
 
 

 
  

                                                                         
          

                        

علمية تعتمد على الصياغة  التفسري املوروث لسورة العاديات ال يتكئ على أي منهجية
حقيقة الدالالت احملمولة عن  – هذا التفسري – ابتعداللغوية للنص القرآين ، ولذلك 

 .. بالعبارات القرآنية يف هذه السورة الكرمية 
بعضهم هذا الشطط يف تفسري هذه السورة الكرمية لإلساءة لكتاب اهللا تعاىل ،  واستغلَّ

عني ما يعنيه كتاب اهللا تعاىل ، مقدمني هذا فسريي على أنه معتربين شطط املوروث الت
ة كتاب اهللا تعاىل الشطط مادة يريدون سكبها يف قوالب التشكيك مبصداقي..  
عند عبارات هذه السورة الكرمية لنشهد عظمة صياغتها  –إن شاء اهللا تعاىل  –سنقف 

  ..اللغوية وما حتمله من دالالت 
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          ] ١١ – ١: العاديات [   

، ) ع ، د ، و ( مجع العادية ، والعادية من اجلذر هي     : كلمة ..
يف ) ع ، د ، و ( ومشتقات اجلذر .. دون تعدي باهلمز أو التضعيق ) عدا ( ومن الفعل 

كما هو يف  ....... )اإلبل  -اخليل ( جمرد اجلاريات بسرعة كتاب اهللا تعاىل ال تعين 
لساحة ل ل العاديعفجتاوز : عرفنا اللغوي البعيد عن دالالت كتاب اهللا تعاىل ، إنما تعين 

  .. ساحة أُخرىإىل إليها ،  ينتميكساحة املوجود ا 
  :جلية يف ذلك    التايل نرى دالالت كلمة قوله تعاىل في ف.. 

             

           ] ٢٨: الكهف [  

أنها يف سياقٍ  حيث يف قوله تعاىل التايل ،    : وهذا ما نراه يف كلمة.. 
  .. جتاوز احلدود املسموح ا -مبجمله  –يصور قرآينٍّ  
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    ] ١٦٤ – ١٦٠: األعراف [    

ور جتاوز قوم يص،      : السياق احمليط بالعبارة القرآنية .. 
فكما أنَّ تبديلهم للقول  ..م ملا يتوجب عليهم عدم تعديه وتعديه موسى عليه السالم

، هو             : الذي قيل هلم

  : بارة القرآنية عفإنَّ املعىن احملمول يف ال ، جتاوز ملا جيب عليهم أالَّ يتجاوزوه

    ، هو جتاوز سليب ملا جيب عليهم أالَّ يتجاوزوه ، ولذلك كانت تلك احليتان
هو جتاوز  -يف يوم سبتهم  – ، ألنَّ صيدهاكابتالء من اهللا تعاىل هلم  ، تأتيهم يوم سبتهم

 ..       : ال يتجاوزوها أللحدود اليت عليهم 
  :هو نتيجة فسقهم  ، اية النص تبين لنا أنَّ العذاب الذي أُخذوا به أنَّ نرى.. ولذلك 
          ..  ، ومن فسقهم

  ..     :  جتاوزهم للحدود اليت عليهم أالَّ يتجاوزوها

يتجاوزون احلدود اليت كان : ، تعين      : قوله تعاىل .. إذاً .. 
يف وهذا ما نراه جلياً  ..التحرك اإلجيايب  دجمر يتجاوزوها يف السبت ، وليس أالَّعليهم 

فوه ، حيث هذه لي خاذ، وال        :  األمر اإلهلي هلم
  ..العبارة يف سياقٍ حميط يؤكِّد هذه احلقيقة 



           ٤                  
               

              

              

              

            

               

    ] ١٥٥ – ١٥٣: النساء [    

من هو عدو  حلدوه إىل حدوداملتجاوز  : تعين    : ومن هنا كانت كلمة.. 
  .. له
          ] ٣٦: البقرة [      

             ] ١٦٨: البقرة [    

يتعلَّق  ،) ع ، د ، و ( من مشتقّات اجلذر  –حىت اآلن  –وهذا الذي بيناه .. 
، جتاوزاً سلبياً ريها اوز حدودها إىل حدود غجتختتار هي ككائنات  ، باملخلوقات العاقلة

ال تعود وهذا التجاوز السليب ناتج عن السلبية يف ذوات هذه الكائنات ، فالسلبية .. 
  .. كون هذا التجاوز سلبياً لتعود  ساحة اآلخر كتجاوز ، وإنما لتجاوز إىلل

، عندما تتعلَّق باهللا تعاىل  ، )ع ، د ، و (  الدالالت اردة هلذا اجلذر اللغويهذه و.. 
ة تتعلَّق  هافإنة ، واليت تستحيل عليها السلبيبصفات الذات اإلهلي..  
            

   ] ٩٨: البقرة [  
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 كون اهللا يفال حتمل سلبيةً ،       : هنا العبارة القرآنية .. 

ن جتاوز يف وهم مفالكافرون ليسوا على حق يف كفرهم ، .. أبداً .. اً للكافرين اىل عدوعت
.. أليس ربهم ؟ .. آخر بالنسبة هلم واهللا تعاىل ليس كأي عمله احلدود املسموحة له ، 

 هلم فإنَّ عداوة اهللا تعاىل .. من هنا.. أليس من يعطيهم حيثيات وجودهم يف كلِّ حلظة ؟ 
:        كون بهلن يدعهم يفلحوا : ، مبعىنجحوداً  فيما يتحر

هلم يف ساحة حتركهم ، فهو احلي القيوم ،  أنه مؤثِّر ومثبط: مبعىن  ..وإساءة وظلماً 
ع ، د ، ( ومن اجلهل إسقاط تعلَّق املخلوقات بدالالت اجلذر  ..وفاعل وليس مفعوالً به 

  ..على اهللا سبحانه وتعاىل ) و 
ا حتمل من ، مم) ع ، د ، و ( د هذه املقدمة البسيطة ، ملا حتمله مشتقّات اجلذر عب.. 

إىل الكلمة األوىل يف السورة الكرمية ، اليت حنن بصدد تفسريها ، وهي لنعد .. دالالت 
  ..    :كلمة 
الة القيام حلمجع : ، مبعىن ) على وزن فاعلة ( العادية : لكلمة العاديات هي مجع ..  

، إنما ) عاقلة أو غري عاقلة ( ليست ذاتاً مؤنثة فالعادية .. ا املسموح احلدود بتجاوز 
خمتارة متلك خيار عدم القيام  ذات عاقلةتقوم ا ،  اموح املس لتجاوز احلدود حالةٌهي 

  ..    إنما يقول) واملُعديات (  : ما نراه أنَّ اهللا تعاىل مل يقلو..  ا

: هي كلمة ، ) العادية : (لكلمة  كجمع    : وأقرب كلمة لكلمة.. 

   ..  

              

            ] ٧ - ٥: املؤمنون [  
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مجع : ألفراد ال حيفظون فروجهم ، أي ، هي مجع    هنا نرى أنَّ كلمة  ..

     : ويف كلمة .. ما هو مسموح هلم  –يف هذا الفعل  –يتجاوزون ألفراد 
كفعل يقومون ذا التجاوز ، ملعنيون ألفراد افا .. ومع ذلك..  حنن أمام مجع مذكّر سامل

اً على كامل ، وليس ذلك فعالً مستمريف أوقات معينة  -جاوزون به ما هو مباح هلم يت –
  :وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل  ..زمن حيام 
               

      ] ١٦٦ - ١٦٥: الشعراء [   

تعلّقها نرى ،    :  كمفرد للجمع املؤنث السامل) العادية (  وكلمة.. 
وهذا ما سنراه  .. أكثر وضوحاً وجالء) عاقلة أو غري عاقلة ( باحلالة وليس بذات مؤنثة 

   ..هذه السورة الكرمية ت عبارايف تناولنا لتفسري  –إن شاء اهللا تعاىل  –
نرى أنَّ الواو هو حرف قسم وجر ،  ،    : يف اآلية الكرمية .. 

وكلمة العاديات جمرورة بواو القسم ، واجلار وارور متعلّقان بفعل القسم احملذوف ، 
: م ويكون تقدير الكال.. هي مفعول مطلق لفعل حمذوف    : وكلمة 

هي حال من العاديات ،  )تضبح ضبحاً : ( ضبحاً ، ومجلة ) هي ( والعاديات تضبح 
  ..والعاديات حال كون ضاحبات : بتقدير 
 م يتكونسفالقَ ..كتاب اهللا تعاىل  كما يبينه لنام سسنقف عند مفهوم القَ.. وهنا .. 

هنا علينا أن منيز بني هذا املفهوم و ..م عليه مقسو ،مقسم به : من  -إضافة للمقِْسم  –
  ..للقسم حينما يتعلَّق بالبشر من جهة ، وبينه حينما يتعلَّق باهللا تعاىل 

  .. بالنسبة لنا حنن البشر
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ا ، ونريد جعله شاهداً علينا ومعاقباً لنا من ه أعظمبأن هو ما نقراملُقسم به ،  – ١
صاً من قيمتنا ، إن مل نكن صادقنيومنق م عليه الذي نريد إثباته قولنا عن ة بصحاملُقس..  

  ..، وبأننا صادقون يف قولنا عنه هو ما نريد إثباته عرب القسم املُقسم عليه ،  – ٢
هذه هي حقيقة القسم بالنسبة لنا حنن البشر ، ولذلك نرى أنَّ القرآن الكرمي يأيت 

    ملتعلّقتني بالبشر دون أن تسبقا بكلمة ا ]     ،  [ بكلميت 

    ،   [  : كلمتاو .. ، وفق املفهوم املتعلِّق بالبشر فالقسم هنا قَسم كامل.. 

   [ ذه الصيغة ، تردان  املتعلّقتان بالبشرات )  ٨( يف كتاب اهللا تعاىل ومر..   

)  ٨( العائدة إىل اهللا تعاىل ترد أيضاً    فإنَّ كلمة  بالنسبة هللا تعاىل ،أما 

العائدة إىل اهللا تعاىل لرأينا أنها تأيت يف القرآن    ولو نظرنا إىل كلمة  ، راتم

   فما احلكمة من اقتران كلمة  ..دائماً  ..   الكرمي مسبوقةً دائماً بكلمة 
  .. اليت تفيد النفي ؟   تعاىل بكلمة  املرتبطة باهللا

  ..من زاوية املُقسم عليه ، فإنَّ اهللا تعاىل يريد أن يثبت لنا صحة املُقسم عليه  – ١
إنَّ .. من زاوية املُقسم به ، فإنَّ املسألة تخالف مسألة القسم بالنسبة للبشر  – ٢

ما بالنسبة هللا تعاىل فال وجود للقسم املُقسم به لنا البشر هو أعظم من صاحب القسم ، أ
املتعلّق باهللا ( وهكذا نرى أنَّ القسم  ..من هذه الزاوية ، ألنه ال شيء أعظم من اهللا تعاىل 

  .. ليس قسماً كقسمنا الذي نقسم به ، من هذه الزاوية) تعاىل 
أعظم من اهللا أنه ال يوجد ما هو  : تعين ، فمسألة القسم عندما ترتبط باهللا تعاىل.. 
م عليه ثابت دون احلاجة تعاىل ليم عليه ، وأنَّ املقسة املقسقسم به من أجل إثبات صح

ولذلك فالقسم املرتبط باهللا تعاىل هو من زاوية .. للقسم ، كون القائل هو اهللا تعاىل 
هو  هذا.. قسم به ليس قسماً إثبات صحة املقسم عليه يفيد معىن القسم ، ومن زاوية املُ
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املرتبطة باهللا     : عمق احلقيقة اليت يصورها لنا القرآن الكرمي عرب اقتران كلمة

  ..    : تعاىل بكلمة

        ] ٧٥: الواقعة [   

            ] ٣٩ – ٣٨: احلاقّة [   

           ] ٤٠: املعارج [   

             ] ٢ – ١: القيامة [  

          ] ١٦ – ١٥: التكوير [  

       ] ١٦: االنشقاق [   

        ] ٩٠: البلد [   

.. مفهوم القسم املتعلِّق باهللا تعاىل ، ال يقارن مبفهوم القَسم املتعلِّق بالبشر .. إذاً .. 
صاً من باً ومنقشاهداً ومعاق بهعلِّق بالبشر يعين وضع املُقسم ففي حني أنَّ مفهوم القَسم املت

ق باهللا يتعلَّ وجود لقسمٍ، إن مل يكن املُقِسم صادقاً بصحة قسمه ، فإنه ال  املُقِسمقيمة 
 ، وقوله جلَّفاهللا تعاىل ال يوجد ما هو أعظم منه  ..إطالقاً .. تعاىل وفق هذا املفهوم 

 ومطلق دون احلاجة للقسم وعال ثابت وصادق..  
 تعاىل هو وضع اهللابشرياً بقسم متعلِّق باهللا تعاىل ،  ما نسميه جمازاً واصطالحاً.. 

رابطة  –دائماً  –م عليه ، حيث هناك ، من أجل إثبات املُقسنعلمه  كدليلٍللمقسم به 
يتعلَّق به ) املُقسم به ( ه هذا الذي تعلمون: مبعىن .. وثيقة بني املُقسم به واملُقسم عليه 

م به .. لذلك .. م عليه املُقسفاملُقسبالنسبة لنا أمر إلثبات  ، يضعه اهللا تعاىل لنا معلوم
  ..إالَّ ذلك  بهوال يشترط باملُقسم  .. صحة املُقسم عليه ، حيث هناك رابطة بينهما
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هو    : مة يف كل قولنا االصطالحي الوضعي بأنَّ الواوف.. لذلك .. 
وأنَّ كلمة العاديات جمرورة بواو القسم ، واجلار وارور متعلّقان حرف قسم وجر ، 

حتمية ين سم حينما يتعلَّق بالبشر ، وال يعملفهوم الق حماكاةًال يعين بفعل القسم احملذوف ، 
يف املُقسم به ، أن يكون الدليلَ  كلُّ ما يشترط ..أبداً .. أمراً إجيابياً به املُقسم  كون

  ..إثبات حقيقة املُقسم عليه  مشهودة بالنسبة لنا ، يتم من خالهلا املعلوم كمقدمة
كجمع مؤنث ،     :للمقسم به  وهذه الصيغة املعرفة بأل التعريف.. 

 دة بعينها ، وإنما هي مجع، ليست مجعاً لذوات حمد)  العادية( سامل السم فاعل هو 
كمجرد صفات  احلاالتوالقسم ليس ذه .. ة ذوات عد تفعلهامن املمكن أن  حلاالت

صفة جمردة عن حركة الفعل املتولّد عنها ، وإنما هو قسم ا حال كوا تفعل يف إطار 
فالقسم ..  ضبحاً تضبححال كوا  بالعادياتوأقسم : ، مبعىن )  العادية( املعنية  احلالة
  ..تضبح ضبحاً حال كوا  بالعاديات، وإنما  بالعادياتليس 

له داللته يف كتاب اهللا تعاىل ، بأل التعريف     العاديات وتعريف.. 
هي حاالت معلومة مبينة يف كتاب ، حاالت جتاوز املسموح به إىل غريه بالنسبة للبشر ، ف

ه مشمولٌ اوزه وتعدي، فكلُّ ما ينهى اهللا تعاىل عن جتهر دالالته وباطنها يف ظا اهللا تعاىل
  ..بكلمة العاديات 

اليت يتم فيها جتاوز املسموح به  هو احلاالت ،    املُقسم به.. إذاً ..  
  ..نها للبشر وأوامره اليت بي تعاىل خروجاً على مراد اهللا كونه ،إىل غريه 

يف كتاب اهللا ) ، ب ، ح  ض( هي املشتق الوحيد للجذر    وكلمة .. 
وال بأس من النظر يف  ..ملعىن من السياق القرآين احمليط ولذلك ال بد من مقاربة ا ،تعاىل 

 هي   فهذه الكلمة  ،قواميس اللغة للبحث عن رابط معىن له تعلّقه ذا السياق 
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حافظت على املفردات  ، نزله اهللا تعاىل يف أمة أميةأتعاىل ، الذي كلمة من كتاب اهللا 

حيث نزل القرآن الكرمي بصياغة ،  إىل عصر النيب من عصر آدم عليه السالم  ، الفطرية
  .. وبراجمي كتيبنت يف كما بيلغوية من اهللا تعاىل ، ذه املفردات الفطرية ذاا ، 

  :رب ورد يف معجم لسان الع.. 
 :وورد أيضاً  ، ضبح العود بالنار يضبحه ضبحاً أَحرق شيئاً من أَعاليه..  [[

واملَضبوح حجر احلَرة  :وورد أيضاً  ، واملَضبوحةُ حجارة القَداحة اليت كأَا حمترقة
بحته والضبح الرماد وهو من ذلك اَألزهري أَصله من ضبحته النار وض، لسواده 

، الشمس والنار تضبحه ضبحاً فانضبح لَوحته وغيرته ويف التهذيب وغَيرت لونه 
وانضبح  :وورد أيضاً ، وقيل ضبحته النار غريته ، واالنضباح تغري اللون  :وورد أيضاً 

عدوِها تضبح ضبحاً  وضبحت اخليلُ يف :وورد أيضاً ، لونه تغري إىل السواد قليالً 
وقيل تضبح تنحم وهو صوت ، أَسمعت من أَفواهها صوتاً ليس بصهيل وال حمحمة 

  .. ]] ..أَنفاسها إِذا عدون 
 )قواميس اللغة بعض ما حتمله استنباطاً من روح النص واستئناساً ب(  الضبح.. إذاً .. 

اد واالجهاد وفقدان وباجتاه السواالبتعاد عن احلالة الطبيعية ل هو تغير احلا، مبعناه ارد 
  ..الصافية الطبيعة النقية 

لمسموح به إىل ل النفسباحلاالت اليت يتم فيها جتاوز  م هوسن هنا نرى أنَّ القَم.. 
بيعة وتغير الطتبتعد به عن طبيعتها باجتاه السواد إىل حالٍ  النفسر به تتغيجتاوزاً ، غريه 
يف نفسه ره تغي، يقوم ا اإلنسان ملا ينهى اهللا تعاىل عنه  فكلُّ حالة تعد ..الصافية النقية 

هذه احلاالت من التعدي .. وفساد طبيعته اليت فطره اهللا تعاىل عليها حنو السواد وحاله 
باتجاه وصفاءها ر نقاء النفس وحاهلا واليت تغيلكلِّ ما ى اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي ، 

يف اآلية األوىل هي املُقسم به االبتعاد عن الفطرة النقية حنو الظالم والسواد ، هذه احلاالت 
  ..    من هذه السورة الكرمية 
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وورود حرف الفاء دون ، تبتدأ بالفاء ،     : اآلية الكرمية .. 

ه داللته يف كتاب اهللا تعاىل ، فإضافة لعطف احلالة احملمولة ذه اآلية الكرمية حرف الواو ل
داللة الترتيب والتعقيب املباشر ما بني هاتني احلالتني ول، على احلالة احملمولة باآلية السابقة 

 أنَّ دالالت هذه اآلية الكرمية ، إضافة لذلك ، نستشف    يجة هي نت

   ..    لدالالت اآلية الكرمية السابقة هلا 

على ) و ، ر ، ي : ( من اجلذر ية ، وهي ورِمجع املُ، هي    وكلمة .. 
) فالواريات : ( فاهللا تعاىل مل يقل .. ) أورى ( باهلمز من الفعل املتعدي ، وزن مفعالت 

  ..   إمنا يقول ،    : على وزن 
ن اإلخفاء تقوم به كو، و) أورى ( من الفعل املتعدي باهلمز يات ورِكلمة املُكون و.. 

لفعل حمذوف  بههي مفعول    كلمة إنَّ : هذا يدفعنا للقول ، كفعل يات املُورِ
هي حال من ) قدحاً  توري( ومجلة .. اً قدح تورييات ورِفاملُ: مبعىن ،  توريتقديره 

  ..قدحاً  توري حال كواواملُورِيات : ، بتقدير املُورِيات 
كجمع مؤنث سامل السم فاعل    وهذه الصيغة املعرفة بأل التعريف .. 

احملمولة باآلية وكنتيجة للحالة ، ) أورى ( من الرباعي املتعدي باهلمز )  يةورِاملُ( هو 
وغري خمتارة غري عاقلة كذوات  ، مجعاً لذوات حمددة بعينهاال ميكن أن تكون السابقة ، 

ة ذوات من املمكن أن تتصف ا عدحلاالت  إنما هي مجعأبداً ، للفعل الذي تقوم به ، 
فعل املتولّد كمجرد صفات جمردة عن حركة ال احلاالتوالقسم ليس ذه .. عاقلة خمتارة 

: ، مبعىن )  يةورِاملُ( عنها ، وإنما هو قسم ا حال كوا تفعل يف إطار الصفة املعنية 
 ياتورِباملُ، وإنما  ياتورِباملُفالقسم ليس ..  قدحاً توريحال كوا  باملورياتوأقسم 

  ..قدحاً  توريحال كوا 
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اخلفاء وعدم : تعين  ،  تعاىليف كتاب اهللا )و ، ر ، ي (  ومشتقات هذا اجلذر.. 

 : وبذلك تكون كلمة ...وحتمل معىن اخللف من زاوية خفائه وعدم ظهوره  ..الظهور 
    ات : مبعىنيففاملُخ..  

 هي   وهذه الكلمة ، ) ق ، د ، ح ( هي من اجلذر    وكلمة .. 
ولذلك ال بد من مقاربة املعىن من السياق  اب اهللا تعاىل ،هلذا اجلذر يف كتاملشتق الوحيد 

القرآين احمليط ، وال بأس من النظر يف قواميس اللغة للبحث عن رابط معىن له تعلّقه ذا 
  ..السياق 
  : ورد يف معجم لسان العرب .. 
دح الشيُء وقَ :، وورد أيضاً القَداح والقَداحة احلجر الذي يقْدح به النار .. [[ 

ويف حديث علي كرم اهللا وجهه يقْدح الشك يف قلبه بأَولِ ، يف صدري أَثَّر من ذلك 
وقال  :وورد أيضاً ، واقْتدح اَألمر دبره ونظر فيه ، عارِضة من شبهة وهو من ذلك 

مقدار النبل الذي يراد  أَبو حنيفة القدح العود إِذا بلغ فَشذِّب عنه الغصن وقُطع على
  ]] .. من الطُّول والقصر
    املعىن من السياق القرآين نرى أنَّ قوله تعاىل ومن استشفاف 

فس النقية يف ساحة فطرة النمن املمكن أن تولد فكر وعقل ألي ومضة يات خففاملُ: يعين 
  ..فسٍ أُخرى أم يف ن ، ، سواء داخل النفس ذاتها

إخفاء بأل التعريف له داللته يف كتاب اهللا تعاىل ، فحاالت    وتعريف 
، هي حاالت معلومة مبينة يف كتاب اهللا تعاىل يف ظاهر دالالته  ومضات النور والتعقّل

  ..   بكلمة  حاالت إخفاء ومضات النور والتعقّل مشمولةٌوباطنها ، فكلُّ 

اليت تفيد عطف الترتيب له داللته ،    وورود الفاء يف كلمة .. 
وكون اإلخفاء ألي ومضة نور وتعقّل هو نتيجة ملا حتمله اآلية األوىل من  ، والتعقيب
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فتجاوز النفس للحدود اليت عليها أال تتجاوزها ، وتغير نقائها .. كما بينا ، دالالت 

ي ا مة تؤدهو مقد     ، : السواد واالبتعاد عن الفطرة النقيةباجتاه 
، سواء ن تولَد من املمكن أوتدبر ألي ومضة نور وتعقّل  إخفاؤهاإىل مرحلة ثانية هي 

  ..     : م يف غريهاأفيها 

ورود : كما قلنا ، تبتدأ أيضاً بالفاء ، و    : اآلية الكرمية .. 
حرف الفاء دون حرف الواو له داللته يف كتاب اهللا تعاىل ، فإضافة لعطف احلالة احملمولة 

داللة الترتيب والتعقيب املباشر ما ولذه اآلية الكرمية على احلالة احملمولة باآلية السابقة ، 
  هذه اآلية الكرمية دالالت  أنَّنستشف ،  ، إضافة لذلكبني هاتني احلالتني 

   هي نتيجة لدالالت اآلية السابقة هلا    ..  فكما أنَّ احلالة

   للحالة احملمولة باآلية الكرمية مةهي مقد    احملمولة باآلية الكرمية 

     كذلك فإن احلالة احملمولة باآلية الكرمية ،    

  ..    هي مقدمة للحالة احملمولة باآلية الكرمية 

، من ) غ ، ي ، ر : ( غرية ، وهي من اجلذر ، هي مجع املُ   وكلمة  ..
: يف كتاب اهللا تعاىل تعين ) غ ، ي ، ر ( ومشتقات هذا اجلذر .. .املتعدي باهلمز الفعل 

معىن اهلجوم على الشيء    وال حتمل كلمة .. سوى الشيء وخالفه وبديله 

  .. فاملُبدالت : تعىن    فكلمة .. كما هو يف اللغة الوضعية 

واملعىن ارد هلذا اجلذر ) .. ص ، ب ، ح ( هي من اجلذر    وكلمة 
اكتمال ضياء الشيء ، ومنه املصباح واملصابيح ، وأصبح مبعىن صار وانتقل : اللغوي هو 
.. حمدداً أنها ال تعين إالَّ وقتاً زمنياً ب   وال ميكن حصر كلمة .. حلالٍ جديد 
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: نرى أنَّ القول احلال اجلديد حني اكتمال ضيائه ، ومن هنا  فالصبح مبعناه ارد هو

د دخوله يف وقت ، وال يعين جمر ل انتقاالً كامالً إىل حالٍ جديدانتق: أصبح الشيء مبعىن 
  ..حمدد هو وقت الصبح الزمين 

              ] ٣٠: املائدة [  

              ] ٤٥: الكهف [  

ونتيجة للحالتني احملمولتني باآليتني  من الفعل املتعدي ،   وكون كلمة .. 
:  وبذلك يكون املعىن ..غريات هو على غريها تقوم به املُالفعل الذي  فإنَّالسابقتني ، 

: ، بتقدير  هي حال من املغريات) صبحاً  تبدل ( ومجلة.. صبحاً  تبدلفاملغريات 
  ..صبحاً  تبدل فاملغريات حال كوا

كجمع مؤنث سامل السم فاعل    وهذه الصيغة املعرفة بأل التعريف .. 

تصور دالالت    وكون كلمة  باهلمز ، يمن الرباعي املتعد ) غريةاملُ( هو 
مجعاً لذوات حمددة ، ال ميكن أن تكون  تنيالسابق تني احملمولتني باآليتنيللحال نتيجة هي

 إنما هي مجع ..أبداً .. وغري خمتارة للفعل الذي تقوم به كذوات غري عاقلة  ، بعينها
 من احلاالتا عد صفعاقلة خمتارة ة ذواتملمكن أن تت ،  ..  
كمجرد صفات جمردة عن حركة الفعل املتولّد عنها ،  احلاالتوالقسم ليس ذه .. 

وأقسم : ، مبعىن )  غريةاملُ(  يف إطار الصفة املعنيةوإنما هو قسم ا حال كوا تفعل 
 غريات حال كواباملُ، وإنما  غرياتباملُليس فالقسم ..  صبحاً تبدل ل كواغريات حاباملُ

  ..صبحاً تبدل 
عدي حدود اهللا تعاىل فبعد جتاوز احلدود عرب ت.. عراض ي املرحلة الثالثة يف اإلذه هوه
     ولَد يف النفس ، تأيت مرحلةأو إخفاء أي ومضة نور ميكنها أن ت
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يت مرحلة التبديل ، بعد ذلك تأ     األخذ ااحلقيقة و ملعرفة غريها يف

  ..    يها واالستيقان ا ة اخلطيئة ، وتبنإىل ساح بالدفعوالتغيري 

 : تعين    من هنا نرى أنَّ احلالة الثالثة احملمولة بقوله تعاىل .. 
فتجاوز احلدود اليت على النفس أالّ تتجاوزها يؤدي إىل .. مضيئة  دالت حقيقة جليةفاملُب

جلية  تإخفاء احلقيقة عن النفس وغريها ، وهذا يؤدي إىل إبدال احلقيقة مهما كان
  ..هذه هي املرحلة اليت متَّ الوصول إليها ذه احلاالت الثالث .. ومضيئة 
باآلية األوىل مقدماا ، انتقال للنتيجة اليت بدأت      : قوله تعاىل .. 

تتعلَّق باحلال واملوقف الذي آلت    وانتهت باآلية الثالثة السابقة مباشرة ، فكلمة 
الت جتاوز احلدود وما يتبعه من حاالت فحا.. احملمولة باآليات السابقة إليها النتيجة 

من حاالت تبديل للنور إىل ظالم ، هذه احلاالت مبا وصلت إليه إخفاء للحقيقة وما يتبعة 
فإثارة النقع عملٌ تقوم به النفوس اليت تتجاوز احلدود .. أثارت ذا احلال نقعاً ، من حال 

  ..ظالم ور واحلق ، واليت تبدل النور ب، واليت ختفي ومضات الن
) أثار ( ، ومن الفعل املتعدي )  ث ، و ، ر( مشتقّة من اجلذر    وكلمة    

  ..وإثارة الشيء حتريكه .. 
..  تعاىل يف كتاب اهللا) ن ، ق ، ع ( هي املشتق الوحيد للجذر    وكلمة 

قواميس اللغة العربية لالستئناس ، ومن مثَّ استشفاف املعىن من وال بأس من العودة إىل 
  .. القرآين احمليط السياق
   : العربلسان جم ورد يف مع.. 
 :وورد أيضاً  ، واستنقَع اجتمع واستنقَع املاُء يف الغديرِ أَي اجتمع وثبت.. [[ 

والنقْع محبِس املاِء والنقْع املاُء الناقع أَي املُجتمع ونقْع البئرِ املاُء املُجتمع فيها قبل أَنْ 
واستنقَع يف  :وورد أيضاً ، قَع السم يف أَنيابِ احلية اجتمع ون :وورد أيضاً ، يستقَى 



           ١٦                  
 رِدتبفيه ي تأَي  :وورد أيضاً ، املاء ثَب قَعنتواس الصوت قَعون الصوت فْعر قْعوالن

  .. .. ]]ارتفَع 
أنَّ احلال الذي وصلت  ،     : ما نستشفّه من قوله تعاىل .. إذاً .. 

         : س نتيجة حاالتبه النف

   ، باجتاه التبديل وحتريكه  فكري جمتمع يف النفس والذهن ،إثارة ثابت متَّ به
  ..والتجاوز للحدود الفطرية 

   الذي وصلت به النفس نتيجة حاالت  احلالهذا .. بعد ذلك .. 

        والذي متَّ به إثارة ثابت فكري جمتمع يف ،

     النفس والذهن ، وحتريكه باجتاه التبديل والتجاوز للحدود الفطرية 
نقرؤه قي دالالت اآلية لفرض هذا احلال عليه ، وهذا ما االنتقال إىل وسط مجعٍ متَّ به .. 

  ..      :الكرمية 

       : للمقسم بهاآليات املصورة .. إذاً .. 

             ، ًر لنا ناموساتصو
يف حركة االبتعاد عن الفطرة النقية الطاهرة اليت فطر اهللا تعاىل الناس عليها ، ابتداء كونياً 

مثّ بتجاوز حدود الفطرة النقية وما يتعلَّق به من تغير وتلون باجتاه السواد داخل النفس ، 
االنتقال إىل إخفاء ومضات النور اليت ميكنها أن تولَد من رحم هذه الفطرة ، مثَّ الوصول 

إثارة ثابت فكري جمتمع يف النفس والذهن إىل حال تبديل احلقيقة اجللية النريه بغريها ، مثَّ 
لفرض  مثَّ االنتقال إىل وسط مجعٍ.. ، وحتريكه باجتاه التبديل والتجاوز للحدود الفطرية 

صورة قد اكتملت بنقل اهلوى وحماربة الفطرة النقية من لوبذلك تكون ا.. هذا احلال عليه 
  ..اتمع الذات إىل 
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  : يف نفس اإلنسانأسس اجلحود وحماربة الفطرة النقية هذا الناموس الذي خيتزل .. 
             

     م عليهم به إلثبات املُقسهو املقس ، :     

            ..  
يف نفس اإلنسان رحلة سم به واملُقسم عليه واضح جلي ، فط بني املُقووجه الراب.. 

ة باجتاه اجلحود واالبتعاد عما فطر اهللا تعاىل اإلنسان عليه ، وصوالً جتاوزها للفطرة النقي
وهذا ما رأيناه يف املُقسم به ، بالتأكيد ذه اخلطيئة يف وسط اتمع اإلنساين ، هل هاإىل زرع

، مستحضراً ما يصيبه من مصائب ،  ربه جلّ وعالكون اإلنسان كافراً بنعم له تعلّقه ب
من املُقسم يرمي نفسه يف املصائب ، وهذا ما حتمله دالالت اآلية الكرمية ناسياً أنه هو من 

  ..      : عليه 
عرب  ش حال هذا اجلحود يف حياته ،بكون اإلنسان يعيواملُقسم به له تعلّقه أيضاً .. 

    من املُقسم عليه حبه للخري لنفسه ، وهذا ما حتمله دالالت اآليتني الكرميتني

        ..   

تعودان إىل اإلنسان ،  الكرميتني يف هاتني اآليتني    :وال شك أنَّ كلمة .. 

يعود إىل اهللا       وقول املفسرين بأنَّ الضمري يف اآلية الكرمية 
  ..وخيالف روح السياق القرآين يف هذا النص الكرمي ، ال دليل عليه ، تعاىل 
معطوفة على قوله       يف اآلية الكرمية    كلمة  ..

وإنَّ : (( مبعىن  ..      يف اآلية الكرمية     تعاىل 
،  كونه كافراً بنعم ربه جلّ وعالفاإلنسان شهيد على ..  ))اإلنسان على ذلك لشهيد 

  ..هو من يرمي نفسه يف املصائب ناسياً أنه  ، مستحضراً ما يصيبه من مصائب
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على وزن فكلمة شهيد ) .. لشاهد ( وليس    وما نراه هو ورود كلمة  ..

: تقع عليه الشهادة ، مبعىن والوجود يف األمر الذي ودالالا تقتضي احلضور ، ) فعيل ( 
الشهادة عليه يف  عرب احلضور مع األمر الذي تتم ، املباشرة واملعاينة يف موضوع الشهادة

   ..إطار الوجود ذات 
فكفر اإلنسان بنعم ربه جلّ وعال ، واستحضاره ملا يصيبه من وهذا أمر طبيعي ، .. 

مصائب ناسياً أنه هو من يرمي نفسه يف املصائب ، كلُّ ذلك يتفاعل معه اإلنسان من 
ويستحضر ر ا يف ذات إطار الوجود احلاوي للمواضيع اليت يكف ، خالل وجوده احلسي
تصفه  وهذا ما.. ي نفسه يف تلك املصائب ناسياً أنه هو من يرم ، ما يصيبه من مصائب

  ..) لشاهد ( وليس كلمة    كلمة 

اليت    نرى ورود كلمة       ويف اآلية الكرمية .. 
، نكاره ملا جيب عليه أال جيحده وينكره وإع على جحوده لفاإلنسان مطَّتفيد االستعالء ، 

    ..وذلك كون هذا اجلحود نابعاً منه 
  تقدمي الكلمتني هو       وما نراه يف قوله تعاىل .. 

   على كلمة    ،فاجلحود عمل اإلنسان من ذاته ، له الذي ينبع وهو فع
من هنا نرى عظمة  ..وبالتايل يسبق أي شهادة عليه ، حىت شهادته هو ذاته على ذلك 

   ..   على كلمة     التصوير القرآين بتقدمي الكلمتني 

،    ، نرى فيها تكرار كلمة        قوله تعاىل.. 
  ..تصف حاالً من صفات اإلنسان ويف هذا بيانٌ أننا أمام مسألة أُخرى جديدة 
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الشر ، وهو املفَضل  ، واخلري ضد) خ ، ي ، ر ( من اجلذر    وكلمة .. 

ومن هنا كان االختيار مبعىن التفضيل .. واملوافق للحاجة واملنفعة والفائدة املرجوة 
  ..واخليرةُ التفويض بالتفضيل واالنتقاء  يري هو التفويض النتقاء املُراد ،واالصطفاء ، والتخ

باملال فقط ، فالتفضيل واحلاجة واملنفعة والفائدة    وال ميكن حصر كلمة .. 
  ..مسائل كثرية ليست مقتصرة فقط على املال  ، املرجوة لإلنسان

 نقيض اللِّنيوالصالبةُ هي الشدةُ و ،) د ، د ش ، ( من اجلذر    وكلمة .. 
 ،دفقد ش مكاه ،  وكلُّ ما أُحالشيء قو دوالشديد القوي والصلب وجغله ثابتاً وشد ،

   .. والراسخ 
 فالتصوير القرآين مل،  )اخلري  وإنه لشديد حب( : وما نراه أنَّ اهللا تعاىل مل يقل .. 
فحب اإلنسان للخري نابع من ذاته ابتداء وكينونة ، خلري ، ا على حب سانشدة اإلنيقدم 

.. كتفاعل الحقٍ على كينونة خلقه وتأيت الشدة يف ذلك نتيجة تفاعله مع حيثيات الدنيا 
        على كلمة    من هنا نرى عظمة التصوير القرآين يف تقدمي الكلمتني 

   ..  

نرى فيه أنَّ اهلمزة لالستفهام ،           قوله تعاىل .. 
أيفعل ما يفعل من اجلحود واإلنكار وهو : والفاء للعطف على مقدر تقديره اإلنكاري ، 

يعلم أنَّ اهللا  ال كلِّ ما يفعل ،ومع : فيكون التقدير  ..نافية : وال شهيد على ذلك ، 
  ..ر ما يف القبور حينما يبعثَتعاىل جيازيه 

وقد وردت  ،وإخراج ما به وتفريقه واستكشافه  هاستخراجر وقلب املُبعثَوالبعثرة .. 
   ..، وباآلخرة متعلّقة بالقبور  –أيضا  –، وجاءت يف كتاب اهللا تعاىل يف نص آخر 
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           ] ٥ – ١: االنفطار [     

والقرب يف كتاب اهللا تعاىل هو ، ) ق ، ب ، ر ( من اجلذر    وكلمة ..   
ومجعه قبور ، وهنا نرى جانباً معنوياً يف األمر ، فخروج اإلنسان من ، اإلنسان مدفن 

إىل عامل الربزخ هو إقبار هذا اإلنسان يف ذلك العالَم ، فالقرب هو دفن اإلنسان احلياة الدنيا 
  :ومن هنا نرى معىن قوله تعاىل .. كنفس يف عامل الربزخ 

               

                 ] ١٧: عبس – 
٢٢ [     

أي وضع اإلنسان  الربزخ ،وضع نفسه يف قربها يف عامل  تعين   فكلمة .. 
حتت التراب ، فهناك بعض احلاالت  فاقد احلياةاجلسد  وال تعين جمرد دفن كنفس يف قربه ،

  ..يتطاير فيها اجلسد وال يوضع حتت التراب 
  :ومجعه مقابر ، يقول تعاىل ، ومكان دفن اجلسد حتت التراب هو مقربة .. 
           ] ٢ – ١: التكاثر [   

مع كلِّ ما يفعل : يعين            :قوله تعاىل  ..إذاً .. 
أنَّ  هي، يقف على حقيقة كان عليه أن يعلمها اإلنسان من جحود وإنكار وخمالفة ، ال 

  .. ويظهر ما بكينونته من اجلحود والعصيان، من قربه  يخرجاهللا تعاىل جيازيه حينما 
    : ومل يقل           نَّ اهللا تعاىل يقول أوما نراه .. 

 )ن يف القبور م(  ، فورود كلمة    دون كلمة )له داللته يف كتاب اهللا تعاىل  )ن م
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رة ليست مقصورة على نفوس البشر بتفريقها عن بعضها وإخراجها من قبورها ، لبعثاف ..

   ..ا كانت ختفيه يف حياا الدنيا مكنونات كل نفس وما بداخلها ممإنما تطال أيضاً 
يف حلقيقة الدالالت احملمولة تصوير مطلق  )ن م( دون كلمة    فورود كلمة .. 

اآلية الكرمية ، وتصوير مطلق حلقيقة تعلّق املقسم به باملقسم  السياق السابق والالحق هلذه
عليه يف بداية هذه السورة كما بينا ، فالناموس الذي حيكم رحلةَ اخلطيئة يف نفس اإلنسان 

مع ما حوهلا يف ا يتعلَّق مبكنونات النفس وبتفاعلهابتداء بصدر اإلنسان وانتهاء باتمع ، 
    : ك نرى اآلية التالية مباشرة تتابع تصوير هذه املسألة ولذل ..حياا الدنيا 

           ..  

    وكلمة ..    فعل ماض مبين للمجهول على نسق    كلمة  ..

    وأُبرز: تعين يوذهب ما سواه وأُظهِر ز وم وكلمة .. احلق   
  ..وانصرف ذهب وصدر الشيء مبعىن ، ) ص ، د ، ر ( من اجلذر 
             

                

      ] ٢٣: القصص  [    

          ] ٦: الزلزلة [     

جتاه ما حييط ا ، ياتها به النفس يف حركة ح تنصرفمن هنا كان الصدر خمزن ما .. 
فالصدر  ..من مكنونات  حتتويه ماوبالتايل ، ، مبعىن ما تخفيه خمزن مكنونات النفس فهو 

  ..ينشرح ويضيق  تفاعله مع احلياة كمخزن لتلك املكنونات اليت ينصرف ا اإلنسان يف
               

            ] ١٢٥: األنعام [   
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يف تفاعله مع  الذي ينصرف بههذا املخزون حقيقة ن خيفي اإلنسان ومن املمكن أ.. 

  ..ن يعلن عنه ، ومن املمكن أما حييط به 
           ] ١٩: غافر [    

لينصرف به اإلنسان وفق مراد النفسي يوسوس يف هذا املخزون  والوسواس اخلناس.. 
  ..الشيطان 
               ] الناس

 :٥ – ٤ [   

    معطوفة على ما قبلها      ودالالت هذه اآلية الكرمية .. 

       يعلم، ال  ومعصيةمع كلِّ ما يفعل اإلنسان من جحود : ، مبعىن 
 تميزوي وحينما يربز،  كان يخفيهأنَّ اهللا تعاىل جيازيه حينما يخرج من قربه ويظهر ما 

وتفاعله يف حياته الدنيا  يف جحوده الذي كان ينصرف به ويظهر خمزونه النفسي..  
             : تني الكرميدالالت اآليتنيو.. 

    ة ما نذهب إليه يف تفسرينام بهتؤكِّد صحم عليه  آليات املُقسيف واملُقس
، فالناموس الكوين يف حركة نفس اإلنسان يف االبتعاد عن الفطرة النقية بداية هذه السورة 

باجتاه  تلوامن  يترتب على ذلكدود الفطرة النقية وما النفس حلالطاهرة ، ابتداء بتجاوز 
هذه النفس إخفاء وهي  نتيجة ذلك، مثّ االنتقال إىل     السواد 

، مثَّ     مضات النور اليت ميكنها أن تولَد من رحم هذه الفطرة لو

  الوصول إىل حال تبديل احلقيقة اجللية بغريها االنتقال إىل نتيجة ذلك وهي 

  ، وحتريكه باجتاه التبديل  ، مثَّ إثارة ثابت فكري جمتمع يف النفس والذهن

مثَّ االنتقال إىل وسط مجعٍ لفرض هذا ..      والتجاوز للحدود الفطرية 



           ٢٣                  
املُقسم بدالالت يتعلَّق  .. )املُقسم به (  وكلُّ ذلك..      احلال عليه 

    : ذلك وحببه الشديد للخريكونه شهيداً على وبحود اإلنسان ، أي جب عليه

             ..  كلُّ ذلك
افها به جتاه حركة قضايا نفسية تتعلَّق مبخزون النفس وانصر، ) املُقسم به واملُقسم عليه ( 

ا ، وهذا ما رأيناه يف اآليتني ا فيما حيحيا يط :         

      ..  

تعليالً لقوله  نرى فيها        : اآلية األخرية يف السورة.. 

مع كلِّ ما يفعل : مبعىن ،              :تعاىل 
وهذا ما رأيناه يف اآليات احلاملة للمقسم به واملقسم ( اإلنسان من جحود وإنكار وخمالفة 

حينما ، ، ال يقف على حقيقة كان عليه أن يعلمها وهي أنَّ اهللا تعاىل جيازيه ) عليه 
رخز ويظهر  ،ج من قربه ويظهر ما بكينونته من اجلحود والعصيان يربز ويتميوحينما ي

مثَّ جاءت  ..خمزونه النفسي الذي كان ينصرف به يف جحوده وتفاعله يف حياته الدنيا 
  ..تعليالً لذلك        اآلية الكرمية 

ويف كتاب اهللا تعاىل اخلُبر املعرفة  ) ..خ ، ب ، ر ( اجلذر  نم   وكلمة .. 
  ..والعلم والدراية 

           ] ٩١: الكهف [      

  ..واخلبر هو النبأ والعلم واملعرفة 
            ] ٢٩: القصص [   

  ..خبار الشيء أموره وحوادثه وأَ.. 
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                 ] التوبة :

٩٤ [      

  ..والذي حييط معرفة به وبأحداثه ، واخلبري بالشيء هو العامل به .. 
          ] ٢٧١: البقرة  [    

         ] ١٥٣: آل عمران [   

..     : متعلّقة بكلمة       : وكلمات اآلية الكرمية.. 

وأنه متَّ تقدمي     : على كلمة     : ونرى أنه متَّ تقدمي الكلمتني

 يلقي الضوء عليهمفالتصوير القرآين الكرمي ..      : على كلمة    : كلمة
مركز البيان الداليل م يف ذلك اليوم حقيقتهوصف ، جيعل من كأساس بياين يف ذلك اليوم 

 احلديث عنالكرمية ليس  فأولوية التصوير القرآين يف هذه اآلية.. يف هذه اآلية الكرمية 
بيان حاهلم األولوية لوإمنا وليس احلديث عن ذلك اليوم ، خبرياً ، جلَّ وعال  ربهمكون 

    ..كون ربهم م خبرياً  من زاوية، يف ذلك اليوم 
دون صيغة اإللوهية     : هو ورود صيغة الربوبية املضافة هلم وما نراه أيضاً.. 

ال خترج عن ساحة الربوبية من بكون املسائل احملمولة يف اآليات السابقة ق وهذا يتعلَّ، 
    : ى يف اآلية الكرميةوهذا ما يتجلَّتسخري لألسباب بني يدي اإلنسان ، 

   م عليه ، حيةمن املُقسث ورود صيغة الربوبي :     وحيث ،

  ..     النعم املسخرة بني يدي اإلنساناجلحود يف

    : ختصيص كلمة، نرى         : ويف قوله تعاىل

، مع العلم أنَّ اهللا  يف هذه اآلية الكرمية    : يف ذلك اليوم ، وذلك بورود كلمة
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وهذا التخصيص يعود إىل .. لِّ شيء ، سواء يف ذلك اليوم أو يف غريه تعاىل خبري دائماً بك
، ولذلك نرى تهم يتعلّق مباهي ، احملمول يف هذه اآلية الكرميةالداليل كون مركز البيان 

أولوية التصوير فكما بينا ،  ..     : تتقدم الكلمتني    : كلمة
لبيان حاهلم يف  إنما،  صفة اخلبري هللا تعاىلاآلية الكرمية ليس احلديث عن القرآين يف هذه 

كون دالالت السورة القرآنية مبجملها تتناول مكنونات النفس ورحلتها مع ، ذلك اليوم 
     : من هنا نرى تأخري كلمة ...حيثيات جحودها وابتعادها عن الفطرة النقية 

  ..    : وختصيصها بكلمة، ا        : وتعلّق الكلمات
ما نراه يف هذه السورة الكرمية أننا أمام وحدة متكاملة متناسقة ، من أول آية فيها .. 

يتعلَّق باخليل وحوافرها بأنه م به يف بدايتها قساملُبتفسري  الذهاب، وأنَّ إىل آخر آية 
هو خمالفة صرحية ، لها عوغري خمتارة لفة جامدة غري عاقلة أو مبادعلى القوم ،  وهجومها
  ..وعباراا  الكرمية هذه السورة كلماتلصياغة 

 


