
ا摀拐مد � الع攐攀摀撠 العظيِم الذي أوحى إ摀撐 عبده مّمد ملسو هيلع هللا ىلص القرآَن وا摀拐كمَة ر拐摐ًة للعا撠摠摀摐، وأفضُل 
ا القارئ - قصة  攐擠撠摰وبعد، فدونك - أ .撠摠َيام摀摐آله وأصحابه ا 摀撐وع 撠摠م摀戰الّنبي ا 摀撐ة والتسليم ع摀扰الص
هذه ال拀摐抠挐ة، نضعها ب撠摠 يديك 摀戰ن攐擠 تر拀摐َة القرآن 抠拠تلف عن أّي تر拀摐ة أخرى، فنّصها العر技撠 هو 
拀摐ات َبنات زمٍن واحد، ُت捀挐ق شْمُسها حت攐擠ى تتغ撠挐 اللغُة  攐擠抠挐ال 摐扰الُد ما شاَء ا�، بين摀拠القرآن الكريُم، ا
وينغلَق ع摀撐 القّراء ما أفصحت عنه ِمْن معا摠撠 القرآِن وتَُس攐擠 ا摀拐اجُة إ摀撐 ُجْهِد َتْر拀摐ٍة جديد. فهذه 
كل摐扰ت موجهة 拀摐抠挐摀摐ي ا摀摐ستقبل و摀摐ن كان مهت摐扰 بمعرفِة ا摀摐نهج الذي ا抠拠ذته إنكليزيُة هذا الكتاب. 

وأّما من سواهم، فلُيَباشوا بقراءة ال拀摐抠挐ة.
技挐 والت攐擠محيص 搐撠 جامعة  攐擠ها ِمن الس攐擠صوص حق攐擰الن 摠撠إيفاء معا 摀撐جم إ抠挐摀摐لقد انطلقت رحلة ا
شيكاغو 抠拐ت إشاف الفيلسوف الفرن挰撠 »ُپوْل ِرُكور« الذي كان ي捀挐ح بدقة واقتدار نصوًصا 
من كتابات »ِهيِغل« ثم攐擠 »َما摠摰َْايم«، باذ摀扰 ُجهده 搐撠 تبي撠摠 التفاصيل ا摀摐هّمة وشِح ا摀摐حاو摀扰ت القديمة 
وا摀拐ديثة لتحديد موضع تلك النصوص من السياق ا摀戰ك技挐 لِفكر ُكل攐擐 منه摐扰، وشِح ما احتوت عليه 

نصوُصه摐扰 ِمن مضام撠摠 تستج摀撠 أع摐扰ق ا摀扐نسان ِمن خ摀扰ل لغته ومعانيه.
ثم摀摐 攐擠 ير ا抠挐摀摐جم ما ُيضاهي ذلك ا摀摐نهج التأوي摀撠 ِدق攐擠ًة وُعْمًقا إ摀扰 عند َعَلم ِمْن أْع摀扰م دمشق؛ 
كان ي捀挐ح 搐撠 منزله أعظم ُكُتِب ا摀拐اتّي 搐撠 العرفان ا摀摰摀扐ّي، َفُيْنِفق من وقته 搐撠 الدرس الواحد ما يبلُغ 
 摀扰يدخل مدرسة أو أكاديمية قّط إ 摀摐 ،ا撠挐فق 摐扰ح صفحة واحدة، وهو الذي نشأ يتي捀挐ساعة ونصف ل
بصفة ا摀戰ستاذ ا摀摐عّلم. لقد كانت معا摠撠 الكتاب وأوجه ترابطها، بل وحّتى ا摀戰ساليب النحوية التي 

َفَمِن ٱت ٱتت攐擠َبَع رِرۡضوََٰٰن ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ِِ كَكَمۢن 
َ
أ

َوىُٰه جَجَهن攐擠ُم  ۖ  وَوبِۡئَس ٱل ٱللَۡمِصيرُر
ۡ
َبٓاَء ببَِسَخٖط ممَِِّن ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ِِ وَوَمأ

ِذي يي يَيَتَخب攐擠ُطُه 
攐擠
ا كا كَكَما يا يَيُقومُم ٱل ٱلل

攐擠
ا يا يَيُقومُمونَن إإِل

َ
ُكُلونَن ٱلر ٱلر ٱلررَِِّبٰواْ لل

ۡ
ِذينَن يَيأ

攐擠
ٱلل

َبۡيَع وَوَحر攐擠َم ٱلر ٱلر ٱلررَِِّبٰواْ  ۚ  
ۡ
َحل攐擠 ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ُُ ٱل ٱلل

َ
َبۡيُع مِمۡثُل ٱلر ٱلر ٱلررَِِّبٰواْ  ۗ  وَوأ

ۡ
ن攐擠ُهۡم قَقاللُٓواْ إِإن攐擠َما ٱلا ٱلا ٱلل

َ
ۡيطَُٰٰن مِمَن ٱل ٱللَۡمسِِّ   ۚ ذَذِٰٰلَك ببِأ 攐擠ٱلشٱلشش

ْول最攰最攰ِئَك 
ُ
ۡمُرُهۥُٓۥٓٓ إإِلَى ٱ摀摀ى ٱ摀摀ى ٱ攐擠摀摀摀摀ِِ  ۖ  وَوَمۡن ععَادَد فَفأ

َ
َفَمن جن جَجٓاَءُهۥۥ مَمۡوِعَظٞة ممِِّن رن رر攐擠ّبِِِهۦ فۦ فَفٱنتٱنتَتَهٰي فَفلَُهۥۥ مَما سا سَسَلَف وَوأ

ۡصحَُٰٰب ٱلن ٱلن ٱلنن攐擠ارِر  ۖ  هُهۡم فِفيهَها خا خَخٰٰلُِدونَن
َ
أ

ِتيهِه ٱل ٱلۡلبَِٰٰطُل
ۡ
ا يا يَيأ

攐擠
ل َو扐攀نن攐擠ُهۥۥ لَلِكتٌَٰٰب عَعِزيزٞز

ا ما مِمۡن خَخۡلِفِهۦ  ۦ  ۖ  تَتنزِزيلٞل ممِِّۡن حَحِكيمٍم حَحِميدٖد
َ
َبۡيِن يَيَدۡيِه وَول

1



ARABIC I NTRODUCTION

ِصيغت 技摰ا 拀摐َُُله، 攐攀撠挐抠拐 عْقل اللبيب. وكان أساتذة ا摀拀امعات يأتونه أسبوًعا بعد أسبوع ليشهدوا 
كيف 撠拐ل摀摰 攐擰م الـُمعض摀扰ت! و摀扰 جرم، فقد أم捠撐 ذلك العا摀摐ُ نْفسه أعواًما عديدًة يقرأ ذلك الكتاب 
 摀撐بذلك إ 攐擠ص واستكناه مراميه، فانضم攐擠لْته لفهم الن 攐擠فاكتسب منه ملكة تأويلية َأه ، 攐擐أستاذ حي 摀撐ع

ا摀摐جتمع التأوي摀撠 ا摀戰ك技挐، ك摐扰 كان من شأن »ِرُكور«.
ُثم攐擠 كانت الرحلة ا摀戰حدث مع ا摀戰ستاذ ا摀拐افظ للقرآن، ا摀拀امع للقراءات الع捀挐، الذي عاون 
ن، وكانت صلته بمجتمع التأويل قد بدأت 搐撠 ا摀拀امعة  攐擠摐扰َع 搐撠 إنجاز هذا الكتاب 摀撐جم ع抠挐摀摐ا
ا摀戰ردنية بحصوله ع摀撐 درجة ِعلمية 搐撠 التفس撠挐، ثم بمتابعته طريَقه ث摀扰ثة أعوام أخرى 搐撠 اليمن، 
ق捠撐 نصفها َيْقرأ ع摀撐 الشيوخ 搐撠 صنعاَء ش摐扰َل اليمن، ثم نصَفها ا摀戠خر 搐撠 حلقات الرباط 搐撠 َتِريـِم 

َمْوت ِمْن جنوب اليمن. َْ捠挐َح
ومن ا摀摐تعارف عليه 搐撠 ب摀扰د القرآن أن攐擠 التفس撠挐 هو باُب فهِم الكتاب العزيز، وأصل معنى 
»التفس撠挐« كشف الغطاء، وهو من اختصاص الذين يعلمون القرآن حق攐擠 الِعْلم، الذين أشار إليهم 
 摐扰فصلت: 3[. فإن قيل: ف[ ﴾ ُٰٰتُهۥُۥۥ ق قُقۡرَءانانًنا عا عا عَعَربِيّّٗٗٗا لا لا للَِِِّّقۡوٖم ي يَيۡعَلُمونوننََ َلۡت ء ءَءاياييََٰ ا摀拐ق攐擰 بقوله: ﴿ِكتََٰٰٰٞب ف فُفصِِِّّ
الذي يعلمه أولئك العل摐扰ء؟ فا摀拀واب إّن ِمْن علومهم اللغَة العربية، ليس ك摐扰 ُتكتب وُتنطق اليوم 
فحسب، بل يعلمون أيًضا 摐拠زون مفردا抠摰ا ا摀戰ك技挐، مع أصول معا摠撠 تلك ا摀摐فردات، ومشتقا抠摰ا، 
م  攐擠摠摰إ 攐擠خرى. ثم摀戰دوات ا摀戰ختلفة وا摀摐ّر ا摀拀ا، وتأثرها بحروف ا抠摰وَجْرِسها، ودقائق فروقها، وسياقا
قد أحاطوا عل摐扰 بقواعِد النحو، وما تفيده صيغ ا摀戰فعاِل وأزمنتها ا摀摐ختلفة من ا摀摐عا摠撠 وظ摀摰摀扰ا، وما 
تنطوي عليه صيغ ا摀拀موِع ا摀摐ختلفة من قوة ب摀扰غية وما تفيده تلك الصيغ من معا摠撠 القلة أو الكثرة 
أو غ撠挐 ذلك، وما 搐撠 اللغة من فصاحٍة وب摀扰غٍة وأساليب توكيٍد منطويٍة 搐撠 نحوها وناشئٍة عن ِد抠摰摀扰摀扰ا 
فها وَأصوا抠摰ا، وعلوًما أخرى كث撠挐ًة تتعلق باللغة العربية ا摀戰م攐攀 نفِسها وما يتجاوزها من تفاصيل  َْ捐挐و
تاريية 捠挐ورية تتعّلق بالوحي كأسباب الّنزول. ولقد فهم ا摀摐تلق攐擰ون ا摀戰وائل معظم تلك ا摀戰مور 
ها抠摰م إْن جاز التعب撠挐، بل كانت ا摀摰واء الذي تنف攐擠ُسوه، بين摐扰 يتطل攐擠ب  攐擠ليقة، إْذ رضعوها مع حليب أم 攐擠بالس
إتقا摠摰ا اليوم إحاطة با摀戰دب العر技撠 تاثل إحاطة أهِل اللغة أو ُتشبهها، مع 摰摐ة 摀扰 يع撠摰抠挐ا ُفتور، وثبات 
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 攐攀العام ،撠挐ة عملية بمحتوى مراجع التفس技挐طالعة، وخ摀摐ف - من ساعات ا摀扰ار، ومئات - بل آ捐挐وإ
منها وا摀摐ختص攐攀 بعلوم القرآن، ناهيك عن إذن ا摀摐ْنِزل سبحانه وتعا摀扰 ،摀撐 سّي搐撠 摐扰 شأن القرآن. ومن 
 撠挐ك ُقدرة التعب摀扰امت 攐擠يع تلك العلوم ثم拀摐 ن من攐擰َمك攐擠تمع لفرٍد واحد الت撠拀 جم، أْن抠挐摀摐َنَظر ا 搐撠 ،ستبعد摀摐ا

ة حق攐擠 قدرها! 攐擠ه ما قدر الـَمهم攐擠عنها بلغة إنكليزية سائغٍة فصيحة، فإْن حاول ذلك فرد واحد، فإن
من أجل ذلك، أخذ ا抠挐摀摐جم معا摠撠 هذا الكتاب الكريم بطريقة التلقي التقليدية كلمًة كلمًة، 
 撠挐غة وغ摀扰فردات والنحو والب摀摐وا 撠挐علوم التفس 搐撠 تمرس摀摐ا 摀摐العا ،»摠撠ها 摀撠من فضيلة الشيخ »ع
ذلك من علوم اللغة العربية ا摀摐ذكورة آنًفا، وقد وجده ا抠挐摀摐جم عالـ摐扰 بارًعا بدقائق اللغة، يبحُث 
أي攐擠اًما وليا摀撠 بجّد واجتهاد 搐撠 اشتقاق كلمٍة واحدة ليجيب عن استفسار ما. ولـ攐擠摐扰 كان القصد هو 
تقديم تر拀摐ة مبنية ع摀撐 ذلك الفهم والتحقيق ا摀摐ستفيض، فقد قام الشيخ وا抠挐摀摐جم ِبَتدارس ُكّل كلمة 
وصوت وت捐挐يف وحرف جر攐擐 وإعراب، من أول القرآن إ摀撐 آخره، ع摀撐 مدى سْبعة أعوام؛ ا摀戰ستاُذ 
س من كتبه ا摀摐نشورة ع摀撐 منضدة أرضّية ُمستديرة، والتلميذ ُيْدِرُج ال拀摐抠挐ة بخط攐攀 رصاٍص دقيق  攐攀ُيدر
搐撠 هامش مصحفه؛ يستفس ع攐擠摐扰 َأْشَكل أو َعُس فهُمه، ثم يقوم 摀扰حًقا بطباعة ال拀摐抠挐ة و抠摰ذيب 
لغتها. فإذا تعددت أوجه التأويل ب撠摠 ثنايا ا摀摐عا摠撠 ودقائقها، 攐擠撠挐抠拠 الشيخ وا抠挐摀摐جم منها أرجَح ما 
ة التفس撠挐 الذين قاب摀扰 تفاس撠挐هم وناقشا آراءهم بتفصيل 搐撠 آيات كث撠挐ة. وهؤ摀扰ء  攐擠ذهب إليه أئم
 ،挰撠لو摀戠والبقاعي، والّرازي، وا ،摠撠صفها摀戰ي، وأبو الّسعود، وابن عاشور، والّراغب ا技挐هم: الّط
م撠摠 ا摀拐لبي، والبيضاوي، والقونوي، وابن كث撠挐، وأبو حّيان، وشيخ زاده، وابن  攐擠ي، والس捀挐摐拠والّز
ّجاج، وغ撠挐هم 摐摐ن 摀扰 َيفْون ع摀撐 أهل هذا الفّن. 攐擠والّسيوطي، والواحدي، والقرطبي، والز ، 攐攀撠挐الـُمن
فل摐扰 فرغ ا摀扰ثنان، أحس攐擠 ا抠挐摀摐جم أّن ما اكتسبه من مهارة وما ازداده الشيخ »ع摀撠 ها摠撠« من 
ة  攐擠إعادة الكر 摀撐تقان. َفَعَكَفا ع摀扐زيد من الضبط وا摀摐 摀扰علم سيجعل من إعادة العملية بأكملها سبي
لث摐扰نية أعوام أخرى؛ َعِمل فيها الشيخ »ع摀撠 ها摠撠« بتفرغ كامل كدأبه من قبل؛ 捠挐撠拐 ويبحث دون 
ة ال拀摐抠挐ة ما كان يراه ِمْن َحال  攐擠له َمهم 攐擠جم ويس抠挐摀摐ا 搐撠 ر攐擠حظاته السابقة. ولقد أث摀扰م 摀撐الرجوع إ
الشيخ ِمْن شغٍف باستقصاء الّتفاصيل وجّد واجتهاٍد 搐撠 إتام البحث ال摀扰زم ون技挐ة جّياشة 搐撠 أداء 

َلۡت ءَءايَيُٰٰتُهۥۥ قُقۡرَءانًنا عا عَعَربِيّٗٗا لا للَِِّقۡوٖم يَيۡعَلُمونَن ِكتَٰٰٞب فُفصِِّ
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 ََ攐擠摀摀摀摀ٱ 摀摀ييَۡسَتۡغِفِر ٱ 攐擠ۡو يَيۡظِلۡم نَنۡفَسُهۥۥ ُثم
َ
َوَمن ين يَيۡعَمۡل سُسٓوًءا أا أأ

َيِجِد ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ََ غَغُفورٗرا را رر攐擠ِحيمٗما
فَفَلا   ُثم攐擠 ٱس ٱسۡسَتقَُٰٰموااْ   ُُ攐擠摀摀摀摀ا ٱ摀摀ا ٱ摀摀َنا ٱ攐擰ِذينَن قَقاللُوااْ رَرب

攐擠
ٱل ٱلل  攐擠ِإن

ا ها هُهۡم يَيۡحَزُنونَن
َ
َخۡوٌف عَعَلۡيِهۡم وَول

挐渐ضِض ُثم攐擠 ٱنظ ٱنظ ٱنظُظُروااْ كَكۡيَف كَكانَن عَعِٰٰقَبُة ٱل ٱللُۡمَكذِِّبِينَن
َ
أ
ۡ
ُقۡل سِسيرُروااْ ففِى ٱلى ٱلى ٱلل

نفَفُقوااْ 
َ
ا يا يُيۡتِبُعونَن مَمآ أأ

َ
ۡمَوٰٰلَُهۡم ففِى سى سَسِبيلِل ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ِِ ُثم攐擠 لل

َ
ِذينَن يُينفِفُقونَن أأ

攐擠
ٱلل

ا ها هُهۡم يَيۡحَزُنونَن
َ
ا خا خَخۡوٌف عَعَلۡيِهۡم وَول

َ
ۡجُرُهۡم عِعندَد رَرّبِِِهۡم وَول

َ
ٗذى لى لل攐擠ُهۡم أأ

َ
ٓا أأ

َ
َمنّٗٗا وا وَول

يَيُقوللُونَن   攐擠ُثم ۡيِديهِهۡم 
َ
ٱلۡلِكتََٰٰب ببِأ ٱل  يَيۡكُتُبونَن  ِذينَن 

攐擠
َفَوۡيٞل لّلِِل

ۡيِديهِهۡم وَوَوۡيٞل لل攐擠ُهم مم ممِِّم攐擠ا  
َ
فَفَوۡيٞل لل攐擠ُهم مم ممِِّم攐擠ا كا كَكَتَبۡت أأ ا  ا   ۖ 

ٗ
ببِِهۦ ثۦ ثَثَمٗنا قا قَقِليلل هََٰٰذا ما مِمۡن عِعندِد ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ِِ لِلَيۡشَتُروااْ 

ARABIC I NTRODUCTION

ة أخرى ِبعْون ا�، من أوله إ摀撐 آخره، وُأدرجت  攐擠ة القرآن كّله مر拀摐ت تر攐擠ه. وهكذا ت撠挐القْرآن وتفس
ال拀摐抠挐ة ا摀拀ديدة 搐撠 ا摀摰امش ا摀戠َخر من ُمصحف ا抠挐摀摐جم.

ثم攐擠 إن攐擠 ا抠挐摀摐جم قام بتسجيل 拀摐يع الدروس تقريًبا ع摀撐 مدى ا摀拠مسة ع捀挐 عاًما، ويشتمل كل 
درس منها ع摀撐 تفس撠挐 صفحة واحدة، وعدٍد كب撠挐 من أسئلة ا摀摐تَاَبعة التي كانت ُتْبحث 搐撠 الدروس 
ال摀扰حقة. وقامت زوجة ا抠挐摀摐جم »أّم َسْهل« خ摀扰ل مرحلة ا摀摐راجعة النهائية، بإعادة ا摀扰ست摐扰ع إ拀摐 摀撐يع 
تسجي摀扰ت ا摀拀لسات ك摐扰 فعلت من قبل 搐撠 ا摀摐رحلة ا摀戰و摀撐؛ ُتدّقق الّنص ا摀扐نكليزي كلمًة كلمًة، وُتقّدم 

م摀扰حظات وتصويبات، ثم攐擠 يعود ا抠挐摀摐جم إ摀撐 الشيخ »ع摀撠 ها摠撠« كل摐扰 استدعت مسألٌة مزيَد بحث.
د ا抠挐摀摐جُم  攐擠ات سابقة، تعم拀摐سّت تر 摀撐ي والدقة - إ 攐攀سهل« - ابتغاَء التحر 攐擰ولقد رجعت »أم
ا摀扰متناَع عن مطالعتها ِطوال ف抠挐ة ال拀摐抠挐ة؛ لتكون تر拀摐ته خالية من ال拀摐抠挐ات ا摀扐نكليزية ا摀摐تداولة. 
وإن摐扰攐擠 وقع ا摀扰ختيار ع摀撐 تلك ال拀摐抠挐ات السّت 摀扰متياز ث摀扰ث منها بج摐扰ل اللغة، وامتياز ا摀戰خرى 
ا 拀摐يًعا قد  攐擠摠摰ء ُيذكر، بل وجدت أ捀撠َتُعْد منها ب 摀摐 »إّن »أّم سهل 攐擠ثم .技撠باستيعاب معانى الّنص العر
أخفقت 搐撠 نْقل جوانب رئيسية من اللغة العربية 抠拐تّل موقًعا جوهري攐撰ا ِمن معانيها وُلبا技摰ا، ويندرج 
 摀撠غة التي دأب الشيخ »ع摀扰ت باب الب抠拐 - اثي للغة القرآن抠挐نهج التعليمي ال摀摐ا 搐撠 - معظُمها
 摀撐الـَمبنّي ع 摀撠جم التأوي抠挐摀摐ف منهج ا摀扰اخت 攐擠كل آية تقريًبا. ذلك أن 搐撠 جم抠挐إبرازها للم 摀撐ع »摠撠ها
التلقي - وهو أْخذ العلم با摀摐شافهة وا摀摐ساءلة وا摀摐جاوبة - أّدى إ摀撐 اخت摀扰ِف تر拀摐ته اخت摀扰فاٍت ُمق攐擠َقًة 
عن ال拀摐抠挐ات السابقة 搐撠 كث撠挐 ِمن ا摀戠يات. وهذه ا摀扰خت摀扰فات 搐撠 شؤون ا摀摐عا摀扰 摠撠 تنُبع من موارَد 
 摐扰َداة، ك 攐擠ْحمة والس攐擰ليلة موقع الل摀拀يع القرآن، تقع من لغته ا拀摐 搐撠 ة捀挐ٌت ُمنت摐扰قليلة نادرة، بل هي س

يشهد بذلك أعداد ورودها الـُمبي攐擠نة أدناه.
لقد اخت撠挐ت تلك ال拀摐抠挐ات السّت لكو摠摰ا من أفضل ال拀摐抠挐ات، وأراد ا抠挐摀摐جم أْن يعلم 
مدى شيوع تلك الفجوات 搐撠 ا摀摐عنى 搐撠 ال拀摐抠挐ات السابقة، فات攐擠صل بأستاذ جامعي هو ال技挐وفيسور 
»أ拐摐د خان«، أستاذ الدراسات ا摀扐س摀扰مية والتاريخ 搐撠 ا摀拀امعة ا摀戰مريكية 搐撠 القاهرة؛ وهو يكتب 
حالًيا مقا摀扰 سين摐拀 搐撠 捀挐لة علمية، يتناول مسًحا كام摀扰 لل拀摐抠挐ات ا摀扐نكليزية السابقة ابتداء ب拀摐抠挐ة 
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»جورج سيلز« عام 1734 وحتى 摠摰اية عام 2021. وقد اقتنى نسًخا من ُكل攐擐 منها، 拀摐َعها من بلدان 
شت攐擠ى، يِصل عددها إ摀撐 129 تر拀摐ة، باستثناء ال拀摐抠挐ات ا摀拀زئية أو ال拀摐抠挐ات من لغة غ撠挐 العربية 
كال拀摐抠挐ة من ا摀戰ردية إ摀撐 ا摀扐نكليزية. فل攐擠摐扰 أطلعه ا抠挐摀摐جم ع摀撐 جوانب ا摀摐عنى ا摀摐حورية التي أضاعتها 
ال拀摐抠挐ات الست الرئيسية التي راجعتها زوجته، أفاده بأّن 拀摐يع ال拀摐抠挐ات السابقة التي سيتناو摀摰ا ا摀摐قال 
قد أ摰摐لت تلك ا摀拀وانب وجوانَب أخرى عديدًة. فإْن صح攐擠 هذا، فمقتضاه أن攐擠 ا摀摐نهج التأوي摀摰 摀撠ذه 
 摐扰ة إنكليزية سابقة. وفي拀摐تر 攐擰تشتمل عليها أي 摀摐 اللغة العربية القرآنية 摠撠أموًرا من معا 攐擠摀撐ة قد َج拀摐抠挐ال
ي摀撠 أمثلة سبعة 摀摐واطن جوهرية أغفلتها ال拀摐抠挐ات السابقة رغم ما 摀摰ا ِمْن أ摰摐ية بالغة لفهم القرآن:

攐擠ُثـم
摐扰 ما يظهر 搐撠 ال拀摐抠挐ات السابقة 搐撠 صورة and و «، والذي داـئ 攐擠واطن حرُف العطف »ُثم摀摐ل تلك ا 攐擠أو
ة الفصل ب撠摠 زمنيه摐扰. بيد أن攐擠 عل摐扰ء القرآن ا摀摐عت技挐ين،  攐擠أو مد ،撠摠شيئ 撠摠فادة ترتيب الوقوع ب摀扐 then

«، منها: 攐擠ختلفة ِلــ »ُثم摀摐ا 摠撠عا摀摐ه، قد قرروا عدًدا من ا摀扰بعضهم أع 摀撐شارة إ摀扐الذين سبقت ا

(١)   ََ攐َ擠攐擠摀摀摀摀ٱ 摀摀ٱ 摀摀ي ييَۡسَتۡغِفِر ٱ 攐擠ۡو ي يَيۡظِلۡم ن نَنۡفَسُهۥُۥۥ ُثم
َ
مني ك搐撠 摐扰 ا摀戠ية: ﴿َوَمن ين ين يَيۡعَمۡل س سُسٓوًءا أا أا أأ 攐擠اخي الز 攐擠抠挐ال 

ر استغفاره. 攐擰ِحيميمٗما﴾ ]النساء: 110[، أي: يغفر ا� له حّتى وإن طال تأخ攐擠غ غَغُفورورٗرا را را رر ََ攐َ擠攐擠摀摀摀摀ٱ 摀摀ٱ 摀摀َيِجِد ٱ
ف فَفَلا ا   (٢) ُثم攐擠 ٱس ٱس ٱسۡسَتقََُٰٰٰمواوااْ   ُُ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ا ٱ摀摀ا ٱ摀摀ا ٱ摀摀َنا ٱ攐擰ِذينينَن ق قَقالاللُواوااْ ر رَرب

攐擠
ٱل ٱلل ٱل   攐擠ية: ﴿ِإن摀戠ا 搐撠 摐扰مني للّدوام ك 攐擠اخي الز 攐擠抠挐ال 

ا ها ها هُهۡم ي يَيۡحَزُنونونَن﴾ ]ا摀戰حقاف: 13[، أي: 摀扰زموا ا摀扰ستقامة وداموا عليها. وقوله 
َ
َخۡوٌف ع عَعَلۡيِهۡم و وَول

ِٰٰقَبُة ٱل ٱل ٱللُۡمَكذِِِّّبِينينَن﴾ ]ا摀戰نعام: 11[، أي:  挐渐ض挐渐ضِض ُثم攐擠 ٱنظ ٱنظ ٱنظ ٱنظُظُرواوااْ ك كَكۡيَف ك كَكانانَن ع ععََٰ
َ
أ
ۡ
تعا摀撐: ﴿ُقۡل س سِسيريرُرواوااْ ف ففِى ٱلى ٱلى ٱلى ٱلل

نفنفَفُقواوااْ 
َ
ا يا يا يُيۡتِبُعونونَن م مَمآ أ أأ

َ
ٰٰلَُهۡم ف ففِى سى سى سَسِبيليلِل ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐ِ擠攐擠摀摀摀摀ِِ ُثم攐擠 ل لل ۡموََٰ

َ
ِذينينَن ي يُينفنفِفُقونونَن أ أأ

攐擠
ة الس撠挐. وا摀戠ية: ﴿ٱلٱلل 攐擠طالت ُمد 摐扰مه

ا ها ها هُهۡم ي يَيۡحَزُنونونَن﴾ ]البقرة: 2٦2[، أي: 
َ
ا خا خا خَخۡوٌف ع عَعَلۡيِهۡم و وَول

َ
ۡجُرُهۡم ع عِعندندَد ر رَربِِِِّّهۡم و وَول

َ
ٗذى لى لى لل攐擠ُهۡم أ أأ

َ
ٓا أ أأ

َ
َمنّّٗٗٗا وا وا وَول

摀扰 ُيتبعون النفقة با摀摐ّن وا摀戰ذى أبًدا.
يَيُقولوللُونونَن  (٣) ي   攐擠ُثم ۡيِديهيهِهۡم 

َ
ٱلۡلِكتَََٰٰٰب ب ببِأ ٱل  ٱل  يَيۡكُتُبونونَن  ي  ِذينينَن 

攐擠
ْتبي ك搐撠 摐扰: ﴿َفَوۡيٞل ل للِِِّّل 攐擰اخي الر 攐擠抠挐ال  

ۡيِديهيهِهۡم و وَوَوۡيٞل ل لل攐擠ُهم مم مم ممِِِّّم攐擠ا ا  
َ
ف فَفَوۡيٞل ل لل攐擠ُهم مم مم ممِِِّّم攐擠ا كا كا كَكَتَبۡت أ أأ ا  ا  ا   ۖ 

ٗ
ب ببِِهۦ ثۦ ثۦ ثَثَمٗنا قا قا قَقِليليلل هَََٰٰٰذا ما ما مِمۡن ع عِعندندِد ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐ِ擠攐擠摀摀摀摀ِِ ل لِلَيۡشَتُرواوااْ 
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َفَبَعَث ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ُُ ُغَرابٗبا يَيۡبَحُث 
ِخيهِه

َ
挐渐ضِض لِلُيِرَيُهۥۥ كَكۡيَف يُيَوِٰٰري سي سَسۡوَءَة أأ

َ
أ
ۡ
فِى ٱلى ٱلى ٱلل

َيۡوَمِئٖذ نن攐擠اضِضَرٌة  إإِلَٰى رَرّبَِِها نا نَناظِظَرةٞ   ُوُجوهٞه
ۡو َكُظُلمَٰٰٖت ففِى بى بَبۡحٖر 

َ
أ

ۡخَرَج 
َ
يّٖٖ يَيۡغَشىُٰه مَمۡوٞج ممِِّن فن فَفۡوِقِهۦ مۦ مَمۡوٞج ممِِّن فن فَفۡوِقِهۦ سۦ سَسَحابٞب  ۚ  ُظُلمَُٰٰتۢۢ بَبۡعُضَها فا فَفۡوَق بَبۡعٍض إِإَذآ أأ جِِّ

攐擰ل
ُهۥۥ مِمن نن نن攐擰ورٍر

َ
ُهۥۥ نُنورٗرا فا فَفَما لا لل

َ
َيَدُهۥۥ للَۡم يَيَكۡد يَيَرىَٰها  ا  ۗ  وَوَمن لن لل攐擠ۡم يَيۡجَعِل ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ُُ لل

ARABIC I NTRODUCTION

﴾ ]البقرة: 79[، أي: زعمهم أّن ذلك من عند ا� ليش抠挐وا به ثمًنا قلي摀扰 هو أشد攐擰 ُقبًحا  َيۡكِسُبونوننََ
 撠挐فقد فاته قدر كب ،撠摠نايت摀拀ا 撠摠ُيدرك فرق الرتبة هنا ب 摀摐 ريف الكتاب. فمن抠拐 وسوًءا من جناية
ۡحَسَن 

َ
ِذٓي أ أأ

攐擠
من مغزى ا摀戠ية. ومثاله أيًضا قوله تعا摀撐: ﴿ُثم攐擠 ء ءَءاتاتَتۡيَنا ما ما مُموسوسَسي ٱلي ٱلي ٱلي ٱلۡلِكتَََٰٰٰب ت تَتَمامامًما عا عا ععَلَى ٱلى ٱلى ٱلى ٱلل

ِِ ش شَشۡيٖء و وَوُهٗدى وى وى وَوَرۡحَمٗة ل لل攐擠َعل攐擠ُهم بم بم ببِِلَقٓاِء ر رَربِِِِّّهۡم ي يُيۡؤِمُنونونَن﴾ ]ا摀戰نعام: 1٥4[، أي: آتيناه 
ّ
ا لا لا للُِِِّّكّلِ

ٗ
َوَتۡفِصيليلل

الكتاب ِع摀扰وة ع摀撐 تلك الوصايا وفوقها.
ۡكَثُرُهُم  (٤)

َ
ْتبي ل摀扰ستبعاد ك搐撠 摐扰: ﴿َيۡعِرُفونونَن ن ننِۡعَمَت ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐ِ擠攐擠摀摀摀摀ِِ ُثم攐擠 ي يُينكنكِكُرونونَنَها وا وا وَوأ 攐擰اخي الر 攐擠抠挐ال 

 攐擠ن摀戰 عرفة摀摐نكار بعد ا摀扐ستبعاد ا摀扰 » 攐擠ِٰٰفُرونونَن﴾ ]النحل: 83[، قال أبو الّسعود: »ومعنى »ُثـم ٱلٱلۡلكََٰ
َحق攐擠 َمْن َعَرَف الّنعمة ا摀扰ع抠挐اُف 技摰ا، 摀扰 ا摀扐نكاُر« ]إرشاد العقل السليم: 134/٥[، فإدراك معنى 

ا摀扰ستبعاد هنا يلزم لفهم ا摀摐راد.
ِذي خي خي خَخَلَقُكم مم مم ممِِِّّن ن   (٥)

攐擠
ْتبي 摀扰رتقاء ا摀戰خبار من حيث ا摰摐摀戰ية ك搐撠 摐扰: ﴿ُهَو ٱل ٱل ٱلل 攐擰اخي الر 攐擠抠挐ال 

.摀扰أج 捠撐ذلك أّنه ق 摀撐وة ع摀扰نعام: 2[، أي: وع摀戰ا﴾ ]ا
ٗ
َجل

َ
ِطينينٖن ُثم攐擠 ق قَقَضي最攰 أ أأ
َها ا  ُثم攐擠 ع عَعَرَضُهۡم ع ععَلَى ٱلى ٱلى ٱلى ٱللَۡمل最攰最攰最攰ِئَكِة  (٦)

攐擠
ۡسَمٓاَء ك كُكل

َ
أ
ۡ
تبي ك搐撠 摐扰: ﴿َوَعل攐擠َم ء ءَءادادَدَم ٱل ٱل ٱلل 攐擰مني والر 攐擠اخي الز 攐擠抠挐ال 

آِء إ إِإن كن كن كُكنتنتُتۡم ص صصََِٰٰٰدِقينينَن﴾ ]البقرة: 31[، أي: كان ب撠摠 التعليم والعْرِض 
َ
ۡسَمٓاِء ه هه最攰最攰最攰ُؤل

َ
摠渠ب摠渠بِبـِــُٔونوننِى بى بى ببِأ

َ
َفَقالالَل أ أأ

 攐擠ُثم﴿ :撠摠يت摀戠م(. أو ا摀扰ّن به ظهرت مزّية آدم )عليه الس摀戰 ،م攐擰رد التعل摐拀 ُمهلة، والعْرض أرفع رتبة من
إِن攐擠ُكم بم بم بَبۡعَد ذ ذذََِٰٰٰلَك ل للََميُِِِّّتونونَن ، ُثم攐擠 إ إإِن攐擠ُكۡم ي يَيۡوَم ٱل ٱل ٱلۡلِقيَََٰٰٰمِة ت تُتۡبَعُثونونَن﴾ ]ا摀摐ؤمنون: 1٥-1٦[، أي: 撠拐صل 

بعد زمن ما هو أع摀撐 رتبة وأجّل مكانة.
« الّشائعة، وإن كانت 搐撠 الغالب تتداخل أو 抠拀تمع بحسب موضوع  攐擠ت »ُثم摀扰摐扰تلك هي استع
ا摀戠يات وسياقها. ومن 摐拀مل مواضع »ُثّم« 搐撠 الن攐擠ص القرآ摠撠 والتي تصل إ摀撐 338 موضًعا، فإّن 
 撠挐التعب 搐撠 يكفي 摀扰نادرة. و 撠挐ة غ撠挐ها( كث撠挐4 و ٦ وغ 搐撠 摐扰ك( 摠撠عا摀摐تمع فيها ا抠拀 التي » 攐擠ت »ُثـم摀扰حا
عن مراد تلك ا摀戠يات استع摐扰ل then أو and، َفإ摀扰 摐扰摠摰 ُيع技挐ان إ摀扰 تعب撠挐ا سطحي攐撰ا عن معنى »ثّم« 
هات كتب التفس撠挐 ا摀摐عت技挐ة،  攐擠وضوع، فعليه بأم摀摐هذا ا 搐撠 ستزادة摀扰أسلفنا. ومن أراد ا 摐扰ل فقط ك 攐擠و摀戰ا
د أم撠摠 ا捠挐摀拠ي  攐擠ليل لـــ »ُمم摀拀وردت، أو ِليقرأ الكتاب ا 摐扰حيث » 攐擠آيات »ُثـم 搐撠 ل القول 攐攀ا ُتفص摠摰فإ
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.» 攐擠ار حروف العطف، الفاُء وُثـم挰挐زهري« بعنوان: »من أ摀戰ا

التنك撠挐 وأغراضه
 摀撐ات السابقة ع拀摐抠挐يع ال拀摐 ختلفة. وقد أطبقت摀摐بأغراضه ا 撠挐القرآن التنك 搐撠 له摐扰ا يكثر استع摐摐و
 撠挐التنك 撠摠لة ب摀扰ضًة تطابق الّد抠挐استثناء، ُمف 摀扰ب an أو a 撠挐التنك 搐撠ل حر摐扰نكليزية باستع摀扐ا 摀撐نقله إ
 搐撠 撠挐التنك 摠撠معًنى واحد فقط من معا 摀撐هذا ع 攐擰يصح 摐扰نكليزية. وإن摀扐اللغة ا 搐撠 العربية ومقابله 搐撠
اللغة العربية، ومنه مث摀扰 ا摀戠ية التي تتحدث عن دفن قابيَل 摀摰ابيل: ﴿َفَبَعَث ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ُُ ُغَرابابٗبا ي يَيۡبَحُث  
ِخيهيهِه﴾ ]ا摀摐ائدة: 31[. فتنك撠挐 الغراب هنا ُيفيد: ُغراًبا ما، 

َ
ِٰٰري سي سي سَسۡوَءَة أ أأ 挐渐ض挐渐ضِض ل لِلُيِرَيُهۥُۥۥ ك كَكۡيَف ي يُيوََٰ

َ
أ
ۡ
فِى ٱلى ٱلى ٱلى ٱلل

وتعريف ا摀戰رض ُيفيد: ا摀戰رض التي نقف عليها ونعرفها 拀摐يًعا.
و摀扰 جرم أن攐擠 التنك搐撠 撠挐 اللغة العربية يعني ابتداًء ال捀撠ء غ撠挐 ا摀摐عروف، ويقابله مصطلح 
»ا摀摐عرفة«، وُتْستعمل »ال« 摀扐فادة التعريف. بيد أّن استع摐扰ل النكرة 搐撠 القرآن كث撠挐ا ما يفيد ال捀撠َء 
الذي 摀摐 ُيسمع بمثله من حيثية ما، فيكون بذلك مؤك攐擠ًدا غاية التأكيد، خ摀扰ًفا للنكرة 搐撠 ا摀扐نكليزية، 

إذ هي 摀扰 تفيد التأكيد.
وباستثناء ا摀拐ا摀扰ت التي ُيفيد فيها التنك撠挐 معنى ا摀扐فراد ك搐撠 摐扰 مثال الغراب أع摀扰ه وك摐扰 هو 
معنى التنك撠挐 عادة 搐撠 اللغة ا摀扐نكليزية، فإن التنك撠挐 ا摀摐ؤك攐攀د 摀摐عنى ُمع攐擠撠摠 قد ورد 搐撠 القرآن ٦٫100 مرة 
搐撠 3٫٥20 آية، أي ما نسبته ٥٦ 搐撠 ا摀摐ئة من 摐拀موع ا摀戠يات، أي 搐撠 أكثر ِمن نصف القرآن. ولقد أشار 
 摐扰ثلهم أْن يغفلوا عنه. ف摀摐 فسين، وما كان摀摐هم من ا撠挐وابن عاشور وأبو السعود وغ 挰撠لو摀戠إليه ا

الذي ُيفيده التنك撠挐؟

 التكث撠挐: ك搐撠 摐扰 قوله تعا摀撐: ﴿ُوُجوهوههٞ َيۡوَمِئٖذ ن نن攐擠اضاضِضَرٌة ، إ إإِلَٰى ر رَربَِِِّّها نا نا نَناظاظِظَرةٞ ﴾ ]القيامة: 22- (١)

ۡو َكُظُلمََٰٰٰٖت ف ففِى بى بى بَبۡحٖر 
َ
拐摐ة ا摀摰摀扐ية. أو قوله: ﴿أ 攐擠سعة الر 摀撐لة ع摀扰ا د抠摰كثر 搐撠ة، و撠挐23[، أي: وجوه كث

ۡخَرَج 
َ
ۢۢ ب بَبۡعُضَها فا فا فَفۡوَق ب بَبۡعٍض إ إِإَذآ أ أأ يّّٖٖٖ ي يَيۡغَشىُٰه م مَمۡوٞج م ممِِِّّن فن فن فَفۡوِقِهۦ مۦ مۦ مَمۡوٞج م ممِِِّّن فن فن فَفۡوِقِهۦ سۦ سۦ سَسَحابابٞب    ۚ  ُظُلمََُٰٰٰتُۢ جِِِّّ

攐擰ل
ُهۥُۥۥ م مِمن نن نن نن攐擰ورورٍر﴾ ]النور: 40[، أي: ظل摐扰ت 

َ
ُهۥُۥۥ ن نُنورورٗرا فا فا فَفَما لا لا لل

َ
َيَدُهۥُۥۥ ل للَۡم ي يَيَكۡد ي يَيَرىَٰها  ا  ا  ۗ  و وَوَمن لن لن لل攐擠ۡم ي يَيۡجَعِل ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ُُ ل لل

َيۡكِسُبونَن

ۡحَسَن 
َ
ِذٓي أأ

攐擠
ُثم攐擠 ءَءاتَتۡيَنا ما مُموسَسي ٱلي ٱلي ٱلۡلِكتََٰٰب تَتَمامًما عا ععَلَى ٱلى ٱلى ٱلل

ا لا للُِِّكّلِِ شَشۡيٖء وَوُهٗدى وى وَوَرۡحَمٗة لل攐擠َعل攐擠ُهم بم ببِِلَقٓاِء رَرّبِِِهۡم يُيۡؤِمُنونَن
ٗ
َوَتۡفِصيلل

ۡكَثُرُهُم 
َ
َيۡعِرُفونَن ننِۡعَمَت ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ِِ ُثم攐擠 يُينكِكُرونَنَها وا وَوأ

ٱلۡلَكِٰٰفُرونَن

ِذي خي خَخَلَقُكم مم ممِِّن  
攐擠
ُهَو ٱل ٱلل

ا
ٗ
َجل

َ
ِطينٖن ُثم攐擠 قَقَضي最攰 أأ

َها  ُثم攐擠 عَعَرَضُهۡم ععَلَى ٱلى ٱلى ٱللَۡمل最攰最攰ِئَكِة 
攐擠
ۡسَمٓاَء كُكل

َ
أ
ۡ
َوَعل攐擠َم ءَءادَدَم ٱل ٱلل

آِء إِإن كن كُكنتُتۡم صصَِٰٰدِقينَن
َ
ۡسَمٓاِء هه最攰最攰ُؤل

َ
摠渠بِبــُٔوننِى بى ببِأ

َ
َفَقالَل أأ

 攐擠ُثم
إِن攐擠ُكم بم بَبۡعَد ذَذِٰٰلَك للََميُِِّتونَن  ُثم攐擠 إإِن攐擠ُكۡم يَيۡوَم ٱل ٱلۡلِقيََٰٰمِة تُتۡبَعُثونَن
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نثَثٰي
ُ
أ
ۡ
َوَلۡيَس ٱلذ ٱلذ ٱلذذ攐擠َكُر كَكٱلل

ۡعَرابُب ءَءامَمن攐擠ا  ا   ۖ قُقل لل لل攐擠ۡم تُتۡؤِمُنوااْ وَولَِٰٰكن قن قُقوللُٓواْ 
َ
أ
ۡ
َقالَلِت ٱل ٱلل

ِإيممَُٰٰن ففِى قى قُقُلوبِبُكۡم
ۡ
ۡسَلۡمَنا وا وَولَم攐擠ا يا يَيۡدُخِل ٱل ٱلل

َ
أ

َيُهودُد لَلۡيَسِت ٱلن ٱلن ٱلنن攐擠صََٰٰرٰى ععَلَٰى 
ۡ
َوَقالَلِت ٱل ٱلل

ا  
َ
ِذينَن ل

攐擠
َيُهودُد ععَلَٰى شَشۡيٖء وَوُهۡم يَيۡتُلونَن ٱل ٱلۡلِكتََٰٰب   ۗ كَكَذِٰٰلَك قَقالَل ٱل ٱلل

ۡ
َشۡيٖء َوَقالَلِت ٱلن ٱلن ٱلنن攐擠صََٰٰرٰى لَلۡيَسِت ٱل ٱلل

قَقۡولِِهۡم َيۡعَلُمونَن مِمۡثَل 
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كث撠挐ة، فُتفيد الكثرة إحاطَة الشدائد بَمْن 摀扰 ُنوَر َله.
ۡحَرَص ٱلن ٱلن ٱلن ٱلنن攐擠اساسِس ع ععَلَٰى َحَيٰوةٖ   (٢)

َ
 التقليل: ك搐撠 摐扰 ا摀戠ية عن بعض أهل الكتاب: ﴿َولََتِجَدن攐擠ُهۡم أ أأ

ۡشَرُكواواْا﴾ ]البقرة: 9٦[، أي: 撠拐رصون ع摀撐 رمق من حياة مه摐扰 كان قلي摀扰 أو حق撠挐ا، 
َ
ِذينينَن أ أأ

攐擠
َوِمَن ٱل ٱل ٱلل

فالتنك撠挐 هنا ُيفيد غاية القّلة، وفيه بيان انعدام إي摠摰摐扰م بتحصيل أي攐攀 مطمع 搐撠 الدار ا摀戠خرة. ويفيد 
.撠挐هنا أيًضا معنى التحق 撠挐التنك

 التعظيم والتفخيم: ك搐撠 摐扰 ا摀戠ية التي يسأل فيها سلي摐扰ن )عليه الس摀扰م( حاشيَته من يأتيه  (٣)
ن تن تن تَتُقومومَم م مِمن من من مم攐擠َقامامِمَك     ۖ و وَو扐攀ن扐攀ننِِِّّى ى  

َ
َنا۠ ءا۠ ءا۠ ءا۠ ءَءاتاتِتيكيكَك ب ببِِهۦ قۦ قۦ قَقۡبَل أ أأ

َ
ِجنِِِّّ أ أأ

ۡ
منهم بعرش بلقيس: ﴿َقالالَل ِعۡفِريتيتٞت م ممَِِِّّن ٱل ٱل ٱلل

ِمينينٞن﴾ ]النمل: 39[، أي: عفريٌت ذو بأس وِحيلة.
َ
َعَلۡيِه ل لَلَقِوي攐擀 أ أأ
ونونَنِن بَِمالالٖل﴾ ]النمل: 3٦[، أي:  (٤) 攐擰ُتِمد

َ
 التحق撠挐: ك搐撠 摐扰 ا摀戠ية: ﴿َفَلم攐擠ا جا جا جَجٓاَء س سُسَلۡيمَََٰٰٰن ق قَقالالَل أ أأ

ۡخرُِجٓواْ ء ءَءالالَل ل للُوطوطٖط م ممِِِّّن قن قن قَقۡرَيِتُكۡم    ۖ  
َ
ن قن قن قَقالاللُٓواْ أ أأ

َ
ٓا أ أأ

攐擠
ماٍل حق撠挐. أو آيِة قوِم لوط: ﴿َفَما كا كا كَكانانَن ج جَجَوابابَب ق قَقۡوِمِهٓۦ إ إإِل

 撠挐التقليل والتحق 撠挐ُرونونَن﴾ ]النمل: ٥٦[، أي: ِشذمة قليلون بائسون، فأفاد التنك攐擠َناساسٞس ي يَيَتَطه
ُ
ِإن攐擠ُهۡم أ

مًعا. وكلمة »ناس« كث撠挐ا ما َتِرد بمعنى ذوي ا摀摐كانة والقدر، فيكون وصفهم للمتق撠摠 بأ摠摰م »أناس« 
ا 搐撠 القرآن، 摀扰 سي搐撠 摐扰 ا摀摐قاطع ا摀摐كي攐擠ة. 攐撰شائع جد 撠挐لتي التقليل والتحق摀扰ان ِد抠挐م. واق技摰 هكم攐擠من باب الت

ِبيكيكُكۡم  (٥)
َ
挐渐ٗضا ي يَيۡخُل ل لَلُكۡم و وَوۡجُه أ أأ

َ
ِو ٱط ٱط ٱطۡطَرُحوهوهُه أ

َ
 عدم التعي撠摠: ك搐撠 摐扰 ا摀戠ية: ﴿ٱقٱقۡقُتُلواوااْ ي يُيوسوسُسَف أ أأ

َوَتُكونونُنواوااْ م مِمۢن ب بَبۡعِدهِۦ قۦ قۦ قَقۡوٗما صا صا صصََِٰٰٰلِحينينَن﴾ ]يوسف: 9[. قال أبو السعود: »أي: أرًضا منكورًة 摐拀هولة 
بعيدًة من الُعمران« ]إرشاد العقل السليم: 2٥٦/4[، فُيفيد ذلك حتمية ا摀摐ص撠挐 الذي دب攐擠روه له.

َدة攀滐﴾ ]ا摀摰مزة: 9-8[،  (٦) 攐擠َمد攐擰ۡؤَصَدةٞ ، ف ففِى عى عى عَعَمٖد م攐擰َها عا عا عَعَلۡيِهم م  م攐擠ِإن﴿ :撠摠يت摀戠ا 搐撠 摐扰التهويل: ك 
فهو مص撠挐 َهْوٍل ُمْطبق، 摀扰 أمل بالفرار منه.

َمۡت  (٧) 攐擠ا قا قا قَقد攐擠َتنظنظُظۡر َنۡفٞس م مم
ۡ
ٱت ٱت ٱتت攐擠ُقواوااْ ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐َ擠攐擠摀摀摀摀ََ و وَول ِذينينَن ء ءَءامامَمُنواوااْ 

攐擠
ي攐擰َها ٱلا ٱلا ٱلا ٱلل

َ
 الندور: ك搐撠 摐扰 ا摀戠ية: ﴿ي最攰最攰最攰أ

ِلَغٖد﴾ ]ا捀挐摀拐: 18[، أي: ولتنظر نفس واحدة، فيكاد الناظرون ينعدمون. قال ا摀戠لو挰撠: »وفيه 
 撠挐أحد َخَلص منها«. وأما تنك 摀扰ف 攐擠ت الكل 攐擠الغفلة قد عم 攐擠ك وبأن抠挐بال 撠挐ظر وتعي攐擠الن 摀撐عظيم ع 擀攐حث
 撠挐اقة: 12[، ففي تنك摀拐ُذٞن و ووََِٰٰٰعَيٞة﴾ ]ا

ُ
غٍد فللت攐擠هويل. أو ا摀戠ية: ﴿لَِنۡجَعَلَها لا لا لَلُكۡم ت تَتۡذِكَرٗة و وَوَتِعَيَهآ أ
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مع. 攐擠إرهاف الس 摀撐ع 擀攐ذن إشارة لُندرة وجودها، وفيه حث摀戰ا
ثمة استع摀扰摐扰ت أخرى للتنك撠挐 ومعان 摐拀تمعة ُتوجد 搐撠 ثنايا ال拀摐抠挐ة. ولعل ضياع أغراض 
بت منها ا摀摐عا摠撠 وُهِدرت دقائقها. ويبدو أ摠摰ا 拀摐يًعا  攐擠ات السابقة هو أعظم ثغرة تس拀摐抠挐ال 搐撠 撠挐التنك
 撠挐نك攐擠تُعْد تستعمل الت 摀摐 ة التي捐挐عا摀摐اللغة العربية ا 摀撐ن قياسها لغَة القرآن ع摀扰ُأِخذت من باب ُبْط
لتلك ا摀戰غراض الب摀扰غية. ولو أن攐擠 تلك ال拀摐抠挐ات سلكت 搐撠 التأويل منهًجا أحكم، أو كان لدى 

أصحا技摰ا تقدير أك摀摐 技挐نجزات التفس撠挐 ا摀摐حققة لكان ا摀拐ال غ撠挐 ا摀拐ال.

صيغ الـتأنيث والتذك撠挐 ا摀摐عكوسة
هذا موطن ثالث أغفلته تر拀摐ات القرآن السابقة، فقد ُيؤن攐擠ُث 搐撠 القرآن فعٌل فاعُله مذك攐擠ر أو ُيَذّكر 
 技撠اللسان العر 搐撠 ذكر摀摐غية مقصودة. فا摀扰فائدة ب 攐擐ذكر، ولكل摀摐سم ا摀扰فعٌل فاعله مؤنث، وقد يؤنث ا
القديم ُيفيد القوة وا摀拀سارة وا摀摐جا技摰ة، بين摐扰 ُيفيد ا摀摐ؤنث ُمَقابل ذلك من الّرقة والل撠摠 وا摀摐واربة 
﴾ ]آل عمران: 3٦[. فعندما ُتؤن攐擠ُث أقوال الرجال وأفعا摀摰م  نثنثَثيٰٰ

ُ
أ
ۡ
والضعف، ﴿َوَلۡيَس ٱلذ ٱلذ ٱلذ ٱلذذ攐擠َكُر ك كَكٱلٱلل

搐撠 القرآن تأنيًثا 摐拀ازًيا، كأْن ترد كلمة »قالت« 搐撠 موضع »قال«، فعادًة ما يكون 摀摰ا د摀扰摀扰ت أنثوية 
دقيقة 摀扰 تليق بالرجال، ويكون القصد ذّمهم أو أ摠摰م قالوا أو فعلوا شيًئا هو 搐撠 نفسه خاطئ أو 
مذموم. وقد تفيد 搐撠 أحياٍن أندَر د摀扰摀扰ٍت أنثوية تليق بالرجال، ويكون القصد مْدَحهم. وقد يدل 

عكس ا摀拀نس ع摀撐 عدد من ا摀戰مور:
ۡعَرابابُب ء ءَءامامَمن攐擠ا  ا  ا   ۖ ق قُقل لل لل لل攐擠ۡم ت تُتۡؤِمُنواوااْ و وَولََِٰٰٰكن قن قن قُقولوللُٓواْ  (١)

َ
أ
ۡ
 التحق撠挐 والذّم: ك搐撠 摐扰 ا摀戠ية: ﴿َقالالَلِت ٱل ٱل ٱلل

ِإيميممََُٰٰٰن ف ففِى قى قى قُقُلوبوبِبُكۡم﴾ ]ا摀拐جرات: 14[، فاستع摐扰ل »قالت« مع ا摀戰عراب 
ۡ
ۡسَلۡمَنا وا وا وَولَم攐擠ا يا يا يَيۡدُخِل ٱل ٱل ٱلل

َ
أ

َيُهودودُد ل لَلۡيَسِت ٱلن ٱلن ٱلن ٱلنن攐擠صَََٰٰٰرٰى ع ععَلَٰى 
ۡ
م قالوا ذلك بأفواههم 摀扰 بقلو技摰م. أو ا摀戠ية: ﴿َوَقالالَلِت ٱل ٱل ٱلل 攐擠摠摰أ 摀撐يدل ع

ا ا  
َ
ِذينينَن ل

攐擠
َيُهودودُد ع ععَلَٰى ش شَشۡيٖء و وَوُهۡم ي يَيۡتُلونونَن ٱل ٱل ٱلۡلِكتَََٰٰٰب     ۗ ك كَكذََِٰٰٰلَك ق قَقالالَل ٱل ٱل ٱلل

ۡ
َشۡيٖء َوَقالالَلِت ٱلن ٱلن ٱلن ٱلنن攐擠صَََٰٰٰرٰى ل لَلۡيَسِت ٱل ٱل ٱلل

قَقۡولِِهۡم﴾ ]البقرة: 113[، ففيه 抠拐ق撠挐 لقو摀摰م، 摀戰ن الديانت撠摠 تش抠挐كان 搐撠 كث撠挐 من  ق  َيۡعَلُمونونَن م مِمۡثَل 
 摀撐ُمَقاِبِليهم ليسوا ع  攐擠يقولوا إن 摀扰قدسة والقيم الدينية، فكان أحرى أْن َيْصُدقوا ف摀摐الّنصوص ا

ۡحَرَص ٱلن ٱلن ٱلنن攐擠اسِس ععَلَٰى َحَيٰوةٖ 
َ
َولََتِجَدن攐擠ُهۡم أأ

ۡشَرُكواْا
َ
ِذينَن أأ

攐擠
َوِمَن ٱل ٱلل

ن تن تَتُقومَم مِمن من مم攐擠َقامِمَك   ۖ وَو扐攀ننِِّى  
َ
َنا۠ ءا۠ ءا۠ ءَءاتِتيكَك ببِِهۦ قۦ قَقۡبَل أأ

َ
ِجنِِّ أأ

ۡ
َقالَل ِعۡفِريتٞت ممَِِّن ٱل ٱلل

ِمينٞن
َ
َعَلۡيِه لَلَقِوي攐擀 أأ

ونَنِن بَِمالٖل 攐擰ُتِمد
َ
َفَلم攐擠ا جا جَجٓاَء سُسَلۡيمََٰٰن قَقالَل أأ

ۡخرُِجٓواْ ءَءالَل للُوطٖط ممِِّن قن قَقۡرَيِتُكۡم  ۖ  
َ
ن قن قَقاللُٓواْ أأ

َ
ٓا أأ

攐擠
َفَما كا كَكانَن جَجَوابَب قَقۡوِمِهٓۦ إإِل

َناسٞس يَيَتَطه攐擠ُرونَن
ُ
ِإن攐擠ُهۡم أ

ِبيكُكۡم 
َ
挐渐ٗضا يَيۡخُل لَلُكۡم وَوۡجُه أأ

َ
ِو ٱط ٱطۡطَرُحوهُه أ

َ
ٱقۡقُتُلوااْ يُيوسُسَف أأ

َوَتُكونُنوااْ مِمۢن بَبۡعِدهِۦ قۦ قَقۡوٗما صا صصَِٰٰلِحينَن

攀滐َدة 攐擠َمد攐擰ۡؤَصَدٞة ففِى عى عَعَمٖد م攐擰َها عا عَعَلۡيِهم  م攐擠ِإن

َمۡت  攐擠ا قا قَقد攐擠َتنظُظۡر َنۡفٞس مم
ۡ
ٱت ٱتت攐擠ُقوااْ ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ََ وَول ِذينَن ءَءامَمُنوااْ 

攐擠
ي攐擰َها ٱلا ٱلا ٱلل

َ
ي最攰最攰أ

ِلَغٖد

ُذٞن ووَِٰٰعَيٞة
ُ
لَِنۡجَعَلَها لا لَلُكۡم تَتۡذِكَرٗة وَوَتِعَيَهآ أ
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َوٱدۡدُعوهُه 
َخۡوٗفا وا وَوَطَمًعا  ا   ۚ إِإن攐擠 رَرۡحَمَت ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ِِ َقِريبٞب ممَِِّن ٱل ٱللُۡمۡحِسنِينَن

نتُتۡم تُتۡبِصُرونَن
َ
ُتونَن ٱلس ٱلس ٱلسسِِّۡحَر وَوأ

ۡ
َفَتأ

َ
ا با ببََشٞر ممِِّۡثُلُكۡم  ۖ  أأ

攐擠
ِذينَن ظَظَلُموااْ هَهۡل هََٰٰذآ إإِل

攐擠
وااْ ٱلن ٱلن ٱلنن攐擠ۡجَوى ٱلى ٱلى ٱلل 攐擰َسر

َ
َوأ

ARABIC I NTRODUCTION

捀撠ء. وقد 撠拀ري التحق撠挐 والذّم ع摀撐 ا摀戰س摐扰ء أيًضا، كتأنيث »الض摀扰ل« 搐撠 ا摀戠ية: ﴿َوَلَقۡد ب بَبَعۡثَنا فا فا ففِى ى  
ِن ٱع ٱع ٱعۡعُبُدواوااْ ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐َ擠攐擠摀摀摀摀ََ و وَوٱجٱجۡجَتنُِبواوااْ ٱلط ٱلط ٱلط ٱلطط攐ٰ擠攐擠ُٰٰغوتوتَت     ۖ ف فَفِمۡنُهم مم مم مم攐擠ۡن ه هَهَدى ٱ摀摀ى ٱ摀摀ى ٱ摀摀ى ٱ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ُُ و وَوِمۡنُهم مم مم مم攐擠ۡن ح حَحق攐擠ۡت 

َ
ا أا أا أأ

ً
م攐擠ٖة ر رر攐擠ُسولولل

ُ
ِِ أ أأ

ّ
ُكّلِ

ِٰٰقَبُة ٱل ٱل ٱللُۡمَكذِِِّّبِينينَن﴾ ]النحل: 3٦[، ففي  挐渐ض挐渐ضِض ف فَفٱنظٱنظٱنظُظُرواوااْ ك كَكۡيَف ك كَكانانَن ع ععََٰ
َ
أ
ۡ
لَََٰٰٰلُة     ۚ ف فَفِسيريرُرواوااْ ف ففِى ٱلى ٱلى ٱلى ٱلل 攐擠َعَلۡيِه ٱلضٱلضٱلضض

التأنيث هنا إشارة إ摀撐 تفاهة طريق الض摀扰ل، وأن اجتنابه كان سه摀扰 لو أ摠摰م أرادوا ذلك.
ولتأنيث ا摀摐ذكر معاٍن أخرى كث撠挐ة: كالتعظيم والتهويل ك搐撠 摐扰 ا摀戠يات: ﴿ِإَذا وا وا وَوَقَعِت ٱلٱللَۡواقاقِقَعُة ، 
َلۡيَس ل للَِوۡقَعِتَها كا كا كَكاذاذِذَبٌة ، َخافافِفَضٞة ر رر攐擠افافِفَعٌة﴾ ]الواقعة: 1-3[، فتأنيث »الواقعة« يفيد فظاعتها وهو摀摰ا، 
the Inevitable، مستعم摀扐 摀扰فادة الّتعظيم   摀撐تها إ拀摐抠挐عنى ب摀摐َيُبّث ذلك ا وقد حاول ا抠挐摀摐جم أْن 
والّتهويل ا摀拐رَف الكبcapital letter( 撠挐(، وا摀戰لفاَظ ا摀摐وجزة، فإن攐擠 ا撠拀摀扐از له وْقٌع كب搐撠 撠挐 ا摀扐نكليزية، 
بين摐扰 ا摀扐كثار من الصفات وا摀戰حوال ُيوِهن من متانة السبك ع摀撐 وجه العموم. وصوت ا摀摰اء اللطيف 
نفُسُه يبعث 搐撠 الّنْفس صور ا摀摐摀戰 وا摀摰لع والفَزع 搐撠 كل摐扰ٍت عربية كث撠挐ة، ف摐扰 أنسب وقوَع تاء التأنيث 
ا摀摐ربوطة أو ا摀摰اء 搐撠 آخر ا摀戠ية! حيث ي抠挐دد صداها 搐撠 أرجاء الصدور الواعية، ك摐扰 ُيستشعر من 
ا摀扐عجاز الصو抠撠 للسور ا摀摐كية ا摀扐نذارية: كسورة ا摀拐اقة أو سورة الغاشية. وقد جعل ابن عاشور 
تأنيث ا摀戰س摐扰ء ا摀摐ذكرة من ا摀摐بالغة 搐撠 الن攐擠وع، لَتأكيد معانيها، مثل كلمة »خليفة« 搐撠 ا摀戠ية: ﴿َو扐攀ذ扐攀ذۡذ ق قَقالالَل 
挐渐ض挐渐ضِض خ خَخِليفيفَفٗة﴾ ]البقرة: 30[، فُأن攐攀َثْت كلمة »خليفة« مع أن攐擠 آدم 

َ
أ
ۡ
َرب攐擰َك ل للِۡلَمل最攰最攰最攰ِئَكِة إ إإِنِِِّّى جى جى جَجاعاعِعٞل ف ففِى ٱلى ٱلى ٱلى ٱلل

ذكٌر لتفيد أن攐擠ه نائب حاكٌم شيٌف، فهي تفيد ا摀摐بالغة والك摐扰ل 搐撠 أمر ا摀扰摀拠فة ومدحه 技摰ذا الوصف.
ا با با ببََشٞر م ممِِِّّۡثُلُكۡم  (٢)

攐擠
ۡحُن إ إإِل

攐擠
 اللطف والرّقة وا摀拐نان ك搐撠 摐扰 ا摀戠ية: ﴿َقالالَلۡت ل للَُهۡم ر رُرُسُلُهۡم إ إِإن نن نن نن

َولََِٰٰٰكن攐擠 ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐َ擠攐擠摀摀摀摀ََ ي يَيُمن攐擰 ع ععَلَٰى م مَمن ين ين ييََشٓاُء م مِمۡن ع عِعَبادادِدهِۦ﴾ ]إبراهيم: 11[، أي: قالوا 摀摰م قو摀扰 لي攐攀ًنا، فأثنى 
َيَسُع  ع摀撐 ُحسن سياستهم لقومهم بأْن قابلوا ا摀扰حتقار وا摀扐نكار منهم بالتودد 摀摰م وتقديمهم ما 

َقُبوُله.  撠摠َرَف攐擠الط
 القّوة والشّدة، وذلك عند استع摐扰ل الفعل ا摀摐ذكر مكاَن ا摀摐ؤنث ك搐撠 摐扰 ا摀戠ية: ﴿َوَقالالَل ن ننِۡسَوةٞ  (٣)

ُت ٱل ٱل ٱلۡلَعِزيزيزِز ت تُترََٰٰٰوُِد ف فَفَتىَٰها عا عا عَعن نن نن نن攐擠ۡفِسِهۦ  ۦ  ۦ  ۖ  ق قَقۡد ش شَشَغَفَها حا حا حُحب攐撰ا  ا  ا  ۖ  إ إإِن攐擠ا لا لا لَلَنَرىَٰها فا فا ففِى ضى ضى ضَضلََٰٰٰٖل م مم攐擰بِينينٖن﴾ 
َ
فِى ٱلى ٱلى ٱلى ٱللَۡمِدينينَنِة ٱم ٱم ٱمۡمَرأ

]يوسف: 30[، فاستعمل »قال« مع النسوة لبيان مبالغتهّن 搐撠 شدة النكاية بامرأة العزيز بتسِميِتها 
攐攀
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»امرأة العزيز« أي: السيدة التي 摀扰 يليق 技摰ا فعل ذلك، وتسميِة يوسف )عليه الس摀扰م( »فتاها« أي: 
الذي 摀扰 يليق 技摰ا أْن ُتراوده، والتعب撠挐 بانشغافها با摀拐ّب، ووصِفها بأ摠摰ا »搐撠 ض摀扰ل مب撠摠« وما 搐撠 هذا 
الّتعب撠挐 من تأكيدات، وبن捀挐هن ا搐撠 技挐摀拠 ا摀摐دينة، فيدل攐擰 ذلك ع摀撐 مبادر抠摰ن بأهوائهن攐擠 أمًرا ذا بأس 
صينات. أو ا摀戠ية: ﴿َوٱدٱدۡدُعوهوهُه   攐擠تفعل النساء الّسويات الر 摐扰اجتنابه ك 攐擠ن技摰 摀撐و摀戰وكيد شديد، وكان ا
َخۡوٗفا وا وا وَوَطَمًعا  ا  ا   ۚ إ إِإن攐擠 ر رَرۡحَمَت ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐ِ擠攐擠摀摀摀摀ِِ َقِريبيبٞب م ممَِِِّّن ٱل ٱل ٱللُۡمۡحِسنِينينَن﴾ ]ا摀戰عراف: ٥٦[، فالر拐摐ة مؤنثة، وخ技挐ها 
يأ抠撠 مؤنثا 搐撠 العادة، فجاء ا技挐摀拠 مذك攐擠ًرا لغرض ب摀扰غي هو التأكيد ع摀撐 غاية قرب تلك الصفة ا摀摰摀扐ية 

من الذين يتقربون إ摀撐 ا�.
وَيقّل عْكس التذك撠挐 والـتأنيث 搐撠 ا摀戰س摐扰ء عنه 搐撠 ا摀戰فعال، و搐撠 كل攐擐 منه摐扰 وجه عظيم من 
وجوه الب摀扰غة القرآنية. ولقد تناوله الز捀挐摐拠ي 搐撠 مواضع من تفس撠挐ه، وأحكَم البقاعي攐擰 بياَنُه، وُحّق 
له وقد برع 搐撠 تبيان ما تقوم به كل攐擰 آيٍة ف摐扰 بعدها ِمْن ِإحكام حجج السورة وبراهينها و挰挐د أحداثها 

و抠拀لية موضوعها، و摀扰 يتسنى ذلك إ摀摐 摀扰ن َفِقه دقائق ا摀摐عا摠撠 ومدلو抠摰摀扰َِا.

استع摐扰ل أس摐扰ء ا摀扐شارة لتعظيم ا摀摐شار إليه أو 抠拐ق撠挐ه
هذا جانٌب رابٌع من القرآن 抠摰 摀摐تد إليه ال拀摐抠挐ات السابقة، وهو استع摐扰ل أس摐扰ء ا摀扐شارة: هذا، وهذه، 

وذلك، وتلك، وهؤ摀扰ء، وأولئك، ونحوها؛ لتعظيم ا摀摐شار إليه أو 抠拐ق撠挐ه، وأمثلُة ذلك كث撠挐ة:
 ُيستعمل »هذا« للتحق搐撠 撠挐 نحو 23 آية من القرآن، ومعنى التحق撠挐 مأخوذ من أن攐擠 »هذا«  (١)

اسم إشارة للقريب، تنزي摀扰 لدنو منزلة ا摀摐شار إليه وانحطاط رتبته منزلة قرب ا摀摐سافة. ووردت 
ث摐扰ن من مواضع استع摐扰ل »هذا« للتحق撠挐 ع摀撐 لسان ُم捀挐كي قريش 搐撠 حق攐攀 النبي ملسو هيلع هللا ىلص ك搐撠 摐扰 ا摀戠ية: 
نتنتُتۡم ت تُتۡبِصُرونونَن﴾ 

َ
ُتونونَن ٱلس ٱلس ٱلس ٱلسسِِِّّۡحَر و وَوأ

ۡ
َفَتأ

َ
ا با با ببََشٞر م ممِِِّّۡثُلُكۡم    ۖ  أ أأ

攐擠
ِذينينَن ظ ظَظَلُمواوااْ ه هَهۡل هَََٰٰٰذآ إ إإِل

攐擠
واوااْ ٱلن ٱلن ٱلن ٱلنن攐擠ۡجَوى ٱلى ٱلى ٱلى ٱلل 攐擰َسر

َ
﴿َوأ

]ا摀戰نبياء:3[، ليكون 搐撠 التحق撠挐 ا摀摐تضمن 搐撠 »هذا« و搐撠 ثبات النبي ملسو هيلع هللا ىلص ع摀撐 ا摀拐ق攐攀 تذك撠挐 لنا بأّنه حتى 
عندما َيناُل أسَوُأ ا摀拠لق من أفضلهم، فإن الن攐擰فوس ال捀挐يفة ت抠拐 搐撠 捠撠قيق غايتها بعزٍم وشجاعة، 
ُمعتصمًة بمعرفتها با�. ومن ا摀戰مثلة ما يقوله الشيطان عن رجٍل ُقبيل طرحه 搐撠 الن攐擠ار يوم القيامة: 

َوَلَقۡد بَبَعۡثَنا فا ففِى  
ِن ٱع ٱعۡعُبُدوااْ ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ََ وَوٱجۡجَتنُِبوااْ ٱلط ٱلط ٱلطط攐擠ُٰٰغوتَت   ۖ فَفِمۡنُهم مم مم攐擠ۡن هَهَدى ٱ摀摀ى ٱ摀摀ى ٱ攐擠摀摀摀摀ُُ وَوِمۡنُهم مم مم攐擠ۡن حَحق攐擠ۡت 

َ
ا أا أأ

ً
م攐擠ٖة رر攐擠ُسولل

ُ
ُكّلِِ أأ

挐渐ضِض فَفٱنظٱنظُظُروااْ كَكۡيَف كَكانَن عَعِٰٰقَبُة ٱل ٱللُۡمَكذِِّبِينَن
َ
أ
ۡ
َلَٰٰلُة   ۚ فَفِسيرُروااْ ففِى ٱلى ٱلى ٱلل 攐擠َعَلۡيِه ٱلضٱلضض

ِإَذا وا وَوَقَعِت ٱللَۡواقِقَعُة
َخافِفَضٞة رر攐擠افِفَعٌة َلۡيَس للَِوۡقَعِتَها كا كَكاذِذَبٌة

َو扐攀ذۡذ قَق
挐渐ضِض خَخِليفَفٗة

َ
أ
ۡ
َرب攐擰َك للِۡلَمل最攰最攰ِئَكِة إإِنِِّى جى جَجاعِعٞل ففِى ٱلى ٱلى ٱلل

ا با ببََشٞر ممِِّۡثُلُكۡم 
攐擠
ۡحُن إإِل

攐擠
َقالَلۡت للَُهۡم رُرُسُلُهۡم إِإن نن نن

َولَِٰٰكن攐擠 ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ََ يَيُمن攐擰 ععَلَٰى مَمن ين ييََشٓاُء مِمۡن عِعَبادِدهِۦ

َوَقالَل ننِۡسَوةٞ 
ُت ٱل ٱلۡلَعِزيزِز تُترَٰٰوُِد فَفَتىَٰها عا عَعن نن نن攐擠ۡفِسِهۦ  ۦ  ۖ  قَقۡد شَشَغَفَها حا حُحب攐撰ا  ا  ۖ  إإِن攐擠ا لا لَلَنَرىَٰها فا ففِى ضى ضَضلَٰٰٖل مم攐擰بِينٖن

َ
فِى ٱلى ٱلى ٱللَۡمِدينَنِة ٱم ٱمۡمَرأ
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دِِّيقِقينَن  ۡنَعَم ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ُُ عَعَلۡيِهم مم ممَِِّن ٱلن ٱلن ٱلنن攐擠ِبيـِّـِّـۧنَن وَوٱلصٱلصصِِّ
َ
ِذينَن أأ

攐擠
ْول最攰最攰ِئَك مَمَع ٱل ٱلل

ُ
َوَمن ين يُيِطِع ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ََ وَوٱلرٱلرر攐擠ُسولَل فَفأ

ْول最攰最攰ِئَك رَرِفيقٗقا   َذِٰٰلَك ٱل ٱلۡلَفۡضُل مِمَن ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ِِ   ۚ وَوَكَفٰى ببِٱ攐擠摀摀摀摀ِِ عَعِليمٗما
ُ
َهَدٓاِء وَوٱلصٱلصص攐擠ِٰٰلِحينَن   ۚ وَوَحُسَن أأ 攐擰َوٱلشٱلشش

ِمۡن 
ن攐擠َما  

َ
挐渐ضِض فَفَكأ

َ
أ
ۡ
ۡو فَفَسادٖد ففِى ٱلى ٱلى ٱلل

َ
ا با ببَِغۡيِر نَنۡفٍس أأ ن攐擠ُهۥۥ مَمن قن قَقَتَل نَنۡفَسۢۢ

َ
ۡجِل َذِٰٰلَك كَكَتۡبَنا عا ععَلَٰى بَبِنٓي إِإۡسر最攰最攰ِءيلَل أأ

َ
أ

ۡحَيا ٱلنا ٱلنا ٱلنا ٱلنن攐擠اسَس جَجِميعٗعا
َ
ن攐擠َمآ أأ

َ
ۡحَياهَها فا فَفَكأ

َ
َقَتَل ٱلن ٱلن ٱلنن攐擠اسَس جَجِميعٗعا وا وَوَمۡن أأ

تِۡلَك 
للِۡلُمت攐擠ِقينَن وَوٱلۡلعَِٰٰقَبُة  فَفَسادٗدا  ا   ۚ  ا فا 

َ
挐渐ضِض وَول

َ
أ
ۡ
ٱلى ٱلل ٱلى  ففِى  فا  يُيِريدُدونَن عُعُلوّٗٗا  ا يا 

َ
ِذينَن لل

攐擠
لا للِل ۡجَعُلَها 

َ
ارُر ٱ�خ ٱ�خ ٱ�خِخَرُة نن 攐擠لدلدد

نثَثٰي  تِۡلَك إِإٗذا  
ُ
أ
ۡ
ُه ٱل ٱلل

َ
َلُكُم ٱلذ ٱلذ ٱلذذ攐擠َكُر وَول

َ
أ

最攰ِقۡسَمٞة ضِضيزَزى
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﴾ ]ق: 23[، أي: هذا ا摀扐نسان ا摀拐ق撠挐 الذي َقرْنَتِني به؛ يستحقره  َدي攐擠 ع عَعِتيديددٌٌ
َ
﴿َوَقالالَل ق قَقِرينينُنُهۥُۥۥ هَََٰٰٰذا م مَما لا لا لل

الشيطان، مع أن攐擠 أحقر 捀撠ء فعله ا摀扐نسان هو إطاعته له. أو قول الذين كفروا عن القرآن: ﴿ِإۡن 
عَانانَنُهۥُۥۥ ع عَعَلۡيِه ق قَقۡوٌم ء ءَءاخاخَخُرونونَن﴾ ]الفرقان: 4[، ففي كلمة »هذا« حط擀攐 لِرْتبة 

َ
ٓا إ إِإۡفٌك ٱف ٱف ٱفۡفَتَرىُٰه و وَوأ

攐擠
هَََٰٰٰذآآٓ إ إإِل

摀扰 عليهم. وقد ُيستعمل »هذا« ا摀摐وضوع  攐擠ية ذلك ليكون كفرهم ُمسج摀戠رت ا攐擠الـُمشار إليه، فسط
 攐擠技挐كانة، فع摀摐سافة وا摀摐الطته للروح منزلة قرب ا摐拠لقربه من النفس و 摀扰للقريب أحياًنا للّتعظيم تنزي
 ََ攐َ擠攐擠摀摀摀摀ٱ 摀摀ٱ 摀摀ِذينينَن ي يَيۡذُكُرونونَن ٱ

攐擠
عنه باسم ا摀扐شارة ا摀摐وضوع للقريب لتحقيق ذلك الغرض، ك搐撠 摐扰 ا摀戠ية: ﴿ٱلٱلل

ا ا  
ٗ
挐渐ض挐渐ضِض ر رَرب攐擠َنا ما ما مَما خا خا خَخَلۡقَت هَََٰٰٰذا ب ببََِٰٰٰطل

َ
أ
ۡ
مََٰٰٰوََِٰٰٰت و وَوٱلٱلل 攐擠ُرونونَن ف ففِى خى خى خَخۡلِق ٱلس ٱلس ٱلس ٱلسس攐擠ِقيََٰٰٰٗما وا وا وَوُقُعودودٗدا وا وا وَوعَلَٰى ج جُجُنوبوببِِهۡم و وَوَيَتَفك

ُسۡبحَََٰٰٰنَك﴾ ]آل عمران: 191[، أي: 拀摐يَع هذا ا摀拠لق العظيم الشأن، وتعظيمهم له تعظيٌم 摀拠الق 
الكون ِمن عدٍم ب摀扰 َنَصب.

وُيستعمل اسم ا摀扐شارة ا摀摐ؤنث »هذه« ل摀戰غراض نفسها ك搐撠 摐扰 قوله تعا摀撐 عن أصحاب 
َصابابَبۡت ح حَحۡرَث ق قَقۡوٖم ظ ظَظَلُمٓواْ 

َ
ۡنَيا كا كا كَكَمَثِل ر رِريحيحٖح ف فِفيهيهَها صا صا صِصر攐擀 أ أأ 攐擰َحَيٰوةِ ٱلد ٱلد ٱلد ٱلدد

ۡ
الّنار: ﴿َمَثُل م مَما يا يا يُينفنفِفُقونونَن ف ففِى ى  هََِٰٰٰذهِ ٱل ٱل ٱلل

نفنفُفَسُهۡم ي يَيۡظِلُمونونَن﴾ ]آل عمران: 117[، أي: هذه 
َ
ۡهَلَكۡتُه     ۚ و وَوَما ظا ظا ظَظَلَمُهُم ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ُُ و وَولََِٰٰٰكۡن أ أأ

َ
نفنفُفَسُهۡم ف فَفأ

َ
أ

ا摀拐ياة القريبة ا摀拐ق撠挐ة، ويؤكد اسُم ا摀扐شارة هنا التحق撠挐 ا摀摐وجود أص搐撠 摀扰 تعب撠挐 »ا摀拐ياة الدنيا«، إذ 
معناها: ا摀拐ياة الدنيئة، وهو معنى »الدنيا« 搐撠 القرآن حيث摐扰 جاءت مق抠挐نًة بكلمة »ا摀拐ياة«. وكذلك 
َحَيَوانانُن     ۚ ل للَۡو ك كَكانانُنواوااْ 

ۡ
ارارَر ٱ�خ ٱ�خ ٱ�خ ٱ�خِخَرَة ل للَِهَي ٱل ٱل ٱلل 攐擠ٱلد ٱلد ٱلد ٱلدد 攐擠نن扐攀ن扐攀ا لا لا للَۡهٞو و وَوَلِعٞب     ۚ و وَو

攐擠
ۡنَيآ إ إإِل 攐擰َحَيٰوُة ٱلد ٱلد ٱلد ٱلدد

ۡ
القول 搐撠: ﴿َوَما ا  هََِٰٰٰذهِ ٱل ٱل ٱلل

َيۡعَلُمونونَن﴾ ]العنكبوت: ٦4[، و»ا摀拐يوان« هي الكلمة التي تفيد ا摀拐ياة الب捀挐ية ا摀拐ق攐擠ة الكاملة.
 وك摐扰 أن攐擠 كلمة this ُتستعمل 搐撠 اللغة ا摀扐نكليزية للقريب من حيثية ما، وتستعمل كلمة  (٢)

 摀撐ن - إ摀扰ا »ذلك« للمذكر و»تلك« للمؤنث، ُيستعم摰摐العربية و 搐撠 that ما يقابل 攐擠للبعيد، فإن that

ا إفادة التعظيم فهي مأخوذة من تنزيل  攐擠للمشار إليه. فأم 撠挐فادة التعظيم والتحق摀扐 - جانب ذلك
ُبْعد درجته وعلو رتبته منزلة ُبْعد ا摀摐سافة، فُيع攐擰技挐 باسم ا摀扐شارة ا摀摐وضوع للبعيد للّد摀扰لة ع摀撐 قصد 
ا إفادة التحق撠挐 فهي مأخوذة من تنزيل ُبْعد ا摀摐شار إليه 搐撠 ال攐攀捀挐 وا摀拐قارة وُبْعده عن منازل  攐擠التعظيم. أم
 摀撐قارة. ونظًرا إ摀拐معنى ا 摀撐لة ع摀扰وضوع للبعيد للد摀摐شارة ا摀扐باسم ا 技挐سافة، فيع摀摐ف منزلة ُبعد ا捀挐ال
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أن攐擠 هذا ا摀摐عنى غالًبا ما ُيشار إليه 搐撠 ا摀扐نكليزية ا摀摐قروءة أو ا摀摐نطوقة باستع摐扰ل الن技挐攐擠ة النغمية 搐撠 كلمة 
معينة، فإن ا抠挐摀摐جم قد ع技挐 عنه بتقص撠挐 السطر وتبي撠摠 موضع الت攐擠أكيد، أو بوضِع اسم ا摀扐شارة وحده 
طر به، أو باستع摐扰ل كل摐扰ت توكيدية شت攐擠ى )intensifiers(. ومن ذلك قوله  攐擠طر، أو بابتداِء الس 攐擠الس 搐撠
دِِِّّيقيقِقينينَن   ۡنَعَم ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ُُ ع عَعَلۡيِهم مم مم ممَِِِّّن ٱلن ٱلن ٱلن ٱلنن攐擠ِبيـِّـِّـِّـۧنۧنَن و وَوٱلصٱلصٱلصصِِِّّ

َ
ِذينينَن أ أأ

攐擠
ْول最攰最攰最攰ِئَك م مَمَع ٱل ٱل ٱلل

ُ
تعا摀撐: ﴿َوَمن ين ين يُيِطِع ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐َ擠攐擠摀摀摀摀ََ و وَوٱلرٱلرٱلرر攐擠ُسولولَل ف فَفأ

ْول最攰最攰最攰ِئَك ر رَرِفيقيقٗقا ا  ، ذََِٰٰٰلَك ٱل ٱل ٱلۡلَفۡضُل م مِمَن ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐ِ擠攐擠摀摀摀摀ِِ     ۚ و وَوَكَفٰى ب ببِٱ摀摀ٱ攐ِ擠攐擠摀摀摀摀ِِ ع عَعِليميمٗما﴾ 
ُ
َهَدٓاِء و وَوٱلصٱلصٱلصص攐ٰ擠攐擠ِٰٰلِحينينَن     ۚ و وَوَحُسَن أ أأ 攐擰َوٱلشٱلشٱلشش

 攐擠الفضل، فكلمة »ذلك« تفيد بأن 撠摠كله هو ع 撠挐النساء: ٦9-70[، أي: ذلك الفضل العظيم الكب[
ُك攐撰摀扰 من ا摀扐طاعة وا摀戰جر العظيم ا抠挐摀摐تب عليها 摰摐ا من الفضل العظيم الكب撠挐 الذي ينبغي أن يتنافس 
فيه ا摀摐تنافسون. وقد تستعمل »ذلك« للتحق撠挐 ك搐撠 摐扰 ا摀戠ية التي َت摀撠ِ قْتل قابيل 摀戰خيه هابيل: ﴿ِمۡن 
ن攐擠َما ا  

َ
挐渐ض挐渐ضِض ف فَفَكأ

َ
أ
ۡ
ۡو ف فَفَسادادٖد ف ففِى ٱلى ٱلى ٱلى ٱلل

َ
ا با با ببَِغۡيِر ن نَنۡفٍس أ أأ ۢۢ ن攐擠ُهۥُۥۥ م مَمن قن قن قَقَتَل ن نَنۡفَسَۢ

َ
ۡجِل ذََِٰٰٰلَك ك كَكَتۡبَنا عا عا ععَلَٰى ب بَبِنٓي إ إِإۡسر最攰最攰最攰ِءيليلَل أ أأ

َ
أ

عود:  攐擰ائدة: 32[، قال أبو الس摀摐اساسَس ج جَجِميعيعٗعا﴾ ]ا攐擠ۡحَيا ٱلنا ٱلنا ٱلنا ٱلنا ٱلنن
َ
ن攐擠َمآ أ أأ

َ
ۡحَياهاهَها فا فا فَفَكأ

َ
َقَتَل ٱلن ٱلن ٱلن ٱلنن攐擠اساسَس ج جَجِميعيعٗعا وا وا وَوَمۡن أ أأ

»»ذلك« إشارة إ摀撐 عظم شأن القتل وإفراط قبحه« ]إرشاد العقل السليم: 29/3[.
وتستعمل »تلك« ا摀摐وضوعة أصالة ل摀扐شارة للبعيد؛ 摀戰غراض مشا技摰ة ك搐撠 摐扰 ا摀戠ية: ﴿تِۡلَك 
للِۡلُمت攐擠ِقينينَن﴾  ل  و وَوٱلٱلۡلعََِٰٰٰقَبُة  فَفَسادادٗدا  ا  ا   ۚ  ا فا فا 

َ
挐渐ض挐渐ضِض و وَول

َ
أ
ۡ
ٱلى ٱلل ٱلى  ٱلى  ففِى  فا  فا  يُيِريديدُدونونَن ع عُعُلوّّٗٗٗا  ا يا يا 

َ
ل لل ِذينينَن 

攐擠
لا للِل لا  ۡجَعُلَها 

َ
ارارُر ٱ�خ ٱ�خ ٱ�خ ٱ�خِخَرُة ن نن 攐擠ٱلدٱلدٱلدد

]القصص: 83[، أي: تلك الدار التي 摀扰 ُتَضاَهى، فا摀扐شارة للدار ا摀戠خرة الباقية وثوا技摰ا باسم ا摀扐شارة 
للبعيد؛ لتعظيم شأ摠摰ا وتفخيمه وبيان علوها وشفها وجعلها حا捠挐ة 搐撠 كل ع撠摠 مسوسة، حث攐撰ا 
ع摀撐 ا摀戰ع摐扰ل الّصا摀拐ة ل摀戠خرة، وع摀撐 الّزهد 搐撠 الّدنيا الفانية الّزائلة التي 摀扰 ُيغني فيها مال و摀扰 جاه 
نثنثَثٰي ، تِۡلَك إ إِإٗذا ا  

ُ
أ
ۡ
ُه ٱل ٱل ٱلل

َ
َلُكُم ٱلذ ٱلذ ٱلذ ٱلذذ攐擠َكُر و وَول

َ
ك摐扰 حصل مع قارون. ومن أمثلة ذلك أيًضا قوله تعا摀撐: ﴿أ

واب.  攐擠شارة ازدراء تلك الِقسمة وُبعدها عن الص摀扐النجم: 21-22[، فأفاد باسم ا[ ﴾ 最攰ِقۡسَمٞة ض ضِضيزيزَزى
وحاول ا抠挐摀摐جم التعب撠挐 عن ذلك بوضعه الكلمت撠摠 ا摀摐قابلت撠摠 لـ »ِقسمة ضيزى« 搐撠 موضع بارز، 

واختيار كلمت撠摠 ذا抠撠َْ د摀扰لٍة وجْرٍس، وَخْتِم ا摀戠ية بع摀扰مة تعّجب.
 撠拀مع »هذا« ع摀撐 »هؤ摀扰ء«، وُيستعم摀扰ن ل摀扐شارة إ摀撐 القريب، وُيستعمل »ذلك« و拀摐عه  (٣)

»أولئك« للبعيد. وُتستعمل صيُغ ا摀拀مع من أس摐扰ء ا摀扐شارة للمدح أو الذّم ك摐扰 تستعمل الصيغ 

َدي攐擠 عَعِتيدٌد
َ
َوَقالَل قَقِرينُنُهۥۥ هََٰٰذا مَما لا لل

ِإۡن 
عَانَنُهۥۥ عَعَلۡيِه قَقۡوٌم ءَءاخَخُرونَن

َ
ٓا إِإۡفٌك ٱف ٱفۡفَتَرىُٰه وَوأ

攐擠
هََٰٰذآٓ إإِل

 ََ攐擠摀摀摀摀ٱ 摀摀ِذينَن يَيۡذُكُرونَن ٱ
攐擠
ٱلل

ا  
ٗ
挐渐ضِض رَرب攐擠َنا ما مَما خا خَخَلۡقَت هََٰٰذا ببَِٰٰطل

َ
أ
ۡ
مَٰٰوَِٰٰت وَوٱلل 攐擠ُرونَن ففِى خى خَخۡلِق ٱلس ٱلس ٱلسس攐擠ِقيَٰٰٗما وا وَوُقُعودٗدا وا وَوعَلَٰى جُجُنوببِِهۡم وَوَيَتَفك

ُسۡبحََٰٰنَك

َصابَبۡت حَحۡرَث قَقۡوٖم ظَظَلُمٓوْا
َ
ۡنَيا كا كَكَمَثِل رِريحٖح فِفيهَها صا صِصر攐擀 أأ 攐擰َحَيٰوةِ ٱلد ٱلد ٱلدد

ۡ
َمَثُل مَما يا يُينفِفُقونَن ففِى  هَِٰٰذهِ ٱل ٱلل

نفُفَسُهۡم يَيۡظِلُمونَن
َ
ۡهَلَكۡتُه   ۚ وَوَما ظا ظَظَلَمُهُم ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ُُ وَولَِٰٰكۡن أأ

َ
نفُفَسُهۡم فَفأ

َ
أ

َحَيَوانُن   ۚ للَۡو كَكانُنوااْ 
ۡ
ارَر ٱ�خ ٱ�خ ٱ�خِخَرَة للَِهَي ٱل ٱلل 攐擠ٱلد ٱلد ٱلدد 攐擠نن扐攀ا لا للَۡهٞو وَوَلِعٞب   ۚ وَو

攐擠
ۡنَيآ إإِل 攐擰َحَيٰوُة ٱلد ٱلد ٱلدد

ۡ
َوَما  هَِٰٰذهِ ٱل ٱلل

َيۡعَلُمونَن
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َلَقۡد مَمن攐擠 ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ُُ ععَلَى  
ِِيهِهۡم وَوُيَعلُِِّمُهُم ٱل ٱلۡلِكتََٰٰب 

ّ
نفُفِسِهۡم يَيۡتُلوااْ عَعَلۡيِهۡم ءَءايَيِٰٰتِهۦ وۦ وَوُيَزك

َ
ا ما ممِِّۡن أأ

ٗ
ٱللُۡمۡؤِمنِينَن إِإۡذ بَبَعَث فِفيهِهۡم رَرُسولل

ِمن قن قَقۡبُل لَلِفى ضى ضَضلَٰٰٖل مم攐擰بِينٍن ِحۡكَمَة وَو扐攀ن ك扐攀ن ك扐攀ن كَكانُنوااْ 
ۡ
َوٱلل

ِذيَن  
攐擠
ِذيَن َوٱل
攐擠
ِذيَن َوٱل
攐擠
ِذيَن َوٱل
攐擠
ِذيَن َوٱل
攐擠
ِذيَن َوٱل
攐擠
ِذيَن َوٱل
攐擠
ِذيَن َوٱل
攐擠
ِذيَن َوٱل
攐擠
ِذيَن َوٱل
攐擠
َوٱل

نِزَل  ِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكََ َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنونََ
ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

نفُفِسُكۡم 
َ
ا فا ففِٓى أأ

َ
挐渐ضِض وَول

َ
أ
ۡ
َصابَب مِمن من مم攐擰ِصيبَبٖة ففِى ٱلى ٱلى ٱلل

َ
َمآ أأ

ا  
َ
َسۡواْ ععَلَٰى مَما فا فَفاتَتُكۡم وَول

ۡ
لَِِّكۡيَلا تا تَتأ َهآ   ۚ إِإن攐擠 ذَذِٰٰلَك ععَلَى ٱ摀摀ى ٱ摀摀ى ٱ攐擠摀摀摀摀ِِ ييَِسيرٞر 

َ
ن نن نن攐擠ۡبَرأ

َ
ككِكتَٰٰٖب مِِّن قن قَقۡبِل أأ

ا يا يُيِحب攐擰 كُكل攐擠 مُمۡخَتالٖل فَفُخورٍر
َ
َتۡفَرُحوااْ ببَِمآ ءَءاتَتٰىُكۡم  ۗ وَوٱ攐擠摀摀摀摀ُُ لل

َما را رُرِزُقوااْ مِمۡنَها  
攐擠
ُكل

ُتوااْ ببِِهۦ مۦ مُمَتشَِٰٰبٗها
ُ
ِذي ري رُرزِۡقَنا  ِمن قن قَقۡبُل ۖ وَوأ

攐擠
ِمن ثن ثَثَمَرةٖ ررِِّۡزٗقا قا قَقاللُوااْ ههََٰٰذا ٱلا ٱلا ٱلل

ن攐擠ا خا خَخَلۡقنَُٰٰه ِمن  
َ
ِإنسسَُٰٰن أأ

ۡ
ا يا يَيۡذُكُر ٱل ٱلل

َ
َول

َ
ۡخَرُج حَحي攐撰ا   أأ

ُ
ِءَذا ما مَما ما مِمت攐擰 لَلَسۡوَف أأ

َ
ِإنسسَُٰٰن أأ

ۡ
َوَيُقولُل ٱل ٱلل

ARABIC I NTRODUCTION

ا摀摐ْفردة أع摀扰ه، فتفيد »هؤ摀扰ء« ما تفيده »هذا« و»هذه« ك搐撠 摐扰 )1( أع摀扰ه، وتفيد »أولئك«، ما تفيده 
»ذلك« و»تلك« ك搐撠 摐扰 )2( أع摀扰ه.

ومن أمثلة استع摐扰ل اسم ا摀扐شارة »هؤ摀扰ء« الذي استعمل 搐撠 القرآن 1٦ مرة 摀扐فادة الذّم قوُله 
ۡنَيا فا فا فَفَمن ين ين يُيجََِٰٰٰدُل ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐َ擠攐擠摀摀摀摀ََ ع عَعۡنُهۡم ي يَيۡوَم ٱل ٱل ٱلۡلِقيَََٰٰٰمِة   攐擰َحَيٰوةِ ٱلد ٱلد ٱلد ٱلدد

ۡ
ُتۡم ع عَعۡنُهۡم ف ففِى ٱلى ٱلى ٱلى ٱلل

ۡ
آءآءآءِء ج ججَََٰٰٰدل

َ
نتنتُتۡم ه最攰最攰最攰ُؤل

َ
تعا摀撐: ﴿ه最攰最攰最攰أ

ون  攐擰اج撠拐 م إذ摀摰ء« عن سفاهة عقو摀扰بـ »هؤ 攐擠技挐ا﴾ ]النساء: 109[، فع
ٗ
م مم مم مم攐擠ن ين ين يَيُكونونُن ع عَعَلۡيِهۡم و وَوكِيليلل

َ
أ

ُحۡكَم و وَوٱلنٱلنٱلنن攐擰ُبو攐擠َة    ۚ  ف فَفِإن ين ين يَيۡكُفۡر 
ۡ
ِذينينَن ء ءَءاتاتَتۡينََُٰٰٰهُم ٱل ٱل ٱلۡلِكتَََٰٰٰب و وَوٱلٱلل

攐擠
ْول最攰最攰最攰ِئَك ٱل ٱل ٱلل

ُ
ن 摀扰 ُحّجة له. وقال تعا摀撐: ﴿أ 攐擠عم

 攐擠撠摠مقى، فب摀拐ء ا摀扰نعام: 89[، أي: هؤ摀戰ِٰٰفِرينينَن﴾ ]ا َنا با با ببَِها قا قا قَقۡوٗما لا لا لل攐擠ۡيُسواوااْ ب ببَِها با با بِبكََٰ
ۡ
آءآءآءِء ف فَفَقۡد و وَوك攐擠ل

َ
بَِها ا  ه最攰最攰最攰ُؤل

بالتحق撠挐 ا摀拐ال الذي آل إليه كفار قريش وأهل الكتاب والفرق بينهم وب撠摠 أس摀扰فهم وسبب استبدال 
ا� 摀摰م بأقوام أطوع منهم لرسا摀扰ته.

واستعملت »أولئك« للتحق撠挐 48 مرة؛ تنزي摀扰 摀扰نحطاط رتبتهم 搐撠 ال捀挐 منزلة قرب ا摀摐سافة، 
ِذينينَن

攐擠
ۡهَدٰى م مِمَن ٱل ٱل ٱلل

َ
آِء أ أأ

َ
ِذينينَن ك كَكَفُرواوااْ ه هه最攰最攰最攰ُؤل

攐擠
ومن ذلك ا摀戠يات ا摀摐تعلقة بأهل الكتاب: ﴿َوَيُقولوللُونونَن ل للِل

ُهۥُۥۥ ن نَنِصيريرًرا﴾ ]النساء: 
َ
ِجَد ل لل

َ
ِذينينَن ل لَلَعَنُهُم ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ُُ     ۖ و وَوَمن ين ين يَيۡلَعِن ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ُُ ف فَفَلن تن تن تت

攐擠
ْول最攰最攰最攰ِئَك ٱل ٱل ٱلل

ُ
َءامامَمُنواوااْ س سَسِبيليلًلا ، أ

ين دفعهم لتزوير عقائدهم  攐攀عداءهم للد 攐擠ن摀戰 ُلِعنوا 摐扰السوء، وإن 搐撠 وغلون摀摐٥1-٥2[، أي: أولئك ا
للَُهۡم ن نَنِصيبيبٞب  ل  ْول最攰最攰最攰ِئَك 

ُ
ِليضّلوا الّناس عنه. واستعملت »أولئك« للتعظيم 8٥ مرة، ومن ذلك: ﴿أ

 搐撠 تضمن摀摐دح ا摀摐جم عن معنى ا抠挐摀摐ا 技挐ِحَسابابِب﴾ ]البقرة: 202[، فع
ۡ
مِِِّّم攐擠ا كا كا كَكَسُبواوااْ     ۚ و وَوٱ摀摀ٱ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ُُ س سَسِريعيعُع ٱل ٱل ٱلل

كلمة »أولئك« بوضع فاصلة بعدها بياًنا لعلو منزلتهم عند بارئهم.

ظروف الزمان »قبل« و»ِمن قبل« و»بعد« و»ِمن بعد« وغ撠挐ها
أطبقت ال拀摐抠挐ات السابقة ع摀撐 تر拀摐ة ظروف الزمان »قبل«، و»قبله«، و»ِمن قبُل« و»ِمن قبله« سواء 
ُسبقت بـ »ِمْن« أم 摀扰، وسواء ات攐擠صلت 技摰ا ض摐扰ئر أخرى أم 摀扰، باستع摐扰ل الكل摐扰ت: previously و 
before و aforetime و of old ونحِوها، مفيدًة بذلك ال抠挐تيب الزمني البسيط، دون أي攐攀 تييز آخر 

ا ب摀扰 مغزى! وا摀拐ق攐擰 أن攐擠 ال抠挐تيب  攐擠摠摰يات كأ摀戠بعض ا 搐撠 ذف تلك الظروف撠拐 ات拀摐抠挐بينها. وبعض ال
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 摠撠ماٍم قانو 攐擰يعلم أي 摐扰فهم الـُمْجَريات، ك 搐撠 ى技挐ية ك摰摐ا ما يكون ذا أ撠挐حداث كث摀戰الزمني لوقوع ا
ناجح. ولتلك الظروف الّزمانية معان 摐拠تلفة، مّيزها العل摐扰ء ا摀摐عت技挐ون، 摀摰ا أثر كب搐撠 撠挐 فهم ا摀戠يات 

التي وردت فيها، 摀扰 سي摐扰 إذا دخلت »ِمْن« ع摀撐 »قبل« و»َبْعد«، ومن أمثلة ذلك:
استغراق 拀摐يع ا摀戰زمنة القبلّية، ويستفاد ذلك ا摀摐عنى ِمْن إدخال »ِمْن« ع摀撐 »قبل«،  (١)  

فمعنى »من قبل« هو ِمْن أول أوقات القبل مع التأكيد وا摀扰ستغراق. ومنه: ﴿َلَقۡد م مَمن攐擠 ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ُُ ع ععَلَى ى  
ِِيهيهِهۡم و وَوُيَعلُِِِّّمُهُم ٱل ٱل ٱلۡلِكتَََٰٰٰب 

ّ
ِ
ّ
ِٰٰتِهۦ وۦ وۦ وَوُيَزك نفنفُفِسِهۡم ي يَيۡتُلواوااْ ع عَعَلۡيِهۡم ء ءَءاياييََٰ

َ
ا ما ما ممِِِّّۡن أ أأ

ٗ
ٱلٱللُۡمۡؤِمنِينينَن إ إِإۡذ ب بَبَعَث ف فِفيهيهِهۡم ر رَرُسولولل

ِمن قن قن قَقۡبُل ل لَلِفى ضى ضى ضَضلََٰٰٰٖل م مم攐擰بِينينٍن﴾ ]آل عمران: 1٦4[، أي: من أول ابتداء 拀摐يع  ِحۡكَمَة و وَو扐攀ن ك扐攀ن ك扐攀ن ك扐攀ن كَكانانُنواوااْ 
ۡ
َوٱلٱلل

ا摀戰زمان السابقة مع ا摀扰ستغراق، ففيه إبراز لعظمة الفضل ا摀摰摀扐ي عليهم؛ إذ هداهم بعد أمد طويل 
ِذيَن  

攐擠
ِذيَن َوٱل
攐擠
ِذيَن َوٱل
攐擠
ِذيَن َوٱل
攐擠
ِذيَن َوٱل
攐擠
ِذيَن َوٱل
攐擠
ِذيَن َوٱل
攐擠
ِذيَن َوٱل
攐擠
ِذيَن َوٱل
攐擠
ِذيَن َوٱل
攐擠
ِذيَن َوٱل
攐擠
ته وطو摀摰ا وعمومها بإدخال »ِمْن« ع摀撐 »قبل«. أو قوله: ﴿َوٱل 攐擠عن تأكيد ُمد 攐攀技挐ل، ُع摀扰من الض

﴾ ]البقرة: 4[، فدخول »من«  نِزَل  ِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكَِمن َقۡبِلكََ َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنوَن َوبِٱ�ِخَرةِ ُهۡم ُيوقُِنونََ
ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
نِزَل ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نِزَل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
ُيۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

 撠挐وية غ摐扰ستيعاب والشمول مع التأكيد، فهم يؤمنون بجميع الكتب الس摀扰ُيفيد ابتداء الغاية وا
نفنفُفِسُكۡم 

َ
ا فا فا ففِٓى أ أأ

َ
挐渐ض挐渐ضِض و وَول

َ
أ
ۡ
َصابابَب م مِمن من من مم攐擰ِصيبيبَبٖة ف ففِى ٱلى ٱلى ٱلى ٱلل

َ
ا摀摐حرفة مع إي摠摰摐扰م بالقرآن. وكذلك قوله: ﴿َمآ أ أأ

ا ا  
َ
َسۡواْ ع ععَلَٰى م مَما فا فا فَفاتاتَتُكۡم و وَول

ۡ
َهآ     ۚ إ إِإن攐擠 ذ ذذََِٰٰٰلَك ع ععَلَى ٱ摀摀ى ٱ摀摀ى ٱ摀摀ى ٱ攐ِ擠攐擠摀摀摀摀ِِ ي ييَِسيريرٞر ، لَِِِّّكۡيَلا تا تا تَتأ

َ
ن نن نن نن攐擠ۡبَرأ

َ
ا فا فا ففِى كى كى كِكتََٰٰٰٖب مِِِّّن قن قن قَقۡبِل أ أأ

攐擠
إِل

ا يا يا يُيِحب攐擰 ك كُكل攐擠 م مُمۡخَتالالٖل ف فَفُخورورٍر﴾ ]ا摀拐ديد: 22-23[، أي: ِمْن قبل 拀摐يع 
َ
َتۡفَرُحواوااْ ب ببَِمآ ء ءَءاتاتَتٰىُكۡم  ۗ و وَوٱ摀摀ٱ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ُُ ل لل

ا摀戰زمان السابقة مع التأكيد وا摀扰ستغراق ك摐扰 ُيش撠挐 إليه إدخال »من« ع摀撐 »قبل«، وهو أْدَعى لعدم 
تأسف ا摀摐رء ع摀撐 ما فاته؛ إذ هو يعلم أّن ا摀摐صائب مكتوبة، ليس قبل وقوعها فحسب، بل من قبل 

ابتداء 拀摐يع ا摀戰زمنة ا摀摐اضية.
َما را را رُرِزُقواوااْ م مِمۡنَها ا   (٢)

攐擠
 القبل القريب، أي: ابتداء ا摀戰مر ِمْن ف抠挐ة قريبة مع التأكيد. ومثاله: ﴿ُكل

ُتواوااْ ب ببِِهۦ مۦ مۦ مُمَتشََِٰٰٰبٗها﴾ ]البقرة: 2٥[، أي: ُرِزُقوا 
ُ
ِذي ري ري رُرزِۡقَنا ا  ِمن قن قن قَقۡبُل  ۖ و وَوأ

攐擠
ِمن ثن ثن ثَثَمَرةٖ ر ررِِِّّۡزٗقا قا قا قَقالاللُواوااْ ه ههَََٰٰٰذا ٱلا ٱلا ٱلا ٱلل

من عهد قريب مثيَله 搐撠 الك摐扰ل ك摐扰 تدل عليه كلمة »من« الداخلة ع摀撐 »قبل«، فتعجبوا 搐撠 فرحة 
غامرة من امتياز هذه الثمرات الكاملة عن ثمرات ا摀戰رض التي تتفاوت 搐撠 جود抠摰ا. وكذلك قوله 
ن攐擠ا خا خا خَخَلۡقنََُٰٰٰه ِمن ن  

َ
ِإنسنسسََُٰٰٰن أ أأ

ۡ
ا يا يا يَيۡذُكُر ٱل ٱل ٱلل

َ
َول

َ
ۡخَرُج ح حَحي攐撰ا ا  ، أ أأ

ُ
ِءَذا ما ما مَما ما ما مِمت攐擰 ل لَلَسۡوَف أ أأ

َ
ِإنسنسسََُٰٰٰن أ أأ

ۡ
تعا摀撐: ﴿َوَيُقولولُل ٱل ٱل ٱلل

ۡنَيا فا فَفَمن ين يُيجَِٰٰدُل ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ََ عَعۡنُهۡم يَيۡوَم ٱل ٱلۡلِقيََٰٰمِة  攐擰َحَيٰوةِ ٱلد ٱلد ٱلدد
ۡ
ُتۡم عَعۡنُهۡم ففِى ٱلى ٱلى ٱلل

ۡ
آءآءِء ججََٰٰدل

َ
نتُتۡم ه最攰最攰ُؤل

َ
ه最攰最攰أ

ا
ٗ
م مم مم攐擠ن ين يَيُكونُن عَعَلۡيِهۡم وَوكِيلل

َ
أ

ُحۡكَم وَوٱلنٱلنن攐擰ُبو攐擠َة  ۚ  فَفِإن ين يَيۡكُفۡر 
ۡ
ِذينَن ءَءاتَتۡينَُٰٰهُم ٱل ٱلۡلِكتََٰٰب وَوٱلل

攐擠
ْول最攰最攰ِئَك ٱل ٱلل

ُ
أ

َنا با ببَِها قا قَقۡوٗما لا لل攐擠ۡيُسوااْ ببَِها با بِبَكِٰٰفِرينَن
ۡ
آءآءِء فَفَقۡد وَوك攐擠ل

َ
بَِها  ه最攰最攰ُؤل

ذ
攐擠
ۡهَدٰى مِمَن ٱل ٱلل

َ
آِء أأ

َ
ِذينَن كَكَفُروااْ هه最攰最攰ُؤل

攐擠
َوَيُقوللُونَن للِل

ُهۥۥ نَنِصيرًرا
َ
ِجَد لل

َ
ِذينَن لَلَعَنُهُم ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ُُ   ۖ وَوَمن ين يَيۡلَعِن ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ُُ فَفَلن تن تت

攐擠
ْول最攰最攰ِئَك ٱل ٱلل

ُ
أ َءامَمُنوااْ سَسِبيلًلا

للَُهۡم نَنِصيبٞب  ْول最攰最攰ِئَك 
ُ
أ

ِحَسابِب
ۡ
مِِّم攐擠ا كا كَكَسُبوااْ   ۚ وَوٱ攐擠摀摀摀摀ُُ سَسِريعُع ٱل ٱلل
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ِذينَن جَجٓاُءو  ِمۢن بَبۡعِدِهۡم 
攐擠
َوٱلل

ِذينَن ءَءامَمُنوااْ 
攐擠
ا لا لّلِِل

ّٗٗ
ۡجَعۡل ففِى قى قُقُلوببَِنا غا غِغل

َ
ا تا تت

َ
ِإيممَِٰٰن وَول

ۡ
ِذينَن سَسَبُقونَنا با ببِٱلل

攐擠
َيُقوللُونَن رَرب攐擠َنا ٱغا ٱغا ٱغۡغِفۡر للََنا وا وَولِِإۡخَوٰٰنَِنا ٱلا ٱلا ٱلل

َرب攐擠َنآ إإِن攐擠َك رَرُءوفٞف رر攐擠ِحيمٌم

ِذٓي ءَءامَمَن 
攐擠
َوَقالَل ٱل ٱلل

ِذينَن ِمۢن 
攐擠
ِب قَقۡوِم نُنوحٖح وَوعَادٖد وَوَثُمودَد وَوٱلل

ۡ
ۡحَزابِب ، مِمۡثَل دَدأ

َ
أ
ۡ
َخافُف عَعَلۡيُكم مم ممِِّۡثَل يَيۡوِم ٱل ٱلل

َ
يََٰٰقۡوِم إإِنِِّٓى أأ

َبۡعِدِهۡم   ۚ وَوَما ٱ摀摀ا ٱ摀摀ا ٱ攐擠摀摀摀摀ُُ يُيِريدُد ظُظۡلٗما لا للِِّۡلِعَبادِد

ا  ِمۢن بَبۡعِد مَما جا جَجٓاَءُهُم ٱل ٱلۡلِعۡلُم بَبۡغَيۢۢا با بَبۡيَنُهۡم
攐擠
َوَما تا تَتَفر攐擠ُقٓواْ إإِل
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َقۡبُل و وَولَۡم ي يَيُك ش شَشۡيـۡــٔٗاا﴾ ]مريم: ٦٦-٦7[، حيث يؤكد القْبُل القريب 挰挐عَة ِنسيان ا摀扐نسان ل捀撠ء 
من حق攐攀ه أْن ُيتذك攐擠ر.

 اغتنام الفرصة قبل فوات ا摀戰وان، أي: ا摀扰بتداء وا摀摐بادرة 搐撠 أول أزمنة القبلية مع التأكيد،  (٣)
ُهۥُۥۥ م مِمَن ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐ِ擠攐擠摀摀摀摀ِِ     ۚ م مَما لا لا لَلُكم مم مم ممِِِّّن من من مم攐擠ۡلَجإٖ 

َ
ا ما ما مَمَرد攐擠 ل لل

攐擠
تَِى ي يَيۡوٞم ل لل

ۡ
ن ين ين يَيأ

َ
ك搐撠 摐扰 ا摀戠ية: ﴿ٱسٱسۡسَتِجيبيبُبواوااْ ل للَِربُِِِّّكم م  مِِِّّن قن قن قَقۡبِل أ

 摀撐بادرة إ摀摐مر با摀戰قبل« يفيد ا« 摀撐ِكيريرٖر﴾ ]الشورى: 47[، فدخول »ِمْن« ع攐擠َيۡوَمِئٖذ و وَوَما لا لا لَلُكم مم مم ممِِِّّن نن نن نن
اغتنام الفرصة، حيث تتأكد خطورة ا摀戰مر بلغٍة 抠拐ث攐擰 ا摀扐نسان ع摀撐 ا抠拠اذ موقِف ا摀拠ائف من تضييع 
ُض لدرء مصيبة. ومثاله أيًضا آية تتحدث عن منافقي ا摀摐دينة: ﴿ِإن تن تن تُتِصۡبَك ح حَحَسَنٞة  攐擠ُتعو 摀扰 فرصٍة
ۡمَرَنا ا  ِمن قن قن قَقۡبُل و وَوَيَتَول攐擠واوااْ و وو攐擠ُهۡم ف فَفرُِحونونَن﴾ ]التوبة: 

َ
َخۡذَنآ أ أأ

َ
تَُسۡؤُهۡم     ۖ و وَو扐攀ن ت扐攀ن ت扐攀ن ت扐攀ن تُتِصۡبَك م مُمِصيبيبَبٞة ي يَيُقولوللُواوااْ ق قَقۡد أ أأ

٥0[، أي: احتطنا من قبل أْن ُنَصاب.
(٤)  搐撠 摐扰زمنة من بعضها عند ا�، ك摀戰ُقْرب ا 摀撐التأكيد ع 搐撠 اًزا، مبالغًة摐拀 القبل القريب 

ف فَفَمآ  َوَثُمودودَداْ   ، ولوللَٰى 
ُ
أ
ۡ
ٱلا ٱلل ٱلا  ٱلا  ۡهَلَك ع ععَادادًدا 

َ
ن攐擠ُهۥُٓۥُٓۥٓٓ أ أأ

َ
ا摀戠يات حول ا摀戰قوام الغابرة التي جحدت أمر ا�: ﴿َوأ

ۡطَغٰى﴾ ]النجم: ٥0-٥2[، أي: من عهد 
َ
ۡظَلَم و وَوأ

َ
إ إِإن攐擠ُهۡم ك كَكانانُنواوااْ ه هُهۡم أ أأ ۡبَقٰى ، َوَقۡوَم ن نُنوحوحٖح مِِِّّن قن قن قَقۡبُل     ۖ 

َ
أ

قريب 技摰م، ذلك مع أن攐擠 ب撠摠 عاد وثمود دهوًرا كث撠挐ة. وك搐撠 摐扰 ا摀戠ية التي تأمر ا摀摐ؤمن撠摠 أ摀扰 يسألوا عن 
لََها قا قا قَقۡوٞم مِِِّّن ن  

َ
أمور 摀扰 نفع 摀摰م فيها، وأ摠摰ا إذا بدت 摀摰م 搐撠 ت捀挐يعات جديدة قد تسوؤهم: ﴿َقۡد س سَسأ

ِٰٰفِرينينَن﴾ ]ا摀摐ائدة: 102[، أي: أناٌس ليسوا ببعدين عنكم؛ 抠拐ذيًرا من  ۡصَبُحواوااْ ب ببَِها كا كا ككََٰ
َ
َقۡبِلُكۡم ث ثُثم攐擠 أ أأ

اتباع قوم ليس بينهم وبينهم فاصل زمني كب撠挐 )و摀扰 فرق جوهري آخر(، فالف抠挐ة عند ا� قص撠挐ة، 
مع أّن النبي السابق قد بل攐擠غ رسالته قبلهم بخمس摐扰ئة سنة.

وأما حذف »ِمْن« فيفيد معني撠摠: ا摀戰ّول بيان أن攐擠 شيًئا حصل قبل 捀撠ء آخر، دون نظٍر 摀扰بتداٍء 
و摀扰 تأكيٍد و摀扰 عموٍم أو استيعاٍب، والّثا摠撠 إفادة العموم بحيث ُيْشَمل القريب والبعيد دون تأكيد 
摀戰ن攐擠 السياق 摀扰 يقت捠撠 التأكيد أو 摀戰ّن ا摀戰مر من الوضوح بحيث 撠拐 摀扰تاج إ摀撐 تأكيد. ومثال ذلك: 

َشد攐擰 م مِمۡنُهم بم بم بَبۡطٗشا﴾ ]ق: 3٦[.
َ
ۡهَلۡكَنا قا قا قَقۡبَلُهم مم مم ممِِِّّن قن قن قَقۡرٍن ه هُهۡم أ أأ

َ
﴿َوَكۡم أ أأ

إن攐擠 هذه ا摀摐عا摠撠 ا摀戰ربعة والظروف ا摀摐تعلقة بــ »قبل« مع »ِمن« أو بدو摠摰ا والض摐扰ئر ا摀摐تصلة 技摰ا 
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تتكرر 搐撠 القرآن 242 مرة. وا摀扰ستع摀扰摐扰ت ا摀戰ربعة ا摀摐تقدمة هي الرئيسية منها فقط، وهي تتداخل 
 摀撐إ 摠撠عا摀摐يع تلك ا拀摐 攐擠رد 攐擠إن .» 攐擠ُثـم« 摠撠هو شأن معا 摐扰يات وسياقها ك摀戠قاصد ا摀摐 تمع تبًعا抠拀 أحياًنا أو
ال抠挐تيب الزمني البسيط ا摀摐تمثل 搐撠 سابق و摀扰حق 摀扰 يؤدي حق攐擠 الـمراد من الن攐擠ص ا摀戰ص摀撠. وكذلك 
د 摀摰ا  攐擠نحو 199 موضًعا من القرآن. وقد حد 搐撠 ا摠摰ئر أو بدو摐扰بْعد« و»ِمْن بعد« مع الّض« 搐撠 القول
 ِْ撠摠ْعَنَي摀摐منوال ا 摀撐منها ع 撠摠ذكر مثال 摀撐ختصار - ع摀扰هنا - ابتغاَء ا 捐挐متعددة، سنقت 摠撠فسون معا摀摐ا

ا摀戰ول撠摠 لــ»قبل« و»ِمْن قبل« أع摀扰ه، فمن أمثلة دخول »ِمْن« ع摀撐 »بعد«:
 استغراق 拀摐يع ا摀戰زمنة البعدية، فيفيد دخول »ِمْن« ا摀扰بتداء من زمن الظرف مباشة  (٥)

ِذينينَن ج جَجٓاُءو و  ِمۢن ب بَبۡعِدِهۡم  
攐擠
من غ撠挐 فاصل مستغرًقا 拀摐يع الوقت مع التأكيد. ك搐撠 摐扰 قوله تعا摀撐: ﴿َوٱلٱلل

ِذينينَن ء ءَءامامَمُنواوااْ 
攐擠
ا لا لا للِِِّّل

ّّٗٗٗ
ۡجَعۡل ف ففِى قى قى قُقُلوبوببَِنا غا غا غِغل

َ
ا تا تا تت

َ
ِإيميممََِٰٰٰن و وَول

ۡ
ِذينينَن س سَسَبُقونونَنا با با ببِٱلٱلل

攐擠
ٰٰنَِنا ٱلا ٱلا ٱلا ٱلل َيُقولوللُونونَن ر رَرب攐擠َنا ٱغا ٱغا ٱغا ٱغۡغِفۡر ل للََنا وا وا وَولِِإۡخوََٰ

َرب攐擠َنآ إ إإِن攐擠َك ر رَرُءوفوفٞف ر رر攐擠ِحيميمٌم﴾ ]ا捀挐摀拐: 10[، أي: الذين جاؤوا من أول 摀拐ظات البعدية 拀摐 搐撠يع ا摀戰زمنة 
التالية، فتفيد »ِمْن« ا摀扰بتداء والتأكيد والتعميم ؛ فكل攐擰 َمْن جاء مباشة بعد ا摀摐هاجرين وا摀戰نصار 
وُكل攐擰 َمْن جاء بعد ذلك يدعو بذلك الدعاء. فتفيد ا摀戠ية وجوب ا摀扰ستغفار للمؤمن撠摠 ا摀戠خرين 
ِذٓي ء ءَءامامَمَن 

攐擠
ونقاء القلب 抠拀اههم بالقول والقصد إ摀撐 قيام الساعة. ومثاله أيًضا ا摀戠يتان: ﴿َوَقالالَل ٱل ٱل ٱلل

ِذينينَن ِمۢن 
攐擠
ِب ق قَقۡوِم ن نُنوحوحٖح و وَوعَادادٖد و وَوَثُمودودَد و وَوٱلٱلل

ۡ
ۡحَزابابِب ، م مِمۡثَل د دَدأ

َ
أ
ۡ
َخافافُف ع عَعَلۡيُكم مم مم ممِِِّّۡثَل ي يَيۡوِم ٱل ٱل ٱلل

َ
يَََٰٰٰقۡوِم إ إإِنِِِّّٓى أ أأ

َبۡعِدِهۡم     ۚ و وَوَما ٱ摀摀ا ٱ摀摀ا ٱ摀摀ا ٱ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ُُ ي يُيِريديدُد ظ ظُظۡلٗما لا لا للِِِّّۡلِعَبادادِد﴾ ]غافر: 30-31[، أي: سائر من جاء بعدهم، فيدّل ذلك 
.捀挐هم؛ إذ ذلك هو دأبه فيهم ما َبِقي الب撠挐شار وحتمية مص摀戰معاملة ا 搐撠 عدل ا� 摀撐ع

 الَبْعُد القريب، فيفيد دخول »ِمن« ا摀扰نط摀扰ق والبدء من بعد 摐拀رورها إ摀撐 فعل 捀撠ء  (٦)
 摐扰ذلك بيان فظاعة الفعل. ك 搐撠ق غرابة، و摀扰نط摀扰هذا ا 搐撠ينبغي، و 摀扰 مع التأكيد، وهذا الفعل 撠摠مع
ا ا  ِمۢن ب بَبۡعِد م مَما جا جا جَجٓاَءُهُم ٱل ٱل ٱلۡلِعۡلُم ب بَبۡغَيَۢۢۢا با با بَبۡيَنُهۡم﴾ ]الشورى: 14[، أي: من 

攐擠
搐撠 ا摀戠ية: ﴿َوَما تا تا تَتَفر攐擠ُقٓواْ إ إإِل

بعد ما جاءهم مباشة، فيدل攐擰 ذلك ع摀撐 أن攐擠 دناءة أحقادهم العصبية وبغيهم وطلبهم للدنيا والرئاسة 
وا摀拐سد بلغت 技摰م 搐撠 سبيل إرضائها إ摀撐 حد攐攀 تفرقهم 搐撠 الدين بعد وفاة أنبيائهم مباشًة وبسعة، 
فالتفرق منطلق ومبتدئ من 摐拀يء العلم 摀摰م مباشة، ومن شأن العلم أن يمنع التفرق، لكنهم خالفوا 

َقۡبُل وَولَۡم يَيُك شَشۡيــٔٗا

ُهۥۥ مِمَن ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ِِ   ۚ مَما لا لَلُكم مم ممِِّن من مم攐擠ۡلَجإٖ 
َ
ا ما مَمَرد攐擠 لل

攐擠
تَِى يَيۡوٞم لل

ۡ
ن ين يَيأ

َ
ٱسۡسَتِجيبُبوااْ للَِربُِِّكم  مِِّن قن قَقۡبِل أ

َيۡوَمِئٖذ وَوَما لا لَلُكم مم ممِِّن نن نن攐擠ِكيرٖر

ِإن تن تُتِصۡبَك حَحَسَنٞة 
ۡمَرَنا  ِمن قن قَقۡبُل وَوَيَتَول攐擠وااْ وو攐擠ُهۡم فَفرُِحونَن

َ
َخۡذَنآ أأ

َ
تَُسۡؤُهۡم   ۖ وَو扐攀ن ت扐攀ن ت扐攀ن تُتِصۡبَك مُمِصيبَبٞة يَيُقوللُوااْ قَقۡد أأ

َوَثُمودَد وللَٰى 
ُ
أ
ۡ
ٱلا ٱلل ٱلا  ۡهَلَك ععَادًدا 

َ
ن攐擠ُهۥُٓۥٓٓ أأ

َ
َوأ

ۡطَغٰى
َ
ۡظَلَم وَوأ

َ
َوَقۡوَم نُنوحٖح مِِّن قن قَقۡبُل   ۖ إِإن攐擠ُهۡم كَكانُنوااْ هُهۡم أأ ۡبَقٰى

َ
أ

لََها قا قَقۡوٞم مِِّن  
َ
َقۡد سَسأ

ۡصَبُحوااْ ببَِها كا كَكِٰٰفِرينَن
َ
َقۡبِلُكۡم ثُثم攐擠 أأ

َشد攐擰 مِمۡنُهم بم بَبۡطٗشا
َ
ۡهَلۡكَنا قا قَقۡبَلُهم مم ممِِّن قن قَقۡرٍن هُهۡم أأ

َ
َوَكۡم أأ
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ۡنُعِمِه  ۚ  ٱج ٱجۡجَتَبىُٰه وَوَهَدىُٰه إإِلَٰى صِصرَٰٰٖط مم攐擰ۡسَتِقيمٖم
َ
ِِأ
ّ
َشاكِكٗرا  ل

ِذي  
攐擠
ن攐擠 ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ََ ٱل ٱلل

َ
َولَۡم يَيَرۡواْ أأ

َ
َشد攐擰 مِمن攐擠ا قا قُقو攐擠ًة  ۖ  أأ

َ
َحقِِّ وَوَقاللُوااْ مَمۡن أأ

ۡ
挐渐ضِض ببَِغۡيِر ٱل ٱلل

َ
أ
ۡ
م攐擠ا عا ععَادٞد فَفٱسۡسَتۡكَبُروااْ ففِى ٱلى ٱلى ٱلل

َ
َفأ

ي攐擠امٖم 
َ
ۡرَسۡلَنا عا عَعَلۡيِهۡم رِريحٗحا صا صَصۡرَصٗرا فا ففِٓى أأ

َ
َفأ َشد攐擰 مِمۡنُهۡم قُقو攐擠ٗة   ۖ وَوَكانُنوااْ �ي �يَيِٰٰتَنا يا يَيۡجَحُدونَن

َ
َخَلَقُهۡم هُهَو أأ

ۡنَيا 攐擰َحَيٰوةِ ٱلد ٱلد ٱلدد
ۡ
ِخۡزِي ففِى ٱلى ٱلى ٱلل

ۡ
ُِِنِذيقَقُهۡم عَعَذابَب ٱل ٱلل

ّ
ِحَساتٖت لل

攐擠
ن

ۡوِدَيِتِهۡم قَقاللُوااْ ههََٰٰذا عا ععَارِرٞض مم攐擰ۡمِطُرَنا  ا   ۚ بَبۡل هُهَو مَما ٱسا ٱسا ٱسۡسَتۡعَجۡلُتم بم ببِِهۦۦ  ۖ  
َ
ۡوُه ععَارِرٗضا ما مم攐擰ۡسَتۡقِبَل أ

َ
َفَلم攐擠ا را رَرأ

لِيمٞم
َ
ِريحٞح فِفيهَها عا عَعَذابٌب أأ

ِتيهِهۡم ُرُسُلُهم 
ۡ
ن攐擠ُهۥۥ كَكانَنت تت تت攐擠أ

َ
َذِٰٰلَك ببِأ

بََشٞر يَيۡهُدونَنَنا  َفَكَفُروااْ وَوَتَول攐擠وااْ   ۖ وو攐擠ٱسۡسَتۡغَني ٱ摀摀ي ٱ摀摀ي ٱ攐擠摀摀摀摀ُُ   ۚ وَوٱ攐擠摀摀摀摀ُُ غَغِني攐擀 حَحِميدٞد
َ
َبيِِّنَِٰٰت فَفَقاللُٓواْ أأ

ۡ
بِٱلل

ARABIC I NTRODUCTION

 摐扰با� وهم يعلمون. وك 撠摠هل، مستهزئ摀拀معذورين با 撠挐بمفاسد التفرق، غ 撠摠摀摐ذلك، فتفرقوا عا
ُتُهۡم د دَداحاحِحَضٌة ع عِعندندَد   攐擠ُهۥُۥۥ ح حُحج

َ
ِذينينَن ي يُيَحٓاج攐擰ونونَن ف ففِى ٱ摀摀ى ٱ摀摀ى ٱ摀摀ى ٱ攐ِ擠攐擠摀摀摀摀ِِ ِمۢن ب بَبۡعِد م مَما ٱسا ٱسا ٱسا ٱسۡسُتِجيبيبَب ل لل

攐擠
搐撠 نْفس السورة: ﴿َوٱلٱلل

َربِِِِّّهۡم و وَوَعَلۡيِهۡم غ غَغَضٞب و وَولَُهۡم ع عَعَذابابٞب ش شَشِديديدٌد﴾ ]الشورى: 1٦[، فتفيد »ِمْن« بدخو摀摰ا ع摀撐 »بعد« 
أ摠摰م جعلوا من استجابة الن攐擠اس � ودخو摀摰م 搐撠 دينه منطلًقا للمحاجة، فتدل »ِمْن بْعد« ع摀撐 فظاعة 

فعلهم، و搐撠 ا摀戠ية 抠摰ديد للذين 撠拐اّجون 搐撠 ا� بأ摀扰 يت摐扰دوا 搐撠 جدا摀摰م من بعد ما استجيب �.
إن攐擠 تر拀摐ة تلك التعاب撠挐 بالبعدية الزمنية البسيطة باستع摐扰ل after وأخوا抠摰ا 摀扰 ُيؤدي معنى 
العمومية ا摀摐قصودة من نحو ا摀戰مثلة ا摀摐درجة 搐撠 )٥( ومعنى التعدي ع摀撐 ا� ا摀摐قصود من البعدية 

القريبة 搐撠 أمثلة )٦(.
 搐撠 ول摀戰ت«، وقد ورد ا抠拐«كان »فوق« و摀摐مسبوقة بــ»من« ظرفا ا 抠撠ومن الظروف التي تأ
القرآن 41 مرة، وورد ا摀戠خر ٥1 مرة. فإذا جاءت »فوق« مسبوقة بـ»ِمْن«، أفاد ذلك غاية قرب 
 搐撠 وكذلك الشأن ،atop و just above و right above :ل摐扰نكليزية باستع摀扐عن ذلك با 技挐سافة، فُيع摀摐ا
»ِمْن 抠拐ت«، فإ摠摰ا تفيد التحت ا摀戰قرب، ويع技挐 عنها با摀扐نكليزية باستع摐扰ل: 摀扰 ،just beneath بمجرد 
َقامامُمواوااْ ٱلت ٱلت ٱلت ٱلتت攐擠ۡوَرىَٰة 

َ
ن攐擠ُهۡم أ أأ

َ
استع摐扰ل كلمة under، التي تفيد التحتية البسيطة. ومثال ذلك ا摀戠ية: ﴿َولَۡو أ أأ

ۡرُجِلِهم﴾ ]ا摀摐ائدة: ٦٦[، فيؤّكد 
َ
ۡحِت أ أأ

َ
َكُلواوااْ ِمن فن فن فَفۡوِقِهۡم و وَوِمن تن تن تت

َ
أ
َ
نزنزِزَل إ إإِلَۡيِهم مم مم ممِِِّّن رن رن رر攐擠بِِِِّّهۡم ل لل

ُ
ِإنجنجِجيليلَل و وَوَمآ أ أأ

ۡ
َوٱلٱلل

التقريب هنا ع摀撐 تيس撠挐 ا摀拐وائج الذي 撠摰به ا� 摀摐ن صدق 搐撠 إقامة أوامره. وكذلك 搐撠 قوله تعا摀撐: ﴿ُقۡل 
ۡرُجِلُكۡم﴾ ]ا摀戰نعام: ٦٥[، 

َ
ۡحِت أ أأ

َ
ۡو ِمن تن تن تت

َ
ن ين ين يَيۡبَعَث ع عَعَلۡيُكۡم ع عَعَذابابٗبا ا  مِِِّّن فن فن فَفۡوِقُكۡم أ أأ

َ
ُهَو ٱل ٱل ٱلۡلَقادادِدُر ع ععَلَى最攰 أ أأ

 ُُ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ى ٱ摀摀ى ٱ摀摀ى ٱ摀摀تَى ٱ
َ
ِذينينَن م مِمن قن قن قَقۡبِلِهۡم ف فَفأ

攐擠
ففيها 抠摰ديد بعذاب قريٍب منهم ُقرًبا ُمهلًكا. وقوله تعا摀撐: ﴿َقۡد م مَمَكَر ٱل ٱل ٱلل

ا يا يا ييَۡشُعُرونونَن﴾ 
َ
َتىُٰهُم ٱل ٱل ٱلۡلَعَذابابُب م مِمۡن ح حَحۡيُث ل لل

َ
ۡقُف ِمن فن فن فَفۡوِقِهۡم و وَوأ 攐擠ع عَعَلۡيِهُم ٱلس ٱلس ٱلس ٱلسس 攐擠ُبۡنيَََٰٰٰنُهم مم مم ممَِِِّّن ٱل ٱل ٱلۡلَقَواعاعِعِد ف فَفَخر

]النحل: 2٦[، أي: خّر سْقُف مْكرهم عليهم مباشة. شب攐擠ه حال استئصا摀摰م وإبطال كيدهم وجعل 
ه摀扰كهم بسببه بحيث 摀扰 خ摀扰ص 摀摰م منه بحال الذي خر攐擠 عليه سقٌف فاستحال خروجه من 抠拐ته.

إن攐擠 ال拀摐抠挐ة الدقيقة تستلزم تذوًقا لدقائق الن攐擠ص ا摀戰ص摀撠. وَقد ُفّصلت تلك الظروُف واستع抠摰摀扰摐扰ا 
搐撠 كتب مثل »من أ挰挐ار حروف ا摀拀ر« 摀摐حمد ا摀戰م撠摠 ا捠挐摀拠ي الذي سبقت ا摀扐شارة إ摀撐 أحد كتبه 
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«، و搐撠 الت攐擠فاس撠挐، و摀扰 سي摐扰 منها تفس撠挐 ابن عرفة، و搐撠 مواضع من تفس撠挐 البقاعي  攐擠ديث عن »ُثم摀拐عند ا
وابن عاشور وكتاب »معا摠撠 النحو« للع摀扰مة العراقي ا摀摐عا捐挐 الدكتور فاضل صالح السامرائي.

拀摐وع القلة والكثرة
مة الّسادسة للغة القرآن التي غفلت عنها ال拀摐抠挐ات السابقة هي 拀摐وع القلة والكثرة. فا摀扰سم  攐攀الس
 撠挐ذلك شأن التنك 搐撠 ا摠摰أو التقليل شأ 撠挐موع التكث摀拀عه، وقد تفيد تلك ا拀摐 الواحد قد تتعدد صيغ
ك摐扰 تقدم 搐撠 )1( و)2( عند ا摀拐ديث عن التنك撠挐. وقد 抠拀يء تلك ا摀拀موع بصيغة التنك撠挐 لزيادة تأكيد 

القّلة أو الكثرة. وقد ُتؤثر تلك ا摀拀موع أثًرا مباًشا 搐撠 ذات ا摀摐قصود من ا摀戠ية.
 搐撠 )م摀扰عليه الس( ه إبراهيم攐攀نبي 摀撐الق ع摀拠ثناء ا 搐撠 )ة捀挐ع 摀撐ثة إ摀扰َْع القلة )الذي يفيد ث拀摐 اسُتعِمل
﴾ ]النحل: 121[، أي: شاكًرا 摀戰دنى  ۡنُعِمِه    ۚ  ٱج ٱج ٱجۡجَتَبىُٰه و وَوَهَدىُٰه إ إإِلَٰى ص صِصرََٰٰٰٖط م مم攐擰ۡسَتِقيميممٖٖ

َ
ِِأ
ّ
ِ
ّ
ا摀戠ية: ﴿َشاكاكِكٗرا ا  ل

 摀撐أنه كان يشكر ع 摀撐ع 攐擰أنعمه« يدل« 搐撠 ع القلة拀摐عظمة شكره، و 摀撐إ 撠挐شاكًرا« يش« 撠挐نعمه، فتنك
 :撠摠يت摀戠ا 搐撠 摐扰ضاعف. وك摀摐ِرْفعِة شكره واستحقاقه الّثناء ا 摀撐فأشار بذلك إ ،撠挐عن الكث 摀扰القليل فض
ِذي ي  

攐擠
ن攐擠 ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐َ擠攐擠摀摀摀摀ََ ٱل ٱل ٱلل

َ
َولَۡم ي يَيَرۡواْ أ أأ

َ
َشد攐擰 م مِمن攐擠ا قا قا قُقو攐擠ًة    ۖ  أ أأ

َ
َحقِِِّّ و وَوَقالاللُواوااْ م مَمۡن أ أأ

ۡ
挐渐ض挐渐ضِض ب ببَِغۡيِر ٱل ٱل ٱلل

َ
أ
ۡ
م攐擠ا عا عا ععَادادٞد ف فَفٱسٱسۡسَتۡكَبُرواوااْ ف ففِى ٱلى ٱلى ٱلى ٱلل

َ
﴿َفأ

ي攐擠امامٖم 
َ
ۡرَسۡلَنا عا عا عَعَلۡيِهۡم ر رِريحيحٗحا صا صا صَصۡرَصٗرا فا فا ففِٓى أ أأ

َ
ِٰٰتَنا يا يا يَيۡجَحُدونونَن ، َفأ َشد攐擰 م مِمۡنُهۡم ق قُقو攐擠ٗة     ۖ و وَوَكانانُنواوااْ �ي �ي �ييََٰ

َ
َخَلَقُهۡم ه هُهَو أ أأ

ۡنَيا﴾ ]فصلت: 1٥-1٦[، أي: 搐撠 أيام ق摀扰ئل، إشارًة  攐擰َحَيٰوةِ ٱلد ٱلد ٱلد ٱلدد
ۡ
ِخۡزِي ف ففِى ٱلى ٱلى ٱلى ٱلل

ۡ
ُِِنِذيقيقَقُهۡم ع عَعَذابابَب ٱل ٱل ٱلل

ّ
ِ
ّ
ِحَساتاتٖت ل لل

攐擠
ن

 :摀撐قوله تعا 搐撠 摐扰وك .撠摠يت摀戠من ا 挰撠غزى الرئي摀摐كهم رغم تبجحهم بالقوة، وذلك هو ا摀扰سهولة إه 摀撐إ
ۡوِدَيِتِهۡم ق قَقالاللُواوااْ ه ههَََٰٰٰذا عا عا ععَارارِرٞض م مم攐擰ۡمِطُرَنا  ا  ا   ۚ ب بَبۡل ه هُهَو م مَما ٱسا ٱسا ٱسا ٱسۡسَتۡعَجۡلُتم بم بم ببِِهۦِۦۦ    ۖ  

َ
ۡوُه ع ععَارارِرٗضا ما ما مم攐擰ۡسَتۡقِبَل أ

َ
﴿َفَلم攐擠ا را را رَرأ

 搐撠 ة يعيشون撠挐وع غف拀摐 شارة هنا لعاٍد أيًضا، وهم摀扐حقاف: 24[، وا摀戰لِيميمٞم﴾ ]ا
َ
ِريحيحٞح ف فِفيهيهَها عا عا عَعَذابابٌب أ أأ

وديان كث撠挐ة، فاْسُتعِملت »أودية« وهي 拀摐ع قلة، إشارًة إ摀撐 أن攐擠 مساكنهم غدت قليلة با摀摐قارنة مع 
مت أوديتهم. 攐擠وت التي أطبقت عليهم وقز摀摐مة ا摐扰ضخامة غ

ِتيهيهِهۡم ُرُسُلُهم 
ۡ
ن攐擠ُهۥُۥۥ ك كَكانانَنت تت تت تت攐擠أ

َ
أّما 拀摐ع الكثرة فيدّل ع摀撐 ما فوق الع捀挐ة وقد ورد 搐撠 ا摀戠ية: ﴿ذََِٰٰٰلَك ب ببِأ

بََشٞر ي يَيۡهُدونونَنَنا ا  َفَكَفُرواوااْ و وَوَتَول攐擠واوااْ     ۖ و وو攐擠ٱسٱسۡسَتۡغَني ٱ摀摀ي ٱ摀摀ي ٱ摀摀ي ٱ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ُُ     ۚ و وَوٱ摀摀ٱ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ُُ غ غَغِني攐擀 ح حَحِميديدٞد﴾ ]التغابن: 
َ
َبيِِِّّنََِٰٰٰت ف فَفَقالاللُٓواْ أ أأ

ۡ
بِٱلٱلل

ُتُهۡم دَداحِحَضٌة عِعندَد  攐擠ُهۥۥ حُحج
َ
ِذينَن يُيَحٓاج攐擰ونَن ففِى ٱ摀摀ى ٱ摀摀ى ٱ攐擠摀摀摀摀ِِ ِمۢن بَبۡعِد مَما ٱسا ٱسا ٱسۡسُتِجيبَب لل

攐擠
َوٱلل

َرّبِِِهۡم وَوَعَلۡيِهۡم غَغَضٞب وَولَُهۡم عَعَذابٞب شَشِديدٌد

َقامُموااْ ٱلت ٱلت ٱلتت攐擠ۡوَرىَٰة
َ
ن攐擠ُهۡم أأ

َ
َولَۡو أأ

ۡرُجِلِهم
َ
ۡحِت أأ

َ
َكُلوااْ ِمن فن فَفۡوِقِهۡم وَوِمن تن تت

َ
أ
َ
نزِزَل إإِلَۡيِهم مم ممِِّن رن رر攐擠ّبِِِهۡم لل

ُ
ِإنجِجيلَل وَوَمآ أأ

ۡ
َوٱلل

ُقۡل 
ۡرُجِلُكۡم

َ
ۡحِت أأ

َ
ۡو ِمن تن تت

َ
ن ين يَيۡبَعَث عَعَلۡيُكۡم عَعَذابٗبا  مِِّن فن فَفۡوِقُكۡم أأ

َ
ُهَو ٱل ٱلۡلَقادِدُر ععَلَى最攰 أأ

 ُُ攐擠摀摀摀摀ى ٱ摀摀ى ٱ摀摀تَى ٱ
َ
ِذينَن مِمن قن قَقۡبِلِهۡم فَفأ

攐擠
َقۡد مَمَكَر ٱل ٱلل

ا يا ييَۡشُعُرونَن
َ
َتىُٰهُم ٱل ٱلۡلَعَذابُب مِمۡن حَحۡيُث لل

َ
ۡقُف ِمن فن فَفۡوِقِهۡم وَوأ 攐擠عَعَلۡيِهُم ٱلس ٱلس ٱلسس 攐擠ُبۡنيََٰٰنُهم مم ممَِِّن ٱل ٱلۡلَقَواعِعِد فَفَخر
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ِذينَن ءَءامَمُنوااْ وَوَعِمُلوااْ 
攐擠
ِإن攐擠 ٱل ٱلل

ا
ً
ُنُزل ٱلۡلِفۡرَدۡوِس  ٱل  للَُهۡم جَجن攐擠ُٰٰت  كَكانَنۡت  ٱلصٱلصص攐擠ِٰٰلحَِٰٰت 

ۡعَتۡدَنا جا جَجَهن攐擠َم للِۡلَكِٰٰفِرينَن 
َ
ۡولَِيٓاَء   ۚ إِإن攐擠آ أأ

َ
ن ين يَيت攐擠ِخُذوااْ عِعَبادِدي مي مِمن دن دُدوننِٓى أأ

َ
ِذينَن كَكَفُرٓواْ أأ

攐擠
َفَحِسَب ٱل ٱلل

َ
أ

ا

ل
ز

 ِِ攐ِ擠攐擠摀摀摀摀 ِْذينَن ءَءامَمُنوااْ ٱس ٱسۡسَتِجيبُبواا
攐擠
ي攐擰َها ٱلا ٱلا ٱلل

َ
ي最攰最攰أ

إإِلَۡيِه  ن攐擠ُهۥُٓۥٓٓ 
َ
ٱللَۡمۡرِء وَوَقۡلِبِهۦ وۦ وَوأ بَبۡيَن  ن攐擠 ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ََ يَيُحولُل 

َ
وَوٱعۡعَلُمٓواْ أأ للَِما يا يُيۡحِييكُكۡم   ۖ  إِإَذا دا دَدعَاكُكۡم  َولِلرر攐擠ُسولِل 

ۡحَشُرونَن
ُ
ت

ِبيهِه
َ
مِِِّهۦ وۦ وَوأ

ُ
َوأ ِخيهِه 

َ
َيۡوَم يَيِفر攐擰 ٱللَۡمۡرُء مِمۡن أأ

ٞن يُيۡغِنيهِه
ۡ
َوصَِٰٰحَبِتِهۦ وۦ وَوَبِنيهِه لِلُكّلِِ ٱم ٱمۡمِري敐敠 مي敐敠 مي敐敠 ممِِّۡنُهۡم يَيۡوَمِئٖذ شَشأ
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 搐撠 摐扰قوامهم. وك摀戰 كثرة الرسل كثَرَة الفرص التي أتيحت 摀撐شارُة إ摀扐٦[، أي: ُرُسل ِكَثار، فتفيد ا
  攐擠م مُموتوتُتواوااْ ث ثُثم ُُ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ٱ 摀摀ٱ 摀摀لُوفوفٌف ح حَحَذَر ٱل ٱل ٱللَۡمۡوِت ف فَفَقالالَل ل للَُهُم ٱ

ُ
ِذينينَن خ خَخَرُجواوااْ م مِمن دن دن دِديََٰٰٰرِِهۡم و وَوُهۡم أ

攐擠
لَۡم ت تَتَر إ إإِلَى ٱلى ٱلى ٱلى ٱلل

َ
ا摀戠ية: ﴿أ

ا يا يا ييَۡشُكُرونونَن﴾ ]البقرة: 243[، 
َ
ۡكَثَر ٱلن ٱلن ٱلن ٱلنن攐擠اساسِس ل لل

َ
ُذو فو فو فَفۡضٍل ع ععَلَى ٱلنى ٱلنى ٱلنى ٱلنى ٱلنن攐擠اساسِس و وَولََِٰٰٰكن攐擠 أ أأ

َ
ۡحيََُٰٰٰهۡم     ۚ إ إِإن攐擠 ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐َ擠攐擠摀摀摀摀ََ ل لل

َ
أ

أي: ألوف كث撠挐ة، فالذين يذلون ا摀拐ق من ا摀戰لوف ا摀摐ؤلفة من ا摀拀بناء ُيمثلون ُكْفران ا摀扐نسان لفضل 
 ٖٖ
ّ
摠渠ِبَيٓاَء ب ببَِغۡيِر ح حَحّقٖ

َ
أ
ۡ
ربه. وك搐撠 摐扰 ا摀戠ية: ﴿َفِبَما نا نا نَنۡقِضِهم مم مم ممِِِّّيثيثثَََٰٰٰقُهۡم و وَوُكۡفرِِهم �يم �يم �يم �ييََِٰٰٰت ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐ِ擠攐擠摀摀摀摀ِِ و وَوَقۡتِلِهُم ٱلٱلل

ا﴾ ]النساء: 1٥٥[، 
ٗ
ا قا قا قَقِليليلل

攐擠
ۢۢ     ۚ ب بَبۡل ط طَطَبَع ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ُُ ع عَعَلۡيَها با با بِبُكۡفرِِهۡم ف فَفَلا يا يا يُيۡؤِمُنونونَن إ إإِل َوَقۡولِِهۡم ق قُقُلوبوبُبَنا غا غا غُغۡلُفُۢ

أي: أنبياء ِكَثار، و搐撠 ذكر كثر抠摰م إبراز للجرائم ا摀摐تتابعة التي ارُتِكبت 搐撠 حقهم. ومن ا摀戰مثلة أيًضا 
ا يا يا يَيۡعَلُمونونَن﴾ 

َ
ِذينينَن ل لل

攐擠
ۡهَوٓاءٓاءٓاءَء ٱل ٱل ٱلل

َ
ا تا تا تَتت攐擠ِبۡع أ

َ
ۡمِر ف فَفٱتٱتت攐擠ِبۡعَها وا وا وَول

َ
أ
ۡ
قوله تعا摀撐: ﴿ُثم攐擠 ج جَجَعۡلنَََٰٰٰك ع ععَلَٰى ش شَشِريعيعَعٖة م ممَِِِّّن ٱل ٱل ٱلل

]ا摀拀اثية: 18[، أي: أهواء تفوق ا捐挐摀拐، و搐撠 ذلك تأكيد لعدم جدوى 摐拀املة ا摀拀هلة 搐撠 أهوائهم التي 
يسعى ا摀摐رء لتخليصهم منها.

 摠撠كتابه الرائع »معا 搐撠 الدكتور فاضل صالح السامرائي 捐挐عا摀摐العراقي ا ُ摀摐هذا وقد تناول العا
.摐扰抠摰آيا 撠挐البقاعي عند تفس 摐扰نه攐擠بي 摐扰ة، ك撠挐بأمثلة كث 摐扰ل عليه攐擠َعي القلة والكثرة ومث拀摐 »العربية 搐撠 بنية摀戰ا

معا摠撠 ا摀摐فردات العربية وأصلها ا摀扰شتقاقي
ا摀戰مر الّسابع الذي ُيؤخذ ع摀撐 ال拀摐抠挐ات الّسابقة هو شّدُة اعت摐扰دها ع摀撐 ا摀摐عاجم العربية ا摀扐نكليزية 
 攐擠أن 攐擰ق摀拐قدس«. وا摀摐ا مصطلحات »الكتاب ا摀摰摐扰ات، بْل واستع拀摐ا سبقها من تر攐擠摐摐 وكثرُة اقتباسها
استيعاب ا摀摐راد من كلمة قرآنية يعتمد كث撠挐ا ع摀撐 معرفة ا摀戰صل ا摀扰شتقاقي وا摀摐عنى اللغوي، سواٌء 
في摐扰 يتعلق با摀戠يات ع摀撐 ِحَدة، أو ب摐扰 ينج摀撠 تدر撠拀ًيا من مقاصد الّسور ا摀摐ختلفة التي َتِرد فيها الكلمة. 
وسوف ُنْسهب هنا - ِخ摀扰ًفا 摀摐ذهبنا 搐撠 ا摀戰مور ا摀摐تقدمة - ابتغاَء تبي撠摠 ا摀摐سألة، ضارب摀摰 撠摠ا َع捀挐ة أمثلٍة 

ح ما أضاعته ال拀摐抠挐ات السابقة من جوهر معا摠撠 الكل摐扰ت القرآنية. 攐攀ُتوض
ا ما ما مِمۡنَها ا   (١)

َ
َجن攐擠َة و وَوُكل

ۡ
نتنتَت و وَوَزۡوُجَك ٱلٱلل

َ
 كلمة »ا摀拀ن攐擠ة« ك搐撠 摐扰 ا摀戠ية: ﴿َوُقۡلَنا يا يا يي最攰ـ最攰ـ最攰ــَٔادادَدُم ٱس ٱس ٱسۡسُكۡن أ أأ

َجَرَة ف فَفَتُكونونَنا ما ما مِمَن ٱلظ ٱلظ ٱلظ ٱلظظ攐ٰ擠攐擠ِٰٰلِمينينَن﴾ ]البقرة: 3٥[، وأصل  攐擠ٱلش ٱلشش ٱلش  ٱلش  تَتۡقَرَبا ها ها ههََِٰٰٰذهِ  ا تا تا 
َ
َرَغًدا حا حا حَحۡيُث ش شِشۡئُتَما وا وا وَول
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ا الكلمة  攐擠ها ضوَء الشمس. فأم攐擰َُْجب ظل撠拐 :أي ، 攐擰ديقُة الكثيفة الّشجر التي ُتـِجن摀拐معنى »َجّنة« ا
ا摀扐نكليزية garden التي استعملها ا拀摐抠挐摀摐ون كّلهم واسُتْعملت 搐撠 تر拀摐ات »الكتاب ا摀摐قدس«، فإ摠摰ا 
تعني حديقًة من نباتاٍت نادًرا ما يبلغ طو摀摰ا فوق مستوى الصدر إ摀扰 إذا كانت ُمْهملة غ撠挐 ُمعتًنى 

技摰ا، فهي 摀扰 تؤدي إًذا حق攐擠 ا摀摐عنى القرآ摠撠 لكلمة ا摀拀ّنة.
(٢)  摀撐ت إ拀摐ل للضيف من القرى عند أّول نزوله( قد ُتر 攐擠ومعناها ما ُيعج( »摀扰كلمة »ُنُز 

hospitality )ومعناها   摀撐قتصار ع摀扰بدية( أو با摀戰وتعني: الضيافة ا( everlasting hospitality

الضيافة( أو reward )بمعنى الثواب( أو gift of welcome )وتفيد: هدية ترحيب(، لكن攐擠 معنى 
ِذينينَن ء ءَءامامَمُنواوااْ و وَوَعِمُلواوااْ  

攐擠
الكلمة أدّق من ذلك وأجّل، سواًء أريد 技摰ا معناها ا摀拐قيقي ك搐撠 摐扰: ﴿ِإن攐擠 ٱل ٱل ٱلل

 :搐撠 摐扰هكم ك攐擠ا الت技摰 ا﴾ ]الكهف: 107[، أو أريد
ً
ُنُزل ٱلۡلِفۡرَدۡوِس  ٱل  ٱل  للَُهۡم ج جَجن攐ٰ擠攐擠ُٰٰت  ل  كَكانانَنۡت  ٱلصٱلصٱلصص攐ٰ擠攐擠ِٰٰلحََِٰٰٰت ك 

ِٰٰفِرينينَن  ۡعَتۡدَنا جا جا جَجَهن攐擠َم ل للِۡلكََٰ
َ
ۡولَِيٓاَء     ۚ إ إِإن攐擠آ أ أأ

َ
ن ين ين يَيت攐擠ِخُذواوااْ ع عِعَبادادِدي مي مي مِمن دن دن دُدونوننِٓى أ أأ

َ
ِذينينَن ك كَكَفُرٓواْ أ أأ

攐擠
َفَحِسَب ٱل ٱل ٱلل

َ
﴿أ

م للضيف من ُمَقب摀扰攐攀ٍت قبل ُحُضور  攐擠ما ُيقد 撠摠يت摀戠كل من ا 搐撠 »ُزل攐擰ا﴾ ]الكهف: 102[. فُيفيد »الن
ٗ
ُنُزل

ُيْعِجز الوصَف وا摀拠يال، وَجْهل ا摀扐نسان بُكنهه أكثر  الوجبة الرئيسية، إشارًة إ摀撐 أّن ما سيعقبها 
من علمه به. و撠拀در بالذكر أيًضا أّن كلمة »جهنم« 搐撠 ا摀戠ية ا摀戠ِخرة، والتي ُتقابل كلمة »ا摀拀ن攐擠ة«، 
 摀撐جم إذ َتْرَجم »جهنم« إ抠挐摀摐ا 摐扰ع بينه拀摐 جّهم والُعُبوس، وقد攐擠أصل معناها الْقعر الـَمُهول أو الت

glowering hell abyss )أي: الن攐擠اُر سحيقُة الغور، شديدُة الُعُبوس(.

 إن攐擠 كلمة »ا摀摐رء« 搐撠 القرآن ليست 摐拀رد مقابٍل لكلمة ا摀摐رأة، بل تتضمن معنى ا摀摐كانة  (٣)
 ِِ攐ِ擠攐ِ擠攐擠摀摀摀摀 摀摀 ِْذينينَن ء ءَءامامَمُنواوااْ ٱس ٱس ٱسۡسَتِجيبيبُبواواا

攐擠
ي攐擰َها ٱلا ٱلا ٱلا ٱلل

َ
والفتوة والرجولة، وهو معًنى جوهري لفهم آيات مثل: ﴿ي最攰最攰最攰أ

إإِلَۡيِه  إ  ن攐擠ُهۥُٓۥُٓۥٓٓ 
َ
ٱلٱللَۡمۡرِء و وَوَقۡلِبِهۦ وۦ وۦ وَوأ بَبۡيَن  ن攐擠 ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐َ擠攐擠摀摀摀摀ََ ي يَيُحولولُل ب 

َ
أ أأ و وَوٱعٱعۡعَلُمٓواْ  للَِما يا يا يُيۡحِييكيكُكۡم     ۖ  ل  إِإَذا دا دا دَدعَاكاكُكۡم  إ  َولِلرلرر攐擠ُسولولِل 

جال – فض摀扰 عن غ撠挐هم – 摀摐 َيُعد َيَسُعهم ا摀扐حجام  攐攀الر 攐擠أشد 攐擠نفال: 24[، أي: إن摀戰ۡحَشُرونونَن﴾ ]ا
ُ
ت

عن داعي النف撠挐، بل عليهم ا摀扰ستجابة له قبل فوات ا摀戰وان بأن 撠拐اَل بينهم وب撠摠 ا摀扰ستجابة عقوبًة 
ِبيهيهِه ، 

َ
مِِِِّّهۦ وۦ وۦ وَوأ

ُ
ِخيهيهِه ، َوأ

َ
摀摰م 摀扐حجامهم. وكذلك 搐撠 ا摀戠يات عن يوم القيامة: ﴿َيۡوَم ي يَيِفر攐擰 ٱلٱللَۡمۡرُء م مِمۡن أ أأ

ٞن ي يُيۡغِنيهيهِه﴾ ]عبس: 34-37[، أي: أن攐擠ه يوٌم فظيع 
ۡ
ِِ ٱم ٱم ٱمۡمِري敐敠 مي敐敠 مي敐敠 مي敐敠 ممِِِّّۡنُهۡم ي يَيۡوَمِئٖذ ش شَشأ

ّ
َوصََِٰٰٰحَبِتِهۦ وۦ وۦ وَوَبِنيهيهِه ، ل لِلُكّلِ

 攐擠مُموتُتوااْ ثُثم ُُ攐擠摀摀摀摀ٱ 摀摀لُوفٌف حَحَذَر ٱل ٱللَۡمۡوِت فَفَقالَل للَُهُم ٱ
ُ
ِذينَن خَخَرُجوااْ مِمن دن دِديَٰٰرِِهۡم وَوُهۡم أ

攐擠
لَۡم تَتَر إإِلَى ٱلى ٱلى ٱلل

َ
أ

ا يا ييَۡشُكُرونَن
َ
ۡكَثَر ٱلن ٱلن ٱلنن攐擠اسِس لل

َ
ُذو فو فَفۡضٍل ععَلَى ٱلنى ٱلنى ٱلنى ٱلنن攐擠اسِس وَولَِٰٰكن攐擠 أأ

َ
ۡحيَُٰٰهۡم   ۚ إِإن攐擠 ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ََ لل

َ
أ

摠渠ِبَيٓاَء ببَِغۡيِر حَحّقٖٖ 
َ
أ
ۡ
َفِبَما نا نَنۡقِضِهم مم ممِِّيثثََٰٰقُهۡم وَوُكۡفرِِهم �يم �يم �ييَِٰٰت ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ِِ وَوَقۡتِلِهُم ٱلل
ا
ٗ
ا قا قَقِليلل

攐擠
َوَقۡولِِهۡم قُقُلوبُبَنا غا غُغۡلُفۢۢ   ۚ بَبۡل طَطَبَع ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ُُ عَعَلۡيَها با بِبُكۡفرِِهۡم فَفَلا يا يُيۡؤِمُنونَن إإِل

ا يا يَيۡعَلُمونَن
َ
ِذينَن لل

攐擠
ۡهَوٓاءٓاءَء ٱل ٱلل

َ
ا تا تَتت攐擠ِبۡع أ

َ
ۡمِر فَفٱتت攐擠ِبۡعَها وا وَول

َ
أ
ۡ
ُثم攐擠 جَجَعۡلنََٰٰك ععَلَٰى شَشِريعَعٖة ممَِِّن ٱل ٱلل

ا ما مِمۡنَها  
َ
َجن攐擠َة وَوُكل

ۡ
نتَت وَوَزۡوُجَك ٱلل

َ
َوُقۡلَنا يا يي最攰ـ最攰ــَٔادَدُم ٱس ٱسۡسُكۡن أأ

َجَرَة فَفَتُكونَنا ما مِمَن ٱلظ ٱلظ ٱلظظ攐擠ِٰٰلِمينَن 攐擠ٱلش ٱلش ٱلشش تَتۡقَرَبا ها ههَِٰٰذهِ  ا تا 
َ
َرَغًدا حا حَحۡيُث شِشۡئُتَما وا وَول
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ِذينَن 
攐擠
ِر ٱل ٱلل نذِذِر ٱلن ٱلن ٱلنن攐擠اسَس وَوَبشِِّ

َ
ۡن أأ

َ
إإِلَٰى رَرُجٖل ممِِّۡنُهۡم أأ ۡوَحۡيَنآ 

َ
ۡن أأ

َ
َكانَن للِلنن攐擠اسِس عَعَجًبا أا أأ

َ
أ

ن攐擠 للَُهۡم َقَدَم صِصۡدٍق عِعندَد رَرّبِِِهۡم
َ
َءامَمُنٓواْ أأ

ِكٖر 攐擠د攐擰ۡرَنا ٱلا ٱلا ٱلۡلُقۡرَءانَن للِلذذِِّۡكِر فَفَهۡل مِمن  م 攐擠َوَلَقۡد ييَس

ِكٖر 攐擠د攐擰َفَهۡل مِمن  م

َتۡبِصَرٗة وَوِذۡكَرٰى  摠渠بَبۡتَنا فا فِفيهَها ما مِمن كن كُكّلِِ زَزۡو� ب� بَبِهيجٖج 
َ
ۡلَقۡيَنا فا فِفيهَها را رَروَِٰٰسَي وَوأ

َ
挐渐ضَض مَمَدۡدنََٰٰها وا وَوأ

َ
أ
ۡ
َوٱلل

ِلُكّلِِ عَعۡبٖد م攐擰ِنيبٖب

ا  
َ
َول

ا يا يُيۡحَمۡل مِمۡنُه شَشۡيٞء وَولَۡو كَكانَن ذَذا  ُقۡربَى最攰   ۗ إِإن攐擠َما  
َ
ۡخَرٰى   ۚ وَو扐攀ن ت扐攀ن ت扐攀ن تَتۡدُع مُمۡثَقَلٌة إإِلَٰى حِحۡمِلَها لا لل

ُ
َتِزُر وَوازِزَرةٞ وِوۡزَر أأ

 ِِ攐擠摀摀摀摀ى ٱ摀摀ى ٱ摀摀للَى ٱ扐攀ٰى للَِنۡفِسِهۦ  ۦ   ۚ وَو攐擠َما يا يَيَتَزك攐擠ٰى فَفِإن攐擠َلٰوَة   ۚ وَوَمن  َتَزك 攐擠َقامُموااْ ٱلص ٱلص ٱلصص
َ
ِذينَن يَيۡخَشۡوَن رَرب攐擠ُهم بم ببِٱلۡلَغۡيِب وَوأ

攐擠
ُتنذِذُر ٱل ٱلل
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جل ا摀拀سور، إ摀扰 صاِحَب شأٍن عند ا�. 攐擠ى الر攐擠َيْثُبت فيه حت 摀扰 ،َمُهول
َكر فحسب،  (٤) 攐擠القرآن بمعنى مقابل الذ 搐撠 ُتستعمل 摀扰 كلمة »امرأة«؛ فهي 搐撠 وكذلك القول 

 撠摠ب 攐攀نسجام التام摀扰لكلمة الزوجة، فالزوجة ُتستعمل عند وجود التوافق وا 摀扰بل تستعمل كذلك ُمقاب
َجن攐擠ِة  

ۡ
ۡصحَََٰٰٰب ٱل ٱل ٱلل

َ
ين والفكر، ورزقه摐扰 با摀戰و摀扰د، ك搐撠 摐扰 قوله تعا摀撐: ﴿ِإن攐擠 أ أأ 攐攀الد 搐撠 摐扰واتفاقه ،撠摠الزوج

َرآِئِك م مُمت攐擠ِكـِــُٔونونَن﴾ ]يس: ٥٥-٥٦[، 
َ
أ
ۡ
ۡزوََُٰٰٰجُهۡم ف ففِى ظى ظى ظِظلٍََٰٰٰل ع ععَلَى ٱلى ٱلى ٱلى ٱلل

َ
َيۡوَم ف ففِى شى شى شُشُغٖل ف ففََِٰٰٰكُهونونَن ، ُهۡم َوأ

ۡ
ٱلٱلل

أما كلمة »امرأة« فُتش撠挐 إ摀撐 وجود شقاق ب撠摠 الزوج撠摠 بسبب ا摀摐عتقد أو الو摀扰ء أو ا摀戰خ摀扰ق أو عدم 
َت ف فِفۡرَعۡوَن إ إِإۡذ ق قَقالالَلۡت ر رَربِِِّّ ٱب ٱب ٱبۡبِن ل للِى ى  

َ
ِذينينَن ء ءَءامامَمُنواوااْ ٱمٱمۡمَرأ

攐擠
ا لا لا للِِِّّل

ٗ
ا摀扐نجاب، ك搐撠 摐扰 ا摀戠ية: ﴿َوَضَرَب ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ُُ م مَمَثل

ِِِني مي مي مِمَن ٱل ٱل ٱلۡلَقۡوِم ٱلظ ٱلظ ٱلظ ٱلظظ攐ٰ擠攐擠ِٰٰلِمينينَن﴾ ]التحريم: 11[، 
ّ
ّجِ
َ
ِِِني مي مي مِمن فن فن فِفۡرَعۡوَن و وَوَعَملِِهۦ وۦ وۦ وَون

ّ
ّجِ
َ
َجن攐擠ِة و وَون

ۡ
ِعندندَدَك ب بَبۡيٗتا فا فا ففِى ٱلى ٱلى ٱلى ٱلل

لها. 攐擠ا دعاءها وكم摀摰 هي اّتبعت دينه، ولقد أجاب ا� 摀扰هي أنجبت له و 摀扰ف
د ُم捠撠ِّ الفصول ا摀戰ربعة ك摐扰 هي 搐撠 العربية ا摀拐ديثة،  (٥) 攐擠ُتفيد ُمـجر 摀扰 القرآن 搐撠 »نة 攐擠الس« 

نة الرديئة أو الشاّقة أو القاحلة، ك搐撠 摐扰 ا摀戠ية التي تصف بعض أهل  攐擠ا بالس摀摰摐扰استع 攐擠ولكن اْخُتص
 ُُ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ٱ摀摀َر     ۗ و وَوٱ攐擠ن ين ين يُيَعم

َ
ۡلَف َسَنٖة و وَوَما ها ها هُهَو ب ببُِمَزۡحزِِحِهۦ مۦ مۦ مِمَن ٱل ٱل ٱلۡلَعَذابابِب أ أأ

َ
َحُدُهۡم ل للَۡو ي يُيَعم攐擠ُر أ أأ

َ
الكتاب: ﴿َيَود攐擰 أ أأ

َبِصيريرُرُۢۢۢ ب ببَِما يا يا يَيۡعَمُلونونَن﴾ ]البقرة: 9٦[، أي: ألف سنة عصيبة، إشارة إ摀撐 ِحرصهم ع摀撐 أي攐擠ِة حياٍة ولو 
أد攐擠اهم ذلك ِلقْذف أنفسهم 搐撠 الشقاء الّتاّم 搐撠 سبيل حياٍة ليس فيها أدنى التفاتة إ摀撐 ا摀拐ياة ا摀戰بدية، أو 
ا ا  

攐擠
ٗبا فا فا فَفَما حا حا حَحَصدتدتت攐擰ۡم ف فَفَذُروهوهُه ف ففِى سى سى سُس摠渠ب摠渠بُبلِِهٓۦ إ إإِل

َ
搐撠 تأويل يوسف لرؤيا ا摀摐لك: ﴿َقالالَل ت تَتۡزَرُعونونَن س سَسۡبَع ِسنِينينَن د دَدأ

َنة هو الَعام، وُيطلق  攐擠ة. وُمقابل الس攐擠ُكُلونونَن﴾ ]يوسف: 47[، أي: سبع سنوات شاق
ۡ
ا ما ما ممِِِّّم攐擠ا تا تا تَتأ

ٗ
َقِليليلل

تِى مى مى مِمۢن ب بَبۡعِد ذ ذذََِٰٰٰلَك عَامامٞم ف فِفيهيهِه ي يُيَغاثاثُث 
ۡ
خاء، ك摐扰 ورد 搐撠 خاتة تأويل الرؤيا: ﴿ُثم攐擠 ي يَيأ 攐擠َسَنة الر 摀撐العام ع

إإِلَٰى ق قَقۡوِمِهۦ ۦ   ۡرَسۡلَنا نا نا نُنوحوحًحا إا إا 
َ
ٱلنٱلنٱلنن攐擠اساسُس و وَوِفيهيهِه ي يَيۡعِصُرونونَن﴾ ]يوسف: 49[، وك搐撠 摐扰 قوله تعا摀撐: ﴿َوَلَقۡد أ أأ

وفوفَفانانُن و وَوُهۡم ظ ظظََِٰٰٰلُمونونَن﴾ ]العنكبوت: 14[،  攐擰َخَذُهُم ٱلط ٱلط ٱلط ٱلطط
َ
ا خا خا خَخۡمِسينينَن عَامامٗما ف فَفأ

攐擠
ۡلَف َسَنٍة إ إإِل

َ
َفَلِبَث ف فِفيهيهِهۡم أ أأ

فا摀戰عوام ا摀拠مسون ا摀戰خ撠挐ة هي ا摀拐ياة السعيدة الطيبة التي عاشها 搐撠 آخر عمره َبْعدما ُأْهِلَك ِشاُر 
قومه بالط攐擰وفان.
(٦)  搐撠 أمل من حيث اشتقاقها اللغوي »َقَدَم ِصْدٍق« التي وردت攐擠ة بالت攐擠ِري摀拐مثلة ا摀戰ومن ا 
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ِذينينَن  
攐擠
ِر ٱل ٱل ٱلل نذنذِذِر ٱلن ٱلن ٱلن ٱلنن攐擠اساسَس و وَوَبشِِِّّ

َ
ۡن أ أأ

َ
إ إإِلَٰى ر رَرُجٖل م ممِِِّّۡنُهۡم أ أأ ۡوَحۡيَنآ 

َ
ۡن أ أأ

َ
َكانانَن ل للِلنلنن攐擠اساسِس ع عَعَجًبا أا أا أأ

َ
قوله تعا摀撐: ﴿أ

ن攐擠 ل للَُهۡم َقَدَم ص صِصۡدٍق ع عِعندندَد ر رَربِِِِّّهۡم﴾ ]يونس: 2[، أي: مقاًما َعَلي攐撰ا 摐拠َلًصا سَعوا إليه بأقدامهم 
َ
َءامامَمُنٓواْ أ أأ

 撠摠ن ذو َقَدٍم عالية«، مع تضم摀扰م: »ف摀摰قو 搐撠 摐扰قام ك摀摐نفسهم. فالَقَدُم مستعملة هنا بمعنى ا摀戰 ُموه 攐擠وقد
معنى وصو摀摰م إ摀撐 ذلك ا摀摐قام سعًيا با摀戰قدام؛ ليكون 搐撠 ذلك حث擀攐 للّناس ع摀撐 اغتنام ُفرصة الِبشارة 

عي إ摀撐 مقاما抠摰م ا摀戰بدية. 攐擠ومبادرة الس
 غالًبا ما يكشف ا摀扰شتقاق وا摀扰ستع摐扰ل اللغوي لكلمة معينة عن معاٍن 摀摰ا 摀扰 تنفك عنها،  (٧)

ِكٖر﴾ ]القمر: 32[،  攐擠د攐擰ۡرَنا ٱلا ٱلا ٱلا ٱلۡلُقۡرَءانانَن ل للِلذلذذِِِّّۡكِر ف فَفَهۡل م مِمن ن  م 攐擠سورة القمر: ﴿َوَلَقۡد ي ييَس 搐撠 تكررة摀摐ية ا摀戠مثل ا
 技挐ع摀摐د وْقع السؤال ا攐攀ياته؟ فكون القرآن ُميًسا للذكر ُيؤك摀戠 أي: هل ِمن ُمّتعٍظ به خاشع له ُمتذّكٍر
ِكٖر﴾ ]القمر: 32[، ورغم أن攐擠 َحْشد الكل摐扰ت أمر مذور، فإن攐擠 الـُمَناط  攐擠د攐擰َفَهۡل م مِمن ن  م﴿ :撠挐خ摀戰ا
بال拀摐抠挐ة ا摀拀يدة هو إصابة ا摀摐عنى، فإِن اْحِتيَج 摀扐يفاء حق攐攀 ا摀摐عنى إضافُة كل摐扰ٍت ولو بلغت سطًرا أو 
اثن撠摠، فتلك الكل摐扰ت هي ال拀摐抠挐ة الدقيقة. إن攐擠 ا撠拀摀扐از ُقّوة، والبياُن أقوى منه، وقد يضطر ا抠挐摀摐جم 

أحياًنا إ摀撐 تر拀摐ِة كلمٍة بعبارة كاملة ك搐撠 摐扰 هذه ا摀戰مثلة الث摀扰ث ا摀戰خ撠挐ة.
(٨)  撠摠اصة من ب摀拠عناية ا� ومبته ا 攐擰نابة، وهو مل摀扐ا 撠挐نيب« تعني العبد كث摀摐كلمة »ا 

 :撠摠يت摀戠ا 搐撠 摐扰اء، ك 攐擠نابة للقر摀扐وردت؛ ليتضح سبيل ا 摐扰ت هذه الكلمة بعبارٍة، حيث拀摐اس، وقد ُتر攐擠الن
ِِ ز زَزۡو� ب� ب� بَبِهيجيجٖج ، َتۡبِصَرٗة و وَوِذۡكَرٰى 

ّ
摠渠ب摠渠بَبۡتَنا فا فا فِفيهيهَها ما ما مِمن كن كن كُكّلِ

َ
ۡلَقۡيَنا فا فا فِفيهيهَها را را رَروََِٰٰٰسَي و وَوأ

َ
挐渐ض挐渐ضَض م مَمَدۡدنَََٰٰٰها وا وا وَوأ

َ
أ
ۡ
﴿َوٱلٱلل

:摀撐ت »منيب« إ拀摐抠挐ِنيبيبٖب﴾ ]ق: 7-8[، ف攐擰ع عَعۡبٖد م ِِ
ّ
ِلُكّلِ

every servant who turns to his Lord in sincerity and love

أي: كل攐擰 عْبد يرجع إ摀撐 رّبه بصدق ومّبة من كّل زّلة وهفوة. وُيْعَلم ِمن ذلك ا摀摐عنى أن攐擠 صاحب 
ذلك القلب هو أكثر الّناس انتفاًعا بالذكرى.

ا ا   (٩)
َ
 فعل »َتزك攐擠ى« ع摀撐 وزن »َتفع攐擠ل« بمعنى اجتهد وثابر حتى َزَكا، ك搐撠 摐扰 ا摀戠ية: ﴿َول

ا يا يا يُيۡحَمۡل م مِمۡنُه ش شَشۡيٞء و وَولَۡو ك كَكانانَن ذ ذَذا ا  ُقۡربَى最攰     ۗ إ إِإن攐擠َما ا  
َ
ۡخَرٰى     ۚ و وَو扐攀ن ت扐攀ن ت扐攀ن ت扐攀ن تَتۡدُع م مُمۡثَقَلٌة إ إإِلَٰى ح حِحۡمِلَها لا لا لل

ُ
َتِزُر و وَوازازِزَرةٞ و وِوۡزَر أ أأ

 ِِ攐ِ擠攐擠摀摀摀摀ى ٱ摀摀ى ٱ摀摀ى ٱ摀摀للَى ٱ扐攀ل扐攀ٰى ل للَِنۡفِسِهۦ  ۦ  ۦ   ۚ و وَو攐擠َما يا يا يَيَتَزك攐擠ٰى ف فَفِإن攐擠َلٰوَة     ۚ و وَوَمن ن  َتَزك 攐擠َقامامُمواوااْ ٱلص ٱلص ٱلص ٱلصص
َ
ِذينينَن ي يَيۡخَشۡوَن ر رَرب攐擠ُهم بم بم ببِٱلٱلۡلَغۡيِب و وَوأ

攐擠
ُتنذنذِذُر ٱل ٱل ٱلل

َجن攐擠ِة 
ۡ
ۡصحََٰٰب ٱل ٱلل

َ
ِإن攐擠 أأ

َرآِئِك مُمت攐擠ِكــُٔونَن
َ
أ
ۡ
ۡزوَُٰٰجُهۡم ففِى ظى ظِظلٍَٰٰل ععَلَى ٱلى ٱلى ٱلل

َ
ُهۡم َوأ َيۡوَم ففِى شى شُشُغٖل ففَِٰٰكُهونَن 

ۡ
ٱلل

َت فِفۡرَعۡوَن إِإۡذ قَقالَلۡت رَربِِّ ٱب ٱبۡبِن للِى  
َ
ِذينَن ءَءامَمُنوااْ ٱمۡمَرأ

攐擠
ا لا لّلِِل

ٗ
َوَضَرَب ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ُُ مَمَثل

ّجِِِني مي مِمَن ٱل ٱلۡلَقۡوِم ٱلظ ٱلظ ٱلظظ攐擠ِٰٰلِمينَن
َ
ّجِِِني مي مِمن فن فِفۡرَعۡوَن وَوَعَملِِهۦ وۦ وَون

َ
َجن攐擠ِة وَون

ۡ
ِعندَدَك بَبۡيٗتا فا ففِى ٱلى ٱلى ٱلل

ن ين يُيَعم攐擠َر  ۗ 
َ
ۡلَف َسَنٖة وَوَما ها هُهَو ببُِمَزۡحزِِحِهۦ مۦ مِمَن ٱل ٱلۡلَعَذابِب أأ

َ
َحُدُهۡم للَۡو يُيَعم攐擠ُر أأ

َ
َيَود攐擰 أأ

َبِصيرُرۢۢ ببَِما يا يَيۡعَمُلونَن

ا  
攐擠
ٗبا فا فَفَما حا حَحَصدتت攐擰ۡم فَفَذُروهُه ففِى سى سُس摠渠بُبلِِهٓۦ إإِل

َ
َقالَل تَتۡزَرُعونَن سَسۡبَع ِسنِينَن دَدأ

ُكُلونَن
ۡ
ا ما ممِِّم攐擠ا تا تَتأ

ٗ
َقِليلل

تِى مى مِمۢن بَبۡعِد ذَذِٰٰلَك عَامٞم فِفيهِه يُيَغاثُث 
ۡ
ُثم攐擠 يَيأ

إإِلَٰى قَقۡوِمِهۦ   ۡرَسۡلَنا نا نُنوحًحا إا 
َ
َوَلَقۡد أأ ٱلنٱلنن攐擠اسُس وَوِفيهِه يَيۡعِصُرونَن

وفَفانُن وَوُهۡم ظظَِٰٰلُمونَن 攐擰َخَذُهُم ٱلط ٱلط ٱلطط
َ
ا خا خَخۡمِسينَن عَامٗما فَفأ

攐擠
ۡلَف َسَنٍة إإِل

َ
َفَلِبَث فِفيهِهۡم أأ
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:摀撐ى« إ攐擠ت كلمة »تَزك拀摐ُْ抠挐ٱلٱللَۡمِصيريررُُ﴾ ]فاطر: 18[، ف
strives to grow to full purity in faith and deed

أي: يسعى لبلوغ الطهارة الكاملة إي摐扰ًنا وعم摀扰. وا摀戠ية بياٌن لعّلة وجوب ا摀摐ثابرة ع摀撐 التزكية حت攐擠ى نوا摀摰ا.
ۡيَتُهۡم ت تُتۡعِجُبَك  (١٠)

َ
ورة التي 抠拐مل اسمهم فقال: ﴿َو扐攀ذ扐攀ذَذا را را رَرأ 攐擰الس 搐撠 撠摠للمنافق 摀扰ب ا� مث捠挐 

ن攐擠ُهۡم ُخُشٞب م مم攐擰َسن攐擠َدةٞ     ۖ ي يَيۡحَسُبونونَن ك كُكل攐擠 ص صَصۡيَحٍة ع عَعَلۡيِهۡم    ۚ  
َ
ۡجَسامامُمُهۡم     ۖ و وَو扐攀ن ي扐攀ن ي扐攀ن ي扐攀ن يَيُقولوللُواوااْ ت تتَۡسَمۡع ل لِلَقۡولِِهۡم    ۖ  ك كَكأ

َ
أ

:摀撐َدٌة« إ攐擠ت »ُخُشٌب ُمَسن拀摐抠挐نافقون: 4[، ف摀摐ف فَفٱحٱحۡحَذۡرُهۡم﴾ ]ا 攐擰ُهُم ٱل ٱل ٱلۡلَعُدو

a bunch of fair-seeming great planks of wood, worm-rotten inside, left sitting for 
useless against the wall

أي: 摐拀موعُة ألواٍح َخشبيٍة غليظٍة تبدو َحسنًة ظاهًرا وَجوُفها َعِفٌن 摐摐تلٌئ بالّدود؛ ُترِكت ُمْسَندًة 
اء بظهورها َمْظَهر  攐擠ول قد َتصدم القر攐擰ذا الط技摰 بعبارٍة 撠摠َة كلمت拀摐تر 攐擠دار لعدم َجْدواها. إن摀拀ا 摀撐إ
َقِة ا摀摐َتكل攐擠فِة ا摀摐بالِغ 搐撠 تأكيدها، بْيَد أن攐擠 أي攐擠 اختصار للكل摐扰ت لن يفي بحق攐攀 ا摀摐عنى. ولقد  攐擠َنم摀摐ة ا拀摐抠挐ال
 捀挐ربعة ع摀戰صطفوي« ذي ا摀摐عنى، نقطًة ِبنقطة، من كتاب »ا摀摐ذلك ا »摠撠ها 摀撠استخلص الشيخ »ع
د حسن َجَبل« ذي ا摀摐جلدات ا摀戰ربعة:  攐擠ت القرآن الكريم«، وكتاب »مم摐扰كل 搐撠 حقيق攐擠لًدا: »الت摐拀
»ا摀摐عجم ا摀扰شتقاقي ا摀摐ؤصل 摀戰لفاظ القرآن الكريم«، با摀扐ضافة إ摀撐 تفاس撠挐 الز捀挐摐拠ي وابن عاشور 
 撠挐من مضمون ذلك التعب 摠撠عا摀摐هم. فجميع تلك ا撠挐حيان والبقاعي وغ 技撠الّسعود وأ 技撠وأ 挰撠لو摀戰وا
القرآ摠撠، وإن摐扰 تش撠挐 الكلمتان إ摀撐 قوم من أهل البذخ والوجاهة 搐撠 ا摀摐جتمع، 摀扰 إخ摀扰ص عندهم، فارغة 
عقو摀摰م، تعتورهم الشكوك، هم عند ر技摰م كأمثال كْومة من خشب ملًقى عند جدار، 撠拀لسون إليه 
يتحدثون بأذية ا摀戠خرين، شأ摠摰م شأن رجاٍل 搐撠 بعض القرى الريفية 搐撠 ا捀挐摀摐ق، 撠拀لسون 搐撠 زماننا 

إ摀撐 جدار ظليل بعد الظهر، ُيفتون 搐撠 قضايا الوقت.

فائدة الن攐攀قاط السبعة ا摀摐تقدمة
يبدو أن攐擠 فجوات ا摀摐عنى الكب撠挐ة التي َيكثر وجودها 搐撠 ال拀摐抠挐ات الّسابقة قد نشأت عن إغفا摀摰ا 
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 攐擠فردات. إن摀摐ا 摠撠ت وعلم معا摐扰وعلم أصول الكل 撠挐مية من علم الّتفس摀扰س摀扐اثية ا抠挐دبيات ال摀戰ا
معظم ا摀摐ثقف撠摠 اليوم لن ي抠挐ددوا 搐撠 الّتسليم ب摐扰 ذهب إليه »َماْلُكْم گ摀扰ْدِول« 搐撠 كتابه »ا摀摐تميزون« 
ن 摀摐دة ع捀挐ة آ摀扰ف ساعة كفيٌل بإنتاج الن攐擠اجح撠摠 ا摀摐بدع撠摠 من أبطال الرياضة وم摐拀技挐ي  攐擰َمر攐擠الت 攐擠ِمْن أن
ا摀拐اسوب وأقطاب صناعة ال技挐امج. بيد أن攐擠 أكثر ا摀摐ست捀挐ق撠摠 ا摀摐ختص撠摠 بدراسة ا摀扐س摀扰م والقرآن 
摀摐 يستوعبوا أن攐擠 مثل تلك ا摀扰摀戠ف من ساعات الّدراسة والتنقيب وا摀扰جتهاد التي بذ摀摰ا بعُض أكابِر 
عل摐扰ِء ع捐挐هم َقْد أنتجت ُكتًبا جديرة بالقراءة ِمْن ِقَبل القادرين ع摀撐 فهمها! فليكن ُم拀摐抠挐و ا摀摐ستقبِل 

أْفَقه ِمْن أولئكم.

بعض العقبات القائمة 搐撠 طريق تر拀摐ة القرآن وُسبل َحل攐攀ها  
َمْتَها هذه ال拀摐抠挐ُة لبعض العقبات العصي攐擠ات الباقيات 搐撠 طريق  攐擠قدمة، هذه حلول َقد摀摐ذه ا摀摰 ختاًما
تر拀摐ة القرآن إ摀撐 اللغة ا摀扐نكليزية. بعضها قد وّف بالغرض، وبعضها مقبوٌل ليس إ摀扰، وبعضها 
ُمق抠挐حات 搐撠 انتظار حلول أفضل من م拀摐抠挐ي ا摀摐ستقبل. سنختم 技摰ا هذه ا摀摐قالة لُتع撠摠 القّراء 

الـُمدرك撠摠 لتلك العقبات ع摀撐 فهم ُطُرِق التعب撠挐 التي سلكتها هذه ال拀摐抠挐ة.
ر له البقاء، 撠拐مل نفس  攐攀سيبقى ما ُقد ،摠撠و抠挐الفهم أيًضا موقٌع إلك 撠挐سبيل تيس 搐撠 وقد أنشئ
عنوان هذا الكتاب، وهو »القرآن ا摀摐شهود«، ُيتيح للقارئ ا摀摐هتم攐攀 ا摀扰ست摐扰َع للدروس التي تلق攐擠اها ا抠挐摀摐جم 
ة الثانية لتدارسه摐扰 القرآن ِمْن أوله إ摀撐 أخره، وإن كان ثمة ما يْقرُب  攐擠الكر 搐撠 »摠撠ها 摀撠من الشيخ »ع
 摀撠ل هاتف داخ摀扰نفردة قد ُبحثت من خ摀摐سئلة ا摀戰تابعات وا摀摐من الّثلث من مادة إضافية مزيدة من ا
 摀撐لفات الصوتية لتلك الدروس برْقم كل آيٍة ع摀摐مت ا攐攀ل. ولقد ُرق 攐擠فلم ُتسج ،摐扰مكتبيه 撠摠موصول ب
 攐攀撠摠ا. فهذه الدروس ُتب技摰 ية التي تتعلق摀戠ت ا抠拐 擀攐حًقا، ُكل摀扰 لت 攐攀سئلة التي ُسج摀戰ا ا技摰 قت摀拐حدة، ثم أ

ما حاول ا抠挐摀摐جم فعله 搐撠 تر拀摐ة كّل آية، ك摐扰 أن搐撠 攐擠 الدروس شًحا لل摐扰دة التالية:
أو摀扰، استعملت كلمة Lord للتعب撠挐 عن الكلمة العربية »رّب«، وهي 搐撠 ا摀戰صل مصدر بمعنى 
»ال抠挐بية« وهي ترقية ال捀撠ء من حالته إ摀撐 حالة أحسن منها. سّمى ا� نفسه بذلك مبالغًة لَكْونّية َتْربيته، 

ٱللَۡمِصيرُر

ۡيَتُهۡم تُتۡعِجُبَك 
َ
َو扐攀ذَذا را رَرأ

ن攐擠ُهۡم ُخُشٞب مم攐擰َسن攐擠َدةٞ   ۖ يَيۡحَسُبونَن كُكل攐擠 صَصۡيَحٍة عَعَلۡيِهۡم  ۚ  
َ
ۡجَسامُمُهۡم   ۖ وَو扐攀ن ي扐攀ن ي扐攀ن يَيُقوللُوااْ تتَۡسَمۡع لِلَقۡولِِهۡم  ۖ  كَكأ

َ
أ

ُهُم ٱل ٱلۡلَعُدو攐擰 فَفٱحۡحَذۡرُهۡم
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َِِم 
ّ
ۡو كُكل

َ
挐渐ضُض أأ

َ
أ
ۡ
ۡو قُقطَِِّعۡت ببِِه ٱل ٱلل

َ
ِجَبالُل أأ

ۡ
ن攐擠 قُقۡرَءانٗنا سا سُسيَِِّرۡت ببِِه ٱل ٱلل

َ
َولَۡو أأ

ۡمُر جَجِميعًعا
َ
أ
ۡ
بِِه ٱل ٱللَۡمۡوتَٰى   ۗ بَبل 摀摀ل 攐ِ擠攐ِ擠攐擠摀摀摀摀ِِ ٱل ٱلل

ن攐擠 ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ََ لَلۡيَس ِبَظل攐擠اٖم لِِّۡلَعِبيدِد
َ
ۡيِديكُكۡم وَوأ

َ
َمۡت أأ 攐擠َذِٰٰلَك ببَِما قا قَقد

َوَما ٱ摀摀ا ٱ摀摀ا ٱ攐擠摀摀摀摀ُُ يُيِريدُد ظُظۡلٗما لا للِِّۡلعََٰٰلِمينَن
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وَعَدم انقضائها، وَدوام إمدادها، ك摐扰 ُيوَصف القا捠撠 العادل بأنه »َعْدل«، مبالغًة 搐撠 الّتعب撠挐 عن عدله 
وإنصافه. ومن ِد摀扰摀扰ت »الّرّب« كذلك الرعاية ا摀拐ثيثة وا摀扰عتناء والتنشئة والّر拐摐ة والّرفق، فاسم 
»الّرّب« يبعث ع抠拐 摀撐قّق ا摀拐ّب وإخ摀扰ص ا摀摐وّدة، ويقابله »ا�«، الذي يدّل ع摀撐 منتهى القوة وهْول 
ا技挐摀拀وت والعزة وا摀扰摀拀لة والعدل القاطع وا摀拐كم النافذ، فهو اسم يبعث ع摀撐 ا摀拠شية وا摀摰يبة. و摀摐 يعثر 
ا抠挐摀摐جم ع摀撐 مقابل لكلمة »رّب« سوى Lord، وقد يْقر摠摰ا أحياًنا بكلمة good أو kind. فاستع摐扰ل 
أي攐攀 كلمة غ撠挐 كلمة Lord ذات ا摀摐قطع الواحد لن يفي بحّق ب摀扰غة الكلمة ا摀戰صلية، ك摐扰 أن攐擠 استع摐扰ل 
الكل摐扰ت ا摀戰خرى ا摀摐تعددة ا摀摐قاطع أو تر拀摐ة كلمة »رّب« بعبارة تفس撠挐ية غ摐摐 撠挐كن لكثرة ورود الكلمة 
َكاكة الناشئة عن استع摐扰ل كلمة طويلة أو عبارة كاملة مع أحد ض摐扰ئر ا摀摐لكية  攐擠القرآن من جهة، وللر 搐撠

.theirو your و my ة مثل撠挐الكث
ُتش撠挐 ع摀扰مة ا摀拐ذف إ摀撐 أن攐擠 بداية ا摀拀ملة أو وسطها أو آخرها قد ُتِرك عن قصد. وُيَع攐ُ擠技挐 عن 
ذلك 搐撠 متن ال拀摐抠挐ة بال捀挐طة الكب撠挐ة )—(. وا摀拐ذف ُيستعمل 搐撠 لغة القرآن للتأكيد بأْن 撠拐ذف 
للمبالغة«  »التقليل  من  قريب  وهو  السامع،  ليستنبطه  الباقي  وي抠挐ك  ا摀摐عنى  من  طرًفا  ا摀摐تكلم 
)emphatic understatement( ا摀摐ستعمِل 搐撠 بعض الل攐擠هجات ا摀扐نكليزية. فا摀摐عنى يبقى مفوًرا 
ُرون اكتشافا抠摰م أكثر من اكتشافات  攐攀اس ُيقد攐擠ن له بنفسه، فمعظم الن攐擠ذاكرة السامع إذا هو َتَفط 搐撠
امع يعود با摀摐عنى مستقًرا 搐撠 قلبه كأن攐擠ه هو صاحبه، وكذلك ا摀戰مر هنا من وجه ما. لقد  攐擠هم، فالس撠挐غ
 搐撠 يزال أهل البادية يألفونه 摀扰أحاديثهم اليومية، و 搐撠 ذف摀拐وائل يألفون ا摀戰كان مستمعو الوحي ا
ع捐挐نا، وكانوا ع摀撐 دراية أيًضا بتعاب撠挐 الوحي وسياقاته. وهذان شيئان 撠拀هله摐扰 كث撠挐 من الناس اليوم، 
َر َمَدى استعداد القارئ ا摀摐توسط لفهم ا摀摐حذوف. إن攐擠 بعض ا摀摐حذوف  攐攀جم أْن ُيقد抠挐摀摐ا 摀撐فيجب ع
ُه ٱلد ٱلد ٱلد ٱلددِِِّّينينَن ف فَفَلم攐擠ا ا  

َ
َلِل د دَدَعُواْ ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐َ擠攐擠摀摀摀摀ََ م مُمۡخِلِصينينَن ل لل 攐擰ۡوٞج ك كَكٱلظٱلظٱلظظ攐擠ذَذا غا غا غَغِشَيُهم مم مم مم扐攀ذ扐攀ية: ﴿َو摀戠ا 搐撠 摐扰يْسُهل استيعابه ك

 攐擠ن: 32[، فَذَكر أن摐扰ارارٖر ك كَكُفورورٖر﴾ ]لق攐擠خ خَخت 攐擰ا كا كا كُكل
攐擠
ِٰٰتَنآ إ إإِل ج攐擠ىُٰهۡم إ إإِلَى ٱلى ٱلى ٱلى ٱلۡلَبرِِِّّ ف فَفِمۡنُهم مم مم مم攐擰ۡقَتِصٞد     ۚ و وَوَما يا يا يَيۡجَحُد �ي �ي �ييََٰ

َ
ن

ياق  攐攀يفعلون ذلك، وما ُحذف مفهوم من الس 摀扰 ا منهم撠挐كث 攐擠داية، وحذف أن摀摰بعضهم يسُلك سبيل ا
 搐撠 هولة 攐擰ذف بتلك الس摀拐د فْهم ا撠拀 摀扰 قد 捐挐عا摀摐القارئ ا 攐擠ة. لكن拀摐抠挐ال 搐撠 حاجة لتبيينه 摀扰 ،摀撠ص摀戰ا
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 撠摠تشكك摀摐ا 摀撐يب ع抠拀 ية التي摀戠ا 搐撠 摐扰حذوف، ك摀摐ا 攐攀撠摠ُيب 摀摐 جم عمله إْن هو抠挐摀摐ُْسن ا撠拐 آيات أخرى، ولن
َِِم  

ّ
ِ
ّ
ۡو ك كُكل

َ
挐渐ض挐渐ضُض أ أأ

َ
أ
ۡ
ۡو ق قُقطَِِِّّعۡت ب ببِِه ٱل ٱل ٱلل

َ
ِجَبالالُل أ أأ

ۡ
ن攐擠 ق قُقۡرَءانانٗنا سا سا سُسيَِِِّّرۡت ب ببِِه ٱل ٱل ٱلل

َ
ا摀摐طالب撠摠 بآية ُتثبت صدق الوحي: ﴿َولَۡو أ أأ

ۡمُر ج جَجِميعيعًعا﴾ ]الرعد: 31[، أي: لو أن攐擠 كتاًبا س摐扰وي攐撰ا مقروًءا ُحركت به ا摀拀بال، 
َ
أ
ۡ
بِِه ٱل ٱل ٱللَۡمۡوتَٰى     ۗ ب بَبل 摀摀ل 摀摀ل 攐ِ擠攐ِ擠攐ِ擠攐擠摀摀摀摀ِِ ٱل ٱل ٱلل

أو شققت به ا摀戰رض أو ُكل攐攀م به ا摀摐وتى لكان هذا الكتاب هو القرآن. َفُحذف جواب لو، وهو »لكان 
هذا الكتاُب هو القرآن«، َفأدرجه ا抠挐摀摐جم - بناًء ع摀撐 أقوال أئّمة التفس撠挐 - بأحرٍف مائلة، 摀戰ن攐擠 ا摀拐ذف 
امع撠摠 ا摀戰وائل. إن攐擠 كل حذف يتطلب  攐擠الس 摀撐ا ع撠挐وإْن كان يس ،捐挐عا摀摐القارئ ا 摀撐قد يعسُُ استشفافه ع
ح攐撰摀扰 منفرًدا، ومن واجب الوظيفة أْن يرجع ا抠挐摀摐جم إ摀撐 أكابر الذين درسوا الن攐擰صوص ا摀摐تشا技摰ة ووازنوا 
د 摐拀 搐撠تمع  攐擠يتجس 摀撠جم التأوي抠挐摀摐منهج ا 攐擠ة وُبْرهان. إن 攐擠مذوف بحج 攐攀بينها وقارنوها وحددوا متوى ُكل

الت攐擠أويل ا摀戰ك技挐، ف摀扰 ينبغي التعويل ع摀撐 واحد أو اثن撠摠 فقط من أولئك ا摀戰كابر.
و摐摐ا يْصُعب تر拀摐ته أيًضا كلمة »آية« وهي من الـت攐擠َأِيي بمعنى بقاء ال捀撠ء 搐撠 مكانه شاخًصا 
للّد摀扰لة ع摀撐 الّطريق. وُتستعمل ل摀戠ية من القرآن أو ا摀摐عجزة الّدالة ع摀撐 صدق الوحي أو كليه摐扰 أو 
 搐撠 摠撠عا摀摐ت كّل من تلك ا拀摐مان. وقد ُتر 攐擠اية الز摠摰 摀撐َمة ع摀扰أو َع 撠摠摀摐ُمصيبة عذاٍب ُمزلزل يلَحُق بالظا
ا آية القرآن، فمع وضوح الّد摀扰لة الظاهرة لتلك الكلمة، والتي هي ا摀戰حرف  攐擠ة. أم拀摐抠挐مواضعها من ال
والكل摐扰ت ا摀摐كتوبة، فإن الّد摀扰لة الضمنية، شأ摠摰ا شأن ا摀拐ذف، هي أيًضا من معا摠撠 »ا摀戠ية« و摀扰 تقل攐擰 عن 
أختها ب摐扰 تكتنفه من دقائق ا摀摐عنى وُم摀扰َبَسات النزول وسياق ا摀戠ية ضمن موضوع السورة. وبا摀拀ملة، 

فتلك العنا捐挐 غ撠挐 ا摀摐نطوقة 摀扰 تنفك عن »ا摀戠ية«، وِمْن َثـم攐擠 فإن攐擠 كلمة verse ا摀扐نكليزية 摀扰 تفي 技摰ا.
 搐撠 摐扰م« ك 攐擠摀扰بالغة من اسم الفاعل »ظ摀摐لصيغة ا 摠撠ل القرآ摐扰ستع摀扰ا 搐撠 وضوع摀摐ية هذا ا摰摐أ 摀撐وتتج
ن攐擠 ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐َ擠攐擠摀摀摀摀ََ ل لَلۡيَس ِبَظل攐擠اٖم لِِِّّۡلَعِبيديدِد﴾ ]آل عمران: 182[، أي: ليس 

َ
ۡيِديكيكُكۡم و وَوأ

َ
َمۡت أ أأ 攐擠ية: ﴿ذََِٰٰٰلَك ب ببَِما قا قا قَقد摀戠ا

بظ摀扰م 摀摰م »ب抠挐ك ا摀戰شار ب摀扰 جزاء«، فأضيفت هذه الّد摀扰لة الضمنية إ摀撐 تر拀摐ة ا摀戠ية بأحرف مائلة، 
ليكون فيها ا摀扐جابة ا摀摐ث摀撐 للّس التفس撠挐ي لنفي الظلم عن ا� بصيغة ا摀摐بالغة مع أن攐擠ه 摀扰 يظلم مثقال 
ذرة: ﴿َوَما ٱ摀摀ا ٱ摀摀ا ٱ摀摀ا ٱ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ُُ ي يُيِريديدُد ظ ظُظۡلٗما لا لا للِِِّّۡلعَََٰٰٰلِمينينَن﴾ ]آل عمران: 108[، فا摀摐عنى أنه لو تركهم و摀摐 يعاقبهم لكان 
م أئمة التفس撠挐 إجابات 摐拠تلفة 摀摰ذا ا摀扐شكال، لكن攐擠 هذا ا摀摐عنى  攐擠ن ُبغي عليه. ولقد قد摀摐 ا撠挐كب 摐扰ذلك ظل

ُه ٱلد ٱلد ٱلددِِّينَن فَفَلم攐擠ا  
َ
َلِل دَدَعُواْ ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ََ مُمۡخِلِصينَن لل 攐擰ۡوٞج كَكٱلظٱلظظ攐擠ذَذا غا غَغِشَيُهم مم مم扐攀َو

ا كا كُكل攐擰 خَخت攐擠ارٖر كَكُفورٖر
攐擠
ج攐擠ىُٰهۡم إإِلَى ٱلى ٱلى ٱلۡلَبرِِّ فَفِمۡنُهم مم مم攐擰ۡقَتِصٞد   ۚ وَوَما يا يَيۡجَحُد �ي �يَيِٰٰتَنآ إإِل

َ
ن
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وحده هو الذي يناسب السياقات ا摀拠مسة التي وردت فيها تلك الصيغة 搐撠 القرآن، وهو مناسب 
تام ا摀摐ناسبة أيًضا لقيم القرآن، فاْستعمل 摀摰ا 拀摐يًعا، ولقد أشار البقاعي إليه 搐撠 مواضع من تفس撠挐ه. 
ومن ا摀戰مثلة أيًضا التي ُتب撠摠 ا摀戰ثر الكب撠挐 للّد摀扰لة الضمنية والدقائق ا摀摐عنوية ع摀撐 ذات مراد ا摀戠ية قوُله 
ِِ ش شَشۡيٍء  

ّ
ا با با ببِِإۡذِن ٱ摀摀 ٱ摀摀 ٱ攐ِ擠攐擠摀摀摀摀ِِ     ۗ و وَوَمن ين ين يُيۡؤِمۢن ب ببِٱ摀摀ٱ攐ِ擠攐擠摀摀摀摀ِِ ي يَيۡهِد ق قَقۡلَبُهۥُۥۥ     ۚ و وَوٱ摀摀ٱ攐ُ擠攐擠摀摀摀摀ُُ ب ببُِكّلِ

攐擠
َصابابَب م مِمن من من مم攐擰ِصيبيبَبٍة إ إإِل

َ
تعا摀撐: ﴿َمآ أ أأ

َعِليميمٞم﴾ ]التغابن: 11[، أي: »撠摰دي قلبه إ摀撐 الثبات والرجوع إليه«، فأضيفت هذه العبارة التفس撠挐ية 
إ摀撐 ال拀摐抠挐ة بأحرف مائلة، إذ يتعذر ع摀撐 القارئ ا摀扰هتداء إ摀撐 تام ا摀摐راد بنفسه.

ها وَجْرسها شيًئا من ب摀扰غة التأكيدات  攐攀للقارئ بإيقاعها وِحس 攐擠اول أيًضا أْن تُبث抠拐 ة拀摐抠挐هذه ال
القرآنية الكث撠挐ة ا摀摐وجودة 搐撠 كل آية تقريًبا، والتي قد تصل أعدادها إ摀撐 ستة أو ث摐扰نية 搐撠 آية واحدة، 

وهذه ا摀戰عداد الكب撠挐ة ُتثل 抠拐دًيا ل拀摐抠挐ٍة تتجنب ا摀扐فراط 搐撠 استع摐扰ل النعوت وا摀戰حوال.
لقد ُصف攐擠 نّص هذا الكتاب بأحسن ما ارتأى ا抠挐摀摐جم من طريقٍة حافظت ع摀撐 معاٍن من ا摀戰صل 
قد نشأت من ا摀摐دى الواسع »لـلتقديم والتأخ搐撠 »撠挐 اللغة العربية والذي ت抠挐اوح أغراضه ب撠摠: التأكيد، 
والتعظيم، والتحق撠挐، والتشويق، وا摀扰هت摐扰م، والعناية. ولـ摐扰 كان النظام ا摀扐نكليزي العادي لفصل 
 撠挐سطر قص 搐撠 اسُتعمل لتأدية معانيها إبراُزها ،摠撠عا摀摐يفي بتأدية تلك ا 摀扰 قيم抠挐مات ال摀扰الفقرات وع
ا في摐扰 يتعلق باستع摐扰ل ضم撠挐 مذكر أو مؤنث أو اختيار  攐擠ا، فكانت بذلك أطوع للبيان. أم技摰 مستقل
تعب撠挐 مع撠摠 ل摀扐شارة إ拀摐 摀撐اعة من الذكور وا摀扐ناث فمرجعه التفنن ا摀戰د摀扰 ،技撠 ا摀摐داراة السياسية. 
 撠摠دب من أمثال »جون ِمْلُتـن« و»واشنطن آيرفنك« و»ج摀戰م ا摀扰ذلك أبلغ أع 搐撠 جم抠挐摀摐وقد اتبع ا
أوستن« و»ساْمُيل ُكول撠挐دج« و»وليم وردزوث« و»س撠挐 وال抠挐 سُكْت« وغ撠挐هم 摐摐ن له تذوق باللغة 

واتقان 摀摰ا قل攐擠 نظ撠挐ه اليوم.
 摀撐ي« إ摀摰摀扐مكان اختزال »ا摀扐ا 搐撠 ه ليس攐擠وأن ،捠撠ينق 摀扰 مر كّله أّن إعجاز القرآن摀戰صة ا摀扰وخ
»الب捀挐ي«، حتى وإْن بذل ا摀摐رء أق捐撐 جهده. وكون هذا العمل ليس »تر拀摐ة« للقرآن با摀摐عنى ا摀拠اّص 
 摀扰 از القرآن الذي撠拀اف بإ抠挐قوى، بل هو اع攐擠ئة للذمة ُتليه الت技挐ّرد ت摐拀 ذه الكلمة ليس هو من قبيل摀摰
ُح ذلك ا撠拀摀扐از!  تستطيع تر拀摐ة أْن 抠拐اكيه إذا كان َغَرُضها هو تأدية حق攐攀 ا摀摐عنى. إن攐擠 ا摀摐مكن فقط هو شَْ
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ولعل أفضل وسيلة 摀摐عرفة ما قام به ا抠挐摀摐جم هو مقارنة الن攐擠ص ا摀戰ص摀撠 بال拀摐抠挐ة جنًبا إ摀撐 جنب، وإن 
كان ما حاوله ا抠挐摀摐جم هو الت攐擠عب撠挐 عن كتاب ا� بلغة أدبية ُتك攐攀ن القارئ من فهم ا摀摐عنى ومعرفة 
 搐撠 عه摐扰جم استج抠挐摀摐ما أمكن ا 捐撐وموضوع كل سورة بأق 摀撐تتبع مقصود ا� تعا 摐扰攐擠سي 摀扰حذوف و摀摐ا
اللغة ا摀扐نكليزية من نغمة ا摀戰صل وقّوته وب摀扰غته. إّن ما حوته كل صفحة من ال拀摐抠挐ة هو - بأحسن 
ما َعِلم ا抠挐摀摐جُم واجتهد - ا摀摐عنى الذي أراده ُمنزل الكتاب سبحانه وتعا摀撐، سواء كان ذلك ت撠拐捐挐ا 
أو با撠拐摀扐اء من خ摀扰ل التضم撠摠 أو ا摀摐عنى الدقيق أو الّسياق. وكان يلزم أحيانا، لتيس撠挐 فهم الّنص، 
التعب撠挐 عن كلمة باستع摐扰ل 拀摐لة أو إضافة كل摐扰ت تفس撠挐ية بناًء ع摀撐 ا摀摐صادر ا摀摐عتمدة؛ إذ يعتقد ا抠挐摀摐جم 
أن攐擠 جوهر ال拀摐抠挐ة ا摀拀يدة يكمن 搐撠 وضوحها، ووضوحها هو تعب撠挐ها عن ع撠摠 ا摀摐راد 搐撠 كل موضع، 
قّلت الكل摐扰ت بذلك أو كثرت. أما آيات ا摀戰حكام، ففهمها 撠拐تاج إ摀撐 عا摀摐 ي捀挐حها للقارئ 技摰ْدِي 
ا摀拐ديث ورْأِي مذهٍب مَُق攐擠ق، وليس ذلك من اختصاص هذه ال拀摐抠挐ة و摀扰 غ撠挐ها. هذا، وسوف يشهد 
ا摀摐ستقبل بإذن ا� مناهَج لتأويل القرآن 摀扰 تنفّك أبًدا عن ا摀戰خذ بالتلّقي، مناهَج ُتؤد攐攀ي الغرض من 

عملية التفس撠挐، َتنتمي إ摐拀 摀撐تمع التأويل ا摀戰ك技挐، إ摀撐 أْن يرث ا� ا摀戰رض ومن عليها.
أسأل ا� بمحض فضله وإحسانه أْن يتقبل هذا العمل، وأْن ُين撠挐 به الطريق لكل قْلب، وُيرجه 
به من ظل摐扰ت الزمان إ摀撐 بر攐攀 ا摀戰مان، ويوصله إ摀撐 ُمنتهى سعادة القرب من جنابه 搐撠 الدنيا قبل ا摀戰خرى. 

.撠摠摀摐مد � رب العا摀拐سيدنا مّمد الذي به ُخِتم النبيون، وا 摀撐ا� وسّلم ع 摀撐وص

ا با ببِِإۡذِن ٱ摀摀 ٱ攐擠摀摀摀摀ِِ   ۗ وَوَمن ين يُيۡؤِمۢن ببِٱ攐擠摀摀摀摀ِِ يَيۡهِد قَقۡلَبُهۥۥ   ۚ وَوٱ攐擠摀摀摀摀ُُ ببُِكّلِِ شَشۡيٍء 
攐擠
َصابَب مِمن من مم攐擰ِصيبَبٍة إإِل

َ
َمآ أأ

َعِليمٞم
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