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                                    إلنسانیةوم الشرعیة والعلا :مجلة الجامعة األسمریة

    )2018دیسمبر ( الثاني العدد )31( المجلد

  

الَلة   ال�ََّ��ِ  ض�� للفعل اإل��ائ�ة ال�َّ
ّ
  الق�آني

  زل��ة مالذ    

  اآلداب، جامعة دم��، دم��، س�ر�ا كل�ة

Email: mlzpresent@gmail.com 

   :ال�ق�مة

ال��� � رب العال���، ن���ه على ع��� ِم��ه، وسا�غ ِنع�ه، ح�َ� 

ال�اك���، ون�أله ال���� م� ف�له، ون�لي ون�ّل� على أش�ف خلقه دمحم ب� ع�� 

ال��ام ال��رة، وال�ا�ع�� له� هللا، صل�ات هللا وسالمه عل�ه وعلى آله وص�اب�ه 

  �إح�ان إلى ی�م ال�ی�، و�ع�:

كل�ـــا �ـــّ� الـــ�ارس أن القـــ�آن ال�ـــ��� اســـ��فى ال��ـــ� مـــ� ج��ـــع ج�ان�ـــه، تف��ـــ� 

ــا تــ�ور  أمامــه م�ــارُب ��ــٍ� ج�یــ�ة، ف�ــل ال�راســات ال�ــي ات�ــ�ت مــ� القــ�آن ق�ً�

�ا، إذ إنـه ح�له، وت�ل� في م�اراته، ت�ل عاج�ة ع� اإلحا�ة �ه، وال ر�� في هـ

ال���ـــ�ع الـــ�� ال ت��ـــ� معارفـــه، والق�ـــ� الـــ�� ال ���ـــ� نـــ�ره، وال�ـــ�� ال�ـــي ال 

  تغ�ب أشع�ها، بل إنه أجّل م� ذل� وأرقى.

وم� ��م ال�ح�� على ه�ه اللغة ال��ار�ة أن اخ�ارهـا وعـاًء للقـ�آن، فـازدادت ر�ً�ـا 

هــا، و�ع��ــي فــي األداء ودقــة فــي ال�ع��ــ�، و��ــأ لهــا مــ� ��ف�هــا و�قــ�م علــى أم� 

�عل�مها، و���ف أب�ابها، ف���ت ال���فات فـي القـ�آن ولغ�ـه �الغـة و��اًنـا ولغـة 

ون�ــً�ا و�ع�اً�ــا وتف�ــ�ً�ا، ل�ــ� ال�الحــ� أن هــ�ه ال��ــ�فات علــى ���تهــا لــ� ت��ــاول 

ال�اللـة اإل��ائ�ــة للفعـل فــي القـ�آن، ��ع�ــى أن تلــ� ال��ـ�فات لــ� ت�ـ�� للقــار� مــا 

ل فـــي القـــ�آن دوًنـــا عـــ� م�ادفـــه فـــي ال�ع�ـــى، فعلـــى ســـ��ل ِســـّ� اســـ�ع�ال هـــ�ا الفعـــ
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ال��ـال فّ�ــ� العل�ـاء مع�ــى �ل�ـة (َوِجــل): أ� خـاف، لــ� نقـف فــي تلـ� ال��ــ�فات 

علــى دراســة أو شــ�ح أو ت�ضــ�ح الســ�ع�ال القــ�آن الفعــل "َوِجــل" دون "خــاَف" فــي 

�ع� ال��اضع، مع أنه�ا ���� ال�اه� �اله�ا ��ع�ى، ل�� �ـال أدنـى شـ� أن 

ال��ــان اإللهــي أراد الفعــل "َوِجــل" فــي هــ�ا ال��ــ�، ولــ� یــ�د الفعــل "خــاف"، ولــ� أراد 

"خــاف" الســ�ع�لها ��ــا اســ�ع�لها فــي غ�ــ� م�ضــع مــ� القــ�آن؛ ألن القــ�آن مع�ــ� 

��ــل حــ�ف مــ� ح�وفــه، وال تــ�ادف ��ــه، إذ إن ال���ادفــات ع�فــ� فــي لغــة ال��ــ�، 

�ـه مق�ـ�دة لـ�اتها ضـ�� سـ�اقها، أما فـي لغـة القـ�آن فـال تـ�ادف، ألن �ـل �ل�ـة �

و�ل �ل�ة في الق�آن لها دالل�ها اإل��ائ�ة ض�� ال���، ولها ِسّ�ها ال�اص الـ�� 

ــ�ا �ــان ال بــّ� مــ� دراســة ت�ــ�� ل�ــا هــ�ه ال�اللــة ال�ــي  ال ���ــ� أن ت�د�ــه غ��هــا، ل

ت�ح�ها �ل لف�ة ب�اتها؛ ألن ه�ا �ال ش� س��اع� على فهـ� ��ـاب هللا واسـ��عاب 

ف�ــ� غ�ــ� ال�عقــ�ل مــ�ًال أن أفهــ� مع�ــى الفعــل "ألفــى" ال�ــ���ر فــي القــ�آن  آ�اتــه،

على ن�� ما نفه� مع�ى الفعل "وج�" في لغ��ا ن�� ال���، بل ال ��فى على �ل 

ذ� ُلّ� أن �ع��ا ی��ع بـ�� �ـال الفعلـ�� فـي اسـ�ع�اله ضـ�� سـ�اق ت����ـه علـى 

و�احــ� حــ��� علــى لغــة  اع��ــار أنه�ــا م��ادفــان. مــ� ه�ــا �ــان ال بــ� ل�ــل دارس

القــــ�آن، وحــــ��� علــــى مع�فــــة أصــــ�لها اللغ��ــــة واســــ�ع�االتها ال���قــــة أن ی���ــــع 

مفــ�دات القــ�آن ال�ــي ف�ــ�ها العل�ــاء ��عــاٍن م��ادفــة وم�قار�ــة جــً�ا، و�قــ�م ب�راســ�ها 

�ــال�ج�ع إلــى أصــ�لها اللغ��ــة فــي ال�عــاج� واســ�ع�االت العــ�ب لهــا، ثــ� ��ــ��حي 

ل�ق��دة ض�� ال��اق، و��ـ�ر اإلشـارة ه�ـا إلـى أن ه�ـاك مـ� دالل�ها اإل��ائ�ة ا

عّ�ج في دراس�ه على ف�وق م�ـابهة ل�ـا ذ�ـ�ت، ل��ـه حـ�ص علـى أن ت�ـ�ن هـ�ه 

، فــي حـــ�� أن )1(الفــ�وق بــ�� �ل�ــات وردت فــي القــ�آن هــي فــي �اه�هــا م��ادفــة

 دراس�ي س���اول الفـ�وق بـ�� أفعـال فـي �اه�هـا م��ادفـة، ل�ـ� لـ�� �ال�ـ�ورة أن

ت�ــ�ن م�ادف�هــا مــ���رة فــي القــ�آن ال�ــ���، و�ن�ــا ف�ــ�ها العل�ــاء فــي ��ــ�ه� ��ع�ــى 
                                                           

وه� ال����ر فاضل ال�ام�ائي ع��ما ت�ـ�ث عـ� الفـ�ق بـ�� الفعلـ�� (جـاَء) و(أتـى) الـ�اردی� )1(

 -96والق�� في ��ا�ه ل��ـات ب�ان�ـة فـي ن�ـ�ص مـ� ال����ـل ص  في س�رتي ال��ل

، و�ـ�ا ع�ـ� 599 – 598، و��ا ع��ما ت��ث ع� الف�ق ب�� (ألف��ـا) و(وجـ�نا) ص 97

 .109ح�ی�ه ع� تعاور ال�ف�دات في ��ا�ه: �الغة ال�ل�ة في ال�ع��� الق�آني ص 
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م�ادف ـ في �اه�ه ـ ل�ا ورد في الق�آن ال�ـ���، أ� �ف�ـ�ون ال�ل�ـة �ـاألخ�� ال�ـي 

ت�ادفهـــا ��ـــا هـــ� شـــأن ��ـــ� ال�عـــاج�، م�ـــا �ع�ـــ� علـــى القـــار� اك��ـــاف ال�ع�ـــى 

م� ال�ل�ات ال�ـي ت�ادفهـا إال �ـال�ج�ع ال�ق�� أو سّ� وج�د ه�ه ال�ل�ة دون غ��ها 

ـــى أصـــ�لها اللغ��ـــة واســـ�ع�االتها فـــي أشـــعار العـــ�ب وخ�ـــ�ه� وم�ال�ـــه�، ثـــ�  إل

اس���اج ال�ع�ى ال�ق�ـ�د مـ� خـالل ال��ـ� الق�آنـي الـ�� ت�ـ��ها. وسـ���ن هـ�ه 

ال�راسـة علـى سـ��ل ال����ـل، ال االس�ق�ـاء؛ ألن األفعـال ال�ـي علـى هـ�ه ال�ـاكلة 

ــــي ال�ــــ�اب، وأن یهــــ�ی�ي ســــ�ل ك��ــــ�ة جــــً�ا  ــــاب هللا، وأســــأل هللا أن یله�� ــــي �� ف

  ال�شاد.    

سأت�اول �ال�راسة وال��� �ع� األم�لة، مق���ة على األفعال ال�ي أن�ق�ها م� 

  الق�آن؛ ل���ان ال�اللة اإل��ائ�ة ف�ها م��ع��ة ���� اللغة وال�عاج�:

  أن�َ� وأح�ا:

، وه� ت���ل �ع� ال��تى م� ق��ره� وردتا في آی��� مع�اه�ا ال���ل واح�

�إح�اء األرض �ع� م�تها �ع� َس�ق هللا ال��اب إل�ها إلن�ال ال���، غ�� أنه 

  ع�� ع� اإلح�اء م�ة �الفعل: "أح���ا"، وم�ة �الفعل: "أن��نا". 

نَا بِ�ِ : ﴿)1(قال تعالى َماِء َماًء �َِقَدٍر َف�َ�َْ�ْ ُجوَن َوال�ِذي نَز�َل ِمَن الس�   .﴾بَْلَدًة َم�ًْتا َكَذلَِك تُْ�َ

ِ�َ� بََلٍد َمي�ٍت َف�َْحَ�ْ�َنا بِ�ِ اْألَْرَض َ�ْعَد :﴿ )2(وقال تعالى  َواهللاُ ال�ِذي أَْرَسَل الر�يَاَح َفُتثِ��ُ َسَحابًا َفُسْقَناُه إ

ُشوُر    .﴾َمْوتَِ�ا َكَذلَِك الن�

ال��ان اإللهي ع� �ل�ة "أح���ا" ال�ي ما الف�ق ب�� "أح���ا" و"أن��نا"؟ ولَ� ع�ل 

اس�ع�لها في اآل�ة ال�ا�قة؟ لَ� قال: فأن��نا �ه بل�ة.. ول� �قل: فأح���ا �ه بل�ة؟! 

ما ال�ع�ى اإل��ائي للف�ة الق�آن�ة في اآلی���؟ مع أنه�ا ��ع�ى اإلح�اء إن أردنا 

اج� اللغة ال�ع�ى ال���ل لل�ل����؟ م� ه�ا �ان ال ب� ل�ا م� الع�دة إلى مع

                                                           
  .11/ 43ال�خ�ف  )1(
 .9/ 35فا��  )2(
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لل��صل إلى ال�ع�ى اللغ�� ال�ق�� ال�� أراده  ومع�فة األصل اللغ�� لل�ل����

  ال��ان اإللهي في اآلی���. 

وال�َّْ�ُ�: الَ�َأل ال�ا�ُ�، إذا أصا�ه م�ٌ� َفُ�ْ�َ�ُ�. أ�: َ�ْ�َ�ا، « :)1(قال ال�اغ�

َنَ�َ�ِت األرُض فهي ����ج م�ه شيء �ه��ة الَ�َلَ�ِة، وذل� داٌء للَغَ��، �قال م�ه: 

  » َناِشَ�ةٌ 

َنَ�َ�ُه ....  ون��ِت األرُض ن��ًرا: أصابها ال���ع فأن���« :)2(قال الف��وز أ�اد�

ْ�ِ� فاْخَ��َّ واْن��اُر الَ�َرِق    ».َفَ�َ�َ� والَ�ُأل َیِ�َ� فأصاَ�ُه َمَ�ٌ� ُدُبَ� ال�َّ

ح�ي... �قال م�ه: وال���: ال�أل ال�ا�� إذا أم�� « :)3(وقال ال���� ال�ل�ي

   ».ن��ت األرض، فهي ناش�ة

  ».�قال: أن�َ� ُهللا ال��تى ون��ه�: إذا �ع�ه� «: )4(وقال ال�م���� 

وعلى ه�ا ���� أن نفّ�� ال��اد �ق�له تعالى: (فأن��نا) أ�: فأح���ا األرض 

 ق�له تعالى في خ�ام اآل�ة: ال����ة ال���ة ��ه�ر ال��ات وال�رع عل�ها، ب�ل�ل

ك�ا أخ�ج�ا ال��ات وال�رع م� �ا�� األرض فأص�ح �اهً�ا  ) أ�كذلك تُ�جون(

أمام ج��ع ال��ل�قات، ��ل� س���ج�ن م� �ا�� األرض، وت�ه�ون ی�م 

   ال���ر.

) أ�: ف�ح��ناأما اآل�ة األخ��، ف���و أن م�اد هللا ع� وجل م� ق�له:(

أناها ل��اة ال��ات، ل��ه ل� ف�عل�ا في األرض ح�اة لإلن�ات و�ه�ًرا لل�رع، أ� ��َّ 

) أ�: ��ا جعل�ا في كذلك النشورَ��ه� و���ج ��ا في اآل�ة ال�ا�قة، ث� خ��ها: (

األرض ح�اة �ع� ال��ت و��َّأناها ل�ل�، ��ل� أن�� مه�َّ�ون لل��اة، س��َ��ن �ع� 

ال��ت، وس��ع��ن وت�جع�ن إل�ه جّل وعال. ونالح� أنه في اآل�ة ال�ان�ة ذ�� 

ن�ول ال��� ��ا ی��اس� مع مع�ى الفعل "أح���ا" ال�ال على ال�ه��ة  أس�اب

                                                           
  .� الق�آن (ن��)ال�ف�دات في غ�� )1(
 .القام�س ال���� (ن��) ب���ف ���� )2(
  .178/ 4ع��ة ال�فا� (ن��)  )3(
  .4/279ال��اف  )4(
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وال�����، ��الف اآل�ة األولى ل� ی��� أس�اب ن�ول ال���؛ ل���اس� مع مع�ى 

الفعل "فأن��نا" ال�ال على ال��عة واإلن�ات. وقال في اآل�ة األولى: "ك�ل� 

�ة ال�ان�ة، فقال: "ك�ل� ت��ج�ن" اس�ع�ل الفعل لل�اللة على ال��ث، أما في اآل

ال���ر" لل�اللة على ال���ت، أ� إن�� س���ف�ن به�ه ال�فة وس�الزم�� �ع� 

  ال��ت، وهي اإلح�اء �ع� ال��ت.       

  وِجَل وخاَف:

وردتا في الق�آن في أح�اث ق�ة واح�ة ت�الن على حالة نف��ة تع��� اإلن�ان 

م���ك م� جهة ال�ع�ى ب�� أنه�ا ج�اء سل�ك إ��ابي أو سل�ي، وت�ت��ان �قاس� 

���الن �ع� الف�وق ال�الل�ة ال�ي �ق���ها ال��اق الق�آني، وس���� ه�ا على 

  ت��ان ه�ا الف�ق ال�اللي:

�ا ِمْنكُْم َوِجلُون قَ : ﴿)1(قال تعالى ئُْ�ْم َعْن َضْيِف إِبَْرا�ِيَم  إِذْ َدَخلُوا َعَلْي�ِ َفَقالُوا َسَالًما َقاَل إِن  الُوا َال َونَب�

َك �ُِغَالمٍ َعلِيٍم  ُ �ا نَُب��   ﴾ َتْوَجْل إِن

، أما �ال�ع�ى ال�ق�� ف�ع�اه، ��ا قال )2(ال�جل ه� ال��ف �ال�ع�ى العام

  »الَ�َجل: اس��عار ال��ف. �قال: َوِجَل َیْ�َجُل َوَجًال، فه� َوِجلٌ : «)3(ال�اغ�

(َوِجُل�ن) ول� �قل:  ِلَ� قال س��انه على ل�ان س��نا إب�ا��� عل�ه ال�الم:

  :)4("خائف�ن"، مع أن مع�ى الَ�َجل ال��ف؟!! ومع أنه قال في آ�ة أخ�� 

ِم�َ� إِذْ َدَخلُوا َعَلْي�ِ َفَقالُوا َسَالًما َقاَل ﴿   ِ�َ�  َ�ْل أََتاَك َحِديُث َضْيِف إِبَْرا�ِيَم اْلُمْ�َ اغَ إ وَن َ�َ َسَالٌم َقْوٌم ُمنَْ�ُ

بَ�ُ إَِلْي�ِْم َقاَل أََال َت�ْ�ُلُوَن َف�َْوَجَس أَ�ْلِ�ِ َفَجاء  وُه �ُِغَالمٍ  �ِِعْجٍل َسمِ�ٍ� َفَ�� ُ
ِمْنُ�ْم خِيَفًة َقالُوا َال َتَخْف َوَ���

  ﴾َعلِيٍم 

                                                           
  .53 -51/ 15ال���  )1(
 .632/ 8ان�� ال�ر ال����ر لل����ي  )2(
  .ال�ف�دات في غ��� الق�آن (وجل)، وان��: تاج الع�وس (وجل)، ول�ان الع�ب (وجل) )3(
 .28 - 24/ 15ال�ار�ات  )4(
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ى َقالُوا َسَالًما َقاَل َسَالٌم َفَما لَ : ﴿)1(وقال في آ�ة أخ��  بَِث أَْن َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسلَُنا إِبَْرا�ِيَم بِاْلبُْ�َ

�ُْم َوأَْوَجَس ِمْنُ�ْم خِيَفًة َقالُوا َال َتَخ  ا َرأَى أَيِْديَُ�ْم َال َ�ِصُل إَِلْي�ِ نَِ�َ ِ َجاَء �ِِعْجٍل َحنِيٍذ َفَلم� ِ�َ� َقْوم �ا أُْرِسْلَنا إ ْف إِن

  ﴾لُوطٍ 

ف��� ���ن إب�ا��� عل�ه ال�الم َوِجًال تارًة، وخائًفا تارًة أخ��، مع أن أح�اث 

  واح�ة؟! الق�ة

ال��ف خالُف ال��أن��ة، «في الف�ق ب�� الَ�َجل وال��ف:  )2(�ق�ل الع���� 

َوِجل ال�جُل َیْ�َجُل َوَجًال إذا قل� ول� �����. وُ�قال: أنا م� ه�ا على "َوَجل"، 

وم� ذل� على ��أن��ة، وال ُ�قال: "على خ�ف" في ه�ا ال��ضع .....فل�� 

، وص�غ�اه�ا الَ�َجل م� ال��ف في شيء.  ، و"َوِجَل" غ�� م�عّ�ٍ و"خاَف" ُم�عّ�ٍ

  .»م��لف�ان أ�ً�ا، وذل� ی�ل على ف�ق ب��ه�ا في ال�ع�ى

ال شّ� أن الق�آن ال���� دائً�ا �أس�نا ب�الغ�ه وروعة ب�انه، ففي ق�ة إب�ا��� 

ی��� ال�جل تارة، وال��ف تارة أخ��؛ ألنه اس�ع�ل �ل �ل�ة في  عل�ه ال�الم

  ئ� بها،ال��ان الال

فاس�ع�ل ال�جل في م�ضع ��ف حالة إب�ا��� عل�ه ال�الم في أول األم�، 

وذل� ع��ما رأ� ال���ف ���ل مفاجئ؛ ألنه� جاؤوه في غ�� وق� 

،وم� دون إذن، ول� ی�ع�ف إل�ه�، فَ�ِجل م�ه�، والَ�َجل ���ن في القل� )3(ال��ارة

� ل� �ع�َف ض��فه ما م� دون أن ��ه� أث�ه على ال�جه وعلى ال��ارح، فل�ل

����ع� �ه إب�ا��� عل�ه ال�الم ت�اهه�، ول�ل� أخ��ه� ص�احة: (إّنا م��� 

  .)4(َوِجل�ن) وال�ق��د ه� وأهله

و��ت�ُ� الَ�َجل مع ال�ع�ر �ال�عف أمام ع��� وجل�ل، أو أمام ذ� سل�ان  

م وق�ة، أو أمام أم� ع���، فإب�ا��� عل�ه ال�الم شع� �ال��ف مع ال�عف أما

                                                           
  .70 -69/ 11ه�د )1(
 .227مع�� الف�وق اللغ��ة  )2(
 .58/ 14ان�� ال����� وال�����  )3(
 .58/ 14ان�� ال����� وال�����  )4(
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م�ه� ع��� ل� �عه�ه م� ق�ل، وه� اس�ع�ام أم� الُ��َجل م�ه�، في ��نه� 

دخل�ا عل�ه ف�أة �ال اس���ان، وه� ال �ع�فه�، فأح� �أن له� ق�رات ال ���ل�ها 

  غ��ه� م� ال���، فل�ا شع� ���ف مع ضعف أمام ق�ة خارقة، فاض��ب قل�ه. 

س �ال�عف وقلة ال��لة وم�ا ی�ل على أن ال�جل شع�ر �ال��ف ی�افقه إح�ا 

ما ذ��ه ع� وجل في م�اضع أخ�� م� ��ا�ه ال���� في م�ا�� اإلجالل 

  :)1(وال�ع���، فقال

ــْم ﴿ ــ�ُ َزاَدْتُ� ــْي�ِْم آيَاتُ ــْت َعَل ــوبُُ�ْم َوإَِذا تُلَِي ــْت ُقلُ ــِذيَن إَِذا ذُِ�َ اهللاُ َوِجَل ــوَن ال� ــا اْلُمْؤِمنُ �َم ـِـْم إِن ـَـ� َرب�� ـًـا َوَع� إِيَمان

�لُوَن    ﴾.َيَتَو�

فال�جل «أ� خ�ع� واض���� وضعف� اس�ع�اًما ل�أنه ال�ل�ل وته��� م�ه، 

  .)2( »وس��ة صفات ال�الل إن�ا ن�أ م� َمها�ةِ 

أ� إذا ذ��ت ع��ة هللا وق�رته ل� ت���� قل��ه� إلى ما :«)3(وقال الع���� 

  ».ال�اعة، و���ا أنه� مق��ون، فاض����ا م� ذل�، وقلق�ا ق�م�ه م�

ِ�َ� َرب��ِْم َراِجُعوَن ﴿ :)4(وقال أ�ً�ا �ُ�ْم إ    ﴾َوال�ِذيَن يُْؤتُوَن َما آَتْوا َوُقلُوبُُ�ْم َوِجَلٌة أَن

. أ� خ�ف ی�افقه )5(وقل��ه� َوِجلة َأالَّ ��اح� اإلخالص ع�له�، فال �ق�ل أ�:

شع�ر �ال�عف أمام ع��ة ر�ه� ال�� س��جع�ن إل�ه لل��اب ی�م ال��امة. 

فال�جل ال ���ع�ل إال  في م�ا�� ال��ف م� ق�ة قاه�ة، ق�ة ال تغل�. وال�الح� 

في اآلی��� ال�ا�ق��� أنه ل� �قل: "خاف� قل��ه�"، و�ن�ا ال��ف إذا أس�� إلى 

  القل�ب ُسّ�ي وجًال.

�َ�اُس «أو  ،)6(أما ق�له: "فأوجَ�"، فق� ذ�� العل�اء أنه ��ع�ى: "أض��"   واْإلِ

َقاَل ُمَقاِتٌل: َفَأْوَجَ� َوَقَع .« )1(»َهاِجِ� الَِّ�� َ�ْ�ُ�ُ� ِ�اْلَ�اِل َوَلْ�َ� ی����ُهَ� ِمَ� الْ 

                                                           
 .2/ 8األنفال  )1(
 .ب���ف ���� 4570/ 8ان�� تف��� ال�ع�او�  )2(
  .227مع�� الف�وق اللغ��ة  )3(
  .60/ 23ال��م��ن  )4(
 .10067/ 16ان�� تف��� ال�ع�او�  )5(
 .286/ 4، وع��ة ال�فا� 410/ 2ال��اف  )6(
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ُخ�ُل، َفَ�َأنَّ  َث ِ�ِه َنْفَ�ُه، ِق�َل: َوَأْصُل اْلُ�ُج�ِس ال�ُّ ِفي َقْلِ�ِه. َوَقاَل اْلَ�َ�ُ�: َح�َّ

، وال�ََّ�جُّ�:  ال�ْجُ�: ال��تُ «، أو )2(أو أحّ�  .»اْلَ�ْ�َف َدَخَل َعَلْ�هِ 
ّ
ال�في

الّ��ّ�ع، واإل��اس: وج�د ذل� في الّ�ف�. فالَ�ْج� قال�ا: ه� حالة ت��ل م� 

  .)3(»الّ�ف� �ع� الهاج�، ألّن الهاج� م���أ الّ�ف���، ث� ���ن ال�اج� ال�ا��

وال�اه� أنه أص�ر ص�ًتا خ�ً�ا م�عً�ا �ال��ف، ول�ل� اس��ع� ض��ُفه خ�َفه، 

. وس�� إت�انه به�ا األسل�ب:(فأوجَ� م�ه� خ�فة) ب�ًال م�: فقال�ا: "ال ت�ف"

"ف�اَف"، ه� ذ��ه الق�ة، أو أنه ت�ج� م� دون أن ی���� م�ه أو ��ل إلى 

، وال��� ال�� جعل )5(، وع�ف� ذل� ال�الئ�ة م� ا�الع هللا له�)4(ح� ال��ف

وخ�فه ه�ا إب�ا��� عل�ه ال�الم ��اف، ألن ال��ف ال �أتي إال ع� أمارة وس��، 

إن�ا �ان ن���َة ت�قِع ش�ٍّ م�ه�؛ ألنه� ام��ع�ا ع� األكل، وه�ا �ان دل�ًال ع��ه� 

على ع�م ال��أن��ة واألم�. وال��ُّ ال�� ت�قعه ه� أن ���ن�ا ُم�َسل�� ألم� أن��ه 

، ون�� ذل�، خاصة أنه وقع في نف�ه أنه� )6(هللا عل�ه، أو إلى ق�مه للع�اب

  قال�ا: (إّنا ُأرسل�ا إلى ق�م ل��...).مالئ�ة، ب�ل�ل أنه� 

م� س�د الق�ة �ان� ذ�� الِ��ارة  أما ع��ما ل� ی��� ق�ة ال��ف، ألن الغا�ة 

فق� م� ال�الئ�ة إلب�ا��� عل�ه ال�الم، فل� ی�اس� ذ�� ال��ف واس��عاره �ه؛ 

ألنه ل� ��� ه�اك س�� ل�ل� ال��ف، و�ن�ا ذ�� ال��اس� ه�اك في تل� 

ه� دخ�ل ض��ف ���ل مفاجئ عل�ه، و�ال إذن، فأض�� واس��ع� ، و )7(اآل�ة

 مع تع���ه له� ول�ل� أخ��ه� ��ا اس��ع� �ه فقال: "إنا م��� وجل�ن".، ال��ف

                                                                                                                                           
  .356/ 7ال��� ال����  )1(
  .285/ 4ع��ة ال�فا� (وج�)  )2(
 .ال�ف�دات في غ��� الق�آن (وج�) )3(
  .233/ 23ال����� وال�����  )4(
  .556/ 9ال��� ال����  )5(
  .410/ 2ال��اف  )6(

�ا ِمْنكُْم َوِجلُون َقالُوا َال تَ أ� ق�له تعالى: ﴿ )7( ئُْ�ْم َعْن َضْيِف إِبَْرا�ِيَم إِذْ َدَخلُوا َعَلْي�ِ َفَقالُوا َسَالًما َقاَل إِن �ا َونَب� ْوَجْل إِن

َك �ُِغَالمٍ َعلِيٍم  ُ  .53 - 51/ 15﴾ ال��� نَُب��
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أض�� م�ه� ال��ف وأح� �ه؛ ألنه نِ�َ�ه� فل� �ع�فه�، ل��ه  فإب�ا��� عل�ه ال�الم

األكل، ب�ل�ل أنه  ال��ف إال ع��ما ق�م له� ال�عام وام��ع�ا ع� ل� ��ه� ه�ا

وَن ﴿س��انه قال �ع� أن ذ�� ن��انه له�:  إِذْ َدَخلُوا َعَلْي�ِ َفَقالُوا َسَالًما َقاَل َسَالٌم َقْوٌم ُمنَْ�ُ

ِ�َ� أَ�ْلِ�ِ َفَجاَء �ِِعْجٍل َسمِ�ٍ�  اغَ إ َ�َ.﴾  

قال�ا له ه�ه ال�قالة مع ��نه «في ق�له تعالى:(قال�ا ال ت�ف):  )1(وقال �ع�ه�

ل� ی��ل� ��ا ی�ل على ال��ف بل أوج� ذل� في نف�ه، فلعله� اس��ل�ا على 

خ�فه �أمارات، ��ه�ر أث�ه على وجهه، أو قال�ه له �ع� ما قال عق� ما أوج� 

ال���: "قال  في نف�ه م� ال��فة ق�ًال ی�ل على ال��ف، ��ا في ق�له في س�رة

  ».إنا م��� وجل�ن"، ول� ی��� ذل� هه�ا اك�فاء ��ا ه�ال�

وأر� أن الق�ل ال�اني ��ه ن��؛ ألن ال�جل غ�� ال��ف، ف��� �ق�ل في آ�ة: 

"إنا م��� وجل�ن" ل��ل على ال��ف ال�� اع��اه، وفي آ�ة أخ�� �ق�ل: "إنا م��� 

  ؟!! )2(هخائف�ن"، مع أن ال��ف ت�ه� آثاره على مالمح ال�ج

  أْسَ�َ� وأْهَلَ�:

َقاَل َلُ�ْم ُموَ�� َويَْلكُْم َال َ�ْف�َ�ُوا َع�َ� اهللاِ َكِذبًا َفيُْسِحَتكُْم : ﴿)3(ورد الفعل ُ�ْ�ِ�ُ� في ق�له تعالى

  ﴾�َِعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن اْف�ََ�ى

ء وأس��ه ِإذا اس�أصله َهَالًكا: «)4(قال اب� در��  
ْ
ي   . »ُ�َقال: س�� ال�َّ

ْ�َ� ع� اللَّْ�ِ� ، �َ�َ�َع: َقَ�َ�ُه، م�ل َسَ�َفُه. : « )5(وذ�� ال�����   وَسَ�َ� ال�َّ

َء، َ�ْ�َ�ُ�ه، َسْ��ًا: َق�َ�ه َقِل�ًال َقِل�ًال، ��ا في الل�ان؛ وفي ال�َّْ�ِ��ل: 
ْ
ي  وَسَ�َ� ال�َّ

  »."َ�ُ�ْ�ِ�َ�ُ�� ِ�َعَ�اٍب"، َأ�: َ�ْقِ�َ�ُك�ْ 

                                                           
 579 -578/ 2ف�ح الق�ی� لل���اني  )1(
��ب وقلة ال�أكل وال��ّع�، ل�ان الع�ب (ش��)، وان��: ال����� وال����� وم� آثاره  )2( ال�ُّ

11 /260  
  61/ �20ه  )3(
 ج�ه�ة اللغة (س��) )4(
 تاج الع�وس (س��)  )5(
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ْ�ِ�، َوُهَ� اِإلهالُك واالْس���ال«: )1(وقال اب� م���ر   ».واش�قاُقه ِمَ� ال�َّ

وأصل ال��� ق�� ال�يء �اس���ال، قال تعالى: «:)2(وقال ال���� ال�ل�ي

  »."������� �ع�اٍب"... أ� یهل��� هالك اس���ال

اس�ع�ل ال��ان اإللهي: "�������"، ول� ���ع�ل: "����أصل��" ل��ل على الهالك 

�ال، ول�� م�ل� الهالك ف���، بل الهالك ال��ر��ي؛ إلى جان� االس��

  ل���ن الع�اب أن�ى وأش� إ�الًما.

  َسَلَ� وآذ�:

ِ :﴿)3(قال تعالى  ال� َقلِيًال َقْد َ�ْعَلُم اهللاُ اْلُمَعو�قِ�َ� ِمْنكُْم َواْلَقاÒِلِ�َ� ِإلِْخَوانِ�ِْم َ�لُم� إَِلْ�َنا َوَال يَ�ْتُوَن اْلَب�َْس إ

ًة  َمْوِت َف�ِذَا َذ�ََب َعَلْيكُْم َف�ِذَا َجاَء اْلَخْوُف َرأَيَْتُ�ْم َيْنُظرُوَن إَِلْيَك َتُدوُر أَْع�ُنُُ�ْم �َال�ِذي �ُْغَ�� َعَلْي�ِ ِمَن الْ  أَِشح�

ِ أُوَل�َِك َلْم يُْؤِمنُوا َف�َْحَبَط اهللاُ ًة َع�َ� اْلَخ�ْ� ٍ أَِشح�  أَْعَماَلُ�ْم َو�َاَن َذلَِك َع�َ� اهللاِ اْلَخْوُف َسَلُقوُكْم بِ�َْلِسَنٍة حَِداد

  ﴾َ�ِس�ً�ا

َل�ُْبَلُون� �ِ� أَْمَوا�ِكُْم َوأَْ�ُفِسكُْم َوَلَتْسَمُعن� ِمَن ال�ِذيَن أُوتُوا اْ�ِكَتاَب ِمْن َقبْلِكُْم َوِمَن ﴿:)4(وقال تعالى

قُ  ُكوا أًَذى َكثِ�ً�ا َوإِْن َ�ْص�ِ�ُوا َوَتت�   ﴾وا َف�ِن� َذلَِك ِمْن َعزْمِ اْألُُمورِال�ِذيَن أَْ�َ

  ".)5(في اآل�ة األولى اس�ع�ل ال��ان اإللهي �ل�ة: "سلق���"، وتع�ي: "آذو��

وفي اآل�ة ال�ان�ة اس�ع�ل �ل�ة: "أذ�"، و�اله�ا م��ره الل�ان، ل��، ِلَ� ع��  

ة؟ اس�ع�ل في اآل�ة األولى ��ل�ة: "سلق���"؟!، ما ال��ی� ال�� أفادته ه�ه ال�ل�

في اآل�ة األولى �ل�ة سلق��� ل���ن أق�� في ال�ع��� ع� األذ� م� آذو��، 

ل�ان  «:)6(ف�لق��� ه�ا تع�ي ال��الغة في األذ�؛ ألن سلق��� م��قة م� ق�له�

ق: َحِ�ی�ٌ  ففي ه�ه اللف�ة مع�ى الِ�ّ�ة ». ِمْ�َلٌ�: ح�یٌ� َذِلٌ�. َوِلَ�اٌن ِمْ�َل� وَسالَّ

                                                           
 ل�ان الع�ب (س��)  )1(
 ، وان�� ال�ف�دات في غ��� الق�آن (س��) 177 - 176/ 2ع��ة ال�فا� (س��)  )2(
  19 - 18/ 33األح�اب  )3(
  186/ 3آل ع��ان  )4(
 ال��اح (سل�)  )5(
 ل�ان الع�ب (سل�)  )6(
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زادها ح�ة وق�ة �ق�له: "�أل��ة ح�اد"، أ� أن األذ� بلغ غای�ه في األذ�، بل 

  وم��هاه.

ُة اْلَقْ�ِل ِ�اللَِّ�اِن...... َأ� �اَلُغ�ا ِ��ُ�ْ� ِ�اْلَ�َالِم وخاَصُ���� : «)1(وفي الل�ان ُهَ� ِش�َّ

ق: : «)2(، ألنها م� ق�له�»ِفي اْلَغِ��َ�ِة َأَش�َّ م�اص�ٍة وَأْبَلَغها َبِل�ٌغ ِفي َخِ��� َسالَّ

أ� أن األذ� ال�ع�� ع�ه ��ل�ة "سلق���" ل�� لل�اللة على ال��الغة ». الُ���ة

ف���، بل لل�اللة أ�ً�ا على ال�الغة في ال��اب ال�� ُ���� ال��� و�ع��ه 

  ».َأ� َخاَ�ُ��ُ�ْ� َأَش�َّ ُم�ا��ة: «)3(ع� ال�د. و��ه أ�ً�ا

ة ت�ل على ال��ة والق�ة وال�ّ�ة، وم� ال�الح� أ�ً�ا أن �ل اش�قاقات ه�ه ال�ل�

، و��ا م�: )4(»َسَلَ� الَ�ْ�َ� والَ�قل وغ�َ�ه ِ�ال�َّاِر: أَغاله«فهي أ�ً�ا م��قة م�: 

ْ�� وَمَلقه َأ� َنَ�َع ِجْلَ�هُ « ْ�ت«. ومَ� )5(»سَلَقه �ال�َّ ُة ال�َّ ْلُ�: ِش�َّ ، وه�ا ما )6(»ال�َّ

���، َ�ُق�ُل: آَذو�� :« )7(دفع الف�اء إلى ال�ع��� ع� ه�ه ال��ة �ق�له َمْعَ�اُه َع�ُّ

  »ِ�اْلَ�َالِم ِفي اَألم� �َأْلِ��ة َسِل��ة َذِرَ�ة

ْل� ال�ق��ُ�، و��ه مع�ى ال��ة، أ� ش�ة ال��ع، قال  بل إن م� معاني ال�َّ

����   ».وسلَ� اللْ�َ� ع� الَعْ�� أ�: اْلَ��اه وَنّ�اُه ع�ه: «)8(ال�َّ

لغة ��عل�ا ُن��ع على أن في مع�ى "سلق���" داللة إن ما نقل�اه ع� عل�اء ال  

على ال��ة والق�ة وال��الغة في األذ� واإل�الم �ق�ة ال��اجة وال��اب. وأن 

ق�له�: "سلقه �ال�الم"، أ� آذاه ��الم غل�� ی�ث� في ال�ف�، ف��ا أن ال�اء ال�ار 

ه�ا ال�الم  ی�خل إلى �ا�� ال��� فُ��ه� َف�اج�ه، ��ل� ال�ل� �ال�الم ی�غلغل

                                                           
 .ل�ان الع�ب (سل�)  )1(
  .نف�ه )2(
   .نف�ه )3(
 .ل�ان الع�ب (سل�) )4(
  .نف�ه )5(
 .نف�ه )6(
  .نف�ه )7(
 .تاج الع�وس (سل�) )8(
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إلى �ا�� ال�ف�، ف��ث� ف�ها غا�ة ال�أث��، ل�ا �ان م� اش�قاقات ال�ل�ة: 

. أ� أن ال�ْلَ� ص�ٌت ق��ٌّ )1("ال�القة"، وهي ال�ي ت�فع ص�تها ع�� ال����ة

  حادٌّ ی�ث� في ال�ف�.

  ».ق�ل: مع�ى سلق���: جه�وا ���� �ال��ء م� الق�ل: «)2(وفي ع��ة ال�فا�

ه�اك  أن�� ل��اق اآل�ة الق�آن�ة ال�اردة ف�ها م� �ل�ة "أذ�"؛ ألنو�ل�ة "سل�" 

غ���ة وم�ل�ة ماد�ة، ف���اج إلى م�الغة في ال�ع���، أما اآل�ة األخ�� فال یل�م 

س�اقها اس�ع�ال �ل�ة "سل�"، فا� ع� وجل ��ا�� في ه�ه اآل�ة ال��م���، 

م� أذ� الل�ان، ه�ا  و����ه� �أنه� س���ع�ن م� ال������ أن�اًعا م��لفة

األذ� ق� ���ن م� ال��ع ال���� وق� ���ن م� ال��ع ال�ق�ل، فأراد ال�ع��� ع� 

األذ� الل�اني �أش�اله �افًة، ال�� ق� ی�ع�ض له ال��م� م� غ�� ال��م���، ل�ا 

ْل�.   كان األن�� أن ���ع�ل �ل�ة األذ� ول�� ال�َّ

  َیْ�ِ�ُل�ن وُ�ْ�ِ�ع�ن:

� ﴿ :)3(قال تعالى   ﴾� إَِذا فُتَِحْت يَ�ُْجوُج َوَم�ُْجوُج َو�ُْم ِمْن �ُل� َحَدٍب َيْنِسلُونَح�

ِ�َ� َرب��ِْم يَنِْسلُون: ﴿)4(وقال تعالى ورِ َف�َِذا �ُْم ِمَن اْألَْجَداِث إ   ﴾َو�ُِفَخ �ِ� الص�

فّ�� العل�اء مع�ى ی��ل�ن في اآل�ة ال����ة ��ع�ى: ���ع�ن، ل�� ل� ت�اءل�ا: 

ال�اللي ب�� �ل�ة ���ع�ن و���ل�ن، ولَ� اخ�ار ال��ان اإللهي ه�ا مادة ما الف�ق 

"ن�ل" دون "س�ع"، مع أنه في م�ضع آخ� أتى ��ادة "س�ع"، ول�� ن�ل، ع��ما 

ْت : ﴿)5(قال ع� م� قائل َماَواُت َواْألَْرُض أُعِد� ُضَ�ا الس� ٍ ِمْن َرب�كُْم َوَجن�ٍة َ�ْ ة ِ�َ� َمْغِ�َ َوَسارِعُوا إ

قِ��   .﴾لِْلُمت�

                                                           
 .تاج الع�وس (سل�) )1(
 .213/ 2ع��ة ال�فا� (سل�)  )2(
  .96/ 21األن��اء  )3(
  .51/ �36 ـی )4(
 .133/ 3آل ع��ان  )5(
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إن مادة "َسَ�َع" ت�ل� على فعل ال��� وعلى فعل ال�ات اإلله�ة، �ق�له 

، وهي ض� ال��ء، و���ع�ل )2(﴾واهللا �يع الحساب، ﴿)1(﴾و�و أ�ع الحاسب��تعالى:﴿

، وم�ه اآل�ة ال����ة )3(في األج�ام أ�ً�ا ���ا ��� ال���

  ...﴾.وسارعواال�ا�قة:﴿

ل على ال��عة مع ال�ه�ر وال��وز �ع� اخ�فاء، ��ا أنها أما "ی��ل�ن"، فهي ت� 

ت�ل� على أفعال ال�ل� ف���، ومادتها م� "َنَ�َل"، وهي ال�ل� وال�ل�. وال�لُ� 

�أت�ن �ع� خفاء، و��ا دل اس�ع�ال ال��ان اإللهي ل�ل�ة "ی��ل�ن" في وصف فعل 

ت. ف���ل�َن ه�ا الَ�ْل�، وه� �أج�ج ومأج�ج، ع��ما �ه�وا �ع� اخ�فاء دام س��ا

أ�: ُ���ع�ن �ع� �ه�ره� و��وزه�، وال��ل ��ه داللة على ال��وج م� أصل أو 

مق�، و��ا أفاد ال�ع��� اإللهي في اآل�ة األخ�� ع��ما ت��ث ع� �ع� ال��� 

م� ق��ره�، وه� �ه�ر �ع� اخ�فاء فقال: "ی��ل�ن"، أ� ���ج�ن م� ق��ره� ـ 

  ت�اً�ا ـ م��ع��.  أص�له� م� ال��اب، و�ع� أن �ان�ا

ن م� «رح�ه هللا أنها م�:  )4(ورأ� ال�ع�او�  ان�لَّ الق�اش؛ ألن الق�اش ُم��َّ

ن الق�اش، فَ�ْ�ُل  ُس�� وُل��ة، �ع�ي خ��� ��ل�ة وخ��� ع�ض�ة، ت��اخل ف��ّ�ِ

الق�اش أن ت��ع خ��� الع�ض وتفّ� ت�اخلها مع خ��� ال��ل، وال ُت��ع خ��� 

َ�� على الل��ة . وال أر� أن ه�ا األصل »ال��ل، ألنها دائ�ًا ُم�َ��ة بَ�ْ�ي ال�ُّ

ی���� على داللة ال�ل�ة في اآلی��� ال�������، ف���ا ی���� على �ع� 

  اش�قاقات "َنَ�َل" في س�اقات أخ��.

  

  

  

                                                           
 .62/ 6األنعام  )1(
  .202/ 2ال�ق�ة  )2(
  .192/ 2ع��ة ال�فا� (س�ع)  )3(
 .9652 -9651/ 16تف��� ال�ع�او�  )4(
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  َز�ََّل وام�اَز:

�َاؤُ : ﴿)1(قال تعالى ُكوا َم�َانَكُْم أَ� َوُ�َ �ُْم َجمِيًعا ثُم� َ�ُقوُل لِل�ِذيَن أَْ�َ ُكْم َفزَي�ْلَنا بَْ�َنُ�ْم َويَْوَم نَْحُ�ُ

�َاُؤ�ُْم َما ُكْنُتْم إِي�انَا َ�ْعبُُدوَن    ﴾َوَقاَل ُ�َ

امِ َواْلَ�ْدَي َمْعكُوًفا أَْن َيْبلَُغ َمِحل��ُ َوَلْوَال : ﴿)2(وقال تعالى وُكْم َعِن اْلَمْسجِِد اْلَ�َ وا َوَصد� �ُُم ال�ِذيَن َكَ�ُ

ِ عِْلٍم لِيُْدخَِل اهللاُ �ِ� رَِجاٌل ُمْؤِمنُوَن َو�َِساٌء مُ  ْؤِمَناٌت َلْم َ�ْعَلُمو�ُْم أَْن َتَطئُو�ُْم َفُتِص�َبكُْم ِمْنُ�ْم َمَعر�ٌة �َِغ�ْ�

وا ِمْنُ�ْم َعَذابًا أَلًِ�  بَْنا ال�ِذيَن َكَ�ُ   ﴾َرْحَمتِ�ِ َمْن َ�َشاُء َلْو َتزَي�لُوا َلَعذ�

  ﴾اْلَيْوَم أَي�َ�ا اْلُمْجرُِموَن َواْمَتاُزوا : ﴿)3(وقال تعالى

  ل�اذا قال تعالى: "ف��َّْل�ا"، "ل� ت��َّل�ا"، وفي آ�ة أخ��: "وام�ازوا"؟ 

ق�له تعالى:  :«)4(ألن "ز�َّْل�ا" و "ت��ل�ا" ��ع�ى: فّ�ق�ا، وتف�ق�ا. وفي ع��ة ال�فا�

"ف��ل�ا ب��ه�"  "ل� ت��ل�ا" أ� ل� ت�ّ��وا، م� ق�له�: زل�ه أز�له، أ� مّ��ته. وم�له:

  ».أ� م��نا ب�� أهل األد�ان وش��ائه� وف�ل�اه�

وال�ف�قة ه�ا ت��ن ب�� ص�ف��، وهي ف�ل، أو إ�عاد ال������ ع� ش��ائه�، 

  م� دون نقله� إلى م�ان آخ�، و�ن�ا م��د الف�ل. 

أما ق�له تعالى: "ام�ازوا" فهي لل�ف��� ب�� ص�ف��، أح�ه�ا م��� ع� اآلخ�، 

، و��ه ع� »َوُ�َقاُل: اْم�از الق�ُم ِإذا ت��َّى ِع�اَ�ٌة ِمْ�ُهْ� َناِحَ�ة: «)5(وفي الل�ان

ففي ام�اَز مع�ى ». ماَز ال�جُل ِإذا اْنَ�َقَل ِمْ� َمَ�اٍن ِإلى َمَ�انٍ : «)6(اب� األع�ابي

ال���ي ع� ق�م، واالن�قال الى م�ان آخ� �ع�� ع�ه�، و��ه مع�ى ت��� وأف�ل�ة 

  . ص�ف ع� آخ�

                                                           
  .28/ 10ی�ن�  )1(
 .25/ 48الف�ح  )2(
)3(  ��36 /59. 
 .157/ 2ع��ة ال�فا� (ز�ل)  )4(
  .ل�ان الع�ب (م��) )5(
 .نف�ه (م��) )6(
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ي ق�له تعالى: "وام�ازوا ال��م أیُّها ال���م�ن" أراد جّل وعال أن ���� ال�اف��� فف

ع� ال��م���؛ ألن م��� ه�الء غ�� م��� ه�الء، فال�اف�ون س�����ن ع� 

ال��م��� و��خل�ن ال�ار، أما ال��م��ن ف��انه� م��لف ت�اًما، س���ن م���ه� 

�ل م�ه� م�اٌن یل�� �ع�له، ل�ا وم��اه� ال��ة، فه�ا ص�ف، وذاك ص�ف آخ�، ول

ال بّ� م� اس�ع�ال �ل�ة ت�ل داللة إ��ائ�ة على ه�ا ال�ع�ى ال���ي ال�� 

  ���لف ع� مع�ى ال��ایل. 

َب اْلُ�فَّاُر : «)1(قال الق���ي َوِق�َل: َلْ� َزاَل اْلُ�ْ�ِمُ��َن ِمْ� َبْ�ِ� َأْ�ُهِ� اْلُ�فَّاِر َلُع�ِّ

ْ�ِ�، َقاَلهُ  �َّ  ِ�ال�َّ   ».اُك. َوَلِ��َّ �ََّ َیْ�َفُع ِ�اْلُ�ْ�ِمِ��َ� َعِ� اْلُ�فَّارِ ال�َّ

  فال��ایل �ع�ي االف��اق واالنف�ال وال��اع�، م� دون تغ�� في ال��ان. 

  َدَخَ� وَذلَّ وَصُغَ�:

َماَواِت َوَمْن �ِ� :﴿)2(قال تعالى ورِ َفَفزَِع َمْن �ِ� الس� اْألَْرِض إِال� َمْن َشاَء اهللاُ َو�ُل� أََتْوُه َويَْوَم يُْنَفُخ �ِ� الص�

يَن    ﴾َداِ�ِ

َوَقاَل َرب�كُُم اْدعُو�ِ� أَْسَتجِْب َ�كُْم إِن� ال�ِذيَن َ�ْسَتكْ�ِ�ُوَن َعْن عَِباَد�ِ� َسَيْدُخلُوَن َجَ�ن�َم : ﴿)3(وقال تعالى

يَن    ﴾ َداِ�ِ

ِ�َ� َما َخ : ﴿)4(وقال تعالى َماÒِِل ُسج�ًدا � َو�ُْم أََوَلْم يََرْوا إ ُ ظَِاللُ�ُ َعِن اْلَيمِ�ِ� َوالش� َلَق اهللاُ ِمْن َ�ْ�ٍء يََتَفي��

وَن    ﴾ َداِ�ُ

َ : ﴿)5(وقال تعالى �ا َلَمْبُعوثُوَن أََو آبَاُؤن ا َوَقالُوا إِْن َ�َذا إِال� ِسْ�ٌ ُمبِ�ٌ� أَإَِذا ِم�َْنا َوُكن�ا تُرَابًا َوعَِظاًما أَإِن

لُوَن ُقْل َ�َعْم َوأَ� وَن  اْألَو�   ﴾َداِ�ُ

، وه�ا ال ب� للع��ي أن �قف )1(ال�ع�ى العام لل���� "داخ�" أ�: ذل�ل صاغ�

م��ائًال: لَ� عّ�� ال��ان اإللهي  به�ه ال�ل�ة �ال�ات دوًنا ع� م�ادف�ها "أذالء"؟ ال 

                                                           
  .286/ 16تف��� الق���ي  )1(
  .87/ 27ال��ل  )2(
   .60/ 40غاف�  )3(
  . 48/ 16ال��ل  )4(
   .18 – 15/ 37ال�افات  )5(
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ال��ضع س�� ه�ه ال�ل�ة  ب� أن ه�اك ف�ًقا د��ًقا ب��ه�ا، ���� ال ت�لح في ه�ا

  �ال�ات.

و�ذا ����ا في ��� اللغة وج�نا أن الفعل "َدَخَ�" �أتي م�اوًعا، �ق�ل ال���� 

أ�: أذالء، ُ�قال: َأْدَخْ�ُته « في تف��� ق�له تعالى:" وه� داخ�ون":  )2(ال�ل�ي

ُته، ، ل�� ال �قال: أذللُ�ه على س��ل ال��اوعة، �أْدخ� »فَ�َخ�، أ�: أذللُ�ه ف�لَّ 

؛ ألن الفعل "أدخ�" ال ���ع�ل إال لفعل )3(و�ن�ا ُ�قال: أذللُ�ه: أ� وج�ته ذل�الً 

، ل�ل� �أتي ه�ا الفعل لل��اوعة؛ ألن الع�� ال�� أدخ�ه هللا )4(ال�ات اإلله�ة

س��اوعه و��خ�، أ� س�فعل ما ی�م� شاء أم أبى، م� غ�� إرادة م�ه، ح�ى إن 

   )5(خ� و���� �له �ال�اف� ال�� ���� لغ�� هللا س��

فالفعل "دخ�" ��ه مع�ى االن��اد تع��ً�ا ألم� هللا ع� وجل، وألن الفعل "َدَخَ�" ال 

، و���ن لل��ادات أ�ً�ا ـ دلَّ على ذل� ق�له )6(���ر إال ع� فعل ال�ات اإلله�ة

واألج�ام في أنف�ها داِخَ�ة أ��ًا، : «)8(، وقال ال�م���� )7(في اآل�ة: "م� شيء"

  ـ وفي قه� ال�������.» ة م�قادة ألفعال هللا ف�ها، ال ت���عصاغ� 

                                                                                                                                           
ان��: تاج الع�وس (دخ�)، وال�ف�دات في غ��� الق�آن (دخ�)، وع��ة ال�فا� (دخ�)،  )1(

 .ول�ان الع�ب (دخ�)
 .6/ 2ع��ة ال�فا� (دخ�)  )2(
  .402/ 3ال����  )3(
: « 170/ 14، وفي ال����� وال����� 111/ 10ُ�قال: أْدخ�ه هللا. ان�� تف��� الق���ي  )4(

 .»أ� داخ�ون لع��ة هللا تعالى
ِ َیْ�ُغ�نَ  127/ 4ان�� ما قاله الق���ي في تف���ه  )5(  ع�� تف��� ق�له تعالى: ﴿َأَفَغْ�َ� ِدیِ� �َّ

َ�اَواِت َواَألْرِض َ�ْ�عًا َوَ�ْ�هًا َوِ�َلْ�ِه ُیْ�َجُع�َن﴾ َوَلهُ   .َأْسَلَ� َمْ� ِفي ال�َّ
 .170/ 14، وال����� وال����� 111/ 10تف��� الق���ي  )6(

ُ ظَِال ﴿ ان�� ال�ف�ة ال�ا�قة ق�له تعالى: )7( � ِ�َ� َما َخَلَق اهللاُ ِمْن َ�ْ�ٍء يََتَفي� َماÒِِل أََوَلْم يََرْوا إ لُُ� َعِن اْلَيمِ�ِ� َوالش�

وَن  ًدا � َو�ُْم َداِ�ُ   .﴾ُسج�
  .609/ 2تف��� ال��اف  )8(
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، وه� في )1(أما الفعل "ذّل" ف��ه مع�ى االن��اد قهً�ا لق�ة أعلى، أو ح�� الُ��قاد 

، ل�� ال ���ع�ل إال لإلن�ان، و���ن اإلذالل )2(اللغة ال���ع واللِّ�� واالن��اد

و�ذالل : «)3(ال�����. قال الع���� لل�����، وغ�� ال�����. لل�����، وغ�� 

أح�نا لغ��ه غل��ه له على وجه ��ه� و���ه�، أال ت�� أنه إذا غل�ه في خل�ة ل� 

�قل إنه أذله؟، وق� ق�ل: ال�لة: ال�عف ع� ال�قاومة، وأما ال�ل�ل، فانه ی�قاد 

  ».على م�قة

غار، ف��ا ال ْخ� وال�َّ ح��ا أن �قي أن ن�ّلَل ون���ف الف�ق ال�ق�� ب�� ال�َّ

غار أ�ً�ا ْخَ� �ال�َّ ، ل�� ِلَ�  لْ� ���� هللا ع� وجل )4(�ع� ال�ف���� ف��وا ال�َّ

ْخ�؟  غار ب�ًال م� ال�َّ   ال�َّ

غ�، و��اد �ه ال�آلة وال�قارة �ع� ع�ة وش�ف غار م��� م� الّ�ِ . وفي )5(ال�َّ

  .)6(ال�غار مع�ى ال�ضا �ال���لة ال�نّ�ة

َسيُِصيُب ال�ِذيَن أَْجَرُموا َصَغاٌر عِْنَد اهللاِ َوَعَذاٌب :﴿)7(ه تعالىوال ���ن إال عق��ة، ن�� ق�ل

وَن    ﴾َشِديٌد بَِما �َانُوا َيْمُ�ُ

يَن : ﴿)8(وق�له اِ�ِ �َك ِمَن الص� ْج إِن ��َ فِيَ�ا َفاْ�ُ   ﴾َقاَل َفا�ْبِْط ِمْنَ�ا َفَما َيكُوُن َلَك أَْن َتَتَك�

َفَذ�ِكُن� ال�ِذي لُْم�ُن��ِ� فِي�ِ َوَلَقْد َراَوْدتُ�ُ َعْن َ�ْفِس�ِ َفاْسَتْعَصَم َوَل�ِْن َلْم َ�ْفَعْل َما آُمرُُه َقاَلْت : ﴿)9(وق�له

يَن  اِ�ِ   ﴾َليُْسَج�َ�� َوَلَيكُونًا ِمَن الص�

                                                           
 .32مع�� الف�وق اللغ��ة  )1(
 .مقای�� اللغة (ذلل) )2(
 .32مع�� الف�وق اللغ��ة  )3(
 .111/ 10، تف��� الق���ي 218/ 17وان�� تف��� ال����  )4(
 .45/ 8ال����� وال�����   )5(
 .ال�ف�دات في غ��� الق�آن (صغ�) )6(
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ْخُ� ه� ان��اد ��ًعا أو ��ًها، وق� ���ن عق��ة، وق� ال ���ن، ول�� ���ن  أما ال�َّ

�ة خارج�ة ق���ة، و���ل �ل ما في ال��ن ح�ى ال��اد، وألنه ق�ة ق���ة ن���ة ق

ْخ� إال هللا ع� وجل خال�  خارج�ة ت��ل �ل ما في ال��ن ال ی��ف �فعل ال�َّ

  ال��ن وم��ُُّ�ه.    

  َخَ�َص وَ�َ�َب:

اُصوَن ال�ِذيَن �ُْم �ِ� َغْمَرةٍ َسا�ُوَن : ﴿)1(قال تعالى   ﴾ُقتَِل اْلَ��

ن� َوإِْن �ُْم إِال� ﴿ :)2(وقال �بُِعوَن إِال� الظ� وَك َعْن َس�ِيِل اهللاِ إِْن َي� ُصونَوإِْن تُِطْع أَْك�ََ� َمْن �ِ� اْألَْرِض �ُِضل�   ﴾ َيْ�ُ

�بُِع ال�ِذيَن يَْدعُوَن ِمْن : ﴿)3(وقال َماَواِت َوَمْن �ِ� اْألَْرِض َوَما َي� �َاَء إِْن أََال إِن� � َمْن �ِ� الس� دُوِن اهللاِ ُ�َ

ُصوَن  ن� َوإِْن �ُْم إِال� َيْ�ُ �بُِعوَن إِال� الظ�   ﴾َي�

ُصون: ﴿)4(وقال   ﴾َوَقالُوا َلْو َشاَء الر�ْحَمُن َما َعَبْدنَا�ُْم َما َلُ�ْم بَِذلَِك ِمْن عِْلٍم إِْن �ُْم إِال� َيْ�ُ

ه�ا مادة "الَ�ْ�ص" في اآل�ات ال����ة ��ع�ى:  )5(فّ�� ال�ف��ون وأهل اللغة

ال��ب، ل�� ما الف�ق ب��ها و��� ال��ب؟، وما ال�� م�� مادة "َخَ�َص" ع� مادة 

"َكَ�َب" في اآل�ات ال����ة ح�ى اخ�ارها هللا ع� وجل وق��ها دون مادة 

  "َكَ�َب"؟، مع أنها ���� ال�اه� ت���� مع�ى ال��ب ب�اته؟!

ل خالف ال�اقع وال���قة ع�ً�ا وق�ً�ا، أما الَ�ْ�ُص فه� ت�ل� ال��ء الَ�ِ�ُب ه� نق

��ا ال َ�عَلُ�، �ع�ي ع� غ�� �ق�� وت��ُّ� وت�قُّ�،  ی��ل� ��ا ی��قع و��� و����، 

م� دون عل�، و���ى ق�له ه�ا: "َخْ�ٌص" ح�ى و�ن �اب� ال�اقع، فالَ�ْ�ُص ق� 

  . )6(��اب� ال�اقع وق� ��الفه، ��الف الَ�ِ�ب

                                                           
 .11 - 10/ 51ال�ار�ات  (1)
  .116/ 6األنعام  (2)
  .66/ 10ی�ن�  (3)
  .20/ 43ال�خ�ف  (4)

، وع��ة 33/ 17الق���ي ، وتف��� 397/ 4ن��: ته�ی� اللغة (خ�ص)، وال��اف ا )5(

 .،وتاج الع�وس (خ�ص)497/ 1ال�فا� (خ�ص) 
  .ال�ف�دات في غ��� الق�آن (خ�ص) )6(
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  .)1(وال��ب ���ن �الق�ل والفعل، أما ال��ص فال ���ن إال �الق�ل

الف�ق ب�� الَ�ْ�ص والَ�ِ�ب: أن ال��ص ه� الَ�ْ�ُر، ول�� : «)2(وقال الع���� 

م� ال��ب في شيء، وال��ص ما ُ���ر م� ال�يء، �قال �� خ�ص ن�ُل�؟، 

ن ال��ص أ� �� ��يء م� ث��ته، و�ن�ا اس�ع�ل ال��ص في م�ضع ال��ب؛ أل

  ».���� على غ�� ت�ق��، ف��ه �ال��ب، واس�ع�ل في م�ضعه

والح� أن الَ�ْ�َص ورد في �ل اآل�ات ال�ي ذ��ناها سا�ًقا في س�اق ال�� 

وال�هل، ألنه ال ُ���ع�ل إال في تل� ال��اقات، ف�صف ال�ّ�اص�ن في اآل�ة 

األخ�� وصفه�  ، وفي اآل�ات)3(األولى �أنه� في َغْ��ة، أ�:جهل وضاللة وغفلة

�أنه� ی��ع�ن ال�ّ�، و�أنه� ال علَ� ل�یه�. أما ال��ب، ����ع�ل في س�اقات الَعْ�� 

والَقْ�� والِعْل�، فال�اذب �ق�� م�الفة ال�اقع، وه� �عل� ال���قة. وق� وردت آ�ات 

ك���ة في الق�آن ُذك� ف�ها مادة: "َكَ�َب"، ل� أذ�� م�ها إال ما ی�ل داللة ص���ة 

َب ال�ِذيَن  : ﴿)4(ذ��ت م� داللة ال��ب، وهي ق�له تعالى على ما بُوَك َفَقْد َكذ� َوإِْن يَُكذ�

 ِ ِ َوبِاْ�ِكَتاِب اْلُمنِ�� َناِت َوبِالز�بُر ﴾. أ� أنه� ��ب�ا على ِعْل�  ِمْن َقبْلِ�ِْم َجاَءْتُ�ْم ُرُسلُُ�ْم بِاْل�َ��

إِْن �ُل� : ﴿)5(العقاب، قال تعالى و�ّ��ة، ال ع� �ّ� وت����، ول�ل� اس��� ال���ِّب

َب الر�ُسَل َفَحق� عَِقاِب    ﴾.إِال� َكذ�

  ح��� وان��َف:

َقاَل َما َخْطبُكُن� إِذْ َراَوْدتُن� يُوُسَف َعْن َ�ْفِس�ِ ُقْلَن َحاَش � َما َعلِْمَنا َعَلْي�ِ ِمْن ُسؤٍ َقاَلِت :﴿)6(قال تعالى

 ِ ادِقِ�َ� اْمَرأَُت اْلَعزِيز ��ُ َلمَِن الص�   ﴾اْآلَن َحْصَحَص اْلَحق� أَنَا َراَوْدتُ�ُ َعْن َ�ْفِس�ِ َوإِن

  ».وضح، وذل� �ان��اف ما �غ��ه: «)1(قال ال�اغ�

                                                           
 .نف�ه (ك�ب) )1(
 .214مع�� الف�وق اللغ��ة  )2(
  .ان��: تاج الع�وس (غ��)، ول�ان الع�ب (غ��) )3(
  .25/ 35فا��  )4(
   .14/ 38ص  )5(
  .51/ 12ی�سف  )6(
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" َأْ� َتَ��ََّ� َوَ�َهَ�، َوَأْصُلُه َحَ�َ�، َفِق�َل: : «" )2(وقال الق���ي َحْ�َ�َ� اْلَ��ُّ

  ».�ا ِفي َ�َ�ُ��ا، َوَ�ْفَ�َف ِفي َ�َففُكْ�ِ��ُ  َحْ�َ�َ�، َ�َ�ا َقاَل:

في ح��� مع�ى �ه�ر ال�يء وان��افه، �ع� ال���� وال�ف�� وال���، أ� 

ب�ز و�ه� و�ان ووضح ���ل ُم�الغ ��ه، أ� إلى حّ� ل� �ع� ه�اك م�ال أل� 

َز�غ أو إیهام أو إن�ار أو ��ب أو م�اوغة، إلى حّ� ل� �ع� لل�ا�ل م�ان، وال 

ال��لل م� َس�ِّ ِخ�ا�، ألن ال�ّ� بَلَغ م� ال�ض�ح وال�ه�ر �اس��اع�ه 

  .)3(واالن��اف م�لَغه ح�ى ثَ�َ� واس�ق�

وما �ان له أن ��ه� و����ف به�ه ال��رة ل�ال ال�عي في ت����ه وال��ق��  

ع�ه إلجالئه أمام أع�� ال���ع، ��اَن ال��ُّ �ع� ���انه، أو �ان� ح�ة ال��ِّ 

قة ال ���� أن ی�خلها ر��، أ� ان��ف ما �غ�� ال�� م� ح�ة ال�ا�ل ����

م� �ا�ل ُم�ّ�� ����قة م���ة ال ���لف ف�ها اث�ان، �ل ه�ه ال�عاني ن���فها 

  .   )4(م�ا ذ��ته ��� اللغة

ألن �ه�ر «أما ال�ه�ر، فال ی�ل على شيء �ه� وان��ف �ع� ���ان؛   

ال�يء أصله أن ���ل شيء على �ه� األرض فال ��فى، ث� اس�ع�ل في �ل 

  .)5(»�ارز م�َ�� �ال��� وال����ة

ال�ه�ر ���ن �ق�� و�غ�� ق��، تق�ل: "اس��َ� فالٌن ث� : « )6(قال الع����   

�ر، و�قال: "�هَ� أمُ� فالن"، و�ن ل� �ق�� �ه�"، و��ل ه�ا على ق��ه لل�ه

ل�ل�. فأما ق�له تعالى: " �هَ� الف�اُد في ال�� وال��� "، ف�ع�ى ذل� ال��وث، 

و��ل� ق�ل�: �ه�ْت في وجهه ح��ٌة، أ� ح�ث�، ول� ُ�ْعَ� أنها �ان� ��ه 

                                                                                                                                           
 .ال�ف�دات في غ��� الق�آن (ح�)  )1(
  . 208/ 9تف��� الق���ي  )2(
 .  ان�� ته�ی� اللغة (ح�) )3(
ان��: ته�ی� اللغة (ح�)، وال�ف�دات في غ��� الق�آن (ح�)، ول�ان الع�ب  )4(

 .(ح��)، وتاج الع�وس (ح��)
 .ال�ف�دات في غ��� الق�آن ( �ه�) )5(
 .344 – 343مع�� الف�وق اللغ��ة ص  )6(
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، والُ�ُ�ّو ما ���ن �غ�� ق��، تق�ل: ب�ا ال��ُق، و��ا ال��حُ : «)1(و��ه». ف�ه�ت

و��ِت ال��ُ�، و��ا لي في ال�يء؛ ألن� ل� تق�� لل��و، وق�ل في ه�ا: "ُبُ�ّو"، 

  ».وفي االول: "َبْ�ء"، و��� ال�ع���� ف�ٌق، واألصل واح�

وم�له ال����نة، �ال��و؛ ألنها �اه�ة �غ�� ق�� واض�ة، وم�ه ُسّ��� ال�ّ��ة، وهي 

أ�ً�ا ُسّ�ي ال�الم ب�اًنا؛ ، وم�ه )2(»ال�اللة ال�اض�ة عقل�ة �ان� أم ح��ةً «

  .)3(»ل��فه ع� ال�ع�ى ال�ق��د إ�هاُره ن��: "ه�ا َب�اٌن ِلل�َّاِس"«

و��ا �ل�ة "ك�َف" ال تع�ي ال�اللة ال�ي تع��ها �ل�ة "ح��َ�"؛ ألن أصل 

ال��ف ه� إزالة الغ�اء ع� ال�يء ون��ه، وأصله في االس�ع�ال لألش�اء 

﴾. َفَكَشْفَنا َما بِ�ِ ِمْن ُ� :﴿)4(ني، ن�� ق�له تعالىال����سة ال�اد�ة، و���عار لل�عا

ل��ه ال ��ح لل�ع��� ع� ب�وز شيء �ع� جه� وتفّ��، وت�ل على مع�ف�� �أن 

ال�يء م�اٌد �ه�ره؛ ألنه م��ٍف، وال ���اج م�� إال إلى إزالة ما ����ه، أما في 

  ت�ر��ه.ال����ة، فهي تع�ي أن ال�يء ان��ف م� دون عل� م��� ��فائه و 

  الَ�َقَ� وابَ�َلَع:

���ر ب�ا في ه�ا ال��� أن نقف وقفة ن���� م� خاللها ال�اللة اإل��ائ�ة للفعل: 

"ال�َقَ�" والف�ق ب��ها و��� "اب�لَع". وق� ورد فعل "ال�قَ�" في ق�له تعالى ع� ی�ن� 

مع�ى: "ال�ق�ه" أ�: ﴾. فّ�� العل�اء َفاْلَتَقَم�ُ اْلُحوُت َو�َُو ُملِيٌم :﴿)5(عل�ه ال�الم

. ال�قَ� على وزن اف�عَل م� اللَّْق�، أ� ات��ه أو جعله ُلق�ة. ل�� ِلَ� اخ�ار )6(اب�لَعه

                                                           
 .344نف�ه ص  )1(
 .251/ 1ع��ة ال�فا�  (ب��)  )2(
 .ال�ف�دات في غ��� الق�آن (ب��) )3(
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و�قال ل��ف ال���� : : «)1(هللا ع� وجّل "الَ�َقَ�" دوَن "ابَ�َلَع"؟. قال ال�اغ�

  ».اللََّق�ُ 

اللَّْقُ�: ُس�عة اَألكل والُ��ادرُة ِإل�ه... وَلِقْ�� اللُّْق�َة َأْلَقُ�ها : «)2(وقال اب� م���ر

  ». َلْق�ًا ِإذا َأَخْ�َتها ِ�ِ���... واْلَ�َقْ�� اللُّْق�َة َأْلَ�ِقُ�ها اْلِ�َقامًا ِإذا اْبَ�َلْع�ها ِفي ُمْهلة

�ج أن مع�ى ق�له �ع� ال��� ���ا قاله عل�اء اللغة في مع�ى اللَّْق� واالل�قام ن���

تعالى: "فال�ق�ه"، أ� أخ�ه ���ه ���عة، ول� �قل: "فاب�لعه"؛ ألن الف� ه� ال���� 

إلى ال�ع�ة، وه� ل� ��� في ف�ه ح�ى ی��لعه؛ ألن ال�لع إن�ا ���ن في إن�ال 

ال�عام م� ال�لع�م إلى ال�ع�ة م� دون م�غ، ف���غي أن یل�ق� ال��ت ال�عام 

��لعه، فأراد هللا ع� وجل أن ���ر م�ه� ال�قام ال��ت أوًال ب�اس�ة ف�ه ح�ى ی

ل��ن� عل�ه ال�الم ���عة وِخّفة عال�ة، ث� اب�العه اللق�ة في مهلة؛ ألنه ل�� له 

، وألن ه�ه اللق�ة ����ة وغ�� مع�ادة �ال�قارنة مع ن���ة ال�عام ال�� )3(أس�ان

ا �ل�ة: "فال�ق�ه" ،كل ه�ه ال�عاني ت�ل عل�ه)4(�أكله عادة ه�ا ال��ت ال���

  س��اَن هللا!.

ث� بّ�� هللا ع� وجل أن ال��ت اب�لَع ی�نَ� عل�ه ال�الم ع��ما قال ع� م�  

ِ يُْبَعُثوَن :﴿)5(قائل ِ�َ� يَْوم حِ�َ� َلَلبَِث �ِ� بَْطنِ�ِ إ ��ُ �َاَن ِمَن اْلُمَسب� ﴾، فقال: "في ��ِ�ه". وفي َفَلْوَال أَن

  �لَعه، وصار ی�ن� عل�ه ال�الم في ��� ال��ت.ه�ا داللٌة ص���ٌة على أنه اب

في مع�ى ق�له تعالى: "فال�ق�ه ال��ت"، أ�  )6(أما ما قاله ال����ر زغل�ل ال��ار

�قي ُلق�ًة في ف�ه ال �����ع أن ی�لَعها ول� یلفْ�ها م�اش�ة، فه�ا ال�الم ��ه ن��، 

                                                           
 ال�ف�دات في غ��� الق�آن (لق�) )1(
 ل�ان الع�ب (لق�) )2(
  176/ 23ال����� وال�����  )3(

)4 ألنه ی�غ�� على الع�ال� والق���ات، ان��:  )

https://www.facebook.com/pg/quran.miracles.allah.akbar/posts/ 
   144 - 143/ 37ال�افات  )5(
  http://www.sweettearss.com/vb/showthread.php?p=190467 ان��: )6(

zgbkV2iE-https://www.youtube.com/watch?v=qd  
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ه، فه�ا ی�افي ما قال، ل�ا رأی�ا م� تف��� عل�اء اللغة  م� أن مع�ى ال�قَ�ه: اب�لعَ 

ولق�له تعالى:"... لل�� في ���ه..." وما ف�ها م� داللة قا�عة على أن ال��ت 

ال��� : «)1(اب�لع ی�ن� عل�ه ال�الم، وصار في ���ه. وأما ق�ل ال����ر زغل�ل

في اللغة  ُت�ل� على ال��ان ال�اسع .. ف�ع�ة ال��ت و ف�ه و رئ��ه (��� ) .. 

فه�ا م�ا ل� أقف عل�ه ع�� عل�اء ». �ة و ��� ال�اد�"ك�ا نق�ل: "��� م

  .)2(اللغة

  خـاتــ�ــة:

�ع� ه�ه ال�راسة ی���� ل�ا م�� حاجة م�����ا الع���ة عامة واللغ��ة خاصة 

إلى فه� واس��عاب م�ل ه�ه الف�وق ال���قة، ال�ي ت��و للقار� أول وهلة أنها م� 

بل  - �غفل ع�ه أن ال م��ادفات في الق�آن ال���ادفات ال�ي تف�� ال�ع�ى ذاته، وق� 

ال م��ادفات في اللغة عامة، و�ن�ا هي تقارب داللي، ألن اللغة الع���ة هي لغة 

الق�آن ال�ي ن�ل بل�انها، ف�ا ����ع وروده في الق�آن ����ع �ال��ورة وروده في 

ت�لح  و�غفل ع� ف��ة أن ال�ل�ة ال�ي ت�لح في ه�ه اآل�ة ق� ال -اللغة الع���ة 

في غ��ها، و�ن دّل� على ال�ع�ى ذاته ���� ال�اه�، فه�ه ال�راسة ال���اضعة 

ال�ي هي جه� ال�قّل، ون��ذج م�غ� ألم�لة "أفعال" ����ة في الق�آن  فّ��ها 

العل�اء ��عاٍن م�ادفة، ق�ُ� ب�راس�ها وع�ضها على ��� اللغة وال�ف��� الس���ان 

آني، وما ت�صل� إل�ه ه� اج�هاد م�ي دالل�ها اإل��ائ�ة ض�� ال��� الق� 

لل��صل إلى ال�ع�ى اللغ�� ال�ق��، فل�� ل��لي أن ���� على ال�ع�ى ال�ق�� 

ال��اد، و�ن�ا ن�� ن��ه� ��ل ما ل�ی�ا م� إم�ان�ات، وما ب�� أی�ی�ا م� ��� 

ومعاج� ت�اع�نا على مع�فة األص�ل اللغ��ة لل�ل�ات ح�ى ن�اول تل�� الف�وق 

  ل���قة، ف��ا الَ�ْه�، وعلى هللا ال�ُّ�الن.ال�ع���ة ا

                                                           
 ان��: )1(

https://www.facebook.com/pg/quran.miracles.allah.akbar/posts/  
الَ�ْ�ُ� ِمَ� « ان��: ال�ف�دات في غ��� الق�آن (���)، ول�ان الع�ب (���)، و��ه: )2(

  »اِإلن�ان وساِئ� اْلَ�َ�َ�اِن: مع�وٌف ِخَالَف ال�َّْه�
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وق� الح��ا م� خالل ه�ه ال�راسة أنه ل� ی�ف� فعالن م�قار�ا ال�اللة على 

مع�ى واح�، و�ن�ا �ان ال ب� م� اخ�الف ب��ه�ا �ال�ع�ى ول� ����، ف�َ�َل 

ت��لف ع� س�َع، ون�َ� ت��لف ع� أح�ا، وزّ�َل ت��لف ع� ام�از، وخاف 

ِجل... وغ��ها م�ا اس���ع�ا ب�راس�ه واس��فاف معان�ه اإلع�از�ة ت��لف ع� وَ 

  ال�ي أك��� اللغة الع���ة م�اًقا خاًصا. 
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