هـ2419 - م2028  – الوجلذ الثاًي لسٌة226العذد

هجلة األستار

التحليل الذاللي لوشتقات الجزس (ق ط ع) في القشآى الكشين بيي
اللغىييي والوفسشيي
((دساسة صشفية
 حسيي عبذ الوهذي هاشن.م

ابي الهيثن/ كلية التشبية للعلىم الصشفة/جاهعة بغذاد
قسن الفيزياء
ٕٓٔٙ/ٕٔ/ٔ ٖٓ٘ في:تاريخ التقديم
ٕٓٔٚ/ٗ/٘ فيٕٚ٘:تاريخ القبول

0 الولخص

)ط َع
َ َعمت لمادة (ق
ْ  وقد ُج،ّبين البحث داللة لفظة (قطع) لغوياً في قسم من معجمات المغة
 و ّبين البحث لفظة (قطع) في داللتين. فكانت الصيغة الواحدة تحمل معاني متعددة،صيغاً مختمفة
 والداللة الحقيقية كما نعمم تدرك بالبصر بقطع العضو من. داللة حقيقية وداللة مجازية:رئيستين
 فمثبلً صيغة، ونمحظ في داللة (قطع) صيغتي (فَعَّل) و (تفَ ّعل) في الماضي والمضارع.الجسم
 ومن معاني صيغة، المبالغة والتكثير في الفعل ونسبة الشيء إلى أصل الفعل:(فَعَّل) من معانييا
ِ طع) أو
ِ
طعاً) أنيما جمعا
َ (ق
ٌ َ  ونمحظ في لفظتي (ق.(تفَ ّعل) المطاوعة واالتخاذ والتجنب والتكمف
.تكسير دال عمى كثرة الشيء وتعظيمو
. المغويون، المفسرون، القرآن الكريم، الجذر المغوي، التحميل الداللي:الكممات المفتاحية

Semantic Analysis of Qataʼa in Holy Quran Among Linguistics and
Interpreters
Instructor Hussein Abdulmahdi Hashim
University of Baghdad - College of education for pure science (Ibn-AlHaitham), Department of Physics
Abstract:
The paper has shown the semantic indication of (qataʼa) in part of the
language’s dictionaries where (qataʼa) has different forms; hence the single
had a variety of meanings. The paper has also shown that (qataʼa) has two
indications; one is true, and the other is metaphorical. We noitice in the
indication of (qataʼa) the two forms of Faʼal) and (Tafaʼal) in the past and
present tense, for instance, the form of (Faʼal) states an overdoing and
multiplication, and the form of (Tafaʼal) indicates submission. We notice in
pronunciation of (qataʼa) and (qataʼan cut hard) a broken plural.
Keywords: semantic analysis, linguistic root, Quran, interpreters, linguists.
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هجلة األستار

المقـدمة:
انصرفت عناية الباحثين والدارسين الى االىتمام في الدراسات النحوية والصرفية والصوتية
السيما الجانب الداللي في القرآن الكريم بشكل كبير ،وقد اط ّل الباحثون في دراسة مفردات القرآن
الكريم في جممو وتراكيبو البديعة وصوره الببلغية الرائعة ،فضبلً عما تحمل ىذه األلفاظ والتراكيب
المنسجمة بعضيا ببعض من إيحاءات صوتية وموسيقية جميمة عند قراءتيا أو سماعيا  ،فتبدو
لممؤمنين باالستبشار والسرور والطمأنينة وطمب المغفرة والدعاء والرحمة من ا﵀ تعالى ،في المقابل

تظير عبلمة اليأس والحزن لمكافرين ،والنصوص القرآنية بشكل عام تتوافر فييا امارات التنبيو
والتحذير والتدبر والتفكر ،وحسن الظن با﵀ تعالى.

وأود أن أشير إلى أن بحثي عنوانو "داللة (قطع) عند المغويين والمفسرين" .وقد تناول البحث

في داللة قطع مطمبين ىما:

ٔ ) المطمب األول :داللة قطع في مصادر المغة .وقد قسمتو عمى قسمين ىما:

اشتق منيا في المصادر المغوية.
أ -القسم األول تناولت فيو المجرد من (قطع) وما
ّ
اشتق منيا من المصادر واألسماء
ب -القسم الثاني تناولت فيو المزيد من لفظة (قطع) وما
ّ
والمشتقات.

ٕ) المطمب الثاني :فقد تناول داللة (قطع) عند المفسرين ،وقد قسمتو عمى قسمين ،ىما:

أ -القسم األول :المجرد من الفعل الماضي والمضارع واألمر والمشتقات بمادة (قطع).
ب -والقسم الثاني :المزيد من الفعل الماضي والمضارع ،لمادة (قطع).

وقد بحثت في (قطع) نحو ( )ٕٚموطناً في سور القرآن .ورسمت جدوالً بينت فيو مرات ورودىا في

سور القرآن وتكرارىا فكانت ( )ٖٙموطناً.

المجردة والمزيدة في القرآن الكريم
يمثل الجدول(ٔ) لفظة (قطع) في األفعال واألسماء
ّ

ت

الـمــــادة

النـــــــوع

الســــــــورة

ٔ

قُطِ َع

ماض ثالثً مجرد مبنً للمجهول
فعل ٍ

األنعامٗ٘ :

ٕ

قطعتم

ماض متصل بالضمٌر (تم)
فعل ٍ

الحشر٘ :

ٖ

َق َط ْعنا

ماض ثالثً متصل بالضمٌر(نا)
فعل ٍ

األعراف2ٕ :

ٗ

لَق َط ْعنا

٘

فا ْقطعوا

ماض متصل بالضمٌر (نا)
فعل ٍ
فعل أمر ثالثً متصل بالضمٌر (واو
الجماعة)

الحاقةٗٙ :

ٙ

ٌَ ْقطع

فعل مضارع مجرد

2

لٌقطع

فعل مضارع مجرد

3
4

ثم لٌقطع
َف َق َّط َع

فعل مضارع مجرد
ماض مزٌد بحرف واحد (مضعف
فعل ٍ

المائدةٖ3 :
األنفال2 :
آل عمران :
ٕٔ2
الحجٔ٘ :
محمدٔ٘ :

ٔٛ

اآلٌــــــة
ّلِل َر ِّب
َاب ُر ا ْل َق ْو ِم الَّذٌِنَ َظلَ ُموا َوا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
(( َفقُطِ َع د ِ
ا ْل َعالَمٌِن)).
صولِ َها
(( َما َق َط ْع ُتم ِّمن لٌِّ َن ٍة أَ ْو َت َر ْك ُت ُموهَا َقائِ َم ًة َعلَ ٰى أ ُ ُ
َفبِإِ ْذ ِن َّ
ي ا ْل َفاسِ قٌِنَ )) .
َّللاِ َولِ ٌُ ْخ ِز َ
َاب َر الَّذٌِنَ َك َّذ ُبوا ِبآ ٌَاتِ َنا َو َما َكا ُنوا ُم ْإ ِمنٌِنَ ))
(( َو َق َط ْع َنا د ِ
.
(( ُث َّم لَ َق َط ْع َنا ِم ْن ُه ا ْل َوتٌِنَ ))
س َبا
ار َق ُة َفا ْق َط ُعوا أَ ٌْ ِد ٌَهُ َما َج َزا ًء ِب َما َك َ
ارقُ َوال َّ
((وال َّ
َ
س ِ
س ِ
َّللاِ َو َّ
َن َك ًاًل مِّنَ َّ
َّللا ُ َع ِزٌ ٌز َحكٌِ ٌم)) .
((و ٌُ ِرٌ ُد َّ
َّللا ُ أَن ٌُحِقَّ ا ْل َحقَّ ِب َكلِ َماتِ ِه َو ٌَ ْق َط َع دَابِ َر
َ
ْ
َ
الكاف ِِرٌنَ )) .
((لِ ٌَ ْق َط َع َط َر ًفا مِنَ الَّذٌِنَ َك َف ُروا أَ ْو ٌَ ْكبِ َت ُه ْم َف ٌَ ْن َقلِ ُبوا
َخائ ِِبٌنَ )) .
(( ُث َّم ْل ٌَ ْق َط ْع َف ْل ٌَن ُظ ْر َهلْ ٌُ ْذ ِهبَنَّ َك ٌْ ُدهُ َما ٌَغٌِ ُظ)) .
سقُوا َما ًء َحمٌِ ًما َف َق َّط َع أَ ْم َعا َء ُه ْم)) .
((و ُ
َ
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الطاء).
ماض مزٌد بحرف واحد كرر مرتٌن
فعل ٍ
مع ضمٌر (نون النسوة)

ٌوسف٘ٓ ،ٖٔ :

(( َف َل َّما َرأَ ٌْ َن ُه أَ ْك َب ْر َن ُه َو َق َّط ْعنَ أَ ٌْ ِد ٌَهُنَّ
اسؤ َ ْل ُه َما َبال ُ ال ِّن ْس َو ِة َّ
الالتًِ َق َّط ْعنَ أَ ٌْ ِد ٌَهُنَّ )) .
َف ْ
َ
ُ
ْ
َ
ً
تْ
ِ
ج َبال ُ أَ ْو قُ ِّط َعتْ ِب ِه
ل
ا
ه
ب
ر
ٌ
س
ا
ن
آ
ر
ق
أ
و
ل
((و
َ ْ نَّ ْ
ِ
ُ ِّ َ ِ
ض)) .
ْاألَ ْر ُ
ار)).
(( َفالَّذٌِنَ َك َف ُروا قُ ِّط َعتْ لَ ُه ْم ثِ ٌَ ٌ
اب ِّمن َّن ٍ
ُ
((و َق َّط ْع َنا ُه ُم ا ْث َن َت ًْ َع ْ
ش َر َة أَ ْس َبا ًطا أ َم ًما
َ
ض أ ُ َم ًما)).
َو َق َّط ْع َنا ُه ْم فًِ ْاألَ ْر ِ
َ
ف)).
((أل ُ َق ِّطعَنَّ أَ ٌْ ِد ٌَ ُك ْم َوأَ ْر ُجلَ ُكم مِّنْ خ َِال ٍ
ُ
َ
َ
ِّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ف)).
((ألقطعَنَّ أ ٌْ ِد ٌَك ْم َوأ ْر ُجلكم مِّنْ خِال ٍ
ُ
َ
َ
ِّ
َ
ف)).
(( َف ََلقطعَنَّ أ ٌْ ِد ٌَ ُك ْم َوأ ْر ُجلَ ُكم مِّنْ خ َِال ٍ
ضل َّ َعن ُكم َّما ُكن ُت ْم َت ْز ُعمُونَ )).
((لَ َقد َّت َق َّط َع َب ٌْ َن ُك ْم َو َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
تْ
اب)) .
ب
س
األ
م
ه
ب
ع
ط
ق
ت
و
َ ِ ُِ َْ ُ
اب َ
((و َرأَ ُوا ا ْل َع َذ َ
َ

ٔٔ

قُ ِّطعت

ماض مزٌد بحرف واحد كرر مرتٌن
فعل ٍ
مع تاء التؤنٌث.

الرعدٖٔ :
والحجٔ4 :

ٕٔ

ق ّطعناهم

ماض مزٌد بحرف كرر مرتٌن مضعف
فعل ٍ
(الطاء) ومعه الضمٌر (نا) و(هم).

ٖٔ

ألق ّطعن

فعل مضارع مزٌد بحرف واحد كرر ثالث
مرات.

ٗٔ
٘ٔ

ت َق َّط َع
تق ّطعت

ماض مزٌد بحرفٌن.
فعل ٍ
ماض مزٌد بحرفٌن مع تاء التؤنٌث.
فعل ٍ

األعراف،ٔٙٓ :
ٔٙ3
األعراف،ٕٔٗ:
الشعراء،ٗ4 :
طه2ٔ :
األنعام4ٗ :
البقرةٔٙٙ :

ٔٙ

َت َق ّطعوا

ماض مزٌد بحرفٌن مع واو الجماعة
فعل ٍ
كرر مرتٌن.

األنبٌاء،4ٖ:
المإمنونٖ٘ :

جعُونَ ))
َ
((و َت َق َّط ُعوا أَ ْم َرهُم َب ٌْ َن ُه ْم ُكل ٌّ إِلَ ٌْ َنا َرا ِ
(( َف َت َق َّط ُعوا أَ ْم َرهُم َب ٌْ َن ُه ْم ُز ُب ًرا)).

ٔ2
ٔ3

تقطعون
َو ٌَ ْق َطعُونَ ما
أ َم َر َّللا
َوًل ٌَ ْق َطعُونَ
َوادٌِـــــــــــــا ً

فعل مضارع مجرد

العنكبوتٕ4 :
البقرة،ٕ2 :
الرعد.ٕ٘ :

س ِبٌلَ).
الر َجال َ َو َت ْق َطعُونَ ال َّ
((أَئِ َّن ُك ْم لَ َتؤْ ُتونَ ِّ
َّ
َ
َ
صل َ))
((و ٌَ ْق َطعُونَ َما أ َم َر َّللا ُ بِ ِه أن ٌُو َ
َ
((و ٌَ ْق َطعُونَ َما أَ َم َر َّ
صل َ)).
َّللا ُ بِ ِه أَن ٌُو َ
َ

فعل مضارع مجرد منفً بـ (ًل).

التوبةٕٔٔ :

((و ًَل ٌَ ْق َطعُونَ َوا ِد ًٌا إ ِ ًَّل ُكت َِب لَ ُه ْم)).
َ

تقطع

فعل مضارع مزٌد بحرف واحد.

المائدةٖٖ:

ٕٔ

أن تقطع

فعل مضارع مزٌد بحرف واحد.

التوبةٔٔٓ :

ٕٕ

تقطعوا

فعل مضارع مزٌد بحرف واحد.

محمدٕٕ :

ٔ4
ٕٓ

كرر الفعل المضارع المجرد مرتٌن.

صلَّ ُبوا أَ ْو ُت َق َّط َع أَ ٌْدٌِ ِه ْم َوأَ ْر ُجل ُ ُهم مِّنْ
((أَن ٌُ َق َّتلُوا أَ ْو ٌُ َ
ف)).
خ َِال ٍ
((إِ ًَّل أَن َت َق َّط َع قُلُو ُب ُه ْم ۗ َو َّ
َّللا ُ َعلٌِ ٌم َحكٌِ ٌم)).
ض
س ٌْ ُت ْم إِن َت َولَّ ٌْ ُت ْم أَن ُت ْفسِ دُوا فًِ ْاألَ ْر ِ
(( َف َهلْ َع َ
َ
ِّ
َ
َو ُتقط ُعوا أ ْر َحا َم ُك ْم)).

المجرد
المـطـمـب األول/التحميل الداللي لمشتقات الجذر (قطع)
ّ

ِ
قسمين :األولى :حقيقية ،واألخرى :مجازية.
يمكن لنا أن نقسم داللة (قَطَ َع) عمى
ِ
ص ِر ،والمجازيةُ تكون مدركة بالبصي ِرة كما
لمفظة (قَطَ َع)
فالداللة الحقيقية
دركةٌ َ
ُ
بالب َ
تكون حسية ُم َ
األصفياني(ٔ).
اغب
ذكر الر ُ
َ
ّ

وقد َبين المّغويون معنى (قطع) لغوياً ،يقو ُل ُ
ابن فارس" :القاف والطاء والعين أص ٌل صحيح واحدهُ
ٍ
ُّ
طعاً"(ٕ).
حرم ،وابانة
ت الشيء أ ْقطعو قَ ْ
شيء من شيءُ .يقال :قَ َ
ط ْع ُ
يدل عمى ْ

اشتق منيا عمى قسمين :األول :مجرد
ويمكن لنا أن نقسم ما ورد في لفظة (قطع) وما
ّ
والثاني :مزيد.
ويمكن لنا أن نسرد القسم األول من ىذا البحث ىو المجرد من األفعال والمشتقات في لفظة (قَطَ َع)
ونقسمو إلى ثبلثة أقسام ىي:

ٔ) الفعل الماضي المجرد ويتكون من:
ِ
ض َّرُعوا
ْس َنا تَ َ
اء ُى ْم َبأ ُ
أ -فَقُط َع :قال تعالىَ ﴿ :فمَ ْوَال إِ ْذ َج َ
ون (ٖٗ) َفمَ َّما َن ُسوا َما ُذ ِّك ُروا بِ ِو فَتَ ْح َنا َعمَْي ِي ْم
َك ُانوا َي ْع َممُ َ
ٜٔ

َّن لَيم َّ
ان َما
الش ْي َ
َولَ ِك ْن قَ َس ْ
ت ُقمُ ُ
ط ُ
وبيُ ْم َوَزي َ ُ ُ
اب ُك ِّل َش ْي ٍء َحتَّى إِ َذا فَ ِرُحوا بِ َما أُوتُوا
أ َْب َو َ
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َِّ
ِ
ِ
ظمَ ُموا َواْل َح ْم ُد لِمَّ ِو َر ِّ
ب
ين َ
أَ
َخ ْذ َن ُ
ون (ٗٗ) فَقُط َع َدابُِر اْلقَ ْوِم الذ َ
اى ْم َب ْغتَةً فَِإ َذا ُى ْم ُمْبم ُس َ
ِ
ين(٘ٗ)﴾(.)3
اْل َعالَم َ
وردت لفظة َ(قُ ِط َع) مبنية المجيول بصيغة الفعل الماضي ،والفاعل محذوف ضمير مستتر
َِّ
ين ظَمَ ُموا ﴾ .وبين المفسرون داللة قولو
عائد إلى الذات اإلليية ،ونائب الفاعل ىو ﴿ َدابُِر اْلقَ ْوِم الذ َ
َِّ
ظمَ ُموا ﴾ .انيا كناية بالمعنى المجازي عن عذاب ىؤالء وىبلكيم جميعاً.
ين َ
تعالىَ ﴿ :دابُِر اْلقَ ْوِم الذ َ
وقد تم استئصاليم حتى دابرىم أي آخرىم ،فمم يبق ليم عقب أو نسل(ٗ).

وبين أبو حيان في تفسير ليذه اآلية أن الظمم معناه الكفر لذلك استحقوا العذاب جميعاً بقولو:

((عبارة عن استئصاليم باليبلك ،والمعنى :فقطع دابرىم ونبو عمى سبب االستئصال بذكر الوصف
الذي ىو الظمم ،وىو ىنا الكفر .والدابر :التابع لمشيء من خمفو ،يقال :دبر الوالد ولده يدبره.

وخبلصة :دبر القوم دبو اًر ودب اًر إذا كان آخرىم))(٘).

وقد بين ابن عاشور داللة (دابر) إذا كان آخرىم بقولو (( :والدابر اسم فاعل من (دبره) من

باب (كتب) ،إذا كان آخرىم ،وذلك مشتق من الدبر وىو الوراء ...المستأصل يبدأ بما يميو ويذىب

ويستأصل إلى أن يبمغ آخره وىو دابره ،وىذا مما جرى مجرى المثل))(.)ٙ

وقد وردت في المغة عبارة في المثل (قَطَ َع ا﵀ عمره) أي ىبلك اإلنسان وموتو ،يقول ابن
منظور:
ط َع ا﵀ ُع ُم َرهُ عمى المثل .وفي التنزيل( :فقُ ِط َع دابر )...قال ثعمب :معناه استؤصموا من
((وقَ َ
وم ْنقَطعو :آخره))(.)ٚ
آخرىم :.ومقطع كل شيء ُ
المعنى العام:
إن لفظة (قُ ِط َع) وردت مبنية لممجيول لمداللة عمى أن عذاب ىؤالء وىبلكيم كان اشد قطعاً
واستئصاالً وتيويبلً  ،وأخفي الفاعل الذي ىو المعذب (ا﵀) – تعالى – عمى وجو التعظيم والمبالغة
بشأن وقوع العذاب والعقاب لممعذبين ،ويمكن لنا أن نبين ذلك.
َِّ
ِ
ظمَ ُموا ﴾ نجد أن صفة الظمم عند ىؤالء المنكرين
ين َ
وفي ىذه قولو تعالى ﴿ :فَقُط َع َدابُِر اْلقَ ْوِم الذ َ
في ىذه اآلية تكمن انيم اشد إعراضاً ومبالغة ونكراناً واص ار اًر لعقيدة التوحيد با﵀ واإليمان بو
وبرسمو .وقد اتصف ىؤالء القوم بالفرح والتكبر والغرور فضبلً عن قموبيم القاسية لذكر ا﵀

وعبادتو ،لذلك أنساىم ا﵀ ،ألنيم نسوا ذكره فحدث القطع واالستئصال والعذاب  ،وجاءت المفظة
(قُ ِط َع) مبنية لممجيول من وجو عدم الرأفة ليم والتنكيل بيم  ،وكأنو تعالى ال ينظر إلييم بعين
العطف والرحمة والرقة جميعيم .
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وننِي ِفي أ ٍ
طٍ
ان
اؤ ُك ْم َما َن َّز َل المَّوُ بِيَا ِم ْن ُسْم َ
وورد قولو تعالى ﴿ :أَتُ َج ِادلُ َ
َس َماء َس َّم ْيتُ ُم َ
ْ
وىا أ َْنتُ ْم َوآ ََب ُ
َِّ
ٍ ِ
َِّ
ِ
ِ
ِ
ين َك َّذُبوا
ين َم َعوُ بِ َر ْح َمة مَّنا َوقَطَ ْع َنا َدابِ َر الذ َ
ين (ٔ )ٚفَأ َْن َج ْي َناهُ َوالذ َ
فَ ْانتَظ ُروا إِِّني َم َع ُك ْم م َن اْل ُم ْنتَظ ِر َ
ِ
ِ
ين (ٕ.)ٛ(﴾ )ٚ
بِآ ََيات َنا َو َما َك ُانوا ُم ْؤ ِمن َ
ورد الفعل (قطع) في آية (ٕ )ٚمن سورة االعراف بصيغة الفعل الماضي متصل معو الضمير (نا)
وىو عائد إلى الذات اإلليية.

َِّ
ين َك َّذُبوا ﴾ أنيا كناية من حيث
وقد بين المفسرون داللة قولو تعالى في آيةَ ﴿ :وقَ َ
ط ْع َنا َدابِ َر الذ َ
المعنى المجازي – عن الموت والعذاب واليبلك والفناء وذلك باستئصاليم  -تعالى -جميعاً قوم

(عاد) ،وارسالو ليم الريح الدبور العاتية.

وورد لفظ (دابر) بمعنى آخر القوم أي تم استئصاليم حتى آخرىم جميعاً(.)ٜ

ُّ
بالضم
((الدُبر،
و(دابر) اسم الفاعل من الفعل (دبر) لغةً ،قال صاحب تاج العروس:
ّ
وبضمتين ،نقيض القبل ،و ُّ
الدُبر من كل شيء .عقبو ومؤخره.
ّ

إما باعتبار المكان أو باعتبار الزمان أو باعتبار المرتبة .يقال:
و(الدابر) يقال لممتأخر والتابعّ ،
وي ْدبره ُدُبو اًر إذا اتبعو من ورائو وتبل ُدُب َره ،وجاء يدبرىم ،أي يتبعيم ،وىو من ذلك.
َد َب َرهُ َي ْدُبره ً
والدابر :آخر كل شيء و بو فَ ّس َر قوليم :قطع ا﵀ دابرىم أي آخر من بقي منيم))(ٓٔ).
وقد قطعتيم الريح الدبور جميعاً فمم يبق ليم با ٍ
ق حتى نسميم عند اغمب المفسرين(ٔٔ).
َِّ
ين َك َّذُبوا ﴾ ىي كناية عن استئصاليم باليبلك
قال أبو حيان األندلسيَ ﴿ :وقَ َ
ط ْع َنا َدابِ َر الذ َ
والعذاب(ٕٔ).

وردت لفظة (قطعنا) بصيغة الفعل الماضي المجرد مع الضمير (نا) فمفظة (قطعنا) تحمل
َِّ
ين َك َّذُبوا بِآ ََياتَِنا ﴾ ىي
معاني اليبلك والموت والعذاب ونياية قوم (عاد) ،فداللة ﴿ قَطَ ْع َنا َدابِ َر الذ َ
كناية عن ىبلك قوم عاد جميعاً فذكر دابرىم أي آخرىم ،فيبلك آخرىم يعني ىبلك أوليم ،فالعذاب
اشتمل جميعيم حتى آخرىم كي ال يبقى ليم نسل أو اثر من ذريتيم .فالمعنى في داللة (قطعنا)

تمثل بالتيويل والمبالغة وشدة الموقف والحدث وتعجيل موتيم.

وورد الضمير (نا) الممحق بالفعل (قطع) عائداً إلى الذات اإلليية الدالة عمى التوكيد واإلصرار

عمى أن حدث القطع مؤكد من (ا﵀ تعالى) ال من غيره.
وقد كرر الضمير (نا) في الفعل ﴿ فَأ َْن َج ْي َناهُ ﴾ .و﴿ ِمنَّا ﴾ الضمير المسبوق بحرف الجر ،ونمحظ
َِّ
ين َم َعوُ بِ َر ْح َم ٍة ِمَّنا ﴾  ،إن عذاب قوم (عاد) حدث لمذين كذبوا
في اآلية القرآنية ﴿ فَأ َْن َج ْي َناهُ َوالذ َ

بآيات ا﵀ ورسولو حص اًر ولم يحدث لمنبي (ىود) ومن آمن معو.
ومعنى قولو تعالى ﴿ بِ َر ْح َم ٍة ِمَّنا ﴾ أن العذاب لم يمس النبي ومن آمن معو ،وكذلك نجد في لفظة
َّل) وقد ورد فييا أحد معنيين:
ب) فعبلً ماضياً مزيداً وأنيا عمى زنة (فع َ
(ك َذ َ
ٕٔ
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ٔ-

التكثير والمبالغة في تكذيبيم لمرسول (ىود).

ٕ-

النسبة إلى شيء ،إي أنيم نسبوا ألنفسيم صفة (التكذيب) بآيات ا﵀ ،لذا أصبحت راسخة

في عقوليم وقموبيم عبادة األصنام .فيم مطاوعون دائماً ليا ومطيعون ليا ال يفارقونيا ،وورد حرف
(الباء) البلصق بمفظة ﴿ بِآ ََياتَِنا ﴾ لمتوكيد واإلصرار.
ِ
ين ﴾ داالً عمى نفي إيمان قوم (عاد) نفياً مطمقاً ،بدليل مجيء
وورد قولو تعالى َ ﴿ :و َما َك ُانوا ُم ْؤ ِمن َ
ِ
ين ﴾ فعميا رباعي (آمن) عمى زنة (افعل) فمن معانييا اإلزالة
أداة النفي (ما) واسم الفاعل ﴿ ُم ْؤ ِمن َ
والتغيير ،فاآلية نفت تغيير عقيدة ىؤالء الفاسدة من عبادة الشرك إلى عبادة التوحيد عمى نحو

مستمر ،لذا لزم القطع واليبلك.
ق وي ْب ِط َل اْلب ِ
ِ
ق اْلح َّ ِ ِ ِ
ِ
وقال تعالى ( :وي ِر ُ َّ
ين لُِي ِح َّ
اط َل
َ
ق اْل َح َّ َ ُ
يد الموُ أَن ُيح َّ َ
َُ
ق بِ َكم َماتو َوَي ْقطَ َع َدابِ َر اْل َكاف ِر َ
(ٖٔ)
وردت لفظة (يقطع) بصورة الفعل المضارع في ىذه اآلية .وكما نعمم ان
ون)
َولَ ْو َك ِرهَ اْل ُم ْج ِرُم َ
الفعل المضارع دال عمى زمن مستمر وحدث متجدد وكأنما حدث قطع اليبلك واليزيمة لممشركين
في موقعة بدر في (عصرنا الحاضر) .فأتى النص القرآني بالمفظة (يقطع) بصيغة الفعل المضارع

الدال عمى الحاضر والمستقبل من باب االستبشار والنصر لممؤمنين ،وان ا﵀ معيم وناصرىم في
كل وقت ،وأن ىناك أفعاالً مضارعة وردت في اآلية مع الفعل (يقطع) مثل( :يعدكم) ،و(تودون)،
و(يحق) ،و(يبطل) ،كي تتحقق األفعال المضارعة المعطوفة بعضيا مع بعض بانسجام تام من

الناحية الصوتية والصرفية والنحوية وحدوثيا متجددة وبزمن مستمر لكل منيا في كل األحوال.

نستشف َّ
أن الفعل المضارع (يقطع) وفاعمو ضمير مستتر عائد إلى الذات اإلليية.وداللتو

مجازياً ىو كناية عن ىبلك الكافرين جميعاً حتى عبر عن (دابرىم) أي آخرىم من القوم .فإذا ىمك

آخرىم ىمك قبمو في العذاب والعقاب  ،وىكذا فالعذاب فييم شمل الجميع أوليم حتى آخر القوم.
ق اْل َح َّ
يد المَّوُ ﴾ ،و﴿ ُي ِح َّ
ق ﴾ ،و﴿ و َوَي ْقطَ َع َدابِ َر
إذن يبدو أن األفعال المضارعة مثل ﴿ َوُي ِر ُ
اْل َك ِاف ِرين ﴾ ،و﴿ وي ْب ِط َل اْلب ِ
اط َل ﴾ وغير ذلك دلت أحداثيا وأفعاليا عمى تجديد مستمر وزمن ممتد
َ
َُ
َ
إلى المستقبل عمى أن ا﵀ تعالى ناصر دينو ورسولو في كل زمن وحدث وعبلمة يائسة دائمة

لمكافرين دون فرح واستنصار واستبشار وىبلكيم في الدنيا قبل عذاب اآلخرة.
َن َدابِر ىؤَال ِء م ْقطُوعٌ م ِ
ِ ِ ِ
ين ﴾.
وقال تعالىَ ﴿ :وقَ َ
صبِح َ
ُ ْ
ض ْي َنا إلَ ْيو َذل َك ْاأل َْم َر أ َّ َ َ ُ َ
َن َدابِر ىؤَال ِء م ْقطُوعٌ م ِ
ين ﴾.أي أن آخر فرد من قوم
صبِح َ
ُ ْ
بين المفسرون معنى قولو تعالى ﴿ :أ َّ َ َ ُ َ
لوط يستأصل وسييمك ويصعق في العذاب ،وىذا يدل عمى أن جميعيم من أوليم وحتى آخرىم،

منزل عمييم العذاب والموت(ٗٔ).

ٕٕ
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َن َدابِر ىؤَال ِء م ْقطُوعٌ م ِ
ين ﴾ يتبين يعني أن آخر
صبِح َ
ُ ْ
يقول الطبرسي (( :في تفسيره لآلية ﴿ :أ َّ َ َ ُ َ
من يبقى منيم ييمك وقت الصبح ...والمراد أنيم مستأصمون بالعذاب وقت الصباح عمى وجو ال

يبقى منيم اثر وال نسل وال عقب))(٘ٔ).

وبين أبو حيان األندلسي أن في عذاب قوم لوط تفخيماً وتعظيماً من أمرىم لما اقترفوه من

فاحشة كبرى ىي (لواط الغممان) فضبلً عن اإلشراك با﵀ وتكذيب رسولو (لوط) عميو السبلم
بنبوتو(.)ٔٙ

صفوة القول:

َن َدابِر ىؤَال ِء م ْقطُوعٌ م ِ
ين ﴾ يتبين انو قدم لفظ (دابر)
صبِح َ
ُ ْ
في ىذه اآلية من سورة الحجر ﴿ أ َّ َ َ ُ َ
وىو اسم فاعل عمى لفظ (مقطوع) اسم مفعول ،وىي مشتقة من الفعل الماضي والمضارع (قطع –

يقطع) الدال عمى استم اررية الحدث والزمن الى وقت الصباح.

وىنا كان تقديم لفظ (دابر) عمى لفظ (مقطوع) بخبلف اآليات األخرى التي وردت فييا ىاتان

المفظتان.

وذلك بسبب سوء أعمال قوم لوط الكثيرة والكبيرة مثل (فاحشة الغممان) فضبلً عن اإلشراك

با﵀ .فكان سخط ا﵀ شديداً و عظيماً عمى ىؤالء القوم فناسبت أعماليم شدة عذابيم وىبلكيم.

وكذلك نمحظ في اآلية تفخيما وتعظيما وتوكيدا بأمر ىبلكيم فتأكيد العذاب شمل آخرىم كي ال

يبقى ليم اثر يرجعون إليو .وقد استأصمت القرية أو القوم جميعيم في وقت الصباح كي تبقى

آثارىم عبرة لؤلقوام األخرى.

ض ْاألَقَ ِاو ِ
َخ ْذ َنا ِم ْنوُ بِاْل َي ِم ِ
ين (٘ٗ) ثَُّم
يل (ٗٗ) َأل َ
ب) لقطعنا :قال تعالى َ (( :ولَ ْو تَقَ َّو َل َعمَْي َنا َب ْع َ
ِ
ِ
ِ
َحٍد َع ْنوُ َح ِ
ين)( .)ٔٚجاء في معنى قولو تعالى( :لَقَطَ ْع َنا
ين ( )ٗٙفَ َما م ْن ُك ْم م ْن أ َ
اج ِز َ
لَقَطَ ْع َنا م ْنوُ اْل َوتِ َ
ِ
ين) لقتمناه أو أىمكناه أو أمتناه  ،كما ورد عند المفسرين( )ٔٛوىذا الضمير (الياء في منو)
م ْنوُ اْل َوتِ َ
عائد إلى الرسول (صمى ا﵀ عميو وألو وسمم) لو ادعى شيئا من عنده ال من عند ا﵀.

قولوُ عمى (ا﵀) اليبلك و عقوبتو ىو أن بقطع وتينو
وشبو ابن عاشور حال من يفرض تَ َّ
كحال جزور عندما تنحر فيقطع وتينيا .بقولو (( :الوتين عرق معمق بو القمب ويسمى النياط .وىو
الذي يسقى الجسد بالدم ولذلك يقال لو (:نير الجسد  ،وىو إذا قُ ِط َع مات صاحبو وىو يقطع عند
قولَوُ عمى ا﵀
نحر الجزور .فقطع الوتين من أحوال الجزور ونحرىا  .فشبو عقاب من يفرض تَ َّ
بجزور تنحر فيقطع وتينيا .ولم أقف عمى العرب كانوا يكنون عن اإلىبلك بقطع الوتين  ،فيذا من

مبتكرات القرآن))(.)ٜٔ

المعنى العام:

ٖٕ
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ٔ -نمحظ في قولو تعالى جممة (لقطعنا منو الوتين)) أن (البلم) في قطعنا لتوكيد فعل القطع
ٍ
ماض  ،و (نا) ضمير عائد إلى الذات االليية.
والموت واليبلك  .و(قَطَ َع) فعل
والمعنى العام أنك يا محمد لو تقولت بأقاويل فييا تكمف من عندك ليس من عندنا الذيناك وأىناك
وذلك بأخذنا يدك اليمنى بقوة  ،ثم نيمكك بقطع وريد عنقك ووتينك .فنممس في لفظة (لقطعنا)

التيويل والتخويف المؤكد والتحذير الشديد والمبالغة في تعظيم شأن العقاب مثل االىانة أوال ثم

القتل ثانيا .

ٍ
ماض فمن معاني ىذه الصيغة :التكمف أي لو تفوىت يا محمد
ٕ -وردت لفظة (تَقَ ّو َل) بفعل
باقوال فييا تكمف ومبالغة من عندك لعجمنا بأىانتك وقتمك.
ب -قال تعالى﴿ :وما جعمَو المَّو إِ َّال ب ْشرى لَ ُكم ولِتَ ْ ِ
وب ُك ْم بِ ِو َو َما َّ
ص ُر إِ َّال ِم ْن ِع ْنِد المَّ ِو
ط َمئ َّن قُمُ ُ
ََ ََ ُ ُ
الن ْ
ُ َ
ْ َ
يز اْلح ِك ِيم ( )ٕٔٙلِي ْقطَع َ ِ َِّ
ين َكفَُروا أ َْو َي ْكبِتَيُ ْم فََي ْن َقمُِبوا َخائِبِينَ﴾ (ٕٓ) .وردت لفظة
اْل َع ِز ِ َ
ط َرفًا م َن الذ َ
َ َ
﴿ لِ َي ْقطَ َع ﴾ بصورة الفعل المضارع مع الم التعميل ،وبين المفسرون داللتيا أنيا بمعنى ىبلك طائفة
أو قتل بعض قادة مشركي قريش(ٕٔ).

قال الرازي (( :والبلم في ﴿ لَِي ْقطَ َع طَ َرفًا ﴾ متعمق بقولو ﴿ َو َما َّ
ص ُر إِ َّال ِم ْن ِع ْنِد المَّ ِو ﴾
الن ْ
والمعنى أن المقصود من نصركم بواسطة إمداد المبلئكة ىو أن يقطعوا طرفاً من الذين كفروا ،أي

ييمكوا طائفة منيم ويقتموا قطعة منيم ....وانما حسن في ىذا الموضع ذكر الطرف ولم يحسن ذكر
الوسط ،ألنو ال وصول إلى الوسط إال بعد األخذ من الطرف .وىذا يوافق قولو تعالى ﴿ :قَاتِمُوا

ِ
َِّ
ط َرِافيَا ﴾
صيَا ِم ْن أَ ْ
ين َيمُ َ
ون ُك ْم ﴾ (التوبة .)ٕٖٔ:وقولو تعالى﴿ :أ ََولَ ْم َي َرْوا أََّنا َنأْتي ْاأل َْر َ
الذ َ
ض َن ْنقُ ُ
(الرعد.)ٕٕ())ٗٔ:
وفسر القرطبي لفظة (ليقطع) المسممون المشركين بالحرب و القتل أي ليقتموا المشركين وذلك

بحربيم بقولو( :أي بالقتل ولقد نصركم ا﵀ ببدر ليقطع طرفاً)

(ٖٕ)

أي النصر يتحقق بقتل المشركين.

بين اآللوسي القطع باليبلك بقولو (( :والقطع :اإلىبلك .والمراد من (الطرف) طائفة منيم؛ قيل:

ولم يعبر عن تمك الطائفة بالوسط بل بالطرف ،ألن أطراف الشيء يتوصل بيا إلى توىينو وازالتو.
ِ َِّ
ون ُك ْم ِم َن اْل ُكفَّ ِار ﴾
ين َيمُ َ
وقيل :ألن الطرف اقرب إلى المؤمنين .فيي كقولو تعالى ﴿ :قَاتمُوا الذ َ
(التوبة ٖٕٔ).
وقيل :لئلشارة إلى أنيم كانوا أشرافاً ،ففي (األساس)

أشرافيا.

ٕٗ

(ٕٗ)

لمزمخشري ىو من أطراف العرب أي
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َّ
(ولعل إطبلق األطراف عمى اإلشراف لتقدميم في السير .ومن ذلك قالوا:
وقال ابن عاشور:
األطراف منازل األشراف .فبل يرد أن الوسط أيضاً يشع بالشرف .فالمعنى :لييمك صناديد الذين
كؤوا رؤسائيم المتقدمين فييم بقتل وأسر)(ٕ٘).

وأورد أبو حيان األندلسي ليا داللتين إما بالقتل واألسر و إما بالخزي والخيبة بقولو (( :والبلم
في﴿ِل َي ْقطَ َع ﴾ يتعمق قيل :بمحذوف تقديره أمدكم أو نصركم .والذي يظير أن تتعمق بأقرب مذكور
وىو العامل في ﴿ ِع ْنِد المَّ ِو ﴾ وىو خبر المبتدأ .كأن التقدير :وما النصر إال كائن من عند ا﵀ ال
من عند غيره :ألحد أمرين :إما قطع طرف من الكفار بقتل وأسر ،واما بخزي وانقبلب بخيبة،
وتكون األلف والبلم في النصر ليست لمعيد في نصر مخصوص ،بل ىي لمعموم .أي :ال يكون

نصر أي نصر من ا﵀ لممسممين عمى الكفار إال ألحد أمرين))(.)ٕٙ

وقال ابن عاشور( :وىذا القطع والكبت قد مضيا يوم بدر قبل نزول ىذه اآلية بنحو سنتين،

فالتعبير عنيما بصيغة المضارع لقصد استحضار الحالة العجيبة في ذلك النصر المبين العزيز

النظير)(.)ٕٚ

المعنى العام:
ورد الفعل المضارع (ليقطع) الدال عمى اليبلك والموت واليزيمة لممشركين باستمرار في الحدث
والزمان ،لذا ،أتى القرآن بيذه الصيغة لمداللة عمى أن المشركين سوف ينيزمون  ،فيناك تأكيد

واصرار وتفخيم بالنصر لممسممين وعبلمة يائسة لممشركين في الوقت نفسو.

وقد وردت األفعال المضارعة مثل و(لتطمئن ،وليقطع ،ويكبتيم ،وينقمبوا)  ،ىذه األفعال قد قوت

قموب المؤمنين  ،وطاوعت أنفسيم عمى الثبات والصبر والتقوى والسكينة واإليمان والقوة والصمود

والشجاعة  ،وجعمت المسممين يتحدون الصعاب والمجابية لقتال المشركين.

وان ىذه األفعال واألعمال التي يؤدييا المسممون ال تذىب جيدىا وثمرتيا وحسناتيا سدى عند ا﵀.

بل عنده أفضل األعمال وأحسنيا.

وننستشف في اآلية تأكيداً وحثاً واستبشا اًر من ا﵀ تعالى لممسممين المشاركة في قتال المشركين من

الناحية النفسية والمعنوية والمادية بأن ليم الجنة والسكينة والطمأنينة واألجر العظيم.
الد ْنيا وا ِ
َن لَ ْن َي ْن ُ َّ ِ ُّ
آلخ َرِة َفْم َي ْم ُد ْد بِ َس َب ٍب إِلَى
ان َيظُ ُّن أ ْ
ج -ثم ليقطع :قال تعالىَ ﴿ :م ْن َك َ
ص َرهُ الموُ في َ َ
السَّم ِ
اء ثَُّم لِ َي ْقطَ ْع ْر َى ْل ُي ْذ ِى َب َّن َك ْي ُدهُ َما َي ِغيظُ ﴾( .)ٕٛورد الفعل (ليقطع) بصيغة المضارع المجزوم
َ
ببلم األمر  ،وجيء بيذه الصورة من وجو االستيزاء والتيكم واإلنكار من قبل ا﵀ تعالى لممشككين

والمترددين والحاسدين والمنافقين بأنو تعالى ال ينصر عبده ونبيو محمداً (ص) في مواجية أعدائو.

وقد بين المفسرون أن داللة (ليقطع) أتت بمعنى قَطَ َع نفسو أي حبسيا ،وذلك عمى انيا كناية عن
االختناق بوساطة الحبل ثم يعمق الحبل في سماء بيتو ثم يقطع الحبل ويختنق ويموت .وقد أيده
ٕ٘
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اغمب المفسرين ىذا المعنى بعدما ذكروا أن لفظة (بسبب) معناىا (بحبل)( ،)ٕٜوالسبب ىو
(الحبل).

وىناك َم ْن يرى من المفسرين أن لفظة (ليقطع) معناىا أن يمد حببلً إلى السماء الدنيا المعروفة ثم
يقطع النصر المرسل والمنزل من قبل ا﵀ تعالى والمبلئكة عمى نبيو محمد (ص).
رد القرآن الكريم ليؤالء المشككين ﴿ َى ْل ُي ْذ ِى َب َّن َك ْي ُدهُ َما َي ِغيظُ ﴾ من باب االستيزاء والتيكم
وقد ّ
والسخرية والتحدي واالمتناع والتحذير والتقريع والتوكيد والنفي المستمر .موتوا بغيظكم (( لمتبكيت

)) َّ
فأن ا﵀ تعالى ناصر عبده محمداً (ص) ولو كره الكافرون(ٖٓ).

قال الشيخ الطبرسي (( :فميمدد بسبب إلى السماء أي :فميشدد حببلً في سقفو ثم (ليقطع) أي :ليمدد

ذلك الحبل حتى ينقطع فيموت مختنقاً ،والمعنى :فميختنق غيظاً حتى يموت فأن ا﵀ تعالى ناصره
َك ْي ُدهُ ﴾ أي :صنعو وحيمتو.
وال ينفعو غيظو ،وىو قولوَ ﴿ :فْم َي ْنظُ ْر َى ْل ُي ْذ ِى َب َّن
(ما يغيظ) ما بمعنى المصدر أي :ىل يذىب كيده غيظو ،عن قتادة وأكثر المفسرين.
وقيل :فميمدد بسبب إلى السماء معناه :فميطمب شيئاً يصل بو إلى السماء المعروفة ثم ليقطع نصر
ا﵀ ووحي ا﵀ عن محمد (ص) ،ولينزل بكيده ما يغيظو من نصر ا﵀ لو ونزول الوحي عميو ،أي

ال يتييأ لو ذلك وال سبيل لو إليو فميتجرع ما يغيظو .وانما قال سبحانو ذلك عمى وجو التبعيد أي
كي ال يتييأ ليم الوصول إلى السماء ،كذلك ال يتييأ ليم إزالة ما يغيظيم من أمر رسول ا﵀ ونصره

عمى أعدائو دائماً))(ٖٔ).

المعنى العام:

(ليقطع) بيذه الصورة وىو يحمل معنى القطع والجزم والتحدي
ٔ) ورد الفعل المضارع المجزوم
ْ
واإلصرار لممشككين والحاسدين والكائدين والمترددين والمنافقين وأن ا﵀ ناصر عبده ونبيو محمد
(ص) ال محال.

ان
ٕ) نجد في قولو تعالىَ ﴿ :م ْن َك َ
الشرط كما ورد في قولو ﴿ َفْم َي ْم ُد ْد

المشككين.

ص َرهُ ﴾  ،أن فعل الشرط في ىذه اآلية وجواب
َيظُ ُّن أ ْ
َن لَ ْن َي ْن ُ
بِسب ٍب إِلَى السَّم ِ
اء  ﴾ ...فييما تحد واصرار ومبالغة ليؤالء
ََ
َ

َّ
يذىبن).... ،
ٖ) ىناك أفعاال مضارعة وردت مع الفعل المضارع (ليقطع) مثل( :فمينظر ،يظن،
وىذه األفعال تحمل طابع االستم اررية في الزمن والحدث والتوكيد والمبالغة والتحذير والتنبيو

والسخرية واالستيزاء المستمر.

َك ْي ُدهُ َما َي ِغيظُ ﴾ تحديا واص ار ار وتوكيدا ونفيا
وكذلك نمحظ في قولو تعالى ﴿ َى ْل ُي ْذ ِى َب َّن
مستم ار أي عمى المشكك والحاسد ىل يذىب بفعمو ىذا غيظو وحسده من نصرة ا﵀ تعالى لنبيو .فيا

ٕٙ
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أييا الحاسدون والمترددون موتوا بغيظكم ال شك أن ا﵀ ناصر عبده محمداً وأوليائو في كل زمان

ومكان.

ِ
ِ ِ ِِ
َّ ِ ِ
َِّ
َن
َم َر المَّوُ بِو أ ْ
ين َي ْنقُ ُ
ون َع ْي َد المو م ْن َب ْعد ميثَاقو َوَي ْقطَ ُع َ
ض َ
د -يقطعون :قال تعالى﴿ :الذ َ
ون َما أ َ
(ٕٖ)
ِ
يوص َل وي ْف ِس ُدون ِفي ْاألَر ِ ِ
ون )
ون﴾  .ذكر المفسرون أن لفظة ( َي ْق َ
ُ َ َُ
ط ُع َ
ض أُولَئ َك ُى ُم اْل َخاس ُر َ
َ
ْ
ون )(( :القطع معروف .والمصدر – في
معناىا (يمنعون) .وقال القرطبي في تفسيره لمفظة ( َي ْق َ
ط ُع َ
الرحم – القطيعة))(ٖٖ).

ِ
وص َل ﴾
َم َر المَّوُ بِو أ ْ
وبين أبو حيان األندلسي أن ىناك عدة وجوه في تفسير آية ﴿ َوَي ْقطَ ُع َ
َن ُي َ
ون َما أ َ
ىي(ٖٗ):
ٔ) قاطعوا رسول ا﵀ عمى ما جاء بو وذلك بعصيانيم وتكذيبيم لو.

ٕ) القول :أمر ا﵀ أن يتناسب وينسجم ىذا القول مع العمل ،فقطعوا بينيما .ولم يعمموا .وىذه اآلية
ون بِأَْل ِس َنتِ ِيم َّما لَ ْي َس ِفي ُقمُوبِ ِي ْم ﴾.
نزلت في المنافقين من قريش .بدليل قولو تعالىَ ﴿ :يقُولُ َ
ٖ) التصديق باألنبياء جميعاً .أمروا بوصمو فقطعوه بتكذيب بعض وتصديق بعض.
ٗ) الرحم والقرابة .قالو قتادة .وىذا يدل عمى انو أراد من قرابة الرسول كفار قريش.

٘) تدل ىذه اآلية عمى العموم في كل ما أمر ا﵀ بو أن يوصل .وبين أبو حيان أن الوجو األقرب
إلى تفسير اآلية ىو ىذا الوجو ،ألنيا تدل عمى العموم ،وال دليل يذكر عمى وجو الخصوص.
وأشير إلى أن اغمب المفسرين اختاروا ىذا الوجو األخير(ٖ٘) .وورد (الميثاق) عمى زنة (مفعال)
بمعنى العيد المؤكد باليمين قال القرطبي (( :الميثاق :العيد المؤكد باليمين مفعال من الوثاقة

والمعاىدة :وىي الشدة في العقد والربط والجمع :المواثيق عمى األصل ،الن أصل الميثاق :موثاق،

ياء ،النكسار ما قبميا))(.)ٖٙ
صارت الواو ً
المعنى العام:

ون) الدال عمى الحال بمعنى (يمنعون) كل ما أمر ا﵀ بو أن يوصل
(ي ْق َ
ٔ) ورد الفعل المضارع َ
ط ُع َ
بشكل عام ،ما يتعمق بإرسال ا﵀ تعالى األنبياء ليم وعدم تصديق أقواليم وأفعاليم .وكل ما يتعمق
بحدود ا﵀ أي أمور الدين وشرائعو وأحكامو من الواجبات ما تتعمق بالعبادة ﵀ وطاعة رسولو ،

والمنييات ما تتعمق بعبادة األصنام والشرك.

ون) توبيخاً شديداً ومبالغة وتقريعاً وانكا اًر لما فعموا من أعمال ،فيذه من
(وَي ْق َ
ط ُع َ
فنمحظ في لفظة َ
الذنوب الكبيرة ،وعدم استجابة قموبيم وأفكارىم ومشاعرىم لما أراد ا﵀ ليم من أفعال الخير وما
يتعمق بو.

ٕٚ
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ون) متعدياً ومفعولو (ما) الوصمية فأنيم قطعوا ما أراد ا﵀ وصمو ليم .فالمفظة
(ي ْق َ
وورد الفعل َ
ط ُع َ
فييا توبيخ مستمر ومبالغة في القطع وتقريع وتحذير لمن يعمل مثل ىذه الذنوب الكبيرة وفاعميا

يدخل جينم ،وتحل عميو لعنة ا﵀ والمبلئكة والناس  ،ويكون العذاب في الدنيا قبل عذاب اآلخرة.
ِ
ون ِفي ْاأل َْر ِ
ض ﴾ وغير ذلك ،فيذه
ٕ) وردت أفعال مضارعة مثل (ينقضون العيد) و ﴿ َوُي ْفس ُد َ
األفعال دالة عمى استم اررية حدث النقض والفساد فيذه من صفات المشركين( ،وقد اتصفوا بيا وقد
أضيفت ليم صفة (قطيعة الرحم) أي قرابتيم لمرسول أو مع بعضيم  ،وما تحمل ىذه المفظة من

أبعاد ودالالت أخرى تخص الدين والشريعة والعبادة والمعاممة.

لذلك أعطى القرآن صورة سيئة لممشركين بأنيم ىم الخاسرون.

والخاسر :اليالك الذي خسر نفسو وأىمو يوم القيامة ومنع منزلو في الجنة .فينا أعير عن لفظتي

الخسارة والربح من الشيء المادي الى الشيء المعنوي أي خسر اآلخرة والجنة وربح نار جينم.
ِ
ِ
طا إِ ْذ قَ َ ِ ِ
َحٍد ِم َن
ه) تقطعون :قال تعالىَ ﴿ :ولُو ً
ون اْلفَاح َشةَ َما َس َبقَ ُك ْم بِيَا م ْن أ َ
ال لقَ ْو ِمو إَِّن ُك ْم لَتَأْتُ َ
يل وتَأْتُ ِ ِ
ِ
ِ
اب قَ ْو ِم ِو
ون َّ
ون ِّ
الر َج َ
ان َج َو َ
ون في َنادي ُك ُم اْل ُم ْن َك َر فَ َما َك َ
السبِ َ َ َ
ال َوتَ ْقطَ ُع َ
ين ( )ٕٛأَئَّن ُك ْم لَتَأْتُ َ
اْل َعالَم َ
ِِ
اب المَّ ِو إِن ُك ْن َ ِ
َن قَالُوا ا ْئتَِنا بِ َع َذ ِ
ال َر ِّ
ص ْرنِي َعمَى اْلقَ ْوِم
ين ( )ٕٜقَ َ
ْ
إِ َّال أ ْ
ت م َن الصَّادق َ
ب ْان ُ
()ٖٚ
ِِ
يل﴾ بمعنى تمنعون المارة من
ون َّ
السبِ َ
ين﴾  .ذكر المفسرون تفسير لفظة ﴿ َوتَ ْقطَ ُع َ
اْل ُم ْفسد َ

()ٖٛ
ون ﴾ في صيغة الفعل المضارع المخاطب لقوم (لوط) ،والواو
الذىاب  .ووردت لفظة ﴿ ََتَ ْق َ
ط ُع َ
الممحقة بالفعل ىي كناية عن قوم لوط وىي (الفاعل).

يل﴾ في سياق االية  ،وىي تخص قوم لوط  ،وأنيم كانوا يزاحمون الناس
وردت لفظة ﴿ َّ
السبِ َ
ون ﴾ أي تمنعون الطريق عن المارة واجبارىم عمى فعل الفاحشة
في الطرق .وورد لفظة ﴿ ََتَ ْقطَ ُع َ
عمناً أمام المؤل وغيرىا من الصفات السيئة ،واتيان الرجال دون النساء.

قال ابن عاشور في تفسيره لآلية (( :قطع الطريق :أي التصدي لممارين فيو بأخذ أمواليم .أو

قتل أنفسيم .أو إكراىيم عمى الفاحشة .وكان قوم لوط يقعدون بالطرق ليأخذوا من المارة من

يختارونو فقطع السبيل فساد في ذاتو وىو أفسد في ىذا المقصد))(.)ٖٜ
ِ
وفسر ابن عاشور قولو تعالى﴿ :ما سبقَ ُكم بِيا ِمن أ ٍ ِ
ين ﴾ (( :بأنيا تشديد في
َ ََ ْ َ ْ َ
َحد م َن اْل َعالَم َ
اإلنكار عمييم في أنيم الذين سنوا ىذه الفاحشة السيئة لمناس .وكانت ال تخطر ألحد ببال.

 ...والنادي :المكان الذي ينتدي فيو الناس .أي يجتمعون نيا اًر لممحادثة والمشاورة .وىو مشتق من
الندو بوزن "العفو" – وىو االجتماع نيا اًر .وأما مكان االجتماع ليبلً فيو السامر .وال يقال لممكان:

ناد .إال ما دام فيو أىمو .فإذا قاموا عنو لم يسم نادياً))(ٓٗ).

المعنى العام:

ٕٛ
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ون﴾ بصيغة الفعل المضارع المخاطب عمى الرغم من ان قصة قوم لوط
وردت لفظة ﴿ ََتَ ْق َ
ط ُع َ
حدثت بزمن قديم .وىي حكاية الحال الماضية وكأنما أعماليم السيئة ما زالت في محمل الذم
والتوبيخ في زماننا ،وفي الوقت نفسو ىو تحذير وتنبيو لمن سمك ىذا المسمك .فنرى في داللة

يل﴾ توبيخاً وانكا ار شديداً وعذاباً أليماً من الذات اإلليية والرسول النبي (لوط) ليؤالء
ون َّ
السبِ َ
َ﴿تَ ْقطَ ُع َ
القوم وكأنو حدث الفاحشة حصل اآلن في عصرنا.

ونذكر أن ىناك تأكيدات دلت عمى استمرارىم وتكرارىم ليذا العمل السيئ وردت ىذه في اآليات
ِ
ون ﴾  ،وكررت مرتين لفظة ﴿ إَِّن ُك ْم﴾ أي خصت
عمى أن (لوط) مخاطباً قومو ﴿ :أَئَّن ُك ْم ﴾ ﴿ ،لَتَأْتُ َ
السبِي َل﴾ وردت داللتيا مجازياً أي تمنعون الناس من عبور
ون َّ
قوم (لوط) تحديداً .ومعنى َ﴿تَ ْقطَ ُع َ
الطريق واجبارىم عمى فعل الفاحشة (المواط) بالمقابل.

ون﴾ ،
ون﴾ و َ﴿تَأْتُ َ
وىناك أفعال مضارعة ناسبت الفعل المضارع وانسجمت معو مثل ﴿لَتَأْتُ َ
ووردت لفظة (النادي) المجمس من (الندو) المكان الذي يتنادون فيو.
وتأتون ﴿اْلم ْن َكر﴾ و(المنكر) اسم مفعول من الفعل (نكر -ينكر – نك اًر) وم ِ
نكر (اسم فاعل)
ُ َ
ُ
و– ُمن َكر) اسم مفعول.
فكانوا يأتون المنكر (الفاحشة) في (النادي) المجمس ،وىناك أعمال أخرى فسرت بالمنكر مع

إتيان الفاحشة .مثل تضاربيم بالبنادق ،ومضغك العمك ،والسواك بين الناس والسباب ،والفحش في

المزاح.

ِ
و -ال يقطعون :قال تعالى﴿ :ما َكان ِأل ْ ِ ِ ِ
َن َيتَ َخمَّفُوا َع ْن رس ِ
َعر ِ
ول
اب أ ْ
َ َ
َُ
َىل اْل َمد َينة َو َم ْن َح ْولَيُ ْم م َن ْاأل ْ َ
ِ
ِِ ِ
ِ
َّ ِ
ب وَال م ْخمصةٌ ِفي سبِ ِ
يل المَّ ِو
َ
صٌ َ َ َ َ
المو َوَال َي ْرَغُبوا بِأ َْنفُس ِي ْم َع ْن َن ْفسو َذل َك بِأََّنيُ ْم َال ُيص ُيبيُ ْم ظَ َمأٌ َوَال َن َ
ِ
َّ ِ
وَال يطَئُون مو ِطًئا ي ِغيظُ اْل ُكفَّار وَال ي َنالُ ِ
صالِ ٌح إِ َّن المَّوَ َال
ون م ْن َع ُد ٍّو َن ْي ًبل إِال ُكت َ
َ
َ َ َ َ
ب لَيُ ْم بِو َع َم ٌل َ
َ َ َ َْ
ِ َّ ِ
َجر اْلم ْح ِسنِين (ٕٓٔ) وَال ي ْن ِفقُون َنفَقَةً ِ
ِ
ب لَيُ ْم
ون َوادًيا إِال ُكت َ
صغ َيرةً َوَال َكبِ َيرةً َوَال َي ْقطَ ُع َ
َ ُ َ
َ
َ
ُيضيعُ أ ْ َ ُ
ون (ٕٔٔ) ﴾ (ٔٗ).
لِ َي ْج ِزَييُ ُم المَّوُ أ ْ
َح َس َن َما َك ُانوا َي ْع َممُ َ
ون َو ِادًيا﴾ بمعناه المجازي عند المفسرين يجتازونو أو
ورد في اآلية قولو تعالىَ ﴿ :وَال َي ْقطَ ُع َ
يعبرونو ،أي عمى المسممين أن يجتازوا أو يعبروا الوادي لمواجية مشركي قريش ،وورد الفعل
ون﴾ بصيغة المضارع الدال عمى الحال عمى الرغم من أن الحدث قد جرى في زمن الرسول
﴿ َي ْقطَ ُع َ
محمد (ص) وأصحابو ومشركي قريش.

وقد سبق الفعل بأداة النفي (ال) وفعل قطع (الوادي) يحتاج إلى جيد معنوي ونفسي وتقوى وثبات

وتحمل.

ٕٜ
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ِ
ون َنفَقَةً ﴾ َ ﴿،وَال
وىنالك أفعال مضارعة وردت في اآلية مسبوقة بأداة النفي (ال) مثل ﴿ َوَال ُي ْنفقُ َ
ون َم ْو ِطًئا َي ِغيظُ اْل ُكفَّ َار ﴾  ،أي أن ىناك نفياً مستم اًر ومكر اًر ومتجدداً دون
ون ﴾َ ﴿ ،وَال َيطَُئ َ
َي َنالُ َ
انقطاع وتكرار النفي يدل عمى التوكيد واإلصرار.

ىذه األفعال انسجمت وعكست لنا صورة ايجابية لممسممين وسيئة في الوقت نفسو لقتال
المشركين سواء كان من الجانب المعنوي أو المادي وختميا ا﵀ تعالى باإلرادة (االَّ) الدالة عمى

(الحصر والقصر والتوكيد).

وذكر ابن عاشور أن الوادي ىو المنفرج بين جبال وفعمو (ودى) بمعنى سال .فمعناه المنفذ الذي

تسيل إليو المياه والسيول القادمة من الجبال .بقولو(( :والوادي :المنفرج يكون بين جبال أو إكام
فيكون منفذاً لسيول المياه .ولذلك اشتق من (ودى) بمعنى سال.

وقطع الوادي أثناء السير من شأنو أن يتذكر السائرون بسببو أنيم سائرون إلى غرض ما ألنو يجدد

حالة في السير لم تكن من قبل .ومن أجل ذلك ُندب الحجيج إلى تجديد التمبية عندما يصعدون
شرفاً أو ينزلون وادياً أو يبلقون رفاقاً ...ولما كان ىذا جزاء عن عمميم المذكور عمم أن عمميم ىذا
من أحسن أعماليم))(ٕٗ).

المعن ـ ــى الع ـ ــام:

يمكن أن نمخص في اآلية أىم األمور:

ون َو ِادًيا ﴾ بكبلم منفي بـ(ال) والمعنى المجازي ليا
ٔ) ورد في ىذه اآلية :قولو تعالىَ ﴿ :وَال َي ْق َ
ط ُع َ
عند المفسرين أن المسممين ال يسمكون وادياً أو يجتازونو أو يعبرونو في سبيل ا﵀ إالّ انو ال يضيع
جيدىم وأجرىم عند ا﵀ .وانو سوف يكتب ليم تعالى من أحسن األعمال وأفضميا.

ٕ) وردت لفظة ﴿ َي ْقطَ ُعو َن ﴾ في صيغة الفعل المضارع الدال عمى الحال وىذه تمثل حكاية الحال
الماضية وذلك ان ا﵀ تعالى خاطبيم بيذه الصيغة ،النيم كانوا في واقع يمتد زمنيا بحيث يتكرر

الحدث فيو.

ٖ) ىناك حث وتأكيد في أمور الجياد من ا﵀ تعالى لممسممين كي يطمئن قموبيم ويثبت إيمانيم
بالتقوى والطاعة والصبر والعزيمة بتكرير البلءات (أدوات النفي) المنسجمة معيا حرف (الواو)

والمكرر بين األفعال الدال عمى الترتيب والتعقيب بأنيم لن يصيبيم عطش وال جوع وال مرض وال

جيد وال إعياء وال مشقة وال خوف من الكفار والمشركين وغير ذلك .فيذه الصفات والمعاني

االيجابية قد قوت قموب المؤمنين بالتقوى ،ورسخت إيمانيم ،وعززتيم بالذىاب في سبيل ا﵀ لمجياد
والقتال ،وزادت من معنوياتيم ،ورددت األفعال المضارعة مثل ﴿ وَال ي ْن ِفقُون َنفَقَةً ﴾ َ ﴿،ال ي ِ
ص ُيبيُ ْم
ُ
َ ُ َ
ِ
ون َو ِادًيا ﴾.
ون َم ْوطًئا ﴾  ،وغير ذلك قد تفاعمن مع عبارة ﴿ َوَال َي ْقطَ ُع َ
﴾ َ ﴿،وَال َيطَُئ َ
ٖٓ
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ٗ) أكدت االية عمى الجانب المادي والمعنوي في اإلنفاق ولو بنفقة صغيرة كشق تمرة .فانو تعالى
ون
ال يضيع صاحبيا أجره .أما في الجانب المعنوي فنمحظ في العبارة التي ذكرناىا مثل ﴿ َوَال َي ْقطَ ُع َ
َو ِادًيا ﴾ ،وىناك تفخيم (في قطع الوادي) وىذا يحتاج إلى جيد نفسي في صعوده ونزولو .ونمحظ

أيضاً ال يضيع مثل العمل أجره عند ا﵀ تعالى .وذكر أداة الحصر (االّ) كتب ليم فمثل ىذه
األعمال ال يعمم ثوابيا وأجرىا إال ا﵀ ،واتى بصيغة المبني لممجيول لمفعل (كتب) وىذا يدل عمى

أن األجر عظيم فيو مبالغة وتفخيم.
ٖ) الفعل األمر:

جاء فعل األمر في موارد قميمة في النصوص القرآنية ما يتعمق بمفظة (قطع) ،وقد بحثت في

لفظة واحدة ىي لفظة (اقطعوا).

ِ
ق َوالس ِ
فاقطعوا :قال تعالىَ ﴿ :والس ِ
اال ِم َن
َّارقَةُ فَا ْق َ
اء بِ َما َك َس َبا َن َك ً
َّار ُ
ط ُعوا أ َْيد َييُ َما َج َز ً
ِ
يم ﴾ (ٖٗ) .جاءت لفظة (فاقطعوا) بصيغة فعل األمر بالمعنى الحقيقي قطع
َحك ٌ
واألرجل ،وقد أفاض المفسرون في بيانيا وشرحيا.

المَّ ِو َوالمَّوُ َع ِز ٌيز
أو بتر األيدي

ق َوالس ِ
وأقسام القطع تشتمل عمى جنس الذكور واإلناث ،لذا ،ورد في النص القرآني ﴿ َوالس ِ
َّارقَةُ﴾.
َّار ُ
ويجب أن يكون القطع من طرف واحد ،أي اليد اليمنى مع الرجل اليمنى.

وقد وردت لفظة (أيديين) بصيغة الجمع ولم ترد في التثنية (يدييما) مع العمم أن الخطاب موجو

إلى السارق والسارقة.

(ٗٗ)

وقد بين المفسرون

ذلك أن الخطاب واألمر يتعمق بالجنس الذكور واإلناث بشكل عام ،وليس

مقتص اًر عمى مفرد السارق والسارقة.

يقول السمعاني (( :فإن قال قائل :كيف قال (أيديين) والمذكور اثنان ،ولم يقل يدييما؟ قيل لم يرد

بو سارقاً واحداً أو سارقة واحدة ،وانما ذكر الجنس ،فمذلك ذكر األيدي))(٘ٗ).

وقدم لفظ (السارق) عمى لفظ (السارقة) ،ألن السرقة تكمن في الرجال أكثر جرأة مما في النساء(.)ٗٙ
وقال الشوكاني إن لفظة (فاقطعوا) معناىا اإلبانة واإلزالة أي إزالة العضو المقطوع من الجسم.

بقولو( :فاقطعوا) القطع معناه اإلبانة واإلزالة ،وجمع األيدي لكراىة الجمع بين تثنيتين))(.)ٗٚ

فصفوة القول ،أن ورود لفظة (فاقطعوا) بصيغة فعل األمر الدال عمى القطع الواجب يعد شرعاً

منذ اًر لمسارق والسارقة لمذكور واإلناث عمى وجو عام ،فأسند الفعل مع واو الجماعة ونستشف في

فعل األمر ان القطع ليس محصو اًر بزمن معين ،وانما زمن مستمر مع حدثو ،وجيء بيذه الصيغة
من منظار الترىيب والتخويف والتيديد والمبالغة والشدة في القطع واإلفراط والتكثير بو إن تكررت

جريمة فعل السرقة.
ٖٔ

هجلة األستار

العذد – 226الوجلذ الثاًي لسٌة 2028م 2419 -هـ

الجموع:

(قطَع) عمى زنة ِ
وردت في القرآن من لفظة (قَطَع) جمع تكسير دالة عمى الكثرة وىي ِ
(ف َعل) في
َ
موضعين ىما:
ِ
أ) قطَعٌ
ان و َغ ْير ِ
ِ
ِ
ات ِم ْن أ ْ ٍ
قال تعالى﴿ :وِفي ْاأل َْر ِ
ص ْن َو ٍ
ان
ض ِق َ
ات َو َجَّن ٌ
طعٌ ُمتَ َج ِاوَر ٌ
َع َناب َوَزْرعٌ َوَنخي ٌل ص ْن َو ٌ َ ُ
َ
()ٗٛ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اء و ِ
ِ ٍ
ضيَا َعمَى َب ْع ٍ
احد َوُنفَ ِّ
ون﴾ .
ض ُل َب ْع َ
ض في ْاألُ ُك ِل ِإ َّن في َذل َك َآلََيات لقَ ْوٍم َي ْعقمُ َ
ُي ْسقَى ب َم َ
بين المفسرون( )ٜٗقولو تعالى﴿ :وِفي ْاأل َْر ِ
ات ﴾ أي أن األرض عبارة عن قطع
ض ِقطَعٌ ُمتَ َج ِاوَر ٌ
َ
متعددة ومتماسكة فيما بينيا ومتجانسة بعضيا مع بعض ،ولكنيا مختمفة الواحدة عن األخرى.
فيناك قطعة من األرض تربتيا ناعمة رخوة ،وأخرى صمبة ،وأخرى مميئة بالحصى ،وغير ذلك.

فكل قطعة ليا طبيعتيا وصفاتيا وخصائصيا ،فإذا كانت قطعة تربتيا رخوة غرست فييا نباتات

وأشجار ذات فواكو طعميا حمو المذاق ،واذا كانت قطعة تربتيا سبخة غرست نباتات وأشجار ذات
فواكو طعميا مر المذاق مع ان الماء الجاري كل فييا واحد المنزل من السماء المطر أو من بواطن

الصخور ،فسبحان ا﵀ البديع والخالق مثل ىذا اإلعجاز.

قال ابن عاشور في تفسيره ليذه اآلية (( :والقطع :جمع قطعة بكسر القاف وىي الجزء من

الشيء تشبيياً ليا بما يقتطع.

وليس وصف القطع بمتجاورات مقصوداً بالذات في ىذا المقام ...بل المقصود وصف .....

فدل عميو السياق وتقديره :مختمفات األلوان والمنابت وانما وصف متجاورات ،الن اختبلف األلوان

مع التجاوز اشد داللة عمى القدرة العظيمة))(ٓ٘).
فبالجممة يمكن ان نسرد في لفظة ِ
(قطع) ىي جمع قطعة واحدة من األرض ،انيا جمع تكسير
دلت عمى كثرة ىذه القطع المتجاورة المتماسكة والمتبلصقة بعضيا مع بعض ،وسبحان البديع الذي

أودع سره في خمق طبيعة تكوينية مثل ىذه العبلمات البارزة  ،كي يفكر اإلنسان ويتأمل أن الذي
أنشأىا ىو ا﵀ تعالى الذي خمقنا من ماء وتراب واحد ،ولكننا نختمف في أصنافنا وألواننا.
ب) ِقطَعاً:

ظمِ ًما ﴾.
وىيُ ْم ِقطَ ًعا ِم َن المَّْي ِل ُم ْ
قال تعالىَ ﴿ :كأََّن َما أ ْ
ُغ ِش َي ْ
ت ُو ُج ُ
بين المفسرون(ٔ٘) أن لفظة ِ
(قطَعاً) جمع (قطعة) دلت عمى اسم لمزمن أو وقت من الميل.

وىذه القطع وصفت بكثرة ظممتيا ،وشدة سوادىا في يوم الحساب  ،وانيا غائبة فييا النور

والضياء كاألقمار والنجوم والكواكب ،ولم يكن فييا شيء منير.

فشبيت حال وجوه ىؤالء المجرمين المسودة بالقطع المظممة في يوم الحساب اليائسة من رحمة

ا﵀ ،فتعالى ال يرى وجوىيم ،وال ينظر إلييم.
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والذي يرى تمك الوجوه يرىب منيا ،وبنفر عنيا ،وال يرى فييا خي اًر.

المعنى العام:

وردت لفظة ِ
(قطَ َعاً) بصيغة الجمع ،ألنيا ناسبت لفظة (وجوىيم) وىي أيضاً جمع .وقد وصف
الميل بـ (مظمماً)  ،ألن لفظة (مظمماً) اصميا (المظمم) حذفت األلف والبلم ،فصارت (مظمماً) وىي
نكرة وحاالً عمى ىذه الييأة وليس وصفاً ل (الميل) ،و(مظمماً) ورد مفعوال بو ثانيا لمفعل (أغشى).

وورد الفعل (أُغشي) مبنياً لممجيول ،لمداللة عمى تعظيم شأن ذلك اليوم يوم الحساب والعقاب ،لما

فيو من ىول المطمع وشدة الموقف ،فضبلً عن ذلك أن تعالى ال يعرفيم وال ينظر إلييم برحمة

ورأفة ،فنساىم كما نسوه في الدنيا.
وقد وردت لفظة ِ
(قطَ َعاً) بكسر القاف وفتح الطاء عند أكثر القراء ،ولم ترد بسكون الطاء إال عند
القميل منيم(ٕ٘) ،ورجح المفسرون قراءة ِ
ط َعاً) بكسر القاف وفتح الطاء.
(ق َ
ط ٍع:
ج) بِِق ْ

ط ٍع ِم َن المَّْي ِل ﴾.
َىمِ َك بِِق ْ
َس ِر بِأ ْ
قال تعالى﴿ :فَأ ْ
ط ٍع) وردت اسماً مختصاً.....بزمن الميل ،وليس عمى صيغة (الجمع)
َّن المفسرون أن لفظة (بِِق ْ
بي َ
ومفردىا (قطعة).
وقد ذكر اغمب المفسرين أنيا تعني الجزء األخير المتبقي من الميل.

وقيل :ما يتعمق في وقتيا بعد ما يمضي شيء من الميل ،بقصد التيدئة وسكون الميل(ٖ٘).

المعنى العام:

ط ٍع) أنيا وردت اسماً مختصاً بزمن الميل ،وحرف (الباء) فييا قيل لمحال،
يظير في لفظة (بِِق ْ

والمعنى اخرج مع اىمك ليبلً حاالً قطعاً في ىذا الوقت من الميل ،وقيل :بمعنى (في) ىذا الميل.
ط ٍع) لمناسبة سياق األلفاظ المجرورات بالكسر التي وردت معيا .مثل ﴿
وقد وردت بيذه الييأة (يِِق ْ
َىِم َك ﴾ِ ﴿ ،م َن ﴾ ﴿ ،المَّْي ِل ﴾ وىذه األلفاظ تعطي تناغماً موسيقياً رائعاً لمقارئ
َس ِر ﴾ ﴿،بِأ ْ
فَأ ْ
والسامع.
ط ٍع) تحمل معنى شدة الظممة وحالة السكون واليدوء و العزلة واالستقرار وحالة قرب
فمفظة (بِِق ْ
العذاب في ىذا الوقت.

فناسب الحدث شدة الظممة في ىذا الوقت لحظة نزول العذاب واليبلك والموت والعقاب بسبب

أفعاليم وأعماليم – أي قوم ىود – الكبيرة مثل عقوبة الزنا فضبلً عن اإلشراك با﵀ ،فيكون قطعيم
اليبلك جميعاً.

المشتقات:

ت قَ ِ
اط َعةً أ َْم ًار َحتَّى تَ ْشيَ ُد ِ
ون ﴾.
أ) قاطعة :قال تعالى﴿ :قَالَ ْ
ت َيا أَيُّيَا اْل َم َؤلُ أَ ْفتُونِي ِفي أ َْم ِري َما ُك ْن ُ
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ت قَ ِ
اط َعةً أ َْم ًار َحتَّى تَ ْشيَ ُد ِ
ون﴾ أي ال أبت أم اًر إال
ذكر الرازي في تفسيره قولو تعالىَ ﴿ :ما ُك ْن ُ
بمشورتكم(ٗ٘).وذكر ابن عاشور في بيان تفسيره ليذه اآلية َّانيا كناية عن المشورة .بقولو :ىي ((

كناية عن المشاورة ،ألنيا يمزميا الحضور غالباً إذ ال تقع مشاورة مع غائب))(٘٘).
ت قَ ِ
اط َعةً ﴾ لفظة (قاطعة) اسم فاعل وىو خبر (كان)
فصفوة القول :جاء في قولو تعالىَ ﴿ :ما ُك ْن ُ
مسبوقاً بأداة نفي ،وقد عيدت عمى نفسيا بمقيس وأكدت أنيا لم تصدر أم ًار من ذاتيا إال بمحضر

ذوي الرأي والمشورة في مجمسيا.

ووردت في لفظة (قاطعةً) أنيا عممت عمل الفعل وىي (اسم الفاعل) فنصبت االسم الذي

بعدىا مفعوالً بو (أم اًر).

ت قَ ِ
اط َعةً أ َْم ًار ﴾.
كذلك يصدر من لسان بمقيس إق ار اًر مؤكداً متصد اًر بكون منفي في قوليا ﴿ َما ُك ْن ُ
وىذا يدل عمى صدقيا واخبلصيا واحتراميا لمرأي اآلخر.

وكذلك نجد في قولو تعالى( :أفتوني) استعارة ببلغية أعيدت المفظة من معناىا الحقيقي (الفتى)
الذي ىو الشاب الصغير في السن إلى معنى مجازي (األمر الفتى).

قال الرازي (( :فالفتوى ىي الجواب في الحادثة اشتقت عمى طريق االستعارة من الفتى في السن أي

أجيبوني في األمر الفتى ،وقصدت باالنقطاع إلييم واستطبلع رأييم تطبيب قموبيم))(.)٘ٙ
ِ
ٍ
ِ ٍّ
ٍ
اكي ٍة َكثِ ٍ
ٍ
يرة (ٕٖ) َال
َ
ج) مقطوعة :قال تعالىَ ﴿ :وظل َم ْم ُدود (ٖٓ) َو َماء َم ْس ُكوب (ٖٔ) َوفَ َ
م ْقطُ ٍ
وع ٍة﴾ .بين الزمخشري معنى ىذه اآليات أي انيا ظل ممتد منبسط ،وماء جار ال
وعة َوَال َم ْمُن َ
َ َ
ينقطع ،وفاكية كثيرة ال تنقطع في زمن معين في المواسم األربعة مثل فواكو الدنيا ،و النعم.
ممتد منبسط ال يتقمص ،كظل ما بين طموع الفجر وطموع
يقول الزمخشري﴿(( :و ِظ ٍّل م ْم ُدود ﴾
ّ
الشمس (مسكوب) يسكب ليم أين شاءوا وكيف شاءوا ال يمنعون فيو وقيل :دائم الجرية ال ينقطع،
وقيل :مصبوب يجري عمى األرض في أخدود (ال مقطوعة) ىي دائمة ال تنقطع في بعض األوقات

كفواكو الدنيا (وال ممنوعة) ال تمنع عن متناوليا بوجو ،وال يحضر عمييا كما يحضر عمى بساتين

الدنيا))(.)٘ٚ

ود ﴾ أي دائم ال تنسخو الشمس .و ﴿ وم ٍ
وقال ابن الجوزي في زاد المسير﴿(( :و ِظ ٍّل م ْم ُد ٍ
اء
ََ
َ
َ
م ْس ُك ٍ
وب ﴾ أي جار غير منقطع.
َ
قولو تعالىَ ﴿ :ال م ْقطُ ٍ
وع ٍة﴾ فيو ثبلثة أقوال :احدها :ال مقطوعة في حين دون حين ،وال
وعة َوَال َم ْمُن َ
َ َ
ممنوعة بالحيطان والنواطير ،إنما ىي مطمقة لمن أرادىا .ىذا قول ابن عباس ،والحسن ،ومجاىد،
وقتادة.

والثاني :ال تنقطع إذا جنيت ،وال تمنع من احد إذا ارديدت.

والثالث :ال مقطوعة بالفناء ،وال مقطوعة بالفساد ،ذكره الماوردي))(.)٘ٛ
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وقال ابن عاشور (( :ووصفتو بـ ( ال مقطوعة وال ممنوعة) وصفاً بانتفاء ضد المطموب ،إذ

المطموب إنيا دائماً مبذولة ليم .والنفي ىنا أوقع من اإلثبات ،ألنو بمنزلة وصف وتوكيده ،وىم ال
َّة وَال َغربِي ٍ
ٍ
يصفون بالنفي إال مع التكرر بالعطف كقولوَ ﴿(( :زْيتُ َ ٍ
َّة ﴾ النور.)ٜ٘())ٖ٘ :
ونة َال َش ْرِقي َ ْ
فصفوة القول:
إ ن لفظة (ال مقطوعة) وردت بالنفي وىي اسم مفعول مؤنث وىي وصف (لمفاكية) الدالة

عمى التأنيث ومعنى (مقطوعة)  ،أي يجنى ثمارىا عمى مدار السنة دون زمن معين أو وقت محدد،

فيي ليست مثل فاكية الدنيا تجنى في موسم واحد وال تُقطع في موسم آخر .وكذلك (ال ممنوعة)
فيي تظير ثمارىا لمن يريد دون مانع أو ساتر أو حاجز .ىنا نمحظ في وصف الفاكية الزمن

المستمر ليا في قطفيا وعدم منعيا في أي وقت.

وكذلك نرصد ىنا النفي المكرر ليذه الفاكية وىذا يدل عمى تأكيد وجود الفاكية بشكل مطمق

وثابتة غير منقطعة  ،وىذا يدل عمى استم اررية زمن نضجيا وبقائيا في أشجارىا دون زمن معين

أو محدد.

المطمب الثاني /التحميل الداللي لمشتقات الجذر (قطع) المزيد:
ويمكن أن نقسم الفعل المزيد عمى قسمين:

ٔ -الفعل الماضي المزيد

مت)
مثل صيغة (فَع َ
(فع ُ
(فع ُ
َّل) فمن معانييا التكثير قال سيبويو( :ىذا باب دخول ّ
مت) عمى َ
ومزقتو)(ٓ.)ٙ
كسرتو وقطّعتو ّ
 ...تقول :كسرتيا وقطعتيا فاذا اردت كثرة العمل قمتّ :
(فعل)
وىناك مجموعة من األلفاظ وردت في اآليات القرآنية من مادة (قطع) عمى صيغتي ّ

(تفعل) المزيدة بحرفين وىي-:
بتضعيف العين المزيدة بحرف واحد ،و ّ
أ -فقطّع:
َّ
ِ
اء ُى ْم ﴾(ٔ.)ٙ
يما فَقَط َع أ َْم َع َ
قال تعالىَ ﴿ :و ُسقُوا َم ً
اء َحم ً
َّ
اء ُى ْم ﴾ دلت ىذه اآلية عمى تقطيع ما في جوف الجسم
بين المفسرون أن قولو تعالى ﴿ فَقَط َع أ َْم َع َ
من الحوايا  -األمعاء -تقطيعاً حقيقياً ،وىذه اآلية تشخص حال الكافرين دخوليم نار جينم.
وىذه اآلية تعطي صورة حقيقية مروعة وليس خيالية أو مجازية لحال الكافرين أو المشركين الذين

بمجرد موتيم يدخمون جينم ويذوقون حرىا فضبل عن مائيا الشديد الذي يقطع حوايا معدىم
وأمعائيم ،بعد شوي وجوىيم ونزع فروة رؤوسيم ،فسرعان ما تتحول تمك الحوايا إلى أشبلء

وفضبلت مقطعة ستخرج من دبرىم(ٕ.)ٙ

يقول اإلمام السمعاني المروزي بتفسيره لآلية:
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((الحميم :ىو الماء الذي تناىى في الحر ،وانو ماء سعرت عميو نيران جينم منذ خمقو ،فإذا قربو

الكافر إلى وجيو لمشرب شوى وجيو ،وسقطت جمدة وجيو وفروة رأسو))(ٖ.)ٙ

وبين الرازي أوجو المقابمة بين حال المؤمن والكافر ،فالمؤمن في الجنة ،والكافر في النار ،وان

المؤمن لو ما شاء من األنيار المختمفة في أشربتيا.

أما الكافر فمو ماء الحميم وىو شديد الح اررة فإذا شربو الكافر تقطعت أمعاؤه إلى أجزاء وقطع

صغيرة.

يقول الرازي(( :والجنة في مقابمة النار في قولو ((خالد في النار – محمد -ٔ٘ :والماء الحميم

في مقابمة األنيار))(ٗ.)ٙ

وقد ربط الرازي العبلقة في اآلية بين ماء الحميم وقولو تعالى عبارة (( :فقطع أمعاءىم)).

بقولو(( :الماء الحار يقطع أمعاءىم ألمر آخر غير الح اررة ،وىي الحدة التي تكون في السموم

المدوفة -المعدة لمشرب -واالّ فمجرد الح اررة ال يقطع ،فان قيل :قولو تعالى (فقطّع) بالفاء يقتضي
أن يكون القطع بما ذكر ،نقول نعم ،لكن ال يقتضي أن يقال :يقطع ،ألنو ماء حميم فحسب ،بل

ماء حميم مخصوص يقطع))(٘.)ٙ

فصفوة القول

نمحظ أن لفظة (فقطّع) وردت بصيغة الفعل الماضي المزيد بحرف واحد بتضعيف عين الفعل،

(فعل) ،فمن معانييا تكثير العذاب وتك ارره وديمومتو والصيرورة والتحول ،أي انو
وأنيا عمى زنة ّ
سرعان ما يشرب الكافر ماء الحميم الشديد الغميان والسعران  ،وىو ذو ح اررة متناىية في شدتيا اذ
تتقطع جميع ما في جوف جسمو من الحوايا واألمعاء وغير ذلك ،وتتحول إلى فضبلت تخرج من

جوفو ودبره.

وكذلك نعمل أن الفعل (فقطّع) ورد عمى ىذه الصيغة الماضوية ولم يرد في صيغة المضارع
واألمر ،ألن حدث القطع والتقطيع متحقق وتم منذ خمق ا﵀ الجنة والنار.

فيكون من حيث المعنى أن الشيء متحقق اخباره من العذاب  ،لذا فيو ابمغ من الشيء الذي سوف

يذكر ويتحقق في زمن الحاضر والمستقبل.

وليذا تحصل لفظة (فقطّع) في مضمونيا المعنوي صورة حقيقية مروعة نرى فييا التنبيو من الغفمة

والنسيان ،والتخويف وتعظيم شأن شراب الماء الحميم في نار جينم.
عت:
ب -قُطّ ْ

ت بِ ِو اْل ِجبا ُل أَو قُطِّع ْ ِ
قال تعالىَ ﴿ :ولَ ْو أ َّ
ض أ َْو ُكمِّ َم بِ ِو اْل َم ْوتَى َب ْل لِمَّ ِو ْاألَ ْم ُر
َن قُ ْآرًَنا ُسي َِّر ْ
ت بِو ْاأل َْر ُ
َ
َ ْ
ِ
يعا ﴾(*).
َجم ً
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وردت عبارة قولو تعالى ﴿ :قُطِّع ْ ِ
ض ﴾ عند المفسرين بمعنى تصدعت األرض
ت بِو ْاأل َْر ُ
َ
وتشققت ونبعت من بواطنيا عيوناً وانيا اًر ،بعد أن كانت جرداء ال نبات فييا وال ماء.

وقد طمب المشركون من نبييم محمد (ص) ببرىان كي يؤمنوا بو انو إذا كان كتابك (القرآن)
ِ
فمتأت بمعجزة خارقة مثبلً أن تسير الجبال من مكانيا أو تجعل األراضي الجرداء
منزالً من ربك ،
التي حولنا تحيى باألنيار والثمار أو تحيي أمواتنا و قومنا ،فنتكمم معيم.

كما فعل األنبياء من قبمك ما أتوا من معجزات لقوميم مثل عيسى في إحياء الموتى ،وتسخير

الجبال والطير من قبل داود وسميمان فنؤمن بك وكتابك المنزل عميك (القرآن).

فكان الرد واإلصرار والتحدي من قبل ا﵀ – تعالى ورسولو ليؤالء القوم ،لو حدث مثل ىذا

اإلعجاز الخارق ليؤالء القوم لما آمنوا بو أي بالقرآن ،بل كفروا بو وأنكروه(.)ٙٙ
فصفوة القول :جاء في قولو تعالى ﴿ قُ ِّ
ت ﴾ أن الفعل الماضي مزيد بحرف واحد (مضعف
ط َع ْ
العين) ،وانو أتى عمى زنة ( فُعِّل)  ،فمن معاني ىذه الصيغة اإلزالة والصيرورة والتحويل ،والتكثير،
فيكون المعنى العام ليذه العبارة ﴿ قُطِّع ْ ِ
ض ﴾ أرادوا بكثرة تشققيا وتصدعيا وازالة جفافيا
ت بِو ْاأل َْر ُ
َ
وصيرورتيا وتحويميا إلى جنات خضراء مميئة بالعيون واألنيار.
إن الفعل (قُطّعت) أتى عمى صورة المبني لممجيول واخفي الفاعل من باب التفخيم والتيويل

وتعظيم شأن المخفي ىو ا﵀ ،ألنو ال يستطيع أي فرد سواء كان من الجن أو اإلنس من أن يأتي

مثل ىذه األفعال الخارقة لمعادة من تسيير الجبال واحياء الموتى من منازليم المقبورة والتكمم معيم،

وتحويل األراضي الجرداء إلى أراضي خضراء ،وتقريب تمك وتبعيد ىذه إال ذو القدرة ىو ا﵀ تعالى.
َِّ
ين َكفَُروا
وكررت لفظة (قُطّ ْ
عت) في موطن آخر في القرآن في سورة الحج ،قولو تعالى ﴿ :فَالذ َ
ِ
اب ِمن َن ٍار يص ُّ ِ
ِ
ِِ
ِ
يم ﴾*.
قُطِّ َع ْ
ت لَيُ ْم ث َي ٌ ْ
ُ َ
ب م ْن فَ ْوق ُرُءوسي ُم اْل َحم ُ
اب ِم ْن َن ٍار ﴾ .والمقصود بيا النار التي
بين الشيخ الطوسي داللة قولو تعالى ﴿ :قُطِّ َع ْ
ت لَيُ ْم ثَِي ٌ
تحيط بيم من كل جانب كما تحيط الثياب التي تمبس بيم من كل جانب.
إذن شبو الشيخ الطوسي (الثياب المحاطة التي يمبسونيا) بالنار المحاطة بيم وىذا معنى

مجازي .وذكر رأياً آخر أنو قدرت ليم ثياب مقطعة من نحاس من النار وىذا معنى حقيقي.

يقول الطوسي (( :ومعناه أن النار تحيط بيم كإحاطة الثياب التي يمبسونيا… وقيل :ثياب

نحاس من نار تقطع ليم ،وىي اشد ما يكون حمى ))(.)ٙٚ

وأشار اغمب المفسرين في تفسيرىم ليذه اآلية الى ان ىذه الثياب قُطعت أي قدرت ليم وفصمت
ألجسادىم سواء كانت ثيابا من نار أو ثيابا من نحاس فيي محاطة عمى العموم بالنيران من كل

جانب(.)ٙٛ
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َّل) .والغريب في
وقد ورد الفعل (قُطعت) بصيغة الماضي المزيد بحرف واحد عمى زنة (فَع َ
ىذه اآلية أن الحساب والعقاب والعذاب لم يحن لمكافرين ،بل في المستقبل ،ولكن أتى النص القرآني

بداللة الفعل الماضي (قُطّعت) ،والعمة تكمن في ذلك انو حدث تقطيع الثياب تم ومتحقق منذ خمق

ا﵀ النار ووقودىا وثمارىا وأشربتيا مثل الحميم وغيره.

وىذا يدل عمى َّ
ان الفعل (قُطّعت) ورد ماضيا فيو ابمغ من وروده بصيغة الفعل المضارع أو األمر.
طعت) قبل كل شيء التحذير والترىيب والمبالغة في تعظيم شأن
إذن نستشف في داللة (قُ ّ

العقاب والعذاب ،فأمر العذاب متحقق ال شك فيو ،وان اإلنسان سرعان ما تحين منيتو يعرف مقعده

إما إلى الجنة واما إلى النار.

(فعل) التقدير والتفصيل أي :سرعان ما
وأخي اًر نجد في داللة لفظة (قطعت) التي عمى زنة ّ
تذيب تمك الجمود  ،وتتمزق تمك الثياب التي يمبسونيا وتحترق ،ثم إنيا تعود أي الجمود مرة أخرى

مع ثيابيا فيذا يدل من باب تكثير العذاب وكأن ىذه الثياب فصمت ليم وقدرت.
ت ُك َّل و ِ
اح َد ٍة ِم ْنيُ َّن
ت لَيُ َّن ُمتَّ َكأً َوآَتَ ْ
َعتَ َد ْ
ت بِ َم ْك ِرِى َّن أ َْر َسمَ ْ
عن :قال تعالىَ ﴿ :فمَ َّما َس ِم َع ْ
ت إِلَ ْي ِي َّن َوأ ْ
ج -قطّ َ
َ
َّ
اش لِمَّ ِو َما َى َذا َب َش ًار إِ ْن َى َذا إِ َّال
ِس ِّك ًينا َوقَالَ ِت ْ
اخ ُرْج َعمَ ْي ِي َّن َفمَ َّما َأرَْي َنوُ أَ ْك َب ْرَنوُ َوقَط ْع َن أ َْيِد َييُ َّن َوُقْم َن َح َ
يم﴾ * .جاءت لفظة (قَطّعن) بصيغة الفعل الماضي المزيد بحرف واحد ،مضعف العين
َممَ ٌ
ك َك ِر ٌ

َّل) .وقد وردت عند المفسرين بالمعنى الحقيقي أي حززن أيديين بالسكاكين أو
عمى زنة (فَع َ
خدشنيا( .)ٜٙوقيل :وردت بالمعنى المجازي أنيا كناية عن دىشتين وحيرتين.
قال الفخر الرازي في تفسير ىذه اآلية ﴿ َوقَطَّ ْع َن أ َْيِد َييُ َّن ﴾ انيا (( :كناية عن دىشتين
وحيرتين ،والسبب في حسن ىذه الكناية أنيا لما دىشت فكانت تظن أنيا تقطع الفاكية ،وكانت
تقطع يد نفسيا ،أو يقال :أنيا لما دىشت صارت بحيث ال تميز نصابيا من حديدىا.

وكانت تأخذ الجانب الحاد من ذلك السكين بكفيا فكان يحصل الجراحة في كفيا))(ٓ.)ٚ

فصفوة القول

جاء في قولو تعالى ﴿ َوقَطَّ ْع َن أ َْيِد َييُ َّن ﴾ َّ
أن لفظة (قطَّعن) أتت بصيغة الفعل الماضي المزيد
(فعل) فالتقطيع ىنا يمثل تقطيعيا حقيقيا ،قد شعرت تمك النسوة من
بحرف واحد ،وانيا عمى زنة ّ
حسن الجمال والنور في وجو النبي (يوسف) فشعرن بالحيرة والدىشة.

فمن ينظرن إلى ما تقطع أيديين من الفاكية حتى وصل األمر إلى تقطيع بعض من أطراف

أصابعين أو تخديشيا أو احتزازىا وقد مؤلت الفاكية وأصابعين الدماء.

(فعل) فمن معاني ىذه الصيغة الصرفية التكثير
إذن نمحظ في لفظة (قطعن) أنيا أتت عمى زنة ّ
والمبالغة.
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فيكون المعنى :إن ىذه النسوة البلتي قطعن أيديين وأكثرن من تقطيع الفواكو واحتزاز أيديين.
وحصمت داللة التكثير ،وقد صارت أيديين جروحاً تنزف دماً.
َّ
ُمةٌ يي ُدون بِاْلح ِّ ِ ِ
ِ
اى ُم اثَْنتَ ْي
ون (َ )ٜٔ٘وقَط ْع َن ُ
وسى أ َّ َ ْ َ َ
ق َوبِو َي ْعدلُ َ
د -قًطّعناىم :قال تعالى ﴿ :م ْن قَ ْوِم ُم َ
ُم ًما ﴾ (*).
َع ْش َرةَ أ ْ
َس َباطًا أ َ
نزلت ىذه اآلية في بني إسرائيل تابعين لقوم موسى ،وقد وردت لفظة (قطعناىم) عند المفسرين
بمعنى فرقناىم وقسمناىم إلى قطع متفرقة حتى صاروا أمماً وفرقا وأسباطاً وجماعات شتى(ٔ.)ٚ

يقول الرازي (( :انو تعالى فرق بني إسرائيل اثنتي عشرة فرقة ،ألنيم كانوا من اثني عشر رجبلً

من أوالد يعقوب ،فميزىم بيم ذلك لئبل يتحاسدوا فيقع فييم اليرج والمرج .و(قطعناىم) أي صيرناىم

قطعاً أي فرقاً وميزنا بعضيم من بعض))(ٕ.)ٚ

وفسر ابن عاشور داللة (قطعناىم) انيا أتت بمعنى الشدة في التقطيع والتقسيم ،وال تحمل معنى

العقاب والذم لبني إسرائيل.

بقولو(( :والتقطيع شدة في ا لقطع وىو التفريق ،والمراد بو التقسيم ،وليس المراد بيذا الخبر الذم،

وال بالتقطيع العقاب ،الن ذلك التقطيع منة من ا﵀ .وىو من محاسن سياسة الشريعة الموسوية،

ومن مقدمات نظام الجماعة ،كما فصمو السفر الرابع ،وىو سفر عدد بني إسرائيل وتقسيميم))(ٖ.)ٚ

المعنى العام:

يمكن لنا القول في لفظة (قطعناىم) انيا تدل عمى شدة المبالغة في تقطيعيم بقصد تفريقيم

وتقسيميم إلى فرق وأسباط وجماعات وأمم .فيكون المعنى المجازي ليذه المفظة كناية عن تفريقيم
وتقسيميم الى فرق وأمم وأسباط.

والجدير بالذكر أن ىذا التقسيم والتفريق ليس من باب العقاب والذم ،لبني إسرائيل ،وانما من

وجو التآلف والترابط والتوادد مع األقوام األخرى التي سكنوا معيا ،ألنو لو بقوا مجتمعين في بقعة
واحدة وارض واحدة لحصل فيما بينيم التشاجر والبغضاء والحسد واليرج وغير ذلك.

فتعالى -جمت رحمتو -جعل لكل بقعة من األرض جماعة من الييود ،فحصل االنقسام و

التفريق ليم.

ومن المفيد اإلشارة في لفظة (قطعناىم) أنيا جاءت عمى صورة الفعل الماضي المزيد بحرف

(فعل) ،فمن معانييا :التكثير  ،أي انو تعالى :قد أكثر في تقطيعيم وتقسيميم
واحد ،وىي عمى زنة ّ
وصيرورتيم إلى فرق وجماعات مختمفة.

َّل) في الفعل الماضي ،فمن معاني ىذه الصيغة المطاوعة واالتخاذ
ومن المزيدة بحرفين صيغة (تَفَع َ

والتجنب(ٗ.)ٚ
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ِ َِّ
َِّ
ت بِ ِي ُم
اب َوتَقَطَّ َع ْ
ين اتََّب ُعوا َوَأرَُوا اْل َع َذ َ
ين اتُّبِ ُعوا م َن الذ َ
الذ َ
(تفعل) ،وقد كنى
بصيغة الماضي المزيد بحرفين عمى زنة ّ

النص القرآني عن الذين (اتبعوا) المفظة األولى (األقوياء) من المشركين أو من الشياطين الجن

واإلنس.

والمفظة األخرى (اتبعوا) ويقصد بيا الضعفاء من أقواميم فعندما يرون العذاب كبل الفريقين

يتخاصمان ويكفر بعضيم بعضاً .وقد أفاض المفسرون في بيانيا وشرحيا(٘.)ٚ

وقد وردت لفظة (سبب) بمعناىا الحقيقي في المغة (الحبل) واألسباب جمع سبب أي الحبال(.)ٚٙ
اب﴾ وقد ورد في النص القرآني بالمعنى المجازي ،وبينيا
وقولو تعالىَ ﴿ :وتَقَطَّ َع ْ
َس َب ُ
ت بِ ِي ُم ْاأل ْ
المفسرون ال سيما الفخر الرازي في تفسيره وذكره ليذه المفظة عدة وجوهٚٚىي:
ٔ -فسرت لفظة (األسباب) بالمواصبلت التي كانوا يتواصمون عمييا ،وقد انقطعت.
ٕ -وردت بمعنى (األرحام) التي كانوا يتعاطفون بيا ،وقد انقطعت.
ٖ -أنيا وردت بمعنى (األعمال) التي كانوا يمزمونيا وقد انقطعت.

ٗ -وردت بمعنى (العيود واألحبلف) التي كانت بينيم يتوادون عمييا ،وقد انقطعت.
٘ -وردت بمعنى أنيم كانوا (يتواصمون) فيما بينيم بالكفر ،وقد تم انقطاعيم بو.
 -ٙوردت بمعنى (المنازل) التي كانت ليم في الدنيا ،وقد زالت.
 -ٚوردت بمعنى (أسباب النجاة) ،وقد انقطعت عنيم.

وقد رجح اغمب المفسرين الشروط ىذه كميا ،ألنيا تدخل جميعيا في تفسير ىذه اآلية()ٚٛوبيانيا.
وذكر ابن عاشور صورة تشبييية بديعة من خبلل تفسيره ليذه اآلية ،إذ شبو حال ىؤالء في

اآلخرة بالخيبة والخسران مثل الذي يرتقي إلى النخمة ،ويجيد في صعودىا ،ولم يجن من ثمارىا
شيئاً فيسقط من أعبلىا فييمك ،فيؤالء كذلك لم يجنوا من حياتيم من أعمال وأفعال سوى الخيبة
والخسران فيسقطوا في قعر جينم.

يقول ابن عاشور (( :والتقطع االنقطاع الشديد ،الن أصمو مطاوع (قطّعوُ) بالتشديد مضاعف
قطع  -بالتخفيف -واألسباب جمع سبب وىو الحبل الذي يمد ليرتقي عميو في النخمة أو السطح
وقولو( :وتقطعت بيم األسباب) تمثيمية شبيت ىيئتيم عند خيبة أمميم حين لم يجدوا النعيم الذي

تعبوا من اجمو مدة حياتيم ،وقد جاء إبانة في ظنيم فوجدوا عوضو العذاب ،بحال المرتقى إلى

كد ألجمو طول السنة ،فسقط ىالكا ،فكذلك ىؤالء قد عمم كميم حينئذ أن
النخمة ليجتني الثمر الذي ّ
ال نجاة ليم فحاليم كحال الساقط من عمو ال ترجى لو سبلمة))(.)ٜٚ

المعنى العام:

ٓٗ

هجلة األستار

العذد – 226الوجلذ الثاًي لسٌة 2028م 2419 -هـ

اب﴾ لفظة (تقطعت) أنيا أتت بصيغة الفعل الماضي
وردت في قولو تعالىَ ﴿:وتَقَطَّ َع ْ
َس َب ُ
ت بِ ِي ُم ْاأل ْ
(تفعل) ،فمن معاني ىذه الصيغة المطاوعة ،وتمثل القطع الشديد،
المزيد بحرفين ،وانيا عمى زنة ّ
وزوال العبلقة الدائمة التي كانت تجمع فريق األقوياء وفريق الضعفاء في الحياة الدنيا ،سواء كانوا
من الجن واإلنس ،وكبلىما من أصحاب النار .بعد أن كانت قموب الضعفاء ونفوسيم تطاوع

أسيادىم وقاداتيم في عقيدة الشرك والضبلل.

ويوم الحساب والمقاء ستزول ىذه العبلقة بينيما ويكفر بعضيم بعضا ،وتنفصم مطاوعة قموب

الضعفاء لؤلقوياء ولم تخضع ليا ،وفي المقابل سوف تتب أر نفوس األقوياء لما عممت ليؤالء،

وجعمت يدخمون معيم نار جينم.

ُمةً و ِ
اعُب ُد ِ
ون (َٕ )ٜوتَقَطَّ ُعوا أ َْم َرُى ْم َب ْي َنيُ ْم
ب) تقطّعوا :قال تعالى ﴿ :إِ َّن َىِذ ِه أ َّ
اح َدةً َوأ ََنا َرُّب ُك ْم فَ ْ
ُمتُ ُك ْم أ َّ َ
ُك ٌّل إِلَ ْي َنا ر ِ
ون﴾(*) .جاءت لفظة (وتقطّعوا) عند المفسرين بمعنى تفرقوا أي صاروا في أمور
اج ُع َ
َ
(ٓ)ٛ
دينيم فرقاً وأحزاباً شتى .
وبين الزمخشري أن أصل لفظة (تقطعوا) (تقطعتم) ،إال إن الكبلم صرف إلى ضمير الغيبة عن

طريق أسموب االلتفات بقصد التوبيخ والتحذير.

بقولو(( :واألصل :وتقطّعتم إال إن الكبلم صرف إلى الغيبة عمى طريق االلتفات ،كأنو ينعي

عمييم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندىم فعميم ،ويقول ليم  :أال ترون إلى عظيم ما ارتكب ىؤالء

في دين ا﵀.

والمعنى :جعموا أمر دينيم فيما بينيم قطعاً ،كما يتوزع الجماعة الشيء ويتقسمونو))(ٔ.)ٛ

وبين ابن عاشور أن لفظة (تقطعوا) مطاوع (قَطّ َع) بتضعيف العين ،أي طاوعت قموبيم ىوى
الشيطان وأنفسيم عمى التفرق والتشتت في عباداتيم آللية مختمفة ومتعددة مع اإللو الواحد بقولو:

((والتقطع :مطاوع قَطّ َع ،أي تفرقوا .واسند التقطيع إلييم ألنيم جعموا أنفسيم فرقاً فعبدوا آلية
متعددة ،واتخذت كل قبيمة لنفسيا إلياً من األصنام مع ا﵀ ،فشبو فعميم ذلك بالتقطيع))(ٕ.)ٛ

المعنى العام:

نستشف في لفظة (تقطّعوا) ان ىذه المفظة أتت بصيغة الفعل الماضي المزيد بحرفين ،بزيادة

التاء وتضعيف عين الفعل ،واسند معيا واو الجماعة لمداللة عمى ان الخطاب موجو ألىل الكتاب
والمشركين من امة محمد (ص) .وقد ورد معناىا مجازياً أنيا كناية عن كثرة تقطعيم إلى فرق
وأحزاب شتى مختمفة ،بسبب كثرة تعبدىم بآلية متعددة ومختمفة مع اإللو الواحد.

فنجد في صيغة (تفعل) التي أتت المفظة عمى ىذه الوزن التي تحمل معاني االتخاذ  ،أي أنيم

اتخذوا آلية متعددة اشتركت في العبادة مع ا﵀ تعالى ،فحصل بينيم التشتت والتفرق والضعف في

عبادتيم .أي بمعنى آخر أنيم تكمفوا في أمور عقيدتيم ودينيم وعبادتيم لؤلصنام -اآللية المتعددة-
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وقد اتخذوا تمك اآللية شركاء مع ا﵀ في العبادة ،مما نتج منيم اإلشراك با﵀ وسموكيم سبيل
الشيطان والباطل.

وكذلك طاوعت قموبيم وأنفسيم ىوى الشيطان فوقعوا في شركو حتى صاروا متفرقين ومنقسمين

إلى قطع وفرق مختمفة في عبادتيم كذلك نجد في لفظة (تقطعوا) المبالغة في تفريقيم وتوبيخيم

وذميم ،وخروجيم من رحمة ا﵀ وجناتو ،ودخوليم في نار جينم.

ٕ -المزيد من الفعل المضارع:

وقد وردت عمى صيغة الفعل المضارع التي ماضييا (قطّع) قسم من االفعال المضارعة مثل:
أ -تُقطَّع :قال تعالى﴿ :إَِّنما ج َز َِّ
ون المَّوَ وَر ُسولَوُ وَي ْس َع ْو َن ِفي ْاأل َْر ِ
َن ُيقَتَّمُوا
ض فَ َس ً
ادا أ ْ
ين ُي َح ِارُب َ
اء الذ َ
َ َ ُ
َ
َ

أَو يصمَّبوا أَو تُقَطَّع أ َْيِدي ِيم وأَرجمُيم ِمن ِخ َبل ٍ
ف أ َْو ُي ْنفَ ْوا ِم َن ْاأل َْر ِ
ض﴾  .بين المفسرون ىذه اآلية انو
ْ َ ْ ُ ُْ ْ
َ
ْ ُ َُ ْ
من يحارب ا﵀ ويتعدى حدوده بغير حق ،وأحكامو الشرعية التي أمر بيا عباده من الواجبات

المفروضة ،فضبل عن النواىي التي نيى الشارع عباده من ارتكابيا ،فجزاء من يفعل تمك المحرمات
عمداً إما القتل أو ما يشبو القتل (التصميب) ،فتكون عقوبتو قطع األيدي واألرجل .واذا كانت أدنى
من ذلك فتكون عقوبتو النفي إلى مكان آخر .فيكون العقاب بحسب الذنب أو المعصية أو الجريمة

التي ارتكبيا الفرد(ٖ.)ٛ

والذي يجب أن نبينو في ىذه اآلية عقوبة قطع األيدي واألرجل ،فقد وردت لفظة (تقطّع)

(أن) المصدرية الناصبة.
بصيغة الفعل المضارع المنصوب ،وقد سبقتو أداة نصب ْ
اء لمن
وورد معنى (قطع األيدي واألرجل من خبلف) أي بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى  ،جز ً
يحارب ا﵀ ورسولو ويتعدى حدوده وأحكامو التي أمر بيا.
فصفوة القول :إن الفعل (تُقَطَّع) جاء بصيغة المضارع الدال عمى زمن القطع المستمر وحدثو
وفعمو .بقصد المبالغة في حدث القطع وتعظيم شانو وأمره والترىيب والتخويف ،لمنع العاصين ألمر

ا﵀ من ارتكاب مثل ىذه األفعال .وكذلك نشعر في لفظة (تُقطّع) التي ماضييا (قطّع) والتي من
معانييا أنيا تدل عمى التجنب والنيي المبالغة والتكثير بالقتل والعذاب.فداللة (التقطيع) تحمل

معاني التحذير الشديد ،والزام الحكمة والموعظة واالعتبار ،والتفكر والتمسك بحبل ا﵀ المتين ،واال
فإذا حدث العكس وعدم االلتزام بأمر ا﵀ وطاعتو ،فيحدث اليبلك أما العذاب إما بالقتل واما

بالتصميب واما بقطع األيدي واألرجل ،واما النفي إلى مكان آخر.
َّ
ِ
ِ
َّ
بْ -
أن تُقطَّع :قال تعالىَ ﴿ :ال َي َاز ُل ُب ْن َي ُانيُ ُم الَّذي َب َن ْوا ِر َيبةً في ُقمُوبِ ِي ْم إِ َّال أ ْ
وبيُ ْم َوالموُ
َن تَقَط َع ُقمُ ُ
(ٗ)ٛ
َّ
ِ
(أن) ،وبين المفسرون داللتو انيا
يم ﴾  .ورد الفعل (تَقَط َع) بصورة المضارع المنصوب باألداة ْ
َعم ٌ
أتت بمعنى ان تتقطع قموبيم بالموت عن طريق السيف قطعاً وفرقاً أو بالحزن والبكاء كي يزول
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ىذا الشك والريب والنفاق من قموبيم بالندم واألسف(٘ .)ٛوىذه اآلية نزلت في طائفة من المنافقين
في عيد الرسول محمد (ص).
َّ
َّ
وبيُ ْم ﴾ أي تتصدع قموبيم بالموت بقولو﴿ :إِ َّال أ ْ
وفسر الطبري داللة ((﴿إِ َّال أ ْ
َن تَقَط َع ُقمُ ُ
َن تَقَطعَ
أن تتصدع قموبيم فيموتوا))(.)ٛٙ
وبيُ ْم ﴾ يعني :إالّ ْ
ُقمُ ُ
وبين الزمخشري داللة (إالّ أن تتقطع) إشارة إلى أن تتقطع قموب المنافقين إلى قطع وفرق ،
كي يزول ىذا الشك إما بالسيف واما بالنار واما تصوير حاليم بالبكاء والتوبة .بقولو تعالى﴿ :إِ َّال
َّ
وبيُ ْم ﴾ قطعاً وتفرق أجزاء ،فحينئذ  ...عنو .وأما ما دامت سالمة مجتمعة فالريبة باقية
أْ
َن تَقَط َع ُقمُ ُ
فييا متمكنة ،فيجوز أن يكون ذكر التقطيع تصوي اًر لحال زوال الريبة عنيا ،ويجوز أن يراد حقيقة
تقطيعيا وما كانت منو بقتميم أو في القبور أو في النار ...وتقطع ،بفتح التاء ،بمعنى تتقطع

وتقطع قموبيم عمى أن الخطاب لمرسول أي إال أن تقطع أنت قموبيم بقتميم ...وقيل معناه إال أن

يتوبوا توبة تتقطع بيا قموبيم ندماً وأسفاً عمى تفريطيم))(.)ٛٚ

المعنى العام:

أن تقطَّ َع قموبيم) بصيغة الفعل المضارع ومسبوقة باألداة الناصبة الدالة عمى
 وردت لفظة (إالّ ْاالستقبال ،ومعنى (تتقطع) يجوز أن تكون في الحقيقة تتقطع قموبيم إلى أجزاء وقطع صغيرة
بالسيف واما بالنار واما بالحديد .ويجوز أن تكون في المعنى المجازي كناية عن تصدع قموبيم

بالحزن والبكاء واعبلن الندم والتوبة.

 نرى أن زنة (تقطع) (تفعل) ،فمن معاني ىذه الصيغة الصيرورة أي تقطع قموبيم بالحديدوالسيف فتصير مقطعة إلى أجزاء صغيرة  ،أو( بالمطاوعة) أي أن تطاوع قموبيم اإليمان وعقيدة

التوحيد با﵀ ،واالعتراف بنبوة محمد ورسالتو ،وانو مرسل من سمطان ال يقير .وزوال قموبيم
وأنفسيم من الشك والنفاق والريبة وحسن الظن با﵀ ،وىذا النفاق في قموبيم ال يزول إال بيدم مسجد

النفاق.

ِّ
َن تُ ْف ِس ُدوا ِفي ْاأل َْر ِ
ام ُك ْم﴾(.)ٛٛ
ج -تُقطّعوا :قال تعالى ﴿ :فَيَ ْل َع َس ْيتُ ْم إِ ْن تََولَّْيتُ ْم أ ْ
ض َوتُقَط ُعوا أ َْر َح َ
ِّ
ام ُك ْم﴾ بمعنى تمنعوا الصمة والقرابة فيما بينكم إذا تولت
ّبين المفسرون قولو تعالى﴿ :تُقَط ُعوا أ َْر َح َ

قريش الحكم في مكة والخطاب ليم فيو توبيخ وانذار ،وقد حصل الخبلف مع الرسول (ص) وبني
ىاشم أي بين الحق والباطل(.)ٜٛ

قال الطبري في تفسيره ليذه اآلية (( :وتعودوا لما كنتم عميو في جاىميتكم من التشتت والتفرق

بعدما جمعكم ا﵀ باإلسبلم ،وألف بو بين قموبكم))(ٓ.)ٜ
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وقد بين المفسرون أن لفظة (تُقطّعوا)  ،بتضعيف العين  ،تحمل معنى التكثير في قطع تمك

الصبلت والوصبلت بين القوم ،أي بزوال تمك المودة والقرابة والمواثيق والعيود وغير ذلك بالبغي

والظمم والقتل.

وقد ذكر القرطبي أن أكثر القراء ذكروا (وتُقطّعوا)  ،بضم التاء مشددة الطاء  ،الواردة في

المصحف نفسيا ،والتقطيع عمى التكثير))(ٔ.)ٜ

وذكر البقاعي في نظم الدرر تفسيره ليذه اآلية والخطاب موجو لقريش وأىل مكة (( :وقد كنتم

في الجاىمية عمى ذلك في القارئ من بعضكم عمى بعض ونحو ذلك (وتُقطّعوا) تقطيعاً شديداً كثي اًر
منتش اًر كبي اًر (أرحامكم) ...واقل ما أعراضكم خذالنكم لممؤمنين المجاىدين ،بما قد يكون سبباً

لظيور الكافرين عمييم))(ٕ.)ٜ
المعنى العام:

(بأن) الناصبة المصدرية الدالة عمى الحال
ورد الفعل المضارع (وتقطّعوا) المنصوب
ْ
(بأن) .وقد حمل الفعل (وتقطّعوا)
واالستقبال ،وىو فعل معطوف عمى فعل سابق مضارع منصوب ْ
بمعنى تمنعوا أرحامكم فيما بينكم من صمة المودة والقرابة والتالف والعيود والمواثيق  ،والخطاب فيو

توبيخ وانذار ألىل مكة بسبب ما وصموا ألىميا من الظمم والبغي والتقطيع فيما بينيم.

وتحمل داللة (تُقطّعوا) معنى التكثير والمبالغة أي لو قُطّعت أعمال أىل مكة وأفعاليم السيئة
األرحام فيما بينيم تقطيعاً كثي اًر وشديداً حتى صارت األقوام فيما بينيم مقطعة بيم إلى التفريق
والتشتت والعداوة ،وأراد اإلسبلم أن يوحدىم ويجمعيم ويزيل ىذا التقطيع والتفرق.

 -ما جاء عمى صيغة (فَعَّل) في المضارع مثل لفظة (ألقطعن) جاءت في ثبلثة موارد مكررة ،

نذكر واحداً منيا :
ِ
 فؤلقطَّ ََّمَّنا بَِر ِّ
وسى (ٓ )ٚقَ َ
َّح َرةُ ُسج ً
َم ْنتُ ْم لَوُ
عن :قال تعالى﴿ :فَأُْلق َي الس َ
ب َى ُار َ
ون َو ُم َ
ال آ َ
َّدا قَالُوا آ َ
ِ ِ ٍ
ِ
ِّ
ُصمَِّبَّن ُك ْم ِفي
َن َآ َذ َن لَ ُك ْم إَِّنوُ لَ َكبِ ُيرُك ُم الَِّذي َعمَّ َم ُك ُم الس ْ
قَْب َل أ ْ
ِّح َر فَ َؤلُقَط َع َّن أ َْيد َي ُك ْم َوأ َْرُجمَ ُك ْم م ْن خ َبلف َوَأل َ
ُج ُذوِع النَّ ْخ ِل َولَتَ ْعمَ ُم َّن أَي َُّنا أَ َش ُّد َع َذ ًابا َوأ َْبقَى ﴾.
وردت لفظة (فؤلقطَّ َّ
عن) عند المفسرين بالمعنى الحقيقي قطع أو بتر األيدي واألرجل من
خبلف أي بصورة مختمفة اليد اليمنى مع الرجل اليسرى  ،وبالعكس وتعد ىذه الوسائل عقوبة لمن

آمن من السحرة من قوم فرعون وعصيانيم وايمانيم بنبوة موسى ،وأنو مرسل من ا﵀ تعالى.
وتحمل لفظة (فؤلقطَّ َّ
عن) معنى التوكيد بالقطع واستم اررية الحدث والزمن باعتباره فعبلً مضارعاً
متجدداً في حدوثو وأفعالو ،وتحمل أيضاً معنى اإلصرار والتحدي والتوكيد والترىيب والمبالغة في
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كثرة التفريط بأساليب القطع والتيديد بالوعيد من قبل فرعون وجنوده  ،ثم تصميبيم وقتميم لغرض

تمثيميم والتشيير بيم أمام المؤل  ،كي تكون عبرة لآلخرين من معارضيو ومعانديو(ٖ.)ٜ
وبين ابن عاشور أن لفظة (فؤلقطَّ َّ
عن) تمثل شدة القطع والمبالغة بأن تقطع اليمنى مع الرجل
اليسرى وبالعكس .ثم الشدة في تصميبيم.

قال ابن عاشور (( :والتقطيع :شدة القطع ،ومرجع المبالغة أي الكيفية ،وىي ما وصفو بقولو( :من
خبلف) أي مختمفة ،بأن ال تقطع عمى جانب واحد بل من جانبين مختمفين ،أي تقطع اليد ثم

الرجل من الجية المخالفة لجية اليد المقطوعة ثم اليد األخرى ثم الرجل األخرى والظاىر :إن القطع

عمى ىذه الكيفية كان شعا اًر لقطع المجرمين ىذه فيكون ذكر ىذه الصفة حكاية لمواقع ال الحتراز
عن قطع بشكل آخر ،إذ ال أثر ليذه الصفة في تقطيع وال في شدة إيبلم إذا كان ذلك يقع

متتابعاً))(ٗ.)ٜ

المعنى العام:
ورد الفعل المضارع المزيد – بتضعيف العين – المسندة معو نون التوكيد ،والفعل الماضي
منو (قطَّعن) عمى زنة (فعَّل) .وقد جاء الفعل بمعناه الحقيقي ىو قطع األيدي واألرجل بصورة

مختمفة .فزنة (فعَّل) تحمل معاني المبالغة والكثرة في فعل حدث القطع .أي بالقطع تصير تمك
األعضاء مقسمة إلى قطع صغيرة بقصد الترىيب والترويع لمذين آمنوا با﵀ وبالشريعة النبي موسى

(ع) وكفروا دين فرعون ،فضبلً عن التمثيل بأعضائيم والتشيير بيا أمام المؤل ثم في النياية قتميم
وتصميبيم .وكذلك نرى في الفعل (فؤلقطَّ َّ
عن) استم اررية الزمن وحدث القطع مع التأكيد واإلصرار
والتحدي والمبالغة واإلفراط في فعل التقطيع بقصد التحذير والتخويف وتعظيم شأنو وأمره من قبل

فرعون.

الهوامش:
ٔ) ينظر المفردات في غريب القرآن.ٕٗ٘ :
ٕ) مقاييس المغة ٘.ٔٓٔ/
ٖ) األنعام)ٗ٘-ٕٗ( :

ٗ) ينظر :مجمع البيان ،ٖٗ/ٗ ،التفسير الكبير ٕٔ.ٔٛٚ/
٘) البحر المحيط ٗ.ٖٔٗ/

 )ٙالتحرير والتنوير .ٕٖٔ/ٚ
 )ٚلسان العرب ٕٔ.ٖٜٔ/
 )ٛاألعراف.)ٚٔ،ٕٚ( :

 )ٜينظر :التفسير الكبير ٗٔ ،ٖٔٔ -ٖٔٓ/والجامع ألحكام القرآن  ،ٕٙ٘/ٜوالتحرير والتنوير .ٕٔ٘-ٕٔٗ/ٛ

ٓٔ) تاج العروس ،ٖٔ٘/ٔٔ ،وص ٓٗٔ ؤٗٔ من المصدر نفسو.

ٔٔ) ينظر :البحر المحيط ،ٖٕٜ/ٗ ،وروح المعاني ،ٜٔٗ/ٜ ،والتحرير والتنوير.ٕٔ٘/ٛ ،
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ٕٔ) البحر المحيط.ٖٕٜ/ٗ ،
ٖٔ

) االنفال ٛ-ٚ

 الحجر ٙ٘ :و .ٙٙ

ٗٔ) ينظر مجمع البيان  ، ٔٓٓ/ٙوالبحر المحيط ٘.ٜٗٗ/
٘ٔ) مجمع البيان.ٔٓٓ/ٙ

 )ٔٙينظر :البحر المحيط ٘.ٜٗٗ/
 )ٔٚالحاقة ( ٗٗ – .) ٗٚ

 )ٔٛينظر  :تأويل مشكل القرآن ،ٔٓٓ :والكشاف ٗ  ٔ٘٘ – ٔ٘ٗ /ومجمع البيان ٓٔ \ ٜٓ /
 )ٜٔالتحرير والتنوير .ٔٗٙ / ٕٜ ،

ٕٓ) آل عمران.)ٕٔٚ-ٕٔٙ( :

ٕٔ) ينظر :التفسير الكبير  ،ٜٔٛ/ٛوالجامع الحكام القرآن ٘ ،ٖٓ٘-ٖٓٗ/وروح المعاني ٗ.ٕٜٗ- ٕٗٛ/
ٕٕ) التفسير الكبير .ٜٔٛ/ٛ

ٖٕ) الجامع ألحكام القرآن ٘.ٖٓ٘-ٖٓٗ/
ٕٗ) األساس لمزمخشري ٔ.ٙٓٔ/

ٕ٘) روح المعاني ٗ.ٕٜٗ -ٕٗٛ/

 )ٕٙالبحر المحيط ٖ.ٖٖٚ -ٖٖٙ/
 )ٕٚالمصدر نفسو ٗ.ٜٚ/
 )ٕٛالحج.ٔ٘ :

 )ٕٜينظر :جامع البيان  ،ٔٙٗ/ٔٚومجمع البيان  ،ٔٓٛ/ٚوالتحرير والتنوير .ٕٕٔ -ٕٜٔ/ٔٚ
ٖٓ) ينظر :التحرير والتنوير .ٕٕٔ -ٕٕٓ/ٔٚ
ٖٔ) مجمع البيان .ٔٓٛ -ٔٓٚ/ٚ
ٕٖ) البقرة.ٕٚ :

ٖٖ) الجامع ألحكام القرآن ٖٔٚٔ/
ٖٗ) ينظر :البحر المحيط.ٕٚٔ ،

 الفتح.)ٔٔ( :

ٖ٘) ينظر :الكشاف ٔ ،ٕٜٙ/ومجمع البيان ٔ ،ٔٓٓ-ٜٜ/والتفسير الكبير ٔ ،ٔٗٚ/وقد اعتمدت في التوثيق عمى نسختين

محققة من التفسير الكبير االولى وردت في موارد قميمة في موضعين اثنين من سورة البقرة ىما ؛ آية  ٕٚوآية  ،ٔٙٙمحققة

بدار الفكر -بيروت ،دون تاريخ  ،واالخرى ىي االغمب بتحقيق  :دار الكتب العممية – بيروت  ،نشر محمد عمي بيضون.
 )ٖٙالجامع ألحكام القرآن ٔ.ٖٚٔ -ٖٚٓ/
 )ٖٚالعنكبوت.)ٕٜ-ٕٛ( :

 )ٖٛينظر :الجامع ألحكام القرآن ،ٖ٘ٛ/ٔٙ ،وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ٗ ،ٕٖٛ/وروح المعاني،

ٕٓ ،ٖٗٗ-ٖٖٗ/والتحرير والتنوير.ٕٗٔ-ٕٗٓ/ٕٓ ،
 )ٖٜالتحرير والتنوير.ٕٗٔ-ٕٗٓ /ٕٓ ،

ٓٗ) المصدر السابق.ٕٗٔ -ٕٗٓ /ٕٓ ،
ٔٗ) التوبة.)ٕٔٔ -ٕٔٓ( :

ٕٗ) التحرير والتنوير.٘ٛ -٘ٚ/ٔٔ ،
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ٖٗ) المائدة.ٖٛ :

ٗٗ) ينظر تفسير القرآن العظيم لمطبراني ٕ ، ٖٜٔ/وتفسير السمعاني ٔ ، ٖٖٗ/واالكميل عمى مدارك التنزيل ٖ.ٗٔ/
٘ٗ) تفسير السمعاني.ٖٖٗ/ٔ :

 )ٗٙينظر :تفسير القرآن العظيم لمطبراني ٕ.ٖٜٔ/
 )ٗٚفتح القدير ٕ.ٜٗ/
 )ٗٛالرعد.ٗ :

 )ٜٗينظر :زاد المسير في عمم التفسير ٗ ،ٖٕٓ/والمباب في عموم الكتاب ٔٔ ،ٕٗٗ/ونظم الدرر في تناسب اآليات والسور

ٗ.ٕٔٗ/

ٓ٘) التحرير والتنوير .ٛٙ/ٔٙ



يونس.ٕٚ :

ٔ٘) ينظر :جامع البيان في تأويل القرآن ٔٔ ،ٖٜٔ/والكشاف ٕ ،ٕٖٗ/وزاد المسير ٗ.ٕٙ/

ٕ٘) ينظر :جامع البيان في تأويل القرآن ، ٔٔٓ/ٜإعتمدت في ىذا الشاىد عمى نسخة اخرى من جامع البيان طبعت بمطبعة

مصطفى البابي الحمبي  ،مصر  ،طٕ  ، ٜٔ٘ٗ ،أما الشواىد األخرى فاعتمدت عمى النسخة الثانية  ،بتحقيق دار االعبلم ،

االردن .


الحجر.ٙٗ :



النمل.ٖٕ :

ٖ٘) ينظر :الكشاف ٕ ،ٖٜ٘ – ٖٜٗ /ومجمع البيان  ،ٜٛ/ٙوالتحرير والتنوير ٗٔ.ٙٗ/
ٗ٘) التفسير الكبير ٕٗ ،ٔٙٚ/وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ٗ.ٕٛٗ/
٘٘) التحرير والتنوير.ٕٖٙ/ٜٔ

 )٘ٙالتفسير الكبير ٕٗ.ٔٙٚ/


الواقعة.)ٖٗ -ٖٓ( :

 )٘ٚالكشاف ٗ.ٔ٘٘ -ٔ٘ٗ/

 )٘ٛزاد المسير في عمم التفسير  ،ٖٕٜ/ٚوينظر :تفسير الماوردي (النكت والعيون) ٘.ٗ٘ٗ/
 )ٜ٘التحرير والتنوير .ٖٓٓ – ٕٜٜ/ٕٚ

ٓ )ٙالكتاب ٗ ،ٔٚ٘/وينظر شذا العرف في فن الصرف ،ٕٜ :واعجاز القرآن والدالالت الصرفية.ٕ٘ – ٕٗ :
ٔ )ٙمحمد.ٔ٘ :

ٕ )ٙينظر :تفسير القرآن العظيم لمطبراني  ,ٖ٘/ٙوتفسير السمعاني المروزي ٗ ،ٖٚ/والتفسير الكبير .٘ٓ/ٕٛ
ٖ )ٙتفسير السمعاني ٗ.ٖٚ/
ٗ (ٙالتفسير الكبير .٘ٓ/ٕٛ
٘ (ٙالمصدر نفسو.

*

الرعد.ٖٔ :

 (ٙٙينظر :التفسير الكبير  ،ٕٗ /ٜٔوبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ٗ ،ٕٛٗ/وفتح القدير ٖ،ٕٔٓ /
واإلكميل عمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٗ.ٗٔٚ /

*

الحج.ٜٔ :

 )ٙٚالتبيان في تفسير القرآن .ٕٗٛ-ٕٗٚ/ٚ

 )ٙٛينظر :تفسير القرآن العظيم البن كثير ٖ ،ٕ٘ٛ/وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ٗ.ٕٛٗ/

*

يوسف.ٖٔ :
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 )ٜٙينظر :تفسير القرآن العظيم لمطبراني ٖ ،ٖٗٛ-ٕٗٛ/وفتح القدير ٖ ،ٕٜ/واإلكميل عمى مدارك التنزيل ٗ.ٖٗ٘-ٖٗٗ/
ٓ )ٚالتفسير الكبير .ٕٔٓ/ٔٛ

*

األعراف.ٔٙٓ-ٜٔ٘ :

ٔ )ٚينظر :الكشافٕ،ٕٔٗ/والتفسير الكبير ٘ٔ ،ٕٛ/والتحرير والتنوير .ٕٔٗ/ٜ
ٕ )ٚالتفسير الكبير ٘ٔ.ٕٛ/

ٖ )ٚالتحرير والتنوير .ٕٔٗ/ٜ

ٗ )ٚينظر :شذا العرف في فن الصرف ،ٖٔ :واعجاز القرآن والدالالت الصرفية.ٕٜ-ٕٛ :

*

البقرة.ٔٙٙ :

٘ )ٚينظر :مجمع البيان ٔ ،ٖٖٙ-ٖٕٙ/والجامع ألحكام القرآن ٖ.ٜ-ٛ/
 )ٚٙينظر :لسان العرب مادة (سبب) .ٔٓٔ/ٚ

 )ٚٚالتفسير الكبير ٕ.ٕٓٙ/

 )ٚٛينظر :مجمع البيان ٔ ،ٖٖٙ-ٖٕٙ/والجامع ألحكام القرآن ٖ.ٜ-ٛ/
 )ٜٚالتحرير والتنوير ٕ.ٜٛ-ٜٚ/

*

األنبياء .ٜٖ-ٜٕ :

ٓ )ٛينظر :الكشاف ٕ ، ٖ٘ٛ/والتفسير الكبير ٕٕ ، ٜٔٓ/والجامع ألحكام القران ٗٔ. ٕٛٗ/ٕٖٛ/
ٔ )ٛالكشاف ٕ.ٖ٘ٛ/

ٕ )ٛالتحرير والتنوير .ٕٔٗ/ٔٚ


المائدة.ٖٖ :

ٖ )ٛينظر :بصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب ا﵀ العزيز ٗ ،ٕٖٛ/ونظم الدرر في تناسب اآليات والسور ٕٗ٘ٔ/
ٗ )ٛالتوبة.ٔٔٓ :

٘ )ٛينظر :الكشاف ٕ ،ٕٔٙ -ٕٔ٘/والتفسير الكبير .ٔ٘ٚ /ٔٙ
 )ٛٙجامع البيان ٔٔ.ٗٗ/

 )ٛٚالكشاف ٕ.ٕٔٙ -ٕٔ٘ /
 )ٛٛمحمد.ٕٕ :

 )ٜٛينظر :جامع البيان  ،ٚٓ-ٜٙ/ٕٙوالجامع ألحكام القرآن  ،ٕٚٗ/ٜٔونظم الدرر في تناسب اآليات والسور .ٜٔٙ/ٚ
ٓ )ٜجامع البيان .ٜٙ/ٕٙ

ٔ )ٜالجامع ألحكام القرآن .ٕٚٗ/ٜٔ

ٕ )ٜنظم الدرر في تناسب اآليات والسور .ٜٔٙ/ٚ


طو.ٚٔ -ٚٓ:

ٖ )ٜينظر :الكشاف ٕ ،٘ٗٙ/والتفسير الكبير ٕٕ ،ٚٙ/وتفسير القرآن العظيم البن كثيرٖ ٜٔٗٚ/وروح المعاني .ٖٜٔ/ٔٙ
ٗ )ٜالتحرير والتنوير .ٕٙٗ/ٔٙ

المصادر:
ٔ) القرآن الكريم.
ٕ) أساس الببلغة :جار ا﵀ الزمخشري (ت  ٖ٘ٛه) ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،طبع في دار الكتب العممية – بيروتٕٓٔٓ ،
م.
ٖ) اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم ،دراسة نظرية تطبيقية ،التوظيف الببلغي لصيغة الكممة :د .عبد الحميد أحمد يوسف ىنداوي،
طبع في المكتبة العصرية ،صيدا –بيروت ،الطبعة األولى ٕٕٔٗ ،ه – ٕٔٓٓ م.
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ٗ) إعجاز القرآن والدالالت الصرفية :د .يوسف المرعشمي ،طبع في دار إبن حزم ،بيروت  -لبنان ،الطبعة األولى ٖٕٔٗ ،ه ٕٓٓٔ-
م.
٘) البحر المحيط :أثير الدين محمد بن يوسف بن عمي أبو حيان األندلسي (ت ٘ٗ ٚه) ،تحقيق ودراسة :عادل احمد عبد الموجود،
وعمي محمد معوض وآخرين .طبع في دار الكتب العممية – بيروت ،لبنان ٕٕٔٗ ،ه  ٕٓٓٔ-م ،الطبعة األولى.
 )ٙبصائر ذوي الت مييز في لطائف الكتاب العزيز :مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت  .)ٛٔٚتحقيق محمد عمي النجار ،جٗ/
المجمس األعمى لمشؤون اإلسبلمية ،القاىرةٕٜٔٗ ،هٕٓٓٛ-م.
 )ٚتاج العروس من جواىر القاموس :محمد بن محمد بن عبد الرزاق المعروض بمرتضى الزبيدي (ت ٕ٘ٓٔه) .إعتنى بو :د .عبد
المنعم خميل إبراىيم واألستاذ كريم سيد محمد ،دار الكتب العممية  -بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى ٕٔٗٛهٕٓٓٚ-م.
 )ٛتأويل مشكل القرآن :عبد ا﵀ بن مسمم بن قتيبة الدينوري (ت  ٕٚٙه) ،تحقيق :إبراىيم شمس الدين ،دار الكتب العممية -بيروت،
لبنان ،دون تاريخ وطبع .
 )ٜالتبيان في تفسير القرآن :أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت ٓ ٗٙه) تحقيق أحمد حبيب قصير العاممي  ،مطبعة االميرة ،
لبنان  ،طٔ .ٕٓٔٓ ،
ٓٔ) التحرير والتنوير :محمد الطاىر بن عاشور ( ت ٖ ٖٜٔه) ،دار مصر لمطباعة ٜٜٔٚ ،م ،ودار سحنون لمنشر – تونس.
ٔٔ) تفسير الثعالبي المسمى ب ـ ( الجواىر الحسان في تفسير القرآن) عبد الرحمن بن محمد بن مخموف الثعالبي ( ت ٘ ٛٚه) ،تحقيق:
أبو محمد الغماري االدريسي الحسني ،دار الكتب العممية – بيروت – لبنان ،الطبعة األولىٔٗٔٙ ،هٜٜٔٙ-م.
ٕٔ) تفسير السمعاني ،أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني المروزي ( ت  ٜٗٛه) .اعتنى بو وخرج في أحاديثو :مصطفى عبد
القادر عطا .دار الكتب العممية – بيروت ،الطبعة األولى ٕٓٔٓ ،م.
ٖٔ) تفسير القرآن العظيم (تفسير إبن كثير) :أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير ،ت (ٗ ٚٚه)  ،تحقيق وطبع مؤسسة
الريان  ،بيروت  ،لبنان  ،طٕ ٕٓٓٙ ،
ٗٔ) التفسير الكبير (تفسير القرآن العظيم) لمطبراني أبي القاسم سميمان بن أحمد ( ت ٖٓٙه) ،تحقيق :ىشام عبد الكريم البدراني ،دار
الكتاب الثقافي – األردن ،الطبعة األولىٕٓٓٛ ،م.
٘ٔ) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ،لئلمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي ( ت ٗٓ ٙه) .دار الكتب العممية – بيروت ،لبنان ،الطبعة
األولى ٕٔٗٔ ،ه ٕٓٓٓ م ،منشورات :محمد عمي بيضون .وطبعة أخرى محققة بدار الفكر – بيروت ،دون تاريخ.
 )ٔٙتفسير الماوردي ( النكت والعيون) :أبو الحسن عمي بن محمد بن حبيب الماوردي ( ت ٓ٘ٗ ه) .راجعو وعمّق عميو :عبد المقصود
بن عبد الرحيم ،طبع في دار الكتب العممية ،بيروت  -لبنان ،الطبعة الثانية ٕٔٗٛ ،ه –  ٕٓٓٚم.

 )ٔٚتفسير النسفي المسمى (اإلكميل عمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل) :عبد ا﵀ بن أحمد النسفي ( ت ٖٖٖٔ ىـ) ،اعتنى بو وضبط
نصو :محي الدين أسامة البيرق .دار الكتب العممية – بيروت ،لبنان ،الطبعة األولىٕٕٓٔ ،م.
 )ٔٛتيذيب المغة :أبو منصور محمد بن أحمد األزىري (ت ٓ ٖٚه) ،تحقيق :عبد السبلم محمد ىارون ،وراجعو :محمد عمي النجار،
دون ذكر الطبع والتأريخ.
 )ٜٔجامع البيان عن تأويل آي القرآن :محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري ( ت ٖٓٔ ه) .إعتنى بتصحيحو وفيرستو مكتب
التحقيق واإلعداد العممي في دار اإلعبلم -األردن ،الطبعة األولى ٕٖٔٗ ،ه – ٕٕٓٓ م والنسخة االخرى ج ٜتحقيق وطبع مصطفى
البابي الحمبي  ،مصر  ،طٕ .ٜٔ٘ٗ،
ٕٓ) الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنو من السنة وآي الفرقان :أبو عبد ا﵀ محمد بن أحمد القرطبي (ت ٔ ٙٚه) ،تحقيق :د .عبد
ا﵀ بن عبد المحسن التركي ،ومحمد رضوان عرقوس ،طبع في مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى ( ٕٔٗٚه –  ٕٓٓٙم).
ٕٔ) جميرة المفة :أبو بكر محمد الحسن األزدي البصري المعروف ابن دريد ( ت ٕٖٔ ه) ،مكتبة المثنى ،بغداد ،طبع باالوفست دون
تاريخ.
ٕٕ) روح الم عاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :شياب الدين محمود بن عبد ا﵀ اآللوسي ( ت ٓ ٕٔٚه) ،حققو :فادي
المغربي ،وسارية الشواني ،وعبد المنعم حسين ،مؤسسة الرسالة لمطبع والنشر ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى ( ٖٔٗٔ ه ٕٓٔٓ -م).
ٖٕ) زاد المسير في عمم التفسير :أبو فرج جمال الدين عبد الرحمن محمد الجوزي القُرشي البغدادي (ت  ٜ٘ٚه) ،طبع في المكتب
اإلسبلمي – بيروت ،لبنان ،الطبعة الرابعة ٔٗٓٚ ،ه –  ٜٔٛٚم.
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ٕٗ) شذا العرف في فن الصرف :األستاذ أحمد الحمبلوي ( ت ٕٖ ٜٔم) ،طبع في دار الفكر ٕٔٗٓ ،ه – ٕٓٓٓ م.
ٕ٘) الصحاح ( تاج المغة وصحاح العربية) :إسماعيل بن حماد الجوىري ( ت ٖ ٖٜه) ،بتحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العمم
العمبليين – بيروت ،الطبعة الرابعةٔٗٓٚ ،هٜٔٛٚ-م.
 )ٕٙالعين :أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد الفراىيدي (ت ٘ ٔٚه) ،تحقيق :د .ميدي المخزومي و د .إبراىيم السامرائي ،من منشورات
دار اليجرة ،قم – إيران ،الطبعة األولىٔٗٓ٘ ،ه.
 )ٕٚالفائق في غريب الحديث :جار ا﵀ الزمخشري (ت  ٖ٘ٛه) ،تحقيق :عمي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراىيم ،طبع في مطبعة
عيسى البابي الحمبي وشركاه ،مصر ،الطبعة الثانية ،دون تاريخ.
 )ٕٛفتح القدير ( الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير) :محمد بن سميمان الشوكاني ( ت ٕٓ٘ٔ ه) ،ضبطو وصححو :أحمد
عبد السبلم ،طبع في دار الكتب العممية – بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى ( ٘ٔٗٔ ه – ٗ ٜٜٔم).
 )ٕٜالقاموس المحيط ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت  ٛٔٚه) ،حقق وطبع في دار الفكر – بيروتٖٔٗٓ ،هٜٖٔٛ-م.
ٖٓ) الكتاب ،سيبويو ،أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر ( ت ٓ ٔٛه) تحقيق أميل بديع يعقوب  ،دار الكتب العممية  ،لبنان  ،طٕ ،
.ٕٜٓٓ
ٖٔ) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل :أبو القاسم جار ا﵀ محمود بن عمر الزمخشري ( ت  ٖ٘ٛه) .طبع
في دار الفكر دون تاريخ.
معوض
ٕٖ) المباب في عموم الكتاب :أبو حفص عمر بن عمي الدمشقي الحنبمي ( ت ٓ ٛٛه) ،تحقيق :عادل عبد الموجود وعمي محمد ّ

وآخرين ،طبع في دار الكتب العممية – بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى (  ٜٔٗٔه – ٜٜٔٛم).

ٖٖ) لسان العرب :أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي المصري (ت ٔٔ ٚه) ،طبع في دار صادر – بيروت،
لبنان ،الطبعة األولى ٕٓٔٔ ،م.
ٖٗ) مجمع البيان في تفسير القرآن :أبو عمي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي (ت  ٘ٗٛه) ،وضع حواشيو وخرج آياتو وشواىده:
إبراىيم شمس الدين ،منشورات دار الكتب العممية – بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى ٔٗٔٛ ،ه –  ٜٜٔٚم.
ٖ٘) المحيط في المغة :الصاحب بن عباد ،أبو القاسم إسماعيل بن عباد القزويني ( ت ٘ ٖٛه) ،تحقيق :محمد حسن آل ياسين ،عالم
الكتب – بيروت ،الطبعة األولىٔٗٔٗ ،هٜٜٔٗ-م.
 )ٖٙالمفردات في غريب القرآن :أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفياني (ت ٕٓ٘ ه) ،ضبطو :ىيثم طعيمي ،طبع
في دار إحياء التراث العربي – بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى ٕٔٗٛ ،ه –  ٕٓٓٛم.
 )ٖٚمقاييس المغة :أحمد بن فارس بن زكريا ( ت ٘ ٖٜه) ،تحقيق :عبد السبلم محمد ىارون ،دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البابي
الحمبي وشركاه -مصر ،الطبعة األولىٖٔٙٙ :ه.
 )ٖٛنظم الدرر في تناسب اآليات والسور :برىان الدين أبو الحسن إبراىيم البقاعي ( ت ٘ ٛٛه) .تحقيق :عبد الرزاق غالب الميدي،
طبع في دار الكتب العممية – بيروت ،لبنان ،الطبعة الثالثة ٕٔٗٚ ،ه –  ٕٓٓٙم.

ٓ٘

