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} ٨٨٥    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

  

ا  

الحمد � رب العالمین والص�الة والس�الم عل�ى أش�رف المرس�لین س�یدنا محم�د  

  صحبھ أجمعین.وعلى آلھ و

  وبعد ،،،،                       

فإن المتأمل المتدبر في بیان القرآن الكریم یدرك دقتھ البالغة في انتقاء األلفاظ  

والتراكی��ب ، وف��ي اص��طفاء األس��الیب المعب��رة ع��ن مقاص��ده ف��ي أبھ��ى ص��ورة 

  وآنق عبارة.

ھر ، ودمجھا عظمتھ في صھر الكلمات في بوتقة نظمھ المعجز المبكما یدرك  

في سیاقھا مما یكسبھا معاني جدیدة تتناغى مع السیاق وتتآزر مع التراكیب في 

  إبراز المعاني وتجلیة المقاصد.

وم��ن الكلم��ات الت��ي اكتس��بت خصوص��یة ف��ي البی��ان القرآن��ي كلم��ة (المط��ر)  

باش�تقاقاتھا المتنوع�ة ( أمطرن�ا ـ أُمط�رت ـ أمِط�ْر ـ مط�ًرا ـ مط�ٍر ـ مط�َر ـ 

، والتي تدل في أصل وضعھا اللغوي على الماء الن�ازل م�ن الس�ماء.  ممطرنا)

أما في القرآن الكریم فقد غلب استعمالھا في سیاقات العذاب والعقوبة، وتعلق�ت 

بھا الحجارة النازلة م�ن الس�ماء إلھ�الك المش�ركین المعان�دین والمك�ذبین رس�ل 

  هللا تعالى.

عل��ى دراس��ة " مقام��ات التعبی��ر وم��ن ھن��ا عق��دت الع��زم مس��تعینا ب��ا� تع��الى  

حلیل البالغ�ي على منھج التفي ذلك  ت، وقد اعتمدبالمطر في النظم القرآني " 

وت��دبر دق��ائق ال��نظم فیھ��ا وأس��راره ف��ي ت��ذوق آی��ات المط��ر وربطھ��ا بالس��یاق ، 

البالغی��ة . وم��ن ث��م ج��اءت الدراس��ة ف��ي مقدم��ة ، وتمھی��د ، وثالث��ة مباح��ث ، 

  لمصادر والمراجع.وخاتمة أعقبتھا بذكر أھم ا

  : وذكرت فیھا أھمیة الدراسة وسببھا ومنھجھا وخطتھا.������ 



   
  
 

 
} ٨٨٦    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

: وتناولت فیھ مفردة "المط�ر" ببی�ان أص�ل اش�تقاقھا ومعناھ�ا ، وتأوی�ل �������

ث��م ذك��رت اآلی��ات م��وطن الدراس��ة ،  العلم��اء الس��تعمالھا ف��ي الق��رآن الك��ریم.

  ومقاماتھا في النظم القرآني.

����������������������������������������������� �

������������������������������������������������������� �

�������������������������������������������������������� �

  أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة. �����وقد ذكرت في  

  

قائق��ھ وأس��راره ، وأن یرزقن��ا تاب��ھ وت��دبر دفھ��م كوأس��أل هللا تع��الى أن یوفقن��ا ل 

، وأن یغف�ر ل�ي م�ا ك�ان م�ن تقص�یر أو ذل�ل غی�ر  اإلخالص في القول والعم�ل

  مقصود ، إنھ وليُّ ذلك والقادر علیھ ... ، وھو حسبي ونعم الوكیل.

  

                                راد ما   /د  

  



   
  
 

 
} ٨٨٧    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

 

  ي اللغة:مفھوم المطر ف   

��حاب ،   ��حاب. والمط��ر: م��اء السَّ ر. والجم��ع أمط��ا المط��ر: الم��اء المنس��كب م��ن السَّ

وھ��و فی�ھ أحس��ن ، والمْط��رةُ:   فع��ُل المَط�ر ،وأكث��ر م�ا یج��يء ف��ي الش�عر ، والمْط�ُر:

  . )١(بالمطر.: أصابتھم رْتھموأمطَ ، راً ُرھم مطَ تھم السماُء تمطُ ومطر. الواحدة

: أمط�رھم هللا ف�ي ھ�ـ)١٥٤(تعن أبي عمروبن الع�الء ھـ)٤٥٨وأورد ابن سیده(ت 

َط��ًرا َف��انُظْر َكْی��َف َك��اَن  {:كقول��ھ تع��الى ).٢(الع��ذاب خاص��ة َوأَْمَطْرَن��ا َعلَ��ْیِھم مَّ

  .)٨٤األعراف:( } َعاِقَبُة اْلُمْجِرِمینَ 

) ،أي الفع�الن معناھم�ا واح�د ف�ي وض�ع ٣.(: َمَطرت الس�ماُء وأْمَط�رْت بمعن�ىوقیل 

  اللغة.

أص�ٌل ص�حیح فی�ھ معنی�ان: أح�دھما ـ  "ب�ن ف�ارس:"المیم والط�اء وال�راءم�د ل أحوق�ا

  )٤جنس من العْدو"( الغیث النازل من السماء ، واآلخر:

��رْت ب��ھ فرُس��ھ: ج��رتْ   ��رة: أي مس��رعة یس��بق بعض��ھا  وج��اءت. وتمطَّ الخی��ُل متمطِّ

  بعضاً.

ر ؤبة:قال ر     ا.والطیُر تھوي في السماء ُمطَّ

                                                           

تحقیق:د/عبدالحمی��د  ٤/١٤٩) ینظ��ر: م��ادة(مطر)في كت��اب الع��ین للحلی��ل ب��ن أحم��د الفراھی��دي ١

م دار الكت����ب العلمی����ة بی����روت . ولس����ان الع����رب الب����ن ٢٠٠٣ھ����ـ ١٤٢٤ھن����داوي ط:أول����ى 

  ط:دار الفكر ــ بیروت. ٥/١٧٨منظور

) المخصص ألب�ي الحس�ن عل�ي ب�ن إس�ماعیل النح�وي اللغ�وي األندلس�ي ،المع�روف ب�ابن س�یده  ٢

 ط:دار الكتب العلمیة ـ بیروت. ٩/١١٠

 م.١٩٩٤ھـ ١٤١٤.طبعة دار الفكر بیروت.  ٥/١٧٨) لسان العرب البن منظور (مطر)  ٣

ط:أول��ى  ٥/٣٣٢) مق��اییس اللغ��ة ألحم��د ب��ن ف��ارس، ب��اب الم��یم والط��اء وم��ا یثلثھم��ا "مط��ر"  ٤

 م ، دار الجیل ـ بیروت.١٩٩١ھـ ١٤١١



   
  
 

 
} ٨٨٨    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

  

  ).١(یعني: مسرعة

والسرعة من أوصاف المطر ؛ حیث تشیر الصفة األول�ى إل�ى فالنزول من السماء   

   .نزولھطریقة ابتدائھ ومكانھ ، واألخرى إلى 

ُمّط��را م��ن قبی��ل تش��بیھھا ب��المطر ف��ي  وفوص��ف الخی��ل أو الطی��ر بكونھ��ا متمط��رة أ 

  لجو.السرعة وسھولة الحركة المتتابعة عْدواً على األرض ، أو ھویاً وھبوًط من ا

: ول�ى أس�ماء المط�رأُ على المطر أسماء كثیرة حسب حج�م وكیفی�ة نزول�ھ، و یطلقو 

یمة ،وھو المط�ر  الِقْطِقط ،وھو أصغر المطر. والرذاذ فوق القطقط. ومن المطر: الدِّ

. والتَّھت�ان نح�و الدائم الذي ل�یس فی�ھ رع�ٌد والب�رق ، أقلھ�ا ثل�ث النھ�ار أو ثل�ث اللی�ل

غزر المطر وأعظمھ قْطرا. والَحیا : المط�ر الكثی�ر. وال�وْلي: . والوابل: وھو أالدیمة

ق�د و    ).٢المطر بعد المطر في كل حین. والغیث: اسم للمطر كلھ وجمع�ھ الغی�وث(

ش�بھ دم�ع عینی�ھ ف�ي نزول�ھ ب�أنواع م�ن أس�ماء المط�ر ح�ین  عض�اً جمع امرؤ القیس ب

  (من الطویل)):٣(المطر فقال 

  

 ِبِجْزِع الَمال َعْیَناَك َتْبَتِدَرانِ            َحّل أْھلَُھا أِمْن ِذْكِر َنْبَھانِّیةٍ   

 النِ ــَوَرشٌّ َوَتْوَكاٌف َوَتْنَھمِ             َفَدْمُعُھَما َسْكٌب َوَسحٌّ َوِدیَمةٌ   

   انِ ــفریاِن لما ُتسلقا بدھ            لٍ ـــــــــَكأّنُھَما َمَزاَدَتا ُمَتَعجِّ   

  

                                                           

ت:ولیم بن الورد ط:دار ابن قتیبة للطباعة والنشر والتوزیع ـ ١٧٤) دیوان رؤبة بن العجاج ص ١

 .٤/١٤٩الكویت . وینظر: كتاب العین للخلیل "مطر" 

ط: المطبع�ة  ٨ـ  ٥ھ�ـ) ص٢١٥)ینظ�ر: كت�اب المط�ر ألب�ي زی�د س�عید ب�ن أوس األنص�اري(ت ٢

 م.١٩٠٥الكاثولیكیة لآلباء الیسوعیین ـ بیروت

  تحقیق/ محمد أبوالفضل إبراھیم ط: دار المعارف ـ مصر. ٨٨) دیوان امرئ القیس ص ٣



   
  
 

 
} ٨٨٩    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

نك ال تجد القرآن یلفظ بالمطر إال في موضع االنتقام ، ھـ) أ٢٥٥وذكر الجاحظ (ت  

   ).١والعامة وكثیر من الخاصة ال یفصلون بین ذكر المطر وذكر الغیث(

   مفردة المطر ومقاماتھا في القرآن الكریم:  

، تسعة مواض�ععشرة مرة في  خمسوقد تكررت مفردة "المطر" في القرآن الكریم 

بصیغة االسم  افأمطْر ) ، وسبع ١، أُمطرتْ  ١ ،ناأمطر ٥سبع مرات بصیغة الفعل (

وم��رة واح��دة بص��یغة االس��م المش��تق (  ) ،مط��رٍ ١       مط��رَ  ١مط��ُر ٢مط��راً  ٣( 

  : ُممِطُرنا)

َع�َك َوْلَیأُْخ�ُذوْا {ــ قال تعالى :١ �ْنُھم مَّ �الََة َفْل�َتقُْم َطآِئَف�ٌة مِّ َوإَِذا ُكنَت ِفیِھْم َفأََقْمَت لَُھُم الصَّ

َحَتُھْم َف�إَِذا َس�َجُدوْا َفْلَیُكوُن�وْا ِم�ن َوَرآِئُك�ْم َوْلَت�أِْت َطآِئَف�ٌة أُْخ�َرى لَ�ْم ُیَص�لُّوْا َفْلُیَص�لُّوْا أَْسلِ 

ُكْم َمَعَك َوْلَیأُْخُذوْا ِحْذَرُھْم َوأَْسلَِحَتُھْم َودَّ الَِّذیَن َكَفُروْا لَ�ْو َتْغفُلُ�وَن َع�ْن أَْس�لَِحِتُكْم َوأَْمِتَع�تِ 

َط��ٍر أَْو ُكن��ُتم َفَیِمی ��ن مَّ ْیلَ��ًة َواِح��َدًة َوالَ ُجَن��اَح َعلَ��ْیُكْم إِن َك��اَن ِبُك��ْم أًَذى مِّ لُ��وَن َعلَ��ْیُكم مَّ

ِھیًنا ْرَضى أَن َتَضُعوْا أَْسلَِحَتُكْم َوُخُذوْا ِحْذَرُكْم إِنَّ ّهللاَ أََعدَّ لِْلَكاِفِریَن َعَذاًبا مُّ         }مَّ

  )١٠٢النساء: (

َطًرا َفانُظْر َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجِرِمینَ  {ى:ــ قال تعال٢   َوأَْمَطْرَنا َعلَْیِھم مَّ

  )٨٤األعراف:(}

َوإِْذ َقالُوْا اللَُّھمَّ إِن َكاَن َھَذا ُھَو اْلَحقَّ ِمْن ِعنِدَك َفأَْمِطْر َعلَْیَنا ِحَجاَرًة  { ــ قال تعالى:٣

َماء أَِو اْئِتَنا ِبَعَذابٍ  َن السَّ   )٣٢األنفال:( } أَلِیمٍ  مِّ

یٍل  {ــ قال تعالى:٤ ن ِسجِّ ا َجاء أَْمُرَنا َجَعْلَنا َعالَِیَھا َساِفلََھا َوأَْمَطْرَنا َعلَْیَھا ِحَجاَرًة مِّ َفلَمَّ

نُضودٍ   )٨٢ھود:(   }مَّ

ن  {ــ قال تعالى:٥ یلٍ َفَجَعْلَنا َعالَِیَھا َساِفلََھا َوأَْمَطْرَنا َعلَْیِھْم ِحَجاَرًة مِّ    }ِسجِّ

  )٧٤الحجر:(

                                                           

مكتب���ة الخ���انجي بالق���اھرة ت:عبدالس���الم ھ���ارون ط: ١/٢٠) ینظ���ر: البی���ان والتبی���ین للج���احظ  ١

 م.١٩٩٨ھـ ١٤١٨(السابعة)



   
  
 

 
} ٨٩٠    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

�ْوِء أََفلَ�ْم َیُكوُن�وا َیَرْوَنَھ�ا  {ــ قال تعالى:٦ َولََقْد أََتْوا َعلَى اْلَقْرَیِة الَِّتي أُْمِطَرْت َمَطَر السَّ

  )٤٠الفرقان:( }َبْل َكاُنوا َال َیْرُجوَن ُنُشوًرا

  

َطًرا َفَساء َمَطُر الْ  {ــ قال تعالى:٧       }ُمنَذِرینَ َوأَْمَطْرَنا َعلَْیِھم مَّ

  )١٧٣الشعراء:(                                                 

َطًرا َفَساء َمَطُر اْلُمنَذِرینَ  {ــ قال تعالى:٨        }َوأَْمَطْرَنا َعلَْیِھم مَّ

  )٥٨النمل:(                                                         

ا رَ  {ــ قال تعالى:٩ ْمِطُرَنا َبْل ُھَو َفلَمَّ ْسَتْقِبَل أَْوِدَیِتِھْم َقالُوا َھَذا َعاِرٌض مُّ أَْوهُ َعاِرًضا مُّ

  )٢٤األحقاف:( }َما اْسَتْعَجْلُتم ِبِھ ِریٌح ِفیَھا َعَذاٌب أَلِیمٌ 

(ثمانی�ة مواض�ع )  والعقوب�ة الع�ذاب ویغلب على ھذه المفردة استعمالھا في مقامات 

 اإلخب�ار ع�ن عقوب�ة وقع�ت ، وموض�ع بص�یغة الطل�بمنھا س�بعة مواض�ع بص�یغة ،

   لعقوبة.

  .في موضع واحد مقام الخوف والحذر من العدوّ بینما استعملت في 

ولع��ل ھ��ذا م��ا دف��ع بع��ض علم��اء اللغ��ة إل��ى الق��ول ب��أن : أمط��رھم هللا تس��تعمل ف��ي  

عل�ى أن قولن�ا: مط�رت الس�ماء وأمط�رت ، بمعن�ى  ءالعلماأغلب و، العذاب خاصة  

  . )١(واحد

ف�ي الع�ذاب ، نظ�ر إل�ى وبنظرة متأنیة ندرك أن من ق�ال باس�تعمال "أمط�رھم هللا"   

م�ا جمھ�ور أ وبن�ى علی�ھ التفرق�ة ف�ي الوض�ع. الكلم�ة ف�ي اس�تعمالھا وس�یاقھا ،معنى 

وھ�ذا  واس�تعمالھا عن�د الع�رب. العلماء فنظر إلى الكلمة في أصل وض�عھا اللغ�وي ،
                                                           

) قال السمین الحلبي: قال أبو عبیدة: یقال مطر في الرحمة ، وأمطر في العذاب ، وھ�ذا م�ردود  ١

ْمِطُرَنا) ؛ ف�إنھم إنم�ا عن�وا ب�ذلك الرحم�ة وھ�و م�ن أمط�ر رباعی�ا ،  َعاِرضٌ  َھَذابقولھ تعالى: ( مُّ

لواح��د ، یق��ال: مط��رتھم الس��ماء وأمط��رتھم ، و(أمطرن��ا)  ومط��ر وأمط��ر بمعن��ى واح��د یتع��دیان

ُض��من معن��ى (أرس��لنا) ول��ذلك ُع��ذي بعل��ى. (ینظ��ر: ال��در المص��ون ف��ي عل��وم الكت��اب المكن��ون 

  تحقیق د/أحمد محمد الخراط. دار القلم دمشق). ٣٧٥ـ  ٥/٣٧٤للسمین الحلبي 



   
  
 

 
} ٨٩١    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

   قب�ل أن تكتس�ب معانیھ�ا الس�یاقیة.، مف�ردة لأللف�اظ معاني اللغویة الأولى عند تحریر 

فالكلمة تظل حبیسة معناھا الوضعي حتى ُتستعمل وتنتظم ف�ي تركی�ب لغ�وي معب�ر، 

ی��ھ ، وتحقی��ق ُتس��ھم ف��ي بن��اء ال��نص وإتم��ام معان فتكتس��ي ُحل��الً م��ن المع��اني الت��ي

في القرآن الكریم  المطرمن كر أكثر ما ذُ أن و                                مقصوده.

  ، سواء ُذكر ذلك تصریحاً أو فُھم من السیاق. كان مطر حجارة

  ي:تین ورد فیھما المطر بمعناه اللغووحتى في اآلیتین الل 

��ن أًَذى ِبُك��مْ  َك��انَ  إِن َعلَ��ْیُكمْ  ُجَن��احَ  َوالَ  (قول��ھ تع��الى: ـ��ـ  َط��رٍ  مِّ ْرَض��ى ُكن��ُتم أَوْ  مَّ  أَن مَّ

  ...).أَْسلَِحَتُكمْ  َتَضُعواْ 

اوقولھ تعالى:ــ  ْسَتْقِبلَ  َعاِرًضا َرأَْوهُ (َفلَمَّ ْمِطُرَنا...). َعاِرضٌ  َھَذا َقالُوا أَْوِدَیِتِھمْ  مُّ   مُّ

  نجد أن المطر في اآلیة األولى قد ارتبط باألذى أیا ما كان نوعھ،  

ظم��أھم ویس��قي وف��ي الثانی��ة اتض��ح أن الع��ارض ال��ذي توقع��ھ الكف��ار مط��راً ی��روي  

  )١(كان ریحاً فیھا عذاب ألیم.،م زرعھ

: كقول��ھ تع��الىق��رآن اس��تخدم ل��ھ كلم��ة "م��اء" أم��ا المط��ر ال��ذي یس��قي النب��ات ف��إن ال 

���َماءِ  ِم���نَ  َوأَْن���َزلَ ( َم���َراتِ  ِم���نَ  ِب���ھِ  َف���أَْخَرجَ  َم���اءً  السَّ وقول���ھ .  ٢٢البق���رة: لَُك���ْم)  ِرْزًق���ا الثَّ

َماءِ  ِمنَ  (أَْنَزلَ سبحانھ:    ١٧الرعد: َماًء)  السَّ

َ  : (إِنَّ "الغیث" كقولھ تعالىكلمة أو   اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ هللاَّ لُ  السَّ  ِف�ي َم�ا َوَیْعلَمُ  اْلَغْیثَ  َوُیَنزِّ

   ٣٤لقمان : اْألَْرَحاِم..) 

الع��ذاب مق��ام مقام��ات: ثالث��ة ج��اء تعبی��ر البی��ان القرآن��ي ب��المطر ومش��تقاتھ ف��ي وق��د  

.    الخ��وف والح��ذر م��ن الع��دوّ مق��ام ة، والت��ذكیر بمك��ر مش��ركي مك��مق��ام واإلھ��الك ،و

خمس�ة منھ�ا : مواض�ع س�تة، وذل�ك ف�ي جرى التعبیر بالمطر في مقام الع�ذاب  حیث

في وصف عاقبة قوم لوط ـ علی�ھ الس�الم ـ ال�ذین اجت�رأوا عل�ى معص�یة هللا  مواضع

والمس�ند إل�ى  بصیغة الفعل الماضي المبني للفاع�لكلھا وعز وجل وكذبوا رسولھ ، 

                                                           

.مكتب�ة زھ�راء الش�رق ـ  ٢٠٥) ینظر: القرآن والحدیث دراسة أس�لوبیة. د/إب�راھیم ع�وض .ص ١

 م.٢٠٠٠ھـ ١٤٢١القاھرة 



   
  
 

 
} ٨٩٢    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

) المتضمن معنى (أرسلنا)؛ لتعدیھ بحرف الج�ر (عل�ى) (أمطرنالعظمة (نا):ضمیر ا

  المضاف إلى ضمیرھم ، أو ضمیر القریة (علیھم ـ علیھا).

  وقد اقترن بالمفعول بھ: (مطراً) في ثالثة مواضع ، و(حجارًة) في موضعین: 

َطًرا {ــ قال تعالى:١   } َن َعاِقَبُة اْلُمْجِرِمینَ َفانُظْر َكْیَف َكا َوأَْمَطْرَنا َعلَْیِھم مَّ

  )٨٤ألعراف:(ا

َطًرا {ــ قال تعالى:٢       }َفَساء َمَطُر اْلُمنَذِرینَ  َوأَْمَطْرَنا َعلَْیِھم مَّ

  )١٧٣الشعراء:(                                            

َطًرا {ــ قال تعالى:٣        }نَ َفَساء َمَطُر اْلُمنَذِری َوأَْمَطْرَنا َعلَْیِھم مَّ

  )٥٨النمل:(                                                      

ا َجاء أَْمُرَنا َجَعْلَنا َعالَِیَھا َساِفلََھا  {ــ قال تعالى:٤ یٍل  َوأَْمَطْرَنا َعلَْیَھا ِحَجاَرةً َفلَمَّ ن ِسجِّ مِّ

نُضودٍ   )٨٢ھود:(   }مَّ

�����ن اِفلََھا َفَجَعْلَن�����ا َعالَِیَھ�����ا َس����� {ـ�����ـ ق�����ال تع�����الى:٥ َوأَْمَطْرَن�����ا َعلَ�����ْیِھْم ِحَج�����اَرًة مِّ

یلٍ    )٧٤الحجر:(}ِسجِّ

ف�ي س�یاق اإلخب�ار عم�ا ح�لَّ ب�ـ  )بصیغة االس�م المش�تق ( ممطرن�ا  وموضع واحدـ 

��ا َرأَْوهُ  {ـ��ـ قول��ھ تع��الى: ٦(ع��اد) ق��وم س��یدنا ھ��ود ـ علی��ھ الس��الم ـ وذل��ك ف��ي:   َفلَمَّ

َبْل ُھَو َما اْسَتْعَجْلُتْم ِب�ِھ ِری�ٌح ِفیَھ�ا  َعاِرٌض ُمْمِطُرَناْم َقالُوا َھَذا َعاِرًضا ُمْسَتْقِبَل أَْوِدَیِتھِ 

  ٢٤األحقاف:    } َعَذاٌب أَلِیمٌ 

  

   موضعین:في مقام التذكیر بمكر مشركي مكة في  كما جرى التعبیر بالمطر 

 المس�ند إل�ى ض�میر القری�ة ، ف�ي بص�یغة الفع�ل الماض�ي المبن�ي للمفع�ول أح�دھما ـ

س��یاق الوعی��د والتھدی��د لمش��ركي مك��ة ال��ذین ك��ذبوا رس��ولھ محم��داً (ص��لى هللا علی��ھ 

  وسلم) :



   
  
 

 
} ٨٩٣    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

ْوءِ َولََقْد أََتْوا َعلَى اْلَقْرَیِة الَِّتي  {ــ قال تعالى:   أََفلَْم َیُكوُنوا َیَرْوَنَھا َبْل  أُْمِطَرْت َمَطَر السَّ

  )٤٠الفرقان:( }َكاُنوا َال َیْرُجوَن ُنُشوًرا

في سیاق جحود المش�ركین للق�رآن الك�ریم ، وذل�ك  بصیغة الطلب (فأمِطر) رواآلخ ـ

  في قولھ تعالى:

 َف�أَْمِطْر َعلَْیَن�ا ِحَج�اَرةً َوإِْذ َقالُوْا اللَُّھمَّ إِن َكاَن َھَذا ُھَو اْلَحقَّ ِمْن ِعن�ِدَك  {ــ قال تعالى: 

َماء أَِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِیمٍ  َن السَّ   )٣٢(األنفال: } مِّ

، فقد جرى في موض�ع واح�د  أما التعبیر بالمطر في مقام الخوف والحذر من العدوّ  

  :ور بـ "من" ، وذلك في قولھ تعالىالمجر بصیغة االسم (مطر)

َع�َك َوْلَیأُْخ�ُذوْا أَْس�لَِحَتُھْم { �ْنُھم مَّ �الََة َفْل�َتقُْم َطآِئَف�ٌة مِّ َف�إَِذا َوإَِذا ُكنَت ِف�یِھْم َفأََقْم�َت لَُھ�ُم الصَّ

َسَجُدوْا َفْلَیُكوُنوْا ِمن َوَرآِئُكْم َوْلَتأِْت َطآِئَف�ٌة أُْخ�َرى لَ�ْم ُیَص�لُّوْا َفْلُیَص�لُّوْا َمَع�َك َوْلَیأُْخ�ُذوْا 

ْیُكم ِحْذَرُھْم َوأَْسلَِحَتُھْم َودَّ الَِّذیَن َكَفُروْا لَْو َتْغفُلُوَن َع�ْن أَْس�لَِحِتُكْم َوأَْمِتَع�ِتُكْم َفَیِمیلُ�وَن َعلَ�

ْیلًَة َواِحَدًة َوالَ ُجَناَح َعلَْیُكْم إِن َكاَن ِبُك�مْ  َط�ٍر  مَّ �ن مَّ ْرَض�ى أَن َتَض�ُعوْا أًَذى مِّ أَْو ُكن�ُتم مَّ

ِھیًنا   )١٠٢النساء: (   }أَْسلَِحَتُكْم َوُخُذوْا ِحْذَرُكْم إِنَّ ّهللاَ أََعدَّ لِْلَكاِفِریَن َعَذاًبا مُّ

الت�ي اكتس�بتھا مف�ردة  یان غرر المع�اني ومك�امن األس�رارفھذه الدراسة تتطلع إلى تب

ھا م�ن ال�نظم القرآن�ي ، وم�ن ث�ّم تجلی�ة دورھ�ا ف�ي بن�اء المع�اني ات"المطر" ف�ي س�یاق

القرآنیة واكتمال صورتھا المبھ�رة ، ونظمھ�ا الب�دیع ، وبیانھ�ا المعج�ز والھ�ادي إل�ى 

  الطریق المستقیم. 

  في مقام العذاب واإلھالكالمطر بالتعبیر المبحث األول :      

وصُف ما ح�ّل بالمش�ركین ال�ذین ك�ذبوا رس�ل هللا م�ن س�وء الع�ذاب ف�ي ال�دنیا وم�ا   

سیحل بھم ف�ي اآلخ�رة ، مقص�ٌد مھ�م عم�د إلی�ھ البی�ان العل�ّي لتحقی�ق أغ�راض مھم�ة 

   .منھا: االعتبار والموعظة بما حّل باألمم السابقة

خمس�ة  واإلھ�الك ف�ي س�تة مواض�ع: منھ�اورد التعبیر ب�المطر ف�ي مق�ام الع�ذاب  وقد

مواضع في تصویر عاقبة قوم لوط ـ علیھ السالم ـ وموضع واحد في س�یاق وص�ف 

  بـ "عاد" قوم سیدنا ھود ـ علیھ السالم ـ .ما حل 



   
  
 

 
} ٨٩٤    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

  تصویر ما حلَّ بقوم لوط: 

جمل�ة:  وقد جاء التعبیر بالمطر في ھذا السیاق بصیغتین تركیبیتین ، حیث تك�ررت 

َطًراَوأَْمطَ ( في ثالث�ة س�یاقات كلھ�ا ف�ي تص�ویر عاقب�ة ق�وم ل�وط ـ علی�ھ ) ْرَنا َعلَْیِھم مَّ

  :السالم ـ والدمار الذي حل بھم

َوأَْمَطْرَن�ا َعلَ�ْیِھْم َمَط�ًرا ،َفأَْنَجْیَناهُ َوأَْھلَُھ إِالَّ اْمَرأََت�ُھ َكاَن�ْت ِم�َن اْلَغاِبِرینَ {قال تعالى: ــ١

  )٨٤ـ٨٣األعراف:(} َبُة اْلُمْجِرِمیَن َفاْنُظْر َكْیَف َكاَن َعاقِ 

ْیَن��اهُ َوأَْھلَ��ُھ أَْجَمِع��یَن  {:س��بحانھق��ال وـ��ـ ٢ ْرَن��ا  ،إِالَّ َعُج��وًزا ِف��ي اْلَغ��اِبِریَن  ،َفَنجَّ ُث��مَّ َدمَّ

                                        } َوأَْمَطْرَنا َعلَْیِھْم َمَطًرا َفَساَء َمَطُر اْلُمْنَذِرینَ  ، اْآلََخِریَن 

   )١٧٣ـ١٧٠الشعراء:(

ْرَناَھا ِم��َن اْلَغ��اِبِریَن  {:ع��ز وج��لق��ال وـ��ـ ٣ َوأَْمَطْرَن��ا  ،َفأَْنَجْیَن��اهُ َوأَْھلَ��ُھ إِالَّ اْمَرأََت��ُھ َق��دَّ

       )٥٨النمل:(  }َعلَْیِھْم َمَطًرا َفَساَء َمَطُر اْلُمْنَذِریَن 

   ...) ِھْم َمَطًراَوأَْمَطْرَنا َعلَیْ  بالغة النظم في قولھ: (  

  یتكون البناء التركیبي لھذه الجملة من : واو العطف،والفعل(أمطر) 

  والفاعل (نا) ، والجار والمجرور (علیھم) ، والمفعول بھ (مطًرا). 

عطف لجملة إھالك وتدمیر المجرمین من قوم لوط عل�ى جمل�ة نج�اة ل�وط ــ فالواو  

َوأَْمَطْرَن�ا َعلَ�ْیِھْم  ، أَْھلَُھ إِالَّ اْمَرأََتُھ َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبِرینَ َفأَْنَجْیَناهُ وَ {:وأھلھ من المؤمنین 

  . }َمَطًرا

مش�ھد النھای�ة ، نھای�ة الص�راع  بإیجازوالجملتان خبریتان لفظا ومعًنى ،وتصوران  

وقد صدرتا بفاء الجزاء والعاقبة بین لوط ـ علیھ السالم ـ وقومھ المكذبین المسرفین، 

  عن سرعة ترتب ما بعدھا على ما قبلھا.المنبئة 

وتس�اوقت المقابل�ة مع عمل كل فریق منسجًما مع موقف�ھ ، وقد جاء الجزاء متناغًما  

  . في الجزاء مع المقابلة في الفعل والسلوك

م اإلخبار بإنجاء لوط   َفأَْنَجْیَن�اهُ َوأَْھلَ�ُھ إِالَّ اْمَرأََت�ُھ {ف�ي قول�ھ: وأھلھ من الم�ؤمنین وقدَّ

ولتعجیل المسرة للسامعین من المؤمنین ، أنھ األھم قصد إظھار ل }اَنْت ِمَن اْلَغاِبِرینَ كَ 
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? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
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، فتطمئن قلوبھم لحسن عواقب أسالفھم من م�ؤمني األم�م الس�ابقة ، فیعلم�وا أن تل�ك 

ولداللت���ھ عل���ى اإلنج���اء تص���ریًحا وعل���ى اإلھ���الك تض���مًنا س���نة هللا ف���ي عب���اده ، 

ناه وأھل���ھ م��ن الع��ذاب وال���دمار ال��ذي ح��لَّ بالمك���ذبین : خلَّص��والمعن��ى. )١(وإفھاًم��ا

إظھ��ار العنای��ة  ھ) قص��د من�٢ال عل��ى نی�ة الت��أخیر( التق��دیم ھن��ا ف�ي ال��ذكرف المس�رفین.

م ؛ لما یحققھ من التعجیل بالمسرة وتحقیق الطمأنینة لقلوب المؤمنین  واالھتمام بالمقدَّ

أن ر بن عاشور ـ رحم�ھ هللا ـ یفھم من كالم الشیخ الطاھ و ،المستمعین لبیان الوحي

م من تأخیر.والتقدیر: فأمطرنا التقدیم على نیة التأخیر ،  حیث یقول:" (وأنجیناه) مقدَّ

أص�ل . م�ع أن م�ا رتبت�ھ الت�أخیرتق�دیم فھ�ذا یعن�ي ) ،٣(علیھم مطًرا وأنجین�اه وأھل�ھ"

یت�ھالنَّجاء : االنفصال من الشيء ، ومن�ھ واإلنج�اء . )٤(: نج�ا م�ن ف�الن وأنجیت�ھ ونجَّ

  .)٥(والتنجیة: التخلیص

ذبین فتخلیص الناجین وانفصالھم كان قبل أو مع إرس�ال المطر(الحج�ارة) عل�ى المك�

  الشیخ الجلیل. یفھم من كالمكما  ولیس بعده المنتكسین عن الفطرة السویة ،

تص�ویر لعظ�یم ق�درة هللا تع�الى ف�ي الفص�ل الس�ریع  التعبیر بالفعل ( فأنجین�اه )ففي  

وط ـ علیھ السالم ـ وقومھ ، وبی�ان م�وجز یجس�د اللحظ�ة الفارق�ة ، وی�دل عل�ى بین ل

  اإلنجاء تصریًحا وعلى اإلھالك إفھاًما.

لـ ( نا ) العظمة لبیان عظمھ وعلو شأنھ ؛ لم�ا فی�ھ م�ن تخل�یص ألھ�ل وإسناد الفعل  

اب العقی��دة الس��لیمة المتناغم��ة م��ع الفط��رة ، وانفص��الھم بعنای��ة هللا عم��ا ح��لَّ بأص��ح

وإھان�ة ، العقیدة الفاسدة المتصادمة مع الفطرة ، وفي ذل�ك تك�ریم وتش�ریف للن�اجین 

  وتحقیر للھالكین.

                                                           

د: دار الكت���اب اإلس���المي بالق���اھرة ، وتفس���یر التحری���ر  ٧/٤٥٧) ینظ���ر: نظ���م ال���درر للبق���اعي ١

  ط: الدار التونسیة. ٤/٤٨٤والتنویر للطاھر بن عاشور

. ت:محم�ود ش�اكر ط.دار الم�دني ١٠٦) ینظر: دالئل اإلعجاز لإلمام عبد القاھر الجرجاني ص ٢

 م١٩٩٢ھـ ١٤١٣الطبعة الثالثة 

  ٨/٢٣٦) التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ٣

دار التحری�ر للطب�ع والنش�ر بالق�اھرة  ٤/٤٨٤) المفردات في غریب القرآن للراغب األص�فھاني ٤

 (كتاب الجمھوریة).

  ٣/٧١) تفسیر الفخر الرازي ٥



   
  
 

 
} ٨٩٦    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

زی�ادة ف�ي التك�ریم وإفراد ضمیر سیدنا لوط ـ علیھ السالم ـ وإض�افتھ لفع�ل اإلنج�اء  

  فضل من هللا وِمنَّة.رحمة وواإلیناس والتقریب ، وإشارة إلى أن أھلھ ناجون معھ ب

استثناء من أھلھ ؛ فإنھ�ا كان�ت ُتس�ّر الكف�ر  } إِالَّ اْمَرأََتُھ َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبِرینَ  {: وقولھ 

  ومن َثمَّ كانت من الباقین في دیارھم الھالكین فیھا.

ا وق�ع جواب�ا ع�ن بیانًی� ااستئنافً لكونھا ھا (كانت من الغابرین) عما قبل جملةوفصلت  

: ف�أتى بقول�ھجاء ، كأنھ قیل: فم�اذا ك�ان حالھ�ا؟ سؤال نشأ عن استثنائھا من حكم اإلن

   ).١(" جوابا عن ھذا السؤال المفھوم من فحوى الحالكانت من الغابرین

وتكمن قیمة االستئناف البیاني ھنا في تحقیق مطلب بی�اني یلب�ي رغب�ة المتلق�ین ف�ي  

ي القل�وب و یرس�خ الفھم القائم على المشاركة والتواص�ل م�ع بی�ان ال�وحي ؛ مم�ا یق�وِّ

االس�تئناف الفھم. وھذا ما تلتق�ي ف�ي تبیان�ھ وتأكی�ده أس�الیب: التق�دیم ، واالس�تثناء ، و

  البیاني في اآلیة.

والتذكیر في (الغابرین) للتغلیب ، ولبیان استحقاقھا لما یستحقھ المباشرون للفاحشة.   

ن�ت ففیھ إشارة إلى أنھا أصابھا مثل عذاب الرجال س�واء ، ل�م ت�نقص ع�نھم ألنھ�ا كا

  ).٢كافرة مثلھم(

. ف�ـ (الغ�ابرین) أي الب�اقین ، وقی�ل: )٣(، إذا مك�ث وبق�ي ُغب�وًرایغُبر غبر الشيُء    

م��ن الھ��الكین، والعالق��ة ب��ین المعنی��ین الل��زوم ؛ ألن البق��اء ف��ي ھ��ذه الح��ال یل��زم من��ھ 

     .)٤(الھالك والفناء. والمعنى: أنھا كانت من الذین بقوا في دیارھم فھلكوا وُدمِّروا

                                                           

 .٢٣٨) ینظر: دالئل اإلعجاز ص ١

 ٧/٤٥٧عي) ینظر: نظم الدرر للبقا ٢

  م.١٩٩٤ھـ ١٤١٤ط:دار الفكر بیروت ٥/٣) لسان العرب البن منظور مادة(غبر)  ٣

) كانت على دین قومھا تمالئھم علیھ ، وتعلمھم بمن یقدم علیھ من ضیفانھ بإشارات بینھا وبینھم  ٤

( ، ولھذا لما أمر لوط ـ علی�ھ الس�الم ـ لیس�ري بأھل�ھ أم�ر أن ال یعلمھ�ا وال یخرجھ�ا م�ن البل�د. 

  م).١٩٩٧ھـ ١٤١٨المكتبة العصریة ـ صیدا بیروت. الطبعة األولى   ٢/٢١٤تفسیر ابن كثیر 



   
  
 

 
} ٨٩٧    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

  ) ِمَن اْلَغابِِرینَ  ( :في قولھ بالغة التعبیر باالسم المشتق

كثی��ًرا م��ا ی��رد ف��ي البی��ان القرآن��ي الع��دول ع��ن التعبی��ر بالفع��ل إل��ى التعبی��ر بالص��فة  

ـ المشتقة ، ثم جعل الموصوف بھا واحدا من جمع أو مع جمع ، كما في قولھ تعالى 

، وقول�ھ ـ عل�ى لس�ان ق�وم  ٢٩الش�عراء:}اْلَمْس�ُجوِنینَ َألَْجَعلَنََّك ِمَن  {على لسان فرعون ـ: 

إِنِّ�ي   {، وقول�ھ ـ عل�ى لس�ان س�یدنا ل�وط: ١٦٧الش�عراء: }لََتُكوَننَّ ِم�َن اْلُمْخ�َرِجینَ  {ـ: لوط

،  ٨٣األع�راف: } َكاَن�ْت ِم�َن اْلَغ�اِبِرینَ  {:  ، وقول�ھ س�بحانھ ١٦٨الش�عراء: }لَِعَملُِكْم ِمَن اْلَق�الِینَ 

   .٨٧التوبة: }ُضوا ِبأَْن َیُكوُنوا َمَع اْلَخَوالِفِ رَ  {وقولھ:

ھ خاص�ة ، وأم�ا م وقوَع�ولعل السر في ذلك ـ وهللا أعلم ـ أن التعبیر بالفعل إنما ُیفِھ� 

التعبیر بالصفة ثم جعل الموص�وف بھ�ا واح�ًدا م�ن جم�ع فإن�ھ ُیفھ�م أم�ًرا زائ�ًدا عل�ى 

ثابت�ة العل�وق ب�ھ ،كأنھ�ا لق�ب وقوعھ ، وھو أن الص�فة الم�ذكورة كالس�مة لموص�وف 

  .وكأنھ من طائفة صارت كالنوع المخصوص المشھور ببعض السمات الردیئة

واعتبر ذل�ك ل�و قل�ت: رض�وا ب�أن یتخلف�وا ، لم�ا ك�ان ف�ي ذل�ك مزی�د عل�ى اإلخب�ار  

َرُض�وا  {غیر ، وانظر إلى مساق البیان القرآن�ي وھ�و قول�ھ : بوقوع التخلف منھم ال

، كیف ألحقھم لقًبا ردیًئ�ا وص�یَّرھم م�ن ن�وٍع رذٍل مش�ھوٍر  }َع اْلَخَوالِفِ ِبأَْن َیُكوُنوا مَ 

  .)١(بسمة التخلف حتى صارت لھ لقًبا الصًقا بھ

الَّ إِ وقول��ھ: ( ٨٣األع��راف: }كان��ت م��ن الغ��ابرین {ك��ان التعبی��ر بقول��ھ: ھ��ذا  تق��رروإذا  

ْرَناَھا ِم�َن اْلَغ�اِبِرینَ إِالَّ اْمرَ وقول�ھ:(  ١٧١لش�عراء:)اَعُجوًزا ِفي اْلَغ�اِبِرینَ  ،  ٥٧النم�ل:) أََت�ُھ َق�دَّ

سجال علیھا بأنھا من قوم موسومین بھذه السمة من الھالك وال�دمار یقتضي تأكید اإل

  غبرت. ، وھذا أبلغ من وصفھا بكونھا غابرة ، أو

بحرف الجر(من) في سیاق آیتي األعراف والنمل ، یشھد بكونھا معدودة والتعبیر    

  والھالك. من الغبور السمةتلك م وواحدة منھم تشاركھم ھذا الوصف وفي زمرتھ

أما في سیاق سورة الشعراء فجاء التعبیر بالحرف (في) إلفادة انغماسھا في الص�فة  

ادة من التنكیر في وعراقتھا فیھا ، مما یؤكد معاني التحقیر واإلھانة واإلھمال المستف

                                                           

) ینظ��ر: اإلنص��اف فیم��ا تض��منھ الكش��اف م��ن االعت��زال ألحم��د ب��ن محم��د المنی��ر اإلس��كندري  ١

  (حاشیة على الكشاف) ط: دار الفكر بیوت. ١٢٦ـ  ٣/١٢٥



   
  
 

 
} ٨٩٨    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

ا مذاق�ھ وقیمت�ھ التعبیری�ة ف�ي س�یاقھ م�ن كلمة (عجوًزا)، وبذا یكون لكل حرف منھم�

  البیان القرآني.

س��یاق س��ورة  ویلح��ظ المتأم��ل ھن��ا تعبی��ر البی��ان العل��ّي بفع��ل الكینون��ة (كان��ت) ف��ي  

األعراف ، وھي كینونة قدریة تقرر حصول الفعل بقدر هللا تعالى وقدرتھ الق�اھرة ، 

) ، ْرَناَھا ِم�َن اْلَغ�اِبِرینَ َق�دَّ  آی�ة النم�ل: (ولیست كینونة زمانیة ، وھذ م�ا ص�رحت ب�ھ 

َھا لَِمَن اْلَغاِبِرینَ  إِالَّ :()٦٠(وقررتھ بصیغة التأكید والحسم آیة الحجر ْرَنا إِنَّ   ).اْمَرأََتُھ َقدَّ

َق�اَل   {والتأكید في سورة الحجر جرًیا على نسق اآلیات وسیاقھا في ھذه الس�ورة :  

َھا اْلُمْرَسلُونَ  ا أُْرِسْلَنا) َقالُوا ٥٧( َفَما َخْطُبُكْم أَیُّ لُ�وٍط  ) إِالَّ آَلَ ٥٨إِلَى َقْوٍم ُمْجِرِمیَن ( إِنَّ

وُھْم أَْجَمِعیَن  ا لَُمَنجُّ ْرَنا ٥٩(إِنَّ َھا لَِمَن اْلَغاِبِرینَ ) إِالَّ اْمَرأََتُھ َقدَّ ، فھ�ذا ح�وار  }) ٦٠( إِنَّ

وفت نف�س س�یدنا إب�راھیم بین سیدنا إبراھیم ـ علیھ السالم ـ وبین المالئكة ، وفیھ تش�

كان الردُّ علیھ مفعًم�ا ب�أدوات التأكی�د علیھ السالم إلى الوقوف على أمرھم ؛ ومن َثّم 

ف الخلی��ل علی��ھ الس��الم إل��ى معرف��ة أم��رھم ،  والتوثی��ق ،لم��ا لمس��وه م��ن عظ��یم تش��وُّ

وتشدید سؤالھ في نجاة لوط علیھ السالم وجمیع آلھ ، كما نطقت بھ آیات سورة ھ�ود 

ْوُع َوَجاَءْت�ُھ اْلُبْش�َرى ُیَجاِدلَُن�ا ِف�ي َق�ْوِم لُ�وٍط  {  ا ـ :ـ أیضً  ا َذَھ�َب َع�ْن إِْب�َراِھیَم ال�رَّ َفلَمَّ

اهٌ ُمِنیٌب (٧٤( ُھ َقْد َج�اَء أَْم�ُر ٧٥) إِنَّ إِْبَراِھیَم لََحلِیٌم أَوَّ ) َیا إِْبَراِھیُم أَْعِرْض َعْن َھَذا إِنَّ

ُھْم آَِتیِھْم  وفي ذلك قطٌع لطمعھ ع�ن الس�ؤال ف�ي ،  })٧٦َعَذاٌب َغْیُر َمْرُدوٍد (َربَِّك َوإِنَّ

نجاتھا ، بخالف ما في سورتي النمل واألعراف فإن الس�یاق فیھم�ا ع�اٍر ع�ن ذل�ك ؛ 

جاء التعبیر فیھما خالًیا من التأكید ، وبذا یتبین لنا أن لكل من التأكید وعدمھ ومن َثّم 

ة ھو الذي یحدد بناء التركی�ب عل�ى التوكی�د أو ما یقتضیھ ، وأن السیاق في كل سور

    خلوه منھ.

  

    }َوأَْمَطْرَنا َعلَْیِھْم َمَطًرا  {دقائق التعبیر باالستعارة في قولھ: 

نا) مطرن�ا) دون (أرس�لوالفعل (أمطرن�ا) متض�من معن�ى (أرس�لنا) ، والتعبی�ر ب�ـ (أ  

إنم��ا ك��ان المرس��ل لإلش��ارة إل��ى ن��وٍع م��ن اإلرس��ال عجی��ب مش��بھ إرس��ال المط��ر ، و

ًال وفظاعة ، وق�وة م�دمرة حجارة ، والمعنى: أرسلنا حجارة علیھم إرسال المطر ھو

كم��ا یؤك��د ذل��ك تنكی��ر (مط��ًرا) ، والتعبی��ر بح��رف  وإحاط��ة ش��املة متمكن��ة م��نھم ؛



   
  
 

 
} ٨٩٩    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

االستعالء (على) المضاف إل�ى ض�میرھم ؛ إلف�ادة ش�دة ال�تمكن و ق�وة الت�دمیر ال�ذي 

ھم فلم یبقِ    ).١(منھم أحدا أصابھم وعمَّ

 .. {والمفع��ول ب��ھ (مط��ًرا) المقص��ود من��ھ: الحج��ارة ، كم��ا ص��رحت ب��ھ آی��ة ھ��ود: 
یٍل َمْنُض��وٍد ( َوأَْمَطْرَن��ا  ... {، وآی��ة الحج��ر:  })٨٢َوأَْمَطْرَن��ا َعلَْیَھ��ا ِحَج��اَرًة ِم��ْن ِس��جِّ

یٍل (   .})٧٤َعلَْیِھْم ِحَجاَرًة ِمْن ِسجِّ

عجیب من شأنھ، والمعن�ى: وأرس�لنا عل�یھم والتتعظیم والوالتنكیر فیھ إلفادة النوعیة  

 ، وفیھ من التھویل والتفظیع م�ا فی�ھ.من شأنھ أن یھلك القرىنوًعا من المطر عجیًبا 

وسعة عطائھا وتجسیدھا  ألفاظ القرآنالتي تنبئ عن ثراء  وال منافاة بین ھذه المعاني

، فھ�ي " ألف�اظ إذا اش�تدت تكتسبھا من السیاق وفح�وى الك�الم لكثیر من المعاني التي

  ).٢فأمواج البحار الزاخرة ، وإذا ھي النت فأنفاس الحیاة اآلخرة"(

وقد جسدت استعارة المطر للحجارة كل ھذه المعاني ، حیث شبھ الحجارة بالمطر ؛  

الشتراكھما وتالقیھما في النزول من السماء ، وفي قوة اإلرسال وغزارتھ وس�رعتھ 

اس�تعارة تص�ریحیة مجس�دة لمش�ھد الھ�الك وال�دمار ، معب�رة وكیفیتھ العجیبة ،وھ�ي 

وفظاعت��ھ الت��ي ُتلق��ي ف��ي النف��وس المتلقی��ة لبی��ان ال��وحي، فیرت��دع ع��ن أدات��ھ وكیفیت��ھ 

وھ��ذا ھ��و ویطم��ئن وُیس��ّر الم��ؤمن المص��دق بھا،زج��ر المعان��د المك��ذب بالرس��الة ، ویُ 

  مضمون التركیب وغایة النظم ومقصده في مثل ھذا اإلخبار.

  

    عمال (أمطر) في النظم القرآني:است

أكث���ُر أھ���ل العل���م عل���ى أن َمَط���ر وأَْمَط���ر بمعن���ى واح���د ، یق���ال: مط���رتھم الس���ماء  

  وأمطرتھم ، أي أصابتھم بالمطر. 

                                                           

لحجر أربعین یوما حت�ى قض�ى تجارت�ھ وخ�رج ) روي أن تاجرا منھم كان في الحرم فوقف لھ ا ١

 ط: دار الفكر بیروت). ٢/٩٣من الحرم فوقع علیھ.( الكشاف للزمخشري

 المكتبة التوفیقیة بالقاھرة. ٣٠) إعجاز القرآن والبالغة النبویة /مصطفى صادق الرافعي ص ٢
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ق بعضھم بینھما فقال: یقال مطر في الرحمة ، وأمط�ر ف�ي الع�ذاب خاص�ة   . )١(وفرَّ

التعبی�ر فی�ھ بص�یغة (أَْمَط�ر) ولم ترد في ال�نظم القرآن�ي ص�یغة (َمَط�ر) ، ب�ل ج�رى 

ى بحرف االستعالء (على) في جمیع مواضعھ.   متضمنة معنى ( أرسل) ومن ثّم تعدَّ

فاستعمال (أمطر) بمعنى أرسل في سیاق العذاب خاصة في القرآن الك�ریم ل�یس م�ن 

اإلفادة المستقاة م�ن الس�یاق لھذا الفعل ، بل من قبیل قبیل الداللة أو المعنى الوضعي 

حی��ة ، وم��ن الص��یاغة والبن��اء التركیب��ي للجمل��ة م��ن ناحی��ة أخ��رى ، فجمی��ع ام��ن ن

السیاقات التي ورد فیھا التعبیر ب�ـ (أمط�ر) س�واء بص�یغة الماض�ي المس�ند إل�ى (ن�ا) 

العظمة ، أو بصیغة الطلب ھي سیاقات إخبار عن عقوبة وعذاب ، أو طلب للع�ذاب 

ي الفعل بـ (على) جعلھ یتضمن معن ى أرسل ، ووقوع (حجارة) مفعوًال ، كما أن تعدِّ

بھ تصریًحا أو إفھاًما یؤكد ذلك ویقویھ ، وینب عن معًنى جدیٍد اكتسبھ ھذا الفعل من 

  السیاق والتركیب.

ولع�ل أص�حاب الق�ول الث�اني ق�د بن�وا رأیھ��م عل�ى ھ�ذا المعن�ى المس�تفاد م�ن الس��یاق  

ى األص�لي والوض�عي ، للفعل (أمطر) ، أما أكثر أھل العل�م ف�إنھم نظ�روا إل�ى المعن�

وذلك ألن الفع�ل عن�د إطالق�ھ ی�ؤدي معن�اه  ؛ و(أمطر) ومن ثم لم یفرقوا بین (مطر)

الوضعي ،"فلیس للشر خصوصیة في ھذه الصیغة الرباعیة ولكن اتفق أن السماء لم 

  .)٢(ُترسل شیًئا سوى المطر"

  

  ):٤في اآلیات الثالث( )٣(التذییل

ف����ي التعبی����ر بجمل����ة  )لش����عراء ، والنم����لاألع����راف ، وا(اتفق����ت آی����ات س����ور:   

َط�ًراالعقوبة( ، بینم�ا تنوع�ت جمل�ة  ) المعطوف�ة عل�ى جمل�ة اإلنج�اءَوأَْمَطْرَنا َعلَْیِھم مَّ

التعقیب والت�ذییل المتفرع�ة ع�ن ھ�ذه القص�ة العجیب�ة والمتناغی�ة م�ع س�یاقھا ف�ي ك�ل 

  سورة :
                                                           

 ) یراجع ما ذكرنا في التمھید من تفصیل لھذه المسألة. ١

 . ط: دار صادر ـ بیروت.٤/١٨٧لى البیضاوي ) حاشیة الشھاب ع ٢

المكتب�ة  ٢٩٤التذییل: تعقیب الجملة بجملة تشتمل على معناھا للتوكید.(المطول للتفت�ازاني ص)  ٣

  األزھریة)

  .٥٨، والنمل  ١٧٣، والشعراء ٨٤) األعراف ٤
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ص��ة العجیب��ة ب��األمر خ��تم البی��ان القرآن��ي حدیث��ھ ع��ن ھ��ذه الق فف��ي س��ورة األع��رافـ�� 

بالنظر في عاقبتھم بقصد ح�ث األم�ة عل�ى االعتب�ار، وتس�لیة النب�ي (ص�لى هللا علی�ھ 

: (وسلم)  ر َفانُظْر َكْیَف َكاَن َعاِقَب�ُة اْلُمْج�ِرِمینَ ، وذلك في قولھ جلَّ وعزَّ ) ، وق�د ُص�دِّ

لتك�ون ھ�ذه ھذا الت�ذییل بف�اء العاقب�ة  والتفری�ع لیرت�ب م�ا بع�د الف�اء عل�ى م�ا قبلھ�ا ؛ 

الجملة تجسیًدا لموطن العبرة والموعظة من إیراد ھذه القصة العجیبة بم�ا ت�وحي ب�ھ 

تس��لیة وتص��بیر للنب��ي (ص��لى هللا علی��ھ وس��لم) وأص��حابھ ، وم��ن تھدی��د ووعی��د م��ن 

  للمشركین.

أن یكون عاما لكل من یتأتى منھ التأمل والنظر واالعتبار ؛ فیكون  یمكنوالخطاب  

ش��اد واالعتب��ار ، والتعجی��ب م��ن ح��الھم ، والتح��ذیر م��ن أعم��الھم معن��ى األم��ر اإلر

  .المشینة التي قادتھم إلى الھالك والدمار

أن یكون الخطاب للنبي (صلى هللا علیھ وسلم) فیكون المقص�ود م�ن األم�ر  یمكنو  

التسلیة والتصبیر على ما یالقیھ من قومھ من جحود وتكذیب وعن�اد ، بأن�ھ ال یی�أس 

تعالى ، وأن شأن الرسل وأتباعھم انتظ�ار العواق�ب الت�ي تجس�د نص�رة من نصر هللا 

لین ف�ي المقص�ود بالخط�اب واح�د  ، ف�النبي (ص�لى هللا علی�ھ یهللا لرسلھ. وم�آل الت�أو

طاب��ھ ینس��حب عل��ى األم��ة م��ن بع��ده. والمھ��م أول المت��أملین والن��اظرین ، وخ وس��لم)

  المعتبرین.تحقق المقصود من األمر وھو متنوع بتنوع الناظرین و

والمقصود بالنظر ھنا نظر التأمل واالعتبار ؛ ولذلك جاءت (كیف) ـ التي یسأل بھا  

ع�ن الح�ال والكیفی�ة ـ معم�وال لفع�ل النظ�ر ؛ ألن قص�ة ق�وم ل�وط ـ علی�ھ الس�الم ـ 

مم�ا جع�ل عق�وبتھم تك�ون  ؛انفردت بأمر فظیع عظیم الشناعة ش�دید الع�ار والفح�ش 

؛ ومن ث�م ك�ان  طقة بكل معاني البشاعة والفظاعة والتھویلبھذه الطریقة العجیبة النا

  األمر بالنظر والتأمل في الكیفیة العجیبة المتفردة في الفعل وفي العاقبة.

إظھ��ار ف�ي موض�ع اإلض��مار ض��افتھ إل�ى العاقب�ة لمج�رمین) وإوالتعبی�ر بالوص�ف (ا

یم��ة مرتكب��و ف��اعلو الجر )، ف��المجرمون:١( لبی��ان عل��ة الحك�مللتھوی�ل م��ن فعل��تھم ، و

  الذین ترسخ فیھم ھذا الوصف حتى صار لقًبا لھم وعلًما علیھم. ) ٢(المعصیة والسیئة

                                                           

  .١٤/١٧٩) ینظر: تفسیر الفخر الرازي  ١

  .٨/٢٣٨)ینظر التحریر والتنویر  ٢
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تأمل بعقلك وقلبك أیھا المتأم�ل ، كی�ف أمط�ر هللا تع�الى الحج�ارة والمعنى: فانظر و 

  على من یعمل ذلك العمل الشنیع الفظیع. 

أف��اد معن��ى الزج��ر ووأك��د رس��وخ الص��فة ف��یھم ، الوص��ف ق��رر عل��ة الحك��م ،  ف��ذكرُ 

  والتخویف من فعل ھذه المعصیة واإلصرار علیھا.

،  )َفَساء َمَطُر اْلُمنَذِرینَ بقولھ سبحانھ: (جاء التعقیب  ورتي الشعراء والنملوفي ســ 

وھو تذییل مسبب عما قبلھ متفرع عنھ ؛ إلفادة المبالغة في ذمھم وتحقیرھم وإھانتھم 

م�ا أس�وأ مط�ر مط�ر م�ن أن�ذر فل�م ی�ؤمن ، أو  والتعجیب من شأنھم . والمعنى: بئس

یرجع�وا ع�ن فع�ل الفاحش�ة ؛  وأالمنذرین ال�ذین خ�وفھم ل�وط وح�ذرھم فل�م یرت�دعوا 

  ).١فاستحقوا العاقبة السیئة (

وفي ذلك تعریض بالمش�ركین ال�ذین أن�ذروا فل�م یؤمن�وا ، وتھدی�د ووعی�د لھ�م عل�ى  

  ) وإنذاره إیاھم.عدم االستجابة لدعوة النبي (صلى هللا علیھ وسلم

المط�ر ال�ذي أص�ابھم وس�قط عل�یھم ؛ فم�ا أس�وأه م�ن  وفیھ تفظیع وتھوی�ل م�ن ن�وع 

ْوء   في قولھ تعالى:  مطر!! یؤكد ذلك إضافتھ إلى السَّ

�ْوِء أََفلَ�ْم َیُكوُن�وا َیَرْوَنَھ�ا َب�ْل َك�اُنوا َال  {  َولََقْد أََتْوا َعلَ�ى اْلَقْرَی�ِة الَِّت�ي أُْمِط�َرْت َمَط�َر السَّ

   )٤٠الفرقان:( }َیْرُجوَن ُنُشوًرا

وتدبر معي كلمة (مطر) وھي نكرة وإضافتھا إل�ى وص�فھم (المن�ذرین) واكتس�ابھا   

؛ لت�درك أن�ھ ن�وع التعریف منھ ، وتذوق خصوصیة اإلضافة وشدة ارتب�اط طرفیھ�ا 

من المطر خاص ، أرسل إلى ھؤالء القوم الذین أنذروا فلم یؤمنوا أو یرتدعوا. وأن 

یدنا لوط سلك كل طریق إلنذارھم فلم یستجیبوا لھ ؛ فاستحقوا أن یع�اقبوا بالت�دمیر س

  والھالك.

على الح�ث عل�ى التأم�ل واالعتب�ار فیھ تركیزالتذییل في سورة األعراف  ونلحظ أن 

أما ف�ي  بما حلَّ بھؤالء القوم المجرمین من عاقبة مخزیة تتناغى مع فعلتھم الشنیعة.

وس�وء  المط�رمل ف�إن الت�ذییل أف�اد التھوی�ل والتفظی�ع م�ن ن�وع سورتي الشعراء والن

   ویتحقق المقصود من القصة. ينامل المعتتكا، وبذا  الذي أھلكھم العذاب
                                                           

ت/الش��یخ عل��ي محم��د مع��وض وآخ��رین . دار  ٢/٤٨٢ر: تفس��یر بح��ر العل��وم للس��مرقندي) ینظ�� ١

  م.١٩٩٣ھـ ١٤١٣الكتب العلمیة ـ بیروت. الطبعة األولى
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  بالغة التصریح بإمطار الحجارة

  جاء التصریح بإمطار الحجارة في موضعین:و 

ا َجاء أَْمُرَنا َجَعْلَنا َعالَِیَھا َسافِ  {ــ قال تعالى:٤ یٍل  َوأَْمَطْرَنا َعلَْیَھا ِحَجاَرةً لََھا َفلَمَّ ن ِسجِّ مِّ

نُضودٍ   )٨٢ھود:(   }مَّ

�����ن َفَجَعْلَن�����ا َعالَِیَھ�����ا َس�����اِفلََھا  {ـ�����ـ ق�����ال تع�����الى:٥ َوأَْمَطْرَن�����ا َعلَ�����ْیِھْم ِحَج�����اَرًة مِّ

یلٍ    )٧٤الحجر:(}ِسجِّ

سابقة ، جرى التعبیر بالمطر عن الحجارة على سبیل االستعارة في اآلیات الثالث ال 

أما في آیتي ھود ، والحجر ، فقد جاء التصریح بذكر الحجارة ؛ حیث وقعت مفعوًال 

؛ وذلك لیتحقق اإلخبار عن ھالك قوم لوط ـ علیھ السالم ـ ب�أكثر  بھ للفعل (أمطرنا)

م��ن أس��لوب ، وبع��دة وس��ائل ف��ي اإلبان��ة والتص��ویر حقیق��ًة أو مج��اًزا ؛ وذل��ك بقص��د 

لیب اإلبانة عنھا ؛لتكتمل صورة المشھد من جمیع جوانبھ�ا تقلیب المعاني وتنوع أسا

بع��د تفریقھ��ا عل��ى الس��ور بم��ا ی��تالءم م��ع س��یاق ك��ل س��ورة ومقص��ودھا وأبنیتھ��ا 

  التركیبیة.

ا َجاء أَْمُرَنافقولھ سبحانھ: (  .... ) إخبار ووصف أكثر تفصیًال لھالك قوم ل�وط ، َفلَمَّ

  وبیان لمآل أمرھم وسوء عاقبتھم.

ر الخبر بفاء التعقیب والترتیب ؛ إلفادة ترتبھ على م�ا قبل�ھ وتفرع�ھ عن�ھ ، وقد ُصد 

  وفي ذلك ربط للمسبب بسببھ ، وإشارة إلى الرباط الوثیق بین العقوبة والفعل.

ا) حرف وجود لوجود ، وتخ�تص بالماض�ي فتقتض�ي جملت�ین وج�دت ثانیتھم�ا   و(لمَّ

ف�اإلكرام متحق�ق لوج�ود المج�يء. ) ١أوالھما ، تقول: لما جاءني أكرمتھ( عند وجود

) َجاء أَْمُرَنا) تحقق وجودھا لوجود جملة: (َجَعْلَنا َعالَِیَھا َساِفلََھاوھذا یعني أن جملة: (

  قبلھا.

: أن هللا لنھ��ي ، فھ��و واح��د األوام��ر. والم��رادألمر ھن��ا: م��ا ھ��و ض��د ااب�� قص��ودوالم 

قری��ة أو الق��رى ویجعل��وا تع��الى أم��ر جمًع��ا م��ن المالئك��ة وكلفھ��م ب��أن یخرب��وا ھ��ذه ال

                                                           

)  وذھ��ب بع��ض العلم��اء إل��ى أنھ��ا ظ��رف بمعن��ى (ح��ین) أو بمعن��ى (إذ). ( ینظ��ر: مغن��ي اللبی��ب ١

١/٢١٩.( 
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للمالئكة بالعذاب جعلنا عالیھا سافلھا  والمعنى: ولما حان وقوع أمرنا عالیھا سافلھا. 

  وھم فیھا.

ا َجاء أَْمُرَناففي قولھ: (  ) إشارة إل�ى تكلی�ف هللا تع�الى جمًع�ا م�ن المالئك�ة بإیق�اع َفلَمَّ

  العذاب على ھؤالء القوم.

وع ، حیث شبھ حصول األمر ووقوع�ھ ب�المجيء المجيء استعارة للحصول والوقو 

وف�ق واشتق من المجيء جاء بمعنى حصل ووقع ؛ وذلك بقصد إف�ادة تحق�ق وقوع�ھ 

ھم من عقوب�ة اء بشدة ھول ما وقع علیوفي ھذا إیحر هللا تعالى وتكلیفھ لمالئكتھ ، أم

دید لسیدنا وعذاب استحقوه بأفعالھم المنافیة للفطرة البشریة ، وبتكذیبھم وعنادھم الش

  لوط ـ علیھ السالم ـ.

ل، ویقال جاء في األعیان وقد أشار الراغب إلى أن :"المجيء یقال اعتباراً بالحصو 

     )١(ولما یكون مجیئھ بذاتھ وبأمره، ولمن قصد مكاناً أو عمالً، أو زماناً...". والمعاني

  ن :على أمری )٢(فالتعبیر عن الوقوع بالمجيء فیھ إشارة وداللة موحیة 

أم�ر م�رتبط بوقت�ھ ال�ذى ق�دره الح�ق ع�ز وج�ل، وال�ذى ال  ــ أن حص�ول أي أحدھما

التغییر، فإذا حضر ذلك الوقت حضر معھ األمر  یقبل التقدم، أو التأخر، أو التبدل أو

َوإِْن ِم��ْن َش��ْيٍء إِال ِعْن��َدَنا المق�در حصول��ـھ فی��ھ، وھ��ذا م��ا یش��یر إلی�ھ قول��ـھ س��بحانھ:

لُُھ إِال بَِقَدٍر َمْعلُومٍ َخَزائُِنُھ َوَما نُ    .)٢١(الحجر:َنزِّ

وذل�ك ویترقب�ھ بش�وق ولھف�ة، ل�وط ـ علی�ھ اس�الم ـ  ینتظ�ره كان أن المجيء :واآلخر

ًة أَْو :  على لسانھیفضحوه مع ضیفھ ، كما قال تعالى  حتى ال َقالَ لَْو أَنَّ لِي بُِكْم قُوَّ

َ ،فِي َف�َال َتْفَض�ُحونِ الَ إِنَّ َھ�ُؤَالِء َض�یْ َق� ـ�ـ  )٨٠ھ�ود:( آَِوي إِلَى ُرْكٍن َشِدیدٍ  قُوا هللاَّ َواتَّ

   موجودان. ماالشوق ومقتضاھالترقب وفدافع  ، ٦٨،٦٩الحجر:(َوَال ُتْخُزونِ 

  وقیل: المراد باألمر العذاب ، على تقدیر مضاف ؛أي: ولما جاء وقت عذابنا. 

                                                           

اني/ كت��اب الج��یم/ م��ادة ینظ��ر: المف��ردات ف��ي غری��ب الق��رآن للراغ��ب األص��فھ (١)

  (جاء).

، وحاشیة الشھاب الخفاجى ١٥٣ص  ٣٢ج  ١٦ینظر ذلك في: التفسیر الكبیر م (٢)

  .٨/٤٠٦على البیضاوى 



   
  
 

 
} ٩٠٥    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

ل ھذه اآلیة جاء قولھ تعالى ـ بالقول األول في معنى األمر ؛ فق وسیاق الكالم یرجح 

ا أُْرِسْلَنا إِلَى َق�ْوٍم ُمْج�ِرِمینَ  على لسان المالئكة ـ:  ف�دلَّ عل�ى أنھ�م  )٥٨الحج�ر(َقالُوا إِنَّ

كانوا مأمورین من عند هللا تعالى بالذھاب إلى قوم لوط المجرمین وبإیص�ال الع�ذاب 

  إلیھم.

ھذا الجعل ھو العذاب،فدلت ھذه اآلیة عل�ى   لََھاَجَعْلَنا َعالَِیَھا َسافِ  وقولھ سبحانھ:  

أن ھ���ذا األم���ر ش���رط والع���ذاب ج���زاء، والع���ذاب غی���ر الج���زاء، فھ���ذا األم���ر غی���ر 

  ).١العذاب(

كما أن التأویل الثاني یحتاج إلى تقدیر مضاف محذوف ، أي فلما جاء وق�ت ع�ذابنا  

  ، وما ال یحتاج إلى تقدیر أولى.

ًم�ا لش�أنھ ، وبیاًن�ا لخط�ره وھول�ھ عل�ى م�ن وق�ع یة تعظوإضافة األم�ر ل�ـ(نا) العظم� 

عل���یھم الع���ذاب ، وإش���ارة إل���ى أن العظ���یم س���بحانھ ھ���و الفاع���ل والم���دبر واآلم���ر ، 

  والمالئكة ینفذون أمره وفق إرادتھ ومشیئتھ سبحانھ.

وقد عبر البیان القرآني عن العذاب الواقع عل�ى ق�وم ل�وط ف�ي ھ�ذا الس�یاق بجملت�ین  

  ین:فعلیتین كاشفت

وھ�و تص�ویر لمش�ھد معج�ز عجی�ب   َجَعْلَن�ا َعالَِیَھ�ا َس�اِفلََھا ـ قولھ تعالى:  األولى 

(حیث قُلبت مدائنھم علیھم وھم فیھا وصار عالیھا سافلھامفزع ، 
٢

(.  

ل الم��دمر  للق��رى بم��ن فیھ��ا وم��ا فیھ��ا، والتعبی��ر بالفعل"جعلن��ا" تجس��ید للحظ��ة التح��وُّ

المطبق المستأصل. وإسناده لضمیر العظم�ة لكون�ھ وإبراز لطریقة اإلھالك المخزي 

الفع�ل إل�ى ، م�ن ب�اب إس�ناد یباشرون الفعل وفق أم�ره وإرادت�ھ اآلمر بھ ، والمالئكة

الُمسبِّب موجد األس�باب وخالقھ�ا س�بحانھ ، فاإلس�ناد إلی�ھ مج�از عقل�ي باعتب�ار اللغ�ة 

                                                           

 .١٨/٣٨) ینظر: التفسیر الكبیر للرازي ١

) ُروي أن جبریل ـ علیھ السالم ـ أدخل جناحھ الواحد تحت مدائن ق�وم ل�وط وقلعھ�ا وص�عد بھ�ا  ٢

ى سمع أھل السماء نھیق الحمیر ونباح الك�الب وص�یاح الدیك�ة ، ول�م تنكف�ئ لھ�م إلى السماء حت

ة ، ولم ینكب لھم إناء ، ثم قلبھا دفعة واحدة وض�ربھا عل�ى األرض. ( ینظ�ر: تفس�یر الفخ�ر  َجرَّ

 م ).١٩٨١ھـ ١٤٠١دار الفكر. الطبعة األولى  ١٨/٣٩الرازي



   
  
 

 
} ٩٠٦    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

ونھ آم�ًرا، فالمقص�ود: وإن كان ھو الفاعل الحقیقي جلَّ شأنھ ، وكونھ مسبًبا شامل لك

  ).١(مر وتھویلھ ؛ ألن ما یتواله العظیم من  األمور فھو عظیمتعظیم ذلك األ

وبین (عالیھا) و(سافلھا) طب�اق یب�رز األم�ر الجل�ل ، والفع�ل المعج�ز ،ویؤك�د ھ�ول  

  المشھد وفظاعتھ في تبدیل الحال وسوء المآل للظالمین المعاندین.

  ا) یعود على القرى كما یفھم من سیاق الكالم.والضمیر في ((عالیھا) و(سافلھ 

) التعبیر القرآني بذكر جعل العالي سافال ، مع إفھام جعل السافل عالی�ا ٢وقد اكتفى( 

  ؛ لما بینھما من التالزم واالرتباط في الواقع.

والمعنى: أن القرى انقلبت علیھم انق�الب خس�ف حت�ى ص�ار ع�الي البی�وت س�افال ،  

ك بسبب انقالب األرض بھم. وإنما اقتصر على ذك�ر جع�ل الع�الي وسافلھا عالیا وذل

) ، وآك��د وأظھ��ر للھ��ول والفظاع��ة؛ مم��ا یحق��ق ٣( س��افال ؛ ألن��ھ أدخ��ل ف��ي اإلھان��ة

  مقصود اآلیات من االتعاظ واالعتبار بما حلَّ بالظالمین من عذاب مھین.

�ن  ـ قولھ تعالى: واألخرى نُض�ودٍ َوأَْمَطْرَن�ا َعلَْیَھ�ا ِحَج�اَرًة مِّ یٍل مَّ َمًة ِعْن�َد ،  ِس�جِّ ُمَس�وَّ

الِِمیَن ِبَبِعیٍد    ٨٣ـ  ٨٢ھود:  َربَِّك َوَما ِھَي ِمَن الظَّ

أي: أرسلنا على مدنھم بعد قلبھا من أجلھم حجارة من طین مستحجرة قویة ش�دیدة   

  )٤، قد  أعدت في السماء لذلك ، ویتبع بعضھا بعًضا في نزولھا علیھم.(

و العطف الجمع ب�ین جھت�ي الع�ذاب الواق�ع عل�یھم، وذل�ك تأكی�دا لش�دة وقد أفادت وا 

ف والقل�ب ، م. فقد أخذوا من تحت أرجلھ�م بالخس�ھولھ وقوة أخذه ، وعمق إھانتھ لھ

   ومن فوقھم بالحجارة المعدة لھم والمتتابعة في نزولھا علیھم.

                                                           

  دار صادر ـ بیروت. ١٢٤ـ  ٥/١٢٣) ینظر: حاشیة الشھاب على البیضاوي  ١

) االكتفاء ھو: أن یقتضي المقام ذكر شیئین بینھما تالزم وارتباط ، فیكتف�ي بأح�دھما ع�ن اآلخ�ر  ٢

تحقی���ق/ محم���د أب���و الفض���ل إب���راھیم.  ٣/١١٨لنكت���ة. (البرھ���ان ف���ي عل���وم الق���رآن للزركش���ي 

 ).ط:المكتبة العصریة ـ بیروت

 .١٢/١٣٤) ینظر: تفسیر التحریر والتنویر ٣

 .٩/٣٤٦، ونظم الدررللبقاعي ٢/٢١٣) ینظر: تفسیر ابن كثیر ٤



   
  
 

 
} ٩٠٧    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

أن المرَس�ل ، وإسناد فعل (أمطر) لضمیر العظمة ؛ إلفادة التعظیم والتھوی�ل م�ن ش� 
ھ بح��رف الجر(عل��ى) لتض��منھ معن��ى (أرس��لنا) ، أي: أرس��لنا وأنزلن��ا عل��ى ت��وتعدی

   قریتھم أو مدنھم حجارة ، والمقصود من ذلك أھلھا.

والتعبیر بضمیرھا إلبراز مش�ھد الحج�ارة المرس�لة المتتابع�ة وق�د عم�ت م�دنھم فل�م  
تدمیر ال�ذي أطب�ق عل�یھم وع�مَّ ُتبِق منھم أحًدا ، وفي ھذا تأكید لمعنى االستئصال وال

  قراھم ومدنھم.

یلٍ : (أما في سورة "الحجر" فقد عبر بضمیرھم  �ن ِس�جِّ ؛  }َوأَْمَطْرَنا َعلَ�ْیِھْم ِحَج�اَرًة مِّ
  وذلك إلبراز معنى اإلصابة المباشرة لھم،وأن الحجارة 

قد أع�دت ألجلھ�م ، وھ�ذا أدخ�ل ف�ي إھ�انتھم وتبكی�تھم. وبھ�ذا تكتم�ل ص�ورة المش�ھد 
ر ، والعذاب المؤلم المھین.   الرھیب المفزع المدمِّ

فسیاق سورة "ھود" یقرر عموم العقوبة وشمول العذاب وإحاطتھ بھم ؛ ومن ثم فال  
ُھْم آَِتیِھْم َعَذاٌب َغْیُر َمْرُدوٍد ﴾ ﴿رده أو مواجھتھ ،كما قال سبحانھ:  یقدرون على     َوإِنَّ

    ٧٦ود:ــــــــــھ

جر" فقد أكد شدة العذاب وق�وة إیالم�ھ لھ�م ، كم�ا ق�ال س�بحانھ: أما سیاق سورة "الح 
، وبذا ینسجم كل بیان م�ع س�یاقھ ، ویتع�انق  ٥٠الحجر:  ﴿َوأَنَّ َعَذاِبي ُھَو اْلَعَذاُب اْألَلِیُم ﴾

  كاملة. وهللا أعلم.البیانان في السورتین في إبراز صورة مشھد العذاب 

ز التھوی�ل والتخوی�ف م�ن الع�ذاب ال�ذي ال ولما كان المقصود في سورة "ھود" إبرا 
ل البیان القرآن�ي الق�ول  یرد والذي یستأصل شأفة المعاندین ویعم كل شيء ، فقد فصَّ

َوأَْمَطْرَنا َعلَْیَھا ِحَج�اَرًة   :في الحجارة ، وذكر لھا أوصاًفا كاشفة عن المعنى المراد
نُضوٍد  یٍل مَّ ن ِسجِّ َمًة ِعْنَد َربِّكَ ، مِّ الِِمیَن ِبَبِعیٍد  ُمَسوَّ   ٨٣ـ  ٨٢ھود:  َوَما ِھَي ِمَن الظَّ

یل: حجٌر وط�یٌن مخ�تلط(   جِّ لطبیع�ة ھ�ذه الحج�ارة ف�ي أص�ل ) ، وھ�و وص�ف ١والسِّ
  تكوینھا المنبئ عن صالبتھا وشدتھا.

، ُیقال نضدت المتاع بعضھ على بعض  و(منضود): متراكم ُملقى بعضھ على بعض
  ).٢ألقیتھ فھو منضود ونضید(

                                                           

 .٢٣٤) قیل: أصلھ فارسي (ینظر: المفردات في غریب القرآن للراغب األصفھاني ص ١

 .٤٩٧) ینظر: المفردات في غریب القرآن ص ٢



   
  
 

 
} ٩٠٨    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

مة): معلَّمة بعالمات تدل على أنھا ُمعدة للعذاب ، من السیما والس�ومة وھ�ي   و(مسوَّ

). وھ�ذه األوص�اف ١إذا اختلط�ت ف�ي المرع�ي(العالم�ة ُتجع�ل لإلب�ل الس�ائمة لتتمی�ز 

  وسیماھا المیزة والمنبئة عن كونھا معدة للعذاب. كاشفة عن طبیعة الحجارة وھیئتھا 

تفخیم لشأنھا وتأكی�د لعل�و مص�درھا وطبیعتھ�ا. والتعبی�ر باالس�م ) ِعْنَد َربِّكَ  وقولھ:( 

) لإلشارة إلى كثرة إحسانھ إلیھ وأنھ إنما أمره (ص�لى هللا علی�ھ وس�لم) َربِّكَ الظاھر (

باإلنذار رحمة ألمتھ التي جعلھا خیر األم�م وس�یجعلھا أكث�ر األم�م ، وال یھلكھ�ا كم�ا 

  یف وإلیناس.). وإضافة كاف الخطاب فیھ للتشر٢(أھلكھم

معنى العلو والقھر في ھ�ذا تأكید وبالتأمل والتدبر ندرك حرص البیان القرآني على  

  السیاق ؛ حیث دلَّ علیھ بأكثر من كلمة:

. وإب�راز معن�ى العل�و )ِعْن�َد َربِّ�كَ ) ، وقول�ھ: (ىَعلَ�) ، وح�رف الج�ر (أَْمَطْرَناالفعل (

یرم��ي إل��ى تأكی��د مع��اني الش��مول والدالل��ة علی��ھ ب��أكثر م��ن لفظ��ة ف��ي ھ��ذا الس��یاق ، 

والھیمن��ة والس��یطرة وق��وة اإلص��ابة ، ویتن��اغى م��ع تركی��ز البی��ان العل��ّي عل��ى تجلی��ة 

، وب�ذا یتالق�ى   َجَعْلَن�ا َعالَِیَھ�ا َس�اِفلََھا  صورة جعل العالي س�افال ف�ي قول�ھ تع�الى:

   أعلم.الوصفان في تأكید معنى العلو المنبئ عن شمول العذاب وھولھ وشدتھ. وهللا

أما في سورة "الحجر" فقد كان التركیز على شدة وقوة وقع العذاب علیھم ، ومن ثم  

��ْیَحُة ُمْش��ِرِقینَ ج��اء فیھ��ا التعبی��ر بقول��ھ س��بحانھ:  ، وھ��ي م��ا  ٧٣الحج��ر: َفأََخ��َذْتُھُم الصَّ

) ، واكتف��ى بوص��ف الحج��ارة ٣ج��اءھم م��ن الص��وت القاص��ف عن��د طل��وع الش��مس(

یلٍ بقولھ:  ن ِسجِّ أي حجارة من طین مستحجر صلبة قویة في إصابتھا شدیدة في  مِّ

 َوأَنَّ َع�َذاِبي ُھ�َو اْلَع�َذابُ  :إیالمھا ، وھذا ینسجم مع وصف العذاب في ھذه السورة 
    ٥٠الحجر: .  اْألَلِیمُ 

كل تفصیل في اإلخبار عن ھالكھم یتناغى وینسجم مع ونخلص من ذلك إلى ، أن   

  لذي نص علیھ البیان القرآني في كل سورة.طبیعة ووصف العذاب ا

                                                           

 .٩/٣٤٦) ینظر: نظم الدرر للبقاعي  ١

 .٩/٣٤٦) ینظر : نظم الدرر للبقاعي  ٢

 .٢/٥٠٩یر) تفسیر ابن كث ٣
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? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
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  التذییل في آیة "ھود":

وقد جاء التذییل في آیة "ھود" منسجما مع سیاقھ مبرًزا لغایت�ھ ف�ي بنائ�ھ ، فالس�یاق  

ھنا یفید أن الحجارة التي أمطرت بھ�ا الم�دائن ونزل�ت علیھ�ا بغ�زارة وتت�ابع مرس�لة 

؛ وم�ن ث�م حس�ن ك�ل الحس�ن إتب�اع ذل�ك من مكان ھو في غایة العلو ، لیعظم وقعھ�ا 

الِِمیَن ِبَبِعیٍد   بقولھ عز وجل:         ، أي ھذه الحجارة على علو  َوَما ِھَي ِمَن الظَّ

ل�ئال الظل�م ف�ي أي زم�ان ؛ أح�د عری�ق ف�ي مكانھا المرسلة منھ لیست ببعی�دة ع�ن أي

١( یتوھم االحتیاج في وصولھا إلى المرمي بھا إلى زم�ن طوی�ل
ی�ھ م�ن التھدی�د ، وف )

والوعید لكل ظالم ومشرك م�ا ال یخف�ى ؛ ألن نف�ي البع�د تأكی�د لمعن�ى الق�رب. وھ�ذا 

  على تقدیر عود الضمیر (ھي) إلى الحجارة.

ویمك�ن أن یع�ود الض��میر عل�ى الق�رى أو الم��دائن ، أي وم�ا تل�ك الق��رى ببعی�دة م��ن  

ام ، فالبعد المنف�ي المشركین العرب ، فھي بمنظر منھم ویرونھا عند سفرھم إلى الش

 بعد مكاني ، وحینئذ یكون المراد من اإلخبار بذلك ھو الحث على االتعاظ واالعتبار

   .والتھدید والوعید بمآل األشرار

�الِِمیَن   وقول�ھ:   لك�ون الظل�م ھ�و متعل�ق ببعی�د ، وق�ّدم علی�ھ لالھتم�ام ب�ھ  ِم�َن الظَّ

�الِِمینَ   تعبی�ر باالس�م الظ�اھرالسبب في النقمة والعذاب الذي ح�لَّ بھ�م ،فف�ي ال   الظَّ

دون ضمیرھم تصریح بالسبب في نقمتھم التي تنتظر كل من تشبھ بھم في ظلمھ�م ، 

وأص��رَّ عل��ى الظل��م حت��ى ص��ار عریًق��ا فی��ھ ؛ كم��ا یش��عر ب��ذلك التعبی��ر بص��یغة اس��م 

  الفاعل.

یر معنى القرب لتأكید نفي البعد ، ومفاد ذلك تقر ِبَبِعیٍد   ودخول الباء على الخبر 

  یؤكد معاني التھدید والوعید والزجر ، والحث على االتعاظ واالعتبار.؛ مما 

م�ع كون�ھ خب�ًرا ع�ن ض�میر الحج�ارة  ِبَبِعی�ٍد   واصطفاء التعبی�ر بص�یغة الت�ذكیر 

وھي مؤنث لفًظا ، ومع كون (بعید) ھنا بمعنى فاعل ال بمعن�ى مفع�ول ، فالش�أن أن 

؛وذل��ك بقص��د مراع��اة الفواص��ل والمحافظ��ة علیھ��ا ،  یط��ابق موص��وفھ ف��ي تأنیث��ھ

 هوالقرآن الكریم یحرص عل�ى التنغ�یم الص�وتي عن�دما یقتض�یھ الس�یاق ، ول�ذلك ن�را

                                                           

 .٩/٣٤٧) ینظر: نظم الدرر للبقاعي ١



   
  
 

 
} ٩١٠    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

أو أفك��اًرا م��ن ن��وع مت��وھج عل��ى واقًع��ا ف��ي اآلی��ات الت��ي تص��ف أح��داًثا أو ش��عوًرا 

  )١.(اختالف الدرجة في ذلك

ًثا مروًعا تھتز لھ نفس كل ظالم وترتعد والنقمة والدمار الذي حلَّ بقو لوط یمثل حد 

  فرائصھ ؛ومن ثم كانت مراعاة الفاصلة والمحافظة علیھا مطلًبا سیاقًیا وبیانًیا.

  

  ختم آیات "الحجر" بما یؤكد مقصودھا: 

لم ُتختم آیة "الحجر" بتذییل كما ختمت آیة "ھ�ود" ، ب�ل ج�رى خ�تم اآلی�ات بتعقی�ب  

إلی�ھ أم�ر  مفادھم�ا إلھ�اٌب وح�ٌث عل�ى التفكی�ر فیم�ا آل أكد فیھ البیان القرآني حقیقتین

عل�ى ع�دم اعتب�ارھم بم�ا ح�لَّ بم�دائن ق�وم  وتبكیٌت للمشركینقوم لوط علیھ السالم ، 

  لوط التي ھي بطریق ثابت واضح ال یخفى على أحد:

  ِمیَن َھا لَِبَسِبیٍل ُمِقیمٍ ، إِنَّ ِفي َذلَِك َآلََیاٍت لِْلُمَتَوسِّ    .٧٦ـ ٧٥جر: الح َوإِنَّ

أي فیما حلَّ بتل�ك الم�دائن آی�ات ع�دة ظ�اھرة للن�اظرین بع�ین االعتب�ار ف�ي الس�مات  

الدالة والقرائن المبینة الكاشفة ،وھذه المدائن تقع بطریق ثابت واضح ال یخفى عل�ى 

أحد ، فكیف بمن یدعي أنھ أبصر الناس بالتفرس ف�ي اآلث�ار والس�مات الدال�ة ، وھ�م 

  مشركو قریش؟!

قد سلك النظم القرآني في تقریر ھاتین الحقیقتین مسلك التأكید بـ"إن" والالم ، مع و  

علمھم بمضمون الخبر في اآلیتین وعدم إنكارھم  لھ ؛ وذلك لعدم اعتب�ارھم بھ�ا م�ع 

)، ومن ثم جعلھم في عداد المنكرین لھ�ا ؛لع�دم ٢رؤیتھم لھا في كل حین یمرون بھا(

دون. وف�ي ذل�ك تھك�م الذع ، وتبكی�ت وتع�ریض العمل بمقتضى ما یبصرون ویش�اھ

  بمش��ركي مك��ة ، كم��ا ی��ومئ إل��ى ذل��ك التعبی��ر بالوص��ف بص��یغة اس��م الفاع��ل 

��ِمینَ  وإس��ناد االتع��اظ باآلی��ات إل��یھم ، وھ��و جم��ع متوس��م: وھ��و الن��اظر ف��ي   لِْلُمَتَوسِّ

، وك�انوا  السمة الدالة ـ وھي األثر الدال في الوجھ ـ والقرائن القاضیة بالخیر والشر

عون أنھم أبصر الناس بمثل ذلك.(   )٣یدَّ

                                                           

 ط. مكتبة وھبة  ٢٨٩) ینظر: خصائص التراكیب د/ محمد أبو موسى ص ١

 .١١/٧٨) ینظر: نظم الدرر للبقاعي ٢

 .١١/٧٧) نظم الدرر للبقاعي ٣



   
  
 

 
} ٩١١    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

وإذا كان التذییل في آیة "ھود" قد نص على سبب العقوبة والفاجعة التي حلت بق�وم  

لوط بقصد التھدی�د والتح�ذیر والوعی�د لك�ل ظ�الم یش�بھھم ف�ي أفع�الھم وظلمھ�م ، ف�إن 

عظ ، وتبكی�ت التعقیب بعد آیة الحجر فی�ھ إلھ�اب وح�ث لك�ل م�ن قص�د أن یعتب�ر وی�ت

وتھكم وتعریض ب�العقول المتبل�دة الت�ي ال تع�ي أو ت�درك م�ا ال یخف�ى عل�ى أح�د م�ن 

  اآلیات الدالة والسبیل الواضحة.

األغراض یفضي إلى تكامل المقاصد في البیان القرآن�ي ع�ن طری�ق وھذا تنوع في  

. التن�وع ف��ي الص��یاغة وال��نظم ، واصص��طفاء األدوات واألس��الیب المعب��رة والكاش��فة

  وهللا أعلم

  :وصف ما حلّ ب" عاد " قوم سیدنا ھود علیھ السالم

ج���اء التعبی���ر ع���ن المط���ر بص���یغة اس���م الفاع���ل "ممطرن���ا" حی���ث وقع���ت وص���ًفا  

فیما حكاه القرآن على لسان "عاد" قوم سیدنا ھ�ود علی�ھ الس�الم ، وذل�ك لـ"عارض" 

   في قولھ تعالى:

  َا َرأَْوهُ َعاِرًضا ُمْسَتْقِبَل أ ْوِدَیِتِھْم َقالُوا َھَذا َعاِرٌض ُمْمِطُرَنا َب�ْل ُھ�َو َم�ا اْس�َتْعَجْلُتْم َفلَمَّ

  ٢٤األحقاف: ِبِھ ِریٌح ِفیَھا َعَذاٌب أَلِیمٌ 

فھذه اآلیة الكریمة تصف بأسلوب بالغ ومؤثر عاقبة الش�رك واإلص�رار علی�ھ بع�دم  

ع��اد ، وتب��رز االس��تماع إلن��ذار رس��ل هللا عل��یھم الس��الم ،حی��ث تص��ور مش��ھد نھای��ة 

  الریح بوصفھا أداة عذاب ووسیلة عقاب وتدمیر ألھل الشرك.

وقد ص�یغت بأس�لوب الخب�ر المقص�ود من�ھ الت�ذكیر والتس�لیة للنب�ي (ص�لى هللا علی�ھ  

وسلم) ، والتھدید والوعید لمشركي مكة ، وفي ھذا تجسید لسعة عطاء النظم القرآني 

ل المخ�اطبین ب�ھ تص�دیًقا وإذعاًن�ا ، بتنوع المقصود من الخبر الواحد حسب تنوع حا

  أو جحوًدا وتكذیًبا.

  وھ�ي تعقی�ب عل�ى جح�ود "ع�اد" وعت�وھم ح�ین ق�الوا لنب�یھم "ھ�ود" علی�ھ الس�الم ـ  

  َاِدِقین أي . ٢٢األحقاف:   َقالُوا أَِجْئَتَنا لَِتأِْفَكَنا َعْن آَلَِھِتَنا َفأِْتَنا ِبَما َتِعُدَنا إِْن ُكْنَت ِمَن الصَّ

�ل لن�ا الع�ذاب عل�ى الش�رك. فأج�ابھم بنف�ي إن  كنت صادًقا ف�ي وعی�دك وإن�ذارك فعجِّ

ع�ز وج�ل وال یمل�ك اإلجاب�ة علمھ بذلك وأن العلم عند هللا تعالى ، وأنھ مبلغ عن هللا 

ِ   على مطلبھم ، ال�ذي إن دلَّ فإنم�ا ی�دّل عل�ى ف�رط جھلھ�م : َم�ا اْلِعْل�ُم ِعْن�َد هللاَّ َق�اَل إِنَّ



   
  
 

 
} ٩١٢    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

وھن�ا یب�دأ مش�ھد النھای�ة   ٢٣األحقاف: ْم َما أُْرِسْلُت ِبِھ َولَِكنِّي أََراُكْم َقْوًما َتْجَھلُونَ َوأَُبلُِّغكُ 

  الفارقة: 

  ا َرأَْوهُ َعاِرًضا ُمْسَتْقِبَل أَْوِدَیِتِھْم َقالُوا َھَذا َعاِرٌض ُمْمِطُرَنا َب�ْل ُھ�َو َم�ا اْس�َتْعَجْلُتْم َفلَمَّ

   أَلِیمٌ  ِبِھ ِریٌح ِفیَھا َعَذابٌ 

 وقد اشتملت ھذه اآلیة على ثالث جمل خبری�ة مترابط�ة ، تت�آزر ف�ي إب�راز مقص�ود

،وتختص كل جمل�ة منھ�ا بتص�ویر ج�زء ذكیر والتسلیة ،والتھدید والوعیداآلیة من الت

من المشھد ، وترابطھا ناش�ئ ع�ن توق�ف وج�ود الثانی�ة عل�ى وج�ود األول�ى ، وش�دة 

  ا إضراًبا عنھا ، كما سیتضح لنا:ارتباط الثالثة بالثانیة لكونھ

�ا َرأَْوهُ َعاِرًض�ا ُمْس�َتْقِبَل أَْوِدَی�ِتِھْم  ـ قول�ھ تع�الى:  الجملة األولى وھ�ي تص�ف   َفلَمَّ

  العارض وتوجھھ نحوھم ، ورؤیتھم لھ.

والفاء تفید ربط ما بعدھا بما قبلھا وتفرعھ عنھ ، كما تؤدي معنى التعقیب الس�ریع   

اوالفاصل ، الذي  ونھای�ة لعن�اد الك�افرین وجح�ودھم ،وك�أن إتی�ان الع�ذاب  وض�ع ح�ّدً

ف�ي مس�بًبا ع�ن تك�ذیبھم مبیًن�ا لعظ�یم جھلھ�م  كم�ا ك�انكان قریًبا م�ن اس�تعجالھم ب�ھ ،

أمنھم للعقوب�ة واالنتق�ام ، وف�ي ع�دم إدراكھ�م لم�ا ب�ھ ك�ان ھالكھ�م م�ع أن�ھ محس�وس 

   مشاھد.

�ا) یقتض�ي جملت�ین     :ثانیتھم�ا عن�د وج�ود أوالھم�ا ؛ فجمل�ةوج�دت  والتعبیر بـ (لمَّ

 َقالُوا َھَذا َعاِرٌض ُمْمِطُرَنا  .تحققت ووجدت عند رؤیتھم العارض  

�ا) ھ�ذه تخ�تص بالماض�ي(   ) ، وھ�ذا ینس�جم م�ع س�یاق ١وأكثر العلماء  عل�ى أن (لمَّ

الت��ذكر واس��تدعاء الح��دث واستحض��اره بقص��د التس��لیة لنبی��ھ (ص��لى هللا علی��ھ وس��لم) 

ید والوعید للمشركین من قومھ ، ویبرز دورھا في ربط أجزاء الك�الم وحبك�ھ والتھد

  وإحكام معانیھ.

تفید معنى المشاھدة بالعین ، وإسناد فعل الرؤیة لواو الجماعة والرؤیة ھنا بصریة   

العائد إلیھم إلفادة عموم الرؤیة والمشاھدة ؛ مما ینبئ عن حال الترقب والتلھف التي 

تظ��اًرا للمط�ر ال�ذي ی��روي اإلنس�ان والحی�وان والنب��ات ، ویلط�ف ج��و ك�انوا علیھ�ا ان

  الصحراء الجاف الحارق.
                                                           

 ١/٢١٩) مغني اللبیب البن ھشام  ١



   
  
 

 
} ٩١٣    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

  ولعل البیان القرآني یھدف من ذلك إلى تجلیة أمرین: 

  أحدھما ــ حال القوم في شدة احتیاجھم وتعلق نفوسھم بمطرالسماء. 

طلب العذاب ال�ذي واآلخر ــ جھلھم المفرط الذي دفعھم إلى العناد والعتو والمكابرة ب

خوفھم منھ سیدنا ھود علیھ السالم،وبین األم�رین مفارق�ة معنوی�ة ؛ ألن ح�ال ترق�ب 

س�یدنا ھ�ود نزول المطر من السماء یقتضي منھم االس�تجابة لخب�ر الس�ماء وتص�دیق 

  علیھ السالم فیما 

ج���اءھم ب���ھ. ولك���ن الجھ���ل أعم���ى بص���یرتھم فجح���دوا وعان���دوا ، والحاج���ة غش���یت 

رقبوا ما لقوا بھ حتفھم ، فكان في إھالكھم بھذه الطریقة عذاب نفس�ي أبصارھم فلم ی

مع العذاب المادي ، وفي ذلك تھكم الذع یمس شغاف القلوب ؛ لیك�ون الج�زاء وفاًق�ا 

  للعمل.

َفأِْتَنا ِبَم�ا َتِع�ُدَنا یعود إلى ما طلبوه من العذاب حین قالوا: (   َرأَْوهُ   والضمیر في 

��اِدِقینَ إِْن ُكْن��َت ِم��َن  ).والتعبیر عن��ھ بالض��میر إلفھ��ام الس��یاق إی��اه بقص��د اإلیج��از الصَّ

  وإحكام التعبیر وترابطھ ، وإلفادة التفخیم والتھویل.

حال من الضمیر قبلھ ، وذلك لبیان صورة العذاب وھیئتھ الت�ي  َعاِرًضا  وقولھ:  

ھ�ا ف�ي ناحی�ة رأوه فیھا، حیث بدا لھم في صورة الع�ارض ، وھ�و الس�حابة الت�ي ترا

لبیان نوع العذاب وصورتھ التي بدا لھ�م فیھ�ا ) وتعرض في أفقھا. وتنكیره ١السماء(

  ، والتي تنبئ عن السخریة والتھكم من عقولھم المتبلدة وقلوبھم الغافلة.

صفة للنك�رة قبلھ،واإلض�افة فی�ھ ال تكس�بھ تعریًف�ا لكون�ھ  ُمْسَتْقِبَل أَْوِدَیِتِھْم  وقولھ: 

) ، والتعبی�ر ب�ھ ٢رة ، فھي إضافة لفظیة تفید تخفیف اللفظ وال تفید تعریًفا(وصًفا لنك

إلفادة تأكید وجھتھ إلیھم ؛ لیزدادوا طمًعا في المطر، ویش�تد تعلقھ�م ب�ھ ؛ مم�ا یجع�ل 

؛ لت�ذوقھم األل�م م�ن األم�ل ، فیك�ون ع�ذابا ف�وق  وقع العذاب علیھم أشد وأكثر إیالًم�ا

اغة العبارة بھذا النظم المعجب اآلسر للعقول المؤثر العذاب، وھذا مقصد بیاني لصی

  في النفوس. وهللا أعلم

                                                           

 .١٤) كتاب المطر:ص ١

 .٢/١٢) ىینظر: مغني اللبیب البن ھشام  ٢



   
  
 

 
} ٩١٤    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

وھ�ي متعلق�ة  َق�الُوا َھ�َذا َع�اِرٌض ُمْمِطُرَن�ا  :ـ قول�ھ ـ عل�ى لس�انھم ـ الثانی�ةالجملة 

ا) علیھما.والمقص�ود م�ن  بالجملة األولى الرتباط وجودھا بوجود األولى؛ لدخول (لمَّ

ظھ�ارفرط التف�اؤل واالستبش�ار بھ�ذا الس�حاب الع�ارض ؛ لم�ا إ الخبر في ھذه الجمل�ة

  من نزول المطر. یعقبھ

لمتل���بس باألم���ل وترق���ب ن���زول ف���المطر مس���تعمل عل���ى حقیقت���ھ ف���ي اعتق���ادھم ا 

،  ؛ فظنوه ممتلًئا ماًء یغاثون بھ بعد ط�ول القح�طحیث بدا لھم عارضھ ودلیلھالمطر؛

  جملة اإلضراب التالیة. واعتقادھم كما نطقت بذلك فساد ظنھمتبین وقد 

  لفظی�ة ال تكس�ب اس�م الفاع�ل تعریف�ا؛ ألن�ھ وص�ف لنك�رة  ُمْمِطُرَن�ا واإلضافة ف�ي 

 َعاِرض   فھ�ي تفی�د التخفی�ف اللفظ�ي ، والتعبی�ر بھ�ا لتأكی�د ف�رط التف�اؤل واألم�ل

المھیمن على قل�وبھم وعق�ولھم. ولع�ل المقص�ود م�ن حكای�ة ق�ولھم ھ�ذا ھ�و والترقب 

عج��ل وال��وھم المبنی��ان عل��ى النظ��رة العجل��ى إل��ى ظ��واھر األش��یاء ، دون وس��مھم بالت

  ومآل أمرھا.التأني والتدبر في حقیقتھا 

لتوضیح الحقیقة ، ولتردھم إلى واقع األمر ال�ذي غفل�وا  الجملة الثالثةومن ثم تأتي  

وا ھ��وًدا علی��ھ الس��الم َب��ْل ُھ��َو َم��ا  :  عن��ھ م��ع أن��ھ ك��ان مطل��بھم العاج��ل ح��ین تح��دَّ

  . اْسَتْعَجْلُتْم ِبِھ ِریٌح ِفیَھا َعَذاٌب أَلِیمٌ 

   سر التعبیر باإلضراب :

فـ "بل" حرف إضراب ، وقد دخل على جملة فیكون معنى اإلضراب إما اإلبط�ال،  

  العارض ویبدده.إمطار ). وھو ھنا إضراب إبطالي یبطل ظنھم في ١أو االنتقال(

تعبی�ر یص�ف ح�ال الترق�ب والرج�اء والطم�ع  ا َق�الُوا َھ�َذا َع�اِرٌض ُمْمِطُرَن�فقولھ: 

التي كانوا علیھا حین رأوا العارض في السماء ، وفیھ إشارة إلى غفلتھم عن ذنوبھم 

الموجبة لع�ذابھم، وع�ن اس�تعجالھم الع�ذاب؛ وم�ن ث�م ج�اء ردعھ�م وتبكی�تھم بص�یغة 

ع�ن حقیق�ة اإلبطالي المبدد لآلمال المرجوة ،والموقظ من الغفلة ،والمعب�ر  اإلضراب

والظاھر أنھ حكایة       َبْل ُھَو َما اْسَتْعَجْلُتْم ِبِھ ِریٌح ِفیَھا َعَذاٌب أَلِیمٌ أمر العارض: 

  لقول ھود علیھ السالم.

                                                           

  .١/١٠٣) ینظر: مغني اللبیب البن ھشام  ١



   
  
 

 
} ٩١٥    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

والمعنى: استیقظوا من غفلتكم وأفیقوا من غّیكم وجھلك�م ،ف�إن ھ�ذا ال�ذي ترون�ھ ھ�و 

  وصلًفا واغتراًرا بقوتكم. مطلبكم الذي استعجلتم إتیانھ إلیكم تحّدًیا لنبیھ ،

د ، والتھویل والتفظیع التقریر والتأكیوصیاغة جملة اإلضراب بھذا األسلوب إلفادة  

  والتبكیت:

أما التقریر فإنھ مستفاد من التعبیر بالجملة االسمیة المصدرة بالضمیر (ھ�و) العائ�د  

عتق��ادھم رھم ،ف��التعبیر ب��ھ إلبط��ال اط��عل��ى الع��ارض ال��ذي رأوه فظن��وه غ��افلین مم

  ،وتقریر وتأكید حقیقة ھذا العارض.

وأما التھویل والتفظیع فقد أفاده التعبیر باسم الموصول وصلتھ ، والواقع خب�را ع�ن  

المبتدأ (ھو) ، فھو بیان مجمل لحقیقة ما رأوه یبعث ف�ي نف�س الس�امع تش�وقا وترقب�ا 

مجمل تذكیرا وتبكیت�ا لمعرفتھ تفصیال بعد اإلبانة عنھ إجماال ، فقد حمل ھذا البیان ال

  ا إِْن ُكْن���َت ِم���َن َفأِْتَن���ا ِبَم���ا َتِع���ُدنَ   ذكیرا بم���وقفھم ومطل���بھم م���ن نب���یھمت���  وتش���ویقا: 

�اِدِقین ، وتبكیت�ا لھ�م عل�ى غفل�تھم وجھلھ�م ، وتش�ویقا إل�ى معرف�ة كن�ھ الع�ذاب  الصَّ

ی�ٌح) وحقیقتھ تفصیال بعد معرفت�ھ بطری�ق اإلبھ�ام واإلجم�ال. وم�ن ث�م ج�اء قول�ھ: (رِ 

إلف�ادة البی�ان والتفص�یل والتوض�یح ،  ) بدال من "ما" أو م�ن "ھ�و" ؛١(أي: ھي ریح

كما جاء بص�یغة النك�رة لتأكی�د معن�ى التھوی�ل والتفظی�ع ، ولبی�ان ن�وع الع�ذاب وأداة 

   .والتدمیر اإلھالك

 صفة لـ (ریح) ؛لوقوعھا بعد النكرة ، وھي تصور شدة  ِفیَھا َعَذاٌب أَلِیمٌ  وجملة:   

لتعبیربـ"في" الظرفیة التي تفید ا ؛ وذلك لما فیھا من: ـ إیالم العذاب وھولھ وفظاعتھ

  شدة تلبس العذاب األلیم بھذه الریح ـ وتنكیر "عذاب" بقصد التھویل والتفظیع. 

م�رت ب�ھ ، ع�دا  لك�ل م�ا ووصفھ بـ"ألیم" فعیل بمعنى فاعل،أي م�ؤلِم ش�دید اإلی�الم ـ

   آمن معھ.  "ھود" ـ علیھ السالم ـ ومن

ُر ُكلَّ َشْيءٍ  وجملة   ش�أنھا فیم�ا فعلت�ھ بھ�م ، أي: لبی�ان ؛  صفة ثانیة لـ"ریح"  ُتَدمِّ

إھالًكا عظیًما شدیدا سریعا بغتة عن طری�ق الھج�وم ، ھ�ذا كلَّ شيء أتت علیھ تھلك 

  العجیب في إھالك وتخریب كل شيء من اإلنسان والحیوان والدیار.  شأنھا

                                                           

ھ��ـ ١٤١٣. دار الكت�ب العلمی��ة. بی��روت. طبع�ة أول��ى ٨/٦٤) تفس�یر البح��ر المح�یط ألب��ي حی��ان  ١

 م.١٩٩٣



   
  
 

 
} ٩١٦    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

الجملتان استئنافا ، وھذا ما ارتض�اه "البق�اعي" ـ رحم�ھ هللا ـ ح�ین أن تكون ویمكن  

كونھم�ا أن یوضح السبب ف�ي ، دون أن )١قال: " وھو أعذب وأھزَّ للنفس وأعجب"(

وحمل الجملت�ین عل�ى الوص�فیة أق�رب إل�ى   استئنافا أعجب ، وأھّز للنفس وأعجب. 

   وهللا أعلم. ".والتفظیع المستفاد من تنكیر "ریحتأكید معنى التھویل 

رُ  والتعبی��ر بص��یغة المض��ارع    لحكای��ة الح��دث واستحض��ار المش��ھد المف��زع  ُت��َدمِّ

  الرھیب ؛ لیتحقق المقصود في التذكیر واالعتبار.

عم���وم الت���دمیر ؛ إلف���ادة   ُك���لَّ َش���ْيءٍ    والتعبی���ر ب "ك���ل" وإض���افتھا ل���ـ"شيء":

ر المفھ�وم م�ن ینصرف إلى واستغراق اإلھالك ، وھو استغراق عرفي  عم�وم الم�دمَّ

 )،٢ع�ام مخص�وص( سیاق الكالم ، والمعنى: ك�ّل ش�يء م�ن نفوس�ھم وأم�والھم، فھ�و

�����ًرا أو ع�����ام باعتب�����ار لف�����ظ "ك�����ل" الموض�����وع الس�����تغراق أف�����راد م�����ا بع�����ده  منكَّ

فا(مع   ومخصوص باعتبار المقصود بلفظ "شيء" كما ُیفھم من سیاق الكالم.)،٣رَّ

َھ�ا وقولھ:   رُ  ح�ال م�ن الض�میر ف�ي  ِب�أَْمِر َربِّ ، وفائ�دة ھ�ذه الح�ال تقری�ب  ُت�َدمِّ

بسبب أمر ربھا؛ أي تسخیره األشیاء لھا كیفیة تدمیرھا كلَّ شيء ، أي تدمیًرا عجیبا 

) ، فھ�و ٥). ویمكن أن یكون التعبیر ب�ھ ألج�ل االحت�راس أو التكمی�ل(٤فالباء للسببیة(

ألن��ھ ربم��ا ظ��ن ظ��اٌن أنھ��ا م��ؤثرة  ؛ یفی��د أن ال��ریح فعل��ت بھ��م م��ا فعل��ت ب��أمر ربھ��ا

) فج��اء القی��د لتبدی��د ھ��ذا الظ��ن وإزالت��ھ ، وتقری��ر أنھ��ا م��ن جن��ود هللا تع��الى ٦بنفس��ھا(

وفی�ھ م�ن الدالل�ة عل�ى  تتحرك بإذنھ ، وت�أتمر ب�أمره ش�أنھا ش�أن ك�ل م�ا ف�ي الك�ون.

عظمة شأنھ وعظیم قدره ما ال یخفى ، كما ینبئ بذلك ذكر األم�ر وال�رب واإلض�افة 

  ى ضمیر الریح ، فكل ما في الكون منوط بأمر بارئھ سبحانھ.إل

                                                           

 .١٨/١٦٩) نظم الدرر  ١

 .٨/٦٤. وتفسیر البحر المحیط ألبي حیان٨/٣٥) ینظر: حاشیة الشھاب على البیضاوي ٢

 .١/١٦٤شام ) ینظر: مغني اللبیب البن ھ ٣

 .٢٦/٥٠) ینظر: التحریر والتنویر  ٤

اإلیض�اح للخطی�ب  ) االحتراس : ھو أن یؤتى بھ ف�ي ك�الم ی�وھم خ�الف المقص�ود بم�ا یدفع�ھ.( ٥

 م).١٩٨٥ھـ ١٤٠٥ط: دار الكتب العلمیة ـ بیروت. الطبعة األولى  ٢٠٣القزویني ص

 .١٨/١٦٩) ینظر: نظم الدرر للبقاعي  ٦



   
  
 

 
} ٩١٧    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

مس��ببة عم��ا قبلھ��ا م��ن عم��وم الت��دمیر   َفأَْص��َبُحوا َال ُی��َرى إِالَّ َمَس��اِكُنُھم وجمل��ة 

فس�بب ع�ن  واإلھالك والتعذیب ، وكأن التقدیر: جاءتھم فدمرتھم فلم ُتبِق منھم أح�دا.

ر  َفأَْصَبُحوا َال ُیَرى إِالَّ َمَساِكُنُھمذلك زیادة في التھویل والتفظیع قولھ :  وھو مصدَّ

أنھا لم ُتبِق منھم أحدا، وأنھم قد ھلك�وا  ، ومفاد ھذه الجملة تأكیدبفاء الربط والتسبیب

إال مساكنھم التي كانوا یسكنونھا ، فھي كنایة عن جمیعا ، فال ُیرى في بالدھم شيء 

واقعة مفعوال ثانیا للفع�ل "أص�بح" ع�ن وقد عبرت جملة القصر ال عموم الھالك لھم.

      من قصر الصفة على الموصوف. ه المعاني وأكدت المقصود منھا،وھيكل ھذ

ال ؛ ف�إنھم دّم�روا أیاًم�ا ل�یس الم�راد أن ت�دمیرھم ك�ان ل�ی، فوأصبح ھن�ا بمعن�ى ص�ار

 فبعض�ھم ھل�ك ف�ي الص�باح وبعض�ھم ھل�ك ف�ي المس�اء ، ق�ال ع�ز وج�ل: ولیالي ، 

َرَھا  ُھْم أَْعَج�اُز َسخَّ اٍم ُحُسوًما َفَتَرى اْلَقْوَم ِفیَھا َص�ْرَعى َك�أَنَّ َعلَْیِھْم َسْبَع لََیاٍل َوَثَماِنَیَة أَیَّ

ح البیان القرآني ف�ي ھ�ذه اآلی�ة بم�ا ط�واه وأض�مره ف�ي  ٧الحاقة: َنْخٍل َخاِوَیٍة  فقد صرَّ

ف وص�ف وتقری�ب آیة األحقاف ؛ لیتناسب كل بیان مع سیاقھ ، فسیاق سورة األحق�ا

فھ�و تفص�یل للكیفی�ة وتبی�ین لكیفیة تدمیر الریح لكل شيء ، أم�ا س�یاق س�ورة الحاق�ة 

  لفعل الریح المسخرة بأمر من ربھا فیھم.

َك�َذلَِك  وقد جاء ختم اآلیات بھذه الجملة المعبرة بإحكام بالغ م�ؤثر ع�ن المقص�ود   

نج�زي الق�وم المج�رمین. وف�ي تركی�ب  ج�زاء ع�ادأي: مثل  َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجِرِمینَ 

  الجملة بھذا النسق دقائق وأسرار بیانیة یمكن إجمالھا فیما یأتي:

ـ�� ك��اف التش��بیھ الت��ي ت��ربط الماض��ي بالحاض��ر ، والج��زاء ال��ذي ن��زل عل��ى "ع��اد" ١

  فدمرھم وأھلكھم بالجزاء الذي ینتظر المجرمین المتمادین في غیھم وطغیانھم.

بـ"عاد" ، وال�ذي مما حل والتفظیع المفید للتھویل بالم البعد  المقترنـ اسم اإلشارة ٢

  واندھشت األلباب.،یجسد ھذا الھول الذي طارت منھ األفئدة

ـ الفعل المضارع المقترن بنون العظمة (نج�زي) والمنب�ئ ع�ن استحض�ار المش�ھد ٣

  وتجدده عند تحقق سببھ.

فر والغ�ي واإلج�رام ، كم�ا ـ النص على السبب في الجزاء العراقة والتمادي في الك٤

، وف�ي  اْلَقْوَم اْلُمْجِرِمینَ ینبئ عن ذلك التعبیر بصیغة اسم الفاعل الواقع نعتا للقوم 

عریض بالتھدید والوعید لكفار مكة ، وتخویف تحذیر لكل الطغاة المتمادین ف�ي ھذا ت

  كفرھم وغیھم.



   
  
 

 
} ٩١٨    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

، وتأكی��دا لھ��ول  ـ�� ھ��ذه الجمل��ة تحم��ل ف��ي مض��مونھا تھدی��دا وإن��ذارا لمش��ركي مك��ة٥

�اُھْم ِفیَم�ا إِْن  المشھد قبلھا وفظاعتھ ، وتوطئة لما بع�دھا م�ن قول�ھ تع�الى:  نَّ َولََق�ْد َمكَّ

اُكْم ِفیھِ  نَّ ، وفي ھ�ذا تجس�ید لت�رابط مع�اني ال�ذكر الحك�یم ، وإحك�ام  ٢٦األحقاف: .....َمكَّ

  نظمھ وتناغم تراكیبھ.

           



   
  
 

 
} ٩١٩    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

 ا :ما ا      ا  

إذا ك��ان التعبی��ر ب��المطر ف��ي اآلی��ات الس��ابقة ق��د ورد ف��ي س��یاق الت��ذكیر بمص��یر  

المعاندین والمكذبین لرسل هللا تعالى بقصد الحث عل�ى االعتب�ار واالتع�اظ ، وبقص�د 

التع��ریض بالتھدی��د لمش��ركي مك��ة ، ف��إن الس��یاق ھن��ا ت��ذكیر بمك��ر ق��ریش وجحودھ��ا 

التعبی��ر ب��المطر ف��ي ھ��ذا الس��یاق ف��ي ج��اء . وق��د لمش��ركي مك��ة بس��وء العاقب��ةوتھدی��د 

  موضعین:

َوإِْذ َق�الُوا اللَُّھ�مَّ إِْن َك�اَن َھ�َذا ُھ�َو اْلَح�قَّ ِم�ْن ِعْن�ِدَك َف�أَْمِطْر  ـ قول�ھ تع�الى: أح�دھما 

َماِء أَِو اْئتَِنا بَِعَذاٍب أَلِیمٍ    ٣٢األنفال:  َعلَْیَنا ِحَجاَرًة ِمَن السَّ

فالسیاق ھنا تذكیر لنبیھ (صلى هللا علیھ وسلم) بمكر قریش بھ وص�لفھا وجحودھ�ا   

  بما جاء بھ ، وذلك حین كان بمكة قبل الھجرة.

وق��د نزل��ت س��ورة األنف��ال تعقیب��ا عل��ى نص��ر هللا تع��الى لنبی��ھ وللم��ؤمنین ی��وم ب��در ؛  

ل هللا ح�ال الم�ؤمنین لتربط بین قیم اإلیمان ومقتضیاتھ وبین النصر، ولتبیِّن كیف ب�دَّ 

م��ن القل��ة والض��عف ح��ین ك��انوا بمك��ة إل��ى الق��وة والنص��ر ح��ین ص��اروا ف��ي المدین��ة 

  وأصبحوا قوة ال ُیستھان بھا في الجزیرة العربیة.

  فالغرض من استدعاء ھذه المشاھد التذكیر واالمتنان. 

   ...ِمْن ِعْنِدكَ  قَّ َوإِْذ َقالُوا اللَُّھمَّ إِْن َكاَن َھَذا ُھَو اْلحَ فقولھ تعالى:  

  َوإِْذ َیْمُك���ُر بِ����َك الَّ����ِذیَن َكَف����ُروا لُِیْثبُِت����وَك أَوْ  عط���ف ب����الواو عل����ى قول����ھ س����بحانھ:

، من عط�ف موق�ف عل�ى موق�ف أو قص�ة عل�ى قص�ة بقص�د   ٣٠األنفال:   ...َیْقُتلُوكَ  

الت��ذكیر بمش��اھد ق��د مض��ت اقتض��ى الح��ال اس��تدعاءھا لتبی��ان المفارق��ة ب��ین الماض��ي 

  الحاضر.و

والموقف األول نوع من المك�ر وإخف�اء المكی�دة بالت�آمر عل�ى قت�ل النب�ي (ص�لى هللا  

علیھ وسلم) ؛ ومن ثم قدمھ ألھمیتھ وخطورتھ ، أما الموقف الثاني فھ�و أس�لوب م�ن 

ند هللا تعالى ، وقد مّھد ل�ھ الجحود بلیغ یفضي إلى نفي كون القرآن الكریم حقا من ع

ا ُتْتلَى َعلَْیِھْم آََیاُتَنا َقالُوا َقْد َسِمْعَنا لَْو َنَشاُء لَقُْلَنا ِمْثلَ َھَذا إِْن َھَذا َوإِذَ  بقولھ تعالى: 

لِیَن  ، وھو یحكي إنكارھم للقرآن ومح�اولتھم التھ�وین م�ن   ٣١األنف�ال: إِالَّ أََساِطیُر اْألَوَّ



   
  
 

 
} ٩٢٠    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

ت وطأة العجز شأنھ والحط من قدره ، كما یجسد تلك النفاجة والصلف منھم وھم تح

  عن مجاراتھ في باب البیان.

لِ�ینَ  فقولھم:   ن�وع م�ن الص�لف   لَْو َنَشاُء لَقُْلَن�ا ِمْث�لَ َھ�َذا إِْن َھ�َذا إِالَّ أََس�اِطیُر اْألَوَّ

والغ��رور الزائ��ف المنب��ئ ع��ن التخ��بط والھ��ذیان ، ف��إنھم ل��م یتوان��وا ف��ي مش��یئتھم ل��و 

انوا مستطیعین أن یشاءوا غلبة من تحداھم ساعدتھم االستطاعة، وإال فما منعھم إن ك

وقرعھم بالعجز حتى یفوزوا بالق�دح المعلَّ�ى دون�ھ ، م�ع ف�رط أنف�تھم واس�تنكافھم أن 

  )١یغلبوا في باب البیان خاصة؟! (

وقیل: قائل ذلك النضر بن الحارث ، حین سمع قصص القرآن فقال: لو شئت لقل�ت  

لوكھم فزعم أن ھذا مثل ذاك ، وانھ من ؛ حیث سمع في بالد فارس أخبار م مثل ھذا

  )٢جملة تلك األساطیر.(

 ... َوإِْذ َقالُوا اللَُّھمَّ إِْن َكاَن َھَذا ُھَو اْلَحقَّ ِم�ْن ِعْن�ِدكَ قولھ تعالى: وعلى ھذا یكون 

أََس�اِطیُر  َق�الُوا َق�ْد َس�ِمْعَنا لَ�ْو َنَش�اُء لَقُْلَن�ا ِمْث�لَ َھ�َذا إِْن َھ�َذا إِالَّ  معطوفا على قول�ھ: 

لِینَ  َوإَِذا ُتْتلَى َعلَْیِھْم  على أساس أن القائل واحد فیھما ، ویكون قولھ تعالى:    اْألَوَّ

لِ�یَن   ااس�تئناف آََیاُتَنا َقالُوا َقْد َسِمْعَنا لَْو َنَشاُء لَقُْلَنا ِمْث�لَ َھ�َذا إِْن َھ�َذا إِالَّ أََس�اِطیُر اْألَوَّ

، بعد مك�رھم برس�ول هللا (ص�لى هللا علی�ھ  وجحودھم لھللحدیث عن مكرھم بالقرآن 

وسلم). وإسناد فعل القول في الموضعین لضمیر جماعة المشركین ؛ ألنھم ارتض�وه 

غ إسناد فعل القول إلیھم جمیعا م�ع  وأقروه وأذاعوه بین الناس ، فاجتماعھم علیھ سوَّ

وذل�ك  ؛ ض إل�ى الك�لب�اب المج�از العقل�ي بإس�ناد م�ا لل�بع أن القائل واحد ، وھو من

بقصد إبراز تمالؤھم علیھ واجتماع كیدھم ومكرھم على جحود الق�رآن كم�ا اجتمع�وا 

  على الكید لرسول هللا (صلى هللا علیھ وسلم).

ولعل التعبی�ر بص�یغة الجم�ع یق�ّوي الق�ول األول ف�ي عط�ف المش�ھد عل�ى المش�ھد ،  

  وهللا أعلم. ا.وفي القول ثانی والجامع بینھما المكر في الفعل أوال ،

أي: واذكر حین ق�الوا  ... َوإِْذ َقالُوا اللَُّھمَّ إِْن َكاَن َھَذا ُھَو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدكَ فقولھ:  

؛ حی�ث عب�روا ع�ن الخب�ر  )٣ھذا القول ال�ذي ی�نم ع�ن " أس�لوب م�ن الجح�ود بلی�غ"(
                                                           

 .٢/١٥٥مخشري) ینظر: الكشاف للز ١

 ٢/١٥٥) ینظر: الكشاف ٢

  .٢/١٥٥) الكشاف٣



   
  
 

 
} ٩٢١    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

ى تعل�ق بصیغة الدعاء ، وبنوا صیغة الدعاء على أسلوب الشرط والج�زاء الق�ائم عل�

حصول الجواب بحصول شرطھ ، ومرادھم بذلك نفي كون القرآن حق�ا م�ن عن�د هللا 

بأبلغ أسلوب. والمعنى: إن ك�ان الق�رآن ھ�و الح�ق فعاقبن�ا عل�ى إنك�اره بالس�جیل كم�ا 

  فعلت بأصحاب الفیل، أو بعذاب آخر.

  الدعاء على النفس إلثبات ما یقول الداعي أو یعتقده:

اء على أنفسھم لتأكید ما یعتقدون ، والجزم بما یقولون ف�ي ھم یقسمون بطریقة الدع 

  القرآن من أنھ لیس بحق.

والدعاء على النفس مذھب من القول عن�د الع�رب ی�أتون ب�ھ ف�ي كالمھ�م إلثب�ات م�ا  

  یعتقدون وتأكید ما یقولون ، یقول النابغة:

�بھما�������
َ

ت�ت
ُ
ٍ��أ �من�سّ�ِ

ُ
 ��������قلت

ً
  �)١(يدي�فال�رفعت�سوطي�إ��َّ �اإذ

فقولھ: " فال رفعت سوطي إليَّ یدي" خبر قصد بھ الدعاء على نفسھ بالھالك إن أتى 

بشيء یكرھھ المخاطب "النعمان". ومقصوده الجزم بنفي إتیانھ أي ش�يء یكرھ�ھ أو 

  .    یغضبھ

 ، وأس��لوب بلی��غ ف��ي ت��دعیم م��ا یعتق��ده الم��تكلم ، وھ��ذه طریق��ة بالغ��ة ف��ي االحتج��اج 

  وصحة ما یقولھ.

وجریان كالمھم مجري القسم مع جزمھم بأن القرآن لیس بحق یصرف الشرط عن  

ظاھره المفید للتردد ؛ لیكون التعبی�ر ب�ھ كنای�ة ع�ن الیق�ین بم�ا یعتق�دون والج�زم بم�ا 

  .یقولون في القرآن ، وھذا من فرط جھلھم وعنادھم ومكرھم

ا م�ن عن�د هللا ، وقد أرادوا أن یظھروا لقومھم صحة ج�زمھم بنف�ي ك�ون الق�رآن حق� 

فأعلنوا الدعاء على أنفسھم بأن یصیبھم عذاب عاجل إن كان القرآن حقا من عند هللا 

  )٢؛ لیستدلوا بعدم نزول العذاب على أن القرآن لیس من عند هللا.(

                                                           

.تحقیق/محم���د أب���و الفض���ل إب���راھیم . الطبع���ة الثانی���ة . دار  ٢٥) دی���وان النابغ���ة ال���ذبیاني ص ١

 المعارف ـالقاھرة

 .٩/٣٣٢) ینظر: التحریر والتنویر  ٢



   
  
 

 
} ٩٢٢    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

واصطفاء التعبیر بـ"إن" الشرطیة یؤكد اعتقادھم فیھ، ویبرز مرادھم في نفي كون�ھ  

الیقین بوقوع الشرط. وك�ذا التعبی�ر باس�م اإلش�ارة (ھ�ذا) حقا ؛ ألن األصل فیھا عدم 

إِْن َھ��َذا إِالَّ أََس��اِطیُر ، والمؤك��د لق��ولھم: (المنب��ئ ع��ن تج��اھلھم ل��ھ وتقل��یلھم م��ن ش��أنھ 

لِینَ    ).اْألَوَّ

وق��د حك��ى الق��رآن عل��ى لس��انھم التعبی��ر باس��م اإلش��ارة (ھ��ذا) ث��الث م��رات ف��ي ھ��ذا  

م في جحود الق�رآن بالتش�كیك فی�ھ والتقلی�ل م�ن السیاق ؛ وذلك بقصد إبراز مقصودھ

ش��أنھ ، وھ��ذا أس��لوب ك��ل م��اكر جاح��د للح��ق ع��اجز ع��ن مواجھت��ھ ص��راحة ؛ فیلج��أ 

  للتشكیك فیھ ، والتقلیل من شأنھ للنیل منھ. 

والتعبیر بضمیر الفصل (ھو) یقتضي تقوي الخبر، أي إن كان ھذا حق�ا م�ن عن�دك  

م الجنس (الحق) فیفید الحصر ، وبذا یجتم�ع بال شك أو ریب. أما تعریف المسند بال

في التركیب تقوی�ة وحص�ر للخب�ر وھ�ذا یعن�ي أنھ�م ینف�ون حقیت�ھ كم�ا ینف�ون حص�ر 

ندرك أنھم في األصل جاحدون منكرون لك�ون الق�رآن  وعند التأمل      الحقیة فیھ. 

وإن حقا ، ومن ثم فال داعي لھم إلى نف�ي ق�وة حقیت�ھ وال نف�ي انحص�ار الحقی�ة فی�ھ، 

كان ذلك الزما لكونھ حقا ؛ ألنھ إذا كان حق�ا ك�ان م�ا ھ�م علی�ھ ب�اطال فص�ّح اعتب�ار 

انحصار الحقیة فیھ انحصارا إضافیا ، إال أنھ ال داع�ي إلی�ھ ل�وال أنھ�م أرادوا حكای�ة 

إِْن َك��اَن َھ�َذا ُھ�َو اْلَح�قَّ ِم��ْن الك�الم ال�ذي یبطلون�ھ ، فج��رى تعبی�رھم بھ�ذا التركی�ب 

إِنَّ َھ�َذا  ، كقول�ھ تع�الى:) ١(لقرآن منوھا بص�دقھقصد محاكاة ما جاء في اب  ِعْنِدكَ 

   . وذلك على سبیل التھكم. ٦٢آل عمران: لَُھَو اْلَقَصُص اْلَحقُّ 

حال من الحق ، أي من�زال م�ن عن�دك، ففی�ھ تأكی�د لطع�نھم ف�ي  ِمْن ِعْنِدكَ  وقولھ: 

م�ن جھ�ة كون�ھ حق�ا ، وم�ن جھ�ة  القرآن ؛ ألنھ یعني أنھم یطعن�ون فی�ھ م�ن جھت�ین:

  كونھ منزال من عند هللا.

َماِء   وقولھ:  جواب الشرط ، وقد اقترن بالفاء إلفادة  َفأَْمِطْر َعلَْیَنا ِحَجاَرًة ِمَن السَّ

شدة الترابط والتالزم بین الشرط وجزائھ ، وھذا طلب إلرسال العذاب علیھم وإنزال 

  الحجارة من السماء.

ر) من أمطر إمطارا ، وقد كثر اإلمطار في معنى الع�ذاب ف�ي البی�ان فقولھم: (فأمط 

  القرآني كما سبق بیانھ.

                                                           

  .٩/٣٣٢) ینظر: التحریر والتنویر ١



   
  
 

 
} ٩٢٣    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

مستخدمة في معنى الدعاء ، أي فأرس�ل علین�ا حج�ارة م�ن  ِطْر)وصیغة الطلب (فأمْ  

�َماءِ التقیید بقول�ھ: (السماء، والمقصود بھا: السّجیل. وھذا سر  ) ، كأن�ھ أری�د ِم�َن السَّ

علینا السّجیل،وھي الحجارة المسّومة للعذاب ، فوضع الحج�ارة م�ن أن یقال: فأمطر 

السماء موضع الّسجیل على طریق الكنایة، وھي كنای�ة ع�ن موص�وف ، كم�ا تق�ول: 

) فعبر عن الموصوف بوصفھ الممیز ١صّب علیھ مسرودة من حدید ، تقصد درعا.(

ألن الش�أن ان  ؛ لھ المعبر عن كنھھ وحقیقتھ، فھي حجارة مخلوقة لعذاب من تصیبھ

  .مطر السماء ال یكون بحجارة 

وح�رف العط�ف "أو"  َف�أَْمِطرْ   عطف على قول�ھ: أَِو اْئتَِنا بَِعَذاٍب أَلِیٍم  وقولھ:  

،وھو من عطف العام على الخاص ؛ ألن إمطار السجیل نوع من العذاب یفید التنویع

   )٢لیم.(األلیم ، أي: فعذبنا بھ أو بنوع آخر من جنس العذاب األ

ووص��ف الع��ذاب ب��األلیم زی��ادة ف��ي تأكی��د وتحقی��ق یقی��نھم ب��أن المحل��وف علی��ھ ل��یس  

ضوا أنفسھم لخط�ر عظ�یم عل�ى أن یك�ون الق�رآن حق�ا  منزال من عند هللا ؛ فلذلك عرَّ

  ومنزال من عند هللا تعالى.

وھذا وإن كان أسلوب من الجحود بلیغ ، إال أنھ ی�نم ع�ن عق�ل بلی�د ، وفك�ر عق�یم ،  

ھ�ذا ھ�و الح�ق م�ن عن�دك فاھ�دنا وعناد ذمیم ؛ فكان األولى أن یقول�وا اللھ�م إن ك�ان 

  وهللا أعلم. ، ولكنھ الجھل المقیت ، والضالل المبین.إلیھ

  

�ْوِء أََفلَ�ْم  قولھ تعالى: اآلخرـالموضع  َولََقْد أََتْوا َعلَى اْلَقْرَیِة الَّتِي أُْمِط�َرْت َمَط�َر السَّ

  ٤٠لفرقان:  َھا َبلْ َكاُنوا َال َیْرُجوَن ُنُشوًراَیُكوُنوا َیَرْونَ 

وذل�ك تأتي ھذه اآلیة من سورة الفرقان في سیاق تھدید مشركي مكة بسوء العاقب�ة ؛ 

  بسبب كفرھم وعنادھم وجدالھم.

ففي ھذه اآلیة تذكیر وتھدید وتحذیر لھم مما آل إلیھ أمر قریة "س�دوم" إح�دى ق�رى  

  قوم لوط علیھ السالم.

                                                           

  .٢/١٥٥) ینظر: الكشاف ١

 .٢/١٥٥اف) ینظر: الكش ٢



   
  
 

 
} ٩٢٤    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

معنى: أن قریشا مروا مراًرا كثیرة في متاجرھم إلى الشام على تلك القریة الت�ي وال 

أھلكت بالحجارة ، فكان ینبغي علیھم أن یعتبروا بم�ا رأوا ، ویتعظ�وا بم�ا ش�اھدوا ، 

  ولكنھم كانوا قوما كفرة بالبعث فلم یقع منھم اعتبار أو اتعاظ!!

حك�م یتس�م بالدق�ة واإلیج�از وإص�ابة وقد نظم البیان القرآني ھذه المع�اني بأس�لوب م 

الغرض ، وصاغھا بعبارات موحیة ومعبرة عن حال مشركي مكة في غفلتھم وعدم 

  اعتبارھم بما یرونھ مراًرا من آثار عذاب هللا ونكالھ بقوم لوط.

�ْوءِ  :فقولھ:   ب�ار عط�ف عل�ى األخ َولََقْد أََتْوا َعلَى اْلَقْرَی�ِة الَّتِ�ي أُْمِط�َرْت َمَط�َر السَّ

السابقة، وإخبار عن فعل تكرر منھم كثیرا في أسفارھم إلى الشام ، وھو المرو بآثار 

  .تلك المدمرة وأھلھا بالحجارة التي أمطرت علیھا من السماء

وقد جاء الخبر مؤكدا بالم القسم و "قد" مع أنھم ال ینكرون مضمون الخبر لوقوعھ  

ض�اه م�ن الت�دبر والتفكی�ر واالتع�اظ بم�ا منھم وتحققھ بالفعل ، ولك�نھم ل�م یعمل�وا بمقت

رأیتھ عیونھم فیؤمنوا ، بل عملوا ما یخالف ذلك من التش�كیك ف�ي الق�رآن ، وتك�ذیب 

كما الرسول (صلى هللا علیھ وسلم) ؛ ومن ثم نزلوا منزلة من ینكر مضمون الخبر. 

خب�ر أن المقام إلزام بالحجة ودحض لتشكیكھم في القرآن والرسالة ؛ وم�ن ث�م ج�اء ال

  مؤكدا إلفادة تحقیقھ وتقریره.

والفعل (أتوا) یتضمن معنى مّروا كما یش�عر ب�ذلك تعل�ق ح�رف الج�ر "عل�ى" ب�ھ ،  

  أي: مروا علیھا مرارا كثیرة.

فق��د اكتس��ب الفع��ل داللت��ھ م��ن الس��یاقین التركیب��ي والخ��ارجي ، حی��ث تض��من معن��ى  

مروا لتعدیھ بحرف الجر "على" في التركیب وتعلقھ بھ ، كم�ا دل الس�یاق الخ�ارجي 

المتعلق بأسفار قریش إلى الشام على تكرار ھذا الفعل منھم مرارا كثیرة. وھذا یؤكد 

معانیھ�ا وتب�دوا ف�ي ث�وب م�ن المعن�ى جدی�د  بن�ت س�یاقھا تكتس�ي من�ھ ُحل�لأن الكلمة 

  ینسجم مع السیاق ، ویدعم الغرض المسوق لھ الكالم.

، م�ن  وإسناد الفعل لضمیر المشركین جمیعا مع أن المسافرین للتجارة بعض�ا م�نھم 

باب المجاز العقلي لعالقة الكلیة ؛ وذلك لتحق�ق علمھ�م بآث�ار ع�ذاب هللا ونكال�ھ بتل�ك 

إما مشاھدة لمن سافر ، وإما سماعا متكررا یرقى لدرج�ة المش�اھدة القریة وبأھلھا ، 

لمن لم یسافر منھم ، فتحقُّ�ق عل�م الجمی�ع م�ع ع�دم عملھ�م بمقتض�ى ھ�ذا العل�م س�وغ 



   
  
 

 
} ٩٢٥    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

اشتراكھم جمیعا في الفعل ، وفي ذلك إشارة إل�ى اش�تراكھم جمیع�ا ف�ي ع�دم االتع�اظ 

  واالعتبار ؛ ومن ثم كان التھدید والوعید لھم جمیعا.

و "ال" في القریة عھدیة ، أي: تلك القریة المعھ�ودة لھ�م والت�ي یعرفونھ�ا ویم�رون  

  علیھا في أسفارھم، وفي ھذا تأكید إللزامھم بالحجة ، وتقریر لتبكیتھم وتھدیدھم.

ْوءِ  ووصف القریة باالسم الموصول وصلتھ:  لإلشارة إلى  الَّتِي أُْمِطَرْت َمَطَر السَّ

الصلة بین الع�رب وأھ�ل الكت�اب، وإلف�ادة التھوی�ل والتفظی�ع  أنھا اشتھرت بمضمون

��ر القری��ة وأھلھ��ا ، كم��ا ینب��ئ  ب��ذلك بن��اء الفع��ل م��ن آث��ار ع��ذاب هللا ونكال��ھ ال��ذي دمَّ

والتعبی�ر ب�المفعول المطل�ق المض�اف إل�ى وص�فھ المب�ین لنوع�ھ ) أُْمِط�َرتْ للمجھول (

ْوءِ ( وغری�ب ل�م یألف�ھ الن�اس ، وھ�و لإلشارة إلى ن�وع م�ن المط�ر عجی�ب  )َمَطَر السَّ

  مطر الحجارة.

��ْوءِ  فقول��ھ:  كنای��ة ع��ن ھالكھ��م بالحج��ارة المرس��لة عل��یھم م��ن  أُْمِط��َرْت َمَط��َر السَّ

  . السماء ، والمشبھة في نزولھا وجمومھا المطر في نزولھ وجمومھ

وقد علمنا في سیاق سابق أن ھذه القریة اجتم�ع عل�ى ت�دمیرھا وھ�الك أھلھ�ا نوع�ان 

العذاب:القلب بجعل عالیھا سافلھا،وإمطار الحجارة م�ن الس�ماء ، فل�َم اكتف�ى ھن�ا من 

   بذكر النوع الثاني دون األول؟ 

أق�ول ـ وهللا أعل�م ـ لع�ل عقوب�ة القل�ب فیھ�ا خصوص�یة لق�وم ل�وط ؛ النس�جامھا م�ع  

فعلھ��م القب��یح وقل��بھم لطبیع��ة الفط��رة البش��ریة ، ولم��ا ك��ان المق��ام ھن��ا تھدی��د ووعی��د 

شركي مكة ناس�ب أن یزج�رھم بع�ذاب إمط�ار الحج�ارة م�ن الس�ماء ، خاص�ة وأن لم

  لدیھم علما بالحجارة التي أھلكت أصحاب الفیل.

اس��تفھا تقری��ري إنك��اري ت��وبیخي ، یقص��د ب��ھ إثب��ات  أََفلَ��ْم َیُكوُن��وا َیَرْوَنَھ��ا قول��ھ: 

  بار.رؤیتھم إیاھا في أسفارھم المتكررة؛ مما یقتضي منھم االتعاظ واالعت

ھم�زة االس�تفھام ، و(ل�م) المقرون�ة  والصورة التركیبیة لجملة االس�تفھام تتك�ون م�ن 

، وال�واو  بفاء العطف، فعل الكون الناسخ (یكونوا) وھو فعل مضارع مجزوم بـ"لم"

  اسمھ ، وجملة (یرونھا) خبره.
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دم وغالًب��ا م��ا یتض��من االس��تفھام بھ��ذه الص��ورة تقری��ًرا بح��دوث الفع��ل ، وإنك��اًرا لع�� 

  )١(حدوث مقتضاه.

بـ"لم" یتضمن تقریرھم بإثبات رؤی�تھم لتل�ك فاالستفھام عن مضمون الجملة المنفیة  

القری��ة ، وإنك��اًرا لع��دم ح��دوث مقتض��ى ھ��ذه الرؤی��ة والمش��اھدة ، فھ��م ینظرونھ��ا 

ویشاھدونھا مراًرا في أسفارھم ، ومقتضى ذلك أن یعتبروا ویؤمنوا ، ال أن یشككوا 

  الى ، ویكذبوا رسولھ (صلى هللا علیھ وسلم).في كالم هللا تع

فاالستفھام ھنا یكشف عن طبیعة النفس المشركة في جحودھا ومراوغتھ�ا ف�ي ع�دم  

المفضي إلى اإلیم�ان. كم�ا ع�ن اإلیمان ، مع مشاھدتھا لما یقتضي التذكر واالعتبار 

  توبیخھم وتبكیتھم على بالدة عقولھم وغفلتھم عن مواطن االعتبار.

فیھ إثبات للرؤی�ة والمش�اھدة ،  َبْل َكاُنوا َال َیْرُجوَن ُنُشوًرا  اب في قولھ: واإلضر

وتأكید لعدم العمل بمقتضاھا ، وبیان للسبب في ذلك وھو كفرھم بالبعث. وبذا تتآزر 

جملة اإلضراب مع مضمون جملة االستفھام في إثب�ات مقص�ودھا، م�ع الكش�ف ع�ن 

  السبب في ذلك

ى الترابط والتكامل في تراكیب النظم القرآن�ي ، وتجس�ید لتن�امي وفي ھذا إبراز لمد 

  المقصود منھ.المعنى القرآني وترابط أجزائھ وتعانقھا في تجلیة وإبراز 

وقد تكرر التعبی�ر بفع�ل الكینون�ة وج�اءت ص�یاغتھ متناغم�ة م�ع المعن�ى والس�یاق ؛  

ھ�ذه الكینون�ة حیث عبرت صیغة المضارع (یكونوا) في جمل�ة االس�تفھام ع�ن تج�دد 

بتجدد الرؤیة والمشاھدة مراًرا كثی�رة ، بینم�ا أف�ادت ص�یغة الماض�ي (ك�انوا) تحق�ق 

كینونة كف�رھم بالبع�ث وع�دم إیم�انھم بالعاقب�ة والحس�اب ؛ وم�ن ث�م ل�م ینظ�روا نظ�ر 

ر.   اعتبار وتذكُّ

فید نفي جملة منفیة واقعة خبًرا لفعل الكینونة ، وھي ت َال َیْرُجوَن ُنُشوًرا  وقولھ:  

رجاء النشور عنھم. والتعبیر بحرف النفي (ال) وما فیھ من امتداد في الصوت لتأكید 

نف���ي أي رج���اء م���نھم ط���وال حی���اتھم الممت���دة وأس���فارھم المتع���ددة. والفع���ل المنف���ي 

                                                           

دار الثقاف�ة  ٨٦) ینظر: أسالیب االستفھام في الشعر الج�اھلي د/ حس�ني عب�د الجلی�ل یوس�ف ص ١

 للنشر والتوزیع ـ القاھرة
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أو ت��وقعھم للعاقب��ة ی��وم البع��ث (یرج��ون) ینب��ئ ع��ن اس��تمرار تج��دد ع��دم رج��ائھم 

  والنشور.

ر عن إنكارھم البعث ؛ ألن منكر البعث ال یرجو منھ نفعا ونفي رجائھم النشور تعبی 

وال یخشى منھ ض�ررا ، فعب�ر ع�ن إنك�ار البع�ث بأح�د ش�قي اإلنك�ار تعریض�ا ب�أنھم 

  )١(لیسوا مثل المؤمنین یرجون رحمة هللا تعالى.

  وللعلماء في تأویل التعبیر بالفعل (یرجون) أقوال: 

ع ، أي ال یتوقع�ون عاقب�ة ؛ ألن�ھ إنم�ا ـ أن الرجاء مستعمل ف�ي موض�ع التوق� األول 

كروا وم��روا بھ��ا كم��ا م��رت  یتوق��ع العاقب��ة م��ن ی��ؤمن ، فم��ن ث��م ل��م ینظ��روا ول��م ی��ذَّ

  ركابھم. وفیھ من التوبیخ والتھكم بھم ما ال یخفى.

ـ أن الرج��اء مس��تعمل ف��ي األم��ل ، والمعن��ى: ال ی��أملون نش��ورا كم��ا یأمل��ھ  الث��اني 

لى ثواب أعمالھم. وفیھ من التیئ�یس والتبكی�ت عل�ى المؤمنون لطمعھم في الوصول إ

  سوء أعمالھم ما ال یخفى.

وفی�ھ  )٢(ـ أن الرجاء مستعمل في الخوف ، أي: ال یخافون عاقبة أو نش�ورا. الثالث 

  الضالل ما ال یخفى. من صفھم بالغفلة و

واح�د  وبالتأمل والتدبر نستطیع أن ندرك أن مآل المعنى في التأویلین األول والثاني 

، فع��دم توق��ع العاقب��ة وع��دم األم��ل فیھ��ا ی��دفعان إل��ى ع��دم الت��ذكر واالتع��اظ بم��ا رأوا 

وشاھدوا. فمعاني الرجاء والتوقع واألم�ل تنس�لُّ م�ن أص�ل واح�د ، وتنب�ع م�ن مع�ین 

  واحد.

فحم��ل المعن��ى عل��ى حقیق��ة الرج��اء أول��ى وأق��وى ؛ ألن اإلنس��ان ال یتحم��ل متاع��ب 

تدالل إال لرج��اء ث��واب اآلخ��رة. أم��ا تأوی��ل الرج��اء التك��الیف ومش��اق النظ��ر واالس��

   ) وهللا أعلم. ٣.(بالخوف ففیھ ضعف كما ذكر اإلمام الرازي رحمھ هللا

                                                           

 .١٩/٣١) ینظر: التحریر والتنویر  ١

  .٣/٩٣) ینظر: الكشاف  ٢

 .٢٤/٨٤) ینظر: التفسیر الكبیر  ٣
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 اا  ا :ا  رف واا   ّو  

ورد استعمال كلمة "مطٍر" بصیغة النكرة المجرورة ، في مقام الخوف والحذر من   

َع�َك {:تعالى  ھلوقفي   العدوّ  �ْنُھم مَّ �الََة َفْل�َتقُْم َطآئَِف�ٌة مِّ َوإَِذا ُكنَت فِیِھْم َفأََقْمَت لَُھ�ُم الصَّ

َوْلَیأُْخُذوْا أَْسلَِحَتُھْم َفإَِذا َسَجُدوْا َفْلَیُكوُنوْا ِمن َوَرآئُِكْم َوْلَتأِْت َطآئَِف�ٌة أُْخ�َرى لَ�ْم ُیَص�لُّوْا 

َیأُْخُذوْا ِحْذَرُھْم َوأَْسلَِحَتُھْم َودَّ الَِّذیَن َكَفُروْا لَْو َتْغفُلُوَن َع�ْن أَْس�لَِحتُِكْم َفْلُیَصلُّوْا َمَعَك َولْ 

َط�ٍر أَوْ  �ن مَّ ْیلًَة َواِحَدًة َوالَ ُجَناَح َعلَْیُكْم إِن َكاَن بُِكْم أًَذى مِّ  َوأَْمتَِعتُِكْم َفَیِمیلُوَن َعلَْیُكم مَّ

ْرَضى أَن َتَضعُ  ِھیًن�اُكنُتم مَّ  }.وْا أَْسلَِحَتُكْم َوُخُذوْا ِحْذَرُكْم إِنَّ ّهللاَ أََعدَّ لِْلَك�افِِریَن َع�َذاًبا مُّ

   )١٠٢النساء: (

   :سیاق األیة

بتبیانھا في حالي التي عني النظم القرآني  یأتي التشریع ضمن مقاصد سورة النساء  

لم والحرب واالجتماعی�ة ف�ي ح�ال  المواری�ث ، والعالق�ات األس�ریة :، كتش�ریعاتالسِّ

  الجھاد ، وصالة القصر ، وصالة الخوف في حال الحرب. :السلم ، وكتشریعات

ع لص�الة الخ�وف جماع�ة  عن�د مواجھ�ة ،وذل�ك ، وُتب�ین كیفیتھ�ا  )١(وھذه اآلیة ُتش�رِّ

ع��دّو ف��ي القت��ال. وق��د ش��رع هللا ع��ز وج��ل ف��ي ھ��ذا المق��ام ثالث��ة أم��ور عل��ى س��بیل ال

  الرخصة:

 قصر الصالة عند الخوف بقصد دفع المشقة ، وذلك في قولھ تعالى:األول ـ رخصة 

وةِ  ِم�نَ  َتْقُص�ُرواْ  أَن ُجَن�احٌ  َعلَ�ْیُكمْ  َفلَ�ْیسَ  ٱألَْرِض  ِفي َضَرْبُتمْ  َوإَِذا{  �لَٰ  أَن ِخْف�ُتمْ  إِنْ  ٱلصَّ

بِ  َعُدّواً  لَُكمْ  َكاُنواْ  ٱْلَكاِفِرینَ  إِنَّ  َكَفُرۤواْ  ٱلَِّذینَ  َیْفِتَنُكمُ    ).١٠١النساء: (  } یناً مُّ

                                                           

 مش�روعیتھا أنّ  عل�ى ت�دلّ  اآلثار وأكثر. وفالخ صالة شرعت اآلیة ھذه أنّ  على العلماء ) اّتفق ١

 لق�وا ح�ین نج�د، م�ن وض�جنان عس�فان ب�ین َنخل�ة: ل�ھ یقال بموضع الّرَقاع ذات غزوة في كانت

 أّول وأنّ  الھج�رة، م�ن س�بع وس�نة ستّ  سنة بین وكانت. وثعلبة وأنمار محارب: غطفان جموع

 عل�ى المس�لمین ح�رص رأوا لم�ا المشركین أنّ  سببھا وأنّ  العصر، صالة ھي بھا صلّیت َصالة

 نبّی�ھ ب�ذلك هللا فأنب�أ ِغ�ّرة، عل�ى ألص�بناھم عل�یھم أغرنا لو لنا فرصة الصالة ھذه: قالوا الصالة

والتحری��ر والتن��ویر   ١/٧٢٣(ینظ��ر: تفس��یر اب��ن كثی��ر .اآلی��ة ونزل��ت وس��لم علی��ھ هللا ص��لى

٥/١٨٥.( 
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في اآلیة جماعة ، وقد بّین القرآن صفتھا وكیفیتھا الثاني ـ رخصة صالة الخوف في 

  التي بین أیدینا.

عند المشقة ، وذكر للمشقة سببین: أحدھما ـ المط�ر.  الثالث ـ رخصة وضع األسلحة

  ، وذلك في ھذه اآلیة أیضا.)١(واآلخر ـ المرض.

خوف الفتنة الصالة عند  ري اآلیة السابقة عن مشروعیة قصأن أجمل القول ف دفبع   

 ِم��نَ  َتْقُص��ُرواْ  أَن ُجَن��احٌ  َعلَ��ْیُكمْ  َفلَ��ْیسَ  ٱألَْرِض  ِف��ي َض��َرْبُتمْ  َوإَِذا{ م��ن ال��ذین كف��روا: 

وةِ  لَٰ ِبین�اً  ّواً َع�دُ  لَُكمْ  َكاُنواْ  ٱْلَكاِفِرینَ  إِنَّ  َكَفُرۤواْ  ٱلَِّذینَ  َیْفِتَنُكمُ  أَن ِخْفُتمْ  إِنْ  ٱلصَّ النس�اء:   } مُّ

)١٠١.(  

ة قص�ر الص�الة المص�ور لكیفی� والتفص�یل والتفری�ع  ن ما أجملھ بطریق العط�فبیّ   

؛ وم��ن ث��م تخص��یص البی��ان بھ��ذه  عن��د الخ��وف م��ن الع��دّو ، حی��ث الض��رورة التام��ة

إلیھ ،لم�ا فیھ�ا  لمزید حاجتھا وذلك "؛ الصورة مع االكتفاء فیما عداھا بطریق السنة 

  ).٢"( عن الھیئة األصلیة ثرة التغییرمن ك

ن�ت قص�ر الص�الة  فاآلیة األولى �اً وإجم�اال بیَّ للض�اربین ف�ي األرض عموم�اً عن�د كمَّ

فبینت حال قصر الصالة وكیفیتھا ، عند الخوف من األعداء في  أما الثانیةالخوف ، 

جیھ إلى ساحة المعركة والقتال ؛ فھذه حالة خاصة تستدعي مزیداً من التفصیل والتو

األخذ بأسباب الحذر ، مع أداء الصالة بكیفیة تناس�ب الموق�ف ،وتنس�جم م�ع المق�ام ؛ 

  .إلحاق األذى بالمؤمنین وھم یصلونین سبیل إلى رلئال یكون للكاف

من األسالیب الكاشفة لحقیقة المفّصل ومنزلتھ من المجمل ،  التفصیل بعد األجمالو  

والذي أدي إلى إفراده بالذكر مع انتظامھ في سلك الممیز لھ ، المبینة لھیئتھ ووصفھ 

وب��ذا یتض��ح لن��ا خصوص��یة الحال��ة والموق��ف ال��ذي نزل��ت فی��ھ ھ��ذه اآلی��ة المجم��ل ؛ 

یس��یر بنظمھ��ا المحك��م وأس��لوبھا الكاش��ف والمنب��ئ ع��ن مقص��ودھا ف��ي التوجی��ھ والت

لُ�وَن َع�ْن أَْس�لَِحتُِكْم َودَّ الَِّذیَن َكَف�ُروْا لَ�ْو َتْغفُ من عدوٍّ متربص " الممزوجین بالتحذیر 

ْیلًَة َواِحَدًة    . "َوأَْمتَِعتُِكْم َفَیِمیلُوَن َعلَْیُكم مَّ

                                                           

 ور ) ینظر: التحریر والتنویر للشیخ/ محمد الطاھر بن عاش ١

  ط: إحیاء التراث. بیروت. ٢/٢٢٦) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم ألبي السعود ٢
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ى أن النب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم ـ ص��لّ  ورد ف��ي س��بب ن��زول ھ��ذه اآلی��ة فق��د   

 أص��بناعلى ح��ال ل��و ،فق��ال المش��ركون:قد ك��انوالرقاعبالمس��لمین الظھ��ر ی��وم ذات ا

اآلن صالة ھي أحب إل�یھم م�ن أبن�ائھم وأنفس�ھم ، فن�زل  غّرتھم،ثم قالوا: تأتي علیھم

َوإَِذا ُكن����َت فِ����یِھْم َفأََقْم����َت لَُھ����ُم {: جبری����ل بھ����ذه اآلی����ات ب����ین الظھ����ر والعص����ر:

الَةَ     .)١(الحدیث}الصَّ

  نظم اآلیة وبنیتھا التركیبیة: 

 تبی��ان المع��انيف��ي  )األم��راإلنش��اء (و عل��ى أس��لوبي الخب��ر ،اعتم��د البی��ان العل��ّي    

وامتزجا في بناء تركیب�ي ألسلوبان ا حیث تآزر واألحكام المشتملة علیھا ھذه اآلیة ،

وتح��ذیراً وتقوی��ًة ،مش��ھد رب��اني یف��یض رحم��ًة وتوجیھ��اً وتعلیم��اً  لتص��ویر؛ محك��م 

، وق�د تجلّ�ى ھ�ذا االمت�زاج للمسلمین في حال الشدة عند لقاء العدّو ف�ي می�دان القت�ال 

َوإَِذا ُكنَت فِیِھْم َفأََقْمَت لَُھ�ُم {؛ حیث ُصدرت بقولھ تعالى: من بدایة نظم اآلیة الكریمة

َع�َك َوْلَیأُْخ�ُذوْا أَْس�لَِحَتُھمْ  �ْنُھم مَّ الََة َفْل�َتقُْم َطآئَِف�ٌة مِّ یتحق�ق ، فھ�ذ إخب�ار ع�ن فع�ل  }الصَّ

ض�یھ م�ن حم�ل األس�لحة وأم�ر بكیفی�ة وقوع�ھ وبم�ا یقت یقع منھم بع�د ن�زول اآلی�ة ،و

مض�منة معن�ى وھي ظرف للمس�تقبل "إذا"تصدیر الكالم بـینطق بذلك  ،وأخذ الحذر.

  "فلتقم" ، "ولیأخذوا". ، والفعل المقترن بالم األمر في : )٢(الشرط

واإلنش�اء ف�ي بن�اء المع�اني ف�ي اآلی�ة ینب�ئ ع�ن غای�ة یھ�دف البی�ان  وامت�زاج الخب�ر 

والتكلی�ف ف�ي توجی�ھ القرآني إلى تبیانھا في ھذا المق�ام ، وھ�ي: الجم�ع ب�ین التثقی�ف 

یق�ف عل�ى  ھذه األمة وتعلیمھا أمر دینھا ؛ فاإلخبار بأمور ال یعلمھا المخاط�ب أو ال

  قلبھ كي ھو تثقیف ل كنھھا

یطمئن ، ومعرفة لعقلھ كي یستنیر ویعبد ربھ على علم. أما التكلیف فیقتض�ي ـ�ـ ف�ي 

  لعلّي في ھذه اآلیة:عنھ البیان ا الغالب ــ توجیھاً باألمر أو النھي ، وھذا ما عبر

                                                           

عن أبي عی�اش الزرق�ي . ق�ال اب�ن كثی�ر: ھ�ذا  ١/٣٣٧. والحاكم  ٤/٥٩) رواه أحمد في مسنده  ١

س��یاق غری��ب ج��داً ولك��ن لبعض��ھ ش��اھد م��ن روای��ة أب��ي عی��اش ،وذك��ر القصة."تفس��یر اب��ن 

 "١/٧٢٣كثیر

ط: دار إحی�اء الكت�ب العلمی�ة (عیس�ى  ١/٨٤)  مغنى اللبیب ـ جمال الدین بن ھش�ام األنص�اري  ٢

  الحلبي) القاھرة (د.ت). 
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  :تأمل األخبار في قولھ تعالى

ْیلَ�ًة ــ (  َودَّ الَِّذیَن َكَفُروْا لَْو َتْغفُلُوَن َعْن أَْس�لَِحِتُكْم َوأَْمِتَع�ِتُكْم َفَیِمیلُ�وَن َعلَ�ْیُكم مَّ

  ، والغرض من ھذا الخبر التحذیر والتنبیھ.) َواِحَدةً 

ْرَض�ى أَن َتَض�ُعوْا  َوالَ ُجَناَح َعلَْیُكْم إِن َكانَ ــ (  َطٍر أَْو ُكنُتم مَّ ِبُكْم أًَذى مِّن مَّ

  ،والغرض من ھذا الخبر دفع المشقة بالتیسیر الممزوج بالتحذیر.) أَْسلَِحَتُكمْ 

ِھینً ــ (  دفع ت�وھم غلب�ة ، والغرض من ھذا الخبر ) إِنَّ ّهللاَ أََعدَّ لِْلَكاِفِریَن َعَذاًبا مُّ

  نین بمآل المعركة.الكافرین ، بتعریف المؤم

تحم��ل تنبیھ��اً للم��ؤمنین ، وتوجیھ��اً لھ��م برف��ع الح��رج ع��نھم، وتقوی��ة لقل��وبھم  فھ��ي  

وطمأنة لھم على مصیر المعركة بی�نھم وب�ین الك�افرین ، وھ�ذه مع�اٍن تثقیفی�ة ترم�ي 

  .إلى تثبیت المؤمنین وتقویة قلوبھم في ساحة المعركة

  : وتدبر أسالیب األمر في قولھ سبحانھ 

َع��َك َوْلَیأُْخ��ُذوْا أَْس��لَِحَتُھْم َف��إَِذا َس��َجُدوْا َفْلَیُكوُن��وْا ِم��ن ( ـ��ـ ��ْنُھم مَّ َفْل��َتقُْم َطآِئَف��ٌة مِّ

َوَرآِئُك��ْم َوْلَت��أِْت َطآِئَف��ٌة أُْخ��َرى لَ��ْم ُیَص��لُّوْا َفْلُیَص��لُّوْا َمَع��َك َوْلَیأُْخ��ُذوْا ِح��ْذَرُھْم 

  ). َوأَْسلَِحَتُھمْ 

  ). ْذَرُكمْ َوُخُذوْا حِ .... ـــ ( 

عند األخذ بالرخصة في موق�ف ،تدرك أنھا تجسد تكلیفاً وتعلیماً وتحذیراً للمؤمنین   

  .المعركة والمواجھة العسكریة مع األعداء

  :اآلیةتدبر داللة التعبیر بأدوات الشرط في 

ظ��م البی��ان، النظ��ر ف��ي مق��ام وق��د جع��ل اإلم��ام عب��د الق��اھر م��ن حس��ن النظ��ر ف��ي ن 

   )١(وما یقتضیھ وما یفیده.ن"،ومقام "لو"،"إذا"،ومقام "إ

                                                           

  .٨٢ینظر: دالئل اإلعجاز ص  (١)
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وظ��اھر ك��الم النح��اة یش��عر ب��أن (إذا) ظ��رف للمس��تقبل مض��منة معن��ى الش��رط،   

ا ف��ي وأنھ��ا ال ت�دخل إال عل�ى المت��یقن وم� )١(وتخ�تص بال�دخول عل��ى الجمل�ة الفعلی�ة،

  ( من الطویل ) :)٢(وقول أبى محجن الثقفىمعناه نحو: إذا طلعت الشمس،

 تروىِّ عظامى بعد موتى عروقھا نى إلى جنب كرمةإذا مت فادف

وذل��ك لكونھ��ا لل��زمن المع��ین باإلض��افة عل��ى م��ذھب األكث��ر، ول��م یجزم��وا بھ��ا ف��ي   

إَِذا روط القرآن بھا كقولـھ تع�الى: االختیار لعدم إبھامھا، كالشروط، ولذلك وردت ش

َرتْ  ْمُس ُكوِّ محقق�ة الوق�وع وم�ن ث�م امتن�ع ونظائرھا في القرآن؛ لكونھا  )١(التكویر:الشَّ

دخ��ول (إذا) عل��ى المش��كوك فی��ھ إذا لحظ��ت فی��ھ الظرفی��ة؛ ألن المعن��ى حینئ��ذ الت��زام 

الجزاء في زمان وجود الشرط، والتزام الشيء في زم�ان ال یعل�م وج�ود ش�رطھ فی�ھ 

   )٣(لیس بالتزام.

ط ؛ ألنھ��ا تفی��د الح��ث عل��ى الفع��ل المش��روأم��ا (إن) ف��ال ت��دخل إال عل��ى مش��كوك فی��ھ

الستحقاق الجزاء، ویمتنع فیھ المتن�اع الج�زاء، وإنم�ا یح�ث عل�ى فع�ل م�ا یج�وز أال 

ا م��ا الب��د م��ن وقوع��ھ ف��ال یح��ث علی��ھ ؛ولھ��ذ ج��اء التعبی��ر ب��ـ"إن" ف��ي قول��ھ یق��ع، أم��

ْرَض��ى أَن َتَض��ُعوْا  {س��بحانھ: َط��ٍر أَْو ُكن��ُتم مَّ ��ن مَّ َوالَ ُجَن��اَح َعلَ��ْیُكْم إِن َك��اَن ِبُك��ْم أًَذى مِّ

وإل�ى قل�ة  ؛ لإلشارة الى ن�درة تحق�ق األذى بس�بب المط�ر ، }لَِحَتُكْم َوُخُذوْا ِحْذَرُكمْ أَسْ 

، ف�إن ح�دث  حدوث الم�رض للفرس�ان ف�ي س�یاق القت�ال ؛حی�ث یس�بقھ اس�تعداد ب�دني

القلیل ،وتحقق الن�ادر ف�ال ح�رج ف�ي وض�ع األس�لحة لم�ن أص�یب ب�ذلك ، م�ع الیقظ�ة 

  وأخذ الحذر.

َئٌة یؤكد ذلك قولـھ تعالى َفإَِذا َجاَءْتُھُم اْلَحَسَنُة َقالُوا لََنا َھِذِه َوإِْن ُتِصْبُھْم َس�یِّ

ُروا بُِموَسى َوَمْن َمَعُھ  یَّ   .)١٣١(األعراف:َیطَّ

                                                           

ط: دار إحی�اء الكت��ب  ١/٨٤مغن�ى اللبی�ب ـ جم�ال ال��دین ب�ن ھش�ام األنص��اري  (١)

  العلمیة (عیسى الحلبي) القاھرة (د.ت).

ثقی�ف، ش�ھد القادس�یة م�ع س�عد ب�ن أب�ي وق�اص.  بن�ي م�ن مغ�وار مس�لم عرب�ي وف�ارس ر) شاع ٢

  مطبعة األزھار البارونیة ـ مصر(د.ت). ٧٢والبیت في دیوانھ ص

ط.المكتبة العصریة ـ  .٢٠١-٤/٢٠٠ینظر: البرھان في علوم القرآن للزركشى  (٣)

  بیروت(د.ت).  ـصیدا 
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فقد ج�يء ب�ـ(إذا) ف�ي جان�ب الحس�نة وب�ـ(إن) ف�ي جان�ب الس�یئة؛ ألن الم�راد 

ة مقط��وع ب��ھ، بالحس��نة ھن��ا ج��نس الحس��نة، ولھ��ذا عّرف��ت، وحص��ول الحس��نة المطلق��

  فاقتضت البالغة التعبیر بـ(إذا).

وج��يء ب��ـ(إن) ف��ي جان��ب الس��یئة؛ ألنھ��ا قلیل��ة ون��ادرة بالنس��بة إل��ى الحس��نة 

وف�ي ذل�ك  )١(المطلقة، كالمرض بالنس�بة إل�ى الص�حة، والخ�وف بالنس�بة إل�ى األم�ن.

دالل�ة واض�حة عل�ى جح�ود بن�ى إس�رائیل إنع�ام هللا ـ ج�ل وع�ال ـ عل�یھم ب�الخیرات 

  فیرة، وتبرمھم من أدنى سیئة تقع بھم.الو

وجود النبي صلى هللا علیھ وسلم ـ ب�ین المس�لمین فقد أفادت (إذا) ھنا تأكید تحقق     

، ع�ز وج�ل ف�ي ھ�ذه اآلی�ةبالكیفیة التي بینھا لھم المولى  وقیامھ بتأدیة صالة الخوف

لنب�ي ـ حض�ور اف؛  (فأقم�ت) ، )كن�تكما ی�ومئ إل�ى ذل�ك التعبی�ر بص�یغة الماض�ى (

   محقق الوقوع في المستقبل.ـ بینھم وإمامتھم في صالة الخوف صلى هللا علیھ وسلم 

 َودَّ ( ، وقد جاءت في قولھ تع�الى:)٢(حرف لما كان سیقع لوقوع غیرهأما "لو" فھي  

ْیلَ�ةً  َعلَ�ْیُكم َفَیِمیلُ�ونَ  َوأَْمِتَع�ِتُكمْ  أَْس�لَِحِتُكمْ  َع�نْ  َتْغفُلُ�ونَ  لَوْ  َكَفُرواْ  الَِّذینَ  وھ�و ، ) َواِح�َدةً  مَّ

رغب��ة حثیث��ة وتأھ��ب وترق��ب م��ن الك��افرین لغفل��ة المس��لمین ع��ن أمنی��ة وإخب��ار ع��ن 

   ھجمة تقضي علیھم. علیھم نأسلحتھم فیھجمو

  لو تغفلون... )٣(فقولھ سبحانھ:"ودَّ الذین كفروا" أي: أحبوا وتمنوا 

الج�زاء لحص�ول غیرجازم یفید تعلیق حصول مض�مون  )١("لو" ھنا حرف شرط فـ

م��ع القط��ع بانتف��اء الش��رط فیل��زم انتف��اء الج��زاء. وأص��ل "ل��و" أن ،  مض��مون الش��رط
                                                           

  . ٢٠١-٤/٢٠٠كشى ینظر: البرھان في علوم القرآن للزر (١)

ت/عبدالس������الم ھارون.مكتب������ة الخ������انجي بالق������اھرة.  ٤/٢٢٤) ینظ������ر: الكت������اب لس������یبویھ  ٢

  م.   وقد ورد عن ابن مالك في "لو" ثالثة أقوال:١٩٨٢ھـ ١٤٠٢ط:ثانیة

أـ "لو": حرف شرط یقتض�ي نف�ي م�ایلزم لثبوت�ھ ثب�وت غی�ره. ب ـ "ل�و ح�رف ش�رط یقتض�ي      

لتالیھ".  ج ـ "لو" حرف یدل على امتناع تاٍل یلزم لثبوتھ ثب�وت غی�ره. امتناع مایلیھ واستلزامھ 

. ت:محم��د كام��ل برك��ات ط:دار ٢٤٠(ینظ��ر: تس��ھیل الفوائ��د وتكمی��ل المقاص��د الب��ن مال��ك ص

ت: فخرالدین قباوة ،ومحم�د  ٢٧٥م. والجنى الداني للمرادي ص١٩٦٧ھـ١٣٨٧الكتاب العربي

 م.١٩٧٣أولى ندیم فاضل. المكتبة العربیة بحلب.طبعة

  م.١٩٩٠ھـ ١٤١٠مجمع اللغة العربیة بالقاھرة  ٢/١١٦٩) ینظر: معجم ألفاظ القرآن الكریم  ٣
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ت��دخل عل��ى الماض��ي، تق��ول: ل��و ج��اءني زی��د ألكرمت��ھ. معلق��اً اإلك��رام ب��المجيء م��ع 

المض�ارع ھن�ا لتنزیل�ھ منزل�ة  القطع بانتفائھ فیلزم انتفاء اإلكرام. فاستعمال "لو" ف�ي

خ��الف ف��ي إخب��اره وھ��و هللا تع��الى ال��ذي یعل��م غی��ب الماض��ي لص��دوره عم��ن ال 

السموات واألرض ، ولتعلقھ بالفعل الماضي"وّد " المنبئ عن تحقق رغب�ة الك�افرین 

  .واستقرار أمنیتھم في القضاء على المسلمین

ب��ھ للفع��ل "وّد" أي: ودوا جمل��ة الش��رط ف��ي مح��ل نص��ب مفع��ول ویمك��ن أن تك��ون  

ق��ول م��ن اعتبر"ل��و" ف��ي مث��ل ھ��ذا الموض��ع غفل��تكم ع��ن أس��لحتكم... وذل��ك عل��ى 

مفع��ول ب��ھ للفع��ل "وّد".  مص��دریة، وتك��ون ھ��ي وم��ا دخل��ت علی��ھ ف��ي تأوی��ل مص��در

ھذا تأكی�د في والتعبیر بالفعل المضارع إلفادة استمرار أمنیتھم في غفلة المسلمین، و

( إنَّ  لشدة العداوة التي قررھا البیان القرآني ف�ي ت�ذییل اآلی�ة الس�ابقة بقول�ھ س�بحانھ:

ا مبیناً).    الكافریَن كانوا لُكم عدّوً

ومما سبق یتبین لن�ا دق�ة ال�نظم القرآن�ي ف�ي التعبی�ر ب�أدوات الش�رط الثالث�ة: ( إن ،  

وإذا ، ول�و ) ، وف��ي إیث��ار التعبی��ر بك��ل منھ�ا ف��ي موض��عھا المناس��ب حی��ث یقتض��یھا 

   نیة.السیاق ، كما ینكشف لنا أثر أسلوب الشرط في بناء المعاني القرآ

  

  أسلوب الشرط وأثره في تجلیة المقصود في اآلیة:

والشرط في اصطالح النحاة: ما دخل علیھ شيء م�ن األدوات المخصوص�ة الدال�ة   

ومسببیة الثاني ذھن�اً أو خارج�اً، س�واء ك�ان عل�ة للج�زاء مث�ل:"إن  على سببیة األول

                                                                                                                                                 

" أو "یوّد" وما في معناھما أق�وال ثالث�ة: أن تك�ون حرف�ا  ١ ) وللنحاة في وقوع "لو" بعد الفعل :ودَّ

خل�ت علی�ھ ف�ي لما كان سیقع لوقوع غیره (أي شرطیة) ، وأن تكون مصدریة فتكون ھي وما د

تأوی��ل مص��در مفع��ول ب��ھ للفع��ل"ودَّ " ، وأن تك��ون للتمن��ي والجمل��ة ف��ي موض��ع مفع��ول عل��ى 

والبح��ر   ١٥٥/ ١والكش��اف للزمحش��ري  ١/٢٠٥الحكای��ة. ( ینظ��ر: مغن��ي اللبی��ب الب��ن ھش��ام،

  م.١٩٩٣ھـ ١٤١٣ط.دار الكتب العلمیة.بیروت. ط.أولى  ١/٤٨٢المحیط ألبي حیان 
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ر موج�وداً فالش�مس كانت الشمس طالعة فالنھار موجود أو معلوال مثل: إن كان النھا

  )١طالعة" أوغیر ذلك مثل: إن دخلِت الدار فأنِت طالق.(

وع الج�زاء، وھ�ذا ینس�جم م�ع الش�رط عالم�ة عل�ى وق� تحقق ومفاد ھذا التعریف أن 

)، وأن الشرط اللغوي من قبیل األسباب؛ أي ٢تفسیر الشرط في اللغة بمعنى العالمة(

  )٣(.یلزم من وجوده الوجود ومن عدمھ العدم لذاتھ

؛ أي أن الش��رط )٤(وك��ون الش��رط م��ن قبی��ل األس��باب یقتض��ي إفادت��ھ للتخص��یص 

" فھ�م مض�يء "إن طلعت الشمس فالبی�ت  مخصص لعموم أحوال الجزاء. فإذا قلت:

فن�زل الش�رط منزل�ة تخص�یص العم�وم   على طلوعھ�ا تتوقف إضاءتھ إال أنھ المنھ 

   باالستثناء.

ر ن�ص اآلی�ة فل�م ی�روا ص�الة الخ�وف بع�د ما أغرى ال�ذین تمس�كوا بظ�اھولعل ھذا  

  النبي ( صلى هللا علیھ وسلم ) ، وذكروا لذلك سببین:

  األول ــ أن الكالم خطاب للنبي صلى هللا علیھ وسلم خاصة.

  آلخر ــ أنھ قد قید الصالة بھذه الكیفیة بكونھ فیھم.او

عل��وم أن ، فم��ن الماكیب��ھروھ�ذا فھ��م لظ��اھر ال��نص دون التعم��ق ف�ي دالالت نظم��ھ وت

اآلیة تحمل خطاب تشریع لرخص�ة ف�ي مق�ام یتك�رر كلم�ا واج�ھ المؤمن�ون الك�افرین 

ال�دین ف��ي أي زم�ان ومك��ان، وخط�اب التش��ریع یش�مل النب��ي (ص�لى هللا علی��ھ  أع�داءَ 

  وسلم) وأئمة المسلمین وعامتھم من بعده. 

                                                           

ط: محم��د عل��ي  ١/٢٧٩یح عل��ى توض��یح التنق��یح لس��عد ال��دین التفت��ازاني ) ینظ��ر: ش��رح التل��و ١

  صبیح. القاھرة.

مؤسس��ة الرس��الة. الطبع��ة  ) الق��اموس المح��یط للفیروزأب��ادي "ش��رط" ب��اب الط��اء فص��ل الش��ین. ٢

  م.٢٠٠٥ھـ ١٤٢٦الثامنة 

 ١/٢٨٠) ینظر: شرح التلویح على توضیح التنقیح لسعد الدین التفتازاني  ٣

بإفادة الشرط التخصیص ھو مذھب المالكی�ة والش�افعیة والحنابل�ة، وخ�الفھم الحنفی�ة ف�ي  ) القول ٤

 ٢٧٣ذلك. (ینظر: داللة األلفاظ عند األصولیین دراس�ة بیانی�ة ناق�دة د/ محم�ود توفی�ق س�عد ص

 م).١٩٨٧ھـ ١٤٠٧مطبعة األمانة. الطبعة األولى
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ئم��ة واأل (ص��لى هللا علی��ھ وس��لم) لعل��م أن المقص��ود بالخط��اب النب��يوجمھ��ور أھ��ل ا 

 ص�الة شرعت اآلیة ھذه بأنّ  العلماء جمھور جزم ولذلك الحاملین رسالتھ من بعده ؛

 من یومئذٍ  أحوالھم غالب على جار عندھم الشرط ھذا ومحمل. أبداً  للمسلمین الخوف

 الم�راد فل�یس للضرورة ، إالّ  وسرایاھم لغزواتھم وسلم علیھ هللا صلى النبي مالزمة

 األم�راء ك�ان ق�د وإذ. ف�یھم النب�ي بك�ون التنوی�ھَ  ولك�ن مفیھ غیره كون عن االحترازَ 

 أمرائ�ھ، م�ع لھ�م یرّخصھ معھ للملسمین هللا رّخص فالذي الغزوات في مقامھ قائمین

  )١(].١٠٣: التوبة}[ صدقة أموالھم من خذ :{كقولھ تعالى وھذا

  :وفي نظم اآلیة ما یؤكد ذلك 

رف للمس�تقبل مض�منة معن�ى الش�رط ، التي ھي ظ� ــ اصطفاء التعبیر بــ" إذا " أوالً 

فأصل معناھ�ا: الظرفی�ة ف�ي المس�تقبل ، أم�ا الش�رط فھ�و متض�من فیھ�ا ول�یس معن�ى 

ة الخ�وف بكون�ھ ف�یھم ، مستقال بذاتھ ؛ ومن ثم فال معنى لكونھ قی�داً مخصص�اً لص�ال

ب��ل إن ھ��ذا الش��رط المتض��من یحم��ل عن��د جمھ��ور أھ��ل العل��م عل��ى غال��ب أح��وال 

لغ��زواتھم وس��رایاھم إال  )ص��لى هللا علی�ھ وس��لم(ن مالزم�ة النب��ي المس�لمین یومئ��ذ م��

للضرورة ، فلیس المقصود من الشرط االحتراز ع�ن ك�ون غی�ره ف�یھم ، ب�ل التنوی�ھ 

ك�ي یلزم�وا ص�حبتھ ف�ي حیات�ھ ، ویھت�دوا  وتثبیتا لھم وتعلیم�اھ فیھم تكریما لھ، بكون

  ).مبھدیھ بعد وفاتھ (صلى هللا علیھ وسل

َوإَِذا ُكن�َت ِف�یِھْم تعبیر بص�یغة الماض�ي ع�ن المس�تقبل ف�ي فعل�ي الش�رط: (ــ ال ثانیاً 

الَةَ    وقوع الفعلین ، لتأكید تحقق  )َفأََقْمَت لَُھُم الصَّ

وإم�امتھم ف�ي ص�الة الخ�وف محق�ق ، فحضور النبي ـ ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ـ بی�نھم 

  الوقوع في المستقبل.

فادة الجمع واالقتران مع الترتیب ، أي وتعدد الشرط عن طریق العطف بالفاء ؛ إل  

أن إقامتھ الصالة لھم مترتبة على حضوره بینھم ، فالفعالن متالزمان على الترتی�ب 

والتنبی�ھ بكون�ھ ف�یھم ، ول�یس االحت�راز ع�ن  ، وھذا یؤكد حم�ل الش�رط عل�ى التنوی�ھ

  كون غیره فیھم.

                                                           

  .٥/١٨٥) ینظر: التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور  ١
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تی�ب مطلب��ا بیانی�اً م��ع فتع�دد فع�ل الش��رط دون أدات�ھ م��ع العط�ف بالف�اء جع��ل التر    

(المعط�����وف) عل�����ى  تق�����دم الفع�����ل الث�����اني وز االقت�����ران والجم�����ع ، ولھ�����ذا الیج�����

  .األول(المعطوف علیھ)

أنھ إن قال قائل: " إن خرجت فلبست فعلّي نذر" الیجب علی�ھ   وقد ذكر "ابن القیم" 

النذر إال باللبس بعد الخروج، فإن تق�دم الل�بس عل�ى الخ�روج ل�م یج�ب علی�ھ ش�يء ، 

على الرغم من الجم�ع بینھم�ا ؛ حی�ث روع�ي الترتی�ب زی�ادة عل�ى االقت�ران ، ولع�ل 

  )١(ذلك لغیاب "إن".

َع�كَ ــ إسناد فعل الجواب لطائفة منھم: ( ثالثاً  ْنُھم مَّ )، م�ع تقیی�د فعلھ�م َفْلَتقُْم َطآِئَفٌة مِّ

علی��ھ بكون�ھ مع��ھ تكریم��ا وتش�ریفا ، وحث��ا لھ��م عل�ى اتباع��ھ واالقت��داء ب�ھ (ص��لى هللا 

ك��ي یقوم��وا بأدائھ��ا عن��د حص��ول ؛ مقص��ود تعل��یمھم كیفی��ة ص��الة الخ��وفلوس��لم)، وا

 تفعل كما بحضرتھ األنس عند تفعل الخوف فـ"صالة ،مقتضاھا في أي زمان ومكان

 علی�ھ هللا ص�لى ھ�و لیس لقوم فجوازھا وسلم، علیھ هللا صلى بغیبتھ االستیحاش عند

  )٢موافقة".( مفھوم فیھم وسلم

  

  اآلیة إیجاز بدیع:في نظم 

من الكالم، وذلك بقصد  دّل علیھ ما بعدهبدیع وقد اشتملت اآلیة على إیجاز بالحذف   

، واآلخ��ر ـ الجمل��ة ج��واب الش��رط والمح��ذوف أم��ران : أح��دھما ـ��ـ  االختص��ار. 

ْنُھم َطآِئَفةٌ  َفْلَتقُمْ (سبحانھ:  قولھ المعطوفة على َعكَ  مِّ فة ُیفھم منھ أن ھناك طائ ؛ ألنھ)مَّ

فلتقم طائفة منھم معك فاجعلھم طائفتین، أخرى ینبغي أن تقف أمام العدو ، والتقدیر: 

فالف�اء ف�ي قول�ھ  ولتقم الطائفة األخرى وجاه العدو وأمامھ حتى الیأخذھم عل�ى غ�رة.

جواب الش�رط  تعالى: (فلتقم طائفة) تفصیلیة تشیر إلى المجمل المحذوف قبلھا، وھو

ل الطائفتین. فاجعللھم الصالة  وإذا كنت فیھم فأقمت: أي   ھم طائفتین. ثم فصَّ

                                                           

) ف��إن تك��ررت "إن ف��ي الفع��ل الث��اني، فق��ال: " إن خرج��ت وإن لبس��ت فعل��ّي ن��ذر" فإن��ھ یج��ب  ١

نشر:دار الكت�اب العرب�ي.   ٥٩ــ  ١/٥٨بأحدھما تقّدم أو تأخر. ( ینظر: بدائع الفوائد البن القیم 

 ). ٢٩٢بروت.(د.ت). وداللة األلفاظ  عند األصولیین د/ محمود توفیق ص

 .٥/٣٨٠ب اآلیات والسور للبقاعي) نظم الدرر في تناس ٢
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علی�ھ یفھم من سیاق الكالم وی�دل  الثاني المعطوف على جملة (فلتقم...)المحذوف و 

...) ، فإن�ھ  َوْلَت�أِْت َطآِئَف�ٌة أُْخ�َرى لَ�ْم ُیَص�لُّواْ ( النظم ؛حیث صرح بھ في قول�ھ تع�الى:

جھ�ة الص�الة یقابلھ�ا طائف�ة أخ�رى ف�ي مودلیل على أن الطائفة األولى الفاتح�ة مع�ھ ل

) ١ی�دل علی�ھ الم�ذكور.(وإیجاز الحذف یك�ون بح�ذف ش�يء م�ن أص�ل الك�الم  .العدو

، ولوج�ود  )٢.(االختصار فراراً م�ن العب�ث لظھ�ور الم�رادھنا والغرض من الحذف 

   .نفسھ ؛ ولھذا كانت نكتة الحذف ھنا االختصار ما یدل على المحذوف في الكالم

المجرد عن النكتة المعنویة یعني أن حذف العالمة الدسوقي أن االختصار  وقد ذكر 

، وإنم�ا ك�ان االختص�ار  فق�ط ، وھ�ي االختص�ارنكتة لفظیة جواب الشرط قد یكون ل

ومعلوم أن حذف ما یفھم من  )٣(نكتة موجبة للحذف فراراً من العبث لظھور المراد.

بیاني في لغتنا العربی�ة، یھ�دف إل�ى سیاق الكالم أو مایدل علیھ صریح الكالم مطلب 

إحكام النظم وتأدیة المعنى المراد بأوجز عبارة، وھذا یعنى أن نكتة االختص�ار وإن 

إحك�ام التركی�ب كانت لفظی�ة ش�كال،إال أنھ�ا معنوی�ة تركیب�ا ونظم�ا بم�ا تس�ھم ب�ھ ف�ي 

   بعبارات مركزة تنأى بالكالم عن العبث والحشو الزائد. تأدیة المعنىو

الص�الة ؛ وذل�ك إلفھام�ھ م�ن الس�یاق  بقی�ة ف�ي طائفة كلّ  تصنعھ ما اآلیة ملتأج وقد

لزوم وإفھام ؛إذ یلزم م�ن ، فدّل المذكور على المحذوف داللة  وداللة نظم اآلیة علیھ

ذكر المذكور إفھام المضمر ذكره لداللة السیاق علیھ ، وھو ما نطق�ت ب�ھ الس�نة ف�ي 

  . )٤(حدیث صالة الخوف یوم ذات الرقاع.

                                                           

) والفرق بین إیجاز الحذف وإیجاز الِقَصر: أن إیجاز القصر ی�ؤتى فی�ھ بلف�ظ قلی�ل ی�ؤدي معن�ى  ١

لفظ كثیر غیره. أما إیجاز الحذف فُیتَرك فیھ شيء من ألف�اظ التركی�ب م�ع إبق�اء غی�ره بحال�ھ. ( 

."ض�من ش�روح  ٣/١٩٠الس�بكيینظر: عروس األفراح في شرح تلخ�یص المفت�اح لبھ�اء ال�دین 

 التلخیص".ط: دار السرور. بیروت

   ..)التلخیص شروح ضمن( ٣/١٩٣) ینظر: مواھب الفتاح للیعقوبي  ٢

 (ضمن شروح التلخیص). ٣/١٩٣) ینظر: حاشیة الدسوقي على شرح السعد  ٣

 تقس�یم یفی�ةك ف�ي اختلف�وا وإّنم�ا ركع�ة، طائف�ة بك�لّ  یص�لّي اإلم�ام أنّ  إلى العلماء جمھور ) ذھب ٤

 س�ھل عن ،»الموطأ« في مالك رواه ما ھو ذلك في الفصل والقول. للمأمومین بالنسبة: الصالة

 الرق�اع، ذات ی�وم الخ�وف ص�الة وس�لم علی�ھ هللا ص�لى هللا رس�ول م�ع ص�لّى إنھ: حثمة أبي بن

 = ركع��ة وأتّم��وا ق��ام، ث��م ركع��ة مع��ھ بال��ذین فص��لّى الع��دّو، ِوج��اه وطائف��ة مع��ھ طائف��ة فص��ّفت



   
  
 

 
} ٩٣٩    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

أو تدل علیھ قرینة فیھ طبع أصیل في لغة العرب،  وحذف ما یرشد إلیھ سیاق الكالم

(أص�ل بالغتھ�ا ف�ي ھ�ذه وأعالھا لغة القرآن الك�ریم، وس�ر م�ن أس�رارھا، وق�د قالوا:

تعتم��د عل��ى ذك��اء الق��ارئ والس��امع، وتع��ّول عل��ى إث��ارة حس��ھ، وبع��ث  الوج��ازة الت��ي

ین�ة وی�درك باللمح�ة ویفط�ن إل�ى مع�انى األلف�اظ خیالھ وتنشیط نفسھ، حتى یفھم بالقر

   )١(التى طواھا التعبیر)

  :ق��ال واح��دة؛ ألّن��ھ وس��لم علی��ھ هللا ص��لى النب��ي ص��الة أنّ  إل��ىاآلی��ة  أش��ارت كم��ا  

 كان ولو واحدة، صالتھ بأنّ  مؤذن وذلك لصالتھ، تابعین فجعلھم}.  معك فلیصلوا{   

  )٢.(بھم فلتصلّ  تعالى لقال مستقلّة صالة طائفة بكل یصلّي

وتذوق سر جمال�ھ فتأمل معي ھذا النظم الموجز المحكم المترابط تركیباً ومفھوماً ؛  

  وإعجازه البیاني العلّي.

  داللة تكرار أسلوب األمر في اآلیة:

األم����ر عن����د جمھ����ور البالغیی����ین:" طل����ب فع����ل غی����ر ك����ف ب����القول عل����ى جھ����ة  

  )٣االستعالء".(

                                                                                                                                                 

 الت�ي الركع�ة بھ�م فص�لّى األخ�رى الطائف�ة وج�اءت الع�دّو، ِوج�اه فوقف�وا انص�رفوا ثم ألنفسھم=

 والروایات اآلیة، بلفظ أوفق الصفة وھذه وسلُّموا فاتتھم التي الركعة قضوا ثم سلّم، ثم لھ، بقیت

ب��اب ص��الة الخ��وف. روای��ة محم��د ب��ن الحس��ن  ٩٨( الموط��أ لإلم��ام مال��ك ص.كثی��رة ھ��ذه غی��رُ 

یباني.تحقیق/د/عبدالوھاب عب����د اللطی����ف. المجل����س األعل����ى للش����ؤون اإلس����المیة.الطبعة الش����

 ه١٤٢٦السابعة

  / ط. الثالثة مكتبة وھبة.١١١خصائص التراكیب للدكتور محمد أبو موسى / ص  (١)

) وبھذا یبطل قول الحسن البصري: بأّن رسول هللا ــــ صلى هللا علیھ وس�لم ـــ�ـ ص�لّى ركعت�ین  ٢

ئفة، ألّنھ یصیر متّما للصالة غیر مقّصر، مم�ا یتع�ارض م�ع مقص�ود اآلی�ة ومفھومھ�ا.( بكّل طا

 )٥/١٨٦ینظر: التحریر والتنویر

) ف��ي اش��تراط االس��تعالء أو العل��و أو أو ھم��ا مع��اً أو ع��دم اش��تراطھما أربع��ة م��ذاھب للعلم��اء  ٣

و واالس�تعالء: (ضمن شروح التلخیص). والفرق ب�ین العل� ٢/٣٠٩.(تنظرفي: حاشیة الدسوقي 

أن العلو ھ�و اعتب�ار اآلم�ر نفس�ھ عالی�ا ف�ي حقیق�ة األم�ر وإن ك�ان أداء الطل�ب عل�ى غی�ر ھیئ�ة 

االس���تعالء. أم���ا االس���تعالء فن���اظر إل���ى ص���ورة األداء وكیفی���ة األم���ر، أي م���ن غی���ر ت���ذلل 

 (ضمن شروح التلخیص). ٢/٣٠٩وخضوع.(ینظر:مواھب الفتاح البن یعقوب 



   
  
 

 
} ٩٤٠    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

  آلیة بصیغتین:وقد جاءت صورة معنى األمر في ا 

)، وقد تكررت ست م�رات ١(لتفعل)(ـ صیغة المضارع المقترن بالم األمر إحداھما 

  .فلتقم ـ ولیأخذوا ـ فلیكونوا ـ ولتأِت ـ فلیصلوا ـ ولیأخذوا ) في ھذه اآلیة:(

ـ صیغة فعل األمر(افعل)، وجاءت مرة واحدة ،ف�ي قول�ھ تع�الى: ( وُخ�ذوا  واألخرى

  ِحْذَرُكم ).

غة منھما خصوصیة ف�ي البی�ان القرآن�ي، فص�یغة(لتفعل) یغل�ب اس�تعمالھا ولكل صی 

، بینم��ا تس��تعمل أكث��ر م��ن داللتھ��ا عل��ى غیرھ��ا ف��ي الدالل��ة عل��ى حقیق��ة معن��ى األم��ر

ج�داً، ب�ل ھ�ي متنوع�ة  صیغة(افعل) في الداللة عل�ى غی�ر حقیق�ة معن�ى األم�ر كثی�راً 

عی��اً وو دق��ة المت��دبر المت��ذوق الدالل��ة ومعانیھ��ا الس��یاقیة متداخل��ة ؛ مم��ا یقتض��ي م��ن

وفي ھذا ما قد یعرب عن أن صیغة(لتفعل) لم�ا  بدقائق الوجوه الداللیة لھذه الصیغة.

) وأق��ل اس��تعماال كان��ت أل��یط بحقیق��ة معن��ى ٢(كان��ت ھ��ي األص��ل ف��ي الوض��ع األول

أن تتس�ع ل�دالالت عدی�دة عل�ى الح�ب مس�افات األمر، بینما ص�یغة(افعل) أق�در عل�ى 

  )٣(ثم كثر استعمالھا في البیان القرآني. متباینة؛ ومن

وبیان�ا  ،تش�ریعا لرخص�ة اقتض�تھا الض�رورة تحم�ل ولما كانت اآلیة التي بین أیدینا 

فق��د كث��ر وك��ان اآلم��ر والمعلّ��م ھ��و هللا تع��الى، وتعلیم��ا لكیفی��ة أداء ھ��ذه الرخص��ة ، 

                                                           

بیان صیغة األمر في (لتفعل)، أھي عنصر واحد ھو المضارع نفسھ والالم ) اختلف العلماء في  ١

). وتحقی�ق ٢/٣١١قرینة، أم ھي من المض�ارع وال�الم معا.(ینظر:مواھ�ب الفت�اح الب�ن یعق�وب 

ھ��ذا عائ��د عل��ى النظ��ر ف��ي الدالل��ة ح��ین تح��ذف الم األم��ر، أیك��ون ح��ذفاً لقرین��ة مقالی��ة أم ح��ذفا 

فان في لسان العربیة سائغان شائعان، ب�ل ق�د ُتح�ذف الص�یغة لعنصر من عناصر الصیغة. الحذ

كلھا كما ت�راه ف�ي ح�ذف أداة االس�تفھام والن�داء م�ثال. (ینظ�ر: ص�ورة األم�ر والنھ�ي ف�ي ال�ذكر 

 م).١٩٩٣ھـ ١٤١٣مطبعة األمانة.ط/أولى ١٧الحكیم د/ محمود توفیق سعد ص

ھي أصل ص�یغ األم�ر؛ إذ  )لیفعل(مر) ذھب الكوفیون إلى أن صیغة المضارع المقترن بالم األ ٢

األم���ر معن���ى م���ن المع���اني وش���أنھا أن تف���اد ب���الحروف ، كم���ا ف���ي االس���تفھام واالنف���ي والنھ���ي 

والتمن��ي.... وق��د رف��ض  البص��ریون ذل��ك ودفع��وه.(ینظر: اإلنص��اف ف��ي مس��ائل الخ��الف ألب��ي 

الس��عادة  ) ت/ محم��د مح��ي ال��دین عبدالحمی��د. مطبع��ة٧٢(مس��ألة٢/٥٢٤البرك��ات ب��ن األنب��اري 

 م.)١٩٦١ھـ ١٣٨٠بالقاھرة. الطبعة الرابعة

 .٣٥) ینظر: صورة األمر والنھي في الذكر الحكیم د/محمود توفیق سعد ص ٣
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? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

كی�دا ف�ي وذل�ك ألنھ�ا أوج�ب وأش�ّد تأ ؛استعمال صیغة المضارع المقترن ب�الم األم�ر

نفس السامع، ففیھا من المبالغة ف�ي االلت�زام م�ا فیھ�ا، عل�ى نح�و م�ا ن�راه ف�ي ص�یغة 

  ) ١التعجب كما في قولك:"أحسن بھ".(

فیھ حث على االمتثال لتلك األوامر التي من ش�أنھا ق�وام حی�اتھم فتكرار التعبیر بھا  

م عل�ى حی�اة وإرضاء ربھم في ھذا المق�ام ، فالتھ�اون ف�ي ش�يء منھ�ا فی�ھ خط�ر داھ�

الم��ؤمنین ف��ي ھ��ذا الموق��ف. فطبیع��ة المع��اني الم��أمور بھ��ا م��ن إقام��ة الص��الة بھ��ذه 

الكیفیة، ومن أخذ السالح والحذر، تقتضي اصطفاء التعبیر بھذه الصیغة لما فیھا من 

زیادة الحث والتحریض على االمتثال في مقام التوجیھ والتربیة المم�زوجین بالتنبی�ھ 

  والتحذیر.

فق�د وردت ف�ي س�یاق األمر(افعل) في قول�ھ س�بحانھ: ( وُخ�ذوا ِح�ْذَرُكم )  أما صیغة 

رخص��ة وض��ع األس��لحة بس��بب مط��ر أو م��رض ق��د یع��یقھم ع��ن حم��ل أس��لحتھم، 

 لم��ا أن��ھ . والمعن��ى:فالرخص��ة مقی��دة بس��بب وحص��ولھا معل��ق عل��ى حص��ولھ وتحقق��ھ

 قظب�التی أخ�رى م�رة أم�رھم المرض وحال المطر حال السالح وضع في لھم رخص

 عل��یھم المی��ل ف�ي احتی��االً  عل��یھم الع�دو یجت��رىء ل��ئال الح�ذر، ف��ي والمبالغ��ة وال�تحفظ

؛ وم�ن ث�م ك�ان عط�ف فع�ل األم�ر ب�الواو أس�لحتھم  المس�لمین لوضع منھم واستغناماً 

ف�ي وض�ع األس�لحة عن�د تحق�ق ش�رطھ وقی�ده، وذل�ك  جمل�ة نف�ي الح�رج واإلث�م على

والحث على الیقظة ، فراط في األخذ بالرخصة لتأكید التحذیر والتنبیھ من الغفلة واإل

  إللحاق الضرر بھم. الدائمة على كل حال، حتى الیجعلون للكافرین سبیال 

 اآلی�ة بدالل�ةففي التعبیر بھ�ا دالالت وإیح�اءات متنوع�ة جعل�ت أھ�ل العل�م یقول�ون   

 المض��ار جمی��ع ع��ن الح��ذر وج��وب عل��ى فی��دل الع��دو، ع��ن الح��ذر وج��وب عل��ى

 واالحت�راز بالی�د والع�الج بال�دواء الع�الج عل�ى اإلقدام كان الطریق ھذاوب المظنونة،

  )٢أعلم.( وهللا واجباً  المائل الجدار تحت الجلوس وعن الوباء عن

                                                           

ھ��ـ. ١٣٩٩.المكتب��ة التوفیقی��ة بالق��اھرة  ٢/١٨٢) ینظ��ر: التبی��ان ف��ي إع��راب الق��رآن للعكب��ري ١

 ھـ.١٤٠٣بیروت.ت:محمد علي النجار.ط/ عالم الكتب  ٢/٣١٤ومعاني القرآن للفراء

دار الفك����ر للطباع����ة والنش����ر والتوزی����ع. الطبع����ة   ١١/٢٨) ینظ����ر: تفس����یر الفخ����ر ال����رازي  ٢

  ھـ .١٤٠١األولى
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? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
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  أسرار التعبیر بحرفي العطف: (الواوـ والفاء):

"الواو" و"الفاء" في أكثر من موضع ف�ي ھ�ذه اآلی�ة ؛ تكرر التعبیر بحرفي العطف  

  البیان القرآني تجلیتھا وإبرازھا:ر ودقائق قصد وذلك ألسرا

؛ أى أنھا تجمع المعط�وف والمعط�وف علی�ھ  )١(وھي لمجرد الجمع المطلقالـــواو: 

في حكم واحد، وتضمھما معاً، لتتم الفائ�دة وتكتم�ل جوان�ب المعن�ى الم�راد، باس�تیفاء 

  عناصر البناء التركیبي للكالم

تفص�یل الق�ول ف�ي رخص�ة البی�ان ب) تض�م  ُكن�َت فِ�یِھمْ  َوإَِذا( قول�ھ تع�الى:الواو في ف 

صالة الخوف إلى البیان المجم�ل ع�ن رخص�ة قص�ر الص�الة ف�ي الس�فر عن�د خ�وف 

وتجلیة ھدي البیان القرآن�ي ف�ي الرخص�تین ، وض�مھما  ؛ وذلك لتحقیق البیانینالفتنة

ء التركیب��ي مع��اً لت��تم الفائ��دة وتكتم��ل ص��ورة المعن��ي الم��راد ، باس��تیفاء عناص��ر البن��ا

  للكالم.

َط�ٍر أَْو ُكن�ُتم الواو في قولھ سبحانھ:  (  اوكذ �ن مَّ َوالَ ُجَناَح َعلَْیُكْم إِن َك�اَن ِبُك�ْم أًَذى مِّ

ْرَضى أَن َتَضُعوْا أَْسلَِحَتُكمْ  تجمع بین البیان عن رخصة وضع األسلحة عند وجود ) مَّ

عن كیفیة أداء رخص�ة ، وبین مضمون ما سبقھا من البیان أذى من مطر أو مرض 

صالة الخوف؛ وذلك حتى تكتمل جوانب المعنى المقصود غرسھ في قلوب المؤمنین 

، م��ن األخ��ذ بالرخص��ة م��ع الح��ذر والتأھ��ب لمواجھ��ة كی��د ال��ذین وتربی��ة األم��ة علی��ھ

    .في ھذا الموقفكفروا المتربصین بالمؤمنین 

) تفی��د الجم��ع ب��ین إق��امتھم  َحَتُھمْ َوْلَیأُْخ��ُذوْا أَْس��لِ  وك��ذلك ال��واو ف��ي قول��ھ ج��ل وع��ال: ( 

لئال یأخذھم العدو عل�ى  ؛للصالة مع النبي صلى هللا علیھ وسلم وبین أخذھم أسلحتھم

: فق�الوا للمص�لین ك�ان ف�إن لغیرھم، وإما للمصلین إما ،  فالضمیر غرة وھم یصلون

 ذل��ك ألن وذل��ك والخنج��ر، كالس��یف الص��الة ع��ن یش��غلھم ال م��ا الس��الح م��ن یأخ��ذون

 ك�الم ف�ال المصلین لغیر كان وإن علیھم، اإلقدام من للعدو وأمنع االحتیاط إلى قربأ

                                                           

وزارة األوق���اف بالكوی���ت/ طبع���ة : ط. ٢/٢٥٣البح���ر المح���یط ف���ي أص���ول الفق���ھ للزركش���ى (١)

  م١٩٩٢ھـ ١٤١٣ثانیة



   
  
 

 
} ٩٤٣    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

 إل���ى أق���رب ذل���ك ألن الس���الح بحم���ل للف���ریقین أم���راً  ذل���ك یك���ون أن ویحتم���ل. فی���ھ

  )١(.االحتیاط

) تض�م ھ�ذه الطائف�ة عل�ى الطائف�ة  َوْلَتأِْت َطآِئَف�ٌة أُْخ�َرىوالواو في قولھ جل وعز: ( 

، وتفی�د أن الجمی�ع ق�د ة صالة الخوف مع النبي صلى هللا علیھ وس�لم األولى في تأدی

حظي بصحبة النبي صلى هللا علیھ وسلم ف�ي ھ�ذه الص�الة ، والمقص�ود تربی�ة األم�ة 

  وتحت أي ظرف.على االتباع والحرص على تأدیة الصالة في أي موقف 

س�یاق؛ وھكذا جمعت الواو بین أجزاء الك�الم وض�مت بعض�ھ إل�ى بع�ض ف�ي ھ�ذا ال 

لتتم الفائدة باستیفاء البیان العلّي عناصر التركیب والبناء ؛ لیتجلى المعنى المراد في 

  أبھى صورة وآنق عبارة.

أما الفاء فھي للترتیب والتعقیب،أى أن المعطوف یعقب المعطوف علیھ بحسب م�ا   

  . )٢(یمكن، وھو معنى قولھم:إنھا تدل على الترتیب بال مھلة، أى في عقبھ

ك��د ذل��ك وقوعھ��ا ف��ي ج��واب الش��رط، إلف��ادة رب��ط جمل��ة الج��واب بجمل��ة الش��رط، یؤ 

َوإَِذا ُكنَت ِفیِھْم َفأََقْم�َت {:وتأكید توقف حصولھا علیھا خاصة، كما في قولـھ سبحانھ: 

َعَك َوْلَیأُْخُذوْا أَْسلَِحَتُھْم َفإَِذا َسَجُدواْ  ْنُھم مَّ الََة َفْلَتقُْم َطآِئَفٌة مِّ  َفْلَیُكوُنوْا ِمن َوَرآِئُكمْ  لَُھُم الصَّ

  .}َوْلَتأِْت َطآِئَفٌة أُْخَرى لَْم ُیَصلُّوْا َفْلُیَصلُّوْا َمَعكَ 

فوجود الفاء المعبرة عن معنى الترتیب والتعقیب مطلب بیاني في ھذا السیاق وذلك  

  ألمرین:

ف الثاني أحدھما ـ إفادة الربط بین الشرط وجزائھ ، وبیان قوة االنسجام بینھما وتوق 

  منھما على األول ومجیئھ في عقبھ بال مھلة.

التأكید على تأدی�ة ص�الة الخ�وف بھ�ذه الكیفی�ة المترابط�ة األج�زاء المترت�ب واآلخرـ 

بعضھا على بعض في انسجام وسالسة ، دون فاصل زماني یخل بھیئتھا وانتظامھا؛ 

علیھ��ا  ، ودع��ت الحاج��ة إل��ى تربی��ة األم��ة فھ��ي رخص��ة اقتض��اھا موق��ف الض��رورة

   لتؤدیھا عند تحقق مقتضاھا.

                                                           

 .١١/٢٦التفسیر الكبیر  وتفسیر الفخر الرازي أو  ١/٥٥٩) ینظر: الكشاف للزمخشري  ١

  .٢/٢٦١البحر المحیط في أصول الفقھ (٢)



   
  
 

 
} ٩٤٤    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

وال یخف��ى م��ا ف��ي ھ��ذه الف��اءات المتعانق��ة م��ع الم األم��ر م��ن ت��دعیم وتأكی��د لمع��اني   

صیغتھ بما قبل الفاء مما یشي بأن حصول مقصود األم�ر مترت�ب عل�ى  األمر وربط

ما قبلھا ومنتظم معھ انتظام حبات العقد في تشكیل صورة المعنى المقصود، وإبرازه 

   ي آنق عبارة وأتم تركیب وأجمل تعبیر.ف

  جمال االستعارة في قولھ:"ولیأخذوا حذرھم وأسلحتھم"

لمسلمین المقیمین صالة الخوف مع النبي (صلى هللا علی�ھ وس�لم) ، جمیع اھذا أمر ل 

حذرھم وأسلحتھم في حال صالتھم أي ولتأخذ جمیع الطوائف الحارسون والمصلون 

   ).١(صالة وانصرافھم منھاوحراستھم وإتیانھم إلى ال

واألخذ: َحْوذ الشيء وتحصیلھ، وذلك تارة یكون بالتناول نحو قولك: أخذت الكت�اب  

ى ، أي أصابتھ وتمكنت منھ قھراً    ).٢(، أي تناولتھ. وتارة بالقھر،  یقال: أخذتھ الُحمَّ

ز  ْث�ر، یق�ال: ) ، والحَذر والِحْذر بمعن�ى واح�د، ك�األَثر واإل٣(والحذر: الخیفة والتحرُّ

ف(   ).٤أخذ حذره، إذا تیقَّظ واحترز من المخوَّ

وح�اِذر: أي متأھ�ب  والف�زع.  ویوصف المرء بأن�ھ ح�ِذر: أي مت�یقظ ش�دید الح�ذر   

  ).٥(مستعد كأنھ یحذر أن ُیفاجأ ، والجمع:حذرون وحذارى

فاألمر بأخذ الحذر ھنا فیھ تنبیھ وحث على التیقظ والتأھ�ب واالس�تعداد للع�دو ؛ ك�ي 

  . یأخذھم على ِغرة وبخاصة وھم یؤدون صالتھم ال

وف��ي وق��وع الح��ذر معم��وال لفع��ل األمر(ولیأخ��ذوا) والجم��ع بین��ھ وب��ین األس��لحة ف��ي  

؛ ألن األخذ بمعنى التناول یجري عل�ى األس�لحة بوص�فھا أم�را  مكنیة استعارةٌ األخذ 

ز فھو أمر نفسي معن وي، وھذا یعني محسوساً یؤخذ، أما الحذر بمعنى التیقظ والتحرُّ

ل، وحذف المشبھ بھ (اآللة) ورمز لھ  أن البیان القرآني شبھ الحذر بآلة تؤخذ وُتحصَّ
                                                           

  ٥/٣٨٢) ینظر: نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور للبقاعي  ١

ط:دار التحری�ر للطب�ع والنش�ر . ١/١٢) ینظر: المفردات في غریب القرآن للراغ�ب األص�فھاني ٢

 م.(كتاب الجمھوریة).١٩٩١القاھرة 

 م.١٩٩٠ھـ ١٤١٠ط:دار الفكر. بیروت.(أولى) ٤/١٧٥ر مادة (حذر)) لسان العرب البن منظو ٣

  ١/٥٤١،٥٦٠) ینظر: الكشاف للزمخشري  ٤

 ) لسان العرب مادة (حذر). ٥



   
  
 

 
} ٩٤٥    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

بالزمھ وھو األخذ . والجامع ھنا ھو وقایة النفس وعصمتھا من مفاجأة العدو، فكأنھ 

؛ ول��ذلك جم��ع بین��ھ وب��ین جع��ل الح��ذر آلت��ھ الت��ي یق��ي بھ��ا نفس��ھ ویعص��م بھ��ا روح��ھ

اَر  ( وھ��ذا كقول��ھ تع��الى:، ، وجع��ال م��أخوذیناألس��لحة ف��ي األخ��ذ  َوالَّــِذيَن تـَبَـــوَُّءوا الــدَّ

ميَـانَ  أً لتمكنھم فیھ، فلذلك جمع بینھ وبین   ٩احلشـر:)  َواْإلِ جعل اإلیمان مستقرا لھم ومتبوَّ

ء(   ).١الدار في التبوُّ

واألم�ر بأخ�ذ الح�ذر واألس�لحة ف�ي ھ�ذا الموق�ف ن�اظر إل�ى قول�ھ تع�الى ـ ف�ي بدای�ة  

َھا الحدیث عن آیات الجھاد ـ: (َیا  اْنِف�ُروا أَوِ  ُثَب�اتٍ  َفاْنِفُروا ِحْذَرُكمْ  ُخُذوا آََمُنوا الَِّذینَ  أَیُّ

ف��ي س��ورة النس��اء ، فھ��ذه اآلی��ة تص��درت الح��دیث ع��ن الجھ��اد  ٧١َجِمیًع��ا ) النس��اء: 

أما آیة صالة الخ�وف فأت�ت ف�ي أواخ�ر آی�ات الجھ�اد ف�ي ھ�ذه بوصفھ أشق الطاعات 

ز والت�یقظ ف�ي  من رد المقطع عل�ى سورة ، وھذاال المطل�ع بقص�د تأكی�د أھمی�ة التح�رُّ

ساحات الجھاد عامة ، وف�ي موق�ف تأدی�ة ص�الة الخ�وف عن�د مواجھ�ة الع�دو بص�فة 

باس���تغالل انش���غال المس���لمین بص���التھم خاص���ة ؛ لم���ا فی���ھ م���ن إغ���راء الك���افرین 

 الَّ�ِذینَ  قول�ھ س�بحانھ: (َودَّ  واالنقضاض علیھم، وھذا ما صرح ب�ھ البی�ان القرآن�ي ف�ي

  َواِحَدًة ). َمْیلَةً  َعلَْیُكمْ  َفَیِمیلُونَ  َوأَْمِتَعِتُكمْ  أَْسلَِحِتُكمْ  َعنْ  َتْغفُلُونَ  لَوْ  َكَفُروا

منھ�ا م�رات ،  ث�الث اق م�ن س�ورة النس�اءوقد تكرر األمر بأخذ الحذر ف�ي ھ�ذا الس�ی

ج�اء األم�ر  ، كم�اة ص�الة الخ�وف مرت�ان ف�ي آی�مرة واحدة في بدایة آیات الجھاد ،و

  : بالحذر منفرداً مرتین ، ومقروناً بالسالح مرة واحدة

َھا َیا( ــ ١   ِحْذَرُكْم). ُخُذوا آََمُنوا الَِّذینَ  أَیُّ

  َوأَْسلَِحَتُھْم). ِحْذَرُھمْ  ــ  (َوْلَیأُْخُذوا٢

  ِحْذَرُكْم ). ــ (َوُخُذوا٣

 عل�ى یج�ب م�ا إل�ى إش�ارة ونھایتھا الجھاد آیات بدایة في بالحذر األمر تكرار وفي  

 ی�أمنوا حت�ى ؛ وانتھ�اءً  ابت�داءً  الجھ�اد ساحة في والتأھب التیقظ مالزمة من المسلمین

  .بھم المتربص العدو مكر

                                                           

 ١/٥٦٠ للزمخشري الكشاف: ) ینظر ١



   
  
 

 
} ٩٤٦    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

َھ�ا َی�ا(فقولھ تع�الى:    )  َجِمیًع�ا اْنِف�ُروا أَوِ  ُثَب�اتٍ  َف�اْنِفُروا ِح�ْذَرُكمْ  ُخ�ُذوا آََمُن�وا الَّ�ِذینَ  أَیُّ

، خط��اب مباش��ر م��ن هللا تع��الى لل��ذین آمن��وا بوص��ف اإلیم��ان المقتض��ي  ٧١: اءالنس��

ئھم بوص�ف اإلیم�ان المحب�ب إل�ى نفوس�ھم استجابتھم ألم�ر ربھ�م وتوجیھ�ھ. فف�ي ن�دا

تنبیھ وتوجیھ ولفت ألنظارھم ؛ كي یتیقظوا ویتأھبوا فرادى وجماعات قبل النھوض 

  والنفرة إلى الجھاد ومالقاة عدوھم.

لحذر معموال لفعل األخذ منفرداً دون ذكر الس�الح ؛ مم�ا جع�ل أھ�ل العل�م وقد جاء ا 

  یختلفون في تأویل المراد من الحذر ھنا:

  .أن المراد من الحذر ھنا السالح ،والمعنى خذوا سالحكم وتحذروا :فقول یرى

یك�ون معن�اه ، اح�ذروا ع�دوكم ، وھ�ذا یتض�من األم�ر بأخ�ذ  والقول اآلخر ی�رى: أن

  ).١(ھ من جملة الحذر من العدوالسالح؛ ألن

والتعبیر بالحذر عن السالح استعارة تص�ریحیة عل�ى الق�ول األول، بتش�بیھ الس�الح  

بالحذر بقصد الحث على التیقظ والتح�رز عن�د حم�ل الس�الح ومالق�اة الع�دو ، وعل�ى 

، فیكون التعبی�ر بالح�ذر ووقوع�ھ القول الثاني أخذ السالح مدلول علیھ بفحوى الكالم

ال لفع��ل األم��ر (خ��ذوا) اس��تعارة مكنی��ة بتش��بیھ الح��ذر بمعن��ى الت��یقظ والتح��رز معم��و

والتأھ���ب للع���دو بآل���ة یق���ي بھ���ا اإلنس���ان نفس���ھ وی���دفع عنھ���ا األذى، بج���امع الوقای���ة 

  والعصمة من الضرر.

وبالتأمل ندرك أن الفرق بین القولین یتجلى في العموم والخصوص فالتأوی�ل األول  

الت��یقظ والتأھ��ب واالس��تعداد النفس��ي وی��ل الث��اني فع��ام ف��ي خ��اص بالس��الح ، أم��ا التأ

والمادي عند النھوض لمالق�اة الع�دو. وأخ�ذ الس�الح م�دلول علی�ھ ب�اللفظ ف�ي األول ، 

وبفحوى الكالم في الثاني. وبذا یتبین لنا جالء التأویل الثاني وشمولھ لك�ل م�ا تحمل�ھ 

س��جم م��ع مقص��ود الن��داء كلم��ة "الح��ذر" م��ن معن��ى نفس��ي أو م��ادي، وھ��ذا العم��وم ین

 اْنِف�ُروا أَوِ  ُثَب�اتٍ  واألمر في صدر اآلیة ، ومع طبیعة النھوض لقت�ال الع�دو (َف�اْنِفُروا

وم��ا یقتض��یھ م��ن تأھ��ب ویقظ��ة واس��تعداد معن��وي وم��ادي. وھ��ذا م��ا أك��ده  ) َجِمیًع��ا

وزاد ف��ي  ).مْ َوأَْس��لَِحَتھُ  ِح��ْذَرُھمْ  َوْلَیأُْخ��ُذوا(تع��الى:  ھقول�� البی��ان العل��ّي ف��يوص��رح ب��ھ 

، كي یظل الحذر بمفھومھ الشامل دی�دنھم ف�ي ) ِحْذَرُكمْ  َوُخُذوا(تأكیده بقولھ سبحانھ: 

د في كل وقت : عند النھوض للقتال ،وعند الصالة في ساحة المعرك�ة ، ساحة الجھا

                                                           

 ١٨٢ـ١٠/١٨١) ینظر: تفسیر الفخر الرازي  ١



   
  
 

 
} ٩٤٧    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

أو بس�بب م�رض  األسلحة بسبب أذى أص�ابھم م�ن مط�ر وعند األخذ برخصة وضع

  هللا أعلم.و أعجزھم عن حمل السالح.

  َتْغفُلُوَن...) لَوْ  َكَفُروا الَِّذینَ  َودَّ  سر الفصل في قولھ تعالى: ( 

بعد أن بّین سبحانھ للنبي (صلى هللا علیھ وسلم) وللمسلمین كیفیة ص�الة الخ�وف ،   

عل�ل أم�ره بھ�ذه الكیفی�ة عل�ى وحثھم على وجوب أخذ الحذر والسالح وھم یصلون، 

 أَْس�لَِحِتُكمْ  َع�نْ  َتْغفُلُ�ونَ  لَ�وْ  َكَف�ُروا الَّ�ِذینَ  ج�ّل ش�أنھ: ( َودَّ  ھذا االحتی�اط والح�زم بقول�ھ

  َواِحَدًة)  َمْیلَةً  َعلَْیُكمْ  َفَیِمیلُونَ  َوأَْمِتَعِتُكمْ 

تقوی�ة وفي االلتفات إلى خطاب المسلمین بعد التعبیر عنھم بضمیر الغیبة فیما سبق  

ع�دو المت�ربص قظ والتحرز من كید اللھم على االمتثال لوجوب التی لقلوبھم وترغیب

  بھم.

؛ حی�ث أفص�حت  ش�بھ كم�ال االتص�الففصل ھذه الجملة عن سابقتھا لما بینھما من  

الحتی�اط والح�زم عن�د ھذه الجملة عن السبب في األمر بأخذ الحذر واألسلحة وش�دة ا

لة ، فھي إجابة لما قد یخطر بالبال من السؤال عن ع وف بھذه الكیفیةأداء صالة الخ

األمر بھذه الكیفیة عل�ى ھ�ذا االحتی�اط والح�زم المعب�ر عنھم�ا بص�یغة األم�ر (فل�تقم ـ 

ولیأخذوا ـ فلیكونوا ـ ولتأِت ـ فلیصلوا ـ ولیأخذوا) ، والمدلول علیھما بتك�رار األم�ر 

  بأخذ األسلحة والحذر على كل حال.

ھ�و م�ن أروع ویطلق البالغیون على ھذا النوع من الفصل "االس�تئناف البی�اني"، و 

تحقیق جمال االتساق وحسن الترابط بین مع�اني الك�الم ، وف�ي األسالیب وأقواھا في 

إذ یش�عرك ـ دائم�اً ـ أن نف�س المخاط�ب "تجلیة االرتباط الوثیق المتكلم والمخاطب ؛ 

ص��فحة مفتوح��ة ومبس��وطة أم��ام الم��تكلم ی��رى ویط��الع فیھ��ا م��ا تحدث��ھ تعبیرات��ھ م��ن 

لم�تكلم أدیب�اً مب�دعاً، فكی�ف إذا ك�ان الك�الم ل�رب الع�زة ال�ذي ، ھ�ذا إذا ك�ان ا)١("آثار

فق�د ج�اءت ھ�ذه الجمل�ة معلل�ة ومجیب�ة  خلق النفوس وسواھا ،ویعلم سرھا ونجواھا؟

ع��ن خ��واطر النف��وس الم��أمورة بش��دة الح��زم واالحتی��اط ، ومقوی��ة للنف��وس المجاھ��دة 

أش��ق الطاع��ات المتص��لة ب��ھ المطیع��ة ل��ھ ف��ي أص��عب الظ��روف وف��ي  ،الواثق��ة بربھ��ا

  وھو الجھاد في سبیل هللا تعالى. ،وأعظمھا

                                                           

إع�داد قس�م البالغ�ة (كت�اب دراس�ي  ١٨٢ـ�١٨١) ینظر: علم المعاني د/ عبد الحافظ البق�ري ص ١

 والنقد بكلیة اللغة العربیة بالمنوفیة).
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? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
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والبیان القرآني یكشف في ھذه الجملة عن أمنیة مستقرة في وجدان كل م�ن اتص�ف  

بالكفر ولو لم یكن عریقاً فیھ؛ كما یشي ب�ذلك التعبی�ر بص�یغة الماض�ي وبالموص�ول 

  َكَفُروا). الَِّذینَ  َودَّ ( وصلتھ في قولھ تعالى: 

 َعنْ  َتْغفُلُونَ  لَوْ (البیان العلّي أمنیتھم وعبر عنھا بصیغة الشرط وجوابھ :  وقد صور 

، فالش��رط وجواب��ھ ف��ي مح��ل نص��ب )َواِح��َدةً  َمْیلَ��ةً  َعلَ��ْیُكمْ  َفَیِمیلُ��ونَ  َوأَْمِتَع��ِتُكمْ  أَْس��لَِحِتُكمْ 

  مفعول بھ للفعل "وّد " ، وفي ھذا التعبیر عدة إشارات بیانیة كاشفة:

ج�ازم  ) غی�ر١، فـ "لو" ھنا حرف ش�رط( اء التعبیر بـ "لو " الشرطیةـ اصطف أولھا

یفید تعلیق حصول مض�مون الج�زاء لحص�ول مض�مون الش�رط ، م�ع القط�ع بانتف�اء 

الشرط فیلزم انتفاء الجزاء. وفي ذلك إشارة إلى انتفاء تحقق أمنیة ال�ذین كف�روا عن�د 

ة الت�یقظ وع�دم الغفل�ة ، عدم تحقق شرطھا. وھذا تحریض وتنبیھ للمسلمین عل�ى ش�د

  وتقویة لقلوبھم.

، مع أن " ل�و " ف�ي أص�ل وض�عھا یر بصیغة الفعل المضارع (تغفلون)ـ التعب ثانیھا

فاس��تعمال "ل��و" ف��ي المض��ارع ھن��ا لتنزیل��ھ منزل��ة الماض��ي عل��ى الماض��ي ؛  لت��دخ

لص��دوره عم��ن ال خ��الف ف��ي إخب��اره وھ��و هللا تع��الى ال��ذي یعل��م غی��ب الس��موات 

علقھ بالفعل الماضي "وّد " المنبئ عن تحقق رغبة الك�افرین واس�تقرار واألرض،ولت

  أمنیتھم في القضاء على المسلمین.

َوأَْمِتَعِتُكْم)، وذلك ألن القوة باآلالت في  أَْسلَِحِتُكمْ  ـ تقیید فعل الغفلة بقولھ: (َعنْ  ثالثھا

ى ض���میر ). وإض���افة األس���لحة واألمتع���ة إل���٢(س���احة القت���ال مرھب���ة للع���دو ومنكب���ة

  المخاطبین للتنبیھ على كونھا مظھراً لقوتھم ورھبة لعدوھم.

َعلَْیُكْم) لإلش�ارة إل�ى  ـ التعبیر بفاء السببیة وتصدرھا جواب الشرط (َفَیِمیلُونَ  رابعھا

م��ن الض��عف الظ��اھر ال��ذي یغ��ري الع��دو بھ��م ، ویتس��بب ف��ي إیقاع��ھ بھ��م أن الغفل��ة 

  ذلك حرف االستعالء في (علیكم). وغلبتھم واستعالئھ علیھم ، كما ینبئ عن

                                                           

ط .: دار الكتب  ١/٤٨٢. والبحر المحیط ألبي حیان  ١/٢٠٥)  ینظر: مغني اللبیب البن ھشام، ١

  م.١٩٩٣ھـ ١٤١٣العلمیة .بیروت. ط.: أولى 

 ٥/٣٨٣) ینظر: نظم الدرر للبقاعي  ٢
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: العدول عن الوسط إلى الطرف ، ویطلق على العدول عن شيء ك�ان مع�ھ  والمیل 

إل��ى ش��يء آخ��ر، كم��ا ھن��ا ، أي فیع��دلون ع��ن معس��كرھم إل��ى جیش��كم. ولم��ا ك��ان 

المقصود م�ن المی�ل ھن�ا الك�رُّ والش�دُّ ُع�دي ب�ـ"على " ، أي فیش�دون عل�یكم ف�ي ح�ال 

  ).١(غفلتكم

َواِحَدًة ) إشارة إلى سرعة األخذ الخ�اطف والمی�ل  ـ في التعبیر بقولھ: (َمْیلَةً  ھاخامس

،أي ش�دة  وانتصاب " میلة " على أنھا مفع�ول مطل�ق مب�ین للع�ددالمفاجئ المباغت ،

، وذل�ك أن الفع�ل الش�دید  مفردة ، واستعمال صیغة المرة ھنا كنایة عن القوة والش�دة

ا دون مع��اودة ع��الج ، ف��ال یتك��رر الفع��ل لتحص��یل الق��وي ی��أتي ب��الغرض من��ھ س��ریع

فھ�و تأكی�د لمعن�ى الم�رة ، وت�دعیم  ، كما یؤكد ذلك التعبیر بقولھ: (َواِح�َدًة) الغرض،

ج��اء ، ل��یس لھ��ا م��ا بع��دھا ؛ ولھ��ذا  واح��دة قوی��ة ش��دیدة أي ھجم��ة لمقص��ود الكنای��ة ،

  في سبیلھ تعالى.من هللا تعالى تقویة للقلوب المجاھدة التنبیھ والتوجیھ والحزم 

  

  داللة التعبیر بالمطر في اآلیة :

جاء التعبیر ع�ن المط�ر بص�یغة النك�رة المس�بوقة بِم�ن ض�من جمل�ة الش�رط المقی�دة  

َوالَ ُجَن�اَح َعلَ�ْیُكْم لرخصة وضع األسلحة دون إثم أو حرج، وذلك ف�ي قول�ھ تع�الى: (

ْرَض� َط�ٍر أَْو ُكن��ُتم مَّ ��ن مَّ  ). ى أَن َتَض�ُعوْا أَْس��لَِحَتُكْم َوُخ�ُذوْا ِح��ْذَرُكمْ إِن َك�اَن ِبُك�ْم أًَذى مِّ

لبی�ان رخص�ة أخ�رى ف�ي ھ�ذا ؛ عل�ى مض�مون الك�الم الس�ابق ب�الواو وھو معطوف 

  المقام المحفوف بالتوجیھ والعنایة من هللا تعالى لعباده المجاھدین في سبیلھ.

َوالَ ُجَن�اَح م نك�رة : (والمنف�ي اس�، للج�نس والجملة تحمل خبراً منفیاً ب�ـ "ال " النافی�ة 

) ، أي إن أصابكم أي أذى بسبب مطر أو حل بك�م م�رض ُیعج�زكم ع�ن حم�ل َعلَْیُكمْ 

نف�ي اإلث�م ف�ي ف، السالح ، فال إثم أو حرج من أي نوع یقع علیكم في وضع أسلحتكم

  .، وھو وجود عائق یحول دون حمل السالحمقید بشرطھترك األسلحة ووضعھا 

                                                           

 .١٨٧/ ٥) ینظر: تفسیر التحریر والتنویر   ١
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? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
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 س�تي الُجناح خمس�اً وعش�رین م�رة ف�ي الق�رآن الك�ریم ، منھ�ا وقد تكرر التعبیر بنف

عش��رة م��رة منفی��اً ب��ـ"ال" ، وتس��ع م��رات منفی��اً ب��ـ"لیس" ، وكلھ��ا ف��ي مق��ام التش��ریع 

  ): ١(آن الكریمرالق المبثوثة في سور بأنواعھ

(ل��یس) عن��د تأملن��ا  وت��دبرنا  (ال) ، ونفی��ھ ب��ـ ویتجلَّ��ى الف��رق ب��ین نف��ي الجن��اح ب��ـ 

  المتنوعة لكال األسلوبین:للسیاقات 

، وم�ن َث�م یك�ون  )٢() ت�أتي ف�ي س�یاق األحك�ام والف�رائض َوالَ ُجَناَح َعلَ�ْیُكمْ فجملة: (

مفادھا اإلباحة في مقابل الحظر ، فوضع األسلحة في الحرب محظور على كل حال 

، وم��ن ث��م ج��اء نف��ي الجن��اح واإلث��م ف��ي وض��عھا عن��د وج��ود أذى حت��ى عن��د الص��الة 

َوَال ُجَن�اَح ف�ي قول�ھ تع�الى: (حمل السالح عن ر أو حصول مرض یعیق بسبب المط

، ومفاد النف�ي ) َعلَْیُكْم إِْن َكاَن ِبُكْم أًَذى ِمْن َمَطٍر أَْو ُكْنُتْم َمْرَضى أَْن َتَضُعوا أَْسلَِحَتُكمْ 

اص�طفاء التعبی�ر ب�ـ (ال) ك�ان ول�ذلك ؛  اً إباحة ما ك�ان محظ�ورتأكید ھنا اإلبالغ في 

  ، فكل ما یصدق علیھ أنھ جناح یكون منفیاً.) ٣(ي ھي لنفي الجنسالت

) فإنھ��ا ت��أتي ف��ي س��یاق المباح��ات وم��ا یستحس��ن م��ن لَ��ْیَس َعلَ��ْیُكْم ُجَن��احٌ أم��ا جمل��ة: (

ف��ي الس�فر مب�اح مستحس�ن ؛ لم��ا فی�ھ م�ن التخفی�ف عل��ى فقص�ر الص�الة ، )٤(األم�ور

ــ نفي بـ (لیس) من ثم جاء الالمسافر الضارب في األرض الذي یخشى فتنة العدو، و

َوإَِذا ـ في قول�ھ تع�الى: ( )٥في الحال عند أكثر النحاة( التي ھي لنفي مضمون الجملة

                                                           

)، وف�ي س�ورة النس�اء خم�س م�رات ١١) تكرر نفي الُجناح في سورة البقرة إح�دى عش�رة م�رة( ١

)، وف�ي س�ورة ٣)، وف�ي س�ورة األح�زاب ث�الث م�رات(٤)، وفي س�ورة الن�ور أرب�ع م�رات(٥(

). (ینظ�ر: المعج�م المفھ�رس أللف�اظ الق�رآن ١)، وفي سورة الممتحنة م�رة(١المائدة مرة واحدة(

  ھـ).١٣٧٨(جنح). مطابع الشعب  ١٧٨حمد فؤاد عبدالباقي صالكریم لألستاذ/م

ھ�ان د/ س�عید جمع�ة .ص ٢ ین والرِّ مكتب�ة اآلداب بالق�اھرة.  ١١٦) من بالغة الق�رآن ف�ي آیت�ي ال�دَّ

 م.٢٠٠٤ھـ ١٤٢٥الطبعة األولى 

 ١/١٩٤) مغني اللبیب البن ھشام  ٣

ھان د/ سعید جم)  ٤ ین والرِّ  .١١٦عة .صمن بالغة القرآن في آیتي الدَّ

�ل الب�ن الحاج�ب  ٥ تحقی�ق  ٢/٨٠) وتنفي غیر الحال بالقرینة . ینظ�ر: اإلیض�اح ف�ي ش�رح المفصَّ

م. ومغن�����ي ٢٠٠٥ھ����ـ ١٤٢٥:د/إب����راھیم محم�����د عب����دهللا .دار س�����عدالدین للطباع����ة دمش�����ق 

 .١/١٩٤اللبیب
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 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

�َالِة إِْن ِخْف�ُتْم أَْن َیْفِت�َنُكُم  َضَرْبُتْم ِفي اْألَْرِض َفلَ�ْیَس َعلَ�ْیُكْم ُجَن�اٌح أَْن َتْقُص�ُروا ِم�َن الصَّ

ا ُمِبیًناالَِّذیَن َكَفُروا إِنَّ اْلَكا   .١٠١النساء:) ِفِریَن َكاُنوا لَُكْم َعُدّوً

فالنفي بـ (ال) مسلَّط على االسم النكرة (جناح) إلفادة عموم النف�ي وتأكی�ده ف�ي مق�ام  

األسلحة وعدم الغفلة عنھما ؛ لئال ین�ال م�نھم ال�ذین التشدید على وجوب أخذ الحذر و

  كفروا.

  

م�ن ج�واز قص�ر بع�ض الص�لوات  لجملةأما النفي بـ (لیس) فمنصب على مضمون ا

  في الكمیة في حال الضرب في األرض.

إِْن َكاَن ونفي الجناح واإلثم في وضع األسلحة في ھذا السیاق مشروط بقولھ تعالى: (

  ) فھذا شرط تقدم ِبُكْم أًَذى ِمْن َمَطٍر أَْو ُكْنُتْم َمْرَضى

  

ي: وإن ك�ان بك�م أذى م�ن علیھ جوابھ ، وقد توس�ط ب�ین جمل�ة الج�واب ومتعلقھ�ا. أ 

  . مطر أو كنتم مرضى فال جناح علیكم أن تضعوا أسلحتكم

وفي تق�دیم الج�واب عل�ى ش�رطھ م�ن ال�دقائق واألس�رار البالغی�ة م�ا ال یخف�ى عل�ى  

  المـتدبر المتذوق ، ومنھا:

  

في وضع التعجیل بما یسّر النفوس وتطمئن لھ القلوب من عموم نفي الحرج واإلثم ـ 

   تھیمن علیھ التعبئة النفسیة والحذر. تعذر حملھ ، وذلك في سیاقالسالح إن 

  رفع الحرج عن ھذه األمة ، وبخاصة عند المشقة.النھج الرباني تأكید ـ 

وم�ا تفی�ده م�ن الت�رخیص ف�ي وض�ع األس�لحة بیان أھمیة جملة الجواب للمخاطبین ـ 

  عند تعذر حملھا.

  سبحانھ لھ المن والفضل.، ًء تأكید أن ھذه الرخصة ھي من فضل هللا ابتداـ 
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  بالغة التذییل في اآلیة:

َ أََع��دَّ لِْلَك��افِِریَن َع��َذاًبا ُمِھیًن��ا وق��د ج��اء ت��ذییل اآلی��ة بقول��ھ س��بحانھ:  بھ��ذا  إِنَّ هللاَّ

األس��لوب المؤك��د الج��ازم بإھان��ة الك��افرین؛ وذل��ك لیزی��ل م��ا ق��د یت��وھم م��ن غلب��ة 

ذ الح�ذر ، ولیق�رر أن أخ�ذ الح�ذر تعب�ٌد � المشركین وقوتھم بس�ب تك�رار األم�ر بأخ�

  تعالى واستجابة ألمره سبحانھ.

  

  فھذا إخبار من هللا تعالى أنھ یھین عدوھم ویخذلھ، وینصرھم علیھ. 

والتأكید فیھ إلزالة ما قد ُیتوھم من غلبة الكافرین ، ولتقویة قلوب المؤمنین؛ لیعلموا  

   )١(.ھو تعبد � تعالى أن األخذ بالحذر لیس لقوة المشركین وإنما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .١/٥٦٠) ینظر: الكشاف  ١
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ا  

ری��اض البی��ان العل��ّي ، نس��تطیع أن  متأمل��ة المت��دبرة ف��يبع��د ھ��ذه الوقف��ة ال

  نقطف الثمار اآلتیة:

أغلب ما ُذكر المطر في القرآن الك�ریم ك�ان مط�ر حج�ارة، س�واء ُذك�ر ـ ١

  ذلك تصریحاً أو فُھم من السیاق.

ة (َمَطر) ، بل جرى التعبی�ر فی�ھ بص�یغة ـ لم ترد في النظم القرآني صیغ٢

ى بح��رف  (أَْمَط�ر) بمعن�ى ( أرس�ل) عل�ى س�بیل االس�تعارة وم�ن ث�ّم تع�دَّ

  .االستعالء (على) في جمیع مواضعھ

ـ�� اس��تعمال (أمط��ر) بمعن��ى أرس��ل ف��ي س��یاق الع��ذاب خاص��ة ف��ي الق��رآن ٣

ع�ل ، ب�ل م�ن الكریم ل�یس م�ن قبی�ل الدالل�ة أو المعن�ى الوض�عي لھ�ذا الف

م��ن الس��یاق م��ن ناحی��ة ، وم��ن الص��یاغة والبن��اء  ی��ل اإلف��ادة المس��تقاةقب

التركیب��ي للجمل��ة م��ن ناحی��ة أخ��رى ، فجمی��ع الس��یاقات الت��ي ورد فیھ��ا 

التعبیر بـ (أمطر) سواء بص�یغة الماض�ي المس�ند إل�ى (ن�ا) العظم�ة ، أو 

بصیغة الطلب ھي سیاقات إخبار عن عقوبة وعذاب ، أو طل�ب للع�ذاب 

ي الفع��ل ب��ـ (عل��ى) جعل��ھ یتض��من معن��ى أرس��ل ، ووق��وع ، كم��ا أن تع�� دِّ

ع�ن  ئوینب�یًحا أو إفھاًم�ا یؤك�د ذل�ك ویقوی�ھ ، (حجارة) مفعوًال بھ تص�ر

  والتركیب.دیٍد اكتسبھ ھذا الفعل من السیاق معًنى ج

اإلخبار عن ھ�الك ق�وم ل�وط ـ علی�ھ الس�الم ـ ب�أكثر م�ن أس�لوب ، ـ جاء ٤

یر حقیقًة أو مجاًزا ؛ وذلك بقصد تقلیب وبعدة وسائل في اإلبانة والتصو

المعاني وتنوع أسالیب اإلبانة عنھا ؛ لتكتم�ل ص�ورة المش�ھد م�ن جمی�ع 
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جوانبھ���ا بع���د تفریقھ���ا عل���ى الس���ور بم���ا ی���تالءم م���ع س���یاق ك���ل س���ورة 

  ومقصودھا وأبنیتھا التركیبیة.

 ینبئ عن غایة "النساء"ـ امتزاج الخبر واإلنشاء في بناء المعاني في آیة ٥

یھدف البیان القرآني إلى تبیانھا في ھذا المقام ، وھي: الجمع ب�ین التثقی�ف 

والتكلی��ف ف��ي توجی��ھ ھ��ذه األم��ة وتعلیمھ��ا أم��ر دینھ��ا ؛ فاإلخب��ار ب��أمور ال 

یق��ف عل��ى كنھھ��ا ھ��و تثقی��ف لقلب��ھ ك��ي یطم��ئن ،  یعلمھ��ا المخاط��ب أو ال

قتضي ـ�ـ ف�ي ومعرفة لعقلھ كي یستنیر ویعبد ربھ على علم. أما التكلیف فی

الغالب ــ توجیھاً باألمر أو النھي ، وھذا ما عبر عنھ البیان العلّي في ھ�ذه 

  اآلیة.

  الذي بنعمتھ تتم الصالحاتوالحمد �                            
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ادر واا  

إرش��اد العق��ل الس��لیم إل��ى مزای��ا الق��رآن الك��ریم ألب��ي الس��عود ط: إحی��اء الت��راث. ـ�� ١ 

    (د.ت). بیروت.

أسالیب االستفھام في الشعر الجاھلي د/ حسني عب�د الجلی�ل یوس�ف . دار الثقاف�ة ـ ٢ 

 (د.ت). للنشر والتوزیع ـ القاھرة

إعج��از الق��رآن والبالغ��ة النبوی��ة /مص��طفى ص��ادق الرافع��ي  المكتب��ة التوفیقی��ة  ـ�� ٣ 

 (د.ت). بالقاھرة.

بن محمد المنی�ر اإلس�كندري   اإلنصاف فیما تضمنھ الكشاف من االعتزال ألحمد ـ٤ 

  (حاشیة على الكشاف) ط: دار الفكر بیروت.

اإلنصاف في مسائل الخالف ألبي البركات بن األنباري. ت/ محمد محي ال�دین ـ ٥  

 م.١٩٦١ھـ ١٣٨٠عبدالحمید. مطبعة السعادة بالقاھرة. الطبعة الرابعة 

ی��روت. الطبع��ة األول��ى اإلیض��اح للخطی��ب القزوین��ي ط: دار الكت��ب العلمی��ة ـ بـ�� ٦  

 م.١٩٨٥ھـ ١٤٠٥

ل البن الحاج�ب تحقی�ق :د/إب�راھیم محم�د عب�دهللا .دار  ـ ٧ اإلیضاح في شرح المفصَّ

 م. ٢٠٠٥ھـ ١٤٢٥سعدالدین للطباعة دمشق 

وزارة األوق�اف بالكوی�ت/ طبع�ة  ط.. كش�يح�یط ف�ي أص�ول الفق�ھ للزرالبح�ر الم ـ٨

  م١٩٩٢ھـ ١٤١٣ثانیة

 دار الكتاب العربي. بیروت.(د.ت) القیم نشر: بدائع الفوائد البنـ ٩ 

الفض��ل إب��راھیم. المكتب��ة  البرھ��ان ف��ي عل��وم الق��رآن للزركش��ي ت/ محم��د أب��وـ�� ١٠ 

 (د.ت). العصریة ـ بیروت.

عبدالس��الم ھ��ارون ط:مكتب��ة الخ��انجي بالق��اھرة  .ت:البی��ان والتبی��ین للج��احظـ�� ١١

 م.١٩٩٨ھـ ١٤١٨(السابعة)

  .المكتبة التوفیقیة بالقاھرة  رآن للعكبريالتبیان في إعراب القـ ١٢
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  ھـ. ١٣٩٩

تس��ھیل الفوائ��د وتكمی��ل المقاص��د الب��ن مال��ك. ت:محم��د كام��ل برك��ات ط:دار ـ�� ١٣ 

  م. ١٩٦٧ھـ١٣٨٧الكتاب العربي

ھ�ـ ١٤١٨تفس�یر اب�ن كثی�ر المكتب�ة العص�ریة ـ ص�یدا بی�روت. الطبع�ة األول�ى ـ� ١٤

  م.١٩٩٧

قیق/الش��یخ عل��ي مع��وض وآخ��رین. ط: دار تفس��یر بح��ر العل��وم للس��مرقندي تحـ�� ١٥

 م.١٩٩٣ھـ ١٤١٣الكتب العلمیة ـ بیروت. طبعة أولى

تفس���یر البح���ر المح���یط ألب���ي حی���ان. دار الكت���ب العلمی���ة. بی���روت. طبع���ة ـ��� ١٦

 م.١٩٩٣ھـ ١٤١٣أولى

  تحریر والتنویر للطاھر بن عاشور.ط: الدار التونسیة.تفسیر الـ ١٧

ھ�ـ ١٤٠١یر الكبیر ط: دار الفكر. الطبعة األول�ى تفسیر الفخر الرازي أو التفسـ ١٨

  م.١٩٨١

الجنى ال�داني ف�ي ح�روف المع�اني للم�رادي ت: فخرال�دین قب�اوة ،ومحم�د ن�دیم  ـ١٩

 م.١٩٧٣طبعة أولى فاضل. المكتبة العربیة بحلب.

 ط: دار الس�رور حاشیة الدسوقي على شرح السعد  (ضمن ش�روح التلخ�یص).ـ ٢٠

 (د.ت).

 (د.ت).لى البیضاوي ط: دار صادر ـ بیروت ب عحاشیة الشھاـ ٢١

 الثالث�ة مكتب�ة وھب�ة.بع�ة طالحم�د أب�و موس�ى / م /خص�ائص التراكی�ب لل�دكتورـ ٢٢

  (د.ت).

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمین الحلبي  ـ تحقی�ق د/أحم�د محم�د  ـ٢٣

  (د.ت). الخراط. دار القلم دمشق).

دار الم�دني.  لق�اھر الجرج�اني ت:محم�ود ش�اكر ط.دالئل اإلعجاز لإلمام عبد اـ ٢٤

  م١٩٩٢ھـ ١٤١٣الطبعة الثالثة 
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مطبع�ة  داللة األلفاظ عند األصولیین دراسة بیانیة ناقدة د/ محمود توفی�ق س�عد  ـ٢٥

 م١٩٨٧ھـ ١٤٠٧األمانة. الطبعة األولى

 دیوان امرئ القیس .تحقیق/ محمد أبوالفضل إبراھیم ط: دار المعارف ـ مصر.ـ ٢٦

 (د.ت). 

دی�وان رؤب��ة ب�ن العج��اج ت:ول�یم ب�ن ال��ورد ط:دار اب�ن قتیب��ة للطباع�ة والنش��ر ـ� ٢٧

 (د.ت). والتوزیع ـ الكویت.

دیوان النابغة الذبیاني .تحقیق/محمد أب�و الفض�ل إب�راھیم . الطبع�ة الثانی�ة . دار ـ ٢٨

  (د.ت). لقاھرة المعارف ـا

ط: محمد علي صبیح. التفتازاني التنقیح لسعد الدین شرح التلویح على توضیح ـ ٢٩

  (د.ت). القاھرة.

  صورة األمر والنھي في الذكر الحكیم د/ محمود توفیق س�عد  مطبع�ة األمان�ة .ـ ٣٠

  م.١٩٩٣ھـ ١٤١٣ط /أولى

ط: دار الس�رور. ."ض�من ش�روح التلخ�یص"  ٣/١٩٠للس�بكيعروس األف�راح ـ ٣١

 (د.ت). بیروت

 (كت�اب دراس�ي إع�داد قس�م البالغ�ة والنق�دالح�افظ البق�ري   علم المعاني د/ عبدـ ٣٢

 بكلیة اللغة العربیة بالمنوفیة) (د.ت).

ھ��ـ ١٤٢٦أب��ادي. مؤسس��ة الرس��الة. الطبع��ة الثامن��ة  الق��اموس المح��یط للفی��روزـ�� ٣٣

  م.٢٠٠٥

الق�رآن والح�دیث دراس�ة أس�لوبیة. د/إب�راھیم ع�وض  .مكتب�ة زھ�راء الش�رق ـ ـ� ٣٤

  م.٢٠٠٠ھـ ١٤٢١القاھرة 

د/عبدالحمی�د ھن�داوي ط:أول�ى  تحقی�ق: عین للحلیل ب�ن أحم�د الفراھی�ديكتاب الـ ٣٥

  م دار الكتب العلمیة بیروت . ٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤

ھ��ـ) ط: المطبع��ة ٢١٥كت��اب المط��ر ألب��ي زی��د س��عید ب��ن أوس األنص��اري(تـ�� ٣٦

 م.١٩٠٥الكاثولیكیة لآلباء الیسوعیین ـ بیروت



   
  
 

 
} ٩٥٨    {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا
 مقامات التعبري باملطر يف النظم القرآين 

لخ�����انجي بالق�����اھرة. الكت�����اب لس�����یبویھ . ت/عبدالس�����الم ھ�����ارون. مكتب�����ة اـ����� ٣٧

 م.   ١٩٨٢ھـ ١٤٠٢ط:ثانیة

  ھـ١٤١٤ور .طبعة دار الفكر بیروتلسان العرب البن منظـ ٣٨

المخصص ألبي الحسن علي بن إسماعیل النحوي اللغوي األندلسي ،المعروف ـ ٣٩

  ط:دار الكتب العلمیة ـ بیروت. بابن سیده 

  یة (د.ت). لتفتازاني . ط: المكتبة األزھرالمطول لسعد الدین اـ ٤٠

  ھـ. ١٤٠٣معاني القرآن للفراء ت:محمد علي النجار.ط/ عالم الكتب بیروت  ـ٤١

  م.١٩٩٠ھـ ١٤١٠معجم ألفاظ القرآن الكریم .ط: مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ـ ٤٢

المعجم المفھرس أللف�اظ الق�رآن الك�ریم لألس�تاذ/محمد ف�ؤاد عب�دالباقي . مط�ابع ـ ٤٣

  ھـ.١٣٧٨الشعب 

اللبی�ب ـ جم�ال ال�دین ب�ن ھش�ام األنص�اري ط: دار إحی�اء الكت�ب العلمی�ة مغنى ـ ٤٤

  (عیسى الحلبي) القاھرة (د.ت). 

دار التحری��ر للطب��ع  : المف��ردات ف��ي غری��ب الق��رآن للراغ��ب األص��فھاني .طـ�� ٤٥

 م.١٩٩١النشر بالقاھرة (كتاب الجمھوریة) و

  أولى ط: ، دار الجیل ـ بیروتقاییس اللغة ألحمد بن فارس، مـ ٤٦

 .م١٩٩١ھـ ١٤١١

   ..)التلخیص شروح ضمن( مواھب الفتاح للیعقوبي .ـ ٤٧

تحقیق/د/عب�دالوھاب  . روای�ة محم�د ب�ن الحس�ن الش�یباني.الموطأ لإلم�ام مال�ك ـ ٤٨

 ھـ١٤٢٦الطبعة السابعة عبد اللطیف. المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة.

ھ��ان د/ـ�� ٤٩ ین والرِّ س��عید جمع��ة . مكتب��ة اآلداب  م��ن بالغ��ة الق��رآن ف��ي آیت��ي ال��دَّ

 م.٢٠٠٤ھـ ١٤٢٥بالقاھرة. الطبعة األولى 

. ط: دار الكت��اب اإلس��المي  نظ��م ال��درر ف��ي تناس��ب اآلی��ات والس��ور للبق��اعيـ�� ٥٠

  ).بالقاھرة.(د.ت


