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اإلىداء
إلى الصامديف المرابطيف في أرض اإلسراء  ....مف صنعكا النصر في زمف اليأس،
كرفعكا الرأس في لحظة الذؿ ،كتحقؽ فيهـ قكله تعالى :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭼ [غافر، ] 21 :
شك انر كعرفانان.
الدم الكريميف ،مف ربياني صغي انر،
ككذلؾ إلى ك ٌ
ب انر كاحسانان.
كالى مف يشغمت عنهـ كثي انر ،زكجتي الغالية ،كزينة الحياة  ......أكالدم،
حبان كتقدي انر.
إلى كؿ هؤالء  ......أهدم ثمرة هذا الجهد.

الباحث :عادؿ عمي أبكعسر
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شكر وتقدير
الشكر كؿ الشكر كالحمد كؿ الحمػد لمػف قمقنػي كعممنػي كهػداني ،ربػي كحػدك ال شػريؾ لػه،
له الفضؿ كالمنة ،كلػه الحمػد كالثنػاء ،كلػرد المعػركؼ إلػى أهمػه أتقػدـ بالشػكر الجزيػؿ سػتاذم
القػػدير :أ.ـ.د /أحمػػد عبػػدا محمػػد النشػػمي ،مػػف تعهػػد هػػذك البػػذرة حتػػى صػػارت نبتػػة سػػكية،
كتحمؿ العناية كالرعاية كالتكجيه؛ ليستقيـ العكد.
كالش ػػكر كالتق ػػدير مكص ػػكؿ لك ػػؿ م ػػف عممن ػػي كأرش ػػدني ،كأذك ػػر م ػػنهـ :أ.ـ.د /عب ػػدا عم ػػي
الهتػػارم ،أ.ـ.د /عبػػد الك ػريـ مصػػم ،البحمػػة ،أ.ـ.د /عبػػد الغنػػي ا دبعػػي ،أ.ـ.د /صػػال ،عمػػي
النهارم ،د /منير أنعـ ،د /نجيب الكرافي ،د /محمد حسيف قاقك.
كم ػػا أش ػػكر ك ػػؿ ا ق ػػكة كال ػػزمنء كا ص ػػدقاء ،كأق ػػص م ػػنهـ ا ق ػػكيف :ص ػػال ،النص ػػيرم
إلي معركفان.
كيكسؼ عطاء ،ككؿ مف أسدل ٌ
كأقتـ بالشكر كالتقدير لمٌجنة المناقشة كالمككنة مف:
ُ -أ .د /عمي محمد غالب المقنفي

رئيسان كمناقشان قارجيان ،جامعة صنعاء.

ِ -أ.ـ .د /عبد الكريـ مصم ،البحمة

عضكان كمناقشان داقميان ،جامعة ذمار.

ّ -أ.ـ.د /أحمد عبد ا محمد النشمي

عضكان كمشرفان عمميان ،جامعة ذمار.

كالحمد

كالشكر له أكالن كأقي انر.
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المستقمص
ييعػػد اإلرسػػاؿ -مشػػتقاته كمرادفاتػػه -مػػف بػػيف أكثػػر ا لفػػاظ كركدان فػػي القػػرف الك ػريـ ،كهػػك
صػادر عػف سػػمطة كقػدرة ،كترتػب عميػػه نتػائب مهمػة سػػمبان أك إيجابػان ،ككفقػان لمػػا نػتب عػف عمميػػة
اإلرساؿ تحدد مصير القمؽ في الحياة الدنيا كفي اآلقرة ،كنتائب اإلرساؿ قالدة بقمكد الزماف،
فاإلرسػػاؿ امتػػداد تػػاريقي فػػي حيػػاة البش ػرية ،كهػػك قاسػػـ مشػػترؾ بػػيف ا مػػـ ،كلػػه أربعػػة أركػػاف،
كلكػػؿ ركػػف مكاصػػفات كشػػركط؛ لتػػتـ عمميػػة اإلرسػػاؿ بنجػػاح ،كيقػػكـ عم ػى عنقػػة بػػيف ط ػرفيف،

ً
المرسؿ ،كهك عممية غير منتهيػة ،كيتكػكف البحػث مػف مقدمػة كتمهيػد كثنثػة
ا عمى فيهما هك
فصػػكؿ كنتػػائب عامػػة ،كقػػد بػػيف التمهيػػد :المعنػػى المعجمػػي ل رسػػاؿ ،كبػ ٌػيف هػػدؼ اإلرسػػاؿ فػػي
القرف الكريـ .
كتحػػدث الفصػػؿ ا كؿ عػػف:ت المسػػتكل الصػػكتي كالص ػرفي لمفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته  ،كفيػػه
مبحثاف:
المبحػ ػػث ا كؿ:تالمسػ ػػتكل الصػ ػػكتي  ،كفيػ ػػه ثنثػ ػػة مطالػ ػػب ،ا كؿ :صػ ػػفات حػ ػػركؼ لفػ ػػظ
اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته .الثػػاني :المقطػػا الصػػكتي لمفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته .الثالػػث :لفػػظ اإلرسػػاؿ
كمشتقاته في الفاصمة القرنية .
المبحث الثاني:تالمستكل الصرفي  ،كفيه ثنثة مطالب ،ا كؿ :المشتقات االسمية .الثاني:
اإلفراد كالتثنية كالجما .الثالث :التذكير كالتأنيث.
كتحدث الفصؿ الثاني عف:تالمستكل التركيبي لمفظ اإلرساؿ كمشتقاته  ،كفيه مبحثاف:
المبح ػػث ا كؿ :تاإلرس ػػاؿ ف ػػي التركي ػػب  ،كفي ػػه س ػػبعة مطال ػػب ،ا كؿ :الجمم ػػة االس ػػمية.
الثػػاني :الجممػػة الفعميػػة .الثالػػث :عػكارض جممػػة اإلرسػػاؿ .ال اربػػا :التقػػديـ كالتػػأقير .القػػامس:
الذكر كالحذؼ .السادس :اإلضافة .السابا :التعريؼ كالتنكير.
المبحث الثاني:تحركؼ المعػاني المرتبطػة بمفػظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته  ،كفيػه مطمبػاف ،ا كؿ:
حركؼ الجر .الثاني :باقي حركؼ المعاني.
كتحدث الفصؿ الثالث عف :تكجكك اإلرساؿ ككسائمه  ،كفيػه مبحثػاف :المبحػث ا كؿ :كجػكك
اإلرساؿ .المبحث الثاني :كسائؿ اإلرساؿ.
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كمف أهـ النتائب القاتمة لمبحث:
 لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػرف الك ػريـ كاحػػد كسػػبعكف لفظ ػان ،كردت فػػي تسػػا كسػػتيفسكرة ،في أربعمائة كتسا كعشريف ية ،تكررت قمسمائة كثنث عشرة مرة.
 الرسؿ أمة كاحدة ،كاإلرساؿ امتداد تاريقي في البشرية ،كهك قاسـ مشترؾ بيف ا مـ. اإلرساؿ كسيمة لمتكاصؿ كالتقاطب ،كال يمكف االستغناء عنه. هن ػػاؾ عنق ػػة ب ػػيف المعن ػػى المعجم ػػي ل رس ػػاؿ كمكاص ػػفات الرس ػػكؿ ،كالتمه ػػؿ كالثب ػػاتكالمػػيف ،كتنكعػػت المقػػاطا الصػػكتية لفػػاظ اإلرسػػاؿ بمػػا يناسػػب الحػػدث ،ككردت بعػػض ألفاظػػه
فاصمة قرنية.
 أغمب اإلرساؿ أريد به داللة الحدث ال الزمف. تعػ ػػددت الكجػ ػػكك المغكيػ ػػة ل رسػ ػػاؿ بحسػ ػػب السػ ػػياؽ ال ػ ػكاردة فيػ ػػه ،مثػ ػػؿ :البعػ ػػث كاإلن ػ ػزاؿكاإلطنؽ كالتسميط كغيرها.
 تعددت كسائؿ اإلرساؿ ككانت مناسبة في كؿ مكضا ،كالجزاء مف جنس العمؿ. -أغمب اإلرساؿ قير كرحمة ،كما تحكؿ مف إرساؿ إليهـ إلػى إرسػاؿ عمػيهـ ٌإال بعػد يػات

كنذر ،كاعراض كتكذيب.
ي
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المحتكيات

الصفحة

المحتكل
مفتت،

أ ،ب

اإلهداء

ج

شكر كتقدير

د

المستقمص

ق

المحتكيات

ز

المقدمة

ُ
التمييد:
تالمستكل الصرفي

الفصؿ ا كؿ:ت المستكل الصكتي كالصرفي

تالمستكل ا لصكتي

المبحث ا كؿ:

المبحث الثاني:
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7

ثانيان :هدؼ اإلرساؿ في القرف الكريـ
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المقدمة
الحمػد

الػػذم أرسػػؿ رسػكله بالهػػدل كديػػف الحػؽ؛ ليظهػرك عمػػى الػديف كمػػه ،جاعػػؿ المنئكػػة

رسػنن أكلػػي أجنحػػة مثنػػى كثػػنث كربػػاع ،بنعمتػػه تػػتـ الصػػالحات ،كبتكفيقػػه تينػػاؿ المكرمػػات ،ا كؿ
كاآلقػػر كالظػػاهر كالبػػاطف كهػػك بكػػؿ شػػيء عمػػيـ ،كالصػػنة كالسػػنـ عمػػى رسػػكؿ ا محمػػدمػػف
أرسمه ا رحمة لمعالميف ،كقصه بقكله تعالى :ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ [ األحزاب. ] 31 /32 :
وبعد:
لػػـ يػػزؿ القػػرف الك ػريـ نبع ػان صػػافيان ،كثم ػ انر داني ػان ،كحػػبنن كثيق ػان ،كظ ػنن ظمػػينن؛ نػػه المعج ػزة

الربانية القالدة بقمكد الزماف ،فهك أصدؽ كتاب كأشرؼ رسالة ،كقد أردت البحث فػي ركضػة مػف

رياضه؛ نتقػي درة مػف دررك ،كلؤلػؤة مػف رحابػه ،محػاكالن د ارسػتها د ارسػة لغكيػة؛ ف القػرف الكػريـ
ييعػػد أهػػـ مصػػدر لمغػػة العربيػػة ،هػػذك المغػػة الحيػػة مػػف حيػػث تعػػدد ظكاهرهػػا المغكيػػة ،كتنػػكع أسػػاليبها
كطرائؽ التعبير فيها.
كتكمػػف ا هميػػة المغكيػػة لهػػذا البحػػث فػػي إبػ ارزك الداللػػة الصػػكتية كالصػرفية كالتركيبيػػة لمفػػظ

اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته؛ الرتبػػاط معػػاني هػػذك ا لفػػاظ بػأعظـ ا مػػكر فػػي حيػػاة النػػاس؛ الحتيػػاجهـ إلػػى
معانيها كمدلكالتها.

كانطنقػان مػػف قػػكؿ الرسػػكؿ"مػػف سػػمؾ طريقػان يمػػتمس فيػػه عممػان سػػهؿ ا لػػه بػػه طريقػان إلػػى

الجنة"ت 1؛ كانت بداية البحث ،كأم طريؽ أفضػؿ مػف العػيش مػا كتػاب ا كالتػدبر فػي ياتػه فمػا
أركعها مف لحظات! كمػا أجممهػا مػف ذكريػات! استرسػمت فػي ا مػر ،كتمعنػت فيػه ،فسػاقني القػدر

إلى طريؽ ػ ػ ػ كأحسبه شرفان لي ػ ػ ػ تتبعت مف قنلػه اإلرسػاؿ فػي القػرف الكػريـ ،كمػف قػنؿ البحػث

كجدت اإلرساؿ مف بيف أكثر ا لفاظ كركدان في القرف الكريـ ،فاإلرساؿ عمميػة غيػر منتهيػة ،تقػكـ
ً
ً
المرسػػؿ
عمػػى عنقػػة بػػيف طػرفيف ،ا عمػػى فيهمػػا هػػك المرسػػؿ ،كل رسػػاؿ أربعػػة أركػػاف :المرسػػؿ ،ك ى
إليػػه ،كالرسػػكؿ ،كالرسػػالة ،كلكػػؿ ركػػف مكاصػػفات كقصػػائص معينػػة؛ لتػػتـ عمميػػة اإلرسػػاؿ بنجػػاح،
كترتػب عمػى اإلرسػاؿ نتػائب مهمػة سػمبان أك إيجابػان ،كنتػائب اإلرسػاؿ فػي القػرف الكػريـ قالػدة بقمػكد

الزماف؛ عظة كعبرة؛ لعمهـ يت ٌذكركف.

ككجدت اإلرساؿ مف أكثر ا لفاظ تداكالن ،كيؼ ال كهك مػرتبط بالرسػكؿ كالرسػالة كالمرسػميف،

كهي مف أهـ المعاني ارتباطان باإلنساف ،كيؼ ال كفي معاني لفػظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته حيػاة القمػكب
(ٔ) مسند اإلمام أحمد بن حنبل،ٙٙ /ٔٗ :برقم  ،ٖٛٔٙمن حديث أبي ىريرة.
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بإرسػػاؿ الرسػػؿ كالرسػػالة ،كحيػػاة البشػػر كا رض بإرسػػاؿ المطػػر ،كحيػػاة السػػائمة باإلرسػػاؿ لمرعػػي؛

ليترس ػػؿ الم ػػبف م ػػف الض ػػرع ،كالحي ػػاة كمه ػػا م ػػا ه ػػي ٌإال رس ػػالة ا ع ػػز كج ػػؿ لمبش ػػر؛ لينهمػ ػكا منه ػػا
كيتزكدكا لآلقرة ،كالعرؼ عند النػاس أف الرسػؿ ال تقتػؿ؛ تقػدي انر لػدكرها كإلتمػاـ عممهػا ،ففػي ت ارسػؿ

أف في اإلرساؿ حياة القمػب باإليمػاف ،كحيػاة
القكـ الصم ،كالقير ،كفيه أيضان الحرب كالقتؿ ،فكما ٌ
البشر بإرساؿ المطػر كتسػقير الريػاح ،كحيػاة السػائمة بإرسػالها لمرعػي ،ففػي اإلرسػاؿ كػذلؾ هػنؾ

ا مػػـ بإرسػػاؿ العػػذاب ،كهػػنؾ البشػػر بمنػػا إرسػػاؿ المطػػر ،كهػػنؾ الماشػػية بمنػػا اإلرسػػاؿ لمرعػػي،

كيمك ػػف الق ػػكؿ ػ ػ ػ ػ كل ػػك تجك انزػ ػ ػ ػ إ ٌف اإلرس ػػاؿ حي ػػاة كم ػػكت ،إط ػػنؽ كتكجي ػػه ،بع ػػث كتس ػػميط ،رحم ػػة
كعذاب.

كالمنحػػظ أف الصػػيا الفعميػػة ل رسػػاؿ شػػممت جميػػا ا زمنػػة ،كتنكعػػت صػػيغه االسػػمية بػػيف
اسػػـ الفاع ػػؿ كاس ػػـ المفع ػػكؿ ،كش ػػمؿ اإلرس ػػاؿ أكث ػػر م ػػف مك ػػاف ،فك ػػاف اإلرس ػػاؿ ف ػػي الس ػػماء كف ػػي

ا رض كفػػي البيػػكت ،كفػػي السػػمطاف كالحكػػـ كالمكاتبػػة كالمعاممػػة ،كتعػػددت أدكات اإلرسػػاؿ فمنهػػا
الرسؿ كا نبياء ،كالمنئكة كالركح ،كالشياطيف كال يشكاظ ،كالمطر كالرياح ،كالطكفػاف كالجػراد كالقمػؿ
المسكمة ،فكاف اإلرساؿ حقيقة كمجا انز .
كالضفادع كالسيؿ كالحجارة
ٌ
كالرسػكؿ رمػز لمقيػر كاإليمػاف ،كبشػير هدايػة كأمػؿ كانقػاذ ،فباإليمػاف بالرسػكؿ تحيػا القمػػكب،

كعنػػدما ييرسػػؿ الضػػرع لبن ػان تحيػػا النفػػكس ،كبت ارسػػؿ القػػكـ تشػػتد الصػػنت كتقػػكل المػػكدة كالعهػػكد،
كبالت ارسػػؿ السػػيء يحػػدث القػػنؼ كيكثػػر القتػػؿ ،كالرسػػؿ أنػكاع فقػػد تيرسػػؿ العاقػػؿ ،كترسػػؿ الكبيػػر،

كترسؿ الصغير ،ك .....كترسؿ الدابة ،كترسؿ السهـ ،كترسؿ الد ىلك ،ففي اإلرساؿ شمكؿ كاتساع،
أف يس ػػتغني البش ػػر الي ػػكـ ع ػػف ه ػػذا
كم ػػف المص ػػطمحات الحديث ػػة :اإلرس ػػاؿ اإلذاع ػػي ،كه ػػؿ يمك ػػف ٍ

اإلرساؿ!.

أف يجعؿ مف هػذك
إف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته مدرسة ،كالقرف الكريـ هك كحدك الذم استطاع ٍ
ا لفػػاظ مدرسػة متكاممػػة" ،فألفػػاظ القػػرف هػػي لػػب كػػنـ العػػرب كزبدتػػه ،ككاسػػطته ككرائمػػه ،كعميهػػا

اعتمػػاد الفقهػػاء كالحكمػػاء فػػي أحكػػامهـ كحكمهػػـ ،كاليهػػا مفػػزع ح ػ ٌذاؽ الشػػعراء كالبمغػػاء فػػي شػػعرهـ
كنظمهـ"تُ .

أسباب اختيار البحث:
ُػ ػ ػ ً
الجدة في البحث ،حيث إنه لـ ييدرس مف قبؿ كلـ يتناكله أحد بدراسة مستقمة قديمان كحديثان.

(ٔ) المفردات في غريب القرآن.٘٘ :
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ِ ػ ػ ػ كث ػرة كركد لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػرف الك ػريـ مقارنػػة بغيرهػػا ،كهػػذك الكث ػرة تػػدفا لمعرفػػة
بعض الجكانب المغكية فيها.

ّػ ػ إثراء المكتبة المغكية ببحث جديد في إعجاز لغة القرف الكريـ.
الصعوبات التي واجيت الباحث:

ُػ ػ ػ قمة المراجا

ِػ ػ ػ ندرة المكتبات

ّػ ػ ػ مشكمة انقطاع الكهرباء

ْػ ػ ػ ما تمر به البند مف اضطراب كعدـ استقرار.
أىداف البحث:

أف يذكر لفظ اإلرساؿ كمشتقاته ككجكهه في القرف الكريـ.
ٍُ -
أف يبيف الكجكك المغكية ل رساؿ في القرف الكريـ .
ٍِ -
أف
ٍّ -
أف
ٍْ -

عرؼ بأدكات اإلرساؿ ككسائمه في القرف الكريـ.
يي ٌ
يبيف كجهان مف أكجه اإلعجاز البياني في لغة القػرف الكػريـ ،باإلشػارة إلػى بعػض الجكانػب

المغكية كالداللية المتعددة ،مف قنؿ البحث في اإلرساؿ "مشتقاته ككجكهه" ،كمحاكلػة ترتيبهػا
في بحث كاحد.

الدراسات السابقة:

أم ػػا رس ػػالة
بحس ػػب اط ػػنع الباح ػػث ل ػػـ أج ػػد أح ػػدان تن ػػاكؿ اإلرس ػػاؿ بد ارس ػػة لغكي ػػة مس ػػتقمة ،ك ٌ
الطالبة /يسرل عبد الفتاح أبك جاسر ،الجامعة اإلسنمية ،كمية أصكؿ الديف ،قسـ التفسير كعمكـ

القػػرف ،غ ػزة ،فمسػػطيف ،لمعػػاـَُّْ :هػ ػ ََِٗ/ـ ،كهػػي جػػزء مػػف متطمبػػات درجػػة الماجسػػتير،
حممت الدراسة عنكاف :اإلرساؿ في ضكء القرف الكريـ دراسة مكضكعية.
فعند النظر فيها تناكلت الطالبة اإلرساؿ مف ناحية مكضكعية؛ فهػي د ارسػة تفسػيرية كليسػت

لغكي ػة ،كلػػـ ت ػذكر الجانػػب المغػػكم نهائي ػان ،كالد ارسػػة تقػػدـ جانػػب تفسػػير القػػرف الكػػريـ ،كلػػـ ت ػذكر
مبحثان كاحدان مما سيبحثه الباحث .كبالنسبة لمكتب كالبحكث فمـ أجد فيهػا ٌإال إشػارات نػادرة كلفتػات
متناثرة.

منيج البحث:
سمؾ الباحث منهجان كصفيان تحميميان ،متتبعان اآليات المتعمقة باإلرساؿ ،بذكر اآلية كالرقـ كالسكرة
بجكارها؛ػ ػ ػ لعدـ إثقاؿ الهامش ػ ػػ ،ما اإلشارة إلى مكضا االستشهاد في اآلية ،كبياف ما يتعمؽ

باإلرساؿ فيها ،كدراسته دراسة لغكيةػ ػ ػ صكتية كصرفية كتركيبيةػ ػ ػ ،مدعمان ذلؾ بما يؤيدك مف المغة
العربية كالحديث الشريؼ ،ما نسبة كؿ ما يرد إلى مصدرك ،تاركان التعريؼ بالمصدر كالمؤلِّؼ

كتاريخ الكفاة؛ اقتصا انر كلككنه يمعرفان في قائمة المصادر كالمراجا ،بادئان با سبؽ في تاريخ
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نص البحث أسماء مف أقذت عنهـ؛ لكثرتهـ كلعدـ التطكيؿ ككف اإلشارة
الكفاة ،كلـ أذكر في ِّ
في الهامش إلى اسـ المرجا تغني عف ذلؾ ،كما تشابه مف المصادر ميزته باسـ المؤلِّؼ ،كما
كاف مف إضافة الباحث في النص المنقكؿ جعمته بيف معقكفيف ،كما أقذك المؤلؼ عف غيرك
إف لـ أجدك ،معتمدان في البحث قراءة
بحثت عنه قدر اإلمكاف ،كاكتفيت بتكثيؽ المؤلِّؼ ٍ

حفصت 1عف عاصـت 1؛ منعان لمتكرار كالتطكيؿ.

ىـاا وتتكـون ىيكمـة البحـث مـن مقدمـة وتمييـد وثثثـة فصـول ونتـاجج عامـة عمـ النحــو

اآلتي:

ـــــــ التمييــد :كفيػػه مطمبػػاف ،ا كؿ :المعنػػى المعجمػػي ل رسػػاؿ .الثػػاني :هػػدؼ اإلرسػػاؿ فػػي
القرف الكريـ.
ــــ الفصل األول :تالمستكل الصكتي كالصرفي لمفظ اإلرساؿ كمشتقاته  ،كفيه مبحثاف:
المبحـــث األول :تالمس ػػتكل الص ػػكتي  ،كفي ػػه ثنث ػػة مطال ػػب :ا كؿ :ص ػػفات ح ػػركؼ لف ػػظ
اإلرس ػػاؿ كمش ػػتقاته .الث ػػاني :المقط ػػا الص ػػكتي لمف ػػظ اإلرس ػػاؿ كمش ػػتقاته .الثال ػػث :لف ػػظ اإلرس ػػاؿ
كمشتقاته في الفاصمة القرنية.

المبحـــث الثـــاني:تالمس ػػتكل الصػ ػرفي  ،كفي ػػه ثنث ػػة مطال ػػب ،ا كؿ :المش ػػتقات االس ػػمية.
الثاني :اإلفراد كالتثنية كالجما  .الثالث :التذكير كالتأنيث.
ـــ الفصل الثاني :تالمستكل التركيبي لمفظ اإلرساؿ كمشتقاته  ،كفيه مبحثاف:
المبحــــث األول:ت اإلرس ػػاؿ ف ػػي التركي ػػب  ،كفي ػػه س ػػبعة مطال ػػب ،ا كؿ :الجمم ػػة االس ػػمية.
الثاني :الجممة الفعمية .الثالث :عكارض جممة اإلرسػاؿ .ال اربػا :التقػديـ كالتػأقير .القػامس :الػذكر
كالحذؼ .السادس :اإلضافة .السابا :التعريؼ كالتنكير.

المبحث الثاني:تحػركؼ المعػاني المرتبطػة بمفػظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته  ،كفيػه مطمبػاف ،ا كؿ:
حركؼ الجر .الثاني :باقي حركؼ المعاني.
ـــ الفصل الثالث :تكجكك اإلرساؿ ككسائمه  ،كفيه مبحثاف:
المبحث األول :كجكك اإلرساؿ .المبحث الثاني :كسائؿ اإلرساؿ.

(ٔ) حفص بن سميمان أبو عمر األسدي ت(ٓٔٛه) الكوفي المقرىء اإلمام ،صاحب عاصم .ينظر :معرفة القراء الكبار.ٔٗٓ/ٔ :
(ٕ) اإلمام أبو بكر ،عاصم بن أبي النجود األسدي ت( ٕٔٚه) .ينظر :معرفة القراء الكبار.ٛٛ/ٔ :
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كمف أهـ نتائب البحث:
ػ ػ ػ لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػرف الكػريـ كاحػػد كسػػبعكف لفظػان ،تكػػررت قمسػػمائة كثػػنث
عشرة مرة ،في أربعمائة كتسا كعشريف ية ،كردت في تسا كستيف سكرة.
ػ ػ ػ الرسؿ أمة كاحدة ،كاإلرساؿ امتداد تاريقي في البشرية ،كهك قاسـ مشترؾ بيف ا مـ.
ػ ػ ػ هناؾ عنقة بيف المعنى المعجمي ل رساؿ كمكاصفات الرسػكؿ ،كالتمهػؿ كالثبػات ،كتنكعػت
المقػػاطا الصػػكتية لمفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته بمػػا يناسػػب الحػػدث ،ككردت بعػػض ألفاظػػه فاصػػمة
قرنية.
ػ ػ ػ أغمب اإلرساؿ أريد به داللة الحدث ال الزمف.
ػ ػ ػ اإلرساؿ كسيمة لمتكاصؿ كالتقاطب ،كال يمكف االستغناء عنه.
ػ ػ ػ ػ ػ تعػ ػػددت الكجػ ػػكك المغكيػ ػػة ل رسػ ػػاؿ بحسػ ػػب السػ ػػياؽ ال ػ ػكاردة فيػ ػػه ،مثػ ػػؿ :البعػ ػػث كاإلن ػ ػزاؿ
كاإلطنؽ كالتسميط كغيرها.
ػ ػ ػ تعددت كسائؿ اإلرساؿ ككانت مناسبة في كؿ مكضا ،كالجزاء مف جنس العمؿ.
ػ ػ ػ أغمب اإلرساؿ قير كرحمة ،كما تحكؿ مػف إرسػاؿ إلػيهـ إلػى إرسػاؿ عمػيهـ ٌإال بعػد يػات

كنذر ،كاعراض كتكذيب.
ي

ػإف أص ػػبت فم ػػف ا تع ػػالى ،كا ٍف
م ،ال أدع ػػي في ػػه الكم ػػاؿ ،ف ػ ٍ
كأقيػ ػ انر ه ػػذا البح ػػث جه ػػد بش ػػر ٌ
قصرت فحسبي أنه جهد المقؿ كبداية الطريؽ ،كالحمد رب العالميف.
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التمـييـد
وفيو مطمبان:
المطمب األول :المعن المعجمي لإلرسال
المطمب الثاني :ىدف اإلرسال في القرآن الكريم
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المطمب األول :المعن المعجمي لإلرسال
س َل"
األصل المغوي لـ"أرسل"َ " :ر َ

تِ

ىر ىس ىؿ :الر ٍسؿ :الذم فيه استرساؿ كليفتُ  ،كداللتػه االنبعػاث كاالمتػداد
أك ِّ
الحيػػز مػػا التميػػز ،فق ػكائـ البعيػػر ممتػػدة متمي ػزة ،كقطيػػا اإلبػػؿ كالغػػنـ يبػػدك متسػػيبان متمي ػ انزتّ ،
كالتسػيب مػف المقػر

الم ٍر ىس ػ يؿ مػػف الشػػعر ،كالر ٍس ػمىة :بػػالفت ،،الكسػػؿ ،يقػػاؿ رجػػؿ فيػػه
كالر ٍسػػؿ :السػػير السػػهؿ ،كالر ٍسػػؿ :ي
الرسا يؿ ىكػ ً
"كتاب" :قكائـ البعيرتْ .
ىر ٍسمىة ،أم :كسؿ .ك ِّ ى

تٓ
الر ٍسمىةي :الرفؽ كالتؤدة ،كمنه
الر ٍس يؿ ك ِّ
الر ٍسؿ :الهيئة كالسككف ،يقاؿ :تكمـ عمى رسمؾ  ،ك ِّ
ك ِّ
ت)ٙ
الر ٍسؿ :المبفتٕ  ،كيطمؽ عمى الرقاءتٖ  ،كجاءكا ًر ٍسمىة
الحديث" :عمى رسمكما إنها صفية"  ،ك ِّ
تٗ
الر ٍسؿ :طرؼ العضد مف الفرس ،كال ار ًسنف :الكتفاف أك عرقاف
ًر ٍسمىة ،أم :جماعة جماعة  .ك ِّ
الر ٍس يؿ مف القكؿ :الميِّف القفيضتَُ  .قاؿ ا عشى الكبيرتٔٔ :
في الكفيف ،ك ِّ

اؿ لًٍم ىممً ٍؾ ىسِّرٍح ًم ٍنهي يـ ًم ىائةن
فىقى ى

ًر ٍسنن ًم ٍف القى ً
كما ىرفى ىعا
كؿ ىم ٍقفي ى
كضان ى

كالت ىرسؿ في ا مر كالمنطؽ :كالتمهؿ كالتكقر كالتثبت كالتريثتُِ  ،كترسؿ المبف مف الضرع،
تُّ
ك ً
أف يرفا صكته
الترسٍيؿ :التحقيؽ بن عجمة  ،كتىىرسؿ في قراءته :إتأد فيها ،كتفهـ مف غير ٍ
ٍ
(ٔ) ينظر :العين(ٔٔٚ / ٕ :رسل) ،مختار الصحاح(ٖٜٙ/ٗ :رسل).
(ٕ) ينظر :مقاييس المغة(ٖٜٕ / ٕ :رسل).
(ٖ) ينظر :المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.ٜٜٚ :
(ٗ) ينظر :تاج العروس( ٚٔ/ ٕٜ :رسل).
(٘) ينظر :العين(ٔٔٚ / ٕ :رسل) ،مختار الصحاح(ٖٜٙ/ٗ :رسل).
( )ٙصحيح البخاري ٕٛ /ٗ:برقم ٖٔٓٔ ،صحيح مسمم ٛ/ٚ:برقمٖٓ ،٘ٚمن حديث عمي بن الحسين عن صفية بنت حيي.
( )ٚينظر :العين(ٔٔٚ / ٕ :رسل) ،مختار الصحاح(ٖٜٙ/ٗ :رسل).
( )ٛينظر :مقاييس المغة(ٖٜٕ / ٕ :رسل).
( )ٜينظر :لسان العرب(ٕٔٛ /ٔٔ :رسل).
(ٓٔ) ينظر :تاج العروس( ٚٔ/ ٕٜ :رسل).
(ٔٔ) األعش الكبير ،أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل ،ويمقب بالصناجة ،ولد بقرية باليمامة يقال ليا منفوحة ،وفييا داره وبيا قبره .وفد إل
ومدحو بقصيدتو التي أوليا:
ألم تغتمض عيناك ليمة أرمدا  ...وبت كما بات السميم مسيدا
ينظر :ديوان األعش  ،ٔٔٓ:وينظر ترجمتو :الشعر والشعراء ،ٕ٘ٓ/ٔ:معجم الشعراءٔ.ٗٓٔ/ :
(ٕٔ) ينظر :العين(ٔٔٚ / ٕ :رسل) ،مختار الصحاح(ٖٜٙ/ٗ :رسل).
(ٖٔ) ينظر :لسان العرب(ٕٔٛ /ٔٔ :رسل).
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مكة يريد النبي

تُ
اسمنا با ٍل ىحاظت : 1الكنـ بإشارة العيف.
شديدان  ،كتر ى

كالر ىسؿ :القطيا مف كؿ شيءتّ  ،كقطيا اإلبؿ قدر عشريف يرسؿ بعد قطيا ،ككثير الر ىسؿ،
الر ىسؿ ،أم :شديد التفرؽ في طمب المرعىتْ  ،كالر ىسؿ :ما أرسؿ مػف الغػنـ إلػى الرعػيتٓ  ،كجػاءكا

تٔ
كجػػاءكا ٍأر ىسػػاالن :أم جماعػػات  ،كفػػي الحػػديث" :أف النػػاس دقم ػكا عمػػى النبػػيبعػػد مكتػػه أرسػػاالن
يصمكف عميه"ت. ٚ

كالر ىسؿ :الكاسا ،كالسهؿ ،كالشيء الطفيؼتٖ .
ك ٍأر ىسؿ الشيء :أطمقه كأهممهتٗ  ،ك ٍأر ىسمكا :كثر ىر ٍسميهـ ،أم :صار لهـ المبف مف
تَُ
أسترًسؿ إلى فنف :أنبسط إليه كاستأنس
مكاشيهـ  .ك ٍأر ىسمه عف يدك :قذله ،،كهك مجاز ،كأنا ٍ

كاطمأف كأثؽ به فيما يحدثه تُُ .
تُِ
الفحؿ مف اإلبؿ ،كالرًسٍيؿ :الماء
كرًسيؿ الرجؿ :الذم يقؼ معه في نضاؿ أك غيرك  ،كالرًسٍيؿٍ :
ى
تُّ
العذب .
كحديث مرس ٍؿ :إذا كاف غير متصؿ اإلسناد ،كجمعه مر ً
اسٍيؿ.
يٍ ى
ى
كالمر ً
اسػ ٍػؿ :التػػي فارقهػػا زكجهػػا بػػأم كجػػه كػػاف ،مػػات أك طمقهػػا ،كقيػػؿ :التػػي قػػد أسػػنت كفيهػػا
يى
ُْ
ت
بقيػة شػباب ،كيقػػاؿ جاريػة رسػؿ :إذا كانػػت صػغيرة ال تقتمػػر  ،كامػرأة مر ً
اسػؿ :كثيػرة الشػعر فػػي
يي
يى

(ٔ) ينظر :تاج العروس( ٚٔ/ ٕٜ :رسل).
(ٕ) ينظر :أساس البثغة ،ٖٖ٘/ٔ:والمحظ لحاظ العين ،يقال :ىو بعين العناية ممحوظ ،ينظر :تاج العروس.ٕٚٓ/ٕٓ :
(ٖ) ينظر :العين(ٔٔٚ / ٕ :رسل) ،مختار الصحاح(ٖٜٙ/ٗ :رسل).
(ٗ) ينظر :لسان العرب(ٕٔٛ /ٔٔ :رسل).
(٘) ينظر :مقاييس المغة(ٖٜٕ / ٕ :رسل).
( )ٙينظر :األلفاظ الكتابية لميمداني.ٖٖ :
( )ٚسنن ابن ماجة ،ٕ٘ٓ /ٔ :من حديث ابن عباس.
( )ٛينظر :تاج العروس( ٚٔ/ ٕٜ :رسل) ،المعجم الوسيط(ٖٗٗ :رسل)،
( )ٜينظر :لسان العرب(ٕٔٛ /ٔٔ :رسل).
(ٓٔ) ينظر :تاج العروس( ٚٔ/ ٕٜ :رسل).
(ٔٔ) ينظر :أساس البثغة ،ٖٖ٘ :تاج العروس( ٚٔ/ ٕٜ :رسل).
(ٕٔ) ينظر :مقاييس المغة(ٖٜٕ / ٕ :رسل).
(ٖٔ) ينظر :تاج العروس( ٚٔ/ ٕٜ :رسل).
(ٗٔ) ينظر :لسان العرب(ٕٔٛ /ٔٔ :رسل).
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سػاقيها ،ك ً
الم ٍر ىسػػا يؿ :سػػهـ صػػغيرتُ  ،كناقػػة ًم ٍر ىسػػاؿ :سػػهمة السػػير .كقيػػؿ فػػي الجمػػا :ىرًسػ ٍػنت ،أم:
قنئص ىرًسنتت ، 1كقيؿ :الجماً :ر ىساؿت. 3
كمنه قكؿ كعب بف زهيرتٗ :
ات المر ً
ٌإال ً
اؽ ى ً
اسٍي يؿ
العتى ي
النج ٍي ىب ي ى ى

اد بًأ ٍىر و
ض ال ييىبمِّ يغهىا
ت يس ىع ي
أ ٍىم ىس ٍ

اسؿ في الغناء كالعمؿ :المتىاليتٔ  ،كمر ً
كقاؿ ابف ا عرابيت٘  :العرب تسمى المر ً
اسؿ
يى
ي
ي

الصحيفة :مف يمدها با قبارتٕ .

الم ٍر ىسمىةي :قندة طكيمة تقا عمى الصدر ممتدة متميزةتٖ .
"كي
الم ٍرًسؿ بأداء الرسالة بالتسميـ كالقبضتٗ  ،كهك :الرائد
أمرك ي
كالرسكؿ في المغة :هك الذم ى
لطمب شيء ماتَُ  ،ينطمؽ مف طرؼ مف أرسمه برسالة متميزةتُُ  ،كيسمى :المكفد كالمبعكث
كالنذير كالبشيرتُِ .

الر ىسالة :المجمة المشتممة عمى بعض المسائؿ مف نكع كاحد ،كمنها :الكتاب ،كالقطاب،
ك ِّ
المصنؼ ،كالشرحتُّ  ،كالرسالة :ما يي ٍر ىسؿ ،أك بحث جامعي لنيؿ الشهادة الجامعيةتُْ ،
كي

(ٔ) ينظر :القاموس المحيط(ٖٕٚ / ٖ :رسل) .
(ٕ) ينظر :األلفاظ البن السكيت.ٕٔٓ :
(ٖ) ينظر :معجم األلفاظ المشتركة.ٔٗ :
(ٗ) كعب بن زىير بن أبي سـمم

ت(ٖٙىــ) .كـان كعـب شـاعراً فحـثً مجيـداً ،وكـان النبـي

قـد أىـدر دمـو ألبيـات قاليـا ،ثـم أقبـل إلـ

النبـي

مسـمماً فننشـده فـي

المسجد قصيدتو التي منيا البيت الماكور ،ومطمعيا :بانت سعاد فقمبي اليوم متبول.......متيم إثرىا لم يفد مكبول.
والعتــاق :النــوق الكريمــة ،والمراســيل :الخفــاف ،ينظــر :دي ـوان كعــب بــن زىيــر ،ٔٔٔ:وينظــر ترجمتــو :الشــعر والشــعراء ،ٖٔ٘ /ٔ :معجــم الشــعراء ،ٖٖٗ/ٔ:أســد
الغابة ،ٜٗٗ/ٗ:الوافي بالوفيات.ٕ٘ٚ/ٕٗ:
(٘) أبو عبد اهلل محمد بن زياد بن األعرابي ت (ٖٕٔ ىـ) ،راوية ،ناسب ،عثّمة بالمغة .من أىل الكوفة .قيل :إنو لم ُير أحد في عمم الشعر أغزر منو .مات
بسامراء ،ينظر :وفيات األعيان ،ٖٓٙ/ٗ:سير أعثم النبثء.ٙٛٚ/ٔٓ:
( )ٙينظر :تاج العروس( ٚٔ/ ٕٜ :رسل).
( )ٚينظر :المعجم الوسيط(ٖٗٗ :رسل)،
( )ٛينظر :تاج العروس( ٚٔ/ ٕٜ :رسل).
( )ٜينظر :التعريفات(ٜ٘ :رسل).
(ٓٔ) ينظر :معجم المفظ المشترك٘ٚ :
(ٔٔ) ينظر :المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.ٜٜٚ :
(ٕٔ) ينظر :المعجم المفصل في المترادفاتٕٙٔ:
(ٖٔ) ينظر:نفسوٕٙٔ:
(ٗٔ) ينظر :المعجم الوسيط(ٖٗٗ :رسل).
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اسمىه في الغناء ،أم :باراك في إرسالهتُ .
كر ى
الم ٍر ىسنت :الرياح .ى
كالر ىسٍيمىى :يد ىكٍي ىبة .ك ي
كقاؿ الكسائيتٕ  :سمعت فصيحان مف ا عراب يقكؿ :جاءتنا أ ٍىر يس يؿ السمطافتّ .
كاإلرسػػاؿ" :يقػػاؿ فػػي اإلنسػػاف كفػػي ا شػػياء المحبكبػػة كالمكركهػػة ،كقػػد يكػػكف ذلػػؾ بالتسػػقير

كإرسػػاؿ الػري ،كالمطػػر ،كقػػد يكػػكف بالتقميػػة كتػػرؾ المنػػا ،كاإلرسػػاؿ يقابػػؿ اإلمسػػاؾ"تْ " ،كا مػػنؾ

الم ٍر ىسػؿ
ٍ
المر ىسمىة :المطمقة التي تثبت بدكف أسبابها ،كاإلرساؿ قنؼ التقييد ،كمنه الكصػية بالمػاؿ ي
تٔ
تٓ
يعنػػى :المطمػػؽ غيػػر المقيػػد"  .كاإلرسػػاؿ :التسػػميط ،كاإلطػػنؽ ،كاإلهم ػاؿ ،كالتكجيػػه  ،كارسػػاؿ
المثؿ مما يحسف التمثيؿ بهتٕ .

تٗ
تٖ
الدابػػة
الب ٍغ ػ يؿ ،كهػػك اسػػـ ى
كاإلرسػػاؿ :البريػػد ،كأبردتػػه :أرسػػمته  ،كالبريػػد :اإلرسػػاؿ  ،كالبريػػد :ى
التػي تحمػؿ الرسػائؿ ،ثػػـ يسػمي الرسػكؿ الػذم يركبػػه بريػدان ،كيقػاؿ :أبػردت إليػػه بريػدان ،كهػك الرسػػكؿ
المستعجؿ ،كمنه استبردت عميه لساني :أرسمته عميه ً
كالم ٍب ىردتَُ .
ى

إلي بريدان فاجعمكك حسف الكجه حسف االسـ
كفي الحديث" :إذا ٍأب ىرٍدتيـ ٌ

"تُُ

.

كاإلرساؿ اإلذاعي :ما تبثه اإلذاعات كالقنكات الفضائية مف معمكمات كأقبار.
س َل )
جدول رقم(ٔ) يبين أىم المعاني المعجمية لـ ( َر َ
اللفظ

أىم المعاني الدال عليها

الر ْسل
َّ

االسترسال ،اللين ،السير السهل ،االنبعاث واالمتداد ،المرسل من الشعر ،الكسل

الر ْسل
ِّ
الر َسل
َّ

الهيئة والسكون ،اللبن ،الرخاء ،القول اللين الخفيض ،الرفق والتؤدة
جماعات اإلبل ،القطيع من كل شيء ،ما أرسل من الغنم إلى الرعي ،الشيء الواسع
والطفيف

(ٔ) ينظر :تاج العروس( ٚٔ/ ٕٜ :رسل).
(ٕ) أبو الحسن عمي بن حمزة بن عبد اهلل األسدي المعروف بالكساجي ت( ٜٔٛىـ) ،أحد القراء السبعة ،كان إماماً في النحو والمغة والقراءات .ينظر :وفيات
األعيان ،ٕٜ٘/ٖ:سير أعثم النبثء ،ٖٔٔ/ٜ:الوافي بالوفيات ،ٗٛ/ٕٔ:بغية الوعاة.ٕٔٙ/ٕ :
(ٖ) ينظر :تاج العروس( ٚٔ/ ٕٜ :رسل).
(ٗ) المفردات في غريب القرآن(ٖٖ٘ / ٔ:رسل).
ِب في ترتيب الم ْعر ِ
(٘) الم ْغر ِ
ِب(ٖٕٜ/ٔ :رسل) .
ُ
ُ
( )ٙينظر :القاموس المحيط(ٖٕٚ / ٖ :رسل) .
( )ٚينظر :المعجم المفصل في البثغة.ٕٜٔ :
( )ٛينظر :اإلفصاح في فقو المغة.ٕٔٙ :
( )ٜينظر :الزمخشري وكتابة الفاجق.ٖٕٔ:
(ٓٔ) ينظر :الزمخشري المغوي ،ٕٔٔ :عمم المغة لموافي.ٖٕٗ :
(ٔٔ) مسند البزار ،ٕٚٛ/ٔٓ :من حديث عبد اهلل بن بريدة .
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اللفظ
االستِ ْر َسال
ْ
ِ
التَ ْرس ْيل
الرسول
الر ِس ْيل
َ
مر ِ
اس ْيل
ََ

أىم المعاني الدال عليها
االستئناس ،الطمأنينة ،االنبساط
الترتيل ،التمهل ،التوقر ،التثبت
الم ْر َسل
حامل الرسالةُ ،

الموافق لك في النضال ،ال َف ْحل ،الماء العذب
سراع خفاف

ِمرسال ،مر ِ
اسل
ْ َ َُ

التي تراسل الخطاب ،التي أسنت وفيها بقية شباب ،المرأة كثيرة الشعر في ساقيها ،سهم

ُم ْر َس ْل
ُر ُس ٌل

حديث مرسل غير متصل السند

ُم ْر َسلَة
الر ِ
اسالن
َّ
الر َس ْيلى
ُّ
ُر َس ْي ْالتِو
اسل
تَ َر َ
ِر ْسلَة

صغير ،العمل المتالي ،المراسل :الواسع ،ومراسل الصحيفة من يمدىا باألخبار
جارية صغيرة ال تختمر
قالدة طويلة.
الكتفان أو عرقان في الكفين
ُد َويْ بَةٌ صغيرة

ألقى الكالم على رسيالتو  :تهاون بو
تراسل القوم أي :أرسل بعضهم إثر بعض
كسل ،جماعة

اإلرسال

البعث ،اإلطالق ،التسليط ،اإلىمال ،التوجيو

ْأر َساالً
ْأر ُسل
ِر َس ٌ
ال

جماعات

الم ْر َسالت
ُ
الرسالة

ْأر ُسل السلطان :رجالو

سهل السير ،قوائم البعير
الرياح
الكالم المكتوب ،الشهادة الجامعية
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المطمب الثاني :ىدف اإلرسال في القرآن الكريم
إف أغمب اإلرسػاؿ فػي القػرف الكػريـ مػرتبط ارتباطػان كثيقػان بالعبػادة ،التػي هػي غايػة قمػؽ ا
تعػػالى لمقمػػؽ ،ﭧ ﭨ :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷﭸ ﭼ [ الذذذاريا

 ،] ٦٧كلتكضػػي ،هػػذك

أف يكمػـ ا
العبادة كبيانها كاف اإلرساؿ ،فاإلرساؿ يناسب مظه انر مف مظػاهر ا لكهيػة؛ السػتحالة ٍ

تعالى بش انر ٌإال مف كراء حجاب أك يرسؿ رسكالن ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃﰄ ﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊ ﰋﰌ ﭼ [الشذذذور

 ،] ٦٥كالػػكحي مػػا هػػك ٌإال صػػكرة مػػف

صكر اإلرساؿ ،كاإلرساؿ هك كسيمة إيصاؿ مراد ا تعالى إلى القمؽ؛ إلقامة الحجػة عمػيهـ ،ﭧ
ﭨﭽﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﭼ [النساء  ،]٥٧٦كلتحقيؽ
هػػذك العبػػادة كمػػا أراد ا سػػبحانه كتعػػالى فػػن بػػد مػػف بيانهػػا كتفصػػيمها ،فكػػاف اإلرسػػاؿ هػػك السػػبيؿ
أف يك ػػكف الع ػػذاب ٌإال بع ػػد
كالح ػػؿ لمتكض ػػي ،كالبي ػػاف كالتفص ػػيؿ ،فه ػػك البي ػػاف كالحج ػػة ،كال يمك ػػف ٍ

اإلرساؿ ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [اإلسراء . ]٥٦

لقد أثبت القرف الكريـ اإلرساؿ إثباتان ال شؾ فيه ،كأكدك كثيػ انر؛ إلقامػة الحجػة ،كأقسػـ بػبعض
ألفاظه ،كما فػي قكلػه تعػالى:ﭽﮑ ﮒ ﭼ[ المرسػنت .]ُ :كأقسػـ عميػه فػي بعػض المكاضػا،
كما في قكله تعالى :ﭽ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ [النحؿ ،]ّٔ :كأثبت أيضان أنه ما عمػى
الرس ػ ػػؿ ٌإال ال ػ ػػبنغ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭼ [ النح ػ ػػؿ ،]ّٓ :كفي ػ ػػه إش ػ ػػارة إل ػ ػػى
التحػػذير مػػف المقالفػػة كالتكػػذيب؛ كلهػػذا كػػاف العػػدؿ اإللهػػي المطمػػؽ بػػار انز فػػي قكلػػه تعػػالى:ﭽ ﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [
اإلسػراء ،]ُٓ :كا تعػػالى لػػـ يرسػػؿ الرسػػؿ ٌإال مبشػريف كمنػػذريف ،ﭧ ﭨ ﭽﭵ ﭶﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻ ﭼ [الكهؼ ،]ٓٔ :كفي اآلية قصر كتحديد كتحذير.
كذكػػر ا عػػز كجػػؿ اإلرسػػاؿ إلػػى ا مػػـ الماضػػية؛ لمعظػػة كالعبػرة ،كتسػػمية لرسػػكله ،كبػػيف
بالتفصػػيؿ مػػا كػػاف فػػي إرسػػاؿ الماضػػي مػػف إيمػػاف كتكػػذيب ،فاإلرسػػاؿ فػػي القػػرف الك ػريـ متصػػؿ
متت ػػابا ،ﭧﭨ ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭼ [
المؤمنػػكف] ْْ :؛ ف الرسػػؿ أمػػة كاحػػدة يكمػػؿ بعضػػهـ بعضػان ،كتتػػابا اإلرسػػاؿ عنػكاف رحمػػة ا

تعالى بالقمؽ كداللة حبه لهـ ،فأكثر لهـ مف الرسؿ ،كلػـ يكتػؼ برسػكؿ كاحػد ،بػؿ أرسػؿ إلػى كػؿ

أمػػة رس ػكالن مػػف نفسػػها تعػػرؼ صػػدقه كأمانتػػه ،فػػذلؾ أدعػػى ل يمػػاف بػػه مػػنهـ كػػكنهـ يعرفكنػػه حػػؽ

المعرفة.

11

كأثبػػت القػػرف الك ػريـ أف مػػا جػػاء بػػه الرسػػؿ هػػك مػػف عنػػد ا تعػػالى ،كأنهػػا رسػػاالت ا عػػز
كج ػػؿ ،ﭧﭨ ﭽ ﯘﯙﯚ ﯛﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﭼ[ ا حػػزاب ،]ّٗ :كفي ػػه
تبرئة لمرسؿ مف كؿ افتراء ينسب إليهـ ،كمف أم شػبهة بأنػه قػكؿ بشػر ،ﭧﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭼ [ النحؿ:
َُّ] ،ﭽ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ ﭼ [ ا حقاؼَ]ٖ :
كاإلرسػػاؿ فػػي القػػرف الكػ ػريـ صػػادر عػػف س ػػمطة كقػػدرة ،كفيػػه دالل ػػة حػػب ا تعػػالى لمقم ػػؽ

باإلرساؿ إليهـ؛ لهدايتهـ إلى الصرط المستقيـ ،كمػا تحػكؿ مػف إرسػاؿ إلػيهـ إلػى إرسػاؿ عمػيهـ ٌإال

بعد رسؿ كنذر ك يات كبراهيف ،كاعراض منهـ كتكذيب.

لقػػد كػػاف اإلرسػػاؿ فػػي القػػرف الك ػريـ إرشػػادان كعنج ػان لمقمػػؽ ،فقػػد كضػػا اإلرسػػاؿ حػػدان لشػػقاء

البشر كتقبطهـ فأرشدهـ إلى العبكدية الصحيحة كالصراط المستقيـ ،ككػاف اإلرسػاؿ إنقػاذان كنصػرة
لقضية ،كتدقنن سريعان لحسـ مكقؼ؛ تأييدان ،كمػا فػي قكلػه تعػالى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭼ [ ا حزاب ،]ٗ :ﭽﭩﭪﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭼ[ سبأ ،]ُٔ :ككػاف اإلرسػاؿ
إنقػػاذان عنػػدما ضػػعؼ سػػمطاف البشػػر عػػف حمايػػة الكعبػػة ،ﭧﭨ ﭽﮛﮜ ﮝﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦ ﮧ ﭼ [ الفيؿّ:ػ ػ ػ ٓ] ،كقد سماك بعض المؤلفيف
" التػػدقؿ السػػافر"تُ  ،كال يؤيػػد الباحػػث هػػذك التسػػمية؛ ف هػػذا المصػػطم ،تكسػػا مدلكلػػه حاض ػ انر،
ككػػذلؾ كضػػا اإلرسػػاؿ حػػدان لطغيػػاف بنػػي اس ػرائيؿ ،كارسػػاؿ ال ػري ،العقػػيـ كانػػت نهايػػة تكػػذيب قػػكـ
عػػاد ،كارسػػاؿ سػػيؿ العػػرـ كػػاف نهايػػة قػػكـ سػػبأ ،ككضػػا اإلرسػػاؿ حػػدان لطغيػػاف قػػكـ لػػكط كقػػكـ ثمػػكد
كصاحب الجنة كأصحاب الفيؿ كغيرهـ ممف كذب الرسػؿ ،ﭧﭨ ﭽﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﭼ [ ص ،]ُْ :ب ػػؿ ك ػػاف ف ػػي اإلرس ػػاؿ ص ػػكرة م ػػف ص ػػكر التهدي ػػد الرب ػػاني ف ػػي ح ػػاؿ ع ػػدـ
اإليماف،ﭧﭨﭽﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳﭴ ﭼ [
اإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراء ،]٧٦ :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊ ﮋ ﮌﭼ [ الممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ،]ُٕ :
فاإلرسػاؿ سػػنح ربػاني فػػي انتظػػار كػؿ مػػف يكفػر كيعػػرض ،كالتهديػػد باإلرسػاؿ قػػائـ لػـ ينتػػه ،حتػػى
(ٔ) في ظثل القرآن ، ٖٜٛٓ / ٙ :ويشير الباحث إل أن المؤلف أراد بالسافرة :الجمية المؤدية إل نتيجة حاسمة يقال :سفرت المرأة نقابيا :جمتو ،ينظر :مقـاييس
مقاييس المغة(ٕٛ / ٖ :سفر) ،لسان العرب(ٖٙٛ /ٗ :سفر) ،تاج العروس( ٗٚٚ / ٕٓ :سفر)ٓ
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يتحقؽ النصر كالغمبػة ،ﭧﭨ ﭽ ﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭼ[
غافر ،]ُٓ:ﭽ ﰓ ﰔﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛﰜ ﭼ [ المجادلة. ]١٥:
ً
رسؿ إليه كالرسكؿ كالرسالة،
الم ى
المرسؿ ك ي
كفي القرف الكريـ اتضحت أركاف اإلرساؿ ا ربعة ،ي
ب ػ ػػن غم ػ ػػكض ،ف ػ ػػتـ ال ػ ػػبنغ كاكتم ػ ػػؿ ال ػ ػػديف ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭻﭼ ﭽ ﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ ﭼ [ المائدة.]َّ :
كاذا كانػت تمػؾ صػكرة مػكجزة ل رسػاؿ فمػه صػكرة أقػرل ،مػف إرسػاؿ المنئكػة حفظػان كنصػرة

كتأييػػدان ،كارسػػاؿ الريػػاح كتبشػػيرها ،كارسػػاؿ السػػماء بػػالمطر ،فباإلرسػػاؿ تيحػػرس أقطػػار السػػماكات
كا رض ،كبػػه يكػػكف االصػػطفاء كالتفضػػيؿ ،كبػػه تػػـ تثبيػت مػريـ ػ ػ ػ عميهػػا السنم ػ ػ ػ ،كبسػػببه منػػت
ممكة سبأ ،كأسممت ما سميماف

رب العالميف ،كبإرساؿ يكسؼ ما إقكته كانت رحمة البنء

كحم ػػؿ إلػػى مي ػػداف ال ػػبنء
كالتمحػػيص كالنب ػػكة ،كبإرسػػاؿ كارد الس ػػيارة قػػرج يكس ػػؼ م ػػف البئػػر ي
كالنصػ ػػر ،كبإرسػ ػػاله إلػ ػػى السػ ػػجف اشػ ػػتد بأسػ ػػه كتػ ػػـ تعميمػ ػػه ،كبإرسػ ػػاؿ سػ ػػاقي الممػ ػػؾ كػ ػػاف إنقػ ػػاذ

يكسػػؼكاشػػهارك ،كبإرسػػاؿ أقيػه إليػػه تػػـ المقػػاء ،كازداد إقكتػػه كيػػؿ بعيػػر ،فكانػػت اآليػػات بجعػػؿ

يكسؼ مف المرسميف ،كهذا نمكذج فقط ،كا ٌال فإف في الباقي المزيد.

اإلرسػػاؿ يػػة ربانيػػة ،كهػػك رحمػػة يكميػػة ،بػػه تبػػدأ الحيػػاة بإرسػػاؿ ا نفػػس ا قػػرل التػػي لػػـ تمػػت فػػي
منامها،ﭧﭨﭽﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻﭼ ﭼ [ الزمػػر ،]ِْ :كبػػه تيحفػػظ فػػي الػػدنيا بإرسػػاؿ الحفظػػة ،كبػػه تنتهػػي

الحياة بقبض الرسؿ لػرركاح ،ﭧﭨ ﭽ ﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭼ [ا نعػػاـ ،]ُٔ :كباإلرسػػاؿ يبػػدأ اليػػكـ اآلقػػر "بػػإنزاؿ مػػاء مػػف
السػػماء فينبتػػكف كمػػا ينبػػت البقػػؿ"

ت1

فيقػػكـ المبعكثػػكف قػػائميف :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﯴﯵ ﭼ [ يس ،]ِٓ :كمف مشاهد ذلؾ اليكـ جما ا تعػالى الرسػؿ،ﭽ ﭒ
ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ [ المائػ ػػدة ،]َُٗ :ﭽ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [ المرسػػنتُُ :ػ ػ ػ ػُّ] ،فػػن يػػدكر القمػػؽ ٌإال حػػكؿ الرسػػؿ

بحثان عف أم مقرج ،كيؤيدك قكؿ لبيدت: 1

(ٔ) ينظر :صحيح البخاري ٔٙ٘/ٙ :برقم ٖ٘ ،ٜٗصحيح مسمم ٕٔٓ/ٛ :برقم ٕٗ٘ ،ٚمن حديث أبي ىريرةٓ
(ٕ) لبيد بن ربيعة العامري ت(ٔٗه) كان من فحول الشعراء ،وفد عم الرسول فنسمم وحسن إسثمو ،ينظر ترجمتو :الشعر والشعراء ،ٕٙٙ/ٔ:أسد الغابةٗ
 ،ٕٔٗ/الوافي بالوفيات ،ٕٜٜ/ٕٗ:اإلصابة في تمييز الصحابة.٘ٓٓ/٘:
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كلىيس لىنا ٌإال إلى ى ً
اس ٌإال إلى الر ٍس ًؿت. 1
أيف ىي ًفر ى
يؾ ف ىريارىنا  ...ىك ى
الن ي
ى ى
فن يككف القمؽ ٌإال فريقيف ،ا كؿ :مؤمنكف ،في نعيـ مقيـ ،نػداؤهـ :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯺ ﯻ ﯼﯽﭼ[ ؿ عمػراف ،]ُْٗ :كالثػػاني :مجرمػػكف ،فػػي عػػذاب
أليـ ،يصػي ،المجػرـ فػيهـ :ﭽﮝﮞ ﮟﮠ ﮡ ﭼ [الفرقػاف ،]ِٕ :فػن تجػدهـ ٌإال نػادميف
متحس ػريف ،ﭽ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾﭿ ﭼ [ ا ح ػزاب ،]ٔٔ :كمػػف أل ػكاف العػػذاب فػػي النػػار
تذكيرهـ بالرسؿ ،عمى سبيؿ التقريا كالتبكيت،ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭜ ﭝ ﭞﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ [ غػػافر ،]َٓ :فالتػػذكير بالرسػػؿ كالرسػػالة زيػػادة فػػي
الندـ كالحسػرة ،بػؿ مػا كػاف اإلرسػاؿ فػي الػدنيا ٌإال لػئن يصػمكا إلػى هػذك الحسػرة ،ﭽ ﯰ ﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﭼ [طه.]ُّْ :
كقد أكد القرف الكريـ أف إرسػاؿ الرسػكؿ محمػد مػا هػك ٌإال رحمػة لمعػالميف ،ﭧﭨ ﭽ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﭼ [ا نبياء ،]َُٕ:كالقرف كمػه مػا هػك ٌإال رسػالة رب العػالميف ،ﭧﭨ
ﭽﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﭼ[المائدة.]ٕٔ :
أف يكػػكف القػػرف هػػك رسػػالة رب العػػالميف ﭽﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ
فػػأم معنػػى أكبػػر مػػف ٍ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ[ الجفِٔ:ػ ػ ػِٖ].

هػػذا هػػك اإلرسػػاؿ فػػي القػػرف الك ػريـ ،كمػػا هػػذا التكضػػيٌ ،إال قط ػرة مػػف بحػػر أك أقػػؿ؛ لتتجػػه

ا نظػار إلػػى هػػذا اإلرسػػاؿ الػػذم بػػه اتضػػ ،مػػا كػاف كمػػا سػػيككف ،فمػػـ يبػػيف هػػذك الحقيقػػة ٌإال القػػرف

الكػريـ باإلرسػػاؿ كالرسػػؿ كالرسػػالة ،كهػػي مػػف أعظػػـ ا مػػكر التػػي نحػػف بحاجػػة ماسػػة إليهػػا؛ لنكػكف
عمى بصيرة مف أمرنا ،ﭽ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﯱ ﯲﯳﭼ[يكسؼ.]ُِ :

(ٔ) ينظر :ديوان لبيدٓ ٜٛ :
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الفصل األول:
المستوى الصوتي والصرفي لمفظ اإلرسال ومشتقاتو
وفيو مبحثان:
المبحث األول :المستوى الصوتي
المبحث الثاني :المستوى الصرفي
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المبحث األول
المستوى الصوتي
وفيو ثثثة مطالب:
المطمب األ ول :صفات حروف لفظ اإلرسال ومشتقاتو
المطمب الثاني :المقطع الصوتي لمفظ اإلرسال ومشتقاتو
المطمب الثالث :لفظ اإلرسال ومشتقاتو في الفاصمة القرآنية
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الصوت
مدخل:
دراسة الصكت مف أهـ مباحث المغة العربية كعمكمها ،فقد بدأ أكائؿ العمماء بأقػذ المغػة عػف

طريػػؽ المشػػافهة كالسػػماع ،كقرج ػكا إلػػى الب ػكادم كالقػػرل؛ قػػذ هػػذك المغػػة مػػف أف ػكاك النػػاس ،كبػػدأ
البحػػث عػػف العنقػػة بػػيف جػػرس الكممػػة كالمعنػػى ،كلقػػد كػػاف لمقػػرف الك ػريـ كحفظتػػه الػػدكر ا بػػرز

كا هـ في لفػت االنتبػاك لهػذا الصػكت؛ لعػدـ المحػف فػي الكػنـ؛ ف تغييػر الصػكت ييغيػر المعنػى،
فكاف هذا االهتماـ جزءان مف المهاـ كالتكاليؼ اإلسنمية؛ لمحفاظ عمى القػرف الكػريـ مػف التحريػؼ
كالتغيير.

كالصػػكت عػػرض يقػػرج مػػا الػػنفىس مسػػتطينن متص ػنن حتػػى يعػػرض لػػه فػػي الحمػػؽ كالشػػفتيف
كالفػػـ مقػػاطا تثنيػػه عػػف امتػػدادك كاسػػتطالته ،فيسػػمى "المقطػػا" أينمػػا عػػرض لػػه" :حػػرؼ" ،كتقتمػػؼ

أجراس الحركؼ بحسب اقتنؼ مقاطعهاتُ  ،كالصكت مصدر صات الشيء ييصػكت صػكتان فهػك
صائت ،كالصكت معقكؿ؛ نه يدرؾ بحاسة السماتِ  ،كتنتجه أعضاء النطؽ اإلنساني إراديػان فػي
صػػكرة ذبػػذبات نتيجػػة أكضػػاع كحركػػات معينػػة لهػػذك ا عضػػاءتّ  ،كاالنطبػػاع السػػمعي أسػػاس أم

نظرية صكتيةتْ ؛ ف الصكت ظاهرة طبيعية يدرؾ أثرها قبؿ إدراؾ كنههاتٓ .

كإلدراؾ الصػ ػػكت تشػ ػػترؾ أعضػ ػػاء النطػ ػػؽ ،كأعضػ ػػاء السػ ػػما ،كالكسػ ػػط الناقػ ػػؿ لمصػ ػػكتتٔ ،

كيقتم ػػؼ الص ػػكت ع ػػف الح ػػرؼ ،فػ ػالحرؼ :ح ػػد الش ػػيء كحدت ػػه كناحيت ػػهتٕ " ،كقي ػػؿ :الح ػػرؼ هيئ ػػة
تمي ػ انز فػػي المسػػمكع"تٖ  ،كالحػػرؼ :الرمػػز
لمصػػكت تمي ػزك عػػف صػػكت قػػر مثمػػه فػػي الحػػدة كالثقػػؿٌ ،

الكتابي لمصكت الذم نسمعه كنحسهتٗ  ،كالحركؼ :كحدات مف نظاـ ،كهذك الكحدات أقساـ ذهنية

(ٔ) سر صناعة اإلعراب.ٙ /ٔ :
(ٕ) ينظر :سر الفصاحة.ٔ٘ :
(ٖ) ينظر :في عمم المغة ،لظميمات.ٕٔٚ :
(ٗ) ينظر :عمم المغة العام .٘ٙ:
(٘) ينظر :األصوات المغوية.٘ :
( )ٙينظر :عمم األصوات.ٜٔٔ:
( )ٚينظر :سر صناعة اإلعراب ،ٖٔ/ٔ :سر الفصاحة.ٕٖ :
( )ٛأسباب حدوث الحرف.ٙٓ:
)  )ٜينظر :في عمم المغة ،لظميماتٔ٘ٔ :
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ذهنيػػة كا ص ػكات أعمػػاؿ نطقيػػه ،كالفػػرؽ كاضػػ ،بػػيف العمػػؿ الحركػػي الػػذم لمصػػكت كبػػيف اإلدراؾ

الذهني الذم لمحرؼتُ .

ممػػا سػػبؽ يتبػػيف أهميػػة الصػػكت؛ ك هميػػة الداللػػة الصػػكتية سػػيقكـ الباحػػث بمحاكلػػة د ارسػػة

أرس ىؿ" مف بيف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته؛ باعتبار ا صؿ المغكم ل رساؿ "أ ٍر ىس ىؿ"،
الصكت في لفظ " ى
كأيضان جميا أحرؼ لفظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته ال تقػرج عػف الحػركؼ" :الهمػزة ،الػراء ،السػيف ،الػنـ،

النكف ،الكاؼ ،الهاء ،الياء ،التاء ،الميـ ،الكاك ،ا لؼ".

ف ػػ"الياء كال ػكاك كا لػػؼ" أحػػرؼ العمػػة" ،كالنػػكف كالكػػاؼ كالتػػاء كالمػػيـ كالهػػاء" ضػػمائر إسػػناد
أرسػؿ" هػػي أغمػػب حػػركؼ مشػػتقات اإلرسػػاؿ
كليسػػت أصػكالن فػػي لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته ،كأحػػرؼ " ى
ا قرل جميعها.

(ٔ) ينظر :المغة العربية معناىا ومبناىا.ٖٚ :
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المطمب األول :صفات حروف لفظ اإلرسال ومشتقاتو
ا صكات المغكية لمحركؼ العربية قسمافتُ :
ا كؿ  :صامتة أك ساكنة.
الثاني :صائتة أك متحركة.
القســم األول :الصػػامتة أك السػػاكنة ،كالػػذم يقػػص لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته مػػف صػػفات هػػذك
ا صػكات مػػا يمػػي :الجهػػر كالهمػػس ،االسػػتعنء كاالنقفػػاض ،الشػػدة كالرقػػاكة ،الذالقػػة كاإلصػػمات،
اإلطباؽ كاالنفتاح ،التكرير ،الصفير ،كتفصيمها كاآلتي:
أ -الجير واليمست: 1
أف يجػػرم مػػا الحػػرؼ ،كالحػػركؼ المجهػػكرة :الهم ػزة ،ا لػػؼ ،العػػيف،
الجهػػر :منػػا الػػنفىس ٍ
الغػػيف ،القػػاؼ ،الجػػيـ ،اليػػاء ،الضػػاد ،الػػنـ ،النػػكف ،ال ػراء ،الطػػاء ،الػػداؿ ،ال ػزام ،الظػػاء ،الػػذاؿ،
الباء ،الميـ ،الكاك ،كمجمكعها تسعة عشر حرفانتّ .

كالهمػ ػس :جري ػػاف ال ػػنفىس م ػػا الح ػػرؼ ،كالح ػػركؼ المهمكس ػػة :ه ػػي م ػػا تبق ػػى م ػػف ا صػ ػكات
المجهكرةتْ " .كهي :التاء ،الثاء ،الحاء ،القػاء ،السػيف ،الشػيف  ،الصػاد ،الفػاء ،الكػاؼ ،الهػاء"تٓ .
كيجمعها قكلؾ" :فحثه شقص سكت".

كعند تطبيؽ هذك الصفات عمى لفظ "أرسؿ" اتض ،أنػه احتػكل ثنثػة أحػرؼ مجهػكرة ،هػي:
"الهم ػزة ،ال ػراء ،الػػنـ" ،كاحتػػكل حرف ػان كاحػػدان مهمكس ػان هػػك "السػػيف" ،كالسػػيف صػػامت مهمػػكس لثػػكم

احتكػاكي يحػدث باعتمػاد طػرؼ المسػاف عمػى المثػػة ،مػا رفػا كسػط المسػاف نحػك الحنػؾ ا عمػػىتٔ ،

(ٔ) ينظر :في عمم المغة ،لظميمات ،ٖٕٔ :المغة العربية معناىا ومبناىا. ٚٛ :
المحـدثين فـي وصـف بعـض األصـوات ومنيـا الجيـر واليمـس ،فـالجير عنـد
أن ما في متن البحـث ىـو لمقـدماءن َّ
(ٕ) ينوه الباحث إل َّ
ألن ىنـاك خثفـاً بـين القـدماء و َ
المحدثين اىتزاز الوترين الصوتيين واليمس عدم اىتزازىما ،ويعدون "الطاء والقاف" من الميمـوس ،والقـدماء يعتبـرون "اليمـزة" مـن المجيـور وىـي عنـد المحـدثين ال
َ
مجيورة وال ميموسة ،ينظر :عمـم األصـوات ،ٔٚ٘ :عمـم المغـة ،لمسـعران ،ٔ٘ٚ :دراسـة الصـوت المغـوي ،ٖٗ٘ :وليـم بعـض العـار فـي الـك ،ينظـر :دراسـة الصـوت
المغــوي ،ٖٗ٘ :فقــو المغــة ،لمحمــد المبــارك ،ٕٙ :ومســار البحــث ال يســمح بالــدخول فــي تفاصــيل الخــثف ،ولمتفصــيل يــتم الرجــوع إل ـ المراجــع التاليــة :األص ـوات
المغوية ،ٕٔ:عمم األصوات ،ٖٔٙ:في عمم المغة ،لظميمات ،ٖٕٔ:دراسة الصوت المغوي ،ٖٗ٘ :عمم المغة ،لمسعران.ٖٔٙ :
(ٖ) ينظر :الكتاب.ٖٗٗ/ٗ:
(ٗ) ينظر :سر صناعة اإلعراب.ٙٓ/ٔ :
(٘) الكتاب.ٖٗٗ/ٗ:
( )ٙينظر :عمم المغة ،لمسعران.ٔٚ٘ :
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ػي بػػيف النعكمػػة
"كالسػػيف" أحػػد الحػػركؼ الصػػفيرية ،صػػكته المتماسػػؾ النقػػي يػػكحي بإحسػػاس لمسػ ِّ
كالمنسة"تُ .
كالرسػػالة تتطمػػب الجهػػر غالب ػان ،كأحيان ػان يكػػكف الهمػػس أنفػػا؛ بحسػػب الرسػػالة ،كهػػذا يناسػػب

صفات الجهر كالهمس في أحرؼ "أرسؿ".
ب -الشدة والرخاوةت: 1

أف يجػرم فيػه ،كالحػركؼ الشػديدة :الهمػزة ،القػاؼ،
الحرؼ الشديد" :هك الػذم يمنػا الصػكت ٍ
الكػػاؼ ،الجػػيـ ،الطػػاء ،التػػاء ،الػػداؿ ،البػػاء ،كيجمعهػػا قكلػػؾ" :أجػػد قػػط بكػػت" ،كالحػػركؼ الرقػػكة:
الهاء ،الحاء ،الغيف ،القاء ،الشيف ،الصاد ،الضاد ،الزام ،السيف ،الظاء ،الثاء ،الذاؿ ،الفاء"تّ .

كالحركؼ المتكسطة بيف الشدة كالرقاكةت" : 3ا لؼ ،العيف ،الياء ،النـ ،النكف ،الراء ،الميـ،
الميـ ،الكاك" ،يجمعها قكلؾ" :لـ يركعنا".
كقػد احتػكل لفػػظ "أرسػؿ" حرفػان مػػف أحػرؼ الشػدة هػػك "الهمػزة" ،كحرفػان مػػف أحػرؼ الرقػاكة هػػك

"السيف" ،كاثنيف مف ا حرؼ المتكسطة بيف الشدة كالرقاكة هي" :النـ ،كالراء".

ت"ت ، 2كأح ػػرؼ
فػ ػػ"السيف الن ػػت ع ػػف اس ػػتعنء الص ػػاد كرق ػػت ع ػػف جه ػػر الػ ػزام فعػ ػ يذبت كانس ػػم ٍ

التكسط هنػا تػكحي بكسػطية الرسػالة كاعتػدالها ،كحػرؼ الرقػاكة– السػيف  -ػ هنػا كهػك الكحيػد يػكحي
بتقديـ التنازالت الممكنة؛ لمصمحة الرسالة .كما فعؿ الرسكؿفي صم ،الحديبيةت. ٙ
ج  -ال َاالقة واإلصمات:
الذالقػػة" :يعتمػػد عميهػػا بػػذلؽ المسػػاف كهػػك صػػدرك كطرفػػه ،كأحػػرؼ الذالقػػة سػػتة :الػػنـ ،الػراء،

النكف ،الفاء ،الباء ،الميـ ،يجمعها قكلؾ" :فر مف لب" .كالحركؼ المصمتة :باقي الحركؼ ماعػدا

أحرؼ الذالقة"تٕ .

(ٔ) خصاجص الحروف العربية ومعانييا.ٜٔٓ:
(ٕ) والشديدة عند المحدثين تسم "انفجارية" والرخوة تسم "احتكاكية" ،ينظر :األصوات المغوية.ٕ٘ :
(ٖ) سر صناعة اإلعراب.ٙٔ/ٔ :
(ٗ) ويسمييا المحدثون "الماجعة" وأحرفيا "لن عمر" ،ينظر :األصوات المغوية.ٕٙ :
(٘) عمم األصوات" .ٕٔٚ
( )ٙينظر :سيرة ابن ىشام ،ٖٔٚ/ٕ :عيون األثر ،ٔٙٔ/ٕ :الرحيق المختوم ،ٖٖٔ :محمد رسول اهلل .ٕ٘ٚ / ٗ :
( )ٚسر صناعة اإلعراب.ٙٗ/ٔ :
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كقد اشتمؿ لفظ "أرسؿ" عمى حرفيف مف أحرؼ الذالقة" :النـ ،الػراء" ،كحػرفيف مػف ا حػرؼ

المصمتة" :ا لؼ ،السيف".

كالنـ صامت مجهكر ًسػِّني منحػرؼتُ  ،كا صػؿ فيػه الترقيػؽتِ  ،كصػكته يػكحي بمػزيب مػف

الميكنة كالمركنة كالتماسؾ كااللتصاؽتّ  ،كالقفة كالمركنة مف أهـ صفات الرسكؿ.
د -اإلطباق واالنفتاح:

اإلطب ػػاؽ :رف ػػا ظه ػػر المس ػػاف إل ػػى الحن ػػؾ ا عم ػػى مطبقػ ػان ل ػػه ،كح ػػركؼ اإلطب ػػاؽ" :الص ػػاد،

الضاد ،الظاء ،الطاء" .كالحركؼ المنفتحة :هي ما عدا أحرؼ اإلطباؽتْ .

كلػػـ يحتػػك لفػػظ "أرسػػؿ" عمػػى أم مػػف أحػػرؼ اإلطبػػاؽ؛ لمػػا فيهػػا مػػف الثقػػؿ فحركفػػه قفيفػػة،

كمفهػػكـ القفػػة ال يعنػػي كجػػكد مفػػردات ثقيمػػة ،بػػؿ هنػػاؾ شػػدة كلػػيفتٓ  ،كالقصػػد أف اإلرسػػاؿ يناسػػبه

عػػدـ الثقػػؿ ،كاشػػتمؿ عمػػى بعػػض أحػػرؼ االنفتػػاح" :الهمػزة ،الػراء ،السػػيف ،الػػنـ" ،كفػػي هػػذا إيحػػاء
بانفتاح الرسكؿ عمى المجتما كمه -،كا أعمـ .-
ه  -االستعثء واالنخفاض:
أف تتصػػعد فػػي الحنػػؾ ا عمػػى ،كاالنقفػػاض :عكػػس ذلػػؾ ،كأحػػرؼ االسػػتعنء:
االسػػتعنءٍ " :
الصػػاد ،الضػػاد ،الطػػاء ،الظػػاء ،القػػاء ،الغػػيف ،القػػاؼ ،يجمعهػػا قكلػػؾ" :قػػص ضػػغط قػػظ" ،كمػػا
عػػداها أحػػرؼ االنقفػػاض"تٔ  ،كلػػـ يحتػػك لفػػظ "أرسػػؿ" عمػػى أم مػػف أحػػرؼ االسػػتعنء ،فكػػؿ أحرفػػه

مػػف أحػػرؼ االنقفػػاض" :الهم ػزة ،ال ػراء ،السػػيف ،الػػنـ" ،فالرسػػؿ ال تسػػتعمي ،فمنهجهػػا التكاض ػػا،
كالسهكلة سمككها.
و -التكرير:
إف ممػػا ِّ
يميػػز المغػػة العربيػػة تعػػدد صػػفات حركفهػػا؛ بحسػػب المقػػارج ،كالتكػرار يناسػػب تكػرار

الرسؿ لمناس؛ إلقامة الحجة عميهـ.

(ٔ) ينظر :عمم المغة ،لمسعران.ٜٔٙ :
(ٕ) ينظر :في عمم المغة ،لظميمات.ٕٔٗ :
(ٖ) ينظر :خصاجص الحروف العربية ومعانييا.ٚٛ :
(ٗ) ينظر :سر صناعة اإلعراب.ٙٔ/ٔ :
(٘) ينظر :جماليات المفردة القرآنية.ٕٖٚ :
( )ٙسر صناعة اإلعراب.ٕٙ/ٔ :
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كالمكرر" :حرؼ شديد يجرم منه الصكت لتكريرك كانحرافه إلى الػنـ ،كلػك لػـ يكػرر لػـ يجػر

الصكت فيه كهك الراء"تُ  ،كيتعثر طرؼ المساف عند الكقؼ عميه؛ لما فيه مف التكريرتِ  ،كأهـ مػا

يميز الراء هي تكرر طرؽ المساف لمحنؾ عند النطؽ بهاتّ " ،كالتكرير صفة ذاتيػة الزمػة فػي الػراء
ٌ
تْ
مػػا التحػػذير مػػف المبالغػػة فػػي تحقيقهػػا"  ،كقػػد احتػػكل لفػػظ "أرسػػؿ" عمػػى حػػرؼ التكريػػر ،كهػػك:

"الراء" ،كهك صامت مجهكر لثكم مكػرر؛ نتيجػة ذبذبػة العمػكد الهػكائي لطػرؼ المسػافتٓ  ،كصػكت
حرؼ "الراء" هك أشبه ما يككف بالمفاصؿ مف الجسد ،لمساعدة أعضاءك عمى التحرؾ بمركنة فػي

المرةتٔ  ،كهذا يناسب تكرير الرسػالة حتػى تيفهػـ كقػد
المرة بعد ى
كؿ االتجاهات ،كعمى تكرار الحركة ى
كاف الرسكؿ يذكر الكممة أحيانان ثنث مػرات كمػا كرد فػي الحػديث "أال همػؾ المتنطعػكفت 7ثػنث

مرار"ت. 8

ز -الصفيرت : 9قركج الصكت مف بيف الثنايا العميا كطرؼ المساف ،كأصكاته ثنثة" :الزام،

"الزام ،السيف ،الصاد"تَُ  ،كالسيف مف أحرؼ لفظ "أرسؿ".
القسم الثاني:

ا ص ػكات الصػػائتة :هػػي الحركػػات ،كهػػي أص ػكات ناقصػػة ،ك يس ػميت حركػػات؛ نهػػا تحػػرؾ
الحػػرؼ كتقمقمػػه عػػف مكضػػعه ،كيطمػػؽ عميهػػا الحػػركؼ القصػػار ،فالكس ػرة بعػػض اليػػاء ،كالضػػمة
و
صائت مػف ا صػكات
صكت
بعض الكاك ،كالفتحة بعض ا لؼتُُ  .كقد اشتمؿ لفظ "أرسؿ" عمى
ن

القصػيرة ،هػي الفتحػة فػكؽ "ا لػؼ كالسػيف كالػػنـ" ،كلػـ يحتػك أيػان مػف ا صػكات الصػائتة الطكيمػػة،
التي هي حركؼ العمة.

(ٔ) الكتاب.ٖٗ٘/ٗ:
(ٕ) ينظر :سر صناعة اإلعراب.ٖٙ /ٔ:
(ٖ) ينظر :األصوات المغوية.٘ٛ :
(ٗ) مجمة الدراسات القرآنية. ٜٔٛ:
(٘) ينظر :عمم المغة ،لمسعران.ٔٚٔ :
( )ٙينظر :خصاجص الحروف العربية ومعانييا.ٖٛ :
( )ٚالمتعمقون الغالون ،وىم من يتكمم بنقص الحمقن تكبراً ،تيايب المغة(ٔٓ٘/ٕ :نطع) ،وينظر :مقاييس المغة(ٗٗٓ/٘:نطع).
( )ٛمسند اإلمام أحمد بن حنبلٔٙٚ/ٙ:برقم ٘٘ ،ٖٙوفي رواية لمسمم :قاليا ثثثاً ،ينظر :صحيح مسمم ٛ٘/ٛ:برقم  ،ٙٛٚٛمن حديث عبد اهلل بن مسعود.
( )ٜويسم عند المحدثين" حفيفاً" ،ينظر :األصوات المغوية.ٕ٘ :
(ٓٔ) ينظر :في عمم المغة ،لظميمات.ٖٖٔ :
(ٔٔ) ينظر :سر صناعة اإلعراب.ٜٔ/ٔ :
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جدول رقم(ٕ) يبين بعض صفات أحرف لفظ (أرسل)
الصفة

ما جاء منها في لفظ (أرسل)

الجهر

أ  ،ر ،ل

الهمس

س

الشدة

الهمزة

الرخاوة

س

التوسط بين الشدة والرخاوة

ل ،ر

الذالقة

ل ،ر

اإلصمات

أ ،س

اإلطباق

ال يوجد

االنفتاح

أ ،ر ،س ،ل

االستعالء

ال يوجد

االنخفاض

أ  ،ر ،س ،ل

التكرير

ر

الصفير

س

األصوات الصائتة

الفتحة فوق األلف والسين والالم

مما سبؽ ،يتض ،أف صفات أحرؼ لفظ تأرسؿ قد ارتبطت بأهـ صفات الرسكؿ ،كتناسقت

هذك الحركؼ بأصكاتها التي شممت الجهر كالهمس كالرقػاكة كالتكسػط بػيف الشػدة كالرقػاكة كالذالقػة

كاإلصمات كاالنفتاح كاالنقفاض كالتكرير ،فكاف لفظ "أرسؿ" بهذك الحركؼ كأصكاتها شػاهدان عمػى

العنقة الكبيرة بيف الصكت كالمعنى ،كبالرجكع إلى المعنى المعجمي ل رساؿ تتض ،هػذك العنقػة
بيف الصكت كالمعنى ،فالسهكلة كالكضكح ،كاالنفتاح كعدـ االستعنء ،كالتكرار كعدـ اليػأس ،كمهػا

صفات مطمكبة في الرسكؿ.

33

المطمب الثاني :المقطع الصوتي لمفظ اإلرسال ومشتقاتو
الكمم ػػة العربي ػػة ليس ػػت كتم ػػة كاح ػػدة ،فه ػػي تت ػػألؼ م ػػف ع ػػدد م ػػف الجزئي ػػات ،كه ػػك م ػػا ييس ػػمى

بالمقطا الصكتي؛ لمتعبير عف نسؽ منظـ مف هذك الجزئياتتُ .

"كالمقطػػا :مجمكعػػة مػػف ا ص ػكات المفػػردة تتػػألؼ مػػف صػػكت طميػػؽ صػػائت معػػه صػػكت

حبيس صامت أك أكثر"تِ  ،كهك أصغر كحدة يمكف نطقها بنفسهاتّ  ،كينقسـ المقطا إلى :طكيؿ،
طكي ػػؿ ،كقص ػػير ،فػ ػالمقطا الطكي ػػؿ :ه ػػك ال ػػذم ينته ػػي بح ػػرؼ س ػػاكف أك حرك ػػة طكيم ػػة ،كالمقط ػػا

القصير :هك الذم ينتهي بحركة قصيرك ،كيتككف مف صكت صامت كحركة قصيركتْ .
أشكال المقاطع العربية:

لممقػػاطا العربيػػة أكثػػر مػػف شػػكؿتٓ  ،كيكفػػي اإلشػػارة إلػػى مػػا يتعمػػؽ بمفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته
منه ػػا ،كه ػػي ،ا كؿ :قص ػػير ،كرمػ ػزك :ص ح مث ػػؿ" :الػ ػراء" م ػػف "رس ػػكؿ" ،الث ػػاني :طكي ػػؿ مغم ػػؽ،

كرمزك :ص ح ص ،مثؿ" :نر" مف "نرسؿ" ،الثالث :طكيػؿ مفتػكح ،كرمػزك :ص ح ح ،مثػؿ" :سػا"
"المرسميف".
مف " رسالة" ،الرابا :مقطا مزيد ،كرمزك :ص ح ح ص ،مثؿ" :ليف" مف
ى

(ٔ) ينظر :مناىج البحث في المغة.ٖٔٛ :
(ٕ) في عمم المغة ،لظميمات.ٕٔ٘ :
(ٖ) ينظر :دراسة الصوت المغوي.ٖٓ٘ :
(ٗ) ينظر :عمم األصوات.ٜ٘ٓ :
(٘) ينظر :المغة العربية معناىا ومبناىا ،ٜٙ :األصوات المغوية ،ٜٕ :دراسة الصوت المغوي ،ٖٕٓ:مناىج البحث في المغة.ٖٕٔ :
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كقد تكزعت مقاطا لفظ اإلرساؿ كمشتقاته كما يمي:
جدول رقم(ٖ) يبين المقاطع الثثثية لمفظ اإلرسال ومشتقاتو
م

اللفظ

نوعه

ٔ

أرس َل
َ

ٍ
ماض

ٕ

أرسلنا

ٍ
ماض

ٖ

رسل
نُ َ

مضارع

ٗ

ي ِ
رس َل
ُ

مضارع

٘

يُ ْر َس ُل

للمجهول

ٙ

نُ ِ
رس ُل

مضارع

ٚ

أ ُْر ِس َل

ٛ

ْت
أرسل َ
َ

ٜ

ت
أ ْر َسلَ ْ

مضارع،

ٍ
ماض،

للمجهول
ٍ
ماض،

للمخاطب
ٍ
ماض

مؤنث

نوع
المقطع

المقطع الصوتي

صحص

س َ
صح

ل َ
صح

أ َر

طويل مغلق

قصير

قصير

أ َر

س َل

ن ً
ص حح

صحص

صحص

طويل مغلق

طويل مغلق
س ِ

صحص

صح

طويل مغلق

قصير
س ِ

صحص

صح

ل َ
صح

طويل مغلق

قصير

قصير

ي ُر

س َ
صح

ل ُ
صح

قصير
س ِ

قصير

ن ُر

ي ُر

صحص
طويل مغلق
ن ُر
صحص

صح

ل َ
صح

ل ُ
صح

صحص

صح

ل َ
صح

طويل مغلق

قصير

قصير

أ َر

صحص

س َل

صحص

ت َ
صح

طويل مغلق

طويل مغلق

قصير

أ َر

س َ
صح

ل َت
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ثالثي

قصير

طويل مغلق

صحص

ثالثي

طويل مفتوح

قصير
س ِ

أ ُر

ثالثي

ثالثي

ثالثي

ثالثي

قصير

صحص

ثالثي

ثالثي
ثالثي

م

اللفظ

نوعه

ٓٔ

فَأ َْر ِس ْل

أمر

ٔٔ

أُ ِ
ت
رس ْل ُ

ٕٔ

أُ ِ
رس ْلتم

ٖٔ

ُأرسلنا

ٗٔ

أُ ِ
رسلوا

للغائب،

٘ٔ

ِ
أرسلو

أمر

ٔٙ

رسل
ٌ

جمع تكسير

ٔٚ

رسالً

جمع تكسير

ٔٛ

الرسل
ْ

جمع تكسير

ٜٔ

رس ُل ربك
ُ

ٍ
ماض،

للمجهول
ٍ
ماض،

للمخاطب
ٍ
ماض

للمجهول

المجهول

نوع
المقطع

المقطع الصوتي
طويل مغلق

قصير

ف َ
صح

أ َر

طويل مغلق
س ِل

صحص

صحص

قصير

طويل مغلق
س ِل

طويل مغلق

صحص

صحص

طويل مغلق

طويل مغلق
س ِل

صحص

صحص

صحص

طويل مغلق

طويل مغلق
س ِل

طويل مغلق

صحص

صحص

طويل مغلق

طويل مغلق
س ِ

صحص

صح

طويل مغلق

قصير
س ِل

صحص

صحص

ى ُ
صح

طويل مغلق

طويل مغلق

قصير

رُ
صح

س ُ
صح

ل ُن

صحص

قصير

قصير

طويل مغلق

رُ
صح

س ُ
صح

ل َن

صحص

قصير

قصير

طويل مغلق

ا َر

صحص

ر ُ
صح

س ُل

صحص

طويل مغلق

قصير

طويل مغلق

ر ُ

س ُ

ل ُ

أ ُر

أ ُر

أ ُر

أ ُر

أ َر
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ت ُ
صح

ثالثي

ثالثي

قصير
ت ُم

ن ً
صحح

ثالثي

ثالثي

طويل مفتوح
ل ٌ
صحح

ثالثي

طويل مفتوح
ثالثي

ثالثي

ثالثي

ثالثي
ثالثي

نوعه

م

اللفظ

ٕٓ

رسلك
ْ

ٕٔ

رسولي

مفرد

ٕٕ

ِ
مرس َل

اسم فاعل

ٖٕ

رس ٌل
ُم َ

اسم مفعول

ٕٗ

مرسال
َ

اسم مفعول

ٕ٘

رسل ْو

جمع

ٕٙ

رسلي

جمع

ٕٚ

رسول اهلل
ُ

ٕٛ

ٌ
رسول

جمع،

للمخاطب

مفرد

نوع
المقطع

المقطع الصوتي
صح

صح

صح

قصير

قصير

ر ُ
صح

س ُ
صح

قصير
ل ِك

قصير

قصير

ر َ
صح

س ٌ
صحح

قصير

طويل مفتوح
س ِ

م ُر

صحص
طويل مغلق
ل ٍ
صحح

ثالثي

طويل مفتوح
ل َ
صح

صحص

صح

طويل مغلق

قصير

قصير

م ُر

صحص

س َ
صح

ل ُن

صحص

طويل مغلق

قصير

طويل مغلق

م ُر

صحص

س َ
صح

ل ً
صحح

طويل مغلق

قصير

طويل مفتوح

ر ُ
صح

س ُ
صح

ل َ ى
صحص

قصير

قصير

ر ُ
صح

س ُ
صح

طويل مغلق
ل ٍ
صحح

قصير

قصير

طويل مفتوح

ر َ
صح

س ٌ
صحح

ل ُ
صح

قصير

طويل مفتوح

قصير

ر َ
صح

س ٌ
صحح

ل ُن

صحص

قصير

طويل مفتوح

طويل مغلق
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ثالثي

ثالثي

ثالثي

ثالثي

ثالثي

ثالثي

ثالثي

ثالثي

م

اللفظ

نوعه

ٕٜ

رسوال

مثنى

ٖٓ

رسوالً

مفرد

ٖٔ

ِ
مرسلوا

اسم فاعل

ٕٖ

مرسلون
َ

اسم مفعول

ٖٖ

م ِ
رسلين
ُ

اسم فاعل

ٖٗ

ُر ُس ُل اهلل

ٖ٘

ُر ُس ُل ربنا
رسول

نوع
المقطع

المقطع الصوتي
ر َ
صح

س ٌ
صحح

ل ً
صحح

قصير

طويل مفتوح

طويل مفتوح

ر َ
صح

س ٌ
صحح

ل َن

قصير

طويل مفتوح
س ِ

طويل مغلق

م ُر

صحص
ل ٌ
صحح

صحص

صح

طويل مغلق

قصير

طويل مفتوح

م ُر

س َ
صح

ل ٌن

صححص

طويل مغلق

قصير
س ِ

مقطع مزيد
ل ٍن

صحص

صح

صححص

طويل مغلق

قصير

مقطع مزيد

ر ُ
صح

س ُ
صح

ل ُ
صح

قصير

قصير

قصير

ر ُ
صح

س ُ
صح

ل ُ
صح

قصير

قصير

قصير

ر َ
صح

س ٌ
صحح

ل ُ
صح

طويل مفتوح

قصير
ل ُ
صح

صحص
م ُر

ٖٙ

رب

العالمين

قصير

ٖٚ

رسول ربك

ر َ
صح

س ٌ
صحح

قصير

طويل مفتوح

قصير

ٖٛ

رسول ربهم

ر َ
صح

س ٌ
صحح

ل ُ
صح
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ثالثي

ثالثي

ثالثي

ثالثي

ثالثي

ثالثي

ثالثي

ثالثي

ثالثي
ثالثي

جدول رقم (ٗ) يبين المقاطع الرباعية لمفظ اإلرسال ومشتقاتو
م

اللفظ

نوعه

ٔ

أرسلناك

ٍ
ماض

ٕ

أرسلناه

ٍ
ماض

ٖ

فأرسلوا

ٍ
ماض

ٗ

فَأ َْر ِسلْوُ

أمر

٘

فَأ َْر َسلْنَاْ

ٍ
ماض

ٙ

لِنُ ْر ِس َل

مضارع

ٚ

أِ
ُرسلَو

مضارع

ٛ

فأرسلون

أمر

نوعه

المقطع الصوتي
أ َر

س َل

ن ً

ك َ

صحص

صح ص

صحح

صح

طويل مغلق

طويل مغلق

طويل مفتوح

قصير

أ َر

س َل

ن ً

ى ُ

صحص

صحص

صحح

صح

طويل مغلق

طويل مغلق

طويل مفتوح

قصير

ف َ

أ َر

س َ

ل ٌ

صح

صحص

صح

صحح

قصير

طويل مغلق

قصير

طويل مفتوح

ف َ

أ َر

س ِل

ه ُ

صح

صحص

صحص

صح

قصير مفتوح

طويل مغلق

طويل مغلق

قصير

ف َ

أ َر

س َل

ن ً

صح

صحص

صحص

صحح

قصير

طويل مغلق

طويل مغلق

طويل مفتوح

ل ِ

ن ُر

س ِ

ل َ

صح

صحص

صح

صح

قصير

طويل مغلق

قصير

قصير

أ ُر

س ِ

ل َ

ى ُ

صحص

صح

صح

صح

طويل مغلق

قصير

قصير

قصير

ف َ

أ َر

س ِ

ل ٌن

صح

صحص

صح

صححص

قصير

طويل مغلق

قصير

مقطع مزيد
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رباعي

رباعي

رباعي

رباعي

رباعي

رباعي

رباعي

رباعي

م

اللفظ
ِ
رساالت

نوعه
ر ِ

ٜ

ربي

ٓٔ

رساالتي

ٔٔ

رسالة

ٕٔ

رسلكم

ٖٔ

رسولنا

مفرد

ٗٔ

رسولوُ

مفرد

٘ٔ

رسولها

مفرد

ٔٙ

رسولهم

مفرد

ٔٚ

ُر ُسلُ ُهم

جمع

ٔٛ

رسلنا

صح

صحح

صحح

قصير
ر ِ

طويل مفتوح

طويل مفتوح

س ً
صحح

ل ً
صحح

قصير
ت ٍ
صحح

طويل مفتوح

طويل مفتوح

طويل مفتوح

صح

س ً
صحح

ل َ
صح

ت َ
صح

قصير

طويل مفتوح

قصير

قصير

ر ُ
صح

س ُ
صح

ل ُ
صح

ك ُم

صحص

قصير

قصير

قصير

طويل مغلق

ر َ
صح

س ٌ
صحح

ل ُ
صح

ن ً
صحح

قصير

طويل مفتوح

قصير

طويل مفتوح

ر َ
صح

س ٌ
صحح

ل َ
صح

ى ُ
صح

قصير

طويل مفتوح

قصير

قصير

رباعي

ر َ
صح

س ٌ
صحح

ل َ
صح

ه ً
صحح

قصير

طويل مفتوح

قصير

طويل مفتوح

رباعي

ر َ
صح

س ٌ
صحح

ل َ
صح

ى ُم
صحص

قصير

طويل مفتوح

قصير

طويل مغلق

ر ُ
صح

س ُ
صح

ل ُ
صح

ى ُم
صحص

قصير

قصير

قصير

طويل مغلق

ر ُ
صح

س ُ
صح

ل ُ
صح

ن ً
صحح

قصير

قصير

قصير

طويل مفتوح

قصير
ر ِ

جمع،

للمخاطب

ت ِ
صح

صح

مفرد

المقطع الصوتي
ل ً
س ً

نوعه
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رباعي

رباعي

رباعي

رباعي

رباعي

رباعي

رباعي

رباعي

م

اللفظ

ٜٔ

الرسول
ُ

ٕٓ

نوعه
ا َر

الرسوال

ٕٔ

م ِ
رسلة
ُ

ٕٕ

رسولكم

المرسلون
ٖٕ
َ

جمع

رسلِ ْين
الم َ
ٕٗ ُ

جمع

ٕ٘

فأ َْر َسل

ٍ
ماض

ٕٙ

فيُ ْر ِس َل

مضارع

ٕٚ

ٕٛ

ِ
رساالت
اهلل

ِ
رساالت
ربهم

صحص

صح

صحح

ل ُ
صح

طويل مغلق

قصير

طويل مفتوح

قصير

رباعي

ا َر

ر َ
صح

س ٌ
صحح

ل ً
صحح

طويل مغلق

قصير
س ِ

طويل مفتوح

طويل مفتوح

رباعي

صحص

صح

ل َ
صح

ت ُ ن
صحص

طويل مغلق

قصير

قصير

طويل مغلق

ر َ
صح

س ٌ
صحح

ل َ
صح

ك ُم

صحص

قصير

طويل مفتوح

قصير

طويل مغلق

ا َل

صحص

م ُر

صحص

س َ
صح

ل ٌن

طويل مغلق

طويل مغلق

قصير

ا َل

صحص

م ُر

مقطع مزيد
ل ٍن

صحص

صحص

اسم فاعل

المقطع الصوتي
س ٌ
ر َ

نوعه

م ُر

صححص

رباعي

رباعي

رباعي

س َ
صح

صححص

طويل مغلق

طويل مغلق

قصير

مقطع مزيد

رباعي

ف َ
صح

أ َر

صحص

س َ
صح

ل َ
صح

قصير

طويل مغلق

ف َ
صح

ي ُر

قصير
س ِ

قصير

رباعي

صحص

صح

ل َ
صح

قصير
ر ِ

طويل مغلق

قصير

رباعي

س ً
صحح

ل ً
صحح

طويل مفتوح

طويل مفتوح

صح

س ً
صحح

ل ً
صحح

صح

قصير

طويل مفتوح

طويل مفتوح

قصير

صح
قصير
ر ِ
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قصير
ت ِ
صح
قصير
ت ِ

رباعي

رباعي

جدول رقم (٘) يبين المقاطع الخماسية لمفظ اإلرسال ومشتقاتو
م

اللفظ

نوعه

ٔ

ِ
لن
لنُرس ّ

مضارع

ٕ

رساالتِِو

ٖ

رسالتوُ

المقطع الصوتي
ل َ
صح

ن ُر

صحص

صحص

صح

طويل مغلق
ت ِ

قصير
ى ِ

قصير
ر ِ

طويل مغلق

قصير

س ً
صحح

ل ً
صحح

صح

صح

قصير

قصير

صح

س ً
صحح

ل َ
صح

ت َ
صح

ه ُ
صح

قصير

طويل مفتوح

قصير

قصير

ا َل

صحص

م ُر

صحص

س َ
صح

ل ً
صحح

قصير
ت ِ
صح

طويل مغلق

طويل مغلق

قصير

طويل مفتوح

قصير

قصير
ر ِ
مفرد

ٗ المرسالت

س ِ

ن َ
صح

صح

جمع

نوعه
ل َن

طويل مفتوح طويل مفتوح

خماسي

خماسي

خماسي

خماسي

جدول رقم ( )ٙيبين المقاطع الثناجية لمفظ اإلرسال ومشتقاتو
م

اللفظ

نوعه

ٔ

ْأر ِسل

أمر

نوعه

المقطع الصوتي
س ِل

أ َر

صحص

صحص

طويل مغلق

طويل مغلق

ثنائي

كمف قنؿ الدراسة اتض ،أف المقاطا الصكتية لمفظ اإلرساؿ كمشتقاته تكزعت بيف أربعة

مقاطا :الثنثي كالرباعي كالقماسي كالثنائي ،كفي هذا التنكع داللة الحيكية كالسهكلة.

جدول رقم( )ٚيبين أنواع المقاطع الصوتية لمفظ اإلرسال ومشتقاتو وعددىا
المقطع

الثالثي

الرباعي

الخماسي

الثنائي

المجموع

العدد

ٖٛ

ٕٛ

ٗ

ٔ

ٔٚ
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جدول رقم ( )ٛيبين أشكال المقاطع الصوتية لمفظ اإلرسال ومشتقاتو وأعدادىا
طويل
مفتوح
ٔٙ

ٕ

ٗٔٔ

رباعي

ٕٛ

ٕٙ

٘ٛ

ٕ٘

ٖ

ٕٔٔ

خماسي

ٗ

ٗ

ٕٔ

ٗ

ثنائي

ٔ

ٕ

مجموع

ٔٚ

ٔٚ

شكل المقطع

عدده

طويل مغلق

قصير

ثالثي

ٖٛ

ٖٜ

٘ٚ

مقطع مزيد المجمــوع

نوع المقطع

ٕٓ
ٕ

ٕٔٚ

٘ٗ

٘

ٕٗٛ

بالتأمؿ فيما سبؽ يتبيف ما يمي:
ػ ػ ػ تنكعت المقاطا الصكتية لمفظ اإلرساؿ كمشتقاته بيف أربعة مقاطا هي :الثنثػي كالربػاعي

كالقماسي كالثنائي.

ػ ػ ػ ػ عػػدد ا لفػػاظ مػػف حيػػث المق ػػاطا ،الثنثػػي كرد :ثمانيػػة كثنث ػيف لفظ ػان ،الربػػاعي :ثماني ػػة

كعشريف لفظان ،القماسي :أربعة ألفاظ ،الثنائي :لفظان كاحدان.

ػ ػ ػتنكعت أشكاؿ المقاطا الصكتية لمفظ اإلرساؿ كمشتقاته بيف أربعػة أشػكاؿ :طكيػؿ مغمػؽ،

كقصير ،كطكيؿ مفتكح ،كمقطا مزيد ،كمجمكع أربعة ا شكاؿ :مئتاف كثمانية كأربعكف مقطعان.

 مف داللػة المقػاطا الصػكتية لمفػظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته :القصػر كالسػهكلة كالقفػة ،كهػك مػفمناسػػبة المفػػظ لممعنػػى ،كيناسػػب مػػا كرد فػػي المعنػػى المعجمػػي ل رسػػاؿ مػػف داللتػػه عمػػى السػػهكلة
كالميف كالقصب.

مثحظة :قد يتعدد المقطا الصكتي بحسب الكقؼ أك الكصؿ كنمكذج لذلؾ:
(نرسـ ْـل) :ف ر  /س ِ ؿ  //ص ح ص  /ص ح ص /ثنػػائي  ،كيجػػكز عنػػد الكصػػؿً :
ِ
نرسػ يؿ:
ُ
ف ػػي ر  /س ػ ػ ػً  /ؿ ػ ػػي  //ثنثي ،ص ح ص  /ص ح  /ص ح.

سمَ ْو)  :رػ ػػي  /س ػ ػػي  /ؿ ػػى هػ /ثنثي ،كيجكز عنػد الكصػؿ :ير يسػمىهي ر ػ ػػي  /س ػ ػػي  /ؿ ػ ػػى  /ق ػ ػ ػػي /
( ُر ُ
رباعي ،ص ح/ص ح  /ص ح/ص ح.
ساْلَتَ ْو)  :ر ػ ػػً  /س ً  /ؿ ػ ػػى  /ت ػ ػػى ه ػ /ربػاعي ،كيجػكز عنػد الكصؿ:ترسػالتهي ر ػ ػػً  /س ػ ػػن /
( ِر َ
ؿ ػ ػػى  /ت ػػىػ /ق ػ ػػي  /قماسي .

ساَْ ْال ِت ْو) :ر ػ ػػً  /س ػػن  /ؿ ػ ػػن /ت ػ ػػً ه ػ  /ربػاعي ،كيجػكز عنػد الكصؿ:ترسػاالتً ًه ر ػ ػػً  /س ػػن /
( ْر َ
ؿ ػػن  /ت ػ ػػً  /هػ ػ ػػً  /قماسي.
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جدول رقم( )ٜنمواج لمناسبة مقطع صوت اإلرسال لممعن
ر ِ
رسالتَوُ

مفرد

س ً
صحح

ل َ
صح

ت َ
صح

ه ُ
صح

طويل مفتوح

قصير

صح

س ً
صحح

ل ً
صحح

قصير
ت ِ

قصير
ى ِ

صح

صح

قصير

طويل مفتوح

طويل مفتوح

قصير

قصير

صح
قصير
ر ِ

رساالتِِو
ٍ
ماض ،مبني

أ ُْر ِسلْتُم

للمجهول

ُر ُسلُ ُه ْم

جمع تكسير

س ِل

أ ُر

ت ُم

صحص

صحص

صحص

طويل مغلق

طويل مغلق

طويل مغلق

ر ُ
صح

س ُ
صح

ل ُ
صح

ى ُم
صحص

قصير

قصير

قصير

طويل مغلق

بالتأمؿ في الجدكؿ السابؽ ينحػظ أف جميػا مقػاطا" :الرسػالة كالرسػاالت" مفتكحػة؛ لتناسػب
الرسػػالة المفتكحػػة لمعػػالميف ،بينمػػا لفػػظ "أ ً
يرس ػٍمتيـ" يتكػػكف مػػف ثنثػػة مقػػاطا طكيمػػة مغمقػػة؛ ليناسػػب

إغنؽ الكفار قمكبهـ كعقكلهـ عف الهدل كاإليماف ،فقد كاف جكابهـ :ﭽﮐ ﮑﮒ ﮓﮔ ﭼ[

سػػبأ .]ّْ :كفػػي لفػػظ ي"ر يس ػميهيـ" أربعػػة مقػػاطا منهػػا ثنثػػة قصػػيرة؛ كهػػذا يناسػػب طبيعػػة الرسػػؿ مػػف
حيث االنفتاح عمى الناس ،كينحػظ تتػابا الضػمة أربػا مػرات؛ كلعػؿ فيػه إشػارة إلػى تتػابا الرسػؿ.
كمثمه التتابا في لفظ " ير يس يؿ" فهػك يتكػكف مػف ثنثػة مقػاطا قصػيرة ،كبالتأمػؿ فػي سػياؽ اآليػة التػي
كرد فيه ػػا المف ػػظ ف ػػي قكل ػػه تع ػػالى :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﭼ [ه ػػكد ،]ُٖ :يتض ػػ،
التناس ػػب ب ػػيف المف ػػظ كالمعن ػػى ف ػػالمكقؼ يحت ػػاج إل ػػى الس ػػرعة؛ ف ق ػػكـ ل ػػكط أرادكا الكص ػػكؿ إل ػػى
الضيؼ ،كقد مثمت حركة الضمة جمالية الحركة في المفردة القرنيػة" ،كهػك مػا يسػمى بػالجرس أك
حنكة الصكت العاـ ،كالجماؿ ينشأ مف منءمة الحركة لمحرؼ ،كهذك طبيعة اإليقاع القرني"تُ .

(ٔ) جماليات المفردة القرآنية.ٕٔٔ:
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المطمب الثالث :لفظ اإلرسال ومشتقاتو في الفاصمة القرآنية
الفكاصػػؿ حػػركؼ متشػػاكمة فػػي المق ػاطا؛ إلفهػػاـ المعػػاني ،كهػػي كممػػة قػػر الجممػػة ،كقيػػؿ

كممػػة قػػر اآليػػة .كالفاصػػمة :الفصػؿ بػػيف شػػيئيفتُ  ،كلػػـ تكػػف فكاصػػؿ القػػرف الكػريـ لمجػػرد رعايػػة
شػػكمية لمركنػػؽ المفظػػي ،كانمػػا تػػأتي لمقتضػػيات معنكيػػة مػػا نسػػؽ اإليقػػاع بهػػذك الفكاصػػؿ كائػػتنؼ
الجرس لفاظها التي اقتضتها المعاني عمى نحك تتقاصر دكنه بنغة البمغاءتِ .

كقػػد كرد مػػف لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فاصػػمة قرنيػػة ،سػػبعة ألفػػاظ تكػػررت أربعػػيف م ػرةن ،كمػػف
أنكاع فكاصؿ لفظ اإلرساؿ كمشتقاته:
أف تكػػكف لفظػػة الفاصػػمة بعينهػػا مكجػػكدة
ػ ػ ػ التصػػدير ،كهػػك :رد العجػػز عمػػى الصػػدر ،كذلػػؾ بػ ٍ
في اآلية ،كقػد تكافػؽ أكؿ اآليػة أك كممػة فيهػا أك بعػض كممػة أك قػر اآليػةتّ  ،كمنػه قكلػه تعػالى:
ﭽﯿﰀ ﰁﰂﰃ ﰄ ﰅﰆ ﭼ [النمؿ ،]ّٓ :كفي المػد الصػكتي فػي "المرسػمكف"
هنا داللة االنتظار.
كمف التصدير ما جاء فػي قكلػه تعػالى:ﭽ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭼ [ يس ،]ُْ :كقكلػه تعػالى :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
ﭼ [ المزمؿ ،]ُٓ :كفي هذا ربط أكؿ اآلية بآقرها لتأكيد الحكـ.
ػ ػ ػ ػ اإليط ػاء" :كهػػك تك ػرار الفاصػػمة بمفظهػػا"تْ  ،كقكلػػه تعػػالى :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭﯮ ﭼ [ اإلسػراء ،]ْٗ:تكػػررت الفاصػػمة بمفظهػػا فػػي أكثػػر مػػف يػػة
في السكرة .
ػ ػ ػ الفاصػػمة النزمػة :كهػػي التػزاـ الػػنص فاصػػمة بعينهػا مقالفػػة بعػدد مػػف الفكاصػؿ ،كمنهػػا مػػا
يسػػمى قاتمػػة النزمػػة؛ كليقف ػؿ المقطػػا بقفػػؿ جػػاما  ،مثػػؿ قكلػػه تعػػالى :ﭽﰁ ﰂﰃ ﭼ[
المرسميف ،كأف الرسؿ أمة كاحدةتٓ .
الصافات ،]ُُٖ :كالداللة هنا تأكيد الصمة بيف
ى

(ٔ) ينظر :اإلتقان في عموم القرآن ،ٔٚٛٗ:الفاصمة في القرآن.ٕٙ :
(ٕ) ينظر :االعجاز البياني لمقرآن.ٕٙٛ :
(ٖ) ينظر :اإلتقان في عموم القرآن ،ٔٛٔٚ :الفاصمة في القرآن ،ٕٜٛ :فواصل اآليات القرآنية.ٔٗٔ :
(ٗ) اإلتقان في عموم القرآن.ٕٔٛٙ :
(٘) ينظر :الفاصمة في القرآن .ٔٙٓ :

31

ػ ػ ػ كمنها :فاصمة المقطا الممتزـ ما تغير طفيؼ ينئـ السياؽ ،كمػا فػي قكلػه تعػالى:ﭽ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﭼ الشػعراء ،]َُٓ :كهػػذا ليػتنءـ المقطػػا مػا السػػياؽ كيشػيا فػػي التجػانس حيكيػػة،
كمنه قكله تعالى:ﭽ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭼ[ الصافات ،]ُّّ :كهك ما يسمى بالقفؿ ،بتكػرار كممػة
أك عبارة فػي قتػاـ كػؿ مقطكعػة ،كهػك مػا يسػمى فػي القػرف :النزمػاتتُ  ،كقػد يكػكف فػي الفاصػمة
هنا استقرار الكصؼ لممرسميف كثبكته لهـ.

ػ ػ ػ كمنها :الفاصمة المتماثمةتِ  ،كهي ما جاء بحسب الحرؼ ا قير ،كمنه قكله تعالى:
ﭽ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵ ﭼ [ يػػسُٓ:ػ ػ ػ ػ ِٓ ]" ،ينسػػمكف" مقػػارب لػ ػ "المرسػػمكف" فػػي الحػػركؼ
ا قيرة ،كككنها فاصمة لنهاية اآلية ففيهػا إشػارة إلػى الكصػكؿ إلػى النهايػة التػي قالهػا المرسػمكف –
كا أعمـ .-
 كمنها :ما اتفؽ في الحرؼ ا قير ال في الكزف ،كتسمى المطرؼتّ  ،كهػك زيػادة المػدتْ ،كمنػػه قكلػػه تعػػالى :ﭽ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹﭺﭻ ﭼ ﭽﭾﭿ ﭼ [ ا ح ػزابٔٔ :
]" ،الرسكال" مقارب لػ "سبين" في الحرؼ ا قير دكف الكزف" ،كفي هذا يحسف مكقا مف النفس كلػه
تأثير عظيـ"تٓ .
 كمنها ما يسمى" :الفاصمة بالحذؼ"تٔ  ،كقكله تعػالى :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭼ [ يكسؼ.] ْٓ :
ػ ػ ػ كمنها :ما جاء لتأكيد مػا قبمػه ،ﭧﭨ ﭽ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺﭻ ﭼ [ يسُْ:ػ ػ ػُٓ ] ،كهػك مػا يسػمى باإليغػاؿتٕ ،
كقد يككف فيه تأكيد اإلرساؿ كالتحذير مف التكذيب.

(ٔ) ينظر :المرجع السابق .ٕٔٙ :
(ٕ) ينظر :نفسو.ٔٗ٘ :
(ٖ) ينظر :نفسو .ٔٗ٘ :
(ٗ) ينظر :اإلتقان في عموم القرآن.ٜٔٚٙ :
(٘) البرىان في عموم القرآن.ٙٓ / ٔ :
( )ٙاإلتقان في عموم القرآن ،ٜٔٚ٘ :وينظر :فواصل اآليات القرآنية.ٜٚ:
( )ٚاإليغال :ختم الكثم بما يفيد نكتة يتم المعن بدونيا ،ينظر :فواصل اآليات القرآنيةٓ ٖٔٗ :
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ػ ػ ػ ػ كمنه ػػا :م ػػا ج ػػاء بحس ػػب مناس ػػبة المق ػػرج ،كقكل ػػه تع ػػالى:ﭽ ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ

[الدقافً " ،]ٓ :
مرسميف" مقارب لػما قبمها" :ا كليف ،منذريف ،مكقنيف" في الحرؼ ا قير كالمقرج.
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جدول رقم (ٓٔ) يبين لفظ اإلرسال ومشتقاتو في الفاصمة القرآنية
م
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نتاجج المبحث الصوتي :
ُػ ػ ػ ػ تنكعػػت أغمػػب صػػفات أحػػرؼ لفػػظ "أرسػػؿ" بػػيف الجهػػر كالهمػػس كالرقػػاكة كالتكسػػط بػػيف

الشدة كالرقاكة كالذالقة كاإلصمات كاالنفتاح كاالنقفاض كالتكرار كالصفير.

ِ – لـ تشمؿ أحرؼ لفظ "أرسؿ" عمى صفات اإلطباؽ كاالستعنء ،كذلؾ لـ تشتمؿ أيان مف

ا صكات الصائتة الطكيمة ،كهذا يناسب ما في المعنػى المعجمػي ل رسػاؿ ،كمػا فػي اإلرسػاؿ مػف
الميف كالرفؽ.
ّ – تع ػػددت المق ػػاطا الص ػػكتية لمف ػػظ اإلرس ػػاؿ كمش ػػتقاته كتكزع ػػت المق ػػاطا ب ػػيف :الثنث ػػي

كالرباعي كالقماسي كالثنائي ،كتكزعػت أشػكاؿ المقػاطا بػيف :القصػير ،كالطكيػؿ المغمػؽ ،كالطكيػؿ
المفتكح ،كالمقطا المزيد .كهذا يؤدم إلى تنكع في الجرس المفظي.
ْػ ػ ػ جاءت المقاطا الثنثية كالرباعية أكثر المقاطا ،كفي هذا داللة السهكلة كالقفة كاليسر؛
كهك ما يناسب متطمبات اإلرساؿ.
ٓ– كرد مػػف لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػرف الك ػريـ فاصػػمة قرني ػة سػػبعة ألفػػاظ تكػػررت

أربعيف مرةن ،كأفادت حسف بياف في مكاقعها.
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المبحث الثاني:
المستوى الصرفي
وفيو ثثثة مطالب:
المطمب األول :المشتقات االسمية
المطمب الثاني :اإلفراد والتثنية والجمع
المطمب الثالث :التاكير والتننيث
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المبحث الصرفي
مدخل:
التصريؼ :معرفػة ببنيػة الكممػة كمػا لحركفهػا مػف أصػالة كزيػادة كصػحة كاعػنؿتُ  ،كيػتـ بػه

الحصكؿ عمى المعاني المقتمفة المتشعبة عف معنى كاحدتِ  ،كالتحكيؿ كالتغيير كالتقميب مػف أهػـ
دالالت الصرؼتّ .

كاالشتقاؽ" :نزع لفظ مف قر بشرط مناسبتهما معنػى كتركيبػان ،كمغايرتهمػا فػي الصػيغة"تْ ،

كهك :مف الكسائؿ الرائعة لتكليد صيغة مف مادة معركفة ،فهك يربط ا لفاظ كيصؿ ما بينها ،كمف

فكائ ػػدك حس ػػف فه ػػـ المغ ػػة ،كالتفق ػػه فيه ػػا ،كمعرف ػػة أسػ ػرارهاتٓ  ،كب ػػه تتس ػػا المغ ػػة ،كي ػػزداد ث ارؤه ػػا ف ػػي

المفردات ،كتستطيا التعبير عف الجديد مف ا فكارتٔ  ،كمف أنػكاع االشػتقاؽ االشػتقاؽ ا صػغر،
كهك أكثرها كركدان في العربية ،كطريؽ معرفته تقميب تصػاريؼ الكممػةتٕ  ،كلفػظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته

مف االشتقاؽ ا صغر.

"كالكممة العربية تشػتمؿ عمػى ثنثػة عناصػر كػؿ عنصػر منهػا مكضػكع بحػث قػاص كهػي :المػادة
ا صػػمية ،كالهيػػأة التػػي ركبػػت منهػػا حركفهػػا كهػػي مػػا يسػػمى البنػػاء أك الػػكزف أك الصػػيغة ،كمعنػػى

الكممة المتحصؿ"تٖ .

كمػػف ال ػدعائـ التػػي يتكػػكف منهػػا النظػػاـ الص ػرفي :مجمكعػػة المعػػاني الص ػرفية التػػي يرجػػا

بعضها إلى التقسيـ كاآلقر إلى التصريؼ ،كمجمكعة المباني المتمثمة في الصيا الصرفيةتٗ .

ػدر فعمػه" :أرسػػؿ"" ،كالفعػؿ "أرسػؿ" يقػا عمػػى المعػاني كالػذكات كالعاقػؿ كغيػرك،
كاإلرسػاؿ مص ه
كقد يأتي الزمان ،كقكلهـ :أرسؿ القكـ :كثر رسمهـ كصار لهـ المبف مف مكاشيهـ ،كقد يأتي المجػرد
الزمػان ،كقػػكلهـ " :ىرًسػ ىؿ" عمػػى كزف "فىػ ًرىح" بمعنػػى سػػمس ،كلػػـ يػػرد الفعػػؿ أرسػػؿ فػػي القػػرف الكػريـ ٌإال
(ٔ) ينظر :المساعد عم تسييل الفواجد.٘/ٗ:
(ٕ) ينظر :البرىان في عموم القرآن. ٕٜٚ / ٔ :
(ٖ) ينظر :شاا العرف في فن الصرف.ٗٓ:
(ٗ) ينظر :االشتقاق ،ٕٙ :المزىر في عموم المغة ،ٖٗٙ / ٔ :التعريفات.ٕٙ :
(٘) ينظر :من أسرار المغة ،ٜ٘ :فقو المغة  ،لمحمد مبارك.ٙٗ ،ٕٙ:
( )ٙينظر :فصول في فقو العربية.ٕٜٓ :
( )ٚينظر :دراسات في فقو المغة.ٔٚٗ :
( )ٛفقو المغة ،لمحمد المبارك.ٜٕ :
( )ٜينظر :المغة العربية معناىا ومبناىا.ٖ٘ :
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مزيػػدان بػػالهمزة ،كبػػالنظر إلػػى مجػػردك الػػنزـ كانػػت الهمػزة ازئػػدة فػػي كممػػة أرسػػؿ ،كدلػػت عمػػى معنػػى
كهك التعدية؛ الحتياجه إلى المفعكؿ به"تُ .

"كقد استعمؿ الفعؿ "أرسؿ" في القرف الكريـ مزيدان كلـ يسما لها مجردان مف معناها"تِ .
إف استعماؿ القرف الكريـ ل رساؿ بهذك الصيغة له داللة معينة تستمزـ البحػث عنهػا ،فممػاذا
استعمؿ القرف الكريـ اإلرساؿ عمى بناء "أ ٍف ىعؿ" دكف غيرك
"أ ٍف ىع ػؿ" م ػػف أبني ػػة الثنث ػػيتّ  ،كيػػأتي لع ػػدد م ػػف ا غػ ػراض مث ػؿ التعدي ػػة كالص ػػيركرة كالس ػػمب
كالتعريض كالمطاكعة كاإلعانة كغيرهاتْ " ،كقد انفػردت صػيغة "أ ٍف ىعػؿ" مػف بػيف صػيا الفعػؿ المزيػد

بالداللة عمى معنػى التعػريض ،كالمػراد بػه جعػؿ مػا كػاف مفعػكالن لمثنثػي معرضػان ٍف يكػكف مفعػكالن
صؿ الحدث ،كقكلهـ :أسقيته ،بمعنى :كفرت له ما يشربه"تٓ .
فقد يبدكػ ػ ػ كا أعمـ – أف استعماؿ القػرف الكػريـ ل رسػاؿ عمػى بنػاء "أ ٍف ىعػؿ "عػرض لمرسػكؿ
كالرسالة عمى الناس؛ ليعرفكا الصدؽ كالحقيقػة ،فيككنػكا منهػا قػريبيف كبهػا مػؤمنيف كلهػا مصػدقيف،

كهذا العرض مستمر لـ ينته" ،فإذا قمنا :باع الرجؿ تجارته ثبت أف البيػا قػد تػـ كانتهػى ،كاذا قمنػا:

أباع الرجؿ تجارته :ثبت أف البيا لـ ينته ،كأف الرجؿ مازاؿ مستم انر في عرض تجارته لمناس"تٔ .
لمناس"تٔ .

كقػػد يحتمػػؿ بنػػاء فعػػؿ اإلرسػػاؿ "أرسػػؿ" عمػػى "أ ٍف ىعػؿ"؛ لداللػػة الصػػيركرة ،فإنمػػا صػػار الرسػػكؿ
رسػ ػكالن بع ػػد اإلرس ػػاؿ ،ﭧﭨ ﭽﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘﰙ ﭼ [ النس ػػاء ،]ٕٗ :كيحتم ػػؿ ك ػػذلؾ
معنػػى اإلعانػػة ،فػػإف ا عػػز كجػػؿ يعػػيف رسػػكله كيحفظػػه كيتػكالك" ،كالصػػيركرة :كػػألبف الرجػػؿ ،أم:

أف نقدر الفعؿ صار ،كهك الذم يدؿ عمى
صار ذا لبف ،كأثمر الرجؿ ،أم :صار ذا ثمر ،كيمكف ٍ
الصيركرة في المعنى القاص بصيغة "أ ٍف ىعؿ""تٕ .
مما سبؽ اتض ،أف الفعؿ "أرسؿ" ثنثػي مزيػد بحػرؼ كهػك "الهمػزة"؛ لمتعديػة؛ الحتياجػه إلػى
المفعكؿ.
(ٔ) أبنية األفعال ،ٕٗٚ :وينظر :الزواجد لألفعال في سورة الفتح.ٕٙ :
(ٕ) أبنية األفعال.ٕٗٗ :
(ٖ) ينظر :شرح المفصل.ٔ٘ٙ/ٚ :
(ٗ) ينظر :ىمع اليوامع ،ٕٙٙ/ٖ :دروس التصريف.ٚٔ :
(٘) أبنية االفعال.ٖ٘:
( )ٙنفسو. ٖ٘ :
( )ٚالصرف التعميمي.ٜٛ :
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تقي ػر كانتقػػاء ألفاظػػه أف معظػػـ ا لفػػاظ القرنيػػة ثنثيػػة فػػي جػػذكرها
كمػػف دقػػة القػػرف الك ػريـ فػػي ٌ
كأصكلهاتُ ؛ كيرجا ذلػؾ لقفتهػا فػي النطػؽ كحسػف مكقعهػا فػي السػماتِ  ،كقػد جػاء اإلرسػاؿ عمػى
بناء "أ ٍف ىعؿ" كمنه كردت بعض مشتقاته في عدد مف ا بنية ممثمػة فػي اسػـ الفاعػؿ كاسػـ المفعػكؿ،
كسػػيذكرها الباحػػث فػػي مكانهػػا ،فمكػػؿ بنػػاء داللتػػه ،كلكػػؿ كزف معن ػاك ،فقػػد يػػدؿ الػػكزف الكاحػػد فػػي

تّ
تميػز المغػة العربيػة عػف غيرهػا تقصػيص
العربية عمى معاف متعػددة  ،ككػذلؾ "فػإف ممػا يزيػد بػه ٌ
معاني أبنية الفعؿ كتنكيعها ،ككؿ هذا ينكع معاني الفعؿ تنكيعان أكثر بكثير مما يكجد فػي أيػة لغػة

كانت مف سائر المغات السامية"تْ .

(ٔ) ينظر :إعجاز القرآن البياني.ٖٔٓ :
(ٕ) ينظر :صفاء الكممة.ٖٔ :
(ٖ) ينظر :فقو المغة ،لمحمد المبارك.ٜٙ :
(ٗ) التطور النحوي لمغة.ٜٛ :
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المطمب األول :المشتقات االسمية
كرد مف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته في القرف الكريـ بصيغة المشتقات االسمية قمسة كعشػركف

لفظان ،تكررت مئتيف كسبعان كسبعيف مرةن ،مكزعة بيف اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ.
ٔـــــ اسم الفاعل:

اسػػـ الفاعػػؿ :هػػك اسػػـ مصػػكغ لمداللػػة عمػػى مػػف فعػػؿ الفعػػؿ ،كيعمػػؿ عمػػؿ الفعػػؿ فػػي المفػػظ

كالمعنػػى ،كيعمػػؿ عمػػؿ المضػػارع إذا أريػػد بػػه الحػػاؿ أك االسػػتقباؿتُ  ،كاشػػتقاقه مػػف الفعػػؿ؛ لمداللػػة
عمى الحدثتِ " ،كيدؿ عمى ثبكت الكصػؼ فػي الػزمف الماضػي كدكامػه ،بقػنؼ الفعػؿ الػذم يػدؿ
عم ػػى كق ػػكع الفع ػػؿ ف ػػي ال ػػزمف الماض ػػي ال عم ػػى ثبكت ػػه كدكام ػػه"تّ " ،كه ػػك مبن ػػى صػ ػرفي ،كداللت ػػه

ا ساسية هي كصؼ الفاعؿ بالحدث ،كهذك الداللة هي المعنى الصرفي السـ الفاعؿ"تْ .

كقػد كرد مػف لفػظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته بصػيغة اسػػـ الفاعػؿ أربعػة ألفػاظ تكػررت قمػس مػرات،

كأريد بها الحاؿ كاالستقباؿ ،فما داللة استعماؿ هػذك الصػيغة كسػنحاكؿ اإلجابػة عػف السػؤاؿ فيمػا
يأتي:
ﭧﭨ ﭽ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐﰑ ﭼ [ القمػػر ،]ِٕ :ﭽﰌ ﰍ ﭼ" :حكايػػة
قبؿ إرسالها"تٓ  ،كاسـ الفاعؿ إذا كاف بمعنى الماضي كذكر معػه مفعكلػه فالكاجػب اإلضػافة ،كهػك
أدؽ ،أم :أف إقػ ػراج الناق ػػة م ػػف الص ػػقرة ك ػػاف معجػ ػزة ،كارس ػػالها إل ػػيهـ؛ اقتب ػػا انر له ػػـ ،كله ػػذا ق ػػاؿ
تعالى :ﭽ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﭼ ،كلـ يقؿ :إنا مقرجكا الناقة فتنةن؛ لتحقيؽ ا مر كتقػديرك كأنػه كقػا

ككاف ،بقنؼ ما لك قيؿ :إنا نرسؿ الناقةتٔ " ،كأتى باسـ الفاعؿ كاإلضافة مبالغة في حقيقته"تٕ .
حقيقته"تٕ .

كفي قكله تعالى:ﭽ ﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄ ﰅﰆ ﭼ [ النمؿ ،]ّٓ :يتبيف في
اسػػـ الفاعػػؿ إرادة الحػػاؿ كاالسػػتقباؿ ،ككػػأف ا مػػر قػػد اسػػتقر بعػػد المشػػاكرة عمػػى هػػذا كثبػػت ،فػػن

(ٔ) ينظر :شرح المفصل.ٜٙ/ٙ :
(ٕ) ينظر :شرح الرضي عم الكافية.ٖٗٔ/ٖ :
(ٖ) معاني األبنية.ٗٗ :
(ٗ) الداللة اإليحاجية في الصيغة اإلفرادية.ٔٛٗ :
(٘) المقتضب.ٔ٘ٓ/ٗ :
( )ٙينظر :التفسير الكبير.٘ٗ/ٕٜ :
( )ٚالمباب في عموم الكتاب.ٕٙٗ/ٔٛ :
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مجػاؿ لمتػردد كالتػأقير ،فقػد أصػب ،اإلرسػاؿ حتمػان نافػػذان ،كهػي فػي انتظػار مػا يرجػا بػه المرسػػمكف،
كهػذا يناسػب مقػػاـ الممكػة ،كاإلرسػػاؿ يبػيف ذكػػاء الممكػة كرجاحػة عقمهػػا فػي اسػػتقداـ الهديػة لكشػػؼ

ػإف كػػاف ممك ػان فسػػيقبؿ الهديػػة ،فػػأمرك لمػػدنيا كيمكػػف مقاكمتػػه ،كا ٍف كػػاف نبي ػان
حقيقػػة سػػميماف ،فػ ٍ
فسيردها ،كالنبي أكلى باالتباع.
كفػػي صػػيغة اسػػـ الفاعػػؿ داللػػة تفاعػػؿ الممكػػة مػػا الحػػدث ،كلػػذلؾ يكصػػفت بػػه؛ ف الممػػكؾ
تشػػغمهـ أمػػكر كثي ػرة ،أمػػا هػػي فعاشػػت مػػا الحػػدث ،كلػػـ تنشػػغؿ عنػػه ،فظمػػت نػػاظرة ،كلػػذلؾ ثػػر
التعبير القرني كصفها بأنها مرسمة فناظرة ،كلفظ اإلرساؿ يناسب ما في السكرة مف إرساؿ الهدهد

بالكتاب فهػك رسػالة فػي انتظػار جػكاب ،كانتظػار الهدهػد لمجػكاب يناسػب انتظػار الممكػة ،كهػذا مػف

ترابط النص القرني .

كفي قكلػه تعػالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﭼ [ فاطر ،]ِ :ﭽ ﯨ ﭼ  :اسـ الفاعؿ هنا بالنسبة ل رساؿ يدؿ عمى ثبكت ذلػؾ

تعػالى،

فمػػا يمسػػكه ا تعػػالى فػػن مرسػػؿ لػػه ،كال يممػػؾ إرسػػاله أحػػد غي ػرك ،كفيػػه تقصػػيص اإلرسػػاؿ بػػه
سبحانه كتعالى كقصرك عميه.

كينحػػظ مػػف السػػياقات الػػذم ذكػػر فيه ػا اإلرسػػاؿ بصػػيغة اسػػـ الفاعػػؿ داللػػة اإلنفػػاذ كالتأكيػػد

اقترنه باالنتظار ،فا عز كجؿ أمر صالحان بالترقب بعد إرسػاؿ الناقػة كاالصػطبار،
كالجزـ ،ك ا

كالممكة أرسمت بالهدية كانتظرت ما يرجا به المرسمكف ،كما يمسكه ا عز كجػؿ يظػؿ النػاس فػي

انتظػارك ،كمػا يكتبػه ا تعػالى فػي ليمػة القػدر يظػؿ الكػكف فػي انتظػارك ،كلػيس هػك أم انتظ و
ػار؛ لمػػا
سيككف بعدك ،كالنفت لمنظر أف اسـ الفاعؿ في قمس المرات كرد في سياؽ التأكيد كالجزـ ،كهػذا
يناسب المقاـ.

إف استعماؿ القرف الكريـ لصيغة اسـ الفاعؿ في اإلرساؿ أريد به الحاؿ كاالستقباؿ ،كفي

ذلؾ شيء مف القكة كجعؿ القبر في نطاؽ التنفيذ ،مف قبيؿ اعتبار ما لـ يكف بما سيككف؛ ك ف
اسـ الفاعؿ أدكـ كأثبت مف الفعؿ" ،فإذا قمت :أنا ناج ،،أم :كأف ا مر تـ كانتهى كثبت

لصاحبه ،كا ٍف لـ يكف كذلؾ ،فكممة ناج ،دلت عمى الثبكت بعكس تنج"،تُ .

جدول رقم(ٔٔ) يبين عدد اسم الفاعل في لفظ اإلرسال ومشتقاتو
م

اللفظ

العدد

الصيغة

ٔ

ِ
مرسلوا

ٔ

جمع

(ٔ) معاني األبنية.ٕٗ :
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ِ
مرسلة
ِ
مرسل

ٕ
ٖ
ٗ

ٔ

مفرد

ِ
مرسلين

ٔ

مفرد

ٕ

جمع

المجموع

٘

ٕ -اسم المفعول :
ه ػػك اس ػػـ مص ػػكغ لمدالل ػػة عم ػػى م ػػف كق ػػا عمي ػػه فع ػػؿ الفاع ػػؿ ،كيص ػػاغ م ػػف الثنث ػػي عم ػػى

مفعكؿتُ .

كق ػػد كرد م ػػف لف ػػظ اإلرس ػػاؿ كمش ػػتقاته ف ػػي الق ػػرف الكػ ػريـ عم ػػى ص ػػيغة اس ػػـ المفع ػػكؿ كاح ػػد

كعشركف لفظان تكررت مئتيف كاثنتيف كسبعيف مرةن ،كأغمب هذا االستعماؿ جاء في سياؽ إثبات أف
الرسػػؿ مرسػػمكف مػػف عنػػد ا عػػز كجػػؿ ،كأنهػػـ ال يعممػػكف الغيػػب ،كال يممكػػكف مكت ػان كال حيػػاةن كال
نشك انر ،كما عميهـ ٌإال البنغ المبيف.

ً
أف يكػكف
كفي هذا المفظ داللة االرتباط كاالتصاؿ بيف المرسػؿ كالرسػكؿ ،فمػف شػأف الرسػكؿ ٍ
له ً
مرسؿ يتابا أمرك ،كعمينا تذكر أف ا عػز كجػؿ هػك الػذم أرسػؿ الرسػؿ ،فنقافػه دائمػان كنرجػكك،
كالمفظ يحمؿ داللة في الرسكؿ نفسه ،كيستمزـ داللة في مف أرسمه.

كما كرد مف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته بصيغة اسـ المفعكؿ كانت داللته عمػى ثبػكت الكصػؼ،

فقد ثبت كصؼ الرسالة لممرسميف ،كتػـ لهػـ ذلػؾ ،فػبهـ تظهػر ا حكػاـ كالشػرائا كاآلداب ،ككػؿ مػا

يريدك ا عز كجؿ مف الناس ،فمػا هػـ ٌإال كسػيمة الػبنغ ،ﭧﭨ ﭽﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ
ﭺﭻ ﭼ [الكهؼ" ]ٓٔ :كهذا ما يفيدك زمف اسـ المفعكؿ مف الداللة عمى الثبكت"تِ .
ك ﭧ ﭨ ﭽﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘﰙ ﭼ [ النسػ ػ ػ ػػاء،]ٕٗ :ﭽﰕﭼ" :فى يع ػ ػ ػ ػكؿ" تػ ػ ػ ػػأتي

لمبالغة اسـ المفعكؿتّ  ،فالرسكؿ متصؼ بهذا الكصؼ مستقر فيه ،كليس له ٌإال هذك المهمة ،فن
تنفؾ عنه صفة الرسالة ،كفيه أيضان مبالغة ثبكت الكصؼ كاستق اررك.

"كالرسكؿ عمى سائر التقادير صفة ،كشككر كصبكر ،ك"فى يع ٍك ٍؿ" هنا بمعنى " ًم ٍف ىعؿ" ،كاحتمػاؿ
أف يككف مصد انر"تْ .
ٍ

(ٔ) ينظر :شرح الوافية نظم الكافية.ٖٕٙ :
(ٕ) معاني األبنية.ٖ٘ :
(ٖ) ينظر :نفسو.ٙٓ:
(ٗ) روح المعاني.ٔٙٚ/ٖ :
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كيؤيد الباحث أنه اسـ مفعكؿ؛ ف "رسكؿ" صفة ثابتة في الرسكؿ عمى كجه الثبكت كالدكاـ

في سائر ا كقات ،كمصدر "أرسؿ" :إرساالن.

كفي إيثار القرف الكريـ استعماؿ لفظ "رسكله" عمى ذكر ا سماء مثؿ :نكح ،محمد ،مكسى،

داللة ارتباط الرسكؿ بمف أرسمه ،كفيه إشارة تكريـ كتعظيـ.

ت" مػرة كاحػدة فػي قكلػه تعػػالى :ﭽﮑ ﮒ ﭼ
قػد كرد بنػاء اسػـ المفعػكؿ عمػى بنػػاء " يم ٍف ىعػ ىن ٍ

[المرسػػنت ،]ُ:فػػي سػػياؽ القسػػـ مػػف ا عػػز كجػػؿ بالمرسػػنت ،ﭽﮑ ﭼ :ال ػري،تُ " ،كقيػػؿ
المرس ػػنت :المنئك ػػة ،كقي ػػؿ :الري ػػاح ،كقي ػػؿ :اآلي ػػات المتتابع ػػة ،كقي ػػؿ :ا ش ػػقاص ال ػػذيف أرس ػػمكا
بػػػالكحي"تِ " ،كجمهػػػكر المفس ػ ػريف عمػ ػػى أنهػ ػػا الريػ ػػاح"تّ  ،كيؤي ػػد الباح ػػث مػػػا ذه ػػب إليػ ػػه جمهػ ػػكر

المفسريف؛ ف الكصؼ بعدها بالناشرات مف أكصاؼ الرياح.
كالصيغة تكحي بثبكت اإلرساؿ ،كفيها تهكيؿ ما أي ً
مت بػه كتفقيمػه كتعظيمػه ،فهػي مرسػمة
رس ٍ
لتنفيذ أمر ا عز كجؿ ،كال يتكقا لها عصياف.

جدول رقم (ٕٔ) يبين عدد اسم المفعول في لفظ اإلرسال ومشتقاتو

م

اللفظ

العدد

م

اللفظ

العدد

ٔ

مرسل
َ

ٔ

ٕٔ

الرسول

٘ٛ

ٔ

ٖٔ

الرسوال

ٔ

ٖ

المرسلين
َ

ٕٗ

ٗٔ

رسول

ٖٙ

ٚ

٘ٔ

٘

مرسلون
َ

ٕ

ٔٙ

رسوالً
رسوال ربك

ٖٕ
ٔ

ٔٚ

رسولو

ٗٛ

رسولها

ٔ
ٖ

ٕ

مرسال
َ

ٗ

المرسلون
َ

ٙ

المرسالت

ٔ

ٚ

رسول اهلل

ٔٛ

ٔٛ

ٛ

رسول رب العالمين

ٕ

ٜٔ

رسولهم

ٜ

رسول ربك

ٔ

ٕٓ

رسولي

ٔ

ٓٔ

رسول ربهم

ٔ

ٕٔ

رسولنا

ٗ

ٔٔ

رسولكم

ٕ

المجموع

ٕٕٔ

المجموع

ٓٙ

(ٔ) ينظر :تفسير مجاىد.ٜٙٔ :
(ٕ) التفسير الكبير.ٕٙٗ/ٖٓ :
(ٖ) فتح القدير.ٗٚٔ /٘ :
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المطمب الثاني :اإلفراد والتثنية والجمع
كرد م ػػف لف ػػظ اإلرس ػػاؿ كمش ػػتقاته ف ػػي الق ػػرف الكػ ػريـ بص ػػكرة اإلفػ ػراد كالتثني ػػة كالجم ػػا أربع ػػة
كأربعكف لفظان تكررت ثنثمائة كثنثان كثمانيف مرةن ،و
كلكؿ داللته.
جدول رقم (ٖٔ) يبين عدد اإلفراد والتثنية والجمع في لفظ اإلرسال ومشتقاتو
النوع

العدد

اللف ظ

المفرد

ٕٕٗ

المثنى

ٔ

مرسلؤ مرسلٔ ِ
(رسول) ٖٕ٘ رسالة مرسالٔ رسالتوٕ ِ
مرسلٔ
َ
َ
رسوال ربكٔ

ٖٙ

مرسلين ٕ مرسلونٕ – ِ
مرسلينٕٗ المرسلونِ ٚ
مرسلوا ٔ
َ
َ
َ

ٜٙ

رسل ٓٔ– رسالً ٓٔ الرسلٕٓ رسلك ٔ– رسلكمٔ رسلنا ٔٚ
رسلو – ٔٚرسلهمٕٔ رسل اهللٔ رسل ربكٔ رسل ربنإ رسليٗ

جمع المذكر
السالم

جمع التكسير
جمع المؤنث
السالم

المجموع

ٛ

رساالت اهللٔ رساالت ربهمٖ رساالت ربئ رساالتؤ رساالتئ
المرسالتٔ

ٖٖٛ

ٔػ ػ ػ اإلفراد:
كرد مػػف لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػرف الك ػريـ بصػػكرة اإلف ػراد عشػػركف لفظ ػان تكػػررت

مائتيف كاثنتيف كأربعيف مرةن ،في سياقات متعددة.

كمف قنؿ البحث تبيف أف المفرد مف لفظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته غالبػان مػا يػراد بػه الجػنس ،ﭧ
ﭨ ﭽﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ ﭼ [ الحب ،] ِٓ :ﭽ
ﮍ ﭼ :أفػػرد المفػػظ كالمعنػػى عػػاـ ،كالمػراد بالرسػػكؿ الجػػنس ال حقيقػػة المفػػرد؛ ف لفػػظ "الرسػػكؿ"
يقا عمى الجما كالمفرد كالمذكر كالمؤنثتُ .
كف ػ ػػي قكل ػ ػػه تع ػ ػػالى :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭼ [ ي ػ ػػس،]َّ:
ﭽﭰ ﭼ :المفظ هنا الستغراؽ الجنس؛ نه لـ يسمـ رسؿ ا مف االستهزاءتِ .
كارادة الجػػنس ػ ػ ػ ػ ال المفػػرد ػ ػ ػ ػ فيػػه التعمػػيـ كعػػدـ التقصػػيص؛ ف ا عػػز كجػػؿ يػػتكمـ عػػف

الرسالة كعقيػدة بشػكؿ عػاـ ،فالرسػؿ أمػة كاحػدة ال فػرؽ بيػنهـ ،كتكػذيب النػاس – غالبػان -مػا يكػكف
(ٔ) ينظر :البحر المحيط ،ٚٓ/ٚ :نظم الدررٗٔ ،ٔٙٔ/روح المعاني. ٖٕ/ٔٚ :
(ٕ) ينظر :عم طرق التفسير البياني.ٔٓٚ/ٕ :
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لمرسالة ،،ﭧﭨﭽ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠ ﭼ [
ا نعاـ.]ّّ :
كارادة الجػػنس ػ ػ ػ ال المفػػرد ػ ػ ػ فيػػه داللػػة عػػدـ التفريػػؽ بػػيف الرسػػؿ ،كاتحػػادهـ فيمػػا أرسػػمكا بػػه،
فكػ ػ ػ ػػؿ يكمػ ػ ػ ػػؿ اآلقػ ػ ػ ػػر ،ﭧﭨ ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﭼ
[البقرة ،] ِٖٓ :كمف أهـ صفات المؤمنيف أنهـ ال يفرقكف بيف الرسؿ ،ﭧﭨ ﭽﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﭼ [ النس ػ ػ ػػاء .]ُِٓ :كق ػ ػ ػػد كرد المف ػ ػ ػػظ
باإلفراد ثـ عطؼ عميه بالجما في قكله تعالى :ﭽﭞﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ[ النسػػاء ،]ُُٕ :كفػػي ذلػػؾ إشػػارة إلػػى
أف عيسى  كاحد مف جممة الرسؿ.
كمف المفرد مف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته :رسالة ،رسالته ،كمػا فػي قكلػه تعػالى:ﭽ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﭼ[ا عراؼ ،]ٕٗ :كقكله تعالى :ﭽ ﭺﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﭼ [ المائدة.]ٕٔ :
ﭽﮈ ﭼ :كردت ف ػػي س ػػياؽ أم ػػر النب ػػي بتبمي ػػا الرس ػػالة ،كالمف ػػظ مف ػػرد يػ ػراد ب ػػه الق ػػرف
الكريـ؛ لمتكريـ كالتعظيـ ،كقد يككف فيه داللة اتحاد الرساالت ،فهي رسالة كاحدة ،كهي امتداد لمػا

سبقها مف الرساالت كقاتمة لها.

مما سبؽ يتبيف أف لفظ "رسػكؿ" يطمػؽ بػاإلفراد كيػراد بػه الجمػا مػا لػـ يػرد قيػد بالتقصػيص،
كق ػػد كرد المف ػػظ كأريػ ػد ب ػػه الكاح ػػد ،كم ػػا ف ػػي قكل ػػه تع ػػالى :ﭽﮱ﮲﮳﮴﮵
﮶ ﮷ ﮸﮹ ﭼ [ النسػاء ،]ْٔ :كقكلػه تعػالى :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [الحجرات.]ٕ :
ﭽ﮵ ﭼ :المفػ ػ ػػظ هنػ ػ ػػا أريػ ػ ػػد بػ ػ ػػه الكاحػ ػ ػػد ،أم :محمػ ػ ػػد ،ال الجػ ػ ػػنس؛ لداللػ ػ ػػة التعظػ ػ ػػيـ
كالتقصيص كالتشريؼتُ  ،كمنه قكله تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛﭜ ﭼ
[ الفت ،]ِٗ :،كقكله تعالى :ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭼ [ الصؼ.]ٔ :

(ٔ) ينظر :لطاجف قرآنية.٘ٗ :
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كبتأمؿ النص القرني في قكله تعالى:ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [ ؿ عمراف ، ]ْٗ :يتض،
أف ا عػز كجػؿ قػػص كصػؼ عيسػى بػػف مػريـفػي أغمػػب المكاضػا بقكلػه:ﭽﭹ ﭼ مفػػردان؛
لمتأكيػػد عمػػى ذلػػؾ ،كلنفػػي مػػا افتػراك الكػػافركف ،فػػإرادة الكاحػػد هنػػا كػػاف لػػه داللػػة إثبػػات أنػػه رسػػكؿ،
كقصرك عمى الرسالة دكف غيرها- ،كا أعمـ.-

كجػػاءت كػػؿ مػػف ا لفػػاظ :يم ٍر ىسػػن ،يم ٍرًسػػمه ،يم ٍر ىسػػؿ ،يم ٍرًسػػؿ ،بصػػكرة المفػػرد مػرة كاحػػدة ،كلكػػؿ
لفظ داللته عمى الكاحد أريد بها المفرد عينه.
ففي قكله تعالى :ﭽ ﯿﰀ ﰁﰂﰃ ﰄ ﰅﰆ ﭼ [ النمؿ،]ّٓ :
لفػظ ﭽ ﰀ ﭼ :كرد هنػػا بػػاإلفراد مػػا أف المقػاـ مقػػاـ تشػػاكر كتشػػارؾ ،كفػي هػػذا داللػػة قػػكة
شقصية الممكة كحكمتها كشجاعتها ،كالسياؽ يؤيد ذلؾ ،فقد ردكا ا مر إليها؛ لتنظر ماذا ترل.
كفي قكله تعالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﭼ [ فاطر ،]ِ:ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ :كرد المفظ هنا باإلفراد؛ لقصر اإلرساؿ كحصرك عمى ا عز
كجؿ ،فن تعدد لمصدر اإلرساؿ ،كزيادة في تأكيػد ذلػؾ أكػدك بنفػي إرسػاله مػف غيػرك ،كهػذا يناسػب
قصكصية ألكهية ا عز كجؿ.

جدول رقم(ٗٔ) يبين عدد المفرد في لفظ اإلرسال ومشتقاتو
م

اللفظ

العدد

م

اللفظ

العدد

ٔ

رسولنا

ٗ

ٔٔ

رسول رب العالمين

ٕ

ٕ

رسولو

ٗٛ

ٕٔ

رسول ربك

ٔ

ٖ

رسولها

ٔ

ٖٔ

رسول ربهم

ٔ

ٗ

رسولهم

ٖ

ٗٔ

رسولكم

ٕ

٘

رسولي

ٔ

٘ٔ

رسالة ربي

ٔ

ٙ

ٌ
رسول

ٖٙ

ٔٙ

ٚ

رسوال

ٖٕ

ٔٚ

رسالتو
ِ
مرسلة

ٕ

ٛ

الرسول

٘ٛ

ٔٛ

ٜ

الرسوال

ٔ

ٜٔ

مرسال
َ
م ِ
رسل

ٔ

ٓٔ

رسول اهلل

ٔٛ

ٕٓ

المجموع

ٕٕٜ

مرسل
َ

ٔ

المجموع
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ٔ
ٔ

ٖٔ

ٕ -التثنية:
لـ يرد مف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته في القرف الكريـ بصكرة التثنيػة ٌإال لفػظ" :رسػكال ربػؾ" مػرةن

كاحدة ،في قكله تعالى:ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [ طه.]ْٕ :

كيجػػكز فيػػه اإلف ػراد؛ نػػه قػػد يقػػا لمجمػػا كلنثنػػيف كلمكاحػػدتُ  ،كلفػػظ "رسػػكؿ" يكػػكف بمعنػػى

المرسؿ فالتثنية أكلىتِ .
المرسؿ ،كبمعنى الرسالة ،كهك هنا بمعنى
ى
ى

أرسػ ػمىنا رب الع ػػالميف ،الث ػػاني :أف ك ػػؿ كاح ػػد من ػػا رس ػػكؿ،
"كقي ػػؿ معناه ػػا ثنث ػػة ،ا كؿ :إنػ ػا ى
الثالث :إنا رسالة رب العالميف"تّ .
كقػػد تناكلػػت كتػػب المتشػػابه المفظػػي

تْ

فػػي القػػرف الكػريـ هػػذا المفػػظ مػػف ناحيػػة لمػػاذا أفػػرد فػػي

مكضا كثني في قر فقد أفػرد لفػظ "رسػكؿ" مػا داللػة التثنيػة كمػا فػي قكلػه تعػالى :ﭽ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [الشعراء.]ُٔ :
كقنصة هذا التناكؿ قيؿ فيه :اإلفػراد بحممػه عمػى المصػدر ،كالتثنيػة بحممػه عمػى االسػـتٓ ،

كقيؿ" :التثنية عمى المغة الشهيرة ،كاإلفراد عمى لغة مف يقكؿ" :رسكؿ" لمكاحد كالتثنية كالجما"تٔ .

الم ٍر ىسػػؿ ،كالتثنيػػة فػػي يػػة
كقيػؿ :لفظػػة "رسػػكؿ" فػػي كػػؿ مػػف اآليتػػيف ال تعنػى سػػكل الشػػقص ي
"طه"؛ لمناسبة السياؽ قبمها؛ نه ذكر القكؼ عمػى لسػاف مكسػى كهػاركف  -عميهمػا السػنـ-تٕ ،
كقيػػؿ" :السػػياؽ فػػي سػػكرة "الشػػعراء" كالقصػػة مبنيػة عمػػى الكحػػدة ال عمػػى التثنيػػة ،مثػػؿ :قػػاؿ ،فػػأت،

قػػاؿ المػػر ، ..هػػذا ،أمػػا فػػي سػػكرة "طػػه" ،فػػالكنـ كالسػػياؽ مبنػػي عمػػى التثنيػػة ،مثػػؿ :اذهبػػا ،ائتيػػا،
(ٔ) ينظر :معاني القرآن ،لمفراء ،ٔٛ/ٕ:التسييل في عموم التنـزيل.ٛٗ/ٕ :
(ٕ) ينظر :الكشاف ،ٖٕٛ/ٗ :فتح القدير. ٕٔٛ/ٗ:
(ٖ) النكت والعيون.ٔٔٙ./ٗ :
(ٗ) المتشــاب و فــي المغــة  :اســم فاعــل مشــتق مــن التشــابو والمشــتبيات مــن األمــور :المشــكثت واشــتبو األمــر اخــتمط ،ينظــر(:العين ٕ" )ٖٓٗ /وىــو تشــابو الشــيء
وتشاكمو لونا ووصفا .واشتبو األمران إاا أشكث" (:مقاييس المغة ٓ)ٕٖٗ /ٖ :والمتشابو فـي االصـطثح  :أن يشـتبو المفـظ فـي الظـاىر مـع اخـتثف المعنـ ٓ وعمـم
المتشابو" :إيراد القصة الواحدة في صور شت وفواصل مختمفة "(:البرىان في عموم القرآن"،) ٕٔٔ/ٔ :وأسـاليب متنوعـة تقـديماً وتـنخيراً وزيـادة ونقصـاً واكـراً وحـافاً
وتعريفاً وتنكيراً وافراداً وجمعاً وايجازاً واطناباً وابدال حرف بآخر أو كممة بكممة أخرى ونحو الك مع اتحاد في المعن طمبا لغرض بثغي أو لمعن دقيـق يـراد تقريـره ال
يدركو ّإال جياباة العمماء وأساطين البيان"(:البرىان في توجيو المتشـابو فـي القـرآن .) ٛ :وعمـم المتشـابو المفظـي فـي القـرآن  :نتعـرف بـو عمـ أسـموب القـرآن ودقـة
اختيار ألفاظو وفيو وجو من وجوه اإلعجاز البياني في القرآن الكريم.
(٘) ينظر :البرىان في توجيو متشابو القرآن.ٕٔٚ :
( )ٙمثك التنويل. ٕٙٛ / ٕ :
( )ٚينظر :اسموب االلتفات في البثغة ،ٜٔٔ :التركيب والداللة والسياق.٘ٗ :
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كحد" :رسكؿ"  ،كلما بنػى
قاال ،جئناؾ ،هذاف لساحراف ،فمما بنى الكنـ في "الشعراء" عمى الكحدة ٌ
الكنـ في "طه" عمى التثنية ٌثنى فقاؿ :رسكال"تُ  ،كهك ما يؤيدك الباحث.
كقد يككف في التثنية التككيػد ،كقػد يكػكف فيػه إشػارة إلػى شػدة تعنػت فرعػكف كجحػكدك ،فأرسػؿ

ا عز كجؿ إليه رسكليف؛ لعمه يتذكر أك يقشى.
ٖ -الجمع:

كرد مف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته في القرف الكريـ بصكرة الجما ثنثة كعشػركف لفظػان تكػررت

مائة كأربعيف مرةن ،ما بيف جما مذكر سالـ ،كجما تكسير ،كجما مؤنث سالـ.

هذا الجما يراد به حقيقة الجما ،كقد يراد به اإلفراد؛ لغرض مراد في الكنـ.
أ -جمع الماكر السالم:
كرد مػػف لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػرف الكػريـ بصػػكرة جمػػا المػػذكر السػػالـ قمسػػة ألفػػاظ

تكػػررت سػػتان كثنثػػيف مػرةن ،فػػي سػػياقات متعػػددة ،هػػدؼ أكثرهػػا إثبػػات أف الرسػػالة كاحػػدة ،كأف غايػة
المرسميف كمهمتهـ كاحدة ،كأف مف ك ٌذب رسكالن كاحدان فقد ك ٌذب جميا الرسؿ.
ففي قكله تعالى :ﭽ ﭮ ﭯﭰ ﭼ [ الشعراء ،] ُُْ :المراد النبي صػال ، ،كلكػف
مف كذب رسػكالن فقػد كػذب الرسػؿ كمهػـ؛ نػه ال يجػكز التفريػؽ بيػنهـ؛ نهػـ أمػة كاحػدة ،كرسػالتهـ
كاحدة؛ فقد شهد بعضهـ لبعض بالصدؽتِ .

كفي قكله تعالى:ﭽﭱﭲﭳ ﭼ [ يس ،] ّ :داللة عمى أف الرسكؿ كاحد مف جماعة
المرسميف ،يشترككف في كصؼ كاحدتّ كفيه إشارة إلى تأكيد الصمة بيف المرسميف.
كفي قكله تعالى ﭽ ﯿﰀ ﰁﰂﰃ ﰄ ﰅﰆﭼ [ النمؿ.]ّٓ :
ﭽﰆ ﭼ" :كػ ػػاف رسػ ػػكلها كاحػ ػػد فجمعػ ػػت ،كانمػ ػػا هػ ػػك رسػ ػػكؿ؛  ...كلػ ػػذلؾ قػ ػػاؿ :ارجػ ػػا
تْ
بأف يككف كجه القبر عف الكاحػد
إليهـ....،كالصيغة لمجما كالمراد كاحد"  ،كهك مف كنـ العرب ٍ
الكاحػد كػالقبر الجماعػة؛ إذا لػػـ يقصػد الكاحػد بعينػػه ،كهنػا صػم ،الجمػػا لمفػظ كالتكحيػد لممعنػػىتٓ .

(ٔ) بثغة الكممة في التعبير القرآني .ٜٛ :
(ٕ) ينظر :الجامع ألحكام القرآن ،ٕٖٛ/ٕٔ :نظم الدرر.ٛٓ/ٔٔ :
(ٖ) ينظر :عم طريق التفسير البياني.ٔٓ/ٕ :
(ٗ) معاني القرآن ،لمفراء ،ٕٜٖ/ٕ :وينظر :صيغ الجموع ،ٖٔٔ/ٕ :التركيب والداللة والسياق.ٚٓ :
(٘) ينظر :تفسير الطبري.٘ٚ/ٔٛ :
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كال يؤيد الباحث ما قيؿ مف أف رسكلها كاف كاحدان؛ ف اإلفراد ال يناسب مقاـ الممكة كالهدية ،كقد

يكػػكف فػػي الجمػػا إشػػارة إلػػى كثػرة الهديػػة كحجمهػػا ،فػػن يقػػدر عمػػى تأديتهػػا رسػػكؿ كاحػػد ،بػػؿ رسػػؿ

أف يككف القطاب لرئيسهـ"تُ .
كثير،ػ ػ ػ كا أعمـ " -كقكله :ارجا إليهـ ،يحتمؿ ٍ

جدول رقم (٘ٔ) يبين عدد جمع الماكر السالم في لفظ اإلرسال ومشتقاتو
م

اللفظ

العدد

ٔ

المرسلين

ٕٗ

ٕ

المرسلون

ٚ

ٖ

رسلون
ُم َ
م ِ
رسلين
ُ
م ِ
رسلوا
ُ

ٕ

ٗ
٘

ٕ
ٔ
ٖٙ

المجم وع
ب -جمع التكسير:

كرد مػػف لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػرف الك ػريـ بصػػكرة جمػػا التكسػػير اثنػػا عشػػر لفظ ػان
تكػػررت سػػتان كتسػػعيف مػرةن ،مثػػؿ قكلػػه تعػػالى:ﭽ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽﯾ ﭼ [ ص،]ُْ :

ﭽﯼﭼ :هنا تسمية لمنبي ،كتذكير له بتكذيب الناس لمػف سػبقه مػف الرسػؿ ،فػإف أقػكاـ الرسػؿ
دائمػان يكػػذبكاتِ  ،كأيسػػند التكػػذيب إلػػى المفػػرد كالجميػػا كػػذب الرسػػؿ؛ ف تكػػذيب كاحػػد مػػنهـ تكػػذيب

لمكؿ؛ التفاقهـ عمى التكحيد كاإلنذار بالبعث ،كالمراد بالكمية التكثيرتّ .

ك ﭧﭨ ﭽﮦﮧ ﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮ ﭼ [ البق ػرة" ،]ٖٕ :الجمػػا لمعػػدد
كالتعريؼ لمجػنس كالمػراد التكثيػر"تْ  .كفػي الكثػرة دليػؿ رحمػة ا تعػالى بقمقػه باإلرسػاؿ إلػيهـ ،ﭧ
ﭨ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ[ فاطر.]ِْ :
مما سػبؽ :تبػيف أف الجمػا جػاء لداللػة اتحػاد الرسػؿ ،كبيػاف أنهػـ جماعػة كاحػدة ،فمػف كػذب

كاحػػدان فقػػد كػػذب الجميػػا ،فاإليمػػاف بالرسػػؿ ركػػف مػػف أركػػاف اإليمػػاف ،كال يػػتـ اإليمػػاف ٌإال بػػه ،كأكػػد

(ٔ) البرىان في عموم القرآن.ٕٖٚ / ٕ :
(ٕ) ينظر :البحر المحيط ،ٔٔٚ/ٗ :التحرير والتنوير.ٕٓٓ/ٚ :
(ٖ) ينظر :المباب في عموم الكتاب ،ٖٕ٘/ٔٗ :روح المعاني.ٔٚٚ/ٕٙ :
(ٗ) التحرير والتنوير.ٜٖ٘ / ٔ :
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القرف الكريـ تكامػؿ الرسػاالت كالرسػؿ فػي أكثػر مػف يػة ،مثػؿ قكلػه تعػالى:ﭽﮗﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ ﭼ[ البق ػرةِٖٓ :
] ،كمف أهـ صفات المؤمنيف عدـ التفريؽ بيف أحد مف رسؿ ا عز كجؿ ،ﭧﭨﭽﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﭼ [ النساء.]ُِٓ :
كقػػد أكػػد النبػػيهػػذا المعنػػى فقػػاؿ" :إف مثمػي كمثػػؿ ا نبيػػاء مػػف قبمػػي كمثػػؿ رجػػؿ بنػػى بيتػان

فأحسنه كأجممه ٌإال مكضا لىبنة مف زاكية ،فجعؿ الناس يطكفكف بػه ،كيعجبػكف لػه ،كيقكلػكف :هػن

يكضعت هذك المبنة قاؿ :فأنا المبنة ،كأنا قػاتـ المرسػميف"تُ ؛ نػه مككػب كاحػد يضػـ هػذك الصػفكة
المقتارة كمها ،كقط كاحد ،كرسالة كاحدةتِ .
كقػػد يػػذكر المفػػظ بػػالجما كي ػراد بػػه الكاحػػد؛ لداللػػة التعظػػيـ كالتش ػريؼ ،كمػػا فػػي قكلػػه تعػػالى:
ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨ ﭼ [ المؤمنػػكف ،]ُٓ :فمفػػظ ﭽ ﮢ ﭼ :المقصػػكد بػػه

الرسكؿكحدك؛ نه لـ يكف فػي عصػرك رسػكؿ سػكاكتّ  ،كهػك مػف قطػاب الكاحػد مقاطبػة الجمػا؛
نه قيؿ لجميا الرسؿتْ .

كفي قكله تعػالى :ﭽﮨ ﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﭼ [ هػكد ،] ٓٗ :المقصػكد بالرسػؿ
هػكد كحػدك ،كداللػة الجمػا أفػادت أف الرسػالة كاحػدة؛ ف مػف عصػى رسػكالن كاحػدان فقػد عصػى
جميا الرسؿتٓ  .كالجما هنا مقصكد؛ لتضقيـ الجريمة كابراز شناعتهاتٔ .

كفي قكله تعالى:ﭽﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏﮐ ﭼ[
إ براهيـ ،]ُّ :المراد كفار قريش ،كﭽﮈﭼ :هك الرسكؿ ،كقطاب الكاحد مقاطبة الجما
مف المجازتٕ  ،كالجما هنا؛ لمتعظيـ كالتشريؼ كرفا المنزلة.

(ٔ) صحيح البخارئٛٙ/ٗ:برقمٖٖٗ٘ ،صحيح مسممٙٗ /ٚ :برقمٕٗٓ ،ٙمن حديث أبي ىريرة.
(ٕ) ينظر :في ظثل القرآن.ٛٓ٘/ ٕ :
(ٖ) ينظر :الجامع ألحكام القرآن.٘ٓ/ٔ٘ :
(ٗ) ينظر :معاني القرآن ،لمفراء ،ٕٖٚ/ٕ :صيغ الجموعٕ ،ٔٔٔ/ :التركيب والداللة والسياق.ٚٔ:
(٘) ينظر :الجامع ألحكام القرآن.٘ٓ/ٔ٘ :
( )ٙينظر :البرىان في عموم القرآن ،ٛٚ/ٗ :التضمين النحوي.ٕٙ٘ :
( )ٚينظر :التحرير والتنوير.ٕٓ٘/ٖٔ :
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جدول رقم ( )ٔٙيبين عدد جمع التكسير في لفظ اإلرسال ومشتقاتو
م

اللفظ

العدد

م

اللفظ

العدد

ٔ

رسل

ٓٔ

ٚ

رسلك

ٔ

ٕ

رسالً
الرسل

ٓٔ

ٛ

رسلكم

ٔ

ٕٓ

ٜ

رسلنا

ٔٚ

ٗ

رسل اهلل

ٔ

ٓٔ

رسلو

ٔٚ

٘

رسل ربك

ٔ

ٔٔ

رسلهم

ٕٔ

ٙ

رسل ربنا

ٕ

ٕٔ

رسلي

ٗ

المجموع

ٗٗ

المجموع

ٕ٘

ٖ

ج -جمع المؤنث السالم :
كرد مػػف لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػرف الك ػريـ بصػػكرة جمػػا المؤنػػث السػػالـ سػػتة ألفػػاظ
تكررت ثماني مرات ،مثؿ قكله تعػالى:ﭽﮏﮐ ﮑﮒ ﮓ ﭼ[ ا عػراؼ ،]ِٔ :كقكلػه
تعالى :ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ[ ا عراؼ.]ٖٔ :
رساالت :جما رسالة ،كجاء الجما منها عمى :رسائؿتُ .
ﭽﮐ ﭼ تحمػػؿ داللػػة أف كػػؿ مػػا جػػاء بػػه الرسػػكؿ هػػك رسػػالة ،فػػن يػػتـ اإليمػػاف بػػبعض
كالكفر ببعض ،كفيها إشارة إلى أنها جميعان ذات مصدر كاحد كغاية كاحدة.
كف ػػي قكل ػػه تع ػػالى :ﭽ ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖﭗﭘ ﭼ[ ا عػ ػراؼ،]ُْْ :
ﭽﭗﭼ أم :بسبب ،كالجما هنا يراد به المصدر ،أم :بإرسالي إياؾتِ " ،كقيؿ :المراد الجنس
فاستكل الجما كالمفرد"تّ  ،كهي مف باب الجما الذم يراد به الكاحدتْ  ،كهك ما يؤيدك الباحث.
كقد ذكرت بعض كتب المتشابه المفظي في القرف الكريـ هذا الجما في سياؽ التفريػؽ بػيف:

رس ػػاالت ،رس ػػالة ،فقي ػػؿ" :إف "رس ػػاالت" ف ػػي جمي ػػا القص ػػص ٌإال ف ػػي قص ػػة ص ػػال" ،رس ػػالة" عم ػػى

الكحدة؛ نه سبحانه حكى عػنهـ بعػد اإليمػاف بػا كالتقػكل أشػياء أمػركا قػكمهـ بهػاٌ ،إال فػي قصػة

(ٔ) ينظر :الكتاب ،ٖٙٔ/ٗ :معاني القرآن ،لألخفش.ٕٛ٘ :
(ٕ) ينظر :الدر المصون.ٗ٘ٔ/ ٘ :
(ٖ) التحرير والتنوير.٘٘/ٛ :
(ٗ) ينظر :صيغ الجموع.ٗٔ/ٕ :
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تُ
صػال ،فػإف فيهػػا ذكػر الناقػة كأنهػػا رسػالة كاحػدة"  ،كقيػػؿ :إف قصػة نػكح كشػػعيب تضػمنت أنكاعػان

مف التبميغات فجما ،كقصة هكد كصال ،ليست كذلؾ فأفردتِ .

كفي قكله تعالى :ﭽﮑ ﮒ ﭼ[ المرسنت ،] ُ :كرد هذا الجمػا مػرة كاحػدة فػي سػياؽ
القسـ مف ا عز كجؿ ،كأريد به الجما؛ لداللة التكثير؛ لمتقكيؼ كالتهكيؿ فا عز كجؿ ال يقسـ
ٌإال بعظػػيـ ،ففيػػه دعػػكة لنهتمػػاـ كاالنتبػػاك كالحػػذر كاالسػػتعداد لمػػا بعػػد القسػػـ ،ﭽﮤﮥﮦﭼ[
المرسنت.]ٕ :

جدول رقم( )ٔٚيبين عدد جمع المؤنث السالم في لفظ اإلرسال ومشتقاتو
م

اللفظ

العدد

ٔ

رساالت اهلل

ٔ

ٕ

رساالت ربهم

ٔ

ٖ

رساالت ربي

ٖ

ٗ

رساالتو

ٔ

٘

رساالتي

ٔ

ٙ

المرسالت

ا

المجموع

ٛ

(ٔ) البرىان في توجيو متشابو القرآن.ٕٕٔ:
(ٕ) ينظر :كشف المعاني.ٔٛٓ :
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المطمب الثالث :التاكير والتننيث
كاف لمتذكير كالتأنيث حضكر في لفظ اإلرساؿ كمشتقاته في القرف الكريـ في ستة كعشركف

لفظ ػان ،تكػػررت ثنثمائػػة كثنث ػان كثمػػانيف م ػرةن ،منهػػا أربعػػكف م ػرةن بصػػكرة التأنيػػث ،كالبػػاقي بصػػكرة
التذكير.
كالمذكر أصؿ كالمؤنث فرع عميه ،كالمذكر أقؼ مػف المؤنػث؛ ف المػذكر أدؿ عميػه ،كمػف

التذكير يقرج التأنيثتُ .

"كتػػذكير المؤنػػث مػػف سػػنف العػػرب ،كهػػك كاسػػا جػػدان؛ نػػه رد فػػرع إلػػى أصػػؿ ،لكػػف تأنيػػث

تِ
تأنيثتّ  ،كما قن مػف عنمػة
المذكر أذهب في التناكر كاإلغراب"  ،كالجما مما يكسب االسـ ال ن

التأنيػ ػػث لفظ ػ ػان أك تقػ ػػدي انر فهػ ػػك مػ ػػذكرتْ  ،كمػ ػػف سػ ػػمات التػ ػػذكير التعظػ ػػيـ؛ نػ ػػه يكصػ ػػؼ با كليػ ػػة
كا صالة؛ نه مأقكذ مف الشدة كالصنبة كالقكة كالشجاعة كا نفةتٓ .

كقػػد كرد لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػرف الك ػريـ بصػػكرة التػػذكير الػػذم هػػك أصػػؿ لممؤنػػث
كثي انر ،كلـ يدقؿ التأنيث ٌإال في ا لفػاظ" :رسػاالت ،رسػالة ،المرسػنت ،يم ٍرًسػمة ،ككرد بػيف التػذكير
كالتأنيث لفظ "رسؿ" كالمنحظ أف أكثر ا فعاؿ التي جػاءت مؤنثػة فػي اإلرسػاؿ هػي" :جػاء ،أتػى،
كػذب ،قػػاؿ" ،كقػد تكػػرر إسػناد الفعػػؿ "جػاء" إلػػى "رسػمهـ" بػػالجما سػت عشػرة مػرةن ،منهػػا مػرة كاحػػدة
فقػػط كػػاف مػػذك انر كالبػػاقي مؤنث ػان ،كمسػػندان إلػػى مفػػرد "رسػػكؿ" سػػت م ػر و
ات ،كفيػػه داللػػة كث ػرة مجػػيء
الرسػػؿ إلػػى الن ػػاس ،ككث ػرة حض ػػكرهـ كدعػػكتهـ الن ػػاس ،كالمجػػيء في ػػه مػػف المش ػػقة كالتعػػب م ػػا ال
يقفى.

كف ػػي قكل ػػه تع ػػالى :ﭽﭑﭒﭓﭔ ﭕ ﭼ[ العنكب ػػكت ،] ُّ :تأنيػ ػث الفع ػػؿ؛
ف الفاعؿ جما تكسير متصؿ بالفعػؿ ،كأنػث الفعػؿ مػا االنفصػاؿ ،كمػا فػي قكلػه تعػالى :ﭽ ﮭ
ﮮ ﮯﮰﮱ ﮲﮳ ﮴﮵ ﭼ[ غافر]ّٖ :تٔ .

(ٔ) ينظر :الكتاب.ٕٕ/ٔ :
(ٕ) الخصاجص.ٗٔ٘/ٕ :
(ٖ) ينظر :صيغ الجموع.ٕٕٔ/ٕ :
(ٗ) ينظر :البمغة في الفرق بين الماكر والمؤنث.ٖٙ :
(٘) ينظر :تحول البن النحوية بين التاكير والتننيث في اآليات المتشابية في القرآن الكريم.ٕٙ :
( )ٙينظر :النحو القرآني.ٜٔٗ :
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كلفظ "رسػكؿ" ممػا يسػتكم فيػه المػذكر كالمؤنػث ،تقػكؿ" :رجػؿ رسػكؿ ،كامػرأة رسػكؿ ،كجمعػه

عمى :أى ٍر يسؿ مف عنمات التأنيث"تُ  ،كلـ يرد في القرف الكريـ ٌإال مذك انر؛ ف ا تعالى لػـ يرسػؿ
ٌإال رجاالن.
كقد كرد لفظ ﭽ ﭓ ﭼ بيف التذكير كالتأنيث ،كما فػي قكلػه تعػالى :ﭽ ﭒﭓﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭼ [ البقػ ػرة" ،] ِّٓ :الرس ػػؿ جم ػػا مكس ػػر لمعق ػػنء ،مف ػػردك "رس ػػكؿ" ،كعم ػػى ه ػػذا فالت ػػذكير
أصػػيؿ فػػي المفظػػة إف ػرادان ،كداللتػػه معنكيػػة ،ك ف جمػػا التكسػػير جػػائز تػػذكيرك كتأنيثػػه"تِ  ،كقي ػػؿ:

"الرسػػؿ" مؤنثػػه لككنهػػا جماعػػة ،فقػػاؿ" :تمػػؾ" ،أم :عامػػؿ جمػػا التكسػػير معاممػػة الكاحػػدة المؤنثػػة،
ك"تمؾ" إشارة إلى جماعة الرسؿ .كمثؿ هذك اآلية قكله تعالى:ﭽﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﭼ [
ا نعػ ػػاـ ،]ّْ :عمػ ػػى تأنيػ ػػث الفعػ ػػؿ؛ لم ارعػ ػػاة المعنػ ػػى ،أم :جماعػ ػػة الرسػ ػػؿ ،كقكلػ ػػه :ﭽﯧ ﭼ
بالتػػذكير؛ ف تػػذكير الرسػػؿ حقيقػػي؛ ف مفػػرد الرسػػؿ :رسػػكؿ ،كالرسػػكؿ فػػي القػػرف الك ػريـ مفػػرد

مذكرتّ .

كفي قكله تعػالى :ﭽ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [ ؿ عمػراف ،]ُْٖ :قيػؿ" :لمػا
كاف السياؽ إلثبات مبالغتهـ في الغمظة كالجفاء كالكفر كعدـ الكفاء ،ككانت السكرة سكرة التكحيد،
كالرسؿ متفقكف عميه ،كقد أتى كؿ منهـ فيه بأبهى البياف كأزاؿ كؿ لبس ،أسقط تاء التأنيث؛ نها

تْ
أف فػي
ربما دلت عمى نكع ضعؼ ،فقاؿ:ﭽ ﮔ ﮕ ﭼ"  ،كال يؤيد الباحػث هػذا التقػريب عمػى ٌ

التأنيث ضعؼ؛ ف التذكير جاء لمناسبة اآلية التي قبمها ﭽﮄﮅﭼ.

كالت ػػذكير كالتأني ػػث هن ػػا ف ػػي " يك ػ ِّػذب" م ػػف اآلي ػػة الس ػػابقة م ػػف المتش ػػابه المفظ ػػي ف ػػي الق ػػرف

الكريـتٓ .

كقد استعمؿ القرف الكريـ التأنيث أحيانان لمداللة عمى الكثرة بقػنؼ التػذكير ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﭼ [ ؿ عمراف ،]ُّٖ :بتذكير الفعؿ ،كﭧﭨﭽﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁ ﭼ
[ ا عػراؼ ،]ّْ :فأنػػث الفعػػؿ؛ ف ا كلػػى قطػػاب لبنػػي إس ػرائيؿ ،كالثانيػػة فػػي رسػػؿ ا جميع ػان؛

(ٔ) المعجم المفصل في الماكر والمؤنث.ٕٕٕ :
(ٕ) األلفاظ الواردة بالتاكير والتننيث في القرآن الكريم.ٜٔٓ :
(ٖ) ينظر :نفسو.ٜٔٔ :
(ٗ) نظم الدرر.ٔٗٗ/٘ :
(٘) ينظر :مثك التنويل.ٖٕٙ /ٔ :
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ف الكنـ عمى لساف أهؿ الجنة ،فالرسؿ في اآلية الثانية أكثر عددان مما في اآلية ا كلى ،فأنػث

الفعؿ لمكثرة كذكرك لمقمةتُ .

جدول رقم ( )ٔٛيبين عدد لفظ اإلرسال ومشتقاتو ،من حيث التاكير والتننيث
م

اللفظ

العدد

الكلي

الفعل

المذكر المؤنث

ٔ

رسل

ٓٔ

ٛ

ٕ

جاءكمٔ*كذبٔ*استهزئٖ*يأتكمٕ*يأتيكمٔ*كذبتٕ

ٕ

الرسل

ٕٓ

ٔٙ

ٗ

تلكٔ*خلتٕ*جاءتهمٔ

ٖ

رسل اهلل

ٔ

ٔ

نؤتىٔ

ٗ

رسل ربنا

ٕ

ٕ

جاءتٕ

٘

رسلكم

ٔ

ٔ

تأتيكمٔ

ٙ

رسلنا

ٔٚ

ٜ

ٛ

جاءت ٗ *جاءتهمٕ *توفتٔ * تترىٔ

ٚ

رسلهم

ٕٔ

ٔ

ٔٔ

جاءتهم  * ٙقالتٕ *تأتيهم ٕ * أتتهمٔ

ٛ

رساالت

ٚ

ٚ

ٜ

رسالتو

ٕ

ٕ

ٓٔ

رسالة

ٔ

ٔ

ٔٔ

المرسالت
ِ
مرسلة

ٔ

ٔ

ٔ

ٔ

ٕٔ
ٖٔ
ٗٔ

ِ
مرسل

ٔ

ٔ

مرسل
َ

ٔ

ٔ

ٔ

ٔ
ٔ

٘ٔ

مرسال
َ
ِ
مرسلوا

ٔ

ٔٚ

مرسلون
َ

ٕ

ٕ

ٕٗ

ٕٗ
ٕ

ٔٙ
ٔٛ

المرسلين
َ
ِ
مرسلين

ٕ

ٕٓ
ٕٔ

المرسلون
َ

ٚ

ٚ

رسول

ٕٖٙ

ٕٖٙ

ٕٕ

رسلو

ٔٚ

ٔٚ

ٖٕ

رسلي

ٗ

ٗ

ٕٗ

رسلك

ٔ

ٔ

ٜٔ

(ٔ) ينظر :معاني النحو.ٙٓ/ٕ :
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م

العدد

اللفظ

الكلي

المذكر المؤنث

ٕ٘

رسل ربك

ٔ

ٔ

ٕٙ

رسالً
المجموع

ٓٔ

ٓٔ

ٖٖٛ

ٖٖٗ

الفعل

ٓٗ

جدول رقم( )ٜٔيبين أىم األفعال المؤنثة المرتبطة باإلرسال
م

الفعل

العدد

م

الفعل

العدد

ٔ

جاءتهم

ٜ

ٚ

توفت

ٔ

ٕ

جاءت

ٙ

ٛ

قالت

ٕ

ٖ

تأتيهم

ٕ

ٜ

تترا

ٔ

ٗ

تأتيكم

ٔ

ٓٔ

تلك

ٔ

٘

كذبت

ٕ

ٔٔ

أتتهم

ٔ

ٙ

خلت

ٕ

المجموع

ٙ

المجموع

ٕٕ
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نتاجج المبحث الصرفي:
 كرد مف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته في القرف الكريـ بصكرة المشتقات االسمية قمسػة كعشػركفلفظان ،تكررت مئتيف كسبعان كسبعيف مرةن ،مكزعة بيف اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ.

 فػػي الصػػيا االسػػمية داللػػة ثبػػكت الكصػػؼ كدكامػػه كلزكمػػه ،فاإلرسػػاؿ كالرسػػالة صػػفة ثابتػػةمستقرة في الرسكؿ متصؼ بها ،كلـ ينفؾ عنها تحت أم ظرؼ.

 كرد م ػػف لف ػػظ اإلرس ػػاؿ كمش ػػتقاته ف ػػي الق ػػرف الكػ ػريـ بص ػػكرة اإلفػ ػ ارد كالتثني ػػة كالجم ػػا أربع ػػةكأربعكف لفظان ،تكررت ثنثمائة كثنثان كثمانيف مرةن ،مكزعة بيف ثنثة ا نكاع.

 المفػػرد :عشػػركف لفظ ػان ،تكػػررت مػػائتيف كاثنتػػيف كأربعػػيف م ػرةن ،التثنيػػة :لفظ ػان كاحػػدان كرد م ػرةكاحدة ،الجما :ثنثة كعشركف لفظان ،تكررت مائة كأربعيف مرةن ،منهػا :جمػا المػذكر السػالـ:
قمسة ألفاظ تكررت ستان كثنثيف مرة ،كجما التكسير :اثنا عشر لفظان تكػررت سػتان كتسػعيف
مرةن ،كجما المؤنث السالـ :ستة ألفاظ تكررت ثماني مر و
ات.

 اإلفراد في لفظ اإلرساؿ كمشتقاته ييراد به الجنس–غالبان ػ ػػ ،ما لـ يرد قيد بذلؾ. قد يطمػؽ المفػظ بػالجما كيػراد بػه اإلفػراد ،فالرسػؿ أمػة كاحػدة فمػف مػف بكاحػد مػنهـ فقػد مػفبالجميا ،كمف كذب كاحدان منهـ فقد كذب بالجميا.
 في إفراد المفظ تعظيـ كتشريؼ كتقصيص ،كفي الجما تعظػيـ كتشػريؼ ،أك تسػمية كتهػكيفكتذكير.
 لفظ ػػة " ير يس ػػؿ" جم ػػا تكس ػػير مف ػػردك "رس ػػكؿ" فا ص ػػؿ في ػػه الت ػػذكير ،كق ػػد ي ػػرد التأني ػػث لدالل ػػةقاصة ،كهي مما تصم ،لمتذكير كالتأنيث ما مراعاة السياؽ كالمقاـ.
 مكاضا التذكير؛ لمراعاة ا صؿ العاـ كالسياؽ كالمعنى ،كمكاضػا التأنيػث؛ لداللػة الجماعػةكمراعاة المفظ ،كجكاز التذكير كالتأنيث.

 -في لفظ اإلرساؿ كمشتقاته قد يرد التأنيث لمكثرة كالتذكير لمقمة.
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الفصل الثاني
(المستوى التركيبي لمفظ اإلرسال ومشتقاتو)
وفيو مبحثان:

المبحث األول( :اإلرسال في التركيب) ،وفيو سبعة مطالب:
األول :الجممة االسمية
الثاني :الجممة الفعمية
الثالث :عوارض جممة اإلرسال
الرابع :التقديم والتنخير
الخامس :الاكر والحاف
السادس :اإلضافة
السابع :التعريف والتنكير

المبحـــــث الثـــــاني( :حـــــروف المعـــــاني المرتبطـــــة بمفـــــظ اإلرســـــال

ومشتقاتو)

وفيو مطمبان:
األول :حروف الجر
الثاني :باقي حروف المعاني
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المبحث األول (:اإلرسال في التركيب) ،وفيو سبعة
مطالب:
المطمب األول :الجممة االسمية
المطمب الثاني :الجممة الفعمية
المطمب الثالث :عوارض جممة اإلرسال
المطمب الرابع :التقديم والتنخير
المطمب الخامس :الاكر والحاف
المطمب السادس :اإلضافة
المطمب السابع :التعريف والتنكير
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المبحث األول (اإلرسال في التركيب)
مدخل:
تتككف الجممة العربية مف ركنيف أساسػييف همػا المسػند كالمسػند إليػه ،كهمػا عمػدة الكػنـ؛

لتػتـ الفائػػدة ،كال يمكػف االسػػتغناء عػػف أحػدهماتُ  .كالجممػػة االسػػمية داللتهػا الثبػػكت كاالسػػتقرار،
كالجمم ػػة الفعمي ػػة داللته ػػا الح ػػدكث كالتج ػػدد ،بمعن ػػى أف االس ػػـ داللت ػػه الثب ػػكت ،كالفع ػػؿ داللت ػػه

التجددتِ  ،كهذا معناك كجكد دالالت لمقبر مف حيث انتهاء الحدث أك تجددك كاستم اررًك بالجمػؿ
أف يثبػػت ب ػػه المعنػػى
الفعميػػة ،كثبكت ػػه كاسػػتق اررك بالجمػػؿ االسمي ػػة" ،إذ إف مكضػػكع االسػػـ عمػػى ٍ
أف يقتضػػي
أف يقتضػػي تجػػددك شػػيئان بعػػد شػػيء ،كأمػػا الفعػػؿ فمكضػػكعه عمػػى ٍ
لمشػػيء مػػف غيػػر ٍ
تج ػػدد المعن ػػى المثبػ ػػت ب ػػه شيئ ػ ػان بع ػػد ش ػػيء"ت ، 3كال يمك ػػف د ارس ػػة الجمم ػػة القرني ػػة بمع ػػزؿ ع ػػف

المفػردة؛ نهػا أسػاس الجممػة ،كمنهػا تركيبهػا ،كبينهمػا اتصػاؿ مباشػرتْ " ،كاذا ثبػت الفػرؽ بػػيف
ػأف ت ػػرل أح ػػدهما ال يص ػػم ،ف ػػي مكض ػػا
الش ػػيء كالش ػػيء ف ػػي مكاض ػػا كثيػ ػرة ،كظه ػػر ا م ػػر ب ػ ٍ
أف تقضي بثبكت الفرؽ ،حيث ترل أحدهما قد صم ،في مكاف اآلقر ،كتعمـ أف
صاحبه كجب ٍ
المعنى ما أحدهما غيرك ما اآلقر"ت٘ .

(ٔ) ينظر :الجممة العربية.ٖٔ :
(ٕ) ينظر :نفسو.ٔٙٔ :
(ٖ) دالجل اإلعجاز.ٖٖٔ :
(ٗ) ينظر :نظرات من اإلعجاز البياني في القرآن.ٕٚ :
(٘) دالجل اإلعجاز.ٖٔ٘ :
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المطمب األول :الجممة االسمية

أوالً :الجممة االسمية المطمقة:

كرد مػػف لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػرف الكػريـ بعػػض ا لفػػاظ فػػي هيئػػة جمػػؿ اسػػمية
مطمقػة ،فػي بعػض المكاضػا دالػة عمػى ثبػكت الكصػؼ كاسػتق اررك؛ ف الجممػة االسػمية ِّ
مؤكػػدة،

تُ
كتفيػػد بأصػػؿ كضػػعها الثبػػكت ،كتفيػػد بػػالقرائف الػػدكاـ كاالسػػتمرار  ،كسػػيتناكؿ الباحػػث بعض ػان

منها؛ لمداللة عمى ذلؾ:

 ثبكت اإلرساؿ إلى كؿ أمة كاستق اررك فيها ،كاقتصاص كؿ أمة برسكلها ،كأف اإلرسػاؿبما إلى كؿ أمة ككصػمها ،كمػا كرد فػي قكلػه تعػالى :ﭽﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﭼ[ ي ػػكنس ،]ْٕ :أثب ػػت الق ػػرف الكػػريـ م ػػف ق ػػنؿ الجمم ػػة االس ػػمية
ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﭼ :ثبػػكت اإلرسػػاؿ إلػػى كػػؿ أمػػة ،كاقتصػػاص كػػؿ أمػػة برسػػكلها ،فقػػد دلػػت
ػأف يتركهػػا بػػدكف رسػػكؿ ،بػػؿ بعػػث إليهػػا رس ػكالن؛
اآليػػة أف ا تعػػالى لػػـ يهمػػؿ أمػػة م ػف ا مػػـ ،بػ ٍ
إلقامة الحجةتِ " ،كقيؿ :إف ما في الجممة االسمية ليس هك المقصكد باإلقبار ،بػؿ تمهيػد لمػا
تفرع عميها مف مجيء الرسكؿ؛ نه ال يتعيف أف ً
يرسؿ [ ا ي تعالى] رسكالن لكؿ أمة ،فقد يقمكا
ٍ

شػػعب أك عصػػر أك بػػند عػػف مجػػيء رسػػكؿ ،كلػػك كػػاف الػػزمف طػػكينن ،فقػػد قػػاؿ تعػػالى :ﭽ ﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ[ السػ ػػجدة ،]ّ :كالمقصػ ػػكد
بهػػا لكػػؿ أمػػة مػػف ا مػػـ ذكات الش ػرائا رسػػكؿ معػػركؼ"تّ  ،كال يؤيػػد الباحػػث تقصػػيص ا مػػـ
ذكات الشرائا؛ ف اآلية أثبتت أف لكؿ أمة رسػكؿ ،كلػـ يتعػيف منهػا تقصػيص الرسػكؿ بػا مـ
ذكات الش ػرائا ،كا تعػػالى قػػد أ ٌك ػد اإلرسػػاؿ إلػػى كػػؿ أمػػة فقػػاؿ تعػػالى:ﭽ ﭸﭹﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ[ فػاطر ، ]ِْ :كأ ٌكػد أيضػان عػػدـ التعػػذيب حتػػى يبعػػث رسػكالن،
فقاؿ تعالى :ﭽﯨﯩﯪﯫﯬﯭﭼ[ اإلسػراء ،]ُٓ :كتتػابا الرسػؿ دليػؿ قػر فقػد أ ٌكػد
ا ع ػػز كجػ ػػؿ ذلػ ػػؾ ،ﭧﭨﭽﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭼ[
المؤمنكف ،]ْْ :حتى اآلية التي هي مكضا االحتجػاج لػيس فيهػا أم إشػارة إلػى أنػه قػد تقمػكا
أمة مف الرسػكؿ ،كلػـ تكػف داللتهػا بػذلؾ ،كانمػا داللتهػا تكػريـ لمرسػكؿ باقتصاصػه باإلرسػاؿ
إل ػ ػ ػػيهـ ،كه ػ ػ ػػك م ػ ػ ػػا أ ٌكػ ػ ػ ػدك ف ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػػالى :ﭽﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪ ﮫ
(ٔ) ينظر :البثغة االصطثحية.ٖٔٗ :
(ٕ) ينظر :البحر المحيط.ٔٙٗ / ٘ :
(ٖ) التحرير والتنوير.ٔٛٚ / ٔٔ :
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ﮬﮭﮮﭼ[ سبأ ،]ْْ :كما هذا فقد تكجد فترة زمنية بدكف رسػكؿ ،أك يكجػد بعػض ا فػراد
بيف فترتي رسكليف لـ يصمهـ الرسكؿ ،كال تعارض في ذلؾ.
 ثبكت اإلرساؿ لمرسكؿ كاستقرار كصفه بالرسػالة ،كمػا كرد فػي قكلػه تعػالى :ﭽ ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛﭼ [ الفت ،]ِٗ :،فقد أثبت القرف الكريـ مف قنؿ
الجممة االسمية ﭽﭑ ﭒﭓﭔﭼ :اإلرساؿ لمرسكؿ ،كقد ذكػر بعػض المفسػريفتُ فػي الجممػة
االسػػمية هنػػا عػػدة أكجػػه ،ا كؿ" :محمػػد" مبتػػدأ "كرسػػكؿ ا " قبػػر ،الثػػاني" :محمػػد" قبػػر لمبتػػدأ
محذكؼ تقديرك :هك محمد" ،كرسكؿ ا " عطؼ بيػاف ،الثالػث" :محمػد" مبتػدأ "كرسػكؿ ا " بػدؿ

"كأشداء" قبر ،كيؤيد الباحث الكجه ا كؿ :أنه مبتدأ كقبػر اسػتكفي فيػه تعظػيـ الرسػكؿ؛ لمػا
كرد فػػي صػػم ،الحديبيػػة مػػف أف قريش ػان رفضػػت كتابػػة محمػػد رسػػكؿ ا

فػػي الصػػم،تِ  ،ك نػػه

بالقبر تـ معنى الجممة ،فصػار كنمػان مفيػدان فائػدة يحسػف السػككت عميهػا ،فأثبػت لػه اإلرسػاؿ،

كذكػػر بعػػض المفسػريف

تّ

أنػػه لػػيس المقصػػكد إفػػادة أف محمػػدان رسػػكؿ ا  ،كانمػػا المقصػػكد بيػػاف

أف أجرل عميه ا قبار السابقة ،كليظؿ السػاما مشػتاقان إلػى معرفتػه .كال
مف هك رسكؿ ا بعد ٍ
أف يظػؿ
أف تككف تكممة لمكصؼ السابؽ ،ك ٍ
يؤيد الباحث ذلؾ؛ نه ال يمنا ككنها جممة اسمية ٍ

المتحدث عنه ،كالسياؽ يؤيد ذلؾ ،كفي الجممة االسػمية هنػا تأكيػد لمػا
الساما مشتاقان إلى بياف
ى
تقػػدمها" ،كنظػػاـ بنػػاء الجممػػة يمكننػػا مػػف جعمهػػا جممتػػيف ،ا كلػػى :محمػػد رسػػكؿ ا  ،كالثانيػػة:
كالذيف معه أشداء ،كسماح نظاـ بناء الجممة بهذك االحتماالت ال يمثؿ نقصان"تْ .

 ثبكت كتابة ا قكاؿ كا عماؿ كاستقرار تسجيمها ،كما كرد في قكله تعػالى :ﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂ ﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﭼ[ الزقػ ػػرؼ ،]َٖ :مػ ػػف قػ ػػنؿ الجممػ ػػة االسػ ػػمية
ﭽﮇﮈﮉﭼ :أثبػػت القػػرف الكػريـ كتابػػة ا قػكاؿ كتػػدكيف ا عمػػاؿ ،كالمنحػػظ أف ا
تعػػالى أكػػد أنػػه يسػػما السػػر كالجهػػر بقكلػػه ﭽﮆﭼ ،أم :بمػػى نسػػما ،كجػػاءت الجممػػة االسػػمية
فأكدت السما كالكتابة ،كفيه ثبكت الكصػؼ كاسػتق اررك ،كممػا يمفػت االنتبػاك القيمػة الدالليػة التػي
أفادهػػا القبػػر :ﭽﮉﭼ ،فمػػك أف الػػنظـ القرنػػي حػػذؼ القبػػر لصػػار الػػنظـ :تبمػػى كرسػػمنا ،
(ٔ) ينظر :الكشاف ،٘٘ٓ / ٘ :المحرر الوجيز ،ٔٗٓ/ ٘ :التفسير الكبير ،ٔٓٚ / ٕٛ :الجـامع ألحكـام القـرآن ،ٖٗٓ / ٜٔ :الـدر المصـون ،ٕٚٓ/ ٜ :فـتح
القدير ،ٚٗ / ٘ :التحرير والتنوير.ٕٕٓ / ٕٙ :
(ٕ) ينظر :سيرة ابن ىشام ،ٖٔٚ/ٕ :عيون األثر ،ٔٙٔ/ٕ :الرحيق المختوم ،ٖٖٔ :محمد رسول اهلل .ٕ٘ٚ / ٗ :
(ٖ) ينظر :التحرير والتنوير.ٕٖٓ / ٕٙ :
(ٗ) بناء الجممة العربية.ٖٔٛ :
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أم :نسػػما كرسػػمنا يس ػػمعكف ،كفيػػه إثبػػات الس ػػما

تعػػالى كلمرسػػؿ -ال ػػذيف هػػـ المنئك ػػة ،-

كيكػػكف المعنػػى بػػذلؾ تام ػان ال قمػػؿ فيػػه ،كلكػػف الػػنظـ القرنػػي أراد باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ المعنػػى

إثبات الكتابة مف قبؿ المنئكة ،فأثبت لممنئكة االستقرار لديهـ كالسما كالكتابػة ،كقػد يكػكف –
كا أعمـ – فيه إشارة إلػى دقػة الكتابػة كصػحتها ،ككػذلؾ الػربط بينهمػا ،كأف الكتابػة دليػؿ قػر
فكؽ السما ،فالحضكر كالسما كالكتابة أدلة عميهـ ،كفػي الكتابػة حجػة أقػرل عمػيهـ فميحػذركا،

كعبر عنه بصيغة المضػارع؛ لمداللػة عمػى التجػدد
فبالقبر تـ إضافة معنى الكتابة إلى السماٌ ،

كالحدكث؛ ف الكػنـ متجػدد ،كقػد أكػد الكتابػة فػي يػة أقػرل فقػاؿ تعػالى :ﭽﭤ ﭥﭦ ﭧ

ﭨ ﭼ [ يكنس.]ُِ :
 ثبكت استقرار الرسكؿفي أمته كظرفيته فيهـ ،كما كرد في قكله تعالى:ﭽ ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭼ[ ؿ عم ػ ػ ػ ػراف ،]َُُ :أثبػ ػ ػ ػػت
القرف الكريـ مف قنؿ الجممة االسميةﭽﭘﭙﭚﭼ :استقرار الرسكؿفي أمته ،كمكثه
فػػيهـ ،كأفػػادت داللػػة ظرفيػػة الحضػػكر كالمشػػاهدةتُ  ،كقػػد كردت هػذك الجممػػة االسػػمية فػػي سػػياؽ
أف يككف الكفر في المؤمنيف ما كجكد القرف الكريـ يتمى عميهـ كفيهـ رسكله ،ففيها منا
إنكار ٍ
تِ
أف يك ػػكف م ػػنهـ الكف ػػر كف ػػيهـ
كتغم ػػيظ  ،كت ػػذكير له ػػـ به ػػذك النعم ػػة ،الت ػػي تس ػػتكجب اس ػػتبعاد ٍ

رسكلهتّ  ،قيؿ :القطاب صحابه قاصة ،كقيؿ :لهـ بالمشاهدة ك مته بآثارك كأقكالهتْ  ،كيؤيػد

الباحػػث أف القطػػاب صػػحابه ك متػػه؛ ف ا تعػػالى قػػاؿ فػػي يػػة أقػػرل :ﭽﭚﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ[ الرعػػد ،]َّ :فاإلرسػػاؿ فػػي ا مػػة كمهػػا كلػػيس مقتص ػان بأص ػػحابه،
كفي اآلية داللة عمكـ لرمة كمها ،كالرسكؿمستقر في أمته بػالقرف الكػريـ كبالسػنة المطهػرة،
ماكث بهما فيهـ إلى يكـ الديف ،ال ينفؾ عنه ذلؾ ،كهك ما أفادتػه الجممػة االسػمية مػف الثبػكت

كاالستقرار ،فهك قاتـ المرسميف ،كقد ترؾ متػه شػيئيف يعصػمها مػف الزيػا كالكفػر ،همػا كتػاب

ا كسنتهت٘ .

 ثبكت عدـ قمكد الرسكؿ ،كما كرد فػي قكلػه تعػالى :ﭽﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ(ٔ) ينظر :المحرر الوجيز.ٕٗٛ / ٔ :
(ٕ) ينظر :التفسير الكبير.ٔٚٗ / ٛ :
(ٖ) ينظر :النحو القرآني.ٖٔٓ :
(ٗ) ينظر :البحر المحيط.ٔٚ / ٖ :
(٘) ينظر :صحيح مسمم ،ٗٔ /ٗ :برقمٕٕ ،ٕٜمن حديث جابر بن عبداهلل.
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ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂﮃﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﭼ [ ؿ عم ػ ػ ػ ػ ػراف:
ُْْ] ،أثب ػ ػػت الق ػ ػػرف الكػ ػ ػريـ م ػ ػػف ق ػ ػػنؿ الجمم ػ ػػة االس ػ ػػمية ﭽﭳﭴﭵﭶﭼ :ع ػ ػػدـ القم ػ ػػكد
لمرسػػكؿ ،كأثبػػت أنػػه رسػػكؿ كبػػاقي الرسػػؿ يجػػرم عميػػه مػػا جػػرل عمػػى بػػاقي الرسػػؿ مػػف المػػكت
كعدـ البقاء ،فن يمكف له البقاء؛ ف البقاء صػفة ثابتػة مػف صػفات ا لكهيػة ،كبػالعكدة إلػى سػبب

نزكؿ اآليةت ، 1يمكف منحظة الجك الذم نزلت فيػه ،عنػدما شػاع قبػر مقتػؿ الرسػكؿ

فػي غػزكة

أحػػد فاسػػتبعد بعػػض المػػؤمنيف مكتػػه أك قتمػػه ،كتقػػاذؿ بعضػػهـ كلػػـ ىيثبػػت ٌإال القميػػؿ ،فجػػاءت هػػذك
اآليػػة لتقػػرر أف محمػػدان مػػا هػػك ٌإال رسػػكؿ كبػػاقي الرسػػؿ ،كتثبػػت لػػه عػػدـ القمػػكد ،كفيهػػا عتػػاب
ػأف ينقمػػب عمػػى عقبيػػه ،فػػإنهـ
شػػديد كلػػكـ كاسػػتنكار لكػػؿ مػػف اسػػتبعد مكتػػه كعػػدـ بقائػػه ،أك فكػػر بػ ٍ
مطالبكف باإليماف الصادؽ كالكامؿ في حياة الرسكؿ كبعد مكته ،كليس شرطان بقاؤك أك مكته؛ نػه
1

يمكت كما مات باقي الرسؿت  ،ك ف اعتقاد صفة البقاء كالقمكد م مقمكؽ ينافي مبادئ العقيدة

كيتعػػارض معهػػا ،كالمػػؤمف مطالػػب بثبػػكت هػػذك العقيػػدة كاسػػتقرارها اسػػتق ار انر ال يقالطػػه أم شػػؾ أك
ريب ،فأثبت القرف الكريـ هذك الحقيقة مف قنؿ الجممة االسمية التػي داللتهػا الثبػكت كاالسػتقرار؛

لما بينهما مف ارتباط ،كاستعمؿ القرف الكريـ الحصر زيادة في التأكيد.

كفػ ػ ػ ػ ػػي قكلػ ػ ػ ػ ػػه تعػ ػ ػ ػ ػػالى :ﭽ ﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﭼ[المائ ػػدة ،]ٕٓ :اس ػػتعمؿ الق ػػرف الكػ ػريـ الجمم ػػة اإلس ػػمية:
ﭽﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﭼ لنفػػى دعػػكل صػػفة ا لكهيػػة فػػي عيسػػى بػػف م ػريـ ،فمػػا
هك ٌإال رسكؿ قد قمت مف قبمه الرسؿ" ،كا ٍف ظهرت اآليات عمػى يديػه"تّ  ،فأكػؿ الطعػاـ ينػافي
صفة ا لكهية ،فمف قنؿ الجممة االسػمية التػي داللتهػا الثبػكت كاالسػتقرار أثبػت القػرف الكػريـ
ذلؾ ثبكتان كاستق ار انر ال ريػب فيػه ،كالنفػت لمنظػر التشػابه بػيف الجممتػيف االسػميتيف :ﭽﭳ ﭴ
ﭵﭶ ﭼكﭽﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗ ﭼ فق ػ ػػد نف ػ ػػى الق ػ ػػرف الكػ ػ ػريـ ف ػ ػػي ا كل ػ ػػى ع ػ ػػف
محمدصفة القمكد كالبقاء ،كأثبت أنه رسكؿ كباقي الرسؿ ،كالسياؽ فيها لنفػي القمػكد بقرينػة:
ﭽﭾﭿﮀﭼ ،كنفػػى فػػي الثانيػػة عػػف عيسػػىصػػفة ا لكهيػػة ،كأثبػػت أنػػه رسػػكؿ كبػػاقي
الرسػػؿ ،كالسػػياؽ فيهػػا لنفػػي ا لكهيػػة بقرينػة :ﭽﯡﯢﯣﭼ ،كالػرابط بػػيف الجممتػػيف أف
المكت كأكؿ الطعاـ كما ينتب عنه مف قضاء الحاجة يتنافياف كا لكهية.
(ٔ) ينظر :تفسير السدي الكبير ،ٔٛٛ :أسباب نزول القرآن ،ٕٔ٘/ٔ :أسباب النزول المسم لباب النقول.ٙٗ :
(ٕ) ينظر :المحرر الوجيز ،٘ٔٙ / ٔ :البحر المحيط.ٚٗ / ٖ :
(ٖ) الجامع ألحكام القرآن.ٔٓٔ /ٛ :
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مم ػػا س ػػبؽ تب ػػيف أف الق ػػرف الكػ ػريـ أثب ػػت اإلرس ػػاؿ ،م ػػف ق ػػنؿ الجم ػػؿ االس ػػمية المطمق ػػة

السابقة ،كأثبت أف لكؿ أمة رسكالن ،كأ ٌكد ثبكت صفة الرسالة لمرسػكؿ ،كثبػكت الرسػكؿ كاسػتق اررك

في أمته ،كأ ٌكد ثبكت كتابة ا قكاؿ كا عماؿ كتسجيمها مف قبؿ الرسؿ ،كأكػد نفػي صػفة القمػكد
كالبقاء لمرسكؿ محمد ،كنفي صفة ا لكهية فػي عيسػى  ،كيكجػد بػيف هػذك المعػاني تػرابط
كبير.

79

ثانياً :الجممة اإلسمية المقيدة :
كرد مػػف لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػرف الكػريـ بعػػض ا لفػػاظ فػػي هيئػػة جمػػؿ اسػػمية

مقيػػدة بػػبعض القيػػكد فػػي بعػػض المكاضػػا ،كسػػيتناكؿ الباحػػث نػػكعيف مػػف القيػػكد ،أحػػدهما :مػػف
ا فعاؿ ،كاآلقر :مف الحركؼ ،كتسمى هذك القيكد بالنكاسخ؛ نها تدقؿ عمى الجممة االسمية

فتنسػػخ حكمهػػاتُ  ،كفائػػدة هػػذك القيػػكد التقصػػيصتِ " ،فالجممػػة االسػػمية قػػد تقتػػرف أحيانػان بقرينػػة
قارجة عف اإلسناد تشير إلى زمف معيف في الماضي أك الحاؿ أك االستقباؿ ،أك تقترف بقرينػة

تشػػير إلػػى الػػزمف بأبعػػادك الثنثػػة"تّ  ،كفػػي أغمػػب يػػات اإلرسػػاؿ لػػـ تكػػف الداللػػة الزمنيػػة لهػػذك
القيكد أك القرائف هي الغاية فقط ،فقد تتسا الداللة؛ لتشمؿ الزمف بأبعادك الثنثة ،كمػا فػي قكلػه

تع ػ ػ ػ ػ ػػالى :ﭽ ﭑﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ
أف يأتي بآيػة فػي أم زمػاف
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭼ[غافر ،]ٕٖ:فن يمكف م رسكؿ ٍ
كاف ٌإال بإذف ا تعالى.
ٔ -كان وأخواتيا:
هي أفعاؿ ناقصة تدقؿ عمى الجممة االسمية فترفا المبتدأ كتنصب القبرتْ  ،كلـ يػرتبط
لف ػػظ اإلرس ػػاؿ كمش ػػتقاته ٌإال بفعم ػػيف ،أح ػػدهما" :ك ػػاف" كارتبطػ ػت ف ػػي تس ػػعة مكاض ػػا ،كسػ ػيذكر

الباحث بعضها ،كالثاني" :ليس" كلـ يرتبط ٌإال في مكضا كاحدَ

 كـــان :تفيػػد زمػػاف القب ػرتٓ  ،كتػػدؿ عمػػى المضػػيتٔ  ،جػػاءت فػػي سػػياؽ كرد فيػػه لفػػظاإلرسػػاؿ كمشػػتقاته لحكايػػة الماضػػي فػػي قكلػػه تعػػالى :ﭽﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕ ﰖ ﭼ [مػ ػريـ ، ]ُٓ :كقكل ػػه تع ػػالى :ﭽﭡ ﭢﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭼ[م ػريـ ،] ْٓ :فاآليت ػاف كردتػػا فػػي سػػياؽ اإلقبػػار عػػف مكسػػى كاسػػماعيؿ -عميهمػػا السػػنـ-
النيبػ ٌكة كهػػذا شػػرؼ كبيػػر ،قيػػؿ" :كانػػت صػػفة بػػارزة تسػػتدعي إبرازهػػا
كجمعػػت لهمػػا بػػيف الرسػػالة ك ي

(ٔ) ينظر :التطبيق النحوي.ٔٔٔ:
(ٕ) ينظر :المعن في التراكيب العدولية.ٗ :
(ٖ) الداللة الزمنية.ٖٓ :
(ٗ) ينظر :شرح ابن عقيل.ٕٗ٘/ ٔ :
(٘) ينظر :شرح المفصل.ٜٚ/ ٚ :
( )ٙينظر :الصاحبي في فقو المغة.ٔٙٗ :
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تِ
تُ
أف إسػػماعيؿ كػػاف رس ػكالن نبي ػان ،لكػػف مػػا تجػػرد
بشػػكؿ قػػاص"  ،كذكػػر بعػػض المفس ػريف ٌ
لمنذارة كقاتؿ عميها ٌإال محمد ،كال يؤيػد الباحػث ذلػؾ؛ ف السػياؽ ل قبػار كلػيس لممفاضػمة،

كال دليؿ عمى ما يذكر مف عدـ تجرد إسماعيؿلمنذارة.

كقػػد تقػػرج "كػػاف" فػػي داللتهػػا الزمنيػػة مػػف الماضػػي إلػػى الػػزمف المطمػػؽ ،كهػػك "الػػذم
يصػػم ،لجميػػا ا زمنػػة كلػػيس مقتص ػان بػػزمف معػػيف"تّ  ،كمنػػه قكلػػه تعػػالى :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼﭩ [غافر ،]ٕٖ :أم :ﭽﭠﭡﭢﭼ :في أم زماف أك مكاف ما جعؿ
أف يػأتي بآيػة ٌإال بػإذف ا تْ  ،كهػي
ا تعالى لرسكؿ ممف قصػهـ أك لػـ يقصصػهـ مػف الرسػؿ ٍ
هنػػا رد عمػػى الكفػػار؛ القتػراحهـ اآليػػاتتٓ ؛ نػػه مػػا صػػ ،كمػػا كػػاف ذلػػؾ لرسػػكؿ مػف الرسػػؿتٔ ،

"كهػػي تحػػدد طبيعػػة الرسػػالة كحػػدكد الرسػػكؿ ،كبهػػذك النصػػاعة الكاممػػة فػػي العقيػػدة اإلسػػنمية
النيبػ ػ ٌكة"تٕ  ،ف ػػالزمف هن ػػا مطم ػػؽ كغي ػػر مق ػػتص
تنته ػػي تم ػػؾ ا كه ػػاـ كا س ػػاطير ح ػػكؿ طبيع ػػة ي
أف يػػأتي بآيػػة ٌإال بػػإذف ا تعػػالى ،كقػػد أ ٌك ػد القػػرف
بالماضػػي ،فػػن يمكػػف لرسػػكؿ فػػي أم زمػػاف ٍ

الك ػريـ هػػذا المعنػػى تأكيػػدان قطعي ػان فػػي مكضػػا قػػر ،فقػػاؿ تعػػالى :ﭽﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ[الرعد.]ّٖ:
كمف قركج داللة "كاف" مف الزمف الماضي إلى الػزمف المطمػؽ ،مػا كرد فػي قكلػه تعػالى:
ﭽ ﭠﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳﭴﭵ ﭼ[
ال ػػدقاف ،]ٔ -ْ:فاإلرس ػػاؿ هن ػػا ال يقتص ػػر عم ػػى ال ػػزمف الماض ػػي ،فه ػػك ممت ػػد؛ ليش ػػمؿ جمي ػػا
كعبػر عػف اإلرسػاؿ باسػـ الفاعػؿ؛
ا زمنة؛ ف رحمة ا تعالى ليس لها زمف محدد ل رساؿٌ ،
نه غير مقيد بزمف ،كيبدك – كا أعمـ -أف التعبير بالماضي فيه إشارة إلى النفاذ كالحتميػة،
كأف مػػا قضػػاك ا تعػػالى أصػػب ،فػػي نطػػاؽ التنفيػػذ؛ ف ا عػػز كجػػؿ فػػي هػػذك الميمػػة يفػػرؽ كػػؿ

أمر حكيـ.

(ٔ) في ظثل القرآن.ٕٖٖٔ/ ٗ :
(ٕ) ينظر :المحرر الوجيز ،ٕٗٗ/ ٗ :روح المعاني.ٖٔ٘ / ٕٕ :
(ٖ) معاني النحو.ٕٙٚ / ٖ :
(ٗ) ينظر :تفسير الطبري.ٖٜٙ / ٕٓ :
(٘) ينظر :فتح القدير.ٕٔٔ / ٖ :
( )ٙينظر :روح المعاني.ٔٙٛ / ٖٔ :
( )ٚفي ظثل القرآن.ٕٓٚٓ / ٗ :
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كقد كردت "كاف" ما لفظ اإلرساؿ في سياؽ التهكـ كالتحدم مف قكـ صال ،لنبيهـفي
قكله تعالى :ﭽ ﮔﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﭼ[ا عراؼ.]ٕٕ :
ﭽﮙﮚﮛﮜﭼ :حاصػػمه الػػتهكـ كاإلشػػارة إلػػى عػػدـ قدرتػػه؛ نػػه كعػػدهـ بالعػػذاب
سابقانتُ ،
"إنػػه التػػبج ،الػػذم يصػػاحب المعصػػية كالتحػػدم باسػػتعجاؿ العقكبػػة"تِ  ،كالداللػػة الزمنيػػة
التي يحممها الفعؿ هنا هي الماضي كالحاضر؛ ف معنى كنمهـ :لقد كعدتنا بالعذاب سػابقان،

فإف كنت مف المرسميف فأتنا به اآلف فقد عقرنا الناقة.
ٍ

كقػد كرد المضػػارع مػف "كػػاف" مرتبطػان بمفػػظ اإلرسػاؿ " الرسػػكؿ" كمػا فػػي قكلػه تعػػالى :ﭽ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭼ[ البقػػ ػرة ،] ُّْ :كقكل ػ ػػه تع ػ ػػالى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﯦﭼ[ الحب.]ٕٖ :
فق ػ ػ ػػد أثب ػ ػ ػػت الق ػ ػ ػػرف الكػ ػ ػ ػريـ م ػ ػ ػػف ق ػ ػ ػػنؿ الجمم ػ ػ ػػة االس ػ ػ ػػمية المقي ػ ػ ػػدة :ﭽﭲﭳ
ﭴﭵﭼ اقتصاص الرسكؿبالشهادة عمى ا مة ،كالداللة الزمنيػة التػي يحممهػا الفعػؿ
المض ػػارع :ﭽﭲﭼ ال تقتص ػػر عم ػػى الحاض ػػر ،ب ػػؿ تمت ػػد لتش ػػمؿ ك ػػؿ زم ػػف ،فه ػػي إل ػػى ي ػػكـ
القيامة ،كفي المضارع هنا داللة أقرل :هي تجدد حدث الشهادة؛ ليظػؿ المشػهد حيػان فػي نفػس

الفرد؛ فيستشعر بأنه مشهكد عميه مف قبػؿ الرسػكؿفػي كػؿ كقػت فيظػؿ حريصػان عمػى االلتػزاـ
الكامؿ بما جاء به.

ليس - :كرد الفعؿ الناسخ "ليس" مرتبطان بمفظ اإلرساؿ "مرسن" مرة كاحدة ،في قكلػه تعػالى:
ﭽﭑﭒ ﭓﭔﭕ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼﭖ[ الرعد.]ّْ :
ﭽﭔﭕﭖﭼ" ،ليس" :يفيػد نفػي مضػمكف الجممػة فػي الحػاؿتّ  ،كفػي هػذك الجممػة ال
يقصػػد القػػرف الك ػريـ إقبػػار الرسػػكؿبقػػكلهـ فهػػك يسػػما كنمهػػـ ،كقػػكلهـ فيػػه متجػػدد مسػػتمر،

فالتعبير عف قكلهـ بالمضارع؛ لتجددك مػنهـتْ  ،فمػا النفػي القػاطا جػاء السػند الربػاني ،كتحمػؿ

"البػػاء" فػػي قبػػر "لػػيس" داللػػة إلصػػاؽ الكفايػػة بػػا كرعايتػػه كعنايتػػه مػػف غيػػر كاسػػطة أحػػد مػػف
(ٔ) ينظر :البحر المحيط ،ٖٖٗ/ ٗ :نظم الدرر.ٜٗٗ / ٛ :
(ٕ) في ظثل القرآن.ٖٔٔٗ / ٖ :
(ٖ) ينظر :شرح المفصل ،ٔٔٔ / ٚ :التراكيب المغوية. ٕٙٛ :
(ٗ) ينظر :التحرير والتنوير.ٔٚ٘ / ٖٔ :
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القمػ ػ ػػؽتُ  ،فأثبػ ػ ػػت القػ ػ ػػرف الك ػ ػ ػريـ مػ ػ ػػف قػ ػ ػػنؿ الجممػ ػ ػػة االسػ ػ ػػمية المقيػ ػ ػػدة أف قػ ػ ػػكؿ الكفػ ػ ػػار:
ﭽﭔﭕﭖﭼال حجػػة فيػػه؛ ف شػػهادتهـ غيػػر مطمكبػػة ،كالقصػػد هنػػا تأكيػػد أف قػػكلهـ ال
ينقص مف منزلة الرسكؿ ،فكفى با شهيدان عمى رسالته.
كالنفػػت لمنظػػر أف قبػػر "لػػيس" اقتػػرف بػ ػ "البػػاء" كثيػ انر فػػي القػػرف الك ػريـ ،كهنػػا لػػـ يقتػػرف

بػ"الباء"؛ " ف االستغناء عف "الباء" فػي قبػر "لػيس" بأسػمكب النفػي البسػيط المعتػاد حػيف يكػكف
قائؿ الجممة القبرية غير مستيقف مما ينفيه ،بؿ يجرم لسانه بهػذا النفػي كفػي نفسػه مػف ا مػر

شػػيء يمنػػا مػػف التقريػػر كالجحػػد"تِ  .كيؤيػػد الباحػػث هػػذا؛ ف الكفػػار كػػانكا فػػي ق ػ اررة أنفسػػهـ
يعممكف صدؽ الرسكؿ ، كلكف منعهـ مف اإليماف الكبر كالغركر.
ٕ -الحروف الناسخة:
دقم ػػت بع ػػض الح ػػركؼ الناس ػػقة عم ػػى جمم ػػة اإلرس ػػاؿ ف ػػي بع ػػض المكاض ػػا ف ػػي الق ػػرف

الكريـ ،كأفادت بعض الػدالالت مثػؿ :التأكيػد كاالسػتدراؾ ،كسػيتناكؿ الباحػث حػرفيف فقػط همػا:
"إف ،كلكف"؛ لكثرة كركدهما؛ لبياف داللة استعماؿ هذيف الحرفيف في اإلرساؿ.
إن" :حرؼ ناسػخ ،كأصػؿ معانيػه التككيػدت  ،دقػؿ عمػى جممػة اإلرسػاؿ فػي أكثػر مػف مكضػا
أَّ " -
3

كأفاد داللة التككيد كمف هذك المكاضا:

ﭧﭨ ﭽ ﯛﯜﯝﯞﯟ ﭼ[ الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ،]ٛ:،كﭧﭨ ﭽ ﮢﮣ
ﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩ ﭼ[ ا عػ ػ ػراؼ ،]ُٖٓ:كﭧﭨ ﭽ ﮀﮁ ﮂ ﭼ[ن ػ ػػكح:
ٔ] ،كﭧﭨ ﭽ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ ﭼ [ القمر ،]ُّ :مف قػنؿ الحػرؼ الناسػخ "إف" أ ٌكػد

القرف الكريـ اإلرساؿ كما في اآليات السابقة.

كف ػ ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػ ػػالى :ﭽﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭼ[يػ ػػس ،]ُْ :كقكلػ ػػه تعػ ػػالى :ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ[يػ ػػس" ،]ُٔ :يتفػ ػػاكت التأكيػ ػػد
بحسػػب قػػكة اإلنكػػار كضػػعفه ،فالتأكيػػد فػػي ا كلػػى :ﭽﭤﭼ بػ ػ "إف" كاس ػمية الجممػػة ،كفػػي

(ٔ) ينظر :زيادة الحروف بين التنييد والمنع.ٕٗٙ :
(ٕ) اإلعجاز البياني لمقرآن.ٔٛٚ :
(ٖ) ينظر :الجن الداني. ٖٜٖ :

83

الثانيػػة :ﭽﭻﭼ بػ ػ "إف كالػػنـ" كاسػػمية الجممػػة"تُ  ،كالنفػػت لمنظػػر أف التأكيػػد ارتػػبط بحالػػة
المقاطب فكمما كاف المقاطب أكثر إنكا انر كاف القطاب أكثر تأكيدان.
كفي قكلػه تعػالى:ﭽﭱﭲﭳﭼ[يػس ،]ّ:أ ٌكػد القػرف الكػريـ اإلرسػاؿ هنػا مػف قػنؿ

الجممة االسمية كحرؼ التككيد "إف كالنـ".

كأ ٌكد رسالة الرسؿ كأمانتهـ مف قنؿ الجممة االسمية كحرؼ التككيػد "إف" فػي أكثػر مػف

مكضا ،كما في قكله تعالى:ﭽ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﭼ[الشعراء.]َُٕ :

كفي قكله تعالى:ﭽﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﭼ[المن ػػافقكف ،]ُ:التأكي ػػد هن ػػا؛ لغ ػػرض فض ػػ ،المن ػػافقيف ،كتك ػػذيب دع ػػكل
إيمػػانهـ ،كبيػػاف أسػػمكبهـ الكػػاذب فػػي شػػهادتهـ أمػػاـ الرسػػكؿ ،كفػػي ذكػػر الشػػهادة بعػػد القػػكؿ

زيادة تأكيد ،كينحظ في هذك اآلية ِّ
مؤكػدات سػتة" :إف "ثػنث مػرات ،ك"الػنـ" مثمهػا ،ففػي كثػرة

التككيػد هنػػا إشػارة إلػػى سػػمكؾ المنػافقيف الغريػػب كفضػحهـ ،حيػػث إنهػػـ ال يتعػاممكف مػا ا مػػكر
بتص ػػديؽ مج ػػرد؛ نه ػػـ ك ػػانكا يعمم ػػكف أف رس ػػكؿ ا يع ػػرؼ ك ػػذبهـ فأك ػػدكا ل ػػه القب ػػر ب ػ ػ "إف

كالنـ".

كف ػػي قكل ػػه تع ػػالى:ﭽ ﯿﰀ ﰁﰂ ﭼ[النم ػػؿ،]ّٓ:ﭽ ﯿﰀ ﭼ" :تقري ػػر لرأيه ػػا
بعدما زيفت راءهـ ،كأتت بالجممة االسمية الدالة عمى الثبػكت...،؛ ل يػذاف بأنهػا مزمعػة عمػى

رأيها ال يمكيها عنه صارؼ"تِ  ،كقد أفاد الحرؼ الناسخ التككيد.

ب" -لكــن" :حػػرؼ ناسػػخ يفيػػد االسػػتدراؾ دقػػؿ عمػػى لفػػظ اإلرسػػاؿ "رسػػكؿ" أربػػا م ػر و
ات،
ا كؿ ف ػػي قكل ػػه تع ػػالى :ﭽ ﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﭼ[ ا عػ ػراؼ:
ُٔ] ،كالثػ ػ ػ ػ ػػاني فػ ػ ػ ػ ػػي قكلػ ػ ػ ػ ػػه تعػ ػ ػ ػ ػػالى:ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀﰁﰂ ﰃ ﰄﰅ
ﭼ[ا عػ ػراؼ ،]ٕٔ:كالثال ػػث ف ػػي قكل ػػه تع ػػالى :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﭼ [ا حػ ػزاب .]َْ:كال ارب ػػا ف ػػي قكل ػػه تع ػػالى :ﭽ ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭼ[التكبة.]ٖٖ:

(ٔ) معترك األقران ،ٕٖ٘ /ٕ :وينظر :التعبير القرآني.ٕٔٙ :
(ٕ) تفسير أبي السعود.ٕٙٓ / ٗ :

83

فقكله تعالى:ﭽﰁﰂﰃﰄﰅ ﭼ[ ا عراؼ" ،]ُٔ :مكضا أدب لمقمؽ في
حس ػػف الح ػ ػكار كفػ ػػي المقاطبػ ػػة"تُ  ،كهػ ػػك اسػػػتدراؾ لننتفػ ػػاء عػػػف الض ػػنلة؛ ككنػ ػػه رسػػػكؿ رب

الع ػػالميفتِ  ،كفي ػػه م ػػدح لم ػػنفس ب ػػأعظـ ص ػػفات الم ػػدحتّ  ،ك"لك ػػف" "كاقع ػػة ب ػػيف نقيض ػػيف؛ ف
اإلنسػػاف ال يقمػػك مػػف أحػػد شػػيئيف :الضػػنلة أك الهػػدل ،كال تجػػاما [-مػػف الجمػػا] -الضػػنلة

الرسػػالة"تْ  ،كهػػذا مػػف أحسػػف الػ ِّ
ػرد كأبمغػػهتٓ ؛ نػػه رد عمػػيهـ بإثبػػات مػػا هػػك أعمػػى مػػف الضػػنلة
منصبان كشرفان كرفعةن ،كهي الرسالةتٔ " ،كقيؿ :هك استدراؾ عمى ما قبمه رافا لما يتكهـ أنه نفى

الضػػنلة عنػػه ،فهػػك عمػػى ديػػف بائ ػه ،أك اسػػتدراؾ ممػػا قبمػػه مػػف ككنػػه فػػي الغايػػة القصػػكل مػػف

الهداية"تٕ  ،كال يؤيد الباحث أنه استدراؾ لرفا تكهـ أنه عمى ديف بائه؛ ف معنػى ذلػؾ صػحة
كنمهـ ،كالقرف الكريـ يريد – كا أعمـ – إثبات أف دعكاهـ باطمػة ،كأف حكمهػـ عمػى أعمالػه
بالضنلة قاطئ؛ ف في أعمالػه تكػكف رسػالته ،فمػا داللػة االسػتدراؾ هنػا بػالرجكع إلػى اآليػة

الكريمة تبيف أف قكـ نكح اتهمكك بالضنلة ،فكػاف الػرد بنفػي ضػنلته يكفػي ،كبػذلؾ يػتـ الكػنـ،
كالمطيؼ أف القرف الكريـ أراد فكؽ نفي الضنلة معنى قر هك تأكيػد رسػالته ،بطريقػة عػرض

مشكقة ،كهي االسػتدراؾ بػأف مػف اتهمتمػكك بالضػنلة لػيس بضػاؿ ،كلكنػه رسػكؿ رب العػالميف،
فالتهمة باطمة؛ ف أعماله هي مف صميـ الرسالة ،فالنفي كحدك ك و
ػاؼ لػرد التهمػة ،كاالسػتدراؾ
كحدك – أيضان -و
كاؼ لرد التهمة ،فكيؼ بمف جما االثنيف ،النفي كاالستدراؾ! .كمثمه يقاؿ فػي

المكضا الثاني مف اتهاـ قكـ عاد أقاهـ هكدا ،فقػد يكػكف فػي االسػتدراؾ إشػارة إلػى أف مػا فػي

التهمة هك الرسالة ،فإف مػا تركنػه أمػامكـ كتدعكنػه تهمػة فهػك عػيف الرسػالة ،فجػاء الػرد؛ لعمهػـ
يفكػػركف فػػي حػػالهـ كيعرفػػكف أف هػػذك التهمػػة باطمػػة ،بػػؿ فيمػػا زعمػػكك مػػف أعمالػػه هػػك الرسػػالة،
كحكمهـ عمى ذلؾ بالضنلة غير صحي. ،

كفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي قكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﭼ
[ا حزاب،]َْ:ﭽﯮﯯﯰﭼ :قيؿ :إنه استدراؾ لنفي ككنه "أبا أحد"؛ لرفا ما قػد يتػكهـ مػف

(ٔ) إعراب القرآن ،لمزجاجٕٗٚ / ٕ :
(ٕ) ينظر :الكشاف.ٗ٘ٗ / ٕ :
(ٖ) ينظر :التفسير الكبير.ٖٔٙ / ٔٗ :
(ٗ) البحر المحيط.ٖٕٗ / ٗ :
(٘) ينظر :المباب في عموم الكتاب.ٔٛٓ / ٜ :
( )ٙينظر :فتح القدير. ٖٓٙ / ٕ :
( )ٚروح المعاني. ٔ٘ٔ / ٛ :
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نفي أبكته مف انفصاؿ صمة التػراحـ بينػه كبػيف ا مػةتُ  ،كال يؤيػد الباحػث أنػه اسػتدراؾ لرفػا تػكهـ

نفػػي ا بػػكة ال ػػذم يسػػتمزـ قطػػا ص ػػمة الت ػراحـ مػػا ا م ػػة؛ ف ا بػػكة المػػذككرة هن ػػا هػػي مقص ػػكدة
با بناء قاصة ،كليس مقصػكدان بهػا الرعايػة كالتػراحـ ،كمػا كرد فػي اآليػات قبمهػا مػف ا مػر بػدعكة

ا بناء إلى بائهـ يؤيد ذلؾ.

كقد قيؿ :إف هذك اآلية نزلتتِ في زيد بف حارثةتٖ فػي قضػية التبنػيتْ  ،فهنػا تقصػيص ال
ال عم ػػكـ ،كاآلي ػػات الدال ػػة عم ػػى ص ػػمته با م ػػة كثيػ ػرة ككاض ػػحة ،كقكل ػػه تع ػػالى :ﭽ ﮬﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﮱ﮲ ﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹ﭼ
[التكبة.]ُِٖ:
كفي قكله تعػالى :ﭽﭝﭞﭟ ﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭼ[ التكبػةٖٖ :
] ،اآلية هنا فيها إثبات جهاد الرسكؿ كالمؤمنيف ،كاثباته لهـ يستمزـ نفيه عف المنػافقيف ،ك"لكػف"
أفادت هػذك الداللػة؛ ف المنػافقيف لػـ يجاهػدكا فحسػف بعػدها:ﭽﭝﭞﭼتٓ  .كفػي االسػتدراؾ
هنا؛ بياف فضؿ الرسكؿ كالمؤمنيف في مسارعتهـ لمجهاد ،كقعكد المنافقيف عف ذلؾ.
أف تكػػكف بػػيف متنػػافييف؛ نهػػا تفيػػد التحقيػػؽ كعطػػؼ حػػاؿ عمػػى حػػاؿ
كا كثػػر فػػي "لكػػف" ٍ
تقالفهات ، 1كأنه قيؿ :رضكا بكذا كلـ يجاهػدكا ،كلكػف الرسػكؿ كالػذيف معػه جاهػدكاتٕ  ،كاالسػتدراؾ؛

كاالستدراؾ؛ ف المنافقيف قعدكا عف الجهادتٖ .

"إنهمػػا طبيعتػػاف ...طبيعػػة النفػػاؽ كالضػػعؼ كاالسػػتقذاء...كطبيعػػة اإليمػػاف كالقػػكة كالػػبنء،

كانهما قطتاف...قطة االلتكاء كالتقمػؼ كالرضػى بالػدكف ...كقطػة االسػتقامة كالبػذؿ كالك ارمػة"تٗ ،

(ٔ) ينظر :روح المعاني ،ٖٕ/ ٕٕ :التحرير والتنوير. ٗٗ / ٕٕ :
(ٕ) ينظر :أسباب نزول القرآن ،ٖٕ٘ :لباب النقول.ٔ٘ٙ / ٔ:
 ،أول مـن آمـن بـو مـن المـوالي ،كـان أميـر جـيش غـزوة مؤتـة التـي اسـتيد فييـا سـنة(ٛىــ).ينظـر :أسـد

(ٖ) زيد بن حارثة بن شراحيل الكمبي حـب رسـول اهلل

الغابة ،ٕٜٔ/ٕ:سير أعثم النبثء ،ٖٔٓ/ٕ:الوافي بالوفيات.ٕٗٔ/ٛ:
(ٗ) ينظر :إعراب القرآن ،لألصفياني.ٖٖٔ :
(٘) ينظر :المحرر الوجيز.ٜٙ / ٖ :
( )ٙينظر :األصول في النحو.ٕٕٜ /ٔ :
( )ٚينظر :البحر المحيط. ٛٙ / ٘ :
( )ٛينظر :تفسير المنار.ٙٚٗ / ٔٓ :
( )ٜفي ظثل القرآن.ٔٙٛٗ / ٖ :
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كهك ما يؤيدك الباحث ،كقد أفادت "لكػف" داللػة أقػرل حيػث أبػرزت الطبيعتػيف كأظهػرت الفػرؽ بػيف
الفريقيف ،كأكحت بشيء مف المقارنة بيف الطرفيف.
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المطمب الثاني :الجممة الفعمية
ييع ػػرؼ الفع ػػؿ :بأن ػػه م ػػا دؿ عم ػػى معن ػػى كزم ػػاف ،كالزم ػػاف يك ػػكف ماض ػػي أك مض ػػارع أك
تُ
أف يعبػر الفعػؿ عػف الػزمف؛ ف الػزمف لػيس هػك الصػكرة المػرادة
أمر " ،كليس مف الضػركرم ٍ
مػػف الفعػػؿ ،فػػإف الفعػػؿ قػػد يػػدؿ عمػػى محػػض تمػػاـ الحػػدث أك عػػدـ تمامػػه ،بصػػرؼ النظػػر عػػف

إرادة الكقػت الػذم كقػا فيػػه ،فػن يشػترط فػػي بنػاء الجممػة المفهػكـ الػػداللي الزمػاني ،كانمػا إثبػػات
الحدث لممكصكؼ"تِ .

كلػػـ تكػػف الداللػػة الزمنيػػة هػػي الغايػػة فػػي أغمػػب لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته ،بػػؿ الحػػدث هػػك

المقصػد ا كؿ مػف اإلرسػاؿ ،قفػد قرجػت داللػة أغمػب صػيا اإلرسػاؿ مػف القيػد الزمػاني فكانػت
مطمقػػة؛ لتتسػػا داللتهػػاٌ ،إال مػػا كرد منهػػا بقرينػػة تقيػػد الػػزمف ،فػػن يمكػػف -مػػثنن -تقييػػد إرسػػاؿ
الرياح أك الشياطيف أك ا نفس النائمة بزمف محدد ٌإال بقرينة.

كق ػػد كرد م ػػف لف ػػظ اإلرس ػػاؿ كمش ػػتقاته ف ػػي الق ػػرف الكػ ػريـ بص ػػكرة الجمم ػػة الفعمي ػػة س ػػبعة

كعشركف لفظان تكررت مائة كثنثيف مرةن ،تنكعت بيف الماضي كالمضارع كا مر.
ٔ-الفعل الماضي:

كرد مف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته في القرف الكريـ بصيغة الفعؿ الماضي عمى بناء "أى ٍف ىعؿ"

أربعػػة عشػػر لفظ ػان تكػػررت تسػػعان كتسػػعيف م ػرةن ،منهػػا تسػػعة ألفػػاظ مبنيػػة لممعمػػكـ تكػػررت أربع ػان
كثمانيف مرةن ،كقمسة ألفاظ مبنية لممجهكؿ تكررت قمس عشرة مرةن ،كهذا العدد الكبيػر -الػذم
يمثؿ الغالبية مف مجمكع الصيا الفعمية -له داللته القاصة فالكثرة في القرف الكريـ لهػا داللػة

التأكيد كالجزـ.

جدول رقم(ٕٓ) يبين اإلرسال بصيغة الفعل الماضي
م

اللفظ

العدد

الداللة

ٔ

أرسل
َ

ٙ

مفرد للغائب

ٔ

مفرد للغائب

ٖ

ت
أرسلَ ْ
َ
ت
أرس ْل َ
َ

ٔ

مفرد للغائب المؤنث

ٕ

مفرد مخاطب

ٔ٘

جمع متكلم

ٕ
ٗ
٘

أرسل
ف َ

أرسلنا
َ

(ٔ) ينظر :األصول في النحو ، ٖٛ / ٔ :شرح المفصل.ٕ/ٚ :
(ٕ) الداللة الزمنية.ٖٚ :
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ٙ
ٚ

فأرسلنا
َ

أرسلناك

ٖٔ

ٛ

أرسلناه

ٕ

جمع متكلم

ٜ

فأرسلوا
أِ
ُرسل

ٔ

جمع للغائب

ٗ

مفرد غائب للمجهول

ٖ

مفرد متكلم للمجهول

ٗ

جمع مخاطب للمجهول

ٖ

جمع متكلم للمجهول

ٔ

جمع غائب للمجهول

ٓٔ

لت
أ ُْر ِس ُ
أ ُْر ِسلتم
أ ُْر ِسلنا
أ ُْر ِسلوا

ٔٔ
ٕٔ
ٖٔ
ٗٔ

المجموع

ٚ

جمع متكلم
جمع متكلم

ٜٜ

كفي اإلرساؿ بصيغة الفعؿ الماضي حكاية الماضي ،كفيها داللة االمتداد كالكسا ،كهي

ا كسػػا فػػي عمميػػة اإلرسػػاؿ؛ ف ا تعػػالى ذكػػر اإلرسػػاؿ الػػذم حػػدث فػػي الػػزمف الماضػػي؛
عظػػة كعبػرة ،كفيهػػا بيػػاف القػػدرة اإللهيػػة كاقتصػػاص اإلرسػػاؿ بػػه سػػبحانه كتعػػالى ،ككػػذلؾ كثػرة

اإلرسػػاؿ إلػػى ا مػػـ السػػابقة" ،فقػػد عمػػت بركػػة اإلرسػػاؿ ا زمػػاف الماضػػية كمهػػا"تُ  ،كهػػذا يؤكػػد
معنى اإلرساؿ باالمتداد كالكسػا كفػي الكثػرة داللػة تككيػد ،كداللػة ارتبػاط اإلرسػاؿ الماضػي بمػا

بعدك.

ﭧﭨ ﭽﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ[ ف ػ ػ ػ ػػاطر ،]ِْ:زم ػ ػ ػ ػػف
اإلرسػػاؿ هنػػا مػػاض ،كالغػػرض مػػف الكػػنـ إثبػػات حػػدث اإلرسػػاؿ ال زمنػػه؛ ف العظػػة كالعب ػرة
بالح ػػدث ال ب ػػالزمف ،كاس ػػناد اإلرس ػػاؿ إل ػػى ن ػػكف العظم ػػة؛ لمتشػػريؼ كالتعظ ػػيـ كالتأكي ػػد كحتمي ػػة

اإلرساؿ كنفاذك.

كفي إسناد اإلرساؿ إلى نكف العظمة ما يشعر بأنه حافظ دينه كمػتـ نػكرك كناصػر رسػمه،
ً
المرسؿ؛ إلكماؿ مهمة الرسكؿ.
المرسؿ يتابا شأف
فاإلرساؿ إرساله كما مف شؾ في أف
ى
كقػ ػ ػ ػ ػػد أيسػ ػ ػ ػ ػػنًد اإلرسػ ػ ػ ػ ػػاؿ إلػ ػ ػ ػ ػػى المفػ ػ ػ ػ ػػرد فػ ػ ػ ػ ػػي بعػ ػ ػ ػ ػػض المكاضػ ػ ػ ػ ػػا ،كمػ ػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػ ػػي قكلػ ػ ػ ػ ػػه

تع ػ ػػالى:ﭽﮛﮜﮝﮞﭼ[ الفي ػ ػػؿ ]ّ :؛ لدالل ػ ػػة انف ػ ػرادك كح ػ ػػدك باإلرس ػ ػػاؿ كالحماي ػ ػػة،
فالجميا تقمي عف حماية البيت ٌإال هك سبحانه كتعالى ،فناسبه اإلسناد إلى المفرد ،كفػي قكلػه
تعالى :ﭽﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﭼ[ الفت:،

(ٔ) نظم الدرر.ٜٗٓ/ٔٔ :
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ِٖ] ،أيسند اإلرساؿ إلى مفرد ضمير الجنلة؛ لداللة اقتصاصه بذلؾ كانفرادك به ،كفيه تعظيـ
كتشريؼ.

كلعػػؿ فػػي هػػذا االسػػتعماؿ داللػػة قاصػػة كهػػي تأكيػػد اإلرسػػاؿ كاثباتػػه بمػػا ال يػػدع مجػػاالن

لمشؾ" ،فبناء "أى ٍف ىعؿ" يدؿ عمى الثبكت بقنؼ "فى ىع ىؿ""تُ .

كف ػػي كثػ ػرة إرس ػػاؿ الماض ػػي دلي ػػؿ تكاص ػػؿ ب ػػيف ا ع ػػز كج ػػؿ كقمق ػػه ،كدلي ػػؿ حب ػػه له ػػـ،

كاقػراجهـ مػػف الظممػػات إلػػى النػػكر ،فقػػد أرسػػؿ ا تعػػالى الرسػػؿ كأنػػزؿ معهػػـ الكتػػاب كالميػزاف،

كصرؼ فيه لمناس مف كؿ مثؿ؛ لعمهـ يتذكركف.

كفع ػػؿ اإلرس ػػاؿ م ػػف ا فع ػػاؿ الحركي ػػة ،كاإلرس ػػاؿ في ػػه م ػػف الحرك ػػة كالتفاع ػػؿ كا كام ػػر

كالمطالب ما يستدعي ذلؾ.

كيحتم ػ ػػؿ اإلرس ػ ػػاؿ بص ػ ػػيغة الماض ػ ػػي دالالت زمني ػ ػػة يكجهه ػ ػػا الس ػ ػػياؽ ،كم ػ ػػا ف ػ ػػي قكل ػ ػػه
تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى:ﭽﮈﮉ ﮊﮋ ﮌﮍ ﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ[
الحجػػر ،]ِِ:فػػالزمف هنػػا مطمػػؽ ال يقتصػػر عمػػى الماضػػي ،بػػؿ يمتػػد؛ ليصػػم ،لجميػػا ا زمنػػة؛
الستمرار حاجة الناس لمماء.
كفي قكله تعالى:ﭽﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹ﭼ
[ فاطر ،]ٗ :فصيغةﭽﮬﭼ :هنا لمماضي لكنها تحمؿ داللػة الحاضػر كالمسػتقبؿ ،فاإلرسػاؿ
مستمر لـ ينقطا ،كهك "ما يسمى بالماضي االستمرارم أك التجددم"تِ .
كمػػف إرسػػاؿ الماضػػي مػػا حػػدث مػرة كاحػػدة كلػػـ يتكػػرر ،كقكلػػه تعػػالى :ﭽﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ[ سػ ػػبأ ،]ُٔ :فاإلرسػ ػػاؿ هنػ ػػا كقػ ػػا م ػ ػرة كاحػ ػػدة ،كهػ ػػك "مػ ػػا يسػ ػػمى بالماضػ ػػي
المنقطا"تّ .
كفي صيا الماضي المبني لممجهكؿ دالالت متنكعػة ،منهػا :التفقػيـ كالتعظػيـ كالتهكيػؿ،
كم ػػا ف ػػي قكل ػػه تع ػػالى:ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭼ[ ال ػػذاريات-ِّ:
ّّ] ،فالبناء لممجهكؿ فيه تعظيـ كتهكيؿ كسرعة كقفة ،بؿ كجزـ أمػر العػذاب كالهػنؾ لهػؤالء

القكـ ،فاإلرساؿ قد تـ كمػا عمػيهـ ٌإال التنفيػذ ،كربمػا -كا أعمػـ -لػئن يحػدث مراجعػة أك طمػب
(ٔ) معاني االبنية.ٚٚ :
(ٕ) زمن الفعل في المغة العربية.ٛٚ :
(ٖ) معاني النحو.ٕٙٚ / ٖ :
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تأقير لمعذاب مف إبراهيـ؛ رحمة بهـ ،كقيؿ" :إنه إرساؿ قاص ل هنؾ ال مطمؽ البعػث؛

القتضاء المعنى ذلؾ"تُ .

كفي قكله تعالى :ﭽ ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀﮁ ﮂﮃ ﭼ [ا عراؼ]ٕٓ:
"قيؿ فيه :ﭽ ﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭼ :شيء قالكك عمى سػبيؿ الطنػػز

تِ

كالسػقرية...،

ػإف قمػػت :كيػػؼ صػػ ،قػػكلهـ :إنػػا بمػػا أرسػػؿ بػػه مؤمنػػكف جكاب ػان عنػػه قمػػت :سػػألكهـ عػػف العمػػـ
فػ ٍ
بإرساله ،فجعمػكا إرسػاله أمػ انر معمكمػان مكشػكفان مسػممان ال يدقمػه ريػب ،كػأنهـ قػالكا :العمػـ بإرسػاله
كبمػػا أ ً
يرسػػؿ بػػه مػػا ال كػػنـ فيػػه كال شػػبهة تدقمػػه؛ لكضػػكحه كانارتػػه ،كانمػػا الكػػنـ فػػي كجػػكب
اإليماف به ،فنقبركـ إنا به مؤمنكف ،كلذلؾ كػاف جػكاب الكفػرة :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﭼ [ا عراؼ ،]ٕٔ :فكضعكا منتـ به مكضا أ ٍيرًسؿ به؛ ردان لما جعمه المؤمنكف معمكمان كأقذكك
مسممان"تّ .
كالعدكؿ عف قكلهـ" :هك مرسؿ مف ربه" ،إلى قكلهـ:ﭽﭿﮀﮁﮂﮃﭼ فيه
داللة فػي غايػة الحسػف؛ ف أمػر رسػالته معمػكـ كاضػ ،مسػمـ ال يدقمػه ريػب؛ لمػا جػاء بػه مػف

أف يسأؿ عف رسالته ،فأقبركا بأنهـ مؤمنػكف بمػا أرسػؿ بػه؛ نػه ال
المعجزات ،فن يحتاج إلى ٍ
يمزمه بعد كضكح رسالته ٌإال التصديؽ بما جاء بهتْ .
لقػد أجػػاب المؤمنػػكف بمػػا هػك فػػكؽ مقػػدار السػؤاؿ ،حيػػث لفتػكا ا نظػػار إلػػى أنهػػـ مؤمنػػكف
بما أ ً
يرسؿ به مف تعاليـ ك داب ،في حيف أف اإليماف بالتعػاليـ كاآلداب ال يػأتي ٌإال بعػد اإليمػاف

رسػػؿ مػػف ربػػه ،كفػػي اسػػتعماؿ لفظػػة:ﭽﮀﮁﭼ داللػػة
بالرسػػكؿ كالرسػػالة كاإلق ػرار بأنػػه يم ى
ػتقر ،كذكػركهـ بػػأنهـ لػػـ يعػػد اهتمػػامهـ هػػؿ صػػال،
لطيفػػة :حيػػث جعمػكا أمػػر إرسػػاله معمكمػان مسػ ان
مرسؿ أـ ال ككأف لساف حالهـ يقكؿ :نحف قد تجاكزنا اإليماف بالرسػكؿ إلػى اإليمػاف بمػا جػاء

به ،كتعديناك إلى التصديؽ كاإليماف بما أقبرنا به ،كلـ يعد يشػغمنا هػؿ هػك رسػكؿ أـ ال فػأى ٍم ير
الرسالة معمكـ ،كما جاء به مصدؽ؛ ف ا مر صار ال جداؿ فيه كال نقاش حكله ،كفيػه جمػا
بيف اإليماف بالرسكؿ كم ً
رسمه كالرسالة.
ي
(ٔ) روح المعاني.ٖٙ/ٔٗ :
(ٕ) طنز يطنز طنزاً :كممو باستيزاء ،والطنز :السخرية ،ينظر :مختار الصحاح( ٖٛٛ/ ٖ :طنز)  ،لسان العرب(ٖٜٙ / ٘ :طنز).
(ٖ) الكشاف.ٗٙٙ/ ٕ :
(ٗ) ينظر :البحر المحيط.ٖٖٖ /ٗ :
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كفػػي قكلػػه تعػػالى:ﭽﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﭼ[ هػػكد ،]ٕٓ :إشػػارة لطيفػػة إلػػى
أف أمػػر الرسػػالة بيػػد ا عػػز كجػػؿ ،كمػػا عمػػى الرسػػكؿ ٌإال الػػبنغ المبػػيف ،ككأنػػه يقػػكؿ لهػػـ :ال
تهتمكا بأمرم كتسقركا مني ،فما أنا ٌإال رسكؿ لمف أرسمني.

كبتأمػػؿ الػػنص القرنػػي تبػػيف أف الفعػػؿ الماضػػي ﭽﮒﭼ :كرد فػػي القػػرف الكػريـ أربػػا
مرات مبنيان لممجهكؿ؛ لبياف سقرية المترفيف كتحقيرهـ لما جاء به الرسؿ ،كعػدـ اهتمػامهـ بػه،
كم ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػػالى :ﭽ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓﮔ ﭼ[
سبأ.] ّْ:
فناسػػب البنػػاء لممجهػػكؿ إنكػػار المتػرفيف لمرسػػالة ،كزيػػادة فػػي ذلػػؾ اقتػػرف فػػي أربػػا المػرات
بتصريحهـ بالكفر به ،بقكلهـ :ﭽﮐ ﮑﮒ ﮓﮔ ﭼ.
كفي قكله تعالى:ﭽﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏﮐﭼ [ الشعراء.]ِٕ :
في بناء الفعؿ لممجهكؿ سقرية كاستهزاء مف فرعكف ،فهك ال يعترؼ بشيء ،كيػدعي أنػه
رب العالميف ،فكاف منه هذا المفظ تجاهنن لشأف مكسىكعدـ اهتماـ به كغركر كتكبر منه،

"فهك ال يريد اإلقرار به كاالعتراؼ بإمكانه"تُ .

كلك كاف فرعكف يعترؼ با عز كجؿ لقػاؿ" :إف رسػكلكـ الػذم أرسػؿ ا إلػيكـ" ،فناسػب
البناء لممجهكؿ إنكار فرعكف ألكهية ا تعالى.
جدول رقم(ٕٔ) يبين أداة اإلرسال بصيغة الفعل الماضي المبني لممعموم
م

الفعل

العدد

المرس ل
الشيء ْ

ٔ

أرسلناك

ٖٔ

محمد ٖٔ

ٕ

أرسلناه

ٕ

ٖ

ت
ْأر َسلَ ْ

ٔ

خدم امرأة العزيزٔ

ٗ

ْت
ْأر َسل َ

ٕ

رسوالً ٕ

٘

ف ْأر َسلوا

ٔ

وارد السيارة إلى الماء

ٙ

ْأر َسل

ٙ

فأرسل
َ

ٔ

ٚ

يونس ٔ

رسولو ٖ

موسى ٔ 

الطير ٔ

الرياحٕ

جنود فرعون

(ٔ) في ظثل القرآن.ٕٜٕ٘ / ٘ :
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ٛ

ْأر َسل ْنا

ٔ٘

ٜ

فأرسلنا

ٚ

المجموع

ٗٛ

الرسل ٖٕ

نوح ٙ

موسى ٘

الريح ٖ

نذير ٗ

رجاالٖ

حاصبا ٕ

الرياحٔ

النبي صالحٔ

السماء ٔ

الشياطين ٔ

الصيحة ٔ

الرجزٔ

روحنا ٔ

رسوالًٔ

سيل العرم ٔ

ريحإ

الطوفان والجراد
والقمل والضفادع
والدمٔ

يخص الماضي المبني للمجهول (٘ٔ)مرة فقد كانت كالتالي:
مالحظة :فيما
ُّ
ُرسلتم بو) المرسلون
ٗ (أ ْ

بالرسالة (الشرائع واألحكام)

ُرسلت بو) الرسول
ٖ (أ ْ
بالشرائع واألحكام

ٗ (أ ِ
ُرسل بو) الرسل

ٖ (أ ِ
ُرسلنا)

(بالشرائع واألحكام)

المالئكة
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ٔ( أ ِ
ُرسلوا) الكفار

ٕ -الفعل المضارع:
كرد مػػف لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػرف الكػريـ بصػػيغة الفعػػؿ المضػػارع ثمانيػػة ألفػػاظ

تكررت اثنتيف كعشريف مرةن ،منها مرةن كاحدة مبنيان لممجهكؿ.
جدول رقم(ٕٕ) يبين اإلرسال بصيغة الفعل المضارع
م
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ
ٚ
ٛ

اللفظ
أُ ْر ِسلَو
لنرسلن
َّ
نُ ِ
رس َل
نُ ِ
رس ُل
ي ِ
رسل
ُ
ِ
فيرس َل
ِ
لنرس َل
رسل
يُ َ
المجموع

العدد

الداللة

ٔ

مفرد متكلم

ٔ

جمع متكلم

ٔ

جمع متكلم

ٖ

جمع متكلم

ٖٔ

مفرد للغائب

ٔ

مفرد للغائب

ٔ

جمع متكلم

ٔ

مفرد للغائب ،مبني للمجهول

ٕٕ

ﭧﭨ ﭽ ﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﭼ[ ا نع ػ ػػاـ ،]ْٖ :عبػ ػ ػر ب ػ ػ ػ ﭽ ﮅﭼ دكف
"أرسمنا"؛ لمداللة عمى تجدد اإلرساؿ كاستم اررك مقارنان لهذيف الحاليفتُ  ،فالزمف هنا مطمؽ "كيسػمى

الحاؿ المستمر أك المتجدد"تِ  ،كداللة أقرل في صػيغة المضػارع تيفهػـ مػف السػياؽ ،حيػث حممػت
داللػػة تحديػػد التبشػػير كاإلنػػذار فػػي كػػؿ إرسػػاؿ،في أم زمػػاف ،فمػػا مػػف إرسػػاؿ ٌإال كهػػك مقتػػرف بػػذلؾ

المعنى ،كجاء بصيغة الجما ﭽ ﮅ ﭼ؛ لمتعظيـ.

كف ػ ػػي قكل ػ ػػه تع ػ ػػالى :ﭽ ﯱﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹﯺ ﭼ
[ه ػ ػػكد،]ِٓ:ﭽ ﯷﯸﭼ :ج ػ ػػاء بص ػ ػػيغة المض ػ ػػارع؛ لمترغي ػ ػػب كالتش ػ ػػكيؽ؛ لمدالل ػ ػػة عم ػ ػػى
االسػ ػػتمرار كالتكاصػ ػػؿ فػ ػػي اإلرسػ ػػاؿ مػ ػػا اسػ ػػتمركا فػ ػػي االسػ ػػتغفار كالتكبػ ػػة؛ ف صػ ػػيغة الفعػ ػػؿ

المضػارع تػػدؿ عمػى التجػػدد كالحػدكث كاالسػػتمرارتّ  ،بػؿ قػػد يبػدك فيػػه نػكع مػػف الشػرط كالجػكاب
فاإلرساؿ جكاب لشرط االستغفار كالتكبة ،كفيػه إشػارة الحاضػر القريػب ،ككػأف اإلرسػاؿ سػيككف

اآلف؛ لتعجيؿ االستغفار كالتكبة.
(ٔ) ينظر :التحرير والتنوير.ٕٖٛ/ٚ :
(ٕ) زمن الفعل في المغة العربية.ٜٔ :
(ٖ) ينظر :الفعل زمانو وأبنيتو. ٕٓٗ :
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كفي قكله تعالى:ﭽﮚﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟﮠﮡ ﮢﮣ ﮤﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﭼ[ الكه ػ ػػؼ ،]َْ :يحمػ ػ ػؿ الفع ػ ػػؿ المض ػ ػػارع :ﭽﮡ ﭼ دالل ػ ػػة الػ ػ ػزمف المس ػ ػػتقبؿ،
كبالتأمػػؿ فػػي السػػياؽ يتضػػ ،أنػػه ذكػػر قبمػػه عػػددان مػػف ا فعػػاؿ بصػػيغة الماضػػي مثػػؿ" :جعمنػػا،
حففناهمػػا ،تػػت ،فجرنػػا ،كػػاف ،فقػػاؿ ،س ػكاؾ ،دقمػػت ،قمػػت" ،لكػػف التعبيػػر القرنػػي ثػػر الفعػػؿ

المضػػارع عمػػى غيػرك؛ ليظػػؿ الػػدرس حيػان ،فنستحضػػر المشػػهد كأننػػا نػراك ،فنأقػػذ العظػػة كالعبػرة،
فنهايػػة الطمػػا كالشػػرؾ بػػا هػػك إرسػػاؿ الحسػػباف عمػػى الجنػػة ،كهػػذا هػػك "الػػدرس المسػػتفاد مػػف

تُ
بأف ِّ
يعبر عف الحدث
ضرب المثؿ ،كيسمى الحاؿ في الماضي"  ،أك "يسمى حكاية الماضي ٍ
الماضػػي بم ػػا يػػدؿ عم ػػى الحاض ػػر؛ استحضػػا انر لص ػػكرته فػػي ال ػػذهف كأن ػػه مشػػاهد مرئ ػػي كق ػػت

اإلقبار"تِ .

كف ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػػالى :ﭽ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗﮘﮙ ﮚﮛ ﭼ[ا عػ ػراؼ ،]ُّْ:ييمم ػػس م ػػف الفع ػػؿ

أف يكشػػؼ
المضػػارع ﭽﮘﭼ :الرغبػػة القكيػػة كشػػدة الطمػػب مػػف قػػكـ فرعػػكف لمكسػػىٍ 
بأف
طمب الكشؼ بصيغة الماضي ،كمقابؿ الكشؼ كقا بصيغة المضارعٍ ،
عنهـ الرجز ،فكاف ي
يكػػكف مػػنهـ اإليمػػاف كارسػػاؿ بنػػي إسػرائيؿ كاطنقهػػـ ،فاسػػتعممكا المضػػارع ﭽﮘﭼ؛ كػػأنهـ

يقكلػػكف :سػػنؤمف اآلف كننفػػذ المقابػػؿ لكشػػؼ الرجػػز ،كلترغيػػب مكسػػىباسػػتجابة طمػػبهـ زادكا
أف أ ٌكدكا الفعؿ ِّ
بمؤكديف" :النـ كالنكف"؛ إلثبات رغبتهـ في اإليماف به ،كاسراعهـ فػي
في ذلؾ ٍ
تنفيذ كعدهـ.

كفي قكله تعالى :ﭽﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸ ﭹ ﭺﭻﭼ ﭼ [ الزم ػ ػ ػ ػ ػػر ،]ِْ :ﭽﭷﭸ ﭼ :كرد فع ػ ػ ػ ػ ػػؿ
اإلرسػػاؿ بصػػيغة المضػػارع يحمػػؿ داللػػة زمنيػػة مطمقػػة غيػػر مقيػػدة بػػزمف؛ ف إرسػػاؿ ا نفػػس
النائمة ال يتقيد بزمف ،فقد كاف كيككف كهك كائف إلى قياـ الساعة" ،كيسمى الحاؿ المسػتمر أك

المتجدد"تّ .

كفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي قكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊ ﮋ ﮌ ﭼ[
الممؾ ،]ُٕ:كرد الفعؿ المضارع ﭽ ﮆﭼ يحمػؿ الػزمف المسػتقبؿ؛ لمتهديػد كالتحػذير" ،فػإنهـ
(ٔ) زمن الفعل في المغة العربية.ٜٖ :
(ٕ) معاني النحو.ٕٛٗ / ٖ :
(ٖ) زمن الفعل في المغة العربية.ٜٔ :
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ربما منكا كأقمعػكا فسػممكا مػف إرسػاؿ الحاصػب عمػيهـ ،كلكػف لمػا أريػد تحقيػؽ هػذا التهديػد يشػبه
بػػا مر الػػذم كقػػا"تُ  ،كهػػك لػػـ يحػػدث بعػػد؛ ليظػػؿ اإلنسػػاف مستحض ػ انر فػػي ذهنػػه هػػذا المشػػهد

فيعمؿ عمى تجنب كقكعه.

كبالتأمػػؿ فػػي القػػرف الكػريـ يتبػػيف أنػػه ذكػػر الفعػػؿ المضػػارع ﭽ ﮆﭼ فػػي سػػياؽ الداللػػة
عمى االستمرار ،فإرسػاؿ السػماء مسػتمر متكاصػؿ ،ككػذلؾ إرسػاؿ الريػاح كالصػكاعؽ كالحفظػة،
كح ارسػػة السػػماء ،كارسػػاؿ ا نفػػس كغيرهػػا ،فػػزمف اإلرسػػاؿ مسػػتقبؿ ،كداللتػػه االسػػتمرار فػػي أم

زماف كاف ،مما يقطا كيجزـ بحسف كدقة اقتيار المفظة في القرف الكريـ كمناسبتها كمنءمتها
لمكقعها.
ككرد فعؿ اإلرساؿ بصيغة المضارع بالبناء لممجهكؿ مرة كاحدة في قكلػه تعػالى :ﭽﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﭼ[ الرحمف ،]ّٓ :فصيغة ﭽﯣﭼ :فيها داللة االقتصار
كالسرعة ،كصرؼ الذهف إلى الحدث مباشرة ،ككأف ترتيب الح ارسػة قػد تػـ كانتهػى مسػبقان ،كهػي

تحمػػؿ داللػػة زمنيػػة مطمقػػة غيػػر مقيػػدة بػػزمف ،فػػزمف اإلرسػػاؿ هػػك زمػػف لحظػػة تجػػاكز الحػػد فػػي

الصعكد إلى السماء.

جدول رقم (ٖٕ) يبين أداة اإلرسال بصيغة الفعل المضارع

م

الفعل

العدد

ٔ

يُ ْر ِسل

ٖٔ

ٕ

ِ
فيرس َل
نُ ِ
رس ُل
نُ ِ
رس َل
لنُ ِ
لن
رس َّ

ٔ

حسباناً
المرسلين

ٔ

الرسل باآليات

ٔ

بنو اسرائيل

ٔ

حجارة من السماء

ٔ

يوسفٔ 

ٔ

ُشواظ ٔ

ٖ
ٗ
٘
ٙ
ٚ
ٛ

ِ
لنرس َل
أ ُْر ِسلَو
يُ ْر َس ُل

المجموع

الرياح

ٗ

حاصباً

ٕ

المرس ل
الشيء ْ

السماء

األنفس

الصواعق

ٕ

ٔ

ٔ

ٖ

ٕٕ

(ٔ) التحرير والتنوير.ٖ٘ / ٕٜ :
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رسوالً

ٔ

حفظة

ٔ

قاصفاً

ٔ

ٖٔ

ٖ -فعل األمر:
كرد مف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته في القرف الكريـ بصيغة فعؿ ا مر قمسة ألفػاظ تكػررت
تسا مر و
ات.
جدول رقم (ٕٗ) يبين اإلرسال بصيغة فعل األمر

م

اللفظ
ِ
أرسل

ٔ

العدد

الداللة

ٕ

مفرد مخاطب

ٗ

مفرد مخاطب

ِ
فأرسلو

ٔ

مفرد مخاطب

ٔ

مفرد مخاطب

فأرسلون

ٔ

جمع للغائب

المجموع

ٜ

فأ ِ
رسل
ِ
أرسلْو

ٕ
ٖ
ٗ
٘

ﭧﭨ ﭽﯓﯔ ﯕﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [ الشػ ػ ػ ػػعراء ،]ُّ :كرد فعػ ػ ػ ػػؿ
أف يش ػػد عض ػػدك
اإلرس ػػاؿ هن ػػا بص ػػيغة ا م ػػر ف ػػي س ػػياؽ طم ػػب مكس ػػىم ػػف ا ع ػػز كج ػػؿ ٍ
بهػػاركف كلػػـ يكػػف عمػػى س ػبيؿ ا مػػر الحقيقػػي ،كانمػػا الغػػرض الػػدعاء؛ ف ا مػػر معنػػاك:
فإف كػاف مػف ا عمػى إلػى
"طمب الفعؿ بصيغة مقصكصة ،كلصيغته أسماء بحسب إضافاتهٍ ،
مف دكنه قيؿ له أمر ،كا ٍف كاف مف النظير إلى النظير قيؿ له طمب ،كا ٍف كاف مف ا دنػى إلػى
ا عمى قيؿ له دعاء"تُ .

كفػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي قكلػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه تعػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى :ﭽﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﭼ[ يكسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ:
ُِ]،ﭽﯣﭼ :ا مػػر باإلرسػػاؿ فػػي قػػكؿ أقػػكة يكسػػؼطمػػب كرجػػاء ،كلػػيس أم ػ انر حقيقي ػان
عمى سبيؿ اإللزاـ ،ككاف مف ا دنى إلى ا عمى.

كفػػي قكلػػه تعػػالى:ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭼ [ يكسػػؼ:
ْٓ]،ﭽﭥﭼ :صػػيغة اإلرسػػاؿ هنػػا أمػػر عمػػى سػػبيؿ الرجػػاء كالطمػػب؛ لمحػػث كالرغبػػة فػػي
أف يرد
إطنؽ يكسؼ ،كاقراجه مف السجف ،عندما تذكر الساقي بعد مدة مف الزمف ،فأراد ٍ
الجميؿ ليكسؼ؛ لما كاف بينهما في السجف؛ "ليكفر عف تقصيرك في حقػه ،إذ نسػي مػا
كصاك به قبؿ قركجه مف السجف ،فأقبر الممؾ قبر الكاثؽ مف نفسه :ﭽﭥﭼ"تِ .
(ٔ) شرح المفصل ،٘ٛ/ٚ :وينظر :شرح الرضي عمي الكافية.ٕٖٔ/ٗ :
(ٕ) يوسف بن يعقوب.ٖٔٚ :
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كفي قكله تعالى:ﭽﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯﯰﯱﭼ[ طه،]ْٕ :
ﭽﯫﯬﯭﯮﭼ :ا مػػر هنػػا حقيقػػي عمػػى سػػبيؿ االسػػتعنء؛ نػػه مػػف ا تعػػالى ،كمػػا
مكسى كهاركف – عميهما السنـٌ -إال رسؿ ،كهما أعمى مف فرعكف قد انر كشرفان.
كبالتأم ػػؿ يتض ػػ ،أف الق ػػرف الكػ ػريـ اس ػػتعمؿ اإلرس ػػاؿ بص ػػيغة ا م ػػر ف ػػي س ػػياؽ الطم ػػب

كالػػدعاء كالرجػػاء ،ككػػاف أغمبػػه مػػف ا دنػػى إلػػى ا عمػػى؛ ف اإلرسػػاؿ ال يكػػكف ٌإال عػػف سػػمطة

كقػػدرة .كتبػػيف أنػػه فػػي تسػػا المػرات التػػي ذكػػر فيهػػا اإلرسػػاؿ بصػػيغة فعػػؿ ا مػػر كانػػت السػػرعة

مطمكبػػة ،كال يحتمػػؿ المكقػػؼ التػػأقير ،كفيػػه داللػػة الحػػرص عمػػى تنفيػػذ ا مػػر ،كهػػذا الحػػرص
نػػاتب عػػف احتيػػاج كارادة مسػػبقة ،فإرسػػاؿ بنػػي إس ػرائيؿ كانػػت السػػرعة مطمكبػػة؛ إلنقػػاذهـ مػػف

فرع ػػكف ،كل ػػذلؾ ل ػػـ يق ػػؿ :لم ػػاذا ل ػػـ ترس ػػمهـ  ،ككان ػػت الس ػػرعة مطمكب ػػة ف ػػي طم ػػب م ػػر فرع ػػكف
اإلرساؿ؛ إلحضار السحرة كاعدادهـ ليكـ الزينة ،كارسػاؿ هػاركفكانػت السػرعة مهمػة؛ لشػد

أزر أقيػػه ،ككػػذلؾ سػػاقي الممػػؾ أسػػرع؛ لتػػدارؾ قطئػػه كنسػػيانه ،كأيض ػان أقػػكة يكسػػؼأرادكا

السػػرعة فػػي إرسػػاله معهػػـ؛ لتنفيػػذ مكػػرهـ قبػػؿ افتضػػاح قطػػتهـ ،كارسػػاؿ أقػػيهـ اآلقػػر كانػػت
السرعة مهمة؛ لمحصكؿ عمى الكيؿ بعد المنا ،كفي فاء العطؼ داللة السرعة كعدـ التراقي.
جدول رقم(ٕ٘) يبين أداة اإلرسال بصيغة فعل األمر

م
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ
ٚ
ٛ
ٜ

العدد
ٔ

المرس ل
الشيء ْ

الفعل
ِ
أرسلو معنا

يوسف 

ٔ

بنو اسرائيل

ٔ

بنو اسرائيل

ٔ

بنو اسرائيل

ٔ

جنود فرعون

ٔ

الوحي بالبعث والنبوة

ٔ

ىارون

ِ
فأرسل معنا

ٔ

ساقي الملك

ٔ

بنيامين أخو يوسف 

المجموع
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ِ
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المطمب الثالث :عوارض جممة اإلرسال
تػرتبط الجممػػة بكظػػائؼ نحكيػػة متعػػددة مثػػؿ المفعػكالت كالحػػاؿ كالتمييػػز كالتكابػػا كغيرهػػا،

كهي مف عكارض الجممة ،كسيتناكؿ الباحث الحاؿ دكف غيرها؛ نها ارتبطت باإلرساؿ كثي انر.
الحال في اإلرسال :

" قػد يػػذكر فػػي تركيػػب الجممػػة الفعميػػة مػػا يكضػػ ،كيفيػػة حػػدكث الفعػػؿ فيهػػا ،كهػػك الحػػاؿ،

كهك يكمؿ الجممة الفعمية بذكر ما يتعمؽ بالفعؿ فيها مف أمػكر"تُ ؛ كمػا أنهػا تسػهـ الحػاؿ فػي

تكصػػيؿ المعنػػى الم ػرادتِ  .كلكظػػائؼ دالليػػة ارتبط ػت الحػػاؿ باإلرسػػاؿ فػػي عػػدد مػػف المكاضػػا،

كسيذكر الباحث بعضان منها؛ لمعرفة القيمة الفنية كالكظيفة الداللية لهذك الحاؿ.

ﭧ ﭨ ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭼ[ ا ح ػزاب ،]ْٔ-ْٓ:أم :إرسػػاؿ فػػي حػػاؿ الشػػهادة كالبشػػارة كاإلنػػذار ،كالنصػػب هنػػا عمػػى
الحاؿ المستقبمة أك المقدرة ،كفيها تأنيس لمرسكؿك متهتّ " ،كفيهػا رفعػة شػأنه كمقػدارك ،كبيػاف

أركاف رسالته ،كالغرض[منها] كصؼ تعمقات رسالته بأحكاؿ أمته كا مـ السػابقة ،فػذكر لػه هنػا
قمسػػة أكصػػاؼ ينطػػكم عميهػػا مجػػاما الرسػػالة المحمديػػة"تْ  ،كفػػي كصػػؼ الحػػاؿ هنػػا داللػػة

تحديػػد مهمػػة الرسػػكؿ .كقػػد حػػدد حػػاؿ اإلرسػػاؿ بهػػذك ا كصػػاؼ بطريػػؽ القصػػر فػػي مكاضػػا
أقرل ،كما في تعالى :ﭽ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭼ [ اإلسراء ،]َُٓ :ففي اآلية قصر مهمة
اإلرساؿ كتعيينها ،كهػك مػا سػماك بعػض المػؤلفيف كظيفػة الرسػكؿتٓ  ،كال يؤيػد الباحػث تسػمية

مهمة الرسكؿبالكظيفة؛ ف مسمى الكظيفة انحصرت داللتها حاليان عمى عمؿ كظيفػي كاحػد
بعينه.

كف ػػي قكل ػػه تع ػػالى:ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ[ ن ػػكح،]ُُ :ﭽﭔﭼ :بن ػػاء تكثي ػػر عم ػػى

" ًم ٍف ىعاؿ" لممبالغة ،كمغزار كمذكار كمئناث ،كلـ يؤنثه؛ ف المراد :السحاب ،كيقاؿ ديمة مػدرار
كدارة :مطرها غزير ككثيؼ دائمان ،كهي لممبالغػة ،كالمػراد :المتتػابا ،يػدرك عنػد الحاجػة ،أك يػدر

بػػه البركػػة ،كفيػػه إشػػارة إلػػى الكثػرة النافعػػة مػػف التكثيػػر؛ ف ا مطػػار سػػبب حصػػكؿ كثيػػر مػػف

(ٔ) الجممة الفعمية.ٕٗٙ :
(ٕ) ينظر :التركيب والداللة والسياق.ٕٔٙ :
(ٖ) ينظر :إعراب القرآن ،لمزجاج ، ٕٖٔ/ ٗ :المحرر الوجيز ،ٖٜٛ/ٗ :الجامع ألحكام القرآن ،ٔٚٓ/ٔٚ :فتح القدير.ٖٛٓ/ٗ :
(ٗ) التحرير والتنوير.ٕ٘/ٕٕ :
(٘) ينظر :في ظثل القرآن.ٖٖٕٓ/ٙ :
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الػػنعـتُ  ،كال يؤيػػد الباحػػث مػػا ذك ػرك بعػػض المفس ػريفتِ  ،مػػف أف اآليػػة تحتمػػؿ النعمػػة كتحتمػػؿ
اإلهنؾ؛ ف السياؽ لمنعمة ،كقد ذكر بعدها نعمان أقرل ،مثػؿ زيػادة ا مػكاؿ كالبنػيف كالجنػات
كا نهػػار ،كفيػػه ترغيػػب كتشػػكيؽ فػػي االسػػتغفار كالتكبػػة؛ ف اإلنسػػاف لحػػب القيػػر شػػديد ،كقػػد

كانت الحاؿ هنا مناسبة لمسياؽ ،كالمدرار أك التتابا يناسب تتابا االستغفار كالتكبة ،كقد أشػار
بعض المؤلفيف

تّ

إلى الربط بيف االستغفار كا رزاؽ ،كأنهػا قاعػدة صػحيحة تقػكـ عمػى أسػبابها

مف كعد ا تعالى ،كهك ما يؤيدك الباحث.

كف ػ ػػي قكل ػ ػػه تع ػ ػػالى :ﭽﯭ ﯮ ﯯﯰﯱ ﭼ [ الش ػ ػػعراء،]ّٓ :ﭽﯱ ﭼ ،أم:
"جامعيف ،قيؿ :لمسحرة ،كقيؿ :لمجنكد كالعسكر ،قيػؿ :جمػا جمعػه بحشػر ال يشػ ىرط سػائقيف لهػـ،
كالنصب هنا عمى الحاؿ"تْ  ،كذكر بعض المفسريفتٓ أف ﭽﯱﭼ :نصػب عمػى المفعكليػة،
كال يؤي ػػد الباح ػػث ذل ػػؾ؛ ف الح ػػاؿ تناسػ ػب الس ػػياؽ ،ك ن ػػه كص ػػؼ لحال ػػة التأه ػػب كاالس ػػتنفار،
كالكصػػؼ لمحاش ػريف بصػػيغة اسػػـ الفاعػػؿ؛ مبالغػػة لكصػػفهـ بالحػػدث ،كهػػك مػػا يسػػمى "بالتعبئػػة

العامة"تٔ  ،كهك ما يؤيدك الباحث.

كالتركيػز عمػػى كصػػؼ اإلرسػاؿ هنػػا فيػػه داللػة تجسػػيد المشػػهد؛ إلظهػار الصػػكرة كابرازهػػا،

كبياف حالة اإلرساؿ بأنه لـ يكف إرساالن عاديان بؿ يم ىرك انز ،فاالستنفار قائـ ،كالتعبئة مستمرة ،فهـ
حاش ػػركف مهػ ػرة ،كفرع ػػكف مش ػػرؼ شقص ػػيان عم ػػى اإلرس ػػاؿ ،كه ػػذا يص ػػكر الحال ػػة النفس ػػية له ػػـ
كالمكقؼ بشكؿ عاـ؛ لئن يقاؿ :إف اإلرساؿ لجما السحرة كالجنكد لـ يتـ التحرم فيه كاالهتماـ

به ،فتـ تأكيد كصؼ حالة اإلرساؿ ،كما ذلؾ كمه كاف لهـ القسراف المبػيف ،كالهػنؾ كالعػذاب
ا ليـ .
كف ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػػالى :ﭽﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔ ﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙﮚﮛ ﭼ[ الػػركـ،]ْٔ :ﭽﮐ ﭼ":بػػالمطر كالقيػػر كالقصػػب كالنمػػاء،

(ٔ) ينظـر :إعـراب القـرآن ،لمزجــاج ،ٕٕٜ/ٕ :تفسـير الطبــري ،ٔ٘ٚ/ ٜ – ٕٜٖ / ٕٖ :النكـت والعيــون ،ٗٚٚ/ ٕ :المحـرر الــوجيز ،ٕٜٙ/ ٕ :الجـامع ألحكــام
القرآن ،ٕ٘ٗ /ٕٔ :الدر المصون ،ٜٗٙ/ٔٓ + ٘ٗٔ/ٗ :تفسير المنار ،ٔٔ٘/ ٕٔ :إعراب القرآن ،لمدرويش.َّّ/ِ :
(ٕ) ينظر :المحرر الوجيز.ٕٜٙ / ٕ :
(ٖ) ينظر :في ظثل القرآن.ٖٖٚٔ / ٙ :
(ٗ) ينظر :إعراب القرآن ،لمزجاج ،ٜٔ / ٗ :الكشاف ،ٖٜٛ / ٗ :المحرر الوجيز ،ٖٗٛ / ٕ :فتح القدير ،ٖٕٜ/ ٕ :تفسير المنار.ٕٙ/ ٜ :
(٘) ينظر :الدر المصون.ٕٗٔ / ٘ :
( )ٙفي ظثل القرآن.ٕٜ٘ٚ / ٘ :
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صػ ػب الزم ػػاف كص ػػنح ا حػ ػكاؿ كزك ػػاء ا رض"تُ ،
كأكث ػػر من ػػه مبشػ ػرات بص ػػحة ا ب ػػداف ى
كق ٍ
كالمبشرات" :المؤذنة بالقير ،كأصؿ البشارة :القبر السار ،شبهت الرياح برسؿ مكجهػة بأقبػار

المسرة"تِ .

هػػذك المنػػافا المتعػػددة يػػة مػػف يػػات ا تعػػالى ،كهػػك "يجمػػا فػػي هػػذك اآليػػات بػػيف إرسػػاؿ
الريػػاح مبش ػرات ،كارسػػاؿ الرسػػؿ بالبينػػات ،كنصػػر المػػؤمنيف بالرسػػؿ ،كان ػزاؿ المطػػر المحيػػي،
كاحياء المكتى كبعثهـ ،كهك جما له مغزاك ،إنها كمها مف رحمة ا ككمها تتبػا سػنة ا  ،كبػيف
نظاـ الككف كالرساالت كالنصر صمة كثيقة ،ككمها مف يات ا كتتعمؽ بحياتهـ ،كمثؿ إرسػاؿ

الرياح مبشرات إرساؿ الرسؿ بالبينػات ،كلكػنهـ لػـ يسػتقبمكا الرسػؿ -كهػي أجػؿ كأعظػـ نعمػة -
بمثؿ ذلؾ االستقباؿ ،كال انتفعكا بها -كهي أعظـ كأدكـ -انتفاعهـ بالمطر ،ككقفكا تجاك الرسػؿ

فريقيف[،ا كؿ] :مجرمكف ال يؤمنكف .ك[الثاني] :مؤمنكف يشكركف"تّ .

كالنف ػػت لمنظ ػػر أف إرس ػػاؿ الرس ػػؿ هن ػػا ج ػػاء ذكػ ػرك ب ػػيف يت ػػيف ذك ػػر فيه ػػا إرس ػػاؿ الري ػػاح

مبشرات ،كهذا يؤيد الربط بيف إرساؿ الرياح مبشرات ،كارساؿ الرسؿ ،ففػي كميهمػا بشػارة كقيػر
كثير.
كفي قكله تعػالى :ﭽ ﯰﯱ ﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻﭼ[ الفػت:،
ِٖ]،أم :أرسػػمه منبسػان لمهػػدل كديػػف الحػػؽ فػػي كػػؿ أحكالػػه كأكقاتػػه ال ينفػػؾ عنػػه ذلػػؾ مطمقػان،

ككصؼ حاؿ اإلرسػاؿ :بالهػدل كديػف الحػؽ؛ لداللػة التحديػد كالتقصػيص ،كمصػاحبة الكصػؼ

ل رساؿ دائمان.

كفي قكله تعػالى:ﭽﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘﰙ ﭼ[النسػاء ،]ٕٗ :ذكػر الحػاؿ؛ لمتأكيػد،
كلػك قػاؿ:ﭽﰓﰔﭼ لفهػـ أنػػه رسػكؿ كلكػف ذكػر الحػػاؿ ﭽﰕﰖﭼ؛ لغػرض تأكيػد المعنػػى
كتمكينه مف نفكس سامعيهتْ .

(ٔ) الكشاف ،٘ٛٗ / ٗ :وينظر :التفسير الكبير ،ٖٕٔ / ٕ٘ :فتح القدير.ٖٓٔ / ٗ :
(ٕ) التحرير والتنوير.ٔٔٛ / ٕٔ :
(ٖ) في ظثل القرآن.ٕٚٚٗ/ ٘ :
(ٗ) ينظر :زيادة المفظ لزيادة المعن .ٔ٘ٗ :
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المطمب الرابع :التقديم والتنخير
حكلػه مػف معنػى إلػى قػر مػا الحفػاظ عمػى البنيػة
ييعرض لبناء الجممة عكارض مقتمفة تي ٌ
ا ساسية ،كمف هذك العكارض التقديـ كالتأقير كالحذؼ كالنفي كاالستفهاـتُ .
كالتقديـ كالتأقير" :باب كثير الفكائد ،جـ المحاسف ،كاسا التصرؼ ،بعيد الغاية ،ال يزاؿ

ػعر يركقػؾ مسػمعه ،كيمطػؼ لػديؾ
يفتر لؾ عف بديعة ،كيفضي بؾ إلى لطيفة ،كال تزاؿ ترل ش ان

كحػ ِّكؿ المفػظ مػف مكػاف
أف ىارقىػؾ كلطػؼ عنػدؾ ٍ
مكقعه ،ثـ تنظػر فتجػد سػبب ٍ
أف قػدـ فيػه شػيء ي
إلى مكاف"تِ ؛ كتقديـ الكنـ كهك في المعنى مػؤقر ،كتػأقيرك كهػك فػي المعنػى مقػدـ ،كثيػر فػي

كنـ العربتّ  .كهك مف التغيرات التي تط أر عمى الجممة؛ لمقاصد داللية.

"كيمث ػػؿ التق ػػديـ كالت ػػأقير ف ػػي بن ػػاء الجمم ػػة ركيػ ػزة أساس ػػية ف ػػي بنغته ػػا كتحقي ػػؽ مراده ػػا

كاصابة غػرض المػتكمـ؛ لتحقيػؽ التكاصػؿ بينػه كبػيف المقاطػب؛ ال سػيما أنػه يقػكـ عمػى إعػادة
ترتيب مككنات الجممة ،فيقدـ ما حقه التأقير في عرؼ المغػة ،كيػؤقر مػا حقػه التقػديـ ،كال يػتـ

ذلػ ػػؾ ٌإال لتحقيػ ػػؽ أغ ػ ػراض بنغيػ ػػة كأسػ ػػمكبية"تْ  ،كمػ ػػف أغ ػ ػراض التقػ ػػديـ فػ ػػي القػ ػػرف الك ػ ػريـ:

االقتصاص ،كالتفضيؿ ،كا همية ،كا كلية الزمانية ،كالترتيب ،كالكثرة أك القمةتٓ .

كقد كرد التقديـ كالتأقير في لفظ اإلرساؿ كمشتقاته في سػياقات عػدة؛ لػدالالت متعػددة،

كمف أنكاعه:

 تقديم المفعول:يجب تقديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ إذا اتصؿ بالفاعؿ ضمير يعكد عمى المفعػكؿ؛ حتػى ال
يعػػكد الضػػمير عمػػى متػػأقر لفظ ػان كرتبػػة كمػػا فػػي قكلػػه تعػػالى :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤﭼ[ المؤمنكف]ْْ :تٔ .

(ٔ) ينظر :بناء الجممة العربية.ٕٖٚ :
(ٕ) دالجل اإلعجاز.ٔٓٙ :
(ٖ) الصاحبي في فقو المغة.ٕٗٗ :
(ٗ) دالالت التقديم والتنخير في القرآن.ٖٔ٘ :
(٘) ينظر :إعجاز القرآن البياني.ٕٕٙ :
( )ٙينظر :دراسات ألسموب القرآن الكريم.ٕ٘ٔ/ٔ :
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تػأقير الفاعػػؿ "رسػكلها" كتقػػديـ المفعػػكؿ "أمػة"؛ لنقتصػػاص كالػػتأكيد؛ ف السػػياؽ يركػػز

عمى تكذيب ا مة لمرسؿ ،كيككف تقديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ إذا كاف معركفان مفهكمػان ،كهػك مػا

يسمى بالقرينة المعنكيةتُ .

كفػػي قكلػػه تعػػالى:ﭽﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙﮚﭼ[ إب ػراهيـ ،]ْٕ :قػػدـ الكعػػد كهػػك
المفعكؿ الثاني عمى ا كؿ ،فمػـ يقػؿ :مقمػؼ رسػمه كعػدك؛ لػيعمـ أنػه ال يقمػؼ الكعػد أصػنن ،ﭽ
ﰅ ﰆ ﰇﰈﰉ ﭼ[ ؿ عم ػراف]ٗ :؛ ليػػؤذف أنػػه إذا لػػـ ييقمػػؼ كعػػدك أحػػدان كلػػيس شػػأنه
إقنؼ الكعد كالمكاعيد ،كيؼ رسمه الػذيف هػـ صػفكته كقيرتػه مػف قمقػهتِ  ،كقيػؿ" :إف التقػديـ
هنا؛ لتقكية المعنى كتككيدك ،كذلؾ لقصكصية في المقدـ"تّ  ،كيرل الباحث أف في التقديـ هنػا

ػرـ رس ػػمه
داللت ػػيف ،ا كل ػػى :إثب ػػات أف ا تع ػػالى ال يقم ػػؼ الميع ػػاد ،كالثاني ػػة :أف ا تع ػػالى أك ػ ى
فقص ذكرهـ ،كلك قاؿ" :مقمؼ رسمه كعدك" ،الحتمػؿ الكػنـ أنػه ال يقمػؼ
بالكفاء لهـ بكعدك،
ٌ
كعدك لرسمه فقط ،كهذا ينافي البياف القرني كغرض الكنـ.
 تقديم الخبر عم المبتدأ:ﭧﭨﭽ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔﮕﭼ[ المائػدة ،]ٗٗ :ﭽﮔﭼ هػػك المبتػدأ ،كشػػبه الجممػػة
ﭽﮑﮒﭼ :القبر ،كأفاد تقديـ المحصكر هنا اقتصاص الرسكؿ بالبنغ.
كيككف التقديـ كالتأقير بقصد التػكبيخ ،كمػا فػي قكلػه تعػالى :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶﭼ[
الحج ػرات ،]ٕ :كجػػب هنػػا تقػػديـ قبػػر إف؛ نػػه غػػرض الكػػنـ؛ لتحصػػؿ الفائػػدة ،كهػػي تػػكبيخ
بعض المؤمنيف عمى ما استقب ،ا منهـ مف الحرص عمى الػرأم الػذم يجعػؿ رأم رسػكؿ ا

يتبا آلرائهـتْ .

"كقيػؿ :التقػديـ هنػا لنهتمػػاـ كتنبػيههـ عمػى أف كاجػبهـ االغتبػػاط بػه كاإلقػنص لػػه؛ ف

ككنػػه فػػيهـ شػػرؼ عظػػيـ لجمػػاعتهـ كصػػنح لهػػـ"تٓ  ،كفيػػه داللػػة اقتصػػاص المسػػند بالمسػػند

(ٔ) النحو والداللة.ٔٗٓ :
(ٕ) ينظر :الكشاف ،ٖٜٖ /ٖ :البحر المحيط.ٕٗٚ/٘ :
(ٖ) البثغة القرآنية.ٕٛٚ :
(ٗ) ينظر :إعراب القرآن ،لألصفياني ،ٖٙٛ :الكشاف ،٘ٛٙ/٘ :البثغة القرآنية.٘ٛٙ :
(٘) التحرير والتنوير.ٕٖ٘/ٕٙ :
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إليهتُ  ،كفي تقديـ الجار كالمجركر "فيكـ" عمى "رسكله" إفادة المكػث كالمبػث فػيهـ ،كهػذا أدعػى
لنحتراـ منهـ له؛ ككنه ماكث فيهـ.

كفي قكلػه تعػالى:ﭽﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭼ[ ؿ عمػراف:
َُُ] ،ﭽﭘﭙﭼ داللتهػ ػ ػػا ت ػ ػ ػػذكيرهـ بهػ ػ ػػذك النعم ػ ػ ػػة؛ ف فيهػ ػ ػػا ظرفي ػ ػ ػػة الحض ػ ػ ػػكر
كالمشاهدة لشقصهتِ " ،كهي حقيقية كمؤذنة بمنقبة عظيمة كمنة جميمة كهػي كجػكد الرسػكؿ

بينهـ"تّ  ،فهك ماكث فيهـ ،فكاف االستنكار كالتكبيخ؛ ف كجكدك بينهـ عصمة لهـ.

كقد يككف التقديـ كالتأقير؛ لنقتصاص كالتعييف كشمكؿ اإلرساؿ إلى كؿ أمة ،كمػا فػي
قكله تعالى:ﭽﮏ ﮐ ﮑﮒﭼ[ يكنس.]ْٕ :
كفػػي قكلػػه تعػػالى:ﭽ ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀﮁ ﮂﮃ ﭼ[ا ع ػ ػ ػ ػ ػراؼ" ،]ٕٓ :قػػ ػ ػ ػػدـ
ﭽﮀﮁﭼ عم ػػى ﭽﮃﭼ لنقتص ػػاص كاالهتم ػػاـ كالفاص ػػمة القرني ػػة"تْ  ،كاظه ػػار
سػرعة اسػػتجابتهـتٓ  ،كالتقػػديـ هنػػا ف سػػياؽ الكػػنـ عػف اإلرسػػاؿ كلػػيس عػػف اإليمػػاف بمػػا جػػاء
به ،فالتقديـ لمعناية بالمقدـ.

 التقديم لمترتيب :كمف دالالته: الس ػ ػػبؽ :كم ػ ػػا ف ػ ػػي قكل ػ ػػه تع ػ ػػالى :ﭽﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﭼ[الحب ،]ٕٓ :كالتقدير :مف المنئكة كمف النػاس رسػننتٔ  ،كتقػديـ رسػؿ المنئكػة؛ نهػـ كسػائط
بيف ا عز كجؿ كالرسؿ إلى الناستٕ .

 كق ػ ػػد يك ػ ػػكف التق ػ ػػديـ لمش ػ ػػرؼ :كم ػ ػػا ف ػ ػػي قكل ػ ػػه تع ػ ػػالى:ﭽﯘ ﯙﯚ ﯛﯜ ﭼ[ا عراؼ]ُٖٓ :؛ ف الرسكؿ أقص مف النبي ،فكؿ رسكؿ نبي كليس العكست. 8
(ٔ) ينظر :البثغة االصطثحية.ٕٓٚ :
(ٕ) ينظر :المحرر الوجيز ،ٕٗٛ/ٔ:البحر المحيط.ٔٛ /ٖ :
(ٖ) التحرير والتنوير.ٕٜ / ٗ :
(ٗ) الدر المصون ،ٖٙ٘/٘ :وينظر :التحرير والتنوير.ٕٕٗ/ٛ :
(٘) ينظر :فتح القدير.ٖٔٔ/ٕ :
( )ٙالدر المصون.ٖٜٓ / ٛ :
( )ٚروح المعاني.ٕٓٚ/ٔٚ :
( )ٛينظر :التفسير الكبير ،٘ٓ/ٕٖ :دالالت التقديم والتنخير في القرآن.ٖٜٔ :
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 كقػػد يكػػكف التقػػديـ لمسػػبؽ الزمػػاني ،كمػػا فػػي قكلػػه تعػػالى:ﭽﯥ ﯦﯧﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ[ البقرة ،]ُِْ :تقديـ الرسكؿ؛ نه المقدـ في الزمفتُ .
كفػػي قكلػػه تعػػالى:ﭽ ﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩ ﭼ[ الممتحنػػة" ،]ُ :قػػدـ الرسػػكؿ
تشريفان لمقامه ،فبدأ بأعظـ جػرمهـ كأقػب ،أفعػالهـ ،إذ إف إقػراج الرسػكؿ[ ]أكبػر عنػد ا إثمػان
كأعظـ جرمان"تِ .

_ كمف أهػـ دكاعػي التقػديـ كالتػأقير م ارعػاة السػياؽ كالترتيػب كمناسػبة النػزكؿ؛ القتضػاء
المعنػى ذلػؾ ،كمػػا فػي قكلػػه تعػالى:ﭽ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﭼ[ الرعػػد:
ّٖ] ،كﭧﭨﭽﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﭼ[ الركـ:
3

ْٕ] ،التقػػديـ كالتػػأقير هنػػا مػػف المتشػػابه المفظػػي فػػي القػػرف الكػريـت  ،كفيػػه تسػػمية

تْ

لمنبػػي؛

نه قد جرل لمف قبمه ما جرل له ،كتقػديـ "الرسػؿ" فػي ا كلػى كتػأقيرك فػي الثانيػة؛ ف سػياؽ

الكػػنـ يقتضػػي التقػػديـ كالتػػأقيرتٓ  ،كيؤيػػد الباحػػث أف التقػػديـ كالتػػأقير لم ارعػػاة السػػياؽ؛ ف
مكضا االستشهاد في ا كلى :الرسؿ الذيف لهـ أزكاج كذرية ،كأما الثانية :فالشاهد فيها تكذيب
الناس لمرسؿ ،فقدـ في كؿ مكضا ما يناسبه .
 التقديم العتبار الجية :كقػػد يكػػكف التقػػديـ كالتػػأقير العتبػػار الجهػػة ،كمػػا فػػي قكلػػه تعػػالى :ﭽﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊ ﮋ ﮌ ﭼ[
المم ػػؾ ،]ُٕ-ُٔ :ق ػػدـ القس ػػؼ عم ػػى إرس ػػاؿ الحاص ػػب؛ ن ػػه ذك ػػر ا رض قب ػػؿ أنه ػػا ذل ػػكؿ،
فناسب البدء بالقسؼ كتأقير اإلرساؿتٔ  ،كالقسؼ يناسب ا رض ،كاإلرساؿ يناسب السػماء،

السماء ،كتقديـ القسؼ؛ نه ا قرب إليهـ .

(ٔ) ينظر :المحرر الوجيز.ٕٛٛ/ٔ :
(ٕ) دالالت التقديم والتنخير في القرآن.ٙٗ٘ :
(ٖ) ينظر :البرىان في توجيو متشابو القرآن.ٔٓٙ :
(ٗ) ينظر :تفسير القرآن العظيم .ٖٕٔ/ٙ :
(٘) ينظر :البرىان في عموم القرآن.ٕٖٙ/ٖ :
تٔ ينظر :درة التنزيل ، ٖٓٚ / ٖ :البرىان في توجيو متشابو القرآن ،ٕٖٜ :مثك التنويل ٕ  ،ٜٔٓٔ /روح المعاني ،ٔٙ / ٕٜ :التعبير القرآني.ٚٗ :
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المطمب الخامس :الاكر والحاف
ليػػتـ الػػنظـ ال بػػد مػػف النظػػر فػػي الجمػػؿ كالتصػػرؼ فيهػػا مػػف حيػػث التعريػػؼ كالتنكيػػر

كالتقديـ كالتػأقير كالحػذؼ كالػذكر كالتكػرار كاإلضػمار كاإلظهػار ،فيصػيب بكػؿ مػف ذلػؾ مكانػه

كيسػػتعممه عمػػى الصػػحة كعمػػى مػػا ينبغػػي لػػهتُ  .كالػػذكر كالحػػذؼ مػػف التغيػرات التػػي تطػ أر عمػػى

الجممػػة؛ لمقصػػد داللػػي؛ لتػػتـ فائػػدة الكػػنـ ،كهػػك مػػف أسػػاليب المغػػة العربيػػة التػػي تزيػػدها قػػكة
كحيكية؛ نه "باب دقيؽ المسمؾ لطيؼ المأقذ عجيب ا مر شبيه بالسحر ،فإنؾ ترل به ترؾ

الػػذكر أفصػػ ،مػػف الػػذكر ،كالصػػمت عػػف اإلفػػادة أزيػػد ل فػػادة ،كتجػػدؾ أنطػػؽ مػػا تكػػكف إذا لػػـ
تنطؽ ،كأتـ ما تككف بيانان إذا لـ تبف"تِ ،

كقد كرد الذكر كالحذؼ في لفظ اإلرساؿ كمشتقاته في بعض المكاضا؛ لدالالت عدة.
أ -الاكر-:
الذكر هك ا صؿ كالحذؼ ال يكػكف ٌإال لغػرض بنغػي ،كلمػذكر فػي بعػض لفػظ اإلرسػاؿ

كمش ػػتقاته دالل ػػة قاص ػػة ،فف ػػي قكل ػػه تع ػػالى  :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭼ[
أف يضػ ػػا ا الػ ػػذكر
النسػ ػػاء ،]ُٕٓ :فػ ػػي ذكػ ػػرهـ ﭽﭷﭸﭼ" :سػ ػػقرية كاسػ ػػتهزاء ،كيجػ ػػكز ٍ
الحسف مكاف ذكرهـ القبي"،تّ  ،كيؤيد الباحث بأف قكلهـ ﭽﭷﭸﭼ :سقرية كاستهزاء ،كليس

مػػف كضػػا الػػذكر الحسػػف مكػػاف القبػػي،؛ ف السػػياؽ لقػػكلهـ ،فهػػـ فػػي لحظػػة نشػػكة كافتقػػار،
إف كاف رسكؿ ا فمماذا لـ يمنعه كيحميػه كال يسػتقيـ تجػكيز كضػعه مػف الػذكر
كلساف حالهـ ٍ
الحس ػ ػػف مك ػ ػػاف القب ػ ػػي،؛ ف الس ػ ػػياؽ يب ػ ػػيف أف الق ػ ػػب ،ف ػ ػػي فعمه ػ ػػـ ال ف ػ ػػي ق ػ ػػكلهـ ،كبم ػ ػػا أنه ػ ػػـ
قالكا:ﭽﭷﭸﭼ فكيػؼ يقػدمكف عمػى مثػؿ فعمهػـ ففيػه داللػة االسػتنكار-كا أعمػـ ،-كداللػة
أقرل هي تأكيد رسالته كنفي ما زعمكك مف ا لكهية له .
كفػػ ػػي قكلػػ ػػه تعػ ػ ػػالىﭽﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﮲﮳﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﭼ[ النس ػ ػػاء ،]ْٔ :ك ػ ػػاف ف ػ ػػي الع ػ ػػدكؿ ع ػ ػػف الض ػ ػػمير إل ػ ػػى لف ػ ػػظ
الرسػػكؿ؛ لمتش ػريؼ كالتعظػػيـ ،فمػػـ يقػػؿ" :اسػػتغفرت لهػػـ؛ إج ػنالن لمنبػػيكأنهػػـ إذ جػػاءكك فقػػد

جاءكا مف قصه ا برسالته كأكرمه بكحيه كجعمه سفي انر بينه كبيف قمقه ،كمػف كػاف كػذلؾ فػإف

(ٔ) ينظر :دالجل اإلعجاز.ٕٛ :
(ٕ) نفسو.ٔٙٗ :
(ٖ) الكشاف ،ٔٚ٘/ ٕ :وينظر :التفسير الكبير.ٔٓٔ /ٔٔ :
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ا ال يرد شفاعته ،فكانت الفائدة في العدكؿ عف لفظ القطاب إلى لفظ المغايبػة مػا ذكرنػا"تُ ،

كقيؿ :لمكانة شفاعة الرسكؿتِ .
ب -الحاف:

الحػػذؼ لغػػة :اإلسػػقاط ،كاصػػطنحان :إسػػقاط جػػزء مػػف الكػػنـ أك كمػػه؛ لػػدليؿتّ " ،كال يػػتـ

الح ػػذؼ ٌإال إذا ك ػػاف الب ػػاقي ف ػػي بن ػػاء الجمم ػػة بع ػػد الح ػػذؼ مغنيػ ػان ف ػػي الدالل ػػة ،كافيػ ػان ف ػػي أداء

المعنى ،فقد يحذؼ أحد العناصر؛ ف هناؾ قرائف معنكية تدؿ عميه ،كيككف فػي حذفػه معنػى
ال يكجد في ذكرك"تْ .

كالحذؼ في لفظ اإلرساؿ كمشتقاته كرد في المفرد كفي التركيب .
أ-الحاف في المفرد:
كرد حذؼ المفرد في لفظ اإلرساؿ كمشتقاته في بعض المكاضا؛ لداللة معينة ،كاشتمؿ:

حذؼ الفعؿ ،كالفاعؿ ،كالمفعكؿ.
حاف الفعل:

يجكز حذؼ الفعؿ إذا كجدت قرينة تدؿ عميػهتٓ  ،بشػرط تمػاـ المعنػى عنػد الحػذؼ ،كهػذا

مف سعة المغة.
كقػد يحػػذؼ فعػػؿ اإلرسػاؿ فػػي بعػػض المكاضػا؛ لداللػػة تػرابط اإلرسػاؿ ،كتشػػابه القصػػص،

كلمعمػـ بػػه ،كمػػا فػػي قكلػػه تعػػالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟﭼ[ ا عػراؼ ،]ٔٓ :أم" :كأرسػػمنا إلػػى قػػكـ
عاد أقاهـ هكدا"تٔ  ،فقد ذكر اإلرساؿ أكالن فػي قكلػه تعػالى :ﭽﮝﮞﮟﮠﮡﭼ[ هػكد:

ِٓ] ،ثػػـ عػػرض قصػػته حتػػى كصػػؿ إلػػى قصػػص ا نبيػػاء بعػػدك فمػػـ يػػذكر فعػػؿ اإلرسػػاؿ ،فهػػك
مرتبط باإلرساؿ ا كؿ ،فالرسؿ أمة كاحدة ،كهكذا بػاقي الرسػؿ لػـ يػذكر لفػظ اإلرسػاؿ ،بػؿ قػاؿ
تع ػػالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ [.ا عػ ػراؼ...،]ٔٓ :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭼ[ ه ػػكد ،]ْٖ :م ػػا

(ٔ) التفسير الكبير.ٔٙٚ / ٚ :
(ٕ) ينظر :البرىان في عموم القرآن.ٕٜٔ/ٖ :
(ٖ) ينظر :البرىان في عموم القرآن.ٕٔٓ/ٖ :
(ٗ) بناء الجممة العربية.ٕٜ٘ :
(٘) ينظر :الجممة الفعمية.ٔ٘ٗ :
( )ٙتفسير الطبري ،ٕٗٗ /ٕٔ :وينظر :المحرر الوجيز ،ٜٖ٘/ٖ :الجامع ألحكام القرآن ،ٕٖٙ/ٜ :التحرير والتنوير.ٜٗ/ٕٔ :
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حذؼ فعؿ اإلرساؿ؛ لداللة ما سبؽ منه ،كالتقدير :كأرسمنا إلػى مػديف أقػاهـ شػعيبانتُ  ،كأرسػمنا

لكطػ ػان إذ ق ػػاؿ لقكم ػػهتِ " ،كقي ػػؿ :العط ػػؼ ب ػػدكف فع ػػؿ اإلرس ػػاؿ؛ ل ي ػػذاف بأنه ػػا ن ػػكع كاح ػػد كتم ػػؾ
القصص متشابهة"تّ  ،فمصدرها كاحد كغايتها كاحدة ،فهي "نفس الرسػالة كنفػس الحػكار كنفػس
العاقبة أك السنة الماضية كالنامكس الجارم كالقانكف الكاحد"تْ  ،كفيه إشػارة إلػى تػرابط اإلرسػاؿ

ككحدته.
كقػد يحػػذؼ فعػؿ اإلرسػػاؿ كمػػا فػي قكلػػه تعػػالى :ﭽﭮ ﭯﭰﭱ ﭲ ﭳﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭼ[ النساء ،]ُْٔ :ﭽﭮ ﭼ :بالنصب ،كقيؿ فيه ثنثة أكجه :أحدها:

أنه منصكب عمى االشتغاؿ ،الثاني :أنه منصكب عطفػان عمػى معنػى أكحينػا ،أم :أرسػمنا نكحػان
كرسنن ،الثالث :أنه منصكب بإضمار فعؿ ،أم :كأرسمنا رسننتٓ  .كيؤيد الباحث الكجه الثالػث؛

الثالث؛ ف السياؽ في اإلرساؿ ،كما قيؿ مف أف سبب نزكؿ اآلية إنكار اليهػكد إرسػاؿ الرسػؿ
مف بعد مكسى

تٔ

يؤيد ذلؾ.

 -حاف الفاعل:

ضـ أكله ك يك ًسر ما قبؿ قرك،
تتغير صكرة الفعؿٍ ،
أف ٌ
إذا يحذؼ الفاعؿ كجب ٍ
فإف كاف ماضيان ي
ض ٌـ أكله ،كفيت ،ما قبؿ قركت ، 7كقد يحذؼ فاعؿ اإلرساؿ في بعض المكاضا،
كا ٍف كاف مضارعان ي

المكاضا ،كما في قكله تعالى:ﭽﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﭼ[ الشعراء ،]ِٕ :في حذؼ
أف يقكؿ :رسكلكـ الذم أرسؿ ا إليكـ؛
الفاعؿ هنا داللة تكبر كسقرية فرعكف ،فهك ال يريد ٍ
عنادان منه كاستهزاء.

كف ػػي قكل ػػه تع ػػالى :ﭽﰌﰍ ﰎﰏ ﭼ[ المطفف ػػيف ،]ّّ :يح ػػذؼ الفاع ػػؿ؛ تحقيػ ػ انر
لشػػأف الكفػػار ،كقيػػؿ" :إف المػػؤمنيف لػػـ ييرسػػمكا حػػافظيف عمػػى الكفػػار"تٖ  ،كال يؤيػػد الباحػػث هػػذا

القكؿ؛ ف السياؽ لمكفار.
(ٔ) ينظر :تفسير الطبري.ٖٜٚ/ٔٛ :
(ٕ) ينظر :الكشاف.ٜٗٙ/ٕ :
(ٖ) تفسير المنار. ٖٚ / ٜ :
(ٗ) في ظثل القرآن.ٖٔٔٓ / ٖ :

(٘) ينظر :الدر المصون ،ٜٔ٘ /ٗ :المباب في عموم الكتاب.ٖٖٔ / ٚ :
( )ٙينظر :أسباب النزول المسم لباب النقول.ٜٙ :
( )ٚينظر :المباب في عمل البناء واإلعراب ،ٔ٘ٚ /ٔ :ارتشاف الضرب.ٖٔٗٓ/ٖ :
( )ٛالبحر المحيط.ٖٗ٘ / ٛ :
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كقد يحذؼ الفاعؿ؛ لصرؼ الذهف كتكجيهه نحك الحدث الذم هك مقصد الكػنـ كغػرض
البياف ،فن ينشغؿ بالفاعؿ عف الحدث؛ نه ا هـ ،كما جاء في قكله تعالى:ﭽﭘ ﭙﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭼ[ الذاريات ،]ّْ-ّّ :كقد قيؿ" :بأف هذا إرساؿ قػاص
ل هنؾ ال مطمؽ البعػث"تُ  ،ففيػه تحديػد المهمػة لمتنفيػذ فمػا هػـ ٌإال جنػكد لمػف أرسػمهـ ،كلػيس

لديهـ أم صنحيات غير التنفيذ؛ ف إبراهيـجادلهـ في قكـ لكط.

كقػػد يحػػذؼ الفاعػػؿ إذا لػػـ يكػػف لممػػتكمـ غػػرض فػػي ذك ػركتِ  ،كمنػػه قكلػػه تعػػالى :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ[ النمؿ.]ّٔ :
في الكنـ حذؼ تقديرك  :فمما جاء سػميماف ،أم :الرسػكؿتّ  .كفػي حػذؼ "الرسػكؿ" إشػارة
إلى عدـ اهتماـ النبي سميمافبالرسكؿ كالهدية كما جاء به ،فمـ يسترسؿ معه كينبسط إليه،
كعاجمه بقكله :أتمدكنف و
بماؿ ،كبالمقارنة لـ يحذؼ "الرسكؿ" فػي قكلػه تعػالى :ﭽﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﯝ ﭼ[ يكسؼ]َٓ :؛ نه كاف محػك انر مهمػان فػي القصػة ،كقػد

يكػػكف ف ػػي الح ػػذؼ س ػػرعة اس ػػتجابة الممك ػػة لمكت ػػاب كمعرف ػػة قب ػػر النب ػػي س ػػميماف كص ػػدقه،
كالحذؼ هنا مناسب لما في السياؽ مف مظاهر السرعة كالقفػة ،فالهدهػد سػريا كالرسػؿ كػذلؾ،

كنق ػ ػػؿ الع ػ ػػرش إل ػ ػػى النب ػ ػػي س ػ ػػميمافك ػ ػػاف بس ػ ػػرعة هائم ػ ػػة ،كه ػ ػػذا كم ػ ػػه يناس ػ ػػب مق ػ ػػاـ النب ػ ػػي
المٍم ًؾ كالممكة.
سميمافكمظاهر ي
النبكة ك ي
حاف المفعول :

قد يحذؼ المفعكؿ لفظان كيراد معنى كتقدي انر؛ لداللة االقتصارتْ  ،كقد جاء الفعؿ "أرسػؿ"

"أرسؿ" متعديان ناصبان لممفعكؿ به في كثير مف مكاضعه ،كفي بعض اآليات حذؼ المفعكؿ به

لمعم ػػـ ب ػػهتٓ  ،كم ػػا ف ػػي قكل ػػه تع ػػالى :ﭽﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﭼ[الحج ػػر ،]َُ :أم:
"أرسػػمنا رسػنن ،كحػػذؼ رسػنن؛ لداللػػة اإلرسػػاؿ عميػػه ،أم :رسػنن كائنػػة مػػف قبمػػؾ"تٔ  ،كفيػػه داللػػة
كثرة الرسؿ .

(ٔ) روح المعاني.ٖٙ / ٔٗ :
(ٕ) ينظر :المباب في عمل البناء واإلعراب. ٔ٘ٚ / ٔ :
(ٖ) البحر المحيط.ٚٓ/ ٚ :
(ٗ) ينظر :التركيب والداللة والسياق.ٖٔٙ :
(٘) ينظر :دراسات ألسموب القرآن الكريم.ٕٔٓ/ ٔ :
( )ٙالجامع ألحكام القرآن ،ٛ/ٔٓ :وينظر :فتح القدير.ٔٙٛ/ٖ :
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كف ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػػالى :ﭽ ﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁ ﮂﮃﭼ[ الح ػ ػ ػػب،]ٕٓ :
بتقػ ػػدير :كمػ ػػف النػ ػػاس رس ػ ػننتُ  ،كداللػ ػػة الحػ ػػذؼ هنػ ػػا اشػ ػػتراؾ المنئكػ ػػة كالرسػ ػػؿ فػ ػػي اإلرسػ ػػاؿ
كارتباطهما با عز كجؿ فمصدر اإلرساؿ كاحد ،كأيضان اإلرساؿ ال يككف ٌإال باصػطفاء ،كفيػه

تشريؼ كتعظيـ ،كقد تكسا المعنى ليشمؿ االصطفاء مف الناس رسنن كغيرهـ يصطفيهـ لمهاـ

أقرل.

كفػػي قكلػػه تعػػالى :ﭽ ﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆ ﭼ[ النمػػؿ ،]ّٓ :يحػػذؼ

المفعكؿ "رسنن " كالتقدير :مرسمة إليهـ رسنن بهديةتِ ؛ لمعمـ به ،فالعبرة بالحدث.

كف ػ ػ ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػ ػ ػػالى :ﭽ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ ﭼ[
ا نعاـ ،]ِْ :فيه تسمية لمرسكؿ كفي الكنـ حذؼ ،كالتقدير :كلقد أرسمنا الرسؿتّ .
كيؤي ػػد الباح ػػث أف دالل ػػة الح ػػذؼ هن ػػا عم ػػكـ اإلرس ػػاؿ؛ ليش ػػمؿ الرس ػػؿ كاآلي ػػات كالن ػػذر
كغيرهػػا ،فمػػك قيػػد اإلرسػػاؿ كقػػاؿ :أرسػػمنا الرسػػؿ ،لكػػاف اإلرسػػاؿ مقيػػدان بالرسػػؿ ،كلكػػف بالحػػذؼ

تكسػػا المعنػػى كشػػمؿ اإلرسػػاؿ اآليػػات كالنػػذر كالعػػذاب ،ككػػؿ مػػا يػػدقؿ تحػػت عمػػكـ اإلرسػػاؿ،
كهذك هي بنغة الحذؼ؛ لتكسيا المعنى.
ب -الحاف في جممة اإلرسال:
الحذؼ في التركيب مف دالئؿ بنغة المغػة كفصػاحتها ،كالقػدرة عمػى إيصػاؿ المعنػى مػا

و
حذؼ في التركيب ،كاصابة غرض الكنـ بأقؿ ا لفاظ كأفص ،البياف.

ﭧﭨﭽﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥ ﭼ[ يكسؼ" ،]ْٓ :لـ
أف تجتػػزئ بحػػذؼ كثيػػر مػػف الكػػنـ
يقػػؿ فأرسػػؿ فػػدقؿ فقػػاؿ :يكسػػؼ ،كهػػك مػػف كػػنـ العػػرب ٍ
كبقميمه إذا كاف المعنى معركفان"تْ .
كالبنغ ػػة ف ػػي الح ػػذؼ هن ػػا لمقف ػػة كالس ػػرعة كالحرك ػػة؛ ف المكق ػػؼ ال يحتم ػػؿ الت ػػأقير،

كالس ػ ػػرعة مطمكب ػ ػػة فناس ػ ػػبها الح ػ ػػذؼ ،كفي ػ ػػه أف الرس ػ ػػكؿ ش ػ ػػعر بأن ػ ػػه ق ػ ػػد ت ػ ػػأقر ع ػ ػػف الكف ػ ػػاء

بأف يذكرك عند الممؾ ،كشعكرك بالتقصير كالتأقير جعمه يستعجؿ ،كهذا يصكر حالة
ليكسؼٍ 
(ٔ) ينظر :روح المعاني.ٕٓٚ/ٔٚ :
(ٕ) ينظر :الكشاف.ٖٗ٘/ٗ :
(ٖ) ينظر :البحر المحيط.ٖٖٔ/ٗ :
(ٗ) معاني القرآن ،لمفراء ،ٜٔٚ/ٕ :وينظر :المثل الساجر ،ٕٜٓ/ٕ :المباب في عموم الكتـاب ،ٕٔٔ/ ٔٔ :البرىـان فـي عمـوم القـرآن ،ٜٔ٘/ٖ :الحـاف البثغـي
في القرآن.ٔٗٚ :
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الرسكؿ التي كصؿ فيها إلػى يكسػؼ ،فػأتى بسػرعة؛ ليػرد لػه الجميػؿ ،كهػذا المشػهد يناسػب

القص ػػة ،فأس ػػرع بتق ػػديـ القب ػػر ،كفي ػػه تعجي ػػؿ المسػ ػرة كالبش ػػرل ،كه ػػي مقص ػػد الك ػػنـ كغرض ػػه،
فناسبه الحذؼ هنا ،كقيؿ" :الحػذؼ لتحريػؾ مقيمػة السػاما؛ ليستحضػر الصػكرة كالمشػاهد كأنػه
يراها"تُ .

(ٔ) بداجع اإلضمار القصصي.ٔٚٓ :
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المطمب السادس :اإلضافة
تعريف اإلضافة:
المضػػاؼ" :هػػك االسػػـ المجعػػكؿ كجػػزء"تُ  ،كمػػف تعريف ػات اإلضػػافة :إضػػافة الصػػفة إلػػى

مفعكلهاتِ  ،أك هي :ضـ اسـ إلى اسـ هك غيركتّ  ،كتطمؽ اصطنحان :عمى النسبةتْ .

كهػػذك التعريفػػات تػػكحي بػػأف المضػػاؼ صػػار جػػزءان مػػف المضػػاؼ إلي ػه ،بالضػػـ كالنسػػبة

كاالتصػػاؿ ،فصػػار لػػه مػػا لػػه كعميػػه مػػا عميػػه ،يأقػػذ أحكامػػه كيكتسػػب جممػػة مػػف قصائصػػه
كمظاهرك.
"كتعػػد اإلضػػافة بمػػا تػػكفر لهػػا مػػف عنئػػؽ تركيبيػػة ذات قيمػػة عظيمػػة اإلفػػادة فػػي تحديػػد

المقاصد كتكثيؽ أكاصر الكنـ كتنظيمه كجعػؿ بعضػه يأقػذ بحجػز بعػض ،فهػي عمميػة بنائيػة

سياقية تسهـ في ا لفة كالتماسؾ كاالنسجاـ بيف مفردات المغة"تٓ .

كاإلضػػافة مظه ػػر مػػف مظ ػػاهر المغػػة العربي ػػة ،كسػػمة م ػػف سػػماتها ،ال يمك ػػف إغفاله ػػا أك
أف نتصػػكر كنم ػان بػػدكف إضػػافة ،فػػالمتكمـ يحتػػاج إلػػى اإلضػػافة؛ لتحقيػػؽ
تجاهمهػػا ،كال يمكػػف ٍ
أغراض الكنـ كمقاصدك؛ لما في اإلضػافة مػف التعريػؼ كالتقصػيص كالنسػبة كالقفػة كالسػرعة
كاالقتصار كعدـ التطكيؿ" ،كلذلؾ سميت إضافة؛ ف فائدتها ليست عائدة ٌإال إلى المفػظ ،إمػا

تقفيف ػػه كام ػػا إل ػػى تحس ػػينه"تٔ  ،كم ػػف دالالت اإلض ػػافة تعظ ػػيـ المض ػػاؼ أك المض ػػاؼ إليػ ػه أك
تحقيرهما ،أك إفادة التشريؼ أك االستعطاؼ أك غير ذلؾتٕ  ،كفي لفظ اإلرساؿ كمشتقاته كانت

اإلضافة بارزة بشكؿ ممحكظ.
أنوع اإلضافة في لفظ اإلرسال ومشتقاتو-:
كرد مػػف لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػرف الك ػريـ مضػػافان سػػبعة كعشػػركف لفظ ػان تكػػررت

مائة كأربعان كثمانيف مرةن ،كقد جاءت هذك ا لفاظ مضافة في ثنثة أنكاع يبينها الجدكؿ التالي:

(ٔ) الكتاب.ٖٚٗ / ٖ :
(ٕ) ينظر :شرح المفصل.ٜٔٔ/ٕ :
(ٖ) ينظر :الممع في العربية.ٙٗ :
(ٗ) ينظر :المساعد عم تسييل الفواجد ،ٜٔٔ/ ٕ :معاني النحو.ٕٙٚ / ٖ :
(٘) اإلضافة في القرآن الكريم.ٜ :
( )ٙالمساعد عم تسييل الفواجد.ٕٖٔ/ٕ :
( )ٚينظر :اإلضافة في القرآن الكريم.ٕٚ :
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جدول رقم ( )ٕٙيبين أنواع اإلضافة في لفظ اإلرسال ومشتقاتو
م

النوع

العدد

ٔ

المضاف إلى المضمر

ٔ٘ٔ

ٕ

المضاف إلى المعرف باإلضافة

ٖٔ

ٖ

المضاف إلى معرفة

ٕٓ
ٗٔٛ

المجم وع
األول :المضاف إل المضمر :ولو ثثثة أقسام يبينيا الجدول التالي:
جدول رقم ( )ٕٚيبين المضاف إل المضمر

م

النوع

العدد

أ

المضاف إلى ضمير الغائب

ٕٓٔ

ب

المضاف إلى ضمير المتكلم

ٕٚ

ج

المضاف إلى ضمير المخاطب

ٗ

المجم وع

ٔ٘ٔ

أ  -المضاف إل ضمير الغاجب:
كرد مف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته مضافان إلى ضمير الغائب سبعة ألفاظ تكررت مائة كعشريف

مرةن ،كتمثؿ أكثر ا لفاظ مف حيث عػدد ا لفػاظ المضػافة إلػى المضػمر؛ نهػا ا كثػر تػداكالن؛ ف
في اإلضافة إلى الضمائر مف القفة الظاهرة ما يغني عف تكرار ا سماء ،فالضمائر تشكؿ لحمة

في النص تزيد تراكيبه قكة كتماسكانتٔ  ،كفية داللة االهتماـ بالمضاؼ إليه.

جدول رقم ( )ٕٛيبين لفظ اإلرسال ومشتقاتو المضافة إل ضمير الغاجب

م

اللفظ

العدد

ٔ

رسولو

ٗٛ

ٕ

رسلو

ٔٚ

ٖ

رسلهم

ٕٔ

ٗ

رسولهم

ٖ

٘

رسولها

ٔ

ٙ

رسالتو

ٕ

ٚ

رساالتو

ٔ
ٕٓٔ

المجموع

(ٔ) ينظر :اإلضافة في القرآن الكريم.ٕٔٓ :
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كق ػػد مث ػػؿ لف ػػظ "رس ػػكله" الػ ػرقـ ا كؿ م ػػف حي ػػث ع ػػدد التكػ ػرار ،كك ػػذلؾ م ػػف حي ػػث تكػ ػرار

اإلضافة ،فهناؾ ارتباط بيف الرسكؿ كمف أرسمه ،كفيه تكريـ كتشريؼ.

كقػػد تنكعػػت دالالت اإلضػػافة ،فمنهػػا :نسػػبة المضػػاؼ إلػػى المضػػاؼ إليػػه ،كمػػا فػػي قكلػػه
تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى:ﭽ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﭼ[ المائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة،]ٕٔ :
فالرسالة منسكبة إلى ا تعالى؛ فهي رسالته ،كال شؾ في اهتمامه بها كمتابعته لشأنها.
كمنها :التعظيـ كالتشريؼ ،كما فػي قكلػه تعػالى:ﭽ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ
ﭧﭼ [ التكبػ ػػة ،]ّّ :فػ ػػي إضػ ػػافة الرسػ ػػكؿ إلػ ػػى ضػ ػػمير الجنل ػ ػة داللػ ػػة االهتمػ ػػاـ بالرسػ ػػكؿ
كحمايت ػػه ،كأن ػػه ف ػػي معي ػػة ا كحفظ ػػه كنصػ ػرك ،فه ػػك رس ػػكله ،كف ػػي إض ػػافته إلي ػػه ض ػػـ كنس ػػبة
كتش ػريؼ ،فمػػـ يقػػؿ هػػك الػػذم أرسػػؿ الرسػػكؿ؛ كذلػػؾ لتكريمػػه ،كلمداللػػة عمػػى أنػػه حافظػػه كمع ػزك

كناصػرك فهػػك رسػػكله" ،كالنػػاس فػػي العػػادة يحمػػكف مػػف يضػػافكف إلػػيهـ كينصػػركنهـ ،فكيػػؼ بػا

تعػػالى كقػػد أضػػافه إلػػى نفسػػه سػػبحانه! ،كذكػػر الرسػػكؿ كاإلرسػػاؿ كديػػف الحػػؽ منػ ػزلة عظيمػػة

لمرسكؿ"تُ .

كمف دالالت اإلضافة :التقصيص ،كما في قكله تعالى :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭼ[ المؤمنكف،]ْْ :ﭽﭢﭼ " :أضاؼ اإلرساؿ إليه تعالى ،كأضاؼ رسكالن إلى
ً
الم ٍر ىسػؿ
الم ٍرسػؿ ك ي
الم ٍر ىسػؿ إليهػا؛ ف اإلضػافة تكػكف بالمنبسػة ،كالرسػكؿ ينبػس ي
ضمير ا مة ي
إليه"تِ كقد كاف الرسكؿ ينبس النػاس ،أم :ينزمهػـ كيقػالطهـ كيقتػرب مػنهـ ،كينػاجي ربػه
كيقترب منه.
"كاضافة الرسكؿ إلى ا مة ما إضافة كمهـ فيما سبؽ إلى نػكف العظمػة؛ لتحقيػؽ أف كػؿ

رسػ ػػكؿ جػ ػػاء أمت ػ ػه القاصػ ػػة بػ ػػه ،ال أف كمهػ ػػـ جػ ػػاءكا كػ ػػؿ ا مػ ػػـ ،كاإلشػ ػػعار بكمػ ػػاؿ شػ ػػناعتهـ
كض ػػنلهـ ،حي ػػث كػ ػ ٌذبت ك ػػؿ أم ػػة رس ػػكلها المع ػػيف له ػػا ،كقي ػػؿ :ف اإلرس ػػاؿ الئ ػػؽ بالمرس ػػؿ،
كالمجػػيء بالمرسػػؿ إلػػيهـ"تّ  ،فهػػك قيػػد فػػي تقصػػيص الرسػػكؿ بهػػذك ا مػػة ،كأنػػه مكمػػؼ بهػػـ ال

بغيرهـ ،كسكؼ ييسأؿ عنهـ فقط ،ﭧﭨﭽﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ ﭼ [
ا عراؼ.]ٔ :

(ٔ) عم طريق التفسير البياني.ٕٕٓ:
(ٕ) البحر المحيط.ٗٓٚ / ٙ :
(ٖ) تفسير أبي السعود ،ٙ٘/ٗ:وينظر :روح المعاني.ٖ٘/ٔٛ :
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عبر النحاة عف شدة التنزـ كالتضاـ بيف المتضايفيف بأنهما كالشيء الكاحد ،كيأتي
"كقد ٌ
هذا المفهكـ مما بيف الركنيف مف ترابط مبني عمى شدة التصاقهما ،كيقكد التنصػؽ بػيف ركنػي

ػدر مػف داللػة كػؿ طػػرؼ"تُ ،
اإلضػافة إلػى تكلػد تراكيػب ذم داللػة مسػتجدة تحمػػؿ فػي طياتهػا ق ان
كهذا التنصؽ كالتنزـ هك ما نممسه في القرف الكريـ مف إضافة الرسكؿإلى ضمير جنلتػه

سبحانه كتعالى ،فهك رسكله كهك مبما عنػه كمتحػدث باسػمه ،ناقػؿ مػا يريػدك ا عػز كجػؿ إلػى

الناس ،فهك الكسيط بيف ا عز كجؿ كقمقه ،كقد حمػؿ قػد انر كبيػ انر مػف طػرؼ مػا أضػيؼ إليػه،

فقد "كاف الرسكؿقمقه القرف"تِ .

كفي قكله تعالى :ﭽﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ﭼ[ المؤمنكف ،]ٔٗ :تكبيخ لهـ؛ نهـ
يعممكف أمانة الرسكؿ كصدقه كحسف أقنقه ،فأنكر عميهـ الكفر كالجحكد كهـ يعرفكنهتّ .
ب  -المضاف إل ضمير المتكمم :
كرد مػػف لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته مضػػافان إلػػى ضػػمير المػػتكمـ قمسػػة ألفػػاظ تكػػررت سػػبعان

كعشػريف مػرةن ،تحمػػؿ دالالت عػػدة ،فالضػػمائر "كحػػدات صػرفية دالػػة ذات قيمػػة إحنليػػة ،ييكنػػى
بهػػا عػػف الظػػاهر ،كمػػف ثػػـ كانػػت اإلضػػافة إليهػػا بػػدينن؛ إلعػػادة الػػذكر أيسػػر فػػي االسػػتعماؿ،
كأدعى إلى القفة كاالقتصار"تْ .

جدول رقم ( )ٕٜيبين لفظ اإلرسال ومشتقاتو المضافة إل ضمير المتكمم
م

اللفظ

العدد

ٔ

رسلنا

ٔٚ

ٕ

رسلي

ٗ

ٖ

رسولنا

ٗ

ٗ

رسولي

ٔ

٘

رساالتي

ٔ

المجموع

ٕٚ

(ٔ) اإلضافة في القرآن الكريم.ٕٚ :
(ٕ) مسند اإلمام أحمد بن حنبلٔٗٛ /ٗٔ:برقم ٔٓ ،ٕٗٙمن حديث عاجشة.
(ٖ) ينظر :تفسير أبي السعود ،ٚٙ /ٗ :التحرير والتنوير.ٕٓ٘ / ٖٔ :
(ٗ) اإلضافة في القرآن الكريم.ٔٓٔ :
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ﭧﭨﭽﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭼ[ ا نعاـ ،]ُٔ :فاإلضافة
في ﭽﭷﭼ ؛ لمتكريـ ،فهك سبحانه كتعالى بما له مف العظمة صاحب اقتصاص أمر قػبض
ا ركاح ،فن أحد يقدر عمى ذلؾ ٌإال هك.
كفي قكله تعالى:ﭽﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﭼ[المائدة،]ُٗ:
ﭽﭹﭼ :اإلضافة دليؿ عمى صحة نبكته؛ نه أمي ال يق أر كال يكتب ،كدليؿ عمى أف ما
يػػأتي بػػه إنمػػا هػػك مػػف عنػػد ا تعػػالى ،كاإلضػػافة هنػػا لمتش ػريؼتُ  ،كقػػد كػػاف الرسػػكؿ"يبي ػت

فيطعمه ربه كيسقيه"تِ  ،كقد أدبه ربه فأحسف تأديبه ،كقربه فكاف قاب قكسيف أك أدنى .

كفػػي هػػذك اإلضػػافة االهتمػػاـ بالمضػػاؼ إليػػه كرعايتػػه كحفظػػه ،كمتابعػػة أمػرك كشػأنه ،فهػػك

رسكؿ لممرًسؿ ،ك ً
الم ٍر ىسؿ فيكمه إليػه كيرعػاك كيحرسػه،ﭧﭨ ﭽ ﭺﭻ ﭼ ﭽ
يٍ
الم ٍرسؿ يهتـ ب ي
ي
ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊﮋ ﮌﮍﮎﭼ[المائ ػ ػػدة ،]ٕٔ :فحفظ ػ ػػؾ
كعصمتؾ إنما هي نؾ في مهمة البنغ  ،فإذا لػـ تقػـ بهػذك المهمػة فػن رعايػة كال عصػمة كال
إف قصرت في هذك المهمة ،كزيادة في االهتماـ أكثر
حماية ،بؿ كعذاب أليـ في الدنيا كاآلقرة ٍ

فػػا تعػػالى يسػػأؿ النػػاس مػػاذا أجػػابكا الرسػػؿ ،ﭧﭨ ﭽ ﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﭼ [
القصص.]ٔٓ :
كفي قكله تعػالى:ﭽ ﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭼ[
التغػ ػ ػػابف ،]ُِ :كرد لفػ ػ ػػظﭽﭹﭼ :مضػ ػ ػػافان إلػ ػ ػػى نػ ػ ػػكف العظمػ ػ ػػة فػ ػ ػػي يػ ػ ػػة بينػ ػ ػػت مهمػ ػ ػػة
الرسكؿكهي البنغ ،فما عمى الرسكؿ ٌإال البنغ ،كا عز كجؿ يتكلى ما عداك .كالعدكؿ في

قكله "رسكلنا" كاظهػارك مضػافان لنػكف العظمػة؛ لمتشػريؼ كالتعظػيـ ،كاإلشػعار بمػدار الحكػـ الػذم
هك ككف كظيفته محض البنغ ،كلزيادة تشنيا التكلي عنهتّ .

"كقػػد قػػص النحػػاة اإلضػػافة إلػػى يػػاء المػػتكمـ بجممػػة أمػػكر بنائيػػة تتعمػػؽ بعنقػػة الػػركنيف
بعضػهما بػبعض ،كتقػػكـ فػي جممتهػػا عمػى التػزاـ مظػاهر صػػكتية سػياقية تحقػػؽ لحمػةن كتضػػامنان

في التركيب المتضػايؼ"تْ  ،ﭧﭨ ﭽﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﭼ[المائػدة:

(ٔ) ينظر :المحرر الوجيز ،ٖٕٔ/ٖ :البحر المحيط.ٖٗٙ/ٖ :
(ٕ) صحيح البخاري ٛ٘/ٜ:برقمٕٔٗ ،ٚصحيح مسممٖٔٗ /ٖ :برقم ،ٕٖٜ٘من حديث أبي ىريرة.
(ٖ) ينظر :تفسير أبي السعود.ٖٗٓ/٘ :
(ٗ) اإلضافة في القرآن الكريم.ٔٓٛ :
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ُُُ] ،كالمقصكد بػﭽﮰﭼ" :عيسى[ابف مػريـ ]فإنػه مرسػؿ منػي لهػدايتكـ كسػعادتكـ،
كفيه إشارة إلى مقامه مف ا عز كجػؿ ،كانفصػاؿ شقصػه عػف ذات ا سػبحانه كتعػالى ،كأف
عيسػ ػػىمػ ػػا هػ ػػك ٌإال رسػ ػػكؿ مػ ػػف رب العػ ػػالميف ،كأف مػ ػػف زعم ػ ػكا أنػ ػػه غيػ ػػر ذلػ ػػؾ جػ ػػاهمكف

كضالكف"تُ  .كقد مثمت اإلضافة هنا حقيقة العنقػة فػي أنهػا عنقػة الرسػالة ،كفيهػا ضػمناى نفػي

أم عنق ػػة أق ػػرل ،فم ػػيس ل ػػه ٌإال ص ػػفة الرس ػػالة فق ػػط ،كحقق ػػت اإلض ػػافة لحم ػػة كتض ػػامنان ف ػػي
التركيب المتضايؼ ،كهي كظيفة داللية مف قنؿ االتصاؿ بيف المتضايفيف كالترابط بينهما.

كف ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػػالى :ﭽ ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖﭗﭘ ﭼ[ ا عػ ػ ػ ػراؼ:
ُْْ] ،ﭽﭗﭼ :إف فػػي إضػػافة الرسػػالة إلػػى ضػػمير المػػتكمـ دعػػكة ل يمػػاف كاالهتمػػاـ بػػه،
كتمطفان كحسف عرض ،فهي رسالة ا عز كجؿ كحدك ،القالؽ المستحؽ لمعبادة.
لق ػػد ح ػػدث تػ ػرابط كانس ػػجاـ كت ػػنزـ ب ػػيف طرفػ ػي اإلض ػػافة ،كتحق ػػؽ ه ػػذا فعػ ػنن ف ػػي ألف ػػاظ

اإلرساؿ ،فعنػدما يػذكر ا عػز كجػؿ اإلرسػاؿ مضػافان إليػه يتضػ ،االهتمػاـ كالمتابعػة كالرعايػة،

ف ػػا ع ػػز كج ػػؿ أرس ػػؿ رس ػػمه كأي ػػدهـ ب ػػالمعجزات كم ػػنحهـ الك ارم ػػات ،كمك ػػف له ػػـ ف ػػي ا رض،
كأظهػػرهـ كنصػػرهـ ،فهػػـ قي ػرة قمق ػه كصػػفكته فػػي ا رض،ﭧﭨ ﭽ ﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯﭼ[ غػافر ،]ُٓ :فكػػاف االهتمػػاـ مػػف أحػػد أركػػاف اإلضػػافة،
ككاف السما كالطاعة كالكفاء كااللتزاـ مف الطرؼ اآلقر ،كهذا ما ال يمكف إنكارك .
ج-المضاف إل ضمير المخاطب:
كردت مف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته مضافان إلى ضمير المقاطب ثنثة ألفاظ تكررت أربا

مر و
ات ،كالتالي:

جدول رقم(ٖٓ) يبين لفظ اإلرسال ومشتقاتو المضافة إل ضمير المخاطب
م

اللفظ

العدد

ٔ

رسولكم

ٕ

ٕ

رسلك

ٔ

ٖ

رسلكم

ٔ

المجموع

ٗ

(ٔ) القصة في القرآن الكريم.ٔٚٛ/ٕ :
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جػػاء لفػػظ "رسػػكلكـ" مضػػافاى إلػػى ضػػمير المقاطػػب فػػي سػػياؽ التأنيػػب كالمػػكـ كالتقريػػا مػػف
المنئكة لمكفار يكـ القيامة ،ﭧﭨﭽﭑ ﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭡ ﭢﭣﭼ[ غػ ػػافر ،]َٓ :ﭽﭕﭼ :فػ ػػي اإلضػ ػػافة إلػ ػػى
أف كػذب هػؤالء
ضمير المقاطب لكـ كعتاب ،كعكدة بذهف المقاطب إلى حالػه فػي الػدنيا يػكـ ٍ
ػاس الرسػ ىػؿ ،فمػػا يمقكنػػه اليػػكـ مػػف الجػزاء كالعػػذاب إنمػػا هػػك مػػا كعػػدهـ بػػه الرسػػؿ فػػي الػػدنيا،
النػ ي
فيزيدهـ هذا الكنـ حسرة كألمان.

فيم ػ ػػا كرد لف ػ ػػظ ﭽﯴﭼف ػ ػػي س ػ ػػياؽ ال ػ ػػدعاء كالثن ػ ػػاء كالطم ػ ػػب م ػ ػػف الم ػ ػػؤمنيف

ع ػ ػػز

كجؿ،ﭽﯯﯰﯱﯲﯳﯴﭼ[ ؿ عمراف، ]ُْٗ:ﭽﯴﭼ :في إضافة اإلرساؿ إلى
ضػمير المقاطػػب داللػة التصػػديؽ مػػف المػؤمنيف بالرسػػالة ،كأنهػـ مؤمنػػكف بػػأف الرسػؿ هػػـ رسػػؿ

أف يػػؤتيهـ مػػا كعػػدهـ عمػػى ألسػػنة الرسػػؿ ،كفيػػه إشػػارة إلػػى أف
ا  ،فهػػـ يػػدعكف ا عػػز كجػػؿ ٍ
الرسػػؿ ال يممكػػكف شػػيئان غيػػر الػػبنغ عػػف ا عػػز كجػػؿ ،فػػالمؤمنكف يطمبػػكف ا عػػز كجػػؿ مػػا
كعدهـ به رسمه في الدنيا.

كف ػػي قكل ػػه تع ػػالى :ﭽ ﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ ﭼ[ الش ػػعراء،]ِٕ :ﭽﮌﭼ:
تُ
كرد هذا المفظ في سياؽ الغركر كالسقرية كاالستهزاء  ،مف فرعكف بنبي ا مكسى ،حاثان

قكمػه عمػى الكفػر بػه كعػػدـ تصػديقه ،ككأنػه ال يعتػرؼ بػه ،فأضػػاؼ إرسػاله إلػى النػاس أمػا هػػك

فيدعي أنه رب العالميف.

المعرف باإلضافة :
الثاني -:المضاف إل
ّ
كرد مػػف لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػرف الك ػريـ مضػػافان إلػػى معػ ٌػرؼ باإلضػػافة تسػػعة
ألفاظ تكررت ثنث عشرة مرةن ،كاآلتي:
المعرف باإلضافة
جدول رقم (ٖٔ) يبين لفظ اإلرسال ومشتقاتو المضافة إل
ّ
م

اللفظ

العدد

ٔ

رسل ربنا

ٕ

ٕ

رسل ربك

ٔ

ٖ

رسول رب العالمين

ٕ

ٗ

رسول ربك

ٔ

(ٔ) ينظر :التسييل لعموم التنـزيل.ٛٗ/ٕ :
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٘

رسول ربهم

ٔ

ٙ

رسوال ربك

ٔ

ٚ

رساالت ربهم

ٔ

ٛ

رساالت ربي

ٖ

ٜ

رسالة ربي

ٔ

المجم وع

ٖٔ

ﭧﭨﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙﮚﮛ ﭼ[ م ػ ػ ػريـ ،]ُٗ :م ػ ػ ػريـ -عميهػ ػ ػػا
السنـ -امرأة عذراء في قمكتها ما ربها ،فجأة تمثػؿ لهػا جبريػؿ بشػ انر سػكيان فقافػت ،فجػاء
التطم ػػيف بص ػػيغة اإلض ػػافة كالقص ػػر:ﭽﮔﮕﮖﮗﭼ"رب ػػؾ" ال ػػذم ت ػػؤمنيف ب ػػه كتعبدين ػػه،
فيسػػتقر حالهػػا كيطمػػئف قمبهػػا كيسػػكف فؤادهػػا ،فهػػكﭽﮖﮗﭼ كفيػػه مػػف التمطػػؼ كاإلينػػاس
كالتثبيت لما سيككف بعد هذا اليكـ ،كلػك أف جبريػؿقػاؿ إنمػا أنػا رسػكؿ ،لظنػت مػريـ-عميهػا
السنـ -أنه رسكؿ لشيء قر ،لكف عندما تمت إضافة اإلرساؿ إلى ا عز كجؿ سكف قمبهػا
كتمػػت المهمػػة بثبػػات ،كقيػػؿ" :إف هػػذك الفتػػاة تفاجػػأت مفاجػػأة عنيفػػة ،كهػػك مػػف قصكصػػيات
الفتاة؛ لئن تككف تمؾ الصكرة حيمة فاتؾ يستغؿ طيبتها"تُ .

كفي قكله تعالى:ﭽﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮ ﯯﯰﯱﭼ[ طه،]ْٕ :
قيػؿ" :اإلضػػافة هنػا تمطػػؼ كرفػػؽ"تِ  ،كاضػافة اإلرسػػاؿ إلػػى ا عػز كجػػؿ فيػػه إشػارة إلػػى الػػرب
الحقيقي؛ ف فرعكف ادعى الربكبية ،كفيه تذكير لفرعكف كزجر له لعمه يتذكر أك يقشى.

كالمنحػػظ أف أكثػػر ا لفػػاظ المضػػافة إلػػى معػػرؼ باإلضػػافة كردت فػػي سػػياؽ إثبػػات أف

اإلرساؿ كالرسالة هي مف عند ا سبحانه كتعالى ،كأف ا مر بيدك كحدك كما مهمة الرسكؿ ٌإال
البنغ المبيف .

المعرف بنل :
الثالث -:المضاف إل
ّ
كرد مف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته مضافان إلى معرؼ بػأؿ ثنثػة ألفػاظ تكػررت عشػريف مػرةن،
كالتالي:

(ٔ) في ظثل القرآن.ٕٖٓ٘ / ٗ :
(ٕ) مثك التنويل ،ٕٙٛ/ ٕ :وينظر :معترك األقران. ٜٙ/ ٖ :
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المعرف بنل
جدول رقم (ٕٖ) يبين لفظ اإلرسال ومشتقاتو المضافة إل
ّ
م

اللفظ

العدد

ٔ

رسول اهلل

ٔٛ

ٕ

رسل اهلل

ٔ

ٖ

رساالت اهلل

ٔ

المجموع

ٕٓ

ﭧﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭚﭛﭼ [ الفػ ػػت ،]ِٗ :،المضػ ػػاؼ
إلى معرفػة يكتسػب التعريػؼ مػف المضػاؼ إليػه كجممػة مػف أحكامػهتُ  ،كقػد اكتسػبت النكػرة فػي
لفػػظ "رسػػكؿ "التعريػػؼ مػػف المضػػاؼ إليػػه ،فهػػك رسػػكؿ ا ككفػػى بػػه مػػف تعريػػؼ .كفػػي إضػػافته
إلى لفظ الجنلة؛ التشريؼ كالتعريؼ بمقامه كاالهتماـ به ،كأف ما جاء به هك مف عند ا عز
كجػ ػػؿ ،ﭧﭨ ﭽﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ[ الػ ػػنجـ-ِ:
ْ].
فاإلضافة "عنقة نظمية سياقية تحيؿ المفردات مف ألفاظ لها مجرد المجػاكرة إلػى مركػب
متنحـ متماسؾ ،كلما كاف الغرض مف اإلضافة إجراء االتصاؿ بإحداث تضاـ ما بػيف بنيتػيف

يسكؽ بالضركرة إلى كحدة داللية كاحدة"تِ .

كهػػذا الػػتنحـ كالتماسػػؾ هػػك مػػا تحقػػؽ فعػنن فػػي إضػػافة ألفػػاظ اإلرسػػاؿ ،فالرسػػكؿ ىجسػد

هذا التنحـ كتمثمه كقاـ به قير قياـ فقاؿ" :أفن أككف عبػدان شػكك ار"تّ  ،كقػد كػاف ا عػز كجػؿ
له نعـ المكلى كنعـ النصير ،فقاؿ له:ﭽﮄﮅ ﮆ ﮇ ﭼ[ الضحى.]ٓ :

(ٔ) ينظر :الكتاب ،٘ /ٕ :شرح ابن عقيل.ٖٗ / ٕ :
(ٕ) اإلضافة في القرآن الكريم.ٔٗ :
(ٖ) صحيح البخاري ٘ٓ/ٕ :برقمٖٓٔٔ ،صحيح مسممٔٗٔ/ٛ :برقم ،ٕٕٚٙمن حديث عاجشة.
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المطمب السابع :التعريف والتنكير
كرد مػػف لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػرف الكػريـ بػػيف التعريػػؼ كالتنكيػػر أربعػػة كأربعػػكف

لفظان تكررت ثنثمائة كثنثان كثمانيف مرةن ،كلكؿ داللته.

جدول رقم(ٖٖ) يبين التعريف والتنكير في لفظ اإلرسال ومشتقاتو
م

النوع
المعرفة بأل
ّ

ٙ

ٔٔٔ

المعرفة باإلضافة
ّ

ٕٚ

ٗٔٛ

النكرة

ٔٔ

ٛٛ

المجموع

ٗٗ

ٖٕٛ

التعريف

ٔ

عدد األلفاظ

التكرار

ٕ

ٔ -التعريف:
المعرفػػة يقصػػد به ػا معػػيف عنػػد السػػاما ،حيػػث هػػك معػػيف ،كأنػػه إشػػارة إليػػه بػػذلؾ االعتبػػارتُ ،
يقص كاحدان مف جنسه"تِ .
أف
كالمعرفة":هي االسـ المكضكع عمى ٍ
ٌ

جػاء مػػف لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته ثنثػػة كثنثػػكف لفظػان معرفػػة فػػي نػػكعيف ،تكػػررت مػػائتيف

كقمسة كتسعيف مرةن ،ا كؿ ،المعرفة بأؿ :ستة ألفاظ تكررت مائة كاحػدل عشػرة مػرةن ،كالثػاني،
المعرفة باإلضافة :سبعة كعشػركف لفظػان تكػررت مائػة كأربعػان كثمػانيف مػرةن ،كقػد يكػكف فػي كثػرة
المعرفة داللة تعريؼ لمرسؿ فهـ معركفكف لدل الناس.

ﭧ ﭨ ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭼ [ ؿ عمراف ،]ُْْ :ق أر
الجمهكر"الرسؿ" بالتعريؼ عمى سبيؿ التفقيـ لمرسؿ كالتنكيه بهـ عمى مقتضى حالهـ مف ا ،
كقيرئت بالتنكير ،ككجهها أنه مكضا تيسير مر النبيفي معنى الحياة ،كمكاف تسكية بينه
كبيف البشر ،كقراءة التعريؼ أكجه؛ إذ تدؿ عمى تساكم كؿ القمؽ في المكت فهك مثمهـتّ .

"كقد يستدعي مقاـ تعريؼ كممة "الرسؿ"ب ػ "أؿ" كتنكيرها كذلؾ أكجهان بنغية متغايرة بيف

(ٔ) الفواجد الغياثية في عموم البثغة.ٔٔٙ :
(ٕ) ارتشاف الضرب.ٜٓٚ/ٗ :
(ٖ) ينظر :المحرر الوجيز ،٘ٔٙ/ٔ :البحر المحيط.ٚٗ/ٖ :
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تٔ

الداللة عمى التشريؼ كالتعظيـ ،كالداللة عمى التقميؿ كاالقتصاد ،كيرل ابف جني

أف حسف

تنكير "رسؿ" راجا إلى أنه اقتصاد بالنبي ،كاعنـ أنه ال يمزـ ممف يقالفه تبعة ،كلما كاف
الؽ بالحاؿ تنكير ذكرهـ
مكضا اقتصاد به ككاف مف مضى مف ا نبياء في هذا المعنى مثمه ،ى
بقكله :ﭽﭷﭸﭹﭺﮕﭼ"تٕ .

كقد تككف داللة التنكير التكثير؛ لمتذكير كأقذ العظة كالعبرة ،فالحاؿ كاحد ،كال قمكد
لمقمكؽ.
"ككجه التعريؼ معناك أنكـ قد عرفتـ حاؿ مف قبمه مف الرسؿ ،في أنهـ لـ يطالبكا بأفعاؿ

أف يكمئ إلى أمر معركؼ
مف قالفهـ ،ككذلؾ هكفمما كاف مكضا تنبيه لهـ كاف ا ليؽ به ٍ
عندهـ ،كيبدك أف هذا المعنى هك ما جعؿ ابف عطيةتٖ كأبا حيافت 3يذهباف إلى أف قراءة التعريؼ

أكجه ،إذ تدؿ عمى تساكم كؿ في القمؽ كالمكتت٘  ،فهذا الرسكؿ هك مثمهـ في ذلؾ .....،كمف

ثـ يتقارب عندم [الكنـ لممؤلؼ] معنى التعريؼ كالتنكير فكنهما داؿ عمى الجنس"تٔ .

فداللة التعريؼ أنهـ الرسؿ السابقكف ،كهـ معركفكف لديهـ ،كذكرهـ قريب كجرل عميهـ
المكت.
كقد يككف لمتعريػؼ داللػة التقصػيص كالتحديػد ،كمػا فػي قكلػه تعػالى :ﭽﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﭼ[يكسؼ ،]َٓ :فقد تحدد "الرسكؿ" هنا بأنه سػاقي الممػؾ ،كهػك مػف كانػت لػه
صحبة ما يكسؼ في السجف.
كفػػي قكلػػه تعػػالى:ﭽ ﮰ ﮱ ﮲﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼﮽
﮾﮿﯀﯁ﭼ[ المزم ػػؿ" ،]ُٔ-ُٓ :الػ ػػنـ عهديػػػة؛ لمتعري ػػؼتٕ  ،كين ِّك ػ ػر الرسػػػكؿ ثػػػـ

(ٔ) ينظر :المحتسب.ٜٔٙ/ٔ:
(ٕ) التوجيو البثغي لمقراءات.ٔٗٔ :
(ٖ) اإلمام الكبير قدوة المفسرين الناقد الحجة أبي بكر عبد الحق بن غالب بن عبد الممك بن عطية ت(ٕٗ٘ه) ،ينظر :الوافي بالوفيات.ٗٓ/ٔٛ :
(ٗ) أبو حيان الغرناطي ،محمد بن يوسف بن عمي بن حيان ت(٘ٗٚه) ،فريد العصر وشيخ الزمان وامام النحاة ،ينظر :الوافي بالوفيات.ٔٚ٘/٘ :
(٘) ينظر :المحرر الوجيز ،٘ٔٙ/ٔ :البحر المحيط.ٚٗ/ٖ :
( )ٙالتوجيو البثغي لمقراءات.ٔٗٔ :
( )ٚينظر :الفواجد الغياثية في عموم البثغة.ٕٔٔ :
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يع ػِّرؼ؛ نػػه أراد أرسػػمنا إلػػى فرعػػكف بعػػض الرسػػؿ ،فممػػا أعػػادك كانػػت الـ التعريػػؼ إشػػارة إلػػى

المذككر بعينهتُ  ،فاإلحالة عميه؛ نه تقدـ ذكركتِ .

كفي قكله تعالى:ﭽﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﭼ[ الفرقاف:
ّٕ] ،تعريؼ الرسؿ لمعهد ،كقيؿ :لنستغراؽ؛ لعػدـ كجػكد غيػرهـ كقػت تكػذيبهـ ،فهػك اسػتغراؽ

حقيقي كمي عمػى طريقػة المشػابهة ،كقيػؿ :لمجػنستّ  ،كيؤيػد الباحػث أف التعريػؼ لمجػنس؛ ف

الرسؿ أمة كاحدة فمف كذب رسكالن كاحدان فقد كذب جميا الرسؿ.
كفي قكله تعالى:ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭼ[ المائػدة ،]َُْ :كقكلػه
تعالى:ﭽﮱ﮲﮳﮴﮵ﭼ[ النساء ،]ْٔ :تعريؼﭽ﮵ﭼهنا؛ لمتعظيـ
كالتشريؼ كرفا قدرك كمنزلته ،كقد يككف في التعريػؼ إشػارة إلػى أنهػـ يعرفػكف صػدؽ الرسػكؿ

كأمانته كمكانته.

ممػػا سػػبؽ تبػػيف أف التعريػػؼ ي ػراد بػػه التعيػػيف كالتش ػريؼ كالتعظػػيـ ،كقػػد يكػػكف لمعهػػد أك

الجنس.

ٕ -التنكير:
أف يكػكف شػائعان فػي جنسػه ،كالنكػرة :هػي ا كلػى كالمعرفػة
النكرة" :االسػـ المكضػكع عمػى ٍ
طارئة عميها"تْ  ،كهي تكضا ال لشيء بعينهتٓ .
كقد جػاء مػف لفػظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته أحػد عشػر لفظػان نكػرة ،تكػررت ثمػاني كثمػانيف مػرةن،

ﭧﭨﭽ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ[ ؿ عم ػ ػ ػ ػراف ،]ُْٖ:ﭽﮕﭼ :التنكيػ ػ ػ ػػر؛
لمتكثير ،أم :رسؿ ذك عدد كثير كألكا يات كنػذر كأهػؿ أعمػار طػكاؿ ،كفيػه تسػمية كحػث عمػى

المص ػ ػػابرةتٔ  ،كالتس ػ ػػمية في ػ ػػه؛ ف عم ػ ػػكـ البم ػ ػػكل مم ػ ػػا يهكنه ػ ػػاتٕ  ،كقي ػ ػػؿ :التنكي ػ ػػر؛ لمتكثي ػ ػػر

(ٔ) ينظر :الكشاف.ٕٗٚ/ٙ :
(ٕ) ينظر :البحر المحيط.ٖ٘ٙ/ٛ :
(ٖ) ينظر :البرىان في عموم القرآن ،ٕٖٚ/ٖ :روح المعاني ،ٜٔ/ٜٔ :صفاء الكممة.ٖٛ :
(ٗ) ارتشاف الضرب.ٜٓٚ/ٗ :
(٘) ينظر :شرح الرضي عم الكافية.ٕٜٚ/ٖ :
( )ٙينظر :الكشاف.ٔٗٓ/٘ :
( )ٚينظر :الجامع ألحكام القرآن ،ٚ / ٔٓ :روح المعاني ،ٖٔٙ/ٚ :التحرير والتنوير.ٖٚ/ٔٚ :
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كالتعظيـتُ  ،كفيه داللة أف التكذيب كاف ل رساؿ بصفة قاصة بغض النظر عف ا شقاص.
كفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي قكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى :ﭽ ﯗﯘﯙ ﯚﯛ ﭼ[ البق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة،]ُُٓ :
تنكيػػرﭽﰕﭼ؛"لمتعظػػيـ؛ لتجػػرم عميػػه الصػػفات التػػي كػػؿ كاحػػدة منهػػا نعمػػة قاصػػة"تِ  .كفػػي
قكلػػه تعػػالى :ﭽﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘﰙ ﭼ[ النسػػاء،]ٕٗ :ﭽﯚﭼ :التنكيػػر؛ لمتضػػقيـ،

أم :جامعان لكؿ صفات الرسؿتّ .

كف ػػي قكل ػػه تع ػػالى :ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ[ البين ػػة ،]ِ :ﭽﮁﭼ :التنكي ػػر هن ػػا؛
"لمتفقيـ كالتعظيـ فهك رسكؿ مف ا عظيـ جػدان"تْ " ،كلػـ يسػمؾ طريػؽ اإلضػافة؛ ليتػأتى تنػكيف
رسكؿ فيشعر بتعظيـ هذا الرسكؿ"تٓ  ،كهك ما يؤيدك الباحث.

جول رقم(ٖٗ) يبين التعريف والتنكير في لفظ اإلرسال ومشتقاتو
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(ٔ) ينظر :التمخيص ،ٜٙ :الكافي في عموم البثغة ،ٕٔٚ :البرىان في عموم القرآن ،ٜٕ/ٗ :نظرات من اإلعجاز البياني في القرآن.ٜٕ :
(ٕ) التحرير والتنوير.ٗٛ / ٕ :
(ٖ) ينظر :البرىان في عموم القرآن.ٔ٘ٙ/ ٖ :
(ٗ) نظم الدرر.ٔٛٛ/ٕٕ :
(٘) التحرير والتنوير.ٗٚ٘/ٖٓ :
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نتاجج المبحث األول (اإلرسال في التركيب):
 مف قنؿ الجممة االسمية أثبت القرف الكريـ اإلرساؿ ،كالرسالة؛ إلقامة الحجة. ارتبطت الجممة االسمية ببعض القرائف التي أفادت التأكيد كالتقصيص. كرد مف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته في القرف الكريـ بصػيغة الجممػة الفعميػة سػبعة كعشػركف لفظػانتكررت مائة كثنثيف مرة.

 استغرؽ اإلرساؿ ا زمنة كمها.– أغمب اإلرساؿ أريد به داللة الحدث ال الداللة الزمنية؛ ف الحدث هك ا هـ.
 صيغة الماضي أكثر الصيا فقد تكررت تسعان كتسعيف مرة ،كما أسػند منهػا إلػى نػكف العظمػةكاف لداللة التفقيـ كالتشريؼ ،كفي كثرة صيا الماضي داللة كثرة اإلرساؿ إلى ا مػـ السػابقة

كحكاية الماضي كاالمتداد كالكسا.
 صيغة المضارع تكررت اثنتيف كعشريف مرة؛ كتحمؿ داللة التجدد كاالستمرار. صػػيغة ا مػػر تكػػررت تسػػا م ػرات ،أغمبهػػا دالػػة عمػػى الطمػػب كالػػدعاء كالحػػث ال عمػػى ا مػػرالحقيقي ،ككانت داللة السرعة مطمكبة فيها ،فما ا مر ٌإال طمب التنفيذ عمى كجه السرعة.
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 فػػي اإلرسػػاؿ دعػػكة لمتأمػػؿ كاالنتبػػاك كالحػػذر ،فقػػد اكتممػػت أركػػاف اإلرسػػاؿ فأي ٍك ًم ػؿ الػػديف كتمػػتالنعمة كأقيمت الحجة ،كلـ يبؽ ٌإال ما كعد الرحمف كصدؽ المرسمكف.

 م ػػف أغػ ػراض التق ػػديـ كالت ػػأقير ف ػػي اإلرس ػػاؿ :االقتص ػػاص ،كالتشػ ػريؼ ،كالتعظ ػػيـ ،كالرتب ػػة،كمراعاة السياؽ ،كمناسبة الفاصمة ،كالسػبؽ الزمػاني ،كالتنكيػه لممقػاـ ،كهػذا يزيػد ا سػمكب قػكة
كبنغة كتمكنان في النفكس.
 كػػاف الػػذكر كالحػػذؼ فػػي بعػػض لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته كلػػه داللػػة :التعظػػيـ كالتشػريؼ ،كمنػػهلمس ػػقرية كاالس ػػتهزاء ،كمن ػػه ل هان ػػة كالتحقي ػػر ،كمن ػػه لتأكي ػػد المعن ػػى كتقكيت ػػه ،كمن ػػه لكح ػػدة
االرتباط كالهدؼ كالغاية بيف الرسؿ ،كمنه لمسرعة كالقفة كالحركة ،كمنه لتكسيا المعنى.
 الحذؼ يككف في المفرد كفي الجممة. كرد مف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته مضافان إلى المضمر كالمتكمـ كالمقاطب سبعة كعشركف لفظانتك ػػررت مائ ػػة كأربعػ ػان كثم ػػانيف مػ ػرةن؛ ل ػػدالالت متع ػػددة ،مث ػػؿ :التعظ ػػيـ كالتشػ ػريؼ ،كاالهتم ػػاـ
بالمضاؼ ،كاالقتصاص ،كالتطميف كالتثبيت ،كالتذكير كالزجر ،كالقرب كالنصرة ،كحػدة غايػة

الرسػػؿ كمهمػػتهـ ،كاثبػػات أف الرسػػاالت مػػف عنػػد ا تعػػالى كليسػػت مػػف عنػػد الرسػػؿ ،كالتأكيػػد

عمػػى أف كػػؿ قػػكـ يعرفػػكف رسػػكلهـ فهػػك مػػنهـ ،كاإلنكػػار عمػػى المكػػذبيف لمرسػؿ كهػػـ يعرفػػكنهـ،

كالتكاض ػػا كالتمط ػػؼ ف ػػي ال ػػدعكة ،كالس ػػقرية كاالس ػػتهزاء عم ػػى لس ػػاف فرع ػػكف ،كالم ػػكـ كالتقري ػػا
كالتأنيب لممكذبيف بالرسؿ.

 -كرد مػػف لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػرف الك ػريـ بػػيف التعريػػؼ كالتنكيػػر أربعػػة كأربعػػكف لفظ ػان

تكررت ثنثمائة كثنثان كثمانيف مرةن ،كلكؿ داللته.

 مف داللة التعريؼ في لفظ اإلرساؿ كمشتقاته التعظيـ كالتشريؼ كالتقصيص. -لداللة التعظيـ كالتكثير كاستغراؽ الجنس كاف التنكير في لفظ اإلرساؿ كمشتقاته.
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المبحث الثاني:
حروف المعاني المرتبطة بمفظ اإلرسال ومشتقاتو
وفيو مطمبان:
المطمب األول :حروف الجر
المطمب الثاني :باقي حروف المعاني
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المبحث الثاني :حروف المعاني المرتبطة بمفظ اإل رسال ومشتقاتو
مدخل:
ليتـ المعنى كتحصؿ فائدة الكنـ ال بد مف ربط االسـ باالسـ كالفعػؿ باالسػـ كهػذا الػربط

هػػك مهمػػة حػػركؼ الجػػرتُ  ،ف ػالحرؼ يػػدؿ عمػػى معنػػى فػػي غي ػركتِ " ،كيسػػمى بحػػرؼ المعنػػى

أيضػان"تّ " ،كالمػراد بإيصػاؿ الفعػؿ إلػى االسػـ تعديتػه إليػه حتػى يكػكف المجػركر مفعػكالن بػه لػذلؾ
الفعػػؿ ،كيسػػميها بعضػػهـ حػػركؼ اإلضػػافة لهػػذا المعنػػى ،أم :تضػػيؼ ا فعػػاؿ إلػػى ا سػػماء،

كمف هذا يسميت حركؼ الجر؛ نها تجر معناها إليها"تْ .

كهذك الحركؼ تقكـ بتأدية كظيفة أساسػية فػي إيصػاؿ معػاني ا فعػاؿ كربطهػا بمعانيهػا،

يسمى بالتعديةتٓ .
عندما تككف ا فعاؿ قاصرة عف الكصكؿ لممفاعيؿ ،كهك ما ٌ

أف ال يقتصػػر الفعػػؿ عمػػى التعمػػؽ بالفاعػػؿ بػػؿ
"كالتعديػػة فػػي عمػػـ النحػػك كالتصػريؼ :هػػي ٍ
بالمفعكؿ أيضان ،كالتعدية عمػى قسػميف ،أحػدهما[:الفعؿ] بنفسػه ،كاآلقػر :بالكاسػطة ،كالكاسػطة:

تٔ
حكؿ الفعؿ الػنزـ إلػى متعػد ،يجػاكز
هي الحركؼ التي تيعرؼ بحركؼ التعدية"  ،كهي التي ت ٌ
الفاعؿ؛ ليطمب المفعكؿتٕ  ،فيػتـ تن ٌػكع المعػاني الكامنػة فػي التركيػب حسػب الحػرؼ المسػتعمؿ،

كيصب ،لكؿ تركيب معنى يتحدد بحسػب تػرابط الحػرؼ كالفعػؿ المسػتعمميف فيػه ،كيقتمػؼ كممػا
تغير الحرؼتٖ  ،كهي كظيفة مف كظائؼ السياؽ؛ لتتـ تأدية المعنػى فػي أكضػ ،شػكؿ كأكضػ،

تركيبتٗ ؛ ف السياؽ هك المكاف الطبيعي لبياف المعنى الكظيفي لمكممةتَُ .

(ٔ) ينظر :األصول في النحو.ٗٓٛ / ٔ :
(ٕ) ينظر :شرح الرضي عم الكافية.ٕٜ٘/ٗ :
(ٖ) التعريفات.ٕ٘ :
(ٗ) شرح الرض عم الكافية.ٕٙٔ/ٗ :
(٘) ينظر :دور الحرف في أداء معن الجممة.ٔٛٛ :
( )ٙالحدود في النحو.ٖٗ :
( )ٚأبنية األفعال.ٖٔ :
( )ٛينظر :دور الحرف في أداء معن الجممة.ٕٓٙ :
( )ٜينظر :نفسو.ٕٖٔ :
(ٓٔ) مناىج البحث في المغة. ٕٖٖ :
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كالتعديػػة سػػمة مػػف سػػمات المغػػة العربيػػة ،كممػػا يزيػػد هػػذك الحػػركؼ قيمػػة كقػػكة هػػك كث ػرة

استعماالتها ،مما يمفت ا نظار ،كيسترعي االنتبػاك؛ نهػا تقػكـ بػدكر مهػـ فػي بنيػة الجممػة فػي

المغة مف جهة الداللة عمى المعنى ،كالترابط كالتماسؾ بيف المفرداتتُ .

كلقد كاف لهذك الحركؼ مػا اإلرسػاؿ مهمػة بيانيػة ،كقيمػة بنغيػة ،أكصػمت اإلرسػاؿ إلػى
غايػػة م ػرادة ،كمكػػاف مطمػػكب ،ك ٌأدت ل رسػػاؿ بعػػدان عميق ػان ،كداللػػة مهمػػة ال يمكػػف االسػػتغناء
عنها ،فقد يأتي الحرؼ الكاحد ب و
معاف مقتمفة ،إمػا عػف طريػؽ الحقيقػة ،أك عػف طريػؽ المجػاز،

كيقتمؼ المعنى المجازم باقتنؼ السياؽ.

كمهمػػة الغػػكص فػػي أس ػرار هػػذك الحػػركؼ كاسػػتعماالتها ليسػػت سػػهمة ،كاسػػتنباط المعػػاني

الدقيقػػة كالفػػركؽ المهمػػة التػػي تزيػػد الكػػنـ قػػكة كحيكيػػة كجمػػاالن تحتػػاج لدربػػة كقبػرة؛ لكضػػا كػػؿ

شيء في مكضعه النئؽ به" ،فميس في الكنـ حرؼ جر غير زائد ٌإال كهك متعمػؽ بالفعػؿ فػي
المفظ أك المعنى"تِ  .كما سيتناكله الباحث محاكلة مبتدئ كقطكة سائر.

كبتتبا استعماؿ القرف الكريـ لحركؼ المعاني ما اإلرساؿ نجد تناسبان كدقة في استعماؿ

الحػػرؼ ،كتنكعػان يػػكحي بإعجػػاز قرنػػي ،كبقػػدرة فائقػػة فػػي االسػػتعماؿ كالتنػػكع كالحركػػة المناسػػبة،
كهذا كمه يتحكـ به السياؽ كالمعنى المراد ،كهذا التنكع ية بارزة كعنمة ظاهرة.

(ٔ) ينظر :دور الحرف في أداء معن الجممة.ٔٚ٘ :
(ٕ) سر صناعة اإلعراب.ٕٔ٘ / ٕ :
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المطمب األول :حروف الجر
الفعؿ "أرسؿ" يتعدل بنفسه ،كبالحركؼ" :إلى ،الباء ،النـ ،عمى ،في" .كلـ يرد متعديان بػ

"عػػف" فػػي القػػرف الكػريـ ،ككرد فػػي المغػػة ،فقيػػؿ "أرسػػمه عػػف يػػدك :قذلػػه"تُ  ،كأرسػػمت ا مػػر مػػف
يديؾ :إنما هك لـ تمزمهتِ .

"كقػػد رسػػـ الفعػػؿ "أرسػػؿ" مػػا حػػركؼ المعػػاني لكحػػة فنيػػة ،فجػػاء بمعػػاف مقتمفػػة مػػا كػػؿ

حرؼ ،كتنكعت هذك المعاني بيف :التسميط ،كاإلطنؽ ،كالبعث ،كالظرفية"تّ .

كال شػػؾ أف الحػػرؼ قػػد أضػػاؼ إلػػى الفعػػؿ معنػػى مػرادان كغايػػة معينػػة ،كاالسػػتعماؿ يحػػددك

الغػػرض مػػف الكػػنـ ،كالتنػػكع المطمػػكب لػػيس ج ازف ػان ،فقػػد كضػػا القػػرف الك ػريـ كػػؿ حػػرؼ فػػي
أف يؤدم تمؾ الغاية حرؼ قػر مكانػه ،فكػؿ حػرؼ
مكضعه المناسب له كالنئؽ به ،كال يمكف ٍ
في مكضعه ثابت كأصيؿ؛ إليصاؿ المعنى بأفص ،لفظ كأنصا صكرة كأكض ،بياف.
التعدية باليمزة:
"الهمػزة إحػػدل الحػػركؼ ا ساسػػية فػػي تعديػػة الفعػػؿ إلػػى مفعكلػػه عنػػدما يكػػكف هػػذا الفعػػؿ

ثنثيػان ،كاذا دقمػػت هػػذك الهمػزة عمػػى الفعػػؿ المتعػػدم زادتػه قػػكة كجعمػػت تػأثيرك أقػػكل ،كهػػي تػربط

الفعؿ بالمفعكؿ"تْ .

كفي الفعؿ "أرسػؿ" كانػت الهمػزة ازئػدة لمتعديػة ،كمػا فػي قكلػه تعػالى :ﭽﮐﮑﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ[ الصؼ]ٗ :تٓ  ،فربطت الفعؿ بػالمفعكؿ؛ ف الفعػؿ "أرسػؿ" فػي كػنـ العػرب
كرد متعديان إلى مفعكؿ كاحد ،كلـ يسما المجرد منه في كنمهـتٔ ،
كفػػي تعديػػة الفعػػؿ "أرسػػؿ" بػػالهمزة إيصػػاؿ معنػػى الفعػػؿ إلػػى المفعػػكؿ كفيػػه مػػف التفاعػػؿ

كاالتصاؿ كالمتابعة ما ال يقفى.

(ٔ) ينظر :أساس البثغة .ٖٖ٘ :
(ٕ) ينظر :ما اتفق لفظو واختمف معناه.ٚٓ :
(ٖ) التضمين النحوي في القرآن.ٕٛ :
(ٗ) دور الحرف في أداء معن الجممة.ٜٕٔ :
(٘) ينظر :أبنية األفعال.ٕٖٛ :
( )ٙينظر :صيغة افعل الفعمية ،ٕٕ٘ :فواجد الزواجد لألفعال. ٙٓ :
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ك"أرسػؿ" فعػػؿ متعػ ِّػد كغيػػر مقػػتص يركػػب مػػا حػرؼ الجػػر فػػي تسػػعيف مكضػػعان فػػي القػػرف
الكريـ ،كتصنيفه الداللي تكجيه الداللة ،كتتعدد داللته بحسػب السػياؽ الػكارد فيػه كلػه أكثػر مػف

نمط تركيبيتُ  ،كمنها ما يمي:
أ( -أرسل +إل ):

كرد هػ ػػذا التركيػ ػػب فػ ػػي القػ ػػرف الك ػ ػريـ سػ ػػتان كعش ػ ػريف م ػ ػرة ،كهػ ػػك أكثػ ػػر التراكيػ ػػب كركدان؛

القتض ػػاء اإلرس ػػاؿ ذل ػػؾ ،فه ػػك مح ػػكر اإلرس ػػاؿتٕ  ،ك"إل ػػى" ح ػػرؼ يح ػػد ب ػػه النهاي ػػة م ػػف جمي ػػا

الجكانبتّ  ،كله معاف متعددة ،مثؿ ،انتهاء الغاية ،أم :جميا المسافةتْ  ،كانتهاء الغايػة أصػؿ

أصؿ معانيهتٓ ؛ نه أهـ أدكات انتهاء الغاية أصالةتٔ .

تٕ
كالفعػػؿ "أرسػػؿ" يتعػػدل بػ ػ "إلػػى" ك ػػأقكاته :كج ػه كأنفػػذ كبعػػث  ،كقػػد كرد "أرسػػؿ" متعػػديان

بػػالحرؼ "إلػػى" فػػي بعػػض المكاضػػا كمػػا فػػي قكلػػه تعػػالى :ﭽ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭼ[ يػػس .]ُْ :كقكلػػه تع ػػالى :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲﮳﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﭼ[ المزمؿ.]ُٓ :
كق ػػد اتس ػػعت مع ػػاني اإلرس ػػاؿ فقرج ػػت م ػػف نط ػػاؽ اإلرس ػػاؿ غي ػػر المح ػػدد إل ػػى اإلرس ػػاؿ
ػأف يصػؿ الرسػكؿ
أف يصػؿ إليهػا ،كغايػة اإلرسػاؿ ب ٍ
المقصكص المحدد ،الذم له غايػة كيجػب ٍ

إليهـ ،بالبنغ المبيف كالحجة الكاضحة ،ﭧﭨ ﭽ ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕﭖﭼ[ النمؿ:
ْٓ] ،فاإلرساؿ هنا إلى ثمكد ،كفيه تحديػد نطػاؽ معػيف ال يحاسػب عمػى غيػرك ،كبالتػالي يجػب
عمػػى الرسػػكؿ الجػػد كاالجتهػػاد نحػػك قكمػػه ،كعمػػى النػػاس التصػػديؽ كاإليمػػاف كاالسػػتجابة لهػػذا

الرسكؿ.

(ٔ) ينظر :القرآن الكريم وتفاعل المعاني.ٕٓٗ/ٔ:
(ٕ) ينظر :نفسو.ٕٓ٘ /ٔ :
(ٖ) ينظر :المفردات في غريب القرآن( ٖٛ / ٔ:إل ).
(ٗ) ينظر :شرح الرض عم الكافية.ٕٖٙ+ٕٚٔ/ٗ :
(٘) ينظر :الجن الداني.ٖٛ٘ :
( )ٙينظر :أدوات الغاية.ٕٔٔ :
( )ٚينظر :الكشاف ،ٕٕٛ/ ٗ :التفسير الكبير.ٜٛ / ٕٖ :
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إف تقصػػيص اإلرس ػػاؿ كتعديتػػه ب ػ ػ "إل ػػى" أدعػػى ل يم ػػاف كأكج ػػب ،فالرسػػكؿ ل ػػيس ع ػػابر

سبيؿ ،بؿ هك رسكؿ ا إليهـ ال إلى غيرهـ؛ ليرشدهـ كيػكجههـ" ،كالتكجيػه يطمػب جهػة كغايػة
ينتهي إليها ،فكاف حرؼ انتهاء الغاية هك المناسب داء هذا المعنى"تٔ .

كف ػػي قكل ػػه تع ػػالى :ﭽ ﯲ ﯳﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ[ ه ػػكد ،]َٕ :أف ػػاد الح ػػرؼ "إل ػػى"
تقصػػيص اإلرسػػاؿ إل ػى قػػكـ لػػكطكانتهائػػه إلػػيهـ ،كيػػكحي بػػالتهكـ كالتكعػػد ،فاإلرسػػاؿ هنػػا
محصكر إليهـ لما يفيدك الحرؼ "إلى".
كالنفت لمنظر أف هذا اإلرساؿ كاف لمعذاب ،فتـ تحديد الغايػة كالجهػة؛ ف إبػراهيـ

سألهـ عف قطبهـ فأكضػحكا لػه الغايػة؛ لعػدـ تقكيفػه ،كلػـ تبػدأ لحظػة العػذاب بعػد ،فػتـ تحديػد
المهمة كهي إرساؿ العذاب ،كهذا يبيف دقة المفردة القرنية كمناسبتها لمكانها.

كفي قكله تعالى :ﭽﭧﭨﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸ ﭹ ﭺﭻﭼﭼ[ الزم ػ ػػر ،]ِْ :أف ػ ػػاد الح ػ ػػرؼ "إل ػ ػػى" دالل ػ ػػة الغاي ػ ػػة
الزمنية كالنهاية الحتمية لرنفس النائمػة ،فاإلرسػاؿ إلػى أجػؿ محتػكـ كنهايػة مؤكػدة كفتػرة زمنيػة
ال تيقدـ أك تيؤقر.

كف ػ ػ ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػ ػ ػػالى :ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ ﭼ[
ا نعاـ ،]ِْ :فيه داللة كصكؿ اإلرساؿ إلى ا مـ ،كربط جميا الرساالت كتكحيد مصدرها.
كفػػ ػػي قكلػػ ػػه تعػػ ػػالى :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﭼ[ المزمػ ػ ػػؿ:
ُٓ] ،كردت داللة انتهاء الغاية في مقاـ االحتجاج كالتأكيد؛ إلقامة الحجةتٕ .
كقػػد كرد الحػػرؼ "إلػػى" مػػا لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته كمنهػػا لفػػظ "الرسػػكؿ" ،كمػػا فػػي قكلػػه
تع ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى :ﭽﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﮞ ﮟﮠﭼ[النسػػاء ،]ّٖ :أفػػاد الحػػرؼ "إلػػى" انتهػػاء الغايػػة؛ لػػرد كػػؿ ا مػػكر
إلػى رسػكؿ ا  كالغايػة هنػػا؛ السػتقرار ا مػر كانتهائػه إليػػه ،كأف حكمػه ال يػرد ،فهػك ال ينطػػؽ
عف الهكل.
كفػ ػ ػ ػ ػػي قكلػ ػ ػ ػ ػػه تعػ ػ ػ ػ ػػالى :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭼ[ النساء ،]ُٔ :أعاد حرؼ الجر هنا؛ مف المبس كلدفا التكهـ ،مػف
(ٔ) القرآن الكريم وتفاعل المعاني.ٕٓٙ /ٔ :
(ٕ) ينظر :القرآن الكريم وتفاعل المعاني.ٕٔٓ /ٔ:
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أف يكػػكف اإلنػ ػزاؿ مػػف قصػػائص الرسػػكؿإذ لػػك حػػذؼ حػػرؼ الجػػر صػػب ،الكػػنـ ":إلػػى مػػا
ٍ
أنػزؿ ا كالرسكؿ" ،كاإلنػزاؿ هنا صفة قاصة با عز كجػؿ ،كفيػه لفػت االنتبػاك إلػى أف هػؤالء
المنافقيف لك كانكا منكا بصدؽ كرضكا باالحتكاـ إلى ا كرسكله ،لكانكا كقت التطبيػؽ العممػي
لهػػذا االحتكػػاـ إلػػى ا كالرسػػكؿ سػػامعيف مطيعػػيف ،لكػػنهـ كػػاذبكف ،كت ػراهـ يجحػػدكف كيصػػدكف

عف رسكؿ ا صدكدان ،فمفت االنتباك إلى هذا المعنى ،كهك أنهـ ال يرتضػكف االحتكػاـ إلػى ا

كالرسكؿ ،ما أنهـ يدعكف اإليماف كيظهركنه فهـ كاذبكف يبطنكف الكفر.
ب( -أرسل  +عم ):

كرد هػػذا التركيػػب إحػػدل كعشػريف مػرةت ، 1ك"عمػػى" حػػرؼ جػػر ،كمعناهػػا :العمػػك حقيقػػةتِ ،

فتػػأتي بمعنػػى اسػػتعنء الشػػيءتّ  ،أم :مسػػتعميانتْ  ،كذلػػؾ بػػالنظر إلػػى مػػا تؤديػػه مػػف تكضػػي،
لمصكرة الناتجة عف كجكدها فيما دقمت عميهتٓ  ،كتفيد االستعنء حسػان كمعنػىتٔ " ،كهػك أصػؿ

معانيها ،كلـ ترد ما اإلرساؿ ٌإال بمعنى االستعنء المجازم"تٕ .

"كأكثػػر مػػا يسػػتعمؿ التركيػػب تأرسػػؿس عمػػى فػػي سػػياؽ العػػذاب كاإلهػػنؾ ،بػػداللتها عمػػى

الػػتمكف كالقهػػر ،فهػػك اسػػتعنء معنػػكم ،كبػػداللتها – أيض ػان -عمػػى جهػػة العمػػك ،أم :االسػػتعنء

الحقيقي"ت. 8

كقػػد كردت "عمػػى" بمعنػػى االسػػتعنء مػػا لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي بعػػض المكاضػػا؛
لمتعدية ،كما في قكله تعالى:ﭽﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ ﭼ[
ا ع ػ ػ ػراؼ ،] ُّّ :كقكلػ ػ ػػه تعػ ػ ػػالى :ﭽﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭼ[س ػػبأ ،]ُٔ :كقكل ػػه تع ػػالى :ﭽﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﭼ[ فصمت.]ُٔ :

(ٔ) ينظر :القرآن الكريم وتفاعل المعاني.ٕٓٛ /ٔ :
(ٕ) ينظر :رصف المباني ،ٖٕٚ :الجن الداني.ٗٚٙ :
(ٖ) ينظر :الممع في العربية.ٙٓ :
(ٗ) ينظر :األصول في النحو.ٔٚٙ /ٖ :
(٘) ينظر :شرح المفصل.ٖٚ/ٛ :
( )ٙينظر :ىمع اليوامع.ٖ٘٘/ٕ:
( )ٚمعجم حروف المعاني.ٖٙ٘ :
( )ٛالقرآن الكريم وتفاعل المعاني.ٕٜٓ /ٔ :
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إف تركيب اإلرساؿ ما الحرؼ "عمى" يدعك الفرد كا مة إلى الحذر كالحيطػة ،فاإلرسػاؿ:

عميهـ ،كعميكـ ،كعميها ،كفيػه تقصػيص كتحديػد؛ لينتبػه ا فػراد كالجماعػات مػف هػذا اإلرسػاؿ؛
نه يكحي بأف اإلرساؿ قد يقا عمى أم فرد أك أم جماعة في أم كقت.
كمما سبؽ يتض ،أف في التركيبتأرسؿ سعمى دالالت متعددة منها:
 المبالغة في المباشرة كالعذاب" :كمتى اتصػمت ”أرسػؿ" ب ػ "عمػى" فهػي فػي معنػى المبالغػةفي المباشرة كالعذاب ،كمتى اتصمت بػ "إلى" فهي أقؼ ،كانظر ذلؾ تجدك مطردان"تُ .

 التسميط :ﭧﭨﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ ﭼ[ مريـ ،]ّٖ :اإلرسػاؿهنػػا :التسػػميط ،كتعديتػػه بػ ػ "عمػػى" دليػػؿ ذلػػؾتِ  ،أم" :إرس ػاالن مسػػتعميان بػػاإلحراؽ كاإلبعػػاد

عمى الكافريف"تّ .

 العم ػ ػػك كاالرتف ػ ػػاع :ﭧﭨ ﭽﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭼ[ ال ػ ػػذاريات ،]ّّ :أف ػ ػػادت "عم ػ ػػى"االستعنء؛ لتىمكنهـ منهتْ .
 العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذاب :ﭧﭨ ﭽﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ ﭼ[ا ع ػ ػراؼ ،]ُّّ :أم :العػ ػػذاب عمػ ػػيهـ ،فقػ ػػد أفػ ػػاد حػ ػػرؼ االسػ ػػتعنء أنػ ػػه إرسػ ػػاؿ قهػ ػػر
كعذابتٓ .

 اإليصاؿ كاإلعطاء :ﭧﭨ ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ[ نكح" ،]ُُ :كاإلرساؿ مسػتعارل يصاؿ كاإلعطاء ،كتعديته بػ "عمى"؛ نه إيصاؿ مف عمك"تٔ .
 القه ػػر كاإللػ ػزاـ ،كمعن ػػى "عم ػػى" ف ػػي قكل ػػه تع ػػالى:ﭽﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅﭼ[ اإلسػ ػ ػ ػراء ،]ٔٗ :االس ػ ػ ػػتعنء المج ػ ػ ػػازم ،أم:
إرساؿ قهر كالزاـتٕ .

(ٔ) المحرر الوجيز.ٚ٘ ٛ :
(ٕ) ينظر :البحر المحيط.ٕٖٓ / ٙ :
(ٖ) نظم الدرر.ٕٗ٘/ ٕٔ :
(ٗ) ينظر :البحر المحيط.ٔ٘ٔ/ٗ :
(٘) ينظر :نظم الدرر.ٗٔ/ٛ :
( )ٙالتحرير والتنوير.ٜٔٛ/ ٕٜ :
( )ٚينظر :نفسو.ٕٚٛ / ٚ :
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 النقمة؛ ﭧﭨ ﭽﭪﭫ ﭬ ﭭﭼ[ سبأ]ُٔ :ن ف اإلرساؿ" :اإلطػنؽ كهػك ضػدالحػػبس ،كتعديتػػه بحػػرؼ "عمػػى" مؤذنػػة بأنػػه إرسػػاؿ نقمػػة ،فػػإف سػػيؿ العػػرـ كػػاف محبكسػان فػػي

السد"تُ .

رسؿ مػف جهػة العمػك كػالطير كالجراد...ككػذلؾ الطكفػاف؛
 الجهة :فػ "معظـ يات العذاب تي ىنه يغمرهـ كيعمكهـ"ت. 1
كبنظرة تأمؿ يمكف لمفرد القركج بأف اإلرسػاؿ تركػب مػا الحػرؼ "عمػى" حػيف كػاف المػراد
العػػذاب كالقهػػر كالغمبػػة كالتسػػميط ،كهػػذا كاضػػ ،فػػي القػػرف الك ػريـ ،كهػػذا الحػػرؼ أضػػاؼ معنػػى

جديداى في إظهار القكة كالغمبة ،كفيه أيضان معنى العمك كاالرتفاع.

كف ػػي قكل ػػه تع ػػالى :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬ ﭼ[ القم ػػر ،]ُّ :ص ػػكرة
ترسػػـ مشػػهد القهػػر كالغمبػػة كالقػػكة الربانيػػة لطػػرؼ ،كفػػي الطػػرؼ اآلقػػر المتمقػػي يظهػػر العجػػز

كالضػػعؼ كاالستسػػنـ ،فقػػد يػػتـ المعنػػى بػػدكف الحػػرؼ ،كلكػػف حينمػػا دقػػؿ الحػػرؼ "عمػػى" اتسػػا
المشهد مكحيان بالسرعة كالقدرة العظيمة التي تترؾ في القمب الرهبة كالقكؼ كاالنتباك.
كف ػ ػػي قكل ػ ػػه تع ػ ػػالى:ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
لحمػؿ الكػنـ عمػػى أنػه تػـ مجػػرد
ﭻ ﭼﭽﭾﭼ[ ا حػزاب ،]ٗ :لػك لػػـ يكجػد الحػرؼ "عمػػى" ي
اإلرسػػاؿ لم ػري ،كالجنػػكد ،كلػػـ يتعػػيف اإلرسػػاؿ عمػػيهـ ،كلػػـ يكتمػػؿ المعنػػى بتحق ػؽ الغمبػػة كالقهػػر
كالهزيمة لرحزاب ،كتحقيؽ النصر لممؤمنيف ،لكف عندما ذكر الحرؼ "عمى" قيػد اإلرسػاؿ بأنػه

إرساؿ غمبة كقهر ،فهك إرساؿ عميهـ.

كف ػػي قكل ػػه تع ػػالى:ﭽﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲﮳
﮴﮵﮶﮷﮸ﭼ[ ا نعػػاـ" ،]ٔ:عمػػى" "فػػي مثػػؿ هػػذا السػػياؽ تػػدؿ عمػػى الكثػرة كالقػػكة،
مبالغة في عمػكـ كفػيض النعمػة كالرحمػة اإللهيػة"تٖ  ،كالسػماء هنػا فػي معػرض اإلنعػاـ كالنعمػة
كالقيػػر ،كقػػد تحمػػؿ داللػػة العػػذاب فػػي حػػاؿ عػػدـ الشػػكر ،فقػػد يكػػكف فػػي المطػػر سػػبب إهنكهػػـ
بالعذاب بسبب ذنكبهـ ،فعدـ شكرهـ لهذك النعـ تسبب في إهنكهـ كعػذابهـ ،كهػك مػا ذكػرك فػي
قر اآلية :ﭽ﮲﮳ ﭼ -،كا أعمـ.-

(ٔ) نفسو.ٜٔٙ / ٕٕ :
(ٕ) القرآن الكريم وتفاعل المعاني.ٕٜٓ /ٔ :
(ٖ) القرآن الكريم وتفاعل المعاني.ٕٜٓ/ٔ:
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أف هنػػاؾ عنقػػة بػػيف اإلرسػػاؿ بػ ػ "إلػػى" كبػ ػ "عمػػى" ،فقػػد يكػػكف فيػػه داللػػة أف
كالمنحػػظ ٌ
اإلرسػػاؿ رحمػػة كبشػػارة ،كقيػػر لرمػػة ،كمػػا تحػ ٌػكؿ مػػف إرسػػاؿ إلػػيهـ إلػػى إرسػػاؿ عمػػيهـ ٌإال بعػػد
فمم ػا لػػـ ينفػػا الجهػػد كالمحاكلػػة
محاكلػػة الرسػػؿ كبػػذؿ الجهػػد فػػي إقنػػاعهـ باإليمػػاف كالتصػػديؽٌ ،
حكؿ إلى إرساؿ عميهـ بالعذاب كالري ،كالطكفاف كسػيؿ العػرـ ،كينحػظ ذلػؾ فػي سػياؽ القػرف
ت ٌ

الك ػريـ ،كهػػذا اإلرسػػاؿ هػػك مطمػػؽ العػػدؿ اإللهػػي ،فػػا عػػز كجػػؿ:ﭽﭠﭡﭢ ﭣﭤ
ﭥﭦﭧ ﭼ[ يكنس.]ْْ :
ج( -أرسل  +بـ ):
تفيد "الباء" اإللصاؽتُ  ،أم :إلفادة لصكؽ أمر إلى ما تجرك هذك "الباء" تِ .
ك"الباء" مف الحركؼ التي يتعدل بها الفعؿ أرسؿتّ  ،كقد كرد التركيب تأرسؿ س بػ سبا
عشرة مرة ،كما فػي قكلػه تعػالى:ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ[الصػؼ:
ٗ] ،أم :مصاحبان لمهدل كممتصؽ به ،فهك عمى هدل مف ربه في كؿ أحكاله.
كفي قكله تعالى:ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣﭤﭥ ﭦﭧ ﭼ[ اإلس ػ ػ ػراء ،]ٓٗ :اآليػ ػ ػػات مفعػ ػ ػػكؿ اإلرسػ ػ ػػاؿ ك"البػ ػ ػػاء"
لمتعدية ،أم :ما نرسؿ نبيان ٌإال متمبسان بهاتْ  ،كداللة "الباء" التنزـ بيف اإلرساؿ كاآلياتت٘ .
كف ػػي قكل ػػه تع ػػالى :ﭽﯰ ﯱ ﯲﯳﯴ ﯵ ﭼ[ ه ػػكد ،]ٗٔ :أف ػػادت "الب ػػاء"
اإللصاؽ كالمصاحبة كالمنزمػة لآليػات كالسػمطاف المبػيف ،الدالػة عمػى صػدقه فػي رسػالته ،كمػا
أي ً
رسؿ محمدان مصاحبان باآلية القرفتٔ .
كف ػ ػػي قكل ػ ػػه تع ػ ػػالى:ﭽﮖﮗ ﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﭼ[ابػ ػ ػ ارهيـ،]ْ :
أفػػادت التعديػػة بػ ػ "البػػاء" المنبسػػة؛ ف لغػػة قكمػػه منبسػػة لكنمػػه كالكتػػاب السػػماكم المن ػػزؿ
إلرشادهـتٕ .

(ٔ) ينظر :المقتضب.ٕٔٗ /ٗ :
(ٕ) ينظر :الحدود في النحو.ٔٓٗ :
(ٖ) ينظر :روح المعاني. ٔٛٚ / ٖٔ :
(ٗ) ينظر :نفسو.ٔٓ٘ / ٔ٘ :
(٘) ينظر :القرآن الكريم وتفاعل المعاني.ٕٜٓ /ٔ:
( )ٙينظر :التحرير والتنوير.ٜٔٛ / ٖٔ :
( )ٚينظر :نفسو.ٔٛٙ/ٖٔ :
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كفػػي قكلػػه تعػػالى :ﭽﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀﮁ ﮂﮃﭼ[ ا عػ ػراؼ ،]ٕٓ :أف ػػادت

رسػؿ بػه كتفقيمػان لػه ،كػكف اآلقػريف احتقػركك ككػذبكا ككفػركا بمػا أي ً
"الباء" تعظيمان لشأف ما أي ً
رسػؿ
ب ػ ػ ػػه ،فق ػ ػ ػػالكا:ﭽﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭼ ،فج ػ ػ ػػاء ال ػ ػ ػػرد عم ػ ػ ػػيهـ ﭽﭿﮀﮁ ﮂ

ﮃﭼ.
د( -أرسل  +في):
كرد هػػذا التركيػػب إحػػدل عش ػرة مػػرةت ، 1ك"فػػي"" :إنمػػا هػػي لمكعػػاء"تِ  ،كهػػي حػػرؼ جػػر،

كمعناها :الكعاء حقيقة أك مجا انزتّ  ،كتفيد الظرفية كهي ا صؿ فيهتْ .

كمػػف التركيبتأرسػػؿ س فػػي مػػا جػػاء فػػي قكلػػه تعػػالى:ﭽﯗﯘﯙﯚﯛ
ﭼ[ البق ػرة ،]ُُٓ :كقكلػػه تعػػالى :ﭽﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﭼ[ الحجػػر ،]َُ :كقكلػػه
تعالى :ﭽﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭼ[ المؤمنكف.]ِّ :
أف يقػاؿ" :أرسػمنا إلػى" لمداللػة عمػى التكجيػه
"المتبادر إلى الذهف في مثؿ هذك السػياقات ٍ
كانتهػػاء الغايػػة غيػػر أف اآليػػات عػػدلت عػػف حػػرؼ االنتهػػاء كعبػػرت بحػػرؼ الظرفيػػة؛ لمثبػػكت
كاالستقرار كما يثبت الشيء في كعائه"ت٘ .

كفي قكله تعالى :ﭽﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ [ الرعد،]َّ :
ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭼ ،أم :تعممها كترشػدها ،كهػذا لػف يكػكف ٌإال بالمكػث كالمبػث فػيهـ ،فقػد

حزف النبيعندما أقرجه قكمه مف مكةت ٙ؛ نه لف يمكث معهـ؛ ليدعكهـ .كككنػه فػيهـ كهػك
منهـ فذلؾ فضؿ عظيـ ،قاؿ تعالى :ﭽﯗﯘﯙﯚﯛ ﭼ[ البقرة ،]ُُٓ :كهذا
أكجب ل يماف به منهـ.
كفي قكله تعالى:ﭽﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳ ﯴﯵﯶﯷ ﭼ[سبأ،]ّْ :
(ٔ) ينظر :القرآن الكريم وتفاعل المعاني.ٕٜٓ/ٔ:
(ٕ) المقتضب ،ٖٜٔ/ٗ :األصول في النحو.ٗٔٔ/ٔ :
(ٖ) ينظر :األزىية في الحروف ،ٜٖٔ :رصف المباني.ٖٛٛ :
(ٗ) ينظر :الجن الداني ،ٕ٘ٓ :معجم حروف المعاني.ٚ٘ٔ :
(٘) القرآن الكريم وتفاعل المعاني.ٕٔٓ/ٔ :
( )ٙينظر :عيون األثر.ٕٜٓ/ٔ :
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جعمت القرية مكضعان ل رساؿ ما أف اإلرساؿ إلى أهؿ القرية كليس إلى القريةتُ  ،كلكنه

لـ يػذكر أهػؿ القريػة؛ ل نكػار عمػيهـ؛ لتكػذيبهـ الرسػؿ كعػدـ اسػتجابتهـ ،فميسػكا أهػنن لمػذكرتِ ،
كفػػي ذكػػر القريػػة داللػػة تطػػاكؿ اإلرسػػاؿ عمػػى مػػدار التػػاريخ؛ ف اإلرسػػاؿ إلػػى ا مػػـ أكثػػر مػػف

القرية ،ك"في" تفيد الظرفية ،كهذا يعني بقاء النبي فيهـ يبمغهـ كيذكرهـ با كيريهـ ياتهتّ .

كفػػي قكلػػه تعػػالى :ﭽﭹﭺﭻﭼﭼ[ المؤمنػػكف ،]ِّ :التعديػػة بػ ػ "فػػي" دكف "إلػػى"؛
لداللػػة أنػػه عمهػػـ بػػاإلبنغ كمػػا يعػػـ المظػػركؼ الظػػرؼ ،كإلفػػادة أف الرسػػكؿ كػػاف مػػنهـ كنشػػأ

فيهـتْ .

كفي قكله تعالى :ﭽﯪﯫﯬﯭﭼ[ الصافات ،]ِٕ :كػاف اإلرسػاؿ فػيهـ ،فهػك
أكجب ل يماف؛ ف مف أرسؿ إليهـ لـ يأت مف غير مكانهـ ،بؿ نشػأ فيمػا بػيف أظهػرهـ ،كهػك

مف جممتهـ نسباتٓ  ،كفيه داللة المكث كالظرفية.

كفي قكله تعالى :ﭽﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﭼ[ ا عراؼ ،]ُُُ :التعدية
ب ػ ػ "ف ػػي" دكف "إل ػػى"؛ ف الفع ػػؿ غي ػػر مقص ػػكد تعديت ػػه إل ػػى أه ػػؿ الم ػػدائف ،ب ػػؿ المقص ػػكد من ػػه

المرسمكف قاصة ،كداللة الظرفية هنا البحث ،فعمـ أنهـ مرسمكف لمجمب كالبحث ال ل بنغتٔ .

ل بنغتٔ .

ىـ( -أرسل  +لـ):

تفيػػد "الػػنـ" الممػػؾ كاالقتصػػاصتٕ  ،ك"إلػػى كالػػنـ" مػػف الحػػركؼ التػػي يتعػػدل بهػػا الفعػػؿ
"أرس ػػؿ"تٖ  ،كق ػػد كرد التركيبتأرس ػػؿ س ل ػ ػ ث ػػنث مػ ػرات كم ػػا ف ػػي قكل ػػه تع ػػالى:ﭽﰓ ﰔ
ﰕﰖﭼ[ النسػ ػػاء ،]ٕٗ :فقػ ػػد أفػ ػػادت "الػ ػػنـ"هنػ ػػا؛ التعميػ ػػؿ ،أم :تعميػ ػػؿ اإلرسػ ػػاؿ ،كاقتصػ ػػاص

(ٔ) ينظر :الكشاف ،ٕٕٛ/ ٗ :التحرير والتنوير.ٔٙ / ٜ :
(ٕ) ينظر :التفسير الكبير.ٜٔٔ/ ٗ :
(ٖ) ينظر :بثغة الكممة في القرآن الكريم.ٖٙ :
(ٗ) ينظر :نظم الدرر ،ٖٔٚ / ٔٛ :التحرير والتنوير.٘ٓ / ٔٛ :
(٘) ينظر :تفسير أبي السعود.ٙٔ/ ٗ :
( )ٙينظر :التحرير والتنوير.ٖٗ/ ٜ :
( )ٚينظر :المقتضب ،ٖٔٗ/ ٗ :الحدود في النحو ،ٖٗ :معجم حروف المعاني.ٜٛٙ :
( )ٛينظر :الدر المصون ،ٔٛٛ/ ٜ :روح المعاني. ٕٔٗ/ ٕٕ :
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الرسػػكؿبػػذلؾتٔ  ،فػػتـ تحديػػد الغايػػة كالمهمػػة ،فعمػػى النػػاس التصػػديؽ كاإليمػػاف؛ نػػه لػػـ يكػػف
اإلرساؿ ٌإال لذلؾ.
كفػ ػػي قكلػ ػػه تعػ ػػالى:ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﭼ [فاطر.]ِ :
ﭽ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ":تعدية اإلرساؿ بػ ػ "الػنـ" لمتقكيػة"تِ  ،فقػد تػـ تقصػيص اإلرسػاؿ
با سبحانه كتعالى ،فما يفت ،ا لمناس مف رحمة فن ممسػؾ لهػا ،كمػا يمسػؾ فػن مرسػؿ لػه،
كهذا كاض ،فما مف أحد لديه القدرة عمى إرساؿ ما أمسؾ ،أك إمساؾ ما يرسؿ ٌإال هك سبحانه
كتعالى ،كال يمكف الدقكؿ في هذا التحدم ،فالكؿ عػاجز متصػؼ بػالفقر كالحاجػة إليػه سػبحانه

أف يرس ػػؿ م ػػا أمس ػػؾ ٌإال ه ػػك س ػػبحانه كتع ػػالى .إنه ػػا الق ػػدرة الرباني ػػة عم ػػى
كتع ػػالى ،كم ػػف يق ػػدر ٍ
اإلرساؿ كاإلمساؾ ،كهذا ا مر لػه نطػاؽ مغمػؽ كاطػار محػدد كنظػاـ مسػيطر عميػه ،تػـ الػتحكـ

فيه بإرادة كاحدة كقدرة كاحدة ،هي القدرة الربانية.

كالنفػػت لمنظػػر هػػك إعػػادة حػػرؼ الجػػر "الػػنـ" فػػي بعػػض المكاضػػا مػػا بعػػض مشػػتقات
اإلرساؿ ،كمػا فػي قكلػه تعػالى :ﭽﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗ ﭼ[ المنػ ػػافقكف ،]ٖ :فقػ ػػد تػ ػػـ إعػ ػػادة "الػ ػػنـ"؛ لداللػ ػػة التقصػ ػػيص ،فقػ ػػكؿ
المنػػافقيف بػػاإلقراج مقصػػكد بػػه الرسػػكؿ ،فكػػاف قػػكلهـ سػػببان لنػػزكؿ اآليػػةتٖ  ،فأفػػادت "الػػنـ"
تقصيص العزة

كلرسكله.

كفػػ ػ ػ ػػي قكلػ ػ ػ ػ ػػه تعػ ػ ػ ػ ػػالى :ﭽﯛﯜ ﯝﯞ ﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥﭼ[
ا نفاؿ ،]ِْ :أعػاد حػرؼ الجػر "الػنـ"؛ لداللػة تكجيػه المػؤمنيف إلػى االسػتجابة لمرسػكؿ ،فهػي
استجابة

أف تتـ االستجابة
تعالى ،كال يمكف ٍ

مف دكف االستجابة لمرسكؿ.

و(-أرسل  +بـ  +إل ):
كرد هػػػذا التركيػ ػػب قمػ ػػس م ػ ػرات ،كمػ ػػا فػ ػػي قكلػ ػػه تعػ ػػالى:ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﭼ[هػػكد ،]ٕٓ :كقكلػػه تعػػالى:ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

(ٔ) ينظر :القرآن الكريم وتفاعل المعاني،ٕٔٓ/ٔ:
(ٕ) التحرير والتنوير.ٕٖ٘ / ٕٕ :
س ِّمن كمبك ينكمك ،لجن رجعنا إل المدينة :...ينظر :أسباب نزول القرآن.ٕٖٗ :
(ٖ) والك لما نتج من تنافس بعض الغممان عم الماء ،فقال المنافقون َ
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ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ[ هػكد ،]ٕٗ :كالداللػة هنػػا الػتنزـ بػيف الرسػػكؿ
كما أرسؿ بهتٔ .
ز( -أرسل  +حت ):
كرد هذا التركيب مرة كاحدة ،في قكله تعالى:ﭽﮃﮄﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒﭼ[ يكسػػؼ ،]ٔٔ :كالداللػػة هنػػا قطػػا تأبيػػد نفػػي اإلرسػػاؿ حتػػى يعطػػكك
المكثؽتٕ .
ح( -أرسل  +إل  +بـ ):
كرد هذا التركيب مرتيف ،إحداهما في قكله تعالى :ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ[النمؿّٓ :
] ،كالثانيػػة فػػي قكلػػه تعػػالى :ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ[الػػذاريات" ،]ّٖ :كقػػد

ً
المرسػػؿ "هػػاء الكنايػػة"،
احتػػكت اآليػػة الثانيػػة أط ػراؼ الرسػػالة كمهػػا :المرسػػؿ "نػػاء الفػػاعميف" ،ك ى
المرسػػؿ إليػػه "فرعػػكف" ،كالرسػػالة المصػػاحبة لمرسػػكؿ ،كهػػي الحجػػة الكاضػػحة كالػػدليؿ البػػيِّف"تٖ ،
ك ى
كالنفت لمنظر أف الهدية كاف لها دكر في إقناع ممكة سبأ باإلسنـ ،في حيف لػـ يقتنػا فرعػكف
بالسمطاف المبيف.

ط( -أرسل  +عم  +في ):
كرد هذا التركيب مرتيف ،إحداهما في قكلػه تعػالى:ﭽ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫﮬ
ﭼ[ فصمت ،]ُٔ :كالثانية في قكله تعالى:ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ[القمر:
ُٗ] ،كالدالل ػػة هن ػػا االس ػػتعنء الحس ػػي كالمعن ػػكم؛ ف الػ ػري ،أص ػػابتهـ إص ػػابة مادي ػػة ،ك"ف ػػي"
أفادت ظرفية زمف اإلرساؿ المكصكؼ بالشؤـ كالمستمرتٗ .
ي ( -أرسل  +عم  +من ):
كرد هذا التركيب مرة كاحدة ،في قكله تعالى:ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ[الكهػػؼ ،]َْ :أف ػاد هػػذا االسػػتعنء القػػدرة الربانيػػة

(ٔ) ينظر :القرآن الكريم وتفاعل المعاني.ٕٔٔ/ٔ :
(ٕ) ينظر :نفسو.ٕٔٔ/ٔ :
(ٖ) القرآن الكريم وتفاعل المعاني.ٕٔٔ/ٔ :
(ٗ) ينظر :نفسو.ٕٕٔ/ٔ :
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كالعقػػاب العاجػػؿ السػريا ،كالداللػػة هنػػا التػػدمير كاإلهػػنؾ ،كتحديػػد مبػػدأ الحسػػباف ،كككنػػه ﭽ ﮤ
ﮥﭼإشارة إلى أف العذاب مف ا عز كجؿ ،كككنه عقابان عادالنتٔ .
ك ( -أرسل  +عم  +من  +بـ ):
كرد هػػذا التركيػػب مػرة كاحػػدة ،فػػي قكلػػه تعػػالى:ﭽ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩ ﭼ[ ا عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ،]ُِٔ :
كالداللة هنا االستعنء الحسي كالمعنكم؛ لككف العذاب يأتيهـ مف السماء ،كهك قهر لهـ ،كفيػه

تحديد مبدأ العذاب كبياف سببهتٕ .

جدول رقم(ٖ٘) يبين تركيب اإلرسال مع بعض الحروف
م

التركيب

العدد

ٔ

( أرسل  +إل )

ٕٙ

ٕ

( أرسل  +عم )

ٕٔ

ٖ

( أرسل  +بـ )

ٔٚ

ٗ

( أرسل  +في )

ٔٔ

٘

( أرسل  +لـ )

ٖ

ٙ

( أرسل  +بـ  +إل )

٘

ٚ

( أرسل  +حت )

ٔ

ٛ

( أرسل  +إل  +بـ )

ٕ

ٜ

( أرسل  +عم  +في )

ٕ

ٓٔ

( أرسل  +عم  +من )

ٔ

(ٔ) ينظر:نفسو.ٕٖٔ /ٔ :
(ٕ) ينظر :نفسو.ٕٖٔ /ٔ :
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ٔٔ

( أرسل  +عم  +من  +بـ )

ٔ

المجموع

ٜٓ
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المطمب الثاني :باقي حروف المعاني
المعنى المراد ليس هك مجمكع المفػردات ،بػؿ حصػيمة تركيػب هػذك المفػردات فػي نمػط معػيف

حسػػب قكاعػػد لغكيػػة محػػددةتُ  ،كقػػد أفػػادت بعػػض حػػركؼ المعػػاني ال ػربط بػػيف مفػػردات اإلرسػػاؿ،
فحص ػػؿ بمجمػػػكع هػػػذك المفػ ػػردات المترابطػػػة المعن ػػى المطم ػػكب كالغػ ػػرض المقص ػػكد ،كلكث ػ ػرة هػػػذك
الحػػركؼ كلعػػدـ اإلطالػػة سيقتصػػر الباحػػث عمػػى بعػػض هػػذك الحػػركؼ؛ لبيػػاف بعػػض مػػا أفادتػػه مػػا

اإلرساؿ.
أ -أحرف المعاني الدالة عم العطف:
انػػتظـ العطػؼ لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػرف الكػريـ بػػأكثر مػػف حػػرؼ ،مثػػؿ" :الفػػاء،

كالكاك ،كثـ" ،كسيذكر الباحث بعضان منها ،كقد كاف أشهرها "الكاك" فقد يعطؼ به كثي انر ،كأغمب
العطؼ به بيف لفظ الجنلة كلفظ "رسكله".
كالعطػػؼ" :هػػك التػػابا المتكسػػط بينػػه كبػػيف متبكعػػه أحػػد حػػركؼ العطػػؼ ،ك"الػكاك" حػػرؼ
"ت ِ َ

عطؼ لما يشرؾ المعطكؼ عمى المعطكؼ عميه مطمقان ،أم :لفظان كحكمان

كق ػػد يعط ػػؼ لف ػػظ "رس ػػكله" عم ػػى لف ػػظ الجنل ػػة ف ػػي أكث ػػر م ػػف ص ػػفة ،مث ػػؿ اإليم ػػاف ب ػػا
كرسػػكله ،كطاعتهمػػا كعػػدـ معصػػيتهما ،كا مػػر باالسػػتجابة لهمػػا ،كغيرهػػا مػػف ا كامػػر كالنػكاهي
كا حكػػاـ ،بمػػا يػػدؿ دالل ػة كاضػػحة عمػػى االشػػتراؾ بينهمػػا ،فمػػف يطػػا الرسػػكؿ فقػػد أط ػػاع ا
تعالى ،كفي هذا االشتراؾ تعظيـ كتكريـ كتقدير كتشريؼ لمرسكؿ.

فف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى :ﭽﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨﭼ[التكب ػػة، ]ْٓ :ﭽﯧﯨﭼ :أفػ ػػادت "الػ ػكاك" الجم ػػا ب ػػيف كفػ ػػر المن ػػافقيف بػػػا
كبرسكله كالكسؿ في الصنة كاالنفاؽ كهـ كارهكف؛ كلذلؾ لـ تقبؿ نفقاتهـ ،كالنفػت لمنظػر هػك
إعادة حرؼ الجر هنا "الباء" ﭽﯨﭼما أنه في يات أقرل ذكر أنهـ كفركا با كرسكله
كل ػػـ ي ػػتـ إع ػػادة ح ػػرؼ الج ػػر فيه ػػا ،كف ػػي ه ػػذا المكض ػػا ت ػػـ إع ػػادة ح ػػرؼ الج ػػر؛ لمف ػػت االنتب ػػاك

كمنحظػػة أعمػػالهـ الشػػنيعة ،كاب ػراز كفػػرهـ بالرسػػكؿ كمػػا حػػدث مػػنهـ أثنػػاء اإلنفػػاؽ مػػف لمػػز

كهم ػػز ،فق ػػد أف ػػادت "الب ػػاء" الدال ػػة عم ػػى المص ػػاحبة

تّ

مص ػػاحبة كف ػػرهـ ب ػػا كبرس ػػكله ،فهػ ػـ ال

يتقمػػكف عػػف هػػذك ا ح ػكاؿ ،كقيػػؿ" :إعػػادة حػػرؼ الجػػر؛ ف الكػػنـ هنػػا إيجػػاب بعػػد نفػػي كهػػك
(ٔ) ينظر :النحو والداللة.ٖٔٙ :
(ٕ) شرح ابن عقيل.ٕٕٗ /ٕ :
(ٖ) ينظر :حروف الجر دالالتيا وعثقاتيا.ٜ :
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الغايػػة فػػي بػػاب التأكيػػد ،فأكػػد المعطػػكؼ أيض ػان ب ػػ"الباء"؛ ليكػػكف الك ػؿ فػػي التأكيػػد عمػػى منهػػاج
كاحد"تُ .

كفػ ػ ػ ػػي قكلػ ػ ػ ػػه تعػ ػ ػ ػػالى:ﭽﮍ ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﭼ[
النكر،]ْٕ :ﭽﮏﮐﭼ أفػادت "الػكاك" الجمػا بػيف قػكلهـ باإليمػاف بػا كرسػكله ،كالنفػت
لمنظر هنا هك إعادة حرؼ الجر "الباء"؛ داللة عمى أف إيماف المنافقيف با كرسكله كاف كذبان،

كما كنمهـ عند رسكؿ ا ٌ إال نفاؽ كقداع ،فهـ ال يؤمنكف به مػا أنهػـ يقكلػكف عنػدك كنمػان

أف ا ع ػػز كج ػػؿ ذك ػػر الم ػػؤمنيف ف ػػي الق ػػرف الكػ ػريـ كب ػػيف أف م ػػف أه ػػـ
حس ػػنان ،كبالتأم ػػؿ تب ػػيف ٌ
صفاتهـ أنهـ يؤمنكف با كرسكله ،كلـ يسبقه بالقكؿ؛ ف اإليماف صػادر عػف عقيػدة صػادقة،

فمـ يتـ إعادة حرؼ الجر ،فهـ ال يفرقكف بيف ا كرسمه ،فاإليماف با يستمزـ اإليمػاف برسػمه،
كما مف با مػف لػـ يػؤمف برسػمه ،ﭧﭨ ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠﭡ ﭢ ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪﭼ[ النػػ ػ ػ ػ ػػكر:
ِٔ] ،كعن ػػدما ذك ػػر ا ع ػػز كج ػػؿ المن ػػافقيف ف ػػي الق ػػرف الكػ ػريـ ب ػػيف أنه ػػـ ال يؤمن ػػكف ب ػػا كال
برسكله ،فهـ يفرقكف بيف ا كرسكله ،ككصفه بالقكؿ؛ نه إيماف بالقكؿ فقط.

كف ػ ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػ ػػالى:ﭽﮩﮪ ﮫﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ ﭼ [المائ ػ ػ ػ ػػدة،]ُُُ:
ﭽﮯﮰﭼ :جمع ػػت "الػ ػكاك" ب ػػيف اإليم ػػاف ب ػػا كبرس ػػكله ،ففيه ػػا دالل ػػة التعظ ػػيـ كالتكػ ػريـ،
كبالتأمػػؿ ينحػػظ أف القػػرف الكػريـ ذكػػر اإليمػػاف بػػا كرسػػكله -مػػا يقػػص غيػػر المنػػافقيف -فػػي
يات كثيرة بدكف إعادة حرؼ الجػرٌ ،إال فػي هػذك اآليػة فػتـ إعػادة حػرؼ الجػر – كا أعمػـ -؛

لمف ػػت االنتب ػػاك إل ػػى أهمي ػػة اإليم ػػاف بألكهيػ ػة ا تع ػػالى ،كاإليم ػػاف برس ػػالة رس ػػكله عيس ػػى اب ػػف

مريـ ،كأنه رسكؿ ا كليس كما يزعمكف مف ا لكهية له.

ﭧ ﭨ ﭽﮁ ﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ ﭼ[ ا حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزاب:
ٕٓ]،ﭽﮃ ﮄﮅ ﭼ":اقتم ػػؼ العمم ػػاء فػ ػػي أذاي ػػة ا بمػ ػػاذا تك ػػكف فقػ ػػاؿ الجمه ػػكر مػػػف
العمماء :معناك بالكفر كنسبة الصاحبة كالشريؾ ككصفه بما ال يميؽ ،كأذاية رسكله فهي كػؿ مػا

يؤذيػػه مػػف ا ق ػكاؿ فػػي غيػػر معنػػى كاحػػد ،كمػػف ا فعػػاؿ أيض ػان"تِ  ،كيػػرل الباحػػث أف "ال ػكاك"

جمعػػت بػػيف إيػػذاء ا كايػػذاء رسػػكله ،كفػػي الجمػػا تك ػريـ كتعظػػيـ ،فإيػػذاء رسػػكؿ ا إيػػذاء

(ٔ) البرىان في توجيو متشابو القرآن.ٛٛ :
(ٕ) الجامع ألحكام القرآن.ٕٕٕ/ ٔٚ :
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ػدير لمرسػػكؿ ،فإيػػذاؤك هػػك إيػػذاء
تعػػالى ،كتقػ ان
يؤيدك السياؽ.

تعػػالى ،كا ٌال فػػإف ا تعػػالى ال ييػؤىذل ،كهػػذا مػػا

كفػػي قكلػػه تعػػالى:ﭽﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﭼ[ ا ع ػراؼ ،]ُُُ :جمع ػت
"الػكاك" بػيف اإلرجػاء كاإلرسػاؿ كفيػه داللػة االسػػتنفار كاليقظػة كالحػذر؛ نهػـ كػانكا يعرفػكف أنهػػـ

عمػى باطػؿ ،كلػك كػانكا كاثقػػيف مػف أنفسػهـ لتجػاهمكا أمػرك ،كلكػػنهـ جمعػكا بػيف التجاهػؿ -غػػرك انر

منهـ  -كاالستعداد لممكاجهة ،فػ "الكاك" أفادت أف االستعداد لممكاجهة كاف مبك انر.

كف ػ ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػ ػػالى:ﭽﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ ﭼ[
ا عراؼ ،]ُّّ :أفاد العطؼ بػ "الكاك" داللة تتابا اآليات كأهمية ترتيبها فاآلقر مترتػب عمػى
ا كؿ ،كداللػػة أقػػرل هػػي اإلشػػارة إلػػى عنػػؼ اإلرسػػاؿ كشػػدته كقكتػػه ،مػػا كجػػكد فاصػػؿ بػػيف

اإلرساؿ؛ لعمهـ يؤمنكفتُ .

كتتابا اإلرساؿ جزء مف العذاب؛ فقد كاف العذاب يمكث عميهـ مف السبت إلػى السػبت،

كبػػيف العػػذاب إلػػى العػػذاب مػػدة شػػهرتِ " ،كهػػي قمسػػة أسػػماء أقفهػػا فػػي المفػػظ الطكفػػاف كالجػراد

فقػػدمهما لمكػػاف المػػد فيػػه"تّ  ،كال يؤيػػد الباحػػث أف سػػبب التقػػديـ القفػػة فػػي المفػػظ؛ ف سػػبب
التق ػػديـ أف الطكف ػػاف ن ػػتب عن ػػه كثػ ػرة النب ػػات فكان ػػت الجػ ػراد مناس ػػبة ك ػػؿ النب ػػات كك ػػاف القم ػػؿ
مناسبان كؿ ما تبقى معهـ مف حبكب فاآلقر مترتب عمى ا كؿ.

كم ػ ػػف العط ػ ػػؼ ب ػ ػ ػ "الػ ػ ػكاك" م ػ ػػا كرد ف ػ ػػي قكل ػ ػػه تع ػ ػػالىﭽﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﭼ [ الفي ػػؿ ،]ّ -ِ:م ػػف ق ػػنؿ الس ػػياؽ اتض ػػ ،أف "الػ ػكاك" جمع ػػت ب ػػيف جع ػػؿ
كيدهـ في تضميؿ كاإلرساؿ عميهـ ،كأفادت الترتيب كالتعقيب ،كفيهػا إشػارة إلػى العنايػة الربانيػة
المباشرة بالبيت الحراـ ،فترابط الجمؿ تقكية لممعنى.
" -الفػػاء"" :حػػرؼ عطػػؼ تػػرد دالػػة عمػػى الترتيػػب كالتعقيػػب كالسػػببية"تْ  ،كقػػد كرد العطػػؼ بػ ػ

"الفػػاء" فػػي لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته؛ دالػػة عمػػى الترتيػػب كالتعقيػػب مػػا عػػدـ الت ارقػػي فػػي مكاضػػا

متعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػددة ،منهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي قكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى:ﭽﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﭼ[ الش ػػعراء ،]ّٓ -ِٓ:م ػػف ق ػػنؿ الس ػػياؽ يمك ػػف منحظ ػػة
(ٔ) لمتوضيح أكثر يتم الرجوع إل الصفحة رقمَُٕ :من ىاا البحث.
(ٕ) ينظر :التفسير البسيط .ٖٔٗ / ٜ :
(ٖ) الظاىرة الجمالية في القرآن الكريم.ٕٓٔ :
(ٗ) مغني المبيب.ٗٚٙ / ٕ :
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المكقػؼ كالعػيش معػه ،كالتأمػؿ فػي هػذا المشػهد ،فهػذك طائفػة مؤمنػة بػا تعػالى تسػرم لػينن؛ قكفػان
مف فرعكف كجندك ،فقد اجتما لديهـ قكؼ انكشاؼ اإلسراء كقػكؼ الميػؿ كقػكؼ اإلرسػاؿ كرائهػـ،

فك ػػاف اإلرس ػػاؿ بع ػػد اإلسػ ػراء مباشػ ػرة ،كه ػػك م ػػا ك ػػانكا يقش ػػكنه ،فػ ػػ"الفاء" أف ػػادت الترتي ػػب كالتعقي ػػب
كالسػػرعة كعػػدـ الت ارقػػي؛ كلػػذلؾ أدركػػكهـ ،كهػػذا يكضػػ ،االسػػتنفار الكامػػؿ لػػدل فرعػػكف كجنػػدك ،فقػػد

أدركهػـ مػا أف اإلسػراء كػاف لػينن ،فكػاف ا عػػز كجػؿ لفرعػكف كجنػدك بالمرصػاد ،فػأغرقهـ جميعػان،
كنجى ا مكسى كمف مف معه.

كالنفػػت لمنظػػر فػػي هػػذك اآليػػة أنػػه المكضػػا الكحيػػد الػػذم أيسػػند فيػػه اإلرسػػاؿ إلػػى اسػػـ

ظػػاهر ،فقػػد أيسػػند اإلرسػػاؿ فػػي جميػػا المكاضػػا فػػي القػػرف الك ػريـ إلػػى المضػػمر ٌإال فػػي هػػذا

المكضا.

فمػػا داللػػة إسػػنادك هنػػا إلػػى فرع ػكف مظه ػ انر كل جابػػة عػػف ذلػػؾ يتبػػيف أف اإلسػػناد إلػػى

المضػػمر يكػػكف "إذا ك ػػاف المقػػاـ مقػػاـ حكاي ػػة أك مقػػاـ قط ػػاب أك كػػاف المسػػند إلي ػػه فػػي ذه ػػف

السػػاما؛ لككنػػه مػػذكك انر أك فػػي حكػػـ المػػذككر لق ػرائف ا ح ػكاؿ ،كالحالػػة المقتضػػية ككنػػه مظه ػ انر

ككنه مستدعيان زيادة التعييف كالتمييز"تُ  ،كيبدك أف اإلسناد إلى المضػمر كػكف المسػند إليػه فػي

ذهػػف السػػاما؛ القتصػػاص أغمػػب اإلرسػػاؿ بػػا عػػز كجػػؿ ،كأكثػػر اإلسػػناد إلػػى نػػكف العظمػػة؛

لمتش ػريؼ كالتعظػػيـ ،كفػػي قصكصػػية إظهػػار اسػػـ فرعػػكف مسػػندان إليػػه اإلرسػػاؿ داللػػة التعيػػيف
كالتمييز؛ لبياف حرص فرعكف كاشرافه عمى اإلرسػاؿ؛ لمػا نػتب عػف المقػاء السػابؽ بػيف الطػرفيف

مػػف انتصػػار مكسػػىكايمػػاف السػػحرة كهزيمػػة فرعػػكف هزيمػػة مهمكػػة ،مػػا أف فرعػػكف أشػػرؼ
بنفسه عمى إرساؿ السحرة كاعدادهـ ،كما ذلؾ حصػمت الهزيمػة ،التػي لػـ يكػف يتكقعهػا ،فتغيػر

ا مر كأحس بالقطر ،فأرسؿ فرعكف الجنكد بنفسه؛ لجما الجيش؛ لمٌحاؽ بمكسى كقكمه ،فهػك
مشػػرؼ عمػػى ا مػػر شقصػػيان ،كقػػرج عمػػى رأس الجػػيش ،كمػػا ذلػػؾ اإلعػػداد كالقػػركج همػػؾ هػػك

كجندك في البحر ،فتقصيصه بالػذكر تعيػيف لػه كاستحضػار لشقصػه كتحقيػرك؛ نػه أكرد نفسػه
كقكمه الهنؾ كالعذاب حتى النهايػة ،كقػد يكػكف فػي ذلػؾ كسػر هيبػة فرعػكف باستحضػار اسػمه

في الحدث ،كال شؾ في أف حضكر القائد العاـ في المعركة له داللته.
كمف العطؼ بػ "الفاء" ما كرد في قكله تعالى:ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﭼ[ مريـ ،]ُٕ :فػي هػذك اآليػة تػـ العطػؼ ب ػ "الفػاء" ثػنث مػرات ،فػي مشػهد
يكض ،العناية الربانية بمريـ  -عميها السنـ ،-فاتقاذ الحجاب أعقبه اإلرساؿ مباشرة ،كأعقب

أف تمثػػؿ لهػػا بشػ انر سػػكيان ،فهػػي كا ٍف كانػػت قػػد ابتعػػدت عػػف أعػػيف النػػاس فػػإف عػػيف ا
اإلرسػػاؿ ٍ
(ٔ) مفتاح العموم.ٕٖٓ ،ٔٛٓ :
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ترعاها ،فػ "الفاء" أفادت التعقيب كسرعة اإلرساؿ كعدـ التراقي ،فهي امػرأة عػذراء منفػردة كفػي
قمكة نادرة ،كسرعة اإلرساؿ تناسب حالتها مف العناية كاإلشراؼ كالمتابعة.

كمػػف العطػػؼ بػ ػ "الفػػاء" مػػا جػػاء فػػي قكلػػه تعػػالى:ﭽﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭼ[ ا حزاب،]ٗ :
"قػػدـ القػػرف الك ػريـ هزيمػػة ا ح ػزاب بهػػذك الصػػكرة المتحركػػة"تُ  ،كمػػف قػػنؿ التأمػػؿ فػػي
سياؽ اآليات ينحظ الحالة النفسية التي غمبت عمػى المػؤمنيف يػكـ ا حػزاب؛ كلهػذا نػاداهـ ا

ػأف يػػذكركا نعمتػػه عمػػيهـ بإرسػػاؿ الػري ،كالجنػػكد عمػػى ا حػزاب ،كالنفػػت لمنظػػر أف هػػذا
تعػػالى بػ ٍ
اإلرسػاؿ أعقػب مجػػيء ا حػزاب ،كهػك مػػا أفػادك العطػؼ ب ػ "الفػاء" ،فػي تمقػػيص لممكقػؼ بدايتػػه
كنهايته بكممتيف ﭽﭵﭶﭼﭽﭸﭼ ففي تعقيب اإلرساؿ كسرعته كاف النصر؛ كلهذا ذكػر
ا عػػز كجػػؿ اإلرسػػاؿ ث ػـ كصػػؼ حػػالهـ فػػي أكثػػر مػػف يػػة بعػػد اإلرسػػاؿ ،فقػػدـ اإلرسػػاؿ عمػػى
الكصؼ؛ لبياف العناية الربانية بالمؤمنيف كاالنتصار لهـ.
كفػػ ػ ػػي قكلػػ ػ ػػه تعػ ػ ػ ػػالى  :ﭽﯹﯺ ﯻﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃﰄ
ﰅﭼ [يكسؼ ،]ّٔ :أفاد العطؼ بػ "الفاء" السرعة في اإلرساؿ ،كبياف شدة طمػبهـ ،فػن
يحتمؿ المكقؼ التأقير.
كف ػػي قكل ػػه تع ػػالى:ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭼ[ يكس ػػؼ:
وْٓ] ،العطػػؼ بػ ػ "الفػػاء" فيػػه داللػػة السػػرعة كعػػدـ الت ارقػػي ،فػػالمكقؼ ال يحتمػػؿ التػػأقير ،ففيػػه
الممًػػؾ؛ بتأكيػػؿ رؤيػػاك ،كسػػعادة الرسػػكؿ؛ بمػػا
سػػعادة يكسػػؼ؛ بإق ارجػػه مػػف السػػجف ،كسػػعادة ى
سيككف له مف مكانة كمنزلة.
ب -أحرف المعاني الدالة عم النفي:
"النفػػي مػػف الع ػكارض المهمػػة التػػي تعػػرض لبنػػاء الجممػػة فيفيػػد عػػدـ ثبػػكت نسػػبة المسػػند

لممسند إليه في الجممة الفعمية كاالسمية عمى السكاء"تِ .

كقد ارتبطت بعػض لفػظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته فػي بعػض المكاضػا بػبعض حػركؼ المعػاني

الدالة عمى النفي مثؿ" :لن  ،ما"

(ٔ) إعجاز القرآن البياني.ٖٗٚ :
(ٕ) بناء الجممة العربية.ٕٛٛ :
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"-لن"" :حرؼ نصب كنفي كاستقباؿ"تُ  ،كتأتي لتأكيد نفي المستقبؿتِ  ،كتأكيد النفي بها

أبما مف نفي "ال"تّ " ،كيقكـ الحرؼ بدكر رئيسػي فػي تحديػد الػزمف بالنسػبة لمفعػؿ ،حيػث يكػكف
ترتيب الجممة مبنيان عمى أحد حركؼ النفي مثؿ :لف ،ما ،ال ،لـ"تْ .

كقػػد سػػبقت "لػػف" الفعػػؿ المضػػارع "أ ٍيرًس ػمىه" فػػي القػػرف الك ػريـ م ػرة كاحػػدة فػػي قكلػػه تعػػالى:
ﭽﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒﭼ[ يكسؼ ،]ٔٔ :أم :نفي
اإلرساؿ كتأكيد النفي؛ نه قد رأل منهـ ما يمنا إرسالهتٓ  ،كعايف مػنهـ مػا يجػرم المػداماتٔ ،

كفيػػة إفػػادة القطعيػػة بعػػدـ إرسػػاله معهػػـ ،كاسػػتغراؽ النفػػي فػػي الحاضػػر كالمسػػتقبؿ ،يػػكحي بشػػدة
إصرارهـ كمكرهـ كحيمتهـ؛ إلقراج يكسؼمف أبيه ،كأكضحت الممانعة الشديدة مف يعقكب

ل رساؿ؛ لشدة حبه ليكسؼ كحرصه عميه.

"لـــــــيس" :كم ػ ػ ػػف النف ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػػي اإلرس ػ ػ ػػاؿ م ػ ػ ػػا ج ػ ػ ػػاء ف ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػػالى:ﭽﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭼ[ الرعػػد ،]ّْ :كفػػي ذكػػر قػػكؿ الكفػػار هنػػا بنفػػي اإلرسػػاؿ تأكيػػد اإلرسػػاؿ؛
لغرض إثباته فميس الغرض عرض قكلهـ ،كانما تأكيد اإلرساؿ ،كاثبػات أف قػكلهـ لػيس بحجػة،

فكفى با شهيدان.

"-ما"" :لفظ مشترؾ يككف حرفان كاسمان ،فأما "ما" الحرفية فمها ثنثة أقساـ :نافية ،كمصدرية،

كزائدة ،كالنافية قسماف :عاممة ،كغير عاممػة"تٕ  ،كلػـ تػرد مػا اإلرسػاؿ ٌإال عاممػة ،فقػد ارتبطػت بػه

نافية كمصدرية ،كردت ما اإلرساؿ حرفان كاسمان.

"ما" الحرفية تككف نافية ،كاذا نفت المضارع تقمص عند الجمهكر لمحاؿ"تٖ .
كقد أفادت "ما" النفي كما في قكله تعػالى:ﭽﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﭼ[ سبأ ،]ْْ :أم" :ما أنػزؿ ا عمى العرب كتابان قبؿ القرف ،كال بعث إليهـ نبيان

(ٔ) مغن المبيب .٘ٓٔ/ٖ :
(ٕ) الجن الداني.ٕٚٓ :
(ٖ) ينظر :الطراز.ٔٔٔ /ٕ :
(ٗ) دور الحرف في أداء معن الجممة.ٔٛ٘ :
(٘) ينظر :الكشاف.ٖٓ٘/ٖ :
( )ٙينظر :روح المعاني.ٔٗ/ٖٔ :
( )ٚالجن الداني.ٖٕٔ :
( )ٛمغن المبيب ،ٗ٘/ٗ :وينظر :ىمع اليوامع.ٖٜٛ/ٔ :

138

قبؿ محمد"تُ  ،كالنفي هنا مقصكد به النذير المباشر لرمر كالنهي ،كا ٌال فدعكة ا لـ تنقطا
مف ا رضتِ  ،كفي هذا النفي تكريـ كتعظيـ لمرسكؿكتشريؼ له بهذا االقتصػاص ،كهػك مػا

أكدك في الحديث الشريؼ ":أنتـ حظي مف ا مـ كأنا حظكـ مف النبييف"تّ .

كما أفادت "ما" النفي في قكله تعالى :ﭽﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮣﭼ[ الشكرل:
ْٖ] ،كفيػه داللػة شػدة حػػرص الرسػكؿعمػى إيمػاف النػػاس ،فقػد بمػا مػف حرصػػه عمػى ذلػؾ مػػا
جاء في قكله تعالى :ﭽﭤﭥﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬﭭﭮﭼ[ الكهؼ:
ٔ] ،كقد سبقت "ما" النافية اإلرساؿ في عدد مف المكاضا  ،كأفادت دالالت عدة ،مثؿ:
 تأكيػػد النف ػػي بػػأف الرس ػػكؿ ل ػػيس رقيب ػان عم ػػى النػػاس كال كك ػػينن عم ػػيهـ ،كتأكيػػد بشػػرية الرس ػػؿكاتفاقهـ في صفة البشرية.

 التسمية كالتهكيف كتأكيد تكذيب السابقيف لمرسؿ.كقػػد كرد لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي بعػػض المكاضػػا مسػػبكقان ب ػ "مػػا" الحرفيػػة المصػػدرية،
تكصؿ بالفعؿ المتصرؼتْ  ،كما في قكله تعػالى :ﭽﮰﮱ﮲﮳﮴ ﮵
كهي :التي ى

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ﭼ[ المزمػػؿ" ،]ُٓ :مػػا" هنػػا مص ػػدرية كأفػػادت داللػػة كحػػدة اإلرس ػػاؿ
كترابطه ،أم :أرسمنا إليكـ كإرسالنا إلى فرعكف ،فمصدر اإلرساؿ كاحد كالغاية كاحدة.
كف ػػي قكل ػػه تع ػػالى :ﭽﯗﯘﯙﯚﯛ ﭼ[ البقػ ػرة" ،]ُُٓ :م ػػا" مص ػػدرية
أف تكػػكف معمقػة بمػػا بعػػدها ،أم:
أف تكػػكف جكابػان لمػا قبمهػػا :تلعمكػـ تهتػدكف  ،كا جػػكد ٍ
كيصػمٍ ،
فاذكركني بالشػكر كمػا أرسػمناتٓ  ،كيػرل الباحػث أف داللػة "مػا" هنػا اتسػعت لتػربط بػيف مػا قبمهػا

كما بعدها ،فمػف تمػاـ النعمػة اإلرسػاؿ إلػيهـ كمػف تمػاـ اإلرسػاؿ كالتزكيػة الػذكر كالشػكر ،ك"مػا"

ربطػػت بػػيف ثنثػػة المعػػاني :تمػػاـ النعمػػة ،كاإلرسػػاؿ إلػػيهـ كتػػزكيتهـ ،كالػػذكر كالشػػكر؛ ف هػػذك
أف تككف كذلؾ.
المعاني مترابطة كمضمكنها مترتب عمى بعضها ،بؿ الكاجب فيها ٍ

كقد كرد اإلرساؿ مسبكقان بػ "ما" االسمية المكصكلة بمعنى "الذم" في عدد مف المكاضػا،
مث ػػؿ :قكل ػػه تع ػػالى :ﭽﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﭼ[ ه ػػكد ،] ٕٓ:كﭧﭨ ﭽﭹ ﭺ
(ٔ) تفسير الطبري.ٕٖٓ/ٜٔ :
(ٕ) ينظر :المحرر الوجيز.ٜٖٔ/ٚ :
(ٖ) مسند اإلمام أحمد بن حنبلٜٔٛ /ٕ٘ :رقم ،ٔ٘ٛٙٗ :ومسند البزار ،ٖٕ/ٔٓ:من حديث أبي الدرداء.
(ٗ) ينظر :الجن الداني ،ٖٖٔ :شرح الرضي عم الكافية.ٗٗٓ/ ٗ :
(٘) ينظر :إعراب القرآن ،لمزجاج ،ٕٕٚ/ ٔ :الكشاف  ، ٖٗٚ/ ٔ:الدر المصون.ٔٛٔ/ ٕ :
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ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﭼ[ ا حق ػػاؼ" ،]ِّ :م ػػا" هن ػػا اس ػػمية مكص ػػكلة كف ػػي ه ػػذا دالل ػػة
التعييف كالتحديد لمادة اإلرساؿ كتقصيصه؛ لئن يكػكف لمنػاس عمػى ا حجػة بعػد الرسػؿ .كقػد
أ ٌك ػػد الق ػػرف الكػ ػريـ عم ػػى م ػػادة اإلرس ػػاؿ كثيػ ػ انر؛ نه ػػا مكض ػػا تك ػػذيب الن ػػاس ،ﭧﭨ ﭽﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﭼ [ا نعاـ ،]ّّ :وﭧﭨ ﭽﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓﮔ ﭼ[سبأ.]ّْ :

123

ج -أحرف المعاني الدالة عم التوكيد:
عمػا
"التأكيد :تمكيف الشيء في النفس كتقكية أمرك ،كفائدته إزالة الشػؾ كاماطػة الشػبهات ٌ

أنت بصددك ،كهك دقيؽ المأقذ كثير الفكائد"تُ .

كهػػك أسػػمكب مػػف أسػػاليب المغػػة العربيػػة ،يكػػكف فػػي م ػكاطف معينػػة مػػف الكػػنـ؛ إليصػػاؿ

الغرض منه ،كبياف مرادك بصػكرة مؤكػدة بحسػب حػاؿ المقاطػب كم ارعػاة السػياؽ كالمقػاـ؛ نػه
ال بد مف مراعاة حاجة السياؽ الذم كردت فيه الجممة إلى نكع التككيد ،فيتـ ذلػؾ كمػه بػالتكازف

الدقيؽ ،كالتككيد كحدة متكاممة منظكر إليها نظرة شاممةتِ .

كلمتككيد أدكات كثيرة ،ككمما استدعي البياف التككيد كانت أدكات التككيد أكثػر ،فقػد يؤكػد

بمؤكد كاحد ،كقد يككف في الكػنـ أكثػر مػف ِّ
مؤكػد بحسػب الحاجػة ،كقػد انتظمػت بعػض أدكات

التككيد لفظ اإلرساؿ كمشتقاته في القرف الكػريـ فػي أكثػر مػف مكضػا ،كتنكعػت أدكات التككيػد

بػػيف" :قػػد ،لقػػد ،الػػنـ ،تػػا لقػػد ،كلقػػد ،فقػػد ،إف ،أف ،الحػػاؿ المؤكػػدة ،إف كالػػنـ" ... ،كسػػيذكر
الباحث بعضان منها:
 التككيد بػ "النـ كقد"" :قد" تفيد التحقيؽ ،كمعنى التحقيؽ :التككيدتّ ،ﭧﭨﭽﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﭼ[ المؤمنكف.]ِّ :
 التككيد بػ"إف"،ﭧﭨﭽﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ[ نكح.]ُ : "إف كالنـ" :ﭧﭨ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ[ يس. ]ُٔ : "القس ػػـ كاف كال ػػنـ"" :إذا اجتمع ػػت "إف كال ػػنـ" كان ػػت لقص ػػد المبالغ ػػة ف ػػي التككي ػػد"تْ  ،ﭧﭨﭽﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭼ[ يس"،]"ّ -ُ:القسـ بالقرف الكريـ كناية عف شرؼ
قػػدرك كتعظيمػػه عنػػد ا تعػػالى ،كذلػػؾ هػػك المقصػػكد مػػف اآليػػات ،كالمقصػػكد مػػف هػػذا القسػػـ تأكيػػد
القبر ما ذلؾ التنكيه ،كجممة ﭽﭱﭲﭳﭼ جكاب القسـ ،كتأكيد هػذا القبػر بالقسػـ كحػرؼ

(ٔ) الطراز.٘ٗ / ٕ :
(ٕ) ينظر :إعجاز القرآن البياني.ٕٚٔ :
(ٖ) ينظر :مغني المبيب ،٘ٗٗ / ٕ :معاني النحو.ٕٙٛ / ٖ :
(ٗ) الجن الداني.ٕٔٛ :
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التأكيد كالـ االبتداء؛ باعتبار ككنه مرادان به التعريض بالمشركيف الذيف كذبكا بالرسالة ،فهك تأنيس

لمنبي ،كتعريض بالمشركيف فالتأكيد بالنسبة إليه زيادة تقرير"تُ .

 القسػ ػ ػػـ كلقػ ػ ػػد" :ﭧﭨﭽﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﭼ[ النحػ ػ ػػؿ:ّٔ]"،فيه تسمية لمنبيبما كػاف ينالػه مػف جهػاالت قكمػه الكفػرة ،ككعيػد لهػـ عمػى ذلػؾ ،كال يقفػى
مػػا فػػي ذلػػؾ مػػف عظػػيـ التككيػػد"تِ  ،كالتأكيػػد هنػػا لػػيس مكجه ػان إلػػى النبػػي ؛ ن ػه ال يشػػؾ فػػي

ذلؾتّ  .ككثرة التأكيد هنا تناسب غرابة تكػذيب الكفػار ل رسػاؿ ،فكممػا كػاف المقاطػب أكثػر إنكػا انر
جاء القطاب أكثر تأكيدان ،كالنفت لمنظر مف قنؿ السياؽ أف التأكيد هنا كقا ل رساؿ كالتزييف،
فػربط التأكيػػد بينهػػا ،كهنػػا تكػػكف التسػمية ،كفػػي اإلرسػػاؿ كػػاف اقػػتنؼ التككيػػد بمؤكػػد أك أكثػػر مػػف

المتشابه المفظي في القرف الكريـتْ .

 الحاؿ المؤكػدة :ﭧﭨ ﭽﰓ ﰔ ﰕﰗﰘﰙﭼ[ النسػاء ،]ٕٗ:نصػب "رسػكالن" عمػىالحػػاؿ المؤكػػدةتٓ  ،كقيػػؿ النصػػب عمػػى أنػػه حػػاؿ ِّ
مؤك ػدك ،أك أنػػه مصػػدر مؤكػػد بمعنػػى إرسػػاؿتٔ ،

كيؤيد الباحث أنها حاؿ مؤكدة؛ نه اسػـ مفعػكؿ ،ك ف السػياؽ لتأكيػد اإلرسػاؿ ،كمصػدر "أرسػؿ":

إرساالن ،كليس "رسكالن".
د -أحرف المعاني الدالة عم القصر والحصر:
القصػػر" :قصػػر مكصػػكؼ عمػػى صػػفة ،كقصػػر صػػفة عمػػى مكصػػكؼ ،كا كؿ :هػػك تقصػػيص
أمر بصفة دكف قر أك مكانها .كالثاني :تقصيص صفة بأمر دكف قر أك مكانه"تٕ .

كقػػد انػػتظـ النػػكع ا كؿ مػػف أنػكاع القصػػر لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته ،كهػػك قصػػر مكصػػكؼ عمػػى
صػػفة ،كلمقصػػر أغػراض بنغيػػة :منهػػا التقصػػيص ،كالتفضػػيؿ ،كالتشػريؼ ،كالتسػػمية ،كالبيػػاف،
كالرفؽ كالتمطؼ.

 -كمف حركؼ المعػاني الدالػة عمػى القصػر كالحصػر "مػا  ،كا ٌال  ،إنمػا" ككقػد كردت مرتبطػة

ببعض لفظ اإلرساؿ كمشتقاته سبعان كعشريف مرةن.
(ٔ) التحرير والتنوير.ٖٗ٘/ٕٕ :
(ٕ) روح المعاني.ٖٔٚ/ٔٗ :
(ٖ) ينظر :التحرير والتنوير.ٜٔٗ/ٔٗ :

(ٗ) ينظر :درة التنزيل ،ٜٖ٘ /ٕ :البرىان في توجيو متشابو القرآن ،ٚ٘ :كشف المعاني.ٔٚٚ :
(٘) ينظر :البحر المحيط.ٖٔٗ/ٖ :
( )ٙينظر :المباب في عموم الكتاب.ٕ٘ٔ/ٙ :
( )ٚالتمخيص.ٖٔٚ :
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جدول رقم ( )ٖٙيبين عدد القصر والحصر ومواضعو في لفظ اإلرسال ومشتقاتو
الصيغة

العدد

ما ّ -إال

ٖٕ

إنما

ٗ

السورة
آل عمران ٗٗٔ -النساءٗ – ٙالمائدة٘ -ٜٜ-ٚاألنعام  -ٗٛاألعرافٗ– ٜ

يوسف-ٜٔٓابراىيمٗ -النحلٖٗ -اإلسراء ٘ٓٔ – ٜ٘-الكهف -٘ٙاألنبياء-ٚ
ٕ٘ -ٔٓٚ -الحجٕ٘-النور ٗ٘ -العنكبوت  -ٔٛالفرقانٕٓ  -٘ٙ-سبأٖٗ-
 -ٕٛالزخرفٖٕ

المجموع

النساء ٔ -ٔٚالمائدة ٕ -ٜمريم -ٜٔالتغابنٕٔ
ٕٚ

ﭧﭨﭽﮐﮑﮒ ﮓﮔﭼ[ا نبياء ،]َُٕ :أم :ما أرسمناؾ إلى القمؽ بما
يذكػػر م ػػف الشػ ػرائا كا حك ػػاـ ،بم ػػا ه ػػك من ػػاط لس ػػعادة ال ػػداريفٌ ،إال رحم ػػة لم ػػف أرس ػػمناؾ إلي ػػه ،كم ػػا
أرسمناؾ في حاؿ مف ا حكاؿ ٌإال حاؿ ككنؾ رحمة لمعالميف

تُ .

كقػػد "جػػاءت هػػذك اآليػػة مشػػتممة عمػػى كصػػؼ جػػاما لبعثػػة النبػػي كميزتهػػا عمػػى سػػائر
الشرائا ،كذلؾ ككنه رحمة لمعالميف ً
كصيغت بػأبما نظػـ؛ إذ اشػتممت هػذك اآليػة بكجػازة ألفاظهػا

ػأف كانػػت مظهػػر رحمػػة ا تعػػالى لمنػػاس
عمػػى مػػدح الرسػػكؿكمػػدح مرسػػمه كمػػدح رسػػالته؛ بػ ٍ
كاف ػػة ،كبأنه ػػا رحم ػػة ا تع ػػالى بقمق ػػه ،فه ػػي تش ػػمؿ عم ػػى أربع ػػة كعشػ ػريف حرفػ ػان ب ػػدكف ح ػػرؼ
ً
الم ٍر ىسؿ إليهـ كالرسالة ،كأكصاؼ هؤالء ا ربعػة ،مػا إفػادة
كم ٍرسمه ك ي
العطؼ ،ذكر فيها الرسكؿ ي
المرسؿ إليهـ بقصكصية الحصر ،كتنكيػر رحمػة؛ لمتعظػيـ"تِ  ،كهػك
عمكـ ا حكاؿ ،كاستغراؽ
ى
ما يؤيدك الباحث .

كفي قكله تعالى :ﭽ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭼ[ اإلسراء ،]َُٓ :اآلية تسمية لمرسكؿ ،
أم :ال تهتـ بهـ كال تذهب نفسؾ حسرات؛ حرصان عميهـ ،فإنما أنت رسكؿ تبشر مػف اسػتجاب

كتنذر مف عصى ،كما عميؾ ٌإال البنغ ،كلسػت مطالبػان بإيمػانهـ أجمعػيف ،فمػا أرسػمناؾ عمػيهـ

ككينتّ  ،كفيها تحديػد كظيفػة الرسػكؿ بالتبشػير كاإلنػذارتْ  ،كالقصػر هنػا إضػافيتٓ " ،كقيػؿ:
رسػؿ مػػف ا  ،كقصػرك عمػػى صػػفتي
"كقيػػؿ :اآليػػة أبطمػػت دعػػاكيهـ كمهػػا بكصػػؼ النبػػيبأنػػه يم ى
(ٔ) ينظر :تفسير الطبري ،ٖٜٗ/ٔٙ :فتح القدير ،٘ٛٚ/ٖ :روح المعاني.ٔٓٗ/ٔٚ :
(ٕ) التحرير والتنوير.ٔٙٗ/ٔٚ :
(ٖ) ينظر :تفسير الطبري  ،ٜٗٚ/ٔٚ :المحرر الوجيز ،ٕٔ٘/ٗ:نظم الدر.ٗٔٔ/ٖٔ :
(ٗ) ينظر :في ظثل القرآن.ٖٖٕٓ / ٙ :
(٘) ينظر :إعراب القرآن ،لمدرويش.ٕٗٙ / ٗ :
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البشػػارة كالنػػذارة ،كهػػذا الكػػنـ ال ػكارد فػػي الػػرد عمػػيهـ جػػاما بػػيف إبطػػاؿ إنكػػارهـ لرسػػالته كبػػيف

ػأف ال يحػزف لتكػذيبهـ
تػأنيس الرسػكؿ بأنػه لػيس مضػنن ،كلكنػه مبشػر كنػذير ،كفيػه تعػريض ب ٍ
إياك"تُ  .كداللة القصر هنا تحديد مهمة اإلرساؿ بالتبشير كاإلنذار ،فمكالهما ما كاف اإلرساؿ.
كف ػ ػػي قكل ػ ػػه تع ػ ػػالى:ﭽﮥﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﭼ[ س ػ ػػبأ" ،]ِٖ :ح ػ ػػاؿ
اإلرسػػاؿ محصػػكر فػػي العمػػكـ؛ لمغػػرض الػػذم ذكػػر مػػف التػػدرج لحمػػؿ المشػػاؽ ،كفضػػيمتؾ أنػػت
ػإال قاص ػ ػان
باإلرس ػػاؿ ،كفيػػػه تس ػػمية دنيكيػػػة كأقركي ػػة لمنبػ ػػي ،أم :م ػػا أرسػ ػػمنا غي ػػرؾ ٌإال إرسػ ػ ٌ
مته"تِ  ،كال يؤيد الباحث التصري ،بتقصيص إرساؿ غيػرك؛ ف القطػاب فػي اآليػة لمنبػي،

كا ٍف كػػاف فيهػػا تضػػميف لقصكصػػية إرسػػاؿ غي ػرك كعمػػكـ إرسػػاله" .كقيػػؿ :مػػا أرسػػمناؾ ٌإال كاف ػان
كمانعان لمناس عف الكفر كالمعاصي ،كقيؿٌ :إال جامعان لمناس في البنغ"تّ .
كفي قكله تعالى:ﭽﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﭼ[ إبراهيـ" ،]ْ :إذا
كانػػت صػػيغة القصػػر مسػػتعممة ف ػي ظاهرهػػا كػػاف قص ػ انر إضػػافيان لقمػػب اعتقػػاد المقػػاطبيف؛ ف

المشػػركيف قػػالكا :ه ػنٌ أن ػػزؿ القػػرف بمغػػة العجػػـ كاذا كانػػت صػػيغة القصػػر جاريػػة عمػػى قػػنؼ
مقتضى الظاهر ،كلـ يكف ردان لمقالة بعض المشركيف ،يكػف تن ػزينن لممشػركيف من ػزلة مػف ليسػكا
بعػػرب ،لعػػدـ تػػأثرهـ بآيػػات القػػرف الكػريـ ،كالمعنػػى :مػػا أرسػػمناؾ ٌإال لتبػػيف لهػػـ"تْ  ،كفيػػه تككيػػد

بطريقػػة االسػػتثناءتٓ  .كيؤيػػد الباحػػث أنػػه قصػػر إضػػافي؛ نػػه لػػـ ين ػزلهـ منزلػػة غيػػر العػػرب،
كالسياؽ يؤيد ذلؾ.
كفػي القصػر هنػا داللػػة التأكيػد كاقامػة الحجػػة عمػى النػاس؛ نػه مػػا مػف رسػكؿ أرسػػمه ا
تعالى ٌإال بمساف قكمه؛ ليبف لهـ ،فيككف البياف عمػى أكمػؿ كجػه كأكضػ ،تعبيػر ،فػن عػذر لهػـ
إف حاسبهـ بسبب تقصيرهـ.
بعدـ اإليماف ،كال ظمـ عميهـ ٍ

كفػػي قكلػػه تعػػالى:ﭽﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭼ[
ػإف
التغابف ،]ُِ :القصر بإنما فيه داللة التحذير مف المقالفة ،فما عمػى الرسػكؿ ٌإال الػبنغ ،ف ٍ
قبمكا فرنفسهـ ،كا ٍف ردكا فعميها ،ككفى با شهيدانتٔ .
(ٔ) التحرير والتنوير.٘ٚ/ٜٔ :
(ٕ) نظم الدرر.ٕ٘ٔ /ٔ٘ :
(ٖ) روح المعاني.ٕٔٗ /ٕٕ :
(ٗ) التحرير والتنوير.ٔٛ٘/ٖٔ :
(٘) ينظر :إعراب القرآن ،لمدرويش.ٖٔٔ/ ٗ :
( )ٙينظر :تفسير الطبري.ٕٗ٘/ٚ :
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فالقصر هنا تطميف كتثبيت لمنبي؛ لكثرة معاناته نحكهـ ،كفيه تهديد لمكفار كالمشركيف

بقصر المهمة بالبنغ فقػط ،كا عػز كجػؿ سػيتكلى مػا عػداك ،كهػذا مػا تػكحي بػه داللػة القصػر
مف تهديد لهـ.
كمما سبؽ يتض ،أف القصر كالحصر بػ "ما ٌ ،إال  ،إنما" أفاد بعض الدالالت مثؿ:
 -تحديد مهمة الرسػؿ ،كتحديػد أف اإلرسػاؿ جػؿ الرحمػة لمعػالميف ،فمػا عمػى الرسػؿ ٌإال

الػػبنغ كا يتػػكلى مػػا عػػداك ،كفيػػه تسػػمية لمرسػػكؿ ،فمػػا أرسػػؿ ا الرسػػؿ ٌإال إلقامػػة الحجػػة،
كالرسؿ ليسكا مطالبيف بإيماف الناس كليسكا ككنء عميهـ كال حافظيف.

 -في القصر إشعار بعدـ قركج الرسؿ عف المهمة؛ ف في المقالفة قطر كبير ،كفيه

تهديد لممشركيف كانذار لهـ ،كفيه بياف طبيعة المترفيف كتأكيد تكذيبهـ لمرسؿ.
و -أحرف المعاني الدالة عم النداء:

النداء في المغة  :الدعاء ،كفي االصطنح :الدعاء بػ "يا" أك أقكاتهاتُ .
ك"ي ػػا" :ح ػػرؼ م ػػف ح ػػركؼ الن ػػداء ،ين ػػادل ب ػػه القري ػػب كالكس ػػط كالبعي ػػد كه ػػي أـ ح ػػركؼ

النداءتِ .

كقد ارتبط لفظ اإلرساؿ كمشتقاته ببعض حركؼ المعاني الدالة عمى النداء كما فػي قكلػه
تعػػالى:ﭽ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﭼ[ المائػػدة" ،]ٕٔ :نػػادل ا عػػز كجػػؿ محمػػدان []
نبي ػان بالكصػػؼ الش ػريؼ مػػف اإلرسػػاؿ كاإلنبػػاء ،فقػػاؿ:ﭽﭺﭻ ﭼكﭽﭑﭒﭼ ،فػػانظر
تفاكت ما بيف هذا النداء كذاؾ النداء ،كنداؤك بهذا تشريؼ كتعظيـ لقػدرك"تّ ؛ نػه نػداء بالصػفة

الشريفة التي هي أشرؼ ا كصاؼتْ .

كف ػػي قكل ػػه تع ػػالى:ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﭼ [المؤمن ػػكف" ،]ُٓ :قي ػػؿ:
هػػك قطػػاب لعيسػػى كهػػك قطػػاب الكاحػػد كمقاطبػػة الجمػػا؛ لمػػا قيػػؿ لمرسػػؿ ذلػػؾ"تٓ  .كقيػػؿ:

القطاب لمنبيكحدك؛ نه لـ يكف في عصرك رسكؿ سكاك ،كالجمػا هنػا؛ ف مػف كػ ٌذب رسػكالن

(ٔ) ينظر :المساعد عم تسييل الفواجد.ٗٛٓ/ٕ :
(ٕ) ينظر :رصف المباني.ٗ٘ٔ :
(ٖ) البحر المحيط.ٜٜٗ/ٖ :
(ٗ) ينظر :نفسو.ٖ٘ٛ/ٖ :
(٘) إعراب القرآن ،لألصفياني.ٖٖٔ :
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كاحػػدان فقػػد ك ػ ٌذب بجميػػا الرسػػؿتُ " ،كقيػػؿ :هػػذك مقاطبػػة لرسػػكؿ ا  ،كدؿ الجمػػا عمػػى أف
الرسؿ كمهـ كذا أمرك ،أك قيؿ :إف هذك المقاطبة قكطب بها كؿ نبي؛ ف هذك طريقتهـ التي

ينبغػػي لهػػـ الكػػكف عميهػػا ،فيكػػكف المعنػػى :كقمنػػا يػػا أيهػػا الرسػػؿ قطابػان لكػػؿ كاحػػد عمػػى انفػرادك؛
القتنؼ أزمنتهـ"تِ  ،كهك ما يؤيدك الباحث.

ىـ -حرف المعن (لوال) الدال عم التحضيض:
تك ػػكف "لػ ػكال" لمتحض ػػيض ،كتكػ ػكف ح ػػرؼ امتن ػػاع لكج ػػكبتّ " ،كه ػػي ح ػػرؼ ش ػػرط غي ػػر

جازـ"تْ .

كفي سياؽ كرد فيه لفظ اإلرساؿ كمشتقاته كقعت "لكال" حرؼ تحضػيض ،فػي مكضػعيف،
ا كؿ فػػ ػػي قكلػػ ػػه تعػ ػ ػػالى :ﭽﯰ ﯱﯲﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﭼ [
أف نبعػػث
أف ننػػزؿ عمػػيهـ القػػرف ،كقبػػؿ ٍ
طػػه ،]ُّْ :أم" :لػػك أنػا أهمكنػػا هػؤالء المشػػركيف قبػػؿ ٍ
داعيػ ػان ي ػػدعكهـ ،لق ػػالكا ي ػػكـ القيام ػػة :ربن ػػا هػ ػنٌ أرس ػػمت إلين ػػا رسػ ػكالن ي ػػدعكنا إل ػػى طاعت ػػؾ فنتب ػػا
ياتؾ"تٓ .

كالث ػ ػ ػػاني :ف ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػػالى :ﭽﮈ ﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓﮔ ﭼ[ القص ػ ػ ػػص" ،]ْٕ :ا كل ػ ػ ػػى :امتناعي ػ ػ ػػة كجكابه ػ ػ ػػا مح ػ ػ ػػذكؼ ،كالثانيػػ ػ ػػة:
ػإف قمػػت :كيػػؼ اسػػتقاـ هػػذا
تحضيضػػية ،يعنػػى :أف إرسػػاؿ الرسػػكؿ إنمػػا هػػك ليمزم ػكا الحجػػة ،فػ ٍ
المعنػػى كقػػد جعمػػت العقكبػػة هػػي السػػبب فػػي اإلرسػػاؿ ال القػػكؿ؛ لػػدقكؿ حػػرؼ االمتنػػاع عميهػػا
دكنه قمت :القكؿ هك المقصكد ،فإنه يككف سببان إلرساؿ الرسػؿ ،كلكػف العقكبػة لمػا كانػت هػي

السػػبب لمقػػكؿ ،ككػػاف كجػػكدك بكجكدهػػا ،جعمػػت العقكبػػة كأنهػػا سػػبب اإلرسػػاؿ بكاسػػطة القػػكؿ،
فأدقمػػت عميهػػا "ل ػكال" كفػػي هػػذا مػػف الشػػهادة القكيػػة عمػػى اسػػتحكاـ كفػػرهـ كرسػػكقه فػػيهـ مػػا ال
يقفى"تٔ  ،كالتحضيض مستعمؿ هنا في المكـ أك االحتجاج؛ نه قد فات كقت اإلرساؿتٕ .

(ٔ) ينظر :الجامع ألحكام القرآن.٘ٓ/ٔ٘ :
(ٕ) فتح القدير.ٙٙٔ/ٖ :
(ٖ) ينظر :رصف المباني.ٕٜٕ :
(ٗ) التراكيب المغوية.ٕٓٗ :
(٘) تفسير الطبري.ٕٙٗ/ٔٛ :
( )ٙالكشاف.٘ٔٓ/ٗ :
( )ٚينظر :التحرير والتنوير.ٖٗٚ/ٔٙ :
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كفيها إشارة إلى بياف حالهـ مف الضعؼ كالهػكاف ،كتعممهػـ بأبسػط ا عػذار ،ككػذلؾ بيػاف

محاججتهـ أماـ ا تعالى كمجادلتهـ ،كأريد بػ "لكال" هنا داللػة التحػذير كاالنتفػاع قبػؿ الكصػكؿ
إلى مرحمة االحتجاج بعدـ اإلرساؿ ،فالتحضيض ال قيمة له ،فقد تـ اإلرساؿ لئن يقكلكا ذلؾ.
ز -أحرف المعاني الدالة عم االستفيام:
كقا االستفهاـ في سياؽ بعض اآليات التي يذكر فيهػا بعػض لفػظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته فػي

القرف الكريـ ،كقكلػه تعػالى:ﭽﮒ ﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﭼ[ الفرقػاف:
ٕ] ،كقكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى:ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭﯮ ﭼ[
اإلسػراء َ]ْٗ :حيػػث كقػا االسػػتفهاـ فػػي:ﭽﯫ ﯬ ﯭﯮ ﭼ بأكسػا أدكات االسػػتفهاـ فػػي
الداللػػة عمػػى النف ػػي كهػػي "الهم ػزة"تُ  ،عم ػػى سػػبيؿ السػػقرية كاالس ػػتهزاء كاالحتقػػار مػػف الكف ػػار
أف ذلػؾ؛
لمنبي ،فقد كانكا يظنكف أف الرسكؿ ال يككف بش انر بؿ ممكان رسكالن ،فكػاف ال ٌ
ػرد عمػيهـ ٍ
ليحدث التجانس بيف البشر كالرسؿتِ .
كمجاز ،كمما كرد منه في سياؽ كرد فيػه لفػظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته
كاالستفهاـ يككف حقيقة
ان

ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرف الكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريـ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبيؿ االس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتفهاـ الحقيق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى:
ﭽﭒﭓﭔﭕﭖﭼ[:الذاريات ،]ُّ:فإبراهيـ ،يستفهـ حقيقػة بقكلػه :ﭽﭓﭔﭼ
كهك سؤاؿ فيه عنؼ؛ ف القطب لفظة إنما تستعمؿ في ا مكر الشدادتّ .
كالغػػرض مػػف السػؤاؿ تحقيػػؽ أمػػر لػػـ يعممػػه إبػراهيـ مػػف كنمهػػـ؛ نػػه لػػـ يكػػف يعمػػـ

تْ
أف ال يسػأؿ الضػيؼ عػف الغػرض
أف قىػراهـ ،جريػان عمػى سػنة الضػيافة ٍ
ذلؾ  ،كقد "سألهـ بعد ٍ
الػػذم أكردك ذلػػؾ المنػ ػػزؿ ٌإال بعػػد اسػػتعدادك لمرحي ػػؿ ،كػػي ال يتػػكهـ س ػػآمة مضػػيفه مػػف نػ ػػزكله،

إف كاف مستطيعان"تٓ .
كيعينه عمى أمرك ٍ

كممػػا جػػاء مػػف االسػػتفهاـ فػػي سػػياؽ كرد فيػػه بعػػض لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػرف
الكػريـ عمػى سػبيؿ االسػتفهاـ المجػازم ،قكلػه تعػػالى :ﭽﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
أف
ﮙﮚﮛﭼ[ الفرقاف ،]ٕ :االستفهاـ هنا مجػازم ،كغرضػه السػقرية كاإلنكػار كاالسػتغراب ٍ
(ٔ) ينظر :التراكيب المغوية.ٖٔٓ :
(ٕ) ينظر :ىمزة االستفيام في القرآن الكريم.ٗٔ / ٔ :
(ٖ) ينظر :المحرر الوجيز.ٖٓٔ/٘ :
(ٗ) ينظر :روح المعاني.ٜٚ/ٕٔ :
(٘) التحرير والتنوير.٘/ٕٚ :
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أف يكػػكف الرسػػكؿ ممكػان مػػف
يكػػكف الرسػػكؿ بشػ انر يأكػػؿ الطعػػاـ كيمشػػي فػػي ا سػكاؽ ،فقػػد طمبػكا ٍ
السماء؛ عنادان منهـ.
ح -حرف المعن (كم الدال عم التكثير:
"كػػـ"" :اسػػـ يقػػا عمػػى العػػدد ،كلهػػا مكضػػعاف :تكػػكف قبريػػة ،كتكػػكف اسػػتفهامان"تُ  ،كقػػد
كردت قبري ػ ػػة م ػ ػػا اإلرس ػ ػػاؿ مػ ػ ػرة كاح ػ ػػدة ،ف ػ ػػي قكل ػ ػػه تع ػ ػػالى :ﭽﮝﮞﮟﮠﮡﮢﭼ[
الزقرؼ ،]ٔ :ك"في هذك اآلية تسمية لمرسكؿ"تِ  ،ك"كـ" قبرية هنا كداللتها التكثيػرتّ ؛ كفيهػا
زجر لممشركيف كتسمية لمرسكؿكتحصيؿ صبرك؛ ف كثرة كقكع اإلرسػاؿ كالتكػذيب تيػؤذف بأنػه
سػػنة ال تتقمػػؼتْ  ،كفػػي اآليػػة إشػػارة إلػػى رحمػػة ا تعػػالى بعبػػادك بكث ػرة اإلرسػػاؿ إلػػيهـ كصػػبرك
عميهـ.

(ٔ) المقتضب.٘٘ / ٖ :
(ٕ) المحرر الوجيز.ٗٔ / ٘ :
(ٖ) ينظر :فتح القدير.ٚٔٙ / ٗ :
(ٗ) ينظر :التحرير والتنوير.ٔٙ٘ / ٕ٘ :
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نتاجج حروف المعاني:
 ارتبط لفظ اإلرساؿ كمشتقاته ببعض حركؼ المعاني؛ لدالالت عدة. الفعؿ "أرسؿ" ثنثي مزيد بالهمزة التي أفادت التعدية. الفعؿ "أرسؿ" يتعدل بنفسه كبػ "عمى ،كالى ،كفي ،كالباء ،كالنـ ". التعدية أكصمت معنى فعؿ اإلرساؿ إلى االسـ ،كمف داللتها تقكية المعنى كتأكيدك. ح ػػركؼ المعػ ػػاني ربطػػػت بػػػيف أركػػػاف اإلرس ػػاؿ ،كمػػػف داللتهػ ػػا :االس ػػتعنء كالتكجي ػػه كالغايػػػةكالظرفية كغيرها.
 كرد تركيػػب الفعػػؿ "أرسػػؿ" مػػا بعػػض أحػػرؼ المعػػاني فػػي أكثػػر مػػف نمػػط تركيبػػي كمػػف أغمػػبداللته ما يمي:

 التركيبت أرسؿ س إلى داللته انتهاء الغاية. التركيبت أرسؿ س عمى داللته تسميط أك عذاب. التركيبت أرسؿ س في داللته الظرفية كالمكث. التركيبت أرسؿ س الباء داللته المصاحبة كالمنبسة. التركيبت أرسؿ س النـ داللته التعميؿ كاالقتصاص. ارتبط لفظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته بػبعض حػركؼ المعػاني ا قػرل ،كأفػادت بعػض المعػاني مثػؿ:العط ػػؼ كالنف ػػي كالتككي ػػد كالقص ػػر كالحص ػػر كالتحض ػػيض كاالس ػػتفهاـ ،كتكزع ػػت أغم ػػب ه ػػذك
الدالالت بيف التعظيـ كالتكريـ كرفا المنزلة كتحديد المهمة.
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الفصل الثالث:
وجوه اإلرسال ووساجمو
وفيو مبحثان:
المبحث األول :وجوه اإلرسال
المبحث الثاني :وساجل اإلرسال
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المبحث األول:
وجوه اإلرسال

111

وجوه اإلرسال
مدخل :المشترك المفظي في اإلرسال
المشػػترؾ المفظػػي ظػػاهرة مػػف الظ ػكاهر المغكيػػة ،كبػػه تتسػػا المغػػة داللي ػان ،فقػػد تصػػم ،المفظػػة

لشيئيف ،فتستعمؿ في أحدهما نها له كما هي لآلقر ،فن نقص في ذلؾ كال تقصير ،كقكله:
كلى ٍـ يي ٍش ًف ٍؽ عمىى ىن ٍغ ً
ص ِّ
الد ىقاؿ

أرسمىها ً
اؾ كلى ٍـ ىي يذ ٍد ىها
الع ىر ى
ٍى ى

ً تٔ

كقكلؾ :أرسمت ا مر مف يديؾ ،إنما هك :لـ تمزمهتِ .
يسمى بالكجكك كالنظائر "كالكجكك :جما كجه كهػك السػبيؿ ،كا شػباك :جمػا شػبه كهػك
كهك ما ٌ
المثؿ ،كالنظائر :جما نظير ،كنظير الشيء :مثمػه ،كيتقػارب معنػى ا شػباك كالنظػائر فػي المفهػكـ

أف تككف الكممة كاحدة ذكرت في مكاضا مف القرف الكريـ عمى
المغكم ،كمعناها في االصطنحٍ :
لفػػظ كاحػػد كحركػػة كاحػػدة ،كأريػػد بكػػؿ مكػػاف معنػػى غيػػر اآلقػػر ،فمفػػظ كػػؿ كممػػة ذكػػرت فػػي مكضػػا
نظير لمفظ الكممػة المػذككرة فػي المكضػا اآلقػر ،كتفسػير كػؿ كممػة بمعنػى غيػر معنػى اآلقػر هػك

الكجكك ،فالنظائر اسـ ا لفاظ ،كالكجكك اسـ المعاني"تّ .
كاإلرساؿ مف مثمث الكنـ ،كقيؿ في ذلؾ:
لمب ًع ً
يؿ :ىر ٍس يؿ
ير الس ٍه ًؿ ًق ى
كى
ؽ ام ًر و
لء كلىىب هف كالر ٍس يؿ
ًرٍف ي ٍ

ما ىش ٍع ور يم ٍستىٍرًس وؿ كالر ٍس يؿ
ت3
ىجما رس و
ع ىذا ٍانتً ىد ً
اب
كؿ فى ٍار ى
ٍيىي

كاستعماؿ المفظ المشترؾ في عدة معاف يسمى بالكجكك ،كمفظ العيف ،كقيؿ النظائر في

المفظ ،كالكجكك في المعانيتٓ .

كالمشترؾ المفظي هك المفظ الكاحد الداؿ عمى معنييف مقتمفيف فأكثرتٔ .

(ٔ) البيــت لـــ :لبيــد بــن ربيعــة العــامري  -غيــر أنــو قــال :فنوردىــا ، -ينظــر :دي ـوان لبيــد ،ٚٓ/ ٔ :واإلرســال :التخميــةِ  ،والعـراك :مصــدر عــارك يعــارك معاركــة وىــو
االزدحام ،الاود :الطرد ،النغص :عدم إ تمام الشرب ،الدخال :يداخل بعير قد شرب في اإلبل التي لم تشرب ،والمعن  :أورد العير أتنو دفعـة واحـدة مزدحمـة ولـم يشـفق
عم بعضيا أن ينتقص عند الشربن ألنو يخاف الصياد ،ينظر :خزانة األدب ٜٕٔ / ٖ :شاىد رقم.ٜٔٓ:
(ٕ) ما اتفق لفظو واختمف معناه.ٚٓ :
(ٖ) نزىة األعين النواظر.ٗٙ :
(ٗ) ينظر :اإلعثم بمثمث الكثم.ٚٙ :
(٘) ينظر :البرىان في عموم القرآن.ٕٔٓ/ ٔ :
( )ٙينظر :المزىر في عموم المغة. ٖٜٙ/ ٔ :
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كاإلرسػػاؿ لفػػظ كاحػػد كمػػدلكالت عػػدة ،كهػػك مػػا يطمػػؽ عميػػه المشػػترؾ المفظػػي ،بعكػػس المػػدلكؿ

الكاحد كا لفاظ متعددة ،كهك ما يطمؽ عميه الترادؼتُ .

كالداللة هي عمكد المشترؾ المفظػيتِ  ،كلػـ يتفػؽ عممػاء المغػة عمػى رأم مكحػد حػكؿ ظػاهرة

المشػػترؾ المفظػػيتّ  ،كقػػد ظهػػرت العديػػد مػػف المؤلفػػات فػػي المشػػترؾ المفظػػي قػػديمان كحػػديثانتْ ؛ ف
هذك الظاهرة مف القضايا التي اهتـ بهػا عممػاء المغػة؛ نهػا مػف غريػب القػرف الكػريـتٓ  ،كهػي مػف

من ػػابا إثػ ػراء المغ ػػة دالليػ ػانتٔ  ،كتع ػػدد المع ػػاني ف ػػي المف ػػظ الكاح ػػد ظ ػػاهرة لغكي ػػة ف ػػي جمي ػػا المغ ػػات

الشائعةتٕ .

كقد استعمؿ الرسكؿ المشترؾ المفظي يكـ بدر؛ احت ار انز كتكرية حينما سأله ا ع اربػي كأنػت

مف أيف فقاؿ :مف ماءتٖ  ،فبه يستطيا الفرد التقمص مف المآزؽ كالزالتتٗ .

كالهدؼ مف الحديث عف المشترؾ المفظي هنا إثبات أف مف ألفاظ اإلرساؿ في القرف الكريـ

مػػا كرد فػػي صػػكرة كاحػػدة فػػي أكثػػر مػػف مكضػػا ،كأريػػد بكػػؿ مكػػاف معنػػى غيػػر اآلقػػر ،كمعنػػى كػػؿ

كممػػة يقتمػػؼ عػػف ا قػػرل ،كالسػػياؽ هػػك الػػذم يحػػدد هػػذك المعػػاني ،كسػػيذكرها الباحػػث تحػػت اسػػـ
كجكك اإلرساؿ.

(ٔ) ينظر :دور الكممة في المغة.ٜٚ :
(ٕ) ينظر :المشترك المفظي في ضوء غريب القرآن.ٜ :
(ٖ) ينظر :نفسو.ٕٔ :
(ٗ) ينظر :نفسو .ٜٗ :ومن مؤلفات المشترك المفظي :ما اتفق لفظو واختمف معناه ،لألصـمعي تٕٔٙه ،والبـن الشـجري تٕٗ٘ه نفـس المؤلَّـف ،المتفـق وضـعاً
والمختمف صنعاً ،لمفيروز أبادي ت()ٛٔٚه ،المفظ المشترك في المغة العربية ،البن عاشور ،ت( ٖٖٜٔه).
(٘) ينظر :قضايا قرآنية.ٛٚ :
( )ٙينظر :دروس في فقو المغة العربية ،ٜٛ :فصول في فقو العربية.ٖٕٗ :
( )ٚينظر :فقو المغة ،لمحمد المبارك.ٕٔٚ :
( )ٛينظر :سيرة ابن ىشام ،ٙٔٙ/ٔ :عيون األثر ،ٕٜٓ/ٔ :الرحيق المختوم.ٜٔٓ :
( )ٜينظر :المشترك المغوي نظرية وتطبيقا.ٖٖ :
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فن يمكف نكراف تأثير داللػة سػياؽ الػنص ،فالسػياؽ يجعػؿ المعنػى يقتمػؼ بػاقتنؼ السػياؽ

الذم يرد فيهتُ ؛ ف السياؽ "ييعد مف مستكيات التحميؿ المغكم ،كفيه تتحدد داللػة الكممػة كفػؽ مػا
تحممه مف دالالت؛ كلذلؾ ال يمكف معرفة معنى الكممة ككظيفتها ٌإال في كجكدهػا فػي سػياؽ لغػكم

معيف"تِ  ،فقد اهتـ العمماء بتتبا المفردة القرنية الكاحدة المستقدمة فػي أكثػر مػف معنػى ،فظهػرت
العديد مف المؤلفاتت 3المستقمة تحت اسـ الكجكك كالنظائرتْ .

كج ىيػه،
نزؿ ،اإلطنؽ ،التسػمط ،اإلق ا
كمف كجكك الرسالة كاإلرساؿ :البعث ،اإل ا
ػرج ،الفػت ،،الت ٌ

تٓ
بحسػب السػياؽ الػذم تػرد
الحفظة  .كاإلرساؿ في القرف الكريـ يحتمؿ عػددان مػف الكجػكك المقتمفػة ى
فيه ،كمف هذك الكجكك ما يمي:

ٔ -البعـث:
لمبعػػث فػػي كػػنـ العػػرب كجهػػاف ،أحػػدهما :اإلرسػػاؿ ،كقكلػػه تعػػالى :ﭽﯓﯔﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ[ يكنس ،]ٕٓ :كالثاني :اإلحياء مف ا لممكتى،ﭧﭨ ﭽﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﯞﯟﯠ ﭼ [ البقرة ]ٓٔ :تٔ .
ك"الباء كالعيف كالثػاء أصػؿ كاحػد ،كهػك اإلثػارة ،كيقػاؿ :بعثػت الناقػة إذا أثرتهػا"تٕ  ،كاإلرسػاؿ

في المطمؽ بعثه ،كأرسمت فننان إلى فنف :بعثتهتٖ .

كقد كرد اإلرساؿ في القرف الكريـ بمعنػى البعػث فػي بعػض المكاضػا ،مثػؿ ،قكلػه تعػالى:ﭽ
ﯰ ﯱ ﯲﯳﯴ ﯵﭼ[ هػ ػ ػ ػػكد ،]ٗٔ :كقكلػ ػ ػ ػػه تعػ ػ ػ ػػالى:ﭽﭑﭒ ﭓﭔ ﭕ
ﭖﭼ[ النم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ،]ْٓ :كقكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى:ﭽﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ
ﭧﭼ[التكبػ ػػة .]ّّ:كقكلػ ػػه تعػ ػػالى:ﭽﭛﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭼ[
يكسؼ.]ْٓ :
(ٔ) ينظر :النحو والداللة.ٖٔٔ :
(ٕ) الداللة اإليحاجية في الصيغة اإلفرادية.ٕٕ :
(ٖ) من ىاه المؤلفات :األشباه والنظاجر ،لمقاتل البمخي ت(ٓ٘ٔه) ،تحصيل نظاجر القرآن ،لمحكيم الترماي ت(ٕٖٓه) ،وجـوه القـرآن ،إلسـماعيل النيسـابوري ت(
ٖٓٗه) ،الوجوه والنظاجر ،لمدامغاني ت(ٗٚٛه) ،معترك األقران ،لمسيوطي ت( ٜٔٔه).
(ٗ) ينظر :قاموس القرآن.ٔٗٛ :
(٘) ينظر :الوجوه والنظاجر أللفاظ الكتاب العزيز.ٖ٘ٛ :
( )ٙينظر :تيايب المغة( ،ٖٖ٘ /ٕ :بعث).
( )ٚمقاييس المغة( ،ٕٙٙ /ٔ :بعث).
( )ٛينظر :القاموس المحيط( ٔٙٔ/ ٔ :بعث) ،نزىة األعين النواظر.ٔ٘ٔ :
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ﭽﯰﯱﯲﭼ" :قاؿ ابف عباستٔ  :أرسمنا :بعثنا ،كقيؿ :حممناك رسالة يؤديها ،فعمى
هذا تككف الرسالة متضمنة لمبعث"تِ .
كفي قكله تعالى:ﭽﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭼ[ يكسؼ،]ْٓ :
اإلرساؿ هنا بمعنى البعثتّ .
كاإلرسػػاؿ فػػي القػػرف الكػريـ  -بمعنػػى البعػػث  -يمثػػؿ العػػدد ا كبػػر مػػف بػػيف الكجػػكك المغكيػػة
ل رس ػػاؿ؛ ن ػػه المعن ػػى المح ػػكرم ل رس ػػاؿ ،كف ػػي ذل ػػؾ أهمي ػػة اإلرس ػػاؿ مػ ػف حي ػػث االهتم ػػاـ بم ػػا
يتضمنه ما بعد اإلرساؿ مف أحكاـ ك داب كتعاليـ كأكامر كنك واك كغيرها.
كفػػي قكلػػه تعػػالى:ﭽ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﭼ[ا ع ػراؼ ،]ُُُ :كفػػي قكلػػه
تع ػػالى:ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺﭼ[ الش ػػعراء ،]ّٔ :بالتأم ػػؿ ف ػػي اآليت ػػيف الكػ ػريمتيف
ينحظ أف ا عز كجؿ قد ذكر:تاإلرساؿ ،كالبعث .
فممػػاذا عبػػر القػػرف الك ػريـ فػػي مكضػػا باإلرسػػاؿ ،كفػػي أقػػر بالبعػػث كهػػؿ هنػػاؾ فػػرؽ بػػيف
اإلرساؿ كالبعث
كلمحاكلة اإلجابة عف هذا التساؤؿ يمكف القكؿ:
إف تغاير " ً
أرسؿ" ك"ابعث" في اآليتيف الكريمتيف مف المتشابه المفظي في القػرف الكػريـ ،كقػد
ذكرت بعض كتب المتشابه المفظػي الفػرؽ بػيف المفظػيف":ابعػث" ،ك" ً
أرسػؿ" ،فقيػؿ :المفظػاف نظيػراف

يس ػػتعمؿ أح ػػدهما مك ػػاف اآلق ػػرٌ ،إال أف اإلرس ػػاؿ يق ػػتص بم ػػا ال يق ػػتص ب ػػه البع ػػث؛ ف البع ػػث

يتضمف ترتيبان ،كاإلرسػاؿ أصػمه تنفيػذ مػف فػكؽ إلػى أسػفؿ ،كاإلرسػاؿ فػي سػكرة "ا عػراؼ" حكايػة

قػكؿ العامػة لممػر المػؤديف كػنـ فرعػكف إلػيهـ ،كالبعػث فػي سػكرة "الشػعراء" حكايػة مػا تػكالك فرعػكف
بنفسه مف مقاطبة قكمهتْ .

كقيؿ" :إف االقتنؼ في المفظيف لمجرد التفنف في الكػنـً " ،
أرسػؿ" أكثػر تفقيمػان مػف "ابعػث"

كأعمى رتبػة؛ إلشػعارك بالفكقيػة ففػي "ا عػراؼ" قػكؿ المػر لفرعػكف ،فناسػب قطػابهـ بمػا هػك أعظػـ

(ٔ) عبد اهلل بـن عبـاس بـن عبـد المطمـب ت(ٙٚه) ،حبـر األمـة ،وفقيـو العصـر ،وامـام التفسـير .ينظـر :أسـد الغابـة ،ٔٛٛ/ٖ:سـير أعـثم النـبثء ،ٖٖٔ/ٖ:الـوافي
بالوفيات.ٕٔٔ/ٔٚ:
(ٕ) ينظر :التفسير الكبير.ٕٜ٘/ٔٗ :
(ٖ) البحر المحيط.ٖٔٗ/٘ :
(ٗ) ينظر :درة التنـزيل.ٙ٘٘/ ٕ :
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رتبػة تفقيمػان لػه ،كفػي "الشػػعراء" صػدر الكػنـ بأنػه هػك القائػػؿ لهػـ ،فناسػب تنازلػه معهػـ كمشػػاكرته

لهـ ،كقكلهـ" :ابعث""تُ .

كقيؿ" :إف الجكاب مبني عمى الترتيب الذم استقر عميػه المصػحؼ ،كأف " ً
أرسػؿ" أقػص فػي
بػػاب اإلرسػػاؿ مػػف البعػػث؛ إذ ال يقػػاؿً :
"أرسػػؿ" ٌإال فيمػػا كػػاف تكجيه ػان حقيقػػة أك مجػػا انز ،أمػػا "ابعػػث"

فأكسا ،فإنه يقا بمعنى اإلرساؿ كبمعنى اإلحياء ،كمنه البعث ا قركم ،ففيه اشتراؾ"تِ .

كيبدك -كا أعمـ -أف ﭽﯷﯸﯹﭼ :كاف بداية ا مر في قصة مكسػى كفرعػكف ،قػالكا:
"ابعث"؛ ل ثارة كالتحذير كاالستعداد ،بكؿ الكسائؿ الممكنػة ،كيؤيػد ذلػؾ أنػه ذكػر بعػد البعػث جمػا
السػػحرة ،كجمػػا النػػاس لمعرفػػة مػػف الغالػػب ،كطمػػب السػػحرة ا جػػر ثػػـ المقػػاء ،كفيػػه تفاصػػيؿ أكثػػر،
فالبعػػث قبػػؿ اإلرسػػاؿ كيتضػػمف اإلرسػػاؿ كغي ػرك ،لكػػف حينمػػا اشػػتد ا مػػر كتكسػػا ،كلػػـ يعػػد هنػػاؾ

مجػػاؿ ٌإال اإلرسػػاؿ قػػالكا :ﭽﮕﮖﮗﭼ؛ ليناسػػب القفػػة كالسػػرعة فػػي ا م ػر كاإلعػػنف فػػي

البكادم ،فاإلرساؿ أقص مف البعث ،فقد استفحؿ ا مر كصار القطر أكبر ،كيؤيد ذلؾ أنػه ذكػر
بعد اإلرساؿ جما السحرة كمػا طمبػكك مػف ا جػرة ثػـ المقػاء ،كلػـ يػذكر جمػا النػاس ،فاإلرسػاؿ جػاء

أف قػػرر فرعػػكف التحػػدم لمكسػػى ،كطمػػب اإلس ػراع باالجتمػػاع مػػا المػػر لممكاجهػػة؛ " ف
بعػػد ٍ
نظاـ مصر يقتضي اإلعنف في البكادم"تّ .
فاإلرساؿ مناسب لمحركة كالقفة كاإلسراع فػي القػركج؛ لمِّحػاؽ بمكسػى كمػف معػه ،فاإلرسػاؿ
كػاف قػػر الحمػػكؿ ،فمػػـ يعػد هنػػاؾ مجػػاؿ لمبعػػث كاإلثػػارة كالمقاكمػة بػػالطرؽ ا قػػرل .كالتقػػارب بػػيف

البعث كاإلرساؿ في أف كميهما يدؿ عمى إثارة الشيء.

تْ
إف كاف المقصػكد بػه
كهناؾ مف يرل أف البعث كاإلرساؿ مترادفاف  ،كال يؤيد الباحث ذلؾٍ ،
الترادؼ فػي القػرف الكػريـ؛ نهمػا ليسػا شػيئان كاحػدان ،كالسػكيف كالمديػة ،ففػي البعػث معػاف غيػر مػا

في اإلرسػاؿ ،ك ف القػرف الكػريـ ذكػر اإلرسػاؿ حػيف ناسػب ذكػرك ،كذكػر البعػث حػيف ناسػب ذكػرك،
كالسياؽ هك الذم يحدد ذلؾ ،كلـ تأت المفظة في مكانها ٌإال كهي مناسبة لمكضا ،بحيث ال يمكف

أف تؤدم غيرها تمؾ القيمة التي كضعت لها ،كال يمكف تبادؿ المفظيف في المكاقا؛ ف في القػرف
ٍ
ار كحكمان ال تنقضي كال تنتهي.
الكريـ أسر ان

(ٔ) البرىان في توجيو المتشابو في القرآن ، ٛٔ :وينظر :كشف المعاني.ٔٛٙ :
(ٕ) مثك التنويل. ٘ٙ٘ / ٔ :
(ٖ) التحرير والتنوير.ٕٔ٘/ٜٔ :
(ٗ) ينظر :الترادف في القرآن ،ٕٗٗ :دراسات في فقو المغة ،ٖٓٓ :الفروق وأثرىا في التفسير. ٜٔٙ :
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فالبعث يككف في البداية عند التكميؼ أكؿ ا مر؛ ل ثارة كالشد كاالنتباك ،كاإلثػارة فػي البدايػة
عام ػان قبػػؿ اإلرسػػاؿ،ﭧ
تكػػكف أصػػعب كأهػػـ كأشػػد؛ نهػػا المحظػػات ا كلػػى ،كالبعػػث يكػػكف بعث ػان ٌ

ﭨﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆ ﭼ [ البق ػ ػرة ،]ُِّ :كمنػ ػػه كرد دعػ ػػاء
إبراهيـفي قكله تعالى:ﭽﭴﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [ البقرة.]ُِٗ:
فاإلرساؿ مف البعث ،كمنه قكؿ كرقة بف نكفؿتٔ لقديجةتِ -رضي ا عنها -في بداية أمر

فإف يبعث كأنا حي فسأعزرك كأنصرك كأؤمف به"تّ ،
النبكة كالكحي" :إنه النامكس الذم جاء مكسىٍ ،
كلـ يقؿ :ييرسؿ إليه.

أمػػا اإلرسػػاؿ فيكػػكف بعػػد البعػػث ،كهػػك أقػػؼ مػػف البعػػث؛ لمػػا سػػبؽ مػػف اإلثػػارة ا كلػػى ،فقػػد

أصػػبحت القمفيػػة الذهنيػػة مهيػػأة ،فمحػػكر البعػػث" :إثػػارة الحػػي مػػف مكانػػه ،كمنػػه إنهػػاض رسػػكؿ أك

نبي أك ىممى ٍؾ"تْ .

كالبعػػث يكػػكف أشػػد كأكبػػر؛ نػػه بدايػػة التكميػػؼ ،كيتضػػمف جميػػا التكػػاليؼ النحقػػة ،كالبعػػث
أقص منه ،كتفاصيؿ اإلرساؿ أكثر مف البعث ،ﭧ ﭨ ﭽﮎﮏ ﮐ
عامان ،كاإلرساؿ
ٌ
يككف ٌ

ﮑﮒﭼ [المؤمنكف،]ِّ :ﭽﯰﯱﯲﯳﯴﯵﭼ[هكد ،]ٗٔ :ﭽ ﭑﭒ ﭓ
ﭔ ﭕﭖﭼ[ النمػػؿ ،]٥٦ :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭹ ﭼ[ الحديػػد ،]ِٔ :كقػػد ذكػػر ا عػػز
كجؿ بعث مكسىأقؿ مػف إرسػاله ،فقػد ذكػر إرسػالهقمػس مػرات ،فػي يس ىػكر :هػكد ،إبػراهيـ،
غػافر ،المؤمنػكف ،الزقػرؼ .كالمنحػػظ أيضػان أف سػكرة يػػكنس التػي ذكػر فيهػػا بعثػه قبػؿ قمػػس

السػػكر فػػي النػػزكؿتٓ  ،فالبعػػث قبػػؿ اإلرسػػاؿ ،كأيض ػان ذكػػر ا عػػز كجػػؿ إرسػػاؿ محمػػدأكثػػر مػػف
بعث ػػه بعشػ ػرات المػ ػرات ،ﭧ ﭨ ﭽﯛﯜﯝﯞﯟﭼ[ الف ػػت ،]ٖ :،كأكث ػػر الرس ػػؿ

ذكرهـ ا تعالى باإلرساؿ كليس بالبعث ،فالبعث أقؿ مف اإلرساؿ ،كقد ارتبط البعث كثيػ انر بإحيػاء

المكتى.

(ٔ) ورقـــة بــــن نوفـــل القرشــــي ،اعتــــزل عبـــادة األوثــــان ،وطمــــب الـــدين وقــــرأ الكتــــب ،وامتنـــع عــــن أكــــل ابـــاجح األوثــــان .ينظــــر :أســـد الغابــــة ،ٙٚٔ/ٗ :الــــوافي
األعثم.ٔٔٗ/ٛ :
(ٕ) أم المؤمنين خديجة بنت خويمد بن أسد ،أول

،أول من أسمم ،توفيت قبل اليجرة بثثث سنين .ينظر :أسد الغابة ،ٚٛ/ٙ:سير أعثم النبثء:

زوجات الرسول

ٕ ،ٜٔٓ/الوافي بالوفيات.ٔٛٔ/ٖٔ :
(ٖ) مسند اإلمام أحمد بن حنبلٗٗ / ٘ :برقم ٘ٗ ،ٕٛمن حديث ابن عباس.
(ٗ) المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.ٕٔٗ :
(٘) ينظر :اإلتقان في عموم القرآن ،ٔٙٛ/ ٔ :مع القرآن الكريم.ٕٜٓ :
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كمػف قػػنؿ التأمػػؿ فػػي سػياؽ اآليػػات التػػي كرد فيهػػا اإلرسػاؿ بمعنػػى البعػػث ،يتضػػ ،أف أهػػـ

مقترنات اإلرساؿ ما يمي:

 البعث لمرسؿ عامة ،ﭧﭨ ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣﭤﭼ[المؤمنون 3]٥٥ البعث لرسكؿ قاصة ،ﭧﭨ ﭽ ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕﭖ ﭼ[ النمل .]٥٦ البعػ ػ ػ ػػث المقتػ ػ ػ ػػرف باآليػ ػ ػ ػػات كالب ػ ػ ػ ػراهيف كالحجػ ػ ػ ػػب ،ﭧﭨ ﭽﯰ ﯱ ﯲﯳﯴﯵﭼ[هود  ، ]٦٧وﭧﭨ ﭽ ﭑﭒﭓﭔ ﭜ ﭼ[ الحديد .]١٦
 البعث المقصكر المحصكر ،ﭧ ﭨ ﭽﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ[ الكهف .]٦٧ البعػػ ػػث المتضػ ػ ػػمف نفػػ ػػي بعػػ ػػض الصػػ ػػفات ،ﭧﭨ ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝﭼ[ النساء  ،]٦٨وﭧﭨ ﭽ ﮟﮠ ﮡﮢ ﭼ[ اإلسراء .]٦٥
  -البعػ ػػث لمرسػ ػػؿ بمهػ ػػاـ محػ ػػددة ،ﭧﭨ ﭽﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘﰙ ﭼ [ النسذذذذاء ]٩٦،وﭧﭨ ﭽﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭼ [ األحزا

.]٥٦

 البعػػث لمبشػػر بمهػػاـ محػػددة ،ﭧﭨ ﭽ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﭼ[ األعذذذراف ،]٥٥٥ﭧﭨ ﭽﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﭼ [يوسف ُٗ].
 البع ػػث المش ػػار إلي ػػه ،ﭧﭨ ﭽﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﭼ [ هذذذود  ،]٦٩ﭧﭨﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿﮀ ﮁ ﭼ [ األحقاف .]١3
ٕ-اإلنـــــزال:
نزؿ" :النكف كالزام كالنـ كممة صحيحة تدؿ عمى هبكط الشيء ككقكعه"تُ .
كرد اإلرس ػػاؿ ف ػػي الق ػػرف الكػ ػريـ بمعن ػػى اإلنػ ػزاؿ ف ػػي بع ػػض المكاض ػػا ،مث ػػؿ ،قكل ػػه تع ػػالى:
ﭽﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲﮳ ﭼ[ ا نعاـ ،]ٔ:كقكله تعالى
:ﭽﯱﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﭼ[هكد.]ِٓ:

(ٔ) مقاييس المغة( ٗٔٚ / ٘ :نزل).
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ﭽﮩﮪﭼ :أنزلنػػا؛ ِّف اإلرسػػاؿ :إنمػػا هػػك عػػف اإلن ػزاؿتُ  ،كقيػػؿ :اإلرسػػاؿ كاإلن ػزاؿ
معنػػى كاحػػدتِ  ،فيقػػاؿ :أرسػػؿ ا المطػػر ،كأنػػزؿ المطػػرتّ  ،كارسػػاله مػػف فػػكؽ هػػك عػػيف اإلنػزاؿتْ ،
كيؤيػػد معنػػى اإلنػزاؿ ارتباطػػه بالسػػماء كأنػػه يكصػػؼ بالمػػدرار ،كلػػـ يكصػػؼ إنػزاؿ المػػاء بالمػػدرار ٌإال
في اإلرساؿ؛ لمترغيب في التكبة كاالستغفار.
كفي قكله تعالى:ﭽﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱﭲﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭼ[ البقرة .]ٓٗ :كقكله تعالى:ﭽﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﭼ[ ا عػ ػراؼ ،]ُِٔ :ينح ػػظ ف ػػي
اآليتػػيف الك ػريمتيف أف ا عػػز كجػػؿ ذكػػر اإلرسػػاؿ كاإلنػزاؿ لمرجػػز ،فهػػؿ يحػػؿ أحػػد المفظ ػيف مكػػاف
اآلقر كما الفرؽ بينهما
قي ػػؿ :إف اإلنػ ػزاؿ ال ييش ػػعر ب ػػالكثرة كاإلرس ػػاؿ ييش ػػعر به ػػا ،فكأن ػػه س ػػبحانه كتع ػػالى ب ػػدأ ب ػػإنزاؿ
العذاب القميؿ ثـ جعمػه كثيػ انر ،كاإلنػزاؿ مفي هػد حدكثػه فػي أكؿ ا مػر ،كاإلرسػاؿ :يفيػد تسػمطه عمػيهـ
كاستئصالهـ بالكميةتٓ .

كتغاير "أرسمنا" ك"أنزلنا" في اآليتيف الكريمتيف مػف المتشػابه المفظػي فػي القػرف الكػريـ ،قيػؿ:
"إف سػػكرة "ا ع ػراؼ" كثػػر فيهػػا ذكػػر الرسػػكؿ كالرسػػالة ،فجػػاء ذلػػؾ كفق ػان لمػػا قبمػػه كلػػيس كػػذلؾ فػػي
سكرة "البقرة""تٔ .

كال يؤيػد الباحػث هػذا التفريػؽ أك التقػريب؛ لعػدـ كجػكد دليػؿ يقطػػا ببػدء النػزكؿ ثػـ اإلرسػػاؿ،

كيػػرل كجػػكد تقػػارب بػػيف المفظػػيف؛ ف اإلنػزاؿ مػػف أكجػػه اإلرسػػاؿ ،كاإلرسػػاؿ مػػف أكجػػه اإلنػزاؿت، ٚ
كالعنقػػة بػػيف اإلرسػػاؿ كاإلنػزاؿ فػػي أف كميهمػػا يحمػػؿ شػػيئان معينػان ،فاإلرسػػاؿ كاإلنػزاؿ متقاربػػاف فػػي

تٖ
المعنػى ،كالفػػرؽ بينهمػا لفظػػي ؛ " ف اشػػتقاقه مػف رسػػؿ المػػبف ،كهػك مػػا ينػػزؿ مػف الضػػرع متتابعػان

(ٔ) ينظر :مجاز القرآن ،ٔٛٙ/ٔ:تفسير الطبري ،ٗٓٓ/ٜٔ :دراسات ألسموب القرآن الكريم.ٕٔٚ/ٔٔ:
(ٕ) ينظر :المحرر الوجيز ،ٜٗٓ/ٖ :الدر المصون ،ٕٗ٘/ٚ :المباب في عموم الكتاب ، ٗٓ٘/ٕٔ :تفسير أبي السعود.ٕٗٓ/ٕ :
(ٖ) ينظر :الجامع ألحكام القرآن ،ٗٔٔ/ٔٚ :روح المعاني ، ٜٛ/ٜ:تفسير المنار.ٖٚٗ/ٜ :
(ٗ) ينظر :التحرير والتنوير.ٜٙ/ٕٔ :
(٘) ينظر :التفسير الكبير ،ٖٛ /ٔ٘ /البحر المحيط ،ٖٛٛ/ٔ :روح المعاني. ٜٛ/ٜ :
( )ٙالبرىان في توجيو متشابو القرآن.ٖٓ:
( )ٚينظر :الوجوه والنظاجر أللفاظ الكتاب العزيز ،ٔٚٙ +ٖٕ :قاموس القرآن.ٗ٘ٗ:
( )ٛينظر :ما اتفق لفظو واختمف معناه ، ٙٔ :الجامع ألحكام القرآن ، ٖ٘ٙ/ٚ :تفسير المنار.ٖٚٗ/ٜ :
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عمػػيهـ مػػد ار انر ،أم :غزي ػ انر كثيػػر الصػػب"تُ  ،كبالنسػػبة لممكقػػا فػػي القػػرف الك ػريـ فكػػؿ لفػػظ اقػػتص

بمكقعػػه بمػػا ال يػػؤدم اآلقػػر كظيفتػػه ،كاإلرسػػاؿ أقػػص مػػف اإلنػزاؿ؛ ف اإلنػزاؿ قػػد يكػػكف لمرحمػػة

كلغيرها.
كفػي التعبيػػر عػف إنػزاؿ المطػر باإلرسػػاؿ؛ لمتقريػب بينػػه كبػيف نػػزكؿ المػبف مػػف الضػرع ،كفيػػه
نكتػة أقػرل فقػد يتبػادر إلػى الػذهف عنػد سػماع اإلرسػاؿ انتظػار اإلرسػاؿ كمعرفػة مػا بعػد اإلرسػاؿ،

المرسؿ إليهـ بالتكبة كاالستغفار؛ ليتـ اإلرساؿ ،فكأنها
كفي اإلرساؿ شيء مف الطمب هك استعداد
ى
عمميػػة اتفػػاؽ بػػيف طػرفيف ،كاإلرسػػاؿ يمثػػؿ هػػذك الداللػػة ،كال شػػؾ فػػي كضػػكح الفػػرؽ بػػيف" :يرسػػؿ"،
ك"ينػػزؿ" ،فػػي الداللػػة مػػف حيػػث تبػػادؿ العنقػػة ،فاإلرسػػاؿ الػػذم يقصػػت بػػه السػػماء يكػػكف بمعنػػى
اإلنزاؿ.
كينحػػظ أف ا عػػز كجػػؿ ذكػػر إن ػزاؿ المػػاء مػػف السػػماء فػػي يػػات كثي ػرة مػػف القػػرف الك ػريـ

قص إنزاؿ الماء هنا باإلرساؿ .
باإلنزاؿ ،فمماذا ٌ

كبالتأمؿ في اآليات القاصة بإرساؿ السماء يتض ،أنها ربطت اإلرساؿ بالتكبة كاالستغفار،
كفي ػه نػػكع مػػف الشػػرط ،فمتػػى حػػدثت التكبػػة كاالسػػتغفار كػػاف اإلرسػػاؿ ،كفػػي لفػػظ اإلرسػػاؿ ترغيػػب
كتشكيؽ لما بعدك ،كهذا الشرط ليس مكجكدان في يات إنزاؿ الماء.
ٖ -اإلطثق والتخمية:
الطميؽ" :ا سير الػذم أطمػؽ عنػه أسػارك كقمٌػي سػبيمه ...،كأطمقػت ا سػير ،أم :قمٌيتػه...،

كالطػػالؽ :الت ػػي ال قيػػد عميه ػػا"تِ  ،كارسػػاؿ الكم ػػب لمصػػيد :إطنق ػػهتّ ككػػذلؾ إرس ػػاؿ المحب ػػكستْ ،

"كيقاؿ :أرسمت البعير :قمٌيته"تٓ .

كرد اإلرسػ ػػاؿ فػ ػػي القػ ػػرف الك ػ ػريـ بمعنػ ػػى اإلطػ ػػنؽ كالتقميػ ػػة فػ ػػي بعػ ػػض المكاضػ ػػا ،مثػ ػػؿ،
قكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى:ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭼ [ا ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ ،]َُٓ:كقكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى:ﭽ ﯽﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ

(ٔ) روح المعاني.ٜ٘/ٚ :
(ٕ)

لسان العرب( ،ٕٕٙ / ٔٓ :طمق).

(ٖ) ينظر :تفسير الطبري.ٚٓٚ/ٔ :

(ٗ) ينظر :نزىة األعين النواظر.ٔ٘ٔ :
(٘) الجامع ألحكام القرآن.٘ٔٔ/ٖٔ :
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ﰄﰅ ﰆ ﰇﰈﭼ[ يكس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ ،]ّٔ :كقكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى:ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯﯰﯱﭼ[طه.]ْٕ:
ﭽﭠﭡﭢﭣﭼ[ا عراؼ ،]َُٓ :أم :اطنقهـ؛ ليذهبكا معه راجعيف إلى ا رض
المقدسػػة التػػي هػػي مػػكطف بػػائهـ ،كمعنػػى اإلرسػػاؿ :تقميػػتهـ كاطػػنؽ سػػبيمهـ حتػػى يسػػيركا مػػا

مكس ػػى ،كه ػػك مج ػػاز لغ ػػكم ف ػػي اإلذف لبن ػػي إسػ ػرائيؿ ب ػػالقركج المطم ػػكب م ػػف فرع ػػكف كقسػ ػرك
كقبضته ،كأسرك كتعذيبهتُ  .كاإلرساؿ هنا :اإلطنؽتِ .

"كجػػاء فػػي التػػكراة :أطمػػؽ شػػعبي ليعػػكدكا لػػي فػػي البريػػة ،فقػػاؿ فرعػػكف :مػػف هػػك الػػرب حتػػى
طمًؽ إسرائيؿ"تّ .
أسما لقكله فأي ٍ
كفي قكله تعالى :ﭽﯣ ﯤﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ[ يكسػؼ ،]ُِ :اإلرسػاؿ
هنػػا بمعنػػى اإلطػػنؽ؛ نػػه كػػاف يمسػػكه كيصػػحبه دائمػانتْ " ،كهػػذا مػػف الحيػػؿ النفسػػية البارعػػة فػػإف

تٓ
أف يأتكك بأقيه
أف يكسؼطمب مف إقكته ٍ
حبسه عف الرياضة غير طبيعي"  ،كالنفت لمنظر ٌ
بأقيه بنياميف ،كهـ طمبػكا مػف أبػيهـ إرسػاله معهػـ ،فكػاف طمبػه باإليتػاء ،كطمػبهـ باإلرسػاؿ؛ نهػـ

ليسػكا أهػنن ل رسػػاؿ؛ كمػػا أنػػه فػػي حجػػز أبيػػه ،ك ف اإلرسػػاؿ ال يكػػكف ٌإال عػػف سػػمطة كقػػدرة" .كقػػد

شػػاع اسػػتعماؿ اإلرسػػاؿ فػػي إطػػنؽ عنػػاف القيػػؿ لمسػػباؽ"تٔ  ،ككػػذلؾ إرسػػاؿ الكمػػب؛ لمصػػيد ،كمنػػه
كرد الحديث" :إذا أرسمت كمبؾ المعمـ كذكرت اسـ ا فكؿ"تٕ  ،كمنه قكؿ لبيد بف ربيعة:
ً ت8

ارس كؿ و
ات الفك ً
يكـ
اس ي
يق ىب ى

إذا لـ يي ٍرىج ًر ٍس هؿ في الس ىكاـ

كم ػػف ق ػػنؿ الس ػػياؽ يمك ػػف منحظ ػػة دالل ػػة اإلط ػػنؽ؛ ف اإلرس ػػاؿ ك ػػاف لش ػػيء محج ػػكز،

"كاإلطػػنؽ :تسػػيب مػػا كػػاف محجػػك انز فػػي حػػكزة أك جػػكؼ منػػدفعان منهػػا"تٗ  ،كاإلطػػنؽ مػػف ا فعػػاؿ

(ٔ) ينظر :الكشاف ،ٗٛٗ/ٕ :الجامع ألحكام القرآن ، ٜٖ/ٜ :التسييل لعموم التنزيل ،ٖٔٔ/ٔ :تفسير أبي السعود.ٖٙٗ/ٖ :
(ٕ) ينظر :المحرر الوجيز ،ٕٕٚ/ٗ :البحر المحيط.ٔٓ/ٚ :
(ٖ) دراسات تاريخية من القرآن الكريم في مصر.ٔٛٙ / ٕ :
(ٗ) ينظر :البحر المحيط.ٕٛٙ / ٘ :
(٘) يوسف بن يعقوب.٘٘ :
( )ٙالتحرير والتنوير.ٗٙ/ٜٔ :
( )ٚصحيح البخاريٗٙ/ٔ :برقم٘ ،ٔٚصحيح مسمم٘ٙ/ٙ:برقمٔٔٓ٘من حديث عدي بن زيد.
( )ٛينظر :ديوان لبيد ،ٕٔٛ:ومعن خباسات :غنيمة.
( )ٜالمعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.ٖٔ٘ٓ :
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الحركيػة ،كأهػـ منمحػه الدالليػة" :االنتقػاؿ كالػذهاب كالسػرعة"تُ  ،كالعنقػة بػيف اإلرسػاؿ كاإلطػػنؽ
هي هذك المنم ،الداللية.

كفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي قكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى:ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريـ،]ّٖ :
معنػػىﭽﮇﭼ":قمينػػا ،كمعناهػػا :التهيػػيب كشػػدة اإلزعػػاج ،أم :تغػريهـ عمػػى المعاصػػي كتهػػيجهـ
لهػػا بالكسػكاس ،كالمػراد :التقميػػة كاإلطػػنؽ ،كقيػػؿ :معنػػى أرسػػمنا :قمينػػا بيػػنهـ كبيػػنهـ ،كلػػـ نمػػنعهـ
منهػػا ،كلػػك شػػئنا لمنعنػػاهـ"تِ  ،كقيػػؿ :إف اإلرسػػاؿ هنػػا تسػػميطتّ  ،كيؤيػػد الباحػػث ذلػػؾ؛ ف إرسػػاؿ
الشػػياطيف كػػاف لغػػرض التسػػميط كالعػػذاب ،ففيػػه تقميػػة لمتعػػذيب ،أمػػا اإلطػػنؽ كالتقميػػة فقػػد يكػػكف
لشيء محجكز لغرض التقمية لمعذاب أك بدكف عذاب ،كإطنؽ الطائر أك القيؿ.
ممػػا سػػبؽ يتبػػيف أف اإلرسػػاؿ فػػي القػػرف الك ػريـ كرد بمعنػػى اإلطػػنؽ كالتقميػػة ،فػػي بعػػض

المكاض ػػا ،كه ػػذا اإلرس ػػاؿ ال يك ػػكف ٌإال لش ػػيء محب ػػكس أك محج ػػكز ،كك ػػأف اإلرس ػػاؿ إط ػػنؽ ل ػػه

كتقمي ػة ،كتحريػػر مػػف ا سػػر أك القيػػد أك الحجػػز ،كهػػذا كاضػػ ،مػػف حجػػز فرعػػكف لبنػػي إس ػرائيؿ،
فإرسالهـ جػؿ إطنقهػـ كتحريػرهـ ،كيعقػكب كػاف يحجػز يكسػؼ؛حبػان فيػه ،كارسػاله طمػب فكػه

مف هذا الحجز ،كاطنؽ عناف القيؿ لمسباؽ يككف بعد حجزها كاعدادها.

كالمنحػ ػ ػػظ أف اإلرسػ ػ ػػاؿ هنػ ػ ػػا اقتػ ػ ػػرف– غالب ػ ػ ػان -بػ ػ ػػالظرؼ "مػ ػ ػػا" التػ ػ ػػي هػ ػ ػػي "اسػ ػ ػػـ لمكػ ػ ػػاف
بالمرسػؿ ،ككأنػه تح ٌػكؿ ًمػف معيػة شػقص
االصطحاب"تْ  ،كتكحي بالمصاحبة كالمعية ،كاالهتمػاـ
ى
إلى قر ،كهك إطنؽ كتقمية ًمف طرؼ إلى قر.
المرسػؿ
كلك كػاف اإلرسػاؿ بػدكف "مػا" لفيهػـ الكػنـ عمػى أنػه تػـ اإلرسػاؿ دكف تحديػد الجهػة
ى
لممرس ػػؿ كالح ػػرص عمي ػػه ،كالتمن ػػي ل ػػه
إليه ػػا ،فبالمعي ػػة تقي ػػد اإلرس ػػاؿ كتح ػػدد ،كفي ػػه دالل ػػة الح ػػب
ى
كح ٍجزك.
باإلطنؽ كعدـ الحبس له ى
ٗ -التسميط:
مػػف أكجػػه اإلرس ػاؿ :التسػػميطت٘  ،كالس ػميط :الشػػديد ،كقيػػؿ الحديػػد مػػف كػػؿ شػػيء ،فالتسػػميط:
التغميػػب كالقهػػر كالقػػدرة ،فيقػػاؿ :سػػمطه ا عميػػه ،أم :جعػػؿ لػػه قػػكة كقه ػ انر ،كفػػي التنزيػػؿ الحكػػيـ،
(ٔ) الداللة والحركة.ٖٔٚ :
(ٕ) معاني القرآن ،لمزجاج ،ٖٗ٘ / ٖ :وينظر :الكشاف ،٘ٗ/ٕ :التفسير الكبير.ٕٕ٘/ٕٔ:
(ٖ) ينظر :معاني القران ،لمنحاس ،ٖٙٓ/ٗ :تفسير البيضاوي ،ٜٔ/ٗ :التسييل لعموم التنزيل ،ٖٔ/ٕ:فتح القدير.ٕٗٛ/ٖ:
(ٗ) الجن الداني ،ٖٛ٘ :وينظر :معجم حروف المعاني.ٔٓٔٚ :
(٘) ينظر :وجوه القرآن الكريم.ٙٔ:
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ﭧﭨﭽﮱﯓﯔﯕﯖ ﭼ[النساء ،]َٗ :وﭧﭨ ﭽ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁﭼ
[ الحش ػػر ،]ٔ :كالسػ ػنطة :القه ػػر ،كالسػ ػميط :الطكي ػػؿ المس ػػاف ،كرج ػػؿ ىسػ ػميط ،أم :فص ػػي ،حدي ػػد
المسافتُ  ،كأرسمت الضكء عميه :سمٌطته عميهتِ " ،كأرسمته عميه ً
كالم ٍب ىرد ،أم :سمٌطته"تّ .
كرد اإلرسػػاؿ فػػي القػػرف الك ػريـ بمعنػػى التسػػميط -مقتص ػان بالعػػذاب -فػػي بعػػض المكاضػػا،
مثػ ػػؿ ،قكلػ ػػه تعػ ػػالى :ﭽﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ ﭼ[ ا ع ػ ػراؼ:
ُّّ] ،كمعنػى ﭽﭷ ﭼ :سػمٌط ا عمػػيهـ الطكفػافتْ  .كقكلػػه تعػػالى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼﭽﭾ ﭼ[ ا حزاب.]ٗ:
كفػي قكلػػه تعػػالى :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﭼ[ مػريـ ،]ّٖ:اإلرسػػاؿ هنػػا:
تٓ
قيضػنا ،كمعنػى
التسميط " ،كجاء في معناها قكالف أحدهما :لـ نعصمهـ مف الشػياطيف ،كالثػانيٌ :
اإلرساؿ هنا :سمطنا"تٔ .

كاحػػتب بعػػض أهػػؿ الفػػرؽ الضػػالة كالجبريػػة بهػػذك اآليػػة عمػػى أف ا تعػػالى س ػمٌط الشػػياطيف

أف يستكلكا عميهـ ،كحقيقػة المفػظ تكجػب أنػه تعػالى أرسػؿ الشػياطيف إلػى الكفػار كمػا
عميهـ؛ إلرادة ٍ
ػأف حممهػػـ رسػػالة يؤدكنهػػا إلػػيهـ ،كال يجػػكز فػػي تمػػؾ الرسػػالة ٌإال مػػا أرسػػؿ عميػػه
أرسػػؿ ا نبيػػاء ،بػ ٍ

أف يككنػكا بقبػػكلهـ مػػف الشػػياطيف مطيعػػيف ،كذلػػؾ
الشػػياطيف مػػف اإلغػكاء ،فكػػاف يجػػب فػػي الكفػػار ٍ
كفر مف قائمه ،كفي هذا عجب ،كاذا بطؿ حمؿ المفظ عمى ظاهرك فن بد مف التأكيؿ ،فحممه عمى

أنه تعالى قمٌى بػيف الشػياطيف كبػيف الكفػار ،كمػا مػنعهـ مػف إغػكائهـ ،كهػذك التقميػة تسػمى إرسػاالن
في سعة المغة ،كا تعالى ما أرسؿ الشياطيف إلى الكفار ،بؿ أرسمها عميهـ ،كاإلرسػاؿ عمػيهـ هػك

أف يصػػير مسػػتكليان عمػػيهـ ،فػػأيف هػػذا مػػف اإلرسػػاؿ إلػػيهـتٕ ! ،كالشػػياطيف مسػػمطكف
التسػػميط؛ إلرادة ٍ
أف طمػب إبمػيس ذلػؾتٖ  ،كهػذا االحتجػاج غيػر كاقعػي ،كتأكيػؿ
عميهـ مأذكف لهـ في إغػكائهـ ،منػذ ٍ
غير منطقي ،كينافي أبسط قكاعد المغة ،فاإلرساؿ هنا تسميط كعذاب ،كالسياؽ يؤيد ذلؾ.

(ٔ) ينظر :تاج العروس.ٖٚٔ/ٜٔ :
(ٕ) ينظر :إعجاز القران لفضل عباس.ٔٙٚ :
(ٖ) الزمخشري المغوي.ٖٔٔ :
(ٗ) ينظر :الكشاف ،ٜٗٙ/ٖ :البحر المحيط.ٖٕٚ/ٗ :
(٘) ينظر :معاني القرآن ،لمزجاج.ٖٗ٘ / ٖ :
( )ٙمعاني القران ،لمنحاس ، ٖٙٓ/ٗ:وينظر :تفسير البيضاوي ،ٜٔ/ٗ :التسييل لعموم التنزيل ،ٖٔ/ٕ:فتح القديرٖ.ٕٗٛ/
( )ٚينظر :التفسير الكبير ،ٕٕ٘/ٕٔ :المباب في عموم الكتاب.ٕٔٗ/ٖٔ :
( )ٛينظر :في ظثل القرآن.ٕٖٕ / ٗ :
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كف ػػي قكل ػػه تع ػػالى :ﭽﮛﮜ ﮝﮞﭼ [ الفي ػػؿ ،]ّ :معن ػػى ﭽﮛﭼ :سػ ػمٌط ا

عميهـ العقاب عمى كيدهـ طي انر أبابيؿتُ .

ممػػا سػػبؽ تبػػيف أف اإلرسػػاؿ فػػي القػػرف الكػػريـ جػػاء بمعنػػى التسػػميط فػػي بعػػض المكاضػػا،

كقػص اإلرسػػاؿ بمعنػػى التسػػميط إذا كػػاف السػػياؽ لمعػػذاب ،كينحػػظ أف كسػػيمة اإلرسػػاؿ كالشػػياطيف
ي
كالطكف ػػاف كالجػ ػراد كغيره ػػا مناس ػػبة لمع ػػذاب كالتس ػػميط" ،كأنه ػػا تش ػػارؾ ف ػػي الغض ػػب تع ػػالى"تِ ،

"فالطبيعػػة ال تقػػؼ محايػػدة ،بػػؿ تنقمػػب شػ انر"تّ  ،كهػذا اإلرسػػاؿ فيػػه الغمبػػة كالقػػكة كالقهػػر ،كتعديتػػه ب ػ
"عمػػى" دليػػؿ عمػػى القػػكة كالقهػػر كالغمبػػة كالشػػدة ،كهػػذا كاضػػ ،فػػي إرسػػاؿ الشػػياطيف ،كسػػيؿ العػػرـ،

كالطكفػػاف ،كالػري ،،كالصػػيحة ،كالطيػػر ،كارسػػاؿ الغمبػػة كالقهػػر مػػا جػػاء ٌإال بعػػد إع ارضػػهـ ككفػػرهـ،
كعػػدـ االسػػتجابة لػػداعي اإليمػػاف كالكصػػكؿ إلػػى مرحمػػة اسػػتحقاؽ العػػذاب كالقهػػر كالغمبػػة ،فحينئػ وػذ

يككف اإلرساؿ ،كيككف بعدك الفرج كالنصر.
٘ -التسخير:

التسػقير :هػك التػذليؿ كجعػؿ الشػيء داقػنن تحػػت الطػكع ،كاإلرسػاؿ يقػاؿ فػي اإلنسػاف ،كفػػي

ا شياء المحبكبة كالمكركهة ،كقد يككف ذلؾ بالتسقير كإرساؿ الري ،كالمطرتْ .
كالتسقير :االنقياد بيسر كقفةتٓ .

كرد اإلرساؿ في القرف الكريـ بمعنى التسقير في بعض المكاضا ،مثؿ ،قكله تعالى:ﭽﮆ
ﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎﭼ[ الفرق ػػاف ،]ْٖ :كقكل ػػه تع ػػالى:ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘ ﯙﯚ ﯛﯜ ﭼ[ الركـ ،]ْٖ :كقكله تعالى:ﭽﯤﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬ ﯭ ﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽﭼ[
ا عراؼ.]ٕٓ :
ﭽﯲﯳﭼ :كهػػذا م ػػف قدرت ػػه التام ػػة كس ػػمطانه العظ ػػيـ ،كه ػػك أن ػػه تع ػػالى يرس ػػؿ الري ػػاح
مبشػ ػرات ،أم :بمجي ػػئ الس ػػحاب بع ػػدها ،كم ػػف تس ػػقير الري ػػاح :إث ػػارة الس ػػحاب ،كالقاح ػػه ،كحمم ػػه،

(ٔ) ينظر :التحرير والتنوير.ٜ٘ٗ/ٖٓ :
(ٕ) المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.ٛٓٓ:
(ٖ) جماليات المفردة القرآنية.ٕٔٔ :
(ٗ) ينظر :المفردات في غريب القرآن(ٖٖ٘ / ٔ :سخر) ،البحر المحيط. ٙٗ/ٕ :
(٘) ينظر :المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.ٜٖٚ :
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كسكقهتُ  ،فا تعالى يسقر الرياح ،فتسكؽ السػحاب فيستبشػر النػاس بػالمطرتِ  ،كاإلرسػاؿ يكػكف

بالتسقير ،كإرساؿ الري ،كالمطرتّ .

كالمتأمؿ في القرف الكريـ يجد البنغة كالقدرة الربانيػة فػي اسػتعماؿ اإلرسػاؿ فيمػا يػدؿ عمػى

أف يسػقرها ٌإال ا
التسقير ،ككأف ا مر فيه شدة ،كالرياح شديدة كلها قكة كغمبة ،كال يمكػف حػد ٍ
عػػز كجػػؿ ،فهػػك يرسػػؿ الريػػاح بػػأمرك ،فيسػػقرها لعب ػادك ،فجعػػؿ إرسػػالها مػػف ياتػػه فناسػػب التسػػقير

قير لمناس كمنفعة لهـ.
اإلرساؿ؛ ف في كميهما ان

كفػػي قكلػػه تعػػالى:ﭽﮈﮉ ﮊ ﭼ[ الحجػػر ،]ِِ :اإلرسػػاؿ :التسػػقيرتْ " ،كاإلرسػػاؿ
مجػػاز فػػي نقػػؿ الشػػيء مػػف مكػػاف إل ػػى مكػػاف ،كهػػذا يػػدؿ[عمى] أف الريػػاح مسػػتمرة فػػي الهب ػػكب،
كارساؿ الرياح هبكبها ،كأطمؽ عمى االنتقاؿ عمى كجه االستعارة ،كحسف هػذك االسػتعارة أف الريػاح

مسقرة إلى المكاف الذم يريد ا هبكبها فيه ،فشبهت بالعاقؿ المرسؿ إلى جهة ما"تٓ .

كاإلرسػػاؿ يناسػػب التسػػقير ،مػػف حيػػث التػػذليؿ كالمنفعػػة؛ فإرسػػاؿ الريػػاح تػػذليؿ لهػػا؛ لمنفعػػة

الناس ،كما يقصت الرياح باإلرساؿ ٌإال كاف بمعنى التسقير ،كهذا مناسب لما ذكػرك القػرف الكػريـ

ػقر الريػاح ،كأف مػف ياتػه تصػريؼ الريػػاح ،ﭧﭨ ﭽﯝ ﯞﯟ ﯠ
مػف أف ا عػز كجػؿ س ٌ

ﯡ ﯢ ﯣﯤﭼ[ ص ،]ّٔ :كالتس ػػقير يناس ػػب تع ػػدد المن ػػافا ،كف ػػي تحدي ػػد ص ػػفة اإلرس ػػاؿ
كبياف حاله بالتبشير كاإلثارة كاإللقاح تأييد لمعنى التسقير.

كالمنحظ أف إرساؿ الريػاح احتػؿ المرتبػة الثانيػة بعػد الرسػؿ مػف حيػث عػدد مػرات اإلرسػاؿ،

ففي كميهما القير.

 -ٙالرسالة ،أي :الشراجع واألحكام:
كرد مف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته في القرف الكريـ بعض ا لفاظ بمعنػى الشػرائا كا حكػاـ فػي
بع ػ ػػض المكاض ػ ػػا ،مث ػ ػػؿ ،قكل ػ ػػه تع ػ ػػالى:ﭽ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡﯢ ﯣﯤ
ﯥﯦﭼ[ا ع ػ ػ ػ ػراؼ ،]ّٗ:كقكل ػ ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػ ػػالى:ﭽ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﭼ[المائدة.]ٕٔ:
(ٔ) ينظر :تفسير القرآن العظيم.ٔٓٗ/ ٙ :
(ٕ) ينظر :تفسير المنار.ٕ٘ٙ/ ٚ :
(ٖ) ينظر :تفسير المراغي.ٚ٘/ ٚ :
(ٗ) ينظر :معجم ألفاظ القرآن الكريم.ٜٗٗ /ٔ :
(٘) التحرير والتنوير.ٖٜٚ / ٔٗ :
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ﭽﯢ ﯣ ﭼ":م ػػا أكح ػػى ا م ػػف الشػ ػرائا كا كق ػػات المتطاكل ػػة ،كالمع ػػاني المقتمف ػػة م ػػف
أف يريد رسػاالته إليػه كالػى ا نبيػاء
ا كامر كالنكاهي كالمكاعظ كالزكاجر كالبشائر كالنذائر ،كيجكز ٍ

قبمه"تُ  ،وﭽﯚﯛﭼ :مأمكرات ا تِ  ،كالرساالت :الغيب الذم أريد إظهارك لمػف ارتضػاك ا
مف رسكؿتّ .

كالمقصكد بػ ﭽﮈﭼ :القػرف ،فالرسػالة اسػـ مػف أسػماء القػرفتْ  ،كهػي الشػرائا كا حكػاـ
كمأمكرات ا كنكاهيه ،كهي اسـ جاما لكؿ الرساالت السماكية كقاتمة لها.
كالمنحػػظ أف الرسػػالة مػػا ذكػػرت ٌإال مػػا التبميػػا ،فػػن قيمػػة لرسػػالة بػػدكف تبميػػا ،كال تبميػػا ٌإال

بجهد ،كفي التبميا المشقة كالتعب ،كفي الجهد ا جر كالفكز،ﭽ ﮇﮈﮉﭼ -ﭽﮏﮐ
صػ ػ ػػت
ﮑﭼ-ﭽﯙﯚ ﯛ ﭼ  -ﭽﰎﰏ ﰐ ﭼ-ﭽﯡﯢ ﯣﭼ كم ػ ػػا يق ٌ
الرسػالة بػالبنغ ٌإال كػػاف اإلرسػاؿ بمعنػػى الشػرائا كا حكػاـ ،كهػػي مػادة اإلرسػػاؿ كمحتػكل الرسػػالة،
كهي مف أركاف اإلرساؿ.
-ٚاإلخراج:
مف أكجه اإلرساؿ اإلقراجتٓ  ،كقد كرد اإلرساؿ في القرف الكػريـ بمعنػى اإلقػراج مػرة كاحػدة
في قكله تعالى:ﭽﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐﰑ ﭼ [ القمر.]ِٕ :
تٔ
أف تقػرج هػذك الناقػة مػف
ﭽﰌﰍﭼ" :باعثكها كمقرجكها مف الهضبة"  ،فقػد اقترحػكا ٍ
ػتنء
ص ػػقرة ص ػػماء م ػػف الجب ػػؿ ،ف ػػأقبر ا تع ػػالى نبي ػػه ص ػػالحانأن ػػه سػ ػيقرج له ػػـ الناق ػػة؛ اب ػ ن

كاقتبػػا انر ،ثػػـ أم ػرك تعػػالى بالصػػبر كارتقػػاب الفػػرج كالنصػػرتٕ  .كقػػد جعػػؿ اإلرسػػاؿ هنػػا كنايػػة عػػف

اإلقراج ،كأريد المعنى الحقيقي منه :إنا مقرجكها كباعثكها مف الهضبة التي سألكا إقراجها منها،
طمب إقراج الناقة مف الصقرة؛ لتعجيز النبي صال،تٖ .
ك ي

(ٔ) الكشاف.ٗ٘ٙ/ٕ :
(ٕ) ينظر :المحرر الوجيز.ٖٛٛ/ٗ :
(ٖ) ينظر :فتح القدير.ٗٔٗ/٘ :
(ٗ) ينظر :نزىة في كتاب بصاجر اوي التمييز.ٛٔ :
(٘) ينظر :الوجوه والنظاجر أللفاظ الكتاب العزيز.ٖ٘ٛ :
( )ٙالكشاف ،ٙٙٓ/ ٘ :وينظر :التفسير الكبير ،ٖٓٛ/ٕٜ :الجامع ألحكام القرآن ،ٔٗٓ/ٔٚ :تفسير البيضاوي ،ٔٙٚ/٘ :البحر المحيط ،ٜٔٚ / ٛ :المباب في
في عموم الكتاب ، ٕٙٗ/ٔٛ :فتح القدير. ٔٙٚ/٘ :
( )ٚينظر :المحرر الوجيز.ٜٔٗ/ٛ :
( )ٛينظر :روح المعاني. ٜٛ/ٕٚ :
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فإرساؿ الناقة إشارةه إلى معجزة النبي صال ،أنػه أقػرج لهػـ ناقػة مػف الصػقرة ،كاإلرسػاؿ

مستعار لجعمها ية؛ لتأييد الرسؿ باسـ اإلرساؿتُ .

عبر عف إقراج الناقػة باإلرسػاؿ ،فمػا العنقػة
كبتأمؿ النص القرني يتض ،أف ا عز كجؿ ٌ
بيف اإلرساؿ كاإلقراج .
الق يركج مف اإلبؿ :المعناؽتٕ المتقدمة تّ  ،كالناقة كانت في حيز
الق يركج :نفاذ مف الحيز ،ك ى
ي
القركج :مف ا فعاؿ الحركية "كأهـ منمحه الداللية :الحركة كتجاكز حدكد
حيز الصقرة فنفذت ،ك ي
معينة في المكقا"تْ  ،كهذا يناسب معنى اإلرساؿ.

كبالرجكع إلػى المعنػى المعجمػي ل ػ "قػرج" ينحػظ :أف الناقػة التػي أرسػمها ا عػز كجػؿ يػةن

لقػػكـ صػػال ،كانػػت يم ٍقتىىر ىج ػةه ،كمعنػػى المقترجػػة :أنهػػا جبمػػت عمػػى قمقػػة الجمػػؿ ،كهػػي أكبػػر منػػه
تٓ
الق ػ يػرٍك يج :الناق ػػة تق ػػرج م ػػف
كأعظ ػػـ " ،كيق ػػاؿ ناق ػػة يم ٍقتىىر ىج ػػة :إذا قرج ػػت عم ػػى قمق ػػة الجم ػػؿ ،ك ى

اإلبؿ"تٔ .

كال يؤيػػد الباحػػث مػػا قالػػه بعػػض المفس ػريفتٕ مػػف أف اإلرسػػاؿ هنػػا بعػػث كاق ػراج؛ ف فيػػه
تعميمػ ػان ،ف ػػاإلقراج هن ػػا أق ػػرب م ػػف البع ػػث؛ ف البع ػػث إث ػػارة لش ػ و
ػيء مكج ػػكد ،كبع ػػث الم ػػكتى ،أم ػػا

و
لشيء غير مكجكد مسبقان ،كالناقة لـ تكػف مكجػكدة قبػؿ اإلقػراج ،كاقراجهػا يناسػب
اإلقراج فيككف
جعمها ية كمعجزة ،كالناقػة هػي رسػالة ا إلػيهـ ،كقػد يكػكف التعبيػر باإلرسػاؿ عػف اإلقػراج؛ لػربط

الناقػػة بالرسػػكؿ ،ككػػذلؾ لمتأكيػػد عمػػى أنهػػا رسػػالة ا عػػز كجػػؿ إلػػيهـ ،كربمػػا لمتأكيػػد عمػػى أنػػه ال
يجرم عميها مػا يجػرم عمػى ا نعػاـ  ،كأنهػا قارجػة عػف ا نعػاـ ا قػرل فػن تػؤذل كال تػذب ،،كقػد
كانت الناقة تمر بالبيكت فيأقذكا حاجتهـ مف المبف ،كنزكؿ المبف مف الضرع مف معاني اإلرساؿ،

صت الناقة باإلرساؿ ٌإال كاف بمعنى اإلقراج.
كما يق ٌ

كفػػي قكلػػه تعػػالى:ﭽﮥﮦ ﮧﮨﮩ ﮪﮫ ﭼ[ سػػبأ ،]ِٖ :زعػػـ الػػبعض
أف اإلرسػػاؿ بمعنػػى اإلق ػراج ،أم" :كمػػا أقرجنػػاؾ مػػف العػػدـ إلػػى الكجػػكد ٌإال كافػػة لمنػػاس ا كلػػيف
(ٔ) ينظر :التحرير والتنوير.ٜٜٔ/ٕٚ :
(ٕ) المعناق من اإلبل :الخفيفة تريد المرتع وال ترتع ،فث يزال راعييا في تعب ،مقاييس المغة(ٕٔٙ/ٗ :ع ُنق).
(ٖ) ينظر :المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.٘ٗ٘ :
(ٗ) الداللة والحركة.ٕٔٗ :
(٘) ينظر :تيايب المغة( ٘ٔ / ٚ :خرج).
( )ٙمقاييس المغة( ٔٚٙ / ٕ :خرج).
( )ٚينظر :الكشاف ،ٙٙٓ / ٘ :البحر المحيط ،ٜٔٚ / ٛ :المباب في عموم الكتاب. ٕٙٗ/ٔٛ :
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كاآلقػريف ،بشػػي انر كنػػذي انر ،كهػػذا حالػػه"تُ  ،كال يؤيػػد الباحػػث أف اإلرسػػاؿ هنػػا بمعنػػى اإلقػراج؛ ف
اإلقراج مف العدـ يناسبه القمؽ ،كاإلرساؿ هنا يناسب معنى البعث.
-ٛالفتح:
"مػػف أكجػػه اإلرسػػاؿ الفػػت"،تِ  ،فػػت": ،الفػػاء كالتػػاء كالحػػاء أصػػؿ صػػحي ،يػػدؿ عمػػى قػػنؼ

اإلغنؽ"تّ " ،كالفت ،مف ا فعاؿ الحركية ،كأهـ منمحه الداللية :الحركة"تْ .

كرد اإلرساؿ في القرف الكريـ بمعنى الفت ،مرة كاحدة فػي قكلػه تعػالى :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬﭼ[ فاطر.]ِ :
ﭽﯧﯨﯩﭼ "أم :ال فات ،له ،يعنػي :أم شػيء يطمقػه ا مػف رحمػة ،أم :مػف نعمػة رزؽ
أك مطػر أك أمػػف أك غيػر ذلػػؾ مػػف صػنكؼ نعمائػػه التػي ال يحػػاط بعػػددها ،فمفػاتي ،القيػػر كمقاليػػد
ا مكر كمها بيدك ،فمػا يفػت ،ا لمنػاس مػف قيػر فػن مغمػؽ لػه كال ممسػؾ لػه عػنهـ؛ ف ذلػؾ أمػرك
كال يستطيا رد أمرك أحد ،ككذلؾ ما يغمؽ مف قير عنهـ فن يبسطه عميه كال يفتحه لهػـ أحػد ،فػن

فات ،له سكاك؛ ف ا مكر كمها إليه كله ،فن أحد يقدر عمى إمسػاكها كحبسػها ،كأم شػيء يمسػكه
ا فن يقدر أحد عمى إطنقه"تٓ .

كقػػد اسػػتعير الفػػت ،ل طػػنؽ كاإلرسػػاؿ ،كاسػػتعير اإلرسػػاؿ ل يصػػاؿ كاإلعطػػاءتٔ ؛ ف الفػػت،

مجاز عف اإلرساؿتٕ .

كيؤيػػد الباحػػث أف تقصػػيص اإلرسػػاؿ بػػه سػػبحانه يجعػػؿ الػػنفس مطمئنػػة "أيػة طمأنينػػة كأم
قرار كأم كضكح فػي التصػكرات كالمشػاعر كالقػيـ كالمػكازيف ،يػة كاحػدة ترسػـ لمحيػاة صػكرة جديػدة
كتنشئ قيمان ثابتػة كمػكزيف ال تهتػز كال تتػأرج ،كال تتػأثر بػالمكازيف كمهػا ،كلػك تظػافر عميهػا اإلنػس

(ٔ) روح المعاني.ٔٙٓ/ٕٕ :
(ٕ) الوجوه والنظاجر أللفاظ الكتاب العزيز.ٖ٘ٛ :
(ٖ) مقاييس المغة(ٜٗٙ /ٗ:فتح).
(ٗ) الداللة والحركة.ٖٙٙ :
(٘) تفسير الطبري ،ٖٕٛ/ٜٔوينظر :البحر المحيط ،ٕٛٙ/ٚ :تفسير المراغي.ٔٓ٘ / ٕٔ :
( )ٙينظر :الكشاف ،ٖٔٛ/٘ :البحر المحيط ،ٕٛٙ/ٚ :التحرير والتنوير.ٜٔٛ/ٕٜ :
( )ٚينظر :روح المعاني.ٔٙٗ / ٕٕ :
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كالجػ ػػف؛ نهػ ػػـ ال يفتحػ ػػكف رحمػ ػػة ا حػ ػػيف يمسػ ػػكها ،كال يمسػ ػػككنها حػ ػػيف يفتحهػ ػػا ،كهػ ػػك العزيػ ػػز

الحكيـ"تُ .

كالقنصة أف اإلرساؿ يككف بمعنى الفت ،إذا يذكر في الرحمة كالقير ،كالفت ،يناسب شمكؿ

الرحمة كالقير كعدـ تحديدك بنكع معيف.
 -ٜالطمب والدعوة:

الطمب" :استجنب الشيء مف بعيد"تِ .
كرد اإلرسػػاؿ فػػي القػػرف الكػريـ بمعنػػى الطمػػب مػرة كاحػػدة فػػي قكلػػه تعػػالى:ﭽﭑ ﭒﭓ
ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ[ يكسؼ.]ُّ :
ﭽﭔﭕﭼ :دعػػتهف كطمبػػتهف؛ ليحضػػرف إلػػى منزلهػػا ،قيػػؿ :دعػػت إلػػى الكليمػػة أربعػػيف
امرأة مف أكابرهف؛ لتضيفهف كلينظرف إلى يكسؼتّ .
قد يككف– كا أعمـ– التعبير باإلرساؿ عف الدعكة كالطمب؛ لبياف حرص امرأة العزيػز عمػى
حضػكر النسػػاء ،كالتأكيػد عمػػى ذلػؾ الحضػػكر؛ لتبػػرر فعمتهػا ،فاإلرسػػاؿ يقتضػي إرسػػاؿ رسػػكؿ ،كال

شؾ أنها تتابا كتنتظر ما يرجا به الرسكؿ ،كقد يتبادر إلى ذهف النساء أف امرأة العزيز لف ترسؿ
ٌإال ف ػػي أم ػػر مه ػػـ ،فيحرص ػػف عم ػػى الحض ػػكر ،كف ػػي إس ػػناد اإلرس ػػاؿ إليه ػػا مف ػػردان دالل ػػة اهتمامه ػػا
بالمكضػػكع ،كفيػػه إشػػارة إلػػى الحالػػة التػػي كصػػمت إليهػػا ،فمػػـ يغػػب عنهػػا حتػػى مجػػرد حػػديث نسػػاء

المدينػػة ،كعمػػدت إلػػى المكػػر كالػػدهاء فأدقمػػت عمػػيهف يكسػػؼ ،ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ[ يكسػ ػ ػ ػػؼ .]ُّ :كف ػ ػ ػػي هػ ػ ػ ػػذا اإلرسػ ػ ػ ػػاؿ السػ ػ ػ ػػرعة كالقفػ ػ ػ ػػة
أف سمعت بمكرهف أرسػمت إلػيهف ،كبمجػرد اإلرسػاؿ كػاف الحضػكر ،كبمجػرد
كاالستعجاؿ ،فبمجرد ٍ
النظػػر كػػاف اإلكبػػار كقطػػا ا يػػدم ،كفػػي اإلرسػػاؿ إشػػارة إلػػى شػػدة حرصػػها عمػػى تنفيػػذ الطمػػب،
ككصػػكلها إلػػى مرحمػػة حرجػػة مػػف عنػػؼ الغري ػزة .كقػػد كػػاف معنػػى الطمػػب كاردان فػػي السػػكرة بشػػكؿ

ػب أقػػكة يكسػػؼ إرسػػاله معهػػـ،
ػب امػرأة العزيػػز مػػف يكسػػؼتمكينهػػا مػػف نفسػػه ،كطمػ ي
بػػارز ،كطمػ ي

(ٔ) في ظثل القرآن.ٕٜٕٖ / ٘ :
(ٕ) المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.ٖٔٗٗ :
(ٖ) ينظر :الكشاف،ٕٚٙ / ٖ :المحرر الوجيز ٖ  ،ٕٖٛ /الجامع ألحكام القرآن ،ٖٕٜ/ ٔٔ :المباب في عموم الكتاب ، ٛٓ/ ٔٔ :فتح القدير.ٖٓ/ٖ :
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طمب الممؾ تفسير الرؤيا كغيرها ،فاإلرساؿ هنا يناسب معنى الطمب؛
طمب أبيهـ منهـ البحث ،ك ي
ك ي
ف الطمب استجنب لمشيء ،كالطمب يستمزـ الحضكر.
ٓٔ -الرمي :
كرد اإلرساؿ في القرف الكريـ بمعنى الرمي في بعض المكاضا ،مثؿ ،قكله تعالى:ﭽﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭼ [ ال ػػذاريات ،]ّّ -ِّ:وقولذذذع تعذذذال ﭽﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄ ﭼ[ القمر. ]ّْ :
المرًمػ ػ ِّي؛
ﭽﭟﭠﭡﭼ :اإلرس ػػاؿ هن ػػا بمعن ػػى الرم ػػي كإرس ػػاؿ الحج ػػر كالس ػػهـ إل ػػى ى

لرجمهـ بها كامطارها عميهـ صػمبة متحجػرة ،زيػادة فػي التعػذيب كاإلهػنؾ ،كاإلرسػاؿ مسػتعمؿ فػي

الرمي مجا انز ،كما تقكؿ :أرسؿ سهمه عمى الصيدتُ " ،كمحػكر الرمػي :زيػادة أك ت ازيػد إلصػاقي فػي
الشػػيء"تِ  ،فكػػأف الحجػػارة أي ً
لص ػقىت بهػػـ كهػػك زيػػادة تعػػذيب ،كالرمػػي مػػف ا فعػػاؿ الحركيػػة ،كتػػدكر
داللته حكؿ معنى اإللقاء ،كأهـ منمحه الداللية :الحركة كاالنتقاؿ كالقكة كالسرعةتّ  ،كهذا يناسب

معنى اإلرساؿ.

كالرمػػي يناسػػب الحجػػارة ،كالحجػػارة تمقػػى رمي ػان؛ لتكػػكف مؤلمػػة ،ككػػذلؾ الرمػػي يناسػػبه العمػػك
كاالرتف ػػاع؛ لش ػػدة الع ػػذاب ،كالمطي ػػؼ هن ػػا أيضػ ػان الس ػػرعة ف ػػي اإلرس ػػاؿ ،كل ػػذلؾ :ﭽﭘﭙﭚ ﭼ
ﭽﭟﭼ؛ ف ا مر يتطمب السرعة ،كالرمي ال يككف مؤلمان ٌإال بالسرعة ،كيؤيد معنى الرمي ما
ذكػ ػرك ا تع ػػالى م ػػف الرم ػػي ف ػػي قص ػػة أص ػػحاب الفي ػػؿ ،ﭧ ﭨ ﭽﮛﮜ ﮝﮞ ﮟ
ﮠﮡ ﮢﮣ ﭼ[ الفيػ ػػؿ ،]ْ -ّ:كمػ ػػا يذكػ ػػرت الحجػ ػػارة مػ ػػا اإلرسػ ػػاؿ ٌإال كػ ػػاف بمعنػ ػػى
الرمي.

ق ،أو الثقب:
البثْ ْ
َُُ -
البثؽ  :كسرؾ شط النهر؛ لينبثؽ الماء ،كيقاؿ :انبثؽ عميهـ الماء إذا أقبؿ عميهـ كلـ يظنػكا

به ،كهػك بثػؽ السػيؿ .كالثقػب :اسػـ لمػا نفػذ ،كالثقيػب كالثاقػب مػف اإلبػؿ :الغزيػرة المػبفتْ  ،كالثقػب:

(ٔ) ينظر :تفسير الطبري ،ٖٕ٘ /ٕٔ :الكشاف ،ٗٔٓ/ ٖ :الجامع ألحكام القرآن ،ٜٗٙ/ٜٔ :فتح القدير ،ٔٔٚ/٘ :التحرير والتنوير.ٕٚ/ٙ :
(ٕ) المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.ٛ٘ٗ :
(ٖ) ينظر :الداللة والحركة.ٕٖ٘ :
(ٗ) ينظر :تيايب المغة( ٛٗ / ٜ :ثقب).
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اقتػراؽ دقيػػؽ لعم ػؽ شػػيء متػػيفتُ  ،كاإلنفػػاذ مػػف ا فعػػاؿ الحركيػػة كأهػػـ منمحػػه الدالليػػة :الحركػػة
كاالنتقاؿ كالسرعة كالقكةتِ .

كرد اإلرس ػ ػػاؿ ف ػ ػػي الق ػ ػػرف الكػ ػ ػريـ بمعن ػ ػػى البث ػ ػػؽ أك الثق ػ ػػب مػ ػ ػرة كاح ػ ػػدة ف ػ ػػي قكل ػ ػػه تع ػ ػػالى:
ﭽﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭼ[
ػؽ ا عمػػيهـ المسػػناة ،فغرقػػت أرضػػهـ ،كدف ػػف
سػػبأ ،]ُٔ :أم" :فممػػا أعرض ػكا كجحػػدكا الرسػػؿ ىبثىػ ى
بيػػكتهـ الرمػػؿ ،كمزق ػكا كػػؿ ممػػزؽ ،حتػػى صػػاركا مػػثنن عنػػد العػػرب"تّ  ،كقيػػؿ" :ثىقى ٍب ىنػػا عمػػيهـ سػػدهـ
حينما أعرضكا عف الرسؿ ،ككاف سدهـ يحبس عنهـ السيكؿ"تْ  ،فأرسؿ ا عػز كجػؿ عمػيهـ مػاء

مر الكادم ككسر السد كقربه كأهمؾ الحرث كالنسؿتٓ .

فقػػد يكػػكف التعبيػػر عػػف البثػػؽ أك الثقػػب باإلرسػػاؿ؛ لبيػػاف شػػدة السػػيؿ كغ ازرتػػه كقػػكة االنػػدفاع،

بعد كسر السد ،فالبثؽ أك الكسر فيه القكة كالمفاجأة كالسرعة.

كهك ثقب نافذ في السد؛ ليككف السػيؿ غزيػ انر كسػريعان كمهمكػان ،كال تعػارض بػيف البثػؽ كالثقػب

فهػػك كسػػر ثاقػػب كغزيػػر ،كالمفاجػػأة تؤيػػد معنػػى البثػػؽ أك الثقػػب فػػي أنهػػـ تعػػكدكا عمػػى هػػذا المػػاء
كثي انر ،فتككف المفاجأة عندما يتحكؿ مف نػافا إلػى ضػار كمهمػؾ ،كهنػا تكػكف لحظػة المفاجػأة كهػي

جزء مف العذاب.

ٕٔ -اإلعادة والحفظ واإلرجاع:
كرد اإلرساؿ في القرف الكػريـ بمعنػى اإلعػادة كالحفػظ كاإلرجػاع مػرة كاحػدة فػي قكلػه تعػالى:
ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺﭻﭼﭼ[ الزمػػر ،]ِْ :كمعنػػىﭽﭷﭸ ﭼ ،أم" :أركاح ا حيػػاء كا م ػكات تمتقػػي
فػػي المنػػاـ ،فيتعػػارؼ منهػػا مػػا شػػاء ا منهػػا ،فػػإذا أراد جميعهػػا الرجػػكع إلػػى أجسػػادها أمسػػؾ ا

تٔ
ػأف يعيػػدها
أركاح ا م ػكات عنػػدك كحبسػػها ،كأرسػػؿ أركاح ا حيػػاء حتػػى ترجػػا إلػػى أجسػػادها"  ،بػ ٍ
إليه ػػا ،بإع ػػادة اإلحس ػػاستٕ  ،فيعي ػػد ا نف ػػس ا ق ػػرل النائم ػػة إل ػػى أب ػػدانها ،كعبػ ػر باإلرس ػػاؿ رعاي ػػة
(ٔ) ينظر :المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.ٕٗٗ :
(ٕ) ينظر :الداللة والحركة.ٖٖٓ :
(ٖ) معاني القرآن ،لمفراء.ٖ٘ٛ/ٕ :
(ٗ) تفسير الطبري.ٕٜٗ/ٜٔ :
(٘) ينظر :تفسير المراغي.ٛٓ / ٔٗ :
( )ٙتفسير الطبري.ٕٔ٘ / ٕٓ :
( )ٚينظر :الجامع ألحكام القرآن.ٕٛ٘ / ٔٛ :
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لمتقابؿ ،كقيؿ :يرسؿ مضمف معنػى الحفػظ ،أم :يرسػؿ ا قػرل حافظػان إياهػا عػف المػكت الحقيقػي

إلػػى أجػػؿ مسػػمىتُ  ،كقيػػؿ :اإلرسػػاؿ بمعنػػى الػػرد ،أم :يردهػػا إلػػى الجسػػدتِ  .كمنػػه حػػديث دعػػاء
إف أمسكت نفسي فارحمها ،كا ٍف أرسمتها فاحفظها"ت. 3
النكـ"ٍ ...

ممػػا سػػبؽ تبػػيف أف اإلعػػادة كالحفػػظ كاإلرجػػاع كالػػرد أحػػد كجػػكك اإلرسػػاؿ ،كفػػي تحديػػد إعػػادة

ا نفػػس باإلرسػػاؿ إشػػارة لطيفػػة؛ فهنػػاؾ ٍأنفيػس يي ػراد إرجاعهػػا إلػػى مكانهػػا ،فاإلرسػػاؿ يناسػػب حممهػػا
فهي رسالة ،كفيه معنى الرفؽ كالحفظ كاالهتماـ كمناسبة كضا النائـ ،كال شػؾ أف الرسػكؿ يحػافظ

رسؿ ،كيحرص عمى إيصاله بأكمؿ كجه كأحسف صػكرة ،كلػـ ييػذكر إرسػاؿ ا نفػس
الم ى
عمى الشيء ي
النائمة ٌإال كاف بمعنى اإلعادة كالحفظ كاإلرجاع كالرد.

كق ػ ػ ػػد يك ػ ػ ػػكف اإلرس ػ ػ ػػاؿ بمعن ػ ػ ػػى الت ػ ػ ػػرؾ ،أم :يتركه ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػف المس ػ ػ ػػؾ كالق ػ ػ ػػبض ،كمن ػ ػ ػػه :أف

تٗ
أف قػػدـ أصػػحاب الفيػػؿ لهػػدـ الكعبػػة أقػػذ حمقػػة الكعبػػة كدعػػا ا عػػز كجػػؿ ،ثػػـ
عبػػدالمطمب عنػػد ٍ
أرسػػؿ الحمقػػة ،كذهػػب مػػا قكمػػه إلػػى الشػػعابتٓ  .أرسػػؿ الحمقػػة :تركهػػا ،كمنػػه الحػػديث" :اسػػؽ يػػا

زبيػػر

تٙ

ثػػـ أرسػػؿ المػػاء إلػػى جػػارؾ"تٕ  ،فاإلرسػػاؿ تػػرؾ لممػػاء ،كفػػي الحػػديث :أف جبريػػؿ جػػاء إلػػى

الرسكؿفقاؿ" :اق أر ،فقمت :ما أنا بقارئ ،فغطني غطة ثـ أرسمني"

تٖ

أم :تركني.

ممػػا سػػبؽ تبػػيف أف كجػػكك اإلرسػػاؿ تعػػددت كتنكعػػت بحسػػب السػػياؽ الػػذم تػرد فيػػه ،كال يعنػػي
هذا التعدد االقػتنؼ أك االنفصػاؿ عػف بعضػها ،فمهػا اربػط يجمعهػا ،كال ينػافي ذلػؾ أيػان مػف كجػكك

اإلرساؿ جميعها ،فالكؿ يدقؿ تحت معنى اإلرساؿ.

(ٔ) ينظر :روح المعاني.ٛ /ٕٗ :
(ٕ) ينظر :المباب في عموم الكتاب.ٕ٘ٓ / ٔٙ :
(ٖ) صحيح البخاري ،ٚٓ/ٛ :برقمٕٖٓ ،ٙصحيح مسمم ،ٜٚ/ٛ :برقمٔ ،ٜٜٙمن حديث أبي ىريرة .
ث ،اا أناة ونجدة،
(ٗ) عبد المطمب بن ىاشم بن عبد مناف ،زعيم قريش في الجاىمية ،وأحد سادات العرب ومقدمييم ،مولده في المدينة ومنشنه بمكة ،كان عاق ً
 .األعثم.ٔٗ٘/ٗ :

فصيح المسان ،حاضر القمب ،أحبو قومو ورفعوا من شننو ،فكانت لو السقاية والرفادة ،وىو ّ
جد رسول اهلل
(٘) ينظر :الجامع ألحكام القرآن.ٕٗٛ /ٕٕ :

( )ٙالزبير بن العوام بن خويمد القرشي ،أمو صفية بنت عبد المطمب ،وىو حواري رسول اهلل

 ،وأحد العشرة المبشرين بالجنة ،وأحد الستة أىل الشورى ،تـوفي فـي

في موقعة الجمل سنة(ٖٙه) .ينظر :أسد الغابة ،ٜٚ/ٕ:سير أعثم النبثء ،ٗٔ/ٔ:الوافي بالوفيات.ٕٔٔ /ٔٗ :
( )ٚصحيح البخارئٔٔ / ٖ:برقم ٕ ،ٕٖٙصحيح مسممٜٓ /ٚ ٓ:برقم ٖ ،ٙٔٛمن حديث عروة بن عبد اهلل بن الزبير.
( )ٛصحيح البخاريٚ /ٔ :برقم ٖ،صحيح مسمم ٜٚ/ ٔ:برقمٕٕٖ ،من حديث عاجشة.
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نتاجج وجوه اإلرسال:
 -تنكعت كتعددت كجكك اإلرساؿ في القرف الكريـ ،كهي مف باب المجاز؛ لداللة سعة لغة

القرف الكريـ ،ك كال تعارض في تمؾ الكجكك ،فكؿ معنى يقتمؼ عػف اآلقػر بحسػب السػياؽ الػكارد
فيه ،كهك ما يسمى بالمشترؾ المفظي.
صت به المنئكة أك الرسؿ أك البشر كاف بمعنى البعث؛ ل ثارة.
 اإلرساؿ الذم يق ٌصت به السماء كاف بمعنى اإلنزاؿ.
 -اإلرساؿ الذم يق ٌ

ص به شيء محجكز أك ممسكؾ كاف بمعنى اإلطنؽ.
 اإلرساؿ الذم يق ٌ اإلرساؿ الذم أيريد به عذاب كغمبة كقهر كاف بمعنى التسميط.صت به الرياح كاف بمعنى التسقير.
 -اإلرساؿ الذم يق ٌ

 اإلرساؿ الذم اقترف بالبنغ كاف بمعنى الشرائا كا حكاـ. -اإلرساؿ الذم يقصت به الحجارة كاف بمعنى الرمي.

 اإلرساؿ الذم يذكر في القير كالرحمة كاف بمعنى الفت.، اإلرساؿ الذم بمعنى الطمب لـ ييذكر ٌإال في طمب امرأة العزيز حضكر النساء.ص به السيؿ كاف بمعنى البثؽ أك الثقب.
 اإلرساؿ الذم يق ٌصت به الناقة كاف بمعنى اإلقراج.
 -اإلرساؿ الذم يق ٌ

صت به ا نفس النائمة كاف بمعنى اإلعادة كالحفظ كاإلرجاع.
 -اإلرساؿ الذم يق ٌ

183

المبحث الثاني:
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وساجل اإلرسال
مدخل:
ً
الم ٍر ىس ػػؿ إلي ػػه ،الرس ػػالة ،كس ػػيمة اإلرس ػػاؿ ،كلتكتم ػػؿ
الم ٍرس ػػؿ ،ي
ل رس ػػاؿ أربع ػػة أرك ػػاف ،ه ػػي :ي
الصكرة عف اإلرسػاؿ فػي القػرف الكػريـ ال بػد مػف التعػرؼ عمػى كسػائؿ اإلرسػاؿ؛ لمنحظػة تكامػؿ
كحسف اقتيارها ،فقد كاف
الصكرة كانسجامها كترابطها ،كتتأكد دقة مناسبة المفظة في القرف الكريـ ي
اقتيار القرف الكريـ لكسيمة اإلرساؿ مناسبان كقكيان جدان؛ لتتـ عممية اإلرساؿ؛ كلتكػكف الرسػالة قكيػة

فتػػؤدم دكرهػػا المطمػػكب كغرضػػها المػراد ،كهػػذا التنػػكع جػػزء مػػف اإلعجػػاز القرنػػي العظػػيـ ،فالشػػيء
المرسؿ قد ال يككف رسكالنتُ .

كبالتأمؿ في هذك الكسائؿ المتعددة ينحظ الدقة المتناهية كالمتناسبة في االقتيار ،فقد كاف
أف يتـ االقتصار عمى بعضها ،فا عز كجؿ قادر عمى كؿ شيء ،كال يعجزك شيء فػي
باإلمكاف ٍ
ا رض كال في السماء.
ككؿ كسيمة كانت مناسبة في مكانها كمكقعها ،فالمنئكة كسيمة إرساؿ مناسبة لتككف كسيطان

أف يكمػػـ ا عػػز كجػػؿ بش ػ انرٌ ،إال مػػف كراء حجػػاب أك يرسػػؿ
بػػيف ا عػػز كجػػؿ كرسػػمه؛ السػػتحالة ٍ

رسكالن،ﭧﭨﭽ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ ﰊ ﰋﰌ
ﰍﰎﰏ ﭼ[ الشكرل.]ُٓ :
كالرسؿ كا نبياء كسيمة إرساؿ مناسبة؛ إلبنغ أمر ا عز كجؿ إلى الناس ،فكانت الكسػيمة

بش انر؛ ليبمغكا بش انر مثمهـ ،كفيه زيادة في التصديؽ كاإليماف بالرسؿ ،كالسماء كسػيمة إرسػاؿ مناسػبة
إلنػزاؿ المطر؛ لتشمؿ باتساعها أكبر رقعة مف ا رض ليعـ القيػر ،كالريػاح كسػيمة إرسػاؿ مناسػبة

ف ػػي مكانه ػػا؛ إلث ػػارة الس ػػحاب كتبش ػػير الن ػػاس ،كالبش ػػارة يناس ػػبها الس ػػرعة ،كارس ػػاؿ الػ ػري ،مناس ػػب

لمعذاب؛ لنستعجاؿ ،كالقاصؼ مناسب لمبحر؛ لكثرة الرياح في البحر ،كالحاصػب مناسػب لمػرجـ،
كالحجػػارة مناسػػبة ل مطػػار كالعػػذاب؛ لتكػػكف مؤلمػػة ،كالصػػيحة مناسػػبة لقػػكـ صػػال،؛ نهػػـ نػػادكا

صاحبهـ فتعػاطى فعقػر ،كالسػيؿ مناسػب لقػكـ سػبأ ،فالجنتػاف يناسػبها المػاء ،فكػاف المػاء سػببان فػي

النعمػػة لهػػـ كالنقمػػة عمػػيهـ ،كالطيػػر مناسػػب؛ إلهػػنؾ جػػيش أصػػحاب الفيػػؿ المتفػػرؽ فػػي الشػػعاب
كالكدياف ،كالحسباف مناسب إلهنؾ المزرعة ،كالصكاعؽ مناسبة لمسرعة الرهيبة كالصكت الشديد،

كالرجز مناسب لمعذاب ،كالطكفاف كالجراد كالقمؿ كالضػفادع مناسػب إلهػنؾ بنػي إسػرائيؿ ،كالناقػة
مناس ػػبة لرم ػػر بتركه ػػا ،ﭧﭨ ﭽﭩﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
(ٔ) ينظر :البرىان في عموم القرآن.ٗٓٗ/ٕ :
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ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭼ[ ه ػػكد ،]ْٔ :كالشػػػياطيف مناس ػػبة ل زعػ ػػاج كا ز ،به ػػذا التناسػ ػػؽ
العجيػػب تمػػت أركػػاف اإلرسػػاؿ كأدل الكػػنـ الغػػرض المطمػػكب كالغايػػة الم ػرادة ،ففػػي كػػؿ شػػيء لػػه
ية ،ككمها مف جند ا تعالى" ،فالطبيعة ال تقؼ محايدة بؿ تنقمب ش انر كإرساؿ الري"،تُ .

كقد تنكعت كسائؿ اإلرساؿ فمنها ما كاف لمقير كالرحمػة ،كمنهػا مػا كػاف لمعػذاب ،كمنهػا مػا

كاف لغيرهما.

أوالً :وساجل إرسال الخير والرحمة ،ومنيا:
ُ -المثجكة:
ﭧﭨﭽﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸ ﭹ
ﭺ ﭼ [ ا نع ػ ػ ػ ػػاـ،]ُٔ :كﭧﭨ ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﭼ[ مريـ.]ُٕ :
ألػػؾ :م ػػف ا لككػػة كه ػػي الرس ػػالة ،كالؾ يمػػكؾ :إذا ردد الش ػػيء ف ػػي فيػػه ،كالرس ػػالة ك ػػذلؾتِ ،

ك"ألكني :أرسمني ،يقاؿ :ألكني إلى فنف ،يريد :أرسمني ،كأصؿ معناك :أرسمني برسالة"تّ .

كمما سبؽ يتض ،أف هناؾ عنقة بيف لفظ المنئكة كالرسالة ،كهذا التناسب؛ ف المنئكة
رس ػػؿ ا تع ػػالى ،كم ػػف أعماله ػػا إيص ػػاؿ الرس ػػالة ،فحمم ػػت دالل ػػة الرس ػػكؿ كالرس ػػالة ،كه ػػذا يناس ػػب

أف يكمـ ا تعالى بش انر ٌإال مف كراء حجاب أك يرسؿ رسكالن.
قصكصيات ا لكهية؛ الستحالة ٍ

كالمنئكة مف قمؽ ا عز كجؿ ،قمقهـ مف نػكر ،كهػـ كػراـ أتقيػاء ،ﭽ ﯩﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﭼ[ التح ػريـ ،]ٔ :كفػػي الحػػديث أف رسػػكؿ ا قػػاؿ" :قمقػػت المنئكػػة مػػف نػػكر،
كقمؽ الجاف مف مارج مف نار ،كقمؽ دـ مما كصؼ لكـ"تْ .
كالمنئك ػػة رس ػػؿ أكل ػػي أجنح ػػة ،ﭧﭨ ﭽ ﮟ ﮠ ﮡﮢﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ﭼ[ فاطر ،]ُ :كاإليماف بالمنئكة ركػف مػف أركػاف اإليمػاف
ﭧﭨﭽﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧﮨ

(ٔ) جماليات المفردة القرآنية.ٕٔٔ :
(ٕ) ينظر :المباب في عمل البناء واألعرابٔ.ٕٜ٘/
(ٖ) دور الحرف في أداء معن الجممة.ٕٚٛ :
(ٗ) صحيح مسممٕٕٙ/ ٛ :برقم ٘ٓٚٙمن حديث عبداهلل بن مسعود.
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ﮩ ﮪﮫﮬﭼ[ البقػ ػرة ،]ِٖٓ :كم ػػف هػ ػؤالء المنئك ػػة :ال ػػركح ا م ػػيف جبري ػػؿأم ػػيف ال ػػكحي
كالسماء ،ﭧﭨﭽ ﮂ ﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ[ مريـ ،]ُٕ :أم" :فأرسمنا إليهػا حػيف
انتبػػذت مػػف أهمهػػا مكان ػان ش ػرقيان كاتقػػذت مػػف دكنهػػـ حجاب ػان – جبريػػؿ"-تُ  .كفػػي اإلرسػػاؿ داللػػة
العناية الربانية بمريـ  -عميها السنـ -فقد كاف اإلرساؿ مباشرة عقب انتباذها ،كفي ذكػر مػف هػك

الرسكؿ عناية أيضان؛ لكي ال ييظف أنه رسكؿ لشيء قر ،كفي كصفه بػ ﭽﮇ ﮈﭼ داللة المطؼ
كاإليناس كالعناية بها.
كمف هؤالء المنئكة مف هػك مككػؿ بػالحفظ ،أم :مػف المنئكػة؛ ف حقيقػة اإلرسػاؿ إطػنؽ
الشيء بمػا حمػؿ مػف الرسػالة ،فإرسػاؿ المنئكػة بمػا حممػكا مػف الحفػظ الػذم أمػركا بػه ،ﭧﭨ ﭽ
ﭿ ﮀﮁﭼ[االنفط ػػار ،]َُ :أم :منئك ػػة تحف ػػظ أعم ػػاؿ العب ػػاد كتحفظه ػػـ م ػػف اآلفػ ػػات،
كالحفظة :جما حافظ ،كيقاؿ :إنهما ممكاف بالميؿ كممكاف بالنهارتِ .
ﭧﭨ ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ
الصبا لنصرة نبيه ،فأضرت بهـ ،هدمت بيكتهـ كأطفأت نيػرانهـ
ﭽﭼﭾ [ا حزاب" ،]ٗ :بعث ا
ِّ
كقطعت حبالهـ كأكفأت قدكرهـ ،كلـ يمكنهـ معهػا قػرار ،كبعػث ا مػا الصِّػبا منئكػة تشػدد الػري،

كتفعؿ نحك فعمها"تّ .

ﭽﭻﭼﭽﭾﭼ :المنئكػ ػػة :بعػ ػػث عمػ ػػيهـ المنئكػ ػػة ،فقمعػ ػػت ا كتػ ػػاد ،كقطعػ ػػت أطنػ ػػاب
الفسػػاطيط ،كأطفػػأت النيػراف ،كأكفػػأت القػػدكر ،ككثػػر تكبيػػر المنئكػػة فػػي جكانػػب العسػػكرتْ  ،كذكػػر
الجنكد يناسب جنكد ا حزاب فجند ا أقكل.

تقدـ تبػيف أف المنئكػة مػف كسػائؿ اإلرسػاؿ ككسػائمه ،ككػاف لهػذك الكسػيمة ثػار
مف قنؿ ما ٌ
متعددة نذكر منها:
 ال يعصػػكف ا مػػا أمػػرهـ كيفعمػػكف مػػا يػػؤمركف ،كال يفرطػػكف فػػي التكػػاليؼ كمػػف أعمػػالهـ:ال ػػكحي إل ػػى الرس ػػؿ ،كالتطم ػػيف كاإلين ػػاس ،كالحف ػػظ كالرقاب ػػة ،ككتاب ػػة الحس ػػنات كالس ػػيئات ،كق ػػبض

ا ركاح كالحفظ كالرعاية ،كتثبيت المؤمنيف كنصرهـ ،كهزيمة الكافريف كعقابهـ.

(ٔ) تفسير الطبري ،ٗٛ٘/ٔ٘ :وينظر :الجامع ألحكام القرآن.ٕٜٗ/ٖٔ :
(ٕ) ينظر :الجامع ألحكام القرآن.ٜٗٓ/ٛ :
(ٖ) البحر المحيط.ٕٔٓ/ٚ :
(ٗ) ينظر :فتح القدير. ٖٗٛ/ٗ :
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ٕ -الرسل:
ﭧﭨ ﭽ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢﮣﮤﭼ[ الرعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،]ّٖ :كﭧﭨ ﭽ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ[ الركـ. ]ْٕ :
رسػؿ إلػيهـ ،كيطمػؽ
الم ى
الرسكؿ هػك :مػف كمٌفػه ا تعػالى مػف بػيف البشػر بتبميػا رسػالة إلػى ي
أيضان عمى ممؾ الكحي جبريؿتُ .
كالرسؿ مف أكثر كسائؿ اإلرساؿ ،فقد مثمت المرتبة ا كلػى مػف حيػث العػدد ،كارسػاؿ الرسػؿ
ثابت ككاض ،ال شؾ فيه ،كاإليماف بالرسؿ أحد أركاف اإليماف.
كالرسؿ بشر ممف قمؽ ا عػز كجػؿ ،اقتصػهـ بفضػؿ منػه ،كأكػرمهـ باصػطفائهـ كفضػمهـ

ػأف جعمه ػػـ رس ػػمه إل ػػى الن ػػاس ،كأي ػػدهـ ب ػػالمعجزات ،كأدبه ػػـ فأحس ػػف أدبه ػػـ،
عم ػػى س ػػائر القم ػػؽ ،ب ػ ٍ
كابتنهـ كامتحنهـ ،كأعدهـ لتحمؿ المشاؽ كالصعاب ،ال يعممكف الغيب كال يممككف مكتػان كال حيػاة
كال نشك انر ،كهـ عدد كثير ،منهـ مف يذكر في القرف الكريـ كمنهـ مف لـ ييذكر ،ﭧﭨ ﭽﭮ
ﭯﭰﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭼ[ النساء ،]ُْٔ :كفضؿ ا بعضهـ عمػى

بعػػػض ،ﭧﭨ ﭽ ﭒﭓﭔﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭼ[ البق ػ ػرة ،]ِّٓ :كمػػػا أرسػ ػػمهـ ا تعػػػالى ٌإال
مبش ػريف كمنػػذريف ،كمػػا جعمهػػـ ككػػنء عمػػى النػػاس كال رقبػػاء كال حػػافظيف عمػػيهـ ،كمػػا عمػػيهـ ٌإال

الػػبنغ المبػػيف ،مهمػػتهـ كاحػػدة ،كغػػايتهـ كاحػػدة ،كهػػدفهـ كاحػػد ،ككػػؿ مػػف جػػاء مػػنهـ قػػاؿ لقكمػػه:
ﭽﰓ ﰔﰕﭼ[الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعراء ،]َُُ :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﭼ[
يكنس ،]ِٕ :ﭽ ﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ[ الفرقاف ،]ٕٓ :كأيدهـ
بالمعجزات كمنحهـ نصرك ،كمكػف لهػـ بفضػمه ،كهػـ أتقػى النػاس

كأقشػاهـ لػه ،بػذلكا الجهػد كمػه

كمثمػػه معػػه؛ إليصػػاؿ الحػػؽ كالقيػػر لمنػػاس؛ إلقامػػة الحجػػة عمػػى النػػاس ،ﭧﭨ ﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﭼ[ النساء ،]ُٔٓ :كقد سػمككا كػؿ الطػرؽ؛ لمػبنغ،
س انر كجه انر ،لينن كنها انر ،سمككان كممارسة ،تبشي انر كانذا انر ،ترغيبان كترهيبان ،بالقكؿ الحسف كالدعكة إلى
ا عمى بصيرة ،كاستبشركا كفرحكا بمف مف معهـ ،كبككا؛ حزنان كاشفاقان عمى مف كذب ،ﭧﭨ
ﭽﭤﭥﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭼ [ الكهؼ ،]ٔ :فكانكا قير كسيمة
إرساؿ ،كيؼ ال كهذك الكسيمة اقتيار رباني كاعػداد إلهػي ،كيترتػب عمػى هػذك الكسػيمة السػعادة أك

(ٔ) ينظر :مفاتيح التفسير.ٜٗٛ/ٔ:
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الشقاء ،فمقد أدل الرسؿ ما عميهـ مف كاجب نحك الناس ،كاستفرغكا الجهد كمه لذلؾ ،فكػاف النػاس

أماـ هؤالء الرسؿ أصنافان-:

ا كؿ :مصدؽ مؤمف بما جاء به الرسؿ.
كمظهر ل يماف بمسانه.
الثاني :منافؽ مقادع مكذب بقمبه ما جاء به الرسؿ ،ي
الثالث :مكذب كافر بما جاء به الرسؿ.
أف اسػػتحؽ المؤمنػػكف مغف ػرة مػػف ا كرض ػكانان ،كجنػػة عرضػػها السػػماكات
كترتػػب عمػػى هػػذا ٍ
كا رض أعدت لممتقيف .
كاسػتحؽ المنػافقكف الػدرؾ ا سػفؿ مػف النػػار؛ لنفػاقهـ ككػذبهـ ،كاسػتحؽ الكػافركف سػػقط ا

كغضبه ،كنا انر كقكدها الناس كالحجارة أعدت لمكافريف.

كلقد كاف لهؤالء الرسؿ أثر كبير في إقراج الناس مف الظممات إلػى النػكر ،فمػف صػدؽ بهػـ

ك مف سيسعد فػي الػدنيا كاآلقػرة ،كمػف أعػرض ككػ ٌذب ككفػر شػقي كقسػر فػي الػدنيا كاآلقػرة ،كهػذا

هك الجزاء الرباني العادؿ الذم ال يظمـ الناس شيئان ،فقد أنذرهـ ا عز كجؿ بالرسؿ ،ﭧﭨﭽ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﭼ[ اإلسراء.]ُٓ :
كالمنحػػظ أف القػػرف الك ػريـ ذكػػر الرسػػكؿ كالنبػػي فمػػا الفػػرؽ بينهمػػا كهػػؿ همػػا ممػػا "يػػكهـ

بالترادؼ كما قيؿ"تُ .
ٖ -النبي:

النب ػػأ :القب ػػر ،كاف لف ػػنف نب ػػأ ،أم :قبػ ػ انر ،كالفع ػػؿ نبأت ػػه كأنبأت ػػه كاس ػػتنبأته ،كالجمي ػػا ا نب ػػاء

كالنبيء ،يقاؿ :الطريؽ الكاض ،يأقذؾ إلى حيث تريدتِ .

"كيقػػاؿ :إف النبػػي اسػػمه مػػف الن ٍب ػ ىكة ،كهػػك االرتفػػاع كأنػػه فضػػؿ عمػػى سػػائر النػػاس برفػػا
منػزلته"تّ " ،كالنباكة :ما ارتفا مف ا رض ،كالنبكة كالنبي"تْ .

(ٔ) الترادف في القرآن. ٕٗٗ :
(ٕ) ينظر :العين(ٔٛٓ/ٗ :نبن).
(ٖ) مقاييس المغة( ٖٛ٘ / ٘ :نبن).
(ٗ) القاموس المحيط(ٖٛ٘/ٗ :نبا).
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كمعنى اإلنباء :اإلرساؿ بعينهتُ  ،كاإلرساؿ أقص مف االستنباءتِ ؛ ف كػؿ رسػكؿ نبػي كال

عكستّ .

"كقيؿ :الرسالة كاإلرساؿ بمعنى كاحد ،كالرسكؿ المتحمؿ لمرسالة إلى ا مة ،فكؿ رسكؿ نبي

كلػيس كػػؿ نبػػي رسػكالن ،كالرسػػكؿ :الػػذم يأتيػػه جبريػؿ بػػالكحي مػػف عنػػد ا إلنػذار القمػػؽ ،كأمػػا مػػف
أكحى ا تعالى إليه بالمناـ فميس برسكؿ ،كقد اجتما أنكاع الكحي في قكله تعالى :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊ ﰋﰌﭼ [ الش ػػكرل ،]ُٓ :ككمه ػػا
اجتمعت في رسكلنا محمد"تْ .
كقيؿ :صاحب المعجزة هك النبي؛ ف الرسكؿ قد يككف رسكالن لغير ا تعالىتٓ .
ﭧﭨ ﭽ ﮈﮉ ﮊﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕﮖ ﭼ[ الحػ ػ ػػب:
ِٓ]" ،هنػا دليػػؿ عمػى أف لمنبػػي معنػى غيػػر معنػى الرسػػكؿ .فالرسػكؿ هػػك الرجػؿ المبعػػكث مػػف ا
إلى الناس بشريعة ،كالنبي :مػف أكحػى ا إليػه بإصػنح أمػر قػكـ يحممهػـ عمػى شػريعة سػابقة ،أك
إرشادهـ إلى ما هك مستقر في الشرائا كمها ،فالنبي أعـ مف الرسكؿ"تٔ ،

كبالتأمؿ في القرف الكريـ يتض ،أف إرساؿ الرسؿ كا نبياء اقترف بأنهـ :مبشركف كمنذركف،
رحمة لمعالميف ،شاهدكف عمى القمؽ؛ لئن يككف لمناس عمى ا حجة بعد الرسؿ ،ليسكا رقبػاء كال
ػر ،مػنهـ مػف قصػهـ ا عػز كجػؿ فػي
ككنء عمى الناس كال حافظيف عميهـ ،ال يسألكف الناس أج ان

القرف الكريـ ،كمنهـ مف لـ يقصصهـ ،ما عميهـ ٌإال البنغ المبيف ،أرسمهـ ا عز كجؿ بالبينات
كالب ػراهيف ،كأرسػػمهـ بالهػػدل كديػػف الحػػؽ ،كأنػػزؿ معهػػـ الكتػػاب كالمي ػزاف ،ككعػػدهـ بالنصػػر كالغمبػػة

كالتمكػػيف ،كمػػا أرسػػمهـ ٌإال بمسػػاف قػػكمهـ ،كمػػا أرسػػمهـ ٌإال ليطػػاعكا ،كأرسػػمهـ تت ػ ار ،كقفٌػػى بعضػػهـ
كمػػؿ بعضػػهـ بعض ػان ،ف ػاقترف إرسػػالهـ بتكػػذيب ا مػػـ لهػػـ ،كأقػػذ ا مػػـ المكذبػػة بالبأسػػاء
بػػبعض يي ٌ
كالضراء ،كارتبط إرسالهـ باستهزاء الناس لهـ ،كاقترف إرسالهـ بهدؼ كاحد هك كحدانية العبادة.

(ٔ) ينظر :الجامع ألحكام القرآن.ٕٗٗ/ ٔٗ :
(ٕ) ينظر :روح المعاني.ٔ٘ٗ/ ٖ :
(ٖ) ينظر :البرىان في عموم القرآن.ٖٗٓ /ٕ :
(ٗ) معترك األقران.ٔٛ٘/ٕ :
(٘) ينظر :الفروق المغوية . ٕٙٛ :
( )ٙالتحرير والتنوير.ٕٜٚ / ٔٚ :
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ٗ -ناير:
ﭧﭨ ﭽ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﭼ[ س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبأ،]ّْ :
كﭧﭨ ﭽﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ[ س ػ ػ ػ ػػبأ ،]ْْ :كﭧﭨ
ﭽﯪﯫ ﯬﯭ ﭼ[ الصافات. ]ِٕ :
عرؼ
الم ٍعمًـ الذم يي ِّ
"النذيرة مف الجيش :طميعتهـ الذم ينذرهـ أمر عدكهـ ...،كقيؿ :المنذر :ي
الم ىق ِّكؼ أيضان ،كأصؿ اإلنذار :اإلعنـ"تُ .
القكـ بما يككف قد دهمهـ مف عدك أك غيرك ،كهك ي
ﭧﭨﭽ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﭼ[ سبأ ،]ْْ :أم " :كما بعثنا إلى هؤالء المشركيف
مف قكمؾ يا محمد فيما يقكلكف كيعممكف قبمؾ مف نبي ينذرهـ بأسنا عميهـ ،قاؿ قتادةت : 1ما أنػزؿ

ا عمى العرب كتابان قبؿ القرف ،كال بعث إليهـ نبيان قبؿ محمد"تّ .

كالمنحظ أف إرساؿ النذير جاء في القرف الكريـ في سػياؽ الكػنـ عػف ا مػـ السػابقة ،كمػف
تعريػػؼ اإلنػػذار بأنػػه :اإلعػػنـ ،فقػػد يكػػكف فيػػه ربػػط بػػيف اإلعػػنـ كتسػػمية اإلرسػػاؿ لرمػػـ السػػابقة

بالنػػذير ،فهػػك مػػف قبيػػؿ اإلعػػنـ ،كهػػذا مػػف حسػػف ت ػرابط المفظػػة فػػي القػػرف الك ػريـ كدقػػة اقتيارهػػا

كمناسبتها لمكانها ،كاقترف إرساؿ النذير بالتأكيد عمى أنػه مػا مػف أمػة ٌإال قػن فيهػا نػذير ،كأنػه مػا
مف نذير ٌإال كذبه المترفكف ،كأف ا عز كجؿ لـ ي ً
رسؿ إلى أمة محمدقبمه مف نذير ،فهك شرؼ
ي
له كتعظيـ ،كهناؾ عنقة بيف الرسكؿ كالنذير ،فػ تنذير مف أسماء الرسكؿ ،كصفة مف صفاته.
٘ -األولون:
ﭧﭨ ﭽﮃ ﮄﮅﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ ﭼ[
ا نبياء" ،]ٓ :أم :كما أرسؿ مكسى بالعصا كغيرها مف اآليات ،مثؿ :ناقة صال ،ككػانكا عػالميف
أف يأتي بآية نقترحها"تْ .
بأف يات القرف [الكريـ] ليست بسحر كال رؤيا ،كلكف قالكا ينبغي ٍ

كف ػػي طم ػػبهـ ه ػػذا تعن ػػت م ػػنهـ كتعجي ػػز ،كف ػػي اآلي ػػة إش ػػارة إل ػػى تػ ػرابط اإلرس ػػاؿ الماضػػػي

كالحاض ػػر ،فغاي ػػة الرس ػػاالت كاح ػػدة .كق ػػكلهـ" ا كل ػػكف" كع ػػدـ ذك ػػرهـ الرس ػػؿ؛ في ػػه دالل ػػة الغ ػػركر
كالتكبر منهـ.

(ٔ) تاج العروس(ٕٓٓ/ٔٗ :نار).
(ٕ) أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسـي البصـري األكمـو ،ت(ٔٔٛىــ) قـدوة المفسـرين والمحـدثين كـان تابعيـاً وعالمـاً كبيـراً .ينظـر :وفيـات األعيـان ،ٛ٘/ٗ:سـير
أعثم النبثء.ٕٜٙ/٘ :
(ٖ) تفسير الطبري.ٖٓٔ/ٜٔ :
(ٗ) الجامع ألحكام القرآن.ٔٚٚ/ٔٗ :
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 -ٙرجاالً:
ﭧ ﭨ ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪﮫﭼ[يكسؼ ،]َُٗ :يطمػؽ الرجػؿ عمػى الكامػؿ الػذم لػيس
بأنثىتُ .
أف يككف الرسكؿ ممىكػاتِ  ،كالرجػاؿ هنػا حصػر فػي الرسػؿ
ﭽﮘﮙﭼ :هذا رد عمى طمب ٍ
دعاة إلى ا  ،فن يككف الرسكؿ ممىكانتّ .
أف
كرد إرسػػاؿ الرجػػاؿ فػػي القػػرف الكػريـ فػػي سػػياؽ الػػرد عمػػى تعنػػت المشػػركيف ،حػػيف طمبػكا ٍ
يككف الرسكؿ ممىكان ،فكاف الرد ببياف جنس اإلرسػاؿ ،كبػأف إرسػاؿ الرجػاؿ؛ ليناسػب طبيعػة الرسػالة
ػأف يكػػكف الرسػػكؿ رج ػنن؛ ليسػػتطيا التقاطػػب معهػػـ ،كالمنحػػظ أف إرسػػاؿ الرجػػاؿ اقتػػرف بػػا مر
بػ ٍ
بالسػػير فػػي ا رض كسػؤاؿ أهػػؿ الػػذكر ،فقػػد يكػػكف فيػػه إشػػارة إلػػى سػبب اقتيػػار الرجػػاؿ ل رسػػاؿ؛

لتحممهـ المشاؽ أكثر مف النساء.

مم ػػا س ػػبؽ تب ػػيف أف الق ػػرف الكػ ػريـ س ػ ٌػمى كس ػػيمة اإلرس ػػاؿ– الرس ػػؿ -ب ػػأكثر م ػػف اس ػػـ مث ػػؿ:
الرسكؿ ،النبي ،نذير ،رجاالن ،ا كلكف ،ككمها تدقؿ تحت مسمى الرسؿ.
 -ٚالسماء:
ﭧﭨ ﭽﯱﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﭼ[ هكد ،]ِٓ :كﭧﭨﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ[ نكح.]ُُ :
"سػػمك :السػػيف كالمػػيـ كال ػكاك أصػػؿ يػػدؿ عمػػى العمػػك كاالرتفػػاع ،كسػػما الشػػيء يسػػمك :ارتفػػا،

ككػؿ عػػاؿ مطػػؿ سػػماء ،كالعػػرب تسػػمي المطػػر سػػماء"تْ  ،كالسػػماء :المظمػػة ،كالمػػاء ينػػزؿ منهػػاتٓ ؛
" ف السػػحاب يكصػػؼ بكث ػرة التتػػابا ،كا ٍف أريػػد بػػه المػػاء فكػػذلؾ ،كا ٍف أريػػد بهػػا المظمػػة فػػن بػػد مػػف
حػػذؼ مضػػاؼ ،أم :مطػػر السػػماء"تٔ  ،كيؤيػػد الباحػػث أف السػػماء المطػػر؛ ف فيػػه شػػمكالن يسػػتمزـ
السحاب أك السماء أك المظمة ،فقد يككف هناؾ سحاب أك سماء بدكف مطر.

(ٔ) ينظر :العين(ٕٔٓ/ٕ :رجل).
(ٕ) ينظر :تفسير السدي الكبير.ٖٕٚ :
(ٖ) ينظر :البحر المحيط.ٖٗٙ/٘ :
(ٗ) مقاييس المغة(ٜٛ / ٖ :سمو).
(٘) ينظر :الكشاف.ٖٕٗ/ٕ :
( )ٙالدر المصون.٘ٗٔ/ٗ :
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كهػػذك الكسػػيمة مهمػػة جػػدان ،ففػػي المطػػر حيػػاة النػػاس كسػػعادتهـ كسػػبب معيشػػتهـ ،كفيػػه حي ػاة
ا رض كاقضػ ػ ػرارها ،كحي ػ ػػاة ا نع ػ ػػاـ كك ػ ػػؿ المقمكق ػ ػػات ،كبعدم ػ ػػه تنع ػ ػػدـ الحي ػ ػػاة كمه ػ ػػا ،ﭧﭨ
ﭽﮞﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥﮦ ﭼ [ ا نبياء ،]َّ:فالماء أساس الحياة كمها.
كق ػػد يك ػػكف ف ػػي ذك ػػر الق ػػرف الكػ ػريـ ﭽﯷﯸﭼ :تمم ػػي ،بق ػػرب المط ػػر ،فينظ ػػركا إل ػػى
السماء كالسحاب القريب منهـ ،الذم ينظركف إليه أكثر الكقػت ،فػذكر اإلرسػاؿ؛ ليػربط بػيف إرسػاؿ
المطر الذم به تحيا ا رض كالنفكس ،كارساؿ الضرع بالمبف الػذم فيػه القيػر كالقصػب ،كبمػا أف
اإلنساف لحب القير لشديد فقد ذ ٌكرهـ بأقرب شيء يعمػكهـ ،ففيػه ترغيػب لهػـ ،كزيػادة فػي الترغيػب
كص ػػؼ اإلرس ػػاؿ بالم ػػدرار ،كف ػػكؽ ذل ػػؾ زي ػػادة ق ػػكة إل ػػى قػ ػكتهـ ،كام ػػداد بػ ػا مكاؿ كالبن ػػيف كالجن ػػات

كا نهار ،كارساؿ السماء فيه شمكؿ القير كؿ ما أظمته السماء ،كفيه مف السعة كاالتساع في كؿ

مكػػاف ،فكػػؿ مػػا فكقػػؾ سػػماء ،أمػػا إنػزاؿ المػػاء فقػػد ال يكػػكف فيػػه داللػػة السػػعة ،فقػػد ينػػزؿ المػػاء لكػػف
ليس في سماؾ.
ك ثر التعبير القرني السماء عمى المطر؛ لما قد يككف في المطر مف داللة أقرل كالعذاب،
كما في قكله تعالى :ﭽﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ[ الشعراء.]ُّٕ :
 -ٛالرحمة:
ﭧﭨﭽﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ[
فاطر" ،]ِ :مفات ،القير كمغالقه كمها بيدك [أم بيد ا تعالى] ،فما يفػت ،ا لمنػاس مػف قيػر فػن
مغمؽ له كال ممسؾ عنهـ؛ ف ذلؾ أمرك كال يستطيا رد أمرك أحد ،ككذلؾ ما يغمؽ مف قير عػنهـ

فن يبسطه عميهـ كال يفتحه لهـ [غيرك] ،فن فات ،له سكاك؛ ف ا مكر كمها إليه كله"تُ .

الشيء المرسؿ هنا :أم شيء مف رحمة ،أم" :مف نعمة رزؽ أك هكاء أك صحة أك أمف أك

غيػر ذلػػؾ مػف صػػنكؼ نعمائػه التػػي ال يحػاط بعػػددها ،فػن أحػػد يقػدر عمػػى إمسػاكها كحبسػػها ،كأم

شػػيء يمسػػؾ ا فػػن أحػػد يقػػدر عمػػى إطنقػػه"تِ  ،كالرحمػػة هنػػا كاسػػعة فقػػد تشػػمؿ" :مػػف قيػػر ،مػػف

مطر ،مف تكبة ،مف كحي ،مف رزؽ ،مف عافية ،مف دعاء ،كيحتمؿ ثامف :مف تكفيؽ كهداية"تّ .

(ٔ) تفسير الطبري.ٖٕٛ/ٜٔ :
(ٕ) الكشاف.ٖٔٛ/٘ :
(ٖ) النكت والعيون.ٕٗٙ/ٗ :
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كفي اإلرساؿ هنا إشارة إلى السعة؛ لتشمؿ كػؿ قيػر فػي أم زمػاف كمكػاف ،كهػذا مػف بنغػة
المفردة القرنية ،فالرحمة كاسعة كشاممة لكؿ شيء ،كمػا قػاؿ تعػالى:ﭽﭥﭦ ﭧﭨﭩﭼ
[ا عراؼ.]ُٓٔ :
 -ٜالرياح:
ﭧﭨﭽﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﭼ[ا عراؼ ،]ٕٓ :كﭧﭨﭽﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﭼ[ النمؿ ،]ّٔ :كﭧﭨﭽﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﭼ[الركـ.]ْٔ :
الػ ػري :،نس ػػيـ الهػ ػكاء ،كك ػػذلؾ نس ػػيـ ك ػػؿ ش ػػيء ،كه ػػي مؤنث ػػه ،يق ػػاؿ :الػ ػري ،آلؿ ف ػػنف ،أم:

النصر كالدكلةتُ .

كالرياح أنكاع" :فمنها المبشرة ثـ المثيرة ثـ المؤلفة ثـ النقحة"تِ .
كحد الري :،أنه هكاء متحرؾ ،كهذك الرياح تارة تككف مقكية لمزركع كا شجار مكممة لما فيها

مػػف النشػػكء كالنمػػاء ،كهػػي الريػػاح الم ػكاق ،،كتػػارة تكػػكف معطمػػة لهػػا كمػػا تكػػكف فػػي القريػػؼ ،كتػػارة
تككف طيبة لذيذة مكافقة لربداف ،كتػارة تكػكف مهمكػة إمػا بسػبب مػا فيهػا مػف الحػر الشػديد كمػا فػي

السمكـ ،أك بسبب ما فيها مف البرد الشديد كما في الرياح المهمكة جدانتّ .

الريػػاح كسػػيمة مػػف كسػػائؿ إرسػػاؿ النعمػػة ،كالريػػاح تكػػكف فػػي النعمػػة –غالبػان -كارسػػاؿ الريػػاح

مناسب؛ ككنها ية ،كككنها مبشرات كمثيرة لمسحاب كلكاق ،،كمناسػبة لمتبشػير كالبشػرل فػي سػرعة
االنتشػػار ،فالبشػػرل تطػػكؼ كالريػػاح ،كالريػػاح مناسػػبة؛ التسػػاع السػػماء كالسػػحاب ،كالريػاح بصػػيغة
الجما يناسب تعدد المنافا منها ،كهناؾ ربط بيف كجكدها في كؿ مكاف ككثرة المنافا ،كما يحدث
بعد اإلثارة كالبشرل مف المطر كالقير كالبركات ،فالرياح مف ا شياء التي يممس أثرها الجميا.

كينحػػظ أف القػػرف الكػريـ ذكػػر إرسػػاؿ الريػػاح بصػػيغتي الماضػػي كالمضػػارع ،ﭧﭨ ﭽﯤ
ﯥ ﯦﯧﭼ[ ا عراؼ ،]ٕٓ :ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ[ فاطر ،]ٗ :فقد ناسػب المضػارع

(ٔ) ينظر :لسان العرب(ٗٙٙ / ٕ :ريح).
(ٕ) تفسير الطبري ،ٗٔ/ٔٗ :وينظر :النكت والعيون. ٔ٘٘ /ٕ :
(ٖ) ينظر :التفسير الكبيرٗٔ.ٔٗٚ/
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مػا جػاء قبمػه مػف ا مػر بالػدعكة كالتضػرع ،كسػيككف مػف بعػدك اإلرسػاؿ ،كهػذا التغػاير فػي الصػػيغة

ييعد مف المتشابه المفظي في القرف الكريـتُ .

كالنفت لمنظر أف الريػاح بصػيغة الجمػا مػا ذكػرت مػا اإلرسػاؿ ٌإال مكصػكفة بالمبشػرات أك

المكاق ،،كهذا مف قير ما فيها ،كاتساع الرياح يناسب اتساع البشرل كالرحمة .
ثانياً :وساجل إرسال العااب ،ومنيا:
ٔ -الريح:

ال ػري– ،غالب ػان -مػػا تػػذكر فػػي العػػذاب ،كقيػػؿ :بنفػػي تعمػػيـ هػػذا الحكػػـتِ  ،كيؤيػػد الباحػػث أف

إرسػػاؿ الػري ،يقػػص العػػذاب؛ ف القػرف الكػريـ مػػا ذكػػر إرسػػاؿ الػريٌ ،إال فػػي العػػذاب ،كالمكاضػػا

ا قػػرل التػػي ذكػػر فيهػػا الػري ،لػػـ تيقيػػد باإلرسػػاؿ ،كقكلػػه تعػػالى :ﭽﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ[ يكنس -.]ِِ :كا أعمـ-
ومما اكر في القرآن الكريم من إرسال لمريح:
أ -ﭧﭨ ﭽﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ[ الركـ ،]ُٓ :أم" :كلػئف
أرسمنا ريحان مفسػدة مػا أنبتػه الغيػث الػذم أن ػزلناك مػف السػماء ،فػرأل هػؤالء الػذيف أصػابهـ ا بػذلؾ

الغيػػث الػػذم حييػػت بػػه أرضػػهـ كأعشػػبت بػػه زركعهػػـ مػػا أنبتتػػه أرضػػكهـ بػػذلؾ الغيػػث مػػف الػػزرع
مصف انر قد فسد بتمؾ الري ،التي أرسمناها فصار مف بعد قضرته مصف انر لظمػكا مػف بعػد استبشػارهـ
كفرحهـ به يكفركف بربهـ"تّ .
ب -الريح الصرصر:
ﭧﭨ ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ[ القمر ،]ُٗ :الصرصر :الري ،الشػديد
الص ػػكت م ػػف الصػ ػرير ،كالصػ ػرة ش ػػدة الص ػػياح كه ػػي دائم ػػة الهب ػػكب م ػػف أصػ ػر ،الش ػػيء إذا داـ
كثبتتْ  ،كالصرير يناسب الشؤـ كالنحس المستمر المذككر في اآلية.
ج -الريح العقيم:

(ٔ) ينظر  :درة التنزيل ،٘ٛٛ/ٕ :البرىان في توجيو متشابو القرآن ،ٚٗ :مثك التنويل ،ٜٗٚ/ٔ :كشف المعاني.ٔٚٙ :
(ٕ) ينظر :ألفاظ المطر والسحاب.ٖٛ :
(ٖ) تفسير الطبري.ٕٖ٘/ٔٛ :
(ٗ) ينظر :التفسير الكبير.ٗ٘/ٕٜ :
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ﭧﭨ ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﭼ[ الػ ػػذاريات ،]ُْ :العقػ ػػيـ" :هػ ػػي التػ ػػي ال تمقػ ػػ،
سػػحابان كال شػػجرة كال رحمػػة فيهػػا كال بركػة كال منفعػػة ،كمنػػه امػرأة عقػػيـ :ال تحمػػؿ كال تمػػد ،ثػػـ قيػػؿ:
هػي الجنػكب"تُ  ،كالػري ،العقػيـ هػي المفسػدة التػي ال تنػتب شػيئانتِ  ،ك يسػ ٌميت عقيمػان؛ نهػا أهمكػػتهـ
كقطعت دابرهـ ،كلـ تبؽ منهـ ديا انر كال نافقانتّ .
الصبا:
د -ريح ِّ
ﭧﭨﭽﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
الصبا أرسمت عمى ا حزاب يكـ القندؽ حتى ألقت
ﭽﭾﭼ[ ا حزاب" ،]ٗ :قاؿ مجاهدت: 3هي ِّ
قدكرهـ كنػزعت فساطيطهـ ،كركل سعيد بف جبيرت 2عف ابف عباس قاؿ :قاؿ رسكؿ ا :
بالصبا كأهمكت عاد بالدبكر"تٔ .
نصرت
ِّ

فالري ،مناسبة؛ لما في المعركة مف البرد كالشدة كالظنـ.
ٕ -الصواعق:
ﭧﭨﭽﯲ ﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ[
الرعد ،]ُّ :صعؽ :الصاعقة عمى ثنثة أكجه:
ا كؿ :المكت :ﭧﭨ ﭽ ﭑ ﭒﭓﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭼ[
الزمػ ػ ػػر ،]ٖٔ :كالثػ ػ ػػاني :العػ ػ ػػذاب :ﭧﭨ ﭽ ﭧﭨ ﭩﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯ ﭼ [
فص ػ ػػمت ،]ُّ:كالثال ػ ػػث :الن ػ ػػار :ﭧﭨ ﭽﯸﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ[ الرع ػ ػػد،]ُّ :
كالصػػاعقة :هػػي الصػػكت الشػػديد مػػف الجػػك ،ثػػـ تكػػكف مػػف نػػار فقػػط أك عػػذاب أك مػػكت ،كهػػي فػػي

(ٔ) الجامع ألحكام القرآن.ٜٜٗ/ٜٔ :
(ٕ) ينظر :تفسير القرآن العظيم.ٕٖٗ/ ٚ :
(ٖ) ينظر :تفسير المراغي.ٜ/ٕٚ :
القراء والمفسرين .ينظر :تفسير مجاىد ،٘ٗٛ :وينظر ترجمتو :سير أعثم النبثء،ٜٗٗ/ٗ:
(ٗ) مجاىد بن جبر أبو الحجاج المكي األسود ت(ٗٓٔه) ،شيخ َّ
اإلصابة في تمييز الصحابة.ٕٔٛ/ٙ:
(٘) أبو عبد اهلل سعيد بن جبير بن ىشام األسدي ت(ٜ٘ه) أح د أعثم التابعين ،أخا العمم عن عبد اهلل بن العباس وعبد اهلل بن عمر ،رضي اهلل عنيم ،قتمو
الحجاج بن يوسف ،ينظر :وفيات األعيان ،ٖٚٔ/ٕ :سير أعثم النبثء ،ٖٕٔ/ٗ :الوافي بالوفيات.ٕٜٔ/ٔ٘ :
( )ٙالجامع ألحكام القرآن ،ٜٓ/ٔٚ :وينظر :تفسير مجاىـد ،٘ٗٛ :فـتح القـدير .ٖٗٛ/ٗ :والحـديث فـي صـحيح البخـاريٖٖ /ٕ :بـرقم ٖ٘ٓٔ ،صـحيح مسـمم/ٖ :
ٕٚبرقمٕٕٗٓ.
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تُ
أف يغشػى عمػى اإلنسػاف مػف
ذاتها شيء كاحد ،كهذك ا شياء تأثيرات منها " ،كقيؿ :إف الصعؽٍ :
صكت شديد يسمعه كربما مات منه"تِ .

كالصكاعؽ كسيمة مف كسائؿ اإلرساؿ ،كقد ناسب إرساؿ الصكاعؽ السياؽ كسبب النػزكؿ،

فالصكاعؽ هي الصكت الشديد كتتسـ بالسرعة القاطفة؛

نها اقتراؽ أثناء الشيء كعمقه
ت2

فينهارتّ  ،كما قيؿ في سبب نػزكؿ اآليةتْ مف أف عامر بف الطفيؿ

كأربد بف ربيعة اشترطا

شركطان لدقكلهما اإلسنـتٔ  ،فرفض النبي هذك الشركط ،كحاكال اغتياؿ النبي فكانت
الصاعقة أسرع؛ إلهنؾ هذا العدك ،كهذك الصكاعؽ مناسبة كذلؾ؛ نها كردت في سياؽ الرعد
كالبرؽ كالتسبي ،،ككمها أصكات.
ٖ -الصيحة:
ﭧﭨ ﭽ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭼ[ القمر.]ُّ :
ً
ي ،فػػي ؿ فػػنف :إذا همكػكا ،كالصػيحة :الهمكػػة ،كصػػيحة الغػارة :إذا فاجػػأتهـ القيػػؿ
ييقػاؿ صػ ى
احػ ػة ،كيق ػػاؿ :م ػػا ينتظ ػػركف ٌإال مث ػػؿ ص ػػيحة الحبم ػػى ،أم :شػ ػ انر
الم ىن ى
المغيػ ػرة ،كالص ػػائحة :ص ػػيحة ى
تٕ
احةي مػػف ا رض :التػي ال تنبػػت شػػيئان أبػػدان،
الصػ ى
يفجػػؤهـ ،كالصػػيحة مصػػدر أيرٍيػد بػػه الصػػياح " ،ك ى
الص ػ ٍي :،الصػػياح ،كقػػد كردت الصػػيحة فػػي القػػرف الكػريـ عمػػى
كتصػػاي ،غمػػد السػػيؼ إذا تشػػقؽ .ك ى

معنػى :العػػذاب ،كالنفقػػة ،كالغػػارة"تٖ  ،كالصػػيحة :صػػيحة جبريػػؿصػػاح صػػباح يػػكـ ا حػػد فػػي
طريػػؽ منػػازلهـ فمػػاتكاتٗ  ،فكػػاف مشػػهدان مفجع ػان مفزع ػانتَُ " ،كمحػػكر الصػػيحة :بمػػكغ الشػػيء أقصػػى

(ٔ) ينظر :المفردات في غريب القرآن(ٗٛ٘ / ٔ :صعق).
(ٕ) االتصال الغير المفظي في القرآن.ٜٖٚ :
(ٖ) ينظر :المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.ٕٕٔٙ :
(ٗ) ينظر :أسباب نزول القرآن ،ٕٚٔ :أسباب النزول المسم لباب النقول ،ٔ٘ٔ :جامع النقول في أسباب النزول.ٔٙٚ / ٕ :
(٘) عامر بن الطفيل بن مالك العامري ،كان سيد بني عامر في الجاىمية اختمف في إسثمو .وفد عامر بن الطفيل وأربد بن قيس عم

عم رأس وفد

رسول اهلل

بني عامر بن صعصعة ،قيل لم يسمم عامر ومات بالطاعون ،أما أربد فمات بالصاعقة .ولم تُترجم لو كتب التراجم ،ينظر :أسد الغابة ،ٕٖ/ٖ :الوافي بالوفيات:
.ٕٔٙ/ٛ+ ٖٖٓ/ٔٙ
( )ٙينظر :الجامع ألحكام القرآن.ٖٙ /ٕٔ :
( )ٚينظر :تيايب المغة(ٔٙ٘/٘ :صيح) ،لسان العرب(ٕ٘ٔ /ٕ :صيح).
( )ٛالموسوعة القرآنية.ٚ٘٘ :
( )ٜينظر :الكشاف ٘ ،ٙٙٓ/المباب في عموم الكتاب ،٘ٙ/ٕٜ :روح المعاني.ٜٓ/ٕٚ :
(ٓٔ) ينظر :في ظثل القرآن.ٖٖٖٗ / ٙ :

197

تُ
ػكت؛ بسػػبب ككنهػػا
غايتػػه نفػػاذان مػػف العمػػؽ ارتفاعػان أك نمػكان مػػا قػػكة أك جفػػاؼ"  ،كهػػي مكجبػػة لممػ ى
تح ػػدث عن ػػد س ػػبب ق ػػكم يكج ػػب تى ىمػ ػك يج الهػ ػكاء في ػػدقؿ إل ػػى ال ػػدماغتِ  ،كالص ػػيحة مناس ػػبة؛ لن ػػدائهـ

ص ػ ػػاحبهـ؛ فالن ػ ػػداء ص ػ ػػيحة ،ﭧﭨ ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ [ القم ػ ػػر ،]ِٗ :فكان ػ ػػت ص ػ ػػيحة
العػذاب أقػكل ،كالجػزاء مػف جػنس العمػؿ ،كهػي مناسػبة أيضػان؛ لصػكت الناقػة فقػد رغػت مػرة كاحػػدة

تّ
القؼ ،كرغاء الناقة :صػكتها ،كفػي المثػؿت 3كفػى برغائهػا
عند قتمها  ،كالرغاء :هك صكت ذكات ي
برغائه ػػا مناديػ ػان ،أم :أف رغ ػػاء البعي ػػر يق ػػكـ مق ػػاـ الن ػػداء ف ػػي الض ػػيافةتٓ  ،كت ارغػ ػكا :تص ػػايحكاتٔ .

كالصػػكت هػػك الشػػيء الكحيػػد الػػذم ال يحج ػزك شػػيء فهػػك يصػػؿ إلػػى حيػػث يصػػؿ اله ػكاء فػػي كػػؿ

مكػػاف– فالضػػكء أك المػػاء مػػثنن قػػد يحجػزك حػػاجز -فكصػػكؿ الصػػكت إلػػى كػػؿ مكػػاف كالػػى كػػؿ فػػرد
يناسب كصكؿ الناقة إلى كؿ بيت كأقذهـ المبف منها ،فالجميا شارؾ في الشرب ،فكؿ مف كصمه

المبف كصمه الصكت ،كأمر قر هك أف الصكت يصؿ إلى الجميا في كقت كاحد ،كبالتالي يككف
الهنؾ لمجميا فػي كقػت كاحػد ،كفيػه مػف الشػناعة مػا ال يقفػى ،فقػد كصػفهـ ا عػز كجػؿ بقكلػه:

ﭽﭪﭫﭬﭼ[القمر ،]ُّ:كالصيحة تناسب اتساع رقعة العذاب؛ الشتراكهـ فػي الجريمػة
فكاف العقاب الجماعي؛ نهـ رضكا جميعان بعقرها ،فقد قيؿ :إف عاقر الناقة قاؿ :ال أعقرهػا حتػى

ترضػ ػكا جميعػ ػان ،فك ػػانكا ي ػػدقمكف عم ػػى الص ػػبياف كالمػ ػرأة ف ػػي ق ػػدرها فيقكل ػػكف :أترض ػػيف فرضػ ػكا
تٕ
أف يعقرها حتى بايعه صغيرهـ ككبيرهـ كذكرهـ كأنثاهـ"تٖ ؛ كلذلؾ أيسػنًد
جميعان  ،كقيؿ" :إنه ىأبى ٍ
أيسػ ػػنًد العق ػ ػػر إلػ ػػيهـ جميعػ ػ ػان ،ﭧﭨ ﭽﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﭼ[
الشمس.]ُْ :

(ٔ) المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.ٜٔٔٙ :
(ٕ) ينظر :االتصال الغير المفظي في القرآن.ٜٚٙ :
(ٖ) ينظر :تفسير الطبري ،ٕٜٕ /ٔٓ :الجامع ألحكام القرآن.ٜٙ /ٕٓ :
(ٗ) ينظر :أمثال العرب.ٜٔٔ :
(٘) ينظر :مختار الصحاح(ٕٔٔ / ٙ :رغا) ،مقاييس المغة(ٗٔ٘ / ٕ :رغو) ،تاج العروس(ٔٙٛ / ٖٛ :رغو).
( )ٙينظر :المعجم الوسيط.ٖ٘ٛ :
( )ٚينظر :تفسير الطبري ، ٕٜٙ/ ٔٓ :فتح القدير.ٖٕٔ / ٕ :
( )ٛالتفسير الكبير.ٜٔٙ / ٖٔ :
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ْ -الطير:
ﭧﭨ ﭽﮛﮜ ﮝﮞ ﭼ [ الفي ػػؿ ،]ّ :الطيػ ػراف حرك ػػة ذم الجن ػػاح ف ػػي الهػ ػكاء
لجناحه ،كالطير اسـ لجماعة ما يطير ،كالكاحد طائرتُ .
كمعنى اآلية :كأرسؿ عميهـ ربؾ طي انر مف البحر متفرقة يتبا بعضها بعضان مػف نػكاح شػتى،

مثؿ :الشماطيط كالعباديد

ت1

كنحك ذلؾ ،ال تصػيب مػنهـ أحػدان ٌإال همػؾتّ  ،كلزيػادة النكػاؿ بهػـ فقػد

فقد جاء الطير جماعة في إثر جماعةتٗ .

كالطير كسيمة مف كسائؿ إرساؿ العذاب فهؿ كانت مناسبة ل رساؿ
كالجكاب نعـ كانت مناسػبة ل رسػاؿ؛ لمسػرعة كالقفػة ،فمعناهػا المحػكرم انتشػار الشػيء مػف

مقػرك مرتفعػان فػػي الهػكاء بقفػػة بالغػػة إلػػى غيػػر محػػددتٓ ؛ ف المكقػػؼ العػػاـ جػػيش رهيػػب تفػػرؽ فػػي

الشػػعاب كا كديػػة ،كمػػر السػػهكؿ كالجبػػاؿ ،كقػػاؼ مػػف بطشػػه كػػؿ شػػيء ،فكانػػت الكسػػيمة مناسػػبة
ل رسػػاؿ؛ ف الطيػػر تسػػتطيا الحركػػة كالسػػرعة فػػي أم مكػػاف ،كفػػي الكقػػت نفسػػه مقارنػػة الطيػػر
بالفيمة مف حيػث الحجػـ ،حيػث إف الجػيش تػـ إهنكػه بأصػغر ا شػياء كبحجػارة مػف سػجيؿ ،كفيػه

إف كػػانكا قػػد ترك ػكا حمايػػة بيػػت ا الح ػراـ فقػػد حمػػاك ا عػػز كجػػؿ بهػػذك
إشػػارة إلػػى أف أهػػؿ مكػػة ٍ
الطير ،فهي جند مف جنكدك سبحانه كتعالى.
كالطي ػػر يناس ػػب تط ػػاير الن ػػاس ف ػػي ك ػػؿ مك ػػاف ،أل ػػـ يغت ػػر كيتف ػػاءؿ أص ػػحاب الفي ػػؿ بجن ػػدهـ
كجيشهـ ألـ يتشاءـ كيتطير أهؿ مكة مف هذا الجػيش كيتفرقػكا فػي الجبػاؿ كػالطير فقػد يكػكف –
كا أعمـ – ذكػر الطيػر مػف حيػث االسػـ مناسػب لهػذا التطيػر ،فتحػكؿ تفػاؤؿ أصػحاب الفيػؿ إلػى
تطير مف الطير ،كتحكؿ تشاؤـ أهؿ مكة إلى تفاؤؿ بهذا الطير.
٘ -الحجارة:
ﭧﭨ ﭽ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭼ[ الذاريات.]ّّ :

(ٔ) ينظر :لسان العرب(٘ٓٛ / ٗ :طير) ،القاموس المحيط(ٚٛ/ٕ :طير).
(ٕ) الشماطيط :القطع أو الجماعة المتفرقة ،واحدىا شمطوط ،والعباديد أو العبابيد :ال واحد ليا ،وىي :الطرق المختمفة البعيدة .ينظر :تيايب المغة:
ٔٔ(ٕٜٔ/شمط) ،لسان العرب(ٖٖٙ/ٚ :شمط).
(ٖ) ينظر :تفسير الطبري ،ٕٙٚ/ٕٗ :الجامع ألحكام القرآن.ٖٗٛ/ٕٕ :
(ٗ) ينظر :محمد رسول اهلل.ٜ٘ /ٔ :
(٘) ينظر :المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.ٖٜٔٔ :
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أهـ صفات الحجر الشدة كالصنبةتُ .
"كحجػػارة مػػف طػػيف :كهػػك السػػجيؿ طػػيف يطػػبخ كمػػا طػػبخ اآلجػػر حتػػى يصػػير فػػي صػػنبة

كالحجارة"تِ .

لماذا جعؿ القرف الكريـ كسيمة العذاب هنا هك إرساؿ الحجارة
الجكاب  :أف الحجارة ذكرت في أكثر مػف مكضػا فػي القػرف الكػريـ فػي سػياؽ العػذاب ،كقػد
طمبهػػا المشػػرككف؛ عنػػادان مػػنهـ كمػػا فػػي قكلػػه تعػػالى :ﭽﯗﯘﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﭼ[ ا نفاؿ ،]ِّ :كقد "كثر اإلمطار في
أف يقاؿ :فأمطر عمينا السجيؿ ،كهي الحجارة المسكمة لمعذاب"تّ .
العذاب ،كأنه أراد ٍ
فالحجػػارة مناس ػػبة ل رسػػاؿ؛ لمرم ػػي كالعمػػك كاالرتف ػػاع ،كأيض ػان لقصكص ػػية عمػػؿ ق ػػكـ ل ػػكط،

كلغرابة عممهـ عف سائر ا قكاـ ،كقركجهـ عف الفطرة السكية؛ عاقبهـ ا عز كجؿ بهػذا العػذاب

الشػػنيا ،كقصػػهـ بهػػذا النػػكع مػػف العػػذاب ،فاسػػتحقكا هػػذك الحجػػارة الصػػمبة نكايػػة بهػػـ ،كقػػد يجعمػػت

عقكبػػة الػػرجـ تش ػريعان كحكم ػان فػػي اإلسػػنـ لحػػد الزنػػا ،كالػػرجـ يناسػػبه الحجػػر كثي ػ انر؛ ليكػػكف مؤلم ػان

كمهمكان ،ككصؼ الحجارة بأنها مف طيف يناسب تعذيبهـ ،فقد يقمقػكا مػف طػيف ،فقػد ييسػتغرب كيػؼ
يؤلـ الطيف كيهمؾ مف يقمؽ مف الطيف كهذا يناسب غرابة الجريمة.
كمنحظة أقرل أف إسناد إرساؿ الحجارة كاف إلى المنئكػة ،ككػذلؾ ييسػند الػرجـ إلػى النػاس
في حد الزنا؛ ليككف المنظر يمفزعان كالصكرة مؤلمة؛ فيشهد عذاب الزاني طائفة مف المؤمنيف ،فهك
أف تػرل إنسػانان يػرجـ إنسػانان قػر بحجػارة حتػى المػكت ،كهػذا يناسػب غ اربػة الجريمػة
مكقؼ غريب ٍ
كبشاعتها .
ٔ -الحاصب:

ﭧﭨ ﭽﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯ ﭼ[ اإلسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراء ،]ٖٔ :ك ﭧ
ﭨ ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄ ﭼ[ القم ػػر ،]ّْ :ك ﭧﭨ ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈﮉﮊ ﮋ ﮌ ﭼ[ الممؾ،]ُٕ :

(ٔ) ينظر :مقاييس المغة(ٖٔٛ / ٕ:حجر).
(ٕ) البحر المحيط ،ٖٔٛ/ٛ :وينظر :فتح القدير.ٔٔٚ/٘ :
(ٖ) البحر المحيط.ٕٗٛ/ٗ :
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الحص ػ ػب :رميػ ػػؾ بالحصػ ػػباء،
الحص ػ ػب :الحطػ ػػب الػ ػػذم يمقػ ػػى فػ ػػي تنػ ػػكر أك فػ ػػي كقػ ػػكد ،ك ٍ
ك ى
حصػ ػبته أحص ػػبه حص ػػبان :إذا رميت ػػه بالحص ػػباء ،كالحج ػػر
كالحص ػػباء :ص ػػغارها ككباره ػػا ،كيق ػػاؿ :ى

تُ
حصب ،كال يككف الحطب حصبان حتى ييسجر
حصب  ،وكؿ ما هي ى
جت به النار فهك ى
المرمي به ى
الحصب :رمي ظاهر الشيء بدقاؽ شديدة الكقاع"تّ  ،فالحصب هنا مناسب؛ لشدة
بهتِ " .كمحكر
ٍ

الكقا ليككف مهمكان.

كالنفػت لمنظػر أف إرسػػاؿ الحاصػب يذكػر بصػػيغة الماضػي كالمضػارع ،كهػػذا يناسػب التهديػػد

باإلرساؿ به؛ لئن ييظف أنه غير متكقا حدكثه فقد حدث كقد يحدث ،فالكاجب الحذر.
 -ٚالقاصف:

ﭧ ﭨ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ[ اإلسراء.]ٔٗ :
قصػػفه يقصػػفه قصػػفان :كسػرك ،كالرعػػد كغيػرك قصػػيفان :شػػدة الصػػكتتْ "،كالقػػاؼ كالصػػاد كالفػػاء

أصؿ صحي ،يدؿ عمى كسر لشػيء ....،يقػاؿ :قصػفت الػري ،السػفينة فػي البحػر ،كريػ ،قاصػؼ،
كالقصؼ :السريا االنكسار ،كالقصيؼ :هشيـ الشجر"تٓ .

كالقاصػػؼ" :الػري ،الشػػديدة التػػي تكسػػر بشػػدة مػػف قصػػؼ الشػػيء يقصػػفه ،أم :كسػرك ،كشػػدة
القصؼ :الكسر ،أك هك الري ،التي لها قصيؼ ،أم :صػكت شػديد ،مػف قػكلهـ رعػد قاصػؼ ،أم:

شديد الصكت"تٔ .

كالقاصؼ كسيمة مناسبة إلرساؿ العذاب؛ ف البحر يذكر في السػياؽ ،كالبحػر كثيػر الريػاح،

تعػػكد النػػاس دفػػا الريػاح
كالسػػفف تجػػرم فػػي البحػػر بػػأمر ا عػػز كجػػؿ ،كالريػاح سػػبب الجػػرم ،كقػػد ٌ
الهادئة لمسفف ،كفجأة تتحكؿ هذك الرياح مػف نعمػة إلػى نقمػة فتكػكف ريحػان قاصػفان ،كفيػه إشػارة إلػى

ككنهػػا نعمػػة لػػـ ييشػػكر قالقهػػا فتحكلػػت إلػػى نقمػػة ،فمػػا كػػانكا يعتمػػدكف عميػػه فػػي سػػيرهـ الطبيعػػي
يتحكؿ إلى نقمة فيها هنكهـ ،كهذا يناسب غرابة عدـ شكرهـ عػز كجػؿ ،كذكػر القاصػؼ هنػا؛

(ٔ) ينظر :تيايب المغة(ٕٙٓ/ٗ :حصب).
(ٕ) ينظر :الكميات.ٖٙٓ :
(ٖ) المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.ٕٗٗ :
(ٗ) ينظر :جميرة المغة(ٜٛٔ / ٕ :قصف) ،لسان العرب(ٕٖٛ / ٜ :قصف) ،القاموس المحيط(ٜٔٚ/ٖ :قصف).
(٘) مقاييس المغة(ٜٕ/ ٘ :قصف).
( )ٙفتح القدير.ٖٖٛ/ٖ :
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لمداللػػة عمػػى شػػدة الصػػكت كالكسػػر ،كاالنكسػػار مناسػػب ل هػػنؾ فػػي البحػػر ،فػػن أمػػؿ كال منقػػذ كال

نجاة لهـ ،كاذا كاف الكسر مهمكان في البر فكيؼ بالبحر!.

كالنف ػػت لمنظ ػػر التناس ػػب ب ػػيف إرس ػػاؿ الحاص ػػب كارس ػػاؿ القاص ػػؼ ف ػػي يت ػػيف متت ػػاليتيف،

فالعنقػة بينهمػا التهديػد كالمكػاف كالصػػكت كالكسػر الشػديد ،كهػذا مػف دقػػة المفظػة فػي القػرف الكػريـ
كمناسبتها.
 -ٛالحسبان:
ﭧﭨ ﭽﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟﮠﮡ ﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ ﮨ

ﭼ[ الكهؼ ،]َْ :الحسػباف :الحسػاب ،كهػي :سػهاـ قصػار تيرمػىتُ  ،كقيػؿ :العػذاب ،أم :عػذابان،
كالحسباف :النارتِ .

كالحسػػباف :مصػػدر حسػػب الشػػيء يحسػػبه ،أم :أحصػػاك ،كقيػػؿ :هػػي الصػكاعؽ ،كقيػػؿ :فػػة

مجتاحة ،كقيؿ :حساب ما كسبت يداؾ فتجازل بحسػبه ،كهػذا أنكػى لمكػافر ك لػـتّ  ،كيؤيػد الباحػث
أنه هنا حساب ما كسبت اليد؛ ف صاحب الجنة نسي قدرة ا عز كجؿ ،كقػد كػاف اإلرسػاؿ هنػا

"نقط ػػة تح ػ ٌػكؿ فج ػػأة م ػػف مش ػػهد النم ػػاء كاالزده ػػار إل ػػى مش ػػهد ال ػػدمار كالبػ ػكار ،كم ػػف هيئ ػػة البط ػػر
كاالستكبار إلى هيئة الندـ كاالستغفار ،كهك مشهد شاقص كامؿ"تْ  ،كهك ما يؤيدك الباحث.
كناسػب عػذاب الحسػباف هنػا مػػا لػـ يكػف فػي حسػباف صػػاحب الجنػة مػف قػدرة ا عػز كجػػؿ،
فذهنػػه متعػػكد يكميػان عمػػى المزرعػػة عػػامرة ،كلػػـ يػػدر بً ىقمىػ ًػدك أنهػػا ستصػػب ،صػػعيدان زلقػػا ،كالجػزاء مػػف
جنس العمؿ.

 -ٜسيل العرم:
ﭧﭨﭽﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭼ[ سبأ" ،]ُٔ :سيؿ :السيف كالياء كالنـ أصؿ كاحد يدؿ عمى جرياف كامتداد"تٓ .

(ٔ) ينظر :جميرة المغة(ٕٚٚ/ ٔ :حسب) ،مختار الصحاح( ٔٔٔ / ٔ :حسب).
(ٕ) ينظر :تيايب المغة(ٖٖٕ/ٗ :حسب) ،تاج العروس(ٕٚٗ/ٕ :حسب).
(ٖ) ينظر :معاني القرآن ،لمزجاج ،ٕٜٓ/ ٖ :معاني القرآن ،لمنحاس ، ٕٗ٘ / ٗ :البحر المحيط  ،ٕٖٔ / ٙ :الدر المصون.ٜٗٙ / ٚ :
(ٗ) في ظثل القرآن.ٕٕٚٔ / ٗ :
(٘) مقاييس المغة(ٕٕٔ / ٖ :سيل).
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كعػراـ الجػػيش :حػػدهـ
عػػرـ :العػػيف كالػراء كالمػػيـ أصػػؿ صػػحي ،كاحػػد يػػدؿ عمػػى شػػدة كحػػدة ،ي
كشػػدتهـ ككث ػرتهـ ،فيقػػاؿ :جػػيش ىع ىرٍم ػ ىرٍـ ،كليػػؿ عػػارـ :شػػديد البػػرد ،كدهػػر أعػػرـ :متمػػكف ،كالعػػرـ:

السيؿ الذم ال يطاؽ ،كالعرـ :اسـ كاد ،كقيؿ :المطر الشديدتُ .

كالعرـ :السد أك المسناك التي تحبس الماء كاحػدها عرمػة ،كقيػؿ :اسػـ كاد كػاف لهػؤالء القػكـ،
الس ٍك ىر عميهـ ،كقيؿ :العرـ :ماء أحمر أرسمه ا في السد فشػقه
كقيؿ العرـ :اسـ الجرذ الذم نقب ى
كهدمهتِ  ،كسيؿ العرـ كسػيمة مناسػبة إلرسػاؿ العػذاب؛ نػه مػف جػنس العمػؿ ،فقػد كانػت سػبأ فػي
نعمة عيش كرغد مف أمرها ،فمما أعرضكا جعؿ ا عقكبتهـ في هذك النعمة التي جحدكها كأنكػركا

فضػػؿ ا فيهػػا ،فأرسػػؿ ا عمػػيهـ سػػيؿ السػػد العػػرـ الػػذم تعػػكدكا عميػػه كعرفػػكك مػػف قػػنؿ المػػاء

كالسقي في أرضهـ ،فالجنتاف يناسبها الماء ،فكاف المػاء كسػيمة النعمػة ،ككػاف أيضػان كسػيمة النقمػة
كالهنؾ كالعذاب ،كفي كصؼ السيؿ بالعرـ يناسب العرـ أك الحاجز الذم بنكك ،كالعػرـ فيػه معنػى

القكة كالصنبة ،فكاف السيؿ أعرـ منه كأشد كأقكل ،كالجزاء مف جنس العمؿ.
ٓٔ -الرجز:

ﭧ ﭨ ﭽ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨﮩ ﭼ[ا ع ػ ػراؼ ،]ُِٔ :الرجػ ػػز :داء يص ػ ػيب اإلبػ ػػؿ فػ ػػي أعجازهػ ػػا،
كالرجز في القرف :هك العذاب المقمقؿ؛ لشدته ،كله قمقمة شديدة متتابعةتّ .
كمعنػػى اآليػػة ،أم :بعثنػػا عمػػيهـ عػػذابان أهمكهػػـ بمػػا كػػانكا يغيػػركف مػػا يػػؤمركف بػػه فيفعمػػكف

قنؼ ما أمرهـ ا بفعمه ،كيقكلكف غير الذم أمرهـ بقيمه .عف أسامة بف زيد

ت3

عف رسكؿ ا 

قػػاؿ :إف هػػذا الكجػػا أك السػػقـ رجػػز عػػذب بػػه بعػػض ا مػػـ قػػبمكـ ،كقيػػؿ الرجػػز :الغضػػب ،كقيػػؿ:
عػذابان كائنػان منهػا ،كهػك الطػاعكف فػي ركايػةت . 2كقػد يكػكف فػي الرجػز مػف حيػث الصػكت كصػػعكبة

النطؽ تناسبان ما تبديمهـ القكؿ.

(ٔ) ينظر :مقاييس المغة( ٕٜٕ /ٗ :عرم)  ،تاج العروس(ٛٓ/ ٖٖ :عرم).
(ٕ) ينظر :تفسير مجاىد ،ٖ٘٘ :تفسير الطبري ،ٕٜٗ/ٜٔ :الجامع ألحكام القرآن.ٕٜٕ/ٔٚ :
(ٖ) ينظر :معاني القرآن ،لمزجاج ،ٕٓ٘ /ٕ :مقاييس المغة ،ٜٗٛ/ٕ :لسان العرب( ٖٜٗ / ٘ :رجز).
(ٗ) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل ،ويسم

بالحب بن الحبن لمكانو من الرسول

 ،ت( ٗ٘ىـ) ،ينظر :سير أعثم النبثء ،ٜٗٚ/ٕ:الوافي بالوفيات:

 ،ٕٗٔ/ٛاإلصابة في تمييز الصحابة.ٕٕٓ/ٔ :
(٘) ينظر :تفسير الطبري ،٘ٓٙ/ٔٓ:روح المعاني .ٜٛ/ٜ:والحديث في :صحيح مسممٕٛ /ٚ:برقمٖ ،٘ٛومسند أحمدٔٗ٘ /ٖٙ :برقم.ٕٔٛٔٛ
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ٔٔ -الناقة:
ﭧﭨ ﭽ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐﰑ ﭼ[ القمر.]ِٕ :
الناقػػة :ا نثػػى مػػف اإلبػػؿ ،كالجمػػا :أيينػكؽ كأن ٍنػكؽ ،كالنػكاؽ مػػف الرجػػاؿ :الػػذم يػػركض ا مػػكر
تُ
كتنكقػػت فػػي الشػػيء:
الم ىنػكؽ :المػػذلؿ مػػف كػػؿ شػػيء  " ،ى
كيصػػمحها ،كتنػػكؽ كتػػأنؽ :تجػػكد كبػػالا .ك ي

تِ
كتقيػر عمػى
أحكمته كتقيرته ،كهك أداء الشػيء عمػى الكجػه الجيػد"  ،كارسػاؿ الناقػة كػاف بإحكػاـ ى
أكمؿ كجه .فقد كانت الناقة يكـ شربهـ ال تشػرب شػيئان مػف المػاء ،ككانػت تسػقيهـ لبنػان ،ككػانكا فػي

نعػػيـ ،كاذا كػػاف يػػكـ الناقػػة شػربت المػػاء كمػػه فمػػـ تبػػؽ لهػػـ شػػيئانتّ  ،كقيػػؿ" :إنهػػا كانػػت ناقػػة قاصػػة

ذات قصػػائص معينػػة تجعمهػػا يػػة كعنمػػةتْ  ،كقيػػؿ فػػي سػػبب ككنهػػا يػػة عػػدة أكجػػه ،منهػػا :أنهػػا
قرجت مف الصقرة كاممة ،أك لكماؿ قمقها مف غير تدريب ،كقيؿ :إف استيفاء و
ناقة شرب أمة مف
ا مـ عجيب ،كقيؿ :كانػت يػة؛ نهػـ كػانكا فػي شػربها يحمبػكف منهػا القػدر الػذم يقػكـ مقػاـ المػاء

تٓ
أف يذركها تأكؿ في أرض
في يكـ شربهـ  .فالناقة كانت مناسبة إلرساؿ العذاب؛ لما طيمب منهـ ٍ
أرض ا كال يمسكها بسكء ،كالناقة مف ا نعاـ التػي تعتمػد عمػى نفسػها؛ كلػذلؾ جػاء فػي الحػديث:

"دعها فإف معها حذاءها كسقاءها"تٔ  ،ككذلؾ في منفعػتهـ بهػا مػف المػبف كالشػرب ،كهػي مػف النػكع
الذم يشرب كثي انر ،فكاف لها شرب يػكـ معمػكـ ،كقػد تكػكف متناسػبة مػا الصػقرة التػي قرجػت منهػا
مف حيث القكة ،فعقركها فاستحقكا العقكبة.
ٕٔ -الشواظ:
ﭧﭨ ﭽﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩﯪ ﭼ[ الرحمف.]ّٓ :
" ىشػ ػ ًكظى :الشػ ػكاظ :المه ػػب ال ػػذم ال دق ػػاف في ػػه ...،كقي ػػؿ الشػ ػكاظ :قطع ػػة م ػػف ن ػػار ل ػػيس فيه ػػا

نح ػػاس ،كقي ػػؿ الشػ ػكاظ :له ػػب الن ػػار ،كال يك ػػكف ٌإال م ػػف ن ػػار كش ػػيء ق ػػر يقمط ػػه"تٕ  ،أم :يرس ػػؿ

(ٔ) ينظر :لسان العرب(ٖٕٙ / ٜ :نوق).
(ٕ) المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.ٕٖ٘ٚ :
(ٖ) ينظر :الجامع ألحكام القرآن.ٜ٘/ٕٓ :
(ٗ) في ظثل القرآن.ٖٖٕٗ / ٙ :
(٘) ينظر :المباب في عموم الكتاب.ٜٕٔ / ٜ :
( )ٙصحيح البخارئٕٗ /ٖ:برقم ،ٕٕٗٛصحيح مسممٖٔٗ /٘ :برقم ٖٕ٘ٗ ،من حديث زيد بن خالد.
( )ٚمقاييس المغة( ٕٕٛ / ٖ :شوظ)  ،وينظر :تاج العروس( ٖٜ٘ / ٔٙ :شوظ).
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عميكمػػا أيهػػا الػػثقنف شػكاظ مػػف نػػار كهػػك لهبهػػا ،مػػف حيػػث يشػػتعؿ كيتػػأجب بغيػػر دقػػاف كػػاف فيػػه،

كقيؿ :الشكاظ المهب المتقطا ،كقيؿ :المهب ا قضر المنقطا مف النارتُ .

هػػذك الكسػػيمة ناسػػبت إرسػػاؿ العػػذاب؛ ف السػػياؽ لمعػػذاب ،كالش ػكاظ يناسػػب السػػرعة؛ نػػه

لمجف كاإلنس ،كالجف قمقكا مف نار فالشكاظ مناسب لتعذيبهـ.
ٖٔ -الشياطين:

ﭧﭨ ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ ﭼ[ مريـ.]ّٖ :
ػرؼ ،كالشػػاطف القبيػػث ،ككػػؿ كػػائف متمػػرد مػػف الجػػف
الشػ ًطيف :البعيػػد ،كالشػػيطاف حيػػة لػػه يعػ ي
كاإلنػػس كالػػدكاب شػػيطاف ،كتشػػيطف الرجػػؿ :إذا صػػار كالشػػيطاف كفعػػؿ فعمػػه ،كالشػػيطاف ال يػػرل

كلكنػػه ييستشػػعر بػػه أنػػه أقػػب ،مػػا يكػػكف مػػف ا شػػياء ،كلػػك رئػػي لىيرئً ػ ىي فػػي أقػػب ،صػػكرةتِ " .كمحػػكر
الشيطنة :امتداد بالا ما اعكجاج كانحراؼ"تّ  ،كهك يناسب اعكجاج الكافريف كانحرافهـ .
ٍ
ك"ا ز كالهػػز :التهيػػيب كشػػدة اإلزعػػاج ،فالشػػياطيف تحػػركهـ إلػػى الكفػػر كتغػريهـ بالمعاصػػي،

كتزعجهـ كتهيجهـ لها بالكسكاس كالتسكينتتْ  ،فالكسيمة هنا مناسبة ل زعاج كاإلغكاء.
ٗٔ -الطوفان:

ﭧﭨ ﭽﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﭼ [ا عػراؼ ،]ُّّ:الطكفػػاف :المػاء الػػذم يغشػػى كػؿ مكػػاف ،كقيػػؿ :المطػر الغالػػب الػػذم
يغػػرؽ مػػف كثرتػػه ،كقيػػؿ الطكفػػاف :المػػكت العظػػيـ ،كقيػػؿ الطكفػػاف مػػف كػػؿ شػػيء :مػػا كػػاف كثي ػ انر
محيط ػان مطيف ػان بالجماعػػة كمهػػا ،كػػالغرؽ الػػذم يشػػتمؿ عمػػى المػػدف الكثي ػرة ،كالقتػػؿ الػػذريا كالمػػكت
الجارؼ يقاؿ له :طكفاف ،كالطكفاف :مصدر مثؿ الرجحاف كالنقصافتٓ .

ك"اقتمػػؼ أهػػؿ التأكيػػؿ فػػي معنػػى الطكفػػاف ،فقػػاؿ بعضػػهـ :هػػك المػػاء ،كقيػػؿ :الغػػرؽ ،كقػػاؿ

مجاهد :الطكفاف :المػاء كالطػاعكف عمػى كػؿ حػاؿ ،كقيػؿ الطكفػاف :المػكت عمػى كػؿ حػاؿ ،كقيػؿ:

المػػكت الػػذريا ،أم :الس ػريا ،كقيػػؿ :أمػػر مػػف أمػػر ا طػػاؼ بهػػـ"تٔ  .كيؤيػػد الباحػػث أنػػه المػػاء؛
(ٔ) الجامع ألحكام القرآن ،ٕٕٔ/ٕٕ :وينظر :تفسير مجاىد.ٖٙٚ :
(ٕ) ينظر :لسان العرب(ٕٖٚ / ٖٔ :شطن).
(ٖ) المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.ٕٖٜٗ :
(ٗ) ينظر :الكشاف ،٘ٗ/ٗ :البحر المحيط.ٕٓٚ/ٙ :
(٘) ينظر :لسان العرب( ٕٕٚ / ٜ :طوف).
( )ٙتفسير الطبري ،ٖٚٛ/ٔٓ :وينظر :تفسير مجاىد. ٖٕٗ :
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لكجػػكد عنقػػة بػػيف المػػاء كالنبػػات كالجػراد كالقمػػؿ كالضػػفادع ،فالمػػاء أنبػػت مػػا أكمتػػه الجػراد ،كالقمػػؿ
أهمؾ ما بقي مف حبكب النبات ،كالضفادع يناسبها كثرة الماء - ،كا أعمـ.-
٘ٔ -الجراد:
الج ػراد" :جػػرد اإلنسػػاف فهػػك مجػػركد :إذا أكػػؿ الج ػراد فاشػػتكى عنػػه بطنػػه"تُ  ،كالجػػيـ كال ػراء
كس ػ ِّمي ج ػرادان؛ نػػه يجػػرد
كالػػداؿ أصػػؿ كاحػػد ،كهػػك بػػدك ظػػاهر الشػػيء ،حيػػث ال يسػػترك سػػاتر ،ي
ا رض فيأكؿ ما عميهاتِ .
كبتأمؿ النص القرني الكريـ تتض ،العنقة بيف إرساؿ الجراد كالطكفاف فا عز كجؿ أرسؿ

الطكفػػاف عمػػى بنػػي إسػرائيؿ كهػػك المػػاء الشػػديد  -كمػػا قيػػؿ  -فػػداـ عمػػيهـ أيامػان فأنبػػت ا لهػػـ فػػي

تمػػؾ السػػنة مػػا لػػـ ينبتػػه قبػػؿ ذلػػؾ مػػف الكػػر كالػػزرع ،فقػػالكا كػػاف ذلػػؾ المػػاء نعمػػة ،فبعػػث ا عمػػيهـ

الجػراد ،فأكػؿ زركعهػػـ كثمػارهـ ،حتػى أنهػػا تأكػؿ ا سػػقؼ كا بػكاب حتػى تنهػػدـ ديػارهـتّ  ،فػػالجراد
مناسب؛ إلهنؾ الزركع الكثيرة التي أنبتها ا تعالى بماء الطكفاف.
القمل:
ّ -ٔٙ

القى ٍمػؿ :معػرؼ كاحدتػػه قى ٍممىػة ،كالقى ًم ًػؿ :القىػ ًػذر ،كالقيمػ يؿ :صػػغار الػذر كالػد ٍبي ،كقيػػؿ :هػك الػػد ٍبي
الػػذم ال أجنحػػة لػػه ،كقيػػؿ :هػػك شػػيء صػػغير لػػه جنػػاح أحمػػر ،كقيػػؿ :القمػؿ شػػيء يقػػا فػػي الػػزرع

أف تقرج فيطكؿ الػزرع كال سػنبؿ لػهتْ  ،فممػا بقػي شػيء
ليس بجراد فيأكؿ السنبمة كهي ىغضة قبؿ ٍ
مػػف زركعهػػـ قػػالكا :هػػذا يكفينػػا كلػػـ يؤمن ػكا ،فبعػػث ا عمػػيهـ القم ػؿ ،كالقم ػؿ :السػػكس الػػذم فػػي

الحنطػػة ،فأكمػػت دكابهػػـ كزركعهػػـ كلزمػػت جمػػكدهـ كأنهػػا الجػػدرم عمػػيهـ كمنعػػتهـ النػػكـ كالقػرارتٓ .
فالقيمؿ مناسػب؛ إلهػنؾ مػا تبقػى مػف الحبػكب؛ نهػـ قػالكا :يكفينػا مػا بقػي معنػا مػف الحبػكب بعػد
أكؿ الجراد زركعهـ.
 -ٔٚالضفادع:
الضفدع :دابة نهرية ،أم :تتكالد في النهر ،كبرية تنشأ في الكهكؼ كالمغػاراتتٔ  ،ركم أنهػا
أنهػا مػرت فرشػػهـ كأكعيػتهـ كطعػػامهـ كشػرابهـ ،فكػػاف الرجػؿ يجمػػس إلػى ذقنػػه فػي الضػػفادع ،كاذا
(ٔ) جميرة المغة( ٗٗٙ / ٔ:جرد).
(ٕ) ينظر :مقاييس المغة( ٕٗ٘ / ٔ :جرد) ،تاج العروس(ٜٗٗ/ ٚ :جرد) .
(ٖ) ينظر :تفسير الطبري ،ٖٜٕ /ٔٓ :الجامع ألحكام القرآنٖٜٓ/ٜ :
(ٗ) ينظر :لسان العرب( ٘ٙٛ /ٔٔ :قمل).
(٘) ينظر :تفسير الطبري ،ٖٜٕ/ ٔٓ :الجامع ألحكام القرآن.ٖٕٔ/ٜ :
( )ٙينظر :تاج العروس(ٗٔ٘/ٕٔ :ضفدع).
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تكمـ كثػب الضػفدع إلػى فيػه ،فشػككا إلػى مكسػى كقػالكا :نتػكب ،فكشػؼ ا عػنهـ ذلػؾ ،فعػادكا

إلى كفرهـتُ .

"قاؿ مجاهد :الجػراد يأكػؿ زركعهػـ كنبػاتهـ ،كالضػفادع تسػقط عمػى فرشػهـ كأطعمػتهـ ،كالػدـ

يكػػكف فػػي بي ػػكتهـ كثيػػابهـ كمػػائهـ كطع ػػامهـ"تِ  ،كالضػػفادع مناسػػبة إلرس ػػاؿ العػػذاب؛ لكث ػرة م ػػاء
الطكفاف الذم غشيهـ فأصبحت الضفادع حتى في أفكاههـ .
 -ٔٛالدم:
الم ػ ىدمى :الشػػديد
الم ػ ىدمى :الثػػكب ا حمػػر ،ك ي
الػػدـ :مػػف ا قػػنط ،كالػػدـ :اسػػـ عمػػى ح ػرفيف ،ك ي
ال يشقرة ،ككؿ شيء في لكنه سكاد كحمرة فهك يمدمىتّ .
أف عػػاد بنػػك إس ػرائيؿ إلػػى الكفػػر أرسػػؿ ا عمػػيهـ الػػدـ ،فسػػاؿ النيػػؿ عمػػيهـ دم ػان ،ككػػاف
بعػػد ٍ
اإلسرائيمي يغترؼ منه الماء ،كالقبطي الدـ ،ككاف اإلسرائيمي يصػب المػاء فػي فػـ القبطػي فيصػير

دمان ،كالقبطي يصب الدـ في فـ اإلسرائيمي فيصير ماء زالالنتْ .

كالػػدـ مناسػػب لمعػػذاب ،فقػػد تحكلػػت حيػػاتهـ إلػػى جحػػيـ فػػي كػػؿ شػػيء ،كاقػػتمط مػػاؤهـ بالػػدـ
كتمكنػػت معيشػػتهـ ،ككػػأف الطكفػػاف طػػاؼ بكػػؿ شػػيء فػػي حيػػاتهـ ،كتمكنػػت بػػالمكف ا حمػػر -الػػذم

أصػػب ،اليػػكـ رم ػ انز لمقطػػر-؛ لتسػػتمر العظػػة كالعب ػرة ،كتتػػابا اإلرسػػاؿ كتنػػكع كسػػائمه يناسػػب كث ػرة

العذاب؛ لكثرة نعـ ا تعالى عمى بني اسرائيؿ كتفضيمهـ عمى اآلقريف.
ثالثاً :وساجل إرسال غير الرحمة والعااب ،ومنيا:
ٔ -األنفس الناجمة:

ﭧ ﭨ ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻﭼﭼ[ الزمر.]ِْ :
أم :فيمس ػػؾ ا نف ػػس الت ػػي قض ػػى عميه ػػا الم ػػكت الحقيق ػػي ،أم :ال يرده ػػا ف ػػي كقته ػػا حيػ ػة،
ػأف يعي ػػد عميه ػػا
كيرس ػػؿ ا ق ػػرل النائم ػػة فيعي ػػدها إل ػػى أج ػػؿ مس ػػمى ،إل ػػى كق ػػت ضػ ػربه لمكته ػػا ،ب ػ ٍ
إحساسهاتٓ  ،ككسيمة اإلرساؿ هنا ا نفس النائمة – التي لـ تمت -المكت الحقيقي ،بإرجاعها إلى
(ٔ) ينظر :تفسير الطبري ،ٖٜٕ/ٔٓ :الجامع ألحكام القرآن.ٖٔٗ/ٜ :
(ٕ) تفسير الطبري ،ٖٜٕ/ٔٓ :وينظر :تفسير مجاىد.ٖٕٗ :
(ٖ) ينظر :لسان العرب(ٕٓٙ /ٕٔ :دمي).
(ٗ) ينظر :تفسير الطبري ،ٖٜٕ/ٔٓ :الجامع ألحكام القرآن.ٖٔٗ/ٜ :
(٘) ينظر :الكشاف ،ٖٓٛ/٘ :فتح القدير.ٕٔٙ/ٗ :
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إلػػى أجسػػادها ،إلػػى أجػػؿ مسػػمى ،فاإلرسػػاؿ يناسػػب الحفػػظ كاإلعػػادة؛ ف مػػف متطمبػػات اإلرسػػاؿ
الحرص عمى إيصاؿ ا مانة كاممة كسميمة.
ٕ -رسل البشر:
ﭧﭨ ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥ ﭼ[ يكسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ ،]ْٓ:كﭧ
ﭨ ﭽ ﭑ ﭒﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭼ[ يكسػػؼ ،]ُّ :ك ﭧﭨ ﭽ ﯿﰀ ﰁ
ﰂﰃ ﰄ ﰅﰆ ﭼ[ النمؿ.]ّٓ :
ﭧﭨ ﭽﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﭼ[ يكسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ .]ُٗ :كاردهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ،بمعنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى:
سابقهـتُ  ،كسيمة اإلرسػاؿ هنػا :كاردهػـ كهػك بشػر ،كارسػاله مناسػب لمبشػرل؛ لمػا فػي معنػى الػكارد

مف إبصار كاعنـ مف ك ارئه.

البشر كسيمة مف كسائؿ اإلرسػاؿ التػي ذكػرت فػي القػرف الكػريـ ،كالمنحػظ أف أغمػب البشػر

الػػذيف تػػـ إرسػػالهـ كػػانكا مػػف القػػدـ كالجنػػكد ،ف ػكارد السػػيارة كػػافن قادم ػان لهػػـ ،كسػػاقي الممػػؾ كػػاف

قادمان ،كرسؿ الممكة مف جنكدها ،كرسؿ امرأة العزيز مف قدمها ،كرسؿ فرعكف مف جنكدك.

كسيمة اإلرساؿ هنا البشر ،كهػذك الكسػيمة كػاف لهػا أثػر كبيػر ،فػكاردهـ أقػرج يكسػؼ مػف

البئر ،ككاف لهذا اإلقراج ما بعدك ،كساقي الممؾ كاف كسيمة اإلرساؿ إلى يكسؼ؛ ليعبػر رؤيػا
المم ػػؾ ،ف ػػا كؿ رفيق ػػه ف ػػي
المم ػػؾ ،كه ػػك مناس ػػب ل رس ػػاؿ؛ لكج ػػكد ىعنق ػػة بين ػػه كب ػػيف يكس ػػؼك ى
النب ػكة ،كام ػرأة العزيػػز
الممػػؾ ك ي
الممػػؾ كهػػك سػػاقيه ،كتػػـ بعػػدها ليكسػػؼ ي
السػػجف ،كالثػػاني رب ػه فػػي ي
أرسػػمت إلػػى النسػػاء ككػػاف فػػي هػػذا اإلرسػػاؿ المكػػر كالقديعػػة بالنسػػاء ،كحممهػػف عمػػى تبريػػر فعمتهػػا
كجريمتها ،كلتبيف أنها معذكرة في هذا الفعؿ.
كارساؿ ممكة سػبأ الرسػؿ بالهديػة كػاف لغػرض التأكػد كالتثبػت مػف أمػر سػميماف ،فأرسػمت
كانتظرت ما يرجا به المرسمكف ،فرجعكا بالهدية فعرفت أنه نبػي ،فأعمنػت إسػنمها مػا سػميماف

رب العالميف ،كمكسىأمر فرعكف بإرسػاؿ بنػي إسػرائيؿ كاطنقهػـ مػف العػذاب كا سػر ،فكانػت
نهاية هذا الطمب هنؾ فرعكف كقكمه كنجاة مكسىكمف مف معه.

كالنفػػت لمنظػػر أف إرسػػاؿ البشػػر اقتػػرف باالنتظػػار ،فالسػػيارة أرسػػمكا كاردهػػـ كانتظػػركا المػػاء،

كحاشية الممؾ أرسمكا الساقي كانتظركا تفسير الرؤيا ،كاقكة يكسؼطمبكا إرساؿ أقيهـ كانتظركا

(ٔ) ينظر :تاج العروس( ٕٜٕ / ٜ :ورد) ،المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.ٜٚٛ :
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زي ػػادة الكي ػػؿ ،كالممك ػػة أرس ػػمت بالهدي ػػة كانتظ ػػرت م ػػا يرج ػػا ب ػػه المرس ػػمكف ،كامػ ػرأة العزي ػػز أرس ػػمت
كأعتدت كانتظرت.

نتاجج وساجل اإلرسال :
أف تكػػكف الكسػػيمة كاحػػدة.
 تعػػددت كسػػائؿ اإلرسػػاؿ؛ لػػدالالت معينػػة ،مػػا قػػدرة ا عػػز كجػػؿ فػػي ٍككؿ هذك الكسائؿ جند مف جنكدك ،كلـ يتـ إرساؿ كسائؿ العذاب ٌإال بعد إعراض كتكذيب.
 -أغمب هذك الكسائؿ فيها داللة السرعة.

 كانت كسيمة اإلرساؿ في العذاب مف جنس العمؿ ،ككؿ كسيمة مناسبة لمكانها. -ناسبت هذك الكسائؿ السياؽ كسبب النزكؿ.

المرسؿ إليه.
 يكجد ترابط كبير بيف الكسيمة ك ى لهذك الكسائؿ أثار مهمة في نتائب اإلرساؿ. -في التعدد كالتنكع داللة معينة تناسب طبيعة البشر ،فأم نعمة لديهـ قػد تتحػكؿ إلػى نقمػة بعػدـ

الشكر ،فمينتبهكا كليحذركا.
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النتاجج العامة لمبحث
 لفظ اإلرساؿ كمشتقاته في القرف الكريـ كاحد كسػبعكف لفظػان ،تكػررت قمسػمائة كثػنث عشػرةم ػرة ،فػػي أربعمائػػة كتسػػا كعش ػريف يػػة ،كردت فػػي تسػػا كسػػتيف سػػكرة ،منهػػا قمػػس كأربعػػكف

سكرة مكية ،كأربا كعشركف سكرة مدنية.
 مف قنؿ مستكيات المغة الصػكتية كالصػرفية كالتركيبيػة أثبػت القػرف الكػريـ اإلرسػاؿ إثباتػان الشػػؾ فيػػه ،كأقسػػـ ا تعػػالى باإلرسػػاؿ كأقسػػـ عميػػه ،كمػػف قػػنؿ اإلرسػػاؿ تكحػػدت غايػػة الرسػػؿ

كاتض ،هدفهـ.

 هنػاؾ ارتبػػاط بػيف مػػا هػػك مطمػكب مػػف صػفات فػػي الرسػػكؿ ،كمػا كرد فػػي المعػاجـ مػػف معػػانياإلرسػػاؿ ،مثػػؿ :الرفػػؽ كالمػػيف كالتمهػػؿ كالتػػكقر كالتثبػػت ،كالكضػػكح كحسػػف االقتيػػار ،كالػػذكاء
كالفهـ ،كالصبر كاالنتظار ،كهي مكاصفات مطمكبة في الرسكؿ.
 تناس ػػبت أغم ػػب ص ػػفات أصػ ػكات أح ػػرؼ لف ػػظ اإلرس ػػاؿ كمش ػػتقاته كمقاطع ػػه الص ػػكتية م ػػا م ػػايتطمبػػه اإلرسػػاؿ مػػف القفػػة كالحركػػة كالسػػرعة ،ككقعػػت بعػػض ألفاظػػه فاصػػمة قرنيػػة كأفػػادت

حسنان كبيانان.

 أريد باإلرساؿ داللة الحدث ال الزمف ،ككرد بأكثر مف صيغة ،كاستغرؽ جميا ا زمنة. ل رسػػاؿ كجػػكك متعػػددة يحػػددها السػػياؽ كغػػرض الكػػنـ ،مثػػؿ :البعػػث ،كاإلطػػنؽ ،كاإلنػ ػزاؿ،كالتسميط ،كالتسقير ،كالفت ،،كاإلقراج.

 تعددت كسائؿ اإلرساؿ ،ككؿ كسيمة كانت مناسبة لمكانها ،كالجزاء مف جنس العمؿ. اإلرساؿ يككف حقيقة كإرساؿ الرسؿ كيككف مجا انز كإرساؿ السماء. أثبػػت القػػرف الكػريـ مػػف قػػنؿ اإلرسػػاؿ أف الرسػػؿ أمػػة كاحػػدة ،كأف رسػػالتهـ كاحػػدة ،فمػػف مػػفبكاحد منهـ كصػدؽ بػه فقػد مػف بػالجميا ،كمػف كػذب كاحػدان مػنهـ كعصػاك فقػد كػذب بػالجميا

كعصاهـ.

 فاعؿ اإلرساؿ في القرف الكريـ نكعاف ،ا كؿ :ما فاعمه ا عػز كجػؿ كهػك ا غمػب ،كيػكحيبالرحمة كاإلنفاذ كالغمبة .كالثاني :ما فاعمه البشر كهك ا قؿ كأغمبػه يػكحي بالضػعؼ كالمكػر،

كإرساؿ امرأة العزيز كممكة سبأ.
 فػػي التعريػػؼ كالتنكيػػر كالػػذكر كالحػػذؼ كالتقػػديـ كالتػػأقير كالتػػذكير كالتأنيػػث كاإلف ػراد كالجمػػاكالتعديػػة كاإلضػػافة فػػي لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته دالالت متعػػددة كمهمػػة ذكػػرت فػػي مكانهػػا فػػي

البحث.
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 في جميا المكاضا أسند اإلرساؿ إلى المضمرٌ ،إال إرسػاؿ فرعػكف لجنػكدك كػاف إلػى الظػاهر؛إلبراز كجكدك في القركج الذم همؾ فيه.

 ارتبط لفظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته بػبعض حػركؼ المعػاني؛ لػدالالت عػدة ،مثػؿ :التككيػد كالعطػؼكالقصر كالنفي كالتحضيض كالنداء كاالستفهاـ.
 اإلرسػػاؿ ًقاسػػـ مشػػترؾ بػػيف ا مػػـ ،كهػػك امتػػداد تػػاريقي فػػي الزمػػاف كالبش ػرية ،فقػػد عػػـ أغمػػب
ا زمنة كا مكنة.
 اإلرساؿ في القرف الكريـ ضركرة ،فقد كاف حنن لمشكمة أك قضية معينة ،كلـ يحدث اإلرسػاؿٌإال لمصمحة كحكمة.

 اإلرس ػػاؿ ف ػػي الق ػػرف الكػ ػريـ ص ػػادر م ػػف ا عم ػػى إل ػػى ا دن ػػى ،كاإلرس ػػاؿ عنق ػػة ب ػػيف طػ ػرفيفً
المرسؿ.
ا عمى فيهما هك
 اإلرساؿ في القرف الكريـ صػادر عػف سػمطة كقػدرة ،فهػك قضػية محكريػة ،كهػك عنػكاف الرحمػةاإللهيػػة ،كفيػػه صػػكرة مػػف صػػكر التكميػػؼ ،كلحظػػة مػػف لحظػػات النص ػرة كالغمبػػة ،كشػػكؿ مػػف

تحكؿ مف إرساؿ إليهـ إلى إرساؿ عميهـ ٌإال بعد إعراض كتكذيب.
أشكاؿ التهديد ،كما ٌ

 اإلرسػػاؿ عمميػػة غيػػر منتهيػػة ،كهػػك كسػػيمة مػػف كسػػائؿ التقاطػػب كالتفػػاهـ كالمعرفػػة ،كتكجػػدعنقػة بػيف أركػاف اإلرسػػاؿ ا ربعػة ،كلكػؿ ركػػف مكاصػفات ،كالرسػكؿ يمثػػؿ مػف أرسػمه ،كعمػػى

قدر المهمة يككف الرسكؿ.

111

المصادر والمراجع
أوالً -القرآن الكريم.
ُ .داب الصػػحبة ،محمػػد بػػف الحسػػيف بػػف محمػػد ،أبػػك عبػػد الػػرحمف السػػممي ،تتُِْهػػ  ،ت:
مجدم فتحي السيد ،دار الصحابة لمتراث ،طنطا ،طُ َُٗٗ - َُُْ ،ـ.

ِ .االتص ػػاؿ غي ػػر المفظ ػػي ف ػػي الق ػػرف الكػ ػريـ ،دَ محم ػػد ا م ػػيف مكس ػػى أحم ػػد ،دائػ ػرة الثقاف ػػة
كاإلعنـ ،حككمة الشارقة ،ط ََُِِ ،ـ.

ّ .ارتشاؼ الضػرب مػف لسػاف العػرب ،أبػك حيػاف ا ندلسػي ،تت ْٕٓ ه ػ ،ت :دَرجػب عثمػاف
محمػػػد ،مراجعػ ػػة  :دَ رمضػ ػػاف عبػ ػػد الت ػ ػكاب ،مكتبػ ػػة القػ ػػانجي ،القػ ػػاهرة ،مطبع ػػة المػ ػػدني،

القاهرة ،ط ُ ُُْٖ ،هػ ُٖٗٗ -ـ.

ْ .اسمكب االلتفات في البنغة العربية ،دَحسف طبؿ ،دار العربي ،القاهرة ،طُُُْٖ ،ه ػ -
ُٖٗٗ ـ.

ٓ .االشػػتقاؽ ،أبػػك بكػػر محمػػد بػػف الحسػػف بػػف دريػػد ،تتُِّه ػ  ،ت :عبػػد السػػنـ هػػاركف ،دار
الجيؿ ،بيركت ،ط ُُُُْ ،ق – ُُٗٗـ.

ٔ .اإلتقػ ػػاف فػ ػػي عمػ ػػكـ القػ ػػرف ،لمحػ ػػافظ أبػ ػػي الفضػ ػػؿ جػ ػػنؿ ال ػ ػديف عبػ ػػد الػ ػػرحمف السػ ػػيكطي،
تتُُٗه ػ  ،ت  :مركػػز الد ارسػػات القرنيػػة ،مجمػػا الممػػؾ فهػػد لطباعػػة المصػػحؼ الشػريؼ،
المدينة المنكرةُِْٔ ،ق.

ٕ .اإلصػػابة فػػي تمييػػز الصػػحابة ،أبػػك الفضػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف حجػػر
العسػػقنني ،تتِٖٓهػػ  ،ت :عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد كعمػػى محمػػد معػػكض ،دار الكتػػب
العممية ،بيركت ،طُ ُُْٓ ،هػ .

ٖ .اإلعجػػاز البيػػاني لمقػػرف الكػريـ ،دَعائشػػة عبػػد الػػرحمف بنػػت الشػػاطئ ،تت ُُْٗق  ،دار
المعارؼ ،القاهرة ،ط ّ.

ٗ .إعجاز القرف البيػاني كدالئػؿ مصػدرك الربػاني ،دَ صػنح عبػد الفتػاح القالػدم ،دار عمػار،
عماف ،ط ُُُِْ ،ق – َََِـ.

َُ .إعجاز القرف الكريـ ،دَ فضؿ حسف عباسُُِْ ،هػ ُُٗٗ-ـ.
ُُ .إعػراب القػػرف الكػريـ  ،أبػػك القاسػػـ اسػػماعيؿ بػػف محمػػد بػػف الفضػػيؿ القرشػػي ا صػػبهاني،
تتُّٓق  ،قدمه  :دَ فائزة بنت عمر المؤيدُُْٓ ،هػُٗٗٓ -ـ.
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ُِ .إع ػراب القػػرف كبيانػػه ،محيػػي الػػديف الػػدركيش ،دار اليمامػػة ،دمشػػؽ ،بيػػركت ،دار ابػػف
كثير ،دمشؽ ،بيركت ،ط َُِْٕ ،ق – ُٗٗٗـ َ

ُّ .اإلعػػنـ بمثمػػث الكػػنـ ،اإلمػػاـ محمػػد بػػف عبػػد ا بػػف عبػػد ا بػػف مالػػؾ ،تت ِٕٔ ه ػ ،
مطبعة الجمالية ،مصر ،ط ُُّّٗ ،هػ.

ُْ .اإلفص ػػاح ف ػػي فقػ ػػه المغ ػػة ،عبػػػد الفت ػػاح الصػ ػػعيدم ،كحس ػػف يكس ػػؼ مكس ػػى ،دار الكتػػػب
المصرية ،القاهرة ،ط ُُّْٖ ،هػ ُّٗٗ -ـ.

ُٓ .اإلنص ػػاؼ ف ػػي مس ػػائؿ الق ػػنؼ ب ػػيف البصػ ػرييف كالك ػػكفييف ،أب ػػك البرك ػػات ب ػػف ا نب ػػارم،
تتٕٕٓهػ ،ت :دَ جكدة مبركؾ محمد مبركؾ ،مكتبة القانجي ،القاهرة ،ط ُ.
ُٔ .أبنيػػة ا فعػػاؿ ،د ارسػػة لغكيػػة قرنيػػة ،دَ نجػػاة عبػػد العظػػيـ الكػػكفي ،جامعػػة عػػيف شػػمس،
كمية البنات ،دار الثقافة ،القاهرة َُْٗ ،هػ ُٖٗٗ -ـ.
ُٕ .أساس البنغة ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد جػار ا الزمقشػرم ،تتّٖٓق ،
ت :محمد باسؿ عيكف السكد ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُ ُُْٗ ،هػ  ُٖٗٗ -ـ.

ُٖ .أسػػباب النػػزكؿ ،المسػػمى لبػػاب النقػػكؿ فػػي أسػػباب النػػزكؿ ،ل مػػاـ جػػنؿ الػػديف أبػػي عبػػد

الػ ػ ػػرحمف السػ ػ ػػيكطي ،تتُُٗق  ،مؤسسػػ ػػة الكتػ ػ ػػب الثقافي ػ ػػة ،بيػ ػ ػػركت ،طُُِِْ ،ق -
ََِِـ.

ُٗ .أسباب حدكث الحرؼ ،أبك عمي الحسيف بف عبد ا بف سينا ،تت ِْٖ هػ  ،ت :محمػد
حساف الطياف ،يحيى مير عمـ ،مجما المغة العربية ،دمشؽ ،ط ُ.

َِ .أسباب نزكؿ القرف ،أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمػي الكاحػدم ،النيسػابكرم،

ت تْٖٔه ػ ػ ػ  ،ت:عص ػ ػػاـ ب ػ ػػف عب ػ ػػد المحس ػ ػػف الحمي ػ ػػداف ،دار اإلص ػ ػػنح ،ال ػ ػػدماـ ،ط ِ،
ُُِْهػ  ُِٗٗ-ـ.

ُِ .أسد الغابة ،أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحػد

الشػػيباني الجػػزرم ،عػػز الػػديف ابػػف ا ثيػػر ،تتَّٔهػ ػ  ،دار الفكػػر ،بيػػركتَُْٗ ،هػ ػ -
ُٖٗٗـ.

ِِ .أسػ ػرار التق ػػديـ كالت ػػأقير ف ػػي لغ ػػة الق ػػرف الكػ ػريـ ،د .محم ػػد الس ػػيد ش ػػيقكف ،دار الهداي ػػة
لمطباعة كالنشر.
ِّ .أسػرار التكػرار فػػي القػػرف ،المسػػمى البرهػػاف فػػي تكجيػػه متشػػابه القػػرف لمػػا فيػػه مػػف الحجػػة
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كالبيػػاف ،محمػػكد بػػف حم ػزة الكرمػػاني ،ت تَٓٓهػ ػ  ،ت :عبػػد القػػادر أحمػػد عطػػا ،مراجعػػة:

أحمد عبد التكاب عكض ،دار الفضيمة.

ِْ .أسرار العربية ،أبك البركات عبد الرحمف بػف محمػد بػف أبػي سػعيد ا نبػارم ،تتٕٕٓق ،
ت :محمد بهجة البيطار ،المجما العممي العربي ،دمشؽ.

ِٓ .أسئمة بيانية في القرف الكريـ ،دَ فاضؿ صال ،السػامرائي ،مكتبػة الصػحابة ،اإلمػارات،
مكتبة التابعيف ،القاهرة  ،طُُِْٗ ،هػ ََِٖ -ـ.

ِٔ .ا صكات المغكية ،دَإبراهيـ أنيس ،مكتبة نهضة مصر كمطبعتها ،القاهرة.
ِٕ .ا صػػكؿ فػػي النحػػك ،أبػػك بكػػر محمػػد بػػف سػػهؿ بػػف الس ػراج ،تتُّٔهػ ػ  ،ت :دَ عبػػد
الحسيف الفتمي ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،ط ّ ُُْٕ ،هػ ُٗٗٔ -ـ.

ِٖ .ا ضداد في كنـ العرب ،أبك الطيب عبد الكاحد بف عمي المغكم الحمبي ،ت تُّٓ هػ ،
ت :دَ عزة حسف ،دار طنس لمدراسات ،ط ُِٗٗٔ ،ـ.

ِٗ .ا عػػنـ ،قيػػر الػػديف بػػف محمػػكد بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف فػػارس ،الزركمػػي الدمشػػقي تت
ُّٔٗ هػ  ،دار العمـ لممنييف ،طََِِ ُٓ،ـ.
َّ .ا لفاظ الكتابية ،عبػد الػرحمف بػف عيسػى الهمػذاني ،تتَِّق  ،مكتبػة المميحػي ،ميػداف
ا زهر ،مصرُُّٗ،ـ.
ُّ .ا لف ػػاظ ،أب ػػك الس ػػكيت يعق ػػكب ب ػػف اس ػػحاؽ ،تتِْْق  ،ت :فق ػػر ال ػػديف قب ػػاكة ،مكتب ػػة
لبناف ،بيركت ،طُُٖٗٗ ،ـ.

ِّ .أمثاؿ العػرب ،المفضػؿ بػف محمػد بػف يعمػى بػف سػالـ الضػبي ت :تُٖٔه ػ  ،ت :إحسػاف
عباس ،طَُُُْ ،هػ ُُٖٗ ،ـ.

ّّ .ب ػ ػػدائا اإلض ػ ػػمار القصصػ ػ ػي ف ػ ػػي الق ػ ػػرف الكػ ػ ػريـ ،ك ػ ػػاظـ الظػ ػ ػكاهرم ،طُُُِْ ،ه ػ ػ ػ -
ُُٗٗـ.

ّْ .البرهاف في عمكـ القرف ،بدر الديف محمػد بػف عبػدا الزركشػي ،تتْٕٗق  ،ت :محمػد
أبك الفضؿ إبراهيـ ،مكتبة دار التراث ،القاهرة ،ط َُّْْ ،هػ  ُْٖٗ -ـ.
ّٓ .بغيػ ػػة الكعػ ػػاة فػ ػػي طبقػ ػػات المغػ ػػكييف كالنحػ ػػاة ،عبػ ػػد الػ ػػرحمف بػ ػػف أبػ ػػي بكػ ػػر جػ ػػنؿ الػ ػػديف
السيكطي ،تتُُٗهػ  ،ت :محمد أبك الفضؿ إبراهيـ ،المكتبة العصرية ،لبناف.
ّٔ .البنغة االصطنحية ،عبد العزيز قمقيمة ،دار الفكػر العربػي ،القػاهرة ،ط ُُِّْ ،ق –
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ُِٗٗـ.
ّٕ .البنغة القرنيػة فػي تفسػير الزمقشػرم ،دَ محمػد حسػيف أبػك مكسػى ،دار الفكػر العربػي،
القاهرة .
ّٖ .بنغػػة الكممػػة فػػي التعبيػػر القرنػػي ،دَفاضػػؿ صػػال ،السػػامرائي ،شػػركة العاتػػؾ لصػػناعة
الكتاب ،القاهرة ،طِ ُِْٕ ،هػ ََِٔ -ـ َ
ّٗ .البمغػػة فػػي الفػػرؽ بػػيف المػػذكر كالمؤنػػث ،أبػػك البركػػات بػػف ا نبػػارم ،تتٕٕٓه ػ  ،ت :دَ
رمضاف عبد التكاب ،مطبعة دار الكتب ،مصر َُٕٗ ،ـ.

َْ .بناء الجممة العربية ،دَمحمد حماسة عبد المطيؼ ،دار غريب ،القاهرةََِّ ،ـَ
ُْ .تػػاج العػػركس مػػف ج ػكاهر القػػامكس ،محمػػد مرتضػػى الحسػػيني الزبيػػدم ،ت تَُِٓق ،
ت :عبد الستار أحمد فراج ،مطبعة حككمة الككيتُّٖٓ ،هػ ُٗٗٓ-ـ .
ِْ .الترادؼ في القرف بيف النظرية كالتطبيؽ ،محمد نكر الديف المنجد ،دار الفكػر المعاصػر،
بيركت ،دار الفكر ،دمشؽ ،ط ُُُْٕ ،هػ  ُٕٗٗ -ـ.

عمافََِْ ،ـ.
ّْ .التراكيب المغكية ،أَدَهادم نهر ،دار اليازكرمٌ ،
ْْ .التركيػػب كالداللػػة كالسػػياؽ ،دَ محمػػد أحمػػد قضػػير ،مكتبػػة االنجمػػك المص ػرية ،القػػاهرة،
ََِٓـ.
ْٓ .التسهيؿ لعمكـ التنػزيؿ ،العنمة أبي القاسـ محمد بف أحمد بف جزم الكمبي ،تتُْٕهػ ،
ضبطه :محمد سالـ هاشـ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط ُ ُُْٓ ،هػ ُٗٗٓ -ـ.

ْٔ .التضػػميف النحػػكم فػػي القػػرف الك ػريـ ،دَمحمػػد نػػديـ فاضػػؿ ،دار الزمػػاف لمنشػػر ،ط ُ،
ُِْٔ هػ ََِٓ -ـ.

ْٕ .التطبي ػ ػ ػػؽ النح ػ ػ ػػكم ،دَعب ػ ػ ػػدك الراجح ػ ػ ػػي ،دار المعرف ػ ػ ػػة الجامعي ػ ػ ػػة ،اإلس ػ ػ ػػكندرية ،ط ِ،
َُِْقَََِ -ـ.

ْٖ .التطكر النحكم لمغة العربية ،محاضرات برجشتراسرُِٗٗ ،ـ ،تعميؽ  :دَ رمضاف عبد
التكاب ،مكتبة القانجي ،القاهرة ،طُُِْْ ،هػ ُْٗٗ -ـ.
عمػ ػػاف ،طُِْْٕ ،هػ ػ ػ -
ْٗ .التعبيػ ػػر القرنػ ػػي ،دَ فاضػ ػػؿ صػ ػػال ،السػ ػػامرائي ،دار عمػ ػػارٌ ،
ََِٔـ.
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َٓ .تفسير البحر المحيط ،محمد بف يكسؼ الشهير بأبي حياف ا ندلسي ،تت ْٕٓهػ  ،ت :
الشيخ عػادؿ أحمػد عبػد المكجػكد ،الشػيخ عمػي محمػد معػكض ،دار الكتػب العمميػة ،بيػركت،

طُُُّْ ،هػ ُّٗٗ-ـ.
ُٓ .التفسػير البسػيط ،أبػك الحسػػف عمػي بػف أحمػػد بػف محمػد الكاحػػدم ،تت ْٖٔق  ،ت  :دَ
محمد بف منصكر الفائز ،مكتبة الممؾ فهد الكطنية ،الرياضَُّْ ،ق.
ِٓ .تفسػ ػػير البيضػ ػػاكم ،ناصػ ػػر الػ ػػديف أبػ ػػي القيػ ػػر عبػ ػػد ا بػ ػػف عمػ ػػر بػ ػػف محمػ ػػد الشػ ػػيرازم
البيضػػاكم ،تتُٗٔه ػ  ،إعػػداد :محمػػد عبػػد الػػرحمف المرعشػػمي ،دار إحيػػاء التػراث العربػػي،
بيركت ،مؤسسة التاريخ العربي ،طُ .
ّٓ .تفسػػير التحريػػر كالتنػػكير ،اإلمػػاـ الشػػيخ محمػػد الطػػاهر بػػف عاشػػكر ،تتُّّٗق  ،الػػدار
التكنسية لمنشرُْٖٗ،ـ.
ْٓ .تفسػػير السػػدم الكبيػػر ،ل مػػاـ أبػػي محمػػد اسػػماعيؿ بػػف عبػػد الػػرحمف السػػدم الكبيػػر ،تت

ُِٖق  ،جمػػا كتكثيػػؽ كد ارسػػة دَ محمػػد عطػػا يكسػػؼ ،دار الكفػػاء لمطباعػػة ،مصػػر ،طُ،

ُُْْق – ُّٗٗـ.
ٓٓ .تفسير الطبرم ،جػاما البيػاف عػف تأكيػؿ م القػرف ،أبػك جعفػر محمػد بػف جريػر الطبػرم،
تتَُّهػ ػ  ،ت :دَ عبػػد ا بػػف عبػػد المحسػػف التركػػي ،هجػػر لمطباعػػة كالنشػػر ،القػػاهرة ،
طُُِِْ ،هػ ََُِ -ـ.

ٔٓ .تفسير الفقر الرازم ،المشتهر بالتفسير الكبيػر كمفػاتي ،الغيػب ،اإلمػاـ محمػد الػرازم فقػر
الػ ػػديف ابػ ػػف العنمػ ػػة ض ػ ػػياء الػ ػػديف عمػ ػػر ،تت َْٔه ػ ػ ػ  ،دار الفكػ ػػر لمطباعػ ػػة ،بي ػ ػػركت،

طَُُْ ُ،هػ ُُٖٗ -ـ.

ٕٓ .تفسػ ػػير الق ػ ػػرف العظ ػ ػػيـ ،الح ػ ػػافظ أب ػ ػػي الف ػ ػػداء اس ػ ػػماعيؿ ب ػ ػػف عم ػ ػػر ب ػ ػػف كثي ػ ػػر القرش ػ ػػي،

تتْٕٕهػ ػ  ،ت :سػػامي بػػف محمػػد السػػنمة ،دار طيبػػة لمنشػػر كالتكزيػػا ،طَُِِْ ،هػ ػ -
ُٗٗٗـ.

ٖٓ .التفسػ ػػير المغػ ػػكم لمقػ ػػرف الك ػ ػريـ ،دَ مسػ ػػاعد بػ ػػف سػ ػػميماف بػ ػػف ناصػ ػػر الطيػ ػػار ،دار ابػ ػػف
الجكزم ،طُُِِْ ،هػ .

ٗٓ .تفسير المراغي ،أحمد مصػطفى الم ارغػي ،تتُُّٕق  ،شػركة كمطبعػة البػابي ،مصػر،
طُُّٔٓ ،هػ ُْٗٔ -ـ.

َٔ .تفسير المنار ،السيد محمد رشيد رضػا ،تتُّْٓق  ،دار المنػار ،مصػر ،طُّّٕٔ ،
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هػ .
ُٔ .التفسػػير الكسػػيط لمقػػرف الكػريـ ،دَ محمػػد سػػيد طنطػػاكم ،مطبعػػة السػػعادة ،القػػاهرة ،طِ،
َُْٕ هػ  ُٖٕٗ -ـ.
ِٔ .تفسير أبػي السػعكد ،أك إرشػاد العقػؿ السػميـ إلػى م ازيػا الكتػاب الكػريـ ،قاضػي القضػاة أبػي
السػ ػػعكد بػ ػػف محمػ ػػد العمػ ػػادم الحنفػ ػػي ،تتِٖٗق  ،ت :عبػ ػػد القػ ػػادر أحمػ ػػد عطػ ػػا ،مكتبػ ػػة

الرياض ،مطبعة السعادةُِٖٗ،ـ.

ّٔ .تفسير مجاهد ،أبك الحجاج مجاهد بػف جبػر ،تتَُْق  ،ت :دَمحمػد عبػد السػنـ أبػك
النيؿ ،دار الفكر اإلسنمي ،مصر ،طَُُُْ ،ق – ُٖٗٗـ.
ْٔ .التمق ػ ػػيص ف ػ ػػي عم ػ ػػكـ البنغ ػ ػػة ،ج ػ ػػنؿ ال ػ ػػديف محم ػ ػػد ب ػ ػػف عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف القزكين ػ ػػي ،ت
تّٕٗهػ ،ضبطه :عبد الحمف البرقكقي ،دار الفكر العربي ،طَُُْٗ ،ـ .
ٓٔ .ته ػػذيب المغ ػػة ،أب ػػك منص ػػكر محم ػػد ب ػػف أحم ػػد ا زه ػػرم ،تتَّٕ ه ػ ػ  ،ت :عب ػػد الس ػػنـ
سػػرحاف ،مراجعػػة :محمػػد عمػػي النجػػار ،الػػدار المص ػرية لمتػػأليؼ كالترجمػػة ،مطػػابا سػػجؿ
العرب ،القاهرة .
ٔٔ .الجاما حكاـ القرف كالمبيف لما تضمنه مػف السػنة ك م الفرقػاف ،أبػك عبػد ا محمػد بػف
أحم ػػد ب ػػف أب ػػي بك ػػر القرطب ػػي ،تتُٕٔه ػ ػ  ،ت :دَ عب ػػد ا ب ػػف عب ػػد المحس ػػف الترك ػػي،
مؤسسة الرسالة ،بيركت  ،طُ ُِْٕ ،هػ ََِٔ-ـ .

ٕٔ .جاما النقكؿ في أسباب النزكؿ ،ابف قميفة عميكم ،طُ َُْْ ،هػ .
ٖٔ .جمالي ػػات المف ػػردة القرني ػػة ،دَأحم ػػد ياس ػػكؼ ،دار المكتب ػػي ،دمش ػػؽ ،طِ ُُْٗ ،ق –
ُٗٗٗـ.

ٗٔ .جمم ػػة العربي ػػة تأليفه ػػا كأقس ػػامها ،دَفاض ػػؿ ص ػػال ،الس ػػامرائي ،دار الفك ػػر ،عم ػػاف ،طِ،
ُِْٕق – ََِٕـ .

َٕ .الجمم ػ ػػة الفعمي ػ ػػة ،دَعم ػ ػػي أب ػ ػػك المك ػ ػػارـ ،مؤسس ػ ػػة المقت ػ ػػار ،الق ػ ػػاهرة ،طُُِْٖ ،ق-
ََِٕـ.
ُٕ .جمه ػرة المغػػة ،أبػػك بكػػر محمػػد بػػف الحسػػف بػػف دريػػد ،تتُِّق  ،تَدَ رمػػزم منيػػر
بعمبكي ،دار العمـ لممنييف ،بيركت ،طُُٖٕٗ ،ـ.
ِٕ .الجنػػى الػػداني فػػي حػػركؼ المعػػاني ،الحس ػف بػػف قاسػػـ الم ػرادم ،ت تْٕٗق  ،ت :دَ
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فقػػر الػػديف قبػػاكة ،أَمحمػػد نػػديـ فاضػػؿ ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػركت ،طُ ُُّْ ،هػ ػ -
ُِٗٗ ـ.

ّٕ .الحدكد في النحك ككتاب منازؿ الحركؼ ،أبك الحسػف عمػى بػف عيسػى بػف عمػى الرمػاني،
تتّْٖهػ .

ْٕ .الح ػػذؼ البنغ ػػي ف ػػي الق ػػرف الكػ ػريـ ،مص ػػطفى عب ػػد الس ػػنـ أب ػػك شػ ػادم ،مكتب ػػة الق ػػرف،
القاهرة.

ٕٓ .ق ازنػػة ا دب كلػػب لبػػاب لسػػاف العػػرب ،عبػػد القػػادر بػػف عمػػر البغػػدادم ،تت َُّٗق ،
ت:عبد السنـ محمد هاركف ،مكتبة القانجي ،القاهرة ،طُُْْٖ ،ق – ُٕٗٗـ.
ٕٔ .قصائص الحركؼ العربية كمعانيها ،حسف عباس ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب،
ُٖٗٗـ.
ٕٕ .الػػدر المصػػكف فػػي عمػػكـ الكتػػاب المكنػػكف ،أحمػػد بػػف يكسػػؼ المعػػركؼ بالسػػميف الحمبػػي،
تت ٕٔٓهػ  ،ت :دَ احمد محمد القراط ،دار القمـ ،دمشؽ.

ٖٕ .د ارسػػات تاريقيػػة م ػػف القػػرف الك ػريـ ف ػػي مصػػر ،دَ محمػػد بي ػػكمي مه ػراف ،دار النهض ػػة
العربية ،بيركت ،طِ َُْٖ ،هػ ُٖٖٗ -ـ.

ٕٗ .د ارس ػ ػػات ف ػ ػػي فق ػ ػػه المغ ػ ػػة ،دَص ػ ػػبحي الص ػ ػػال ،،دار العم ػ ػػـ لممني ػ ػػيف ،بي ػ ػػركت ،طُٔ،
ََِْـ.

َٖ .د ارسػ ػػات سػ ػػمكب الق ػ ػػرف الك ػ ػريـ ،محم ػ ػػد عبػ ػػد الق ػ ػػالؽ عظيمػ ػػة ،تت َُْْ ه ػ ػ ػ  ،دار
الحديث ،القاهرة.
ُٖ .د ارسػ ػػة الصػ ػػكت المغػ ػػكم ،دَ أحمػ ػػد مقتػ ػػار عمػ ػػر ،عػ ػػالـ الكتػ ػػب ،القػ ػػاهرةُُْٖ ،هػ ػ ػ -
ُٕٗٗـ.
ِٖ .درة التنػزيؿ كغرة التأكيؿ ،أبك عبد ا محمد بػف عبػد ا ا صػبهاني المعػركؼ بالقطيػب

اإلسػػكافي ،تتَِْهػ ػ  ،ت :محمػػد مصػػطفى يػػديف ،جامعػػة أـ القػػرل ،طُُِِْ ،هػ ػ -
ََُِـ .

ّٖ .دركس التصريؼ ،محمد محي الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،بيركتُُْٔ ،هػ -
ُٓٗٗـَ
ْٖ .دركس فػػي فقػػه المغػػة العربيػػة ،مشػػتاؽ عبػػاس معػػف ،مركػػز عبػػادم لمنشػػر ،صػػنعاء ،طُ،
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ُِْْق – ََِّـ.
ٖٓ .دالالت التقديـ كالتأقير في القرف الكريـ ،دَمنير محمكد المسيرم ،مكتبة كهبة ،القاهرة،
طُ ُِْٔ ،هػ ََِٓ -ـ.
ٖٔ .الداللة الزمنية في الجممة العربية ،دَ عمي جػابر المنصػكرم ،الػدار العمميػة الدكليػة ،دار
الثقافة لمنشر ،عماف ،طََُِِ ،ـ .
ٕٖ .الداللة كالحركة ،دَمحمد محمد داكد ،دار غريب ،القاهرةََِِ ،ـ.
ٖٖ .دالئ ػػؿ اإلعج ػػاز ،اإلم ػػاـ أب ػػي بك ػػر عب ػػد الق ػػاهر ب ػػف عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف محم ػػد الجرج ػػاني،
تتُْٕهػ  ،قرأك :محمكد بف شاكر ،مكتبة القانجي ،القاهرة ،طٓ ََِْ ،ـ.
ٖٗ .دليػػؿ السػػالؾ إلػػى ألفيػػة بػػف مالػػؾ ،عبػػد ا بػػف صػػال ،الفػػكزاف ،دار المسػػمـ ،طُُٖٗٗ ،
ـَ.
َٗ .دكر الحػػرؼ فػػي أداء معنػػى الجممػػة ،الصػػادؽ قميفػػة ارشػػد ،دار الكتػػب الكطنيػػة ،بنغػػازم،
منشكرات جامعة قاف يكنس ،بنغازمَُٗٗٔ،ـ.

ُٗ .دكر الكمم ػػة ف ػػي المغ ػػة ،اس ػػتيفف أكلم ػػاف ،ترجم ػػة :دَكم ػػاؿ محم ػػد بش ػػر ،مكتب ػػة الش ػػباب،
المنيرة ،القاهرة.

ِٗ .ديػ ػكاف ا عش ػػى الكبي ػػر ،ميم ػػكف ب ػػف قػ ػيس ،تت ٕق  ،ش ػػرح :دَ محم ػػد حس ػػيف ،مكتب ػػة
اآلداب بالجماميز ،القاهرة ،المطبعة النمكذجية.

ّٗ .ديػكاف كعػػب بػف زهيػػر ،صػنعه :أبػػي سػػعيد السػكرم ،شػػرح :دَ مفيػد قميحػػة ،دار الشػكاؼ
لمطباعة ،الرياض ،دار المطبكعات الحديثة ،جدة،طَُُُْ ،ق – ُٖٗٗـ.
ْٗ .ديكاف لبيد بف ربيعة العػامرم ،لىبًيػد بػف ربيعػة بػف مالػؾ ،أبػك عقيػؿ العػامرم ،تت ُْه ػ ،
طماس ،دار المعرفة ،طُِْٓ ُ،هػ  ََِْ -ـ.
اعتنى به :حمدك ٌ

ٓٗ .رصػػؼ المبػػاني فػػي شػػرح حػػركؼ المعػػاني ،أحمػػد بػػف عبػػد النػػكر المػػالقي ،تت َِٕ ه ػ ،
ت :دَأحمد محمد القراط ،دار القمـ ،دمشؽ ،طُِّّْ ،هػ ََِِ -ـ.

ٔٗ .ركح المعػػاني ،تفسػػير القػػرف العظػػيـ كالسػػبا المثػػاني ،العنمػػة أبػػي الفضػػؿ شػػهاب الػػديف
محمكد ا لكسي ،تتَُِٕق  ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،إدارة الطباعة المنيرية.

ٕٗ .الزمقشرم المغكم ككتابه الفائؽ ،دَ رشيد عبد الرحمف العبيدم ،مطبعة المجما العممي،
ُُّْهػ  ََُِ -ـ.
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ٖٗ .زم ػػف الفع ػػؿ ف ػػي المغ ػػة العربي ػػة قرائن ػػه كجهات ػػه ،عب ػػد الجب ػػار تكام ػػة ،ديػ ػكاف المطبكع ػػات
الجامعية ،الجزائرُْٗٗ ،ـ.

ٗٗ .زيػػادة الحػػركؼ بػػيف التأييػػد كالمنػػا كأس ػرارها البنغيػػة فػػي القػػرف الك ػريـ ،دَهيفػػاء عثمػػاف
عباس فدا ،دار القاهرة ،طُُُِْ ،ق َََِ-ـ.

ََُ .سر الفصاحة ،أبك محمد عبد ا بف محمد بػف سػعيد بػف سػناف القفػاجي ،تت ْٔٔق ،
دار الكتب العممية ،بيركت ،طُ َُِْ ،هػ ُِٖٗ -ـ.

َُُ .سر صناعة اإلعراب ،عثماف بف جني ،تت ِّٗ ق  ،ت :دَحسف هنػداكم ،دار القمػـ،
دمشؽ ،طُُِّْ ،هػ ُّٗٗ-ـ .
َُِ .سنف ابف ماجة ،أبك عبد ا محمد بػف يزيػد القزكينػي ،تتِّٕق  ،ت :محمػد فػؤاد عبػد
الباقي ،دار إحياء الكتب العربية.
َُّ .سػػير أعػػنـ النػػبنء ،شػػمس الػػديف أبػػك عبػػد ا محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف قى ٍايمػػاز
الػػذهبي ،تتْٖٕق  ،مجمكعػػة مػػف المحققػػيف بإش ػراؼ الشػػيخ شػػعيب ا رنػػاؤكط ،مؤسس ػػة
الرسالة ،طَُّْٓ ،ق ُٖٗٓ -ـ.
َُْ .شذا العرؼ في فف الصرؼ ،أحمد بف محمد بف أحمد الحمنكم ،تت ُُّٓهػ  ،تعميؽ:
دَمحمد بف عبد المعطي ،دار الكياف ،الرياض .
َُٓ .شرح ابف عقيؿ ،قاضي القضاة بهاء الديف بف عبد ا بف عقيػؿ الهمػداني ،تتٕٗٔه ػ ،

عمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ ،لمحمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد ،المكتبػػة العصػرية ،بيػػركت ،طِ ،

َُْٗ هػ ُٖٖٗ -ـ.
َُٔ .شػػرح الرضػػي عمػػى الكافيػػة ،تعميػػؽ :يكس ػؼ حسػػف عمػػر ،دار الكتػػب الكطنيػػة ،بنغػػازم،
طُِٗٗٔ ،ـ.
َُٕ .ش ػػرح المفص ػػؿ ،الش ػػيخ العنم ػػة مكف ػػؽ ال ػػديف يع ػػيش ب ػػف عم ػػي ب ػػف يع ػػيش النح ػػكم ،تت
ّْٔهػ  ،إدارة الطباعة المنيرية ،مصر .

َُٖ .ش ػػرح الكافي ػػة نظ ػػـ الكافي ػػة ،أب ػػك عم ػػرك عثم ػػاف ب ػػف الحاج ػػب النح ػػكم ،تتْٔٔه ػ ػ  ،ت:
دَمكسى بنام عمكاف العميمي ،مطبعة اآلداب ،النجؼََُْ ،هػ َُٖٗ -ـ.

َُٗ .شرح شذكر الذهب ،محمد بف عبد المنعـ الجكجرم ،تتٖٖٗق ت :دَ نكاؼ بػف جػزاء
الحارثي ،طُُِْْ ،هػ  ََِْ -ـ.
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َُُ .الش ػػعر كالش ػػعراء ،أب ػػك محم ػػد عب ػػد ا ب ػػف مس ػػمـ ب ػػف قتيب ػػة ال ػػدينكرم ،تتِٕٔه ػ ػ  ،دار
الحديث ،القاهرة ُِّْ ،هػ.

ُُُ .الصاحبي في فقه المغة العربية كمسائمها كسنف العرب في كنمها ،أبك الحسػيف أحمػد بػف

ف ػ ػػارس ب ػ ػػف زكري ػ ػػا ،تتّٓٗق  ،ت :ف ػ ػػاركؽ الطب ػ ػػاع ،مكتب ػ ػػة المع ػ ػػارؼ ،بي ػ ػػركت ،طُ،
ُُْْق – ُّٗٗـ.

ُُِ .الصػػحاح تػػاج المغػػة كصػػحاح العربيػػة ،اسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػكهرم ،ت تّّٗق  ،ت
َأحمد عبد الغفكر عطا ،دار العمـ لممنييف ،بيركت ،طُِّٗٗ ،ق – ُٕٗٗـ.

ُُّ .صحي ،البقارم ،محمد بف اسػماعيؿ البقػارم ،تتِٔٓق  ،ت :محمػد زهيػر بػف ناصػر
الناصر ،دار طكؽ النجاة ،طُُِِْ ،ق.

ُُْ .صػػحي ،مسػػمـ ،ل مػػاـ أبػػي الحسػػيف مسػػمـ بػػف الحجػػاج ،تتُِٔق  ،ت :مجمكعػػة مػػف
المحققيف ،دار الجيؿ ،بيركتُّّْ ،ق .

ُُٓ .الصػػرؼ التعميمػػي كالتطبيػػؽ فػػي القػػرف الكػريـ ،دَ محمػػكد سػػميماف يػػاقكت ،مكتبػػة المنػػار
اإلسنمية ،الككيت ،طَُُِْ ،ق – ُٗٗٗـ.
ُُٔ .صيا الجمكع في القرف الكريـ ،دَكسمية عبػد المحسػف محمػد المنصػكر ،مكتبػة الرشػد،
الرياض ،طُ ُِْٓ ،هػ ََِْ -ـ.
ُُٕ .الط ػراز ،المتضػػمف س ػرار البنغػػة كعمػػكـ حقػػائؽ اإلعجػػاز ،ل مػػاـ يحيػػى بػػف حم ػزة بػػف
عمي بف إبراهيـ العمػكم اليمنػي ،تتْٕٓ ق  ،ت :عبػد الحميػد هنػداكم ،المكتبػة العصػرية،

بيركت ،طُُِّْ ،ق – ََِِـ.
ُُٖ .الظػػاهرة الجماليػػة فػػي القػػرف الك ػريـ ،نػػذير حمػػداف ،دار المنػػارة ،جػػدة ،طُُُِْ ،ق -
ُُٗٗـ.
ُُٗ .عمـ ا صكات ،دَكماؿ بشر ،دار غريب لمطباعة كالنشر ،القاهرةَََِ،ـ.
َُِ .عمػػـ المغػػة العػػاـ ،فردينػػاف دك سكسػػير ،ترجمػػة :يكئيػػؿ يكسػػؼ عزيػػز ،دار فػػاؽ عربيػػة،
بغداد،طُّٖٗٓ ،ـ.
ُُِ .عمـ المغة ،دَعمي عبد الكحد كافػي ،شػركة نهضػة مصػر لمطباعػة كالنشػر ،طََِْٗ ،
ـ.
ُِِ .عمػ ػ ػ ػػى طريػ ػ ػ ػػؽ التفسػ ػ ػ ػػير البيػ ػ ػ ػػاني ،د .فاضػ ػ ػ ػػؿ صػ ػ ػ ػػال ،السػ ػ ػ ػػامرائي ،جامعػ ػ ػ ػػة الشػ ػ ػ ػػارقة،
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اإلماراتُِْٓ،هػََِْ-ـ.
ُِّ .عيػػكف ا ثػػر فػػي فنػػكف المغػػازم كالشػػمائؿ كالسػػير ،محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد
اليعمرم الربعي أبك الفت ،،تتّْٕه ػ  ،تعميػؽ :إبػراهيـ محمػد رمضػاف ،دار القمػـ ،بيػركت،

طُُْْ.ُّٗٗ-ُ،

عمػ ػػاف ،طُُِِْ ،هػ ػ ػ -
ُِْ .الفاصػ ػػمة فػ ػػي القػ ػػرف الك ػ ػريـ ،محمػ ػػد الحسػ ػػناكم ،دار عمػ ػػارٌ ،
َََِـ.
ُِٓ .فت ،القدير ،الجاما بيف فني الركاية كالد اريػة مػف عمػـ التفسػير ،محمػد بػف عمػي بػف محمػد
الشككاني ،تتَُِٓهػ  ،ت :دَعبد الرحمف عميرة ،دار الكفاء.
ُِٔ .الفػػركؽ المغكيػػة ،أبػػك هػػنؿ العسػػكرم ،تتِّٖق ،ت :محمػػد إب ػراهيـ سػػميـ ،دار العمػػـ
كالثقافة ،القاهرة .
ُِٕ .الفػػركؽ المغكيػػة كأثرهػػا فػػي تفسػػير القػػرف الك ػريـ ،دَ محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف صػػال،
الشايا ،مكتبة العبيكاف ،الرياض ،طُُُْْ ،هػ ُّٗٗ-ـ.

ُِٖ .فصكؿ في فقه العربية ،دَرمضاف عبد التكاب ،مكتبة القػانجي ،القػاهرة ،طُُّْٓ ،ق
– ُْٗٗـ.

ُِٗ .الفعػػؿ زمانػػه كأبنيتػػه ،دَإب ػراهيـ السػػامرائي ،مؤسسػػة الرسػػالة ،بيػػركت ،طَُّّْ ،ق –
ُّٖٗـ.

َُّ .فقه المغة ،محمد المبارؾ ،مطبعة جامعة دمشؽ.
ُُّ .فكاصػػؿ اآليػػات القرنيػػة ،دَكمػػاؿ الػػديف عبػػد الغنػػي المرسػػي ،المكتػػب الجػػامعي الحػػديث،
االسكندرية ،طَُُِْ ،هػ ُٗٗٗ -ـ.

ُِّ .الفكائد الغياثية في عمكـ البنغة ،عضد الديف ا نجػي ،تت ٕٔٓه ػ  ،ت :عاشػؽ حسػف،
دار الكتاب المصرم ،القاهرة ،دار الكتاب المبناني ،بيركت ،طُ ُُِْ ،هػ  ُُٗٗ -ـ.

ُّّ .فػػي ظػػنؿ القػػرف ،سػػيد قطػػب ،تتُّٖٓق  ،دار الشػػركؽ ،بيػػركت ،طَُُْٖٓ ،ق-
ُٖٖٗـ.
ُّْ .في عمـ المغة ،غازم مقتار ظميمات ،دار طنس ،دمشؽ ،طََِِ ،ـ.
ُّٓ .قػػامكس القػػرف ،لغػػة القػػرف د ارسػػة تكثيقيػػة فنيػػة ،دَأحمػػد مقتػػار عمػػر ،مؤسسػػة الككيػػت
لمتقدـ العممي ،طِ ُُْٖ ،هػ ُٕٗٗ -ـ .
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ُّٔ .القامكس المحيط ،محمد بف يعقكب الفيركز أبادم ،تت ُٕٖهػ  ،الهيئة المصػرية العامػة
لمكتاب ،طّ ََُْ ،هػ  َُٖٗ -ـ.

ُّٕ .القرف الكريـ كتفاعؿ المعاني ،دراسة دالليػة لتعمػؽ حػركؼ الجػر بالفعػؿ كأثػرك فػي المعنػى
في القرف الكريـ ،د .محمد محمد داكد ،دار غريب ،القاهرة ،طََُِِ ،ـ.

ُّٖ .القص ػػة ف ػػي الق ػػرف الكػ ػريـ ،دَمحم ػػد س ػػيد طنط ػػاكم ،دار نهض ػػة مص ػػر ،الق ػػاهرة ،طُ،
ُٕٗٗـ.

ُّٗ .قضػػايا قرنيػػة فػػي ضػػكء الد ارسػػات المغكيػػة ،دَعبػػد العػػاؿ سػػالـ مكػػرـ ،مؤسسػػة الرسػػالة،
بيركت ،طَُُْٖ ،ق – ُٖٖٗـ.
َُْ .الكػػافي فػػي عمػػكـ البنغػػة ،دَ عيسػػى عمػػى العػػاككب ،أَعمػػي سػػعد الشػػتيكم ،الجامعػػة
المفتكحةُّٗٗ ،ـ.
ُُْ .كتاب ا زهية في عمـ الحػركؼ ،لعمػي بػف محمػد النحػكم الهػركم ،تتُْٓ ه ػ  ،ت:عبػد
المعيف الممكحي ،طِ ُُّْ ،هػ  ُّٗٗ -ـ.

ُِْ .كتاب العػيف ،القميػؿ بػف أحمػد الفراهيػدم ،تتَُٕق  ،ت :دَعبػد الحميػد هنػداكم ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،طُ ُِْْ ،هػ ََِّ -ـ .

ُّْ .الكتاب ،كتاب سيبكيه ،عمرك بف عثماف بف قنبر ،تتَُٖق  ،ت :عبد السنـ هاركف،
مكتبة القانجي ،القاهرة ،طَُّْٖ ،ق – ُٖٖٗـ.

ُْْ .الكشاؼ عف حؽ حقائؽ غكامض التنػزيؿ كعيكف ا قاكيؿ في كجكك التأكيؿ ،العنمة جار
ا أبػػي القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػر الزمقشػػرم ،تت ّٖٓهػ ػ  ،ت :الشػػيخ عػػادؿ أحمػػد عبػػد
الجكاد ،الشيخ عمي محمد معكض ،مكتبة العبيكاف ،الرياض ،طُ ُُْٖ ،هػ  ُٖٗٗ -ـ.

ُْٓ .كشػػؼ المعػػاني فػػي المتشػػابه مػػف المثػػاني ،بػػدر الػػديف بػػف جماعػػة ،ت تّّٕهػ ػ  ،ت:
دَعبد الجكاد قمؼ ،دار الكفاء لمطباعة كالنشر ،المنصكرة ،طَُُُْ ،هػ َُٗٗ -ـ.

ُْٔ .الكميػػات ،معجػػـ فػػي المصػػطمحات كالفػػركؽ المغكيػػة ،أيػػكب بػػف مكسػػى الحسػػيني الكفػػكم،
تتَُْٗه ػ  ،إعػػداد :دَعػػدناف دركيػػش ،محمػػد المصػػرم ،مؤسسػػة الرسػػالة ،بيػػركت ،طِ،
ُُْٗهػ  ُٖٗٗ-ـ .

ُْٕ .المبػػاب فػػي عمػػؿ البنػػاء كاإلعػراب ،أبػػك البقػػاء عبػػد ا بػػف الحسػػف العكبػػرم ،تتُٔٔهػػ ،

ت:غ ػ ػػازم مقت ػ ػػار ظميم ػ ػػات ،دار الفك ػ ػػر المعاص ػ ػػر ،بي ػ ػػركت ،دار الفك ػ ػػر ،دمشػ ػ ػػؽ ،طُ،
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ُُْٔهػُٗٗٓ -ـ.
ُْٖ .المبػاب فػػي عمػكـ الكتػػاب ،اإلمػػاـ المفسػر أبػػي حفػػص عمػر بػػف عمػػي بػف عػػادؿ الدمشػػقي،
تتَٖٖهػ  ،ت :الشيخ عادؿ أحمػد عبػد المكجػكد ،الشػيخ عمػي محمػد معػكض ،دار الكتػب
العممية ،بيركت ،طُ ُُْٗ ،هػ ُٖٗٗ -ـ .

ُْٗ .لسػػاف العػػرب ،محمػػد بػػف مكػػرـ بػػف عمػػي بػػف منظػػكر ،تتُُٕه ػ  ،دار صػػادر ،بيػػركت،
طُُّْْ ،ق – ُْٗٗـ.

َُٓ .لطػػائؼ قرنيػػة ،أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف ال ػرازم ،ت تَّٔ هػ ػ  ،ت :محمػػد عبػػد
الرحمف النابمسي ،دار السنابؿ ،دمشؽ ،طُ ُُْْ ،هػ ُْٗٗ -ـ .
ُُٓ .المغة العربية معناها كمبناها ،دَتماـ حساف ،دار الثقافة ،المغرب ،طبعة ُْٗٗـ .
ُِٓ .المما في العربيػة ،عثمػاف بػف جنػي ،ت تِّٗق ،ت:دَسػمي ،أبػك مغمػي ،دار مجػدالكم
لمنشرُٖٖٗ ،ـ.

ُّٓ .مػػا اتفػػؽ لفظ ػػه كاقتمػػؼ معنػػاك م ػػف القػػرف المجيػػد ،أب ػػك العبػػاس محمػػد ب ػػف يزيػػد المب ػػرد،
تتِٖٓهػ  ،ت :دَأحمد محمد سميماف أبك رعد ،ك ازرة ا كقػاؼ ،الككيػت ،طُ َُْٗ ،ه ػ
ُٖٖٗ -ـ.

ُْٓ .المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر ،ضياء الديف بف ا ثيػر ،تتّٕٔق  ،عمػؽ عميػه
 :دَأحمد الحكفي ،دَبدكم طبانة ،دار نهضة مصر ،القاهرة ،طِ.

ُٓٓ .مجػػاز القػػرف ،أبػػك عبيػػدة معمػػر بػػف المثنػػى التميمػػي ،تتَُِه ػ  ،عمػػؽ عميػػه :دَمحمػػد
فؤاد سزكيف ،مكتبة القانجي ،القاهرة .
ُٔٓ .المحتسػػب فػػي تبيػػيف كجػػكك ش ػكاذ الق ػراءات كاإليضػػاح عنهػػا ،أبػػك الفػػت ،عثمػػاف بػػف جنػػي،
تتِّٗ هػ ػ  ،ت :عمػػي النجػػدم ناصػػؼ ،دَعبػػد الحمػػيـ النجػػار ،دَعبػػد الفتػػاح اسػػماعيؿ
شمبي ،ك ازرة ا كقاؼ ،القاهرة  ُُْٓ ،هػ ُْٗٗ -ـ.

ُٕٓ .المحػرر الػكجيز فػػي تفسػير الكتػػاب العزيػز ،القاضػػي أبػي محمػد عبػػد الحػؽ بػػف غالػب بػػف
عطي ػػة ا ندلس ػػي ،تتْٔٓه ػ ػ  ،ت:عب ػػد الس ػػنـ عب ػػد الش ػػافي محم ػػد ،دار الكت ػػب العممي ػػة،

بيركت ،طُُِِْ ،هػ ََُِ-ـ.

ُٖٓ .محم ػ ػػد رس ػ ػػكؿ ا  ،بقم ػ ػػـ :محم ػ ػػد الص ػ ػػادؽ إبػ ػ ػراهيـ عرج ػ ػػكف ،دار القم ػ ػػـ ،دمش ػ ػػؽ ،طِ،
ُُْٓق – ُٓٗٗـ.

113

ُٗٓ .المشػػترؾ المغ ػػكم نظري ػػة كتطبيقػػا ،دَتكفي ػػؽ محم ػػد شػػاهيف ،مكتب ػػة كهب ػػة ،الق ػػاهرة ،طُ،
ََُْق – َُٖٗـ.

َُٔ .المزهػ ػػر فػ ػػي عمػ ػػكـ المغػ ػػة كأنكاعهػ ػػا ،لمعنمػ ػػة عبػ ػػد الػ ػػرحمف جػ ػػنؿ الػ ػػديف السػ ػػيكطي ،ت
تُُٗق ،ضػ ػػبطه :محمػ ػػد أحمػ ػػد جػ ػػاد المػ ػػكلى ،محمػ ػػد أبػ ػػك الفضػ ػػؿ إب ػ ػراهيـ ،عمػ ػػي محمػ ػػد
البجاكم ،مكتبة دار التراث ،القاهرة ،طّ .
ُُٔ .المساعد عمى تسهيؿ الفكائد ،شرح التسهيؿ البف عقيؿ ،تتٕٗٔق  ،ت :دَمحمد كامؿ
بركات ،دار الفكر ،دمشؽ ،طُ َُِْ ،هػ  ُّٖٗ -ـ.

ُِٔ .مسػ ػػند اإلمػ ػػاـ أحمػ ػػد بػ ػػف حنبػ ػػؿ ،تتُِْق ت :شػ ػػعيب ا رنػ ػػؤكط ك قػ ػػركف ،مؤسسػ ػػة
الرسالة ،بيركت ،طَُِِْ ،ق – ُٗٗٗـ.

ُّٔ .مسند البزار ،المنشكر باسػـ البحػر الزقػار ،أبػك بكػر أحمػد بػف عمػرك بػف عبػد القػالؽ بػف
قػػند بػػف عبيػػد ا العتكػػي ،تتِِٗهػ ػ  ،ت :محفػػكظ الػػرحمف زيػػف ا  ،كعػػادؿ بػػف سػػعد،
كصبرم عبد القالؽ ،مكتبة العمكـ كالحكـ ،المدينة المنكرة ،طُُٖٖٗ،ـ.

ُْٔ .المشترؾ المفظي فػي ضػكء غريػب القػرف الكػريـ ،دَعبػد العػاؿ سػالـ مكػرـ ،عػالـ الكتػب،
القاهرة ،طَُُّْ ،ق – ََِٗـ .

ُٓٔ .ما القػرف الكػريـ ،تاريقػه ،قصائصػه ،أحكامػه ،دَشػعباف محمػد اسػماعيؿ ،دار االتحػاد
العربي ،القاهرةُّٖٗ ،قُٕٖٗ -ـ.

ُٔٔ .معاني ا بنية في العربية ،دَفاضؿ صال ،السامرائي ،دار عمار ،عمػاف ،طُِِْٖ ،
هػ ََِٕ -ـ.
ُٕٔ .مع ػػاني الق ػػرف الكػ ػريـ ،أب ػػك جعف ػػر النح ػػاس ،تتّّٖه ػ ػ  ،ت :محم ػػد عم ػػي الص ػػابكني،
جامعة أـ القرل ،طُ َُْٗ ،هػ ُٖٖٗ -ـ.
ُٖٔ .معػاني القػرف كاع اربػػه ،لمزجػاج أبػي اسػػحاؽ إبػراهيـ بػف السػػرم ،تتُُّه ػ  ،ت :دَعبػػد
الجميؿ عبدك شمبي ،عالـ الكتب ،بيركت ،طُ َُْٖ ،هػ ُٖٖٗ -ـ.

ُٗٔ .معاني القرف ،أبك الحسػف سػعيد بػف مسػعدة ا قفػش ا كسػط ،تتُِٓه ػ  ،ت :دَهػدل

محمػ ػػكد ق ارع ػ ػػة ،مكتبػ ػػة الق ػ ػػانجي ،القػ ػػاهرة ،مطبع ػ ػػة المػ ػػدني ،مص ػ ػػر ،طُُُُْ ،ه ػ ػ ػ -
َُٗٗـ.

َُٕ .معػػاني القػػرف ،أبػػك زكريػػا يحيػػى بػػف زيػػاد الفػراء ،تتَِٕه ػ ،عالـ الكتػػب ،بيػػركت ،طّ،
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َُّْهػ  ُّٖٗ -ـ.
ُُٕ .معاني النحك ،دَفاضؿ صػال ،السػامرائي ،شػركة العاتػؾ لصػناعة الكتػاب ،القػاهرة ،طِ،
ُِّْهػ ََِّ -ـ.
ُِٕ .معت ػػرؾ ا قػ ػراف ف ػػي إعج ػػاز الق ػػرف ،أب ػػك الفض ػػؿ ج ػػنؿ ال ػػديف عب ػػد ال ػػرحمف أب ػػي بك ػػر
السيكطي ،تتُُٗهػ  ،ت :أحمػد شػمس الػديف ،دار الكتػب العمميػة ،بيػركت ،طَُُْٖ ،
هػ ُٖٖٗ -ـ.

ُّٕ .المعجـ االشتقاقي المؤصػؿ لفػاظ القػرف الكػريـ ،دَ محمػد حسػيف جبػؿ ،مكتبػة اآلداب،
القاهرة ،طََُُِ ،ـ.
ُْٕ .معجـ ا لفاظ المشتركة في المغة العربية ،عبد الحميـ محمد قنبس ،مكتبة لبنػاف ،بيػركت،
ُٕٖٗـ.
ُٕٓ .معجػػـ التعريفػػات ،العنمػػة عمػػي بػػف محمػػد السػػيد الش ػريؼ الجرجػػاني ،تت ُٖٔق  ،ت:
محمد صديؽ المنشاكم ،دار الفضيمة ،القاهرةُُّْ ،هػ .

ُٕٔ .معجػـ الشػػعراء ،أبػػك عبيػػد ا محمػػد بػػف عمػراف المرزبػػاني ،تتّْٖ ه ػ  ،ت :دَكرنكػػك،
مكتبة القدسي ،دار الكتب العممية ،بيركت،طِ َُِْ ،هػ  ُِٖٗ -ـ.

ُٕٕ .المعج ػػـ المفص ػػؿ ف ػػي المترادف ػػات ف ػػي المغ ػػة العربي ػػة ،إع ػػداد :أ .مجي ػػد طػػراد ،دار الكت ػػب
العممية ،بيركت ،طََُِٗ ،ـ.

ُٖٕ .المعجـ المفصؿ في المذكر كالمؤنث ،دَإميؿ بديا يعقكب ،دار الكتػب العمميػة ،بيػركت،
طُُُْْ ،هػ ُْٗٗ -ـ .
ُٕٗ .المعجػػـ المفصػػؿ فػػي عمػػكـ البنغػػة ،دَإنعػػاـ فػكاؿ عكػػاكم ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػركت،
طُُِْٕ ،هػ  ُٗٗٔ -ـ .
َُٖ .المعجـ المفهرس لفاظ القرف الكريـ ،دَ محمػد فػؤاد عبػد البػاقي ،دار الحػديث ،القػاهرة،
دار الكتب المصريةُّْٔ،ق .

ُُٖ .المعجـ المكسكعي لفاظ القرف الكريـ كقراءاته ،د .أحمد مقتػار عمػر ،مؤسسػة سػطكر
المعرفة ،طُُِّْ ،هػ  ََِِ-ـ.

ُِٖ .المعجػـ الكسػيط ،مجمػػا المغػة العربيػػة ،مصػر ،مكتبػة الشػػركؽ الدكليػة ،طُِْْٓ ،ه ػ -
ََِْ ـ.
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ُّٖ .معجـ ألفاظ القرف الكريـ ،مجما المغة العربية ،مصر ،طِ َُْٗ ،هػ  ُٖٗٗ -ـ.
ُْٖ .معجـ حركؼ المعاني في القرف الكريـ ،محمد حسف الشريؼ ،مؤسسػة الرسػالة ،بيػركت،
طُُُْٕ ،قُٗٗٔ -ـ.
ُٖٓ .معجػػـ مقػػاييس المغػػة ،أبػػك الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا ،تت ّٓٗق  ،ت :عبػػد
السنـ هاركف ،دار الفكر ،بيركتُّٗٗ ،ق – ُٕٗٗـ.
ُٖٔ .معرفػػة الق ػراء الكبػػار عمػػى الطبقػػات كا عصػػار ،محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف قايمػػاز
الػػذهبي أبػػك عبػػد ا  ،ت :بشػػار ع ػكاد معػػركؼ ،شػػعيب ا رنػػاؤكط ،صػػال ،مهػػدم عبػػاس،

مؤسسة الرسالة ،بيركت ،طَُُْْ ،ق.
الم ٍع ًرب ،أبك الفت ،ناصػر الػديف المطػرزم ،تتَُٔه ػ  ،ت :محمػكد
الم ٍغ ًرب في ترتيب ي
ُٕٖ .ي
فاقكرم ،عبد الحميد مقتار ،مكتبة أسامة بف زيد ،حمب ،طُُّٗٗ ،هػ  ُٕٗٗ -ـ.
ُٖٖ .مغني المبيب عف كتب ا عاريب ،البػف هشػاـ ا نصػارم ،تتُٕٔق  ،ت :عبػد الطيػؼ
محمد القطيب ،الككيت ،طُُُِْ ،هػ َََِ -ـ.

ُٖٗ .مف ػػاتي ،التفس ػػير ،معج ػػـ ش ػػامؿ ،دَأحم ػػد س ػػعد القطي ػػب ،دار التدمري ػػة ،الري ػػاض ،طُ،
ُُّْ هػ ََُِ -ـ.

َُٗ .مفتػػاح العمػػكـ ،يكسػػؼ بػػف أبػػي بكػػر بػػف محمػػد بػػف عمػػي السػػكاكي ،تتِٔٔه ػ  ،ضػػبطه:
نعيـ زرزكر ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طِ َُْٕ ،هػ  ُٖٕٗ -ـ.

ُُٗ .المف ػػردات ف ػػي غري ػػب الق ػػرف ،الحس ػػيف ب ػػف محم ػػد المع ػػركؼ بال ارغ ػػب ا ص ػػفهاني ،ت ت
َِٓ ق  ،ت :صفكاف عدناف الداكدم ،دار القمـ ،الدار الشامية ،بيركت ،طُُُِْ ،ق.
ُِٗ .مفصػػؿ يػػات القػػرف الك ػريـ ترتيػػب معجمػػي ،دَعبػػد الصػػبكر شػػاهيف ،مؤسسػػة الرسػػالة،
بيركت ،طُُُْْ ،ق – ُْٗٗـ.
ُّٗ .المقتض ػػب ،أب ػػك العب ػػاس محم ػػد ب ػػف يزي ػػد المب ػػرد ،تتِٖٓ ه ػ ػ  ،ت :محم ػػد عب ػػد الق ػػالؽ
عظيمة ،القاهرة ،طّ ُُْٓ ،هػ  ُْٗٗ -ـ.

ُْٗ .مػنؾ التأكيػؿ القػاطا بػذكم اإللحػاد كالتعطيػػؿ فػي تكجيػه المتشػابه المفػظ مػف م التن ػزيؿ،
أبك جعفر أحمد بف إبراهيـ بف الزبير الغرناطي ،تت َٖٕ ق  ،ت :دَمحمكد كامؿ أحمد،

دار النهضة العربية ،بيركت .
ُٓٗ .مػػف أس ػرار التعبيػػر فػػي القػػرف الك ػريـ ،صػػفاء الكممػػة ،دَعبػػد الفتػػاح الشػػيف ،دار الم ػريخ

117

لمنشر ،الرياضَُّْ ،هػ ُّٖٗ -ـ.
ُٔٗ .مف أسرار المغة ،دَإبراهيـ أنيس ،مكتبة االنجمك المصرية ،القاهرة ،طُٕٖٔٗ ،ـ.
ُٕٗ .مناهب البحث في المغة ،دَتماـ حساف ،مكتبة االنجمك المصرية ،القاهرةَُٗٗ ،ـ .
ُٖٗ .المكسكعة القرنية المتقصصة ،الكتاب الثاني ،إشراؼ كتقديـ :أ .د .محمكد حمدم
زقزكؽ ،كزير ا كقاؼ بمصر ،مطابا ا هراـ التجارية ،مصرََِّ ،ـ .
ُٗٗ .النحػػك الشػػافي ،دَمحمػػكد حسػػيف مغالسػػه ،مؤسسػػة الرسػػالة ،بيػػركت ،طَُّْٖ ،هػ ػ -
ُٕٗٗ ـ.

ََِ .النحػػك القرنػػي ،قكاعػػد كش ػكاهد ،دَجميػػؿ أحمػػد ظفػػر ،مكػػة المكرمػػة ،طُُِْٖ ،ق –
ُٖٗٗـ.

َُِ .النحك الكافي ،عباس حسف ،دار المعارؼ ،مصر ،طّ.
َِِ .النحػػك كالداللػػة ،دَمحمػػد حماسػػة عبػػد المطيػػؼ ،دار الشػػركؽ ،القػػاهرة ،طَُُِْ ،ق-
َََِـ.

َِّ .النػ ػػداء فػ ػػي المغػ ػػة كالقػ ػػرف ،دَأحمػ ػػد محمػ ػػد فػ ػػارس ،دار الفكػ ػػر المبنػ ػػاني ،بيػ ػػركت ،طُ،
َُْٗهػ ُٖٗٗ-ـ.

َِْ .ن ػػزهة ا عػػيف الن ػكاظر فػػي عمػػـ الكجػػكك كالنظػػائر ،جمػػاؿ الػػديف أبػػي الفػػرج عبػػد الػػرحمف

الجكزم ،تتٕٗٓهػ  ،ت :محمد عبد الكريـ كاظـ الراضي ،مؤسسة الرسالة ،بيػركت ،طُ،
َُْْهػ ُْٖٗ -ـ.

َِٓ .نزهػػة فػػي كتػػاب بصػػائر ذكم التمييػػز ،الشػػيخ :سػػعيد بػػف عبػػد الػػرحمف ا حمػػدم ،مكتبػػة
المعارؼ ،الرياض ،طُ َُْٓ ،هػ ُٖٗٓ -ـ.

َِٔ .نظرات مػف اإلعجػاز البيػاني فػي القػرف الكػريـ ،سػامي محمػد هشػاـ حريػز ،دار الشػركؽ،
عماف ،طََُِٔ ،ـ.

َِٕ .نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ،اإلماـ المفسر برهاف الديف أبي الحسف إبػراهيـ بػف
عمر البقاعي ،تتٖٖٓ ق  ،دار الكتاب اإلسنمي ،القاهرة .
َِٖ .النكت كالعيكف ،أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيػب المػاكردم ،تتَْٓه ػ ،عمؽ عميػه:
السػػػيد عبدالمقصػػػكد عبػػػد الػ ػػرحيـ ،دار الكتػ ػػب العمميػػػة ،بيػ ػػركت ،مؤسس ػػة الكت ػػب الثقافيػ ػػة،
بيركت.
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َِٗ .هم ػزة االسػػتفهاـ فػػي القػػرف الك ػريـ ،عبػػد الػػرؤؼ سػػعيد عبػػد الغنػػي المبػػدم ،مطػػابا ك ازرة
ا كقاؼ ،عماف ،ا ردف ،المكتبة الكطنيةُِٗٗ ،ـ.

َُِ .همػػا الهكامػػا فػػي شػػرح الجكامػػا ،عبػػدالرحمف بػػف أبػػي بكػػر السػػيكطي ،تت ُُٗق ،ت:
أحمد شمس الديف ،دار الكتب العممية ،بيركت،طُ ُُْٖ ،هػ ُٖٗٗ -ـ.

ُُِ .ال ػكافي بالكفيػػات ،صػػنح الػػديف قميػػؿ بػػف أيبػػؾ بػػف عبػػد ا الصػػفدم ،تتْٕٔهػ ػ  ،ت:
أحمد ا رناؤكط كتركي مصطفى ،دار إحياء التراث ،بيركتَُِْ،هػَََِ -ـ.

ُِِ .كجػػكك القػػرف الك ػريـ ،أبػػك عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد الض ػرير النيس ػابكرم ،تتَّْ هػػ  ،ت:
فاطمة يكسؼ القيمي ،دار السقا ،دمشؽ ،طُُٗٗٔ ،ـ.
ُِّ .الكجكك كالنظائر في القرف العظيـ ،مقاتؿ بف سميماف البمقي ،تتَُٓه ػ  ،ت :دَحػاتـ
صال ،الضامف ،مركز جمعة الماجد لمثقافة كالتراث ،دبي ،طُُِْٕ ،هػ  ََِٔ -ـ.
ُِْ .الكجػ ػػكك كالنظػ ػػائر لفػ ػػاظ الكتػ ػػاب العزيػ ػػز كمعانيهػ ػػا ،أبػ ػػك عبػ ػػد ا الحسػ ػػيف بػ ػػف محمػ ػػد

ال ػ ػػدامغاني ،تت ْٖٕه ػ ػ ػ  ،ت :فاطم ػ ػػة يكس ػ ػػؼ القيم ػ ػػي ،مكتب ػ ػػة الف ػ ػػارابي ،دمش ػ ػػؽ ،طُ،
ُُْٗهػ ُٖٗٗ-ـ.

ُِٓ .كفيات ا عياف كأنباء أبنػاء الزمػاف ،أبػك العبػاس شػمس الػديف أحمػد بػف محمػد بػف إبػراهيـ
بػػف أبػػي بكػػر ابػػف قمكػػاف البرمكػػي اإلربمػػي ،تتُٖٔهػ ػ ،ت :إحسػػاف عبػػاس ،دار صػػادر،

بيركت ،طُ.ُْٗٗ ،

ُِٔ .يكسػػؼ بػػف يعقػػكب ،د ارسػػة فػػي الفػػف القصصػػي ،أحمػػد عػػز الػػديف عبػػد ا قمػػؼ ،مطبعػػة
السعادة ،القاهرة ،طُُّٖٗ ،هػ  ُٕٖٗ -ـ  .داب الصحبة ،محمد بف الحسيف بف محمد،
أب ػػك عب ػػد ال ػػرحمف الس ػػممي ،تتُِْه ػ ػ  ،ت :مج ػػدم فتح ػػي الس ػػيد ،دار الص ػػحابة لمتػ ػراث،

طنطا ،طََُُُْٗٗ-ُ،ـ.
الرساجل الجامعية:
ُ -أدكات الغاية في النحػك العربػي ،رسػالة ماجسػتير ،إيمػاف جػكاد صػادؽ النجػار ،جامعػة أـ

القرل ،كمية المغة العربية ،إشراؼ دَرياض حسف القكاـ ُُْٔ ،هػ ُٗٗٔ -ـ.

ِ -اإلرساؿ في ضكء القرف الكريـ ت دراسة مكضػكعية  ،رسػالة ماجسػتير ،إعػداد الطالبػة /
يسػ ػػرل عبػ ػػد الفتػ ػػاح أبػ ػػك جاسػ ػػر ،إش ػ ػراؼ :دَعصػ ػػاـ بػ ػػف العبػ ػػد زهػ ػػد ،الجامعػ ػػة اإلسػ ػػنمية،

غزةَُّْ،ق – ََِٗـ.
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ّ -اإلضافة في القرف الكريـ ،دراسة تركيبية داللية ،حامد عمي منيفػي أبػك صػعيميؾ ،رسػالة
دكتكراك ،إشراؼ :د.عبد القادر مرعي ،جامعة اليرمكؾ ،ا ردفُِْٓ ،هػ ََِْ -ـ.

ْ -ألفػػاظ المطػػر كالسػػحاب ،عبػػد الممػػؾ عيظػػة الثبيتػػي ،رسػػالة ماجسػػتير ،جامعػػة أـ القػػرل،

كمية المغة العربية ،إشراؼ :أَد .أحمد عمـ الديف الجندم َُُْ،هػ َُٗٗ -ـ.

ٓ -ا لفػػاظ الػكاردة بالتػػذكير كالتأنيػػث فػػي القػػرف الكػريـ ،رسػػالة ماجسػػتير ،إعػػداد :فطيمػػة بػػف

سػ ػػعيد ،إشػ ػػراؼ :دَالسػ ػػعيد هػ ػػادؼ ،جامعػ ػػة الحػ ػػاج لقضػ ػػر باتنػ ػػة ،الج ازئػ ػػر ،كميػ ػػة اآلداب،
ُِْٖهػََِٕ -ـ.

ٔ -تحكؿ البنى النحكية بيف التذكير كالتأنيث في اآليات المتشابهة في القرف الكريـ  ،رسػالة
ماجسػػتير ،إعػػداد :أريػػاؼ غػػازم جمػػاؿ قميفػػة ،إش ػراؼ :د.عػػكدك قميػػؿ عػػكدك ،جامعػػة الشػػرؽ

ا كسط ،كمية اآلدابَُُِ ،ـ.
ٕ -التكجيػػه البنغػػي لمق ػراءات القرنيػػة ،رسػػالة دكتػػكراك ،دَأحمػػد سػػعد محمػػد ،جامعػػة عػػيف
شمس ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،طِ ُُْٖ ،هػ ُٕٗٗ -ـَ

ٖ -زي ػػادة المف ػػظ لزي ػػادة المعن ػػى كأثره ػػا ف ػػي الكمم ػػة كالجمم ػػة ،رس ػػالة ماجس ػػتير ،عب ػػاس أحم ػػد
هكاش ،الجامعة ا مريكية ،كمية اآلداب ،بيركتُٗٗٗ ،ـ.

ٗ -صػػيغة أفعػػؿ الفعميػػة فػػي القػػرف الكػريـ ،رسػػالة ماجسػػتير ،إعػػداد :عبػػد العزيػػز بػػف القنػػاكم
صافي الجيؿ ،إشراؼ :دَعمياف محمد الحازمي ،جامعة أـ القرلَُْٕ ،هػ ُٖٕٗ -ـ.

َُ -فكائد الزكائد لرفعػاؿ فػي سػكرة الفػت ،،إعػداد :إيمػاف سمكسػنياتي ليمػى ،إشػراؼ :رضػكاف
الماجستير ،أحمد قميؿ الماجستير ،الجامعة اإلسنمية الحككميػة ،مػاالنب ،قسػـ المغػة العربيػة

ك دابهإََِ ،ـ.

ُُ -المتشػػابه المفظػػي فػػي القػػرف الك ػريـ كأس ػ اررك البنغيػػة ،رسػػالة دكتػػكراك ،صػػال ،عبػػد ا

محمد الشثرم ،جامعة أـ القرل ،كمية المغة العربية ،إشراؼ :أَدَمحمد أبػك مكسػىُُِْ،ه ػ
ََُِ-ـ .

المجثت والبحوث:
ُ -التناكب الداللي بيف صيا الكصؼ العامؿ ،دَ طه محمد الجندم ،شبكة ا لككة.
ِ -ح ػػركؼ الج ػػر دالالته ػػا كعنقاته ػػا ،أب ػػك أكس إبػ ػراهيـ الشمس ػػاف ،مطبع ػػة الم ػػدني ،ج ػػدة،
ُٕٖٗـ.
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ّ -الداللػ ػػة اإليحائيػػػة فػ ػػي الصػ ػػيغة اإلفراديػ ػػة ،دَصػػػفية مطهػ ػػرم ،منش ػػكرات اتحػ ػػاد الكتػ ػػاب
العرب ،دمشؽََِّ ،ـ.

ْ -مجم ػػة الد ارسػ ػػات القرنيػ ػػة ،دَغ ػػانـ بػػػف قػػػدكرم الحم ػػد ،المكض ػػكع ال ارب ػػا :تكريػػػر ال ػ ػراء،
الجمعية العممية السعكدية لمقرف الكريـ كعمكمه ،العدد ا كؿُِْٖ ،هػ ََِٕ -ـ.

ٓ -المعنى في التراكيب العدكلية بيف نظرية النحك العربػي كالمسػانيات الحديثػة ،أ.ـ .د .أحمػد
عبد ا النشمي ،مجمة الباحث الجامعي ،جامعة إب ،العدد ،ِْ :مارسََُِ ،ـ .
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جدول رقم( )ٖٚيبين عدد لفظ اإلرسال ومشتقاتو الواردة في القرآن الكريم
(ٔ)

(ٔ )ٚلفظاً تكررت (ٖٔ٘) مرة
م

اللفظ

العدد

م

اللفظ

العدد

ٔ

أ َْر َس َل
فأر َس َل
ْ
ْت
أ َْر َسل َ
ْأر َسلَت

ٙ

ٖٚ

ٔ

ٖٛ

فَأ َْر ِسلون

ٔ

رسل اهلل

ٕ

ٖٜ

رسل ربك

ٔ

ٔ

ٓٗ

رسل ربنا

ٕ

ٔ٘

ٔٗ

رسلك

ٔ

ٚ

ٕٗ

رسلكم

ٔ

ٖٔ

ٖٗ

رسولنا

ٗ

ٕ

ٗٗ

رسولو

ٗٛ

ٔ

٘ٗ

رسولها

ٔ

ٗ

ٗٙ

رسولهم

ٖ

ٖ

ٗٚ

ٗ

ٗٛ

ٖ

ٜٗ

ٔ

ٓ٘

رسولي
ُم ْر ِسل
ُم ْر َسل

ٔ

ٔ

ٔ٘

ُم ْر َسال
رسلنا

ٔ

ٕ٘

رسلو

ٔٚ

ٕ

ٖ٘

رسلهم

ٕٔ

ٗ

ٗ٘

رسلي

ٗ

ٔ

٘٘

رسول
ٌ

ٖٙ

ٖ

٘ٙ

رسوال

ٖٕ

ٕ

٘ٚ

الرسول

٘ٛ

ٖٔ

٘ٛ

الرسوال

ٔ

ٔ

ٜ٘

رسول اهلل

ٔٛ

ٔ

ٓٙ

رسول رب العالمين

ٕ

ٔ

ٔٙ

رسول ربك

ٔ

ٔ

ٕٙ

رسول ربهم

ٔ

ٖٙ

رسوال ربك

ٔ

رسولكم
ُم ْر ِسلَو

ٕ

ٕ
ٖ
ٗ
٘

أ َْر َسلْنَا
فأرسلنا

ٚ

أ َْر َسلْنَاك
أ َْر َسلْنَاه

ٙ
ٛ
ٜ
ٓٔ
ٔٔ
ٕٔ
ٖٔ
ٗٔ
٘ٔ
ٔٙ
ٔٚ
ٔٛ
ٜٔ
ٕٓ
ٕٔ
ٕٕ
ٖٕ
ٕٗ
ٕ٘

فَأ َْر َسلُوا
أ ُْر ِس َل
ْت
أ ُْر ِسل ُ
أ ُْر ِسلْتُم
أ ُْر ِسلْنَا
أ ُْر ِسلُوا
أ ُْر ِسلَوُ
ِ
فأرسلْو
أ َْر ِس ْل
فأر ِسل
ْ
ِ
أ َْرسلْوُ
نُ ْر ِس ُل
نُ ْر ِس َل
يُ ْر ِس َل
فيُ ْر ِس َل
لِنُ ْر ِس َل
لَنُ ْر ِسلَ ّن

ٕٙ

يُ ْر َس ُل
رساالت اهلل

ٔ

ٕٛ

رساالت ربهم

ٔ

ٗٙ

ٕٜ

رساالت ربي

ٖ

٘ٙ

ٕٚ

(ٔ) ينظر :معجم ألفاظ القرآن الكريم ،ٜٗٗ/ٔ :مفصل آيات القرآن الكريم ،ٕٖ٘ٔ :المعجم المفيرس أللفاظ القرآن.ٖٖٔ :
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ٔ

ٔ
ٔ
ٔ
ٔٚ

ٔ

م

اللفظ

العدد

م

اللفظ

العدد

ٖٓ

رساالتو

ٔ

ٙٙ

ٖٔ

رساالتي

ٔ

ٙٚ

ٕٖ

رسالة ربي

ٔ

ٙٛ

ٖٖ

رسالتو

ٕ

ٜٙ

رسالت
الم َ
ُ
ِ
ُم ْرسلو
ُم ْر َسلَون

ٔ

ٖٗ

ُر ُس ٌل
رسالً
ُ
الرسل

ٓٔ

ٓٚ

ٓٔ

ٔٚ

رسلين
الم َ
ُ
ُم ْر ِس ِلين
المجموع

ٖ٘
ٖٙ

ٔ
ٕ

رسلون
الم َ
ُ

ٕٓ

ٚ
ٕٗ
ٕ
ٖٔ٘

جدول رقم ( )ٖٛيبين توزيع اآليات التي ورد فييا لفظ اإلرسال ومشتقاتو عم السور:
( ٔ ٚلفظاً  ٜٙ//سورة  ٕٜٗ //آية  ٖ٘ٔ //مرة )
( المكية //ٗ٘ :المدنية)ٕٗ :
م

السورة

نوعها

عدد
اآليات

عدد
األلفاظ

عدد
عدد
نوعها
اآليات األلفاظ
ٖٔ

ٔٛ

31

الزمر

مكية

ٕ

ٕ

ٔٛ

37

غافر

مكية

ٜ

ٕٔ

38

فصلت

مكية

ٖ

ٗ

الشورى

مكية

ٕ

ٖ

مكية

ٚ

ٜ

ٗ

ٗ
ٖ

م

السورة

1

البقرة

مدنية

1

آل عمران

مدنية

٘ٔ

3

النساء

مدنية

ٕٓ

ٖٔ

3

المائدة

مدنية

ٔٚ

ٖٕ

39

2

األنعام

مكية

ٛ

ٕٔ

33

الزخرف

1

األعراف

مكية

ٕٚ

ٖٓ

31

الدخان

مكية

7

األنفال

مدنية

ٚ

ٜ

31

األحقاف

مكية

ٖ

8

التوبة

مدنية

ٕٖ

ٖ٘

33

محمد

مدنية

ٕ

ٕ

9

يونس

مكية

٘

ٙ

33

الفتح

مدنية

ٜ

ٓٔ

13

ىود

مكية

ٓٔ

ٓٔ

32

الحجرات

مدنية

٘

٘

11

يوسف

مكية

ٜ

ٜ

31

ق

مكية

ٔ

ٔ

11

الرعد

مدنية

٘

ٚ

37

الذاريات

مكية

ٙ

ٙ

13

إبراىيم

مكية

ٛ

ٓٔ

38

القمر

مكية

ٗ

ٗ

13

الحجر

مكية

ٚ

ٚ

39

الرحمن

مدنية

ٔ

ٔ

12

النحل

مكية

٘

٘

23

الحديد

مدنية

ٛ

ٓٔ

11

اإلسراء

مكية

ٓٔ

ٕٔ

21

المجادلة

مدنية

ٜ

ٜ

17

الكهف

مكية

ٖ

ٗ

21

الحشر

مدنية

ٗ

ٚ

18

مريم

مكية

٘

٘

23

الممتحنة

مدنية

ٔ

ٔ

19

طو

مكية

ٖ

٘

23

الصف

مدنية

ٗ

ٙ

13

األنبياء

مكية

٘

ٙ

22

الجمعة

مدنية

ٔ

ٔ
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م

السورة

نوعها

عدد
اآليات

عدد
األلفاظ

عدد
عدد
نوعها
اآليات األلفاظ
ٖ

ٗ

21

المنافقون

مدنية

ٗ

٘

ٜ

27

التغابن

مدنية

ٖ

ٗ

28

الطالق

مدنية

ٕ

ٕ

الملك

مكية

ٔ

ٔ

مكية

ٕ

ٕ

ٕ

ٕ
ٗ

م

السورة

11

الحج

مدنية

11

المؤمنون

مكية

ٙ

13

النور

مدنية

ٜ

ٔٔ

13

الفرقان

مكية

ٛ

ٜ

29

12

الشعراء

مكية

ٔٙ

ٔٚ

13

الحاقة

11

النمل

مكية

ٗ

٘

11

نوح

مكية

17

القصص

مكية

ٙ

ٚ

11

الجن

مكية

ٖ

18

العنكبوت

مكية

٘

٘

13

المزمل

مكية

ٕ

٘

19

الروم

مكية

٘

ٙ

13

المرسالت

مكية

ٕ

ٕ

33

األحزاب

مدنية

٘ٔ

ٔٚ

12

التكوير

مكية

ٔ

ٔ

31

سبأ

مكية

٘

ٙ

11

المطففين

مكية

ٔ

ٔ

31

فاطر

مكية

ٙ

ٙ

17

الشمس

مكية

ٔ

ٔ

33

يس

مكية

ٚ

ٛ

18

البينة

مدنية

ٔ

ٔ

33

الصافات

مكية

ٛ

ٛ

19

الفيل

مكية

ٔ

ٔ

32

ص

مكية

ٔ

ٔ

ٖٔٛ

ٖٔٛ

المجم وع

المجم وع

133

ٔٔٔ

ٕٖٔ


جدول رقم ( )ٖٜيبين عدد ومواضع لفظ اإلرسال ومشتقاتو في السور
السورة العدد

األلفـــــا ظ

البقرة

ٔٛ

المرسلين ٔ/
أرسلنأ/
َ
الرسلٕ  /رسولٕ  /رسلو ٕ /رسولكم ٔ /أرسلناكٔ  /رسوالًٕ  /الرسول َٗ /

آل عمران

ٔٛ

الرسول / ٙرسوالًٕ  /رسولٖ  /رسولو ٔ  /الرسلٔ  /رسلوٕ  /رسل ٕ /رسلك ٔ /

النساء

ٖٔ

المائدة

ٖٕ

األنعام

ٕٔ

األعراف

ٖٓ

األنفال

ٜ

رسولو ٘  /الرسولٗ.

التوبة

ٖ٘

يونس

ٙ

أرسلٔ.
رسولو  / ٕٙالرسولٖ  /رسول اهللٖ  /رسلهم ٔ /رسولٔ َ /

ىود

ٓٔ

يوسف

ٜ

الرعد

ٚ

إبراىيم

ٓٔ

الحجر

ٚ

النحل

٘

اإلسراء

ٕٔ

الكهف

ٗ

مريم

٘

طو

٘

األنبياء

ٙ

الحج

ٗ

المؤمنون

ٜ

أرسلنأ /رسولٔ /رسالًٔ /الرسولٔ.
َ

النور

ٔٔ

الرسول٘ /رسولو.ٙ

الفرقان

ٜ

الشعراء

ٔٚ

النمل

٘

القصص

ٚ

العنكبوت

٘

أرسلَٔ.
الرسولٖ /
أرسلنأ /الرسلٔ /رسوالًٔ /أرسلناكَٔ /
المرسلين ٔ َ /
َ
ِ
ِ
أرسلٔ.
المرسلين / ٙرسول٘ /أُرس َلٔ /أَرسلٕ/رسول رب العالمينٔ /رسولكمٔ /ف َ
َ
ِ
ِ
أرسلنأ /يُرسلٔ.
ُمرسلؤ/
المرسلونَٕ /
َ
تٔ /رسوالًٕ /المرسلينٕ /رسلؤ /م ِ
رسلينٔ.
أرسلْ َ
ُ
َ
َ
أرسلنإ  /الرسول ٔ  /رسلنإ.
َ

رسولؤ.

رسلنأ /رسلو٘  /رسولٔ /أرسلناكٕ  /رسوالًٔ  /الرسلٔ  /رسول اهللٕ /
رسولو ٘  /الرسولٓٔ /أ َ
رسالًٖ.

رسلئ /رسولناٖ  /رسالًٔ /الرسلٖ  /رسلنأ  /رسول ٕ /رسولوٖ /الرسول /ٙرسولئ/رسالتو ٔ/

أرسلنأ.
َ
ِ
المرسلينٕ /نرسلٔ /يُرسلٔ /رسلنأ /رسل اهللٔ /رسالتؤ.
رسلنإ  /رسل ٖ/
َ
أ َ
ِ
أُ ِ
رسلنإ /فأرسلنإ/رسولٖ /رساالت ربيٖ /مرسلٔ /رسالة
رس َلٕ/
المرسلينٕ /رسل ربنإ /يُرسلٔ /أ َ
َ
رسلتُٔ  /رسلهم ٔ /فأرسلٔ  /أرسلِٔ /
ربي ٔ  /أُ ِ
نرسل ٔ /رساالتي ٔ /الرسول ٔ /رسول اهلل ٔ/
ََ
رسلنأ  /رسولو ٔ /رسلٔ.

رسلهمٔ  /رسلنإ /رسول ٔ /رسولهمٔ /رسالًًٔ.
لت ٔ  /رسلنا ٕ /رسل ربكٔ  /أُ ِ
رسلٔ /الرسلٔ  /رسلؤ /أُ ِ
أرسلنإ /ي ِ
رسلنأ.
رس ُ
ُ
َ
أرسلَٔ /الرسلٔ.
أرسلَ ْ
أرسلنأَ /
تٔ  /فأرسلون ٔ /الرسولٔ  /فأرسلؤ َ /
أرسلؤ /فأرسلوا ٔ َ /
ي ِ
رسلٔ /أرسلناكٔ /رسلنأ /رسالًًُٔ /مرسالًٔ /رسولٔ /رسلٔ.
ُ
ِ
أرسلنإ  /رسلهمٗ /أُرسلتُمٔ /الرسلٔ  /رسلؤ  /رسولٔ.
َ
المرسلينٔ.
أرسلنأ /
أرسلنإ  /رسولٔ /
َ
المرسلون ٕ َ /
َ
َ

أرسلنإ  /رسول ٔ  /الرسلٔ.
رسوالًَٔ /
ِ
ِ
رسلنأ /رسلنأ.
رسوالًٗ /أرسلناكٕ /نرسلٕ /يُرسلٔ  /فيُرسلٔ/أ َ
رسلٔ /نُ ِ
ي ِ
المرسلينٔ /رسلئ.
رسلٔ/
ُ
َ
أرسلنأ  /رسول ربكٔ /رسوالًٕ.
فأرسلنأَ /
ِ
أرسلْتَٔ /رسوالًًٔ.
رسوال ربكٔ /فأرسلٔ /الرسولَٔ /
ِ
أرسلنإ /رسولٔ /أرسلناكٔ /رسلٔ.
أُرس َلَٔ /
أرسلناٖ /فأرسلنأ /رسوالًًٔ /رسلنأ /رسولهأ /رسولهم ٔ  /الرسلٔ.
َ
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السورة العدد

األلفـــــا ظ
ِ
أرسلنإ  /رسالًًٔ /رسلهمٔ.
يُرسلَٕ /

الروم

ٙ

األحزاب

ٔٚ

سبأ

ٙ

فاطر
يٍس

ٙ
ٛ

الصافات

ٛ

فأرسلنأ  /رسولو ٓٔ  /أرسلناك ٔ  /الرسوال ٔ  /رساالت اهلل ٔ  /رسول اهللٖ.
أرسلنإ /فأرسلنأ/أرسلناكٔ /أ ِ
ُرسلتُمٔ  /رسلئ.
َ
ِ
رسالًُٔ /مرسلٔ /رسلٔ /أرسلٔ /أرسلناكٔ /رسلهمٔ.
مرسلونٕ /رسولٔ.
المرسلين ٕ /
رسلنأَ /
المرسلونٕ  /أ َ
َ
َ

ص

ٔ

أرسلنأ /أرسلناهٔ.
المرسلين َ / ٙ
َ
الرسلٔ

الزمر

ٕ

غافر

ٕٔ

ي ِ
رسلٔ /رسلٔ.
ُ

فصلت

ٗ

الشورى

ٖ

الزخرف

ٜ

الدخان

ٗ

األحقاف

ٖ

محمد

ٕ

أرسلناٖ  /رسوالًٔ /رسلكمٔ /رسلنا ٕ /رسولٔ  /رسولهمٔ /رسالًٔ.
رسلهم َٕ /
الرسلٕ /أ ِ
ُرسلتُمٔ /فأرسلنأ.
أرسلناكٔ /ي ِ
رسلٔ /رسوالًٔ.
ُ
أرسلناٗ /أ ِ
ُرسلتُمٔ /رسولٔ /رسلنا ٕ  /رسول رب العالمينٔ.
َ
ِ
ُمرسلينٔ /رسولٖ.
الرسلٕ /أُ ِ
لتٔ.
رس ُ
الرسولٕ.

الفتح

ٓٔ

الحجرات

٘

أرس َلٔ /رسول اهللٔ.
رسولو / ٙأرسلناك ٔ /الرسولَٔ /
رسولو ٖ  /رسول اهللٕ.

ق

ٔ

الرسلٔ

الذاريات

ٙ

القمر

ٗ

الرحمن

ٔ

الحديد

ٓٔ

المجادلة

ٜ

أرسلنإ /رسلنإ.
رسولوٕ /الرسولٔ /رسلو ٖ َ /
رسولو ٘  /الرسولٖ /رسلئ.

الحشر

ٚ

رسولوٗ /الرسولٕ /رسلؤ.

الممتحنة

ٔ

الرسولٔ.

الصف

ٙ

رسول اهلل ٕ /رسولٔ /أرسلٔ /رسولوٕ.

الجمعة

ٔ

المنافقون

٘

رسوالًٔ.

رسول اهلل ٖ  /رسولوٕ.

التغابن

ٗ

رسلهم ٔ  /رسولؤ /الرسولٔ /رسولنأ.

الطالق

ٕ

الملك

ٔ

الحاقة

ٕ

نوح

ٕ

الجن

ٗ

رسوالًٔ /رسلؤ.
ي ِ
رسلٔ.
ُ
رسول ربهمٔ /رسولٔ.
أرسلنأ /ي ِ
رسلٔ.
ُ
َ
رساالتؤ /رسولؤ /رسولٔ /رساالت ربهمٔ.

المرسلونٔ /أرسلنأ /أرسلناه ٔ  /رسول ٔ  /أُ ِ
رسلنأ /نرسلٔ.
َ
َ
أرسلناٖ  /م ِ
رسلو ٔ .
ُ
َ
رسلُٔ.
يُ َ

131

األلفـــــا ظ

السورة العدد
المزمل

٘

المرسالت

ٕ

أرسلنإ /رسوالًٕ  /الرسولٔ.
َ

التكوير

ٔ

المطففين

ٔ

الشمس

ٔ

رسولٔ.
أُ ْر ِسلوأ.
رسول اهللٔ.

البينة

ٔ

رسولٔ.

الفيل

ٔ

المجموع

ٖٔ٘

أرس َلٔ.
َ

المرسالتٔ  /الرسلٔ.
َ

(ٔ)

جدول رقم (ٓٗ) يبين مواضع لفظ اإلرسال ومشتقاتو في السور
م

اللفظ

العدد

السـور الوارد فيها

ٔ

أرسل
َ

ٙ

ٖٖ /التوبة* /ٕٛالفتح*/ٜالصف* /ٗٛالفرقان*  /ٜفاطر* ٖ /الفيل

ٔ

ٖ٘ /الشعراء *

ٖ

لت
أرس ْ
َ
لت
أرس َ
َ

ٔ

ٖٔ /يوسف

ٕ

ٖٗٔ /طو *  /ٗٚالقصص

٘

أرسلنا
َ

ٔ٘

ٙ

فأرسلنا
َ

ٚ

ٚ

أرسلناك

ٖٔ

ٛ

أرسلناه

ٕ

 / ٔٗٚالصافات *  / ٖٛالذاريات

ٜ

فأرسلوا
َ
أِ
ُرسل

ٔ

 / ٜٔيوسف

ٗ

 / ٚ٘ /ٙاألعراف * ٘  /األنبياء *  / ٕٚالشعراء

ٖ

 / ٛٚاألعراف *  / ٘ٚىود * ٖٕ  /األحقاف

ٗ

 / ٜإبراىيم * ٖٗ  /سبأ * ٗٔ  /فصلت * ٕٗ  /الزخرف

ٖ

ٓ / ٚىود *  / ٘ٛالحجر * ٕٖ  /الذاريات

ٔ

ٖٖ  /المطففين

ٔ

 / ٙٙيوسف

ٕ
ٗ

فأرسل
َ

ٔ٘ٔ /البقرة *ٗ /ٙالنساء*ٓ / ٚالمائدة*  /ٕٗ/ٙاألنعام*/ٜٗ /ٜٗاألعراف* ٕ٘

 /ٜٙ/ىود* /ٜٔٓيوسف* /ٖٛالرعد* ٗ /٘/إبراىيم*ٓٔ /ٖٕ /الحجر* ٖٗ/ٖٙ/
النحل*  /ٚٚاإلسراء*ٖ / ٛمريم*  /٘/ ٚاألنبياء* ٖٕ /ٗ٘/ٗٗ/المؤمنون*ٕٓ /

الفرقان *٘ٗ /النمل* ٗٔ /ٗٓ /العنكبوت*  /٘ٔ /ٗٚالروم * ٖٗ /ٗٗ/سبأ*ٗٔ /يس
*ٕ / ٚالصافات * ٖٕ / ٚٛ /ٚٓ /غافر*  / ٗٙ/ٗ٘/ٕٖ/ ٙالزخرف* ٕ٘/ٕٙ /
الحديد * ٔٗالذاريات *  /ٖٗ /ٖٖ /ٜٔالقمر* ٔ /نوح * ٘ٔ /مكرر المزمل *

ٓٔ
ٔٔ
ٕٔ
ٖٔ
ٗٔ
٘ٔ

أِ
لت
ُرس ُ
أِ
ُرسلتم
أِ
ُرسلنا
أِ
ُرسلوا
أُ ْر ِسلَو

ٖٖٔ /ٕٔٙ/األعراف */ٔٚمريم*ٕٖ المؤمنون* /ٜٔاألحزاب* ٔٙسبأ* /ٔٙفصلت *
 / ٜٔٔالبقرة *  /ٛٓ/ ٜٚالنساء* ٖٓ /الرعد *ٗ٘  /ٔٓ٘/اإلسراء*  /ٔٚاألنبياء*
 / ٘ٙالفرقان *٘ٗ /األحزاب *  /ٕٛسبأ * ٕٗ /فاطر * / ٗٛالشورى *  /ٛالفتح

(ٔ) ينظر :معجم ألفاظ القرآن الكريم.ٜٗٗ/ٔ :
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ٔٙ

ِ
نرس ُل
ِ
نرس َل
ِ
لنرس َل
لنرسلن

ٖ

 /ٗٛاألنعام *  / ٘ٙالكهف* /ٜ٘اإلسراء

ٔ

/ٜ٘اإلسراء *

ٔ

ٖٖ  /الذاريات

ٔ

ٖٗٔ  /األعراف

ٕٓ

ي ِ
رسل
ُ

ٖٔ

الكهف * ٖ /ٙالنمل * /ٗٛ/ ٗٙالروم * ٔ٘  /الشورى *ٕٗ  /الزمر *  / ٔٚالملك *

ٕٔ

ِ
فيرسل

ٔ

 / ٜٙاإلسراء

ٕٕ

رسل
يُ َ
أَ ِ
رسلْو

ٔ

ٖ٘  /الرحمن

ٔ

ٕٔ  /يوسف *

ٔ

ٖٗ  /القصص

ِ
أرسل
ِ
فأرسلون

ٗ

٘ٓٔ /األعراف * ٖ / ٙيوسف *  / ٗٚطو *ٖٔ /الشعراء

ٕ

ٔٔٔ /األعراف*  /ٔٚالشعراء

ٔ

٘ٗ  /يوسف

ٕٛ

رساالت اهلل

ٔ

 / ٖٜاألحزاب

ٕٜ

رساالت ربهم

ٔ

 / ٕٛالجن

ٖٓ

رساالت ربي

ٖ

ٕ / ٜٖ / ٙٛ / ٙاألعراف

ٖٔ

رساالتي

ٔ

ٗٗٔ  /األعراف

ٕٖ

رسالة ربي

ٔ

 / ٜٚاألعراف

ٖٖ

رسالتو

ٕ

 / ٙٚالمائدة * ٕٗٔ  /األنعام

ٖٗ

رساالتو

ٔ

ٖٕ  /الجن

ٖ٘

رسل
ُ

ٓٔ

ٖٙ

رسالً
ُ

ٓٔ

ٖٚ

الرسل

ٕٓ

ٖٛ

رس ُل اهلل
ُ

ٔ

ٖٗٔ  /األنعام

ٔ

ٔ / ٛىود

ٓٗ

رسل ربنا
ُ

ٕ

ٖٗ  / ٖ٘ /األعراف

ٔ

ٗ / ٜٔآل عمران

ٔ

ٓ٘  /غافر

ٔٚ
ٔٛ
ٜٔ

ٖٕ
ٕٗ
ٕ٘
ٕٙ
ٕٚ

ِ
قأرسلو
ف ِ
أرسل

ٔ / ٙاألنعام *  / ٘ٚاألعراف * ٕ٘  /ىود *ٖٔ  /الرعد *  / ٙٛاإلسراء * ٓٗ /
ٔٔ  /نوح

ٖ / ٔٛٗ/ ٔٛآل عمران * ٓٔ /ٖٔٓ / ٖٗ /األنعام *ٖ٘  /األعراف * ٕٖ  /الرعد *
ٔٗ  /األنبياء * ٗ /فاطر * ٔ / ٚالزمر

ٗ /ٔٙمكرر٘ / ٔٙالنساء * ٓ / ٚالمائدة * ٗ / ٚيونس *  / ٖٛالرعد *٘/ ٚالحج *
 / ٗٚالروم *ٔ/فاطر */ ٚٛغافر
 / ٕٖ٘ /ٛٚالبقر ة * ٗٗٔ /آل عمران * ٘ / ٔٙالنساء *  /ٜٔٓ/ ٚ٘ /ٜٔالمائدة

* ٕٓٔ  /ىود * ٓٔٔ  /يوسف * ٗٗ  /إبراىيم * ٖ٘  /النحل * ٔ٘ /المؤمنون*/ ٖٚ
الفرقان* ٗٔ /ص * ٗٔ  / ٖٗ /فصلت * / ٖ٘/ ٜاألحقاف *ٗٔ /فاطر * ٔٔ/
المرسالت

ٖٜ

رسل ربك
ُ

ٔٗ

رسلك

ٕٗ

رسلكم
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ٖٗ

رسلنا

ٔٚ

ٗٗ

رسلو

ٔٚ

٘ٗ

رسلهم

ٕٔ

ٗٙ

رسلي

ٗ

ٗٚ

رسول

ٖٙ

ٗٛ

رسوالً

ٖٕ

ٜٗ

الرسول

٘ٛ

ٓ٘

الرسوال

ٔ

ٔ٘

رسول اهلل

ٔٛ

السـور الوارد فيها
ٕٖ  /المائدة * ٔ / ٙاألنعام *  / ٖٚاألعراف * ٕٔ  / ٖٔٓ /يونس * / ٚٚ / ٜٙ
ىود *  / ٚٚاإلسراء *ٗٗ  /المؤمنون * ٖٔ  / ٖٖ/العنكبوت * ٔ٘  / ٚٓ /غافر *
٘ٗ  / ٛٓ /الزخرف * ٕ٘  / ٕٚ /الحديد

 / ٕٛ٘ / ٜٛمكرر /البقرة *  / ٜٔٚمكرر /آل عمران *  / ٔ٘ٓ / ٖٔٙمكررٕٔ٘/
 / ٔٚٔ /النساء *  / ٜ٘ىود *  / ٗٚإبراىيم *  / ٕ٘ / ٕٔ/ ٜٔالحديد * / ٙ
الحشر *  / ٛالطالق

ٔٓٔ  /األعراف * ٓ / ٚالتوبة * ٖٔ/يونس * / ٖٔ / ٔٔ /ٔٓ / ٜإبراىيم *  / ٜالروم
* ٕ٘  /فاطر* ٕٕ  / ٖٛ /غافر *  / ٙالتغابن
ٕٔ  /المائدة *  / ٔٓٙالكهف * ٘ٗ  /سبأ * ٕٔ  /المجادلة
 / ٔٓٔ / ٛٚالبقرة * ٔ / ٖٔٛ / ٔٗٗ / ٛآل عمران * ٗ / ٙالنساء * ٓ/ ٚ٘/ ٚ

المائدة *ٔ / ٔٓٗ / ٙٚ / ٙاألعراف *  / ٕٔٛالتوبة *  / ٗٚيونس *  / ٖٛالرعد *
ٗ  /إبراىيم * ٔٔ  /الحجر * ٖٔٔ  /النحل * ٕ٘  /األنبياء * ٕ٘  /الحج * / ٔٓٚ
ٕ٘ٔ / ٔٚٛ / ٕٔٙ / ٖٔٗ /الشعراء * ٖٓ يس *  / ٚٛغافر *  / ٕٜالزخرف *

ٖٔ  / ٔٛ /ٔٚ /الدخان * ٕ٘  /الذاريات *  / ٙالصف * ٓٗ الحاقة *  / ٕٚالجن *
 / ٜٔا لتكوير * ٕ  /البينة

 / ٔ٘ٔ / ٕٜٔالبقرة *  / ٔٙٗ / ٜٗآل عمران *  / ٜٚالنساء *  / ٖٙالنحل * ٘ٔ
 / ٜ٘ / ٜٗ / ٜٖ /اإلسراء * ٔ٘  / ٘ٗ /مريم * ٖٗٔ  /طو * ٕٖ  /المؤمنون * ٔٗ
 /الفرقان *  / ٜ٘ / ٗٚالقصص * ٖٗ  /غافر * ٔ٘  /الشورى * ٕ  /الجمعة * ٔٔ /
الطالق * ٘ٔ  /مكرر المزمل

ٖٗٔ /مكررٕٗٔ  / ٕٛ٘/البقرة * ٕٖ  / ٕٔٚ / ٖٔ٘ / ٖٕٔ / ٛٙ / ٖ٘ /آل

عمران * ٕٗ  / ٜ٘ /مكررٔ / ٔٚٓ / ٔٔ٘/ ٖٛ / ٛٓ / ٜٙ / ٙٗ/ ٙالنساء * ٔٗ

 / ٔٓٗ/ ٜٜ / ٜٕ / ٖٛ / ٙٚ /المائدة *  / ٔ٘ٚاألعراف * ٔ / ٗٔ / ٕٚ / ٕٗ /
األنفال * ٖٔ  / ٜٜ / ٛٛ /التوبة * ٓ٘  /يوسف *  / ٜٙطو *  / ٚٛالحج * / ٗٚ
ٗ٘  /مكرر  / ٖٙ / ٘ٙالنور *  / ٖٓ / ٕٚ/ ٚالفرقان *  / ٔٛالعنكبوت * ٕٖ /
ٖٖ  /محمد * ٕٔ  /الفتح *  / ٛالحديد *  / ٕٔ / ٜ / ٛالمجادلة *  / ٚمكرر /
الحشر * ٔ  /الممتحنة * ٕٔ  /التغابن *  / ٔٙالمزمل *
 / ٙٙاألحزاب *
 / ٔٚٔ / ٔ٘ٚالنساء *  / ٔ٘ٛاألعراف * ٔ / ٕٔٓ/ ٛٔ / ٙالتوبة * ٕٔ / ٗٓ /
ٖ٘  /األحزاب *  / ٕٜالفتح * ٖ  / ٚ /الحجرات * ٘  / ٙ /الصف * ٔ / ٚ / ٘ /
المنافقون * ٖٔ  /الشمس *

ٕ٘

رسول رب

ٕ

 / ٔٙالشعراء *  / ٗٙالزخرف

ٖ٘

رسول ربك

ٔ

 / ٜٔمريم

ٗ٘

رسول ربهم

ٔ

ٓٔ  /الحاقة

٘٘

رسوال ر بك

ٔ

 / ٗٚطو

العالمين
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٘ٙ

رسولكم

ٕ

 / ٔٓٛالبقر ة *  / ٕٚالشعر اء

٘ٚ

رسولنا

ٗ

٘ٔ  / ٜٕ / ٜٔ /المائدة * ٕٔ  /التغابن

٘ٛ

رسولو

ٗٛ

ٜ٘

رسولها

ٔ

ٗٗ  /المؤمنون

ٓٙ

رسولهم

ٖ

 / ٗٚيونس *  / ٜٙالمؤمنون * ٘  /غافر

ٔٙ

رسولي
م ِ
رسل
ُ
رسل
ُم َ

ٔ

ٔٔٔ  /المائدة

ٔ

ٕ  /فاطر

ٔ

٘ / ٚاألعراف

ٔ

ٖٗ  /الرعد

ٔ

ٖ٘  /النمل

ٔ

ٔ  /المرسالت

ٔ

 / ٕٚالقمر

ٕ

ٗٔ  / ٔٙ /يس *

ٚ

 / ٙٔ / ٘ٚالحجر * ٓٔ  / ٖ٘/النمل * ٖٔ  / ٕ٘ /يس * ٖٔ  /الذاريات
٘ٗ  /القصص * ٘  /الدخان

 / ٕٜٚالبقرة * ٔٓٔ  /آل عمران * ٖٔ / ٖٔٙ / ٔٓٓ / ٔٗ /مكرر النساء * ٖٖ
 / ٘ٙ * ٘٘/المائدة *  / ٔ٘ٛاألعراف * ٔ  ٖٔ /مكرر ٕٓ / ٗٙ /األنفال * ٔ / ٖ/
مكر ر  / ٜ٘ / ٘ٗ / ٖٖ / ٕٜ / ٕٙ / ٕٗ / ٔٙ / ٚمكرر ٕٚٔ / ٙ٘ / ٖٙ / ٙ
 / ٔٓٚ / ٔٓ٘ / ٜٚ / ٜٗ/ ٜٔ / ٜٓ / ٛٙ / ٛٗ / ٛٓ / ٚٗ /التوبة * / ٗٛ

ٓ٘ / ٕٙ/ ٕ٘/ ٘ٔ /مكرر النور * ٕٔ  / ٕٕ /مكرر  / ٖٙ/ ٖٖ/ ٖٔ / ٕٜمكر ر
 / ٚٔ / ٘ٚاألحزاب *  / ٕٛ / ٕٚ / ٕٙ / ٔٚ / ٖٔ / ٜالفتح * ٔ / ٔ٘ / ٔٗ /
الحجرات *  / ٕٛ / ٚالحديد * ٗ  / ٕٕ / ٕٓ / ٖٔ/ ٘ /المجادلة * ٗ / ٚ / ٙ /
 / ٛالحشر *  / ٔٔ / ٜالصف * ٔ  / ٛ /المنافقون *  / ٛالتغابن * ٖٕ  /الجن

ٕٙ
ٖٙ
ٗٙ
٘ٙ
ٙٙ
ٙٚ
ٙٛ

رسال
ُم َ
م ِ
رسلة
ُ
المرسالت
َ
م ِ
رسلو
ُ
رسلون
ُم َ

ٜٙ

رسلون
الم َ
ُ
ِ
ُم ِرسلين

ٕ

ٔٚ

رسلين
الم َ
ُ

ٕٗ

ٓٚ

ٕٕ٘  /البقر ة * ٖٗ  / ٗٛ /األنعام *  / ٚٚ / ٙاألعراف * ٓ / ٛالحجر * / ٘ٙ

الكهف * ٕٓ  /الفرقان * ٕٔ  / ٔٚٙ / ٔٙٓ / ٔٗٔ / ٕٖٔ / ٔٓ٘ /الشعراء * ٚ
 / ٙ٘ /القصص * ٖ  / ٕٓ /يس * / ٔٛٔ / ٔٚٔ / ٖٜٔ / ٖٖٔ / ٕٖٔ/ ٖٚ
الصافات

اإلجم الي

ٖٔ٘

جدول رقم (ٔٗ) يبين بعض المتشابو المفظي في لفظ اإلرسال ومشتقاتو ومواضعو في كتب
المتشابو

وجه التشابه

اآليــات

درة
التنـزيل

البرهان

مالك
التأويل

كشف
المعاني

إبدال كلمة بأخرى

(أرسل في المدائن )( وابعث في المدائن )

ٕ ٙ٘ٗ/

ٔٛ

ٔ٘ٙٓ/

ٔٛٙ

التقديم والتأخير

( أرسلنا رسال من قبلك ) ( أرسلنا من قبلك رسال )

133

ٔٓٙ

التذكير والتأنيث
الزيادة والنقصان

ٖٕٔٙ/

(فقد كذب رسل )(ولقد كذبت رسل)
(و ما أرسلنا من قبلك إال رجاال ) ( وما أرسلنا قبلك إال
رجاال )

ٕٜٜٚ/

ٔٓٙ

ٕٙٚٛ/

ٕٔٚ

ٕٕٙٛ/

ٚٙ

ٖٔ٘ٚ/

اإلفراد والتثنية

( إنا رسول رب العالمين ) ( إنا رسوال ربك )

اإلفراد والجمع

( أبلغكم رساالت ربي ) ( أبلغتكم رسالة ربي )

ٕٕٖٙ/

( ولقد أرسلنا إلى أمم )(تاهلل لقد أرسلنا إلى أمم )

ٕٜٖ٘/

٘ٚ

(واهلل الذي أرسل الرياح ) ( وىو الذي يرسل الرياح)

ٕ٘ٛٛ/

ٗٚ

التوكيد بمؤكد
وأكثر

تغاير الصيغة
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ٕٔٛ
ٓٔٛ
ٔٚٚ

ٜٔٗٚ/

ٔٚٙ

جدول رقم( ٕٗ) تجميعي احصائي
م

العدد

النوع

ل

الف ع

الكلي
الماضي ٗٔلفظاًٜٜ /
ٔ

الصيغ الفعلية

ٕٚ

المعلومٜ /ألفاظ

ٖٓٔ

المضارع ٛألفاظٕٕ /

المجهول٘ /

ٗٛ

الصيغ االسمية

ٕ

ٖ

اسم المفعول

ٕ٘

لفظ

تكرار

لفظ

ٕٚٚ

ٗ

٘

ٕٔ

ٕٕٚ

نوع

عدد

المقاطع الصوتية

ثالثي

ٖٛ

قصير مفتوح

ٖٜ

٘ٚ

ٔٙ

رباعي

ٕٛ

ٕٙ

٘ٛ

ٕ٘

ٖ

ٕٔٔ

خماسي

ٗ

ٗ

ٕٔ

ٗ

-

ٕٓ

ٔ

ٕ

-

-

-

ٕ

ٔٚ

ٕٔٚ

٘ٗ

٘

ٕٗٛ

ٔٚ

الفاصلة

ٚ

لفظ

ٓٗ

ٚ

والتثنية

تكرار
ٓٗ

اإلفراد

الجمع

التثنية

لفظ

ٖٖٛ

ٕٓ

تكرار

لفظ

ٕٕٗ

ٔ

تكرار
ٔ

المضاف إلى المضمر
ٙ

مؤنث سالم

ٖٕ

٘

ٙ

ٕٔ

ٓٗٔ

ٖٙ

ٛ

ٜٙ

اإلضافة

المضاف إلى معرف باإلضافة

المضاف إلى معرفة

ٕٚ

لفظ

٘ٔ

ٜ

ٖ

ٗٔٛ

تكرار

ٔ٘ٔ

ٖٔ

ٕٓ

الغائب

المتكلم

المخاطب

المضمر
٘ٔ

لفظ

ٔ٘ٔ

تكرار

ٚ

لفظ

ٕٓٔ

تكرار
٘

لفظ

ٕٚ

التذكير

تكرار
ٗ

ٖ
التأنيث

التذكير والتأنيث

ٕٙ

لفظ

تكرار

لفظ

تكرار

ٖٖٛ

٘ٔ

ٖٖٗ

ٔٔ

ٓٗ

التعريف
التعريف والتنكير

ٛ

مذكر سالم

تكسير

والجمع
ٗٗ

ٚ

مزيد
ٕ

ثنائي

٘

طويل مغلق

طويل مفتوح

مجموع
ٗٔٔ

مجموع

اإلفراد

ٕٔ

ٔ

٘

ٜ

تكرار

ٔٚ

ٗ

المعلومٚ/ألفاظ

المجهولٔ/

لفظ

عدد

٘ٔ
اسم الفاعل

األمر ٘ ألفاظٜ/

التنكير

ٗٗ

لفظ

تكرار

لفظ

تكرار

ٖٖٛ

ٖٖ

ٕٜ٘

ٔٔ

ٛٛ

ٜ
الحروف

ٚٛ

إلى

على

في

ب

ٕٙ

ٕٔ

ٔٔ

ٔٚ
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٥

ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ[ األحزا

] ٥٧

٦٦/٥

١

ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ[ الذاريا

] ٦٧

٥١

3

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭼ[ النحؿ]َُّ :

٥

ﭽ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ[ ا حقاؼ]ٖ :

٥3
٥3

٦

ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ[ الفيؿ]ٓ /ْ:

٧

ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﭼ[ الجف]ِٔ :

٥٦

٩

ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ [المائدة]ّ :

٥٦

٦

ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [المرسنت]ُّ/ُِ :

٥٦

٦

ﭽﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ[ يكسؼ]ُِ :

٥٦

 ٥٨ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [ يس،]ُٓ :

3٩

ُُ ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ [ ا نعاـ.]ّّ :

٥33/٥٩

٥١٦/٥٧٥/٥3

ُِ ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ[ يس]"ِ/ُ :

٥3٥

ُّ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ[ فاطر.]ِْ :

٦١

 ٥٥ﭽﮤﮥﮦﭼ[ المرسنت]ٕ :

٦٦

 ٥٦ﭽﯓﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ[ يكنس]ٕٓ :

٥٥٧

 ٥٧ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ [ البقرة]ٓٔ :

٥٥٧

 ٥٩ﭽ ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﭼ [ الشعراء]ّٔ :

٥٥٩

 ٥٦ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ [ البقرة]ُِّ :

٥٥٦

 ٥٦ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ[ البقرة]ٓٗ :

٥٦٨

 ١٨ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ[النساء]َٗ :

٥٦٥

 ١٥ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤﭼ [ ص]ّٔ :

٥٦٧

 ١١ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ[ يكسؼ]ُّ :

٥٧٨

 ١3ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [ هكد]ْٔ :

٥٧٧

 ١٥ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ[ التحريـ]ٔ :

٥٧٩

 ١٦ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ[ االنفطار]َُ :

٥٧٦
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 ١٧ﭽﰓ ﰔ ﰕ ﭼ[ الشعراء]َُُ :
١٩

٥٧٦

ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﭼ[يكنس]ِٕ:

 ١٦ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ[ الفرقاف]ٕٓ :
 ١٦ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ [ الكهؼ]ٔ :

٥٩٦/٥٧٦
٥٧٦
٥٩٨/٥33

 3٨ﭽﮞﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [ ا نبياء]َّ:

٥٩3

 3٥ﭽ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ[ الشعراء]ُّٕ :

٥٩٥

 3١ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭼ [ا عراؼ]ُٓٔ :

٥٩٥

 33ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ[ يكنس]ِِ :

٥٩٦

 3٥ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭼ[ الزمر]ٖٔ :

٥٩٩

 3٦ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [ فصمت]ُّ:

٥٩٩

3٧

ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ[
ا نفاؿ]ِّ :

٥٦٨

 3٩ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [القمر]ُّ :

٥٩٦

 3٦ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ[ القمر]ِٗ :

٥٩٦

 3٦ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ [ الشمس]ُْ :

٥٩٦

٥٨

٥٥

ﭽ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ
ﭼ[السجدة]ّ:
ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭼ[الدقاف]ٔ:

٥٥

٧٦

 ٥١ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ[ الممؾ]ُٔ :

٦٥

 ٥3ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [ا عراؼ]ٕٔ :

٩٦

 ٥٥ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﭼ[ ا عراؼ]ٔٓ :

٦3

 ٥٦ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭﭼ[ هكد،]ْٖ :

٦3

٥٧

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ[ النمؿ:
ّٔ]

٦٦

 ٥٩ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ[ الضحى]ٓ :

٥٨٦

 ٥٦ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ[ النجـ]ْ :

٥٨٥
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 ٥٦ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ[يكنس]ْْ :

٥١٨

 ٦٨ﭽﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﭼ[ الشعراء]ّٓ :

٥١٦

 ٦٥ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ [هكد]ٕٗ :

٥١٥

 ٦١ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ [ ؿ عمراف]ٗ :

٦٦

فهرس األحاديث
م

الصفحة

نص الحديث

ٔ

"اسؽ يا زبير ثـ أرسؿ الماء إلى جارؾ"

113

ٕ

إلي بريدان فاجعمكك حسف الكجه حسف االسـ"
"إذا أبردتـ ٌ
"إذا أرسمت كمبؾ المعمـ كذكرت اسـ ا فكؿ"

13

ٗ

إف أمسكت نفس فارحمها ،كا ٍف أرسمتها فاحفظها"
" ٍ
" إف مثمي كمثؿ ا نبياء مف قبمي"

23

ٙ

" إنه النامكس الذم جاء مكسى"

139

ٚ
ٛ

"أفن أككف عبدان شككرا"

132

"أال همؾ المتنطعكف"

ٜ
ٓٔ

"أف الناس دقمكا عمى النبيبعد مكته ٍأر ىساالن يصمكف عميه"
"أف جبريؿ جاء إلى الرسكؿ  فقاؿ" :اقرأ ،فقمت :ما أنا بقارئ ،فغطني غطة ثـ أرسمني"

113

ٔٔ

"أنتـ حظي مف ا مـ كأنا حظكـ مف النبييف"

131

ٖ
٘

ٕٔ

123
111

13

القرف كالسنة عصمة لرمة مف الزيا

8

11
"

ٖٔ

"قمقت المنئكة مف نكر ،كقمؽ الجاف مف مارج مف نار ،كقمؽ دـ مما كصؼ لكـ

ٗٔ

"دعها فإف معها حذاءها كسقاءها"

٘ٔ

"عمى رسمكما إنها صفية "

ٔٙ

"كاف قمقه القرف"

133

ٔٚ

"كاف يبيت عند ربه فيطعمه كيسقيه"

131

ٔٛ
ٜٔ

"مف سمؾ طريقان يمتمس به عممان سهؿ ا له به طريقان إلى الجنة"
" نصرت بالصبا كأهمكت عاد بالدبكر"

ٕٓ

"هذا الكجا أك السقـ عذاب عذب به بعض ا مـ قبمكـ"

183

ٕٔ

" ينبتكف كما ينبت البقؿ"

13

117
183
7

132

1
177

فهرس األبيات الشعرية
البيت الشعري

م

اد بًأى ٍر و
ض الى ييىبمٌ يغهىا إًال
ت يس ىع ي
أى ٍم ىس ٍ
ؾ كلى ٍـ ىي يذ ٍد ىها
الع ىار ى
أى ٍر ىسمىهىا ى

1
1

ارس كؿ و
ات الفك ً
يكـ
اس ي
يقىب ى
فىقىا ىؿ لً ٍم ىممً ٍؾ ىسِّرٍح ًم ٍنهي يـ ًم ىائةن
ؾ ًف ىريارىنا
يس لىنا إال إلىي ى
ىكلى ى

3
3
2

ات المر ً
الن ًج ٍيب ً
ً
اسٍي يؿ
العتى ي
اؽ ى ى
ىى
الد ىق ً
كلى ٍـ يي ٍشًف ٍؽ عمىى ىن ٍغ ً
ص ِّ
اؿ
إذا لـ يي ٍرىج ًر ٍس هؿ في الس ىك ًاـ
ًر ٍسنن ًم ٍف القى ً
كما ىرفى ىعا
كؿ ىم ٍقفي ى
كضان ى

اس إال إلى الر ٍس ًؿ
أيف ىيًفر ى
ىك ى
الن ي
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9
133
123
7
13

فهرس األعالم
م

العلم

الصفحة

م

العلم

الصفحة

ُ

ابف ا عرابي

ٗ

ُِ

زيد بف حارثة

ُّٖ

ِ

ابف جني

َُٕ

ُّ

سعيد بف جبير

ُٕٕ

ّ

ابف عطية

َُٕ

ُْ

عاصـ بف أبي النجكد

ّ

ْ

ا عشى الكبير

ٕ

ُٓ

عامر بف الطفيؿ

ُٕٕ

ٓ

الزبير بف العكاـ

ُّٔ

ُٔ

عبد ا بف عباس

ُْٕ

ٔ

الكسائي

ٗ

ُٕ

عبد المطمب بف هاشـ

ُّٔ

ٕ

أبك حياف

َُٕ

ٖ

اربد بف قيس

ٔٚٚ

ُٖ

قتادة السدكسي

ُِٕ

ُٗ

كعب بف زهير

ٗ

ٗ

أسامة بف زيد

ُّٖ

َِ

لبيد بف ربيعة

ُْ

َُ

حفص بف سميماف

ّ

ُِ

مجاهد بف جبر

ُٕٔ

ُُ

قديجة بنت قكيمد

ُْٗ

ِِ

كرقة بف نكفؿ

ُْٗ
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ملحق يبين اآليات التي ورد فيها لفظ اإلرسال ومشتقاتو
م
ٔ

ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ
ٚ

ٛ
ٜ
ٓٔ
ٔٔ
ٕٔ
ٖٔ
ٗٔ
٘ٔ

اآلية
ِ
ِ
اب َوقَػ َّفْيػنَا ِم ْن بػَ ْع ِدهِ ِب ُّ
يسى ابْ َن َم ْرََيَ
وسى الْكتَ َ
{ولََق ْد آتَػْيػنَا ُم َ
َ
الرسُ ِل َوآتَػْيػنَا ع َ
الْبػيّْػنَ ِ
وح الْ ُق ُد ِس أَفَ ُكلَّما جاء ُكم رس ٌ ِ
استَ ْكبَػ ْرُُْت
ات َوأَيَّ ْدنَاهُ بُِر ِ
ول ِبَا ََل تَػ ْه َوى أَنْػ ُف ُس ُك ُم ْ
َ َ َ ْ َُ
َ
فَػ َف ِري ًقا َك َّذبْػتُ ْم َوفَ ِري ًقا تَػ ْقتُػلُو َف}[البقرة ]87 :

ِ ِِ
َِّ ِ
ِِ ِ ِ
اؿ فَِإ َّف اللَّوَ َع ُد ّّو
يل َوِمي َك َ
َ
{م ْن َكا َف َع ُد ِّوا للو َوَم َالئ َكتو وَرُسُلو َوج ْْب َ
ِ
ِ
ين}[البقرة ]98 :
ل ْل َكاف ِر َ
ّْؽ لِما معهم نػَب َذ فَ ِر ِ َّ ِ
{ولَ َّما جاءىم رس ٌ ِ ِ ِ ِ
ين أُوتُوا
صد ٌ َ َ َ ُ ْ َ ٌ
ول م ْن عْند اللَّو ُم َ
َ َ َُ ْ َ ُ
يق م َن الذ َ
الْ ِكتَ ِ
اب اللَّ ِو َوَراءَ ظُ ُهوِرِى ْم}[البقرة ]131 :
اب كتَ َ
َ
ِ
وسى ِم ْن قَػْب ُل }[البقرة ]138 :
{أ َْـ تُِر ُيدو َف أَ ْف تَ ْسأَلُوا رَسُولَ ُ
كمْ َك َما ُسئ َل ُم َ
ِ
اك بِ ْ ِ
َصح ِ
اٖتَ ِحي ِم}[البقرة ]119 :
اب ْ
{إِنَّا أَرْسَلْنَ َ
اٗتَ ّْق بَش ًريا َونَذ ًيرا َوََل تُ ْسأ َُؿ َع ْن أ ْ َ
ك }[البقرة ]119 :
{ربػَّنَا َوابْػ َع ْث فِي ِه ْم رَسُ ً
وال ِمْنػ ُه ْم يػَْتػلُو َعلَْي ِه ْم آيَاتِ َ
َ
ِ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّم ًة َو َسطًا لِتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم
الرسُ ُ
َّاس َويَ ُكو َف َّ
{وَك َذل َ
َ
الرس َ ِ
ِ
ِ
ِ
ب
َش ِه ًيدا َوَما َج َعْلنَا الْقْبػلَ َة الَِِّت ُكْن َت َعلَْيػ َها إََِّل لنَػ ْعلَ َم َم ْن يػَتَّبِ ُع َّ ُ
ول ٞت َّْن يػَْنػ َقل ُ
َعلَى َع ِقبَػْي ِو}[البقرة ]133 :
وال ِمْن ُك ْم يػَْتػلُو َعلَْي ُك ْم آيَاتِنَا }[البقرة ]121 :
{ َك َما أَرْسَلْنَا فِي ُك ْم رَسُ ً

الصفحة

ٕ٘

ٜٔٗ
ٓٚ

/ٖٖٔ/ٜٔٓ
ٕٕٔ

الرس ُ َّ ِ
ِ
صَر اللَّ ِو
ص ُر اللَّو أَََل إِ َّف نَ ْ
ين َآمنُوا َم َعوُ َم ََّت نَ ْ
{ َوُزلْ ِزلُوا َح ََّّت يػَ ُق َوؿ َّ ُ
ول َوالذ َ
يب}[البقرة ]113 :
قَ ِر ٌ
ِ
َّك لَ ِم َن الْمُ ْرسَِلينَ}[البقرة ]121 :
ك بِ ْ
اٗتَ ّْق َوإِن َ
وىا َعلَْي َ
{تِْل َ
ك آيَ ُ
ات اللَّو نػَْتػلُ َ
ٜٔٙ/٘ٚ
ض ُه ْم َعلَى بػَ ْع ٍ
ض}[البقرة ]123 :
الرسُلُ فَ َّ
{تِْل َك ُّ
ض ْلنَا بػَ ْع َ
{فَِإ ْف ََلْ تَػ ْف َعلُوا فَأْذَنُوا ِِبَْر ٍب ِم َن اللَّ ِو وَرَسُ ِولِو }[البقرة ]179 :
ول ِِبَا أُنْ ِزَؿ إِلَْي ِو ِم ْن َربِّْو َوالْ ُم ْؤِمنُو َف ُك ّّل َآمن بِاللَّ ِو َوَم َالئِ َكتِ ِو وُكتُبِ ِو وَرُسُِلِو /ٔٙٚ
الرسُ ُ
{آم َن َّ
َ
َ
َ
ٖ٘ٗٛ/
َح ٍد ِم ْن رُسُِلِو}[البقرة ]182 :
ََل نػُ َفّْر ُؽ بػَ ْ َ
ْي أ َ
ول فَِإ ْف تَػولَّوا فَِإ َّف اللَّو ََل ُُِي ُّ ِ
ين}[آؿ عمراف ]31 :
الرسُ َ
{قُ ْل أ َِطيعُوا اللَّ َو وَ َّ
َ
َْ
ب الْ َكاف ِر َ
ِ ِ
{ورس ً ِ
ٗٛ
َين قَ ْد ِجْئتُ ُك ْم بِآيٍَة ِم ْن َربّْ ُك ْم}[آؿ عمراف ]39 :
يل أ ّْ
ََ ُ
وال إ ََل بَِين إ ْسَرائ َ
ٜٓ
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ِِ
ين}[آؿ عمراف ]23 :
الرسُ َ
{ربػَّنَا َآمنَّا ِِبَا أَنْػَزلْ َت َواتػَّبَػ ْعنَا َّ
َ
ول فَا ْكتُْبػنَا َم َع الشَّاىد َ
ول مصد ٌ ِ
ِ ِِ
ص ُرنَّوُ}[آؿ عمراف ]81 :
ّْؽ ل َما َم َع ُك ْم لَتُػ ْؤمنُ َّن بو َولَتَػْن ُ
{ ُُثَّ َجاءَ ُك ْم رَسُ ٌ ُ َ
ق}[آؿ عمراف ]81 :
الرسُ َ
ول َح ّّ
ف يػَ ْه ِدي اللَّوُ قَػ ْوًما َك َف ُروا بػَ ْع َد إِّيَاِنِِ ْم َو َش ِه ُدوا أ ََّف َّ
{ َكْي َ
ات اللَّ ِو َوفِي ُك ْم رَسُولُوُ}[آؿ عمراف]131 :
{وَكْي َ
ف تَ ْك ُف ُرو َف َوأَنْػتُ ْم تػُْتػلَى َعلَْي ُك ْم آيَ ُ
َ
ول لَ َعلَّ ُك ْم تػُ ْر َٓتُو َف}[آؿ عمراف ]131 :
الرسُ َ
{وأ َِطيعُوا اللَّوَ وَ َّ
َ
{وَما ُٜتَ َّم ٌد إََِّل رَسُ ٌ
لرسُلُ}[آؿ عمراف ]133 :
ول قَ ْد َخلَ ْت ِم ْن قَػْبلِ ِو ا ُّ
َ
ك ْم}[آؿ عمراف ]123 :
الرسُ ُ
ُخَرا ُ
{ إِ ْذ تُ ْصعِ ُدو َف َوََل تَػْل ُوو َف َعلَى أ ََح ٍد وَ َّ
ول يَ ْدعُوُك ْم ِيف أ ْ
وال ِم ْن أَنْػ ُف ِس ِه ْم}[آؿ عمراف ]113 :
{لََق ْد َم َّن اللَّوُ َعلَى الْ ُم ْؤِمنِ َْي إِ ْذ بػَ َع َث فِي ِه ْم رَسُ ً
{الَّ ِذين استجابوا لِلَّ ِو و َّ ِ ِ ِ
َصابػَ ُه ُم الْ َق ْر ُح }[آؿ عمراف ]171 :
الرسُول م ْن بػَ ْعد َما أ َ
َ َْ َ ُ َ
{ َولَ ِك َّن اللَّوَ ََْيتَِِب ِم ْن رُسُِلِو َم ْن يَ َشاءُ فَ ِآمنُوا بِاللَّ ِو وَرُسُِلِو }[آؿ عمراف ]179 :
َّ ِ
ِ ِ ٍ
ِ ِ ٍ
ِ ِ
ِ
َّار قُ ْل
ين قَالُوا إ َّف اللَّ َو َعه َد إلَْيػنَا أَََّل نػُ ْؤم َن لرَسُول َح ََّّت يَأْتيَػنَا ب ُق ْربَاف تَأْ ُكلُوُ الن ُ
{الذ َ
قَ ْد جاء ُكم رسل ِمن قَػبلِي بِالْبػيّْػنَ ِ
ات َوبِالَّ ِذي قُػ ْلتُ ْم }[آؿ عمراف ]183 :
َ َ ْ ُُ ٌ ْ ْ
َ
ِ
ك }[آؿ عمراف ]183 :
{فَِإ ْف َك َّذبُ َ
ب رُسُلٌ ِم ْن قَػْبل َ
وؾ فَػ َق ْد ُك ّْذ َ
ك َوََل ُُتْ ِزنَا يػَ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة}[آؿ عمراف ]193 :
{ربػَّنَا َوآتِنَا َما َو َع ْدتَػنَا َعلَى رُسُِل َ
َ
{ ومن ي ِط ِع اللَّو ورسولَو ي ْد ِخ ْلو جن ٍ
َّات ََْت ِري ِم ْن ََْتتِ َها ْاألَنْػ َه ُار }[النساء ]13 :
َ ََ ُ ُ ُ ُ َ
ََ ْ ُ
{وَم ْن يػَ ْع ِ
ودهُ يُ ْد ِخ ْلوُ نَ ًارا َخالِ ًدا فِ َيها}[النساء ]13 :
ص اللَّ َو وَرَسُولَوُ َويػَتَػ َع َّد ُح ُد َ
َ
ِِ
ض }[النساء ]31 :
الرسُ َ
{يػَ ْوَمئِ ٍذ يػَ َوُّد الَّ ِذ َين َك َف ُروا َو َع َص ُوا َّ
س َّوى ّٔ ُم ْاأل َْر ُ
ول لَ ْو تُ َ
ول َوأ ِ
ُوِل ْاأل َْم ِر ِمْن ُك ْم فَِإ ْف تَػنَ َاز ْعتُ ْم ِيف
الرسُ َ
{يَا أَيػُّ َها الَّ ِذ َين َآمنُوا أ َِطيعُوا اللَّوَ َوأ َِطيعُوا َّ
َشي ٍء فَػرُّدوهُ إِ ََل اللَّ ِو وا َّلرسُ ِ
ول إِ ْف ُكْنتُ ْم تػُ ْؤِمنُو َف بِاللَّ ِو َوالْيَػ ْوِـ ْاْل ِخ ِر }[النساء ]29 :
َ
ْ ُ
ِِ
{وإِ َذا قِيل َٚتُ ْم تَػ َعالَْوا إِ ََل َما أَنْػَزَؿ اللَّوُ َوإِ ََل ا َّلرسُ ِ
ك
صدُّو َف َعْن َ
ت الْ ُمنَافق َ
ول َرأَيْ َ
ْي يَ ُ
َ
َ
ودا}[النساء ]11 :
ص ُد ً
ُ
ِ
{وَما أَرْسَلْنَا ِم ْن رَسُ ٍ
وؾ
اع بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو َولَ ْو أَنػ َُّه ْم إِ ْذ ظَلَ ُموا أَنْػ ُف َس ُه ْم َجاءُ َ
ول إََِّل ليُطَ َ
َ
ِ
َّ
يم}[النساء ]13 :
الرسُ ُ
استَػ ْغ َف ُروا اللَّوَ َو ْاستَػ ْغ َفَر َٚتُ ُم َّ
فَ ْ
ول لََو َج ُدوا الل َو تَػ َّوابًا َرح ً
َّ ِ
ين أَنْػ َع َم اللَّوُ َعلَْي ِه ْم}[النساء ]19 :
الرسُ َ
{وَم ْن يُ ِط ِع اللَّ َو وَ َّ
ول فَأُولَئِ َ
َ
ك َم َع الذ َ
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اك لِلن ِ
يدا}[النساء ]79 :
{ وَأَرْسَلْنَ َ
َّاس رَسُ ً
وال َوَك َفى بِاللَّ ِو َش ِه ً
ٓ٘ٔ
اك َعلَْي ِه ْم َح ِفيظًا}[النساء]83 :
الرسُ َ
ول فَػ َق ْد أَطَ َاع اللَّوَ َوَم ْن تَػ َوََّل فَ َما أَرْسَلْنَ َ
{م ْن يُ ِط ِع َّ
َ
ُوِل ٔٔٚ
{وإِ َذا َجاءَ ُى ْم أ َْمٌر ِم َن ْاأل َْم ِن أَ ِو ْا٘تَْو ِؼ أَ َذاعُوا بِِو َولَْو َرُّدوهُ إِ ََل ا َّلرسُ ِ
ول َوإِ ََل أ ِ
َ
ِ َّ ِ
ِ
ين يَ ْستَػْنبِطُونَوُ ِمْنػ ُه ْم }[النساء ]83 :
ْاأل َْم ِر مْنػ ُه ْم لَ َعل َموُ الذ َ
ِ ِِ
ِ ِِ ِ
َج ُرهُ َعلَى
{ َوَم ْن َِيُْر ْج م ْن بػَْيتو ُم َهاجًرا إِ ََل اللَّو وَرَسُولو ُُثَّ يُ ْد ِرْكوُ الْ َم ْو ُ
ت فَػ َق ْد َوقَ َع أ ْ
اللَّ ِو وَكا َف اللَّو َغ ُف ِ
يما}[النساء ]133 :
ورا َرح ً
ُ ً
َ
ِ ِ
ِِ
ْي نػُ َولِّْو َما
{وَم ْن يُ َشاقِ ِق َّ
ْي لَوُ ا ْٚتَُدى َويػَتَّبِ ْع َغْيػَر َسبِ ِيل الْ ُم ْؤمن َ
الرسُول م ْن بَػ ْعد َما تَػبَػ َّ َ
َ
تَػوََّل ونُ ِ ِ
تمِ
ص ًريا}[النساء ]112 :
َ َ ْ
َّم َو َساءَ ْ َ
صلو َج َهن َ
اب الَّ ِذي نػََّزَؿ َعلَى رس ِولِو والْ ِكتَ ِ
{يا أَيػُّها الَّ ِذين آمنُوا ِآمنُوا بِاللَّ ِو ورس ِولِو والْ ِكتَ ِ
اب
َ َ
َ َ
َُ َ
ََ ُ َ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ض َّل
الَّذي أَنْػَزَؿ م ْن قَػْب ُل َوَم ْن يَ ْك ُف ْر بِاللَّو َوَم َالئ َكتو َوُكتُبِو وَرُسُلو َوالْيَػ ْوـ ْاْلخ ِر فَػ َق ْد َ
يدا}[النساء ]131 :
ض َالًَل بَعِ ً
َ
ِِ
ِ َّ ِ
ْي اللَّ ِو وَرُسُِلِو َويػَ ُقولُو َف نػُ ْؤِم ُن
ين يَ ْك ُف ُرو َف بِاللَّ ِو وَرُسُلو َويُِر ُ
يدو َف أَ ْف يػُ َفّْرقُوا بػَ ْ َ
{إ َّف الذ َ
َّخ ُذوا بػ ِ
يدو َف أَ ْف يػت ِ
ض َونَ ْك ُف ُر بِبَػ ْع ٍ
بِبَػ ْع ٍ
يال}[النساء ]123 :
ك َسبِ ً
ض َويُِر ُ
ْي َذل َ
َْ َ
َ
{والَّ ِذين آمنوا بِاللَّ ِو ورسِلِو وََل يػفرقُوا بػْي أَح ٍد ِمنػهم أُولَئِك سوؼ يػؤتِي ِهم أُجورىم ٖ٘/ٗٛ
َ َ َُ
َ ُ ُ َ ْ ُ َ ّْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ْ ُ َ ُ ْ
وَكا َف اللَّو َغ ُف ِ
يما}[النساء ]121 :
ورا َرح ً
ُ ً
َ
{وقَػوٚتِِم إِنَّا قَػتَػْلنَا الْم ِسيح ِعيسى ابْن مرَََي رس َ َِّ
ٕٜ
صلَبُوهُ َولَ ِك ْن
ول اللو َوَما قَػتَػلُوهُ َوَما َ
َ َ َ َ َْ َ ُ
َْ ْ
ُشبّْوَ َٚتُ ْم }[النساء ]127 :
{ورس ًال قَ ْد قَصصناىم علَيك ِمن قَػبل ورس ًال ََل نػ ْقصصهم علَيك }[النساء ٜٔٙ/ٜٗ ]113 :
َ َْ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ
َُ ُ
الرس ِل}[النساءٜٔٙ/ٕٔ ]112 :
ِِ
ين لِئَ َّال يَ ُكو َف لِلن ِ
َّاس َعلَى اللَّ ِو ُح َّجةٌ بَػ ْع َد ُّ ُ
ين َوُمْنذر َ
{رُسُ ًال ُمبَ ّْش ِر َ
اٗتَ ّْق ِم ْن َربّْ ُك ْم }[النساء ]173 :
الرسُ ُ
ول بِ ْ
َّاس قَ ْد َجاءَ ُك ُم َّ
{يَا أَيػُّ َها الن ُ
ٗٛ
{ إََِّّنَا الْم ِس ِ
ول َّ
اللِو وَكلِمتُوُ أَلْ َق َ ِ
وح ِمْنوُ فَ ِآمنُوا
يسى ابْ ُن َم ْرََيَ رَسُ ُ
اىا إ ََل َم ْرََيَ َوُر ٌ
َ َ
َ ُ
يح ع َ
بِاللَّ ِو وَرُسُِلِو َوََل تَػ ُقولُوا ثََالثَةٌ }[النساء ]171 :
ِ ِ
الص َال َة َوآتَػْيتُم َّ
وى ْم
{ َوقَ َ
اؿ اللَّوُ إِ ّْين َم َع ُك ْم لَئِ ْن أَقَ ْمتُ ُم َّ
الزَكا َة َو َآمْنتُ ْم برُسُلي َو َعَّزْرِتُُ ُ
ُ
ضا َح َسنًا َألُ َكفَّْر َّف َعْن ُك ْم َسيّْئَاتِ ُك ْم }[اٙتائدة ]11 :
َوأَقْػَر ْ
ضتُ ُم اللَّوَ قَػ ْر ً
ْي لَ ُكم َكثِريا ِٞتَّا ُكْنتُم ُُتْ ُفو َف ِمن الْ ِكتَ ِ
ِ ِ
اب
ْ
َ
{يَا أ َْى َل الْكتَاب قَ ْد َجاءَ ُك ْم رَسُولُنَا يػُبَػ ّْ ُ ْ ً
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ويػع ُفو عن َكثِ ٍري قَ ْد جاء ُكم ِمن اللَّ ِو نُ ِ
ْي}[اٙتائدة]12 :
اب ُمبِ ٌ
ور َوكتَ ٌ
ٌ
ََْ َ ْ
ََ ْ َ
ٔ٘ {يا أ َْىل الْ ِكتَ ِ
الرسُ ِل }[اٙتائدة ]19 :
اب قَ ْد َجاءَ ُك ْم رَسُولُنَا يػُبَػ ّْ ُْي لَ ُك ْم َعلَى فَػْتػَرةٍ ِم َن ُّ
َ َ
ٕ٘ { ولََق ْد جاءتْػهم رسلُنا بِالْبػيّْػنَ ِ
ات }[اٙتائدة ]31 :
َ َ َ ُْ ُُ َ َ
َّ ِ
ٖ٘ َِّ
ين ُُيَا ِربُو َف اللَّوَ وَرَسُولَوُ َويَ ْس َع ْو َف ِيف ْاأل َْر ِ
ض فَ َس ًادا أَ ْف يػُ َقتَّػلُوا أ َْو
{إَّنَا َجَزاءُ الذ َ
يصلَّبوا أَو تػُ َقطَّع أَي ِدي ِهم وأَرجلُهم ِمن ِخ َال ٍ
ؼ أ َْو يػُْنػ َف ْوا ِم َن ْاأل َْر ِ
ض}[اٙتائدة]33 :
َُُ ْ
َ ْ ْ َُْ ُْ ْ
ٗ٘

ول ََل َُيزنْ َّ ِ
ين يُ َسا ِرعُو َف ِيف الْ ُك ْف ِر }[اٙتائدة ]31 :
{يَا أَيػُّ َها ا َّ
لرسُ ُ ْ ُ َ
ك الذ َ
َِّ ِ
َّ ِ
َّ
ين َآمنُوا }[اٙتائدة ]22 :
{إَّنَا َوليُّ ُك ُم اللوُ وَرَسُولُوُ َوالذ َ
َّ ِ
ِ ِ
َّ َّ
ب اللَّ ِو ُى ُم الْغَالِبُو َف}[اٙتائدة ]21 :
ين َآمنُوا فَإ َّف ح ْز َ
َ
{وَم ْن يػَتَػ َوؿ اللوَ وَرَسُولَوُ َوالذ َ
الرسُ ُ
{يَا أَيػُّ َها َّ
ك ِم ْن َربّْ َ
ول بػَلّْ ْغ َما أُنْ ِزَؿ إِلَْي َ
ك َوإِ ْف ََلْ تَػ ْف َع ْل فَ َما بػَلَّ ْغ َ
ت ِرسَالَتَوُ َواللَّوُ
ِ
ِ
ِ
ك ِمن الن ِ ِ َّ
ين}[اٙتائدة ]17 :
َّاس إ َّف الل َو ََل يػَ ْهدي الْ َق ْوَـ الْ َكاف ِر َ
يػَ ْعص ُم َ َ
{لََق ْد أَخ ْذنَا ِميثَ َ ِ ِ
يل وَأَرْسَلْنَا إِلَْي ِه ْم رُسُ ًال ُكلَّ َما َجاءَ ُى ْم رَسُ ٌ
ول ِِبَا ََل
َ
اؽ بَِين إ ْسَرائ َ
تَػ ْه َوى أَنْػ ُف ُس ُه ْم فَ ِري ًقا َك َّذبُوا َوفَ ِري ًقا يَػ ْقتُػلُو َف}[اٙتائدة ]73 :
ِ
يح ابْ ُن َم ْرَََي إََِّل رَسُ ٌ
الرسُلُ}[اٙتائدة ]72 :
ول قَ ْد َخلَ ْت ِم ْن قَػْبلِ ِو ُّ
َ
{ما الْ َمس ُ

ٖٙ

{وإِذَا قِيل َٚتُ ْم تَػ َعالَْوا إِ ََل َما أَنْػَزَؿ اللَّوُ َوإِ ََل ا َّلرسُ ِ
ول قَالُوا َح ْسبُػنَا َما َو َج ْدنَا َعلَْي ِو
َ
َ
آبَاءَنَا أ ََولَ ْو َكا َف آبَ ُاؤُى ْم ََل يَػ ْعلَ ُمو َف َشْيئًا َوََل يػَ ْهتَ ُدو َف}[اٙتائدة ]133 :
ِ
ت َع َّال ُـ
الرسُلَ فَػيَػ ُق ُ
{يػَ ْوَـ ََْي َم ُع اللَّوُ ُّ
وؿ َما َذا أُجْبتُ ْم قَالُوا ََل ِع ْل َم لَنَا إِن َ
َّك أَنْ َ
الْغُي ِ
وب}[اٙتائدة ]139 :
ُ
ْي أَ ْف ِآمنُوا ِِب وَِبرَسُوِلي قَالُوا َآمنَّا َوا ْش َه ْد بِأَنػَّنَا
ت إِ ََل ْ
اٗتََوا ِريّْ َ
{وإِ ْذ أ َْو َحْي ُ
َ
ِ
ُم ْسل ُمو َف}[اٙتائدة ]111 :
الس َماءَ َعلَْي ِه ْم ِم ْد َر ًارا }[األنعاـ ]1 :
{ وَأَرْسَلْنَا َّ

٘٘
٘ٙ
٘ٚ
٘ٛ
ٜ٘

ٓٙ
ِ
{وإِ َذا َِٕتعُوا َما أُنْ ِزَؿ إِ ََل ا َّ ِ
يض ِم َن الد َّْم ِع }[اٙتائدة ]83 :
لرسُول تَػَرى أ َْعيُػنَػ ُه ْم تَف ُ
َ
الرسُ َ
اعلَ ُموا أَََّّنَا َعلَى رَسُ ِولنَا الْبَ َالغُ
{وأ َِطيعُوا اللَّوَ َوأ َِطيعُوا َّ
اح َذ ُروا فَِإ ْف تَػ َولَّْيتُ ْم فَ ْ
ول َو ْ
َٔ ٙ
ْي}[اٙتائدة ]91 :
الْ ُمبِ ُ
الرسُ ِ
ول إََِّل الْبَ َالغُ َواللَّوُ يػَ ْعلَ ُم َما تػُْب ُدو َف َوَما تَكْتُ ُمو َف}[اٙتائدة ]99 :
{ما َعلَى َّ
َٕ ٙ

ٗٙ
٘ٙ
ٙٙ
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ٓٓٔ

/ٔ٘ٚ/ٖٔٛ
ٜٜ٘ٔ/ٗٛ/
ٔٓٔ/

ٙٚ

ٜٛ
ٔٓٛ
ٗٔ

ٔٓٔ/ٕٔٛ

ٕٓٔٔ٘ٓ/

ٙٚ
ٙٛ
ٜٙ
ٓٚ
ٔٚ
ٕٚ
ٖٚ
ٗٚ
٘ٚ
ٚٙ

ِ
ِ
كَ }[األنعاـ ]13 :
استُػ ْه ِز َ
ئ ِبرُسُ ٍل ِم ْن قَػْبل َ
{ولََقد ْ
َ
ِ
٘ٚ
ص ُرنَا َوََل
ت رُسُلٌ ِم ْن قَػْبل َ
{ولََق ْد ُك ّْذبَ ْ
اى ْم نَ ْ
صبَػ ُروا َعلَى َما ُك ّْذبُوا َوأُوذُوا َح ََّّت أَتَ ُ
ك فَ َ
َ
ّْؿ لِ َكلِم ِ
ات اللَّ ِو َولََق ْد َجاءَ َؾ ِم ْن نػَبَِإ الْمُ ْرسَِلينَ}[األنعاـ ]33 :
ُمبَد َ َ
ِ
ٔٔٚ/ٜٙ
اى ْم بِالْبَأْ َسا ِء َوالضََّّر ِاء}[األنعاـ ]31 :
{ولََق ْد أَرْسَلْنَا إِ ََل أ َُم ٍم ِم ْن قَػْبل َ
َخ ْذنَ ُ
ك فَأ َ
َ
ِ
ٓٛ
ِِ
ِ َِّ
ين }[األنعاـ ]38 :
َ
ين َوُمْنذر َ
{وَما نُ ْرسلُ الْمُ ْرسَلينَ إَل ُمبَ ّْش ِر َ
ِ
ِ ِ
اد ِه وي رِسل علَي ُكم حفظَة ح ََّّت إِ َذا جاء أَح َد ُكم الْموت تػوفَّػتو ٗٔ/ٔٓٓ/
َ َ َ ُ َ ْ ُ ََ ْ ُ
{وُى َو الْ َقاى ُر فَػ ْو َؽ عبَ َ ُ ْ ُ َ ْ ْ َ َ ً َ
َ
ٔٙٚ
رُسُلُنَا َوُى ْم ََل يػُ َفّْرطُو َف}[األنعاـ ]11 :
{وإِ َذا َجاءَتْػ ُه ْم آيَةٌ قَالُوا لَ ْن نػُ ْؤِم َن َح ََّّت نػُ ْؤتَى ِمثْل َما أ ُِوت رُسُل َّ
اللِو اللَّوُ أ َْعلَ ُم
َ
ُ
َ
صيب الَّ ِذين أَجرموا صغَ ِ ِ
ِ
اب َش ِدي ٌد}[األنعاـ]113 :
ار عْن َد اللَّو َو َع َذ ٌ
َحْي ُ
ث ََْي َع ُل ِرسَالَتَوُ َسيُ ُ َ ْ َ ُ َ ٌ
اٖتِ ّْن َو ِْ
اإلنْ ِ
صو َف َعلَْي ُك ْم آيَ ِات َويػُْن ِذ ُرونَ ُك ْم
{يَا َم ْع َشَر ْ
س أَ ََلْ يَأْتِ ُك ْم رُسُلٌ ِمْن ُك ْم يػَ ُق ُّ
لَِقاءَ يػَ ْوِم ُك ْم َى َذا قَالُوا َش ِه ْدنَا َعلَى أَنْػ ُف ِسنَا}[األنعاـ]133 :
َّ ِ
ٜٜ
ين أُرِْسلَ إِلَْي ِه ْم َولَنَ ْسأَلَ َّن الْمُ ْرسَِلينَ}[األعراؼ ]1 :
{فَػلَنَ ْسأَلَ َّن الذ َ
َصلَ َح فَ َال
آد َـ إِ َّما يَأْتِيَػنَّ ُك ْم رُسُلٌ ِمْن ُك ْم يػَ ُق ُّ
{يَا بَِين َ
صو َف َعلَْي ُك ْم آيَ ِات فَ َم ِن اتػَّ َقى َوأ ْ
ؼ َعلَْي ِه ْم َوََل ُى ْم َُْيَزنُو َف}[األعراؼ ]32 :
َخ ْو ٌ
{ ح ََّّت إِ َذا جاءتْػهم رسلُنَا يػتَػوفَّػونػَهم قَالُوا أَين ما ُكْنتُم تَ ْدعو َف ِمن د ِ
وف
ْ ُ
ْ ُ
َْ َ
َ
َ َ ُْ ُُ َ َ ْ ُْ
اللَّو}[األعراؼ]37 :

اٗتَ ّْق }[األعراؼ ]33 :
ت رُسُلُ رَبِّنَا بِ ْ
 { ٚٚلََق ْد َجاءَ ْ

اٗتَ ّْق }[األعراؼ ]23 :
ت رُسُلُ رَبِّنَا بِ ْ
 { ٚٛقَ ْد َجاءَ ْ
ْي يَ َد ْي َر ْٓتَتِ ِو }[األعراؼ ]27 :
{وُى َو الَّ ِذي يُ ْرِسلُ ّْ
اح بُ ْشًرا بػَ ْ َ
الريَ َ
َ ٜٚ
ٓٛ
ٔٛ
ٕٛ
ٖٛ
ٗٛ

وحا إِ ََل قَػ ْوِم ِو }[األعراؼ ]29 :
{لََق ْد أَرْسَلْنَا نُ ً
اؿ يا قَػوِ
ِ
ول ِمن ر ّْ ِ
ْي}[األعراؼ ]11 :
ي
ل
ـ
َ
س ِِب َ
ب الْ َعالَم َ
ْ
ض َاللَةٌ َولَك ّْين رَسُ ٌ ْ َ
{قَ َ َ ْ َ
{أُبػلّْغُ ُكم ِرس َ ِ
َعلَ ُم ِم َن اللَّ ِو َما ََل تَػ ْعلَ ُمو َف}[األعراؼ ]11 :
ص ُح لَ ُك ْم َوأ ْ
االت رَبِّي َوأَنْ َ
َ ْ َ
اؿ يا قَػوِ
ِ
ول ِمن ر ّْ ِ
ْي}[األعراؼ ]17 :
ي
ل
ـ
َ
ب الْ َعالَم َ
س ِِب َس َف َ
ْ
اىةٌ َولَك ّْين رَسُ ٌ ْ َ
{قَ َ َ ْ َ
اال ِت ربِّي وأَنَا لَ ُكم نَ ِ ِ
ْي}[األعراؼ ]18 :
{أُبػَلّْغُ ُك ْم ِرسَ َ
اص ٌح أَم ٌ
ْ
َ َ
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٘ٚ
/ٔٚٗ/ٔ٘ٙ
٘ٔٚ

ٕٚ
ٗ٘
ٕٚ
ٗ٘

٘ٛ

ِ ِ ِ َِّ ِ
َّ ِ
ضعِ ُفوا لِ َم ْن َآم َن ِمْنػ ُه ْم أَتَػ ْعلَ ُمو َف أ َّ
َف
{قَ َ
استُ ْ
ين ْ
ين ْ
استَ ْكبَػ ُروا م ْن قَػ ْومو للذ َ
اؿ الْ َم ََلُ الذ َ
صِ
ٓٚٚ/ٜ
اٗتًا مُ ْرسَلٌ ِم ْن َربِّْو قَالُوا إِنَّا ِِبَا أُرِْسلَ بِِو ُم ْؤِمنُو َف}[األعراؼ ]72 :
َ
{ وقَالُوا يا ِ ِ ِ ِ
ٜٙ
ت ِم َن الْمُ ْرسَِلينَ}[األعراؼ ]77 :
صال ُح ائْتنَا ِبَا تَع ُدنَا إِ ْف ُكْن َ
َ َ َ
ِ
ٗٛ
ك ْم }[األعراؼ ]79 :
ت لَ ُ
{فَػتَػ َوََّل َعْنػ ُه ْم َوقَ َ
ص ْح ُ
اؿ يَا قَػ ْوـ لََق ْد أَبْػلَ ْغتُ ُك ْم ِرسَالَةَ رَبِّي َونَ َ
ِ
{وإِ ْف َكا َف طَائَِفةٌ ِمْن ُكم آمنُوا بِالَّ ِذي أُرِس ْل ُ ِ ِ
اصِْبُوا َح ََّّت
ت بِو َوطَائ َفةٌ ََلْ يػُ ْؤمنُوا فَ ْ
ْ
ْ َ
َ
ِ
َُي ُكم اللَّو بػيػنَػنَا وىو خيػر ْ ِ
ْي}[األعراؼ ]87 :
اٗتَاكم َ
ْ َ ُ َْ َ ُ َ َ ْ ُ
{فَػتَػوََّل َعْنػ ُهم وقَ َاؿ يا قَػوِـ لََق ْد أَبْػلَ ْغتُ ُكم ِرس َ ِ
ت لَ ُك ْم}[األعراؼٔ٘ٚ ]93 :
ص ْح ُ
االت رَبِّي َونَ َ
ْ َ
َْ َ ْ
َ
ٍ ِ
َخ ْذنَا أ َْىلَ َها بِالْبَأْ َس ِاء َوالضََّّر ِاء لَ َعلَّ ُه ْم
{وَما أَرْسَلْنَا ِيف قَػ ْريَة م ْن نَِ ٍّ
ِب إََِّل أ َ
َ

ٜٔ

ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
{ َولََق ْد َجاءَتْػ ُه ْم رُسُلُهُمْ بالْبَػيّْػنَات فَ َما َكانُوا ليُػ ْؤمنُوا ِبَا َكذبُوا م ْن ُ

ٜ٘

الض َف ِادع والدَّـ آي ٍ
ات
اٖتََر َاد َوالْ ُق َّم َل َو َّ
{فَأَرْسَلْنَا َعلَْي ِه ُم الطُّوفَا َف َو ْ
َ
َ
َ
َ
/ٔ٘ٗ/ٕٜٔ
ص َال ٍ
ت}[األعراؼ]133 :
ُم َف َّ
٘ٔٛ
ِ
ِ
{قَالُوا يا موسى ْادع لَنَا ربَّ َ ِ
ك
ٔٛ
ت َعنَّا ّْ
الر ْجَز لَنُػ ْؤِمنَ َّن لَ َ
ك ِبَا َع ِه َد عْن َد َؾ لَئ ْن َك َش ْف َ
َ ُ َ ُ َ
ولَن رِسلَ َّن مع َ ِ ِ
يل}[األعراؼ ]133 :
ََ
َ ُْ
ك بَِين إ ْسَرائ َ
َّاس ِب ِرسا َالِتي وبِ َك َال ِمي}[األعراؼٕٔٓ/٘ٗ ]133 :
{قَ َ
وسى إِ ّْين ْ
اصطََفْيتُ َك َعلَى الن ِ َ
اؿ يَا ُم َ
َ
َِّب ْاأل ُّْم َّي الَّ ِذي ََِي ُدونَوُ َمكْتُوبًا ِعْن َد ُى ْم}[األعراؼ]127 :
الرسُ َ
{الَّ ِذ َين يػَتَّبِعُو َف َّ
ول النِ َّ
ِ
السماو ِ
ض ٓٚٔ/ٜ
اللِو إِلَي ُكم َِ
ول َّ
ات َو ْاأل َْر ِ
َّاس إِ ّْين رَسُ ُ
ْت ًيعا الَّذي لَوُ ُم ْل ُ
ْ ْ
ك َّ َ َ
{قُ ْل يَا أَيػُّ َها الن ُ
ََل إِلَو إََِّل ُىو ُُْييِي وُّيِ ُ ِ ِ ِ ِ
َِّب ْاأل ُّْم ّْي }[األعراؼ ]128 :
يت فَآمنُوا بِاللَّو وَرَسُولو النِ ّْ
َ
َ
َ
ٔ٘ٔ/ٕٔ٘/
الس َم ِاء ِِبَا َكانُوا يَظْلِ ُمو َف}[األعراؼ]111 :
{ فَأَرْسَلْنَا َعلَْي ِه ْم ِر ْجًزا ِم َن َّ
ٖٔٛ

ٛٙ
ٛٚ
ٛٛ
ٜٛ
ٜٓ

ٕٔٔ/

يَضََّّرعُو َف}[األعراؼ ]93 :

قَػْبل}[األعراؼ]131 :

ول ِمن ر ّْ ِ
ِ ِ
ْي}[األعراؼ]133 :
{وقَ َ
ب الْ َعالَم َ
اؿ ُم َ
وسى يَا ف ْر َع ْو ُف إ ّْين رَسُ ٌ ْ َ
َٕ ٜ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ٍِ
ٖٜ
يل}[األعراؼ]132 :
{ قَ ْد جْئتُ ُك ْم ببَػيّْػنَة م ْن َربّْ ُك ْم فَأَرْسلْ َمع َي بَِين إ ْسَرائ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ين}[األعراؼ ]111 :
ٗ{ ٜقَالُوا أ َْرج ْو َوأ َ
َخاهُ وَأَرْسلْ يف الْ َم َدائ ِن َحاش ِر َ

ٜٙ
ٜٚ
ٜٛ
ٜٜ
ٓٓٔ

ٕ٘ٔ/
ٖٕٔ/ٔٗٚ/
ٓ٘ٔ/ٕٜٔ/

/ٜٔٔ/ٔٔٛ

ول فَاتػَّ ُقوا اللَّو وأ ِ
الرسُ ِ
ات بػَْينِ ُك ْم
ٔٓٔ {يَ ْسأَلُونَ َك َع ِن ْاألَنْػ َف ِاؿ قُ ِل ْاألَنْػ َف ُاؿ لِلَّ ِو وَ َّ
َصل ُحوا َذ َ
ََ ْ
ِِ
ِ
ْي}[األنفاؿ ]1 :
َوأَطيعُوا اللَّوَ وَرَسُولَوُ إِ ْف ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
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ٕٓٔ

ِ
ِ
ِ
يد
ك بِأَنػ َُّه ْم َشاقُّوا اللَّوَ وَرَسُولَوُ َوَم ْن يُ َشاق ِق اللَّ َو وَرَسُولَوُ فَِإ َّف اللَّوَ َشد ُ
{ َذل َ
الْعِ َق ِ
اب}[األنفاؿ ]13 :
َّ ِ
ِ
َّ
س َمعُو َف}[األنفاؿ ]13 :
ين َآمنُوا أَطيعُوا اللَّوَ وَرَسُولَوُ َوََل تَػ َول ْوا َعْنوُ َوأَنْػتُ ْم تَ ْ
{يَا أَيػُّ َها الذ َ
ِ
لرسُ ِ
ُييِي ُك ْم }[األنفاؿ]13 :
{يَا أَيػُّ َها الَّ ِذ َين َآمنُوا ْاستَ ِجيبُوا لِلَّ ِو وَِل َّ
ول إِ َذا َد َعا ُك ْم ل َما ُْ
ول َوَُتُونُوا أ ََمانَاتِ ُك ْم َوأَنْػتُ ْم
الرسُ َ
{يَا أَيػُّ َها الَّ ِذ َين َآمنُوا ََل َُتُونُوا اللَّوَ وَ َّ
تَػ ْعلَ ُمو َف}[األنفاؿ]17 :
لرسُ ِ
ول َولِ ِذي الْ ُق ْرََب َوالْيَتَ َامى
{و ْاعلَ ُموا أَََّّنَا َغنِ ْمتُ ْم ِم ْن َش ْي ٍء فَأ ََّف لِلَّ ِو ُٔتُ َسوُ وَِل َّ
َ
ِ
والْمساك ِ
السبِ ِيل }[األنفاؿ ]31 :
ْي َوابْ ِن َّ
َ ََ
ِ
َّ
ب ِرُيُ ُك ْم}[األنفاؿ]31 :
َ
{وأَطيعُوا اللوَ وَرَسُولَوُ َوََل تَػنَ َازعُوا فَػتَػ ْف َشلُوا َوتَ ْذ َى َ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ْي}[التوبة ]1 :
اى ْد ُُْت م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ين َع َ
{بػََراءَةٌ م َن اللو وَرَسُولو إ ََل الذ َ
ِ
ِ
{وأَ َذا ٌف ِم َن اللَّ ِو وَرَسُ ِولِو إِ ََل الن ِ
اٗتَ ّْج ْاألَ ْك َِْب أ َّ
ْي
َّاس يػَ ْوَـ ْ
َف اللَّوَ بَِريءٌ م َن الْ ُم ْش ِرك َ
َ
وَرَسُولُوُ}[التوبة ]3 :
ِ ِ
ْي َع ْه ٌد ِعْن َد اللَّ ِو َو ِعْن َد رَسُ ِولِو }[التوبة ]7 :
{ َكْي َ
ف يَ ُكو ُف ل ْل ُم ْش ِرك َ
الرسُ ِ
ول }[التوبة ]13 :
{أَََل تُػ َقاتِلُو َف قَػ ْوًما نَ َكثُوا أَّْيَانػَ ُه ْم َوََهُّوا بِِإ ْخَر ِاج َّ
{أَـ ح ِسبتُم أَ ْف تػُْتػرُكوا ولَ َّما يػعلَ ِم اللَّو الَّ ِذين جاى ُدوا ِمْن ُكم وََل يػت ِ
َّخ ُذوا ِمن د ِ
وف اللَّ ِو
ْ ُ
َ َ َْ
ُ َ ََ
ْ ََْ
ْ َ ْْ
وََل رس ِولِو وََل الْمؤِمنِ ِ
يج ًة َواللَّوُ َخبِريٌ ِِبَا تَػ ْع َملُو َف}[التوبة ]11 :
َ َ ُ َ ُْ َ
ْي َول َ

ٗٔٔ

ِِ
ِِ
ِ
ْي }[التوبة ]11 :
ُ
{ُثَّ أَنْػَزَؿ اللَّوُ َسكينَتَوُ َعلَى رَسُولو َو َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
ِ َّ ِ
ين ََل يػُ ْؤِمنُو َف بِاللَّ ِو َوََل بِالْيَػ ْوِـ ْاْل ِخ ِر َوََل ُُيَّْرُمو َف َما َحَّرَـ اللَّوُ وَرَسُولُوُ َوََل
{قَاتلُوا الذ َ
ي ِدينو َف ِدين ْ ِ َّ ِ
ِ
اب }[التوبة ]19 :
َ ُ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
اٗتَ ّْق م َن الذ َ
َ
ِ
ِ
اٗت ّْق لِيظْ ِهره علَى الدّْي ِن ُكلّْ ِو}[التوبةٔٗٙ/ٜٜ ]33 :
{ى َو الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَوُ بِا ْٚتَُدى َودي ِن َْ ُ َُ َ
ُ
ٕٔٚ
{وَما َمنَػ َع ُه ْم أَ ْف تػُ ْقبَ َل ِمْنػ ُه ْم نػَ َف َقاتػُ ُه ْم إََِّل أَنػَّ ُه ْم َك َف ُروا بِاللَّ ِو وَِبرَسُ ِولِو }[التوبة]23 :
َ
ضلِ ِو
اى ُم اللَّوُ وَرَسُولُوُ َوقَالُوا َح ْسبُػنَا اللَّوُ َسيُػ ْؤتِينَا اللَّوُ ِم ْن فَ ْ
{ولَ ْو أَنػ َُّه ْم َر ُ
ضوا َما آتَ ُ
َ

ٖٓٔ
ٗٓٔ
٘ٓٔ
ٔٓٙ
ٔٓٚ
ٔٓٛ
ٜٔٓ
ٓٔٔ
ٔٔٔ
ٕٔٔ

ِ
ِ
ِ
وىا َوَِتَ َارةٌ َُتْ َش ْو َف
اج ُك ْم َو َعش َريتُ ُك ْم َوأ َْم َو ٌاؿ اقْػتَػَرفْػتُ ُم َ
ٖٔٔ {قُ ْل إ ْف َكا َف آبَا ُؤُك ْم َوأَبْػنَا ُؤُك ْم َوإ ْخ َوانُ ُك ْم َوأ َْزَو ُ
ِِ ِ ٍ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
َح َّ
َك َس َاد َىا َوَم َساك ُن تَػ ْر َ
ب إِلَْي ُك ْم م َن اللَّو وَرَسُولو َوج َهاد ِيف َسبِيلو فَػتَػَربَّ ُ
ض ْونػَ َها أ َ
صوا َح ََّّت يَأْتَ
ِِ
ِ
ْي}[التوبة ]13 :
اللَّوُ بِأ َْم ِرهِ َواللَّوُ ََل يػَ ْهدي الْ َق ْوَـ الْ َفاسق َ

٘ٔٔ
ٔٔٙ
ٔٔٚ
ٔٔٛ
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ٕٗٔ

ٜٔٔ
ٕٓٔ
ٕٔٔ
ٕٕٔ
ٖٕٔ
ٕٗٔ
ٕ٘ٔ
ٕٔٙ
ٕٔٚ
ٕٔٛ
ٕٜٔ
ٖٓٔ
ٖٔٔ
ٕٖٔ
ٖٖٔ
ٖٗٔ
ٖ٘ٔ

ورسولُو إِنَّا إِ ََل اللَّ ِو ر ِ
اغبُو َف}[التوبة ]29 :
ََ ُ ُ
َ
اللِو َٚتم ع َذ ِ
يم}[التوبة ]11 :
{ َوالَّ ِذ َين يػُ ْؤذُو َف رَسُ َ
ول َّ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
ِ
َِ
ِ
ضوهُ }[التوبة]11:
َح ُّق أَ ْف يػُْر ُ
{ُيل ُفو َف بِاللَّو لَ ُك ْم ليُػ ْر ُ
ْ
ضوُك ْم َواللَّوُ وَرَسُولُوُ أ َ
َف لَو نَار جهن ِ ِ
ِ ِ َّ
يها }[التوبة ]13 :
َّم َخال ًدا ف َ
{أَ ََلْ يػَ ْعلَ ُموا أَنَّوُ َم ْن ُُيَادد اللوَ وَرَسُولَوُ فَأ َّ ُ َ َ َ َ
{ قُ ْل أَبِاللَّ ِو َوآيَاتِِو وَرَسُ ِولِو ُكْنتُ ْم تَ ْستَػ ْه ِزئُو َف}[التوبة ]12 :
ِ ِ ِ
{أَ ََل يأِْتِِم نػَبأُ الَّ ِذين ِمن قَػبلِ ِهم قَػوِـ نُ ٍ ٍ
َصح ِ
اب َم ْديَ َن
وح َو َعاد َوَّتُ َ
يم َوأ ْ َ
َْ ْ َ
َ ْ ْ ْ ْ
ود َوقَػ ْوـ إبْػَراى َ
ات أَتَػْتػهم رسلُهم بِالْبػيّْػنَ ِ
والْمؤتَِف َك ِ
ات }[التوبة ]73 :
َ ُْ
ُْ ُُ ُ ْ َ
ِ
ض يأْمرو َف بِالْمعر ِ
ِ
ِ
وؼ َويػَْنػ َه ْو َف َع ِن الْ ُمْن َك ِر
ات بػَ ْع ُ
{والْ ُم ْؤمنُو َف َوالْ ُم ْؤمنَ ُ
َ
َ ُْ
ض ُه ْم أ َْوليَاءُ بػَ ْع ٍ َ ُ ُ
ِ
الص َال َة َويػُ ْؤتُو َف َّ
الزَكا َة َويُ ِطيعُو َف اللَّوَ وَرَسُولَوُ }[التوبة ]71 :
يمو َف َّ
َويُق ُ
ضلِ ِو }[التوبة ]73 :
اى ُم اللَّوُ وَرَسُولُوُ ِم ْن فَ ْ
{ َوَما نػَ َق ُموا إََِّل أَ ْف أَ ْغنَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
ْي َمَّرةً فَػلَ ْن يػَ ْغفَر اللَّوُ َٚتُ ْم ذَل َ
{استَػ ْغف ْر َٚتُ ْم أ َْو ََل تَ ْستَػ ْغف ْر َٚتُ ْم إِ ْف تَ ْستَػ ْغف ْر َٚتُ ْم َسْبع َ
ْ
ِِ
ِ
ِ ِِ
ْي}[التوبة ]83 :
بِأَنػ َُّه ْم َك َف ُروا بِاللَّو وَرَسُولو َواللَّوُ ََل يػَ ْهدي الْ َق ْوَـ الْ َفاسق َ
ؼ رَسُ ِ
ول َّ
اللِو }[التوبة ]81 :
{فَر َِح الْ ُم َخلَّ ُفو َف ِِبَْق َع ِد ِى ْم ِخ َال َ
{وََل تُص ّْل علَى أ ٍ ِ
ات أَبَ ًدا َوََل تَػ ُق ْم َعلَى قَػ ِْْبهِ إِنػ َُّه ْم َك َف ُروا بِاللَّ ِو وَرَسُ ِولِو
َحد مْنػ ُه ْم َم َ
َ َ َ َ
وماتُوا وىم فَ ِ
اس ُقو َف}[التوبة ]83 :
ََ َ ُ ْ
ِِ
ِ ِ
ِ
ك أُولُو الطَّْوِؿ ِمْنػ ُه ْم
استَأْ َذنَ َ
{وإِ َذا أُنْ ِزلَ ْ
ورةٌ أَ ْف آمنُوا بِاللَّو َو َجاى ُدوا َم َع رَسُولو ْ
ت ُس َ
َ
ِ
ِ
ين}[التوبة ]81 :
َوقَالُوا ذَ ْرنَا نَ ُك ْن َم َع الْ َقاعد َ
الرس ُ َّ ِ
اى ُدوا بِأ َْم َواٚتِِ ْم َوأَنْػ ُف ِس ِه ْم}[التوبة ]88 :
ين َآمنُوا َم َعوُ َج َ
{لَ ِك ِن َّ ُ
ول َوالذ َ
ص َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يم}[التوبة]93 :
اب أَل ٌ
ين َك َف ُروا مْنػ ُه ْم َع َذ ٌ
َ
يب الذ َ
{وقَػ َع َد الذ َ
ين َك َذبُوا اللوَ وَرَسُولَوُ َسيُ ُ
{لَيس علَى الض ِ
َّ ِ
ين ََل ََِي ُدو َف َما يػُْن ِف ُقو َف َحَر ٌج إِذَا
ُّع َفاء َوََل َعلَى الْ َم ْر َ
ْ َ َ
َ
ضى َوََل َعلَى الذ َ
نَصحوا لِلَّ ِو ورس ِولِو ما علَى الْمح ِسنِْي ِمن سبِ ٍيل واللَّو َغ ُف ِ
يم}[التوبة ]91 :
ََ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ٌ
َُ
ور َرح ٌ
{وسيػرى اللَّو عملَ ُكم ورسولُو ُُثَّ تػرُّدوف إِ ََل ع ِ
اَل الْغَْي ِ
َّه َادةِ }[التوبة ]93 :
َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ َُ َ َ
ب َوالش َ
ِِ
ِ
ْ
اب أ َ
َج َد ُر أَََّل يػَ ْعلَ ُموا ُح ُد َ
َش ُّد ُك ْفًرا َون َفاقًا َوأ ْ
ود َما أَنْػَزَؿ اللَّوُ َعلَى رَسُولو َواللَّوُ
{األ َْعَر ُ
ِ
ِ
يم}[التوبة ]97 :
يم َحك ٌ
َعل ٌ
َّخ ُذ ما يػْن ِفق قػُرب ٍ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ات ِعْن َد اللَّ ِو
{وم َن ْاأل َْعَراب َم ْن يػُ ْؤم ُن باللَّو َوالْيَػ ْوـ ْاْلخ ِر َويػَت َ ُ ُ َُ
َ
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ٖٚ

ٖٔٙ
ٖٔٚ
ٖٔٛ
ٖٜٔ
ٓٗٔ
ٔٗٔ
ٕٗٔ
ٖٗٔ
ٗٗٔ
٘ٗٔ
ٔٗٙ

وصلَو ِ
الرسُ ِ
ول }[التوبة ]99 :
ات َّ
َ ََ

{وقُ ِل ْاع َملُوا فَ َسيَػَرى اللَّوُ َع َملَ ُك ْم وَرَسُولُوُ َوالْ ُم ْؤِمنُوف}[التوبة ]132 :
َ
{والَّ ِذين َّاُت ُذوا مس ِجدا ِضرارا وُك ْفرا وتَػ ْف ِري ًقا بػْي الْمؤِمنِْي وإِر ِ
ب اللَّ َو
َْ َ ُ ْ َ َ ْ َ
ص ًادا ل َم ْن َح َار َ
َ َ َ َ ْ ً ًَ َ ً َ
وَرَسُولَوُ ِم ْن قَػْب ُل }[التوبة]137 :
اب أَ ْف يػَتَ َخلَّ ُفوا َع ْن رَسُ ِ
ول َّ
{ما َكا َف ِأل َْى ِل الْم ِدينَ ِة ومن حوَٚتُم ِمن ْاألَ ْعر ِ
اللِو َوََل
َ
َ ََ ْ َ ْ ْ َ َ
يػَ ْر َغبُوا بِأَنْػ ُف ِس ِه ْم َع ْن نَػ ْف ِس ِو }[التوبة ]113 :
ِِ
ِ
ِ
ِ
{لََق ْد جاء ُكم رس ٌ ِ
ٖٚ
ْي
يص َعلَْي ُك ْم بِالْ ُم ْؤمن َ
ُّم َح ِر ٌ
َ َ ْ َُ
ول م ْن أَنْػ ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيو َما َعنت ْ
رء ٌ ِ
يم}[التوبة ]118 :
وؼ َرح ٌ
َُ
ِ ِ
كم لَ َّما ظَلَموا وجاءتْػهم رسلُهم بِالْبػيّْػنَ ِ
ات}[يونس ]13 :
ُ ََ َ ُْ ُُ ُ ْ َ
{ولََق ْد أ َْىلَكْنَا الْ ُق ُرو َف م ْن قَػْبل ُ ْ
َ
ٙٙ
َسَرعُ َمكًْرا إِ َّف رُسُلَنَا يَكْتُبُو َف َما ِتَْ ُك ُرو َف}[يونس ]11 :
{ قُ ِل اللَّوُ أ ْ
ِ
{ولِ ُك ّْل أ َُّم ٍة رس ٌ ِ
ضي بػَْيػنَػ ُه ْم بِالْ ِق ْس ِط َوُى ْم ََل ٜٗٓ/ٙ
َُ
َ
ول فَإ َذا َجاءَ رَسُولُهُمْ قُ َ
يُظْلَ ُمو َف}[يونس]37 :
{ُثَّ بػعثْػنَا ِمن بػع ِد ِه رس ًال إِ ََل قَػوِم ِهم فَجاءوىم بِالْبػيّْػنَ ِ
ات }[يونس ]73 :
ُ ََ ْ َْ ُ ُ
ْ ْ َ ُ ُْ َ
ِ
َّ ِ
ِِ
ْي}[يونس ]133 :
ُ
ين َآمنُوا َك َذل َ
ك َحقِّا َعلَْيػنَا نػُْن ِج الْ ُم ْؤمن َ
{ُثَّ نػُنَ ّْجي رُسُلَنَا َوالذ َ
ِ
ِِ
ٖٜ
ْي}[ىود ]12 :
وحا إِ ََل قَػ ْومو إِ ّْين لَ ُك ْم نَذ ٌير ُمبِ ٌ
{ولََق ْد أَرْسَلْنَا نُ ً
َ
ٓ/ٔ٘ٓ/ٛ
ِ
الس َماءَ َعلَْي ُك ْم ِم ْد َر ًارا }[ىود ]21 :
استَػ ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم ُُثَّ تُوبُوا إِلَْي ِو يُ ْرِس ِل َّ
{ويَا قَػ ْوـ ْ
َ

ِ
{ ٔٗٚفَِإ ْف تَػولَّوا فَػ َق ْد أَبػلَ ْغتُ ُكم ما أُرِس ْل ُ ِ
ف َرِّْب قَػ ْوًما
ت بِو إِلَْي ُك ْم َويَ ْستَ ْخل ُ
ْ َْ ْ
َْ
ٔٗٛ
ٜٔٗ
ٓ٘ٔ
ٔ٘ٔ
ٕ٘ٔ
ٖ٘ٔ
ٗ٘ٔ

ٖٔٚ

َغْيػَرُك ْم}[ىود]27 :

ِ ِ ِ
ص ْوا رُسُلَوُ َواتػَّبَػعُوا أ َْمَر ُك ّْل َجبَّا ٍر
ك َع ٌ
{وتِْل َ
اد َج َح ُدوا بآيَات َرّّْٔ ْم َو َع َ
َ
ِ ِ
اؿ َس َال ٌـ}[ىود]19 :
يم بِالْبُ ْشَرى قَالُوا َس َال ًما قَ َ
{ولََق ْد َجاءَ ْ
َ
ت رُسُلُنَا إبْػَراى َ
ف إِنَّا أُرِسلْنا إِ ََل قَػوِـ لُ ٍ
وط}[ىود ]73 :
{ قَالُوا ََل َُتَ ْ ْ َ
ْ
ِ ِِ
اؽ ِِّٔ ْم َذ ْر ًعا }[ىود]77 :
ض َ
{ولَ َّما َجاءَ ْ
ت رُسُلُنَا لُوطًا سيءَ ّٔ ْم َو َ
َ
ك لَن ي ِ
{قَالُوا يا لُو ُ ِ
ك }[ىود ]81 :
صلُوا إِلَْي َ
ط إنَّا رُسُلُ رَبِّ َ ْ َ
َ
{ولََق ْد أَرسلْنَا موسى بِآياتِنَا وس ْلطَ ٍ
اف ُمبِ ٍ
ْي}[ىود ]91 :
َْ ُ َ َ َُ
َ
ت بِِو فػُ َؤ َاد َؾ}[ىود]113 :
{وُك ِّال نػَ ُق ُّ
ص َعلَْي َك ِم ْن أَنْػبَ ِاء ُّ
الرسُ ِل َما نػُثَبّْ ُ
َ
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عنِ ٍ
يد}[ىود]29 :
َ

/ٕٔٗ/ٚٛ
ٖٖٔٔ٘ٓ/

ٖ٘
/ٔٔٚ
ٖ٘/ٕٔٔ/
ٕٗٔ/ٔٗٙ/
ٜٔٗ

ِ
ب َوإِنَّا لَوُ َٗتَافِظُو َف}[يوسف ]11 :
٘٘ٔ {أَرْسلْوُ َم َعنَا َغ ًدا يػَ ْرتَ ْع َويػَْل َع ْ

ٖٕٔ٘/ٛ

اؿ يَا بُ ْشَرى َى َذا غُ َال ٌـ
ت َسيَّ َارةٌ فَأَرْسَلُوا َوا ِرَد ُى ْم فَأ َْد ََل َدلْ َوهُ قَ َ
{و َجاءَ ْ
َ ٔ٘ٙ
ت َٚتُ َّن ُمتَّ َكأً}[يوسف]31 :
{ ٔ٘ٚفَػلَ َّما َِٕت َع ْت ِِبَ ْك ِرِى َّن أَرْسَلَ ْ
ت إِلَْي ِه َّن َوأ َْعتَ َد ْ
اؿ الَّ ِذي َٟتَا ِمْنػ ُهما و َّ
اد َك َر بػَ ْع َد أ َُّم ٍة أَنَا أُنػَبّْئُ ُك ْم بِتَأْ ِويلِ ِو فَأَرِْسلُون}[يوسف]32 :
{وقَ َ
َ َ
َ ٔ٘ٛ

}[يوسف ]19 :

ٜٔ٘
ٓٔٙ
ٔٔٙ
ٕٔٙ
ٖٔٙ
ٗٔٙ
٘ٔٙ
ٔٙٙ
ٔٙٚ
ٔٙٛ
ٜٔٙ
ٓٔٚ
ٔٔٚ
ٕٔٚ
ٖٔٚ
ٗٔٚ

ٔ٘ٓ/ٔٛٚ
ٓٔٛٚ/ٔٙ
/ٜٙ/ٖٛ/ٖٚ
ٖٔٔ/ٔٗٙ/
ٔٛٚ/ٔٗٚ

ول قَ َ ِ
اؿ
{وقَ َاؿ الْ َملِ ُك ائْػتُ ِوين بِِو فَػلَ َّما َجاءَهُ ال َّرسُ ُ
اسأَلْوُ َما بَ ُ
اؿ ْارج ْع إِ ََل َربّْ َ
ك فَ ْ
َ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ٔٓٚ
ّْسوةِ َّ
يم}[يوسف]23 :
الالِت قَطَّ ْع َن أَيْديػَ ُه َّن إ َّف َرِّْب ب َكْيدى َّن َعل ٌ
الن ْ َ
ٕٖٕٗٔٔ/
اؿ لَن أُرِسلَو مع ُكم ح ََّّت تُػ ْؤتُ ِ
وف َم ْوثًِقا ِم َن اللَّ ِو لَتَأْتػُن َِّين بِِو}[يوسف]11 :
{قَ َ ْ ْ ُ َ َ ْ َ
ٖٕٔٔٔ٘/
{فَػلَ َّما رجعوا إِ ََل أَبِي ِهم قَالُوا يا أَبانَا منِع ِمنَّا الْ َكْي ِ
َخانَا}[يوسف]13 :
ل فَأَرْسلْ َم َعنَا أ َ
ََُ
َ َ َُ
ْ
ُ
ِ
ك إََِّل ِرج ًاَل نُ ِ
ٕٔٚ
وحي إِلَْي ِه ْم ِم ْن أ َْى ِل الْ ُقَرى }[يوسف ]139 :
{وَما أَرْسَلْنَا ِم ْن قَػْبل َ
َ
َ
ِ
ص ُرنَا }[يوسف ]113 :
َس ُّ
الرسُلُ َوظَنُّوا أَنػ َُّه ْم قَ ْد ُكذبُوا َجاءَ ُى ْم نَ ْ
{ح ََّّت إِ َذا ْ
َ
استَػْيأ َ
ص ِ
ٔٚٚ
الر ْع ُد ِِبم ِد ِه والْم َالئِ َكةُ ِمن ِخي َفتِ ِو وي رِسل َّ ِ ِ
ْ
{ويُ َسبّْ ُح َّ َ ْ َ َ
َ
يب َّٔا َم ْن يَ َشاءُ
الص َواع َق فَػيُ ُ
َُْ ُ
ِ
يد الْ ِم َح ِاؿ}[الرعد ]13 :
َوُى ْم َُيَ ِادلُو َف ِيف اللَّ ِو َوُى َو َشد ُ
ٕٕٔ/ٙٙ
ٍ
ت ِم ْن قَػْبلِ َها أ َُم ٌم }[الرعد ]33 :
{ َك َذلِ َك أَرْسَلْنَ َ
اك ِيف أ َُّمة قَ ْد َخلَ ْ
ئ ِبرس ٍل ِمن قَػبلِك فَأَملَي َِّ ِ
ِ
َخ ْذتػُ ُه ْم }[الرعد ]31 :
استُػ ْه ِز َ ُ ُ ْ ْ َ ْ ْ ُ
ين َك َف ُروا ُُثَّ أ َ
{ولََقد ْ
َ
ت للذ َ
ول أَ ْف يأِْت ٜٔ/ٜٙ
{ولََق ْد أَرْسَلْنَا رُسُ ًال ِم ْن قَػْبلِ َك َو َج َعْلنَا َٚتُ ْم أ َْزَو ًاجا َوذُّْريًَّة َوَما َكا َف ِلرسُ ٍ
َ
َ
َ َ
ٔٙٛ/
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ ِِ
اب}[الرعد ]38 :
َج ٍل كتَ ٌ
بآيَة إََّل بإ ْذف اللَّو ل ُك ّْل أ َ
وؿ الَّ ِذين َكفروا لَست مرس ًال قُل َكفى بِاللَّ ِو ش ِهيدا بػي ِين وبػيػن ُكم}[الرعدٖٕٔ/ٚٓ ]33 :
{ويػَ ُق ُ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
َ ً َ ْ َ َْ َ ْ
َ
ٕٖٔٔٔٙ/
ِ ِ ِِ ِ
{ما أَرْسَلْنَا ِم ْن رَسُ ٍ
ْي َٚتُ ْم}[إبراىيم ]3 :
ول إََِّل بِل َساف قَػ ْومو ليُبَػ ّْ َ
َ
{ولََق ْد أَرسلْنا موسى بِآياتِنَا أَ ْف أَخرِج قَػومك ِمن الظُّلُم ِ
ات إِ ََل النُّور}[إبراىيم]2 :
َْ َ ُ َ َ
ْ ْ َْ َ َ َ
َ
{ والَّ ِذين ِمن بػع ِد ِىم ََل يػعلَمهم إََِّل اللَّو جاءتْػهم رسلُهم بِالْبػيّْػنَ ِ
ات فَػَرُّدوا أَيْ ِديػَ ُه ْم
ُ َ َ ُْ ُُ ُ ْ َ
َ َ ْ َْ ْ َْ ُ ُ ْ
ِيف أَفْػ َو ِاى ِه ْم َوقَالُوا إِنَّا َك َف ْرنَا ِِبَا أُرِْسلْتُمْ بِِو }[إبراىيم ]9 :
السماو ِ
{قَالَت رسلُهم أَِيف اللَّ ِو َش ّّ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض}[إبراىيم]13 :
ْ ُُ ُ ْ
ك فَاط ِر َّ َ َ
ت َٚتُ ْم رُسُلُهُمْ إِ ْف َْ٠ت ُن إََِّل بَ َشٌر ِمثْػلُ ُك ْم }[إبراىيم ]11 :
{قَالَ ْ
ِ ِ
{وقَ َ َّ ِ
ِ ِ
ٖ٘
ود َّف ِيف ِملَّتِنَا}[إبراىيم]13 :
ين َك َف ُروا لرُسُل ِهمْ لَنُ ْخ ِر َجنَّ ُك ْم م ْن أ َْرضنَا أ َْو لَتَػعُ ُ
َ
اؿ الذ َ
٘/ٜ
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٘ٔٚ
ٔٚٙ
ٔٚٚ
ٔٚٛ
ٜٔٚ

ِ
وؿ الَّ ِذين ظَلَموا ربػَّنَا أ ّْ ِ
َج ٍل قَ ِر ٍ
ِِ
يب
اب فَػيَػ ُق ُ
َّاس يػَ ْوَـ يَأْتي ِه ُم الْ َع َذ ُ
َخ ْرنَا إ ََل أ َ
َ ُ َ
َ
{وأَنْذر الن َ
الرسُلَ}[إبراىيم ]33 :
ُِٟت ْب َد ْع َوتَ َك َونػَتَّبِ ِع ُّ
ِ
ٜٛ
ف َو ْع ِد ِه رُسُلَوُ إِ َّف اللَّ َو َع ِز ٌيز ذُو انْتِ َق ٍاـ}[إبراىيم ]37 :
{فَ َال ََْت َس َ َّ
َب اللَّ َو ٝتُْل َ
ِ
ٕٕٔ/ٜ٘/
{ولََق ْد أَرسلْنا ِمن قَػبلِ َ ِ
ْي}[اٗتجر ]13 :
ك ِيف شيَ ِع ْاألََّول َ
َْ َ ْ ْ
َ
{وَما يَأْتِي ِه ْم ِم ْن رَسُ ٍ
ول إََِّل َكانُوا بِِو يَ ْستَػ ْه ِزئُو َف}[اٗتجر ]11 :
َ
الرياح لَواقِح فَأَنْػزلْنا ِمن َّ ِ
ٔ٘ٙ/ٚٚ
َس َقْيػنَا ُك ُموهُ}[اٗتجر]11 :
الس َماء َماءً فَأ ْ
{وَأَرْسَلْنَا َّْ َ َ َ َ َ َ

ٓٔٛ

اؿ فَ َما َخطْبُ ُك ْم أَيػُّ َها الْمُ ْرسَلُو َن}[اٗتجر ]27 :
{قَ َ
ِ
ٍ ِ
ْي}[اٗتجر ]28 :
{قَالُوا إِنَّا أُرْسلْنَا إِ ََل قَػ ْوـ ُْٛت ِرم َ
آؿ لُ ٍ
وط الْمُ ْرسَلُو َن}[اٗتجر ]11 :
{فَػلَ َّما َجاءَ َ
اٗتِ ْج ِر الْمُ ْرسَِلينَ}[اٗتجر ]83 :
اب ْ
بأ ْ
َص َح ُ
{ولََق ْد َك َّذ َ
َ
ْي}[النحل]32 :
{ َك َذلِ َك فَػ َع َل الَّ ِذ َين ِم ْن قَػْبلِ ِه ْم فَػ َه ْل َعلَى ُّ
الرسُ ِل إََِّل الْبَ َالغُ الْ ُمبِ ُ
وال أ َِف ْاعب ُدوا اللَّو و ِ
وت}[النحل ]31 :
{ولََق ْد بػَ َعثْػنَا ِيف ُك ّْل أ َُّم ٍة رَسُ ً
اجتَنبُوا الطَّاغُ َ
ََ ْ
ُ
َ
ِ
ك إََِّل ِرج ًاَل نُ ِ
وحي إِلَْي ِه ْم }[النحل ]33 :
{وَما أَرْسَلْنَا ِم ْن قَػْبل َ
َ
َ
{تاللَّ ِو لَق ْد أَرسلْنا إِ ََل أُم ٍم ِمن قَػبلِك فَػزيَّن َٚتم الشَّيطَا ُف أَعما َٚتم }[النحل ٖٔ٘/ٕٔ ]13 :
َ َ َْ َ
َ ْ ْ َ َ َ ُُ ْ
ْ َ ُْ
{ولََق ْد جاءىم رس ٌ ِ
اب َوُى ْم ظَالِ ُمو َف}[النحل]113 :
ول مْنػ ُه ْم فَ َك َّذبُوهُ فَأ َ
َخ َذ ُى ُم الْ َع َذ ُ
َ َ َُ ْ َ ُ

ٜٓٔ

اك َعلَْي ِه ْم َوكِ ًيال}[اإلسراء ]23 :
{ َوَما أَرْسَلْنَ َ
{وما منَػعنَا أَ ْف نُرِسل بِ ْاْلي ِ
ٕٔٔ
ات إََِّل أَ ْف َك َّذب ِّٔا ْاألََّولُو َف وآتَػيػنَا َّتُود النَّاقَةَ مب ِ
صَرًة
َ ْ َ
ُْ
َ َ
ََ َ َ
ْ َ َ
فَظَلَموا ِّٔا وما نُرِسل بِ ْاْلي ِ
ات إََِّل َُتْ ِويفاً}[اإلسراء ]29 :
ُ َ ََ ْ ُ َ
ِ
اصبا }[اإلسراء ٔٛٓ/ٖٔ ]18 :
ِ
ِ
{أَفَأ َِمْنتُم أَ ْف َِيْ ِس َ ِ
ب الْبَػّْر أ َْو يُ ْرسلَ َعلَْي ُك ْم َح ً
ْ
ف ب ُك ْم َجان َ
يح فَػيػغ ِرقَ ُكم ِِبا /ٜٔٔ
{أَـ أ َِمْنتُم أَ ْف يعِي َد ُكم فِ ِيو تَارًة أُخرى فَي رِسل علَي ُكم قَ ِ
اص ًفا ِم َن ّْ
الر ِ ُ ْ ْ َ
َ َْ ُْ َ َ ْ ْ
ْ ْ ُ ْ
ٔٔٛ
َك َف ْرُُْت ُُثَّ ََل ََِت ُدوا لَ ُك ْم َعلَْيػنَا بِِو تَبِ ًيعا}[اإلسراء ]19 :
ك ِم ْن رُسُِلنَا َوََل ََِت ُد لِ ُسنَّتِنَا ََْت ِو ًيال}[اإلسراء ]77 :
{سنَّةَ َم ْن قَ ْد أَرْسَلْنَا قَػْبػلَ َ
ُ

ٔٔٛ
ٕٔٛ
ٖٔٛ
ٗٔٛ
٘ٔٛ
ٔٛٙ
ٔٛٚ
ٔٛٛ

وال}[اإلسراء ]12 :
{ما ُكنَّا ُم َع ّْذبِ َْي َح ََّّت نػَْبػ َع َث رَسُ ً
َ ٜٔٛ
ٜٔٔ
ٕٜٔ
ٖٜٔ
ٜٗٔ

وال}[اإلسراء ]93 :
٘{ ٜٔقُ ْل ُسْب َحا َف َرِّْب َى ْل ُكْن ُت إََِّل بَ َشًرا رَسُ ً
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ٕٔٔٚٓ/
ٓ٘ٔ

{وَما َمنَ َع النَّاس أَ ْف يػُ ْؤِمنُوا إِ ْذ َجاء ُىم ا ْٚتَُدى إََِّل أَ ْف قَالُوا أَبػَ َع َ َّ
شرا ٖٜٔ/ٖٙ
َ ٜٔٙ
ث اللوُ بَ َ ً
َ ُ
َ
ٜٔٚ
ٜٔٛ
ٜٜٔ
ٕٓٓ
ٕٔٓ
ٕٕٓ
ٖٕٓ
ٕٗٓ
ٕ٘ٓ
ٕٓٙ

وال}[اإلسراء]93 :
رَسُ ً

ِ
{قُل لَو َكا َف ِيف ْاألَر ِ ِ
الس َم ِاء َملَ ًكا
ّْْي لَنَػَّزلْنَا َعلَْي ِه ْم ِم َن َّ
ض َم َالئ َكةٌ ّيَْ ُشو َف ُمطْ َمئن َ
ْ
ْ ْ
وال}[اإلسراء ]92 :
رَسُ ً
ٖ٘ٔٙ/ٛ
اك إََِّل ُمبَشًّْرا َونَ ِذ ًيرا}[اإلسراء ]132 :
{وبِ ْاٗتَ ّْق أَنْػَزلْنَاهُ َوبِ ْاٗتَ ّْق نػََزَؿ َوَما أَرْسَلْنَ َ
َ
ْي خيػرا ِمن جنَّتِك وي رِسل علَيػها حسبانا ِمن ٔ/ٕٔ٘/ٛ
ِِ
{فَػ َع َسى َرِّْب أَ ْف يػُ ْؤت َ َ ْ ً ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ً َ
ٕٔٛ
الس َم ِاء}[الكهف]33 :
َّ
ٕٔ/ٗ٘/
ين }[الكهف ]21 :
ين َوُمْن ِذ ِر
{وَما نُ ْرِسلُ الْمُ ْرسَِلينَ إََِّل ُمبَ ّْش ِر
َ
َ
َ
ٓ٘ٔ
ِ
َّم ِِبَا َك َف ُروا َو َّاُتَ ُذوا آيَ ِات وَرُسُِلي ُى ُزًوا}[الكهف]131 :
{ َذل َ
ك َجَز ُاؤُى ْم َج َهن ُ
ٖٓٔٔٙٚ/
{فَ َّاُتَ َذ ِ ِِ ِ
ِ
ش ًرا َس ِويِّا}[مرَي]17 :
َّل َٚتَا بَ َ
ْ
ت م ْن ُدوِن ْم ح َجابًا فَأَرْسَلْنَا إلَْيػ َها ُر َ
وحنَا فَػتَ َمث َ
ول ربِّ ِ
ك ِألَىب لَ ِ
ٖٓٔ
ك غُ َال ًما َزكِيِّا}[مرَي ]19 :
{قَ َاؿ إََِّّنَا أَنَا رَسُ ُ َ
َ َ
ِ ِ
ٙٛ
والنَبِيِّا}[مرَي]21 :
وسى إِنَّوُ َكا َف ٝتُْلَ ًصا َوَكا َف رَسُ ً
{واذْ ُك ْر ِيف الْكتَاب ُم َ
َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ٙٛ
وال نَبِيِّا}[مرَي ]23 :
يل إِنَّوُ َكا َف َص ِاد َؽ الْ َو ْع ِد َوَكا َف رَسُ ً
َ
{واذْ ُك ْر يف الْكتَاب إ ْٕتَاع َ
/ٖٔ٘/ٜٔٔ
ِ
ِ
ين تَػ ُؤزُُّى ْم أَزِّا}[مرَي ]83 :
{أَ ََلْ تَػَر أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاط َ
ْي َعلَى الْ َكاف ِر َ

وال ربِّ َ ِ
ِ ِ
ِ
يل َوََل تػُ َع ّْذبْػ ُه ْم}[طو ]37 :
{ ٕٓٚفَأْتيَاهُ فَػ ُق َوَل إِنَّا رَسُ َ َ
ك فَأَرْسلْ َم َعنَا بَِين إ ْسَرائ َ
ٕٓٛ
ٕٜٓ
ٕٓٔ
ٕٔٔ
ٕٕٔ
ٖٕٔ

{قَ َاؿ بَ ُص ْر ُت ِِبَا ََلْ يػَْب ُصروا بِِو فَػ َقبَ ْض ُت قَػْب َضةً ِم ْن أَثَِر ا َّلرسُ ِ
ول فَػنَبَ ْذتػُ َها}[طو]91 :
ُ
اىم بِع َذ ٍ
وال فَػنَتَّبِ َع
ت إِلَْيػنَا رَسُ ً
اب ِم ْن قَػْبلِ ِو لََقالُوا َربػَّنَا لَْوََل أَرْسَ ْل َ
{ولَ ْو أَنَّا أ َْىلَكْنَ ُ ْ َ
َ
ِ
ك}[طو ]133 :
آيَات َ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ٍ
{بَ ْل قَالُوا أ ْ
َضغَ ُ
اث أ َْح َالـ بَ ِل افْػتَػَراهُ بَ ْل ُى َو َشاعٌر فَػْليَأْتنَا بآيَة َك َما أُرْسلَ
ْاأل ََّولُو َف}[األنبياء ]2 :
ك إََِّل ِرج ًاَل نُ ِ
وحي إِلَْي ِه ْم }[األنبياء ]7 :
{وَما أَرْسَلْنَا قَػْبػلَ َ
َ
َ
ول إََِّل نُ ِ
{وَما أَرْسَلْنَا ِم ْن قَػْبلِ َك ِم ْن رَسُ ٍ
وحي إِلَْي ِو أَنَّوُ ََل إِلَ َو إََِّل أَنَا
َ
اعب ُد ِ
وف}[األنبياء]12 :
فَ ْ ُ
ِ
ِ
ك }[األنبياء ]31 :
استُػ ْه ِز َ
ئ ِبرُسُ ٍل ِم ْن قَػْبل َ
{ولََقد ْ
َ
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ٗ٘ٔٔٛٗ/

ٓ٘/ٛٗ/

ٕٗٓٔٔ٘/

٘ٔ/
ٖٜٔ
ٕٔٚ

ٕٗٔ
ٕ٘ٔ
ٕٔٙ
ٕٔٚ
ٕٔٛ
ٕٜٔ
ٕٕٓ
ٕٕٔ
ٕٕٕ
ٖٕٕ
ٕٕٗ
ٕٕ٘
ٕٕٙ
ٕٕٚ
ٕٕٛ
ٕٕٜ
ٖٕٓ
ٖٕٔ
ٕٖٕ
ٖٖٕ

ِ ِ
ْي}[األنبياء ]137 :
{وَما أَرْسَلْنَ َ
اك إََِّل َر ْٓتَةً ل ْل َعالَم َ
َ
ول وََل نِِب إََِّل إِ َذا َِتَََّّن أَلْقى الشَّيطَا ُف ِيف /ٔٚٔ/ٗٚ
{وما أَرسلْنا ِمن قَػبلِ َ ِ
َ
ك م ْن رَسُ ٍ َ َ ٍّ
ْ
ََ ْ َ َ ْ ْ
ٜٓ٘/ٜ
أ ُْمنِيَّتِ ِو}[اٗتج]21 :
َّاس إِ َّف اللَّو َِٕتيع ب ِ
صطَِفي ِم َن الْ َم َالئِ َك ِة رُسُ ًال َوِم َن الن ِ
صريٌ}[اٗتج ]72 :
{اللَّوُ يَ ْ
َ ٌَ
ٓٚ
يدا َعلَْي ُك ْم َوتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى الن ِ
َّاس}[اٗتج]78 :
الرسُ ُ
{وِيف َى َذا لِيَ ُكو َف َّ
ول َش ِه ً
َ
ٖٜٗٔٔٗ/
اؿ يَا قَػ ْوِـ ْاعبُ ُدوا اللَّ َوَ }[اٙتؤمنوف]13 :
وحا إِ ََل قَػ ْوِم ِو فَػ َق َ
{ولََق ْد أَرْسَلْنَا نُ ً
َ
ٕٕٕٖٔٔ/
وال ِمْنػ ُه ْم أ َِف ْاعبُ ُدوا اللَّ َو َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلٍَو َغْيػ ُرهُ}[اٙتؤمنوف ]31 :
{فَأَرْسَلْنَا فِي ِه ْم رَسُ ً
ٖ٘ٔٔٙ/

{ُثَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَػْتػَرى ُك َّل َما َجاءَ أ َُّمةً رَسُولُهَا َك َّذبُوهُ}[اٙتؤمنوف]33 :
ُ
{ُثَّ أَرسلْنَا موسى وأَخاه ىارو َف بِآياتِنَا وس ْلطَ ٍ
اف ُمبِ ٍ
ْي}[اٙتؤمنوف]32 :
ُ َْ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َُ
ات واعملُوا ِ
ِ
اٗتا إِ ّْين ِِبا تػعملُو َف علِيم}[اٙتؤمنوفٖٔٛ/ٖ٘ ]21 :
ِ
{يَا أَيػُّ َها ُّ
َ ٌ
الرسُلُ ُكلُوا م َن الطَّيّْبَ َ ْ َ َ
ص ً
َ َْ َ
ٓٓٔ
{أ َْـ ََلْ يػَ ْع ِرفُوا رَسُولَهُمْ فَػ ُه ْم لَوُ ُمْن ِك ُرو َف}[اٙتؤمنوف ]19 :
ٕٔٛ
ول وأَطَعنَا ُُثَّ يػتَػوََّل فَ ِر ِ ِ
ِ ِ
{ويػَ ُقولُو َف َآمنَّا بِاللَّ ِو وِب َّ ِ
ك}[النور]37 :
يق مْنػ ُه ْم م ْن بػَ ْعد َذل َ
ٌ
َ
الرسُ َ ْ َ َ
{وإِ َذا دعوا إِ ََل اللَّ ِو ورس ِولِو لِيح ُكم بػيػنَػهم إِ َذا فَ ِر ِ
ضو َف}[النور ]38 :
يق مْنػ ُه ْم ُم ْع ِر ُ
ٌ
َ ُُ
َ َ ُ َ ْ َ َْ ُ ْ
ِ
ِِ
يف اللَّوُ َعلَْي ِه ْم وَرَسُولُوُ }[النور]23 :
ض أَِـ ْارتَابُوا أ َْـ َِيَافُو َف أَ ْف َُي َ
{أَِيف قُػلُؤّ ْم َمَر ٌ
ِِ
ْي إِ َذا ُدعُوا إِ ََل اللَّ ِو وَرَسُ ِولِو لِيَ ْح ُك َم بػَْيػنَػ ُه ْم أَ ْف يػَ ُقولُوا َِٕت ْعنَا
{إََِّّنَا َكا َف قَػ ْو َؿ الْ ُم ْؤمن َ
ك ُى ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َف}[النور ]21 :
َوأَطَ ْعنَا َوأُولَئِ َ
ِ
ك ُى ُم الْ َفائُِزو َف}[النور ]21 :
ش اللَّوَ َويػَتَّػ ْق ِو فَأُولَئِ َ
{وَم ْن يُط ِع اللَّ َو وَرَسُولَوُ َوَِيْ َ
َ
ول فَِإ ْف تَػ َولَّْوا فَِإََّّنَا َعلَْي ِو َما ُٓتّْ َل َو َعلَْي ُك ْم َما ُٓتّْْلتُ ْم َوإِ ْف
الرسُ َ
{قُ ْل أ َِطيعُوا اللَّوَ َوأَ ِطيعُوا َّ
الرسُ ِ
ْي}[النور ]23 :
ول إََِّل الْبَ َال ُ
تُ ِطيعُوهُ تَػ ْهتَ ُدوا َوَما َعلَى َّ
غ الْ ُمبِ ُ
ِ
ول لَ َعلَّ ُك ْم تػُ ْر َٓتُو َف}[النور]21 :
الرسُ َ
يموا َّ
الص َال َة َوآتُوا َّالزَكا َة َوأ َِطيعُوا َّ
{وأَق ُ
َ
{إََِّّنَا الْ ُم ْؤِمنُو َف الَّ ِذين َآمنُوا بِاللَّ ِو وَرَسُ ِولِو َوإِ َذا َكانُوا َم َعوُ َعلَى أ َْم ٍر َج ِام ٍع ََلْ يَ ْذ َىبُوا ٕٔٛ
َ
ح ََّّت يستَأْ ِذنُوه إِ َّف الَّ ِذين يستَأْ ِذنُونَ َك أُولَئِ َك الَّ ِذين يػ ْؤِمنُو َف بِاللَّ ِو ورس ِ
ولِو}[النور]11 :
َ َْ ُ
ََ ُ
َُ
َ َْ
ِ ِ
الرسُ ِ
ضا }[النور ]13 :
َ
{َل ََْت َعلُوا ُد َعاءَ َّ
ول بػَْيػنَ ُك ْم َك ُد َعاء بػَ ْعض ُك ْم بػَ ْع ً
ِ
{وقَالُوا َم ِاؿ َى َذا َّ ِ
ٓٗٔ
َس َو ِاؽ}[الفرقاف]7 :
الرسُول يَأْ ُك ُل الطَّ َع َاـ َوّيَْشي ِيف ْاأل ْ
َ
ٕٔ/ٛٛ/ٙٗ/
ٜٔٗ/ٜٜ
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ٖٕٗ
ٖٕ٘
ٕٖٙ
ٕٖٚ
ٕٖٛ
ٕٖٜ
ٕٓٗ
ٕٔٗ
ٕٕٗ
ٖٕٗ
ٕٗٗ
ٕ٘ٗ
ٕٗٙ
ٕٗٚ
ٕٗٛ
ٕٜٗ
ٕٓ٘
ٕٔ٘
ٕٕ٘
ٖٕ٘
ٕٗ٘
ٕ٘٘

ِ
{وما أَرسلْنا قَػبػلَ َ ِ
َس َو ِاؽ
ََ ْ َ َ ْ
ك م َن الْمُ ْرسَلينَ إََِّل إِنػ َُّه ْم لَيَأْ ُكلُو َف الطَّ َع َاـ َوّيَْ ُشو َف ِيف ْاأل ْ
كبِ
ض فِْتػنَةً أَتَ ْ ِ
ض ُك ْم لِبَػ ْع ٍ
ص ًريا}[الفرقاف ]13 :
َو َج َع ْلنَا بػَ ْع َ
صْبُو َف َوَكا َف َربُّ َ َ
ض الظَّ ِ
الرسُ ِ
ول َسبِ ًيال}[الفرقاف]17 :
اَلُ َعلَى يَ َديِْو يػَ ُق ُ
{ويػَ ْوَـ يػَ َع ُّ
وؿ يَا لَْيتَِين َّاُتَ ْذ ُت َم َع َّ
َ
ول يا ر ّْ ِ ِ َّ
ورا}[الفرقاف]33 :
{وقَ َاؿ َّ
ب إ َّف قَػ ْومي اُتَ ُذوا َى َذا الْ ُق ْرآ َف َم ْه ُج ً
الرسُ ُ َ َ
َ
ٔٓٛ
اى ْم لِلن ِ
َّاس آيَة}[الفرقاف]37 :
{وقَػ ْوَـ نُ ٍ
وح لَ َّما َك َّذبُوا ُّ
اى ْم َو َج َع ْلنَ ُ
الرسُلَ أَ ْغَرقْػنَ ُ
َ
وال}[الفرقاف ]31 :
{وإِ َذا َرأ َْو َؾ إِ ْف يػَت َِّخ ُذونَ َك إََِّل ُى ُزًوا أ ََى َذا الَّ ِذي بَػ َع َث اللَّوُ رَسُ ً
َ
ٔ٘ٙ
ْي يَ َد ْي َر ْٓتَتِ ِو }[الفرقاف ]38 :
{وُى َو الَّ ِذي أَرْسَلَ ّْ
اح بُ ْشًرا بػَ ْ َ
الريَ َ
َ
اك إََِّل ُمبَشًّْرا َونَ ِذ ًيرا}[الفرقاف ]21 :
{وَما أَرْسَلْنَ َ
َ
ِ
ٖٛ
ص ْد ِري َوََل يػَْنطَلِ ُق لِ َس ِاين فَأَرِْسلْ إِ ََل َى ُارو َف}[الشعراء ]13 :
{ويَض ُ
يق َ
َ
ٓ٘
ب الْعَالَِمينَ}[الشعراء ]11 :
{فَأْتِيَا فِْر َع ْو َف فَػ ُق َوَل إِنَّا رَسُ ُ
ول رَ ِّ
ِ
ِ ِ
يل}[الشعراء ]17 :
{أَ ْف أَرْسلْ َم َعنَا بَِين إ ْسَرائ َ
ِ
{فَػ َفرر ِ
ْما َو َج َعلَِين ِم َن
َْ ُ
ب ِِل َرِّْب ُحك ً
ت مْن ُك ْم لَ َّما خ ْفتُ ُك ْم فَػ َوَى َ
الْمُ ْرسَِلينَ}[الشعراء]11 :
ٖٔٓ/ٜٗ/ٚٛ
كمُ الَّ ِذي أُرِْسلَ إِلَْي ُك ْم لَ َم ْجنُو ٌف}[الشعراء ]17 :
{قَ َاؿ إِ َّف رَسُولَ ُ
ٕٜٔ/ٛٙ
ِ ِ
ِ ِ
ين}[الشعراء ]23 :
{فَأَرْسَلَ ف ْر َع ْو ُف يف الْ َم َدائ ِن َحاش ِر َ
وح الْمُ ْرسَِلينَ}[الشعراء ]132 :
ت قَػ ْوُـ نُ ٍ
{ َك َّذبَ ْ
{إِ ّْين لَ ُكم رس ٌ ِ
ْي}[الشعراء ]137 :
ول أَم ٌ
ْ َُ
اد الْمُ ْرسَِلينَ}[الشعراء ]113 :
ت َع ٌ
{ َك َّذبَ ْ
{إِ ّْين لَ ُكم رس ٌ ِ
ْي}[الشعراء ]112 :
ول أَم ٌ
ْ َُ
ود الْمُ ْرسَِلينَ}[الشعراء ]131 :
{ َك َّذبَ ْ
ت َّتُ ُ
{إِ ّْين لَ ُكم رس ٌ ِ
ْي}[الشعراء ]133 :
ول أَم ٌ
ْ َُ
{ َك َّذبت قَػوـ لُ ٍ
وط الْمُ ْرسَِلينَ}[الشعراء ]113 :
َ ْ ُْ
{إِ ّْين لَ ُكم رس ٌ ِ
ْي}[الشعراء ]111 :
ول أَم ٌ
ْ َُ
اب ْاألَيْ َك ِة الْمُ ْرسَِلينَ}[الشعراء ]171 :
بأ ْ
َص َح ُ
{ َك َّذ َ
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ٖٙ
ٔٚ

ٔ٘

{ ٕ٘ٙإِ ّْين لَ ُكم رس ٌ ِ
ْي}[الشعراء ]178 :
ول أَم ٌ
ْ َُ

ي الْمُ ْرسَلُو َن}[النمل ]13 :
اؼ لَ َد َّ
ف إِ ّْين ََل َِيَ ُ
وسى ََل َُتَ ْ
 { ٕ٘ٚيَا ُم َ
{ ٕ٘ٛوإِ ّْين مرِسلَةٌ إِلَي ِهم ِّٔ ِديٍَّة فَػنَ ِ
اظَرةٌ ِِبَ يػَ ْرِج ُع الْمُ ْرسَلُو َن}[النمل ]32 :
ْ ْ َ
َ ُْ
ٕٜ٘
ٕٓٙ
ٕٔٙ
ٕٕٙ
ٖٕٙ
ٕٗٙ
ٕ٘ٙ
ٕٙٙ
ٕٙٚ
ٕٙٛ
ٕٜٙ
ٕٓٚ
ٕٔٚ
ٕٕٚ
ٖٕٚ
ٕٗٚ

/ٜٗ/ٖٗ/ٖٙ
ٔ٘/ٜ٘/ٕٚ/
ٕٗٔٔٛٚ/

{ولََق ْد أَرسلْنا إِ ََل َّتُود أَخاىم ص ِ
اٗتًا أ َِف ْاعبُ ُدوا اللَّوَ }[النمل ]32 :
َ َْ َ
َ َ ُْ َ
ٗٔٚ
ْي يَ َد ْي َر ْٓتَتِ ِو}[النمل]13 :
{ َوَم ْن يُ ْرِسلُ ّْ
اح بُ ْشًرا بػَ ْ َ
الريَ َ
ك وج ِ
ِ ِ
ِ
اعلُوهُ ِم َن الْمُ ْرسَِلينَ}[القصص ]7 :
{ إنَّا َر ُّادوهُ إلَْي َ َ
ِ
{وأ َِخي ىارو ُف ىو أَفْ ِ ِ
ِ
ص ّْدقُِين }[القصص]33 :
ص ُح م ّْين ل َسانًا فَأَرْسلْوُ َمع َي ِرْدءًا يُ َ
َ ُ َُ َ
َ
ِ ِ
رِسِلينَ}[القصص]32 :
{ َوَما ُكْن َت ثَا ِويًا ِيف أ َْى ِل َم ْديَ َن تَػْتػلُو َعلَْي ِه ْم آيَاتنَا َولَكنَّا ُكنَّا مُ ْ
وال ٖٜٔ
ت إِلَْيػنَا رَسُ ً
{ولَْوََل أَ ْف تُ ِصيبَػ ُه ْم ُم ِصيبَةٌ ِِبَا قَد ََّم ْت أَيْ ِدي ِه ْم فَػيَػ ُقولُوا َربػَّنَا لَْوََل أَرْسَ ْل َ
َ
ِِ
ِ
ْي}[القصص ]37 :
فَػنَتَّبِ َع آيَاتِ َ
ك َونَ ُكو َف م َن الْ ُم ْؤمن َ
وال يػَْتػلُو َعلَْي ِه ْم
{وَما َكا َف َربُّ َك ُم ْهلِ َك الْ ُقَرى َح ََّّت يػَْبػ َع َث ِيف أ ُّْم َها رَسُ ً
َ
آيَاتِنَا}[القصص]29 :
ٔٓٔ
َجْبتُ ُم الْمُ ْرسَِلينَ}[القصص ]12 :
{ويػَ ْوَـ يػُنَ ِادي ِه ْم فَػيَػ ُق ُ
وؿ َماذَا أ َ
َ
{ولََق ْد أَرسلْنا نُوحا إِ ََل قَػوِم ِو فَػلَبِ ِ
ِ
ٍ
اما}[العنكبوت]13 :
َ
ث في ِه ْم أَلْ َ
ف َسنَة إََِّل ٔتَْس َ
ْي َع ً
َْ َ ً
ْ
َ
الرسُ ِ
ْي}[العنكبوت]18 :
{ َوَما َعلَى َّ
ول إََِّل الْبَ َالغُ الْ ُمبِ ُ
ِ ِ
٘ٙ
يم بِالْبُ ْشَرى قَالُوا إِنَّا ُم ْهلِ ُكو أ َْى ِل َى ِذ ِه الْ َق ْريَِة إِ َّف أ َْىلَ َها
{ولَ َّما َجاءَ ْ
َ
ت رُسُلُنَا إبْػَراى َ
ِِ
ْي}[العنكبوت ]31 :
َكانُوا ظَالم َ
ِ ِِ
اؽ ِِّٔ ْم ذَ ْر ًعا}[العنكبوت]33 :
ض َ
{ولَ َّما أَ ْف َجاءَ ْ
ت رُسُلُنَا لُوطًا سيءَ ّٔ ْم َو َ
َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َخ َذتْوُ َّ
الصْي َحةُ
َخ ْذنَا بِ َذنْبِو فَمْنػ ُه ْم َم ْن أَرْسَلْنَا َعلَْيو َحاصبًا َومْنػ ُه ْم َم ْن أ َ
{فَ ُك ِّال أ َ
ِ
ِ
ض َوِمْنػ ُه ْم َم ْن أَ ْغَرقْػنَا}[العنكبوت]33 :
َومْنػ ُه ْم َم ْن َخ َس ْفنَا بِو ْاأل َْر َ
{وجاءتْػهم رسلُهم بِالْبػيّْػنَ ِ
ات فَ َما َكا َف اللَّوُ لِيَظْلِ َم ُه ْم َولَ ِك ْن َكانُوا أَنْػ ُف َس ُه ْم
ََ َ ُْ ُُ ُ ْ َ
يَظْلِ ُمو َف}[الروـ ]9 :
ِ ِِ ِ
الرياح مبشّْر ٍ
ٔٚٗ/ٛٙ
ات َولِيُ ِذي َق ُك ْم ِم ْن َر ْٓتَتِ ِو}[الروـ]31 :
َ
{وم ْن آيَاتو أَ ْف يُ ْرسلَ َّْ َ َُ َ
{ولََق ْد أَرسلْنا ِمن قَػبلِك رس ًال إِ ََل قَػوِم ِهم فَجاءوىم بِالْبػيّْػنَ ِ
ٔٔٙٛ/ٜ
ات}[الروـ ]37 :
َ َْ َ ْ ْ َ ُُ
ْ ْ َ ُ ُْ َ

ٜٔٗ/ٔٗٙ
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الرياح فَػتثِري سحابا فَػيبسطُو ِيف َّ ِ
ِ ِ
ف يَ َشاءُ}[الروـ]38 :
الس َماء َكْي َ
٘{ ٕٚاللَّوُ الَّذي يُ ْرسلُ َّْ َ ُ ُ َ َ ً َْ ُ ُ
ٕٚٙ
ٕٚٚ
ٕٚٛ
ٕٜٚ
ٕٓٛ
ٕٔٛ
ٕٕٛ
ٖٕٛ
ٕٗٛ
ٕ٘ٛ
ٕٛٙ
ٕٛٚ
ٕٛٛ
ٕٜٛ

ِ
ص َفِّرا لَظَلُّوا ِم ْن بَػ ْع ِدهِ يَ ْك ُف ُرو َف}[الروـ ]21 :
{ولَئ ْن أَرْسَلْنَا ِرُيًا فَػَرأ َْوهُ ُم ْ
َ
َّ ِ
ود فَأَرْسَلْنَا َعلَْي ِه ْم ِرُيًا
ين َآمنُوا اذْ ُك ُروا نِ ْع َمةَ اللَّ ِو َعلَْي ُك ْم إِ ْذ َجاءَتْ ُك ْم ُجنُ ٌ
{يَا أَيػُّ َها الذ َ
وجنُودا ََل تَػروىا وَكا َف اللَّو ِِبَا تَػعملُو َف ب ِ
ص ًريا}[األحزاب]9 :
ُ َْ َ
َ ُ ً ْ َْ َ َ
َّ ِ
ِ
ِِ
ض َما َو َع َدنَا اللَّوُ وَرَسُولُوُ إََِّل
{وإِ ْذ يػَ ُق ُ
ين ِيف قُػلُؤّ ْم َمَر ٌ
َ
وؿ الْ ُمنَاف ُقو َف َوالذ َ
ورا}[األحزاب]11 :
غُ ُر ً
ول َِّ
{لََق ْد َكا َف لَ ُك ْم ِيف رَسُ ِ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ }[األحزاب]11 :
اللو أ ْ
ِ
{ولَ َّما َرأَى الْ ُم ْؤمنُو َف ْاأل ْ
ص َد َؽ اللَّوُ
اب قَالُوا َى َذا َما َو َع َدنَا اللَّوُ وَرَسُولُوُ َو َ
َحَز َ
َ
ِ
ِ ِ
يما}[األحزاب ]11 :
وَرَسُولُوُ َوَما َز َاد ُى ْم إََّل إّيَانًا َوتَ ْسل ً
ُت تُِرْد َف اللَّو ورسولَو والدَّار ْاْل ِخرَة فَِإ َّف اللَّو أ ِ ِ ِ ِ
َجًرا
{وإِ ْف ُكْن ُ َّ
َ َ
َع َّد ل ْل ُم ْحسنَات مْن ُك َّن أ ْ
َ ََ ُ ُ َ َ
َ
َ
ِ
يما}[األحزاب ]19 :
َعظ ً
{ومن يػ ْقنت ِمْن ُك َّن لِلَّ ِو ورس ِولِو وتَػعمل ِ ِ
َجرَىا َمَّرتَػ ْ ِ
ْي}[األحزاب]31 :
ََ ْ َ ُ ْ
ََ ُ َ َْ ْ َ
صاٗتًا نػُ ْؤِتَا أ ْ َ
الزَكاةَ وأ ِ
ِ
َط ْع َن اللَّ َو وَرَسُولَوُ }[األحزاب ]33 :
{ َوأَقِ ْم َن َّ
الص َال َة َوآت َ
ْي َّ َ
ٍِ
ِ ِ
ا٘تِيَػَرةُ ِم ْن
ضى اللَّوُ وَرَسُولُوُ أ َْمًرا أَ ْف يَ ُكو َف َٚتُ ُم ْ
{وَما َكا َف ل ُم ْؤم ٍن َوََل ُم ْؤمنَة إِ َذا قَ َ
َ
أ َْم ِرِى ْم َوَم ْن يػَ ْع ِ
ض َالًَل ُمبِينًا}[األحزاب ]31 :
ض َّل َ
ص اللَّ َو وَرَسُولَوُ فَػ َق ْد َ
{الَّ ِذين يػبػلّْغُو َف ِرس َ ِ َِّ
َح ًدا إََِّل اللَّوَ}[األحزاب]39 :
َ
االت اللو َوَِيْ َش ْونَوُ َوََل َِيْ َش ْو َف أ َ
َ َُ
ول َِّ
ْي}[األحزاب]33 :
{ما َكا َف ُٜتَ َّم ٌد أَبَا أ ََح ٍد ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم َولَ ِك ْن رَسُ َ
اللو َو َخ َاُتَ النَّبِيّْ َ
َ
اك ش ِ
اى ًدا َوُمبَشًّْرا َونَ ِذ ًيرا}[األحزاب ]32 :
َِّب إِنَّا أَرْسَلْنَ َ َ
{يَا أَيػُّ َها النِ ُّ
{ وما َكا َف لَ ُكم أَ ْف تػُ ْؤذُوا رس َ َِّ
ِ
اجوُ ِم ْن بػَ ْع ِد ِه أَبَ ًدا إِ َّف
َُ
ول اللو َوََل أَ ْف تَػْنك ُحوا أ َْزَو َ
ََ
ْ
ِ
ِ ِ ِ
يما}[األحزاب ]23 :
َذل ُك ْم َكا َف عْن َد اللَّو َعظ ً
ِ َّ ِ
ين يػُ ْؤذُو َف اللَّوَ وَرَسُولَوُ لَ َعنَػ ُه ُم اللَّوُ ِيف ُّ
الدنْػيَا َو ْاْل ِخَرِة }[األحزاب ]27 :
{إ َّف الذ َ

وال
الرسُ َ
ٓ{ ٕٜيػَ ْوَـ تػُ َقلَّ ُب ُو ُج ُوى ُه ْم ِيف النَّا ِر يػَ ُقولُو َف يَا لَْيتَػنَا أَطَ ْعنَااللَّ َو َوأَطَ ْعنَا َّ
ِ
ِ
يما}[األحزاب ]71 :
َٔ { ٕٜوَم ْن يُط ِع اللَّوَ وَرَسُولَوُ فَػ َق ْد فَ َاز فَػ ْوًزا َعظ ً
ضوا فَأَرْسَلْنَا َعلَْي ِه ْم َسْي َل الْ َع ِرِـ }[سبأ ]11 :
ٕ{ ٕٜفَأ َْعَر ُ
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}[األحزاب]11 :

ٔ٘ٙ
ٔٚٙ
ٖٔ/ٕٔٓ/
ٖٓٔ/ٔ٘ٗ/
ٔٚٙ/ٔٙٛ

ٕٔ
ٕٖٚ/ٚ
ٔٔ٘ٓ/ٛ٘/

ٕٔٛ
ٖٗٔٚ/

ٖٔ/ٔٔٛ/ٚٚ/

ٕٔٛ/ٔٙٔ/ٜٔٔ

َّاس بَ ِش ًريا َونَ ِذ ًيرا َولَ ِك َّن أَ ْكثَػَر الن ِ
إََِّل َكافَّةً لِلن ِ
َّاس ََل يػَ ْعلَ ُمو َف}[سبأ]18 :

اك
{وَما أَرْسَلْنَ َ
َٖ ٕٜ
وىا إِنَّا ِِبَا أُرِْسلْتُمْ بِِو َكافُِرو َف}[سبأ]33 :
{وَما أَرْسَلْنَا ِيف قَػ ْريٍَة ِم ْن نَ ِذي ٍر إََِّل قَ َ
اؿ ُمْتػَرفُ َ
َٗ ٕٜ

اىم ِم ْن ُكتُ ٍ
ك ِم ْن نَ ِذي ٍر}[سبأ ]33 :
ب يَ ْد ُر ُسونػَ َها َوَما أَرْسَلْنَا إِلَْي ِه ْم قَػْبػلَ َ
{وَما آتَػْيػنَ ُ ْ
َ٘ ٕٜ
ٕٜٙ
ٕٜٚ
ٕٜٛ
ٕٜٜ
ٖٓٓ
ٖٔٓ
ٕٖٓ
ٖٖٓ
ٖٗٓ
ٖ٘ٓ
ٖٓٙ
ٖٓٚ
ٖٓٛ
ٖٜٓ
ٖٓٔ
ٖٔٔ
ٕٖٔ
ٖٖٔ

{وَك َّذب الَّ ِذ ِ ِ
ِ
اى ْم فَ َك َّذبُوا رُسُِلي}[سبأ ]32 :
ين م ْن قَػْبل ِه ْم َوَما بػَلَغُوا م ْع َش َار َما آتَػْيػنَ ُ
َ َ َ
اط ِر َّ ِ
ضج ِ
{اٗتم ُد لِلَّ ِو فَ ِ
اع ِل الْ َم َالئِ َك ِة رُسُ ًال أ ِ
َجنِ َح ٍة}[فاطر]1 :
ُوِل أ ْ
َْ ْ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ
{ما يػَ ْفتَ ِح اللَّوُ لِلن ِ
ك فَ َال مُ ْرِسلَ لَوُ ِم ْن بػَ ْع ِد ِه
ك َٚتَا َوَما ّيُْ ِس ْ
َّاس ِم ْن َر ْٓتَ ٍة فَ َال ٞتُْ ِس َ
َ
وىو الْع ِزيز ْ ِ
يم}[فاطر ]1 :
ََُ َ ُ
اٗتَك ُ
وؾ فَػ َق ْد ُك ّْذبت رسل ِمن قَػبلِ َ ِ ِ
ور}[فاطر ]3 :
{وإِ ْف يُ َك ّْذبُ َ
َ ْ ُُ ٌ ْ ْ
ك َوإ ََل اللَّو تػُ ْر َج ُع ْاأل ُُم ُ
َ
َّ ِ
ِ
الري ِ
ٍ ٍ
ض بػَ ْع َد
َحيَػْيػنَا بِو ْاأل َْر َ
اح فَػتُثريُ َس َحابًا فَ ُس ْقنَاهُ إِ ََل بػَلَد َميّْت فَأ ْ
{واللَّوُ الذي أَرْسَلَ َّْ َ
َ
ِ ِ
ور}[فاطر ]9 :
ك الن ُ
َم ْوِتَا َك َذل َ
ُّش ُ
اٗتَ ّْق بَ ِش ًريا َونَ ِذ ًيرا َوإِ ْف ِم ْن أ َُّم ٍة إََِّل َخ َال فِ َيها نَ ِذ ٌير}[فاطر ]13 :
اك بِ ْ
{إِنَّا أَرْسَلْنَ َ
وؾ فَػ َق ْد َك َّذب الَّ ِذين ِمن قَػبلِ ِهم جاءتْػهم رسلُهم بِالْبػيّْػنَ ِ
الزبُِر
ات َوبِ ُّ
{وإِ ْف يُ َك ّْذبُ َ
َ
َ ْ ْ ْ َ َ ُْ ُُ ُ ْ َ
َ
وبِالْ ِكتَ ِ
اب الْ ُمنِ ِري}[فاطر ]12 :
َ
َّك لَ ِم َن الْمُ ْرسَِلينَ}[يس ]3 :
{إِن َ
اب الْ َق ْريَِة إِ ْذ َجاءَ َىا الْمُ ْرسَلُو َن}[يس ]13 :
{و ْ
ب َٚتُ ْم َمثًَال أ ْ
اض ِر ْ
َص َح َ
َ
ن}[يس]13 :
{إِ ْذ أَرْسَلْنَا إِلَْي ِه ُم اثْػنَػ ْ ِْي فَ َك َّذبُ ُوَهَا فَػ َعَّزْزنَا بِثَالِ ٍث فَػ َقالُوا إِنَّا إِلَْي ُك ْم مُ ْرسَلُو َ
{قَالُوا َربػُّنَا يػَ ْعلَ ُم إِنَّا إِلَْي ُك ْم لَمُ ْرسَلُو َن}[يس ]11 :
ِ
اؿ يَا قَػ ْوِـ اتَّبِعُوا الْمُ ْرسَِلينَ}[يس ]13 :
صى الْ َم ِدينَ ِة َر ُج ٌل يَ ْس َعى قَ َ
{و َجاءَ م ْن أَقْ َ
َ
{يَا َح ْسرًة َعلَى الْعِبَ ِاد َما يَأْتِي ِه ْم ِم ْن رَسُ ٍ
ول إََِّل َكانُوا بِِو يَ ْستَػ ْه ِزئُو َف}[يس ]33 :
َ
ن}[يس]21 :
{قَالُوا يَا َويْػلَنَا َم ْن بػَ َعثَػنَا ِم ْن َم ْرقَ ِدنَا َى َذا َما َو َع َد َّالر ْٓتَ ُن َو َص َد َؽ الْمُ ْرسَلُو َ
َّؽ الْمُ ْرسَِلينَ}[الصافات ]37 :
{بَ ْل َجاءَ بِ ْ
صد َ
اٗتَ ّْق َو َ
ِ ِ ِِ
ين}[الصافات ]71 :
َ
{ولََق ْد أَرْسَلْنَا فيه ْم ُمْنذر َ
ِ ِ
اس لَ ِم َن الْمُ ْرسَِلينَ}[الصافات ]113 :
َ
{وإ َّف إلْيَ َ
{وإِ َّف لُوطًا لَ ِم َن الْمُ ْرسَِلينَ}[الصافات ]133 :
َ
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ٜٔ٘/ٖٔٙ
ٖٕٕ٘ٔ/ٚٛ/
ٔٚٔ/ٖٖٔ/

ٗ/ٖٕٔ/ٙ
ٔٔٚ

ٔٙٚ
ٗٗ/ٜٗ/

ٖٕٔ/ٜٔ٘/
ٗٔٚ

/ٚٚ
٘ٔٚ
ٗٚٙ/ٙ

ٖٔ٘ٔٗ/ٚٔ/

/ٚٔ/ٖٚ/ٖٙ
ٔٔٙ

ٖٔٗ/ٚٔ/ٖٚ

ٗٚ
ٖٗٔٚ/
ٖٕٔٔٚٔ/

ٖٙ

ٖٗٔ َ ِ َّ
س لَ ِم َن الْمُ ْرسَِلينَ}[الصافات ]139 :
{وإف يُونُ َ
ٖ٘ٔ {وأَرسلْنَاهُ إِ ََل ِمائَِة أَلْ ٍ
يدو َف}[الصافات ]137 :
ف أ َْو يَ ِز ُ
َ َْ
ت َكلِ َمتُػنَا لِعِبَ ِادنَا الْمُ ْرسَِلينَ}[الصافات ]171 :
{ولََق ْد َسبَػ َق ْ
َ ٖٔٙ
ٖٔٚ
ٖٔٛ
ٖٜٔ
ٕٖٓ
ٕٖٔ
ٕٕٖ
ٖٕٖ
ٕٖٗ
ٕٖ٘
ٖٕٙ
ٖٕٚ
ٖٕٛ
ٖٕٜ
ٖٖٓ

{و َس َال ٌـ َعلَى الْمُ ْرسَِلينَ}[الصافات ]181 :
َ
الرسل فَح َّق ِع َق ِ
ِ
ِ
اب}[ص ]13 :
{إ ْف ُكلّّ إََّل َك َّذ َ
ب ُّ ُ َ َ
ِ
{اللَّو يػتَػو ََّّف ْاألَنْػ ُف ِ
سك الَِِّت قضى علَيػها ٘ٔ/ٖٙ/
ت ِيف َمنَ ِام َها فَػيُ ْم ِ ُ
ْي َم ْوِتَا َوالَِِّت ََلْ ِتَُ ْ
سحَ
َ َ َ َْ
ََُ
َ
/ٔٔٙ/ٔٓٚ
الْموت وي رِسل ْاألُخرى إِ ََل أَج ٍل مس ِّمى إِ َّف ِيف َذلِك َْلي ٍ
ات لَِقوٍـ يَػتَػ َف َّكُرو َف}[الزمر ]31 :
َ َ
ْ
َ ْ َ َُْ ُ ْ َ
َ َُ
ٖٖٔ/ٔٔٚ
{و ِسيق الَّ ِذين َك َفروا إِ ََل جهنَّم زمرا ح ََّّت إِذَا جاء ِ
اؿ َٚتُ ْم
ت أَبْػ َوابػُ َها َوقَ َ
وىا فُت َح ْ
ََُ
َ َ
َ َ َ َُ ً َ
َ ُ
خزنػَتػها أَ ََل يأْتِ ُكم رسل ِمْن ُكم يػْتػلُو َف علَي ُكم آي ِ
ات َربّْ ُك ْم }[الزمر ]71 :
َْ ْ َ
ََ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ٌ ْ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ٍ
اٗتَ َّق}[غافر]2 :
ضوا بِِو ْ
ت ُك ُّل أ َُّمة ِبرَسُول ِهمْ ليَأْ ُخ ُذوهُ َو َج َادلُوا بِالْبَاط ِل ليُ ْدح ُ
{ َوََهَّ ْ
ِ
ِ
ك بِأَنػَّهم َكانَ ِ
َخ َذ ُى ُم اللَّوُ }[غافر ]11 :
{ َذل َ ُ ْ ْ
ت تَأْتي ِه ْم رُسُلُهُمْ بِالْبَػيّْػنَات فَ َك َف ُروا فَأ َ
{ولََق ْد أَرسلْنَا موسى بِآياتِنَا وس ْلطَ ٍ
اف ُمبِ ٍ
ْي}[غافر ]13 :
َْ ُ َ َ َُ
َ
ِ
{ولََق ْد جاء ُكم يوسف ِمن قَػبل بِالْبػيّْػنَ ِ
ك ٞتَّا َجاءَ ُك ْم بِِو َح ََّّت إِذَا
ات فَ َما ِزلْتُ ْم ِيف َش ٍّ
َ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ ُْ َ
وال }[غافر ]33 :
َىلَ َك قُػْلتُ ْم لَ ْن يػَْبػ َع َث اللَّوُ ِم ْن بَػ ْع ِد ِه رَسُ ً
كم بِالْبػيّْػنَ ِ
ٕ٘ٔٔٓ/
{قَالُوا أَوََل تَ ُ ِ
ات قَالُوا بػَلَى }[غافر ]23 :
َْ
ك تَأْتي ُك ْم رُسُلُ ُ ْ َ
{إِنَّا لَنَػْنصر رسلَنا والَّ ِذين آمنُوا ِيف ْ ِ
الدنْػيا ويػوـ يػقوـ ْاألَشهاد}[غافر ٕٔٓ/ٖٔ ]21 :
اٗتَيَاة ُّ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ُ
ُُ ُ ُ َ َ َ َ
{الَّ ِذين َك َّذبوا بِالْ ِكتَ ِ
ؼ يػَ ْعلَ ُمو َف}[غافر]73 :
اب َوِِبَا أَرْسَلْنَا بِِو رُسُلَنَا فَ َس ْو َ
َ ُ
{ولَق ْد أَرسلْنا رس ًال ِمن قَػبلِك ِمنػهم من قَصصنا علَيك وِمنػهم من ََل نػ ْقصص ٜٙ/ٙٛ
َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ
َعلَْي َك َوَما َكا َف ِلرسُ ٍ
ول أَ ْف يَأِْتَ بِآيٍَة إََِّل بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو}[غافر]78 :
َ
{فَػلَ َّما جاءتْػهم رسلُهم بِالْبػيّْػنَ ِ
٘ٙ
ات فَ ِر ُحوا ِِبَا ِعْن َد ُى ْم ِم َن الْعِْل ِم}[غافر]83 :
َ َ ُْ ُُ ُ ْ َ
{إِ ْذ جاءتْػهم ُّ ِ ِ ِ ِ ِ
َِّ َّ
ِ ِ َّ
الرسُلُ م ْن بػَ ْْي أَيْديه ْم َوم ْن َخ ْلفه ْم أََل تَػ ْعبُ ُدوا إَل الل َو قَالُوا لَ ْو َشاءَ
َ َ ُُ
َربػُّنَا َألَنْػَزَؿ َم َالئِ َك ًة فَِإنَّا ِِبَا أُرِْسلْتُمْ بِِو َكافُِرو َف}[فصلت]13 :

ٖٖٔ {فَأَرسلْنا علَي ِهم ِرُيا صرصرا ِيف أَيَّ ٍاـ َِ٠تس ٍ
ات }[فصلت ]11 :
ْ َ َ َ ْ ْ ً َْ ًَ
َ
ِ
ِ
ك لَ ُذو م ْغ ِفرةٍ وذُو ِع َق ٍ
اؿ لَ َ َِّ
اب
{ما يػُ َق ُ
يل ِل ُّ
ك إِ َّف َربَّ َ
لرسُ ِل ِم ْن قَػْبل َ
ٕٖٖ َ
َ َ َ
ك إَل َما قَ ْد ق َ
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ٖٙ

ٕٔ٘/ٔٔٛ

أَلِي ٍم}[فصلت ]33 :
ٖٖٖ

ِ
ك إََِّل الْبَ َالغُ }[الشورى ]38 :
{فَِإ ْف أ َْعَر ُضوا فَ َما أَرْسَلْنَ َ
اك َعلَْي ِه ْم َحفيظًا إِ ْف َعلَْي َ
وال ٕٔ/ٔٙٙ/
{وما َكا َف لِب َش ٍر أَ ْف ي َكلّْموُ اللَّوُ إََِّل و ْحيا أَو ِمن ور ِاء ِحج ٍ
اب أ َْو يُ ْرِسلَ رَسُ ً
َ
َ
ََ
َ ً ْ ْ ََ
ُ َ
ٔٔٚ
ِ
ِ
ِ ِِ ِِ
ِ
يم}[الشورى ]21 :
فَػيُوح َي بإ ْذنو َما يَ َشاءُ إنَّوُ َعل ّّي َحك ٌ
ِ
ِ
ٓٗٔ
ْي}[الزخرؼ ]1 :
{وَك ْم أَرْسَلْنَا م ْن نَِ ٍّ
ِب ِيف ْاأل ََّول َ
َ
ِ
ِ
وىا إِنَّا َو َج ْدنَا آبَاءَنَا
ك ِيف قَػ ْريٍَة ِم ْن نَ ِذي ٍر إََِّل قَ َ
ك َما أَرْسَلْنَا ِم ْن قَػْبل َ
{وَك َذل َ
اؿ ُمْتػَرفُ َ
َ
ِ
َعلَى أ َُّم ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَا ِرى ْم ُم ْقتَ ُدو َف}[الزخرؼ ]13 :
{ قَالُوا إِنَّا ِِبَا أُرِْسلْتُمْ بِِو َكافُِرو َف}[الزخرؼ ]13 :
{بَ ْل َمتػ َّْع ُت َى ُؤََل ِء َوآبَاءَ ُى ْم َح ََّّت َجاءَ ُى ُم ْاٗتَ ُّق وَرَسُ ٌ
ْي}[الزخرؼ ]19 :
ول ُمبِ ٌ
ِ
ك ِمن رسِلنَا أَجع ْلنَا ِمن د ِ
الر ْٓتَ ِن ِآٚتًَة
وف َّ
ْ ُ
ََ
{و ْاسأ َْؿ َم ْن أَرْسَلْنَا ِم ْن قَػْبل َ ْ ُ ُ
َ

ٖٓٗ

ب
وسى بِآيَاتِنَا إِ ََل فِْر َع ْو َف َوَملَئِ ِو فَػ َق َاؿ إِ ّْين رَسُ ُ
ول رَ ِّ
{ولََق ْد أَرْسَلْنَا ُم َ
َ
الْعَالَِمينَ}[الزخرؼ]31 :
ِ
٘ٙ
اى ْم بػَلَى وَرُسُلُنَا لَ َديْ ِه ْم يَكْتُبُو َف}[الزخرؼ]83 :
{أ َْـ َُْي َسبُو َف أَنَّا ََل نَ ْس َم ُع سَّرُى ْم َوَْٟت َو ُ
ٜٙ/ٖٚ
{أ َْمًرا ِم ْن ِعْن ِدنَا إِنَّا ُكنَّا مُ ْرِسِلينَ}[الدخاف ]2 :
َّن َٚتُم ّْ
الذ ْكَرى َوقَ ْد َجاءَ ُى ْم رَسُ ٌ
ْي}[الدخاف ]13 :
ول ُمبِ ٌ
{أ َّ ُ
{ولََق ْد فَػتَػنَّا قَػْبػلَ ُه ْم قَػ ْوَـ فِْر َع ْو َف َو َجاءَ ُى ْم رَسُ ٌ
ول َك ِرَيٌ}[الدخاف ]17 :
َ
ِل ِعباد اللَّ ِو إِ ّْين لَ ُكم رس ٌ ِ
ْي}[الدخاف ]18 :
ول أَم ٌ
{أَ ْف أ َُّدوا إِ ََّ َ َ
ْ َُ
الرسُ ِل َوَما أ َْد ِري َما يػُ ْف َع ُل ِِب َوََل بِ ُك ْم }[األحقاؼ ]9 :
{قُ ْل َما ُكْن ُت بِ ْد ًعا ِم َن ُّ
ك ّْين أَرا ُكم قَػوما ٖٖٔ/
ت بِِو ولَ ِ
{قَ َاؿ إََِّّنَا الْعِْل ُم ِعْن َد اللَّ ِو َوأُبػَلّْغُ ُك ْم َما أُرِْس ْل ُ
َ ْ ًْ
َ

ٖٖٗ
ٖٖ٘
ٖٖٙ
ٖٖٚ
ٖٖٛ
ٖٖٜ

ٖٔٗ
ٕٖٗ
ٖٖٗ
ٖٗٗ
ٖ٘ٗ
ٖٗٙ
ٖٗٚ

ٕٖٔ

يػُ ْعبَ ُدو َف}[الزخرؼ]32 :

ٓ٘ٔ

ََْت َهلُو َف}[األحقاؼ]13 :

الرسُ ِل َوََل تَ ْستَػ ْع ِج ْل َٚتُ ْم }[األحقاؼ ]32 :
اصِ ْْب َك َما َصبَػَر أُولُو الْ َع ْزِـ ِم َن ُّ
{ ٖٗٛفَ ْ
الرس َ ِ ِ
ِ
ْي َٚتُ ُم ا ْٚتَُدى
ول م ْن بػَ ْعد َما تَػبَػ َّ َ
{ ٖٜٗإِ َّف الَّذ َين َك َف ُروا َو َص ُّدوا َع ْن َسبِ ِيل اللَّ ِو َو َشاقُّوا َّ ُ
ط أ َْع َما َٚتُ ْم}[ٜتمد ]31 :
ضُّروا اللَّوَ َشْيئًا َو َسيُ ْحبِ ُ
لَ ْن يَ ُ
َع َمالَ ُك ْم}[ٜتمد]33 :
الرسُ َ
ٖٓ٘ {يَا أَيػُّ َها الَّ ِذ َين َآمنُوا أ َِطيعُوا اللَّوَ َوأ َِطيعُوا َّ
ول َوََل تػُْب ِطلُوا أ ْ
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ٖٔ٘
ٕٖ٘
ٖٖ٘
ٖٗ٘
ٖ٘٘
ٖ٘ٙ
ٖ٘ٚ
ٖ٘ٛ
ٖٜ٘
ٖٓٙ
ٖٔٙ
ٕٖٙ
ٖٖٙ
ٖٗٙ
ٖ٘ٙ
ٖٙٙ
ٖٙٚ
ٖٙٛ
ٖٜٙ
ٖٓٚ
ٖٔٚ

اك ش ِ
اى ًدا َوُمبَشًّْرا َونَ ِذ ًيرا}[الفتح ]8 :
{إِنَّا أَرْسَلْنَ َ َ
{لِتُػ ْؤِمنُوا بِاللَّ ِو ورس ِولِو وتػُعّْزروه وتػُوقّْػروه وتُسبّْحوه بكْرًة وأ ِ
َص ًيال}[الفتح ]9 :
ََ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ
ول َوالْ ُم ْؤِمنُو َف إِ ََل أ َْىلِي ِه ْم أَبَ ًدا}[الفتح ]11 :
الرسُ ُ
{بَ ْل ظَنَػْنتُ ْم أَ ْف لَ ْن يػَْنػ َقلِ َب َّ
ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
ِِ ِ
ين َسعِ ًريا}[الفتح]13 :
َ
{وَم ْن ََلْ يػُ ْؤم ْن باللو وَرَسُولو فَإنَّا أ َْعتَ ْدنَا ل ْل َكاف ِر َ
{ ومن ي ِط ِع اللَّو ورسولَو ي ْد ِخ ْلو جن ٍ
َّات ََْت ِري ِم ْن ََْتتِ َها ْاألَنْػ َه ُار }[الفتح ]17 :
َ ََ ُ ُ ُ ُ َ
ََ ْ ُ
َّ ِ
ِِ
اٗت ِميَّةَ َِ
ِ
اٖتَا ِىلِيَّ ِة فَأَنْػَزَؿ اللَّوُ َس ِكينَتَوُ َعلَى
ٓتيَّةَ ْ
ين َك َف ُروا ِيف قُػلُؤّ ُم َْ
{إ ْذ َج َع َل الذ َ
ِ
ِِ
ِِ
َح َّق َِّٔا َوأ َْىلَ َها}[الفتح ]11 :
رَسُولو َو َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
ْي َوأَلَْزَم ُه ْم َكل َم َة التَّػ ْق َوى َوَكانُوا أ َ
ِِ
ْي
اٗتَ ّْق لَتَ ْد ُخلُ َّن الْ َم ْس ِج َد ْ
الرْؤيَا بِ ْ
ص َد َؽ اللَّوُ رَسُولَوُ ُّ
اٗتََر َاـ إِ ْف َشاءَ اللَّوُ آمن َ
{لََق ْد َ
ِ
ين ََل َُتَافُو َف }[الفتح ]17 :
وس ُك ْم َوُم َق ّْ
ُٜتَلّْق َ
ْي ُرءُ َ
ص ِر َ
اٗتَ ّْق لِيُظْ ِهَرهُ َعلَى الدّْي ِن ُكلّْو}[الفتح]18 :
{ى َو الَّ ِذي أَرْسَلَ رَسُولَوُ بِا ْٚتَُدى َوِدي ِن ْ
ُ
{ٜت َّم ٌد رس ُ َِّ َّ ِ
ين َم َعوُ أ َِشدَّاءُ َعلَى الْ ُكفَّا ِر ُر َٓتَاءُ بػَْيػنَػ ُه ْم }[الفتح ]19 :
َُ َ ُ
ول اللو َوالذ َ
َّ ِ
ْي يَ َد ِي اللَّ ِو وَرَسُ ِولِو َواتػَّ ُقوا اللَّوَ }[اٗتجرات ]1 :
ّْموا بػَ ْ َ
ين َآمنُوا ََل تػُ َقد ُ
{يَا أَيػُّ َها الذ َ
اللِو أُولَئِ َّ ِ
ِ َّ ِ
َصواتَػ ُه ْم ِعْن َد رَسُ ِ
ول َّ
ين ْامتَ َح َن اللَّوُ قُػلُوبػَ ُه ْم
َ
ك ا لذ َ
{إ َّف الذ َ
ين يػَغُضُّو َف أ ْ َ
ِ
ِ
ِ
يم}[اٗتجرات ]3 :
للتَّػ ْق َوى َٚتُ ْم َم ْغفَرةٌ َوأ ْ
َجٌر َعظ ٌ
ول َّ
اللِو لَ ْو يُ ِطيعُ ُك ْم ِيف َكثِ ٍري ِم َن ْاأل َْم ِر لَ َعنِت ُّْم}[اٗتجرات]7 :
{و ْاعلَ ُموا أ ََّف فِي ُك ْم رَسُ َ
َ
{ َوإِ ْف تُ ِطيعُوا اللَّوَ وَرَسُولَوُ ََل يَلِْت ُك ْم ِم ْن أ َْع َمالِ ُك ْم َشْيئًا}[اٗتجرات]13 :
ِ َّ ِ
َِّ
ين َآمنُوا بِاللَّ ِو وَرَسُ ِولِو ُُثَّ ََلْ يػَ ْرتَابُوا }[اٗتجرات ]12 :
{إَّنَا الْ ُم ْؤمنُو َف الذ َ
الرسل فَح َّق و ِع ِ
ِ
يد}[ؽ]13 :
{وأ ْ
اب ْاألَيْ َكة َوقَػ ْوُـ تػُبَّ ٍع ُكلّّ َك َّذ َ
َص َح ُ
ب ُّ ُ َ َ َ
َ
اؿ فَ َما َخطْبُ ُك ْم أَيػُّ َها الْمُ ْرسَلُو َن}[الذاريات ]31 :
{قَ َ
ِ
ٍ ِ
ْي}[الذاريات ]31 :
{قَالُوا إِنَّا أُرْسلْنَا إِ ََل قَػ ْوـ ُْٛت ِرم َ
{ِلنُرِسل َعلَْي ِهم ِح َجارًة ِم ْن ِط ٍ
ْي}[الذاريات ]33 :
ْ َ ْ
َ
{وِيف موسى إِ ْذ أَرسلْنَاهُ إِ ََل فِرعو َف بِس ْلطَ ٍ
اف ُمبِ ٍ
ْي}[الذاريات ]38 :
َْ
َ ُ َ
ْ َْ ُ
الر ِ
ِ ٍِ
ِ
يم}[الذاريات ]31 :
{ويف َعاد إ ْذ أَرْسَلْنَا َعلَْيه ُم ّْ َ
َ
يح الْ َعق َ
ول إََِّل قَالُوا س ِ
{ َك َذلِ َك َما أَتَى الَّ ِذ َين ِم ْن قَػْبلِ ِه ْم ِم ْن رَسُ ٍ
ف}[الذاريات]21 :
احٌر أ َْو َْٛتنُو ٌ
َ
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ٜٔٔٗ/ٚ

ٛٚ/ٚٙ
ٔٓٗ/ٙٗ/ٗٛ

ٗٛ

ٓٗٔ
/ٜٔٔ/ٜٗ/ٚٚ
ٔٔٛٓ/ٔٙ

ٕٗٔ
ٔٚٙ

ٕٖٚ

صًرا ِيف يػَ ْوِـ َْ٠ت ٍ
س ُم ْستَ ِمٍّر}[القمر ]19 :
ص ْر َ
{إِنَّا أَرْسَلْنَا َعلَْي ِه ْم ِرُيًا َ
ٖٖٗٔٛ/ٔ٘ٚ/
ِ
ِِ
ِ
اصطَِ ْْب}[القمر ]17 :
{إِنَّا مُ ْرسلُو النَّاقَة فْتػنَةً َٚتُ ْم فَ ْارتَقْبػ ُه ْم َو ْ
ٔٔٚٛ/ٕٔٓ/ٚ
{إِنَّا أَرسلْنا علَي ِهم صيحةً و ِ
اح َد ًة فَ َكانُوا َك َه ِشي ِم الْ ُم ْحتَ ِظ ِر}[القمر]31 :
ْ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ
ٔٔٛٓ/ٔٙ
اصبا إََِّل َ ٍ
ِ
ِ
اى ْم بِ َس َح ٍر}[القمر ]33 :
آؿ لُوط ٟتََّْيػنَ ُ
{إنَّا أَرْسَلْنَا َعلَْي ِه ْم َح ً
ٕٔٛٗ/ٛ
ظ ِمن نَا ٍر وُ٠تاس فَ َال تَػْنتَ ِ
صَر ِاف}[الرٓتن ]32 :
{يُ ْرسَلُ َعلَْي ُك َما ُش َوا ٌ ْ َ َ ٌ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْي فِ ِيوٌ }[اٗتديد ]7 :
{آمنُوا بِاللَّو وَرَسُولو َوأَنْف ُقوا ٞتَّا َج َعلَ ُك ْم ُم ْستَ ْخلَف َ
ول يَ ْدعُوُك ْم لِتُػ ْؤِمنُوا بَِربّْ ُك ْم}[اٗتديد]8 :
الرسُ ُ
{وَما لَ ُك ْم ََل تػُ ْؤِمنُو َف بِاللَّ ِو وَ َّ
َ
ِِ
َّ ِ
ُّه َداءُ ِعْن َد َرِّّْٔ ْم}[اٗتديد]19 :
ك ُى ُم ّْ
ين َآمنُوا بِاللَّ ِو وَرُسُلو أُولَئِ َ
الصدّْي ُقو َف َوالش َ
َ
{والذ َ
ض أ ُِعد َِّ ِ
ٍ
ِ ِ
الس َم ِاء َو ْاألَْر ِ
ض َها َك َع ْر ِ
ين
ض َّ
ْ
{سابُِقوا إِ ََل َم ْغفَرةٍ م ْن َربّْ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
َ
َّت للذ َ
ِِ ِ
ض ُل اللَّ ِو يػُ ْؤتِ ِيو َم ْن يَ َشاءُ }[اٗتديد ]11 :
ك فَ ْ
َآمنُوا بِاللَّ ِو وَرُسُلو َذل َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
وـ النَّاس بِالْ ِق ْس ِط ٜٔٗ
{لََق ْد أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالْبَػيّْػنَات َوأَنْػَزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
اب َوالْم َيزا َف ليَػ ُق َ ُ
اٗت ِديد فِ ِيو بأْس ش ِدي ٌد ومنافِع لِلن ِ ِ
صرهُ ورسُلَوُ بِالْغَْي ِ
ب
َوأَنْػَزلْنَا َْ َ َ ٌ َ َ َ َ ُ
َّاس َوليَػ ْعلَ َم اللَّوُ َم ْن يػَْن ُ ُ َ ُ

ٕٖٛ

{ولََق ْد أَرسلْنا نُ ِ ِ
ِ
ِ
اب }[اٗتديد ]11 :
يم َو َج َع ْلنَا ِيف ذُّْريَّت ِه َما النُّبُػ َّوَة َوالْكتَ َ
َْ َ ً
َ
وحا َوإبْػَراى َ
ِِ ِ ِ
ِِ
ِِ
يل}[اٗتديد]17 :
ُ
{ُثَّ قَػ َّفْيػنَا َعلَى آثَارى ْم برُسُلنَا َوقَػ َّفْيػنَا بع َ
يسى ابْ ِن َم ْرََيَ َوآتَػْيػنَاهُ ْاإل ْٟت َ
{يَا أَيػُّ َها الَّ ِذين َآمنُوا اتػَّ ُقوا اللَّوَ و ِآمنُوا ِبرسُ ِولِو يػُ ْؤتِ ُكم كِ ْفلَ ْ ِ
ْي ِم ْن َر ْٓتَتِ ِو}[اٗتديد]18 :
ْ
َ
َ َ
{ َذلِك لِتػؤِمنوا بِاللَّ ِو ورس ِولِو وتِْلك حدود اللَّ ِو ولِْل َكافِ ِرين ع َذ ِ
يم}[آّادلة]3 :
َ ُْ ُ
َ َ ٌ
اب أَل ٌ
ََ ُ َ َ ُُ ُ َ
ِ َّ ِ
ادو َف اللَّو ورسولَو ُكبِتوا َكما ُكبِت الَّ ِذين ِمن قَػبلِ ِهم وقَ ْد أَنْػزلْنَا آيا ٍ
ت
ين ُُيَ ُّ
َ ََ ُ ُ ُ َ َ
َ ْ ْ َْ َ َ
{إ َّف الذ َ
ٍ ِ ِ
ْي}[آّادلة ]2 :
اب ُم ِه ٌ
ين َع َذ ٌ
بػَيّْػنَات َول ْل َكاف ِر َ
ِ
ِ َّ ِ
اج ْو َف بِ ِْ
اإل ُِْث
َّج َوى ُُثَّ يَػعُ ُ
ين نػُ ُهوا َع ِن الن ْ
ودو َف ل َما نػُ ُهوا َعْنوُ َويػَتَػنَ َ
{أَ ََلْ تَػَر إ ََل الذ َ
الرسُ ِ
ك بِِو اللَّوُ }[آّادلة]8 :
ول َوإِ َذا َجاءُ َ
َوالْعُ ْد َو ِاف َوَم ْع ِصيَ ِت َّ
وؾ َحيَّػ ْو َؾ ِِبَا ََلْ ُُيَيّْ َ
َّ ِ
الرسُ ِ
ِ
ول
اج ْوا بِ ِْاإل ُِْث َوالْ ُع ْد َو ِاف َوَم ْع ِصيَ ِت َّ
اجْيتُ ْم فَ َال تَػتَػنَ َ
ين َآمنُوا إ َذا تَػنَ َ
{يَا أَيػُّ َها الذ َ
اج ْوا بِالِْ ّْْب َوالتَّػ ْق َوى َواتػَّ ُقوا اللَّوَ الَّ ِذي إِلَْي ِو َُْت َش ُرو َف}[آّادلة]9 :
َوتَػنَ َ
َّ ِ
ِ
ص َدقَةً}[آّادلة]11 :
الرسُ َ
ْي يَ َد ْي َْٟت َوا ُ
اجْيتُ ُم َّ
ك ْم َ
ّْموا بػَ ْ َ
ول فَػ َقد ُ
ين َآمنُوا إ َذا نَ َ
{يَا أَيػُّ َها الذ َ
ْي ي َدي َْٟتوا ُكم َ ٍ ِ
اب اللَّوُ َعلَْي ُك ْم
ص َدقَات فَإ ْذ ََلْ تَػ ْف َعلُوا َوتَ َ
{أَأَ ْش َف ْقتُ ْم أَ ْف تػُ َقد ُ
ّْموا بػَ ْ َ َ ْ َ ْ

ٖٖٚ
ٖٗٚ
ٖ٘ٚ
ٖٚٙ
ٖٚٚ
ٖٚٛ
ٖٜٚ
ٖٓٛ
ٖٔٛ

ٕ٘ٔٔٚٙ/

}[اٗتديد ]12 :

ٖٖٛ
ٖٗٛ
٘ٗٛ
ٖٛٙ
ٖٛٚ
ٖٛٛ
ٖٜٛ
ٖٜٓ
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ٜٔٗ

ٖٜٔ
ٕٖٜ
ٖٖٜ
ٖٜٗ
ٖٜ٘
ٖٜٙ

ٖٜٚ
ٖٜٛ
ٖٜٜ
ٓٓٗ
ٔٓٗ
ٕٓٗ
ٖٓٗ
ٗٓٗ
٘ٓٗ

ِ
ِ
ِ
الص َال َة َوآتُوا َّ
ري ِِبَا تَػ ْع َملُو َف}[آّادلة]13 :
يموا َّ
الزَكا َة َوأَطيعُوا اللَّوَ وَرَسُولَوُ َواللَّوُ َخب ٌ
فَأَق ُ

ِ َّ ِ
ْي}[آّادلة ]13 :
ين ُُيَ ُّ
ادو َف اللَّوَ وَرَسُولَوُ أُولَئِ َ
ك ِيف ْاألَ َذلّْ َ
{إ َّف الذ َ
ي َع ِز ٌيز}[آّادلة ]11 :
ب اللَّوُ َألَ ْغلِ َ َّ
َب أَنَا وَرُسُِلي إِ َّف اللَّ َو قَ ِو ّّ
{ َكتَ َ
اد اللَّ َو وَرَسُولَوُ}[آّادلة]11 :
{َل ََِت ُد قَػ ْوًما يػُ ْؤِمنُو َف بِاللَّ ِو َوالْيَػ ْوِـ ْاْل ِخ ِر يػُ َو ُّادو َف َم ْن َح َّ
َ
ِ
ِ
يد الْعِ َق ِ
ك بِأَنػ َُّه ْم َشاقُّوا اللَّوَ وَرَسُولَوُ َوَم ْن يُ َش ّْ
اب}[اٗتشر]3 :
اؽ اللَّوَ فَِإ َّف اللَّوَ َشد ُ
{ َذل َ
{وما أَفَاء اللَّوُ َعلَى رس ِولِو ِمْنػهم فَما أَوج ْفتُم َعلَْي ِو ِمن َخْي ٍل وََل ِرَك ٍ
اب َولَ ِك َّن اللَّ َو
َُ
ْ
ُْ َ َْ ْ
َ
ََ َ
ط رُسُلَوُ َعلَى َم ْن يَ َشاءُ َواللَّوُ َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير}[اٗتشر ]1 :
يُ َسلّْ ُ
لرسُ ِ
ول َولِ ِذي الْ ُق ْرََب َوالْيَتَ َامى
{ما أَفَاءَ اللَّوُ َعلَى رَسُ ِولِو ِم ْن أ َْى ِل الْ ُقَرى فَلِلَّ ِو وَِل َّ
َ
والْمساكِ ِ
ول
الرسُ ُ
السبِ ِيل َك ْي ََل يَ ُكو َف ُدولَ ًة بػَ ْ َْي ْاألَ ْغنِيَ ِاء ِمْن ُك ْم َوَما آتَا ُك ُم َّ
ْي َوابْ ِن َّ
َ ََ
ِ
ِ
يد الْع َق ِ
اب}[اٗتشر ]7 :
فَ ُخ ُذوهُ َوَما نػَ َها ُك ْم َعْنوُ فَانْػتَػ ُهوا َواتػَّ ُقوا اللَّوَ إِ َّف اللَّ َو َشد ُ
ِ ِ
ِِ
ِ
اج ِر َّ ِ
ِ
ض ًال ِم َن اللَّ ِو
ُخ ِر ُجوا ِم ْن ِديَا ِرى ْم َوأ َْم َواٚت ْم يػَْبتَػغُو َف فَ ْ
ين أ ْ
ين الذ َ
{ل ْل ُف َقَراء الْ ُم َه َ
الص ِادقُو َف}[اٗتشر ]8 :
ك ُى ُم َّ
َوِر ْ
ص ُرو َف اللَّوَ وَرَسُولَوُ أُولَئِ َ
ض َوانًا َويػَْن ُ
ول َوإِيَّا ُك ْم أَ ْف تػُ ْؤِمنُوا بِاللَّ ِو َربّْ ُك ْم }[اٙتمتحنة ]1 :
الرسُ َ
{ ُِيْ ِر ُجو َف َّ
ول َّ
اللِو
وسى لَِق ْوِم ِو يَا قَػ ْوِـ َِلَ تػُ ْؤذُونَِين َوقَ ْد تَػ ْعلَ ُمو َف أ َّْين رَسُ ُ
{وإِ ْذ قَ َ
اؿ ُم َ
َ
إِلَْي ُك ْم}[الصف]2 :
ِ
{وإِ ْذ قَ َاؿ ِعيسى ابْن مرَََي يا ب ِين إِسرائِيل إِ ّْين رس ُ َِّ
ْي
ص ّْدقًا ل َما بػَ ْ َ
ول اللو إِلَْي ُك ْم ُم َ
َ ُ َْ َ َ َْ َ َ ُ
َ
يَ َد َّي ِم َن التػ َّْوَراةِ َوُمبَشّْرا ِبرسُ ٍ
َٓتَ ُد }[الصف ]1 :
إتُوُ أ ْ
ول يَأِْت ِم ْن بػَ ْع ِدي ْ
ً َ
اٗتَ ّْق لِيُظْ ِهَرهُ َعلَى الدّْي ِن ُكلّْ ِو}[الصف]9 :
{ى َو الَّ ِذي أَرْسَلَ رَسُولَوُ بِا ْٚتَُدى َوِدي ِن ْ
ُ
{تػُؤِمنو َف بِاللَّ ِو ورس ِولِو وَُت ِ
اى ُدو َف ِيف َسبِ ِ
يل اللَّ ِو بِأ َْم َوالِ ُك ْم َوأَنْػ ُف ِس ُك ْم}[الصف]11 :
ُْ
ََ ُ َ َ
وال ِمْنػ ُه ْم يػَْتػلُو َعلَْي ِه ْم آيَاتِِو َويػَُزّْكي ِه ْم َويػُ َعلّْ ُم ُه ُم
{ى َو الَّ ِذي بَػ َع َث ِيف ْاأل ُّْميّْ َْي رَسُ ً
ُ
ِ
ِ
الْ ِكتَاب و ِْ
ض َال ٍؿ ُمبِ ٍ
ْي}[اٖتمعة ]1 :
ْمةَ َوإِ ْف َكانُوا م ْن قَػْب ُل لَفي َ
اٗتك َ
َ َ
ول َِّ
ِ
َّك لَرَسُ ُ
اللو َواللَّوُ يػَ ْعلَ ُم إِن َ
{إِ َذا َجاءَ َؾ الْ ُمنَاف ُقو َف قَالُوا نَ ْش َه ُد إِن َ
َّك لَرَسُولُوُ َواللَّوُ
ِِ
ْي لَ َك ِاذبُو َف }[اٙتنافقوف]1 :
يَ ْش َه ُد إِ َّف الْ ُمنَافق َ
{وإِ َذا قِيل َٚتُم تَػعالَوا يستَػ ْغ ِفر لَ ُكم رس ُ َِّ
صدُّو َف َوُى ْم
وس ُه ْم َوَرأَيْػتَػ ُه ْم يَ ُ
َ َ ْ َ ْ َْ ْ ْ َُ
ول اللو لََّوْوا ُرءُ َ
ُم ْستَكِْْبُو َف}[اٙتنافقوف ]2 :
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ٗ٘ٔ

ٜٔ
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ٕٚ

ٗٓٙ
ٗٓٚ
ٗٓٛ
ٜٗٓ
ٓٔٗ
ٔٔٗ
ٕٔٗ
ٖٔٗ
ٗٔٗ
٘ٔٗ
ٗٔٙ
ٗٔٚ
ٗٔٛ
ٜٗٔ
ٕٓٗ
ٕٔٗ
ٕٕٗ
ٖٕٗ

{ىم الَّ ِذ َين يػَ ُقولُو َف ََل تػُْن ِف ُقوا َعلَى َم ْن ِعْن َد رَسُ ِ
ول َّ
اللِو
ُُ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ
ْي ََل يَػ ْعلَ ُمو َف}[اٙتنافقوف ]8 :
ْي َولَك َّن الْ ُمنَافق َ
{ َوللَّو الْعَّزةُ وَلرَسُولو َول ْل ُم ْؤمن َ
{ َذلِك بِأَنَّو َكانَت تَأْتِي ِهم رسلُهم بِالْبػيّْػنَ ِ
ات فَػ َقالُوا أَبَ َشٌر يػَ ْه ُدونػَنَا }[التغابن ]1 :
َ ُ ْ
ْ ُُ ُ ْ َ
{فَ ِآمنُوا بِاللَّ ِو وَرَسُ ِولِو َوالنُّوِر الَّ ِذي أَنْػَزلْنَا َواللَّوُ ِِبَا تَػ ْع َملُو َف َخبِريٌ}[التغابن ]8 :
الرسُ َ
ول فَِإ ْف تَػ َولَّْيتُ ْم فَِإََّّنَا َعلَى رَسُ ِولنَا الْبَ َالغُ
{وأ َِطيعُوا اللَّوَ َوأ َِطيعُوا َّ
َ
ضوا}[اٙتنافقوف]7 :
َح ََّّت يػَْنػ َف ُّ

ْي}[التغابن]11 :
الْ ُمبِ ُ
ِ
ِِ
ِ ٍ
يدا}[الطالؽ]8 :
اىا ِح َسابًا َشد ً
{وَكأَيّْ ْن م ْن قَػ ْريَة َعتَ ْ
اسْبػنَ َ
ت َع ْن أ َْم ِر َربػّْ َها وَرُسُلو فَ َح َ
َ
ات اللَّ ِو مبػيّْػنَ ٍ
وال يػْتػلُو علَي ُكم آي ِ
ات }[الطالؽ ]11 :
َُ
{رَسُ ً َ َ ْ ْ َ
{أَـ أ َِمْنتم من ِيف َّ ِ
ِ
ِ
ف نَ ِذي ِر}[اٙتلك]17 :
الس َماء أَ ْف يُ ْرسلَ َعلَْي ُك ْم َحاصبًا فَ َستَػ ْعلَ ُمو َف َكْي َ
ْ ُْ َ ْ
َخ َذ ًة َرابِيَةً}[اٗتاقة ]13 :
َخ َذ ُى ْم أ ْ
ص ْوا رَسُو َل رَبِِّهمْ فَأ َ
{فَػ َع َ

ٕٗٔ

ٔٓٔ/
ٖٔٚ

ٖٔ/ٜٔ/ٛٔ/
ٓٔٛ

{إِنَّوُ لََق ْو ُؿ رَسُ ٍ
ول َك ِرٍَي}[اٗتاقة ]33 :
{إِنَّا أَرسلْنا نوحا إِ ََل قَػوِم ِو أَ ْف أَنْ ِذر قَػومك ِمن قَػب ِل أَ ْف يأْتِيػهم ع َذاب أَلِيم}[نوحٖٔٗ/ٚٔ ]1 :
ْ َْ َ ْ ْ
َْ َ ُ ً
ْ
َ َُ ْ َ ٌ ٌ
ٖ٘ٔٚ/ٜٔٔ/ٛ
الس َماءَ َعلَْي ُك ْم ِم ْد َر ًارا}[نوح ]11 ِ:
{يُ ْرِس ِل َّ
ص اللَّو ورسولَو فَِإ َّف لَو نَار جهن ِ ِ
ين
{إََِّل بََال ًغا ِم َن اللَّ ِو وَِرسَ َاالِتِو َوَم ْن يػَ ْع ِ َ َ َ ُ ُ
َّم َخالد َ
ُ َ ََ َ
فِ َيها أَبَ ًدا}[اٖتن ]13 :
ِِ
ك ِمن بػ ِ ِ ِ
{إََِّل َم ِن ْارتَ َضى ِم ْن رَسُ ٍ
ص ًدا}[اٖتنٕٛ/ٔ٘ ]17 :
ول فَِإنَّوُ يَ ْسلُ ُ ْ َ ْ
ْي يَ َديْو َوم ْن َخ ْلفو َر َ
{لِيػ ْعلَم أَ ْف قَ ْد أَبْػلَغُوا ِرس َ ِ
َحا َط ِِبَا لَ َديْ ِه ْم }[اٖتن]18 :
َ
االت رَبِِّهمْ َوأ َ
َ َ
ٔٔٙ/ٔٓٚ/ٖٙ
وال}[اٙتزمل]12 :
وال َش ِاى ًدا َعلَْي ُك ْم َك َما أَرْسَ ْلنَا إِ ََل فِْر َع ْو َف رَسُ ً
{إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَْي ُك ْم رَسُ ً
ٖٖٔ/ٔٔٚ/
َخ ًذا َوبِ ًيال}[اٙتزمل ]11 :
الرسُ َ
{فَػ َع َصى فِْر َع ْو ُف َّ
َخ ْذنَاهُ أ ْ
ول فَأ َ
ٕٔ٘٘/ٗ٘/
{وَالْمُ ْرسَ َال ِت عُ ْرفًا}[اٙترسالت ]1 :

ت}[اٙترسالت ]11 :
{وإِذَا ُّ
الرسُلُ أُقّْػتَ ْ
ٕٗٗ َ

ٕ٘ٗ {إِنَّوُ لََق ْو ُؿ رَسُ ٍ
ول َك ِرٍَي}[التكوير ]19 :
ِ
ِِ
ْي}[اٙتطففْي ]33 :
{وَما أُرْسلُوا َعلَْي ِه ْم َحافظ َ
َ ٕٗٙ
ول َِّ
ِ
اىا}[الشمس ]13 :
{ ٕٗٚفَػ َق َاؿ َٚتُ ْم رَسُ ُ
اللو نَاقَةَ اللَّو َو ُس ْقيَ َ
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ٗٔ
ٜٗ

{ ٕٗٛرس ٌ ِ ِ
ص ُح ًفا ُمطَ َّهَرًة}[البينة ]1 :
ول م َن اللَّو يػَْتػلُو ُ
َُ
ِ
ِ
ٕٜٗ
يل}[الفيل ]3 :
{وَأَرْسَلَ َعلَْيه ْم طَْيػًرا أَبَاب َ

ٜٔٓ
ٖٔٔ٘٘/ٕٜٔ/

ٜٔٚ/ٔٙٔ/
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