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...ملخص البحث...
اإلسالم دين السالم ،واسمه مشتق منه ،والقرآن الكريم هو كتاب اهلل اخلالد،

الذي نزل بلسان عريب مبني ،لينرش مبادئ ذلك الدين احلنيف ،وقد اصطفى الباري

عز وجل النبي العريب حممد بن عبد اهلل  رسوال هبذا الدين وناطق ًا بالقرآن الكريم

ليكون رمحة للعاملني.

وقد واجهت الدعوة اإلسالمية منذ بزوغ فجرها حتديات خمتلفة هنض هبا

أقوام وجدوا يف الرسالة اإلسالمية تعارضا وميوهلم الشخصية ورغباهتم ،فقاوموا

تلك الدعوة بإعالن مقاطعة املسلمني األوائل وإيذائهم وإخراجهم من مكة املكرمة
ومن ثم شن احلرب عليهم.

وقد وصف القرآن الكريم كثريا من حوادث احلرب التي دارت بني املسلمني

واملرشكني ،وكثرت ألفاظ القتال يف التنزيل العزيز وتعددت معانيها ،فمنها ما كان
دا ً
ال عىل األسباب املوجبة للحرب ،ومنها ما َّ
دل عىل ُعدَّ ة املقاتلني يف احلرب ،وكثري

منها َ
دل عىل نتائج القتال من ( نرص وهزيمة).
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...المقدمة...
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلـمد هلل رب العامليـن ،والصالة والسـالم عىل سيـد املرسليـن ،وآلـه وأصحابه

املنتحبني ،وبعد ،فاإلسالم دين السالم ،واسمه مشتق منه ،والقرآن الكريم هو

كتاب اهلل اخلالد ،الذي نزل بلسان عريب مبني ،لينرش مبادئ ذلك الدين احلنيف،
وقد اصطفى الباري عز وجل النبي العريب حممد بن عبد اهلل  رسوال هبذا الدين

وناطق ًا بالقرآن الكريم ليكون رمحة للعاملني .وقد واجهت الدعوة اإلسالمية منذ

بزوغ فجرها حتديات خمتلفة هنض هبا أقوام وجدوا يف الرسالة اإلسالمية تعارضا

وميوهلم الشخصية ورغباهتم،فقاوموا تلك الدعوة بإعالن مقاطعة املسلمني األوائل
وإيذائهم وإخراجهم من مكة املكرمة ومن ثم شن احلرب عليهم.

وقد وصف القرآن الكريم كثريا من حوادث احلرب التي دارت بني املسلمني

واملرشكني ،وكثرت ألفاظ القتال يف التنزيل العزيز وتعددت معانيها ،فمنها ما كان
دا ً
ال عىل األسباب املوجبة للحرب ،ومنها ما َّ
دل عىل ُعدَّ ة املقاتلني يف احلرب ،وكثري

منها َ
دل عىل نتائج القتال من (نرص وهزيمة)

وقد حاولت يف هذا البحث أن أدرس طائفة من ألفاظ النرص وألفاظ اهلزيمة

يف القرآن الكريم ،وقد ضمنتها يف مبحثني:
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...المبحث األول...
ألفاظ النصر

وقد استقىص البحث منها س ّتة ألفاظ ،هي( :األخذ ،واألمر ،والبرشى،

والغلبة ،والفتح ،والنرص) ،وقد لوحظ عند دراستها مالمح داللية من خالل
استقصاء السياقات القرآنية الواردة فيها ،وما ذكره أصحاب الوجوه والنظائر من

تقليبات ملعاين اللفظة بحسب سياقاهتا ،ثم حماولة البحث يف صالت التقارب ونقاط
التواصل الداللية بني سياقات كل لفظة ،وقد درست هذه األلفاظ مرتبة بحسب

الرتتيب األلف بائي ،عىل النحو اآليت:

 .1األخذ :األخذ يف اللغة :حوز اليشء وجبيه ومجعه ،وهو خالف العطاء،

أخذت اليش َء آخذه أخذا :تناول ُته( )1وقد جاء لفظ (األخذ) وما اشتق منه يف
يقال:
ُ

( )271موضع ًا من القرآن الكريم( .)2ولألخذ مخسة أوجه ذكرها أصحاب الوجوه
والنظائر( )3وهي:

1 .1احلبس :يف قوله تعاىل﴿ :ما َ
كان لِ َي ْأ ُخ َذ َأخا ُه﴾ (يوسف .)76

﴿خ ِذ ا ْل َع ْف َو َو ْأ ُم ْر بِا ْل ُع ْر ِ
2 .2القبول :يف قوله تعاىلُ :
ف﴾ (األعراف .)199

الص ِ
اع َق ُة بِ ُظ ْل ِم ِه ْم﴾ (النساء .)153
3 .3العذاب :يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأ َخ َذ هْ ُت ُم َّ
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﴿وهمَ َّ ْت ُك ُّل ُأ َّم ٍة بِ َر ُسولهِ ِ ْم لِ َي ْأ ُخ ُذو ُه﴾ (غافر .)5
4 .4القتل :يف قوله تعاىلَ :

وه ْم﴾
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
5 .5األرس :يف قوله تعاىلَ ﴿ :فا ْق ُت ُلوا المْ ُشرْ ِ ِكنيَ َح ْي ُث َو َجدْ تمُ ُ ُ
(التوبة.)5

وقد استعملت هذه املادة من ألفاظ النرص مقرونة بالقتل ،دالة عىل هزيمة

وه ْم َح ْي ُث
وه ْم َوا ْق ُت ُل ُ
املنافقني يف أغلب مواضعها ،قال تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن َت َو َّل ْوا َف ُخ ُذ ُ

وه ْم﴾ (النساء  ،)5وقال تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن لمَ ْ َي ْع َت ِز ُل ُ
الس َل َم َو َي ُك ُّفوا
َو َجدْ تمُ ُ ُ
وك ْم َو ُي ْل ُقوا إِ َل ْي ُك ُم َّ
وه ْم﴾ (النساء .)91
وه ْم َح ْي ُث َث ِق ْف ُت ُم ُ
وه ْم َوا ْق ُت ُل ُ
َأ ْي ِد هَ ُي ْم َف ُخ ُذ ُ
وقد يكون الفرق بني اآليتني أن (الثقف) هو الوجود عىل وجه الغلبة ،أي:

إذا قدرتم عىل املرشكني ،ومتكنتم من الظفر هبم فاقتلوهم ،واحتاطوا هلذا الرشط
يف قتلهم ،ألنكم عند املسجد احلرام ،الذي ال حيل القتال فيه إال برخصة من اهلل،

أما (الوجدان) فأعم من ذلك ،أي :فاقتلوهم يف أي مكان وجدمتوهم فيه ويف أي
وقت ،فالفرق بينهام بلحاظ احلل واحلرم.

وال خيفى ما يف داللة الفعل (خذوهم) من جتسيد للصورة العنيفة ألخذ

املرشكني ،إذ توحي بأن ال تأخذ املسلمني رمحة وال رأفة بأعداء اهلل .وهذا ما خلصته
اآلية الكريمةَ ﴿ :م ْل ُعونِنيَ َأ ْينَام ُث ِق ُفوا ُأ ِخ ُذوا َو ُق ِّت ُلوا َت ْقتِي ً
ال﴾ (األحزاب  .)61ويف
سياق اآلية ما يغني عن وصف سوء حال أصحاهبا ،واستحقاقهم غضب اهلل تعاىل
يف الدنيا ،وإظهار خبث رسائرهم ونفاقهم ولعنهم يف اآلخرة بام أعده اهلل هلم من

عذاب أليم .و(التقتيل) :تفعيل من القتل بمعنى كثرة القتل أو شدته( ،)4ويدل عىل
ذلك املصدر املشتق من لفظ فعله املنصوب عىل املفعولية املطلقة (تقتي ً
ال).
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 .2األمرَ :
(األمر) بالفتح :نقيض النهي ،وأما ا ِ
إلمر بالكرس فهو العجب ،وأما
ُ
مور باملعروف( )5واألمر أيض ًا :احلادثة،
األمر بالضم :فجمع َأ ُمور ،من قوهلم :فالن َأ ٌ
وتآمروا عىل األمر وائتمروا :أمجعوا آراءهم وتشاوروا(.)6

وقد ذكرت لفظة األمر يف القرآن الكريم يف مواضع كثرية ،وتوسع معناها كثري ًا

عام عرفت به سابق ًا .وقد فرست عىل وجوه متعددة منها( :الدين ،والقول ،والعذاب،
وعيسى ،والقتل ببدر ،وفتح مكة ،والقيامة ،والقضاء ،والوحي ،والنرص ،والدين،
واملوت ،والشدة ،واملشورة ،واحلذر ،واخلصب)(.)7

﴿ح َّتى جا َء الحْ َ ُّق َو َظ َه َر َأ ْم ُر اهللِ
ومما ورد منها دا ً
ال عىل النرص ،قوله تعاىلَ :

َو ُه ْم كا ِر ُه َ
ون﴾ (التوبة .)48أي :غلب رشعه( )8ومن إضافة (األمر) إىل (اهلل) يستفاد

أن النرص وإعالء كلمة الدين وظهور اإلسالم عىل األديان األخرى معقود بإرادته

سبحانه وتعاىل ،ال دخل ألحد غريه فيه .وقد ورد هذا املعنى أيض ًا يف قوله تعاىل
﴿وطائِ َف ٌة َقدْ َأهمَ َّ ْت ُه ْم َأن ُْف ُس ُه ْم َي ُظ ُّن َ
ون بِاهللِ َغيرْ َ الحْ َ قِّ َظ َّن
خماطب ًا املسلمني يوم أحدَ :
ش ٍء ُق ْل إِ َّن َ
ون َه ْل َلنا ِم َن َ
الجْ ِ
اه ِل َّي ِة َي ُقو ُل َ
األ ْم ِر ِم ْن يَ ْ
األ ْم َر ُك َّل ُه هللِ﴾ (آل عمران ،)154

ويف توجيه اخلطاب للرسول الكريم ،بيان هلم بأنه واسطة الفيض واملبلغ الوحيد
عن ربه وأنه موضع ثقته وترشيفه .واالستفهام بـ (هل) يف اآلية استنكاري ،بمعنى
النفي بقرينة زيادة (من) قبل النكرة ،وهي من خصائص النفي .وهو تربئة ألنفسهم

من أن يكونوا سبب ًا يف مقابلة العدو ،وتعريض بأن اخلروج للقتال يوم أحد كان
ً
خطأ كبري ًا ،فهم يظنون أن حممد ًا  ليس برسول ،إذ لو كان رسو ً
ال لكان مؤيد ًا
بالنرص(.)9
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ويبدو أن الرس يف مجال أسلوب االستفهام هنا والعدول إليه عن أسلوب النفي

هو أن االستفهام يف أصل وضعه يتطلب جواب ًا حيتاج إىل تفكري ،يقع به هذا اجلواب
يف موضعه ،وكام أن املسؤول جييب بعد تفكري وروية عن هذه األسئلة بالنفي ،كان يف

توجيه السؤال إليه ٌ
محل له عىل اإلقرار هبذا النفي ،وهو أفضل من النفي ابتداء(.)10

أصل صحيح ّ
(الباء والشني والراءٌ :
يدل
 .3البرشى :قال ابن فارس (:)#395
ُ

ُ
ٍ
البرش
ظاهر جلد اإلنسانُ ،وسمي
حسن ومجال ،فالبرش ُة:
عىل ظهور اليشء مع
ُ

ري :احلسن الوجه .والبشارة :اجلامل .ويقال :بشرّ ت فالنا
برشا ،لظهورهم .والبش ُ
أبشرّ ه تبشريا وذلك يكون يف اخلري ،وربام حمُ ل عليه غريه من الرش ،وقد يراد به
التبكيت)(.)11

ُ
السار ،فإذا
يصل إليك من اخلرب
والبشارة عند الراغب (( :)#502أول ما
ّ

يسم بشارة)( .)12وذكر الزخمرشي (ّ :)#538
(أن استعار َة البشري
وصل إليك ثاني ًا مل َّ

للعذاب ،الذي ُيقصد به :االستهزاء الزائد يف غيظ املستهزئ به وتأمله واغتاممه)

( )13وقد ذكرت هذه املادة يف القرآن الكريم يف ( )83موضع ًا( .)14واستعملت دالة
عىل النرص ،كاشفة عام ناله املؤمنون من جزاء دنيوي يف ساحة احلرب يف آيتني من

آي القرآن الكريم ،برشتا املؤمنني بإمدادهم باملالئكة ،ليكونوا سند ًا هلم يف حرهبم
﴿وما َج َع َل ُه ُ
اهلل إِ َّ
ال ُبشرْ ى َل ُك ْم َولِت َْط َمئِ َّن ُق ُلو ُب ُك ْم بِ ِه َو َما
ضد أعدائهم قال تعاىلَ :

ال َّنصرْ ُ إِ َّ
﴿وما
ال ِم ْن ِع ْن ِد اهللِ ا ْل َع ِزي ِز الحْ َ ِك ِ
يم﴾ (آل عمران  ،)126وقوله تـــــــعاىلَ :
ال ِم ْن ِع ْن ِد اهللِ إِ َّن َ
َج َع َل ُه ُ
ال ُبشرْ ى َولِت َْط َمئِ َّن بِ ِه ُق ُلو ُب ُك ْم َو َما ال َّنصرْ ُ إِ َّ
اهلل إِ َّ
اهلل َع ِزيزٌ
يم﴾ (األنفال .)10
َح ِك ٌ
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وثمة ملمح داليل يف اآليتني الكريمتني()15؛ إذ ورد لفظ (القلوب) متقدم ًا عىل

اجلار واملجرور يف اآلية األوىل ،ومتأخر ًا عنه يف الثانية ،والضمري يف (به) يعود عىل
اإلمداد باملالئكة.

والكالم يف اآليتني يصور معركة بدر ،لكن املوقف خمتلف ،ففي األوىل ذكر

معركة بدر متهيد ًا لذكر معركة أحد وما أصاب املسلمني فيها من حزن وفرح ،لذا

اقتىض املقام أن يكون مؤخر ًا عن القلوب ،طمأنة هلا ومواساة للمسلمني ،فجاء لفظ

(البرشى) خمصص ًا هبم بطريقتني ،األوىل :احلرص بـ (إال) ،واألخرى :اإلتباع باجلار
واملجرور(لكم) ،وملا كان املقام يف هذه اآلية هو الطمأنة وتسكني القلوب تقدمت
(البرشى) عىل اإلمداد باملالئكة ،زيادة يف املواساة واملسح عىل القلوب.

أما يف اآلية الثانية ،فاحلديث فيها معقود لتصوير معركة بدر وحدها وانتصار

املسلمني فيها وأثر املالئكة املنزلني للقتال يف صف املسلمني ،لذا جاء التعبري فيها
خمالف ًا لألوىل ،إذ ُقدم اجلار واملجرور (به) عىل (القلوب) ،ألن املقام مقام انتصار،
وإبراز اإلمداد الرباين باملالئكة.

ومن هنا ورد اللفظ يف فاصلة اآلية األوىل (العزيز احلكيم) معرف ًا ويف فاصلة

الثانية (عزيز حكيم) منكر ًا ،مراعاة لطبيعة التعبري القرآين ،فلفظ التنكري يفيد العموم

ولفظ التعريف يفيد التخصيص والتعيني ،والنرص يف األوىل حاصل بالطمأنة واملسح
﴿و َما ال َّنصرْ ُ إِ َّ
عىل القلوب ،فقال َّ
يم﴾ ،وأما يف
ال ِم ْن ِع ْن ِد اهللِ ا ْل َع ِزي ِز الحْ َ ِك ِ
جل وعالَ :
﴿و َما ال َّنصرْ ُ
الثانية ،فعام يشمل أنواع النرص وهيآته مجيعها ،لذا قال سبحانه وتعاىلَ :
ال ِم ْن ِع ْن ِد اهللِ إِ َّن َ
إِ َّ
يم﴾.
اهلل َع ِزيزٌ َح ِك ٌ
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َ .4
الغ َل َب ُة :الغلب يف أصل اللغة يدل عىل :قوة وقهر وشدة ،يقالَ :غ َل َب الرجل

َغ َلب ًا وغلب ًة ،وغلب عليه كذا ،أي :استوىل ،قيل :وأصل غلبت :أن تتناول َغ َل َب
ِ
رقبته ،واألغلب :الغليظ الرقبة(.)16
وقد وردت هذه املادة يف ( )31موضع ًا يف القرآن الكريم( ،)17واستعملت

اللفظة من ألفاظ النرص هبيآهتا املختلفة ،فورد منها صيغة املايض يف قوله تعاىلَ :
﴿ك ْم
ري ًة بِإِ ْذ ِن اهللِ﴾ (البقرة  ،)249ويستفاد من اآلية الكريمة أن
ِم ْن ِفئ ٍَة َق ِلي َل ٍة َغ َل َب ْت ِف َئ ًة َكثِ َ
يمتن عىل عباده املؤمنني فيحقق
كثرة اجلنود ليست هي منشأ الغلبة ،بل اهلل سبحانه ُّ

نرصهم وغلبتهم ،ويف الكالم احتجاج عىل اخلصم ،إلقناعه ببعض املصاديق(،)18

ذكر اهلل هبا عباده الراجني النرصة يف القتالَ ،
وهي حقيقة واقعية طاملا َّ
وذكر هبا
من هذه املادة أيض ًا بصيغة املضارع املرشوط بالصرب ،قال تعاىل﴿ :إِ ْن َي ُك ْن ِم ْن ُك ْم

ون صابِ ُر َ
ِعشرْ ُ َ
ين َك َف ُروا﴾
ون َيغْ ِل ُبوا ِما َئتَينْ ِ َوإِ ْن َي ُك ْن ِم ْن ُك ْم ِما َئ ٌة َيغْ ِل ُبوا َأ ْلف ًا ِم َن ا َّل ِذ َ

(االنفال.)65

ولعل يف تقديم خرب(كان) وهو (منكم) عىل اسمها(عرشون) إشعار ًا بكامل

العناية بشأن املؤمنني الصابرين ،إذ هم يعدلون جيش ًا كثري العدد .وإنام مل يذكر املميز
بالنسبة إىل املرشكني يف قوله تعاىلَ ﴿ :يغْ ِل ُبوا ِما َئتَينْ ﴾ لقلة العدد وذكره سبحانه يف:
ين َك َف ُروا﴾ لكثرة العدد.
﴿ َيغْ ِل ُبوا َأ ْلف ًا ِم َن ا َّل ِذ َ

ووردت هذه املادة بصيغة املضارع املسبوق بـ (سني االستقبال) يف قوله تعاىل:
وم * فيِ َأ ْد َنى َ
﴿امل * ُغ ِل َب ِ
ض َو ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َغ َلبِ ِه ْم َس َيغْ ِل ُب َ
األ ْر ِ
ون﴾ (الروم .)3-1
الر ُ
ت ُّ

ون َوتحُ ْ شرَ ُ َ
ين َك َف ُروا َس ُتغْ َل ُب َ
ون إِىل َج َه َّن َم﴾ (آل عمران .)12
ويف قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل لِ َّل ِذ َ
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﴿س ُتغْ َل ُب َ
﴿س َيغْ ِل ُب َ
ون﴾ حتقق هذا الوعد اإلهلي
ون﴾ و َ
ويستفاد من قوله تعاىلَ :

مستقب ً
ال حتذير ًا للكفار بأن ال يغرتوا بقوهتم الظاهرية ،إذ إن إرادة اهلل غالبة ال

حمالة(.)19

واستعملت مادة (غلب) بصيغة اسم الفاعل الدال عىل االستمرار يف قوله تعاىل:
﴿إِ ْن َي ْنصرُ ْ ُك ُم ُ
اهلل َفال غالِ َب َل ُك ْم﴾ (آل عمران  ،)160بيان لنفي اجلنس بنفي أفراده

مجيع ًا ،ذات ًا وصفة ،وهو أبلغ من قول (ال يغلبكم أحد) ،ألنه يدل عىل نفي الصفة
فقط( )20وقد أكد القرآن هذا املعنى يف قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َّن ِح ْز َب اهللِ ُه ُم ا ْلغالِ ُب َ
ون﴾
(املائدة  ،)56أي :ثبات الغلبة هلم يف عاقبة أمورهم يف الدنيا واآلخرة(.)21

الفتح :خالف الغلق ،أو هو :إزالة اإلشكال واإلغالق ،يقال:
 .5الفتح:
ُ

فتحت الباب وغري ُه فتح ًا ،وف ّتحت األبواب ُ -شدد للكثرة – ُ
تحت ،واالستفتاح:
ُ
فف ْ
االستنصار ،والفتح أيض ًا :النرص والظفر(.)22

وورد لفظ الفتح يف ( )38موضع ًا يف القرآن الكريم( .)23واستعمل (الفتح) من
ألفاظ النرص يف التنزيل العزيز عل ًام عىل فتح مكة ،قال تعاىل﴿ :ال َي ْس َت ِوي ِم ْن ُك ْم َم ْن

﴿و ُأ ْخرى تحُ ِ ُّبونهَ ا َنصرْ ٌ ِم َن اهللِ
َأ ْن َفقَ ِم ْن َق ْبلِ ا ْل َف ْت ِح َوقا َت َل﴾ (احلديد ،)10وقال تعاىلَ :
يب﴾ (الصف  ،)13وقال تعاىل﴿ :إِذا جا َء َنصرْ ُ اهللِ َوا ْل َف ْت ُح﴾ (النرص ،)1وقد
َو َف ْت ٌح َق ِر ٌ

ُعرب عن هذا النرص العظيم بصيغة (الفعل ومصدره) يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّنا َفت َْحنا َل َك
َف ْتح ًا ُمبِين ًا﴾ (الفتح ،)1يقول الزخمرشي يف اآلية الكريمة :وجيء بالفعل ماضي ًا (عىل

عادة رب العزة سبحانه يف أخباره ،ألهنا يف حتققها وتيقنها بمنزلة الكائنة املوجودة،
ويف ذلك من الضخامة والداللة عىل علو شأن املخرب ما ال خيفى) (.)24

102

م.م.د .هاشم جعفر حسني

وذكر هذا الفتح بصيغة الرتجي يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َع َسى ُ
ُ
اهلل َأ ْن َي ْأتيِ َ بِا ْل َف ْت ِح َأ ْو
َأ ْم ٍر ِم ْن ِع ْن ِد ِه﴾ (املائدة ،)52ويف سياق اآلية تتضح حقيقة واقعية هي ظهور احلق

وغلبته عىل الباطل ،وأن كل ظلم وباطل البد أن تظهر فضيحتهام ،فينقطع رجاء

كل طامع بالباطل ،متوسل إليه بوسائل صورها بصورة احلق ،ويف املقام بينَّ سبحانه
وتعاىل وعده للمؤمنني بالفتح والغلبة عىل الكافرين ،فاآلية وعد حمتوم منه سبحانه

من جهة أن (عسى) منه تعاىل جزم وحتم(.)25

وورد (الفتح) مسند ًا إىل املرشكني هتك ًام يف قوله تعاىل﴿ :إِ ْن َت ْس َت ْفتِ ُحوا َف َقدْ

جا َء ُك ُم ا ْل َف ْت ُح﴾ (االنفال ،)19أي :إن تطلبوا أهيا املرشكون النرص ألعىل اجلندين
وأهدى الفئتني فقد جاءكم النرص ،إذ نرص اهلل األعىل واألهدى ،ويف قوله تعـــاىل:

﴿ َف َقدْ جا َء ُك ُم ا ْل َف ْت ُح﴾ تأكيد ملجيء هذا النرص ،ومل يرد مث ً
ال (جاء لكم النرص)

إشعار ًا بأن هذا النرص سيكون بغتة عليهم يفاجؤهم من حيث ال خيشون ،وأنه واقع
عليهم قريب ًا(.)26

 .6النرص :النرص يف اللغة يدل عىل :إتيان خري وإيتائه أو هو إعانة املظلوم،

ونرص اهلل املسلمني :آتاهم الظفر عىل أعدائهم ،والنرص أيض ًا :العطاء ،واالسم:
َ

النُرصة وهي حسن املعونة ،واستنرصه عىل عدوه :سأله أن ينرصه عليه ،وتنارصوا

نرص بعضهم بعض ًا(.)27

وقد ارتبط معنى النرص يف اإلسالم بمفهوم اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل ،وذكر

القرآن الكريم هذه املادة وما إليها يف ( )14موضع ًا( ،)28وفرست عىل أوجه متثلت
يف املنع ،والعون ،والظفر ،واالنتقام( .)29وقد حتدد معنى النرص يف اإلسالم بالنتيجة

املبارشة للجهاد يف سبيل اهلل ،وتقيد هبذا املفهوم الديني ليتبعه الفتح بإذن العزيز
العددان األول والثاين  ...رمضان / #1433آب 2012م

103

ألفاظ النرص واهلزيمة يف القرآن الكريم

اجلبار من أجل نرش اإلسالم وجعل كلمة اهلل هي العليا فالذي ينرصه اهلل ال أحد
يغلبه ،قال عز وجل﴿ :إِ ْن َي ْنصرُ ْ ُك ُم ُ
اهلل َفال غالِ َب َل ُك ْم﴾ (آل عمران .)160
وثمة ملمح داليل يلحظ يف آيتني كريمتني ورد فيهام لفظ النرص ،مها قوله
تعاىلُ :
ون بِ َأنهَّ ُ ْم ُظ ِل ُموا َوإِ َّن َ
ين ُيقا َت ُل َ
اهلل َعىل َنصرْ ِ ِه ْم َل َق ِد ٌير﴾ (احلج ،)39
﴿أ ِذ َن لِ َّل ِذ َ
ب إِ َّن َ
﴿ولِ َي ْع َل َم ُ
اهلل َم ْن َي ْنصرُ ُ ُه َو ُر ُس َل ُه بِا ْل َغ ْي ِ
اهلل َق ِو ٌّي َع ِزيزٌ ﴾ (احلديد
وقوله تعاىلَ :
 ،)25ففي اآلية الكريمة األوىل ورد لفظ النرص مؤكد ًا بـ ّ
(إن) و (الالم) ،ويف اآلية

الثانية ورد لفظ النرص من دون توكيد .وإنام أكد اللفظ يف األوىل ؛ ألن الكالم هو يف
سياق اإلذن للمؤمنني يف اجلهاد وقتال األعداء بعدما أخرجوا من ديارهم وقوتلوا

ظل ًام ،وقد ذكر أن اهلل قادر عىل نرصهم ،وقد وعدهم بالنرص ،فقال مؤكدا ذلك:
﴿و َل َي ْنصرُ َ َّن ُ
اهلل َم ْن َي ْنصرُ ُ ُه﴾ (احلديد  .)25وال شك يف أن النرص حيتاج إىل قوة فأكد
َ

قوته وعزته بـ ّ
(إن والالم) ،وقد ناسب تأكيد النرص تأكيد القوة ،وليس السياق
كذلك يف اآلية الثانية ،ألهنا ليست يف سياق اجلهاد والقتال ،وال يف سياق نرص اهلل

املؤمنني ،بل يف سياق نرص املؤمنني لدعوة اهلل(.)30

﴿و َ
كان َح ًّقا َع َل ْينا َنصرْ ُ المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ ﴾ (الروم
ووردت لفظة النرص يف قوله تعاىلَ :

 ،)47وإنام قدم املسند إليه ،ليفيد التوكيد ،فمن التعجيل بذكر لفظ (حق ًا) (يشعر
السامع مبالغة يف تكريم املؤمنني الذين ُيظهرون سابقة الفضيلة واإليامن واجلهاد

يف سبيل اهلل ،فجعلهم مستحقني للظفر والنرص) ( ،)31أي :إن تقديم اخلرب (حق ًا)

عىل االسم (نرص) جاء منبئ ًا باالمتنان عىل املؤمنني ،مشجع ًا هلم ،مشعر ًا بالتوكيد

واالطمئنان يف نفوسهم.
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...المبحث الثاني...
ألفاظ الهزيمة

وقد حوى البحث منها مخسة ألفاظ ،هي( :األذى ،والترشيد ،والتولية ،والذل،

والغيظ) ،وقد ُدرست هذه األلفاظ عىل وفق املنهج املعتمد يف بحث ألفاظ النرص،
وعىل النحو اآليت:

تتكرهه  ،وال تقر عليه ،أو هو :ما يعرض لإلنسان من
 .1األذى :هو اليشء ّ

مكروه يف نفسه  ،أو جسمه ،أو تبعاته  ،تقول :آذيت فالن ًا أوذيه إيذاء ،وهو أ ًذى
وأذاة وأذ ّية(.)32

وهلذه اللفظة استعامالت كثرية يف القرآن الكريم بلغت ( )24موضعا( ،)33وقد
ين
ورد استعامهلا مسندة إىل اهلل تعاىل ورسله أيض ًا ،قال عز وجل﴿ :ال َت ُكو ُنوا َكا َّل ِذ َ

آ َذ ْوا ُموسى َفبرَ َّ َأ ُه ُ
اهلل﴾ (األحزاب  .)69وأكثر ما استعملت دالة عىل الرضر الذي
وك ْم إِ َّ
يصيب املؤمنني من املرشكني ،قال تعاىلَ ﴿ :ل ْن َيضرُ ُّ ُ
ذى﴾ (آل عمران ،)111
ال َأ ً
ويتضح من سياق االستثناء وتنوين األذى أنه أذى قليل ال يعتد به وليس له أثر يف
نتيجة املعركة ،بل هو من طبائع احلرب ومستلزماهتا ،وهو أذى بالقول ،كالكذب
والبهتان وقبيح الكالم ،أو بالفعل ،كالتهييج والتجمع للحرب ،أو ما جيرح قلوب
املؤمنني بإظهار الكفر واملجاهرة بالضالل ،إلفساد القلوب الضعيفة(.)34
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ين
وورد األذى بلفظ املايض املسند إىل مجاعة الفاعلني يف قوله تعاىلَ ﴿ :فا َّل ِذ َ
هاج ُروا َو ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِديا ِر ِه ْم َو ُأ ُ
وذوا فيِ َسبِيليِ ﴾ (آل عمران  .)195ولعل يف التعبري
َ
بصيغة املايض هنا ،حث ًا للمؤمنني عىل االلتزام بخط هؤالء املجاهدين الذين استحقوا

املقامات العالية عند اهلل تعاىل ،ألهنم حتملوا األذى يف سبيل إقامة دين اهلل وجعلوا
أنفسهم عىل وفق مرضاته سبحانه وهجروا أوطاهنم ،ومل يذكر سبحانه عنوان هؤالء

وهويتهم واقترص عىل ذكر حاالهتم وصفاهتم ،ألجل أهنم القدوة واألسوة احلسنة
بعملهم وسريهتم ،وإشعار ًا بأن عملهم هو السبيل إىل مرضاته تعاىل.

2ـ الترشيد( :الترشيد) يف أصل اللغة :الطرد والتبديد والتفريق والتنفري،

شارد وشرَ ود ،واجلمع :شرُ ُ د،
فر ،فهو
ري
ٌ
ُ
يقال :رش َد البع ُ
يرشد شرُ ود ًا ورشاد ًا ،إذا َن َ

ورشدت فالن ًا ّ
ّ
فعلت به فعل ًة ترشد غريه أن يفعل فعله(.)35
دت به ،أي:
ُ
ورش ُ

وقد وردت هذه املادة دالة عىل اهلزيمة يف قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َّما َت ْث َق َف َّن ُه ْم فيِ الحْ َ ْر ِ
ب
َفشرَ ِّ ْد بهِ ِ ْم َم ْن َخ ْل َف ُه ْم﴾ (األنفال .)57ويتبني من هذه اآلية الكريمة بالغة السياق

الذي استعملت فيه هذه اللفظة ،من حيث التناسب بني اللفظ واملعنى ،إذ وردت
الكلمة يف املوضع املناسب هلا ،فال شك يف أن بث الرعب يف اجلامعات املساندة

للمرشكني يف احلرب وختويفهم لقاء رسول اهلل واملؤمنني يتطلب أن يفعل املؤمنون
فع ً
ال ،من قتلهم والتنكيل هبم وقلعهم عن موضعهم وتفريق مجعهم وجعلهم عظة
ملن وراءهم ،وكل هذه املعاين متوفرة يف لفظ ّ
(رشد هبم) بمعناه وهيأة التضعيف

فيه( .)36وقيلّ :
(سمع هبم) يف لغة قريش( ،)37وهذا املعنى يرجع
(رشد هبم) بمعنىّ :

إىل سابقه من دون إشكال.
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ونلحظ يف سياق اآلية أيض ًا أن الظرف (خلفهم) أعطى داللة مكانية واسعة

ملتعلقها الفعل ّ
(رشد) ،وذلك أن ما يصيب الذين هم يف املقدمة يثري الرعب يف من
هو يف اخللف ،ويف اتساع داللة هذا الفعل استمرار للظفر بالعدو ودوام عىل هذه
يصور نرص الرسول واملؤمنني خري تصوير ويوضح هزيمة الكافرين،
احلال ،ممّا ِّ

بتذكريهم هبا يف قابل األيام ،إذ ر ّبام نسوها لو كانت هزيمة خاطفة زالت وطأهتا

عليهم رسيع ًا (.)38

وقد أضفى صوت الفاء املكرر مخس مرات عىل هذا النص القرآين املتتابع

األحداث ذي الرتكيب الدقيق نوع ًا من الرتابط بني حادثة وأخرى ،و ملا يف هذا

الصوت من رخاوة يسهل معها جريان النفس والصوت معا(.)39

3ـ التولية :قال ابن فارس :الواو والالم والياء :أصل واحد صحيح  ،ليدل عىل

الوليْ ُ :
الق ْر ُب  ،يقال :تباعدَ بعد َوليْ  ،وجلس مما يليني .واملوىل:
قرب ،من ذلكَ :
ا ُملعتق  ،والصاحب  ،واحلليف  ،وابن العم  ،والنارص  ،واجلار  ،كل هؤالء من

التويل  ،وهو القرب(.)40

ٍ
بمعان أربعة،
وقد ذكرت هذه اللفظة يف ( )250موضع ًا يف القرآن الكريم(.)41

هي :االنحراف ،واإلباء ،واإلعراض ،واهلزيمة( .)42وأكثر ما استعملت دالة عىل
اهلزيمة عىل سبيل الكناية  ،مقرونة بلفظ (األدبار) من ذلك قوله تعاىل يف الكافرين
ين َك َفروا َل َو َّل ُوا َ
ّ
وجل:
عز
بار﴾ (الفتح ،)22وقوله ّ
واملنافقنيَ :
األ ْد َ
﴿و َل ْو قا َت َل ُك ُم ا َّل ِذ َ ُ
وهم َلي َو ُّل َّن َ
بار ُث َّم ال ُينْصرَ ُ َ
﴿وإِ ْن
ون﴾ (احلرش .)12وقوله سبحانهَ :
َ
األ ْد َ
﴿و َلئِ ْن َنصرَ ُ ُ ْ ُ
وكم َ
ُيقاتِ ُل ُ
ون﴾ (آل عمران ،)111وقولــــه َّ
بار ُث َّم ال ُينْصرَ ُ َ
جل وعال:
األ ْد َ
وك ْم ُي َو ُّل ُ ُ

ون َ
عاهدُ وا َ
اهلل ِم ْن َق ْب ُل ال ُي َو ُّل َ
بار﴾ (األحزاب ،)15ولعل يف هذه
﴿و َل َقدْ كا ُنوا َ
َ
األ ْد َ
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االستعامالت القرآنية ما يدل داللة أكيدة عىل أن الفشل واهلزيمة ستكون من نصيب

املرشكني يف لقاءاهتم مع املؤمنني.

ولقد عدل السياق إىل طريقة الكناية عن االهنزام إمعان ًا يف إذالل املرشكني ،ألن

يقو عىل املواجهة يف احلرب ألن
تولية األدبار هي فعل من خارت عزيمته وجبن ومل َ

املنهزم حيول ظهره إىل جهة الطالب ،هرب ًا إىل ملجأ وموئل يؤول إليه منه خوف ًا عىل
نفسه ،والطالب يف إثره ،فدبر املطلوب حينئذ يكون حماذي ًا وجه الطالب.

ويف السياق إشعار بأن املرشكني مهام مجعوا أمرهم إليقاع الرضر باملؤمنني

﴿وإِ ْن
فإهنم منهزمون من غري أن يظفروا بيشء ،يقول الزخمرشي يف قوله تعاىلَ :
وكم َ
ُيقاتِ ُل ُ
بار ُث َّم ال ُينْصرَ ُ َ
قلت :هال جزم املعطوف يف قوله
ون﴾( :فإن َ
األ ْد َ
وك ْم ُي َو ُّل ُ ُ

قلت :لو جزم لكان نفي النرص مقيد ًا بمقاتلتهم كتولية األدبار،
(ثم ال ينرصون)ُ ...
وحني رفع كان النفي وعد ًا مطلق ًا ،كأنه قال :ثم شأهنم وقصتهم التي أخربكم عنها

ٍ
منتف عنهم النرص والقوة ،وال ينهضون
وأبرشكم هبا بعد التولية أهنم خمذولون
بجناح ،وال يستقيم هلم أمر)( ،)43أي :إن (ينرصون) يف اآلية الكريمة إنام مل جيزم،

ألنه ليس معطوف ًا عىل اجلواب ،بل هو إخبار جديد ،ليس مرشوط ًا باملقاتلة ،فكأن
املعنى :ثم أخربكم أهنم ال ينرصون أو أن يكون عىل إرادة احلال(.)44

﴿و َي ْو َم ُحنَينْ ٍ إِ ْذ
وذكر هذا االستعامل يف شأن املسلمني أيض ًا ،قال تعاىلَ :
َأ ْع َجب ْت ُكم َكثْر ُت ُكم َف َلم تُغْ ِن َع ْن ُكم َشيئ ًا َوضا َق ْت َع َلي ُكم َ
األ ْر ُ
ض بِام َر ُح َب ْت ُث َّم َو َّل ْي ُت ْم
ْ ُ
َ ْ َ ْ ْ
ْ ْ

ين﴾ (التوبة ،)25وإنام خص سبحانه (يوم حنني) بالذكر من بني أيام احلرب،
ُمدْ بِ ِر َ

ألن املسلمني اهنزموا يف أثناء القتال ،ثم عاد إليهم النرص ،فتخصيصه بالذكر ،ملا فيه
من العربة بعد التولية عن رسول اهلل  ،ألن النرص معقود بامتثال أوامره التي هي
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أوامر اهلل سبحانه(.)45
وه ُم
ين َك َف ُروا َز ْحف ًا َفال ُت َو ُّل ُ
ين آ َمنُوا إِذا َل ِقي ُت ُم ا َّل ِذ َ
وقال تعاىل﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
َ
بار﴾ (األنفال ،)15وقد ورد احلال (زحف ًا) مصدر ًا جامد ًا ،وقد كثر يف السامع
األ ْد َ
الصحيح ورود احلال مصدر ًا ،ومنه قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم ا ْد ُع ُه َّن َي ْأتِين َ
َك َس ْعي ًا﴾ (البقرة

ين ُي ْن ِف ُق َ
ون َأ ْموالهَ ُ ْم بِال َّل ْيلِ َوال َّنها ِر سرِ ًّ ا َو َعالنِ َي ًة﴾ (البقرة،)274
 ،)260وقوله﴿ :ا َّل ِذ َ
وغري ذلك كثري ،وعىل الرغم من هذه الكثرة مل يعدَّ النحويون جميء احلال هبذه
الصورة حقيقي ًا ومحلوا ذلك عىل االتساع إال املربد جعل احلال املصدر حقيقي ًا ،إن

كان فيه نوع من عامله نحو( :أقبل ركض ًا) ،ألن الركض نوع من اإلقبال ،وتابع
النحويني فيام عدا ذلك( )46وال مسوغ إلنكار النحويني قياس احلال املصدر ،لكثرته

يف السامع ،كثرة تعضد قياسه.

﴿و َم ْن ُي َولهِّ ِ ْم َي ْو َمئِ ٍذ
ومن استعامل هذه املادة أيض ًا يف شأن املسلمني قوله تعاىلَ :
ال ُمت ََح ِّرف ًا لِ ِق ٍ
ُد ُب َر ُه إِ َّ
تال َأ ْو ُمت ََح ِّيز ًا إِىل ِفئ ٍَة َف َقدْ با َء بِ َغ َض ٍ
ب ِم َن اهللِ﴾ (األنفال.)16
ونستشف من سياق اآلية وجه ًا بالغي ًا مميز ًا ؛ إذ حذفت اجلملة املضافة بأكملها
يف قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْو ِمئِ ٍذ﴾ أي :يومئذ لقيتم الكفار ،اكتفاء بام قبلها ،وهو قوله تعاىل:
وهم َ
بار﴾ والغرض من
ين آ َمنُوا إِذا َل ِقي ُت ُم ا َّل ِذ َ
﴿يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
األ ْد َ
ين َك َف ُروا َز ْحف ًا َفال ُت َو ُّل ُ ُ

ذلك التهويل.

4ـ ّ
ّ
ّ
فالذل:
(الذل) يف أصل اللغة عىل :اخلضوع واالستكانة واللني،
الذل :يدل

العز ،ورجل ذليل بينّ الذل واملذلة من قوم أذالء وأذلة ،ويقال منه :أذله
ضد ّ
واستذله وتذ َّلل له ،أي :خضع(.)47
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والذليل :هو الذي يغلب عليه كل يشء سواء أكان بالقهر ،كقوله تعـــــــاىل:
﴿وضرُ ِ َب ْت َع َل ْي ِه ُم ِّ
اخ ِف ْ
ض
﴿و ْ
الذ َّل ُة َوالمْ َ ْس َكن َُة﴾ (البقرة ،)61أم باالختيار ،قال تعاىلَ :
َ
ناح ُّ
الرحمْ َ ِة﴾ (اإلرساء.)24
لهَ ُ ام َج َ
الذ ِّل ِم َن َّ

وفرق أبو هالل العسكري ( )#395بني الذل واخلزي بقوله( :اخلزيّ :
ذل
َّ

مع افتضاح ،وقيل :هو االنقامع ،لقبح الفعل ،واخلزاية :االستحياء ،ألنه انقامع عن

()48
وفرق بني الذل و الضعة بـ ّ
(أن الضعة ال تكون إال بفعل
اليشء ملا فيه من العيب)
ّ

اإلنسان بنفسه ،وال يكون بفعل غريه وضيع ًا كام يكون بفعل غريه ذلي ً
ال)(.)49

وقد ذكرت هذه املادة يف ( )24موضع ًا من القرآن الكريم( ،)50وثمة ملمح

داليل يلحظ يف آيتني من آي الذكر احلكيم ،ورد فيهام لفظ (الذلة)،مها :قوله تعاىل:
﴿وضرُ ِ َب ْت َع َل ْي ِه ُم ِّ
ب ِم َن اهللِ ذلِ َك بِ َأنهَّ ُ ْم كا ُنوا َي ْك ُف ُر َ
الذ َّل ُة َوالمْ َ ْس َكن َُة َوباؤُ بِ َغ َض ٍ
ون
َ

بِ ِ
ون ال َّنبِ ِّينيَ بِ َغيرْ ِ الحْ َ قِّ ذلِ َك بِام َع َص ْوا َوكا ُنوا َي ْع َتدُ َ
آيات اهللِ َو َي ْق ُت ُل َ
ون﴾ (البقرة،)61
وقوله تعاىل﴿ :ضرُ ِ َب ْت َع َل ْي ِه ُم ِّ
الذ َّل ُة َأ ْي َن ما ُث ِق ُفوا إِ َّ
ال بِ َح ْبلٍ ِم َن اهللِ َو َح ْبلٍ ِم َن ال َّن ِ
اس

آيات اهللِ
ون بِ ِ
ب ِم َن اهللِ َوضرُ ِ َب ْت َع َل ْي ِه ُم المْ َ ْس َكن َُة ذلِ َك بِ َأنهَّ ُ ْم كا ُنوا َي ْك ُف ُر َ
َوباؤُ بِ َغ َض ٍ
ون َ
األ ْنبِيا َء بِ َغيرْ ِ َحقٍّ ذلِ َك بِام َع َص ْوا َوكا ُنوا َي ْع َتدُ َ
َو َي ْق ُت ُل َ
ون﴾ (آل عمران.)112
ففي اآلية األوىل ورد لفظ (احلق) معرف ًا ،ويف الثانية منكر ًا ،والذي يظهر أن

تنكري احلق يف هذه اآلية جاء يف مقام الزيادة يف الذم واملبالغة يف التشنيع .واستدل

بعض العلامء عىل أن موطن الذم والتشنيع يف اآلية الثانية التي ورد فيها لفظ (احلق)
منكر ًا أكرب منه يف اآلية األوىل التي ورد فيها معرف ًا بأدلة منها :أنه يف اآلية األوىل

وكرر
مجعت (الذلة واملسكنة) يف موضع واحد مع ًا من دون تأكيد ،ويف الثانية ّأكد ّ
وعمم فقال﴿ :ضرُ ِ َب ْت َع َل ْي ِه ُم ِّ
الذ َّل ُة َأ ْي َن ما ُث ِق ُفوا﴾ فجعلها عامة ،ثم قـــــــــــــال:
ّ
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﴿ َوضرُ ِ َب ْت َع َل ْي ِه ُم المْ َ ْس َكن َُة﴾ فالفعل وحرف اجلر زيادة يف التوكيد.
ورود لفظ (النبيني) جمموع ًا مجع قلة يف اآلية األوىل ،وجمموع ًا مجع كثرة يف

الثانية ،فـالتشنيع عليهم والعيب عىل فعلهم وذمهم يف سورة آل عمران أشد ،ومن
هنا يتبني أن التعريف يف آية البقرة أليق ،والتنكري يف آية آل عمران أليق(.)51

ونلحظ يف سياق اآليتني أسلوبا بالغيا متميزا هو (االستعارة) ،فـ (رضب الذلة

ورضب املسكنة) فيهام داللة عىل مالزمة الذلة واملسكنة لليهود ،وظهور أثرمها

فيهم ،فال خالص هلم منهام ،فهام حميطتان هبم ،كام ترضب اخليام والقباب(.)52

وملا كان املنافقون أشد عداوة للمسلمني وخطر ًا عىل اإلسالم ،عبرّ القرآن
اهلل َو َر ُسو َل ُه ُأولئِ َك فيِ َ
ون َ
ين يحُ َ ُّاد َ
األ َذ ِّلنيَ ﴾
الكريم عن ذهلم بقوله﴿ :إِ َّن ا َّل ِذ َ

(املجادلة ،)20ومن استعامل صيغة التفضيل (األذلني) ،وسبقها بحرف اجلر (يف)
الدال عىل التمكن يف اليشء ،مع اسم اإلشارة (أولئك) يستفاد أن الذلة قد تركزت يف

هؤالء وجبلوا عليها ،فال ترى أحد ًا أذل منهم يف الدنيا بإظهار اهلل أضغاهنم وإطالع
املسلمني عىل حقيقة نواياهم اخلبيثة وانكسار شوكة نفاقهم بانتصار اإلسالم وعلو

شأنه ،كام أهنم أذالء يف اآلخرة ،ألهنم يف الدرك األسفل من النار.

﴿و َل َقدْ َنصرَ َ ُك ُم
ووصف املؤمنون بالذلة أيض ًا ،قال تعاىل يف شأن غزوة بدرَ :
ُ
ُ
اهلل بِ َبدْ ٍر َو َأ ْن ُت ْم َأ ِذ َّل ٌة﴾ (آل عمران  ،)123ومن سياق اآلية يفهم أن املراد بالذلة :الذلة

الظاهرية ،كقلة عددهم يف املعركة فقد كانوا ثالثامئة وثالثة عرش رجال ليس معهم
من املنعة ما يقيهم بأس عدوهم ،أو :أن املراد هبا استذالل املرشكني هلم قبل املعركة،

ونظرهتم إليهم بأهنم قليلون أذلة(.)53
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5ـ الغيظ :قال ابن فارس( :الغني والياء والظاء أصل واحد ّ
يدل عىل كرب

يلحق باإلنسان من غريه يقال :غاظني يغيظني ورجل غائظ وغياظ)( ،)54وقال

اجلوهري (يف حدود ( :)#400الغيظ :غضب كامن للعاجز)( ،)55والغيظ عند
الراغب :شدة الغضب وفوران الدم لالنتقام( ،)56وفرق أبو هالل العسكري بني

(الغضب والغيظ) بأن( :الغضب :إرادة الرضر للمغضوب عليه ،وأما الغيظ:
فيقرب من باب الغم ،لذلك جيوز أن يغتاظ اإلنسان من نفسه وال جيوز أن يغضب

عليها ،إذ ليس من املعقول أن يريد اإلنسان الرضر لنفسه)(.)57

وقد ذكرت هذه اللفظة يف ( )11موضع ًا يف القرآن الكريم( ،)58واستعملت يف
﴿و َر َّد ُ
ين َك َف ُروا
اهلل ا َّل ِذ َ
شأن املؤمنني ويف شأن املرشكني؛ قال تعاىل يف غزوة اخلندقَ :

بِ َغ ْي ِظ ِه ْم﴾ (األحزاب ،)25أي :ردهم سبحانه متلبسني بغيظهم الذي كانوا عليه من

أول دعوته  إىل زمان هزيمتهم يف هذه املعركة الفاصلة(.)59

ويف استعامل (الباء) وإضافة (الغيظ) إىل (ضمريهم) داللة عىل أن الغيظ قد

البس قلوهبم ونفوسهم وكياهنم كله واستقر فيه فال خالص هلم منه.

وعبرّ سبحانه عن (غيظ) فرعون عىل موسى  وصحبه ،فقال﴿ :إِ َّن هؤُ ِ
الء
ون * َوإِنهَّ ُ ْم َلنا َلغائِ ُظ َ
َلشرِ ْ ِذ َم ٌة َق ِلي ُل َ
ون﴾ (الشعراء ،)55-54والتعبري بـ (اسم الفاعل
من فرعون مع تأكيده بالالم) فيه داللة عىل استقرار املؤمنني يف إغاظة فرعون،

بفعل أعامل تؤذيه وتكدر صفوه ،فله العذر إذن يف حماولة استئصاهلم والقضاء

عىل دعوهتم ،كام أن فيه إشارة إىل أن هذه الفئة القليلة كانوا طائفة صادقة اإليامن،

ثابتة اجلنان ،ال تعبأ بجربوت فرعون وطغيانه ،بل يصدر عنها عمل يغيظ صدره،
ويسلب راحته( ،)60ويف إسناد (الغيظ) إىل ضمري الواحد املعظم نفسه (غائظون)
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إشعار بأن الغيظ قد استوىل عىل املغتاظ ،ومتكن من كيانه كله.
﴿و ُي ْذ ِه ْب َغ ْي َظ ُق ُلوبهِ ِ ْم﴾
وأما (غيظ املؤمنني) فقال سبحانه وتعاىل فيهَ :
(التوبة.)15
ِ
يستول عليهم،
ويف إسناد (الغيظ) هنا إىل (القلوب) إشعار بأن الغضب مل

ويتمكن منهم ،ويستقر فيهم ،ألن يف الغضب املستمر تعطي ً
ال للملكات اإلنسانية
األخرى ،بل غضب املؤمنني زائل برمحة اهلل ولطفه هبم ،و َمن ِِّه عليهم بالنرص ،وإعالء

كلمة الدين ،وإنجاز مواعيده سبحانه هلم.
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...نتائج البحث...
توصل البحث إىل نتائج مثمرة منها:
1 .1كشف البحث عن طائفة من األلفاظ التي استعملها القرآن الكريم ،للداللة
عىل النرص يف ساحة املعركة ،وهي( :األخذ ،واألمر ،والبرشى ،والغلبة،
والفتح ،والنرص) .وطائفة أخرى استعملت للداللة عىل اهلزيمة يف القتال،
وهي (األذى ،والترشيد ،والتولية ،والذل ،والغيظ).

2 .2حاول البحث التفريق بني معاين بعض من املفردات الدالة عىل النرص أو
اهلزيمة ومقابالهتا من املفردات اللغوية ،اعتامد ًا عىل سياق اآليات التي وردت
فيها األلفاظ ،مثل الفرق بني (الثقف والوجدان) ،وبني (الذل واخلزي) وبني،

(الغيظ والغضب).

3 .3استعمل التنزيل العزيز (التضعيف) ،للداللة عىل املبالغة يف حصول الفعل
وليكتسب اللفظ معنى قوي ًا ،ال يكون من دون تضعيف ،كام يف قوله تـــعاىل:
﴿ َفشرَ ِّ ْد بهِ ِ ْم َم ْن َخ ْل َف ُه ْم﴾ (األنفال.)57

4 .4انامز التعبري القرآين برقة التخاطب املوجه إىل املسلمني ،وشدته عىل الكافرين،
﴿و ُي ْذ ِه ْب َغ ْي َظ ُق ُلوبهِ ِ ْم﴾ (التوبة ،)15وجه اخلطاب إىل
ففي قوله تعاىلَ :
املسلمني والغيظ فيه مقصور عىل قلوب املؤمنني دون أجسادهم كلها ،ويف
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﴿و َر َّد
هذا داللة عىل أن هذا الغيظ طارئ غري متمكن منهم ،أما يف قوله تعاىلَ :
ُ
ين َك َف ُروا بِ َغ ْي ِظ ِه ْم﴾ (األحزاب)25؛ فإسناد (الغيظ) إىل الضمري (هم)
اهلل ا َّل ِذ َ

فيه الداللة عىل أنه غيظ كبري قد أتى عىل كياهنم كلهّ ،
ومتكن يف نفوسهم ،فلم
قر قراره فيهم فال خالص هلم منه.
يقترص أثره عىل القلب وحده ،بل ّ

.................................................

1)1ينظر :مقاييس اللغة(68/1ابن فارس ،أمحد بن زكريا ت 395هـ ،تح عبد السالم حممد
هارون ،دار الفكر ،بريوت1979،م) .وينظر :الصحاح( 559/2اجلوهرى ،إسامعيل بن
محاد ،ت يف حدود 400هـ ،تح أمحد عبد الغفور عطار ،دار الكتاب العريب،مرص).
2)2ينظر :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم(أخذ)( ،حممد فؤاد عبد الباقي ،مطبعة دار
الكتب املرصية ،القاهرة1945،م).
3)3ينظر :األشباه والنظائر يف القرآن الكريم(250مقاتل بن سليامن ،ت150هـ ،تح عبد اهلل
حممود شحاته ،اهليأة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة1975،م) .وينظر :الوجوه والنظائر
يف القرآن الكريم ( 264هارون بن موسى ،ت170هـ ،تح د .حاتم صالح الضامن ،دار
احلرية للطباعة ،بغداد1989 ،م).
4)4ينظر :الكشاف(561/3الزخمرشي ،حممود بن عمر ،ت538هـ،دار الكتاب العريب،
بريوت).
5)5املثلث ( 314-312/1البطليويس ،عبد اهلل بن حممد،ت521هـ ،تح د .صالح الفرطويس،
دار احلرية ،بغداد1982،م).
6)6ينظر :لسان العرب(127/1ابن منظور ،حممد بن مكرم ،ت 711هـ ،دار صادر،
بريوت1968،م).
7)7ينظر :األشباه والنظائر.195 -192
8)8ينظر :الكشاف .194/2

9)9ينظر :التحرير والتنوير(26/4حممد الطاهر بن عاشور ،الدار التونسية للنرش).

1010من بالغة القرآن(164د .أمحد بدوي ،مطبعة هنضة مرص ،القاهرة ،ط1950 ،3م).
1111مقاييس اللغة.252-251/1

1212املفردات يف غريب القرآن (48-47الراغب األصفهاين ،احلسني بن حممد ،ت 502هـ ،تح
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حممد سيد كيالين ،دار املعرفة للطباعة ،بريوت).

1313الكشاف .104/1

1414ينظر :املعجم املفهرس (برش).

1515ينظر :مالك التأويل ( ،170/1الغرناطي ،أمحد بن الزبري ،تح حممود فاضل أمحد ،دار
النهضة العربية ،بريوت1985،م) .وينظر :التعبري القرآين (68د .فاضل صالح السامرائي،
جامعة بغداد ،بيت احلكمة 1967-1986م).
1616ينظر :مقاييس اللغة  ،288/4واملفردات .363
1717ينظر :املعجم املفهرس (غلب).

1818ينظر :تفسري النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) ( 126/1النسفي ،عبد اهلل بن أمحد،
ت710هـ ،دار الكتاب العريب ،بريوت1978،م).
1919ينظر :معاين القرآن للفراء(319/2الفراء ،حييى بن زياد ت  207هـ ،تح حممد عيل النجار
وإسامعيل شلبي وعيل النجدي ،القاهرة1972-1955،م).
2020صفوة البيان ملعاين القرآن( 508الشيخ حسنني حممد خملوف ،دار الفكر1981 ،م).

2121ينظر :اجلامع ألحكام القرآن(265/4القرطبي ،حممد بن أمحد ،ت 671هـ ،دار إحياء
الكتب العربية ،بريوت1988 ،م).

2222ينظر :مقاييس اللغة  ،469/4والصحاح .389/1
2323ينظر :املعجم املفهرس (فتح).
2424الكشاف .332/4

2525ينظر :تفسري النسفي .404/1
2626ينظر :صفوة البيان .298

2727ينظر :مقاييس اللغة ،508/4ولسان العرب .524/11
2828ينظر :املعجم املفهرس(نرص).

2929ينظر :األشباه والنظائر ،241-239والوجوه والنظائر.251-250
3030ينظر :التعبري القرآين .155

3131البحر املحيط (178/ 7أبو حيان ،حممد بن يوسف ،ت 745هـ،مطابع النرص احلديثة،
الرياض).
3232ينظر :مقاييس اللغة ،78/1والصحاح .126/6
3333ينظر :املعجم املفهرس(أذى).
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3434ينظر :الكشاف .401/1

3535ينظر :الصحاح  ،49/1ولسان العرب .237-236/3

3636ينظر :تفسري غريب القرآن (179ابن قتيبة عبد اهلل بن مسلم ،ت 276هـ ،تح السيد أمحد
صقر ،دار الكتب العلمية ،بريوت1978 ،م).
3737ينظر :األصول دراسة أبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ( 90د .متام حسان ،عامل
الكتب ،القاهرة2004،م).
3838ينظر :الكشاف  ،231/2والتحرير والتنوير .50 /10

3939ينظر :األصوات اللغوية (48د .إبراهيم أنيس مكتبة األنجلو املرصية ،ط7،1984م).
وينظر :املدارس الصوتية عند العرب ا(4د .عالء جرب ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
2006م).
4040ينظر :مقاييس اللغة .41/6

4141ينظر :املعجم املفهرس (ويل).
4242ينظر :املفردات .533
4343الكشاف .455/1

4444ينظر معاين النحو(380/3د .فاضل السامرائي ،مطابع دار احلكمة،بغداد1991 ،م).
4545ينظر :التحرير والتنوير .155/1

4646ينظر :أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك(4-3/3ابن هشام ،عبد اهلل بن هشام ،ت 761هـ،
دار الفكر للطباعة ،ط.)1974 ،6
4747ينظر :مقاييس اللغة  ،345/2والصحاح .1701/4

4848الفروق اللغوية ( 207أبو هالل العسكري ،احلسن بن عبد اهلل ،ت395هـ ،تح حسام
الدين القديس ،دار الكتب العلمية ،بريوت1981،م).
4949املصدر نفسه .208

5050ينظر :املعجم املفهرس (ذلل).
5151التعبري القرآين .171

5252ينظر :الكشاف  ،145/1والتفسري الكبري (مفاتيح الغيب) ( 102/3الفخر الرازي ،حممد
بن عمر ،ت606هـ ،املطبعة البهية املرصية1938 ،م).
5353ينظر :الكشاف .411/1

5454ينظر :مقاييس اللغة .56/3
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5555الصحاح .1176/3

5656ينظر :املفردات .368

5757الفروق اللغوية .106

5858املعجم املفهرس (غيظ).

5959ينظر :تفسري النسفي .310/3
6060ينظر :الكشاف.252/2
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