المصطلح القرآني وحاجته لمصادر الوجوه والنظائر

الدكتورة حدة سابق /جامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة

ملخص البحث:
يتناول هذا البحث أحد ألوان التفسري املوضوعي ،ويتمثل يف املصطلح القرآين ،وطريقة
البحث فيه ،وضرورة الرجوع إىل مصادر الوجوه والنظائر ،وغريب القرآن لبيان املعاين
والدالالت ،مشفعون ذلك كله بأمثلة تطبيقية.
مقدمة:
إن مصطلح "التفسري املوضوعي" ليس من املصطلحات القدمية النشأة ،وإمنا ظهر يف القرن
الرابع عشر اهلجري ،إال أ ّن لبنـاته األوىل منـذ عهـد النيب صلى اهلل عليه وسلّم ،حني يسأل عن
تفسري بعض اآليات( ،)1فيفسرها بآيات أخرى من القرآن الكرمي ،فيتم بذلك جتميع جمموعة
من آيات املوضوع الواحد يف موضع واحد يفسر بعضها بعضا.
من ذلك:ما رواه اإلمام البخاري عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه فسر قوله تعاىلَ :و ِعْن َدهُ َم َفاتِ ُح
الْغَْي ِ
ط ِم ْن َوَرقٍَة إِاال يَـ ْعلَ ُم َها َوَال َحبا ٍة ِيف
ب َال يَـ ْعلَ ُم َها إِاال ُه َو َويَـ ْعلَ ُم َما ِيف الْبَـِّر َوالْبَ ْح ِر َوَما تَ ْس ُق ُ
ِ
س إِاال ِيف كِتَ ٍ
اب ُمبِ ٍ
ض وَال رطْ ٍ
ب َوَال يَابِ ٍ
ني )( .)2فقال :مفاتح الغيب مخس ،مث
ظُلُ َمات ْاأل َْر ِ َ َ

()1ينظر :مباحث يف التفسري املوضوعي :مصطفى مسلم ،دار القلم .دمشق ،ط4141 ، 2هـ 4991 -م ،ص .41
( )2األنعام.99 :
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َ
ََ ٌ ٌ
تَ ْكس ُ
ب َغ ًدا َوَما تَ ْدري نـَ ْف ٌ
من هنا كانت الدراسة املوضوعية يف القرآن الكرمي ضرورية ،وتزداد أمهيتها أكثر إذا أدركنا أهنا
تقدم عالجا لكثري من القضايا املطروحة يف الساحة االجتماعية والعلمية وغريها.

المطلب األول :تعريف التفسير الموضوعي:
تناوله الدكتور عبد الستار فتح اهلل سعيد بالتعريف ،فقال»:هو علم يبحث يف قضايا
القرآن الكرمي املتحدة معىن وغاية ،عن طريق مجع آياهتا املتفرقة ،والنظر فيها على هيئة
()5
خمصوصة ،لبيان معناها ،واستخراج عناصرها ،ورباط بعضها ببعض «.
فالدكتور سعيد قيد تعريف التفسري املوضوعي بقضايا القرآن الكرمي ،وهي املوضوع
املتناول ،وقد ضبطه بقوله»:القضية اليت تعددت أساليبها وأماكنها يف القرآن الكرمي ،وهلا
()6
وجهة واحدة جتمعها عن طريق املعىن الواحد ،أو الغاية الواحدة « .
وعلى هذا يكون تعريفه خمصوصا بلون واحد من ألوان التفسري املوضوعي ،وهو الوحدة
التجميعية فقط.معتربا يف ذلك وحدة املعىن واهلدف.
وقد ذكر هذا التعريف الدكتور مصطفى مسلم ضمن عدة تعاريف هلذا اللون من
التفسري ،ورجح التعريف الذي يشمل لوين التفسري املوضوعي ،فقال»:وقيل هو علم يتناول
( )3لقمان.41 :
( )4أخرجه البخاري ،الصحيح ،التفسري ،باب "إن اهلل عنده علم الساعة" 4194/1 ،ح .1199
()5املدخل إىل التفسري املوضوعي :عبد الستار فتح اهلل سعيد .دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،مصر ،ط4111 ،2هـ 4994 -م،
ص .21
( )6املرجع نفسه ،ص.21

القضايا حسب املقاصد القرآنية من خالل سورة أو أكثر «( ،)7مث قال»:ولعل هذا التعريف
األخري هو األرجح خللوه من التكرار،وإلشارته إىل نوعيه الرئيسيني

8
«( ).

واعتبار هذا اللون من التفسري منهجا أوىل من اعتباره علما؛ ملا يقتضي هذا األخري
االستقاللية التامة عن غريه ،والتفسري املوضوعي ليس كذلك.
وتعرض الشيخ حممد الغزايل لتعريف التفسري املوضوعي فتناوله من زاويتني تعترب كل منهما
لونا من ألوان التفسري املوضوعي.
أما األول »-يتناول السورة كلها حياول رسم "صورة مشسية" هلا تتناول أوهلا وآخرها،
وتتعرف على الروابط اخلفية اليت تشدها كلها  ،وجتعل أوهلا َتهيدا آلخرها ،وآخرها تصديقا
ألوهلا.
لقد عنيت عناية شديدة باملوضوع الواحد يف السورة،وإن كثرت

9
قضاياها«( ).

والثاين »-هو تتبع املعىن الواحد يف طول القرآن وعرضه وحشده يف سياق قريب ،ومعاجلة

كثري من القضايا على هذا األساس «(.)10فالتعريف األول باعتبار وحدة املوضوع يف السورة،
بينما الثاين باعتبار الوحدة

11
التجميعية( ).

وللتفسير الموضوعي ألوان ثالثة:
()7مباحث يف التفسري املوضوعي :مصطفى مسلم ،ص .41
()8املصدر نفسه.
()9حنو تفسري موضوعي لسور القرآن الكرمي :حممد الغزايل ،دار بغدادي للطباعة ،الرويبة ،اجلزائر ،ص .9
( )10املرجع نفسه ،ص 1
( )11ينظر :الوحدة املوضوعية يف سورة مرمي ،حدة سابق ،رسالة ماجستري ،نوقشت سنة  2114جبامعة األمري عبد القادر للعلوم
اإلسالمية بقسنطينة ،ص .42- 44

 التفسري املوضوعي للمصطلح القرآين. التفسري املوضوعي للموضوع القرآين. -التفسري املوضوعي للسورة

12
القرآنية( ).

المطلب الثاني :تعريف المصطلح القرآني:
يقوم الباحث يف هذا اللون بتتبع املفردة اليت تكـرر ورودهـا يف القـرآن الكـرمي ،وامـع اآليـات
الــيت وردت فيهــا املفــردة ومشــتقاهتا ،مث يرتبهــا ويلحــو اشــتقاقاهتا وتص ـريفاهتا املختلفــة ،مث ينظــر
فيها بتدبر،ويستخلص منها الدالالت القرآنية.
وكث ــري م ــن املص ــطلحات تص ــلح هل ــذا الل ــون م ــن التفس ــري املوض ــوعي ،مث ــل :األم ــة ،الرب ــا،
املنافقون ،وأهل الكتاب ،الصدقة ،والزكاة،

وغريها)13(.

وتع ّد كتب غريب القـرآن ،والوجـوه والنظـائر بثابـة اللبنـات األوىل هلـذا اللـون مـن الدراسـة،إال
أ ّن الدراسة فيها» بقيت يف دائرة داللة الكلمـة يف موضـعها .وحي حيـاول مولفوهـا أن يربطـوا بينهـا
يف خمتلف السور ،فبقي تفسريهم للكلمة يف دائرة الداللة

14
اللفظية«( ).

المطلب الثالث :خطوات دراسة المصطلح القرآني:
إن تناول املصطلح القرآين بالدراسة يتطلب اتّباع اخلطوات اآلتية:
.1

إحصاء املصطلح يف القرآن الكرمي جبميع اشتقاقاته وتصريفاته.

( )12ينظر :مباحث يف التفسري املوضوعي ،مصطفى مسلم ،ص .29 - 24
( )13املرجع نفسه ،ص  .24وينظر :التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق ،صالح اخلالدي ،بتصرف ،ص .99
( )14مباحث يف التفسري املوضوعي ،مصطفى مسلم ،ص .24

.2

مرحلة الدراسة املعجمية :وذلـك لبيـان املعـىن األصـلي اللغـوي جلـذر املصـطلح ،وبيـان
م ـ ــا إذا ك ـ ــان ذا م ـ ــدلول لغ ـ ــوي واح ـ ــد ،أو متع ـ ــدد ،أو ذا م ـ ــدلول لغ ـ ــوي ،وم ـ ــدلول
استعمايل ،وذلك باعتماد املعاجم اللغوية األصيلة.

.3

حتديــد مــدلول املصــطلح يف ســياق اآليــة مــع مــا قبلهــا ومــا بعــدها مــن آيــات الســورة
الواحــدة ،ليتجلــى بوضــوح اســتعمال القــرآن الكــرمي هلــذا املصــطلح يف هــذا املوضــع أو
ذاك .ويســتعان علــى ذلــك بصــادر الوجــوه والنظــائر ،واملعــاجم اللغويــة الــيت تعتــا ــذا
اجلانب.

.4

مرحلة الدراسة والربط بني اآليات الـيت ورد فيهـا املشـتق الواحـد للمصـطلح ،والبحـث
ع ـ ــن العالق ـ ــة الرابط ـ ــة ب ـ ــني خمتل ـ ــف تل ـ ــك املواض ـ ــع ،واس ـ ــتخالص املف ـ ــاهيم القرآني ـ ــة
والدالالت واللطائف من خالل ذلك.

المطلبالرابع  :حاجة البحث في المصطلح القرآني لمصادر الوجوه والنظائر
مـن خـالل خطـوات دراســة املصـطلح القـرآين املـذكورة يف املطلــب السـابق ،يتبـني يل جليــا أن
البحـث يف مثـل هــذا املوضـوع حيتــاج إىل أمهـات كتـب اللغــة ،ومصـنّفات الوجــوه والنظـائر ،الــيت
تعـ ّد ــق األســاس الــذي تبــىن عليــه الدراســة ،وإذا مــا أمهلــت تلــك املصــادر؛ فـ ّن البحــث ينتابــه
اخللل والنقص.
فمص ــنّفات الوج ــوه والنظ ــائر َت ــد الـ ـ ّدارس ب ــالوجوه الس ــياقية املتع ــددة للمص ــطلح الق ــرآين يف
خمتلف املواضع الـيت ورد فيهـا يف القـرآن الكـرمي ،ومـن خـالل تلـك الوجـوه يقـوم الباحـث يكلـة
ثه ،إالّ أن هناك عددا من القضايا ينبغي مالحظتها يف تلك املصنفات:
 - 1مصادر الوجوه والنظائر ال ترّكز على حصر مجيع اآليات القرآنية اليت ورد فيها اللفـو؛
وإمنــا تركــز علــى ذكــر الوجــوه الســياقية املختلفــة للفــو يف القــرآن الكــرمي ،وتستشــهد لــه بــبعض

الســياقية دون حصــر
اآليــات فقــط للداللــة علــى نظائرهــا يف القــرآن .فهــي حتــاول حصــر املعــاين ّ
اآليات.
لنأخــذ مثــاال علــى ذلــك ،كلمــة "الضــعيف"( ،)15أقصــى مــا ذكــر هلــا مــن آيــات يف مصــادر
الوجوه والنظائر ثالث عشرة آية ،بينما عدد اآليات اليت ورد فيها هذا اللفو ،أو أحد مشتقاته

اثنتان ومخسون آية(.)16

أيضا كلمة "العزم"( ،)17ذكروا هلا ست آيات ،بينما العدد الكامل لآليات اليت ورد فيها هذا
اللفو تسع آيات.
أمــا إحصــاء النظــائر فريجــع فيهــا إىل املولفــات اخلاصــة ــا ،مثــل" :املعجــم املفهــرس أللفــا
القرآن الكرمي" حملمد فواد عبد الباقي.
 - 2كما أ ّن مولفي الوجوه والنظائر حي يتفقوا على وجوه األلفـا القرآنيـة ،وال نظائرهـا ،ـا
يس ــتدعي الوق ــوف عل ــى ك ــل م ــدونات ه ــذا الف ــن لتكتم ــل الصـ ـورة ،وتتض ــح الوج ــوه الس ــياقية
للمصطلح القرآين.
مثال ذلك كلمة "الصف" ،أوردها بعض مولفي الوجوه والنظائر ،وذكروا هلا عدة وجوه سياقية:

( )15ينظر :التصاريف ،ابن سالم ،ص .449-441وجوه القرآن ،احلريي ،ص.242-244والوجوه والنظائر ،الدامغاين،
ص  .191 - 111ونزهة األعني النواظر ،ابن اجلوزي،ص.411-419
( )16ينظر :املعجم املفهرس أللفا القرآن الكرمي ،حممد فواد عبد الباقي ،دار احلديث القاهرة ،الطبعة4141 ،4هـ 4991م،
ص.921 ،949
( )17ينظر :وجوه القرآن ،احلريي ،حتقيق جالل األسيوطي ،ص.441
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فهذا الوجه ذكره مقاتل واحلريي والعسكري والدامغاين ،وابن اجلوزي(.)20
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(وإِناا لَنَ ْح ُن ال ا
تعاىلَ :

وهذا الوجه أورده من سبق ذكرهم يف الوجه األول باإلضافة إىل الفريوز آبادي(.)25

( )18الكهف.11 :
( )19طه11 :
( )20ينظر :األشباه والنظائر ،مقاتل ،ص .461وجوه القرآن ،احلريي ،ص.214والوجوه والنظائر ،العسكري ،ص ،219والوجوه
والنظائر ،الدامغاين ،ص  .112ونزهة األعني النواظر ،ابن اجلوزي،ص.411
( )21الصف1 :
( )22الفجر22 :
()23الصافات14 :
( )24الصافات419 :
( )25ينظر :األشباه والنظائر ،مقاتل ،ص .461وجوه القرآن ،احلريي ،ص.214وتصحيح الوجوه والنظائر ،العسكري ،ص،219
والوجوه والنظائر ،الدامغاين ،ص  .112وبصائر ذوى التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،الفريوز آبادي.144/3ونزهة األعني النواظر،
ابن اجلوزي،ص.411

اهـا لَ ُك ْـم
(والْبُـ ْد َن َج َع ْلنَ َ
وانفرد الفريوز آبادي عنهم يف هذا الوجـه باآليـات اآلتيـة :قولـه تعاىلَ :
ِمن َشعائِِر اللا ِه لَ ُكم فِيها خيـر فَاذْ ُكروا اسم اللا ِ
ص َو ا
ـت ُجنُوبـُ َهـا فَ ُكلُـوا ِمْنـ َهـا
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ـني
َوأَطْعِ ُمـوا الْ َقــانِ َع َوالْ ُم ْعتَ ـار َك ـ َذل َ
اها لَ ُكـ ْـم لَ َعلا ُكـ ْـم تَ ْش ـ ُكُرو َن)  .وقولــه تعــاىلُ ( :متاكئـ َ
ك َس ـ اخْرنَ َ
علَى سرٍر م ٍ
اهم ِ ُـوٍر ِعـ ٍ
ني)(،)27بعـىن صـفوف أَهـل التاوحيـد يف روضـات اجلناـات.
َ ُُ َ ْ
ص ُفوفَة َوَزاو ْجنَ ُ ْ
ص ُفوفَةٌ)(،)28بعىن صفوف املَرافق والنّمارق.
(وَمنَا ِر ُق َم
وقوله تعاىل:
ْ
َ
َ
الوجه الثالث  -قياما()29
اهـا لَ ُك ْـم ِم ْـن َش َـعائِِر اللا ِـه لَ ُك ْـم
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ْ
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ْ
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ِ
ِ
صـ َـو ا
ـت ُجنُوبـُ َهــا فَ ُكلُـوا ِمْنـ َهــا َوأَطْعِ ُم ـوا الْ َقــانِ َع
اف فَـِ َذا َو َجبَـ ْ
ف َيهــا َخْي ـ ٌـر فَــاذْ ُكُروا ْ
اسـ َـم اللاــه َعلَْيـ َهــا َ
ِ
اها لَ ُكـ ْـم لَ َعلا ُكـ ْـم تَ ْشـ ُكُرو َن) ( .)30انفــرد ــذا الوجــه أبــو هــالل العســكري،
َوالْ ُم ْعتَ ـار َكـ َذل َ
ك َسـ اخْرنَ َ
وقال» :فاملراد أهنـا قائمـة قـد صـفت بـدهنا ،وحي يـرد أهنـا مصـطفة؛ إلمجـاع النـاس أهنـا اـوز حنرهـا
اهــا لَ ُكـ ْـم ِمـ ْـن
(والْبُـ ْد َن َج َع ْلنَ َ
غــري مصــطفة .أمــا الســنة يف حنــر اإلبــل أن تنحــر قائمــة ،ويف قول ــهَ :
ِ
ِ
ِ ِ
صـ َـو ا
ـت ُجنُوبـُ َهــا فَ ُكلُـوا ِمْنـ َهــا
اف فَـِ َذا َو َجبَـ ْ
َشـ َـعائ ِر اللاــه لَ ُكـ ْـم ف َيهــا َخْي ـ ٌـر فَــاذْ ُكُروا ْ
اسـ َـم اللاــه َعلَْيـ َهــا َ
ِ
اها لَ ُكـ ْـم لَ َعلا ُكـ ْـم تَ ْش ـ ُكُرو َن)(،)31مــا ي ــدل عل ــى أن ــه أراد
َوأَطْعِ ُم ـوا الْ َقــانِ َع َوالْ ُم ْعتَـ ـار َك ـ َذل َ
ك َس ـ اخْرنَ َ
بالص ـواف القيــام؛ ألهنــا إذا كانــت باركــة فنحــرت فانقلبــت علــى جنــب ،حي يقــل :أهنــا ســقطت
جلنبها«(.)32

( )26احلج41 :
( )27الطور21 :
( )28الغاشية49 :
( )29ينظر :تصحيح الوجوه والنظائر ،العسكري ،ص.211
( )30احلج41 :
( )31احلج.41 :
( )32تصحيح الوجوه والنظائر ،العسكري ،ص.211

الوجه الرابع  -املصـلى ،وذلـك يف قولـه تعاىل(:فَـأ ِْ
صـ مفا َوقَـ ْد أَفْـلَ َـح الْيَـ ْـوَم
َمجعُوا َكْيـ َد ُك ْم مثُا ائْـتُـوا َ
34
33
استَـ ْعلَى)( ) ،ذكره الفريوز آبادي( ).
َم ِن ْ
الوجه اخلـامس  -املسـت ِوى مـن األَرض(:فـيـذرها قاعـا صفصـفا)()35
صـ اففا ،لكـن ملـا
ـل
ص
أل
ا
و
،
َ
ََ َ ُ َ َ ً َ ْ َ ً
َ
ّ
توالت ثالث فاءَات جعلوا األَوسط صادا .ذكره أيضا الفريوز آبادي(.)36

إذا فــالوجوه الســياقية غــري متفــق عليهــا ،فكــل واحــد مــن هــوالء األئمــة ذكــر مــا توصــل إليــه
باجتهـاده ،وقــد يعـارض غــريه يف توجيـه معــىن الكلمـة يف اآليــة فالبـد مــن مالحظـة هــذا األمــر،
فالعسكري خالف غريه يف توجيه كلمة "صواف" .
 – 3مولفات الوجـوه والنظـائر حي تعـإ بـ براز العالقـة بـني الوجـوه السـياقية للفـو يف املواضـع
املختلفة من القرآن الكرمي ،واكتفت ببيان املعاين السياقية لأللفا  ،إالّ ما كان من بعضها الـيت

اعتنت باملعاين األصلية لأللفا إىل جانب املعاين السياقية(.)37

مثال ذلك :قول اإلمـام ابـن اجلـوزي بـاب "اللسـان"»اللسـان  :العضـو املعـروف يف الفـم وهـو
آلة النطق  .ويقال ملنأجاد الكالم به :لسن ،واللسن :الفصاحة.
وذكر بعض املفسرين أن اللسان يف القرآن على أربعة أوجه:

( )33طه.11 :
( )34ينظر :بصائر ذوى التمييز.144/3،
( )35طه.411 :
( )36ينظر :بصائر ذوى التمييز.144/3،
( )37مثل :تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ،وتصحيح الوجوه والنظائر أليب هالل العسكري ،وحتصيل نظائر القرآن ،للحكيم الرتمذي،
ونزهة األعني النواظر البن اجلوزي ،وبصائر ذوى التمييز للفريوز آبادي.
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اللاـ ـ ِـه َشـ ـ ْـيئًا إِ ْن أَر َاد بِ
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القيامة(َ :ال ُحتِّرْك بِِه لِ
ك لِتَـ ْع َجل بِِه)( ،)39ويف البلد(:ولِسانًا و َش َفتَـ ْ ِ
ني)(.)40
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والثاين :اللغة ،ومنه قوله تعاىل يف إبراهيم(:وما أَرس ْلنَا ِمن رس ٍ
ني َهلُ ْم
ول إِاال بِل َسان قَـ ْومه ليُبَـ ِّ َ
ََ ْ َ ْ َ ُ
ك ()41
احل ِ
فَـي ِ
ض ال اللاهُ َم ْن يَ َشاءُ َويـَ ْه ِدي َم ْن يَ َشاءُ َوُهو الْ َع ِ
(ولََق ْد نـَ ْعلَ ُم أَنـا ُه ْم
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يم)  ،ويف النحلَ :
َ
ُ
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ني)( ).
يَـ ُقولُو َن إِامنَا يـُ َعلِّ ُمهُ بَ َشٌر لِ َسا ُن الا ِذي يـُْل ِح ُدو َن إِلَْي ِه أ َْع َج ِم ٌّي َوَه َذا لِ َسا ٌن َعَرِ ٌّ
يب ُمبِ ٌ
والثالث :الدعاء ،ومنـه قولـه تعـاىل يف املائـدة(:لُعِن الا ِـذين َك َفـروا ِمـن ب ِـا إِسـرائِيل علَـى لِس ِ
ـان
َ َ ُ ْ َ َْ َ َ َ
داوود و ِعيسى اب ِن مرَمي ذَلِ َ ِ
ص ْوا َوَكانُوا يَـ ْعتَ ُدو َن)(،)43أي:يف دعائها .
َ ُ َ َ َ ْ َْ َ
ك بَا َع َ
44
والرابع :الثناء احلسن ،ومنه قولـه تعـاىل يف الشـعراء(:واجعـل ِيل لِسـا َن ِصـ ْد ٍق ِيف ْاآل ِ
خـ ِرين)( )«
َ
َ َْ ْ
َ

45
( ).

( )38الفتح.44 :
( )39القيامة.41 :
( )40البلد.19 :
( )41إبراهيم.11 :
( )42النحل.414 :
( )43املائدة.11 :
( )44الشعراء.11 :
( )45نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر ،ص.299

ففي هذا النموذج ذكر اإلمام ابن اجلـوزي ،األصـل اللغـوي لكلمـة اللسـان ،ومعانيـه السـياقية
الواردة يف القرآن الكرمي ،وحي يتعرض إىل أوجه العالقـة بـني تلـك املعـاين السـياقية ،وال املـدلوالت
واللطائف املستوحاة من تلك اآليات.
كمــا أن اإلمــام ابــن اجلــوزي ذكــر ســبع آيــات مــن أصــل مخــس وعشـرين آيــة ذكــر فيهــا لفــو
اللسان يف القرآن

46
الكرمي( ).

 - 4و ــا ينبغــي مالحظتــه أيضــا أن مصــنفات الوجــوه والنظــائر ،حي تعــإ بتصــنيف الوجــوه

حســب االشــتقاقات والتصـريفات ،بــل حســب املــدلول الســياقي ،فقــد يــذكر أحــدهم يف الوجــه
الواحد ع ّدة آيات ،خيتلف اشتقاق اللفو يف كل واحدة منها.
مثال ذلك:
قــال اإلمــام ابــن اجلــوزي يف بــاب "النســيان"...»:وذكــر بعــض أهــل التفســري أن النســيان يف
القرآن على وجهني:
أحدمها :الرتك مع العمد ،ومنه قولـه تعـاىل يف البقرة(:مـا نَـْنسـخ ِمـن آي ٍـة أَو نـُْن ِسـها نَـأْ ِ
ت ِ َ ٍْـري
َ َْ ْ َ ْ َ
ـدير)()47
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مْنـ َهـا أ َْو مثْل َهــا أَ َحيْ تَـ ْعلَ ْـم أَ ان اللاــهَ َعلَـى ُكـ ِّـل َش ْـيء قَـ ٌ
ضتُم َهل ان فَ ِر ِ
ضتُ ْم إِاال أَ ْن يَـ ْع ُفو َن أ َْو يَـ ْع ُف َـو الا ِـذي بِيَ ِـدهِ عُ ْق َـدةُ
ف َما فَـَر ْ
َ
ص ُ
يضةً فَن ْ
وه ان َوقَ ْد فَـَر ْ ْ ُ
أَ ْن ََتَ اس ُ
ـاح وأَ ْن تَـع ُفـوا أَقْ ــر ِ
ضــل بـي ــنَ ُكم إِ ان اللاــه ِبـَـا تَـعملُــو َن ب ِ
صــريٌ)( ،)48ويف
النِّ َكـ ِ َ ْ
َُ
َ َْ َ
ب للتاـ ْقـ َـوى َوَال تَـْن َسـ ُـوا الْ َف ْ َ َْ ْ

( )46ينظر :املعجم املفهرس أللفا القرآن الكرمي ،حممد فواد عبد الباقي ،ص.111 - 111
( )47البقرة.411 :
( )48البقرة.241 :

آد َم ِمـ ْـن قَـْبـ ُـل فَـنَ ِسـ َـي َوَحيْ َِلـ ْد لَــهُ َعْزًمــا)( ،)49ويف الســجدة(:فَـ ُذوقُوا ِبـَـا نَ ِســيتُ ْم
(ولََقـ ْد َع ِهـ ْدنَا إِ َىل َ
طهَ :
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اب ْ
اخلُْل ِد ِبَا ُكْنتُ ْم تَـ ْع َملُو َ
ل َقاءَ يَـ ْوم ُك ْم َه َذا إِناا نَسينَا ُك ْم َوذُوقُوا َع َذ َ

ـخَرةِ فَـِ ِّين
والثاين :خالف الذكر ،ومنه قولـه تعـاىل يف الكهـف( :قَ َ
ـت إِ ْذ أ ََويْـنَـا إِ َىل ال ا
صْ
ـال أ ََرأَيْ َ
ِ
ال
يت ْ
وت َوَما أَنْ َسانِيهُ إِاال الشْايطَا ُن أَ ْن أَذْ ُكَرهُ َو ااَّتَ َذ َسبِيلَهُ ِيف الْبَ ْح ِر َع َجبًا) ( ،)51وفيها(:قَ َ
احلُ َ
نَس ُ
س ـ ـ ــيت وال تـ ـ ـ ــرِهق ِا ِم ـ ـ ــن أَمـ ـ ـ ـ ِري عس ـ ـ ــرا()52
َال تُـو ِ
ك فَ ـ ـ ـ َـال
األعلى:
ويف
،
اخـ ـ ـ ـ ْذِين ِبَـ ـ ــا نَ ِ ُ ََ ُ ْ ْ
(سـ ـ ـ ـنُـ ْق ِرئُ َ
َ
ْ ْ
َ
ُْ ً
54
53
تَـْنسى)( )«( ).
َ
ففــي الوجــه األول :اســتعمل تص ـريفات خمتلفــة للنس ــيان؛ يف املاضــيِ ( :
نســيتُ ْم) ،ويف املض ــارع:
(نـُْن ِس َها) ( ،تَـْن َس ُوا)
ِ
ـيت) ،ويف املض ــارع:
ويف الوجــه الثــاين :اس ــتعمل تص ـريفات خمتلف ــة أيض ــا :يف امل ــاضي( :نَسـ ُ
(تْن َسى).
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