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  هـ١٩/٢/١٤٣٧   اعتمد للنشر في      j       هـ   ٩/١/١٤٣٧سلم البحث في 
ovfÖ]<“~×Ú<V< <

الحمــــد هللا رب العــــالمين، والــــصالة والــــسالم علــــى عبــــاده المــــصطفين، وعلــــى 
ــه القــرآن المبعــوث رحمــة للعــالمين نبينــا محمــد وعلــى آلــه  وصــحبه أجمعــين، أنــزل علي

الكـــريم، وأعجـــز بـــه العـــرب األقحـــاح الفـــصحاء حتـــى دانـــوا بعلـــو كعبـــه والعجـــز عـــن 
معارضته، وكان من أعظم جوانب اإلعجاز فيه، الجانب البالغي فـي الـنظم والتركيـب 
واإلفــراد، مــع جريــه علــى ســنن العــرب وأســاليبهم، ومــن األســاليب المــستخدمة فــي ذلــك؛ 

في القرآن، حيث استخدمت هـذه اللفـظ وجـاءت فـي خمـسة مواضـع مـن "  جرمال"سياق 
ــذا كــان حريــا دراســتها، ومعرفــة إعرابهــا، وخــصائص بنائهــا، ونظمهــا، �كتــاب اهللا  ً، ل

، ودقائق أسرار تكرارها، ونكت السياق الذي ذكرت فيه، وهذا من أقوى الدوافع لدراسـتها
ٕ؛ وانمـا تناولــت الــسياق "ال جــرم"هـا لفظــة ولـم تقــف هـذه الدراســة علــى كـل آيــة ذكــرت في

المرتبط بها، وقد يتجاوز ذلك إلى ما يجلي نكتة أو فائدة أو مقارنة ونحو ذلك، ممـا ال 
غنـى عـن توضـيحه فـي الدراسـة، وعليـه فالدراسـة لهـذا الموضـوع تحليليـة،والمنهج العـام 

 وفهـــارس، وقـــد قـــسمت البحـــث علـــى مقدمـــة ومبحثـــين وخاتمـــة، فيهـــا تحليلـــي اســـتقرائي
ذكـــرت فـــي المقدمـــة ســـبب اختيـــاري للموضـــوع، والمـــنهج المتبـــع فـــي دراســـته، وخطـــة 

اصــــطالحات ال جــــرم فـــي اللغــــة والقـــرآن، وفيــــه أربعــــة : المبحـــث األولوفــــي ، البحـــث
، الخـالف النحـوي فـي لفظـة ال جـرم: الثـانيو، معنى جرم في اللغةفي : األول :مطالب

ـــة ال جـــرم علـــى القـــسمفـــي : الثالـــثو ـــعو، دالل وفـــي ، اللغـــات الـــواردة فـــي ال جـــرم: الراب
: األول :أســلوب القــرآن الكــريم فــي ورود ال جــرم، وفيــه ثالثــة مطالــب: المبحــث الثــاني

ال جـرم : الثالـثو، ورود ال جرم في القـرآن الكـريم: الثانيو، وما من مادته" الجرم"ورود 
تـائج التـي خلـصت إليهــا، الخاتمـة أهـم النوبينـت فــي ، وأسـرار تكرارهـا فـي القـرآن الكـريم

  . ألهم المراجع التي اعتمدت عليهاوذيلت البحث بفهرس
Abstract: 

In the name of Allah the Merciful, Praise be to Allah, peace and 
blessings be upon His slaves lined up, and sent as a mercy to the worlds of 

                                                
،  األستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية∗

 .المملكة العربية السعودية
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our Prophet Muhammad and his family and companions, revealed to him 
the Koran, and I can not Arabs inveterate eloquent even condemned its high 
heel and the inability of his opposition, and was one of the greatest aspects 
of the miracle in which, side rhetorical in , so it was incumbent upon her 
studies, and knowledge of its expression, and the characteristics of its 
construction, and systemsΥsystems and installation personnel, with Jarayeh 
on the ways of the Arabs and their methods, and the methods used in that; 
the context of the "no offense" in the Qur'an, where used this word came in 
five places in the Book of Allah  , and minutes repetition secrets, jokes and 
the context in which it is stated, and this is one of the strongest motivations 
for study, This study did not stand on each verse stating the word "no 
offense"; it dealt with the associated context, it may exceed what Wigley 
joke, interest or compared, and so on, which are indispensable explained in 
the study, and therefore The study of this analytical subject, the curriculum 
the year in which analytical inductive. Find an introduction and two sections 
and a conclusion has been divided and indexes, he said in the introduction 
why I chose the topic, and the approach taken in the study, and the research 
plan. First topic: the conventions are not criminalized in the language and 
the Koran, and the four demands: First requirement: the meaning of the 
offense in the language. The second requirement: the dispute in the 
grammar of the word no offense. Third requirement: no indication on the 
offense section. Fourth requirement: Languages are not contained in the 
offense. The second topic: the Koran in style and Rod not offense, in which 
three demands: First requirement: the receipt of "offense" and of the article. 
The second requirement: Word no offense in the Koran. Third requirement: 
No offense secrets and repeated in the Qur'an. Conclusion and showed 
where the most important findings of, and appended to search a catalog of 
the most important references that have adopted them.  

íÚ‚Ï¹]V 

د هللا رب العــــالمين، والــــصالة والــــسالم علــــى عبــــاده المــــصطفين، وعلــــى الحمــــ
ــه القــرآن  المبعــوث رحمــة للعــالمين نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين، أنــزل علي
الكـــريم، وأعجـــز بـــه العـــرب األقحـــاح الفـــصحاء حتـــى دانـــوا بعلـــو كعبـــه والعجـــز عـــن 

ي فـي الـنظم والتركيـب معارضته، وكان من أعظم جوانب اإلعجاز فيه، الجانب البالغ
واإلفــراد، مــع جريــه علــى ســنن العــرب وأســاليبهم، ومــن األســاليب المــستخدمة فــي ذلــك؛ 

في القرآن، حيث استخدمت هـذه اللفـظ وجـاءت فـي خمـسة مواضـع مـن " ال جرم"سياق 
ــذا كــان حريــا دراســتها، ومعرفــة إعرابهــا، وخــصائص بنائهــا، ونظمهــا، �كتــاب اهللا  ً، ل

 .رها، ونكت السياق الذي ذكرت فيه، وهذا من أقوى الدوافع لدراستهاودقائق أسرار تكرا
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ٕ؛ وانمـا تناولـت "ال جـرم"ولم تقف هـذه الدراسـة علـى كـل آيـة ذكـرت فيهـا لفظـة   
السياق المرتبط بها، وقد يتجاوز ذلك إلى ما يجلي نكتة أو فائدة أو مقارنة ونحو ذلك، 

راسـة لهـذا الموضـوع تحليليـة،والمنهج مما ال غنى عن توضيحه في الدراسة، وعليه فالد
  .العام فيها تحليلي استقرائي

  :ويمكن تلخيص منهج الدراسة الذي اتبعته في الخطوات اآلتية
عــزوت اآليــات القرآنيــة إلــى ســورها، وحرصــت علــى كتابــة اآليــة بخــط المــصحف : أوال

  .الشريف تجنبا ألي خطأ قد يطرأ على كتابتها
ويـــة مـــن مظانهـــا األصـــيلة واتبعـــت طريقـــة المحـــدثين فـــي خرجـــت األحاديـــث النب: ثانيـــا

التخـريج بــذكر الكتــاب والبــاب ورقــم الحــديث، فــإن كــان فــي الــصحيحين خرجتــه منهمــا، 
ٕوان كان في أحدهما خرجته منه،وان لم يكن فيهما تتبعته في مظانه ٕ.  

  .نسبت األقوال إلى قائليها فإن من بركة العلم نسبته إلى أصحابه: ثالثا
  . خرجت األبيات الشعرية من دواوينها، للتأكد من نسبتها لقائليها:رابعا

  .ّبينت معانى األلفاظ الغريبة في الحاشية من كتب أهل اللغة: خامسا
  .توخيت سهولة العبارة مجتنبا التكلف فيها: سادسا

هــذا، وقــد قــسمت البحــث علــى مقدمــة ومبحثــين وخاتمــة، ذكــرت فــي المقدمــة 
  .والمنهج المتبع في دراسته، وخطة البحثسبب اختياري للموضوع، 

  : وفيه أربعة مطالباصطالحات ال جرم في اللغة والقرآن،: المبحث األول
  .معنى جرم في اللغة: المطلب األول
  .الخالف النحوي في لفظة ال جرم: المطلب الثاني
  .داللة ال جرم على القسم: المطلب الثالث
  . جرماللغات الواردة في ال: المطلب الرابع
  : وفيه ثالثة مطالبأسلوب القرآن الكريم في ورود ال جرم،: المبحث الثاني
  .وما من مادته" الجرم"ورود : المطلب األول
  .ورود ال جرم في القرآن الكريم: المطلب الثاني
  .ال جرم وأسرار تكرارها في القرآن الكريم: المطلب الثالث

  . ت إليهاّ بينت فيها أهم النتائج التي خلصوالخاتمة
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Ùæù]<ovf¹]< <
áa†ÏÖ]æ<íÇ×Ö]<»<Ý†q<÷<l^uøŞ‘]< <

Ùæù]<g×Ş¹]<VíÇ×Ö]<»<Ý†q<÷<îßÃÚ< <
  :جرم في اللغة

ُفـالجرم القطـع، ٌالجيم والراء والميم أصل واحد يرجع إليـه الفـروع ِويقـال لـصرام . ْ ِ
َالنخل الجرام ِ  .ُـوجرمـت صوف الـشاة وأخذتـه. ِوقد جاء زمن الجرام ُ ْ َ ُرامـةُوالج. َ مـا سـقط : َ

ِمن التمر إذا جرم ُويقال الجرامة ما التقط من كربه بعد ما يصرم. ُ َ َْ ُ ُِ ِِ َ ٌويقـال سـنة مجرمـة . ُ َ  َ
َأي تامة، كأنها تصرمت عن تمام   .َـوهو من تجـرم الليـل ذهب َ ُ  .َوالجـرام والجـريم ْالتمـر : َ 

ًفهذا كله متفق لفظا ومعنى وقياسا. اليابس ً .  
ومما يرد ٌم جرم، أي كـسب؛ ألن الـذي يحوزه فكأنـه اقتطعه، وفـالن :قولـه إليـه ُ َـ ََ ُ ُـ َ ََـ َ

ُجريمة أهله، أي كاسبهم َِ ُ   :ومنه قول أبي خراش الهذلي. ِ
ًجريمة ناهض في رأس نيق       ترى لعظام ما جمعت صليبا ِ ْ َ ََ َِ ََ ٍ ٍْ َ ِ)١(  

ُهي كاسبة ناهض: ًيصف عقابا، يقول َ   .َأراد فرخها. ِ
ْوالجرم    ْالـذنب وهـو مـن األول؛ ألنـه كـسب، والكـسب اقتطـاع، وقـالوا : والجريمةُ َْ ٌَ ْ 

َال جرم(م :قولهفي  َم جرمت أي كسبت، وأنشدوا:قولههو من : )َ َ ُ ْ َ َ:  
َولقد طعنت أبا عيينة طعنة     جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا َ َ َ ُْ َ َْ ََ ََ َ ً ََ َ ْ ُْ َ
)٢(  

ُوالجرم بالكسر   ْ ًن له قدرا وتقطيعاأل: قال ابن فارس. الجسم: ِ ًَْ ْ َ .  
ُوالجــرم   ْ ْإنــه لحــسن الجرم، واألصــح فــي معنــاه: م:قولــهالــصوت، مــن : ِ ُحــسن : ِــ َ َ

ْخروج الصوت من الجرم ِ
ْوالجرم.  )٣(   .)٤(جرم لونه إذا صفا: اللون يقال: ِ

< <

< <

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <
Ý†q<÷<í¿ËÖ<»<ëçvßÖ]<Íø¤]< <

  : في خمسة أوجهٌ   في هذه اللفظة خالف بين النحويين، يتلخص
ا مـــن :أحـــدها َـــ وهـــو مـــذهب الخليـــل وســـيبويه وجمـــاهير النـــاس، أنهمـــا ركبت َ  النافيـــة " ال"ُ

ا علــى تركيبهمــا تركيــب خمــسة عــشر، وصــار معناهمــا معنــى فعــل وهــو "جــرم"و ٍ، وبنيت ْ ِ َِ َ َ َــُ
: ا����ل( �m¼��»���º��¹��̧l:قوله تعالىفعلى هذا يرتفع ما بعدهما بالفاعلية، ف" حق"
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ُحق وثبت كون النار لهم، أو استقرارها لهم: ، أي)٦٢ َ َ ََ )٥(.  

َجـرم"ًنافيـة للجـنس، و" ال"بمنزلة ال رجـل، فـي كـون " ال جرم" أن :الثاني َ اسـمها مبنـي " َ ُ
ُمعهــا علــى الفــتح وهــي واســمها فــي محــل رفــع باالبتــداء ومــا بعــدهما خبــر  ٍ  النافيــة، " ال"ُ

  .)٦( وهو قول الفراءُال محالة وال بد: وصار معناها
وما بعدها في محل نـصب أو جـر بعـد حـذف الجـار، " أن" كالذي قبله؛ إال أن :الثالث ٍ 

  .في خسرانهم: َال محالة في أنهم في اآلخرة، أي: إذ التقدير
نافيـة لكـالم متقـدم تكلم بـه الكفـرة، فـرد اهللا علـيهم ذلـك ب" ال" أن :الرابع ـ ، كمـا "ال ":قولـهٍ

ترد ̄���°m :قولـه تعـالى و،�m{��zl :قولههذه قبل القسم في " ال "َُ ��®��¬l 

ٍ، ثم أتى بعدها بجملة فعلية وهي )٦٥: النـساء( ٍوجرم فعل مـاض معنـاه ". جرم أن لهم كذا"ٍ ٌ َ َ َ
ِكــسب، وفاعلــه مــستتر يعــود علــى فعلهــم المــدلول عليــه بــسياق الكــالم، و ومــا فــي " أن"ِ

َجـرم"بـه؛ ألن حيزها فـي موضـع المفعـول  َيتعـدى إذ هـو بمعنـى كـسب" َ َ : فتقـدير اآليـة. َ
َكسبهم  َ ُفعلهم أو –َ ْ َ خسرانهم، وهذا قول أبي إسحاق الزجـاج، وعلـى هـذا الوقـف -م:قولهِ
َجرم"ُثم يبتدأ بـ" ال ":قولهعلى  َ   .)٧(بخالف ما تقدم" َ

َ أن معناها ال صد وال منع، وتكون :الخامس َْ  َ "َجرم َ ُجرمـت، أي: القطع، تقـولبمعنى " َ ْ َ َ :
  وما في " أن"مبني معها على الفتح كما تقدم، وخبرها " ال"َاسم " جرم"قطعت، فيكون 

ْحيزها، أو على حذف حرف الجر، أي َ  :،٩(.)٨( وهو قول الكسائيال منع من خسرانهم(  
مــة؛ ومثــل هــذه العقوبــة ليــست جري.وأخــذت الجريمــة مــن قطــع األمــر الــسائد فــي النظــام

ْألن العقوبة على الجريمة ليست جريمة، بل هي منع للجريمة َ
)١٠(.  

< <

oÖ^nÖ]<g×Ş¹]< <
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مـن " ال جـرم"وفـي تركيـب " ال جـرم"من العرض الـسابق لخـالف النحـويين فـي 
: بأنــه" ال جــرم"، ومــا اختــاره الجمهــور لمعنــى )١١(النافيــة للجــنس أو الزائــدة للتوكيــد" ال"

، يـدل علـى أن "إن ومـدخوالها"وهـي " ال جـرم"ذا الجملـة التابعـة لهـا والمؤكـدة بــحقا، وك
  : ٕهذا األسلوب أسلوب توكيد، وان قال بعضهم إنه يغني عن لفظ القسم، قال ابن مالك

  ".ال جرم "- أيضا-ينوب عن قسم      كذا ينوب عنه " جير"أو " جير"و 
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: قــال. م فهــو مــا حكــاه الفــراء بعــد ال جــر-إن–وأمــا وجــه الكــسر : قــال المــرادي
قــال ابـــن . فتراهــا بمنزلــة اليمــين. ال جــرم آلتينــك، وال جــرم لقــد أحــسنت: العــرب تقــول

والظـاهر أن إن : قلـت. وإلجرائها مجرى اليمين حكي عن العرب كسر إن بعدها: مالك
: وهــو ظــاهر قــول ابــن مالــك. إذا كــسرت بعــدها فهــي جــواب قــسم، مقــدر بعــد ال جــرم

ويؤيــد ذلــك أن بعــض العــرب صــرح . )١٢(ً ال جــرم عــن لفــظ القــسم، مــراداوربمــا أغنــت
" الجـــرم:"قـــال مقاتـــل بـــن ســـليمان. )١٣(ال جـــرم، واهللا ال فارقتـــك: بالقـــسم بعـــدها، فقـــال

  .)١٤(ًقسما
ال بـد أو حقـا : أي": ال جـرم"وقال الفيروز آبـادي بعـد ذكـره اللغـات الـواردة فـي 

ول إلى معنى القسم فلذلك يجاب عنه بالالم أو ال محالة أو هذا أصله ثم كثر حتى تح
 )١٦(وقــرأ عيــسى الثقفــي إن بكــسر الهمــزة:" وقــال أبــو حيــان، )١٥(ال جــرم آلتينــك: فيقــال

وقد يغني ال جرم عن لفظ : وقال بعض أصحابنا، )١٧(على االستئناف والقطع مما قبله
لهمـزة تعلـق بــال بكـسر ا" إن اهللا ":قولــهال جـرم آلتينــك، فعلـى هـذا يكـون ل: القـسم، تقـول

  . )١٨(ًجرم، وال يكون استئنافا
َوكــسرها " أن اهللا"والعامــة علــى فــتح الهمــزة مــن : وتعقبــه الــسمين الحلبــي فقــال َ َ

َجريــان : والثــاني، االســتئناف: عيــسى الثقفــي، وفيهــا وجهــان، أظهرهمــا َال جــرم"َ َمجــرى " َ ْ َ
القسم فتتلقى بما يتلقى به َ ََ َُُ َ.  

َوهـذا عنـدي يضعف كونهـا للقـسم " ُ جرم واهللا ال فارقتكال: "وقال بعض العرب ُـ
َأتى بذلك مقويا لجريانها مجرى القسم)١٩(ٕلتصريحه بالقسم بعدها، وان كان الشيخ ًَُ َ

)٢٠(.  
بــنفس المعــاني الدالــة علــى القــسم والتحقيــق فيمــا روي عــن " ال جــرم"وقــد جــاءت لفظــة 

  :الصحابة والسلف وكذا التراث األدبي، فمن ذلك
َما جاء في مسند اإلمام أحمد بسنده عن يعلى بن سيابة قال كنت مع النبـي  - ََ َ َِ فـي  �ْ

ين َأراد أن يقــضي حاجة فــَأمر وديت ِمــسير لــه ف َــٍْ َ ــ َ َْ َ َ ََ ََ ًَــ َ م )٢١(ِ ـ فانــضمت إحــداهما إلــى األخــرى ث ُـ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ْْ ِ  َ َ
ََأمرهما فرجعتا إلى منابتهما وجاء بعير فضرب ب َ َ َ ََ َ ََ ٌَ َ َِ َِ َ َ َ َِ ِ ْ َ َ إلـى األرض ثـم جرجـر حتـى )٢٢(جرانـهُ َ َْ ْ ُ ِ َ

ُابتل ما حوله فقال النبي  ََ ْ  َ َُأتدرون مـا يقـول البعيـر؟ إنـه يـزعم إن صـاحبه يريـد نحـره،  �ْ َ ُ ُْ َ ُ ِ ُ ُ َ ُ َ َِ َِ  ُ ْ َْ َ ْ
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َفبعث إليه النبي    ََ فقال َأواهبه أنت لي؟ فقال يا رسول الله مالي مال َأحب إلـي منـه،  �َ َ ُ ٌُ َ ِ  َِ ُ َ َ
ً استوص بـه معروفـا، فقـال:قـال ُ ْ َْـ ِْ ِ ِ َــال جرم ال ُأكــرم مـاال لـي كرامتـه يـا رسول الله، وَأتى : َ َُ ِ ـ َ ُـ َ َ َُ ََـ ََ ً َ َُ َِ ْ

ُعلـى قبر يعــذب صاحبه فقــال ُ ُ ُِ ــ َ َ ٍ ْإنــه يعــذب فــي غيــر كبيــر فــَأمر بجريــدة فوضعت علــى : َْــ ََ ــَ ِ ٍ ُ َ َِ ٍ َِ ُ ُِ َِ َ َ ْ َ
ِِقبره فقال َعسى َأن يخفف عنه ما : َْ  َ ُ َْ ًدامت رطبةَ َ ْ َ ْ ََ

)٢٣( .  
روا عنــد عبيــد اللــه بــن زيــاد الحوض فــَأنكره  - س بــن مالــك أن قومــا ذك ُوأيــضا عــن َأن َ َُ ــ َْ َ َْ ََ َــ َ َ ُْ ْ َْ ًٍ ِ  ِ ِ ٍ ِِ ْ ــ ََ ِ

ٍمــا الحوض؟ فبلــغ ذلــك َأنس بــن مالــك، فقــال: وقــال ِ َ َْ َــ َ ََ ُ ــ ََ ال جرم واهللا ألفعلــن، فأتــاه فقــال: ْ ََ َْ َ َ ــ َ َ :
َذكرتم الحوض فقال  َْ ْ ُُ ْ َ ِعبيد الله هل سمعت رسول الله َ  ِ ِ َ ُ ََ َ ْْ ُ َ ُيـذكره؟ فقـال �ُ ُ ُ ْ َـَنعـم، يقـول َأكثر : َ ْ

ٕمن كذا وكذا مرة إن ما بين طرفيه كما بين آيلة إلـى مكة، أو بـين صنعاء ومكة، وان  َ َ َ ـَ َـ َ ََ ََ َ َْـ ِ َْ ََ ً  َ َ
ِآنيته َأكثر من نجوم السماء، قال َِ  ِ ُ ُ َُ َُ ْ ُحسن، وان آنيته: َ َ ََ ِ ٕ ٌ ِ ألكثر من عدد نجوم السماءَ َِ  َِ ُ َُ َ َُ ْ

)٢٤( .  
ََـوفي الحديث المتفق عليه بسندهما عن عبد الله قال لما كـان يـوم حنين آثر رسـول  - ٍ ْ َـ ُ َُ ْ ـ َ ِ 

ِالله  �  َناسا في القـسمة فَأعطى األقـرع بـن حـابس مائـة مـن اإلبـل وَأعطى عيينـة مثـل ْ َ ًِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ََ ُ َـَ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َْ ٍ َ َ ْ َ َـ َ ْ ً
ا مــن َأشــراف العرب وآثــرهم يومئــذ فــي القــسمة، فقــال رجــلَذلــك وَأ ٌعطى ُأناس ُ ََ ْ َ َ َِ ِ ٍ ِ َِ َ ْْ ْ ْ ــ َُ َ َ ِ َــ ــ ًْ َ واهللا إن : ْ ِ

ِهذه لقسمة ما عدل فيها ومـا ُأريـد فيهـا وجـه الله، قـال ـ ِ ُِ ُْ َ َ ِ َ ٌ َ ْ ِواهللا ألخبرن رسول الله : فقلـت: َ ـ َ ُـ َ َ ِـ ْ ُ َ
َفَأتيته فَأخبرته بمـا قـا: قال � ِ ُ َ ُُ ْ ُ َْ َ فتغير وجهـه حتـى كـان كالـصرف ثـم قـال: ل، قـالَْ ُ ِ ْ  َ ُ ُ َْ َ َـ َ ْفمـن : َ َ َ

ُـيعـدل إن لـم يعــدل اهللا ورسـوله؟ قــال ثم قــال ُ َ َُ ُ َ َ ْ ِ ِْ َأكثر مـن هــذا : ُْ ََيـرحم اهللا موســى قـد ُأوذي ب ْ ِــ َِ َ ُ ُ َ َْ
ََفصبر َ ًال جرم ال َأرفع إليه بعدها حديثا: قال قلت. َ ِ َ َ ََ َ ْ ُ َ ْ َ ََ َ

)٢٥( .  
 أبي يعلى عن عبد اهللا بن مسعود قال أتيت حمص فقال لي نفر منهم يا وفي مسند -

أبا عبد الرحمن اقـرأ علينـا فقـرأت سـورة يوسـف فقـال لـي رجـل مـا هكـذا أنزلـت فقلـت لـه 
فقــال أحــسنت قــال فبينــا أنــا أراده بــالكالم إذ  �ويحــك واهللا لقــد قرأتهــا علــى رســول اهللا 

جس وتكـذب بـالقرآن ال جـرم ال تبـرح حتـى وجدت منـه ريـح الخمـر فقلـت لـه أتـشرب الـر
  .)٢٦(أجلدك حدا فجلدته حدا

ٍوفي مسند أحمد وصحيح ابن حبان بـسندهما قال َأبـو موسـى لعبـد اللـه بـن مسعود - ُ َ َْ َـ ُِ ْ ِْ  ِ ِ ُ َ  :َـ
ِلو َأن جنبا لم يجد الماء شهرا لم يصل، قال عبـد اللـه  َِ َـ  َ ُـَ َ ً ُْ ً َْ َ َْ َ َ ْْ ِ ُ  :َال، قال َأبـو موسـى ُ ُ َ ُ َأمـا تـذكر :َـ ُ ْ َ َ

ِحين قال عمار بـن ياسـر لعمـر يا َأميـر المـؤمنين َأال تتقـي اللـه، َأال تـذكر حين بعثنـي  ِـ  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َـ َ ََ َ ُ َُ َ َ ُُ ْ َْ َ ِ ْ ُ َ ٍ ْ  َ َ
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ِواياك رسول الله  ـ ُ ُـَ َ  َـفـي اإلبـل فَأصـابتني جنابـة فتمعكـت فـي التراب، فلما رجعـت إل �َِٕ َِ ـ ِ ُِ ُ َْ َ َ َ ََ ْـَ َ َ َِ ِ ِ ِْ  َ َ ٌ ْ َ ى ِ
ِرسول الله  ِ ُ َِأخبرته فقال رسـول اللـه �َ  ُ َُ َ َ َ ُ َُ ِإنمـا كـان يكفيـك َأن تقـول هكـذا وضـرب بيـده : �ْْ ِ َِ َ َ َِ َِ َ َ َ ََ َ ََُ ْ ْ َ َ 

ِإلى األرض ومسح وجهه وكفيه، قال عبـد اللـه  ِ ُِ ْ َْ ُ ََ َـ َ َ َ ََ َ َ ِ َْ َال جـرم مـا رَأيـت عمـر قنع بذلك، قـال : َِ ََ ََِ ِـ َ َ َـَ ُ َْ َ َُ ََ
َــَأبــو موسى ُ ة فــي سورة النــساء:ُ ِ فكيــف بهــذه اآلي ِ ِ ِ َِ ُــ ِ َِ َــَ َ ْ َ ا؟ ،َ اء فتيمموا صعيدا طيب ًــفلــم تجــدوا م ََ ً ُِ ــ َ ُــً ــ َ َ ََ َِ ْ َ

ِفقــال عبــد اللــه  ُ ْ َ َ َ و رخــصنا لهــم فــي ذلــك يوشــك إذا بــرد علــى جلــد َأحدهم المــاء َأن : َ ْإنــا ل ُ َ ْْ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ــِ َ َ َ ُِ َ َ َ َ ََــ َ ْ ُ َِ ُِ َ َ ْ  
َيتيمم، قال األعم ْ َ َ َ َ  َ َفقلت لشقيق َأما كان لعبد الله غير ذلك؟ قال: ُشََ ََ َِ ِ  ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ َُ َ َ َ َ ٍ َ   .)٢٧(ال: ُْ

ــة قــال خ◌ال علــي  - وفــي مــصنف بــن أبــي شــيبة عــن عبــد الــسالم رجــل مــن بنــي حي ِ َِ َ َ َُ ََ َ َ  ٌ َ ِ 
ِبالزبير يوم الجمل فقال َأنـشدك بـاهللا كيـف سـمعت رسـول اهللا  َِ ُ ََ ْ ِ َ ُ ْْ َْ ِ ُِ ِ َ َ َْ ِ � َـِنت الوى يدي َيقـول وَأ َ ْـ

ه وَأنــت ظــالم لــه ثــم لينــصرن عليــك قــال قــد سمعتَ ال  َفــي ســقيفة بنــي ف◌الن لتقاتلن َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ــِ َ َ َْ ََ َ َ ََ ُ ُ َ َ ْ ْ ُ ُ ٌ َ ــ َ َُ ٍ َ
ُِجرمَ ال ُأقاتلك َ َ َ َ َ

)٢٨(.  
ومما جاء في إرث األدبـاء نثـرا وشـعرا ويـدل علـى أن أسـلوب ال جـرم يزيـد فـي 

   :تأكيد الكالم
قلـت يومـا البـن حمـاد فـي كـالم : وحدثني هذا أبو الفضل قـال: ي قالما ذكره الثعالب -

  . )٢٩(ال جرم أنت عذب وأنا ملح: جرى بيني وبينه أنت بحر وأنا نهر، فقال
ًومــن ذلــك مــا جــاء فــي هجــاء بــشر بــن أبــي خــازم وقــد هجــا أوســا نظيــر إبــل، فأغــار  -

ب إال قــالوا لــه قــد أوس عليهــا واكتــسحها وطلبــه فجعــل ال يــستجير حيــا مــن أحيــاء العــر
 فلــم يلبــث إال ،أجرنــاك مــن الجــن واإلنــس إال مــن أوس فكــان فــي هجائــه إيــاه ذكــر أمــه

 فـدخل أوس إلـى أمـه واستـشارها فـي أمـره فقالـت أرى أن تـرد ،يسيرا حتى أتـى بـه أسـيرا
عليه ماله وتعفو عنه وتحبوه وأفعل أنا مثل ذلك فإنه ال يغسل هجاءه إال مدحه فأخبره 

  : فقال ال جرم واهللا ال مدحت أحدا حتى أموت غيرك ففيه يقولبما قالت
  إلى أوس بن حــارثة بن ألم       ليقضي حاجتي في من قضاهـا

  )٣٠(.وما وطئ الثرى مثل ابن سعد        وال لبس النعال وال احتذاهـا
 ًومن الشعر في بيان استعمال لفظة ال جرم الدالة على معنى حقا وتوثيق الكـالم مـا -

  : قال ابن هانئ األندلسي
َوكان إذا ما قرى بكــرة          تفرد بالجود فيما زعـم َُ ًِ َ ََّ  
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ِ      وأنت تجود بمثل البكــار      ِ ُ ْ        من التبر في مثلها منَ ِ    أدمّ
ِإذا عرب لم تكن في الصميم         ممن نمتك فتلك العجـم ّ ْ ٌ  

ُّفلو نسبت يمن كلهـــا         ٌ َُ َْ َْ   َ     إليك لقنا لها ال جـرمِ
ّبحيث األكف طــوال إلى           مآربها والعرانين شــم ُ ٌ ِ  ُ ُ ْ َ  

ْإنك من معشر طفلهـــم   ُ ُ ْ ِ ِ َ ُ         يتوج قبل بلوغ الحلـم  َ ُ ُ ُِ َ   
ِويسمو إلى المجد قبل الفطام  َ ِ     فكيف يكون إذا ما فطم  ِ ُ ُ َ ْ)٣١(  

ًوتكـون ردا لمـا " ال"ه ال تصلح أن تنفك عنه نلحظ أن تركيبها هنا يدل على أن
قبلهــا كمــا رأينــا فــي بعــض اآلراء النحويــة الــسابقة؛ بــل هــي قــول واحــد وتركيــب متمــازج 
ًيثمر معنى واحدا يناسب سياق المدح بالكرم وعموم األثر وعلو المكانة وارتفاع المنزلة 

أنـــه يـــستحق ذلـــك، هنـــا يفـــرض نفـــسه، أي ال جـــرم " ًحقـــا"فمعنـــى ، بـــين العـــرب والعجـــم
  . والبيت بعده يعضد المعنى ويشد أزره ألنه تعليل له

ّبحيث األكف طــوال إلى               مآربها والعرانين شــم ُ ٌ ِ  ُ ُ ْ َ  
مـع معانيهـا " ال جـرم"ًوهذا يدل أيضا على تساوق العبارات وتصاقب التعبيـر بــ

قها مـن خـالل عملـه ولـذا ال ففيها معنى الكسب، أي هذه المكانة اكتسبها لنفـسه واسـتح
ٕيــصلح مكانهــا حقــا، وال قطعــا وال قــسما وان كانــت بمعانيهــا؛ وانمــا  ٕ ً ً تــضم ذلــك " ال جــرم"ً

ُبين جنبات حروفها وتكسب المعنى قوة ال تحققها مرادفاتها ِ َ ُ
)٣٢(.  

  :وقال بديع الزمان الهمذاني
  كـــرميا  آل عصم أنتم أولو العصم             لم توسموا إال بنيران ال

  ال ينزع  اهللا  سرابيل النعـم             عنكم فال تخطوا بها دون األمـم
  طابت مبانيكم وطبتم ال جرم             يا سادة السيف وأرباب  القلـم
  .)٣٣(تهمي  سجاياكم بعقيان ودم              أنتم فصاح مـا خال  في ال ولم

مـن معنـى االسـتحقاق والكـسب " مال جـر"ففي هـذه األبيـات بهـذا الـسياق للفظـة 
  .ما هو ظاهر في الثناء والدعاء ال يقوم به لفظ غيرها

قد تغني عـن القـسم أو أن يقـدر قـسم " ال جرم"ٕوبعد وان اختلفوا في كون لفظة 
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بعد ال جرم، كل ذلـك يفيـد معنـى القـسم، وداللتهـا علـى التوكيـد قويـة، حيـث أغنـى هـذا 
مـا سـوف يتـضح فـي قـسم الدراسـة التطبيقيـة حيـث التركيب عن القسم وناب عنه، وهو 

ٍاستخدم هذا األسلوب فـي سـياق الـرد أو التأكيـد ألمـر متنـازع فيـه، ومـن ثـم جـاء بعـدها 
  .حرف التوكيد في جميع الشواهد القرآنية

ال "كيـف تكـون : فـإن قيـل: ومن تقرير ذلك ما قاله أبـو علـي القـالي فـي أماليـه
ــقــسما ولــيس فيــه معظ" جــرم َ َُ َ ُم يقــسم بــه،  قيــلَ : إن اإلقــسام عنــد العــرب علــى ضــربين: ٌ

يقع اإلقسام فيـه بمـن يجـل قـدره وتعلـو منزلتـه، وهـو الـذي تـسبق إليـه األفهـام، : أحدهما
العــرب فــي : ٕوالهــي ألفعلــن ذلــك، وكقيــل: ويــستعمل فــي أكثــر الكــالم حــين يقــول القائــل

كـروه عنـد أهـل العلـم؛ ألنـه والرحم ألقصدنك، والعشيرة ألقضين حقك، وهو م: الجاهلية
أن يعتقد الحـالف : والضرب الثاني، :ال ينبغي أن يحلف حالف بغير اهللا تبارك وتعالى

حلفـا صـادقا : اليمين والحلف بالعظيم عندهم الكبير في نفسه، ثم يأتي ببدل منه فيقول
ألزورنــك، فجعــل حلفــا صــادقا مكتفــي بــه عــن المحلــوف بــه عنــد وضــوح المعنــى، ولــو 

أحلـف بـاهللا حلفـا صـادقا، ولهـذه : اليمين ولم يبن على االكتفـاء واالختـصار لقـالأظهر 
حقا ألفعلن ذلك؛ إذ جعلوه عوضا مـن اليمـين، وحملـوا علـى : العلة أقسموا بالحق فقالوا

: كـال ألطيعنـك، يعنـون حقـا، وقالـت الفـصحاء: الحق ألفاظا معناها فيها كمعناه، فقـالوا
حقا، فاحتملت ال جرم من معنى : عنون بتينك اللفظتينجير ألفعلن، وعوض ألجلسن ي

  . )٣٤(اإلقسام مثل الذي احتملت كال وجير وعوض
  

Äe]†Ö]<g×Ş¹]< <
Ý†q<÷<»<ì�…]çÖ]<l^Ç×Ö]< <

َال جرم أنك محسن، لغة أهل الحجاز، : يقال: حكي في هذه اللفظة عدة لغات َ َ
َال جــرم بكــسر الجــيم، وال جــرم بــضمها، وال جــر بحــذف َ ََ ُ َ  المــيم، وهــي لبنــي فــزارة، حــذفوا ِ

وال ذا . )٣٦(ســوف: يريــدون" َســو تــرى: "، كمــا قــالوا)٣٥(المــيم لكثــرة اســتعمالها فــي الكــالم
َجــرم َ
َ، وهــي لبنــي عــامر، وال إن ذا جــرم، وال ذو جرم، وال عــن ذا جــرم)٣٧( َ ََ ــ َ َ )وال أن )٣٨ ،ْ

رم َجــــرم، وال عــــن ج ــــَ َ ر، وال جــــرم أن علــــى وزن )٣٩(َ ، وال ذا ج ُ ََ ــــ ُال كــــرم بــــضم الــــراء، وال َ َ
َجر َ.)٤٠(  
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Ùæù]<g×Ş¹]<V<�æ…æ>Ý†¢]<>äi�^Ú<àÚ<^Úæ< <
َجرم"ورد لفظ    :وما تصرف من مادته في القرآن الكريم على ستة أوجه" َ

ْ الجرم بمعنى الشرك، والمجرم بمعنى المشرك :األول �m��D��C��F���E :قوله تعالىُ

I��H��Gl )١١: المعارج(.  
  .)٤٧: ا���ر( mÒ��Ñ��Ð��Ï��Îl:قوله تعالىُ الجرم بمعنى إنكار القدر، :الثاني

ــــث ــــه تعــــالى بمعنــــى الفاحــــشة، :الثال ����_��`�m :قول �̂�]��\l 

  .أي المشتغلين بها ،)٨٤: األعراف(
يحملنكم  أي ال ،)٨٩:هود(�mD��C��Bl:قوله تعالى بمعنى حمل العداوة، :الرابع

  .)٨: المائدة(�m¨��§���¦��¥��¤��£��¢l:قوله تعالىخالفي، و

  .)٢٢: ھود( �ml��k��j��i����h��g��fl ،ً ال جرم بمعنى حقا:الخامس
أي فعـل  ٣٥:  ھ�ود�mÀ��¿l :قولـه تعـالى بمعنى اإلثم والذنب والزلـة، :السادس

  )٤١(.إثمي
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <

Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<Ý†q<÷<�æ…æ 

  :في القرآن الكريم في خمسة مواضع" ال جرم"ت لفظة ورد
   :الموضع األول

m��f��e��dc��b��a��̀ :قوله تعالى ��_���^��]��\
l��k��j��i����h��gl )٢٢ –٢١: هود(.  

ًفــي هـذه الـسورة العظيمـة اسـتخداما قــل " ال جـرم"اسـتخدم القـرآن الكـريم أسـلوب 
ٕللعرب أن يأتوا بمثله، واذا أنعمنا النظر ٕنظيره، وفي مثل هذه األساليب ممايزة واعجاز 

في هذه السورة؛ في افتتاحها وصدرها وكذا تضاعيفها نجدها دائرة على ما أشارت إليه 
اآليــة األولــى مــن اإلحكــام والتفــصيل، وأن القــرآن قــائم علــى ذلــك، فآياتــه آخــذة بزمــام 
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د مـا للمكـذبين بعضها البعض، وفي هذه السورة إحكام وتفريع وتفـصيل وتـدرج فـي تأكيـ
ـــأتوا بمثلـــه وأنهـــم  ـــى اهللا الكـــذب بعـــد بيـــان عجـــزهم عـــن أن ي ـــرائهم عل ـــرآن وافت بهـــذا الق
ًيستحقون الوعيد الشديد في اآلخرة، ثم يفصل ويذكر شيئا من صفاتهم وعنـادهم تفريعـا  ً  َ ُ
ٕعلـــى مـــا أحكـــم مـــن اآليـــات، حتـــى إذا تجلـــى عنـــادهم واصـــرارهم ومكـــابرتهم أكـــد ذلـــك 

تيجة المحتومة المحققة الثابته، وأن ما قضي عليهم به واستحقوه؛ إنما هو بالخاتمة والن
جامعـة بـين هـذه المعـاني التـي ال " ال جـرم"من كسبهم وجنايتهم علـى أنفـسهم، فجـاءت 

  :وهو ما سيتضح من تفسير آيات سورة هود، يستقيم غيرها في هذا الموضع
���mg������f��ed���m���l���k��j��i��h :قولـه تعـالى الـسورة ب�افتتح اهللا 

nl )فبــين أن القــرآن الكــريم ُأنــزل محكمــا ومفــصال، فاإلحكــام ،)١:هــود َ ُ ُ  : نظــم اآليــات
وتــأليف كلماتهــا مترتبــة المعــاني متناســقة الــدالالت علــى حــسب مــا يقتــضيه العقــل، ال 

�m���l���k:قولهوبهذا المعنى تنبئ المقابلة ب. )٤٢(يعتريها اختالل من جهة اللفظ والمعنى
n���ml ،والتفصيل :ٕتوضيح وبيان واكمال لما فيه من اإلجمال.  

صــفة لكتــاب وصــف ، �mn���m���l���kl :قولــهوقــد حــدد مــصدر الكتــاب ب
بهــا بعــد مــا وصــف بإحكــام آياتــه وتفــصيلها الــدالين علــى علــو مرتبتــه مــن حيــث الــذات 

ـــة شـــأنه مـــن حيـــث اإلضـــافة ـــة لجالل ِوذكـــر بعـــض صـــفات منـــزل، إبان ْ :  الكتـــاب فقـــالُ
mn���ml فيستفاد من هذا التعبير أنه على أكمل ما ينبغي باعتبار ما ظهر وما 

، وفيـــه طبــاق حـــسن؛ ألن المعنــى أحكمهـــا حكــيم وفـــصلها أي بينهــا وشـــرحها )٤٣(خفــي
، وجـــيء باالســمين الجليلـــين )٤٤(خبيــر عــالم بكيفيـــات األمــور ففــي اآليـــة اللــف والنــشر

َمنكرين بالتنكير التفخي َ   .ميُ
 بأسلوب أخاذ حيث عبـر بلفـظ �ثم أغراهم على التوحيد ودعاهم إلى عبادته 

، كمــا �وقــصر العبــادة عليــه : األلوهيــة، واحتمــال اللفــظ لتــرك عبــادة غيــر اهللا تعــالى
َ، وقــدم النذارة علــى البـشارة ب�أشـار إلــى إرسـال الرســول  ـ  َ �m���ts���r��q����p:قولــه تعــالىَ
�y�����x��w��v������ul )وهــو اعتــراض للتحــذير مــن مخالفــة النهــي والتحــريض ،)٢:هــود 
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ًعلــى امتثــال المــأمور، وقــدم كونــه نــذيرا؛ ألن الغــرض األصــلي مــن البعثــة الزجــر عــن     َ َ
ُالــشرك والتهديــد وعــن هــذا ذكــر اإلنــذار وحــده فــي بعــض المواضــع؛ وألن التحليــة بعــد 

}��|�����m:قولـه االستغفار في ثم إنه فتح لهم باب الرجاء بدعوتهم إلى، )٤٥(التخلية
}l )وعبـــر بلفـــظ الربوبيـــة ترغيبـــا لهـــم إذ اســـتجابة الـــدعاء مـــن مقتـــضيات ،)٣: هـــود 

ٕالربوبيـة، وتلقـين لهــم وارشـاد إلـى طريــق االبتهـال وترشــيح لمـا يـذكر مــن التمتيـع وايتــاء  ٕ
~�����¡����¢��£��¤��¥��¦��§���mودعـــاهم إلـــى التوبـــة إليـــه فقـــال ، )٤٦(الفـــضل
�©���̈¬��«��ª�������l )ٕفــإن التمتيــع مرتــب علــى االســتغفار وايتــاء الفــضل ، )٣: هــود

 :قولـــهثـــم حــذرهم مغبــة التـــولي واإلصــرار علــى مـــا هــم عليــه ب، )٤٧(مرتــب علــى التوبــة
m�¶������µ��´��³��²��±��°��¯l )ـــــــي )٣: هـــــــود ـــــــادة ف ـــــــاليوم منكـــــــرا زي ّ وجـــــــاء ب َ ُ

ّبــين أنــه ال مرجــع إال إلــى اهللا فقــال التهويــل، ثــم وصــفه بــالكبير لتقريــر هــذا المعنــى، و
ثـــم أظهـــر للجميـــع أنـــه علـــيم ، )٤٨()٤: هـــود( mÁ��À���������¿��¾��½��¼»��º��¹l: تعـــالى

m����Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å����������Ä��Ã: بكــل شــيء، ال تخفــى عليــه خافيــة فقــال تعــالى
×��Ö��Õ�����Ô��ÓÒ��Ñ���Ð��Ï��Î��������Í��Ì��Ël )وخــــــــــتم ، )٥: هـــــــــود

نتيجـــة وتعليـــل للجملـــة قبلـــه، أي يعلـــم ســـرهم : m�×��Ö��Õ�����Ôlلـــة اآليـــة بجم
  .ْوجهرهم؛ ألنه شديد العلم بالخفي في النفوس وهو يعلم الجهر باألولى

الستقـصاء التعبيــر عــن إحاطــة العلــم ": علــيم ":قولــهوالتعبيـر بــصيغة المبالغــة ب
  .)٤٩(ى المقصودبكل ما تسعه اللغة الموضوعة لمتعارف الناس لتحصيل تقريب المعن

m��B��A: ً دليال على علمه بكونـه رازقـا للـدواب، فقـال تعـالى�ثم ضرب اهللا 
R��Q��P������O��NM���L��K���J��I��H����G��F��E��D��Cl )٦: هود(  

ونظــم الكــالم علــى هــذا األســلوب تفننــا؛ إلفــادة التنــصيص علــى العمــوم بــالنفي   
دابة في األرض في أثناء إفادة عمـوم علمـه وإلدماج تعميم رزق اهللا كل ، "من"المؤكد بـ

بــأحوال كــل دابــة، فألجــل ذلــك أخــر الفعــل المعطــوف؛ ألن فــي التــذكير بــأن اهللا رازق 
الدواب التي ال حيلة لها في االكتساب استدالال على أنه عليم بأحوالها؛ فإن كونه رازقا 
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أجل ذلـك جعـل للدواب قضية من األصول الموضوعة المقبولة عند عموم البشر، فمن 
  .رزق اهللا إياها دليال على علمه بما تحتاجه

ثــــم ارتقــــى إلــــى خلــــق الــــسماوات واألرض؛ ألنهــــا مــــن أكبــــر مظــــاهر علــــم اهللا   
m��Z��Y��X��W���V��U��T: ٕوتعلقــات قدرتــه واتقــان صــنعته، فقــال تعــالى

c��b��a��`��_��^���]��\��[�l )٧: هود(  
وفيـــه تقريـــر .)٥٠(بـــار بـــسعة علمـــه وقدرتـــهوالمقـــصود مـــن هـــذا الخبـــر الزمـــه وهـــو االعت

ًالتوحيد؛ ألن من شمل علمه وقدرته هو الذي يكون إلهـا ال غيـره ممـا ال يعلـم وال يقـدر 
ــــد؛ ألن العــــالم القــــادر يرجــــى  ــــع وتأكيــــدا لمــــا ســــبق مــــن الوعــــد والوعي ُعلــــى ضــــر ونف

ُويخشى
  .)٥٢(والجزاء على األعمال إكمال لمقتضى الحكمة، )٥١(

m�����g����f��e: شركين وتهكمهــم بالــدعوة فقــال تعــالىثــم عــرض لعنــاد المــ
s��r�����q��p����o���n��m��l��k��j��i��hl )فـــــــــــــــإذا ، )٧: هــــــــــــــود

ٕواذا أنـذرهم ،  بالبعـث وأن شـركهم سـبب لتعـذيبهم جعلـوا كالمـه سـحرا�أخبرهم الرسول 
  بعقوبة العذاب على اإلشراك استعجلوه، فـإذا تـأخر عـنهم إلـى أجـل اقتـضته الحكمـة�

m��w��v��u: فقـال تعـالى، )٥٣(الربانية استفهموا عن سبب حبسه عنهم مـستهزئين
~��}��|��{��z�������y��x�l )قولـه ب�م أخبـر اهللا ث، )٨: هـود: �m��a��`

k��j���������i��h��g��f��e��d�����c��bl )٨: هود(  .  
فـــي ٕلالهتمـــام بـــالخبر؛ لتحقيقـــه وادخـــال الـــروع : فافتتـــاح الكـــالم بحـــرف التنبيـــه

ت : وقـــدم الظـــرف، ضـــمائرهم ـــلإليمـــاء بـــأن إتيـــان العـــذاب ال شـــك فيـــه حتـــى أنـــه يوق
ًفليس مدفوعا أو مقـصى عـنهم؛ بـل محاطـا بهـم، ولـذا عبـر بـصيغة المـضي فـي .بوقت ً

ثـم ذكـر ، )٥٥(، ومبالغـة فـي التأكيـد والتقريـر)٥٤(مستعملة في معنى التحقيـق": حاق بهم"
ِمعلوم عند اهللا، وأنهم بطروا نعمـة التمتـع فـسخروا  أن ما هم فيه متاع إلى أجل �اهللا  َ

ـــين فـــي هـــذه اآليـــة أن أهـــل الـــضاللة راســـخون فـــي ذلـــك؛ ألنهـــم ال  بتـــأخير العـــذاب، ب
يفكرون في غير اللـذات الدنيويـة فتجـري انفعـاالتهم علـى حـسب ذلـك دون رجـاء لتغيـر 
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��m�v���������u��t��s��r��q��p��o��n��m: ؛ فقــــــال تعــــــالى)٥٦(الحــــــال  
wl )الحالـــة التـــي تـــضاد الحـــال التـــي قبلهـــا، وأنـــه ال �ثـــم ذكـــر اهللا ، )٩: هـــود 

يشكر اهللا على النعمة بعد البأساء وما كان فيه من الضراء فال يتفكـر فـي وجـود خـالق 
ــــال تعــــالى ــــل األحــــوال؛ فق m�����~���}��|��{��z��y: األســــباب وناق

��§��¦���¥��¤£��¢��¡l )الـــذين " اإلنـــسان" مـــن �ثـــم اســـتثنى اهللا ، )١٠: هـــود
صبروا وهم المؤمنون باهللا؛ ألن الصبر من مقارنات اإليمـان فكنـي بالـذين صـبروا عـن  َ
َالمؤمنين؛ فإن اإليمان يروض صـاحبه علـى مفارقـة الهـوى ونبـذ معتـاد الـضاللة؛ فقـال 

، )١١: هـــــــود( �m³��²�����±��°��¯��®��¬��«��ª��©l: تعـــــــالى
ً اليأس من ارعوائهم لتكرر التكذيب واالسـتهزاء يأسـا قـد  إلى عدم� نبيه �ثم نبه اهللا 

َيبعـــث علـــى تـــرك دعـــائهم، فقـــال ســـبحانه وتعـــالى َْ: m����������»��º��¹��¸��¶��µ
��Ñ�Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë�����Ê��ÉÈ��Ç���Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾����½��¼

Òl )١٢: هود(  
إنمــا "ة علــى جملــة وهــي معطوفــ، "واهللا علــى كــل شــيء وكيــل ":قولــهوالتــذييل ب  
وجـاء ، لما اقتضاه القصر من إبطال أن يكون وكـيال علـى إلجـائهم لإليمـان" أنت نذير

ٕليكون تـذييال واتيانـا للغـرض بمـا هـو كالـدليل، ولينتقـل مـن ذلـك : الكالم بصيغة العموم
 بــأن اهللا مطلــع علــى مكــر أولئــك، وأنــه وكيــل علــى جــزائهم �العمــوم إلــي تــسلية النبــي  ُ

 إلــى إبطــال مــزاعم �ثــم انتقــل اهللا ، )٥٧( جهــده فــي التبليــغ� عــالم ببــذل النبــي وأن اهللا
�m��DC���B���A: إن هذا كـالم مفتـرى، وقـرعهم بالحجـة فقـال: المشركين حيث قالوا

S�����R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H����G��F��El )هـــــــــــــود :

نكـم مـا تـدعونهم إال حـين ؛ فإن لم يستجب لكم من تدعو لهـم فـأنتم أعجـز مـنهم؛ أل)١٣
ًتشعرون بعجزكم دون معاون فال جرم يكـون عجـز هـؤالء موقعـا فـي يـأس الـداعين مـن 

وتحداهم هنا بأن يأتوا بعشر سور خالف ما تحداهم في غير هذا ، اإلتيان بعشر سور
  .المكان بأن يأتوا بسورة مثله، كما في سورة البقرة وسورة يونس
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كـان التحـدي أول األمـر بـأن يـأتوا بعـشر : رينفقال ابن عبـاس وجمهـور المفـس
وهو ما وقع في سورة هود، ثـم نـسخ بـأن يـأتوا بـسورة واحـدة، كمـا وقـع فـي ، مثل القرآن

فتخطى أصحاب هذا القول إلى أن قالوا إن سـورة هـود نزلـت . سورة البقرة وسورة يونس
بــسورة ثــم تحــداهم ًتحــداهم أوال : وقــال المبــرد، قبـل ســورة يــونس، وهــو الــذي يعتمــد عليــه

هنا بعـشر سـور؛ ألنهـم قـد وسـع علـيهم هنـا باالكتفـاء بـسور مفتريـات فلمـا وسـع علـيهم 
ومـا وقـع مـن التحـدي بـسورة اعتبـر فيـه مماثلتهـا لـسور . في صفتها أكثر عليهم عددها

  .)٥٩(، وليس بالقوي)٥٨(القرآن في كمال المعاني
ــهّثــم فــرع اهللا علــى  m��V��U:  تعــالىفقــال" وادعــوا مــن اســتطعتم ":قول

e��d��c��ba���`���������_����^��]��\��[��Z��Y��X��Wl )ومعنــى هــذا ،)١٤:هــود 
أي فإن لم يستجب لكم من تدعو لهم فأنتم أعجـز مـنهم ألنكـم مـا تـدعونهم إال : التفريع

حين تشعرون بعجزكم دون معاون فال جرم يكون عجز هؤالء موقعا فـي يـأس الـداعين 
: جــار مجــرى التهديــد؛ كأنــه قيــل": وأن ال إلــه إال اهللا ":قولــهو، رمــن اإلتيــان بعــشر ســو

 وعلمـتم أنـه ال إلـه إال ،صـادقا فـي دعـوى الرسـالة �كـون محمـد  لمـا ثبـت بهـذا الـدليل
ثـم ، )٦٠(قهره وعذابه واتركوا اإلصرار على الكفر واقبلوا اإلسالم اهللا، فكونوا خائفين من

ة علـيهم، توعـد مـن كـان مقـصور الهمـة علـى إن اهللا سبحانه بعد أن بين نهوض الحجـ
فلـــذلك حـــذروا مـــن أن يغتـــروا بالمتـــاع العاجـــل ، الـــدنيا ال يطلـــب غيرهـــا وال يريـــد ســـواها

�m������h��g:وأعلمــــوا بــــأن وراء ذلــــك العــــذاب الــــدائم؛ وأنهــــم علــــى الباطــــل، فقــــال تعــــالى
z��y���x��w��vut��s��r��q��p��o��n��m��l��k���ji�

{���~}�������|����f��e��d��c���b��a��`���_��l )األظهــر و، )١٦-١٥: هــود
أن من كان : في تلك اآلية أنها واردة في الناس على العموم كافرهم ومسلمهم، والمعنى

  .)٦١(يريد بعمله حظ الدنيا يكافأ بذلك
ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى m������������s��r��q��p��o��n��m���l��k��j����i��h :قول

~��}��|��{z��y��x��wv��u��t£��¢����¡�������l)١٧: ھ����ود( ،
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 ،)١٤-١٣: هـود( �mC���B���A-e��d���Dlتفريـع علـى جملـة : التفريع بالفاء  
تقريــر تــوغلهم فــي المكــابرة وابتعــادهم عــن اإليمــان، : والفائــدة، وأن مــا بينهمــا اعتــراض

ّوهذا التفريع تفريع الضد على ضده في إثبات ضـد حكمـه لـه، أي إن كـان حـال أولئـك 
َّ كمـــا وصـــف فـــثم قـــوم هـــم بعكـــس حـــالهم قـــد نفعـــتهم البينـــات والـــشواهد، فهـــم المكـــذبين ُ

إن كفـر بـه : الهمـزة لالسـتفهام التقريـري، أي: االسـتفهام، يؤمنون بالقرآن وهم المسلمون
ؤمن بــه مــن كــان علــى بينــة مــن ربــه ُهــؤالء أفي ِ قولــه  ب� النبــي �ثــم خاطــب اهللا ، )٦٢(ُــ

: هــــــــــود( �m����¬��«��ª©��¨���§��¦��¥�́�³��²��±��°��¯��®l :تعــــــــــالى

 عنــه �فــالنهي مــستعمل كنايــة تعريــضية بالكــافرين بــالقرآن، وال يلــزم مــن نهيــه ، )١٧
ْواختيــر النهــي علــى المريــة دون النهــي عــن اعتقــاد أنــه ، )٦٣(�وقوعــه وال توقعــه منــه  َ

وفيــه ، ْكــذب؛ ألن النهــي عــن االمتــراء فيــه يقتــضي النهــي عــن الجــزم بالكــذب بــاألولى
  .)٦٤(ًبأن ما فيه المشركون من اليقين بكذب القرآن أشد ذما وشناعة: ضتعري

ثم تحدث عـن الـذين يفتـرون علـى اهللا الكـذب بأسـلوب االسـتفهام فقـال سـبحانه   
���m��Ã��Â��Á�����À��¿��¾½��¼��»����º��¹:وتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى �̧��¶

��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ���È�����Ç��Æ��Å��Ä
�Ù��Ø���×��Ö��Õ��ÔÛ��Ú�l )ٕوانما خصهم بالعرض علـى ، )١٩-١٨: هـود

ــين الخلــق ، ٕاهللا مــع أنــه عــام للجميــع تحــذيرا لهــم، وارهابــا وتــذكيرا حتــى ال يفتــضحون ب
أال لعنـة "وجملـة ، )٦٥(سؤال إنكار يؤول إلـى معنـى النفـي، أي ال أحـد أظلـم: واالستفهام

والظــاهر أن هــذا ، تــشهيرلمناســبة مقــام ال: افتتحهــا بحــرف التنبيــه": اهللا علــى الظــالمين
ـــه . مـــن كـــالم األشـــهاد ـــى  ":قولـــه تعـــالىويـــدل علي فـــأذن مـــؤذن بيـــنهم أن لعنـــة اهللا عل

  ".الظالمين
 مــن حــديث ابــن عمــر رضــي اهللا )٦٦(ويــدل عليــه مــن الــسنة مــا رواه الــشيخان

يدني المؤمن حتى يضع كنفـه : إن اهللا تعالى(:  يقول�سمعت رسول اهللا : عنهما قال
أتعـرف ذنـب كـذا ؟ أتعـرف ذنـب كـذا؟ : من الناس ويقرره بذنوبه ويقول لـهعليه ويستره 

فــإني قــد : رب أعــرف حتــى إذا قــرره بذنوبــه ورأى فــي نفــسه أنــه قــد هلــك قــال: فيقــول
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ســترتها عليــك فــي الــدنيا وأنــا أغفرهــا لــك اليــوم ثــم يعطــى كتــاب حــسناته، وأمــا الكفــار 
، )٦٧()لى ربهم أال لعنة اهللا على الظالمينوالمنافقون فيقول األشهاد هؤالء الذين كذبوا ع

m��Ù��Ø���×��Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ: ثم ذكر من صفاتهم فقـال تعـالى
Û��Úl )أي يمنعون من قدروا على منعه عن دين اهللا والدخول فيه، وكـل . )١٩: هـود

ــا انتهــى كــالم األشــهاد؛ ألن نظيــره ، )٦٨(مــن يقــدرون علــى صــده أو يفعلــون الــصد وهن
�m��̀ :قولــــهرة األعــــراف فــــي الــــذي فــــي ســــو ��_��^��]��\��[���Z��Y��X��W

i��h��g��f����e��d������c��b��al )ــــــة انتهــــــى بمــــــا ،)٤٥ –٤٤: األعــــــراف  اآلي
  .)٦٩(يماثل آخر هذه اآلية

  :الفرق بين هذه اآلية ونظيرتها في سورة األعراف
ََوهـو توكيـد يفيـد تقـ، "هـم كـافرون ":قولـه تعـالىفـي " هـم"الزيادة فـي  ُ َوي الحكـم؛ ُِ ُ 

ًألن المقـــام هنـــا مقـــام تـــسجيل إنكـــارهم البعـــث وتقريـــره إشـــعارا بمـــا يتـــرقبهم مـــن العقـــاب 
المناسب فحكي به من كالم األشهاد ما يناسب هذا، وما في سورة األعراف حكاية لمـا 
قيل في شأن قوم ُأدخلوا النار وظهر عقابهم فال غرض لحكاية مـا فيـه تأكيـد مـن كـالم 

ٕكـــال المقـــالتين واقـــع؛ وانمـــا يحكـــي البليـــغ فيمـــا يحكيـــه مـــا لـــه مناســـبة لمقـــام األشـــهاد، و
وهـــذا ، )٢٠: هــود( �mD��C��B��Al: ثــم قــال ســبحانه وتعــالى، )٧٠(الحكايــة

استئناف بياني ناشئ عن االقتصار في تهديدهم على وصف بعض عقابهم في اآلخر 
فأجيـب . عذاب الـدنيا؟هل هم سالمون من : ة فإن ذلك يثير في نفس السامع أن يسأل

بــأنهم لــم يكونــوا معجــزين فــي الــدنيا، أي ال يخرجــون عــن مقــدرة اهللا علــى تعــذيبهم فــي 
: وهذا من تمام رحمة اهللا بهم فإنه تعـالى، )٧١(.الدنيا إذا اقتضت حكمته تعجيل عذابهم

 ّثم بين أنه ال أحد ينـصرهم مـن اهللا، يوقفهم على حقيقة أمرهم وأنهم في مقدوره سبحانه
ــــــال ســــــبحانه �m�����V������U��T��SR��Q��P��ONM��L��K����J��I����H��G :فق

Z��Y��X��Wl )إمـــا أن  :والمفـــسرون علـــى أن المـــراد باألوليـــاء، )٢٠: هـــود
يكونوا األنصار الذين ينصرونهم، أي ما لهم من ناصر ينصرهم من دون اهللا، أو يـراد 

نفـي أثـر : ونفي األولياء عـنهم، العبادةبهم األصنام التي تولوها، وأخلصوا لها المحبة و
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    .)٧٢(هذا الوصف، أي لم تنفعهم أصنامهم وآلهتهم  
فــــي هــــذه ، m�Z��Y��X��W�����V������U��T�l:قولــــه تعــــالىوفــــي 

  :اآلية الكريمة للعلماء أوجه، بعضها يشهد له القرآن
: دة، ونقلــه عــن ابــن عبــاس وقتــا)٧٣( وهــو اختيــار ابــن جريــر الطبــري فــي تفــسيره:األول

د،  ع، وال أن يبــــصروه إبــــصار مهت ٍأنهــــم ال يــــستطيعون أن يــــسمعوا الحــــق ســــماع منتف َــــِــــ َْ ُ َُ ُ ُ
ـــي طاعـــة اهللا  ـــالكفر الـــذي كـــانوا عليـــه مقيمـــين عـــن اســـتعمال جـــوارحهم ف َالشـــتغالهم ب ُ

  .ٌ، وقد كانت لهم أسماع وأبصار:تعالى
ولفــت ، ّــوبعــد أن بــين لهــم حقيقــة أمــرهم ووضح لهــم اآليــات وأظهــر قدرتــه لهــم

ّأنظـارهم إلـى ذلـك، وأقـام األدلــة عليهـا، واظهـر إعراضـهم وتمــسكهم بمـا هـم عليـه وبــين 
ـــى  ـــستطيعون نفـــع أنفـــسهم وال دفـــع الـــضر عنهـــان واســـتمروا عل لهـــم أنهـــم ضـــعفاء ال ي

\��[��^���_��`���m��c��b��a:عنادهم حكم عليهم بالخـسران فقـال
��dl )اســـم اإلشـــارة تأكيـــد ثـــان الســـم اســـتئناف، " أولئـــك ":قولـــه تعـــالىف، )٢١: هـــود

  .)٧٤(أي الموصوفون بتلك القبائح": أولئك يعرضون على ربهم ":قوله تعالىاإلشارة في 
ًأي إن بلغكــم أن قومــا خــسروا أنفــسهم فهــم المفتــرون علــى اهللا كــذبا، فهــم اشــتروا عبــادة  

ُم الجمـل ثـم خـت، )٧٥(فكـان هـذا الخـسران أعظـم وجـوه الخـسران: اآللهة بعبـادة اهللا تعـالى
بالنتيجة الحتمية  ،)١٨: هود( �m��Â��Á�����À��¿l :قوله تعالىالمتقدمة من 

مـستأنفة، وألن : )٢٢: هـود( ml��k��j��i����h��g��fl :قولـه تعـالىوهي  َ
ـما جمـع لهـم مـن الـزج للعقوبـة ومـن افتـضاح أمـرهم ومـن إعراضـهم عـن اسـتماع النذر  َ ِ ُ

  .)٧٦(جب اليقين بأنهم األخسرون في اآلخرةوعن النظر في دالئل الوحدانية يو
ختلـف أئمـة العربيـة فـي اكلمة جزم ويقين جرت مجرى المثـل، وقـد " ال جرم"و 

، وهي بمعنى ال محالة وال بد وقطعا ولما فيها من معنـى التحقيـق -كما سبق–تركيبها 
بوقــوع فــذكر النتيجـة المؤكــدة بــسياق ال يــدع الــشك ، )٧٧(والتوثيـق وتعامــل معاملــة القــسم

الدالــة علــى معنــى " ال جـرم ":قولــهالعقوبـة علــيهم بــسياق تــضمن التوكيـد بمعنــى القــسم ب
ًالكسب والوجوب واألحقية والثبات وأنـه ال محالـة واقـع بهـم؛ ألن اهللا حقـا يعلـم ظـاهرهم   َ
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  .وباطنهم
ومــن خــالل تفــسير اآليــات التــي قبــل يتبــين أســلوب ال جــرم فــي هــذا الــسياق؛ 

حيـث ، "ال جـرم أنهـم فـي اآلخـرة هـم األخـسرون ":قولـهلسياق الذي يتعلـق بٕوانما ذكرنا ا
ومـا تقدمـه مـن أول الـسورة ، "أولئـك يعرضـون علـى ربهـم ":قولـه تعـالىيبدأ السياق مـن 

مـع أن هنـاك آيـات ممـاثالت فـي " ال جرم"ليتبين الفرق في وجه تخصيص سورة هود بـ
، "األخــسرون ":قولــهخــصيص ســورة هــود ب، وكــذا وجــه ت�االفتــراء والتكــذيب علــى اهللا 
    وليتبــين ، ؟ وهــل يمكــن العكــس" الخاســرون ":قولــه تعــالىومــا ذكــر فــي ســورة النحــل ب

في سـورة هـود وأسـلوبه فـي سـورة النحـل مـن كـون " ال جرم" الفرق بين أسلوب -ًأيضا–
ه اكتفـــى بـــصيغة  ـــســـورة هـــود ذكـــر فيهـــا الوعيـــد ونـــص عليـــه، بخـــالف ســـورة النحـــل فإن

وهــــــو مــــــا  ،)٢٣: ا���������ل(mx��w��v��u��t��s��r��q��p����l :قولــــــهتهديــــــد بال
  .سنوضحه في موضعه من سورة النحل

  :أنه قد يرد إشكال في الذهن على هذا السياق، فيقال: فالجواب عن
 فــي هــذا القــرآن ولــم �قــد وردت آيــات دالــة علــى االفتــراء والكــذب علــى اهللا 

 �ml��k��j��i����h��g��fl :قوله بتختم هذه المواقف بالنتيجة الحاسمة

�m��u��ts����r�����q��p��o��n��m :قولـــــــه تعـــــــالى، فمـــــــثال )٢٢: هـــــــود(

i��h����g��fe������d��c�����b��a��`��_��~����}��|��{��z��y��x��w��v�

���jl )ًفالسياق فـي سـورة األنعـام يظهـر جليـا فيـه تعلـيم الرسـول ، )٢١ –٢٠:األنعام� 
ويملـك عليـه قلبـه ، ذف بهـا فـي وجـه الخـصم بحيـث يأخـذ عليـه سـمعهليق، تلقين الحجة

،  بطريــق الــسؤال والجــواباألســلوبويــأتى هــذا ، فــال يــستطيع الــتخلص أو التفلــت منهــا
m��p��o��n���ml��k��ji��h��g��f��e��d :قولـــه تعـــالى، يـــسألهم ثـــم يجيـــب

q�l)١٢: األنعــــــــام(، �mL��K��J��IH��G��FE��D��C��B��A�l )١٩: ماألنعــــــــا(،����m��L

[��Z��Y��X��W��V���U��T��S��R��Q��P��O��N��Ml���)٤٦:األنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــام(،�

ma���̀ ��_��^��]��\��[��Z���Y���X����W��V��UT��S��R��Q��P��O��Nl 
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ــــسورة الكريمــــة لمناقــــشة المــــشركين،)٣٧: األنعــــام(   ٕوافحــــامهم بــــالحجج ، َ وهكــــذا تعــــرض ال
ومــن هنــا كانــت ســورة األنعــام . ر الباطــلالتــي تقــصم ظهــ، الــساطعة والبــراهين القاطعــة

والـسبب فيــه :" يقـول الـرازي، بـين الـسور المكيـة ذات شـأن فـي تركيـز الـدعوة اإلسـالمية
ـــوة والمعـــاد وابطـــال مـــذاهب المبطلـــين  ـــد والعـــدل والنب ـــل التوحي ـــى دالئ ٕأنهـــا مـــشتملة عل ّ

 وغيــرهم إن هــذه الــسورة أصــل فــي محاجــة المــشركين:" ويقــول القرطبــي" )٧٨(والملحــدين
بطريـق التنويـع ، وتفنـد شـبه المعارضـين لهـا، ، فالـسياق سـياق تقريـر)٧٩("من المبتـدعين

ُفهــي تــذكر توحيــد اهللا ، العجيــب فــي المنــاظرة والمجادلــة ْ وفــي ، فــي الخلــق واإليجــاد �َ
ـــادة ـــذكر موقـــف المكـــذبين للرســـل، التـــشريع والعب وتقـــص علـــيهم مـــا حـــاق بأمثـــالهم ، وت

وتبــسط كــل ، وتــذكر يــوم البعــث والجــزاء،  فــي الــوحي والرســالةوتــذكر شــبههم، الــسابقين
. وفي الطبائع البشرية وقت الشدة والرخـاء، هذا بالتنبيه إلى الدالئل في األنفس واألفاق

إلـى اتبـاع هـداهم  �وترشد الرسول ، وتذكر أبا األنبياء إبراهيم وجملة من أبنائه الرسل
ـــصوير حـــال ، لـــصبر عليهـــافـــي احتمـــال المـــشاق وفـــي ا، وســـلوك طـــريقهم وتعـــرض لت

ثـم تعـرض لكثيـر مـن تـصرفات . وتفـيض فـي هـذا بـألوان مختلفـة، المكذبين يوم الحشر
الجاهلية التي دفعهم إليها شركهم فيما يختص بالتحليل والتحـريم وتقـضي عليـه بالتفنيـد 

 بالوصـايا العـشر التـي نزلـت فـي -فـي ربـع كامـل-ثم تختم الـسورة بعـد ذلـك ، واإلبطال
¢����£��¤��¥��¦��§���mودعا إليها جميع األنبياء السابقين ، كل الكتب السابقة

¨�l)وتنتهــي بآيـة فـذة تكــشف لإلنـسان عـن مركــزه عنـد ربــه . اآليـة، )١٥١: األنعـام
تحـت ، وأن اهللا سبحانه جعل عمـارة الكـون، وهو أنه خليفة في األرض، في هذه الحياة

وأن اهللا سـبحانه قـد ، قوم الالحق منها مقـام الـسابقوي، يد اإلنسان تتعاقب عليها أجياله
االبـــتالء "فـــاوت فـــي المواهـــب بـــين أفـــراد اإلنـــسان لغايـــة ســـامية وحكمـــة عظيمـــة وهـــي 

وذلك شأن يرجع إليه كمال المقصود مـن هـذا ، في القيام بتبعات هذه الحياة" واالختبار
�m��ã��â��á��à��ß��Þ��Ý���Ü��Û��Úالخلـــــق وذلـــــك النظـــــام 

�����ä��ï���î��í��ì��ë��ê��é��èç��æ��å���l )وعليـــــــــــه فـــــــــــإن . )١٦٥:األنعـــــــــــام
تكــذيبهم وشــبههم فــي الــوحي والرســالة إنمــا هــي قــضية مــن قــضايا عــدة ذكــرت فــي هــذه 
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ٍالسورة، وجاءت مواقفهم فيها مواقف جحود وحسد فلم يحكم عليهم عـسى أن يكـون لهـم  َ َ َ ٍ
كما في سورة هود، إذ السياق " ال جرم"، ولذا جاءت خالية من سياق �رجعة إلى اهللا 

ٕفيهــا ســياق افتــراء وعــدم اســتجابة واعــراض وصــد وضــالل والقــاء شــبهات وطعــن فــي  ٕ
ال جـرم أنهـم "الدالئل وحرب ظاهرة وباطنة أدت إلى مضاعفة العذاب فكان هذا الحكم 

  ". في اآلخرة هم األخسرون
 يتوافــق مــع أقرانــه، وهكــذا الــسياقات يــذكر فيهــا مــا يناســبها لفظــا ومعنــى، لفظــا

  ".تنزيل من حكيم حميد"ومعنى يوحي بهذا اللفظ ويحرر وجه فائدة 
�m��h����g��fe��������d��c������b��a��̀ :قولــه تعــالىومثــل ذلــك فــي  ��_��~����}��|

j��il )ً؛ فإنها في مواقف جحـود وغيـرة وحـسد لـذا كـان الحكـم تهديـدا )٢١: األنعام
وألن مـــضمون اآليـــة جـــامع للتهديـــد علـــى الـــشرك "... :قـــال ابـــن عاشـــور، )٨٠(ًووعيـــدا َ

  . )٨١("وإلثبات الحشر وإلبطال الشرك، والتكذيب
ومــا ذكــر فــي ســورة ، "األخــسرون ":قولــهوأمــا عــن وجــه تخــصيص ســورة هــود ب

  .وهل يمكن العكس ؟" الخاسرون ":قوله تعالىالنحل ب
 :قولـه تعــالىى أن أن آيـة هــود قـد تقـدمها مــا يفهـم المفاضـلة، أال تــر: فـالجواب

mm���l��k��j���������������i��h...�l )أفمــن : ، اآليــة، يفهــم مــن ســياقها أن المــراد)١٧: هــود
�m��̧ :قولـهثم أتبع هـذا ب، كان على بينة من ربه كمن كفر وجحد وكذب الرسل؟ ���¶

½��¼��»����º��¹�l)فهذا صريح مفاضـلة، ثـم اسـتمر اآلي فـي وصـف ، )١٨: هود
m��Ë��ÊÉ���È�����Ç��Æ��Å :م علــــى ربهـــم وقـــول األشــــهادمـــن ذكـــر وعرضـــه

Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ìl )ــــــــــــى ذكــــــــــــر  ،)١٩-١٨: هــــــــــــود  إل
ـــــــى  ـــــــهمـــــــضاعفة العـــــــذاب لهـــــــم، واســـــــتمر ذكـــــــرهم إل �m��k��j��i����h��g��f :قول

ll )فناسب لفـظ األخـسرين بـصيغة التفاضـل، ومقـصود التفـاوت ،)٢٢: هود 
 وأفعـل مـن كـذا ،mm���l��k��j�������i��hl:  تعـالىولهقما تقدم مما يفهم ذلك من 

m�º��¹��̧ :قولـــــهفــــي  ���¶l، قولـــــه فاآليـــــات مــــن لـــــدن: m���l��k��j�������i��h
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  ml )١٧: هــود( ، قولــهإلــى: �ml��kl )مبنيــات علــى مــا ذكرنــاه  ،)٢٢:هــودِ ْ َ
m��̀ :قولـــــه تعـــــالىغيـــــر خارجـــــة عـــــن هـــــذا المقـــــصود، وقـــــد جـــــاء بعـــــدها  ��_

d��c��b���ah��g��f��e�l )ألن ما قبلها : وأيضا، )٢٤: هود َ
ــــصرون"فــــي ســــورة هــــود  ــــى ألــــف بينهمــــا، "يفتــــرون" "يب وفــــي النحــــل . ال يعتمــــدان عل

وفــي " األخــسرون"فللموافقــة بــين الفواصــل جــاء فــي هــذه الــسورة ، "الغــافلون" "الكــافرون"
 الــنظم وتبــاين لتنــافى" األخــسرين"مكــان " الخاســرون"ولــو ورد هنــا ، "الخاســرون"النحــل 

كمـا -.وأما آية النحل فلم يقع قبلهـا أفعـل التـي للمفاضـلة والتفـاوت، السياق ولم يتناسب
  )٨٢(.-سيأتي في موضعه إن شاء اهللا

   :الموضع الثاني
 :قولــه تعــالىجــاء فــي ســورة النحــل بعــد اثنتــين وعــشرين آيــة مــن الــسورة، فــي 

m}��|����{������z��yx��w��v��u��t��s��r��q��pl )٢٣: النحــــــــــــــــــــــــل( ،
مكــررة فــي ســورة النحــل فــي ثالثــة مواضــع، فيتــضح ســر " ال جــرم"وحيــث جــاءت لفظــة 

تكرارها ببيان سياقها والحديث عن آياتها بعموم المعنى مع بيان العالقـة والتناسـب بـين 
درت ســـورة النحـــل بمقدمــــة قـــد حـــوت مثالــــب المـــشركين واعتقــــاداتهم ، اآليـــات فقـــد ص ــــ ُ

 الخــــالف واإلنكــــار عليــــه قائمــــا وهــــو البعــــث، واســــتعجالهم الفاســــدة، وقــــدمت مــــا كــــان
�m��{��z��y��x :قولــه تعــالى عــن الــشريك فــي األلوهيــة، ب�للحــساب، وكــذا تنزيــه اهللا 

a��`��_��~��}|l )ثم بـدأ سـبحانه يفـصل ذلـك بمقـدمات )١: النحل ، َُ
صف بـذلك وال يقدر عليهـا إال هـو، ومـن اتـ: من النعم التي اختص بها سبحانه وتعالى

ـــة يـــستلزم توحيـــد األلوهيـــة، فكـــان  فهـــو المـــستحق للعبـــادة دون غيـــره، إذ توحيـــد الربوبي
ُالــسياق متــدرجا بطريقــة تبهــر العقــول فــي اإلذعــان واإلقــرار والتــسليم، ثــم تخــتم بخاتمــة  ِ ُْ ً

َِالدالـة علـى القسم " ال جـرم"حتمية لهذا السياق مؤكدة بما يناسـب هـذا اإلنكـار والعنـاد بــ َـ
تمية والكسب واالستحقاق، ولـذا كـرر هـذا الـسياق ثـالث مـرات فـي هـذه الـسورة بمـا والح

فمعظـم مـا اشـتملت عليـه ، "الـنعم"يناسب القضايا المطروحـة فيهـا؛ حتـى سـميت بـسورة 
باإللهية؛ واألدلة على فساد دين الشرك : ُالسورة إكثار متنوع األدلة على تفرد اهللا تعالى
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  .)٨٣(ٕواظهار شناعته
ن معظــم أغــراض هــذه الــسورة زجــر المــشركين عــن اإلشــراك وتوابعــه ولمــا كــا

ٕوانذارهم بسوء عاقبة ذلك، وكان قد تكـرر وعيـدهم مـن قبـل فـي آيـات كثيـرة بيـوم يكـون 
وكـانوا قـد اسـتبطأوا ذلـك ، الفارق بين الحق والباطل فتزول فيـه شـوكتهم وتـذهب شـدتهم

 والمــسلمين فيــستعجلون �لنبي اليــوم حتــى اطمــأنوا أنــه غيــر واقــع فــصاروا يهــزؤون بــا
    .)١: النحل(�m|��{��z��y��x�����l: فقال تعالى، حلول ذلك اليوم

ْصدرت السورة بالوعيد المصوغ في صورة الخبر بأن قد حل ذلك المتوعـد بـه،  ْ  ُ
ُفجيء بالماضـي المـراد بـه المـستقبل المحقـق الوقـوع بقرينـة تفريـع  َ َ ؛ ألن "فـال تـستعجلوه"ُ َ

والخطـاب للمــشركين ،  اسـتعجال حلـول ذلـك اليـوم يقتـضي أنـه لمـا يحـل بعـدالنهـي عـن
ابتـــداء ألن اســــتعجال العــــذاب مـــن خــــصالهم، قــــال تعــــالى َ :mB��Al 

عمـــا : ســـبحانه وتعـــالى"وجملـــة ، كالمقدمـــة" أتـــى أمـــر اهللا"فكانـــت جملـــة ، )٨٤()٤٧: الحــج(
ه وعبادتهم معـه مـا سـواه نزه اهللا نفسه عن شركهم به غير: والمعنى، كالمقصد" يشركون

ًاهللا وتقدس علوا كبيرا، وهؤالء هم المكذبون بالساعة: من األوثان واألنداد، وتعالى ً.  
 وتكذيبه، ُأتبع تحقيق مجيء �ولما كان استعجالهم بالعذاب استهزاء بالرسول   

 مـن الكـذب فيمـا يبلغـه عـن �ُالعذاب بتنزيه اهللا عن الشريك فقفي ذلك بتبرئـة الرسـول 
m��g��f��e���d��c: فقـال تعـالى، )٨٥(به ووصف لهم اإلرسال وصفا موجزار

t��s�������r���q���p��o��n��m���l��k����j��i��hl )وفـــي إنـــزال المالئكـــة . )٢: ا������ل
بــالوحي إنــذار؛ ألن الخبــر مــسوق للــذين اتخــذوا مــع اهللا آلهــة أخــرى وكــان ذلــك ضــالال 

وفـي ، عتقادهم وتحذيرهم مما هم فيـه إنـذارايستحقون عليه العقاب جعل إخبارهم بضد ا
ٍرد على فنـون مـن تكـذيبهم، فقـد قـالوا": على من يشاء من عباده ":قوله  َ :�m��¡�����~

§���¦��¥��¤��£��¢l )ـــالوا ، )٣١: الزخـــرف  mh��g����f��e��d��clوق

ــــان( �mj��i��h����g��f��e��d��c���b�l وقــــالوا ،)٥٣: الزخــــرف( : الفرق

 �mÇ��Æ��Å���Ä���Ã�l: اهللا جارية على وفق حكمته قال تعـالى ومشيئة ،)٧
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ثــم ابتــدئ اهللا بالداللــة علــى اختــصاصه بــالخلق والتقــدير؛ فــأخبر عــن ، )٨٦( )١٢٤: األنعــام(  
خلقــه العــالم العلــوي وهــو الــسماوات، والعــالم الــسفلي وهــو األرض بمــا حــوت، وأن ذلــك 

���mw��v��|��{��zy��x: ، فقــال تعــالى)٨٧(مخلــوق بــالحق ال للعبــث

}l )وذلك دليل على أن ما يخلق ال يوصف باإللهية كما أنبأ عنـه ،)٣: النحل ُ
، )١٧: النحـل( mZ��Y��XW��V������U��T��Sl :قولـهالتفريع عقب هـذه األدلـة ب

وعــددت دالئــل مــن الخلــق ، تحقيقــا لنتيجــة الــدليل" عمــا يــشركون ":قولــه تعــالىوأعقبــه ب
ًكلهــا متــضمنة نعمــا جمــة َ  علــى النــاس إدماجــا لالمتنــان بــنعم اهللا علــيهم وتعريــضا بــأن ِ

ُالمــنعم علــيهم الــذين عبــدوا غيــره قــد كفــروا نعمتــه علــيهم؛ إذ شــكروا مــا لــم يــنعم علــيهم 
\���[��mونسوا من انفرد باإلنعام، وذلك أعظـم الكفـران، كمـا دل علـى ذلـك عطـف 

a��`��_��^��l)على جملة،)١٨:النحل mV�����U��T��S��XWZ��Yl.  
ـــة وأجمـــع؛ ألنهـــا  ـــسماوات واألرض أكبـــر مـــن ســـائر األدل واالســـتدالل بخلـــق ال

فلذلك ابتدئ بهما؛ لكن ما فيه من إجمال . وية لهما؛ وألنهما من أعظم الموجوداتتمح
ـــي بخلـــق تَالمح ب باالســـتدالل بأصـــناف الخلـــق والمخلوقـــات فثن ـــويـــات اقتـــضى أن يعق

ه اإلنــسان وأطــواره وهــو أعجــب الموجــودات ــ المــشاهدة، ثــم بخلــق الحيــوان وأحوالــه؛ ألن 
يجمــع األنــواع التــي تلــي اإلنــسان فــي إتقــان الــصنع مــع مــا فــي أنواعهــا مــن المــنن، ثــم 
يخلـــق مـــا بـــه حيـــاة اإلنـــسان والحيـــوان وهـــو المـــاء والنبـــات، ثـــم يخلـــق أســـباب األزمنـــة 

 بخلق البحار ثم والفصول والمواقيت، ثم يخلق المعادن األرضية، وانتقل إلى االستدالل
وبعد أن أقيمت الـدالئل ، بخلق الجبال واألنهار والطرقات وعالمات االهتداء في السير

my��x���w��v�l :قولـــه تعـــالىعلـــى انفـــراد اهللا بـــالخلق ابتـــداء مـــن 

َ وثبتت المنة وحق الـشكر، فـرع علـى ذلـك ،)٣: ا���ل(  َ قولـه: � m��XW��V����U��T��S
Z��Yl )١٧:النحــــــــــل(، m��\f���e��d�����c��ba��`��_��^��]�l 

إنكـاري، : واالستفهام، ً لتكونا كالنتيجتين لألدلة السابقة إنكارا على المشركين،)١٨: النحل(
  .أي ال يستوي من يخلق بمن ال يخلق
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وبعد أن أثبت اهللا سبحانه أنه منفرد بصفة الخلق دون غيره باألدلة العديـدة ثـم 
ُ انتقل هنا إلى إثبات أنه منفرد بعموم ،"يخلق كمن ال يخلقأفمن  ":قولهباستنتاج ذلك ب

ولم يقدم لهذا الخبـر اسـتدالل وال ": واهللا يعلم ما تسرون وما تعلنون: "فقال تعالى. العلم
ــالخلق؛ ألن الخــالق يلــزم أن يكــون  ــة االنفــراد ب ــدليل؛ ألنــه ممــا دلــت عليــه أدل عقــب بال 

: ، وفيـه"أفـال تـذكرون ":قولـه هـم المخـاطبون ب:والمخاطب هنـا، عالما بدقائق كل شيء
وفيــه إعـــالم بــأن أصـــنامهم ، تعــريض بالتهديــد والوعيـــد بــأن اهللا محاســـبهم علــى كفـــرهم

بخالف ذلك كما دل عليه تقديم المسند إليـه علـى الخبـر الفعلـي؛ فإنـه يفيـد القـصر لـرد 
  .دعوى الشركة

��mx��w��v��u��t��s��r��q���p��o��z��y :قولــه تعــالىو
a��̀ ��_��~��}|���{l )أفمــن يخلــق "عطــف علــى جملــة ، )٢١ –٢٠: النحــل

والظــاهر أن الخطــاب هنــا ، "واهللا يعلــم مــا تــسرون ومــا تعلنــون"وجملــة " كمــن ال يخلــق
التـــصريح بمـــا اســـتفيد ضـــمنا ممـــا قبلهـــا وهـــو نفـــي : والمقـــصود، مـــتمحض للمـــشركين

تأكيـد : بعـد أمـوات" غيـر أحيـاء ":قولـهبوفـي اإلتيـان ، الخالقية ونفي العلم عن األصنام
، للداللة على عراقة وصف الموت فيهم بأنه ليس فيـه شـائبة "أموات " لمضمون جملة 

إدماج إلثبات البعـث عقـب ": وما يشعرون أيان يبعثون"وجملة ، )٨٨(حياة؛ ألنهم حجارة
ة المـشركين، ؛ ألن هذين هما أصـل إبطـال عقيـد:الكالم على إثبات الوحدانية هللا تعالى

�m��h��g :قوله تعالىٌوتمهيد لوجه التالزم بين إنكار البعث وبين إنكار التوحيد في 
n��m��l��k��j��il )ويكـــــون هـــــذا علـــــى طريقـــــة ، )٨٩()٢٢: النحـــــل

ًالتهكم بهم؛ ألن شعور الجماد مستحيل بما هو من األمور الظاهرة فـضال عـن األمـور  
  .)٩٠(التي ال يعلمها إال اهللا سبحانه

: وبعد هذه المحاجة المقرونة باألدلة والبراهين الـساطعة، ذكـر سـبحانه وتعـالى  
m��i��h��g���fe�����������d��c :قولـــه تعـــالىًنتيجـــة لحاصـــل المحاجـــة الماضـــية، ب

����{������z��yx��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n��m��l��k��j
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  }��|l )أي قد ثبت بما تقـدم إبطـ،)٢٣ –٢٢: النحل  ال إلهيـة غيـر اهللا، فثبـت ََ
ًأن لكـم إلهـا واحـدا ال شــريك لـه، ولكـون مــا مـضى كافيـا فــي إبطـال إنكـارهم الوحدانيــة ً ً  ،

أي يتفـرع ": فالـذين ال يؤمنـون بـاآلخرة قلـوبهم منكـرة"والتفريع علـى هـذا اإلخبـار بجملـة 
مـستكبرون وأن على هذه القضية القاطعة بما تقدم من الدالئل أنكم قلـوبكم منكـرة وأنـتم 

للداللـة ": قلوبهم منكـرة"وعبر بالجملة االسمية ، )٩١(ذلك ناشئ عن عدم إيمانكم باآلخرة
وذلـك . على أن اإلنكار ثابت لهم دائم الستمرارهم على اإلنكار بعد ما تبين مـن األدلـة

يفيد أن اإلنكار صار لهم سجية وتمكن من نفوسهم؛ ألنهم ضروا به من حيث إنهم ال َ َ َ  
يؤمنون باآلخرة فاعتادوا عدم التبصر في العواقب َ)٩٢(.  

ــــوب ــــى القل ــــه: وبالغــــة إســــناد اإلنكــــار إل ــــة ، )٩٣(ألنهــــا محل وهــــم "وكــــذلك جمل
ــه تعــالىو، للداللــة علــى تمكــن االســتكبار مــنهم: بنيــت علــى االســمية" مــستكبرون  :قول

m}��|����{������z��yx��w��v��u��t��s��r��q��pl )م ثـــ، )٢٣: النحـــل
ّخــتم اهللا هــذه اآليــات التــي تــسفه عقــول المــشركين وتــوبخهم علــى شــركهم بتهديــد ووعيــد  ّ
ين بــأنهم مــستكبرون عــن االعتــراف بالوحدانيــة وعــن اآليــات  َعلــى أعمــالهم، فبعــد أن ب  َــ ْ
الدالة عليها، وأن إصرارهم على اإلنكار واستمرارهم على االسـتكبار وقـع موقـع النتيجـة 

والبــراهين القطعيــة؛ ذكــر النتيجــة المؤكــدة بــسياق ال يــدع الــشك بوقــوع للــدالئل الظــاهرة 
الدالــة علــى معنــى " ال جـرم ":قولــهالعقوبـة علــيهم بــسياق تــضمن التوكيـد بمعنــى القــسم ب

ًالكسب والوجوب واألحقية والثبات وأنـه ال محالـة واقـع بهـم؛ ألن اهللا حقـا يعلـم ظـاهرهم   
  .-ًنحاة سابقاوقد ذكرنا الخالف بين ال-وباطنهم

 على االستئناف والقطع )٩٤(وقرأ عيسى الثقفي إن بكسر الهمزة" :قال أبو حيان
ال جـرم : وقـد يغنـي ال جـرم عـن لفـظ القـسم، تقـول: وقال بعـض أصـحابنا. )٩٥(مما قبله

ــــهآلتينــــك، فعلــــى هــــذا يكــــون ل ــــال جــــرم، وال يكــــون:قول   إن اهللا بكــــسر الهمــــزة تعلــــق ب
  . )٩٦(ًاستئنافا

َوكــسرها " أن اهللا"والعامــة علــى فــتح الهمــزة مــن : مين الحلبــي فقــالوتعقبــه الــس َ َ
َجريــان : والثــاني. االســتئناف: عيــسى الثقفــي، وفيهــا وجهــان، أظهرهمــا َال جــرم"َ َمجــرى " َ ْ َ
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ــالقــسم فتتلقى بمــا يتلقى بــه َــ ََ َُُ وهــذا عنــدي " ُــال جــرم واهللا ال فارقتك: "وقــال بعــض العــرب. َ
َيــضعف كونهــا للقــسم لتــ ا ، )٩٧(ٕصريحه بالقــسم بعــدها، وان كــان الــشيخُ ًأتــى بــذلك مقوي ــ َ َ ُ
َلجريانهــــا مجــــرى القــــسم
خبــــر مــــستعمل كنايــــة عــــن الوعيــــد " أن اهللا يعلــــم"وجملــــة ، )٩٨(

بالمؤاخـــذة بمـــا يخفـــون ومـــا يظهـــرون مـــن اإلنكـــار واالســـتكبار وغيرهمـــا بالمؤاخـــذة بمـــا 
ــام، فلــذلك يخفــون ومــا يظهــرون مــن اإلنكــار واالســتكبار وغيرهمــا مؤ اخــذة عقــاب وانتق

  .)٩٩(الواقعة موقع التعليل والتذييل لها" يحب المستكبرين  إنه ال" عقب بجملة 
 ذكــر فــي ســورة هــود العــذاب �وأمــا عــن الفــرق بــين الــسياقين فــي كــون اهللا 

: هــود(ml��k��j��i����h��g��fl:الواقــع فــي ســياق ال جــرم فقــال ســبحانه

 :قولـه تعـالى لم يـذكر العـذاب فـي سـياق ال جـرم فـي  في سورة النحل-هنا–بينما ، )٢٢
mx��w��v��u��t��s��r��q��p�l)في هـذه الـسورة ذكـر اهللا ، )٢٣: النحل� 

ـــه وأنـــه ال طاقـــة لمخلـــوق  ـــنعم الدالـــة علـــى وحدانيتـــه وألوهيت مـــن الـــدالئل والبـــراهين وال
َ، كمـــا بينـــا فـــي ســـر تعريـــة �بإنكارهـــا أو دفعهـــا وكـــذا صـــرفها لغيـــر اهللا  ِ ْ الجملـــة عـــن َ

m��m��l��k��j��i��h��g���fe������������d��c:قولـــــه تعــــــالىالمؤكـــــد فـــــي 
nl: تنزيال لحال المـشركين بعـدما سـمعوا مـن األدلـة منزلـة مـن ال يظـن بـه أنـه 

جــاء الوعيــد هنــا بمــا ال يتــصور وال طاقــة لمخلــوق بمعرفتــه؛ ألن مــن ، يتــردد فــي ذلــك
ة والقاطعـة إنمـا كـان عـن تكبـر وعنـاد ولـذا عقـب أنكر الوحدانية بعد هـذه األدلـة الدامغـ

بخالف سورة هود فقـد جـاء ، )٢٣: النحـل( �m}��|����{������zl:قولهاهللا سبحانه ب
  .ً وتثبيتا له كما بينا تفصيل ذلك في موضعه�ًالوعيد منصوصا عليه تسلية للنبي 

كـر  إنمـا ليكـون أدعـى فـي القبـول بعـد ذ-هنـا-إن عـدم ذكـر الوعيـد : ولو قيـل
ـــم يناســـب  ـــان فل ـــام امتن ـــام مق ـــيهم، إذ المق ـــنعم التـــي امـــتن اهللا عـــز وجـــل بهـــا عل هـــذه ال

ال "وهـو مـا سيتـضح فـي سـر تكـرار . التصريح بالعذاب والـنص عليـه، لكـان لـه وجاهـة
  واهللا أعلم . في سورة النحل" جرم

  : الموضع الثالث
ة مـــن وهـــو الموضـــع الثـــاني مـــن ســـورة النحـــل وقـــد جـــاء بعـــد تـــسع وثالثـــين آيـــ
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»��¬��®��¯���°��m :قولـه تعـالىالموضع األول من هذه الـسورة، فـي   
¾��½���¼��»���º��¹��¸��¶µ��´��³��²��±l )وكـــــــــان ، )٦٢: النحـــــــــل

���¡����¢��£��¤��¥¦���m :قولـه تعـالىبداية السياق بعد الموضع األول مـن الـسورة 
�� �́�³��²��±°��¯���������������®��¬��«��ª��©��¨��§

�¹¸��¶��µ½��¼��»����º�l )فهذه اآلية عطف على جملـة ، )٢٥-٢٤: النحـل
ُ؛ ألن مــضمون هــذه مــن أحــوالهم المتقــدم بعــضها؛ فإنــه ذكــر اســتكبارهم "قلــوبهم منكــرة" ُ 

وبصدهم الناس عن ، �ٕوانكارهم الوحدانية، وأتبع بمعاذيرهم الباطلة إلنكار نبوة محمد 
ّكبرة فــال يعترفــون بــالنبوة وال يخلــون بينــك قلــوبهم منكــرة ومــست: والتقــدير. اتبــاع اإلســالم

ٕواذا ســئلوا عنهــا ، )١٠٠(وبــين مــن يتطلــب الهــدى مــضلون للنــاس صــادوهم عــن اإلســالم
واستعملت ، )١٠١(أباطيل وترهات يتحدث الناس بها عن القرون األولى، قاله قتادة: قالوا

اء، فأصل ذلـك ألنه يثقل فاعله عن الخالص من األلم والعن: ُاألوزار في الجرم والذنب
تحقيقا لوفائها وشدة ": كاملة"كما وصف األوزار بـ، استعارة بتشبيه الجرم والذنب بالوزر

ثقلها ليسري ذلك إلى شدة ارتباكهم في تبعاتها إذ هو المقصود مـن إضـافة الحمـل إلـى 
  .)١٠٢(ًاألوزار، وبأن ما يفعلون من الحسنات ال تكفر عنهم شيئا

 أتبـع ،الـسائلين عـن القـرآن واإلسـالم فـي اآلخـرةولما ذكر عاقبة إضالل وصـد 
 بأن يقع لهم ما وقع فيه أمثالهم في الدنيا من الخزي والعذاب مع التأييس من ،بالتهديد

أن يبلغـوا بــصنعهم ذلــك مبلــغ مــرادهم؛ وأنهــم خـائبون فــي صــنعهم كمــا خــاب مــن قــبلهم 
¿��m��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À:الــــــذين مكــــــروا برســــــلهم، فقــــــال

��ÈÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê��Él)٢٦: النحل(.  
: النحـل(�m©��̈l :م هـوقـولهولما كان جوابهم السائلين عـن القـرآن ب

مظهرينه بمظهر النصيحة واإلرشاد وهم يريدون االستبقاء على كفرهم، سمي ذلك ، )٢٤
ّفنظر مكرا بالمؤمنين، إذ المكر إلحاق الضر بالغير في صورة تمويهه بالنصح والنفع،  ُ

فعلهم بمكر من قبلهم، أي من األمـم الـسابقة الـذين مكـروا بغيـرهم مثـل قـوم هـود، وقـوم 
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�m��i����h��g :فـي قـوم صـالح: صالح، وقوم لـوط، وقـوم فرعـون، قـال تعـالى

jl )اآليــــــــــــة، وقــــــــــــال )٥٠:النمــــــــــــل: m��̈ ��§��¦���������¥��¤����£��¢

²��±��°�����̄ ��®����¬��«ª��©l )١٢٣: األنعام(.  
يــل فــي اآليــة تــشبيه هيئــة القــوم الــذين مكــروا فــي المنعــة فأخــذهم اهللا بــسرعة وق

وأزال تلــك العــزة بهيئــة قــوم أقــاموا بنيانــا عظيمــا ذا دعــائم وآووا إليــه فاستأصــله اهللا مــن 
وقيــل إنــه محمــول علــى ، قواعــده فخــر ســقف البنــاء دفعــة علــى أصــحابه فهلكــوا جميعــا

ــيهم بغتــة وهــم تحتــه، ويفيــد هــذا الكــالم أن أنــه نــزل ذلــك الــسقف: الظــاهر فــالمعنى  عل
: المـراد بالـسقف الـسماء؛ أي: وقال ابن عباس، )١٠٣(األبنية قد تهدمت وهم ماتوا تحتها

أن العـذاب المـذكور حـل : والمعنـى، )١٠٤(إن العذاب أتـاهم مـن الـسماء التـي هـي فـوقهم
 الرعــب الــشديد بهــم بغتــة وهــم ال يــشعرون فــإن األخــذ فجــأة أشــد نكايــة لمــا يــصحبه مــن

  .)١٠٥(بخالف الشيء الوارد تدريجا فإن النفس تتلقاه بصبر
�m��I���H��G��F��E��D��C��B��A :قولــــــــــــه تعــــــــــــالىو
K��J���l)٢٧:النحــل( ، عطــف علــىm°��¯�����®��¬��«�l)النحــل :

  .)١٠٦ (؛ ألن ذلك وعيد لهم وهذا تكملة له)٢٥
ن مــستعمال فــي الــتهكم  كــان االســتفهام عــن المكــا،ولمــا كــان المقــام مقــام تهكــم

أيـن مـن تـشاقون وتعـادون أنبيـائي : والمعنى. ليظهر لهم كالطماعية للبحث عن آلهتهم
ــــــدفعوا عــــــنكم هــــــذا العــــــذاب ــــــسببهم، فلي وهــــــم علمــــــوا أن ال وجــــــود لهــــــم وال مكــــــان . ب

بكـسر –" تـشاقون"وقرأ نـافع ، )١٠٧(فالمخاطبون عالمون حينئذ بتعذر المشاركة..لحلولهم
تعاندونني، وذلك بإنكارهم ما أمـر اهللا علـى لـسان : ياء المتكلم، أي على حذف –النون

تعانــدون : ُ وحــذف المفعــول للعلــم، أي–بفــتح النــون–" تــشاقون: "وقــرأ البقيــة، �رســوله 
  .من يدعوكم إلى التوحيد

 �mV��U��T��S���R��Q��P��O��N��Ml :قولــــــــه تعـــــــــالىو

: ق حــين يــسمعون قــول اهللا تعــالىجملــة ابتدائيــة حكــت قــول أفاضــل الخالئــ، )٢٧: النحــل(
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  mK��J��I���H��G��F�l )وأن الــــــــذين أوتــــــــوا العلــــــــم . )٢٧: النحــــــــل
  .)١٠٨(ابتدروا الجواب لما وجم المشركون فلم يحيروا جوابا

m��b��a��`��_��^��]\��[���Z��Y��X:قولــــــه تعــــــالىو
��u�t��sr��q���p��o��nml�������k��j��i��h��g���f��ed��c

vl )أطبــق مــن تــصدى لربطــه بمــا قبلــه مــن المفــسرين، علــى  ،)٢٩-٢٨: النحــل
قولــه فــي " الكــافرين"ًاآليــة بــدال مــن " الــذين تتوفــاهم المالئكــة ظــالمي أنفــسهم " جعــل 
فالوجـــه . )١٠٩(أو صـــفة لـــه، )٢٧: النحـــل( �m��V��U��T��S���R��Ql :تعـــالى

ًأن يكون هذا كالما مستأنفا " لمي أنفـسهمظا"وقد جاء وصف المتوفين في اآلية بأنهم . ً
ـــاهم مالبـــس لغلظـــة وتعـــذيب، قـــال : ظـــالمي أنفـــسهم ليرمـــي إلـــى أن تـــوفي المالئكـــة إي

: األنفـــال(�m��ª��©���¨��§��¦¥����¤��£�����¢��¡����l: تعـــالى

باعتبـــار إســـناده إلـــى : بـــاقتران الفعـــل بتـــاء المـــضارعة": تتوفـــاهم: "قـــرأ الجمهـــور، )٥٠
  . )١١٠(.على األصل: التحتيةب" يتوفاهم: "وقرأ حمزة وخلف، الجماعة

ــــم قــــال تعــــالى  mv��u��t��sr��q���p��o��nl: ث

يقـال لهـم ذلـك عنـد المـوت، أو بـشارة لهـم بعـذاب : فادخلوا أبواب جهنم: أي. )٢٩: النحل(
وتفريعها على إبطال نفيهم عمـل الـسوء ظـاهر؛ ألن إثبـات كـونهم كـانوا يعملـون ، القبر

  .)١١١(ك عندما كشف لهم عن مقرهم األخيرالسوء يقتضي استحقاقهم العذاب، وذل
 بــذكر وصـــف المـــؤمنين الــذين إذا قيـــل لهـــم مــاذا أنـــزل ربكـــم؟ �ثــم اتبـــع اهللا 

ًخيــــرا، وذكـــر مــــا أعــــده لهـــم فــــي الـــدنيا واآلخــــرة مــــن منـــازل الخيــــرات ودرجــــات : قـــالوا
  .ًالسعادات ليكون وعد هؤالء مذكورا مع وعيد أولئك

�`���m�_~��}��|��{��z���y�f���e��d��c��ba: قــــــــال تعــــــــالى
w��v��u��t��s��r�q���p��o��n��ml��k��j��ih��g�
¨��§���¦��¥��¤��£��¢��¡������~}��|���{��z��yx�

��²��±�����°��¯��®��¬��«��ªl )أن : والمعنــــــــــــــــــــى، )٣٢-٣٠:النحـــــــــــــــــــل
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ومن جاء به، فأرشدوا السائلين ولم يترددوا في الكشف عـن ، ُالمؤمنين سئلوا عن القرآن
، فلـم يتلعثمـوا وأطبقـوا الجـواب )١١٢ ("ًخيـرا"حقيقة القرآن بأوجز بيان وأجمعه، وهو كلمة 

  . )١١٣(على السؤال
ـــه تعـــالىو ´��m��Á���������À��¿¾��½��¼���»���º��¹��¸������¶��µ :قول

Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Âl )وهــــذه هــــي ، )٣٣: النحــــل
ًملكــا مــن :  أن ينــزل اهللا تعــالى�الــشبهة الثانيــة لمنكــري النبــوة؛ فــإنهم طلبــوا مــن النبــي  َ َ َ

فــي التــصديق " هــل ينظــرون: "الــسماء يــشهد علــى صــدقه فــي ادعــاء النبــوة فقــال تعــالى
إن القوم لما طعنوا فـي : ْتمل أن يقالويح، بنبوتك إال أن تأتيهم المالئكة شاهدين بذلك

أنواع التهديد والوعيد لهـم، ثـم : ، وذكر اهللا تعالى"إنه أساطير األولين: "ْالقرآن بأن قالوا
أتبعــه بــذكر الوعــد لمــن وصــف القــرآن بكونــه خيــرا وصــدقا وصــوابا، عــاد إلــى بيــان أن  ً ً ً

 ذكرناها، بل كانوا ال ينزجرون أولئك الكفار ال ينزجرون عن الكفر بسبب البينات التي
عن تلك األقوال الباطلة إال إذا جـاءتهم المالئكـة بالتهديـد وأتـاهم أمـر ربـك وهـو عـذاب 

  .)١١٥ ( جاء بعده االستثناءاإنكاري في معنى النفي، ولذ: واالستفهام، )١١٤(االستئصال
��m�N��M��L���K��J��I��H��G��F��E���D��C��B��A:قولــــه تعــــالىو

�R��Q��P��O���ba`��_��^��]��\[��Z��Y��X�����W��VU��T��S��
n��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d��c���s��r��q��p

a��`��_~��}��|��{��z��yx��w��v���u��t�
p���o��n��ml��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b�ql )٣٧-٣٥:النحــــل( ،

أبـواب عطف قصة علـى قـصة لحكايـة حـال مـن أحـوال شـبهاتهم ومكـابرتهم وبـاب مـن 
أنهــم تمــسكوا بــصحة : وهــذه هــي الــشبهة الثالثــة لمنكــري النبــوة، وتقريرهــا، )١١٦(تكــذيبهم

لـو شـاء اهللا اإليمـان لحـصل اإليمـان، سـواء : القول بالجبر على الطعن في النبوة فقالوا
جئــت أو لــم تجــيء، ولــو شــاء اهللا الكفــر فإنــه يحــصل الكفــر ســواء جئــت أو لــم تجــيء، 

ٕوال فائـدة فـي مجيئـك وارسـالك، فكـان القـول :  فالكل من اهللا تعالىٕواذا كان األمر كذلك
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  .)١١٧(بالنبوة باطال  
ــــال تعــــالى ــــم ق �m��¡�������~��}|��{��z��y��x��wv��u��t��s: ث

������±��°��¯��®��¬��«��ª��©���¨��§��¦��¥���¤��£��¢
��À�����¿��¾���½��¼��»������º��¹��¸���¶��µ�� �́�³���²l )٤٠-٣٨: النحــــــــــــــل( ،

وهذه هي الشبهة الرابعة لمنكري النبوة فقالوا القول بالبعث والحشر والنشر باطل؛ فكان 
  :وتقريره من وجهين. القول بالنبوة باطال

ًأن محمدا : األول � كان داعيا إلى تقرير القول بالمعاد؛ فإذا بطـل ذلـك ثبـت أنـه كـان 
  .ًدقاًومن كان كذلك لم يكن رسوال صا. ًداعيا إلى القول الباطل

أنه يقرر نبوة نفسه ووجـوب طاعتـه بنـاء علـى الترغيـب والترهيـب عـن العقـاب، : الثاني
  .ٕواذا بطل ذلك بطلت نبوته

ويرد عليهم بإمكان الحشر والنشر َُ ٌأن اهللا موجد لألشياء ومكون لهـا، بمحـض : َ ٌ 
 :تعــالىقولـه  عـن هـذا النفـاذ الخـالي عـن المعـارض ب�قدرتـه ومـشيئته، ولـذا عبـر اهللا 

�mÀ���¿��¾���½��¼��»������º��¹��¸���¶l ،ــــه تعــــالى، ٕواذا كــــان كــــذلك : فكمــــا أن
والقوم إنما طعنوا ، ًقدر على اإليجاد في االبتداء وجب أن يكون قادرا عليه في اإلعادة

 أيـضافي صحة النبوة بناء علـى الطعـن فـي هـذا األصـل، فلمـا بطـل هـذا الطعـن بطـل 
  .لمواهللا أع. طعنهم في النبوة

ولمــا حكــى اهللا عــن الكفــار أنهــم أقــسموا بــاهللا جهــد أيمــانهم علــى إنكــار البعــث 
والقيامة دل ذلك على أنهم تمادوا في الغـي، والجهـل، والـضالل، وفـي مثـل هـذه الحالـة  َ
ٕال يبعد إقدامهم على إيذاء المسلمين وضرهم، وانـزال العقوبـات بهـم، وحينئـذ يلـزم علـى  ِ  َـ َ

في هذا حكم تلك الهجـرة : ا عن تلك الديار والمساكن، فذكر تعالىالمؤمنين أن يهاجرو
وبـــين مـــا لهـــؤالء المهـــاجرين مـــن الحـــسنات فـــي الـــدنيا، واألجـــر فـــي اآلخـــرة مـــن حيـــث 

، فقــال :هــاجروا وصــبروا وتوكلــوا علــى اهللا، وذلــك ترغيــب لغيــرهم فــي طاعــة اهللا تعــالى
m��Ï��ÎÍ��Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÒÑ��Ð: تعــــــــــالى

Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ���������Ô��Ól )ـــــم ذكـــــر ، )١١٨(.)٤٢-٤١: النحـــــل ث
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ــــه تعــــالى �اهللا  �mN��M���L���K��J��IH��G��F����E��D��C��B��A:قول
]���\��[��Z��Y��X��W�����V���U��TS��R��Q��P��O�
l��k��j��i���h����g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_���̂�

�v��u��t��s���r��q��p��o���n��m~���}��|��{���z��y��x��w��
`��_l )وهذه هـي الـشبهة الخامـسة لمنكـري النبـوة كـانوا يقولـون، )٤٧-٤٣: النحل :

َاهللا أعلى وأجل من أن يكون رسوله واحدا من البشر، بل لو أراد بعثة رسول إلينا لكان  ْ ِ ً
  .ًيبعث ملكا

����m�E��D��C��B��A :قولـــه تعـــالىعـــن هـــذه الـــشبهة ب: فأجـــاب اهللا تعـــالى
H��G��Fl��� ،أن عــادة اهللا تعــالى: والمعنــى : مــن أول زمــان الخلــق والتكليــف أنــه

، وطعـن هـؤالء :ًلم يبعث رسـوال إال مـن البـشر، فهـذه العـادة مـستمرة هللا سـبحانه وتعـالى
  .الجهال بهذا السؤال الركيك أيضا طعن قديم فال يلتفت إليه

ذكورة مــن العــذاب، أردفــه بــذكر وبعــد أن خــوف المــشركين بــاألنواع األربعــة المــ
مـــا يـــدل علـــى كمـــال قدرتـــه فـــي تـــدبير أحـــوال العـــالم العلـــوي والـــسفلي، وتـــدبير أحـــوال 
األرواح واألجسام، ليظهر لهم أن مع كمال هذه القدرة القاهرة، والقوة غيـر المتناهيـة ال 

�m��b:فقــال تعــالى. يعجــز عــن إيــصال العــذاب إلــيهم علــى أحــد تلــك األقــسام األربعــة
ts���r��q��p��o��n��m��l��k��j���i��h��g��f��e��d��c�
��¦��¥��¤��£��¢��¡�����~���}��|��{��z��y��x��w��v����u

ª��©��¨���§l )١١٩(.)٥٠-٤٨:النحل(  
�m��¾��½��¼��»º��¹��¸����¶��µ́: قـــــــــال تعـــــــــالى ����³��²��±��°��¯

Ó��ÒÑ��Ð����Ï���Î��Í��Ì��ËÊ��É��È��ÇÆ��Å���Ä��Ã���Â��Á��À��¿��Ô��
äã��â��á��à��ß��Þ����Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ�

��H��G��FE��DC��B��Al )فـــــي اآليـــــة �اهللا لمـــــا بـــــين ف، )٥٥-٥١:النحـــــل 
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ســوى اهللا ســواء كــان مــن عــالم األرواح أو مــن عــالم األجــسام، فهــو  األولــى أن كــل مــا  
عـــن الـــشرك وكبريائـــه، أتبعـــه فـــي هـــذه اآليـــة بـــالنهي : منقــاد خاضـــع لجـــالل اهللا تعـــالى

وباألمر بأن كل ما سواه فهـو ملكـه وأنـه غنـي عـن الكـل فقـال   " ال تتخـذوا إلهـين اثنـين
ولما بين في اآلية األولـى أن الواجـب علـى العاقـل أن ال يتقـي ، )١٢٠("إنما هو إله واحد َ َ

ًغيــر اهللا، بــين فــي هــذه اآليــة أنــه يجــب عليــه أن ال يــشكر أحــدا إال اهللا تعــالى  َ  ألن ؛ :َ
 " :قولـهل: الشكر إنما يلزم على النعمة، وكل نعمة حصلت لإلنسان فهي من اهللا تعالى

فثبت بهذا أن العاقل يجب عليه أن ال يخاف وأن ال يتقي " وما بكم من نعمة فمن اهللا 
ًأحدا إال اهللا وأن ال يشكر أحدا إال اهللا تعالى َثم بين حالهم إذا اتفق ألحد مضرة ، )١٢١(:ً َ

: ٌ زوال شــيء مــن تلــك الــنعم فــإلى اهللا يجــأر، أي ال يــستغيث أحــد إال اهللا تعــالىتوجــب
قال لهم فأين أنتم عن هذه الطريقة في : لعلمه بأنه ال مفزع للخلق إال هو، فكأنه تعالى

m��â��á��à��ß��Þ���Ý���Ü��Û���Ú :حــــال الرخــــاء والــــسالمة، ثــــم قــــال بعــــده
ãl )ين تعـــالى،)٥٤: النحـــل َ فب أن: ََـــ عنـــد كـــشف الـــضر وســـالمة األحـــوال يفترقـــون 

 ،ففريق منهم يبقى على مثل ما كان عليه عند الضر في أن ال يفزع إال إلى اهللا تعالى
  .)١٢٢(وفريق منهم عند ذلك يتغيرون فيشركون باهللا غيره، وهذا جهل وضالل

َثــم لمــا بــين بالــدالئل القــاهرة فــساد أقــوال أهــل الــشرك والتــشبيه، شــرح فــي هــذه  َ 
َاآلية تفاصيل أقوالهم وبين فسادها وسخافتها، فقال تعالى َ َ :m��N��M��L��K���J

_��̂ ��]��\[��Z��Y��X��W��V������U��T��S��R��QP��O�
���q��p��o��n������m��l��k��j�i��h��g��f��e��d��c��b��a��`
��e��d���c��b��a��̀ ��_��~��}��|��{z��y��x��w���v��u���t��sr

j��i��h��gfn��m��l��kl )١٢٣ ()٦٠-٥٦: النحل(.  
م، بين أنه يمهـل هـؤالء الكفـار :قولهثم لما حكى عن القوم عظيم كفرهم وقبيح  َ َ

ــــب  ــــين الترغي ــــة، إظهــــارا للفــــضل والرحمــــة والكــــرم، ويجمــــع لهــــم ب وال يعــــاجلهم بالعقوب
m��|��{���z��y��x��w��v��u����t��s��r��q��p:فقـــــال تعـــــالى، والترهيـــــب
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��¡���~��}��®��¬��«��ª��©��¨��§¦���¥��¤��£��¢
��½���¼��»���º��¹��̧ ��¶µ��´��³��²��±��°���̄

¾l)٦٢-٦١:النحل(  
" أن لهم الحـسنى ":قولهنصب؛ ألن " أن"موضع : )١٢٥( والزجاج)١٢٤(قال الفراء  

  .وتصف ألسنتهم أن لهم الحسنى: بدل من الكذب، وتقدير الكالم
  :وفي تفسير الحسنى أقوال  

  .هللا البنات ولنا البنون: د منه البنون، يعني أنهم قالوا المرا:األول
يـصفون أنفـسهم بـأنهم فـازوا برضـوان : م بإثبـات البنـات هللا تعـالىقـوله أنهـم مـع :الثاني

  .بسبب هذا القول، وأنهم على الدين الحق والمذهب الحسن: اهللا تعالى
  . أنهم حكموا ألنفسهم بالجنة والثواب من اهللا تعالى:الثالث

 :قـال بعـده: على هذا الوجه بدليل أنه تعالى" الحسنى"األولى أن يحمل : قيلو
فرد عليهم " ال جرم أن لهم النار" م وأثبت لهم النار، فدل على أنهم حكموا ألنفسهم قولهَُ ََ

ٕرد لكالمهم واثبـات لـضده، فـالرد بكلمـة " ال جرم ":قوله تعالىفي ، بالجنة  واإلثبـات " ال"َ
كسب مـا صـدر مـنهم أن لهـم النـار؛ فـإن لهـم النـار الـخ فـي : معنى كسب، أيب" جرم"بـ 

بمعنــى " جــرم"فــي محــل رفــع، و: وقيــل، محــل نــصب علــى المفعوليــة وهــذا قــول الزجــاج
ًحقــا، وأن لهــم النــار فــي  :بمعنــى" ال جــرم: "قيــلو، )١٢٦(وجــب وثبــت وهــو قــول قطــرب

  .)١٢٧(محل رفع فاعل حق المحذوف، وهو قول الجمهور
فمناسبة هذا اللفظ في هـذا " ال جرم"كل هذه المعاني يحملها ويدل عليها لفظ و

ــة القــسم ــه ظــاهرة الداللــة مــع مــا تــضمنه هــذا اللفــظ مــن دالل والتــي ال ، الموضــع وأمثال
يمكـن للفــظ أن يحــل محلــه ويــأتي بــاألغراض المالئمــة لهــذا الموضــع، وقــد مــر تفــصيل 

  .لذلك وطرف منه
متركــون منــسيون فــي النــار، قالــه ابــن األعرابــي وأبــو  ":وأنهــم مفرطــون ":قولــهو

مبعـدون، قالـه ابـن : وقيـل، عبيدة والكسائي والفـراء، وهـو قـول سـعيد بـن جبيـر ومجاهـد
َمعجلون إلى النار مقدمون إليها، قاله قتادة والحسن: وقيل، عباس وسعيد بن جبير ُ ُُ  َ .  
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ــــى المــــاء؛ ومنــــه قــــول النبــــي : والفــــارط   ــــذي يتقــــدم إل ــــى (: �ال ــــرطكم عل ُأنــــا ف
َأي متقدمكم، )١٢٨()الحوض ُ   :وقال القطامي. ََ

فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا       كما تعجل فراط لوراد ُ.  
ِمفرطون"وقرأ نافع في رواية ورش  ْ بكسر الـراء وتخفيفهـا، وهـي قـراءة عبـد اهللا " ُ
ِمــسرفون فــي الــذنوب والمعــصية،: بــن مــسعود وابــن عبــاس، ومعناهــا ْ ،  أي أفرطــوا فيهــاُ

َمفرطــون"وقــرأ أبــو جعفــر  ّبكــسر الــراء وتــشديدها، أي مــضيعون أمــر اهللا، مــن التفــريط " ُ
  .)١٢٩(في الواجب

   :الموضع الرابع
وهــو الموضــع الثالــث مــن ســورة النحــل، وقــد جــاء بعــد ســبع وأربعــين آيــة مــن 

¢��£��¤��¥���¦��§��m :قولــه تعــالىالموضــع الثــاني مــن هــذه الــسورة، فــي 
¨l )١٠٩: النحل(.  

 فيمـا -بعد النتيجة الحتمية الـسابقة للمخـالفين-�بدأ هذا المقطع بتسلية النبي 
ين اهللا تعــالى َكــان ينالــه مــن الغــم بــسبب جهــاالت القــوم، حيــث ب أن مثــل هــذا الــصنع : َــ

الــذي يــصدر مــن مــشركي قــريش قــد صــدر مــن ســائر األمــم الــسابقين فــي حــق األنبيــاء 
m��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À :لـــصالة والـــسالم، فقـــالالمتقـــدمين علـــيهم ا

Ð��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��Él )أن مـــع : ثــم ذكـــر تعــالى ،)٦٣: النحــل

m��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò :هذا الوعيد الـشديد قـد أقـام الحجـة وأزاح العلـة فقـال
à��ß��Þ��Ý��ÜÛ��Ú��Ù���Øl )٦٤: النحل(.  

ات، فلهــذا كلمــا امتـــد الكــالم فـــي وبمــا أن المقــصود األعظـــم هــو تقريــر اإللهيـــ
فصل من الفصول وطال أعيد تقريـر اإللهيـات مـرة أخـرى، لمناقـشة الـشاكين والمفتـرين 

 بالعبادة لعل قلـوبهم المنكـرة �ٕوالمستكبرين والصادين عن قبول دعوة الحق وافراد اهللا 
ًأوال بــذكر تعتــرف وتنقــاد للواحــد األحــد، فههنــا لمــا عــاد إلــى تقريــر دالئــل اإللهيــات بــدأ 

ــــال ــــات فق ــــم اســــتدل  ،)٦٥: النحــــل(����mJ��I��H��G��F��E��D��C��B��A�l:الفلكي ث
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 ��m\��[���Z��Y��XW���V��U��T��Sl:بعجائـــــــــــب أحـــــــــــوال الحيوانـــــــــــات فقـــــــــــال

  .)١٣٠()٦٦:النحل(
هـــذه الوجـــوه التـــي هـــي دالئـــل مـــن وجـــه، وتعديـــد للـــنعم : ولمـــا ذكـــر اهللا تعـــالى
أن : ، والمعنـــى)٦٧: النحـــل( �m����p��u������t��s��r��q���l :العظيمـــة مـــن وجـــه آخـــر قـــال

من كان عاقال، علم بالضرورة أن هذه األحوال ال يقدر عليهـا إال اهللا سـبحانه وتعـالى، 
فكذلك إخراج العـسل مـن النحـل ، فيحتج بحصولها على توحيد اإللهية هللا القادر الحكيم

  .)١٣١(دليل قاطع وبرهان ساطع على إثبات هذا المقصود
ـــب أحـــوال الحيوانـــات، ذكـــر بعـــده بعـــض : ولمـــا ذكـــر اهللا تعـــالى بعـــض عجائ

¡��¢��£��¤¥��¦��§��¨���©�����m����«���ª :فقـــال ســـبحانه، عجائـــب أحـــوال النـــاس
¸��¶��µ��´��³²������±��°��¯��®��¬l )وذكر بعده اعتبار حـال أخـرى ، )١٣٢()٧٠: النحل

��m��¿��¾��½��¼��»���º:مـــن أحـــوال اإلنـــسان وهـــو المفاضـــلة فـــي الـــرزق فقـــال
Ð���Ï��ÎÍ��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ�

Ñl )٧١: النحل(.  
��m��Ô��Ó:قولـه تعـالى وهـو ،وتدرج اهللا في ذكر نوع آخر من أحوال الناس

á���à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ�
è��ç��æ��å��ä��ãl )٧٢: النحل(  

ولما فصل اهللا سبحانه وتعالى  ،ًعا كثيرة داللة على وحدانيتـه فـي الربوبيـةأنوا: َ
وأن هذا يستلزم توحيد اإللهية، فكذلك بدأ بـذكر أقـسام الـنعم الجليلـة الـشريفة، ثـم أتبعهـا 

ـــدة األصـــنام ���m���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A: فقـــال،بـــالرد علـــى عب
��[���Z��Y���X��W����V���UT��S��R��Q��P��O��N��M��Ll)٧٣:النحـــــــــــــــــل-

يعنــي ال : قــال المفــسرون: األول :فيــه وجــوه" فــال تــضربوا هللا األمثــال ":قولــهو، )١٣٣()٧٤
، )١٣٤(ال تجعلــوا هللا مــثال؛ ألنــه واحــد ال مثــل لــه: قــال الزجــاج: الثــاني، تــشبهوه بخلقــه

إن إلـــه العـــالم أجـــل : يحتمـــل أن يكـــون المـــراد أن عبـــدة األوثـــان كـــانوا يقولـــون: الثالـــث
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  .)١٣٥(ده الواحد منا بل نحن نعبد الكواكب، أو نعبد هذه األصناموأعظم من أن يعب  
^��_���m: إبطال مذهب عبدة األصنام بأمثلة فقال تعـالى: ثم أكد اهللا تعالى

��qp��o��n��m��l���k��j��i��h��g��f��e���d����c��b���a��`
a���`��_��~��}��|��{����z��y��x���wv��u��ts��r�

h���g��f��e�����d��c��b���s��r��q��po��n��m��l��k��j���i��
{��z��y���x��wv��u���tl )ثم ذكـر اهللا سـبحانه وتعـالى، )٧٦-٧٥:النحـل :

{��~������¡¢��£��¤�����m: فقــال تعــالى. بيــان كونــه كــامال فــي العلــم والقــدرة
��³��²��±��°��¯�����®��¬«��ª���©���̈ ������§��¦��¥l )١٣٦( )٧٧: النحل(.  

عـاد إلـى الـدالئل الدالـة علـى وحدانيتـه، وتفـضله علـى : الىثم إنه سـبحانه وتعـ
m��¿���¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶���µ :خلقـــه بـــذكر نعمـــه، فقـــال

��Í��Ì��Ë����Ê���É��È��Ç��Æ���Å��Ä��ÃÂ��Á��À
���ÚÙ�����Ø��×��Ö��Õ��Ô��ÓÒ��Ñ��Ð��Ï����Î��E��D��C��B��A

��T��S���RQ��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F
��U���c��b��a��`��_��̂ ��]��\��[���Z����Y��X��W��V

��on��m��l���k���j��i��h��g��f��e��d
��}��|��{���z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��������p

`��_��~l )٨٣-٧٨: النحل(.  
 يعرفون أنـه نبـي مرسـل وينكـرون �محمد : النعمة هنا: قال السدي: نعمة اهللا

ودل علـى أنهـا محمـد ، ذلـك  ،"فـإن تولـوا فإنمـا عليـك الـبالغ المبــين ": قبـل ذلـكلـهقو �َ
 فـي هـذه الـسورة مـن الـنعم �هـي مـا عـدده اهللا : وقال مجاهد، )١٣٧(�ًيخاطب محمدا 

، )١٣٨(يعرفون أن الكـل مـن عنـد اهللا وهـم ينكـرون ذلـك ويزعمـون أنهـم ورثـوه عـن آبـائهم
  .)١٣٩( فالن ما كان كذالوال: مقولهإنكارهم هنا للنعمة : وقال عون بن عبد اهللا بن عتبة
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Ûaë@��ÐnÛaæe‹ÔÛa@À@â‹u@ü@óäÈß@À@æbîjL†@NÝî‚‡Ûa@�a@‡jÇ@åi@Ýî‚†  

 ثـم ينكـرون � أقروا بأنه اهللا ،إن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم؟: معناه: وقيل  
  .)١٤٠(إنما رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا: م:قولهذلك ب

َوبعد أن بين اهللا تعالى َ : من حال القوم أنهم عرفـوا نعمـة اهللا ثـم أنكروهـا وذكـر
�m��f: الوعيـد، فـذكر حـالهم يـوم القيامـة فقـالمن حالهم أن أكثـرهم الكـافرون أتبعـه ب

��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k���j��������������i���h��g
��§���¦��¥��¤��£��¢��¡������~������}��|��{��z��y��x
¶��µ�� �́��³��²���±°��̄ ��®�����������¬��«��ª��©��¨�

Ã������������Â��Á��À��¿��¾½��¼��»���º���¹��¸l)٨٧-٨٤: لنحلا(.  
ولمــا ذكــر وعيــد الــذين كفــروا، أتبعــه بوعيــد مــن ضــم إلــى كفــره صــد الغيــر عــن  َ

�m��G��F��E��D��C�������B��A :فقـال، اإليمان باهللا أو الرسـول أو الـشرائع
M��L��K��J���I��Hl )ـــــــــــى ،)٨٨: النحـــــــــــل  فـــــــــــاللفظ عـــــــــــام فـــــــــــال معن

فقـال . فـين عـن المعاصـيثـم ذكـر نوعـا آخـر مـن التهديـدات المانعـة للمكل، للتخصيص
m��_��^]���\��[��Z��Y��XW��V��U��T��S�������������R��Q��P��O

h��g��f���e��d��cb��a��̀l )١٤١()٨٩: النحل(.  
ولما استقـصى اهللا سـبحانه فـي شـرح الوعـد والوعيـد، والترغيـب والترهيـب أتبعـه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهب �m���u��t��s��r��q��p��o���n��m��l��k:قول
{��z��y��xw��vl)فجمــع فــي هــذه اآليــة مــا )٩٠: لالنحــ ،

ًيتصل بالتكليف فرضا ونفال، ومـا يتـصل بـاألخالق، واآلداب عمومـا وخـصوصا ً ً ولمـا ، ً
جمع كل المأمورات والمنهيات في اآلية األولـى علـى سـبيل اإلجمـال، ذكـر بعـض تلـك 

m��f��e���d��c��b��a��̀: األقـــسام فقـــال تعـــالى ��_��~��}
��n������m��lk��j��i��h��g���v�����u��t��s��r��q��p���o

��¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��}��|��{��z��y��x��w
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  ¶��µ�������´��³��²��±��°�� �̄�®¬��«����ª���©l )١٤٢()٩٢-٩١: النحل(.  
وأوفـــوا بعهـــد اهللا إذا : هـــذه اآليـــة متـــصلة بمـــا قبلهـــا، والتقـــدير: قـــال ابـــن قتيبـــة

ــتم ذلــك كنــتم مثــل المــرأة التــي عاهــدتم وال تنقــضوا األيمــان بعــد توكيــدها، فــ إنكم إن فعل
خديعة : الدخل: قال مكي، )١٤٣(ًغزلت غزال وأحكمته فلما استحكم نقضته فجعلته أنكاثا

ًال تجعلوا أيمانكم خديعة وغرورا بينكم ليطمئن إلـيكم وأنـتم مـصرون علـى : أي: وغرور
ا يحـــالفون كـــانو: قـــال مجاهـــد": أن تكـــون أمـــة هـــي أربـــى مـــن أمـــة ":قولـــه، )١٤٤ (الغـــدر

الحلفاء ثم يجدون من كان أعز منهم وأشرف فينقضون حلف األولـين ويحـالفون هـؤالء 
أنكـم تتخـذون أيمـانكم دخـال بيـنكم : فمعنـاه. عن ذلك: الذين هم أعز، فنهاهم اهللا تعالى

  .)١٤٥(بسبب أن تكون أمة أربى من أمة في العدد والقوة والشرف
العهـــد وتحـــريم نقـــضه، أتبعـــه ببيـــان أنـــه القـــوم بالوفـــاء ب: ولمـــا كلـــف اهللا تعـــالى

ًقادر على أن يجمعهم على هـذا الوفـاء والوفـاق ولمـا جعـل اختالفـا وال تباغـضا : تعالى
�m��½��¼��»��º��¹ :فقـال سـبحانه. وال شـحناء، وعلـى سـائر أبـواب اإليمـان

Ê�������É��È���Ç��ÆÅ��Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾l )ــــــــم ، )٩٣: النحــــــــل ث
ض العهود واأليمان علـى اإلطـالق والخـصوص، فـال تعتاضـوا عـن أكد التحذير عن نق

m��X��W��V: األيمان باهللا عرض الحياة الدنيا وزينتها؛ فإنها قليلة، فقـال سـبحانه
e��d��c��b���a���`���_��^�����]��\[��Z��Yl)ثـــم ذكـــر الـــدليل ، )٩٥: النحـــل

 وينقــضي؛ فإنــه إلــى  ومــا عنــدهم يفــرغ،القــاطع علــى أن مــا عنــد اهللا خيــر ممــا يجدونــه
ـــــاه، فقـــــال ســـــبحانه ���mn��m��l��k���ji��h��g:أجـــــل معـــــدود محـــــصور مقـــــدر متن

��~���}��|��{��z��yxw��v��u���t��s��r��q��p
`��_�j��i��h��g���f��d��c��b��a�kl 

  .)١٤٦()٩٧-٩٦:النحل(
 m��k��j��i��h��g���fl: ولمــــا ذكــــر ســــبحانه وتعــــالى

��m��m:فقـال تعـالى. اله عـن الوسـاوس الـشيطانيةأرشد إلى العمل الذي به تخلص أعم
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t��s��r��q��p���o��nl )ولمــا أمــر اهللا رســوله باالســتعاذة ، )٩٨: النحــل
من الشيطان وكان ذلك يوهم أن للشيطان قدرة علـى التـصرف فـي أبـدان النـاس؛ فـأزال 

هذا الوهم، وبين أنه ال قدرة له ألبتة إال على الوسوسة: اهللا تعالى َ َ m��v: فقال تعالى. َ
¥��¤��£���¢��¡�����~��}��|��{��z���y��x��w�

ª��©��̈ ��§��¦l )١٤٧()١٠٠-٩٩: النحل(.  
؛ �ثــم ذكــر اهللا ســبحانه حكايــة شــبهة أخــرى مــن شــبهات منكــري نبــوة محمــد 

ًإن محمـــدا إنمـــا يـــذكر هـــذه القـــصص وهـــذه الكلمـــات ألنـــه : وذلـــك ألنهـــم كـــانوا يقولـــون
����m��A:فقـال تعـالى. عنهـا: لمها منه، وأجاب اهللا تعـالىيستفيدها من إنسان آخر ويتع

O��N��M��L��K��J�����I��HG��F��E��D��C��B�
Q���Pl )الجـــــواب علـــــى الـــــشبهة أردفـــــه : ولمـــــا ذكـــــر اهللا تعـــــالى، )١٠٣: النحــــل
m��]��\��[���Z���Y��X��W��V��U��T��S: فقــال تعــالى. بالتهديــد والوعيــد

g��f��e��d���c��b��a��`��_��^k��j��i��hl 

  .)١٠٥-١٠٤: النحل(
ــولمـا عظم اهللا تعــالى تهديــد الكــافرين ذكـر تفــصيال لبيــان مــن يكفــر بلــسانه ال : َ

m��s����r��q��p��o��n��m :بقلبه، ومن يكفر بلسانه وقلبه معا، فقـال سـبحانه
��a��`��_��~������}��|��{��z��y��x��w��v���u��t
��l��k��j��i��h��g��f���e��d��c��b��n��m������o
{��z��y��x��w��v��u���t��s��r��q�

�̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡���~��}l�����)النحـــــــــــــــــــل :

١٠٩-١٠٦(.  
أن الموجــب لهــذا " ال جــرم أنهــم فــي اآلخــرة هــم الخاســرون"وفــي هــذه الخاتمــة 
  :وصفهم في اآليات المتقدمة بصفات ستة: الخسران هو أن اهللا تعالى
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  .توجبوا غضب اهللاأنهم اس: الصفة األولى  
  .أنهم استحقوا العذاب األليم: الصفة الثانية
  .أنهم استحبوا الحياة الدنيا على اآلخرة: الصفة الثالثة
ُأنه حرمهم من الهداية، ألنهم ال يريدونها: الصفة الرابعة ََ َ .  

  .طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم: أنه تعالى: الصفة الخامسة
نه جعلهم مـن الغـافلين عمـا يـراد بهـم مـن العـذاب الـشديد يـوم القيامـة أ: الصفة السادسة

فال جرم ال يسعون في دفعها، فثبت أنه حصل في حقهم هذه الصفات الست التـي كـل 
واحــدة منهــا مــن أعظــم األحــوال المانعــة عــن الفــوز بــالخيرات والــسعادات، ومعلــوم أنــه 

ر الذي يشتري بطاعاته سعادات اآلخرة، إنما أدخل اإلنسان الدنيا ليكون كالتاج: تعالى
ال جـرم أنهـم فـي  ":فإذا حصلت هذه الموانـع العظيمـة عظـم خـسرانه، فلهـذا الـسبب قـال

أي هـــم الخاســـرون ال غيـــرهم، والمقـــصود التنبيـــه علـــى عظـــم ، "اآلخـــرة هـــم الخاســـرون
  .)١٤٨(خسرانهم 

   :الموضع الخامس
 بعـد اثنتـين وأربعـين آيـة وقـد جـاء" مـؤمن آل فرعـون"أو " غـافر"وهو في سورة 
\��[���^��_��`��m��g��f��e��d��c��b��a :قولــه تعــالىمــن هــذه الــسورة، فــي 

�q��p��o��n��m��l����k���j��i����������hl )ر��� :٤٣(.  
ســورة غــافر مكيــة باالتفــاق، وهــي واحــدة مــن ســبع ســور مرتبــة فــي المــصحف 

 )١٤٩(وتـسمى الحـواميم ،)١: ��ر��( mTlعلى ترتيبها فـي النـزول، كلهـا تبـدأ بـالحرفين 
ـــسور،  ـــة ال ـــه عـــن بقي ًالـــسبع أو آل حـــم، والتـــي يعنـــي أن بينهـــا  أمـــرا جامعـــا تختلـــف ب ً

قــد ســميت بغــافر كمــا ســميت بــالمؤمن؛ ألن مــؤمن آل فرعــون و، ولتآخيهــا فــي فواتحهــا
ادل بــالحق عــن الحــق ِكــان مــثال صــادقا للمج ــ َ ُ ً ادل ،ً ــ كمــا كــان فرعــون مــثال رديئــا للمج َ ُ ً ً

الباطل عن الباطل، وتميزت هذه السورة عن أخواتها في مطلعها فـي اآليـة الثالثـة فـي ب
�md��c���b��a��̀ :قولــــه تعــــالىالــــسورة، وهــــي  ��_��^���]�l)٣: غــــافر( ،

 والثانية تدور حـول الـوحي ونزولـه، ففـي غـافر ،mTlفاآلية األولى في السور كلها 
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m[��Z��Y��X��W��Vl )ـــــــــــــــي فـــــــــــــــصلت ، )٢: غـــــــــــــــافر �m�C��E��Dوف

Fl )ـــــشورى  ،)٢: فـــــصلت  وفـــــي الزخـــــرف ،)٣: الـــــشورى( mG��F��Elوفـــــي ال
mx��w��v��u��t��s��rl )ـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدخان ،)٣ –٢: الزخـــــــــــــــــرف �m وف

J��������I��H��G��F��E��D��C �l)وفـــــــــــــــي الجاثيـــــــــــــــة ، )٣ –٢: الــــــــــــــدخان
  .mH��������G��F��E���D��Clواألحقاف 

ض بـــأن منكـــري تنزيـــل فـــي غـــافر تعـــري" العزيـــز العلـــيم"ووصـــف اهللا بوصـــفي 
الكتــاب منــه مغلوبــون مقهــورون، وبــأن اهللا يعلــم مــا تكنــه نفوســهم فهــو محاســبهم علــى 
ٌذلك، ورمز إلى أن القرآن كالم العزيز العليم فال يقدر غير اهللا على مثله وال يعلم غير  ْ َ

وتميــزت ســورة غــافر باآليــة الثالثــة التــي تــشير إلــى أنكــم أيهــا ، )١٥٠(اهللا أن يــأتي مثلــه
ٕوان " غــافر الــذنب وقابــل التــوب " المجــادلون المكــذبون لــو رجعــتم إلــى الحــق فــإن اهللا 

ــة ، "شــديد العقــاب " جــادلتم وكــذبتم وبقيــتم علــى عنــادكم فــإن اهللا  وقــد جــاءت هــذه اآلي
وهو مجادلة الكافرين في آيات اهللا ومكـابرتهم، وقوبـل بـالمغفرة ، توطئة لموضوع السورة

ـــد والتوبـــة للترغيـــب فـــي اإل ـــم قوبـــل مـــن خـــالف وتكبـــر وطغـــى بالوعي ذعـــان والقبـــول، ث
  .)١٥١(والغضب 

ســر تــسمية الــسورة بهــا، وارتكــاز المقــصود األساســي لهــذه " غــافر"وفــي لفظــة 
، والترغيــب فــي قبــول الحــق "الهــدى والــضالل"و" الحــق والباطــل"الــسورة، المعركــة بــين 

مغفــرة فــي الــسورة فــي ، وكــذا كــرر ال:والهـدى، وهــذا هــو وصــف للجليــل ســبحانه وتعـالى
وأجــري علــى اســم ، )٤٢: غــافر( �mZ����Y���X��W��Vlدعــوة الرجــل المــؤمن 

من صفاته ما فيه تعريض بدعوتهم إلى اإلقالع عما هم فيه، فكانت فاتحة : اهللا تعالى
ٕوان جــدالهم ، ُالــسورة مثــل ديباجــة الخطبــة مــشيرة إلــى الغــرض مــن تنزيــل هــذه الــسورة

  .لمجادلين في آيات اهللا خمس مرات في هذه السورة وقد تكرر ذكر ا،تشغيب
َوفــي ذكرهمــا رمــز إلــى أن اهللا أعلــم حيــث يجعــل رســالته وأنــه ال يجــاري أهــواء 

{���~�����¡��¢��£��¤��¥��¦���mالنـــاس فـــيمن يرشـــحونه لـــذلك مـــن كبـــرائهم 
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  ��§l )١٥٢( ونحو ذلك،)٣١: الزخرف(.  
جوامــع أغراضــها ويناســب وقــد اشــتملت فاتحــة هــذه الــسورة علــى مــا يــشير إلــى 

الخــوض فــي تكــذيب المــشركين بــالقرآن، ويــشير إلــى أنهــم قــد اعتــزوا بقــوتهم ومكــانتهم، 
وأن ذلك زائل عنهم كما زال عن أمم أشد منهم، فاستوفت هذه الفاتحة كمـال مـا يطلـب 

ـــع أو براعـــة االســـتهالل ـــواتح األغـــراض ممـــا يـــسمى براعـــة المطل ـــأتي ، )١٥٣(فـــي ف ـــم ي ث
 لفرعــون الطاغيــة �اإليمــان والطغيــان، ممثلــة فــي دعــوة موســى الحــديث عــن قــصة 

الجبار، ففرعون يريد بكبريائه وجبروته أن يقضي على موسى وأتباعه خشية أن ينتشر 
ُاإليمــان بــين األقــوام، وتبــرز فــي تــضاعيف القــصة حلقــة جديــدة، لــم تعــرض فــي قــصة 

الجبار بالغرق في موسى من قبل، أال وهي ظهور رجل مؤمن من آل فرعون الطاغية 
وفيهـا جـاء سـياق ، البحر مع أعوانه وأنصاره، وبنجـاة الداعيـة المـؤمن وسـائر المـؤمنين

في معرض المحاجة والمجادلة بين الرجل المؤمن من آل فرعون وقومه، بعـد " ال جرم"
ـــــــه ب�أن خـــــــتم موســـــــى  ـــــــه محاجت �m��������\��[��Z��Y��X����W��V��U:قول

a����`��_��̂ ���]l )ذكر السبب في عدم قبـول �، وكأن موسى )٢٧: غافر 
 :قوله تعـالىالحق بعد بيانه والمانع له وهو الكبر وعدم اإليمان باآلخرة، وهو ما ذكر ب

�mz�����y��x��w��v��u��t�������sl )فقــــال تعــــالى، )٣٥: غــــافر :m��d��c
��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e

�|{��z���y��x��w��vu��t��e��dc�������b��a��`��_��~��}�
l��k��j��i��h��g��fl )٢٨: غافر(.  

كان هذا الرجل ابن عم فرعون، وكان قبطيا يخفـي إيمانـه : )١٥٤(قال المفسرون
أتقتلـون  ":قولـه بالقتـل نـصحهم ب�ًعن فرعون، فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى 

: ستفهام إنكاري، للتبكيت عليهم، أيا": أتقتلون"فاالستفهام في "ًرجال أن يقول ربي اهللا 
، ربي اهللا من غير تفكر وال تأمـل فـي أمـره؟: ًأتقتلون رجال ال ذنب له إال ألجل أن قال

وارتقـــاء فـــي الحجـــاج بعـــد أن اســـتأنس فـــي خطـــاب قومـــه بـــالكالم الموجـــه فـــارتقى إلـــى  ِ
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ـــه جـــاء بالبينـــات ـــة أن ـــا فـــي دعـــو. )١٥٥(التـــصريح بتـــصديق موســـى بعل ًوان كـــان كاذب ى ٕ
ٍولـــم يكـــن ذلـــك لـــشك منـــه فـــي رســـالته : قـــال القرطبـــي، الرســالة فـــضرر كذبـــه ال يتعـــداه

ًوصدقه؛ ولكن تلطفا في االستكفاف، واسـتنزاال عـن األذى وفـي هـذا اعتـراف مـن ، )١٥٦(ً
وفـي هـذا إشـارة إلـى رفـع ، )١٥٧(َْهذا المؤمن باهللا الذي أنكره فرعون، رمـاه بـين ظهـرانيهم

اه وأيده بالمعجزات، وتعريض بفرعون في أنه مسرف في ؛ ألن اهللا هد�شأن موسى 
عزمه على قتـل موسـى، كـذاب فـي إقدامـه علـى ادعـاء اإللهيـة، واهللا ال يهـدي مـن هـذا 

  .)١٥٨(شأنه وصفته، بل يبطله ويهدم أمره
�m��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p��o����n :قولـــه تعـــالى

��§��¦���¥��¤��£�����¢��¡������~��}��|{��z��©��¨l )٢٩: غافر(.  
هذا من قول مؤمن آل فرعون، وفيه دليل على أنه قبطي، ودعوى أنـه : يا قوم

ًإسرائيلي، وأن في الكالم تقديما وتأخيرا وقـال : ، أي"يكـتم"وأن من آل فرعون متعلـق بــ. ً
رجــل مــؤمن يكــتم إيمانــه مــن آل فرعــون أي يخفــي إيمانــه عــن فرعــون وقومــه خــالف 

ــه فــي خطــاب الرجــل ، )١٥٩(فــىالتحقيــق كمــا ال يخ وتفطــن فرعــون إلــى أنــه المعــرض ب
 بأنـه مـا عـرض �المؤمن قومه فقاطعه كالمـه، وبـين سـبب عزمـه علـى قتـل موسـى 

عليهم ذلك إال ألنه ال يرى نفعا إال في قتل موسى وال يستصوب غيـر ذلـك ويـرى ذلـك 
نه ينبغي أن يقتل، وقال ما أعلمكم وأعرفكم من حقيقة موسى وأ. )١٦٠ (هو سبيل الرشاد

قالـه . مـا أشـير علـيكم إال مـا أرى لنفـسي، )١٦١(إال ما أعلم وأعرف أنـه الحـق والـصواب
  .)١٦٢(عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

�m��̧: وقـــال تعـــالى ��¶��µ����´��³��²��±�������°��¯��®����¬��«
��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼����»��º��¹l )٣١ – ٣٠: غافر(.  

اآليــة بالوصــل عطفــا علــى كــالم الــذي آمــن، ولــم يكــن فيــه تعــريج جــاءت هــذه 
َـْعلى محاورة فرعون، وكان الذي آمـن قـد جعـل كـالم فرعـون فـي البين واسترسـل يكمـل 

  .)١٦٣ (مقالته، فوصله لئال يتوهم أنه قصد به مراجعة فرعون ولكنه قصد إكمال خطابه
����mÒ����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê������É��ÈÕ��Ô��Ó :قولــه تعــالى
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  Ö������ß��Þ��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø×l )٣٣ – ٣٢: غافر(.  
ًزاد في الوعظ والتخويـف وأفـصح عـن إيمانـه، إمـا مستـسلما موطنـا نفـسه علـى  ً

بتوقعـه أن يكـون فرعـون : وفيـه تعـريض. )١٦٤ (.ًالقتل، أو واثقا بأنهم ال يقصدونه بسوء
ومــن يهــد اهللا فمــا لــه مــن  "وقومــه مــن جملــة هــذا العمــوم، وآثــر لهــم هــذا دون أن يقــول

؛ ألنـــــه أحـــــس مـــــنهم اإلعـــــراض ولـــــم يتوســـــم فـــــيهم مخائـــــل االنتفـــــاع بنـــــصحه "مـــــضل
  .)١٦٥(وموعظته

�m��L���K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A: قــــال تعــــالى
����_��^��]��\��[��Z��YX��W��V���U��T��S��R��Q��P��O��NM

�n��m��l��k��ji����h��g��f��e�����d���c��b��a��̀��p��o�
��z�����y��x��w��v��u��t���������������s��rql )٣٥ – ٣٤: غافر(.  

هذا من تمـام وعـظ مـؤمن آل فرعـون، ارتقـى فـي مـوعظتهم إلـى اللـوم علـى مـا 
، �)١٦٦(مــضى، ذكــرهم قــديم عتــوهم علــى األنبيــاء، وأنهــم مــن ذريــة قــوم كــذبوا يوســف

فكم فــي وقــت وفــاة حيــث قــال أســال.)١٦٧(فهــو معــروف فــي أســالفهم فتكــون ســجية فــيهم
أنـا كنـا متـرددين فـي : ًيوسف، ال يبعث اهللا في المستقبل أبدا رسوال بعد يوسف، يعنـون

فلـم . اإليمان بيوسف فقد استرحنا من التردد؛ فإنه ال يجيء من يـدعي الرسـالة عـن اهللا
  .)١٦٨(يقر أولئك قط برسالة األول وال اآلخر، وال بأن اهللا يبعث الرسل

|��{������~��_��`���m���f��e��d��c��b��a :قولـــــــــه تعـــــــــالى
��t��s��r��q��p���on��m��l��k��j��i��h��g

��~��}���|��{��z��y���xw��v��ul )٣٧ – ٣٦: غافر(.  
ولما قال مؤمن آل فرعون ما قال، وخاف فرعون أن يتمكن كـالم هـذا المـؤمن 

؛ فـإن بـان لـه في قلـوب القـوم، أوهـم فرعـون أنـه يمـتحن مـا جـاء بـه موسـى مـن التوحيـد
ٕصوابه لم يخفه عنهم، وان لم يصح ثبتهم على دينهم، فنادى فرعون هامان وهو وزيـره  ِ

ولما قال فرعـون بمحـضر ، والناظر في أموره، فأمره أن يبني له بناء عاليا نحو السماء
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، فاسـتدرك ذلـك "إلـه موسـى"اقتضى كالمه اإلقـرار بــ" فأطلع إلى إله موسى " من مإله 
ًواني ألظنه كاذبا  ":قولهًلقا باستدراكا ق فحقـق لهـم أنـه مـا أراد بـذلك إال نفـي مـا ادعـاه " ٕ

  .)١٦٩(موسى بدليل الحس
¡��¢�������£��¤������¥����¦��§��¨��©����m :قولــــــه تعــــــالى

��»��º��¹��̧ ��¶��µ��´������³��²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª
��É���È�����Ç��Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á��À���¿¾�������½��¼��Ê

Ï�����Î��Í��Ì��Ël )قـــوم اتبعـــون أهـــدكم هدايـــة داللـــة  ، أي يـــا)٤٠ – ٣٨: غـــافر
وأن . )١٧٠(بــأن مــا عليــه فرعــون وقومــه ســبيل الغــيٕوارشــاد إلــى طريــق الجنــة، معرضــا 

الــدنيا نفعهــا مؤقــت واآلخــرة دائــم مــستقر، وبعــد أن اهــتم باألعمــال الــصالحة، لــم يهمــل 
  .)١٧١(ذكر اإليمان الذي هو رأس قبول العمل

�m��K��J���������I��H��G��F��E��D��C��B: قـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى
��\��[��Z����Y���X��W��V��U����T��S������R��Q��P��O��N��M��L
��n��m��l����k���j��i����������h��g��f��e��d��c��b��a��̀ ��_��̂ ���]

q��p��ol )٤٣ – ٤١: غافر(.   
 نـداءه اشـتمل علـى أعاد نـداءهم وعطـف حكايتـه بـواو العطـف لإلشـارة إلـى أن

َْمــا يقتــضي فــي لغــتهم أن الكــالم قــد تخطــى مــن غــرض إلــى غــرض وأنــه ســيطرق مــا  َ َ
ُيغــاير أول كالمــه مغــايرة مــا تــشبه مغــايرة المتعــاطفين فــي لغــة العــرب، وأنــه ســيرتقي  
َباســتدراجهم فــي درج االســتدالل إلــى المقــصود بعــد المقامــات، فانتقــل هنــا إلــى أن أنكــر  َ

ُرى منهم نحوه وهو أنهم أعقبـوا موعظتـه إيـاهم بدعوتـه ًعليهم شيئا ج  عـن ذلـك لإلقـالعَ
وأن يتمسك بدينهم وهذا شيء مطوي في خالل القصة دلت عليه حكاية إنكـاره علـيهم، 

ٍوهو كالم آيس من استجابتهم، ل ٍومتوقع أذاهـم، ل، "فستذكرون ما أقول لكـم ":قولهُ ـ َ  :قولـهُ
". فوقـــاه اهللا ســـيئات مـــا مكـــروا" آخـــر القـــصة :تعـــالىقولـــه ول، "وأفـــوض أمـــري إلـــى اهللا"

َ وبين بأنه لم يزل يدعوهم إلى اتباع ما جاء به موسى -هنا–فصرح  ، وفي اتباعه �َ
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مـا لـي  ":قولـهواالسـتفهام فـي ، النجاة من عذاب اآلخـرة فهـو يـدعوهم إلـى النجـاة حقيقـة  
 :قولــــههم معلومــــة مــــن اســــتفهام تعجبــــي، وفيــــه تــــوبيخ، ومقــــابلت": أدعــــوكم إلــــى النجــــاة

فالــدعاء إلــى طاعــة اهللا وعبادتــه وتوحيــده هــو الــدعاء إلــى ، )١٧٢ ("تــدعونني إلــى النــار"
ًسبب النجاة؛ فجعله دعاء إلى النجاة اختصارا واقتضابا، وكذلك دعاؤهم إياه إلى الكفر  ً

ًهـو دعــاء إلـى ســبب دخـول النــار؛ فجعلـه دعــاء إلـى النــار اختـصارا، ثــم : واتبـاع ديــنهم
ن عليهم ما بين الدعوتين من البون في أن الواحـدة شـرك وكفـر، واألخـرى دعـوة إلـى بي

  .)١٧٣(اإلسناد إلى عزة اهللا وغفرانه
��m��i����������h��g��f��e��d��c��b��a :قولــــــه تعــــــالى �̀�_��^���]��\

������q��p��o��n��m��l����k���jl )٤٣: غافر(.  
رد لمـا دعـوه إليـه " ال: "قيـل ":ال جـرم"ويكون المعنـى علـى مـا تقـدم مـن معنـى 

ًحق عدم دعوة آلهتكم إلى عبادتها أصال؛ ألنهـا جمـادات : فعل بمعنى حق أي" جرم"و
جــرم بمعنــى : وقيــل، لــيس لهــا مــا يقتــضي ألوهيتهــا، أو عــدم دعــوة مــستجابة دعــوة لهــا

كسب وفاعله مستكن فيه أي كسب ذلـك الـدعاء إليـه إن ال دعـوة لـه بمعنـى مـا حـصل 
فعل من الجـرم بمعنـى القطـع كمـا أن بـد مـن : وقيل، إال ظهور بطالن دعوتهمن ذلك 

ال قطـع لـبطالن دعـوة ألوهيـة األصـنام أي : البد فعل من التبديد، وهو التفريق والمعنى
جرم " وقد سبق الحديث عنها مفصال، واألظهر أن ، ًال ينقطع في وقت ما فتنقلب حقا

عليه " ال " ماضيا بحسب صيغته فيكون دخول  اسم ال فعل؛ ألنه لو كان فعال لكان" 
المفتوحـــة " أن " واألكثـــر أن يقـــع بعـــدها ، مـــن خـــصائص اســـتعمال الفعـــل فـــي الـــدعاء

ال شــك فــي أن مــا : والتقــدير، ًملتزمــا حذفــه غالبــا" فــي " المــشددة فيقــدر معهــا حــرف 
عبـدوه مـن بمعنـى الـذي، واقعـة علـى األصـنام ومـا ": ما"و، تدعونني إليه ليس له دعوة

  .)١٧٤("ما"مراعاة إلفراد لفظ " ليس له  " :قولهوأعيد الضمير مفردا في . دون اهللا
أي قـــدر وحـــق يجـــب أن يـــدعى أحـــد إليـــه؛ فكأنـــه ": لـــيس لـــه دعـــوة  " :قولـــه

  : وفيه قوالن، )١٧٥(تدعونني إلى ما ال غناء له وبين أيدينا خطب جليل من الرد إلى اهللا
  . قاله السدي.ليس له استجابة دعوة: أحدهما
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  .)١٧٦(قاله ابن السائب. ليس له شفاعة: الثاني
َعطـــف الـــالزم علـــى " وأن مردنـــا إلـــى اهللا " وعطفـــت علـــى هـــذه الجملـــة جملـــة 

هـو الـذي لـه دعـوة، تبـين أن المـرد، " اهللا"ملزمه؛ ألنه إذا تبـين أن رب موسـى المـسمى 
. المشركين: أحدهما :قوالنفيه : المسرفينو، )١٧٧(والمرجع إلى اهللا وأنه يجازينا بأعمالنا

  )١٧٨(قاله مجاهد. السفاكون للدماء: الثاني، قاله قتادة
والتعريـــف فيـــه . والوجـــه أن يعـــم أصـــحاب الجـــرائم واآلثـــام: قـــال ابـــن عاشـــور

ُتعريف الجنس المفيد لالستغراق وهو تعريض بالذين يخاطبهم إذ هم مسرفون على كل 
 فيمـــا يـــستتبعه ذلـــك مـــن المعاصـــي تقـــدير فهـــم مـــسرفون فـــي إفـــراط كفـــرهم، ومـــسرفون

ًيفيــد قــصرا ادعائيــا؛ ألنهــم " هــم أصــحاب النــار ":قولــهضــمير الفــصل فــي و، والجــرائم
  .)١٧٩(المتناهون في صحبة النار بسبب الخلود بخالف عصاة المؤمنين

ــــه تعــــالى m��_��~��}��|{���������z��y��x��wv��u��t��s :قول
`l )٤٤: غافر(.  

ًذكـــره مخبـــرا عـــن قيـــل المـــؤمن مـــن آل فرعـــون : ىيقـــول تعـــال: قـــال ابـــن جريـــر
 إذا عــاينتم عقــاب اهللا قــد حــل بكــم، ولقيــتم مــا –فــستذكرون أيهــا القــوم : لفرعــون وقومــه

َصــدق مــا أقــول، وحقيقــة مــا أخبــركم بــه مــن أن المــسرفين هــم أصــحاب النــار  –لقيــتم ِ ،
أتوكــل عليــه؛ فإنــه وأســلم أمــري إلــى اهللا وأجعلــه إليــه و": وأفــوض أمــري إلــى اهللا ":قولــهو

  .)١٨١ (وذلك أنهم تواعدوه لمخالفته دينهم. )١٨٠(الكافي من توكل عليه
ـــــه تعـــــالى  ml��k��j����i��h��gf��e���d��c��bl :قول

وتسمية مكرا مـؤذن بـأنهم لـم . مؤذن بأنهم أضمروا مكرا به" فوقاه اهللا"تفريع . )٤٥: غافر(
يـــشعروه بـــه وأن اهللا تكفـــل بوقايتـــه؛ ألنـــه فـــوض أ وأحـــاط اهللا بفرعـــون وقومـــه . مـــره إليـــهُ

وهـــو الغــرق فــي الــيم ثــم النقلـــة منــه إلــى الجحــيم؛ فـــإن : قــال ابــن كثيــر، )١٨٢(فــأغرقهم
أرواحهــم تعــرض علــى النــار صــباحا ومــساء إلــى قيــام الــساعة، فــإذا كــان يــوم القيامــة 

ـــــار، ولهـــــذا قـــــال �m��x����w��v��u��t: اجتمعـــــت أرواحهـــــم وأجـــــسادهم فـــــي الن
{��z��yl )ًأشده ألما، وأعظمه نكاال:  أي،)٤٦: افرغ ً)١٨٣(.  
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 فــي ثالثــة مواضــع وســر -كمــا ســبق–جــاء فــي ســورة النحــل " ال جــرم"تكــرار 
ًلمــا كانــت هــذه الــسورة أكثــر ســور القــرآن اهتمامــا بهــذه المنــافع وســردا للــنعم التــي  :ذلــك

ويـستدفئون بأصـوافها ويـسكنون تحـت جلودهـا، واسـتقلت بـنعم ليـست يتعيشون بمنافعها 
ٕفـــي غيرهـــا كنعمـــة النحـــل والهامهـــا كيـــف تـــسكن وكيـــف تأكـــل ليكـــون مـــا فـــي إخراجهـــا 

كمـــا أن ، خـــصوصية، وكـــذلك جمعـــت الـــسورة قـــدرا مـــن الـــنعم لـــم تجمعـــه ســـورة أخـــرى
القــوب وتجبــر الترغيــب فيهــا أكثــر مــن الترهيــب لمــا فيهــا مــن نعــم تجــذب العقــول وتلــين 

على التوحيد لخالق النعم، كذلك التحذير من الشرك نعمة، وبيان مصائر المتقين نعمة 
وضــرب األمثــال التــي تبــين الحــق مــن الباطــل نعمــة وتعلــيم الوفــاء بالعهــد وعــدم نقــضه 
نعمة وكل نعمة لبست ثوب التحذير إنما هي نعمة تذكر، فلما لم يحدث بين كل تذكر 

�m©��¨��§l   )و ),٢٤: حـــــــــــــــــــــــلالن�m��{��z��y��x��wv��u��t��s
| �l )وأمنوا مكـر اهللا ولـم يعتبـروا  ،)٣٨: النحلm��e��d��c��b��a��`

v��u��t��s���r��q��p��o���n��m��l��k��j��i���h����g��f�
`��_��~���}��|��{���z��y��x��wl )وجعلـــوا لـــه مـــا  ،)٤٧ –٤٥: النحـــل

m��²��±��°���¯��®��¬��«µ��́يكرهون وكذبوا  ��³�l

، كــان ال بــد أن يعقــب هــذا االســتكبار إذالل ويعقــب العــودة إلــى الكفــر بعــد )٦٢: النحــل(
  .اإليمان إقحام في الخسران

فلما لم تنفع النعم في الـردع والتـذكير والعظـة واالعتبـار ولـم يثمـر التـذكير بمـا   
يخــسران لحـق أمثـالهم مــن الـسابقين الجاحـدين كــان حتمـا أن تخـتم المــصائر بمـا يقطـع 

�m��n��m��l��k��jالباطـــل الـــذي اتبعـــوه وانتـــصار الحـــق الـــذي اتهمـــوه 

s���������r��q���pol )في هذه الـسورة خاصـة " ال جرم" فكان سبب تكرار ،)٥: غافر
ليقطـــع " ال جـــرم"هـــو قـــوة وحدانيـــة الواحـــد ولمـــا لـــم يحـــدث اعتبـــار تـــردد هـــذا األســـلوب 

طع في المعنى الواحد؛ ولكنهـا تـدرجت فـي بمصيرهم حينا بعد آخر، وكانت قوة هذا الق
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األولى في السورة منوطة بعلم اهللا سرهم وعلنهم وبغضه " ال جرم"ظاهر اللفظ، فجاءت 
m��|����{������z��yx��w��v��u��t��s��r��q��p:للمـــــــــــــــــــــــــــستكبرين فقـــــــــــــــــــــــــــال

}l )تعريــضا بمــن يزعمــونهم آلهــة وأنهــم ال يعلمــون شــيئا فــضال ،)٢٣: النحـل 
غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وهذه طوى فيها جانب العـذاب؛ عن أنهم أموات 

ألنها جاءت بعد فيض من النعم وبعد حديث بعد ذلك ما يضايق حامل الرسـالة ومبلـغ 
وأنكـروا البعـث جاهـدين فـي إقـسامهم علـى " أسـاطير األولـين: "وقالوا" ألنه بشر"الوحي 

 بـأن لهـم الحـسنى، لمـا حـدث كـل هـذا ذلك، وخلطوا فـي تـصرفاتهم وافتـراءاتهم، وجزمـوا
الثانية قوة في اللفظ ليروا ظاهر العذاب بعد أن لم يعتبروا به وقـد " ال جرم"ازداد سياق 

  .)٦٢: النحل(m¾��½���¼��»���º��¹��¸l:األولى، فقال" ال جرم"طواه السياق في 
ُوعـــاد يـــذكر بخـــصوصية الكتـــاب ومـــا فيـــه مـــن بيـــان ورحمـــة، ويـــذكر بـــأخص  ُ

النعم ويـستنكر علـيهم جحودهـا وكفرهـا، ولـم يقلعـوا عـن االتهـام بـاالفتراء بـل خصائص 
ضــلوا بهــا فريقــا دخــل اإليمــان تحــت الترغيــب فــي الــدنيا أو اإلكــراه علــى الكفــر فنقــضوا 
ُالعهد بعد أن جعلوا اهللا عليهم كفيال وشرحت صدور فريق منهم بالكفر فاستحبوا الحياة  ً

لمرحلــة عــال ظــاهر العــذاب حاكمــا بــالطبع علــى القلــوب الــدنيا علــى اآلخــرة وفــي هــذه ا
¢��£��mواألســماع واألبــصار، والتنــاهي فــي الغفلــة ممــا أدى إلــى الخــسران األعظــم 

¨��§��¦���¥��¤l )وهـــذا االمتـــداد يـــدل علـــى عظمـــة  ،)١٠٩: النحـــل
هنــا هــو تكــرار الــنعم وتفــصيلها مــرة " ال جــرم"فكــان الــسبب فــي تكــرار   ، الخسران وعلوه

وكـذلك لمـا ،  أخرى، وكلمـا عـال التفـصيل عـال الوعيـد وازداد القطـع بظهـور العـذاببعد
" ال جـرم"كانت للسورة خصوصيات في النعم كان خصوصيات في الوعيـد، فلـم تتكـرر 

  .)١٨٤(في سورة أخرى سواها
  

  :الخاتمة
الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على نبينا محمد     

إتمام هذا البحث الذي : أما بعد فقد يسر اهللا تعالى، صحبه أجمعينوعلى آله و
كما ، واختالف النحاة فيه، والسياق الذي ذكرت فيه" ال جرم"حاولت فيه بيان معنى 
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  :ظهر من خالل هذا البحث بعض النتائج التي توصلت إليها، ومن أهمها  
ال تحتمل غير هذه تأتي في نهاية السياق كالخاتمة القطعية التي " ال جرم"أن  •

  .النتيجة
 إتيانها للفصل بين طرفين متخاصمين، يؤيد - غالبا–أن المالحظ على هذه اللفظة  •

أتبع ذلك " ال جرم"ًبها صاحب الحق، وهو ما كان جليا في سورة هود بعد ذكر لفظة 
_��`���m��j��ih��g��f��ed��c��b���a :قوله تعالىب

���kl :٢٤  

وتركيبها، يتوافق مع المعاني المحتملة لتفسير " جرمال "أن االختالف في معنى  •
  .اآلية

  .ًحقا، وهو قول الجمهور:كونها بمعنى" ال جرم"أن المعنى األقوى في لفظة  •
ُتوكيد متضمن لمعنى القسم غير الصريح، وغالبا ما تتبع بـ" ال جرم"أن  • " أن"ً

 .المفتوحة أو المكسورة

سترسل الذي تعرض فيه الحجج والبراهين تأتي في النظم والسياق الم" ال جرم"أن  •
  .الدامغة، ثم يؤتى بها كنتيجة وعاقبة لمن لم يرتدع ويرعوي ويقبل على الحق

< <
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، ٦٦:، وأدب الكاتــب٢/٨٤:، وجمهــرة اللغــة٣١٧:، واالقتــضاب٣/١٢٠٥: انظــر أشــعار الهــذليين) ١(
  .١/٤٤٦:وبال نسبة في مقاييس اللغة

البيت ألبي زياد بن أسـماء بـن الـضربة أو عطيـة بـن عفيـف، يرثـي كـرز ابـن عـامر، وكـان طعـن ) ٢(
ين بن حذيفة الفزاري طعنة مميتـة يـوم بنـي عقيـل وهـو يـوم الحـاجر، وقـد ولـي حـصينة علـى حص

، ٤/١٦٩:انظــر أمــالي المرتــضى. بنيــه عنــد موتــه ابنــه عيينــة، وهــو لقــب لحذيفــة لجحــوظ عينيــه
،  ولـسان ١/٤٤٦:، ومقـاييس اللغـة١/١٤٧:، والمجاز ألبي عبيـدة٣/١٣٨:وهو في كتاب سيبويه

  .) جرم(مادة : العرب
 .ونسبه ألبي بكر بن دريد) ١/٤٤٦(تصحيح هذا المعنى البن فارس في مقاييس اللغة ) ٣(
، ولــسان العـــرب مـــادة ٤٤٦-١/٤٤٥: ، ومقــاييس اللغـــة١١٩-٦/١١٨):جـــرم(انظــر العـــين مــادة ) ٤(

 . ١٢/٩٠): جرم(
 ٣/١٣٨:انظر الكتاب لسيبويه) ٥(
 ٩-٢/٨:انظر معاني القرآن للفراء) ٦(
 ٣/٤٦:ٕالقرآن واعرابه للزجاجانظر معاني ) ٧(
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  ٥/٣٣٧٢:، والهداية إلى بلوغ النهاية١/٥٤٨:انظر إعراب القرآن للنحاس) ٨(
ــــدر المــــصون: انظــــر األقــــوال فــــي) ٩( ، ومــــشكل ١/٥٤٨:، إعــــراب القــــرآن للنحــــاس٣٠٤-٦/٣٠٣:ال

ٕ، وامـــالء مـــا مـــن بــــه ٣٣٧٣-٥/٣٣٧٢:، والهدايـــة إلـــى بلـــوغ النهايـــة لمكـــي٢٣٠:إعـــراب القـــرآن
  ٢/٣٦:من للعكبري الرح

 ١٤٨٢:تفسير الشعراوي ) ١٠(
 ١/٢٧٩:انظر األصول في النحو للسراج) ١١(
 ٢/٨٨١:شرح الكافية الشافية) ١٢(
 ١/٣٤٤:، وانظر أوضح المسالك البن هشام٧٠:الجنى الداني في حروف المعاني للداني) ١٣(
 ٢/٢١٧:تفسير مقاتل بن سليمان) ١٤(
 ٣١/٣٩٠:، ونقله الزبيدي في تاج العروس١/١٤٠٥ ،)جرم ( مادة : القاموس المحيط) ١٥(
 ٧٢:، والشواذ٦/٥١٩:انظر البحر المحيط) ١٦(
 ٢٣سورة النحل ) ال جرم أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون: (في قوله تعالى ) ١٧(
 ٦/٥١٩:البحر المحيط) ١٨(
 ٦/٥١٩: هو أبو حيان األندلسي كما في البحر المحيط) ١٩(
 ٧/٢٠٦:الدر المصون) ٢٠(
الواحدة ودية ؛ هى صغار النخل : وديتين  )٢١( ِ  ٥١ / ٤: الفائق. َ
َأي قــر قراره واستقام كمــا أن البعيــر إذا بــرك واســتراح مــد عنقــه علــى األرض : بجرانــه ) ٢٢( َُ ُ ّ َ ْ ــ َْ ُ َــ  . النهايــة

 ٢٦٣ / ١: في غريب الحديث
 ٤/١٧٢:مسند اإلمام أحمد) ٢٣(
 ٣/٢٣٠:المصدر السابق) ٢٤(
مــن لــم يخمــس األســالب ومــن قتــل : فــرض الخمــس، بــاب: اري فــي صــحيحه، كتــابأخرجـه البخــ) ٢٥(

ـــه ســـلبه مـــن غيـــر، ح : الزكـــاة، بـــاب:  ومـــسلم فـــي صـــحيحه، كتـــاب،)٨/١٧٣) (٣١٥٠(ًقـــتال فل
 .٣/١٠٩ ،)٢٤٩٤(إعطاء المؤلفة قلوبهم على األسالم وتصبر من قوى إيمان، ح

 ٨/٤٨٧، )٥٠٦٨(ح: أخرجه أبو يعلى في مسنده) ٢٦(
 ٤/١٣٠، )١٣٠٥ح(وابن حبان في صحيحه ) ٣٠/٢٧٢) (١٨٣٢٩ح(خرجه أحمد في مسندهأ) ٢٧(
  ٧/٥٤٥، )٣٧٨٢٧(ح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه) ٢٨(
 ٢٢:يتيمة الدهر ) ٢٩(
 :األدب ، وخزانـــة٢/٦٤:، والتـــذكرة البـــن حمـــدون١١٨: ثمـــار القلـــوب فـــي المـــضاف والمنـــسوب) ٣٠(

٤/٤٠٥ 
 ١/٣٢٣:ديوان ابن هانئ األندلسي) ٣١(
 ٩٥٩:، أسلوب ال جرم)٢٣(مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد ) ٣٢(
 ٤/٣٤١:، ويتيمة الدهر١/٢٠٩:ديوان بديع الزمان الهمذاني) ٣٣(
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 ٢١٧-٣/٢١٦:األمالي في لغة العرب) ٣٤(
 ٢/٩:انظر معاني القرآن للفراء) ٣٥(
ٕ، واعــــراب القــــرآن ١/٣٤٠:اس، والزاهــــر فــــي معــــاني كــــالم النــــ٢/٩:انظــــر معــــاني القــــرآن للفــــراء) ٣٦(

 ١/٥٤٩:للنحاس
 ١/٥٤٩:ٕ، واعراب القرآن للنحاس١/٣٤١:انظر الزاهر في معاني كالم الناس) ٣٧(
ًال إن ذا جرم، وانما أبدلت الهمزة عينا على لغة: والذي يظهر أنها) ٣٨( ٕ. 
 .ًأبدلت الهمزة عينا على لغة) ٣٩(
ٕ، واعـراب ١/٣٤٠:زاهـر فـي معـاني كـالم النـاس، وال٢/٩:معـاني القـرآن للفـراء: انظـر هـذه الغـات) ٤٠(

، والـــدر ٦/١٣٨:، والبحـــر المحـــيط٦/٣٣٧٢:، والهدايـــة إلـــى بلـــوغ النهايـــة١/٥٤٨:القــرآن للنحـــاس
 ٣٠٥-٦/٣٠٤:المصون

 ٢/٣٥٦:، وبصائر ذوي التمييز٢٢٩:انظر الوجوه والنظائر للدامغاني) ٤١(
 ١٠/٤:حاشية القونوي) ٤٢(
 ١٠/٨:المصدر السابق) ٤٣(
 ٦/١٩٢: المعانيروح) ٤٤(
 ٦/١٩٣:، روح المعاني١٠/١١:حاشية القونوي) ٤٥(
 ٦/١٩٤:روح المعاني) ٤٦(
 ٦/١٩٤:المصدر السابق) ٤٧(
 ٦/١٩٥:روح المعاني) ٤٨(
 ٦/٣٢٤: التحرير والتنوير١٩٩-٦/١٩٦:، روح المعاني١٠/١٨:حاشية القونوي) ٤٩(
 ٧/٧:التحرير والتنوير) ٥٠(
 ٦/٢٠٥:ي، روح المعان١٠/٢٢:حاشية القونوي) ٥١(
 ٧/٨:التحرير والتنوير) ٥٢(
 ٦/١٠:، التحرير والتنوير١٧/١٨٩:التفسير الكبير) ٥٣(
 ٦/١١:المصدر السابق) ٥٤(
 ٧/٢١٥: ، روح المعاني١٧/١٩٠:التفسير الكبير) ٥٥(
 ٦/١٢:المصدر السابق) ٥٦(
 ١٩-٦/١٨:التحرير والتنوير) ٥٧(
 ٥/١٣٥:واختاره الشهاب في حاشيته) ٥٨(
 ٦/٢٠:يرالتحرير والتنو) ٥٩(
 ١٧/١٩٧:التفسير الكبير) ٦٠(
 ٢/٦٨١:، فتح القدير٦/٢٣:، التحرير والتنوير١٧/١٩٨:التفسير الكبير) ٦١(
 ٢٨-٦/٢٧:التحرير والتنوير) ٦٢(
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 ٦/٢٣٠:، روح المعاني٦/٣٠:التحرير والتنوير) ٦٣(
 ٦/٣١:التحرير والتنوير) ٦٤(
 ٣٣-٦/٣٢:، التحرير والتنوير١٧/٢٠٤:التفسير الكبير) ٦٥(
، )أال لعنــة اهللا علــى الظــالمين(قولــه تعــالى :المظــالم، بــاب: أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب)٦٦(

ٕقبول توبة القاتل وان كثـر قتلـه، : التوية، باب: ، ومسلم في صحيحه، كتاب٦/٢٢٥ ،)٢٤٤١(ح
 ٨/١٠٥ ،)٧١٩١(ح

 ٦/٢٣١:، روح المعاني٣٤-٦/٣٣:التحرير والتنوير) ٦٧(
 ٦/٢٣٢:لمعاني، روح ا٢/٦٨٥:فتح القدير) ٦٨(
 ٦/٣٤:التحرير والتنوير) ٦٩(
 ٦/٣٤:التحرير والتنوير) ٧٠(
 ٦/٣٥:التحرير والتنوير) ٧١(
 ٣٦-٦/٣٥:، التحرير والتنوير٦/٢٣٢:، روح المعاني٢/٦٨٥:فتح القدير) ٧٢(
 ١٢/٣٧١:جامع البيان) ٧٣(
 ٦/٣٨:، التحرير والتنوير٦/٢٣٣:، روح المعاني٢/٦٨٦:فتح القدير) ٧٤(
 ٦/٣٨:، التحرير والتنوير٦/٢٣٣:، روح المعاني٢/٦٨٦:، فتح القدير١٧/٢٠٨:لكبيرالتفسير ا) ٧٥(
 ٤/٢٣٣:، وروح المعاني٦/٣٨:، والتحرير والتنوير٩/٢٠٨:التفسير الكبير) ٧٦(
، معـــاني القـــرآن ٣/١٣٨:الكتـــاب": ال جـــرم" وانظـــر الخـــالف فـــي ،٣٩-٦/٣٨:التحريـــر والتنـــوير) ٧٧(

-٦/٣٠٣:، الــدر المــصون١/٥٤٨:، إعــراب القــرآن٣/٤٦:اج، معــاني القــرآن للزجــ٩-٢/٨:للفــراء
 ٢/٣٦:، إمالء ما من به الرحمن٢٣٠:، مشكل إعراب القرآن ٣٠٤

  ٦/١٧٣:التفسير الكبير ) ٧٨(
 ٦/٣٨٣:الجامع ألحكام القرآن ) ٧٩(
، مجلــة كليـــة اللغـــة العربيـــة بالمنوفيـــة العـــدد ٢٨٨:انظــر المفـــصل فـــي موضـــوعات ســـور القـــرآن ) ٨٠(

 ٩٦٧:: ال جرم، أسلوب)٢٣(
 ٣/٢٩٣: ، والتفسير القرآني للقرآن ٦/٥١:التحرير والتنوير) ٨١(
، ٢/٦٥٠:، ومـــــالك التأويـــــل البـــــن الزبيـــــر٢/٧٥٣:انظـــــر درة التنزيـــــل وغـــــرة التأويـــــل لإلســـــكافي) ٨٢(

 .٩٦:والبرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني
 ٧/٩٤:التحرير والتنوير) ٨٣(
 ٩٧-٧/٩٦:، التحرير والتنوير٧٣١-٢/٧٣٠:تفسير القرآن العظيم) ٨٤(
 ٧/٩٨:، التحرير والتنوير٢/٧٣١: تفسير القرآن العظيم) ٨٥(
 ٩٩-٧/٩٨:التحرير والتنوير) ٨٦(
 ٢/٧٣١:تفسير القرآن العظيم) ٨٧(
 ١٢٦-٧/١٢٥:، التحرير والتنوير٣/٢٢١:فتح القدير) ٨٨(
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 ٧/١٢٦:التحرير والتنوير) ٨٩(
 ٢٢٢-٣/٢٢١:فتح القدير) ٩٠(
 ٧/١٢٧:والتنويرالتحرير ) ٩١(
 ٧/١١٩:التحرير والتنوير) ٩٢(
 ٧/٣٦٣:روح المعاني) ٩٣(
 ٧٢:، والشواذ٦/٥١٩:انظر البحر المحيط) ٩٤(
 ٢٣سورة النحل ) ال جرم أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون: (في قوله تعالى ) ٩٥(
 ٦/٥١٩:البحر المحيط) ٩٦(
 ٦/٥١٩: هو أبو حيان األندلسي كما في البحر المحيط) ٩٧(
 ٧/٢٠٦:الدر المصون) ٩٨(
 ٧/١٢٠:التحرير والتنوير) ٩٩(
 ٧/١٣٢:التحرير والتنوير) ١٠٠(
 ٦/٣٩٧٢:، الهداية إلى بلوغ النهاية١٤/٩٥:جامع البيان) ١٠١(
 ٥/١٥:معالم التنزيل) ١٠٢(
 ٢٠/٢٠:التفسير الكبير) ١٠٣(
 ١٠/٩٠:ذكر هذه األقوال القرطبي انظر الجامع ألحكام القرآن) ١٠٤(
 ٢٠/٢٠: التفسير الكبير) ١٠٥(
 ١٠/٩١:الجامع ألحكام القرآن ) ١٠٦(
 ٧/١٣٦:، التحرير والتنوير١٠/٩١:الجامع ألحكام القرآن) ١٠٧(
 ٧/١٣٦:التحرير والتنوير) ١٠٨(
 ١٠/٩١: الجامع ألحكام القرآن) ١٠٩(
 ١١/٢٦١: ، حاشية القونوي١٠/٩١: الجامع ألحكام القرآن) ١١٠(
 ٧/١٤٠:التحرير والتنوير) ١١١(
 ٧/١٤١:، التحرير والتنوير١٠/٩٢: قرآنالجامع ألحكام ال) ١١٢(
 ٢٠/٢٣:التفسير الكبير) ١١٣(
 ٢٠/٢٦:المصدر السابق) ١١٤(
 ٧/١٤٥:التحرير والتنوير) ١١٥(
 .٧/١٤٧: التحرير والتنوير٥٣،-١٢/٥٢:اللباب في علوم الكتاب)١١٦(
 ٢٠/٢٧:التفسير الكبير) ١١٧(
 ١٢/٥٦:، اللباب في علوم الكتاب٢٠/٣٥:التفسير الكبير) ١١٨(
 ١٢/٦١:، اللباب في علوم الكتاب٢٠/٣٥:تفسير الكبيرال) ١١٩(
، الهدايــــــــة إلــــــــى بلــــــــوغ ٢/٣٩٧:، إعــــــــراب القــــــــرآن للنحــــــــاس٣/٢٠٤:ٕمعــــــــاني القــــــــرآن واعرابــــــــه) ١٢٠(
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 ٦/٤٠١٠:النهاية
 ١٢/٦١:، اللباب في علوم القرآن٢٠/٥١:التفسير الكبير) ١٢١(
 ١٢/٨٣:، اللباب في علوم الكتاب٢٠/٥١:التفسير الكبير) ١٢٢(
 ١٢/٨٥:، الباب في علوم الكتاب٢٠/٥٣:ير الكبيرالتفس) ١٢٣(
 ٢/١٠٧:معاني القرآن) ١٢٤(
 ٣/٢٠٦:ٕمعاني القرآن واعرابه) ١٢٥(
 ٣/٢٠٦:ٕمعاني القرآن واعرابه) ١٢٦(
 ٥/٦٠٥:حاشية الشهاب) ١٢٧(
، ٥/٢٤٠٤، )٦٥٧٥(الرقـــاق، بــــاب فـــي الحــــوض، ح: أخرجـــه البخـــاري فــــي صـــحيحه، كتــــاب) ١٢٨(

 ٧/٦٥ ،)٦١٠٦(إثبات حوض نبينا وصفاته ح: بابالفضائل، : ومسلم في صحيحه، كتاب
، الجـــامع ألحكـــام ٢٠٨-٣/٢٠٧:ٕ، معـــاني القـــرآن واعرابـــه١٠٨-٢/١٠٧:معـــاني القـــرآن للفـــراء) ١٢٩(

 ١٠/١٠٨:القرآن
 ١٢/٩٨:، اللباب في علوم الكتاب٢٠/٦٣:التفسير الكبير) ١٣٠(
 ١٢/١٠٩:، اللباب في علوم الكتاب٢٠/٦٩:التفسير الكبير) ١٣١(
 ١٢/١١٤:، اللباب في علوم الكتاب٢٠/٧٤:ر الكبيرالتفسي) ١٣٢(
 ١٢/١١٦:، اللباب في علوم الكتاب٢٠/٧٨:التفسير الكبير) ١٣٣(
 ٣/٢١٣:ٕمعاني القرآن واعرابه) ١٣٤(
 ٨٤-٢٠/٨٣:، التفسير الكبير٤٠٤٨-٦/٤٠٤٧:الهداية إلى بلوغ النهاية) ١٣٥(
 ٢٠/٨٨:التفسير الكبير) ١٣٦(
 ٦/٤٠٦:، الهداية إلى بلوغ النهاية٣/٢١٦:ٕآن واعرابه، معاني القر١٤/١٥٧:جامع البيان) ١٣٧(
 ١٤/١٥٨:،جامع البيان٢٢٤:تفسير مجاهد) ١٣٨(
 ٦/٤٠٦٤:، الهداية إلى بلوغ النهاية١٤/١٥٨:جامع البيان) ١٣٩(
، وفيـه ١٠/١٠٦:، والجـامع ألحكـام القـرآن١٤/١٥٨:، جـامع البيـان٢/١١٢:معاني القرآن للفراء) ١٤٠(

 .أنه قول الكلبي
 ١٢/١٣٦:، اللباب في علوم الكتاب٢٠/٩٥:ر الكبيرالتفسي) ١٤١(
 ١٤٢-١٢/١٤١:، اللباب في علوم الكتاب٢٠/١٠٠:التفسير الكبير) ١٤٢(
 ١/٢٤٨:غريب القرآن) ١٤٣(
 ٤٠٧٩-٦/٤٠٧٨:الهداية إلى بلوغ النهاية) ١٤٤(
 ٢/٧٦١:، تفسير القرآن العظيم٦/٤٠٧٩:، الهداية إلى بلوغ النهاية٢/١١٣:معاني القرآن) ١٤٥(
 ٢/٧٦٢:فسير القرآن العظيمت) ١٤٦(
 ١٢/١٥٥:اللباب في علوم الكتاب) ١٤٧(
 ١٦٩-١٢/١٦٨:، اللباب في علوم القرآن١٢٥-١٢٤، ٢٠/١١٤:التفسير الكبير) ١٤٨(
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علــى حــواميم فــي أخبــار كثيــرة عــن ابــن مــسعود، وابــن عبــاس، ) حــم ( وقــد ثبــت أنهــم جمعــوا ) ١٤٩(

وعـن أبـي . لـم يثبـت بـسند صـحيح و�وسمرة بـن جنـدب، ونـسب فـي بعـض األخبـار إلـى النبـي 
. عبيــدة والفــراء أن قــول العامــة الحــواميم لــيس مــن كــالم العــرب وتبعهمــا أبــو منــصور الجــواليقي

 ٧٧-١١/٧٦:انظر التحرير والتنوير
 ١١/٧٩:التحرير والتنوير) ١٥٠(
 ٣٤: األحقاف–انظر آل حم الجاثية ) ١٥١(
 ١١/٧٧:التحرير والتنوير) ١٥٢(
 ١١/٨١:التحرير والتنوير) ١٥٣(
انظــر . واختلــف فــي تعيــين اســمه وال يــصح فــي تعيينــه شــيء؛ فــال دليــل علــى شــيء مــن ذلــك) ١٥٤(

 ١٥/٢٦٨:، الجامع ألحكام القرآن٧/٥٤:أضواء البيان
 ١١/١٢٩:التحرير والتنوير) ١٥٥(
 ١٥/٣٠٧:الجامع ألحكام القرآن) ١٥٦(
 ١١/١٣١:التحرير والتنوير) ١٥٧(
 ٢٧/٥٩:التفسير الكبير) ١٥٨(
 ٧/٥٤:نأضواء البيا) ١٥٩(
 ١١/١٣٣:التحرير والتنوير) ١٦٠(
 ٧/٥٥:أضواء البيان) ١٦١(
 ١٥/٢٧٢:الجامع ألحكام القرآن) ١٦٢(
 ١٣٥-١١/١٣٤:، التحرير والتنوير٢٦١-٨/٢٦٠:حاشية الشهاب) ١٦٣(
 ١١/١٣٦:، التحرير والتنوير٨/٢٦١:، حاشية الشهاب٢٧٣-١٥/٢٧٢: الجامع ألحكام القرآن) ١٦٤(
 ١١/١٣٧:التحرير والتنوير) ١٦٥(
هـو : مـا قالـه ابـن جـريج: اختلف فيه هل هو يوسـف بـن يعقـوب أم غيـره؟، والـصواب: يوسف) ١٦٦(

يوســف بــن يعقــوب بعثــه اهللا تعــالى رســوال إلــى القــبط بعــد مــوت الملــك مــن قبــل موســى بالبينــات 
فإنـه لـم ينـسب فانـصرف إلـى يوسـف بـن يعقـوب، . وهو مـا عليـه ابـن جريـر الطبـري.وهي الرؤيا

 ٢١/٣٨٣:جامع البيان.رير الطبريوهو ما عليه ابن ج
 ١١/١٣٨:، التحرير والتنوير١٥/٢٧٤:الجامع ألحكام القرآن) ١٦٧(
 ١٤٠-١١/١٣٩:، التحرير والتنوير١٥/٢٧٤:، الجامع ألحكام القرآن٤/٥٥٩:المحرر الوجيز) ١٦٨(
، التحريـــــــــــــــر ٢٧٦-١٥/٢٧٥:، الجـــــــــــــــامع ألحكـــــــــــــــام القـــــــــــــــرآن٤/٥٦٠:المحـــــــــــــــرر الـــــــــــــــوجيز) ١٦٩(

 ١٤٨-١١/١٤٧:والتنوير
 ٨/٢٦٤:، حاشية الشهاب١٥/٢٧٧:الجامع ألحكام القرآن) ١٧٠(
 ١١/١٥٠:، التحرير والتنوير٨/٢٦٤:حاشية الشهاب) ١٧١(
 ١١/١٥٢:، التحرير والتنوير٨/٢٦٥:حاشية الشهاب) ١٧٢(
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 ٤/٥٦١:المحرر الوجيز) ١٧٣(
 ١١/١٥٤:، التحرير والتنوير٤/٥٦١:المحرر الوجيز) ١٧٤(
 ٤/٥٦١:المحرر الوجيز) ١٧٥(
 ٧/٢٢٥:يرزاد المس) ١٧٦(
 ٧/٢٢٥:المصدر السابق) ١٧٧(
 ٧/٢١٩:، زاد المسير٤/٥٦٢:المحرر الوجيز) ١٧٨(
 ١٥٦-١١/١٥٥:التحرير والتنوير) ١٧٩(
 ٢١/٣٩٤: جامع البيان) ١٨٠(
 ٧/٢٢٦:زاد المسير) ١٨١(
 ١١/١٥٦:، التحرير والتنوير٧/٢٢٦:، زاد المسير٤/٥٦٢:المحرر الوجيز) ١٨٢(
 ٤/٩٩:تفسير القرآن العظيم) ١٨٣(
 .٩٨٥:، أسلوب ال جرم)٢٣( كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد مجلة )١٨٤(
 

  :المصادر والمراجع
  ١٩٦٣ ،، البن قتيبة، المكتبة التجارية، مصر، الطبعة الرابعةأدب الكاتب .١
أرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ألبي السعود، محمد العمادي، عبد القادر عطا، دار  .٢

  بة الرياض الحديثةالكتب العلمية، مكت
  ١٣٨٥  ، دار الكتب المصرية، محمود أبو الوفا-أحمد الزين : تحقيق، أشعار الهذليين .٣
  ١٩٨٨ ، بيروت، الطبعة الثالثة،األصول في النحو، محمد بن سهل السراج،  مؤسسة الرسالة .٤
الدي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد األمين الشنقيطي، محمد عبد العزيز الخ .٥

  هـ١٤٠٦الكتب العلمية، الطبعة األولى، 
  هـ١٤٢٩، الطبعة الثانية، إعراب القرآن، أحمد بن جعفر النحاس، زهير غازي زاهد، عالم الكتب .٦
 حامد عبد -مصطفى السقا : البن السيد البطليوسي، تحقيق في شرح أدب الكتاب، االقتضاب .٧

  .١٩٩٦المجيد، دار الكتب المصرية، 
 األحقاف دراسات في أسرار البيان، محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، –آل حم الجاثية .٨

  هـ١٤٣٢القاهرة، الطبعة األولى، 
إحياء الكتب  محمد أبو الفضل إبراهيم، دار: أمالي المرتضى، علي بن الحسين العلوي، تحقيق  .٩

   م١٩٥٤ عيسى البابي الحلبي ،العربية
 سيد الجليمي، –القالي البغدادي، صالح بن فتحي األمالي في لغة العرب، إسماعيل بن القاسم  .١٠

  ٢٠٠١المكتبة العصرية، 
إمالء ما من به الرحمن، ألبي البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا العكبري، إبراهيم عطوه  .١١

  هـ١٤٠١ الهور، باكستان، - عوض، المكتبة العلمية
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نصاري، يوسف الشيخ محمد أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جمال الدين عبد اهللا األ .١٢

   البقاعي، دار الفكر
 المكتبة التجارية لمصطفى ،البحر المحيط في التفسير، محمد بن يوسف، صدقي محمد جميل .١٣

  هـ١٤١٢الباز، 
البداية والنهاية، إسماعيل بن كثير الدمشقي، علي محمد معوض ورفاقه، الكتب العلمية، الطبعة  .١٤

  هـ١٤١٥األولى، 
تشابه القرآن، محمود بن حمزة الكرماني، عبد القادر عطا، دار الكتب البرهان في توجيه م .١٥

  هـ١٤٠٦العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، محمد بن علي  .١٦

  هـ١٤٠٢النجار، المكتبة العلمية، 
  مجموعة من المحققين، دار الهداية، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس .١٧
   هـ١٩٨٤ تونس، –التحرير والتنوير، محمد بن الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر  .١٨
 بكر - التذكرة الحمدونية، محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون،  إحسان عباس  .١٩

  ١٩٩٦ ، دار صادر،عباس
  راوي اإللكترونيتفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، موقع الشع .٢٠
  هـ١٤١٨تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن كثير الدمشقي، مؤسسة الريان، الطبعة الرابعة،  .٢١
   القاهرة-  دار الفكر العربي ،الخطيب يونس عبد الكريم التفسير القرآني للقرآن، .٢٢
  هـ١٤٢١التفسير الكبير، محمد بن عمر الرازي، إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة،  .٢٣
  هـ١٤١٨تفسير المنير، وهبة بن مصطفى الزحيلى، دار الفكر، بيروت، دمشق،  ال .٢٤
 عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي، المنشورات ،تفسير مجاهد، مجاهد بن جبر المخزومي .٢٥

   بيروت،العلمية
/  لبنان-، مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي، دار الكتب العلمية تفسير مقاتل بن سليمان .٢٦

   هـ ١٤٢٤األولى، بيروت الطبعة 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، ألبي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي،  .٢٧

  ١٩٦٥ ،القاهرة، الطبعة األولى،دار المعارف
جامع البيان في تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، عبد اهللا التركي، دار هجر، الطبعة  .٢٨

  هـ١٤٢٢األولى، 
قرآن، محمد بن أحمد األنصاري القرطببي، عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب الجامع ألحكام ال .٢٩

  هـ١٤١٨العربي، الطبعة األولى، 
 محمد نديم –الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، فخر الدين قباوه  .٣٠

  هـ١٤١٣فاضل، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 
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، أحمد بن محمد الخفاجي، عبد الرزاق )ضي وكفاية الراضيعناية القا(حاشية الشهاب المسمى .٣١
  هـ١٤١٧المهدي، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 

حاشية القونوي، إسماعيل بن محمد الحنفي، عبد اهللا بن محمود، دار الكتب العلمية، الطبعة  .٣٢
  هـ١٤٢٢األولى، 

دار الهالل، الطبعة األولى،  ونهاية األرب، علي بن حجة الحموي، عصام شقيو، خزانة األدب .٣٣
  هـ ١٤٠٦

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، أحمد محمد الخراط، دار القلم، الطبعة  .٣٤
  هـ١٤٢٤الثانية، 

درة التنزيل وغرة التأويل، محمد بن عبد اهللا األصفهاني الخطيب األسكافي، محمد مصطفى  .٣٥
  هـ١٤٢٢ آيدين، جامعة أم القرى، الطبعة األولى،

 دار ،ديوان ابن هانئ األندلسي، محمد بن هاني األزدي األندلسي، كرم البستاني .٣٦
  هـ١٤٠٠،بيروت

ديوان األعشى الكبير، ميمون بن قيس بن جندل، محمود بن إبراهيم الرضواني، إدارة البحوث  .٣٧
  هـ١٤٣٠والدراسات الثقافية في قطر، 

  هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية،حمد حسن بسج أ،ديوان الحماسة، حبيب بن أوس الطائي أبو تمام .٣٨
  هـ  ١٤٢٤ ، دار الكتب العلمية،ديوان بديع الزمان الهمذاني، يسري عبد الغني عبد اهللا .٣٩
  هـ١٤١٨ديوان عروة بن الورد، أسماء أبو بكر محمد، دار الكتب العلمية،  .٤٠
  هـ١٤٢٢ حمدو طماس، دار صادر، ،ديوان لبيد بن ربيعة العامري .٤١
ي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمد شكري األلوسي، علي عبد الباري روح المعاني ف .٤٢

  هـ١٤٢٢عطية، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 
زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي الجوزي، المكتب اإلسالمي، الطبعة الرابعة،  .٤٣

  هـ١٤٠٧
 الطبعة ، بيروت،األنباري، مؤسسة الرسالةالزاهر في معاني كالم الناس، محمد بن القاسم  .٤٤

   هـ ١٤١٢األولى، 
عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم : ، محمد بن عبد اهللا بن مالك، تحقيق شرح الكافية الشافية .٤٥

   ١٤٢١ٕالقرى مركز البحث العلمي واحياء التراث، 
 مؤسسة الرسالة،  بترتيب ابن بلبان، على بن بلبان الفارسي، شعيب األرنؤوط،صحيح ابن حبان .٤٦

  هـ١٤١٤الطبعة الثالثة، 
  هـ ١٤١٩البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، دار السالم، الطبعة الثالثة، صحيح  .٤٧
  هـ١٤١٦ مسلم بن الحجاج القشيري، دار ابن حزم، الطبعة األولى، ،صحيح مسلم .٤٨
 علمية، الطبعةطبقات المفسرين، محمد بن علي الداودي، عبد السالم عبد المعين، دار الكتب ال .٤٩
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  هـ١٤٢٢ األولى،    
 محمد بن - في غريب الحديث، محمد بن عمر الزمخشري، علي بن محمد البجاويالفائق .٥٠

 هـ١٤١٣إبراهيم، دار المعرفة، الطبعة الثانية، 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، محمد علي الشوكاني، سيد إبراهيم، دار الحديث،  .٥١

  هـ١٤١٣الطبعة األولى، 
، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مكتب تحقيق التراث مؤسسة الرسالة، الطبعة القاموس المحيط .٥٢

  هـ١٤١٣الثالثة، 
  هـ١٣٨٦، للخليل بن أحمد الفراهيدي، عبد اهللا درويش، مطبعة العاني، بغداد، كتاب العين .٥٣
   بيروت، الجيل، عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق عبد السالم محمد هارون، داركتاب سيبويه .٥٤
الكشاف، محمد بن عمر الزمخشري، محمد عبد السالم شاهين، الكتب العلمية، الطبعة األولى،  .٥٥

  هـ١٤١٥
 ،اللباب في علوم الكتاب، عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، دار الكتب العلمية .٥٦

   هـ ١٤١٩ الطبعة األولى ، لبنان،بيروت
 دار صادر، بيروت، الطبعة فريقي المصري،لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور األ .٥٧

  هـ١٤١٤الثالثة، 
معمر بن المثنى، تحقيق الدكتور محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي،  ألبي عبيدة القرآن مجاز  .٥٨

  القاهرة
، أسلوب ال جرم وداللته اللغوية، السيد محمد )٢٣(مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد  .٥٩

  هـ١٤٢٦السيد سالم، 
لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بن عطية، عبد السالم عبد ا .٦٠

  هـ١٤١٣الشافي، الكتب العلمية، الطبعة األولى، 
، أحمد بن علي الموصلي، حسين سليم أسد، دار الثقافة العربية، الطبعة مسند أبي يعلى .٦١

  هـ١٤١٢األولى، 
 عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، – شعيب األرنؤوط ، أحمد بن محمد بن حنبل،مسند اإلمام أحمد .٦٢

  هـ١٤١٦الطبعة األولى، 
 ، بيروت، الطبعة الثانية–،  مكي بن أبي طالب القيسي، مؤسسة الرسالة مشكل إعراب القرآن .٦٣

  هـ١٤٠٥
المصنف في األحاديث واآلثار، ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، مكتبة  .٦٤

  هـ١٤٠٦ األولى،  الرياض، الطبعة،الرشد
سليمان الحرش، دار -عثمان جمعه-معالم التنزيل، الحسين بن مسعود البغوي، محمد النمر .٦٥

  هـ١٤١٤طيبة، الطبعة الثانية، 
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ٕمعاني القرآن واعرابه، إبراهيم بن سري الزجاج، عبد الجليل عبد شلبي، دار الحديث، الطبعة  .٦٦
  هـ١٤١٨الثانية، 

  محمد النجار، دار السرور- اء، أحمد تجاتيمعاني القرآن، يحيى بن زياد الفر .٦٧
معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب، ياقوت الحموي، دار الكتب العلمية، الطبعة  .٦٨

  هـ١٤١١األولى، 
مفردات ألفاظ القرآن، الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب األصفهاني أبو القاسم،  .٦٩

   هـ١٤١٢ بيروت، ،دار الشامية، دمشقصفوان عدنان داودي، دار العلم ال
  المكتبة الشاملة األلكترونية علي بن نايف الشحود،المفصل في موضوعات سور القرآن،  .٧٠
 -هـ ١٣٩٩: ، البن فارس، عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، الطبعة مقاييس اللغة .٧١

  .م١٩٧٩
ن الزبير الغرناطي، سعيد مالك التأويل القاطع بذوي األلحاد والتعطيل، أحمد بن إبراهيم ب .٧٢

  هـ١٤٠٣الفالح، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى، 
النكت والعيون، علي بن محمد الماوردي، السيد بن عبد المقصود، مؤسسة المكتبة الثقافية،  .٧٣

  هـ١٤١٤الطبعة الثانية،
-لزاوي واألثر، المبارك بن محمد الجزري ابن األثير، طاهر أحمد االنهاية في غريب الحديث .٧٤

  هـ١٤١٢محمد الطناحي، دار الفكر، 
، مكي بن أبي طالب القيسي، مجموعة من الرسائل العلمية، إشراف الهداية إلى بلوغ النهاية .٧٥

  هـ١٤٢٩الشاهد البوشيخي، جامعة الشارقة، الطبعة األولى، 
: طبعة رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين،  بيروت، ال: وجمهرة اللغة، البن دريد، تحقيق  .٧٦

  م١٩٨٧ ،األولى
الوجوه والنظائر، الحسين بن محمد الدامغاني، فاطمة الخيمي، مكتبة الفارابي، الطبعة األولى،  .٧٧

  هـ١٤١٩
 مفيد محمد ،يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، عبد الملك الثعالبي النيسابوري أبو منصور .٧٨

        هـ ١٤٠٣  ، دار الكتب العلمية،قميحة
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