أخـــــری كـــــالفرق بـــــني

أنّـه يقـع يف سـياق ) مـات ميـوت(الـذي يظهـر يف فعـل اللغـة املشـهورة  االستعمال القرآين هو أنّ 
أنـّـه حقيقــة البــّد مــن وقوعهــا، وأنـّـه بعــُد مل يقــع، ولــيس فيــه اخلطــاب لألمــوات  ذكــر املــوت علــی

ــا فتــأيت يف الــذكر احلكــيم يف ) ِمــتُّ (أّمــا مكســور املــيم . األحيــاء إمنـّـا هــو خطــاٌب خيــتصّ  وأخوا
معـــرض التعجيـــز مـــن رجـــوع امليـــت إلـــی احليـــاة الـــدنيا، ومقـــام آياتـــه مقـــام فنـــاء، فكـــأّن املكســـور 

  .ري عن البلی، مرور الدهور علی موت اإلنسانبالتعب خاصٌّ 
 الـذي يسـتخدم سـبحانه إسـم الفاعـلکمـا  دالليـاً  يوظِّف سـبحانه قرينـة الصـيغة توظيفـاً . 8

ـــ ـــللدّ ) مـــرّة 23إذ بلـــغ عـــدد تـــواتره (زاً واســـعاً يف الســـورة شـــغل حّي  حنـــوة ري کثـــأغـــراض   ة علـــیالل
  .كوما إلی ذل أحياناً  ييد بزمان، كما يدّل علی الشّدةقحدث مرتقب من دون ت

ــ إســم املفعــولاســتعمل . 9 مــرّة وهــو 22 کإســم الفاعــل يف الســورة إذ بلــغ عــدد تــواترهاً  ري کث
علـــی ثبـــات الـــنعم يف اجلنـــة دون أي تغيـــٍري أو حتـــوٍل کالداللـــة  ضـــاً يأ يـــدّل علـــی معـــاين عظيمـــة

  .يف بعض من األمثلة الواردة يف السورة وتبديلٍ 
 وردت )65: اآليـــة(» لَـــْو َنشـــاُء جلَََعْلنـــاُه ُحطامـــاً َفظَْلـــُتْم تـََفكَُّهـــونَ «: قولـــه ســـبحانه يف. 10

ومــــن معـــاين هــــذا البـــاب؛ التجنّــــب ويف هـــذه الكلمــــة  »تـََفعَّـــلَ «وزن  یعلــــ» تـََفكَُّهـــونَ « غةيصـــ
يف احلقيقـة كمـا و . قطف الفاكهة وأكلها وطرح الفکاهـة مـن الـنفس أي؛ ،يتجّنب عن الشيئني
ألّن هنــاك عالقــة تناســبية بــني عــدم قطــف  ،املعنيــني یوســياقها أراد اهللا تعــاليبــدو مــن اآليــات 

  .ة ألّن الفاكهة تؤكل عند الفرح واملسرة والفكاهة والرّاحةالفاكهة وعدم الفكاهة واملسرّ 
وفاِكَهـــٍة ِممَّـــا «: یيف قولـــه تعـــال »يتخـــريون«بـــدالً مـــن  »خيتـــارون«ـبـــ یمل يــأت اهللا تعـــال. 12
لكـي يراعـي اجلـّو العـام وهـو االمتـداد؛  )21- 20: اآليتـان( »وحلَِْم طَـْريٍ ِممـَّا َيْشـتَـُهونَ  ،يـََتَخيـَُّرونَ 

املعــاين هــذا مــن جانــب  ةكثــر   یالطــويل هلــذه الكلمــات لتــدّل زيــادة املبــاين علــ داالمتــدا ینــر : أي
ومــا  واضــح متامــاً وهــو أّن االختيــار بــني الشــيء ومــن جانــب آخــر، الفــرق بــني االختيــار والتخــّري 

  فعـل يقابله ولكّن التخري ميكن فيه اجلمع بني الشيئني معاً واختيار أحدمها أو عـدم اختيارمهـا و
  .يفيد قّوة االختيار »يـََتَخيـَُّرونَ «
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 .دار الكتب العلمية: بريوت، عشر
  .آگاه: طهران نبوی، حممد ترمجة ،شناسی نشانه ).ش 1380( ير پی گريو،
 اجمللـــد ،الکـــرمي القـــرآن لســـور یاملوضـــوع التفســـري). ق 1431( التفســـري علمـــاء ِمـــنو خنبـــة  یمصـــطف مســـلم،

  .الشارقة جامعة: املّتحدة العربية اإلمارات السابع،
 .مکتبة وهبة: قاهرة ،الکرميالقرآن  يف والتأخري التقدمي دالالت ).م 2005( حممود منري ي،ري املس

، اجملّلــد الثالــث واخلــامس واحلــادي عشــر كلمــات القــرآن الكــرمي  التحقيــق يف). ق 1430( ، حســنيمصــطفو 
  . دار الكتب العلمية :بريوت، والثالث عشر

 اجمللـد ،الکـرميلسـور القـرآن  یاملوضوع التفسري ).ق 1431( مسلم یمصطف بإشراف ريالتفسِمن علماء  خنبة
  .جامعة الشارقة: اإلمارات العربية املّتحدة، السابع

ات یعل أضواء ).م 1980( خليل ياسني،   .اهلالل ومکتبة دار: بريوت ،الکرمي القرآن متشا
دار املـــدار : بـــريوت ،العربيـــةأنظمـــة الّداللـــة يف  یوظـــالل املعنـــ یاملعنـــ ).م 2007( حمّمـــد حمّمـــدعلـــي،  ونسيـــ

  .اإلسالمي



  


