
 
    

            
  

  سورة مريـم
 دراسة تفسريية بيانية

هِ َمَكاًنا َقِصيا  من قوله تعاىل :  ِ  إىل آخر   َفَحَمَلْتُه َفاْنَتَبَذْت ب

َلْينَا ُيْرَجُعوَن  قوله تعاىل:  ِ ْرَض َوَمْن َعَلْيَها َوإ ا َنْحُن َنِرُث اْألَ نَّ ِ  إ
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بحث بدراسة آيات من سورة مرمي دراسة تفسريية بيانية ، من قول يتعلق هذا ال
اهللا تعاىل : ( فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً ) إىل آخر قوله عز وجل : ( إنا حنن نرث 
األرض ومن عليها وإلينا يرجعون )، وقد جاء يف مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتة، 

دث التمهيد عن سورة مرمي من حيث امسها، تضمنت املقدمة منهج البحث وخطته، وحت
وعدد آيها، ومكيتها أو مدنيتها، وأهدافها ومقاصدها، ومناسبتها ملا قبلها، وأما املباحث 
ففيها دراسة ما تضمنته اآليات حمل البحث من وجوه تفسريية وبيانية تؤكد على إعجاز 

قة اختيار األلفاظ القرآنية القرآن الكرمي وتقطع بكونه مكمن الفصاحة والبالغة، وتبني د
وتنوع دالالا، وتوجه اختالف القراءات القرآنية، وتقرر اختالف الوجوه التفسـريية  
بتعدد املعاين اللغوية أللفاظ القرآن الكرمي، وتضمنت اخلامتة أهم النتائج املستخلصة من 

 البحث.

  الكلمات املفتاحية:سورةمرمي، املكي، املدين، دراسة، تفسري.
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Abstract 
This research is related to the study of verses from 

Surat Maryam graphical explanatory study, from the 
words of Allah: (Thereupon she carried him, and 
retired to a far off place.) to the last saying Almighty: 
(For We shall inherit the earth and all that are on it. To Us, 
they shall return.). It has come in the introduction and the 
preamble and four topics and conclusion, included 
Introduction The research method and plan, and talked 
about the introduction of Surat Maryam in terms of its 
name, number of the verses, and its Makkah's or Madinah, 
and its goals and purposes, and the occasion of the 
previous, and the detective study the contents of the verses 
in question of the explanatory and graphic aspects 
emphasize the miracle of the Koran and cut off as a place 
of eloquence and rhetoric, and shows the accuracy of the 
selection of the Koranic words and variety of their 
implications , and directed to different readings of the 
Koran, and decided interpretive faces differences with 
multiple linguistic meanings of Koran words, and included 
the conclusion of the most important findings from the 
research.. 

keywords: Surat Maryam, Makkah's, Madinah,, 
Study Tafsir (interpretation). 
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    يل ىل مل خل
  مقدمة

ر بكتابه القلوب ، وأنزله يف أوجز لفظ وأعذب أسلوباحلمد هللا الذي نو  ،
والصالة والسالم األمتان األكمالن على من بعثه اهللا رمحة للعاملني ، شاهداً ومبشراً 
ونذيراً ، وداعياً إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً ، سيدنا حممد النيب األمي الذي علمه ربه ما 
مل يكن يعلم ، صلى اهللا وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل 

   .يوم الدين

  وبعد

من قبل أساتذيت الكرام يف اللجنة العلمية الدائمة لترقية  كلفتفقد سبق أن 
 ربعيف  ةـالبالغة القرآنيرآن بكتابة حبث مرجعى يف ـوم القـاألساتذة يف التفسري وعل

 َلمافَحيا قَصكَانم بِه ذَتبتفَان هت   من سورة مرمي للحصول على درجة " أستاذ
مساعد " ىف القراءات ،  ولكن شاء اهللا تعاىل أن يتم إلغاء البحث املرجعى قبل تقدمى 
للحصول على الدرجة ، فتمت مناقشىت ىف البحوث األخرى الىت تقدمت ا إىل اللجنة 

 ىفىف جمال التفسري والبيان القرآىن فقد استعنت باهللا تعاىل  سامهةىف امل ورغبة مىناملوقرة ، 
، من قول اهللا  دراسة ما تضمنته بعض آيات الربع املذكور من وجوه تفسريية وبيانية

:  قوله تعاىلآخر ] ، إىل  ٢٢[ اآلية :    فَحملَته فَانتبذَت بِه مكَانا قَصيا  :اىل ـتع
 ونَإِنعجرا ينإِلَيا وهلَيع نمو ضرِثُ الْأَرن نحا ن   : ٤٠[ اآلية [  

، إذ طالعت ما ) ١( والتحليلى وقد مجعت يف هذا البحث بني املنهجني االستنباطي
                                       

، واملنهج التحليلي اج أحكام منها املنهج االستنباطى : هو ما يقوم على التأمل ىف أمور جزئية الستنت  ) ١(
: البحث العلمي حقيقته ومصادره يقوم على ثالثة أسس : وهي التفسري والنقد واالستنباط . ينظر 

وأجبديات البحث يف العلوم الشرعية  ،  ١٧٨/  ١ومناهجه للدكتور/ عبد العزيز بن علي الربيعة 
  .   وما بعدها ٦٦للدكتور / فريد األنصاري ص 
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الوجوه استنباط وأفدت منها مجيعاً يف وغريها ،  والبالغةتيسر من كتب التفسري
مما يساعد على توضيح املعىن القرآىن  اآليات املذكورةيف  ليلهاوحت التفسريية والبيانية

  . وجتليته للقارىء

  وتتلخص اخلطوات اليت سرت عليها يف هذا البحث فيما يلى : 

  إىل عدة مباحث  اآليات الكرمياتقسمت.   
  . التزمت الرسم العثماين يف كتابة اآليات القرآنية 

  ية كل مبحثىف بداذكرت مناسبة اآليات ملا قبلها . 

  قدر املستطاع .  ىف اآليات الوجوه التفسريية والبيانيةبينت 

  . عرفت باملصطلحات املستعملة يف اآليات حمل البحث 

 لة . يوثقت اآلراء واألقوال والقواعد من املصادر األص 

مباحث، أربعة وقد اقتضت طبيعة حبث هذا املوضوع أن يأيت يف مقدمة، ومتهيد، و
  وخامتة . 

  ا املقدمة : فقد ضمنتها منهج البحث وخطته . أم

 من حيث امسها ، وعدد آيها ، وأما التمهيد : فقد حتدثت فيه عن سورة مرمي
  .ومكيتها أو مدنيتها ، وأهدافها ومقاصدها ، ومناسبتها ملا قبلها 

من وجوه اآليات حمل البحث  بدراسة ما تضمنتهفيها  ت قموأما املباحث فقد 
  ، وهي كالتايل : نية تفسريية وبيا

   دراسة تفسريية بيانية .]  ٢٦ – ٢٢املبحث األول : [ اآليات : 

  .] دراسة تفسريية بيانية  ٣٣ – ٢٧[ اآليات :  املبحث الثاين :
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  . دراسة تفسريية بيانية]  ٣٦ – ٣٤املبحث الثالث : [ اآليات : 

  . ية] دراسة تفسريية بيان ٤٠ – ٣٧املبحث الرابع : [ اآليات : 

فقد ضمنتها أهم النتائج املستخلصة من الدراسة ، مث ذيلت البحث : وأما اخلامتة 
  بالفهارس العلمية . 

واهللا تعاىل أسأل أن يتقبل هذا العمل وأن يعفو عن زالتى فيه ، وأن يوفقنا مجيعاً 
  .  خلدمة كتابه الكرمي

   .وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  متهيد

  سورة مرمي ىبني يد

  : اسم السورة :أوالً 
هلذه السورة الكرمية امسان : سورة مرمي ؛ الشتماهلا على قصتها مفصلة ، وسورة 

  .  )١( الفتتاحها ا؛ كهيعص 
  :عدد آيها  :ثانياً 

هذه السورة، فهي تسعون وتسع عند املدين  ىاختلف علماء العدد يف عد آ
 : ، األول عـة مواضـم يف ثالثـ، واختالفه نيـد الباقـمثان عن، و ري واملكيـاألخ
كهيعص )٢( :عده الكويف وتركه الباقون، الثاين يماهرابِ إِبتي الْكف اذْكُرو )٣( 

 )٤( فَلْيمدد لَه الرحمن مدا   عده املدين األخري واملكي  وتركه الباقون ، الثالث :
  .  )٥( ويفعده غري الك
  :مكية السورة أو مدنيتها :  ثالثاً

  .)٧( على ذلك املفسرون أمجع،  )٦سورة مرمي مكية إمجاعا (
                                       

، ط. الس األعلى  ٣٠٥/  ١بصائر ذوى التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للفريوزآبادي   ) ١(
، ط. مؤسسة  ١٩٩/  ١للشئون اإلسالمية ، وينظر أيضاً : مجال القراء وكمال اإلقراء للسخاوي 

  الكتب الثقافية ، بريوت . 
  .  ١آية :   ) ٢(
  .   ٤١آية :   ) ٣(
  .  ٧٥آية :   ) ٤(
، ط. مكتبة أوالد الشيخ للتراث ، والقول الوجيز يف  ٨٧دد يف فن العدد للجعربي : حسن امل  ) ٥(

  ، ط. مطابع الرشيد ـ املدينة املنورة .  ٢٢٩فواصل الكتاب العزيز للمخلاليت : 
  .٣٠٥/  ١بصائر ذوى التمييز   ) ٦(
وتفسري القرآن العظيم ط . دار احلديث  القاهرة ،  ٦/٧٢ينظر : اجلامع ألحكام القرآن للقرطىب   ) ٧(
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  وإِنْ منكُم إِلَّا وارِدها استثىن منها آية السجدة، وقوله: )١( ويف اإلتقان
، وقد حكى األلوسي ذلك يف تفسريه فقال: وهي مكية كما روى عن عائشة وابن )٢(

عباس وابن الزبري رضى اهللا تعاىل عنهم ، وقال مقاتل : هي كذلك إال آية السجدة فإا 
وإِنْ   مدنية نزلت بعد مهاجرة املؤمنني إىل احلبشة ، ويف اإلتقان استثناء قوله تعاىل :

، لكن ال دليل يدعم قول من قال مبدنية بعض آيات هذه  )٣(  منكُم إِلَّا وارِدها
  الكرمية ، ومن مث فإن القول مبكيتها على اإلطالق هو الصحيح ، واهللا أعلم . السورة

  :أهداف السورة ومقاصدها  :  رابعاً

هلذه السورة الكرمية ثالثة مقاصد أساسية تدور على حمور التوحيد ، وهى : إثبات 
اصد وحدانية اهللا سبحانه وتعاىل ، وترتيهه عن الولد ، وإثبات البعث ، هذه هى املق

  األساسية الىت تعاجلها السورة الكرمية كالشأن يف السور املكية غالباً .
مادة هذه السورة ، فهي تبدأ بقصة زكريا وحيىي ، فقصة مرمي والقصص هو 

ومولد عيسى ، فطرف من قصة إبراهيم مع أبيه ، مث تعقبها إشارات إىل النبيني : إسحاق 
يهدف هذا دريس ، وآدم ونوح ، وويعقوب ، وموسى وهارون ، وإمساعيل ، وإ

ونفي الولد والشريك وبيان منهج املهتدين ومنهج  القصص إىل إثبات الوحدانية والبعث
  .الضالني من أتباع النبيني 

مث تعرض السورة الكرمية لوصف اجلنة وأهلها ، وحكاية إنكار املشركني البعث ، 
ووعد ، اختاذها آهلة من دون اهللا إنذارهم بأن األصنام الىت اعتزوا ا سيندمون على و

وحتكى ضرباً من كالم الكفار بالنصر على أعدائه ،  –صلى اهللا عليه وسلم  - الرسول 
                                                                                              

  ط . دار طيبة للنشر والتوزيع ، وغريمها . ٥/٢٢١البن كثري =   
)١/٤٢  ) ١  .  
  .  ٧١آية :   ) ٢(
  ط دار إحياء التراث العريب بريوت. ١٦/٥٧روح املعاين لأللوسى   ) ٣(
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بنسبة الولد إىل اهللا عز وجل ، وختتم بالتنويه بالقرآن وأنه بشري ألوليائه ونذير الك 

  . )١( كما هلكت قرون قبلهممعانديه 

  :لها مناسبة السورة ملا قب : خامساً

ومناسبتها ملا قبلها أنه تعاىل ضمن السورة قبلها قصصاً عجباً كقصة أهل الكهف 
، وقصة موسى مع اخلضر ، وقصة ذي القرنني ، كذلك تضمنت هذه السورة قصصاً 
عجباً من والدة حيىي بني شيخ فان وعجوز عاقر ، ووالدة عيسى من غري أب ، فلما 

  .  )٢( ذكر هذه السورة بعد تلك اجتمعا يف هذا الشيء املستغرب ناسب

الداللة على أن القرآن قيم ال عوج  قال البقاعي : " وملا كان مقصود اليت قبلها
.. إىل غري ذلك مما خلله به من بدائع احلكم وغرائب املعاين ، فاضحة ملن ادعى هللا .فيه 

الصاحل ، سبحانه وتعاىل ولداً ، وختمها مبثل ذلك ، وصف الكتاب والتوحيد والعمل 
أَم حِسبت أَنَّ   :  ابتدأ هذه بالكشف عن أغرب من تلك القصص ، حتقيقاً آلية

بسياق غري ما تقدم فيما مضى  )٣(  أَصحاب الْكَهف والرقيمِ كَانوا من آياتنا عجبا
كلماته ال من السور ، وجزئيات مل تذكر إال فيها مع عدم املخالفة ملا مضى تأييداً ألن 

  .  )٤( تنفد ، وعجائبه ال تعد وال حتد "

                                       
  ع ، تونس  ط. دار سحنون للنشر والتوزي  ٥٩،  ١٦/٥٨ينظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  ) ١(
  .  ١٦٣/  ٦البحر احمليط   ) ٢(
  .  ٩سورة الكهف ، آية :   ) ٣(
، بتصرف ، ط. دار الكتاب  ١٦٣،  ١٦٢/  ١٢نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور للبقاعي   ) ٤(

  القاهرة .  -اإلسالمي 
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  املبحث األول
  ] دراسة تفسريية بيانية٢٦ - ٢٢اآليات [

) فَأَجاَءها الْمخاض إِلَى جِذْعِ ٢٢فَحملَته فَانتبذَت بِه مكَانا قَصيا ( :  تعاىل الق
) فَناداها من تحتها أَلَّا تحزنِي ٢٣ا وكُنت نسيا منِسيا (النخلَة قَالَت يالَيتنِي مت قَبلَ هذَ

) وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا جنِيا ٢٤قَد جعلَ ربك تحتك سرِيا (
)٢٥يِنرا تا فَإِمنيي عقَربِي وراشي ونِ  ) فَكُلمحلرل تذَري ني إِنا فَقُولدرِ أَحشالْب نم

  .  صوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنِسيا

  : مناسبة اآليات ملا قبلها : أوالً

ملا ذكر اهللا عز وجل فيما سبق ما كان من أمر مرمي ـ عليها السالم ـ إذ متثل 
رق عليها حجاا ، وقالت له : إين أعوذ بالرمحن هلا روح القدس جربيل بشراً سوياً واخت

لتجئ إليه أن يقيين شرك ، وأخربها بأنه رسول را جاءها ليهبها غالماً زكياً أمنك ، و
كيف يكون هذا  - عليها السالم  - طاهراً ، وكان ذلك من أعظم اخلوارق ، وتعجبت 

وأنه أراد أن جيعل هذا احلادث الولد ، وأخربها الروح األمني أن هذا األمر هني على اهللا 
العجيب آية للناس ورمحة لبين إسرائيل وللبشر مجيعاً ، وأن ذلك كان أمراً مقضياً 

فَحملَته فَانتبذَت بِه مكَانا   ومقدراً من اهللا ، عقب بذكر احلمل وما كان بعده فقال :

  . )١(  قَصيا
   : الدراسة التفسريية البيانيةاً : نيثا

  ] .٢٢[ مرمي   فَحملَته فَانتبذَت بِه مكَانا قَصيا  قوله تعاىل : *
مرمي ملا قال هلا جربيل عن اهللا تعاىل ما قال استسلمت لقضاء  ذكر املفسرون أن

 ، فلما محلت ضاقت به ، فنفخ جربيل ىف جيب درعها فحملت بالولد بإذن اهللا تعاىل اهللا
                                       

  .  ٤/٥٢٨ينظر : نظم الدرر    )١(
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تقول للناس، فإا تعلم أم ال يصدقوا فيما ختربهم به، فاعتزلت إىل  ومل تدر ماذا ذرعاً

  )١( مكان بعيد عنهم حياًء منهم وبعداً عن اامها بالريبة وتعيريها بالوالدة من غري زوج

فَأَجاَءها   ، فَحملَته فَانتبذَت بِه   فاءات التعقيب يف قوله تعاىل : دلتوقد 
 اضخالْم ،  اهتحت نا ماهادفَن   على أن كل واحد من هذه األحوال حصل عقيب

، ويؤيده ما روى عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ ما هو   )٢( اآلخر من غري فصل
، قال القرطيب : " وهذا هو الظاهر ؛ ألن اهللا تعاىل  )٣( إال أن محلت فوضعت يف احلال

، وكذلك ذكر كل أمر من األمور الالحقة عقيب  )٤( ذكر االنتباذ عقب احلمل "
  اآلخر .

 فَانتبذَت بِه   يف قوله تعاىل الضمري العائد على سيدنا عيسى  )٥( وتقدمي
هنا يف  بِه  إلظهار االهتمام به وبقصته ، فقد ساهم تقدمي اجلار وارور، وهو قوله 

  . )٦( ة على قدرة اهللا سبحانهلكونه معجزة دال تركيز األنظار حنو عيسى 

                                       
ط. دار  ٧٧،  ١٦/٧٦املنري لوهبة الزحيلى ، والتفسري  ٥/٢٢١ينظر : تفسري القرآن العظيم    )١(

  دمشق .  –الفكر املعاصر 
  ، ط. دار الكتب العلمية ـ بريوت .  ٣٨/  ١٣اللباب يف علوم الكتاب البن عادل احلنبلي    )٢(
، ط. مؤسسة الرسالة ،  ١٧٠/  ١٨ينظر : جامع البيان يف تأويل القرآن البن جرير الطربي    )٣(

  ، ط. دار احلديث ـ القاهرة .  ٩٨،  ٩٧/  ١١آن للقرطيب واجلامع ألحكام القر
  السابق نفسه .    )٤(
التقدمي : من قدم الشيء أى وضعه أمام غريه ، والتأخري نقيض ذلك ، والتقدمي والتأخري : أحد   ) ٥(

أساليب البالغة وله يف القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق . ينظر: املعجم املفصل يف علوم البالغة  
 ، ط. دار الكتب العلمية . بريوت . ٤١٢، ٤١١لدكتورة / إنعام فوال عكّاوي ل

، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس  ١٥٧ينظر: دراسة أسلوبية يف سورة مرمي ملعني رفيق أمحد صاحل    )٦(
  فلسطني . –



      

 

٣١٣ 

 

 

فَأَجاَءها الْمخاض إِلَى جِذْعِ النخلَة قَالَت يالَيتنِي مت قَبلَ هذَا   قوله تعاىل : *
  ] .٢٣[ مرمي   وكُنت نسيا منِسيا

ذكر املفسرون أن معىن اآلية : فاضطرها وأجلأها وجع الوالدة وأمل الطلق إىل 
نخلة لتستتر به وتعتمد عليه عند الوالدة ، وكانت خنلة يبست ىف الصحراء ىف جذع ال

 شدة الربد ومل يكن هلا سعف ، فتمنت املوت قبل ذلك احلال استحياًء من الناس وخوفاً
أن يظن ا السوء ىف دينها ، أو أن تكون شيئا متروكاً ال يباىل به وال يعتد به أحد من 

  .)١(تك شيئا الناس ، أو مل ختلق ومل 

 يف قوله تعاىل: بالفعل "أجاء" )٢( ىوكن   اضخا الْماَءهفَأَج  عن صفة اإلجلاء

 )٤( ويف الصحاح ،مبعىنبه  ، يقال: أجاءه وجاءء، واإلجاءة إفعال من جا)٣( واالضطرار
  . ررته إليه "ط: أجأته إىل كذا مبعىن أجلأته واض

جنس ، فاملراد واحدة من النخل ال على التعيني ، إما لل )٥( النخلَة   وتعريف
أو للعهد ، فاملراد خنلة معينة ، ويكفي لتعيينها تعيينها يف نفسها ، وإن مل يعلمها املخاطب 
بالقرآن عليه الصالة والسالم ، كما إذا قلت : أكل السلطان ما أتى به الطباخ ، أي 

له بأن يكون اهللا تعاىل أراها له عليه الصالة  طباخه ، فإنه املعهود ، وقد يقال : إا معينة
                                       

التفسري املنري بريوت ، و –ط . دار الفكر  ٤/٢٢٤ينظر : لباب التأويل ىف معاىن الترتيل للخازن    )١(
١٦/٧٥ .  

الكناية : هي ترك التصريح بذكر الشيء  إىل ذكر ما يلزمه ، لينتقل من املذكور إىل املتروك .    )٢(
، ط. دار الكتب العلمية ـ بريوت ، وينظر: البالغة الواضحة لعلي  ٤٠٢مفتاح العلوم للسكاكي 

  ، ط. مكتبة اآلداب . ١٢٤اجلارم ومصطفى أمني 
  ، ط. مؤسسة األعلمي للمطبوعات . بريوت. ٤١/  ١٤ن يف تفسري القرآن للطباطبائي امليزا   )٣(
  ( ج ى أ ) . ٤٤/  ١  ) ٤(
التعريف باأللف والالم ؛ يكون إلشارة معهود بينك وبني خماطبك ، أو يراد به نفس احلقيقة. املعجم    )٥(

  . ٣٨٦املفصل يف علوم البالغة ، 



      

 

٣١٤ 

 

 

  .  )١( والسالم ليلة املعراج
إىل النخلة دون غريها من األشجار على كثرا إمنا هو ملناسبة  هاوأيضاً فإن إجلاء

نسب أحال النخلة هلا ، ألا ال حتمل إال باللقاح من ذكور النخل ، فحملها مبجرد هزها 
 والد ، فكيف إذا كان ذلك يف غري وقته ، فكيف إذا كانت ولد من غريبء إلتياا ىش

يابسة ، مع ماهلا فيها من املنافع باالستناد إليها واالعتماد عليها ، وكون رطبها خرةس 
  .  )٣( للنفساء وغاية يف نفعها وغري ذلك )٢(

سان ويف إيثار القرآن استعمال التعبري بأداة النداء قبل ليت يف قوله تعاىل على ل
إشعار بضعفها وصعوبة احتماهلا ، وإن كانت راضية مبا  يالَيتنِي مت قَبلَ هذَا   مرمي

، وكأا تقول إا تتمىن  )٤( قضى اهللا ومبا أمر ، فهي تنادي " ليت " الدالة على التمين
عار أداة متين املوت قبل هذا ؛ ألن ذلك وقت متين املوت ، فراراً من  ىاملوت ، وتناد

  .  )٥( االام من الظاملني ، وهي الربيئة الطاهرة اليت اصطفاها رب العاملني

وكذلك التعبري باسم اإلشارة " هذا " الذي يستعمل يف القرب احلسي ، فيه 
دف جتسيده ، إذ املقصود بـ " هذا " هذا الوقت الذي لقيت إشارة إىل أمر معنوي  

المها باسم اإلشارة للقريب ، مبا فيه من داللة " ، فقد عربت عن آ )٦( فيه ما لقيت
                                       

، ط. دار الكتب العلمية ـ بريوت ، وينظر: الكشاف للزخمشري  ٤٠٠/ ٨روح املعاين لآللوسي    )١(
  . ١٧٢/  ٦، ط. دار الفكر ، والبحر احمليط  ٥٠٦/  ٢

  اخلُرسة : طعام الوالدة . ينظر : املعجم الوسيط مع اللغة العربية (خ ر س ) ط. دار الدعوة    )٢(
  . ١٨٧/  ١٢نظم الدرر    )٣(
وب ال يرجى حصوله ، إما لكونه مستحيالً ، وإما لكونه ممكناً غري مطموع التمين : طلب أمر حمب   )٤(

  . ٤٢٨، وينظر: املعجم املفصل يف علوم البالغة  ٢٠٣يف نيله . البالغة الواضحة 
  ، ط. دار الفكر العريب . ٤٦٢٧/  ٩ينظر : زهرة التفاسري لإلمام / حممد أبو زهرة    )٥(
، ط. دار الكتب العلمية ، بريوت ، وقيل : اإلشارة  ٢٣٦/  ٤لسعود إرشاد العقل السيم ، أليب ا   )٦(

  . ١٧٣/  ٦إىل احلمل . ينظر : الكشاف للزخمشري 



      

 

٣١٥ 

 

 

ا ، حىت كأنه يعلى تعظيم مصا١( يل إليها أن ما تعانيه صار شيئاً حمسوساًخ(  .  

 : دلت كلتا الكلمتني  وكُنت نسيا منِسيا  : قوله تعاىل على لسان مرمي وىف
  ايسن و اِسينم  لة الثانية عليه كانت أعمق وزيادة يف ، لكن دال على النسيان

،  )٢( التأكيد على حدوث عملية النسيان ، لدرجة أن الناس قد نسوها وليس تناسوها

، قال الزخمشري : " متنت لو كانت شيئاً تافهاً ال  )٣( نعتاً على املبالغةكانت ومن مث 
ه النسيان الذي يؤبه له من شأنه وحقه أن ينسى يف العادة ، وقد نسي وطرح فوجد في

هو حقه ، وذلك ملا حلقها من فرط احلياء من الناس على حكم العادة البشرية ، ال كراهة 

  . )٤( حلكم اهللا أو لشدة التكليف عليها

   لَ ربك تحتك سرِياـفَناداها من تحتها أَلَّا تحزنِي قَد جع  اىل :ـ* قوله تع
  ] .٢٤[ مرمي 

عليه  –ىف املراد بذلك من هو؟ فقال بعضهم: إنه امللك جربيل املفسرون  اختلف
عليه السالم  –ناداها من حتت األكمة أو من حتت النخلة ، ومل يتكلم عيسى  –السالم 

، وقد أنطقه اهللا بعد  –عليه السالم  –حىت أتت به قومها ، وقيل : املنادى هو عيسى  –
 هلا ، قائالً : ال حتزىن فقد جعل ربك حتتك جدوالً أو راًوضعه تطييباً لقلبها وإيناساً 

،  –عليه السالم  –صغرياً ، أجراه اهللا هلا لتشرب منه ، وقيل املراد بالسرى هنا عيسى 
  .)٥(والسرى : السيد العظيم اخلصال من الرجال 

                                       
  بتصرف يسري . ١٤٥دراسة أسلوبية يف سورة مرمي    )١(
ينظر: املستوى البالغي يف سورة مرمي ، للدكتور / فيصل حسني طحيمر ، جملة اجلامعة اإلسالمية ،    )٢(

  . ٦٥١، ص :  ٢٠٠٩د السابع عشر ، العدد األول ، يناير ال
  . ٢٣٧/  ٤، وإرشاد العقل السليم  ٤/٤٩٨الدر املصون    )٣(
  . ٥٠٦/  ٢الكشاف له    )٤(
  . ١٦/٧٦، والتفسري املنري  ٥/٢٢٤ينظر : تفسري القرآن العظيم    )٥(



      

 

٣١٦ 

 

 

ويف التعبري باالسم املوصول على قراءة ( من تحونصب " ها ) بفتح ميم " من " ت

إرهاص لعيسى وكرامة  )٢( باملوصول الغالم الذي حتتها ، على أن املعين )١( حتت "
" من حتتها " لتحقيق ذلك ، وإلفادة أنه ناداها عند  ديألمه ـ عليهما السالم ـ وقَ

وضعه قبل أن ترفعه مبادرة للتسلية والبشارة ،  وتصويراً لتلك احلالة اليت هي حالة متام 

  .  )٣( لصيب بأمهاتصال ا
لتشريفها   ربك   وجاء التعبري بالربوبية مع اإلضافة إىل ضمريها يف لفظ

ا وإشعار بقرا من رب ، ففيه تسلية كبرية هل )٤( وتأكيد التعليل وتكميل التسلية
  . العاملني

  سرِيا  يف إثراء املعىن باستعمال لفظبارز  ها دورالدالالت وتكامل ولتنوع
كما سبق  ، ويعين أيضاً الشريف الرفيعملاءيعين اجلدول من ا هذا اللفظ ون غريه ، فإند

،  ورس ، أي الرفعة ، يقال : رجلٌ وِر، قال الراغب : " وقيل : بل ذلك من السذكره 

قال : وأشار بذلك إىل عيسى عليه السالم ، وما خصه به من سهذا وإن ،  )٥( " هوِر
إال أن هذا  فَكُلي واشربِي   ول هو األنسب للسياق لقرينة قوله بعد :كان املعىن األ

                                       
راءة الباقني بكسر امليم وجر حتت . وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة ورويس ، وق  ) ١(

، ط. دار الكتب العلمية ، بريوت ، وإحتاف  ٢٣٨/  ٢النشر يف القراءات العشر البن اجلزري 
 ، ط. دار الكتب العلمية ، بريوت  ٣٧٧فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر للبنا الدمياطي 

/  ٢بع وعللها وحججها ملكي بن أيب طالب وهو أقوى يف املعىن. الكشف عن وجوه القراءات الس  ) ٢(
 ، ط. مؤسسة الرسالة ، بريوت .  ٨٧

 .  ٨٧/  ١٦التحرير والتنوير   ) ٣(
 السابق نفسه .   ) ٤(
 معجم مفردات ألفاظ القرآن له ( س ر ي ) .   ) ٥(



      

 

٣١٧ 

 

 

،  )١( ال مينع من داللة اللفظ املذكور على املعىن األخري ، ومصداقه عيسى عليه السالم
وعلى أي تقدير فإن الغرض من اآلية املتمثل يف تسلية مرمي وتطييب نفسها ودفع احلزن 

بري ذا اللفظ املتنوع يف الداللة ، ولو قيل : قد جعل ربك حتتك واهلم عنها قد حققه التع
  جدوالً أو سيداً عظيماً ملا اتسع التعبري لتعدد الدالالت كما رأيت . 

[ مرمي   وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا جنِيا  قوله تعاىل :* 
٢٥. [  

 اًطري النخلة تسقط عليك رطباً حركى جذعأى اآلية :  قال املفسرون ىف معىن
كان جذع خنلة يابسة  " :وهذه آية أخرى، قال الزخمشري ،واألكللالجتناء  صاحلاً طيباً

وقيل: كانت  ،)٢( " ، وكان الوقت شتاء يف الصحراء، ليس هلا رأس وال مثر وال خضرة
، واالعتقاد بأن  لتحصيل الرزق واملهم يف األمر وجوب اختاذ األسباب،  النخلة مثمرة

  .)٣( تعاىل، وأنه على كل شيء قدير اهللا هوالفاعل احلقيقي يف تيسري الرزق 

؛ ألنه اعترب يف تعديته معىن امليل وقد بإىل، ىاهلز معىن امليل  ولذا عد )٤(ضمنوقد 

  . )٥( ، سواء كان بعنف أو الودفع، أو حتريك مييناً ومشاالً حتريك جبذب فهو؛ جزء معناه

ويف أمرها ز النخلة إشارة إىل أن الرزق وإن كان حمتوماً ، فإن اهللا تعاىل قد وكل 
ة تكون ـة ، وكانت اآليـفيه ؛ ألنه أمر مرمي ز النخلة لترى آيإىل ابن آدم السعى 

                                       
 .  ٧٣،  ٧٢، ودراسة أسلوبية يف سورة مرمي  ٤٢/  ١٤ينظر : امليزان يف تفسري القرآن   ) ١(
 بريوت .  -ط. دار إحياء التراث العرىب  ٣/١٣الكشاف للزخمشرى   ) ٢(
 .  ١٦/٧٦التفسري املنري   ) ٣(
التضمني : هو إعطاء الشيء معىن الشيء ، ويكون يف األمساء واألفعال واحلروف . ينظر : املعجم   ) ٤(

 .  ٣٧٥املفصل يف علوم البالغة : 
، ط. دار الكتب العلمية ، بريوت ،  ٢٦٣/  ١٦ضاوي ينظر : حاشية الشهاب على تفسري البي  ) ٥(

 .   ٤٠١/  ٨وروح املعاين 



      

 

٣١٨ 

 

 

  .  )١( بأال ز
ومما يزيد املعىن قوة ووضوحاً دخول الباء على لفظ " جذع " لتوكيد لصوق 

ولَا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى   ، وقوله : )٢(  وامسحوا بِرُءوسكُم  مبفعوله ، مثل الفعل
لُكَةهالت  )٥("  ، قال الزخمشري : " والباء يف جبذع النخلة صلة للتأكيد )٤( ) )٣(  ،

مكان هو  يفوقيل : إن الباء هنا للداللة على تسهيل وصول الرطب إليها ، ذلك أا ز 
 يفاجلذع تتساقط عليها الرطب من علٍ ، وذلك بال ريب تيسرياً للوصول ، فال ز 

  . )٦( ها احلركة الكثريةبأعلى ، بل ز مبكان قريب منها ، وهي النفساء واليت تتع
الداللة على تعدد املعاىن وتنوعها تبعاً لتعدد القراءات ومما جتدر اإلشارة إليه هنا 

، فالتعبري بصيغة التفاعل يف قراءة اجلماعة ومحزة  )٧(  تساقطْ  الواردة يف لفظ
للداللة على أن التمر يسقط منها ، ومن حقه أن يكون منتفياً ألا غري متأهلة لذلك ، 
فهو ظاهر يف أنه على وجه خارق للعادة ، وقراءة اجلماعة باإلدغام تشري مع ذلك إىل أنه 

، وقراءة محزة بالفتح  )٨( وعدم إقنائها ليبسهامنها مع شدته يكاد أن خيفي كونه 
                                       

 . ١٠٢/  ١١ينظر: اجلامع ألحكام القرآن   ) ١(
 .  ٦سورة املائدة ، من اآلية :   ) ٢(
 .  ١٩٥سورة البقرة ، من اآلية :   ) ٣(
 .  ٨٨/  ١٦التحرير والتنوير   ) ٤(
وف املعاين أليب القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي : ، وينظر : حر ٥٠٧/  ٢الكشاف له   ) ٥(

 بريوت .  –، ط. مؤسسة الرسالة  ٤٧٦
 .  ٧/  ١، وينظر : اجلىن الداين يف حروف املعاين للمرادي  ٤٦٢٩/  ٩زهرة التفاسري   ) ٦(
لسني ، قرأ محزة بفتح التاء والقاف وختفيف السني ، وقرأ حفص بضم التاء وكسر القاف وختفيف ا  ) ٧(

وقرأ شعبة خبلف عنه ويعقوب بالياء من حتت مفتوحة وتشديد السني وفتح القاف ، وقرأ الباقون 
،  ٢٣٨/  ٢ومعهم شعبة يف ثاين وجهيه بفتح التاء من فوق وتشديد السني وفتح القاف . النشر 

 .  ٣٧٧، واإلحتاف :  ٢٣٩
 .  ٤٢٠/  ٢إرشاد العقل السليم : أي : عدم إمثارها، والقنو: عنقود النخلة، ينظر  ) ٨(



      

 

٣١٩ 

 

 

والتخفيف تشري إىل سهولة تساقطه وكثرته ، وقراءة حفص بالضم وكسر القاف تدل 

  .  )١( على الكثرة ، وأنه ظاهر يف كونه من فعلها

  للعناية بأمر مرمي عليها السالم .   علَيك  وتقدمي اجلار وارور يف

 الرطب عيل مبعىن مفعول ، أي جمتىن ، وهو كناية عن حدثان سقوط: ف" ىنو" اجلَ
، أي عن طراوته ، ومل يكن من الرطب املخبوء من قبل ؛ ألن الرطب مىت كان أقرب 

  .  )٢( عهداً بنخلته كان أطيب طعماً "

أَحدا فَقُولي إِني  فَكُلي واشربِي وقَري عينا فَإِما تريِن من الْبشرِ  قوله تعاىل :* 
  ] .٢٦[ مرمي  نذَرت للرحمنِ صوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنِسيا 

فكلي من ذلك الرطب واشريب من ذلك املاء  ىأىف معىن اآلية :  قال املفسرون
 قدير على صون مسعتك اهللابرؤية الولد النيب فإن  عيناً ىوقر وال حتزىن نفساً ىبوطي

له  ىيسألك عن أمرك وأمر ولدك فأشري إن رأيت إنساناً، و واإلرشاد إىل حقيقة أمرك
بل أكلم   من اإلنس بأال أكلم أحداً أي صمتاً، عن الكالم  صوماً هللابأنك نذرت 

  . )٣( املالئكة وأناجي اخلالق

، وتأخري الشرب  )٤( د إليه النظم الكرمي تقدمي املاء أوالًـومن لطائف ما أرش

؛ ألن املاء اجلاري أظهر يف إزالة احلزن ، وأصل يف النفع عام نفعه للتنظيف  )٥( هنا

                                       
 .  ١٩٠،  ١٨٩/  ١٢ينظر : نظم الدرر   ) ١(
 .  ٨٨/  ١٦التحرير والتنوير   ) ٢(
، وتفسري القرآن  ٤/٢٢٣، وينظر : لباب التأويل ىف معاىن الترتيل  ٧٧،  ١٦/٧٦التفسري املنري   ) ٣(

 .   ٢٢٦،  ٥/٢٢٥العظيم 
 .  ربك تحتك سرِيا قَد جعلَ أي يف قوله تعاىل :   ) ٤(
، وفاء " فكلي " لإلفصاح ؛ ألا تفصح عن شرط مقدر ،   فَكُلي واشربِي أي يف قوله تعاىل :   ) ٥(



      

 

٣٢٠ 

 

 

، ولذا قدم األكل على  )١( خره ألنه إمنا يكون بعدهأوحنوه ، وحيث ذكره للشراب 

  .  )٢( الشرب حيث وقع ، وحيتمل أنه قدم األكل ليجاور ما يشاكله وهو الرطب

، حيث كنى بقرار   وقَري عينا  قوله تعاىل : يفومن صور البيان هنا الكناية 
السكون واالطمئنان ، إذ اإلنسان يف اضطرابه وخوفه تدور عينه وال تستقر ،  العني عن

فقرار العني يعلن عن قرار النفس ، واألمر بقرار العني وإن مل تكن حتت سلطان اإلرادة 
،  )٣( ؛ ألن اهللا معها اأال تتوقع سوًءأمر باطمئنان النفس وإبعاد اهلواجس املخيفة ، و

  وهذا مما يدل على أن للكناية دوراً رائداً يف إثبات املعاىن وتأكيدها. 

  فَإِما تريِن من الْبشرِ أَحدا فَقُولي إِني نذَرت للرحمنِ صوما  ويف قوله تعاىل :

نذري صوماً وإن لقيت من البشر أحداً أ:  حبذف مجلة قبل الشرط ، والتقدير )٤( إجياز

، والغرض من احلذف االختصار  )٥( فقويل : إين نذرت صوماً ، فحذف مجلة للقرينة
  لداللة اإلخبار بالنذر عليه. 

كذلك بني اجلواب وشرطه مجلة حمذوفة ، والتقدير : فإما ترين من البشر أحداً 

                                                                                              
أي إذا كانت الرباءة متوافرة ، وقد يأ الطعام والشراب وكان معك غالم سوي سيكون =   

 . ٤٦٣٠/  ٩هرة التفاسري األمثل بني الرجال ، فكلي واشريب وقري عينا . ز
 إذ العادة قاضية بأن الشرب بعد األكل .  ) ١(
 . ٤٠٤/  ٨، وينظر : روح املعاين  ٢٦٥/  ١٦حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي   ) ٢(
 .٤٠٤/ ٨، وينظر : روح املعاين  ٤٦٣٠/  ٩زهرة التفاسري   ) ٣(
  مع اإلبانة واإليضاح ، وينقسم إىل قسمني : اإلجياز : هو وضع املعاين الكثرية يف ألفاظ قليلة   ) ٤(

  األول : إجياز حذف : وهو ما يكون حبذف كلمة أو مجلة أو أكثر مع قرينة تعني احملذوف .
الثاين : إجياز قصر ، وهو تضمني العبارات القصرية معاين كثرية من غري حذف . جواهر البالغة 

 . ٢٤٧ – ٢٤٢. وينظر: املعجم املفصل يف علوم البالغة ١٨٤
 .  ٩٣/  ١٦التحرير والتنوير   ) ٥(



      

 

٣٢١ 

 

 

ة األمر بالقول عليها ، لكن هذا على : فحذفت أيضاً لدالل )١( فسألك الكالم فقويل
أبيح هلا أن تقول هذه األلفاظ اليت يف اآلية ، وهو قول  يجعل القول على احلقيقة ، أ

  .  )٢(اجلمهور
املراد بالقول هنا التفهيم باإلشارة ، أى بينما ذهب مجاعة من العلماء إىل أن 

شارة قوالً ، وعن الفراء أن العرب اإلمياء إىل أا نذرت صوماً ، ورمبا يسمى التفهيم باإل
تسمى كل ما وصل إىل اإلنسان كالماً بأي طريق وصل ما مل يؤكد باملصدر ، فإذا أكد 

 .  )٣( مل يكن إال حقيقة الكالم
ه بطريقة غري الكالم أنك نذرت يوعليه يكون املعىن : إذا واجهت أحداً فأعلن

  ادة . للرمحن صوماً عن حديث الناس وانقطعت إليه للعب

للداللة على ختصيص هذا الصوم هللا   للرحمنِ  وتقدمي اجلار وارور يف قوله :
تعاىل ، وأنه خالص لوجهه الكرمي ، وليس عن هوى أو رياء ، وفيه إحياء بتعظيم هذا 

  .  )٤( خالصاً للرمحن وبأمر منه هالصوم ، لكون

إشارة إىل أن ذلك الصوم   نِمحلرا  ويف التعبري عن اهللا تعاىل بوصفه الكرمي

  . )٥( من رمحة اهللا تعاىل ا وتقريبه إليها

إلفادة العموم ، أي :   إِنِسيا  يف سياق النفي يف قوله : )٦( واستعمال النكرة
                                       

 . ٥٠٢/  ٤الدر املصون   ) ١(
 .  ٢٣٨/  ٤. وينظر : إرشاد العقل السليم  ١٠٥/  ١١اجلامع ألحكام القرآن   ) ٢(
  .  ٤٣/  ١٤امليزان يف تفسري القرآن   ) ٣(
 .  ١٥٥دراسة أسلوبية يف سورة مرمي :   ) ٤(
 .  ٤٦٣١/  ٩زهرة التفاسري   ) ٥(
النكرة : اسم يدل على شيء غري معني بسبب شيوعه بني أفراد كثرية من نوعه تشاه يف حقيقته   ) ٦(

 .  ٦٦٥ويصدق على كل منها امسه . املعجم املفصل يف علوم البالغة 



      

 

٣٢٢ 

 

 

دون أحداً أن املراد : فلن   إِنِسيا  ، ويفهم من التعبري بقوله : )١( لن أكلم أحداً

  .  )٢( اً وإمنا أكلم امللك وأناجي ريبأكلم اليوم إنسي

  

  

  
  

  

  

  

  

                                       
 .  ٩٤/  ١٦التحرير والتنوير   )  ١(
  ٤٠٥/  ٨روح املعاين   )  ٢(
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  املبحث الثاين

  ] دراسة تفسريية بيانية ٣٣ – ٢٧ اآليات [

) ٢٧فَأَتت بِه قَومها تحملُه قَالُوا يامريم لَقَد جِئْت شيئًا فَرِيا ( :  تعاىل قال
) فَأَشارت إِلَيه قَالُوا ٢٨وما كَانت أُمك بغيا ( ياأُخت هارونَ ما كَانَ أَبوك امرأَ سوٍء
) قَالَ إِني عبد اللَّه آتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيا ٢٩كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِيا (

)٣٠انِي بِالصصأَوو تا كُنم نكًا أَياربلَنِي معجا () ويح تما دم كَاةالزو ا ٣١لَاةربو (
) والسلَام علَي يوم ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ ٣٢بِوالدتي ولَم يجعلْنِي جبارا شقيا (

  .  حيا

  أوالً : مناسبة اآليات ملا قبلها : 
فيما سبق ما كان من محل مرمي عليها السالم وما  بعد أن بني احلق سبحانه وتعاىل

تبع هذا احلمل من تنحيها عن أهلها وإجلائها إىل جذع النخلة وغري ذلك من األمور اليت 
كان من مجلتها طمأنة قلبها وإرشادها إىل طعامها وشراا وتوجيهها إىل حجتها وبرهاا ، 

وما نشأ عن ذلك من إنكارهم عليها وما أمت القصة فذكر إتياا قومها وهي حتمل ولدها، 
  .  ... فَأَتت بِه قَومها تحملُه تبعه من إشارا إليه ونطقه وهو يف مهده، فقال عز وجل

  ثانياً : الدراسة التفسريية البيانية : 

  ] ٢٧مرمي [ يئًا فَرِيافَأَتت بِه قَومها تحملُه قَالُوا يامريم لَقَد جِئْت ش * قوله تعاىل
 اهللاملا اطمأنت مرمي عليها السالم مبا رأت من اآليات وسلمت ألمر قال املفسرون: 

، فلما رأوا ى من املكان القص قومهاعز وجل واستسلمت لقضائه أتت بعيسى حتمله إىل 
علت : يا مرمي لقد ف وقالوا منكرين الولد معها حزنوا وأعظموا األمر واستنكروه جداً

 .  )١( عن املألوف وهو الوالدة بال أب خارجاً منكراً عظيماً عجيباً أمراً

                                       
  . ٨٢،  ١٦/٨١التفسري املنري ، و ٥/٢٢٦ينظر : تفسري القرآن العظيم   )  ١(



      

 

٣٢٤ 

 

 

وقد جاء العطف بالفاء للداللة على أن مرمي ـ عليها السالم ـ جاءت أهلها 
  عقب انتهاء الكالم الذي كلمها ابنها أو جربيل عليهما السالم . 

، وهي أيام  ربعني يوماًوعلى القول بأا بقيت يف بيت حلم إىل انتهاء واحد وأ
التطهري من دم النفاس ، يكون التعقيب املستفاد من الفاء تعقيباً عرفياً مثل : تزوج فولد 

  . )١( له
مع ظهوره : اإلشارة إىل أا أظهرته   تحملُه  وفائدة التقييد يف قوله تعاىل :

اءا ، ومتنيها املوت أوالً لزوال خوفها من اللوم ملا رأت األمور العجيبة الدالة على بر

  .  )٢( لعدم إطالعها على هذه اخلوارق

 ه :ـوبايئ يف قول فَأَتت بِه قَومها   : هـوعبر النظم الكرمي باإلتيان يف قول
  ئًايش جِئْت لَقَد  ؛ ألن " أتى " تستعمل فيما هو أيسر مما تستعمل فيه " جاء " ، إذ

كان   لَقَد جِئْت شيئًا فَرِيا  عن اإلتيان ، فقول قومها حني واجهتهمايء فيه صعوبة 
أصعب عليها من إتياا مبولودها ، فقد كانت خائفة من مواجهتهم لعظم هذا األمر يف 

  نظرهم ولعدم علمهم حبقيقته .

وقيل : إن اإلتيان حتيط به ثلة من معاين الغموض والشك واجلهل وعدم القصد ، 

، ومن مث أظهر  )٣( حني ايء حتيط به معاين العلم واليقني ، وحتقق الوقوع والقصديف 
  .تأيت إىل موقف جمهول، ال تدري كيفية تصرف  -عليها السالم  -التعبري باإلتيان أن مرمي 

 - ومعها مولودها الذي محلت به من دون زواج  - هذا  قومها فيه ، فإتياا
لترقب واملصري الغامض اهول الذي ينتظرها ، وأما قول مصحوب بالكثري من القلق وا

                                       
  .  ٩٤/  ١٦التحرير والتنوير   )  ١(
 .  ٢٢١/  ١٢حاشية القونوي على تفسري البيضاوي   ) ٢(
 ، ط . دار الفكر .  ١٤٦الترادف يف القرآن بني النظرية والتطبيق حملمد نور الدين املنجد   ) ٣(
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تعبرياً عن احلقيقة اليت ال مراء فهيا  -من وجهة نظر القوم  - فكان  جِئْت   قومها :
يشعرون بثقة كالمهم وصحة اامهم هلا بأا قد  موال جدال ، فقد قالوا هذه الكلمة وه

دل على ذلك الالم وجميئ قد مع ، ي )١( اقترفت الفاحشة حسب ومههم وزعمهم
  .  )٢( املاضي ، فقد ذكر أهل اللغة أن قد مع املاضي تفيد التحقق

ويف هذا ما ال خيفى من الدقة اللفظية يف القرآن الكرمي ، فكل لفظ يف موضعه له 
  .  )٣( معىن ال يؤديه مرادفه ، مما يؤكد عدم وجود الترادف التام يف هذا النظم الكرمي

  ياأُخت هارونَ ما كَانَ أَبوك امرأَ سوٍء وما كَانت أُمك بغيا  اىل :ـعقوله ت *
  ] . ٢٨[ مرمي 

، أو يا من أنت من  يا شبيهة هارون يف العبادةقال املفسرون ىف معىن اآلية : أى 
ر ، وللمضرى : يا أخا مض،  موسى، كما يقال للتميمي: يا أخا متيم ىنسل هارون أخ

، أنت من بيت طيب طاهر معروف  وقيل: هارون هذا رجل صاحل يف ذلك الوقت
، زانيةً وما كانت أمك  فاجراًما كان أبوك  ؟ ، فكيف تأتني مبثل هذا بالصالح والعبادة

  . )٤( ؟!! ، ومن أين لك هذا الولد فمن أين يأتيك السوء
على هذه الفعلة  ا وتوبيخاً ماًك ياأُخت هارونَ   : قد جاء التعبري بقوهلمو

رجل صاحل يف قومها ، أو أنه هارون أخو كما سبق املراد ارون و حسب ادعائهم ،
باعتبار أا من نسله ، وقيل : حيتمل أن يكون على حقيقته ،  - عليهما السالم  -موسى 

يادة يف فيكون ملرمي أخ امسه هارون كان صاحلاً يف قومه ، خاطبوها باإلضافة إليه ز
التوبيخ ، واملعىن : ما كان ألخت مثله أن تفعل فعلتك ، أفاده ابن عاشور يف التحرير 

                                       
 .  ٨٤ينظر: دراسة أسلوبية يف سورة مرمي   ) ١(
 ، ط. دار الفكر.  ٢٢٩، ومغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام  ٢٥٦اجلىن الداين  ينظر:  ) ٢(
راجع هذه القضية بالتفصيل يف : الترادف يف القرآن الكرمي بني املثبتني والنافني ألستاذنا الدكتور /   ) ٣(

 سامي هالل . 
  . ١٦/٨١، والتفسري املنري  ٥/٢٢٧ينظر: تفسري القرآن العظيم   ) ٤(
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  .  )١( والتنوير
مبرمي  )٢ ( تعريض  ما كَانَ أَبوك امرأَ سوٍء وما كَانت أُمك بغيا  ويف قوهلم :

 أا جاءت يف سياق الذم هلا فمع أن ظاهر العبارة املدح ألبويها ، إال -عليها السالم  - 
، لبيان أن ما جاءت به منكر عظيم ال يليق مبثلها أبداً ، وخيالف ما عليه والداها ، قال 
صاحب التحرير والتنوير: " وعنوا ذا الكالم الكناية عن كوا أتت بأمر ليس من شأن 

وهم أرادوا  أهلها ، أي : أتت بسوء ليس من شأن أبيها وبغاء ليس من شأن أمها ..
  .  )٣( أتوا بكالم صرحيه ثناء على أبويها مقتض أن شأا أن تكون مثل أبويها "فذمها 

ويف التعبري بلفظ " بغياً " دون " زانية " دليل آخر على الدقة اللفظية يف هذا 
النظم الكرمي ، فكلمة " زانية " ال تفي باملقصود ، لداللتها على صفة من تفعل الزنا 

لفاحشة فحسب ، أما كلمة " بغياً " فقد تضمنت دالالت أخرى كالظلم وترتكب ا
يف التعبري عن الزنا بالبغي إصدار للحكم عليه وإشارة إىل أنه بغي وجتاوز ووجتاوز احلد ، 

ت وذلك رجإذا فَ بغاًء " وبغت املرأةُ: ال ينبغي االقتراب منه ، قال الراغب للحد 
  .  )٤( لتجاوزها إىل ما ليس هلا "

كذلك داللة لفظ البغي على الفساد، ومنه: بغي اجلرح٥(يف فساده ، جتاوز احلد( 
ما ، ويف الزنا  )٦( ، وبغي اإلنسان على آخر ، وإذا كان ذا بغي فالبد أن يقع منه فساد

                                       
)٩٥/  ١٦  ) ١  .  
التعريض : الداللة على املعىن من طريق املفهوم ، ومسي تعريضاً ألن املعىن باعتباره يفهم من عرض   ) ٢(

اللفظ ، أي من جانبه ، ويسمى التلويح ؛ ألن املتكلم يلوح منه للسامع ما يريده . الربهان 
 . ٣٨٤،  ٣٨٣، وينظر: املعجم املفصل يف علوم البالغة  ٣١١/  ٢للزركشى 

، ودراسة أسلوبية يف  ١٠٨/  ١١، وينظر : اجلامع ألحكام القرآن  ٩٦/  ١٦التحرير والتنوير   ) ٣(
 .  ١٨٥سورة مرمي 

 املفردات له ( ب غ ي ) .   ) ٤(
 السابق نفسه .   ) ٥(
 .  ٦٦،  ٦٥ينظر: دراسة أسلوبية يف سورة مرمي   ) ٦(
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ال خيفى من الفساد املستفاد من لفظ البغي ، وهذا ما ال جتده يف لفظ آخر من التعبري عن 
املذمومة واملنهي عنها كالظلم وجتاوز احلد والفساد ، مما يؤكد على بالغة  تلك املعاين

  القرآن الكرمي ودقته يف مطابقة األلفاظ للمعاين . 

[   فَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِيا  قوله تعاىل : *
  ] . ٢٨مرمي 

، وقد  أشارت مرمي إىل عيسى أن يكلمهم ىأ:  يةىف معىن اآل قال املفسرون
غضب القوم ، ف عن الكالم اكتفت باإلشارة ومل تأمره بالنطق ألا نذرت للرمحن صوماً

ىف  ىيزال يف املهد أ ال : كيف نكلم طفالًتسخر منهم قالوا هلا متهكمني ا ظانني أا و
  . )١( ؟ فراش الرضيع
اآلية واآلية السابقة للداللة على سرعة حدوث  جاء العطف بالفاء بني هذهوقد 

حني أنكر عليها قومها ما رأوا منها وقالوا هلا ما  - عليها السالم  -هذه اإلشارة من مرمي 
  قالوا . 

، أنكروا أن يكلموا ما  )٢( استفهام إنكاري كَيف نكَلِّم   واالستفهام يف
لى مكاملته ، أي : كيف نترقب منه ليس من شأنه أن يتكلم ، وأنكروا أن حتيلهم ع

  .  )٣( اجلواب ، أو كيف نلقي عليه السؤال ؛ ألن احلالتني تقتضيان التكلم
ومل يقولوا كيف   من كَانَ في الْمهد صبِيا  وإمنا عدل قوم مرمي إىل عبارة

ان نكلمه وهو حديث الوالدة ؛ ألم أخرجوا القضية خمرج العموم ، أي أن كل من ك
، ؛ ألم ال يدركون شيئاً" مينع العقل والعادة كالم العقالء معهمحديث الوالدة "يف املهد

                                       
 .  ١٦/٨١ري املنري ، والتفس ٤/٢٤٤ينظر : لباب التأويل   ) ١(
، وقيل : إن هذا االستفهام كثرياً ما يصحبه ل امسه على معىن النفي يف الكالم استفهام اإلنكار يد  ) ٢(

التكذيب ، وهو ما كان يف الزمن املاضي مبعىن " مل يكن " أو كان يف املستقبل مبعىن " ال يكون " 
 .  ١٢٥ينظر: املعجم املفصل يف علوم البالغة : 

 .  ٩٧/  ١٦التحرير والتنوير   ) ٣(
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  .  )١( ويدخل فيهم وليد مرمي دخوالً أولياً، والتعبري برمته كناية عن استحالة التكلم

) وجعلَنِي ٣٠(قَالَ إِني عبد اللَّه آتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيا   * قوله تعاىل :
) وبرا بِوالدتي ولَم ٣١مباركًا أَين ما كُنت وأَوصانِي بِالصلَاة والزكَاة ما دمت حيا (

[   ) والسلَام علَي يوم ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيا٣٢يجعلْنِي جبارا شقيا (
  ] .  ٣٣ – ٣٠مرمي 

اإلجنيل آتاىن  ، ال أعبد غريه هللا : إين عبد تام العبودية قال عيسى:  املفسرونقال 
، ويف هذا تربئة ألمه مما نسبت إليه من  ذا كتاب وقدر يل وحكم يف األزل أن أكون نبياً

من الطهر ، وإمنا هم خنبة عالية  ، ألن اللّه تعاىل ال جيعل األنبياء أوالد زىن الفاحشة
  .  وصفاء الساللة واملعدن

إىل  للخري هادياً للعباد معلماً صيرىن اهللا نفاعاً ىأ وجعلىن مباركاً أين ما كنت ،
، واملبارك : الذى تقارن الربكة أحواله ، ومن بركته أن اهللا  الرشاد يف أي مكان وجدت

ل اهللا حلوله ىف أرسله رمحة لبىن إسرائيل ليحل هلم بعض الذى حرم عليهم ، وأن جع
  املكان سبباً للخري فيه .

أمرين ريب بالصالة اليت تربط العبد  وأوصاىن بالصالة والزكاة ما دمت حياً ، أى
بزكاة املال اليت هي طهرة  ، وأمرين أيضاً بربه وتطهر النفس ومتنع عن اقتراف الفاحشة

  . للمال وعون للفقري واملسكني ما دمت على قيد احلياة يف الدنيا

، وأمرين بربها وطاعتها واإلحسان  بوالديت مرمي أي وجعلين باراً وبراً بوالدتى ،
، إذ لو كانت زانية ملا كان الرسول املعصوم  دليل على نفي الزىن عنها وهذا أيضاً ،إليها 

عن  مستكرباً عاصياً ومل جيعلين متعظماً، ومل جيعلىن جباراً شقياً ، أى  بتعظيمها مأموراً
  . وطاعته وبر والديت فأشقى بذلك تهعباد

                                       
، ط .  ٢٧٢/  ٢التفسري البالغي لالستفهام يف القرآن احلكيم ، للدكتور / عبد العظيم املطعىن   )١(

 القاهرة . - مكتبة وهبة 
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والسالمة علي من والسالم على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ، أى 
، وال  ، وال أغواين عند املوت كل سوء يوم امليالد فلم يضرين الشيطان يف ذلك الوقت

بات وهذا إث ، يف هذه األوقات الثالثة ى، فأنا يف أمان ال يقدر أحد على ضر عند البعث
،  وميوت ويبعث كسائر اخلالئق يولد اهللا، وأنه خملوق من خلق  عز وجل هللامنه لعبوديته 

  . )١( ولكن له السالمة يف هذه األحوال اليت هي أشق ما يكون على العباد
  إِني عبد اللَّه وتقدمي ذكر العبودية هللا تعاىل يف قول سيدنا عيسى عليه السالم:

، فكأنه  ذلكعى فيه يه يف املستقبل من األلوهية ، وإلبطال قول من ادلنفي ما سينسب إل
  ، يرد على الذين أخرجوه من مرتبة العبد اخلالص الزكي الطاهر إىل مرتبة األلوهية

  .  )٢( وهو لن يستنكف أن يكون عبداً هللا
يأتيين ، جيعلين "  املضارع " عن عرب آتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيا   ويف قوله :

وذلك على رأى من وسع دائرة  املاضي " آتاين ، جعلين " إلفادة حتقق الوقوع ، بلفظ 
ويوم ينفَخ في الصورِ فَفَزِع من في السماوات   كما يف قوله تعاىل : ، )٣(االلتفات 

يقع بعد ، ولكنه عرب عنه  ، واملراد : فيفزع ؛ ألن احلدث مل )٤(  ومن في الْأَرضِ
باملاضي إشارة إىل حتقق وقوعه ، فهو ال حمالة واقع ، ومادام األمر كذلك فال فرق بني 

  . )٥(املاضي واملضارع 
التعبري باملاضي احملقق الوقوع يف مكان املضارع رداً حامساً عليهم يف كما أن 

                                       
 . ٨٤ – ١٦/٨٢، والتفسري املنري  ١٠١ – ١٦/٩٨ينظر : التحرير والتنوير   )  ١(
 .  ٢١٥/  ٢فوة التفاسري ، وص ٤٦٣٤/  ٩ينظر: زهرة التفاسري   )  ٢(
االلتفات : هو التعبري عن معىن بطريقة من الطرق الثالثة : التكلم واخلطاب والغيبة بعد التعبري عنه   ) ٣(

بطريق آخر منها ، وهذا هو املشهور عند البالغيني ، وقد وسع آخرون دائرة االلتفات ، فأدخلوا 
وكل ما أشبه ذلك . ينظر : خصائص التراكيب فيه التعبري عن املاضي بلفظ املضارع والعكس ، 

 ، ط. مكتبة وهبة . ٢٦٢للدكتور / حممد أبو موسى 
 .  ٨٧سورة النمل ، من اآلية :   ) ٤(
 .  ٢٦٦خصائص التراكيب :   ) ٥(
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  ودفاعاً شديداً عن أمه وإبراًء هلا مما رموها به . 

، وأن تكون للعهد ،  )١( حتتمل أن تكون لالستغراق الْكتاب   ل " يفو" ا
فإن كانت لالستغراق فاملراد اإلجنيل ، وإن كانت للعهد فاملراد التوراة : إذ ال معهود 

يايحيى   ، ويكون اإليتاء إيتاء علم ما يف التوراة ، كقوله تعاىل : )٢( حينئذ إال هي
، وقيل : املراد جمموعهما ، فإن اإلجنيل مل ينسخ التوراة ،  )٤( )٣( وة خذ الْكتاب بِقُ

  .  )٥( ولكنه نسخ بعض أحكامها

ال تقتصر بركته على كونه يف  تعميم لألمكنة ، أي  أَين ما كُنت  ويف قوله :
  مكان معني ، بل هو حيثما حل حتل معه الربكة . 

ى بقوله :وكن   انِيصأَواويح تما دم كَاةالزو لَاةبِالص   عن إصالح النفس
واتمع ، فبالصالة صالح النفس وتطهريها لتألف وتؤلف ، وبالزكاة يكون التعاون 

  .  )٦( ، مما يؤدي إىل تطهري اتمع من آثام الفقرماعي بني الغين والفقرياالجت

ربط املخلوق باخلالق ، فتتحقق إضافة إىل أن الصالة من أفضل األعمال اليت ت
  يف كل حركاته وسكناته ، فتنصلح بذلك نفسه ، وكذلك الزكاة .  قهالخلعنده املراقبة 

  .  ) ٧ ( كما أن يف هذا القول إشارة إىل تشريع الصالة والزكاة يف شريعته 
                                       

،  ٣٦/  ١االستغراق : الشمول جلميع األفراد حبيث ال خيرج عنه شيء . التعريفات لعلي اجلرجاين   ) ١(
، ط.  ١١٣ب العريب . بريوت . وينظر : قطر الندى وبل الصدى البن هشام : ط. دار الكتا

 املكتبة العصرية . بريوت . 
 .  ٥٨/ ١٣اللباب البن عادل احلنبلي   ) ٢(
 ، والكتاب يف اآلية : التوراة بال خالف . ١٢سورة مرمي ، آية :   ) ٣(
 .  ٩٨/  ١٦التحرير والتنوير   ) ٤(
 .  ٤٦٣٤/  ٩، وزهرة التفاسري  ٤٠٨/  ٨روح املعاين   ) ٥(
 بتصرف .  ٤٦٣٥، ٩/٤٦٣٤زهرة التفاسري   ) ٦(
 . ٤٧،  ٤٦/  ١٦امليزان يف تفسري القرآن   ) ٧(
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م الصالة على الزكاة لشرفها وعلو مرتلتها ، وألن صالح النفس أساس وقد
تمع ، وهو تقدمي معنوي يكون فيه ترتيب األلفاظ تابعاً لترتيب املعاين . لصالح ا  

إشارة إىل ترتيه أمه عن الزنا ، إذ لو كانت زانية ملا  وبرا بِوالدتي   ويف قوله:
  .  )١( كان الرسول املعصوم مأموراً بتعظيمها وبرها ، ففيه رمز لنفي الريبة عنها

يشري إىل أن التجرب املذموم فعل أوالد  يجعلْنِي جبارا شقيا  ولَم  كذلك قوله :
  .  )٢( الزنا ، وذلك أنه يستشعر ما عنده من النقص ، فرييد أن جيربه بتجربه

ووصف اجلبار بالشقي باعتبار مآله يف اآلخرة ، ورمبا يف الدنيا من حيث كونه 
اف من كل ما حييط به ، فهو يف شقاء دائم مبغض إىل الناس يتمنون له النازالت ، فهو خي

  ، وإن حسبه الناس سعيداً . 

معطوفة   والسلَام علَي يوم ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيا  وجاءت آية
، فبعد أن أعلمهم  على ما قبلها ، فهي من مجلة مقول القول الذي قاله نيب اهللا عيسى 

اهللا آتاه اإلجنيل وجعله نبياً ومباركاً ، معلماً للخري ، نفاعاً للناس ، وأمره بإقامة أنه عبد 
الصالة وأداء الزكاة مدة حياته ، كما أمره أن يكون باراً بوالدته ومل جيعله متجرباً يف 
  الناس وال شقياً مبعصيته ، ذكر األمان من اهللا عليه يوم والدته ويوم موته ويوم بعثه حياً . 

، فإن من مير ذه املراحل  على بشرية سيدنا عيسى  ةوقد أكدت اآلية الكرمي
: الوالدة مث املوت ، مث البعث والنشور ، ال ميكن أن يكون إهلاً ، وإمنا هو بشر مثل غريه 
من البشر ، وأن اإلله وحده هو الذي يترته عن احلدوث والتغري والتبدل ، وهو وحده 

  .  )٣( الذي ال ميوتى احل
لن يقتله ولن يصلبه أحد ، بل هو ولد آمناً  إىل أن عيسى  كما أشارت

                                       
 .  ٤٨/  ١٦، وتفسري املراغي  ٦٠/  ١٣اللباب البن عادل احلنبلي   ) ١(
 .  ١٩٤/  ١٢نظم الدرر   ) ٢(
  . ٢٠٣ينظر : دراسة أسلوبية يف سورة مرمي :   ) ٣(
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  وعاش آمناً ، ومات آمناً ؛ ألن السالم هو األمن . 
هنا معرفاً بالالم الدالة على اجلنس مبالغة يف تعلق السالم   السلَام  وجيء بـ

، واملعهود هو السالم به حىت كان جنس السالم بأمجعه عليه ، وقيل : التعريف للعهد 
  .  )١( موجه إيلّ ، أي : ذلك السالم املوجه إىل حيىي  املتقدم ذكره يف حق حيىي

وأعدائها من اليهود  -عليها السالم  -باللعنة على متهمي مرمي  كذلك فيها تعريض
عليهم ،  - أي اللعنة  - يعرض بأن ضده  حني يقول : السالم علي ، فكأن عيسى 

، يعين أن العذاب على من  )٢(  والسلَام علَى منِ اتبع الْهدى  تعاىل : ونظريه قوله
  .  )٣( كذب وتوىل ، وكان املقام مقام مناكرة وعناد ، فهو مئنة لنحو هذا التعريض

فقد جاء  )٤(  هنا وتنكريه يف قصة حيىي والسلَام   داللة تعريفكذلك و
من جهة اهللا تعاىل ، فال حيتاج ما هو وارد من اهللا إىل تعريف  هناك منكراً ؛ ألنه وارد

إال منكراً ، وأما تعاىل لتعظيمه ، وهو مغن عن كل حتية ، ومن مث مل يرد السالم من جهته 
فألنه جاء من قبل عيسى نفسه وبلسانه على سبيل الدعاء  تعريفه هنا يف حق عيسى 

عاىل ؛ ألن السالم اسم من أمسائه ، وفيه تعرض بذكر اهللا ت وقيل : ىف التعريف إشعار، 
  .  )٥( لطلب السالمة

للبعث وتقرير له ، وهذا من  تاكيد أُبعثُ   بعد قوله :  حيا  قوله : وىف
حيث أكدت اآلية أنه سيموت ويبعث  أبلغ الردود على من يدعون ألوهية عيسى 

  شأنه يف ذلك شأن كل البشر . 
                                       

 .  ٢٢٥/  ١٢، وحاشية ابن التمجيد  ٥٠٥/  ٤الدر املصون   )  ١(
 .  ٤٧سورة طه ، من اآلية :   ) ٢(
 .  ١٨٥، وينظر: دراسة أسلوبية يف سورة مرمي  ٥٠٨/  ٢الكشاف للزخمشري   ) ٣(
 ] . ١٥[ آية :   حياوسلَام علَيه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعثُ  يف قوله تعاىل :   ) ٤(
ط. دار  ٢١١ينظر: الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ليحىي بن محزة العلوي   ) ٥(

، والتعبري القرآين والداللة النفسية  ١٥٠الكتب العلمية ، بريوت ، ودراسة أسلوبية يف سورة مرمي 
 :٢٩١. 
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  املبحث الثالث

  دراسة تفسريية بيانية .  ] ٣٦ – ٣٤آليات [ا

) ما كَانَ ٣٤ذَلك عيسى ابن مريم قَولَ الْحق الَّذي فيه يمترونَ ( :  تعاىل قال
نَّ اللَّه ) وإ٣٥ِللَّه أَنْ يتخذَ من ولَد سبحانه إِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ (

يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر  .  

  مناسبة اآليات ملا قبلها :أوالً : 
وأحواله أعظم البيان عن بعده عما ادعى  ملا كان فيما سبق من أقوال عيسى 

ذلك فيه النصارى من األلوهية واليهود من أنه لغري رشده ، نبه احلق سبحانه وتعاىل على 
  .  )١(  ... ذَلك عيسى ابن مريم قَولَ الْحق  مشرياً إليه بأداة البعد ، فقال :

  :  الدراسة التفسريية البيانيةاً : نيثا

   ه يمترونَ ـولَ الْحق الَّذي فيـذَلك عيسى ابن مريم قَ  اىل :ـقوله تع* 
  ] .  ٣٤[ مرمي 

يقول تعاىل لرسوله حممد ( صلى اهللا عليه وسلم ) : ىف معىن اآلية ن قال املفسر
، وهذا  ذلك املتصف باألوصاف السابقة الذي قصصناه عليك هو عيسى ابن مرمي

،  ، وهو حقيقة عيسى الكالم املذكور هو قول احلق والصدق الذي ال مرية فيه وال شك
وهؤالء  ،أو هو اهللا  اهللا: إنه ابن  نصارى: إنه ساحر، وال ما يقوله ال ال ما يقوله اليهود

  .)٢(أمره عليه السالم ويتنازعون وخيتلفون يف  الضالون واملغضوب عليهم يشكون

 : بني اجلمل املقولة يف قوله )٣(وقد جاءت هذه اآلية الكرمية واليت تليها اعتراضاً
                                       

 . ١٩٥/  ١٢ينظر: نظم الدرر   ) ١(
 . ٩٦،  ١٦/٩٥، والتفسري املنري  ٥/٢٣٠ر: تفسري القرآن العظيم ينظ  ) ٢(
 .  ٣٩٤) معناه : اعتراض كالم يف كالم مل يتم ، مث يرجع إليه فيتمه . الصناعتني أليب هالل العسكري ٣(
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 اللَّه دبي عقَالَ إِن  : مع قوله ،  ر إِنَّ اللَّهوكُمبري وب   وهو اعتراض لطيف ،
يفيد تأكيد أن ذلك املذكور الذي مضى وصفه هو عيسى ابن مرمي عبد اهللا ورسوله إىل 
بين إسرائيل وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه ، وأن هذا هو احلق الذي ال مراء فيه ، 

أمراً من األمور حصل وأنه ال يصح أن يتخذ اهللا ولداً ، إذ شأنه سبحانه أنه إذا قضى 
  بدون إمهال أو تأجيل . 
بعده ـ عليه السالم ـ عما على املستخدم للبعيد   ذَلك  ودل اسم اإلشارة

 . )١( ألصق به من األكاذيب ، فهو إشارة إىل بعد أقواله وأحواله عن صفة اإلله

 ذَلك  بأنه قول احلق يف قوله تعاىل : - عليه السالم  - وصف عيسى  وقد
 قلَ الْحقَو ميرم نى ابيسع  مل يولد إال بقول من احلق سبحانه  - عليه السالم  - ؛ ألنه

  ، .  )٢( فكان من غري واسطة أب " ، وبكلمة منه ، حيث قال له : " كن
لسطوع فيه للبيان ، واملراد : ال ينبغي االرتياب   قَولَ الْحق  واإلضافة يف
، وقيل : هي  )٣( نه ، فال يضره وجود املرتابني ؛ ألم كاملعدومنيبرهانه ووضوح بيا

  . )٤( لقول احلقامن إضافة املوصوف إىل الصفة ، أي 

، واالختصاص )٥( للقصر  الَّذي فيه يمترونَ  وتقدمي اجلار وارور يف قوله: 
،  -عليه السالم  - لتأكيد أم مل يعد هلم شاغل فينشغلون به ويشككون فيه إال عيسى

  ؛ ألن االمتراء أقوى وأدل على قوة التشكيك .أوثر التعبري باالمتراء دون الشكولذلك 
                                       

 .  ١٤٥، ودراسة أسلوبية يف سورة مرمي  ١٩٥/  ١٢ينظر : نظم الدرر   ) ١(
 .  ٥٠٩ / ٢ينظر:  الكشاف للزخمشري   ) ٢(
 .  ٢٢٧/  ١٢حاشية القونوي   ) ٣(
 .  ٥٠٦/  ٤، والدر املصون  ١٧٨/  ٦البحر احمليط   ) ٤(
القصر : هو ختصيص أمر بآخر بطريق خمصوص ، وله طرق كثرية ، أشهرها يف االستعمال أربعة ،   ) ٥(

، ينظر : جواهر وهي : النفي واالستثناء ، إمنا ، العطف بال أو بل أو لكن ، تقدمي ما حقه التأخري
 .  ٦٢١، واملعجم املفصل يف علوم البالغة  ١٨٨البالغة : 
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  وقيل : قدم اجلار وارور لرعاية الفاصلة .
ومما ينبغي التنبيه عليه وحيسن ذكره هنا أن فواصل هذه السورة الكرمية تتسق مع 

عليه السالم  - اليت وردت يف قصة سيدنا عيسى  معانيها اتساقاً تاماً ، فبعد تلك اآليات
واليت انتهت كلماا األخرية بالياء املضعفة املتبوعة بصوت الفتحة الطويلة حدث هذا  - 

ذَلك عيسى ابن مريم قَولَ الْحق   التغري فجأة يف فواصل اآليات بداءة من هذه اآلية :
  إِنا نحن نرِثُ الْأَرض ومن علَيها وإِلَينا يرجعونَ  بآية وانتهاء  الَّذي فيه يمترونَ

فقد انتهت كلماا األخرية بصويت النون وامليم املسبوقني بصوت الضمة الطويلة أو 
الكسرة الطويلة ، ومل حيدث هذا التغيري تشويشاَ على اتساق هذه الفواصل باملعاىن 

بل زاده سطوعاً ؛ ألنه اختالف ناشيء عن تغري املوضوع ، إذ حتول املرادة من اآليات ، 
السياق إىل التعقيب واحلكم على عيسى عليه السالم ، وهلجة احلكم تقتضي أسلوباً 

 يرضسلوب االستعراض ، وتقتضي إيقاعاً قوياً رصيناً بعد إيقاع القصة الأل مغايراً
، ومبجرد االنتهاء من احلكم املذكور  )١( وكأمنا هلذا السبب كان التغيرياملسترسل ، 

عادت السورة الكرمية سريا  - عليه السالم  - وإعالن البيان اإلهلي بشأن سيدنا عيسى 
  األوىل من حيث انسجام اإليقاع وتشابه الفواصل . 

را فَإِنما يقُولُ ما كَانَ للَّه أَنْ يتخذَ من ولَد سبحانه إِذَا قَضى أَم  * قوله تعاىل :
  ] .   ٣٥[ مرمي   لَه كُن فَيكُونُ

إذ  أن يتخذ ولداً هللاوال يليق با ىأي ما صح وال استقام وال ينبغقال املفسرون : 
عما يقول هؤالء اجلاهلون وتقدس  اللّه، ترته  ال ميوت أبداً ى، وهو ح ال حاجة له به

يأمر به  فإمنا ، إنه إذا أراد شيئاً الولد وغريهوعن كل نقص من اختاذ  الظاملون املعتدون
  . )٢(؟  ، فمن كان هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولد فيصري كما يشاء

يفيد انتفاء الولد عنه تعاىل بأبلغ وجه ؛   ما كَانَ للَّه أَنْ يتخذَ  والتعبري بصيغة
                                       

 .  ٥٢ينظر :  دراسة أسلوبية يف سورة مرمي   ) ١(
 .  ١٦/٩٦، والتفسري املنري  ٥/٢٣٠ينظر : تفسري القرآن العظيم   ) ٢(
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إشارة إىل أنه  أَنْ يتخذَ    قوله :تفيد املبالغة يف النفي ، وألن يف )١( ألن الم اجلحود
لو كان له ولد لكان هو خلَقَه واختذه ، فلم يعد أن يكون من مجلة خملوقاته ، فبطل 

  .  )٢( إثبات البنوة له سبحانه

لتأكيد النفي ، قال الزجاج : " من يف  من ولَد   يف قوله تعاىل : من  و 
أن يقول : ما مؤكدة تدل على نفي الواحد واجلماعة ؛ ألن للقائل  من ولَد   قوله :

: اختذت أكثر من ذلك ، وله أن يقول : ما اختذت فرسني وال أكثر ، اختذت فرساً ، يريد
يريد : اختذت فرساً واحداً ، فإذا قال : ما اختذت من فرس ، فقد دل على نفي الواحد 

  .  )٣( واجلميع
اعتراض لترتيه املوىل عز وجل عما نسب إليه من   انهسبح  جل وعالوقوله 

اختاذ الولد ، وللتأكيد على عبودية عيسى ـ عليه السالم ـ هللا تعاىل كما ذكر يف 
  اآليات السابقة . 

داللة على حدوث أمر اهللا حبيث  إِذَا قَضى أَمرا   التعبري بقضى يف قوله :وىف 
راد عن إرادته ، إذا أراد شيئاً وحكم به فإمنا ميتخلف  ال ميكن ألحد دفعه أو رده ، فال

  يقول له كن فيكون . 
  . ] ٣٦[مرمي  وإِنَّ اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه هذَا صراطٌ مستقيم * قوله تعاىل:

أن اهللا ربه مهده أن أخربهم  ومما أمر به عيسى قومه وهو ىفقال املفسرون : 
وحده  اهللاأي فاعبدوا  فاعبدوه هذا صراط مستقيم ،:  فقال اهللا أمرهم بعبادة مث ورم ،

هو الطريق القومي الذي ال اعوجاج فيه وال  اهللا، وهذا الذي جئتكم به عن  ال شريك له
  . )٤( وغوى ل، ومن خالفه ض  ، من اتبعه رشد وهدي سالكه ليض

                                       
  . ١٦/ ١الم اجلحود : هي الواقعة بعد كان الناقصة املنفية . اجلىن الداين   ) ١(
 .  ١٠٣/  ١٦التحرير والتنوير   ) ٢(
 ، ط. دار احلديث. القاهرة .  ٢٦٩/  ٣معاىن القرآن وإعرابه   ) ٣(
 .  ١٦/٩٥، والتفسري املنري  ٢٣١،  ٥/٢٣٠ينظر : تفسري القرآن العظيم   ) ٤(
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فهي من  إِني عبد اللَّه   معطوفة على قوله :هذه اآلية الكرمية جاءت قد و
من  ومن الدليل عليه وقوع اآلية بعينها يف احملكى -عليه السالم  -قول سيدنا عيسى 

  .  )١( دعوته قومه يف قصته من سوريت آل عمران والزخرف
على تقدير الم التعليل ففيه تقدمي العلة على  )٢( وعلى قراءة فتح مهزة " إن "

ذكر الربوبية لالهتمام ا ، لكوا مقررة للمعلول ومثبتة له ، فهي املعلول ، حيث قدم 
  .  )٣( سبب التوجه إىل اهللا تعاىل بالعبادة، ونتيجة اإلقرار هللا ا هي إفراده وحده بالعبادة

 وإِنَّ اللَّه ربي وربكُم   التعبري القرآين هنا أنه عرب بالربوبية يف قوله : دقةومن 
للتأكيد على ربوبية احلق سبحانه وتعاىل ؛ ألن عيسى ـ عليه السالم ـ نعت  ، وذلك

باأللوهية من قبل املشركني من أهل الكتاب حني زعموا أنه ابن اهللا ، ولذا نراه يؤكد هنا 
  على أن اهللا ربه كما أن اهللا رب قومه . 

 على ربي   مجاالً أن عيسى عليه السالم قدمةً وـدق ومما زاد التعبري القرآين 
  كُمبرو  م ، وألن هذهليؤكد على ربوبية اهللا تعاىل له ، فاهللا سبحانه ربه كما هو ر

الذي يزعم  - عليه السالم  -الربوبية هي حمل إنكار من قبل املشركني بالنسبة لعيسى 
  ، ولذلك أكدها بإن وامسية اجلملة أيضاً .  )٤( املشركون أنه إله

لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، والعبادة مترتبة  فَاعبدوه   وله :والفاء يف ق
بية على اإلفراد بالربوبية ، ويالحظ هنا أن األمر بالعبادة جاء بعد التأكيد على صفة الربو

                                       
يقول إن اهللا  أن وقيل : إن اآلية استئناف وابتداء كالم من اهللا سبحانه وتعاىل ، أو أمر منه للنيب   ) ١(

ريب وربكم " .. إخل ، وال وجه له ، فهي من كالم عيسى عليه السالم ، ختم كالمه باالعتراف 
 . ٤٨/  ١٦باملربوبية ، كما بدأه بالشهادة على العبودية إلمتام احلجة . ينظر: امليزان 

،  ٢٣٩/  ٢. النشر  وهي لنافع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر ورويس ، وقراءة الباقني بالكسر  ) ٢(
 .  ٣٧٨واإلحتاف 

، ويف توجيه القراءتني.  ١٥٧، ودراسة أسلوبية يف سورة مرمي  ١٠٤/  ١٦ينظر: التحرير والتنوير   ) ٣(
 . ٨٩/  ٢ينظر: الكشف 

 .  ١٥٩و  ١١٢ينظر: دراسة أسلوبية يف سورة مرمي   ) ٤(
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  هو توحيد اهللا سبحانه ، وإثبات الربوبية له .  للداللة على أن الغرض األساس

 اآلية الكرمية على قرب املشار إليه وهو الصراط ، يف  هذَا  ودل اسم اإلشارة
١( ن أمامهم، وما عليهم إال أن يسلكوهوشدة وضوحه، فهذا هو الصراط القريب البي( .  

وقد جاءت هذه اآلية الكرمية حكاية عن سيدنا عيسى ـ عليه السالم ـ ثالث 
للَّه ربي وربكُم إِنَّ ا   )٢( مرات يف ثالث سور بثالث صيغ : يف سورة آل عمران

 وهدبفَاع ويف هذه السورة ،   وهدبفَاع كُمبري وبر إِنَّ اللَّهو ويف سورة الزخرف ، 
)٣( :   وهدبفَاع كُمبري وبر وه إِنَّ اللَّه  فزاد ضمري الفصل يف آية الزخرف دون ،

الزخرف قيلت يف سياق عبادة عيسى واختاذه إهلاً اآليتني األخريني ، وذلك أن آية 
  خبالف غريها ، فناسب ذلك تأكيد ربوبية اهللا له . 

لي يف سورة الزخرف صوأما زيادة الضمري الف" :  )٤( جاء يف مالك التأويل
فيحرز مفهومه معىن ضرورياً دعا إليه ما تقدم يف اآلية قبله ، وذلك ما أشار إليه قوله 

إىل ما يتلو هذه ...  )٥(  ما ضرِب ابن مريم مثَلًا إِذَا قَومك منه يصدونَولَ  تعاىل :
يعنون املسيح ، ناسبه  )٦( أَآلهتنا خير أَم هو   فلما كان تقدم ذكر آهلتهم وقوهلم :
 ربي وربكُم فَاعبدوه إِنَّ اللَّه هو  عليه السالم حما أعقب به من قوله حاكياً عن املسي

هذا املعىن ، ومل يرد يف آية آل عمران وآية مرمي من ذكر آهلتهم ما ورد " هو " فأحرز 
  ا ذكرنا " . ملهنا ، فلم حيتج إىل الضمري احملرز 

                                       
 ، وقيل : اإلشارة إىل مضمون ما تقدم .  ١٤٥السابق   ) ١(
 .  ٥١آية :   ) ٢(
 .  ٦٤آية :   ) ٣(
، ط.  ١٤٨،  ١٤٧، وينظر أيضاً : التعبري القرآين للدكتور / فاضل صاحل السامرائي  ١/٣٠٨  ) ٤(

 دار عمار . األردن . 
 .  ٥٧سورة الزخرف ، آية :   ) ٥(
 .  ٥٨سورة الزخرف من اآلية :   ) ٦(
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  املبحث الرابع

  ] دراسة تفسريية بيانية . ٤٠ – ٣٧ اآليات [

من بينِهِم فَويلٌ للَّذين كَفَروا من مشهد يومٍ عظيمٍ فَاختلَف الْأَحزاب   تعاىل قال
وأَنذرهم ) ٣٨) أَسمع بِهِم وأَبصر يوم يأْتوننا لَكنِ الظَّالمونَ الْيوم في ضلَالٍ مبِنيٍ (٣٧(

ي غَفْلَةف مهو رالْأَم يإِذْ قُض ةرسالْح موونَ ينمؤلَا ي مهو  .  

  : مناسبة اآليات ملا قبلها أوالً :
وترتيه اهللا سبحانه عن أن  - عليه السالم  -بعد ما سبق من تقرير حقيقة عيسى 

يتخذ ولداً ؛ ألن ما يريد حتقيقه حيققه بتوجه اإلرادة ال بالولد واملعني ، وإعالن عيسى 
عرض احلق ، ىل عبادة اهللا الواحد بال شريك ربوبية اهللا له وللناس ، ودعوته قومه إ

يف ظل هذه  - عليه السالم  - سبحانه وتعاىل اختالف الفرق واألحزاب يف أمر عيسى 
  .   ... فَاختلَف الْأَحزاب من بينِهِم  احلقيقة الناصعة فقال :

  :  الدراسة التفسريية البيانيةاً : انيث

الْأَحزاب من بينِهِم فَويلٌ للَّذين كَفَروا من مشهد يومٍ  فَاختلَف  * قوله تعاىل :
  ] .  ٣٧[ مرمي  عظيمٍ 

اختلف قول أهل الكتاب يف عيسى بعد بيان أمره : ىف معىن اآلية قال املفسرون 
م عليه، فاليهود  ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه اهللاووضوح حاله وأنه عبد 

 وكالمه هذا سحر ، واختلفت فرق النصارى فيه وإنه ساحر  : إنه ولد زىن قالوالعنة اهللا 
هو :  قال آخرون، و تعاىل اهللاهو  : وقال آخرون، اهللا منهم: هو ابن  فرقة، فقالت 
وهذا هو قول احلق الذي أرشد  ، وقال آخرون: بل هو عبد اهللا ورسوله ، ثالث ثالثة

   . اهللا إليه املؤمنني
ديد ووعيد شديد   يومٍ عظيمٍ من مشهدفَويلٌ للَّذين كَفَروا   وقوله تعاىل :

تعاىل أنظرهم إىل يوم القيامة  اهللا، ولكن  وافترى وزعم أن له ولداً اهللاملن كذب على 



      

 

٣٤٠ 

 

 

  .)١( بقدرته عليهم وثقةً وأجلهم حلماً

 عاطفة على ما قبلها يف قوله تعاىل : أَحزاب فَاختلَف الْ  الفاء يف قوله تعاىل :و
 يمقتساطٌ مرذَا صه   وهو عطف عملهم واعتقادهم على االعتقاد املستقيم الذي ال

  . )٢( ريب فيه
يفيد أن اختالف األحزاب  )٣( حرف توكيد  من بينِهِم  و" من " يف قوله

   . )٤( صادر عنهم هم ومن بينهم

نقول هلؤالء ف،  )٥(كثري من اللغويني إىل القول بأن " من " هنا زائدة  وقد ذهب
، وقد ن حرف يف كتاب اهللا إال وله معىن يستفاد منه : اتقوا اهللا يف قرآنكم ، فما م

فقد أكدت أن اختالف أفادت " من " هنا معىن بليغاً ال يستفاد من غري ذكرها ، 
ميكن أن يقوم قولك " فاختلف األحزاب  وال ،األحزاب صادر عنهم هم ومن بينهم 

ويؤدي معناه ذه  فَاختلَف الْأَحزاب من بينِهِم   بينهم " مقام قول اهللا تعاىل :
  الصورة البليغة . 

، وتنكريها للتعظيم ، أي أنه :  )٦( والويل : كلمة ديد تفيد تشديد العذاب
  ويل عظيم ال يستطيعون دفعه . 

داللة  فَويلٌ للَّذين كَفَروا   ال اإلظهار يف موطن اإلضمار ىف قوله :وىف استعم
على مشول كل ما ينطبق عليه وصف الكفر يف كل زمان ، وهذا ال شك أبلغ يف اإلنذار 

  .  هذا املعىن والتقريع ،  ولو قيل : " فويل هلم " ملا حتقق
                                       

 .١٦/٩٧فسري املنري ، والت ٢٣٢،  ٥/٢٣١ينظر: تفسري القرآن العظيم   ) ١(
 .٩/٤٦٤٠ينظر: زهرة التفاسري  ) ٢(
 .  ١٠٦/  ١٦التحرير والتنوير   ) ٣(
 .  ٤٦٤١/  ٩ينظر : زهرة التفاسري   ) ٤(
 املراد : زيادا من جهة اإلعراب ال من جهة املعىن .   ) ٥(
  .  ٤٩/  ١٦امليزان يف تفسري القرآن   ) ٦(



      

 

٣٤١ 

 

 

وم يأْتوننا لَكنِ الظَّالمونَ الْيوم في ضلَالٍ أَسمع بِهِم وأَبصر ي  قوله تعاىل : *
  ] .  ٣٨[ مرمي   مبِنيٍ

يوم  يكونون أمسع شيء وأبصره قال املفسرون : خيرب اهللا تعاىل عن الكفار أم
ولَو ترى إِذ الْمجرِمونَ ناكسو رُءوسهِم   : ، كما قال تعاىليأتونه للحساب واجلزاء 

اعنعمسا ونرصا أَبنبر هِمبر دن ...  )أي يقولون ذلك حني ال ينفعهم وال جيدي ) ١
  عنهم شيئا.

، ويف الدنيا صم بكم عمي  لكن هؤالء الظاملون الكافرون يعرفون احلق يف اآلخرة
 ، فحيث يطلب منهم اهلدى ال يهتدون ، ال يسمعون وال يبصرون وال يعقلون عن احلق

، ويتمنون الرجوع إىل الدنيا ليتداركوا  ، ويكونون مطيعني حيث ال ينفعهم ذلك
  .)٢( تقصريهم
تعجب من حدة مسعهم  أَسمع بِهِم وأَبصر يوم يأْتوننا   ويف قوله تعاىل : 

وأبصارهم يومئذ ، ومعناه " أن أمساعهم وأبصارهم يوم يأتوننا للحساب واجلزاء جدير 
 )٣( تعجب منهما بعد أن كانوا يف الدنيا صماً عمياً ، وعرب البعض عنه بالتعجيببأن ي

تنشأ عن استعظام ما ال يدري ألن صدور التعجب من اهللا حمال ، إذ هو كيفية نفسانية 
أقول : وهذه طريقة املتكلمني يف تأويل ما يشترك يف اإلضافة إليه تعاىل وإىل خلقه  سببه ،

، وطريقة السلف احملققني إثبات ما ورد به السمع مع نفي التشبيه ، من الصفات املروية 
إذ ال احتاد بني صفات اخلالق وصفات املخلوق ، فما يضاف إليه تعاىل هو على النحو 

  .  )٤(   لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصري  الذي جيب أن يكون عليه جل جالله

نكرة للداللة   يوم يأْتوننا  األوىل يف قوله تعاىل : م يو  * وجاءت كلمة
                                       

 .  ١٢السجدة :   ) ١(
 .  ١٦/٩٨، والتفسري املنري  ٥/٢٣٢ القرآن العظيم ينظر : تفسري  ) ٢(
 وغريه .  ٤١١/  ٨ينظر: روح املعاين   ) ٣(
 . ٤١٤٣/  ١٠، وينظر: حماسن التأويل  ١١سورة الشورى ، من اآلية :   ) ٤(
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لَكنِ   على أن يوم قيام الساعة جمهول ال يعلمه إال اهللا ، وأما الثانية يف قوله تعاىل :
فقد جاءت معرفة بأل اليت تفيد العهد احلضوري للداللة على اليوم   الْيوم الظَّالمونَ

ه يف الدنيا ، مما يؤكد على أن ورود الكلمة نكرة يف موضع ومعرفة احلاضر الذي هم في
  .  )١( يف موضع آخر له داللته ومعانيه البالغية

إشارة إىل   يوم يأْتوننا  ويف التعبري بضمري العظمة يف سياق الوعيد يف قوله :
  مضاعفة التهديد للكافرين وزيادة وطأة العذاب عليهم . 

دفع   لَكنِ الظَّالمونَ الْيوم في ضلَالٍ مبِنيٍ  راك الذي يف قوله :وأفاد االستد
توهم أم إذا مسعوا وأبصروا يوم القيامة وانكشف هلم احلق سيهتدون ، فيسعدون 
حبصول املعرفة واليقني ، فاستدرك أم ال ينتفعون بذلك وال يهتدون ، بل الظاملون اليوم 

  .  )٢( يف ضالل مبني لظلمهم
إشعار بأن ال ظلم    لَكنِ الظَّالمونَ : ويف وضع الظاهر موضع الضمري يف قوله

أشد من ظلمهم حيث أغفلوا االستماع والنظر حني ينفعهم وجيدي عليهم ويسعدهم ، 
، ولو  )٣( وبيان أن السبب يف هذا الضالل هو ظلمهم ألنفسهم بعد اإلدراك الصحيح

  ملا حتقق هذا املعىن . قيل : " لكنهم اليوم " 

يشري إىل انغماسهم يف الضالل  في ضلَالٍ   والتعبري بـ " يف " يف قوله تعاىل :
  وأنه ال ميكنهم الفكاك منه . 

  ويف وصف الضالل باملبني زيادة توبيخ هلم ، حيث يظهر ضالهلم مرئياً للعيان . 

إِذْ قُضي الْأَمر وهم في غَفْلَة وهم لَا وأَنذرهم يوم الْحسرة   * قوله تعاىل :
  ] .  ٣٩[ مرمي   يؤمنونَ

                                       
 .  ١٥٠ينظر: دراسة أسلوبية يف سورة مرمي   ) ١(
 .  ٤٩/  ١٦امليزان يف تفسري القرآن   ) ٢(
 . ٤٦٤٢/  ٩، وزهرة التفاسري  ١١/  ٤، وأنوار الترتيل  ٥٠٩/  ٢زخمشري الكشاف لل  ) ٣(



      

 

٣٤٣ 

 

 

وأنذر أيها الرسول اخلالئق من املشركني قال املفسرون ىف معىن اآلية : أى 
، واحملسن على عدم  ء يتحسر على إساءتهى، فاملس وغريهم يوم يتحسرون مجيعاً

وأهل  ساب وطويت الصحف وفصل بني أهل اجلنةاستكثاره من اخلري، حني فرغ من احل
وصار األولون يف اجلنة واآلخرون يف النار، وهم اآلن يف الدنيا غافلون عما أنذروا  ر النا

،  ، غافلون عما يعمل م يف ذلك اليوم وعما يالقونه من أهوال به يوم احلسرة والندامة
  .)١( وهم ال يصدقون بالقيامة واحلساب واجلزاء

لت إضافة " يوم " إىل " احلسرة " على كثرة ما حيدث فيه من حتسر دوقد 
ارمني على ما فرطوا فيه من أسباب النجاة ، أو على شدة التحسر يف هذا اليوم عند 

  .  )٢( مجيع الناس ، فاملسيء يتحسر على إساءته ، واحملسن على عدم استكثاره من اخلري

" احلسرة " دون غريه كـ " الندامة " مثالً ؛ وآثر النظم الكرمي هنا التعبري بلفظ 
ألن احلسرة أبلغ يف الداللة على حاهلم يومئذ ، ويتبني ذلك إذا علمنا أن احلسرة هي 
الندامة الشديدة الداعية إىل التلهف ، فهي ال تدل على جمرد الندامة ، بل هي أشد 

وحسراناً ، فهو حِسري وحسران إذا الندامة ، يقال : حِسر فالنٌ يحسر حسراً وحسرةً 
اشتدت ندامته على أمر فاته ، أما الندم فهو أسف الفاعل على فعل صدر منه مل يتفطن ملا 

أَنْ تصيبوا قَوما بِجهالَة فَتصبِحوا علَى ما فَعلْتم   فيه عليه من مضرة ، قال تعاىل :
نيمادن  )عبري باحلسرة هنا أبلغ يف الداللة على املعىن . ، ومن مث كان الت )٣  

إشارة إىل أن احلسرة إمنا تأتيهم من  إِذْ قُضي الْأَمر   * ويف التعبري بقوله :
ناحية قضاء األمر ، والقضاء إمنا يوجب احلسرة إذا كان حبيث يفوت به عن املقضي عليه 

أي : فرغ من احلساب  ذْ قُضي الْأَمر إِ  ، ومعىن : )٤( ما فيه قرة عينه وأمنية نفسه
                                       

 .  ١٦/٩٨، والتفسري املنري  ٥/٢٣٣ينظر: تفسري القرآن العظيم   ) ١(
 .  ٤٧٧/  ٣، وفتح القدير  ١٠٩،  ١٠٨/  ١٦ينظر : التحرير والتنوير   ) ٢(
 .  ٦سورة احلجرات ، من اآلية :   ) ٣(
 .  ٥٠،  ٤٩/  ١٦ القرآن امليزان يف تفسري  ) ٤(
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، فال أمل بعد ذلك لتدارك األمر  )١( ، وأدخل أهل اجلنة اجلنة ، وأهل النار النار
  بالنسبة للكافرين . 

أضاف للكالم   وهم في غَفْلَة وهم لَا يؤمنونَ  وتكرار الضمري يف قوله تعاىل :
أكيد على انغماس الكافرين يف الغفلة وبعدهم عن اإلميان معىن ال حيصل بدونه ، وهو الت

وال أحد  -، وذلك هلز مشاعرهم وزلزلة نفوسهم وإنذارهم حني يعلمون أم " هم " 
  . )٢( سيحملون تبعات كفرهم وأوزار إحلادهم -سواهم 

أم دون " وهم غافلون " إلفادة  وهم في غَفْلَة   وجاء التعبري باجلملة احلالية
  .  )٣( قد استغرقتهم الغفلة واستولت عليهم وحاطتهم كأا ظرف هلم قد استقروا فيها

  وهم لَا يؤمنونَ  ىف قوله : واختيار صيغة املضارع دون صيغة اسم الفاعل
للداللة على نفي اإلميان عنهم يف مجيع األزمنة على سبيل التأكيد واملبالغة كما يستفاد 

  ضارع على جتدد حدوث الفعل ، مما يؤكد استحقاقهم العذاب . من داللة امل

  ] .٤٠[ مرمي  إِنا نحن نرِثُ الْأَرض ومن علَيها وإِلَينا يرجعونَ * قوله تعاىل :

، فال  يرث األرض ومن عليها اهللاوأعلمهم أيها الرسول بأن  ىأقال املفسرون : 
يردون يوم  اهللا، مث إىل  ث األموات ما خلّفوه من الديار واملتاعيبقى ا أحد من أهلها ير

  .)٤( ، احملسن بإحسانه واملسيء بإساءته بعمله فيجازي كالً القيامة
إِنا نحن نرِثُ الْأَرض ومن علَيها وإِلَينا   يف قوله : التعظيموجاء التعبري بصيغة 

اهللا تعاىل وكربيائه وإظهار قدرته الباهرة وبقائه الدائم ، للداللة على عظمة   يرجعونَ
  فهو الوارث الذي يرث األرض ومن عليها ، وهو وحده الباقي بعد األرض ومن فيها . 

                                       
 .  ١١٦/  ١١اجلامع ألحكام القرآن   ) ١(
 .  ١٠٤ينظر: دراسة أسلوبية يف سورة مرمي   ) ٢(
 .  ٤٦٤٣،  ٤٦٤٢/  ٩زهرة التفاسري   ) ٣(
 .  ٥/٢٣٤، وتفسري القرآن العظيم  ٤/٢٤٧، وينظر : لباب التأويل  ١٦/٩٩التفسري املنري   ) ٤(
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بأكثر من مؤكد " إن، وامسية اجلملة،  إِنا نحن نرِثُ الْأَرض   وقد أكدت مجلة
كني ينكرون اجلزاء ، فهم ينكرون أن اهللا وضمري الفصل حنن " لدفع الشك ؛ ألن املشر

  .  )١( يرث األرض ومن عليها ذا املعىن

فإن قيل : ما الفائدة يف " حنن " وقد كفت عنها " إنا " ؟ فاجلواب أنه ملا جاز يف 
قول املعظم " إنا نفعل " أن يوهم أن أتباعه فعلوا ، أبانت " حنن " بأن الفعل مضاف إليه 

  . )٢( حقيقة

كناية عن التملك املطلق هللا تعاىل ، فهو يرث كل شيء  نرِثُ الْأَرض   ه :وقول
  ويتملكه ، إذ كل ما يف الكون له سبحانه . 

أفاد معىن   وإِلَينا يرجعونَ  وتقدمي اجلار وارور على الفعل يف قوله تعاىل :
بحانه وحده ، وفيه مزيد القصر ، أي ال يرجعون إىل غرينا ، فبني أن املرجع إليه س

  ختويف هلم ، وديد بأم راجعون إليه سبحانه وسيحاسبهم على كل أفعاهلم . 

إِنا نحن نرِثُ الْأَرض ومن علَيها وإِلَينا   وباجلملة فقد جاءت هذه اآلية الكرمية
تذييل األغراض عند يف الكرمي خلتم القصة على عادة القرآن  )٣( تذييالً  يرجعونَ

االنتقال منها إىل غريها ، وقد أفاد هذا التذييل التعريف بتهديد املشركني بأم ال مفر 
هلم من الكون يف قبضة الرب الواحد الذي أشركوا بعبادته بعض ما على األرض ، وأن 

  . )٤( آهلتهم ليست مبرجوة لنفعهم إذ ما هي إال مما يرثه اهللا

                                       
 .  ١١٠/  ١٦التحرير والتنوير   ) ١(
 .  ١٤٠، ودراسة أسلوبية يف سورة مرمي :  ١٧٤/  ٥ينظر: زاد املسري   ) ٢(
التذييل : هو أن يذيل املتكلم كالمه املتقدم التام جبملة حتقق ما قبلها من الكالم وتؤكده . ينظر :   ) ٣(

 .  ٣٠٠املعجم املفصل يف علوم البالغية : 
 بتصرف .  ١١١،  ١١٠/  ١٦السابق   ) ٤(



      

 

٣٤٦ 

 

 

  اخلامتة

  حسنها نسأل اهللاو

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على سيد اخللق وإمام املرسلني ورمحة 
  اهللا للعاملني ، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

  وبعد
الوجوه التفسريية  قمت فيه بدراسةالبحث الذي  هذا إمتامإىل  وفقىن اهللا تعاىلفقد 

دعي أنين قد استوعبتها كلها ، أو أنين أصبت هذه اآليات املباركات ، وال أ ىف والبيانية
يف كل ما أوردته منها ، فالكمال هللا وحده ، والعصمة ألنبيائه ورسله ، ولكىن اجتهدت 
قدر استطاعيت ، وأفدت من مطالعة كتب السابقني يف هذا الشأن ، راجياً من اهللا تعاىل 

  التوفيق والقبول . 

  هذا البحث :  وهذه أهم النتائج اليت خلصت إليها من
ات البالغة أوالً : القطع بأن القرآن الكرمي مكمن الفصاحة والبالغة ، فهو يف أعلى درج

، وأنه معجز من مجيع جوانبه ، وإعجازه يقتضي أن لكل لفظ اليت مل يعهد مثلها 
  موضعه ومعناه الذي ال يؤديه غريه . 

ا ، وتأثريها يف نفوس املتلقني . ثانياً : دقة اختيار األلفاظ القرآنية ، وتنوع دالال  

ثالثاً : ال وجود للترادف التام يف القرآن الكرمي ، وال جيوز إطالق هذا املصطلح فيه 
  ملنافاته اإلعجاز . 

  الختالف القراءات وتعددها . رابعاً : أن املعاىن ختتلف وتتعدد تبعاً
  ثر ىف اختالف التفسري .أن تعدد املعاىن اللغوية أللفاظ القرآن الكرمي يؤخامساً : 

اً : أن اآليات القرآنية حمل البحث والدراسة قد قصدت إىل إثبات الوحدانية سساد
مع اإلشارة إىل ، والبعث ونفي الولد والشريك ، وبيان طالقة القدرة اإلهلية 



      

 

٣٤٧ 

 

 

به من النعيم ، وقد  عيسى عليهما السالم وما أوالمها اهللا قصة مرمي وابنها 
واألسلوبية والدقة من األلوان البالغية يق ذلك على الكثري ت يف حتقاعتمد

  اليت تعني على فهم املعىن ومتكينه يف النفوس .  اللفظية

  اً : بالغة التذييل يف اآليات القرآنية وتناسبه مع سياقها وتأكيده ملضموا . بعسا

ة متثل صور - كغريها من آيات السورة الكرمية  -وباجلملة فإن هذه اآليات 
حقيقية للرد على املشركني وإثبات قدرة اهللا تعاىل ووحدانيته ، وحتمل يف أثنائها اإلعجاز 

  القرآين اخلالد ، وتبقى صورة مهمة للعديد من األلوان البالغية واألسلوبية .

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني



      

 

٣٤٨ 

 

 

  املصادر واملراجع

إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر ، لشهاب الدين أمحد بن حممد ،  -  ١
 -هـ  ١٤١٩الشهري بالبنا الدمياطي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط. األوىل 

  م . ١٩٩٨

اإلتقان يف علوم القرآن جلالل الدين السيوطي ، ط. اجلهاز املركزي للكتب  -  ٢
 والوسائل التعليمية . اجلامعية واملدرسية 

إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي ، أليب السعود حممد بن حممد  -  ٣
 - هـ  ١٤١٩العمادي احلنفي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط. األوىل 

 م . ١٩٩٩

األساليب اإلنشائية وأسرارها البالغية ، للدكتور / صباح دراز ، مطبعة األمانة ،  -  ٤
 م. ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦ىل مصر ، ط. األو

أسرار البالغة يف علم البيان ، لإلمام عبد القاهر اجلرجاين ، ط. املكتبة التوفيقية ،  -  ٥
 القاهرة . 

إعجاز القرآن ، للقاضي أيب بكر حممد بن الطيب الباقالين ، تعليق / أيب عبد  -  ٦
الرمحن صالح بن حممد بن عويضة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ط. األوىل 

 م . ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧

إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن أليب البقاء  -  ٧
عبد اهللا بن احلسني العكربي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط. األوىل 

 م.  ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

أنوار الترتيل وأسرار التأويل ، للقاضي ناصر الدين البيضاوي ، إعداد وتقدمي /  -  ٨
 عبد الرمحن املرعشلي ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، ط. األوىل . حممد 



      

 

٣٤٩ 

 

 

 اإليضاح يف علوم البالغة ، للخطيب القزويين ، ط. دار اجليل ، بريوت .  -  ٩

البحر احمليط ، حملمد بن يوسف ، الشهري بأيب حيان األندلسي ، حتقيق الشيخ /  -  ١٠
 - هـ ١٤٢٢ية ، بريوت عادل أمحد عبد املوجود وآخرين ، دار الكتب العلم

 م . ٢٠٠١

الربهان يف علوم القرآن ، لبدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي ، ط. إحياء  -  ١١
 الكتب العربية . 

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ، د الدين حممد بن يعقوب  -  ١٢
شئون الفريوزآبادي ، حتقيق األستاذ / حممد على النجار ، طبعة الس األعلى لل

 م . ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦اإلسالمية ، ط. الثالثة ، 

البالغة الواضحة ، لعلي اجلارم ومصطفى أمني ، مكتبة اآلداب ، ط. األوىل  -  ١٣
 م . ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

التحرير والتنوير ، لإلمام أمحد الطاهر بن عاشور ، ط. دار سحنون للنشر  -  ١٤
 والتوزيع ، تونس . 

 تني والنانفني ، للدكتور / سامي عبد الفتاحالترادف يف القرآن الكرمي بني املثب -  ١٥
 . جامعة األزهر –هالل ، كلية القرآن الكرمي 

الترادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق ، للدكتور / حممد نور الدين  -  ١٦
 املنجد ، ط. دار الفكر ، دمشق . 

ط.  التصوير الفين يف القرآن ، للشيخ / سيد قطب ، دار الشروق ، القاهرة ، -  ١٧
 م . ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣الثامنة 

 التعبري القرآين ، للدكتور / فاضل صاحل السامرائي ، ط. دار عمار ، األردن .  -  ١٨



      

 

٣٥٠ 

 

 

التعبري القرآين والداللة النفسية للدكتور/ عبد اهللا حممد اجليوسي ، دار الغوثاين  -  ١٩
 م .  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٧للدراسات القرآنية ، دمشق ط. الثانية 

 ن حممد اجلرجاين ، ط. دار الكتاب العريب ، بريوت . التعريفات لعلى ب -  ٢٠

التفسري البالغي لالستفهام يف القرآن احلكيم ، للدكتور / عبد العظيم املطعين ،  -  ٢١
 الناشر : مكتبة وهبة ، القاهرة . 

تفسري القرآن العظيم ، ألىب الفداء بن كثري ، حتقيق / سامى بن حممد سالمة ، دار  -  ٢٢
 م . ١٩٩٩ - ه ١٤٢٠. ط الثانية طيبة للنشر والتوزيع 

 تفسري املراغي ، للشيخ / أمحد مصطفى املراغي . ط. دار الفكر للطباعة والنشر. -  ٢٣

التفسري املنري ىف العقيدة والشريعة واملنهج ، لوهبة الزحيلى ، دار الفكر املعاصر  -  ٢٤
 هـ .١٤١٨دمشق ، ط الثانية  –

ن جرير الطربي ، مؤسسة جامع البيان ىف تأويل القرآن ، أليب جعفر حممد ب -  ٢٥
 م . ٢٠٠٠ - هـ   ١٤٢٠الرسالة . ط األوىل ، 

اجلامع ألحكام القرآن ، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب ، دار احلديث ـ  -  ٢٦
 م . ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٤القاهرة ، ط األوىل 

مجال القراء وكمال اإلقراء ، أليب احلسن على بن حممد السخاوى ، ودراسة  -  ٢٧
حلق عبد الدامي سيف القاضى ، مؤسسة الكتب الثقافية ـ بريوت وحتقيق / عبد ا
 م . ١٩٩٩ - هـ  ١٤١٩. ط األوىل . 

 جواهر البالغة للسيد أمحد اهلامشي . ط مكتبة اإلميان ـ املنصورة .  -  ٢٨

حاشية الشهاب على تفسري البيضاوى ، املسماة : عناية القاضى وكفاية الراضى  -  ٢٩
 ١٤٢٢تب العلمية ـ بريوت . ط األوىل ، لشهاب الدين اخلفاجي . دار الك

 م . ٢٠٠١ - هـ 



      

 

٣٥١ 

 

 

حاشية القونوي على تفسري البيضاوى ، لعصام الدين إمساعيل بن حممد احلنفي ،  -  ٣٠
ومعها حاشية ابن التمجيد مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم احلنفي ، دار الكتب 

 م . ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢العلمية ـ بريوت . ط األوىل 

القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي ، حتقيق د/ على  حروف املعاين ، أليب -  ٣١
 م . ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦وت ، ط. الثانية بري –توفيق احلمد ، مؤسسة الرسالة 

 خصائص التراكيب للدكتور / حممد أبو موسى ، ط مكتبة وهبة . -  ٣٢

الدر املصون ىف علوم الكتاب املكنون ، ألمحد بن يوسف ، املعروف بالسمني  -  ٣٣
يق الشيخ / على حممد معوض وآخرين ، دار الكتب العلمية ـ احلليب ، حتق

 م . ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٤بريوت . ط األوىل 

دراسات ىف إعجاز القرآن الكرمي ، للدكتور / سامى عبد الفتاح هالل ، كلية  -  ٣٤
 . جامعة األزهر –القرآن الكرمي 

النجاح دراسة أسلوبية ىف سورة مرمي ، إعداد / معني رفيق أمحد صاحل ، جامعة  -  ٣٥
 الوطنية ـ نابلس ، فلسطني .

دالئل اإلعجاز لإلمام عبد القاهر اجلرجاىن ، تعليق / حممود حممد شاكر، الناشر  -  ٣٦
 م . ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٣مطبعة املدىن ـ القاهرة .ط الثالثة 

دالالت التراكيب دراسة بالغية ، للدكتور / حممد حممد أبو موسى ، مكتبة  -  ٣٧
 م . ١٩٩٧ - هـ  ١٤٠٨وهبة . ط الثانية 

روح املعاين ىف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين للعالمة شهاب الدين األلوسي  -  ٣٨
، ضبط وتصحيح / على عبد الباري عطية ، دار الكتب العلمية ـ بريوت ، ط. 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢األوىل 

 زهرة التفاسري ، لإلمام حممد أبو زهرة ، ط دار الفكر العريب . -  ٣٩



      

 

٣٥٢ 

 

 

 بوالق . - املطبعة الكربى األمريية  شروح التلخيص ، ط . -  ٤٠

الصحاح للجوهري إمساعيل بن محاد ، حتقيق / أمحد عبد الغفور عطار ، دار العلم  -  ٤١
 م . ١٩٨٤ - هـ  ١٤٠٤للماليني ـ بريوت . ط الثالثة 

الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم دقائق اإلعجاز ، ليحىي بن محزة العلوى  -  ٤٢
 م ١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥. بريوت . ط األوىل  اليمين ، دار الكتب العلمية

الفروق اللغوية ، أليب هالل العسكري ، دار الكتب العلمية ـ بريوت . ط  -  ٤٣
 م . ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢١األوىل 

ىف ظالل القرآن للشيخ / سيد قطب ، دار الشروق ـ القاهرة ، ط الرابعة  -  ٤٤
 م . ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٥والثالثون 

عبد اهللا مجال الدين األنصاري ـ املكتبة  قطر الندى وبل الصدى ، أليب حممد -  ٤٥
 العصرية . صيدا . بريوت . 

القول الوجيز ىف فواصل الكتاب العزيز لرضوان بن حممد املعروف باملخلاليت ،  -  ٤٦
حتقيق الشيخ / عبد الرزاق موسى ، مطابع الرشيد ـ املدينة املنورة ، ط األوىل 

 م .١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢

يل وعيون األقاويل ىف وجوه التأويل ، أليب الكشاف عن حقائق غوامض الترت -  ٤٧
 القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، أليب حممد مكي بن أيب  -  ٤٨
طالب القيسي ، حتقيق د / حمىي الدين رمضان ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ـ ط 

 م . ٢٠٠٢ - هـ  ١٤١٨امسة . اخل

لباب التأويل ىف معاىن الترتيل ، لعالء الدين على بن حممد الشهري باخلازن ، دار  -  ٤٩
 .  م١٩٧٩ - ه ١٣٩٩لبنان . ط  –الفكر ، بريوت 



      

 

٣٥٣ 

 

 

 لسان العرب ، جلمال الدين حممد بن مكرم بن منظور ، دار املعارف . -  ٥٠

د / عبد اجلليل شليب ، دار معاين القرآن وإعرابه أليب إسحاق الزجاج ، حتقيق  -  ٥١
 م . ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤القاهرة  -احلديث 

معجم مفردات ألفاظ القرآن ، أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب  -  ٥٢
 م . ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨بريوت . ط األوىل  - األصفهاين ، دار الكتب العلمية 

فوال عكاوى ، دار املعجم املفصل ىف علوم البالغة ، إعداد / الدكتورة : إنعام  -  ٥٣
 م . ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧الكتب العلمية ـ بريوت ، ط الثانية 

 طبعة دار الدعوة .  - املعجم الوسيط ، مع اللغة العربية  -  ٥٤

مغىن اللبيب عن كتب األعاريب ، جلمال الدين عبد اهللا بن هشام األنصاري . ط  -  ٥٥
 دار الفكر ـ دمشق .

يفة ، وعبد احلكيم حسن نعناع ، شركة مفتاح البالغة ، للدكتور/ حممد حممد خل -  ٥٦
 م . ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠اإلسالم مصر للطباعة ـ 

للعالمة السيد حممد حسني الطباطبائي ، منشورات  تفسري القرآن امليزان ىف  -  ٥٧
 بريوت . - مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

النشر ىف القراءات لإلمام حممد بن حممد بن اجلزري ، دار الكتب العلمية ـ  -  ٥٨
 م . ٢٠٠٦ - هـ  ١٤٢٧، ط الثالثة بريوت 

نظم الدرر ىف تناسب اآليات والسور ، لربهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر  -  ٥٩
  م . ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣القاهرة، ط. الثانية  - البقاعي، دار الكتاب اإلسالمي 



      

 

٣٥٤ 
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