من بالغة القرآن الحكيم في حديثه عن اإلتراف والمترفين
(دراسة حتليلية بالغية )

*

عبداجلبار بن عبدالستار

رب العاملني والصلوة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه
احلمد هلل ِّ
الطيبني الطاهرين ومن اتبعم بإحسان إىل يوم الدين.
حممدا صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كافة للناس
وبعد ,فإن اهلل سبحانه وتعاىل بعث ً
اجا منريا وأنزل عليه كتابًا عربيًّامبينًا حتدى به اإلنس واجلن فعجزوا
بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهلل بإذنه وسر ً
عن اإلتيان مبثله ,بل بأقصر سورة من مثله ولوكان بعضهم لبعض ظهريا ,وإن إعجازه ذلك كان عند
خبريا
مجهور األمة بسبب بالغته العالية اليت اليقدر عليها إال اهلل األحد الصمد الذي كان ب ُك ِّل شيء ً
بصريا وعلى ُك ِّل شيء قديرا .
كبريا كان أو صغريا .وإن الذكر احلكيم قد
وإن ذلك الكتاب الذي الريب فيه كان تبياناً ل ُك ِّل شيء ً
يكثِر ذكر بعض األمور .وال يتكرر ذكر ٍ
شيء يف كالم اهلل العليم احلكيم إال ٍ
وداع ُملِ ٍّح
لغرض ُم ِه ٍّم ٍ
ُ
ُ
لذكره ,إماألمهِّيته أو خلط ٍر يكون من أجله على عباده فيكون من مقتضى حكمته سبحانه وتعاىل
جلب منفعته لعباده أو دفع ضرره عنهم ,وإن ُكل حديث من الذكر احلكيم  -عن أِّيِّا ٍ
شيء كان -
ٍ
ٍ
ذكرهم
ذكره يف القرآن احلكيم "اإلتر ُ
اف واملرتفون " فقد ورد ُ
حيتوي على أسرار بالغية مجة ومما تكرر ُ
ِ
البليغ من القرآن احلكيم بذك ِرهم
دعى ذلك
االهتمام ُ
تسع مرات يف مثان آيات من القرآن احلكيم فاستَ َ
ُ
بحث عن
وحث الب َ
يدرس تلك اآليات اليت تكرر فيها احلديث اإلتراف واملرتفني ويَ َ
َ
احث على أن ُ
األسرارالبالغية للنظم احلكيم فيها.
صلب املوضوع  -وهو البحث عن األسرار البالغية يف حديث القرآن احلكيم عن
وقبل الدخول يف ُ
اصطالحا ,وعن معىن
قليال مع تعريف " البالغة " لُغةً و
اإلتراف واملرتفني  -يَ َوُّد الباحث أن يَِقف ً
ً
ِ
املرتف" يف اللغة العربية  ,وأن يُ َقدِّم حلضرة القارئ قائمة اآليات اليت ورد فيها
"الرتف" و"اإلتراف" و" َ
املرتفني.
ذكر اإلتراف و َ
*

احملاضر بكلية اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آباد .باكستان
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فاشتمل البحث على النكات التالية:
 -1تعريف البالغة لغة واصطالحاً.
 -2معىن الرتف واإلتراف.
ت عن اإلتراف واملرتفني.
 -3قائمة اآليات اليت حتدثَ ْ
 -4حتليل اآليات وتفسريهاالبالغي.
 -5أهم نتائج البحث.
 -6احلواشي واملراجع.
ومجيع
فاهللَ تعاىل ُ
أسأل أن يتقبل هذا اجلهد املتواضع من عبده الضعيف ً
قبوال َح َسنًا َ
وينفعه به َ
عباده املؤمنني يف فهم آيات كتابه الكرمي إنه على كل شيء قدير وباإلجابة جدير.
البالغة لغة واصطالحا:
بلغت املكان
البالغة مأخوذة من البلوغ وهو الوصول إىل الشيئ واالنتهاء إليه.يقالُ :
إيصال املعىن إىل القلب ىف أحسن صورة من اللفظ()1
وصلت إليه.والبالغةُ ىف الكالم
ُ
بلوغاُ :
وقال السكاكي رمحه اهلل تعاىل :
اص الرتاكيب حقها وإير ِاد أنو ِاع
البالغة هي بلوغ املتكلم يف تأدية املعاين حدا له اختصاص بتَوفِ ِية خو ِّ
ِ
ِ
أسفل ,متباينان تبايُنًا ال يرتاءَى
التشبيه واجملاز والكناية على وجهها ،وهلا أعين البالغة طرفان  :أعلى و ُ
ِ
القدر الذي
اتب ُ ,
تكاد تفوت احلصر متفا ِوتَة ،فم َن األسفل تبتدئ البالغة وهو ُ
له نارامها ,وبينهما مر ُ
إذا نقص منه شيء التَ َحق ذلك الكالم مبا شبهناه به يف صدر الكتاب من أصوات احليوانات مث تأخذ
يف التزايُد متصاعد ًةعلى أن تبلغ حد اإلعجاز وهو الطرف األعلى وما يقرب منه.
وقَسم اخلطيب القزويين رمحه اهلل تعاىل البالغة على نوعني:
 -1بَالغةُ الكالم:وهى مطابقة الكالم ملقتضى احلال مع فصاحته()2
 -2بالغةُ املتكلِّم:وهى ملكة يقتدر هبا على تاليف كالم بليغ()3
معنى الترف واإلتراف :
الرتف واإلتراف واملرتف النعمة والتنعمُ ".مْت َرفوها " :منعموها أي رؤساؤها.
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ختص به صاحبك.
ويف القاموس " الرتفة " -بالضم  -النعمة،والطعام الطيب ،والشيء الظريف ّ
كمكرم:
ف" ك َف ِر َح :تَنَ ع َم ،و" أَتْ َرفَْتهُ النعمةُ " :أَطْغَْته .و" نَع ْمتُه " تَرفْ تُه تَ ِْرتيْ ًفا .و"املرت ُ
و"تَ ِر َ
ف" ُ
ف ":تَنَ عم)4(.
املرتوك ،يصنع ما يشاء وال ُِّينَع و ِّ
املتنعم ال ُِّينَع ِمن تنعُّ ِمه و" تَرت َ
اآليات التي ورد فيها ذكراإلتراف والمترفين:

-1
-2
-3

-4

-5

-6
-

املرتفني يف القرآن الكرمي يف تسعة مواضع يف اآليات التالية:
لقد ورد ذكراإلتراف و َ
(فَلَوَال َكا َن ِمن الْ ُقر ِ
ون ِم ْن قَْبلِ ُك ْم أُولُو بَِقي ٍة يَْن َه ْو َن َع ِن الْ َف َس ِاد ِيف ْاأل َْر ِ
ض إِال قَلِ ًيال ِمم ْن أ َْْنَْي نَا
ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني)()5
ين ظَلَ ُموا َما أُتْ ِرفُوا فيه َوَكانُوا ُُْم ِرم َ
مْن ُه ْم َوات بَ َع الذ َ
ِ
ِ
ِ
اها تَ ْد ِم ًريا()6
َوإِ َذا أ ََرْدنَا أَ ْن نُ ْهل َ
ك قَ ْريَةً أ ََمْرنَا ُمْت َرف َيها فَ َف َس ُقوا ف َيها فَ َحق َعلَْي َها الْ َق ْو ُل فَ َدمْرنَ َ
ِ
ٍ
ِ
َح ُّسوا بَأْ َسنَا إِذَا ُه ْم
ص ْمنَا م ْن قَ ْريَة َكانَ ْ
ت ظَال َمةً َوأَنْ َشأْنَا بَ ْع َد َها قَ ْوًما َ
َوَك ْم قَ َ
ين * فَلَما أ َ
آخ ِر َ
ِ
ضوا َو ْارِج ُعوا إِ َىل َما أُتْ ِرفْ تُ ْم فِ ِيه َوَم َساكِنِ ُك ْم لَ َعل ُك ْم تُ ْسأَلُو َن * قَالُوا يَا
ضو َن * َال تَ ْرُك ُ
مْن َها يَْرُك ُ
ِِ
وي لَنَا إِنا ُكنا ظَالِ ِمني * فَما زالَ ِ
ك د ْعواهم حَّت جعْلنَاهم ح ِ
ين)( )
صً
َ َ َ ْ
َْ
ت تْل َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ
يدا َخامد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلَيَاة الدُّنْيَا َما َه َذا إِال
اه ْم ِيف ْ
َوقَ َ
ين َك َفُروا َوَكذبُوا بِل َقاء ْاآلخَرةِ َوأَتْ َرفْ نَ ُ
ال الْ َم ََلُ م ْن قَ ْومه الذ َ
ِ
ِ
ِ
ب ِمما تَ ْشَربُو َن * َولَئِ ْن أَطَ ْعتُ ْم بَ َشًرا ِمثْ لَ ُك ْم إِن ُك ْم إِ ًذا
بَ َشر مثْ لُ ُك ْم يَأْ ُك ُل مما تَأْ ُكلُو َن مْنهُ َويَ ْشَر ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ات لِ َما
ات َهْي َه َ
ُّم َوُكْنتُ ْم تَُرابًا َوعظَ ًاما أَن ُك ْم ُمَُْر ُجو َن * َهْي َه َ
َخلَاسُرو َن * أَيَع ُد ُك ْم أَن ُك ْم إذَا مت ْ
ِ
ِ ِ
ني * إِ ْن ُه َو إِال َر ُجل افْ تَ َرى
تُ َ
وت َوََْنيَا َوَما ََْن ُن مبَْب ُعوث َ
وع ُدو َن * إِ ْن ه َي إِال َحيَاتُنَا الدُّنْيَا ََنُ ُ
ِ ِ
ِ ِِ
ني) (.
َعلَى الله َكذبًا َوَما ََْن ُن لَهُ مبُْؤمن َ
ِ
ِ
ِ
صُرو َن * قَ ْد
َحَّت إِ َذا أ َ
َخ ْذنَا ُمْت َرفي ِه ْم بِالْ َع َذاب إِ َذا ُه ْم ََْيأ َُرو َن * َال ََْتأ َُروا الْيَ ْوَم إِن ُك ْم منا َال تُْن َ
ِ
ِِ
ين بِِه َس ِامًرا
َكانَ ْ
ت آيَ ِاِت تُْت لَى َعلَْي ُك ْم فَ ُكْنتُ ْم َعلَى أ َْع َقابِ ُك ْم تَْنك ُ
صو َن * ُم ْستَكِْب َ
تَ ْه ُجُرو َن)( )
وها إِنا ِمبَا أ ُْرِس ْلتُ ْم بِِه َكافُِرو َن * َوقَالُوا ََْن ُن أَ ْكثَ ُر
َوَما أ َْر َسْلنَا ِيف قَ ْريٍَة ِم ْن نَ ِذي ٍر إِال قَ َ
ال ُمْت َرفُ َ
ِ
ني)( )1
أ َْم َو ًاال َوأ َْوَال ًدا َوَما ََْن ُن مبَُعذبِ َ
ِ
ِ
وها إِنا َو َج ْدنَا آبَاءَنَا َعلَى أُم ٍة َوإِنا
ك ِيف قَ ْريٍَة ِم ْن نَ ِذي ٍر إِال قَ َ
ك َما أ َْر َسْلنَا ِم ْن قَْبل َ
وَك َذل َ
ال ُمْت َرفُ َ
َعلَى آثَا ِرِه ْم ُم ْقتَ ُدو َن)11(.
وأَصحاب الشِّم ِال ما أَصحاب الشِّم ِال * ِيف ََس ٍوم و َِ
محي ٍم * َو ِظ ٍّل ِم ْن َْحي ُم ٍوم * َال بَا ِرٍد َوَال
ُ َ
َ َْ ُ َ َ َْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلْنث الْ َعظي ِم)12(.
ني * َوَكانُوا يُصُّرو َن َعلَى ْ
َك ِرٍمي * إِن ُه ْم َكانُوا قَْب َل َذل َ
ك ُمْت َرف َ
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وخترب
اف وتنتج على غضب اهلل عزوجل ُّ
فهذه اآليات تتحدث عن املفاسد الَّت سببُها اإلتر ُ
البلدان وهالك أهلها .ونالحظ أن القرآن الكرمي مل يذكرهم إال بالذم والتقبيح.فلننظر إىل احملققني من
املفسرين ما قالوا ىف تفسريها وما هي األسرارالبالغية اليت أفادونا هبا:
أما اآلية األوىل فقوله تعاىل:
ِ
ِ
ِ
اها تَ ْد ِم ًريا)13(.
َ -1وإِ َذا أ ََرْدنَا أَ ْن نُ ْهل َ
ك قَ ْريَةً أ ََمْرنَا ُمْت َرف َيها فَ َف َس ُقوا ف َيها فَ َحق َعلَْي َها الْ َق ْوُل فَ َدمْرنَ َ
قد وجدالباحث يف تفسري هذه اآلية معركة شديدة عند املفسرين يف املراد من قوله
تعاىل(:أمرنا مرتفيها)ال يسع ذكرها يف هذاالبحيث فيذكر هنامنه مايتضح به معىن اآلية مع
ذكراألسرارالبالغية فيها.
قال الزُمشري رمحه اهلل تعاىل:وإذا دنا وقت إهالك قوم ومل يبق من زمان إمهاهلم إال قليل،
أمرناهم (فَ َف َس ُقوا) أى أمرناهم بالفسق ففعلوا ،واألمر ُماز ،ألن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول هلم" :
افسقوا " ،وهذا ال يكون فبقى أن يكون ُمازاً ،ووجه اجملاز أنه صب عليهم النعمة صباً ،فجعلوها
ذريعة إىل املعاصي واتباع الشهوات ،فكأهنم مأمورون بذلك لتسبب إيالء النعمة فيه ،وإَنا خوهلم إياها
الِب ،كما خلقهم أصحاء أقوياء ،وأقدرهم على
ليشكروا ويعملوا فيها اخلري ويتمكنوا من اإلحسان و ّ
الشر ،وطلب منهم إيثار الطاعة على املعصية فآثروا الفسوق)14(.
اخلري و ّ
وقال القاضي البيضاوي( :أ ََمْرنا ُمْت َرفِيها)متنعميها بالطاعة على لسان رسول بعثناه إليهم،
ويدل على ذلك ما قبله وما بعده ،فإن الفسق هو اخلروج عن الطاعة والتمرد يف العصيان ،فيدل على
الطاعة من طريق املقابلة))15(.
والبيضاوي مل يَُرّد االحتمال أو التأويل الذي أخذ به الزُمشري فقال:
وقيل أمرناهم بالفسق لقوله( :فَ َف َس ُقوا فِيها) كقولك:أمرته فقرأ ،فإنه ال يفهم منه إال األمر
بالقراءة على أن األمر ُماز من احلمل عليه ،أو التسبب له بأن صب عليهم من النعم ما أبطرهم
وأفضى هبم إىل الفسوق))16(.
وذكر البيضاوي احتماالت أخرى أيضا ،قال:
وحيتمل أن ال يكون له مفعول منوي كقوهلم :أمرته فعصاين .وقيل :معناه كثرنا يقال :أمرت
الشيء وآمرته ِ
فأمر إذا كثرته ،ويف احلديث" :خري املال سكة مأبورة ،ومهرة مأمورة "(  ،)1أي كثرية
النتاج .وهو أيضاً ُماز من معىن الطلب ،ويؤيده قراءة يعقوب (آمرنا) ورواية (أ ََمْرنا)عن أيب عمرو،
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وحيتمل أن يكون منقوالً من ُأمر بالضم أمارة أي:جعلناهم أمراء ،وختصيص املرتفني ألن غريهم يتبعهم
وألهنم أسرع إىل احلماقة وأقدر على الفجور))1 (.
على كل حال ،فإن اآلية الكرِّية جبميع قراءاهتا ومجيع املعاين  -اليت محلها عليها املفسرون -
أي ضرر يكون أكِب من تدمري اجملتمعات
تدل أبلغ داللة على ضرر التكاثر يف املال على اإلنسان ،و ُّ
اليت أفسدها ترف املرتفني الطغاة املستكِبين؟
وخطر ببال الباحث أن من بالغة األسلوب يف داللة هذه اآلية الكرِّية على ضرر التكاثر يف
املال على اإلنسان تنكري "قرية" يف قوله تعاىل( :وإذا اردنا أن هنلك قرية أمرنا مرتفيها)...
وأسلوب الشرط ب " إذا " ،فإن تنكري " قرية " يدل على عمومية أفراد القرية .أي :أن هذه
ُسنًّتُنا لكل فرد من أفراد القرى ،ال ختتص بقرية دون غريها كما قال القزويين يف تلخيص املفتاح:
ومن تنكري غريه أي غري املسندإليه لإلفراد (واهلل خلق كل دابة من ماء) اي كل فرد من أفراد
الدواب(  ،)1وقال  -يف أسلوب الشرط :-
ف"إ ْن " و" إذا " للشرط يف االستقبال لكن أصل "إن" عدم اجلزم بوقوع الشرط ،وأصل
"إذا" اجلزم بوقوعه))2 (.
فمفهوم اآلية الكرِّية إذن :أن هذه سنتنا اجلارية يف إهالك القرى باجلزم واليقني أننا إذا أردنا
إهالك قرية فإننا هنلكها بسبب فسوق املرتفني،
ومن اآليات الواردة يف ذم املرتفني قوله تعاىل:
ِ ِِ ِ
ِ ِ ِ
احلَيَاةِ الدُّنْيَا َما َه َذا
اه ْم ِيف ْ
َ ( -2وقَ َ
ين َك َفُروا َوَكذبُوا بِل َقاء ْاآلخَرةِ َوأَتْ َرفْ نَ ُ
ال الْ َم ََلُ م ْن قَ ْومه الذ َ
ِ
ِ
ِ
ب ِمما تَ ْشَربُو َن * َولَئِ ْن أَطَ ْعتُ ْم بَ َشًرا ِمثْ لَ ُك ْم إِن ُك ْم إِذًا
إِال بَ َشر مثْ لُ ُك ْم يَأْ ُك ُل مما تَأْ ُكلُو َن مْنهُ َويَ ْشَر ُ
َخل ِ
اسُرو َن * ()21
َ
ٍ
قد ورد يف هذه اآليات ذكر املرتفني يف سياق كلُّه سياق العذاب ،فقد َمر فيما قبل هذه
اآليات قصة قوم نوح عليه السالم  -قصةُ هالكِهم بالعذاب  ،-وبعد ذكر هالكهم قال تعاىلُ ( :مث
ِ ِِ
ين)()22
أَنْ َشأْنَا م ْن بَ ْعده ْم قَ ْرنًا َ
آخ ِر َ
َمن هؤالء القرن اآلخرون من بعد قوم نوح عليه السالم؟
ومن ُهو رسوُهلم الذي أرسل إليهم؟
َ
أخِبنا القرآن احلكيم
حيددهم بل نكرهم ،فال حاجة لنا أن ِّ
القرآن الكرمي مل ِّ
َنددهم ،و َ
بإرسال رسول فيهم ومبا دعا الرسول عليه السالم إليه قومه من عبادة اهلل وتوحيده وحثهم على التقوى
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عليه،وخص به املَل من قومه ووصفهم بثالث صفات :بالكفر
أخِبنا القرآن احلكيم كذلك بَِرّد قومه
َ
و َ
وتكذيب اآلخرة واإلتراف.
ِ
ووصفهم
البالغي يف ختصيص املَل من قومه بتكذيب الرسول عليه السالم
فما هو السر
ُّ
باألوصاف الثالثة؟
أما ختصيص "املَل" من قومه بتكذيب الرسول عليه السالم ،فهو كدأب مجيع ِّ
املكذبني
ِ
قومه
كر ٍّ
نب من األنبياء عليهم السالم دعا َ
لَلنبياء املرسلني إليهم فإننا النكاد ْند يف القرآن احلكيم ذ َ
إىل اهلل ومل يُ ِّ
كذبه املَل من قومه ،واملراد ب"املَل " هنا :السادة .وأما وص ُفهم باإلسم املوصول الذي
صلته "كفروا" و"كذبوا" و"أترافناهم يف احلياة الدنيا" ،فهذا ِّيكن أن نفهمه على ضوء ما ذكر
البالغيون من أغراض تعريف املسند إليه باملوصولية كما قال اخلطيب القزويين رمحه اهلل تعاىل:
وأما تعريفه باملوصولية فلإلِّياء إىل وجه بناء اخلِب َنو( :إن الذين يستكِبون عن عبادِت
سيدخلون جهنم داخرين))23(.
فيمكن أن نقول :إن السر البالغي يف ذلك :اإلِّياءُ مسبقا  -قبل ذكر ما قالوا عن الرسول
ِّ
ومستحقني للعذاب الذي يأِت ذكره يف آخر القصة نتيجةَ كف ِرهم
عليه السالم  -إىل كوهنم ُمرمني
وتكذيبِهم .ولعل هذا مما َساه اإلمام البالغييون "التسهيم" أن يدل أوُل ِ
اآلية على آخره)24(.
فهنا دلت اآلية األوىل من القصة على آخرها فإن القارئ كماأن يبدأاآلية األوىل من القصة،
يدرك ما يكون هنايةَ القصة ،فعندما ينتهي إىل آخر القصة ويقرأ مآهلم تطمئن نفسه إليه ،ومن أغراض
التعريف باملوصولية التسجيل عليهم مبضمون الصلة فهم معروفون بالكفر والرتف.
وأما قوله تعاىل( :وأترفناهم يف احلياة) ففيه إِّياء لطيف إىل سبب كفرهم وطغياهنم وداللة
بليغة على ضرر الرتف على اإلنسان  -إذا طغا املال على عقله .-
احلَيَاةِ الدُّنْيَا) ،يقول:
اه ْم ِيف ْ
قال الطِبي رمحه اهلل تعاىلَ ( :وأَتْ َرفْ نَ ُ
ونعمناهم يف حياهتم الدنيا مبا وسعنا عليهم من املعاش ،وبسطنا هلم من الرزق ،حَّت بَ ِطُروا
وع ْتوا على رهبم ،وكفروا)25(.
َ
وبالتأمل يف نظم احلديث عن املرتفني يف اآليات ْند أن هناك تالزما بني الكفر والرتف،
وبني الرتف والسادة ،كما ْند أن فعل اإلتراف مسند إىل " نا" العظمة لإلشارة إىل أن هذه النعم من
اهلل سبحانه وتعاىل وأنه سبحانه هيأ هلم ُكل أسباب الرتف ،ونالحظ أيضا أن هؤالء وقع عليهم
اإلتراف ليتفق النظم مع نظائره من وقوع الفعل على هؤالء.
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وُِّيكن أن يالحظ قاري كتاب اهلل عزوجل مدى بطَ ِرهم وطُغياهنم ِ
وشدةَ كفرهم وإنكا ِرهم،
َ َ
ُ
ردا على نبيهم الكرمي عليه الصالة والتسليم -
أن كالمهم الذي نقله القرآن احلكيم  -الذي قالوه ًّ
مليئ بأساليب التوكيد والتشديد فإن أول قوهلم( :ما ه َذا إِال بشر ِمثْ لُ ُكم) است ِ
خد َم فيه
ْ ُ
ََ
َ َ
َ
كأي واحد منهم ،بل
أسلوب القصر بالنفي واالستثناء ،مث مل يكتفوا بأسلوب القصر يف جعل نبيهم ّ
ِ
ِ
ب ِمما تَ ْشَربُو َن) مث قالوا لقومهمَ ( :ولَئِ ْن أَطَ ْعتُ ْم بَ َشًرا
أكدوا ذلك بقوهلم( :يَأْ ُك ُل مما تَأْ ُكلُو َن مْنهُ َويَ ْشَر ُ
اسرو َن) .يف هذه اآلية است ِ
ِ
ِ
ِ ِ
خدمت الالم القسمية مرتني أوًال :يف قوله ( َولَئِ ْن أَطَ ْعتُ ْم
ُ
مثْ لَ ُك ْم إن ُك ْم إذًا َخلَ ُ
ب َشرا ِمثْ لَ ُكم) مث يف قوله (إِن ُكم إِ ًذا َخل ِ
اسُرون).
َ
ْ
ْ
َ ً
قال حممود بن عبدالرحيم الصايف يف كتابه (اجلدول يف إعراب القرآن) يف الالم األوىل (لئن
أطعتم بشرا) :الالم موطئة للقسم ،والالم يف (خلاسرون) الم القسم)26(.
وقبل الم القسم قد أكدت اجلملة حبرف التوكيد "إ ّن" أيضا ،وليس هذا فقط ،بل يف قوله:
(ولئن أطعتم بشرا مثلكم) بدل أن يقولوا( :ولئن أطعتموه) ،قالوا( :ولئن أطعتم بشرا مثلكم) أي:
ِ
ف بصفة كونه مثلكم ،توكيدا وتشديدا
اختري اإلسم الظاهر يف موضع املضمر ،مث ُوص َ
لإلنكاروتكذيب الرسول الكرمي عليه الصالة والتسليم.
وذكر اخلطيب القزويين رمحه اهلل تعاىل من أسباب اختيار اإلسم الظاهر على املضمر:
"اإليضاح" و"التقرير" و "اإلهانة")2 (.
فيمكن أن يقال  :إهنم قد اختاروا اإلسم الظاهر موضع املضمر يف قوله تعاىل( :ولئن أطعتم
بشرا مثلكم )...للغرض الثالث ،ألن هذا هواألنسب واألوفق بشدة إنكارهم وغلوهم يف تكذيب
تنصيصا على إعتقادهم
الرسول عليه السالم واعتقادهم اجلازم باملنافاة بني البشرية والنبوة فلذلك إهنم
ً
ِ
الباطل باملنافاة بني البشرية والنبوة اختاروا اإلسم الظاهر على املضمر وبدل أن يقولوا ِ
اجلهلة
ألتباعهم
وعام ِة الناس":ولئن أطعتموه إنكم خلاسرون".قالوا( :ولَئِن أَطَعتُم ب َشرا ِمثْ لَ ُكم إِن ُكم إِ ًذا َخل ِ
اسُرو َن)( )2
َ
ْ ْ
َ ْ َْْ ً
مث ذكر القرآن احلكيم التجاء الرسول عليه السالم إىل اهلل سبحانه وتعاىل واستجابة اهلل
ِ
عدهم عن رمحة اهلل بأبلغ أسلوب.
مارهم وبُ َ
سبحانه وتعاىل له ،وهال َكهم ود َ
وسخطه وهالكهم بعذابه -كان ُمسببًا ِمن كف ِرهم
فهذا  -استحقاقهم لغضب اهلل َ
كفرهم كان بسبب بَطَرهم مبا آتاهم اهلل من أموال
وتكذيبِهم
َ
الرسول عليه السالم و َ
البعث بعد املوت ,و ُ
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بلغ ٍ
ب املال يف
داللة على ضرر الرتف على اإلنسان إذا دخل ُح ُّ
ونعم عزيزة،فلهذا السياق البليغ َأل ُ
باطال والباطل ًّ
حقا)2 (.
قلبه وسطَا على عقله فرأَى احلق ً
ومن اآليات الواردة يف ذم املرتفني قوله تعاىل:
(-3فَلَوَال َكا َن ِمن الْ ُقر ِ
ون ِم ْن قَْبلِ ُك ْم أُولُو بَِقي ٍة يَْن َه ْو َن َع ِن الْ َف َس ِاد ِيف ْاأل َْر ِ
ض إِال قَلِ ًيال ِمم ْن
ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني)( )3
ين ظَلَ ُموا َما أُتْ ِرفُوا فيه َوَكانُوا ُُْم ِرم َ
أ َْْنَْي نَا مْن ُه ْم َوات بَ َع الذ َ
التفجع
قال أبوالعباس األْنري رمحة اهلل عليه " :لوال " ،حتضيضية ،ويقرتن هبا هنا معىن ُّ
التأسف ،كقوله( :يا حسرًة علَى الْعِ ِ
باد)( ،)31و (إال قليالً) :منقطع ،وال يصح اتصاله ،إال إذا ُجعِل
و ُّ
َ َْ َ
استثناءً من النفي الالزم للتحضيض .أي :ما كان يف القرون املاضية أولو بقية إال قليل.
ِ
قوى أوالً
يقال :فالن من بقية القوم ،أي :خيارهم ،وإَنا قيل فيه (بقية) ألن الشرائع والدول تَ َ
ضعف .فمن ثبت يف وقت الضعف على ما كان يف أوله ،فهو بقيةُ الصدر األول)()32
مث تَ ُ
ِ
ِ
ِِ
ني) كأنه أراد
ين ظَلَ ُموا َما أُتْ ِرفُوا فيه َوَكانُوا ُُْم ِرم َ
وقال تعاىل يف هذه اآلية الكرِّيةَ ( :وات بَ َع الذ َ
باعهم للهوى وترك النهي
أن يبني ما كان السبب الستئصال األمم السالفة ،وهو فُ ُش ّوا الظلم فيهم واتِّ ُ
عن املنكرات مع الكفر)33(.
ِ
ين ظَلَ ُموا َما أُتْ ِرفُوا فِ ِيه) .فيه تلميح لطيف إىل
فقوله تعاىل يف هذه اآلية الكرِّيةَ ( :وات بَ َع الذ َ
سبب إعراضهم عن احلق وكف ِرهم ِ
وظلمهم وما تَسبّب هلالكهم ودمارهم وهو اهنما ُكهم يف الشهوات
واللذات النفسانية بسبب ترفهم ،وفيه ألبلغ داللة على ضررالرتف على اإلنسان إذا أحب املال حبًّا
مجًّا.
وما أمجل ما قال اإلمام إبن عاشور رمحة اهلل عليه( )34مبينا أسرارا بالغية ِسياقية وأسلوبية
قال( :فَلَوَال َكا َن ِمن الْ ُقر ِ
ون ِم ْن قَْبلِ ُك ْم أُولُو بَِقي ٍة يَْن َه ْو َن َع ِن الْ َف َس ِاد ِيف ْاأل َْر ِ
ض إِال قَلِ ًيال ِمم ْن أ َْْنَْي نَا
ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني):
ين ظَلَ ُموا َما أُتْ ِرفُوا فيه َوَكانُوا ُُْم ِرم َ
مْن ُه ْم َوات بَ َع الذ َ
هذا قوي االتصال بقوله تعاىل( :وكذلك أخذ ربك)( )35فيجوز أن يكون تفريعا عليه
ويكون ما بينهما اعرتاضا دعا إليه االنتقال االستطرادي يف معان متماسكة....
وَيوز أن يكون تفريعا على قوله تعاىل( :فاستقم كما أمرت)( )36وما عطف عليها كأنه
عماهلم) ،فلوال كان منهم بقية ينهون عن الفساد يف األرض...اخل،
قيلَ ( :وإِن ُك ًّال ملا لَيُ َوفِّيَ ن ُهم َربُّ َ
ك أَ َ
أي فاحذروا أن تكونوا كما كانوا فيصيبكم ما أصاهبم ،وكونوا مستقيمني وال تطغوا وال تركنوا إىل
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الظاملني وأقيموا الصالة ،فغُِّري نظم الكالم إىل هذا األسلوب الذي يف اآلية لِتَ َفنُّ ِن فوائده ودقائقه
يعممها .وهذا من أبدع أساليب اإلعجاز الذي هو َكَرِّد
واستقالل أغراضه مع كوهنا آئلة إىل غرض ُّ
العج ِز على الصدر من غري تكلُّف وال ظهور قصد))3 (.
ُ
وقال ابن عاشور أيضا:
وحتضيض الفائت ال يقصد منه إال حتذير غريه من
و " لوال " حرف حتضيض مبعىن " هال ".
ُ
أن يقع فيما وقعوا فيه والعِبة مبا أصاهبم....والبقية :الفضل واخلري ....وبقية الناس :سادهتم وأهل
الفضل منهم.
قال رويشد بن كثري الطائي:
إن تذنبوا مث تأتيين بقيتكم ...فما علَ ّي بذنب منكم فوت....
و " ِمن" يف قوله( :ممن أْنينا) بيانية ،بيان للقليل ...ودل قولُه( :ممن أْنينا منهم)على أن يف
ِ
مس النار الذي
إَياز حذف تقديره :فكانوا يتوبون ويُقلعون عن الفساد يف األرض فينجون من ِّ
الكالم َ
ال دافع له عنهم))3 (.
وما ِسُّر إتيان الفعل مبنيًّا للمجهول يف قوله تعاىل...( :أُت ِرفُوا )....؟
قال ابن عاشوررمحه اهلل تعاىلَ ( :وأُت ِرفُوا) :أُعطُوا الرتف ،وهو السعة والنعيم الذي سهله اهلل
هلم فاهلل هو الذي أترفهم فلم يشكروه))3 (.
وقال الزُمشري رمحه اهلل تعاىل:
ِ
ِ
ِِ
ين ظَلَ ُموا" :تاركي النهى عن املنكرات ،أى :مل
ين ظَلَ ُموا ما أُتْ ِرفُوا فيه) أراد ب"الذ َ
( َوات بَ َع الذ َ
يهتموا مبا هو ركن عظيم من أركان الدين ،وهو األمر باملعروف والنهى عن املنكر ،وع َقدوا مهمهم
ُّ
ب الرياسة والثروة ،وطلب أسباب العيش اهلينء.
الترتف ،من ُح ِّ
بالشهوات ،واتبعوا ما عرفوا فيه ّ
التنع َم و ّ
ورفضوا ما وراء ذلك ونبذوه وراء ظهورهم)4 (.
فعلى تفسري الزُمشري رمحة اهلل عليه هلذه اآلية داللتها على ضرر الرتف واملال الغزير
والرفاهية البالغة على اإلنسان ألجلَى وأبلغ.
ِ
ِ
ِِ
ني) يف
ين ظَلَ ُموا َما أُتْ ِرفُوا فيه َوَكانُوا ُُْم ِرم َ
وأساس هذه الداللة هو ُميء قوله تعاىلَ (:وات بَ َع الذ َ
سياق قوله تعاىل:
ِ ِ
ين ظَلَ ُموا فَتَ َمس ُك ُم الن ُار....اآلية) (.)41
( َوَال تَ ْرَكنُوا إ َىل الذ َ
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يالحظ هنا أيضا أنه قد جاء النظم احلكيم جبعل الظلم صلة املوصول لإلشارة إىل أن
ومما َ
املرتف ظامل،حيث مل يشكراهلل على نعمه،وإيقاع فعل " ات بَ َع "على املوصول " ما " وصلته " أُت ِرفُوا "
َ
ِ
ل ِإلشارة إىل أن هدفهم وغايتَهم هي وسائل الرتف،وجاء الفعل "أُترفوا" مبنيًّا للمجهول ليتفق مع
نظائره لَلسباب اليت ذُكَِرت من قبل.
ومن اآليات الواردة يف ذم املرتفني قوله تعاىل:
ِ
ِ ٍ
َح ُّسوا بَأْ َسنَا إِذَا ُه ْم
ص ْمنَا م ْن قَ ْريَة َكانَ ْ
ت ظَال َمةً َوأَنْ َشأْنَا بَ ْع َد َها قَ ْوًما َ
َ (-4وَك ْم قَ َ
ين * فَلَما أ َ
آخ ِر َ
ِ
ضوا َو ْارِج ُعوا إِ َىل َما أُتْ ِرفْ تُ ْم فِ ِيه َوَم َساكِنِ ُك ْم لَ َعل ُك ْم تُ ْسأَلُو َن * قَالُوا يَا َويْلَنَا إِنا ُكنا
ضو َن * َال تَْرُك ُ
مْن َها يَْرُك ُ
ِِ
ظَالِ ِمني * فَما زالَ ِ
ك د ْعواهم حَّت جعْلنَاهم ح ِ
ين)()42
صً
َ َ َ ْ
ت تْل َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ
يدا َخامد َ
فهمها من ضمن ما فسرها به العلماء كما قال
يف هذه اآليات نكات بالغية ِّيكن ُ
الزُمشري رمحه اهلل تعاىل:
ِ ٍ
ٍ
أفظع
( َوَك ْم قَ َ
ومنادية على سخط عظي ٍم ،أل ّن القصم ُ
ص ْمنا م ْن قَ ْريَة) وا ِردة عن غضب شديد ُ
الكسر وهو الكسر الذي يبني تالؤم األجزاء ،خبالف الفصم))43(.
السر البالغي للنظم القرآين هنا يف اختيار فعل "قصم" على
فقد بني الزُمشري رمحه اهلل لنا ِّ
ٍ
يؤدي مؤدي هذا ِ
أي ٍ
سخط
ومنادية على
آخر -ال ِّ
ِّ
الفعل – يف قوله :وا ِردة عن غضب شديد ُ
فعل َ
عظي ٍم.
وقال الزُمشري أيضا:
وأراد بالقرية :أهلها ولذلك وصفها بالظلم)44(.
إَياز حذف ،كما يدل عليه تفسري جالل
فقد أشار الزُمشري إىل أن هنا يف اآلية الكرِّية َ
الدين احمللي رمحة اهلل عليه )45(،قال:
(وكم قصمنا) أهلكنا (من قرية) أي :أهلها)46(.
يعىن هنا ُح ِذف املضاف وأقيم املضاف إليه (قرية) مكانه.
ويف ذلك إشارة إىل انتشارالظلم يف أهل القرية مجيعاحبيث أن الظلم لِ ُذ ِ
يوعه قد َتاوز أهل القرية
ً
إىل القرية نفسها،وأن اإلهالك قدمشل كل أهل القرية وأتى على من فيها من أشخاص ومافيهامن
ُملوقات أخرى.
ِ
ضو َن))4 (.
َح ُّسوا بَأْ َسنَا إِ َذا ُه ْم مْن َها يَْرُك ُ
وقوله تعاىل( :فَلَما أ َ

ات ِ
اال سالم اجمللد( ۸:ييناير ۔ يونيو ١٠٢۵ء) العدد۲ :
جه ُ

222

ِ
ك)
ض بِ ِر ْجل َ
قال الزُمشري رمحه اهلل :والركض :ضرب الدابة بال ِرجل .ومنه قوله تعاىلْ ( :ارُك ْ
مقدمةُ العذاب .وَيوز أن
فيجوز أن يركبوا دواهبم يركضوهنا هاربني منهزمني من قريتهم ملا أدرَكتهم ِّ
ضوا) والقول
يُشبهوا يف سرعة َع ْد ِوهم على أرجلهم بالراكبني الراكضني لدواهبم ،فقيل هلم(.ال تَْرُك ُ
حمذوف))4 (.
ِ
ب" أو " فَر"
فقد بني الزُمشري هنا السر البالغي الختيار الفعل " َرَك َ
ض" على غريه من " َهَر َ
أو غري ذلك.
ضوا َو ْارِج ُعوا إِ َىل َما أُتْ ِرفْ تُ ْم فِ ِيه َوَم َساكِنِ ُك ْم لَ َعل ُك ْم تُ ْسأَلُو َن))4 (.
وقوله تعاىلَ( :ال تَ ْرُك ُ
َمن قال هلم :ال تركضو...اخل؟ ،وما هو السر البالغي يف هذا القول الذي قيل هلم آنذاك؟
ٍ
احتماالت عديد ًة.
كر الزُمشري يف قائل هذا القول
ذَ َ
أما السر البالغي يف هذا القول ؛ فقد قال الزُمشري ُّ :
هتكم هبم وتوبيخ ،أى :ارجعوا إىل
غدا عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم ،فتجيبوا السائل
نعيمكم ومساكنكم لعلكم تسئلون ً
عن علم ومشاهدة .أو ارجعوا واجلسوا كما كنتم يف ُمالسكم .وترتبوا يف مراتبكم حَّت يسألكم
ومن متلكون أمره وينفذ فيه أمركم وهنيكم ويقول لكم :مب تأمرون؟ ومباذا ترَسون؟
عبي ُدكم
وحشمكم َ
ُ
وكيف نأتى ونذر كعادة املنعمني املخدمني؟( )5
وزادالزُمشري قائال:
أو يسألكم الوافدون عليكم والطُماع الذين يستمطرون سحائب أ ُك ِّفكم :،إما ألهنم كانوا
هتكما إىل ُّ
ُّ
هتك ٍم،
أسخياء ينفقون أمواهلم رئاء الناس وطلب الثناء ،أو كانوا خبالء فقيل هلم ذلك ً
وتوبيخا إىل توبيخ)51(.
ً
ِ
صً ِ
وقوله تعاىل( :فَما زالَ ِ
ك د ْعواهم حَّت جعْلنَاهم ح ِ
ين).
َ َ ْ
ت تْل َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ
يدا َخامد َ
قال أبو عبيدة معمر بن املثىن يف كتابه " ُماز القرآن"مبيِّ نًا معىن " خامدين ":
ِ
ُماز "اهلامد " كما يقال للنار إذا طفئت :مخدت النار.
ُماز "اخلامد " ُ
( ُ
ستأصل,وهو يوصف بلفظ الواحد واالثنني واجلميع من الذكر واألنثى
واحلصيدُ :مازه ُماز امل َ
ِ
ى ُمرى املصدر الذي يوصف به الذكر واألنثى واالثنان واجلميع منه على
سواءً ,كأنه أُجر َ
لفظه))52(.
وشرح اآللوسي رمحه اهلل تعاىل اجملاز املوجود يف هذه اآلية الكرِّية يف كلميت "حصيدا" و
ِِ
"خامدين"؛ قائال( :حَّت جعْلنَاهم ح ِ
ين) أي :إىل أن جعلناهم مبنزلة النبات احملصود
صً
َ ََ ُ ْ َ
يدا َخامد َ
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والنا ِر اخلامدة يف اهلالك قاله العالمة التفتازاين يف شرح املفتاح ،مث قال العالمة :يف ذلك استعارتان
ناه ْم حيث ُشبِّهَ بالنبات وبالنار وأُف ِرَد بالذكر وأريد به املشبه هبما
بالكناية بلفظ واحد وهو ضمري َج َع ْل ُ
ِ
اخلمود الذي
أعين النبات والنار ِّادعاءً بقرينة أنه نُسب إليه احلصاد الذي هو من خواص النبات و ُ
اص النار))53(.
هومن خو ِّ
ِِ
وِّيكننا أن نقول :يف قوله تعاىل( :ح ِ
ين) استعارتان مكنيتان ختييليتان ،ألهنم قد
صً
َ
يدا َخامد َ
ِ
ِ
ت
ذكر املشبه هبما وأثبِ َ
ُشبِّهوا بالنبات الذي من خواصه احلصاد،والنار اليت من خواصها اخلمود مث تُرك ُ
ني (الكفا ِر املهلَكني) .كما قال اخلطيب القزويين رمحه اهلل تعاىل:
ما هو من خواصهما للمشب ِه َ
ضمر التشبيه يف النفس ،فال يُصرح بشيء من أركانه سوى لفظ املشبه ،ويُ َد ُّل عليه بأن
قد يُ َ
عقال ،أجري عليه
يُثبَت للمشبه أمر ُمتص باملشبه به ،من غري أن يكون هناك أمر ثابت ِح ًّسا أو ً
اسم ذلك األمر ،فيسمى التشبيه "استعارة بالكناية" ،أو مكنيًّا منها ،وإثبات ذلك األمر للمشبه
العلَم يف ذلك قول لبيد:
استعارة ختييلية .و َ
وغدا َة ريح قد كشفت وقِرة ...إذ أصبحت بيد الشمال زمامها))54(.
أبلغ ٍ
الفرد
داللة على َذ ِّم املرتفني ،وعلى كون ِّ
تد ُّل َ
فهذه اآليات ُ
حب املال ،يصيب اإلنسا َن ( َ
واجملتمع) بسببه أكِب ضرٍر ر ِ
ي  -من فساد أخالقِه وعُجبه وكِِبه وبَطره باملال وكفر ربِّه املنع ِم
وح ٍّي ِّ
وماد ٍّ
َ
ُ
ُ
وحقوق العباد وينف َقه يف سبيل
حقوق اهلل
ي باملال
الديان الذي يرزقه املال والعيش الرافه ليشكره ِّ
َ
َ
َ
فيؤد َ
ِ
ِ
ِ
فيكفر بربِّه ويَظلم عباداهلل ويُضلُّهم عن
اهلل
ويبتغي به مرضات اهلل ولكنه يبطُر باملال فيُصبح طاغوتاً ُ
َ
ِ ٍ
ت
سبيله مباله فيستحق
غضب اهلل وعذابَه فيُ َد ِّمره اهلل تدمريا ،كما قال تعاىلَ ( :وَك ْم أ َْهلَكْنَا م ْن قَ ْريَة بَ ِطَر ْ
َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ني))55(.
يشتَ َها فَتِْل َ
َمعِ َ
ك َم َساكنُ ُه ْم َملْ تُ ْس َك ْن م ْن بَ ْعده ْم إِال قَل ًيال َوُكنا ََْن ُن الْ َوا ِرث َ
ومن اآليات الواردة يف ذم املرتفني قوله تعاىل:
ِ
ِ
ِ
صُرو َن * قَ ْد
َ ( -6حَّت إِذَا أ َ
َخ ْذنَا ُمْت َرفي ِه ْم بِالْ َع َذاب إِذَا ُه ْم ََْيأ َُرو َن * َال ََْتأ َُروا الْيَ ْوَم إِن ُك ْم منا َال تُْن َ
ِ
ِِ
ين بِِه َس ِامًرا
َكانَ ْ
ت آيَ ِاِت تُْت لَى َعلَْي ُك ْم فَ ُكْنتُ ْم َعلَى أ َْع َقابِ ُك ْم تَ ْنك ُ
صو َن * ُم ْستَكِْب َ
تَ ْه ُجُرو َن)()56
أوال :بيا ُن معاين ِ
بعض الكلمات-:
ً
قال تعاىل( :إذا هم َيأرون).
ما معىن (َيأرون)؟
ازي رمحه اهلل تعاىل:
قال الفخرالر ُّ
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"َيأرون" أي :يرتفع صوهتم باالستغاثة والضجيج لشدة ما هم عليه))5 (.
وقال أبوعبيدة معمر بن املثىن رمحة اهلل تعاىل عليه:
"إذا هم َيأرون" أي :يرفعون أصواهتم كما َيأر الثور))5 (.
ِ
صو َن).
وقال تعاىل....( :فَ ُكْنتُ ْم َعلى أ َْعقابِ ُك ْم تَْنك ُ
ِ
صو َن) ترجعون القهقرى ال
قال عبدالقادر بن ُمال حويش( :فَ ُكْنتُ ْم َعلى أ َْعقابِ ُك ْم تَ ْنك ُ
تلتفتون إليهم وال إىل ما جاءوكم به ،والنكوص :املشي إىل الوراء وهي أقبح ِم ٍ
شية ،إذ ال يرى ما
ُ
وراءه ،الذي هو أمامه ،واملعىن أنكم كنتم تتأخرون عن قبول اإلِّيان حال كونكم ُمستَكِ ِ
ين بِِه)5 (.
ِْب
ْ َ
ِِ
ين بِِه َس ِامًرا تَ ْه ُجُرو َن)
وقال تعاىلُ ( :م ْستَكِْب َ
ِِ
وشهرةُ استكبا ِرهم وافتخا ِرهم بأهنم
ين بِِه) الضمري للبيتُ .
قال البيضاوي رمحه اهللُ ( :م ْستَكِْب َ
ِِ
ين) ألنه مبعىن
قو ُامه أغنت عن سبق ذكره ،أو آلياِت فإهنا مبعىن كتايب والباء متعلقة ب( ُم ْستَكِْب َ
ث بسبب استماعه أو بقولهِ (:
سامراً)أي تسمرون بذكر
حد َ
مكذبِّني ،أو ألن استكبارهم على املسلمني َ
القرآن والطعن فيه( .....تَ ْه ُجُرو َن) من اهلجر بالفتح إما مبعىن القطيعة أو اهلذيان ،أي :تعرضون عن
القرآن أو َهت ُذون يف شأنه أو اهلُجر بالضم أي الفحش ،ويؤيد الثاين قراءة نافع تُ ْه ِجُرو َن
من(أهجر))6 (.
املرتفني بذكر أخذهم هنا:
السر البالغي يف ختصيص َ
ِ
املرتفني منهم ألهنم الذين أَضلُّوا
قال ابن عاشور رمحه اهلل تعاىل :وإَنا ُجعل األخ ُذ و ً
اقعا على َ
عامة قومهم ولوال نفوذ كلمتهم على قومهم ال تبعت الدمهاءُ احلق ألن العامة أقرب إىل اإلنصاف إذا
ؤدد وزوال نعيمهم)61(.
فهموا احلق بسبب سالمتهم من ُج ِّل دواعي املكابَرة من توقُّع تقلُّص ُس َ
املرتفني بالتعذيب مع أن شأن العذاب اإلهلي إن كان دنيويا أن يعُم
مث زاد قائال :وختصيص َ
الناس كلهم إِّياء إىل أن املرتفني هم سبب نزول العذاب بالعامة)62(.
ويُستفاد من اآليات املذكورة أن املرتفني هم السادة والرؤساء وأصحاب الكلمة املسموعة
فيمن حوهلم .وأن عامة الناس يسريون يف ِ
فلكهم ويتمنون ماهم فيه من ترف .وقد جاء النظم بصيغة
اسم املفعول " ُم َرتفيهم" وهو مبنزلة الفعل املبين للمجهول ،ملا سبق ذكره ،ففعل الرتف مل يأت يف القرآن
كل أسباب الرتف،حبيث يقع عليهم الرتف.
فهم قد توفرت هلم ُّ
إال على هذه الطريقة يف النظم ُ
وقال ابن عاشور يف تفسري قوله تعاىل "َيأرون":
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هو كناية عن شدة أمل العذاب حبيث ال يستطيعون صِبا عليه فيصدر منهم صراخ التأفة والويل
والثبور))63(.
َخ ْذنَا مْت رفِي ِهم بِالْع َذ ِ
اب إِذَا ُه ْم ََْيأ َُرو َن)
ويف قوله تعاىلَ ( :حَّت إِذَا أ َ ُ َ ْ َ
قال الزُمشري" :حَّت " هذه هي اليت يبتدأ بعدها الكالم .ولكنه مل يذكر هلا سرا بالغيا يف
هذا املقام وقدأشار إليه ابن عاشور؛ قال:
و"حَّت" االبتدائية .يكون ما بعدها ابتداء ٍ
كالم ،فليس ُّ
الدال على الغاية لفظا مفردا كما هو
َ
الشأن مع "حَّت" اجلارة و "حَّت" العاطفة ،بل هي غاية يدل عليها املقام واألكثر أن تكون يف معىن
التفريع.
سيح ُّل هبمَ ،يأرون منه وال ملجأ هلم منه)()64
وهبذه الغاية صار الكالم هتديدا هلم بعذاب ُ
ونكتة بالغية أخرى  ،:يف قوله تعاىل( :قد كانت آياِت تتلى عليكم)65()...
فعل "تتلى" ملاذا ورد بصيغة املبين للمجهول؟
كان من املمكن أن يأِت النظم مثال هكذا( :قد كان الرسول يتلوا عليكم آياِت فكنتم على
أعقابكم تنكصون)  -بذكر الفاعل وإيراد الفعل مبنيًّا للفاعل ،-ولكن النظم القرآين ملاذا جاء بالفعل
املبين للمجهول؟
ِّيكن أن يقال  :إن الغرض البالغي يف حذف الفاعل  -الذي كان يتلوا آيات اهلل تعاىل
على الكفار وكانوا على أعقاهبم ينكصون ،-إفادةُ عموم التالوة من الرسول صلى اهلل عليه وسلم
و ِ
أتباعه من أمته إىل يوم القيامة.
أما ما ذَ َكر املفسرون رمحهم اهلل من كونه النب صلى اهلل عليه وسلم وأن املراد من الناكصني
مشركو مكة ،فإنه  -على األكثرِّ -يكن أن يقال:
إنه من أسباب النزول هلذه اآليات ،ولكن آيات الذكر احلكيم ليست منحصرة يف أسباب
نزوهلا ،كما قال غري واحد من املفسرين:
العِبة لعموم األلفاظ ال خلصوص السبب)66(.
ِ
املستكِبين
املرتفني
فهذه اآليات أيضا قددلت أبلغ داللة على ضرر الرتف الذي أبطََر َ
فجعلهم مأخوذين بعذاب أليم.
ومن اآليات الواردة بذم املرتفني قوله تعاىل:
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وها إِنا ِمبَا أ ُْرِس ْلتُ ْم بِِه َكافُِرو َن * َوقَالُوا ََْن ُن أَ ْكثَ ُر
َ -6وَما أ َْر َسْلنَا ِيف قَ ْريٍَة ِم ْن نَ ِذي ٍر إِال قَ َ
ال ُمْت َرفُ َ
ِ
ني)( )6
أ َْم َو ًاال َوأ َْوَال ًدا َوَما ََْن ُن مبَُعذبِ َ
ذم املرتفني
إن هاتني اآليتني يف غاية البالغة  -من حيث السياق ومن حيث األسلوب -يف ِّ
والداللة على ضررالرتف لإلنسان.
أما بالغة السياق؛ فإن القرآن احلكيم يف ثالث آيات طوال قبلهما قد أَسعنا حو ًارا بليغا
ِ
املستضعفنيَ -يري بينهما يف ميدان احلشر يوم القيامة،
املستكِبين و
ُممتِ ًعا بني الفريقني من الظاملني -
َ
قال تعاىل:
ِ
(وقَ َ ِ
ِ ِ
ِ
ني يَ َديْ ِه َولَ ْو تَ َرى إِ ِذ الظالِ ُمو َن َم ْوقُوفُو َن
ين َك َفُروا لَ ْن نُ ْؤم َن هبَ َذا الْ ُقْرآن َوَال بِالذي بَ ْ َ
ال الذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ض الْ َقوَل ي ُقو ُل الذين استُ ْ ِ
ِعْن َد رِّهبِم ي رجع ب ْع ُ ِ
ني
استَكْبَ ُروا لَْوَال أَنْتُ ْم لَ ُكنا ُم ْؤمن َ
ين ْ
َ ْ
ض ُه ْم إ َىل بَ ْع ٍ ْ َ
َ ْ َْ ُ َ
ضع ُفوا للذ َ
ِ
ِ
* قَ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ني *
استُ ْ
ضع ُفوا أ َْ
ص َد ْدنَا ُك ْم َع ِن ا ْهلَُدى بَ ْع َد إ ْذ َجاءَ ُك ْم بَ ْل ُكْنتُ ْم ُُْم ِرم َ
ين ْ
ين ْ
ََن ُن َ
استَكْبَ ُروا للذ َ
ال الذ َ
ال ال ِذين است ْ ِ ِ ِ
استَكْبَ ُروا بَ ْل َمكُْر اللْي ِل َوالن َها ِر إِ ْذ تَأْ ُمُرونَنَا أَ ْن نَ ْك ُفَر بِالل ِه َوَْْن َع َل لَهُ أَنْ َد ًادا
َوقَ َ َ ْ ُ
ين ْ
ضع ُفوا للذ َ
ِ ِ
ِ
ين َك َفُروا َه ْل َُْيَزْو َن إِال َما َكانُوا
َسُّروا الن َد َامةَ لَما َرأ َُوا الْ َع َذ َ
َوأ َ
اب َو َج َعْلنَا ْاألَ ْغ َال َل يف أ َْعنَاق الذ َ
يَ ْع َملُو َن)( )6
أوالُ :م ِّهد هلذا احلوار بإعالم من الكفار بتكذيب القرآن وما بني يديه ،مث جيئ ب " لو"
ً
الشرطية وحذف جواب الشرط للتهويل(  )6مث ص ِّور وقوفُهم عند رهبم ،واست ِ
خد َمت اجلملة اإلَسية،
ُ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ف اجملرمون).
ف أو:يُوقَ ُ
يف قوله تعاىل( :إِذ الظال ُمو َن َم ْوقُوفُو َن عْن َد َرِّهب ْم) بدل أن يقال:إذ يَق ُ
قال ابن عاشور  -مبيِّ نًابالغة هذا األسلوب املختار هنا: -
ِ
وع ِِّب باسم
إلفادة طُول وقوفهم بني يدي اهلل طُ ًوال يَستوجب الضجر وِّيَل القلوب رعباُ .
املفعول "موقوفون" دون اسم الفاعل "واقفون" للداللة على أهنم أُوقِفوا على وجه القهر واالضطرار،
ِ
ض ُه ْم إِ َىل بَ ْع ٍ
ض
فأوقفهم واقف ومل يقفوا من تلقاء أنفسهم.وجيئ باملضارع يف قوله تعاىل( :يَْرج ُع بَ ْع ُ
الْ َق ْوَل)( ) الستحضار احلالة كقوله تعاىلَ( :يادلنا يف قوم لوط) ( ) 1وكذلك جيئ املضارع أيضا
يف قوله تعاىل( :يقول الذين استضعفوا للذين استكِبوا ) 2()...الستحضار حالة القول ،ألهنا حالة
غريبة ملا فيها من جرأة املستضعفني على املستكِبينِ ،
ومن تَنبُّ ِه هؤالء من غفلتهم عما كان املستكِبون
يَغُُّروهنم به حَّت أَوقَعوهم يف هذا املأزق) 3(.
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السر البالغي في اختيار صيغة (الذين استُ ِ
ضعفوا) لألتباع وصيغة (الذين استكبروا) للمتبوعين-:
الحظ هنا أن نظم القرآن احلكيم اختار لَلتباع الضالِّني عنوان (الذين
وِّيكن أن يُ َ
ِ
السر البالغي يف ذلك؟
كِبوا) فما هو ُّ
استُضعفوا) وللمتبوعني املُضلِّني عنوان (الذين استَ َ
ِ
الفعل
أي هنا شيئانُ :
أحدمها استخدام باب االستفعال ،والثاين :لَلتباع " استُضعفوا"ُ -
املبين للمعلوم وإسناده إىل أنفسهم فما
الفعل ُّ
ُّ
املبين للمجهول ،-و للمتبوعني املضلني " استكِبوا" ُ -
هو السر البالغي يف ذلك؟
ِ
كِبوا" وبناء
ِّيكن أن يقال يف ِّ
السر البالغي يف استخدام باب االستفعال يف "استُضعفوا" و "استَ َ
أصال يف
املرتفني الظاملني ً
األول للمجهول والثاين للمعلوم هو أن املقصود الداللة على كون الرؤساء َ
ضع املسؤولية الكِبى عليهم باختيار هذا األسلوب ،وهو الذي يدل عليه هذا احلوار
وو ْ
كفر أتباعهمَ .
الذي سيجري بني الفريقني يوم القيامة مبعناه اجملموعي ويؤيِّده آيات أخرى كثرية كقوله تعاىلَ ( :وإِ َذا
ِ
ِ
ِ
اها تَ ْد ِم ًريا) ( ) 4وكذلك ما
أ ََرْدنَا أَ ْن نُ ْهل َ
ك قَ ْريَةً أ ََمْرنَا ُمْت َرف َيها فَ َف َس ُقوا ف َيها فَ َحق َعلَْي َها الْ َق ْوُل فَ َدمْرنَ َ
كتب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل هرقل عظيم الروم...( :أسلم تسلم يؤتك اهلل أجرك مرتني
يت فإن عليك إمث األريسيني)) 5(.
فإن تول َ
وتفصيل ذلك أن باب االستفعال -كما هو املعروف لدى العلماء -يدل على معىن الطلب
ُ
كما يف استخرج الشيئ من الشيئ :طلب خروجه منه ،و"استأذن" :طلب اإلذن و"استفهم" طلب
الفهم ....اخل.
فعلى هذا معىن "استُضعِفوا" :أن كِباءَهم ملا غلبوا على أمرهم وعلَوا عليهم استَض َعفوهم أي
مستضعفون كما قال تعاىل( :إِن فِْر َع ْو َن َع َال ِيف ْاأل َْر ِ
ض َو َج َع َل أ َْهلَ َها ِشيَ ًعا
جعلوهم ضعفاء فهم
َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يستَ ْ ِ
ِ
ين)() 6
ضع ُ
َْ
ف طَائ َفةً مْن ُه ْم يُ َذبِّ ُح أَبْنَاءَ ُه ْم َويَ ْستَ ْحيي ن َساءَ ُه ْم إنهُ َكا َن م َن الْ ُم ْفسد َ
ِ
ِ
ولذلك استُعملت لَلتباع من الكفار صيغة املبين للمجهول (استُضعفوا) أي :جعلهم
كِباؤهم ضعفاء ،ال أن اهلل سبحانه وتعاىل خلَ َقهم ضعفاء ،بل جعلهم ُحك ُامهم اجلبابرة الظلَمةُ جِبا
استكِبوا :أي طلبوا
أنفسهم فقد
َ
وقهراضعفاء ،مث استتبَعوهم ألنفسهم يف الكفر والضالل ،أما ُهم ُ
احلكيم هلم صيغة الفعل املبين للمعلوم.
النظم
الكِبياء ألنفسهم باختيارهم ولذلك استَ َ
ُ
خدم ُ
فما أبلغ هذا األسلوب الذي اختاره النظم الكرمي هلذا املقام وما أنسبه ملقتضى املقام ،وهذا
هو شأن كالم اهلل العزيز احلكيم .واهلل اعلم.
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ويف قوله تعاىلَ ( :ولَْو تََرى إِ ِذ الظالِ ُمو َن َم ْوقُوفُو َن ِعْن َد َرِّهبِ ْم...اخل) ُو ِض َع االسم الظاهر
املضمر تسجيال عليهم جرِّيتَهم اليت سيُعذبون من أجلها.
(الظاملون) مكان َ
ويف هذا احلوار الكالم األو ُل و ِ
الزجر والتوبيخ إىل
اآلخُر للمستضع َفني فإهنم ً
ُ
أوال قد َوجهوا َ
ِِ
ََن ُن
ني) ( ) َفرد عليهم املستكِبون باستفهام
ٍّ
إنكاري( :أ َْ
املستكِبين ،قالوا( :لَْوَال أَنْتُ ْم لَ ُكنا ُم ْؤمن َ
ِ
املستضع ُفون( :بَ ْل َمكُْر اللْي ِل
ني )* ( ) فكرر
ص َد ْدنَا ُك ْم َع ِن ا ْهلَُدى بَ ْع َد إِ ْذ َجاءَ ُك ْم بَ ْل ُكْنتُ ْم ُُْم ِرم َ
َ
َ
والن ها ِر إِذ تأْمرون نا أَن ن ْكفر بِالل ِه وْنعل له أَندادا)) ( .
َ َْ َ َ َ ُ ْ َ ً
َ َ ْ َ ُ ُ ََ ْ َ ُ َ
بالغة الفصل والوصل يف هذا احلوار:
قال أبوالعباس األْنري:
ِ
وترك يف األوىل ألن قول الرؤساء جواب لقول
(أتى بالعاطف يف قوله" :وقال" األخريةَ ،
ٍ
آخر للمستضعفني ،فعطفه على كالمهم
فح ُسن ترك العاطف ،مث جيء
بكالم َ
املستضعفنيَ ،

األول) ( )
أي أن تُِركت الواو يف "قال" األوىل لإلستئناف ,حيث وقعت اجلملة جوابا عن سؤال تولد
عرف ب ِشبه كمال االتصال -وجيئ بالواو يف الثانية للتوسط بني
من الكالم السابق ،وهو ما يُ َ
الكمالني.
قال ابن عجيبة (أبوالعباس األْنري)( :وإضافة املكر إىل الليل على االتساع ،بإجراء الثاين
ُمرى املفعول به ،وإضافة املكر إليه ،أو :جعل الليل والنهار ماكرين هبم ُمازا)) 1( .
ً
الكلب السر البالغي إلضافة املكر إىل الليل والنهار قائال... :وحيتمل أن
ي
وبني ابن ِّ
ُّ
جز ّ
يكون إضافةً إىل املفعول أو إىل الفاعل على وجه اجملاز كقوهلم :هناره صيام وليله قيام ،أي :يصام فيه
ويقام)) 2( .

ودلت اإلضافة على كثرة املكر ودوامه بالليل والنهار) 3( .
فإضافة املكر إىل الليل والنهار من اجملاز العقلي عن طريق التشبيه اإلضايف ،أي إضافة الشيئ
إىل غري ما ُّ
حقه أن يضاف إليه .وهذه الصورة من اجملاز العقلي على تعريف عبدالقاهراجلرجاين رمحه هلل
تعاىل للمجاز  ,أما على تعريف اخلطيب فال تدخل فيه هذه الصورة.
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وقال الفخر الرازي رمحه اهلل تعاىل مبيِّ نًا السرالبالغي يف بداية احلوار بقول األتباع
املضل أَوىل بالتوبيخ) 4( .
املستضعفني:
بدأ باألتباع ألن ِ َ
وبعد ما ينتهي هذا احلوار بني فري َقي الظاملني (األتباع واملتبوعني= املستضعفني واملستكِبين
اب
َسُّروا الن َد َامةَ لَما َرأ َُوا الْ َع َذ َ
الضالني واملضلني ،أعلَ َن القرآن احلكيم بعاقبتهم ً
مجيعا بقول تعاىلَ ( :وأ َ

اق ال ِذين كفروا هل َيزون إِال ما كانوا ي عملون)) 5
َو َج َعْلنَا ْاألَ ْغ َال َل ِيف أ َْعنَ ِ َ َ َ ُ َ ْ َُْ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
قال الزُمشري:
قلت :اجلنس املشتمل على النوعني من املستكِبين
َسُّروا ُ
فإن َ
قلت :من صاحب الضمري يف َوأ َ
املستضعفني ،وهم الظاملون يف قوله (إِ ِذ الظالِ ُمو َن َم ْوقُوفُو َن ِعْن َد َرِّهبِ ْم) ( ) 6يندم املستكِبون على
و
َ
باعهم املضلني)) ( .
ضالهلم وإضالهلم ،واملستضعفون على ضالهلم واتِّ ِ

وقال الزُمشري مبيِّ نًا السر البالغي الستخدام االسم الظاهر موضع املضمر يف قوله تعاىل:
ذمهم ،وللداللة
(وجعلنا األغالل يف أعناق الذين كفروا) :،أى يف أعناقهم ،فجاء بالصريح للتنويه ب ِّ
استحقوا به األغالل)) ( .
ُّ
على ما

ِ
املرتفني أردف القرآن احلكيم هذا احلوار بدأهبم
وملا كان هؤالء املضلُّون املستكِبون من الرؤساء َ
ِ
مستخد ًما أسلوب القصر -بالنفي واالستثناء -بقوله تعاىل:
البشري بأبلغ أسلوب
املستمر َع َِب التاريخ
ِّ
ِّ
وها إِنا ِمبَا أ ُْرِسْلتُ ْم بِِه َكافُِرو َن * َوقَالُوا ََْن ُن أَ ْكثَ ُر أ َْم َو ًاال
( َوَما أَْر َسْلنَا ِيف قَ ْريٍَة ِم ْن نَ ِذي ٍر إِال قَ َ
ال ُمْت َرفُ َ
وأَوالدا وما َنن ِمبعذبِني) ( )
َ َْ ً َ َ َْ ُ َُ َ
ومل يكتف النظم احلكيم على أسلوب القصر ،بل ونَكر "قرية" و "نذير" للمبالغة يف العموم
والشمول -كما قال ابن هشام األنصاري رمحه اهلل تعاىل:
كيد العموم وهي الزائدة يف َنو ما جاءين
" ِمن" تأِت على مخسة عشر وجها ...اخلامس عشر تو ُ
ِمن أحد ...وشر ُط زيادهتا يف النوعني ثالثة أمور
أحدها ُّ
تقدم نفي أو هني أو استفهام هبل ...والثاين تنكري ُمرورها
والثالث كونه فاعال أو مفعوال به أو مبتدأ)) ( .
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 وجيء بقوهلم مجلةً اَسيةً مؤكدةً ب "إن" وخِبها اسم الفاعل للداللة على استمرار ُكف ِرهمكما قال أبوحيان األندلسي يف تفسري سورة الكافرون نقال عن األخفش رمحه اهلل:
(املعىن ال أعبد الساعة ما تعبدون ،وال أنتم عابدون السنة ما أعبد ،وال أنا عابد يف املستقبل
ما عبدمت ،وال أنتم عابدون يف املستقبل ما أعبد)) 1( .
وقال ابن عطية( :فلما كان قوله :ال أعبد حمتمال أن يراد به اآلن ،ويبقى املستأنَف منتظًَرا ما
يكون فيه ،جاء البيان بقوله :وال أنا عابد ما عبدمت أبدا وما حيِيت)) 2( .
ً
َ ُ
ولذلك ِّيكن أن يُقال  :إن مفهوم قوهلم( :إنا مبا أرسلتم به كافرون):أننا لن نؤمن به أبدا.
واهلل أعلم
وها إِنا ِمبَا أ ُْرِسْلتُ ْم بِِه َكافُِرو َن)
وقال ابن عاشورَ ( :وَما أ َْر َسْلنَا ِيف قَ ْريٍَة ِم ْن نَ ِذي ٍر إِال قَ َ
ال ُمْت َرفُ َ
ِ
ين به من املشركني من أهل مكة
اعرتاض لالنتقال إىل تسلية النبء صلى اهلل عليه وسلم مما ُم َ
وخباصة ما قابله به سادهتم وكِباؤهم ....ولذلك قال يف اآلية يف الزخرف (وكذلك ما أرسلنا من قبلك
يف قرية من نذير إال قال مرتفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة) ( ،) 3أي وكذلك التكذيب الذي كذبك
أهل هذه القرية .والتعريض بقومه الذين عادوه بتذكريهم عاقبة أمثاهلم من أهل القرى اليت كذب أهلُها

برسلِهم وأغراهم بذلك زعماؤهم)) 4( .
ُ
ِ
وسُّر بناء صيغة "مرتفوها" على املفعولية:
قال ابن عاشور :ويف بنائه للمفعول تعريض بالتذكري بنعمة اهلل عليهم لعلهم يشكروهنا
ويقلِعون عن اإلشراك به ،وبعض أهل اللغة يقول تقديره :أترفتهم النعمة ،أي أَبطرهتم)) 5( .
َ
ََ
ُ
ُ
ُ
ِ
ني) ) 6( .قَفوا على صريح
وقوله تعاىلَ ( :وقَالُوا ََْن ُن أَ ْكثَ ُر أ َْم َو ًاال َوأ َْوَال ًدا َوَما ََْن ُن مبَُعذبِ َ
كفرهم بالقرآن وغريه من الشرائع بكالم َكنَوا به عن إبطال حقية اإلسالم بدليل سفسطائي فجعلوا
حظ عند اهلل تعاىل) ( .
كثرة أمواهلم وأوالدهم ُح ِّجة على أهنم أهل ٍّ
ط ِّ ِ
زعمهم الباطل قائال( :قُ ْل إِن َرِّيب يَْب ُس ُ
َفرد اهلل سبحانه وتعاىل عليهم َ
الرْز َق ل َم ْن يَ َشاءُ
اس ال ي علمون  -وما أَموالكم وال أَوالدكم بِال ِيت ت قربكم ِعندنا زلفى) ( )...
ِ ِ
ُ َ ُِّ ُ ْ ْ َ َ ُْ َ
َويَ ْقد ُر َولَكن أَ ْكثَ َر الن ِ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ َْ ُ ُ ْ
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بني خطأَهم بقوله:
قال صاحب اللباب أبو حفص الدمشقي رمحه اهلل تعاىل( :إن اهلل تعاىل َ
ِ
ِ
يد ُّل َس َعتُه وضي ُقه على حال
(قُ ْل إِن َرِّيب يَْب ُس ُ
ط الرزق ل َمن يَ َشآءُ َويَ ْقد ُر) يعين أ ّن الرزق يف الدنيا ال ُ
ِ
ِ
ط)
وم ْع َسر تَِقي فقولهَ ( :ويَ ْق ِد ُر) أي يُضيِّق بدليل مقابلته (يَْب ُس ُ
موسر شقي ُ
احمل ِّق واملبطل فكم من َ
وهذا هو الطباق الب ِديعِي)) ( .
َ ّ
وقال :مث بني فساد استدالهلم بقولهَ ( :وَما أ َْم َوالُ ُك ْم َوَال أ َْوَال ُد ُك ْم بِال ِيت تُ َقِّربُ ُك ْم ِعْن َدنَا ُزلْ َفى)
يعين إن قولكم َ:نن أكثر أمواال وأوالدا فنحن أحسن حاال عند اهلل ليس استدالال صحيحا فإن املال
العمل الصاحل بعد اإلِّيان وذلك أن املال والولد يشغل عن اهلل فيُبعِد عنه
املفيد
اليُ ِّ
قرب إىل اهلل وإَنا ُ
ُ
فكيف يقرب منه)) 1 ( .
ُ ِّ
ومن اآليات الواردة يف ذم املرتفني قوله تعاىل:
ِ
ِ
وها إِنا َو َج ْدنَا آبَاءَنَا َعلَى أُم ٍة
ك ِيف قَ ْريٍَة ِم ْن نَ ِذي ٍر إِال قَ َ
ك َما أ َْر َسْلنَا ِم ْن قَْبل َ
 َوَك َذل َال ُمْت َرفُ َ
وإِنا على آثا ِرِهم مقتدون)) 1 1( .
َ ََ َ ْ ُ ْ َ ُ َ
هذه اآلية الكرِّية يف أسلوهبا ومعناها َنو اآلية اليت قد مر البحث عليها آنفا آية رقم  34من
سورة سبأ.
أوال بني القرآن احلكيم عقيدة
أمابالغة السياق :ففي أربع آيات قبل هذه اآلية الكرِّية ً
عل املالئكة إناثا و ِ
مشركي مكة الباطلة من َج ِ
بنات اهلل -سبحانه وتعاىل عما يشركون -وفند عقيدهتم
تام ،بال سند وال دليل ،قال تعاىل( :أ َ ِ
الباطلة بكوهنا قائمة على ٍ
ب
جهل ٍّ
َشه ُدوا َخْل َق ُه ْم َستُكْتَ ُ

شهادت هم ويسأَلون) () 1 2
َ َ َُ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ
قال إبراهيم بن عمر البقاعي :قال تعاىل ُّ
هتكماً هبم وتوبيخاً هلم وإنكاراً عليهم ,إظهاراً
لفساد عقوهلم بأن دعاويهم ُمردة عن األدلة( :أَش ِهدوا) 1 3( .)...
َ
وقال :وملا كان اجلواب قطعاً :ال ،.قال ُم َه ِّدداً هلم مؤِّكداً لتهديدهم بالسني لِظَنِّهم أن ال
ِ
بكتابة َمن وكلناهم هبم من احلََفظَة الذين ال
نشر فقالَ ( :ستُكتَب)
بعث وال
َ
َ
حشر وال َ
حساب وال َ
يعصوننا)) 1 4( .
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وذكر القرآن ِّإدعاءهم الباطل اآلخر من كون إشراكهم باهلل برضاه ،فقال ردا عليهم هذا

االدعاء الباطل بأبلغ أسلوب ،قال( :ما هلم بِذلِك ِمن ِعل ٍم إِن هم إِال َرصون) () 1 5
َ َُ ْ َ ْ ْ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ
أوال :نَ َفى عنهم العلم نفيًا باتًّا حيث جعل العلم (املنفي عنهم) نكرة حتت النفي مؤِّك ًدا
ً
ِ
ص ْو َن).
تنكريه ب "من" الزائدة ،مث استخدم أسلوب القصر بالنفى واالستثناء قائال( :إِ ْن ُه ْم إِال ََُْر ُ
َ
ِ
ِ
بَ .ورجل َخراصَ :كذابَ ،ويف الت ْنزيل:
صَ :ك َذ َ
َرص َخْرصا ،وختر َ
قال ابن سيدهَ ( :خَرص ُ
(قتِل اخلراصون)) 1 6( .
ُ َ َّْ ُ ْ َ
اخلراصون يف قوله جل وعز( :قُتِ َل
وقال اخلليل بن أمحد الفراهيدي( :اخلَْر ُ
ص :الكذب ،و ّ
كذبون) 1 ( ).
اخلراصو َن) :الكذابون ،وََْرصون :ي ِ
َْ ُ
ُُ َ
ِ
اه ْم كِتَابًا فَ ُه ْم بِه
مث زاد القرآن احلكيم يف بيان جهلهم وبطالن دعواهم قائال( :أَ ْم آتَْي نَ ُ
مستم ٍسكون) ( ) 1
ُ َْ ْ ُ ْ َ
قال حمي الدين الدرويش" :أم" حرف عطف معادل لالستفهام يف قوله أشهدوا خلقهم فهي
متصلة وقال بعضهم "أم" منقطعة مبعىن مهزة االستفهام اإلنكاري كأنه بعد أن نفى حجتهم العقلية
ورج َح الشهاب اخلفاجي هذا الوجه لبُعده عن قوله:
أضرب عن الكالم إىل نفي حجتهم النقلية َ
(أَش ِهدوا)) 1 ( .
َ ُْ

مث قال تعاىل( :بل قالوا إِنا وجدنا آباءنا على أُم ٍة وإِنا على آثا ِرِهم مهتدون) ( ) 11
َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ََ ََ
َ ََ َ ْ ُ ْ َ ُ َ
قال القاضي ثناء اللله الباين بَ ِّيت رمحه اهلل :يعىن ال حجة هلم عقلية وال نقلية واَنا جنحوا فيه

اىل تقليد آبائهم اجلهلة وَسوا ذلك التقليد اهتداء) 111( .
ً
ِ
ك َما
وبعد بيان جهلهم أبلغ بيان قال تعاىل تسلية لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ ( :وَك َذل َ
ِ
وها إِنا َو َج ْدنَا آبَاءَنَا َعلَى أُم ٍة َوإِنا َعلَى آثَا ِرِه ْم
ك ِيف قَ ْريٍَة ِم ْن نَ ِذي ٍر إِال قَ َ
أ َْر َسْلنَا ِم ْن قَْبل َ
ال ُمْت َرفُ َ

مقتدون) () 112
ُ َْ ُ َ
فنرى هنا أيضا أن القرآن احلكيم قد استخدم أسلوب القصر بالنفى واالستثناء ونَكَر "قرية"
و "نذير" وأدخل " ِمن" الزائدة على "نذير" لتأكيد التعميم ،أي :أن كل نب من أنبياء اهلل تعاىل عليهم
الصلوات والتسليمات قد واجه ِمن مرتيف ِ
قومه مثل ما واجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
َ ََ
َ
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احلكيم أسلوبًا وسياقًا يف ذم املرتفني ويف الداللة على ضرر املال على
النظم
َ
فما أبلغ بالغةَ َ
ونسي اهللَ عز وجل وحساب اآلخرة!-
اإلنسان  -إذا بلَ َغ درجة اإلتراف وفرح اإلنسا ُن به َ
ومن اآليات الواردة يف ذم املرتفني قوله تعاىل:
وأَصحاب الشِّم ِال ما أَصحاب الشِّم ِال * ِيف ََس ٍوم و َِمحي ٍم * َو ِظ ٍّل ِم ْن َْحي ُم ٍوم * َال بَا ِرٍد َوَال
ُ َ
َ َْ ُ َ َ َْ ُ َ
ث الع ِظي ِم) () 113
ِ
صُّرو َن علَى ِْ ِ
ك مْت رفِني * وَكانُوا ي ِ
ِ
َ
احلْن ْ َ
َك ِرٍمي * إن ُه ْم َكانُوا قَْب َل ذَل َ ُ َ َ َ ُ
قد مر البحث على آيات كثرية وردت يف ذم املرتفني ولُوح َظ هناك أن القرآن احلكيم ِّ
بأِّيا
ذمهم يف
أساليب بليغة ويف سياقات عديدة ذم املرتفني ولكن السياق واألسلوب الل َذين قد ورد هبما ُّ

هذه اآليات املباركات هلا شأن عجيب من البالغة ) 114( .

كرأحوال الصنف األفضل من الناس ,وبعد ذك ِر أحواهلم
فإن القرآن الكرمي  -هنا ً ,-
أوال ذَ َ
إمجاال يف قوله تعاىل:
بالتفصيل عاد مرةً أخرى إىل ذكر أحوال الصنفني الل َذين قد ذُكِرا من قبل ً

ِ
ِ
ِ
اب الْ َم ْشئَ َم ِة) ( ) 115فقال
اب الْ َم ْشئَ َمة َما أَ ْ
اب الْ َمْي َمنَة َوأَ ْ
اب الْ َمْي َمنَة َما أَ ْ
(فَأَ ْ
ص َح ُ
ص َح ُ
ص َح ُ
ص َح ُ
ني) () 116
اب الْيَ ِم ْ ِ
اب الْيَ ِم ْ ِ
ني َما أَ ْ
تعاىل( :فَأَ ْ
ص َح ُ
ص َح ُ
قال ابن عاشور:
(عود إىل نشر ما وقع ل ُّفه يف قوله( :وكنتم أزواجا ثالثة) ( ) 11 () 11
َ
َ
ف ُذكِرت أحواهلم بالتفصيل ،وبعد ذلك جاء ذكر أصحاب املشأمة مفص ًال وهنا ُع ِِّب عنهم
ب (أَ ِ
الشم ِال) قال تعاىل( :وأَصحاب الشِّم ِال ما أَصحاب الشِّم ِال * ِيف ََس ٍوم و َِ
محي ٍم * َو ِظ ٍّل
ْ
ُ َ
َ َْ ُ َ َ َْ ُ َ
ص َحاب ِّ َ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلْنث الْ َعظي ِم *
ني * َوَكانُوا يُصُّرو َن َعلَى ْ
ِم ْن َْحي ُموم * َال بَا ِرد َوَال َك ِرٍمي * إن ُه ْم َكانُوا قَْب َل َذل َ
ك ُمْت َرف َ

وكانوا ي قولون أَئِذا ِمت نا وكنا ت رابا و ِعظاما أَإِنا لمب عوثون * أَوآباؤنا األَولون) ( ) 11
َ َ ُ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ َُ ً َ َ ً َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ
يف هذه اآليات الثمانيةمن هذه السورة املباركة ذُكِرت أحوال املرتفني يوم القيامة مع ذكر
وَسُّوا هنا "أصحاب الشمال" وجاء ذكرهم
األسباب اليت من أجلها يُو ِاجهون تلك األحوال واألهوال ُ
بعد ذكر أصحاب اليمني وِّيكن أن يُ َسمي هذا "مقابلة" يف بعض أحواهلم بأحوال اليمني؛ فإهنم َُسُّوا
أوال "أصحاب امليمنة") 12 ( .
ً
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وَسِّي هؤالء يف مقابلتهم "أصحاب املشأمة" ( ) 121بِ ِ
ض ِّد اَسهم ،مث مرة أخرى يف -
َُ
مقابلتهمَُ -سُّوا "أصحاب الشمال" وكما جيئ ألصحاب اليمني أسلوب االستفهام لتفخيم شأهنم
وتبجيل ذكرهم  ,ففي مقابلتهم است ِ
خدم نفس األسلوب ولكن ٍ
لغرض ُمعاكِس لَلول أي لتهويل
ُ
ُ
ممدود ٍ
ُمضود وظل ٍ
ٍ
ٍ
مسكوب
وماء
أمرهم وتبشيع شأهنم  ،وذُكِرت ألصحاب اليمني النعم من سد ٍر
ٍّ
وفاكهة كثرية ال مقطوعة وال ممنوعة وفرش مرفوعة ،وهلؤالء أصحاب الشمال يف مقابلتهم ذُكِرت أنواع
من العذاب من َسوم ومحيم وظل من ٍ
حيموم ال بارد وال كرمي.
ٍّ
قال الزُمشري:
(ِ ٍ
محي ٍم) ٍ
ِ
حار ُمتَناهٍ يف احلرارة ( َو ِظ ٍّل ِم ْن ْحي ُم ْوٍم)
ماء ٍّ
يف ََسُْوم ) يف َحِّر نا ٍر ينفذ يف املسام ( َو َ ْ
ْ
ٍ
لصفَّت الظل عنه ،يريد :أنه ظل ،ولكن ال كسائر
أسوَد هبيم (َال بَا ِرد َوَال َك ِرٍْمي) نفى
َ
من دخان َ
الظاللَ ,ساه ًّ
وروحه ونفعه ملن يأوى إليه ِمن أذى احلر ليمحق ما يف
ظال ،مث نفى عنه برد الظل َ
مدلول الظل من االسرتواح إليه .واملعىن:أنه ظل حار ضار إال أن للنفي يف َنو هذا شأنًا ليس
لإلثبات .وفيه ُّ
هتكم بأصحاب الشأمة ،وأهنم ال يستأهلون الظل البارد الكرمي الذي هو ألضدادهم يف
اجلنة)) 122( .

ِ
ك
وبعد ذكر عاقبتهم الوخيمة ذكر القرآن احلكيم أسباهبا ،فقال *( :إِن ُه ْم َكانُوا قَ ْب َل َذل َ
احلِْن ِ
مْت رفِني * وَكانُوا ي ِ
ث الْ َع ِظي ِم * َوَكانُوا يَ ُقولُو َن أَئِ َذا ِمْت نَا َوُكنا تَُرابًا َو ِعظَ ًاما أَإِنا لَ َمْب عُوثُو َن
صُّرو َن َعلَى ْ
َُ َ َ ُ
* أَوآباؤنا األَولون) () 123
َ َ َُ ْ ُ َ
قال عبدالرمحن بن ناصر السعدي:
ِ
ِ
ني) أي :قد
مث ذكر أعماهلم اليت أوصلتهم إىل هذا اجلزاء فقال( :إِن ُه ْم َكانُوا قَْب َل َذل َ
ك ُمْت َرف َ
أَهلَْتهم دنياهم ،وعملوا هلا ،وتنعموا ومتتعوا هبا ،فأهلاهم األمل عن إحسان العمل ،فهذا هو الرتف

الذي ذمهم اهلل عليه)) 124( .
ومل يكتف الذكر احلكيم على ذكر كوهنم مرتفني بل كشف الستار عن كفرهم واستكبا ِرهم
وعنادهم كامال حيث قال( :وكانوا يصرون على احلنث العظيم* وكانوا يقولون) 125( )....
قال الفخر الرازي رمحه اهلل:

من بالغة القرآن احلكيم يف حديثه عن اإلتراف واملرتفني
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الشْرَك لَظُْلم
ما اإلصرار على احلنث العظيم؟ نقول :الشرك ،كما قال تعاىل( :إِن ِّ
َع ِظْيم) ( ) 126وفيها لطيفة وهي أنه أشار يف اآليات الثالث إىل األصول الثالثة فقوله تعاىل( :إهنم
كانوا قبل ذلك مرتفني) ( ) 12
متكِب
املرتف ِّ
من حيث االستعمال يدل على ذمهم بإنكار الرسل ،إذ َ
احدا ن تبِعه)) 12 () 12 ( .
ِ
ِ
بسبب الغ َىن فينكر الرسالة ،واملرتفون كانوا يقولون( :أَبَ َشًرا ِّمنا َو ً ُ
وقال الفخرالرازي أيضًّامبيِّ نًااألسرارالبالغية يف اختيارالذكراحلكيم التعبري بقولهَ ( :وَكانُ ْوا
يِ
صُّرْو َن) على التعبري ب" إهنم قبل ذلك أصروا":
ُ

احلِْن ِ
وقوله تعاىل( :وَكانُوا ي ِ
ث الْ َع ِظْي ِم) (  ) 13فيه مبالَغات من وجوه:
صُّرْو َن َعلَى ْ
َ ْ ُ
ِ
أصروا" ألن
أحدها:قوله تعاىلَ ( :كانُ ْوا يُصُّرْو َن) وهو آكد من قول القائل" :إهنم قبل ذلك ُّ
اجتماع لفظَ ْي املاضي واملستقبل يدل على االستمرار ،ألن قولنا :فالن كان ُحي ِسن إىل الناس ،يفيد
كون ذلك عادة له؛
ثانيها :لفظ اإلصرار فإن اإلصرار مداومة املعصية والغلول ،وال يقال يف اخلري ":أصر"
ثالثهاِْ ( :
الذنب يقع
احلْنث) فإنه فوق الذنب فإن احلنث ال يكاد يف اللغة يقع على الصغرية و ُ
عليها)) 131( .

ِ
وتقبيحهم
ذم املرتفني
فما أبلغ
أسلوب هذه اآليات املباركات وما أبلغ سياقها يف الداللة على ِّ
َ
النشور ،وما أبلغ أسلوب هذه
بذكر كفرهم وعنادهم للحق وتكذيبهم للرسل وإنكارهم
َ
البعث و َ
مولني األغنياءَ األثرياءَ املرتفني
اآليات الكرِّية يف الداللة بذلك على ضرر الرتف الذي قد يصيب املت ِّ
إذا بَطَروا به واستكِبوا حَّت أصبحوا طُغاةً ُعتاةً عُصاةً لِرِّهبم الذي أنعم عليهم بِبَسط الرزق هلم.
ب املال وشروره يف الدنيا واآلخرة.
نعوذ باهلل من ُح ِّ
فالنتائج اليت َتوصل إليها الباحث خالل هذاالبحث -:
 -1أن مسؤلية أهل اخلري النهي عن الفساديف األرض وهوالطريق للنجاة من عذاب اهلل .
املرتفني ظلم كبري وجرِّية عظمى وسبب لعذاب اهلل يف الدنيا واآلخرة .
-2اتِّباع الرتف و َ
اف اجملتمعات من األنبياء وأَتباعهم وحياولون كل حماو ٍلة
دائما ُحيَقِّرون ويُ ِهينون أشر َ
-3إن َ
املرتفني ً
لتضليل الناس ِ
وإبعادهم عمن َيب اتِّباعهم للفوز يف الدارين .

ات ِ
اال سالم اجمللد( ۸:ييناير ۔ يونيو ١٠٢۵ء) العدد۲ :
جه ُ
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وظلمهم على عباداهلل .
ائم َ
املرتفني وفسوقُهم ُ
-4إن السبب األساسي لتدمري اجملتمعات هي جر ُ
احلق.
املرتفني يَغتَ ُّرون برتفهم ويَغُُّرون الناس مبكائدهم ويُضلُّوهنم وحيملوهنم على تكذيب أهل ّ
-5إن َ
بزمان دون ٍ
الَتص ٍ
زمان والمبجتم ٍع دون غريه.
يخ كلِّه
عِبالتأر ِ
ُّ
َ -6
وهذاد ُأهبم َ
املرتفني كما يُسبِّبون دماراجملتمعات يف الدنيا ,كذلك تكون عاقبتُهم سيِّئةً ومصريهم يف اآلخرة
إن َإىل النار.
للمرتفني
السياسي و
إن السبب األكِبللفساداملنتشر-اليوم -يف العامل ُكلِّه هوالتغلُّبُّ
ُّ
االقتصادي َ
على النطاق العاملي وكذلك على النطاق القومي يف ُمعظَم بالد العامل .
َيب على املسلمني أن يتمسكوا بكتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم وأن يلتزموا يفاالعتدال وأن يقتدوابأسوةالرسول صلى اهلل عليه وسلّم وخلفائِه الراشدين –
العدل و
َ
السياسة واالقتصاد َ
رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني .

الهوامش
املشوق إىل علوم القرآن ،ابن قيم اجلوزية ،مطبعة السعادة ،بريوت ،ص
( )1الفوائد ِّ
( )1مفتاح العلوم (ص )15،16
املؤلف :يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي السكاكي اخلوارزمي احلنفي أبو يعقوب (املتوىف626 :ه )
ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه :نعيم زرزور .الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان .الطبعة :الثانية،
1م
 14ه -
اإليضاح يف علوم البالغة للخطيب القزويين (حممد بن عبد الرمحن بن عمر ،أبو املعايل ،جالل
()2
الدين القزويين الشافعي ،املعروف خبطيب دمشق املتوىف 3 :ه ) احملقق :حممد عبد املنعم
1م
خفاجي  ,الناشر :دار إحياء العلوم ،بريوت
( )3املرجع نفسه.
( )4إعراب القرآن وبيانه ( ) 4 6/5املؤلف :حميي الدين بن أمحد مصطفى درويش (املتوىف :
14 3ه )

من بالغة القرآن احلكيم يف حديثه عن اإلتراف واملرتفني

()5
()6
( )
( )
( )
( )1
()11
()12
()13
()14

()15

()16
( )1
( )1
( )1
( )2
()21
()22
()23
()24
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الناشر  :دار اإلرشاد للشئون اجلامعية  -محص  -سورية ( ،دار اليمامة  -دمشق  -بريوت) ( ،
دار ابن كثري  -دمشق  -بريوت)
الطبعة  :الرابعة  1415 ،دار اإلرشاد ،محص ،سوريا1415 ،ه ،
سورة اإلسراء ،اآلية16 :
سورة هود ،اآلية116 :
األنبياء ،اآلية15-11 :
سورة املؤمنون ،اآليات3 -33 :
سورة السباء ،اآليتان35-34 :
سورة الزخرف ،اآلية23 :
سورة الواقعة ،اآلية46-41 :
سورة اإلسراء ،اآلية16 :
سورة اإلسراء ،اآلية16 :
الكشاف= 654/2 ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ,املؤلف  :أبو القاسم حممود بن عمر
بن حممد جار اهلل الزُمشري من علماء البالغة املتويف ( 53ه ) الناشر :دار الكتاب العريب –
بريوت  ,الطبعة :الثالثة – 14ه
أنوار التنزيل وأسرار التأويل= تفسري البيضاوي 251/3 ،املؤلف :ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن
عمر بن حممد الشريازي البيضاوي (املتوىف6 5 :ه ) احملقق :حممد عبد الرمحن املرعشلي  ,الناشر:
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :األوىل  141 -ه
املصدر نفسه.
أخرجه اإلمام أمحدبن حنبل رمحه اهلل تعاىل يف مسنده عن سويد بن ُهبرية1 3/25 ،
تفسري البيضاوي 251/3
تلخيص املفتاح مع شرحه ُمتصر املعاين ،ص6
ُمتصر املعاين للتفتازاين ص141
سورة املؤمنون ،اآليتان34, 33 :
سورةاملؤمنون 31
سورة غافر ،اآلية ،6 :تلخيص املفتاح ،ص11
اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ( 11ه )  1 /2املؤلف :عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل
الدين السيوطي (املتوىف 11 :ه )

ات ِ
اال سالم اجمللد( ۸:ييناير ۔ يونيو ١٠٢۵ء) العدد۲ :
جه ُ

()25

()26
( )2
( )2
( )2

( )3
()31
()32
()33
()34
()35
()36
( )3

( )3
( )3
( )4
()41
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احملقق :حممد أبو الفضل إبراهيم
الناشر :اهليئة املصرية العامة للكتاب
الطبعة13 4 :ه  1 4 /م
جامع البيان يف تأويل آي القرآن = تفسري الطِبي ج  1ص  . 2املؤلف (:حممد بن جرير بن
يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطِبي (املتوىف31 :ه ) احملقق :أمحد حممد شاكر,
2م
الناشر :مؤسسة الرسالة  ,الطبعة :األوىل 142 ،ه -
اجلدول يف إعراب القرآن ,1 /1 ،املؤلف :حممود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف13 6 :ه )
الناشر :دار الرشيد ،دمشق  -مؤسسة اإلِّيان ،بريوت  ,الطبعة :الرابعة 141 ،ه
تلخيص املفتاح ،ص11
سورة املؤمنون ،اآلية34 :
تفسري أيب السعود = ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي  ،134/6املؤلف :أبو السعود
العمادي حممد بنمحمد بن مصطفى (املتوىف 2 :ه الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت
(بدون سن الطبع)
سورة هود ،اآلية116 :
سورة يس ،اآلية3 :
البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد ،ألمحد بن حممد بن املهدي ،أيب العباس األْنري الفاسي
الصويف (1224ه ) القاهرة 141ه 566/2 ،
تفسري البيضاوي 153/3
حممد بن عاشور رئيس املفتني وشيخ جامع الزيتونة بتونس (املتويف 1 3م) األعالم 1 4/6
سورة هود ،اآلية1 2 :
سورة هود ،اآلية112 :
التحرير والتنوير «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد» ()1 3/12
املؤلف  :حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي (املتوىف 13 3 :ه ) الناشر :
الدار التونسية للنشر تونس  1 4ه
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
الكشاف133/3 ،
سورة هود ،اآلية116 :

من بالغة القرآن احلكيم يف حديثه عن اإلتراف واملرتفني
()42
()43
()44
()45
()46
( )4
( )4
( )4
( )5
()51
()52
()53

()54

()55
()56
( )5
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سورة األنبياء ،اآليات15-11 :
الكشاف1 5/3 ،
املرجع نفسه.
جالل الدين احمللِّي ،حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم صاحب تفسري "اجلاللني" من أول البقرة
إىل أول الكهف وأكملَه اإلمام السيوطي ،تويف  64ه  ،األعالم323/5 :
تفسري اجلاللني1 5 ،
سورة األنبياء ،اآلية12 :
الكشاف1 5/3 ،
سورة األنبياء ،اآلية13 :
الكشاف1 6/3 ،
املرجع نفسه.
ُمازالقرآن أليب عبيدة معمربن املثىن التيمى البصري (املتوىف2 :ه ) بتحقيق :حممد فواد سزگني ,
الناشر :مكتبة اخلاْنى – القاهرة  ,الطبعة 13 1 :ه
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ,1 / ،املؤلف :شهاب الدين حممود بن عبد اهلل
احلسيين األلوسي (املتوىف12 :ه احملقق :علي عبد الباري عطية  ,الناشر :دار الكتب
العلمية – بريوت  ,الطبعة :األوىل 1415 ،ه
اإليضاح يف علوم البالغة حممد بن عبدالرمحن القزويين (  3ه ) دار إحياء العلوم ،بريوت
1م2 /1 ،
وانظر :دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ص 31
املؤلف :أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد الفارسي األصل ،اجلرجاين الدار (املتوىف:
4 1ه ) احملقق :حممود حممد شاكر أبو فهر
الناشر :مطبعة املدين بالقاهرة  -دار املدين جبدة  ,الطبعة :الثالثة 1413ه 1 2 -م
سورة القصص ،اآلية5 :
سورة املؤمنون ،اآليات6 -64 :
مفاتيح الغيب = التفسري الكبري 2 5/33
املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي
خطيب الري (املتوىف6 6 :ه )
الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت  ,الطبعة :الثالثة  142 -ه

ات ِ
اال سالم اجمللد( ۸:ييناير ۔ يونيو ١٠٢۵ء) العدد۲ :
جه ُ

( )5
( )5

( )6
()61
()62
()63
()64
()65
()66
( )6
( )6
( )6
( )
() 1
() 2
() 3
() 4
() 5

() 6
( )
( )
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ُماز القرآن6 /3 ،
مال
بيان املعاين , 356/4 ،بيان املعاين [مرتب حسب ترتيب النزول] املؤلف :عبد القادر بن ّ
حويش السيد حممود آل غازي العاين (املتوىف13 :ه )  ,الناشر :مطبعة الرتقي – دمشق ,
الطبعة :األوىل 13 2 ،ه 1 65 -
أنوار التنزيل=تفسري البيضاوي 1/4
التحرير والتنوير2/1 ،
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
سورة املؤمنون ،اآلية66 :
سورة املؤمنون من اآلية66:
روح املعاين1 /4 ،
سورة سبا ،اآليتان35-34 :
سورة سبا ،اآليتان32-31 :
التحرير والتنوير2 3/22 ،
سورة سبا ،اآلية31 :
سورة هود ،اآلية4 :
سورة سبا ،اآلية31 :
التحرير والتنوير2 4/22 ،
سورة اإلسراء ،اآلية16 :
صحيح البخاري ( /1باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم)= اجلامع
املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه  .املؤلف :حممد بن
إَساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي رمحه اهلل تعاىل املتوىف 256ه
احملقق :حممد زهري بن ناصر الناصر  ,الناشر :دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم
ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي)
الطبعة :األوىل1422 ،ه
سورة القصص ،اآلية4 :
سبأ31 -
سبأ 32-

من بالغة القرآن احلكيم يف حديثه عن اإلتراف واملرتفني
( )
( )

() 1
() 2

() 3

() 4

() 5
() 6
( )
)
( )
( )

() 1
() 2

() 3
() 4
() 5
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سبأ 33-
البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد (ج  4ص  )4أبو العباس أمحد بن حممد بن املهدي بن
عجيبة احلسين األْنري الفاسي الصويف (املتوىف1224 :ه )  ,احملقق :أمحد عبد اهلل القرشي رسالن
 ,الناشر :الدكتور حسن عباس زكي – القاهرة  ,الطبعة141 :ه
املرجع نفسه
هكذا وجد الباحث هذه العبارة يف هذا الكتاب وإال فاملثل املشهور يف كتب البالغة ":هناره صائم
وليله قائم" والتفسري باملصدر أبلغ من التفسري باسم الفاعل .انظر يف اإليضاح للقزويين ج  1ص
 1 2ويف أماىل القايل ج  1ص وبغية اإليضاح فصل احلقيقة واجملاز العقليني ج  1ص 66
التسهيل لعلوم التنزيل ج  2ص  ،16املؤلف :أبو القاسم ،حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل،
ابن جزي الكلب الغرناطي (املتوىف 41 :ه ) ،احملقق :الدكتور عبد اهلل اخلالدي ،الناشر :شركة دار
األرقم بن أيب األرقم  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1416 -ه
مفاتيح الغيب = التفسري الكبري) املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي
الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (املتوىف6 6 :ه ) الناشر :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت ,الطبعة :الثالثة – 142ه
سبأ 33 -
سبأ 31 -
الكشاف ج  3ص 5 5
املرجع نفسه
سبأ 35 ،34 -
مغين اللبيب عن كتب األعاريب ج 1ص  ،323 ،322 ،31املؤلف :عبد اهلل بن يوسف بن
أمحد بن عبد اهلل ابن يوسف ،أبو حممد ،مجال الدين ،ابن هشام( ،املتوىف 61 :ه )،احملقق :حممد
حمي الدين عبداحلميد ،الناشر :مكتبة حممد علي صبيح وأوالده مبيدان األزهر الشريف.
البحر احمليط يف التفسري ،ج  1ص 55
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز=تفسري ابن عطية ج  5ص  ،531املؤلف :أبو حممد عبد
احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب (املتوىف542 :ه ) ،احملقق :عبد
السالم عبد الشايف حممد ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1422 -ه
الزخرف23 -
التحرير والتنوير ج  11ص 4 4
املرجع نفسه

ات ِ
اال سالم اجمللد( ۸:ييناير ۔ يونيو ١٠٢۵ء) العدد۲ :
جه ُ
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( ) 6سبأ 35 -
( ) التحرير والتنوير ج  11ص 4 5
( ) سبأ3 -36 -
( ) اللباب يف علوم الكتاب ج  16ص  ، 2املؤلف :أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل
احلنبلي الدمشقي النعماين (املتوىف 5 :ه ) ،احملقق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي
حممد معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان ،الطبعة :األوىل 141 ،ه -
1م ،عدد األجزاء2 :
(  )1اللباب ج  16ص 3 ، 2
( )1 1الزخرف 23 -
( )1 2الزخرف1 -
( )1 3نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ج  1ص  ،4 4املؤلف :إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط
بن علي بن أيب بكر البقاعي (املتوىف 5 :ه ) ،الناشر :دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،عدد
األجزاء22 :
( )1 4نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ج  1ص 4 5
( )1 5الزخرف2 -
( )1 6احملكم واحمليط األعظم ج  5ص  ، 4املؤلف :أبو احلسن علي بن إَساعيل بن سيده املرسي
املتويف45 (:ه ) ،احملقق :عبد احلميد اهلنداوي ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة:
 2م ،عدد األجزاء11 :
األوىل 1421 ،ه -
(  )1كتاب العني ج  4ص  ،1 3املؤلف :أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي
البصري (املتوىف1 5:ه ) ،احملقق:
د مهدي املخزومي ،د إبراهيم السامرائي ،الناشر :دار ومكتبة اهلالل ،عدد األجزاء:
(  )1الزخرف21 -
(  )1إعراب القرآن وبيانه ج ص  ،املؤلف :حميي الدين بن أمحد مصطفى درويش (املتوىف:
14 3ه ) الناشر :دار اإلرشاد للشئون اجلامعية  -محص -سورية( ،دار اليمامة  -دمشق -
بريوت)( ،دار ابن كثري  -دمشق  -بريوت) ،الطبعة :الرابعة 1415 ،ه
(  )11الزخرف 22 -
( )111التفسري املظهري ،ج ص  ،املؤلف :القاضي ثناء اللله الباين بيت ،احملقق :غالم النب
التونسوي ،الناشر :املكتبة الرشدية  -باكستان ،الطبعة 1412 :ه
( )112الزخرف 24 -

من بالغة القرآن احلكيم يف حديثه عن اإلتراف واملرتفني
()113
()114
()115
()116
( )11
( )11
( )11
( )12
()121
()122
()123
()124
()125
()126
( )12
( )12
( )12
( )13
()131

الواقعة 46 - 41 -
التحرير والتنوير ج  2ص 2
الواقعة ، -
الواقعة 2 -
الواقعة -
التحرير والتنوير ج  2ص 2
الواقعة 4 -41 -
الواقعة -
الواقعة-
الكشاف ج  4ص 463
الواقعة4 -45 -
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم الرمحن ج  1ص 34
الواقعة 4 -46
لقمان13 -
الواقعة 45 -
القمر34 -
مفاتيح الغيب التفسري الكبري ،ج  15ص 161
الواقعة46 -
املرجع نفسه
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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