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ملخص بحث

باألساليب  متأثرين  العبارات  بعض  بصياغة  العربية  أبناء  من  كثري  خيطئ 
الغربية ، ومن ذلك بناء العبارة بصيغة الفعل املبني للمجهول ثم استعامل الرتكيب 
لُّ ببالغة العبارة العربية القائمة عىل اإلجياز  (من قبل) لإلفصاح عن الفاعل ، بام خيُ

والتكثيف.

ن) بالرتكيب السابق (من قبل)  وقد يلجأ بعضنا إىل استبدال الرتكيب (من لَدُ
حمتجاً بورود هذا الرتكيب يف القرآن الكريم...

التي ورد فيها هذا الرتكيب (من  القرآنية  البحث نقف عند اآليات  يف هذا 
ن) وعددها سبع عرشة آية ، مل تكن منها سو اثنتني جاءتا بصيغة بناء الفعل  لَدُ

للمجهول 

اآليتني  وكال   ، الفاعل  عن  لإلفصاح  ن)  لَدُ (من  الرتكيب  استعامل  ثم 
ى) وفاعلها  لقّ لت) و (تُ صّ خمصوصة بالقرآن الكريم يف األفعال (أُحكمت) و (فُ

كلها هو اهللا سبحانه وتعاىل. 

وإنام   ، املجهول  للفعل  بناء  فيها  فليس   ، الباقية  عرش  اخلمسة  املواضع  أما 
مجيعا  وهي   ، الغائب  أو  املخاطب  أو  املتكلم  ضمري  إىل  مضافة  (لدن)  جاءت 
متعلقة أيضاً باهللا سبحانه وتعاىل سو آية واحدة وردت فيها مضافة إىل ضمري 

املتكلم العائد عىل النبي موسى (عليه السالم).
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Abstract
   Many of the Arabic speaking language influenced 

by western styles mistake the form of some phrases 
such as the passive verb phrases using ‘min kibal=for’ 
to refer to the subject of the sentence which breaks the 
rhetoric of the Arabic phrase that is based on Concision 
and Intensification. Some might substitute the form ‘min 
ladun=by’ with the form ‘min kibal=for’ depending on the 
use of this form in the Qura’n. 

In this research, the researcher stops at verses from 
the Qura’n that use the form ‘min ladun=by’ which are 
seventeen verses. Only two of them are in the passive form 
using ‘min ladun=by’ to refer to the subject. Both verses 
are exclusive to the verbs ‘ohkimat= tightened’, fusilat= 
analyzed or separated’ and ‘tulaqa=sent’ whose subject 
is always ‘Allah’ [be praised]. The other fifteen verses are 
not in passive form where ‘min ladun=by’ is added to the 
first singular pronoun or second or third which are all refer 
to ‘Allah’ [be praised]. This is except for one verse that 
it is added to the first singular pronoun referring to the 
prophet Moses [peace be upon him].
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املقدمة

دأب كثري من املتكلمني هذه األيام ، فضالً عن متعاطي لغة الكتابة اليومية، يف 
الصحافة واملراسالت الرسمية ... وسواها ، عىل استعامل تعبري (من قبل) بعد بناء 
الكالم للمجهول يف اجلزء األول من العبارة ، ثم تبيان الفاعل ، بعد هذا التعبري، 
ذتْ خطوات عملية (من قبل) احلكومة  ، أو كام يصادفنا عىل  كقوهلم : وقد اختُ
رسالة   : قوهلم  األكاديمية  واألطاريح  الرسائل  يف  العنوان  صفحات  من  كثري 

دمت اىل جملس كلية.... من قبل.... (أطروحة) قُ

هذا  خطأ  عىل  ينبه  ممن   ، االختصاص  أهل  من  األكاديميني  بعض  كان  وإذا 
ن) ب (من قبل) مستندين يف هذا التصويب إىل  لَدُ التعبري ، يويص باستبدال (من 
كثري  يف  القرآين  التعبري  خصوصية   نر فإننا   ، الكريم  القرآن  يف  ن)  لَدُ (من  ورود 
من املواضع بام ال يمكن القياس عليه ، فضال عن ان هذا االستبدال ال يغري حقيقة 
جيب التنبه عليها وهي إنَّ بناء العبارة عىل وفق ما تقدم ، اي ببنائها عىل املجهول ، 
ن) ليس اسلوبا عربياً ، انام  ثم االفصاح عن الفاعل باستعامل (من قبل) او (من لَدُ
هو ترمجة حرفية للتعبري الغريب (by) عند استعامهلم مثل هذا الرتكيب وهو ما جيايف 

االسلوب العريب

القائم عىل االجياز ، واستعامل أقل األلفاظ يف ابالغ املعنى ، هذا االجياز الذي 
صار سمة من سامت البالغة العربية ، بل رديفها ، حتى صار أحدهم إذا سئل : ما 

البالغة ؟ قال االجياز(١).

فاجلملة العربية تبنى عىل اساس املعنى املتكون يف النفس ، وما يقتضيه املقام، 
رستْ  رستْ الزجاجةُ ، وكنا نجهل الفاعل ، بنينا الكالم عىل املجهول وقلنا  كُ فإذا  كُ
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الزجاجةُ  ، وإن كنا نعرف الفاعل جاءت عبارتنا متوافقة وهذا املقام فنقول  كرسَ 
) الزجاجة  وبذا يتوضح لنا التواء العبارة وتطويلها ، بام ال يضيف للكالم  (فالنُ
ن) فالن  ، فهو بال  رست الزجاجة من قبل (من لَدُ بالغة أو مجاالً حني نقول :  كُ

شك لغوٌ من القول وإطالة ال مسوغ هلا ، وال بالغة فيها.

إن تكرار ما تقدم وشيوعه بني كثري من أوساط املثقفني ، وحتى األكاديميني 
املتخصصني ، حدانا بالعودة اىل اآليات القرآنية الكريمة املتضمنة هلذا التعبري (من 
ن) والوقوف عندها ، يف حماولة لتلمس خصائص التعبري القرآين والبالغة الكامنة  لَدُ
وراء استعامله ، بام ال يسمح لنا اختاذ بعض صيغه أو استعامالته قياساً لتسويغ أخطاء 

بعضنا يف تعبرياهتم أو اساليبهم.

ن) يف اآليات القرآنية اآلتية :   لقد ورد هذا التعبري (من لَدُ

بِريٍ)) (هود/١) يمٍ خَ كِ نْ حَ لَتْ مِن لَّدُ صِّ مَّ فُ هُ ثُ اتُ تْ آيَ مَ كِ تَابٌ أُحْ ١- ((الر ج كِ

لِيمٍ )) (  النمل/٦) يمٍ عَ كِ نْ حَ آنَ مِن لَّدُ رْ ى الْقُ قَّ لَ تُ إِنَّكَ لَ ٢- ((وَ

أَنتَ  إِنَّكَ  ةً   َ محْ رَ نكَ  لَّدُ مِن  نَا  لَ بْ  هَ وَ نَا  تَ يْ دَ هَ إِذْ  دَ  بَعْ ا  نَ وبَ لُ قُ غْ  زِ تُ الَ  نَا  بَّ ((رَ  -٣
)) (آل عمران/٨). ابُ هَّ الْوَ

يعُ  مِ ةً إِنَّكَ سَ بَ يِّ ةً طَ يَّ رِّ نْكَ ذُ بْ يلِ مِنْ لَدُ بِّ هَ الَ رَ هُ قَ بَّ ا رَ يَّ رِ كَ ا زَ عَ نَالِكَ دَ ٤- ((هُ
)) (آل عمران/٣٨) اءِ عَ الدُّ

ا  رً نْهُ أَجْ تِ مِن لَّدُ يُؤْ ا وَ هَ فْ اعِ ةً يُضَ نَ سَ إِن تَكُ حَ ةٍ  وَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لِمُ مِ َ الَ يَظْ ٥- ((إِنَّ اهللاَّ
)) (النساء/٤٠). يامً ظِ عَ

يامً )) (النساء/٦٧). ظِ ا عَ رً نَّا أَجْ ن لَّدُ م مِّ نَاهُ يْ تَ ا آلَّ إِذً ٦- ((وَ
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اءِ  النِّسَ وَ الِ  جَ الرِّ مِنَ  فِنيَ  عَ تَضْ ُسْ املْ وَ  ِ اهللاَّ بِيلِ  سَ يفِ  ونَ  اتِلُ قَ تُ الَ  مْ  لَكُ ا  مَ ((وَ  -٧
نكَ  نَا مِن لَّدُ ل لَّ عَ اجْ ا وَ هَ لُ ِ أَهْ املِ ةِ الظَّ يَ رْ هِ الْقَ ذِ نَا مِنْ هَٰ جْ رِ ا أَخْ نَ بَّ ولُونَ رَ ينَ يَقُ انِ الَّذِ لْدَ الْوِ وَ

ا )) (النساء/٧٥). ريً نكَ نَصِ نَا مِن لَّدُ ل لَّ عَ اجْ ا وَ لِيًّ وَ

ل يلِّ مِن  عَ اجْ قٍ وَ دْ جَ صِ رَ ْ نِي خمُ جْ رِ أَخْ قٍ وَ دْ لَ صِ خَ دْ نِي مُ لْ خِ بِّ أَدْ ل رَّ قُ ٨- ((وَ
ا )) (األرساء/٨٠). ريً انًا نَّصِ طَ لْ نكَ سُ لَّدُ

اتِ  َ احلِ ونَ الصَّ لُ مَ ينَ يَعْ نِنيَ الَّذِ مِ ُؤْ َ املْ بَرشِّ يُ نْهُ وَ ا مِنْ لَدُ يدً دِ ا شَ رَ بَأْسً نْذِ يِّامً لِيُ ٩- ((قَ
نًا)) (الكهف/٢). سَ ا حَ رً مْ أَجْ ُ أَنَّ هلَ

نَا مِنْ  يِّئْ لَ هَ ةً وَ َ محْ نكَ رَ ا آتِنَا مِن لَّدُ نَ بَّ وا رَ الُ قَ فِ فَ هْ ةُ إِىلَ الْكَ يَ تْ فِ  الْ ١٠- ((إِذْ أَوَ
ا)) (الكهف/١٠). دً شَ نَا رَ رِ أَمْ

 (( امً لْ نَّا عِ لَّدُ اهُ مِن  نَ مْ لَّ عَ نَا وَ ندِ نْ عِ مِّ ةً  َ محْ اهُ رَ نَ يْ آتَ نَا  بَادِ نْ عِ مِّ ا  بْدً ا عَ دَ جَ وَ ((فَ  -١١
(الكهف/٦٥).

ينِّ  لَّدُ مِن  تَ  غْ بَلَ دْ  قَ صل  بْنِي  احِ تُصَ الَ  فَ ا  هَ دَ بَعْ ءٍ  ْ ن يشَ لْتُكَ عَ أَ إِن سَ الَ  ((قَ  -١٢
اً)) (الكهف/٧٦). رً ذْ عُ

نكَ  لَّدُ بْ يلِ مِن  هَ فَ ا  اقِرً أَيتِ عَ رَ امْ انَتِ  كَ ائِي وَ رَ َ مِن وَ ايلِ َوَ املْ تُ  فْ إِينِّ خِ ((وَ  -١٣
ا )) (مريم/٥). لِيًّ وَ

يًّا )) (مريم/١٣). قِ انَ تَ كَ اةً وَ كَ زَ نَّا وَ ن لَّدُ انًا مِّ نَ حَ ١٤- ((وَ

ا))  رً ذِكْ نَّا  لَدُ نَاكَ مِنْ  يْ آتَ دْ  قَ بَقَ وَ دْ سَ قَ ا  مَ بَاءِ  نْ أَ مِنْ  يْكَ  لَ صُّ عَ نَقُ لِكَ  ذَٰ ((كَ  -١٥
(طه/٩٩).

)) (االنبياء/١٧). لِنيَ اعِ ا فَ نَّ ا إِن كُ نَّ نَاهُ مِن لَّدُ ذْ َ ختَّ ا الَّ ْوً ذَ هلَ تَّخِ نَا أَن نَّ دْ ١٦- ((لَوْ أَرَ
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ا  مً رَ ُمْ حَ ن هلَّ كِّ ْ نُمَ ملَ ا � أَوَ نَ ضِ فْ مِنْ أَرْ طَّ تَخَ كَ نُ عَ ٰ مَ دَ ُ بِعِ اهلْ تَّ وا إِن نَّ الُ قَ ١٧- ((وَ
)) (القصص/٥٧). ونَ مُ لَ مْ الَ يَعْ هُ ثَرَ نَّ أَكْ لَٰكِ نَّا وَ ن لَّدُ ا مِّ قً زْ ءٍ رِّ ْ لِّ يشَ اتُ كُ رَ هِ ثَمَ يْ ٰى إِلَ بَ ْ نًا جيُ آمِ

عند انعام النظر يف اآليات القرآنية السابقة التي جاء فيها استعامل التعبري (من 
ن) ، يالحظ اهنا جاءت مجيعا خمصوصة باهللا سبحانه وتعاىل ، فيام عدا آية واحدة،  لَدُ
ا)) (الكهف/٧٦) التي جاءت عىل لسان نبي  رً ذْ ينِّ عُ تَ مِن لَّدُ غْ دْ بَلَ هي قوله تعاىل : ((قَ

اهللا موسى () يف حديثه مع الرجل الصالح (اخلرض).

 ، عرش  ثامنية  من  موضعاً  عرش  سبعة  يف  التعبري  هذا  ورود  ان  يف  شك  وال 
خمصوصا باحلديث عن اخلالق سبحانه سواء بصيغة املتكلم (ست مرات) أو بصيغة 
املخاطب (سبع مرات) أو بصيغة الغائب (اربع) مرات ، يؤكد خصوصية التعبري 
القرآين ، بام قد ال جييز لنا القياس عليه يف بعض مواضعه ، هذه اخلصوصية التي تفرد 
هبا السياق القرآين الذي أوجب هذه الطريقة يف التعبري ، مما قد ال نجده يف مقتضيات 

التعبري األنساين اليومي.

ن) اهنا  أول ما يلفت االنتباه يف اآليات القرآنية التي تضمنت التعبري  (من لَدُ
مل تأت تبيانا للفاعل ، بعد بناء الكالم للمجهول ، اال يف موضعني مها : قوله تعاىل 
إِنَّكَ  بِريٍ)) (هود/١) وقوله تعاىل ((وَ يمٍ خَ كِ نْ حَ لَتْ مِن لَّدُ صِّ مَّ فُ هُ ثُ اتُ تْ آيَ مَ كِ تَابٌ أُحْ ((كِ
لِيمٍ )) (النمل/٦) ، أما يف املواضع الستة عرش الباقية ، فقد  يمٍ عَ كِ نْ حَ آنَ مِن لَّدُ رْ ى الْقُ قَّ لَ تُ لَ
ا  نَ تَ يْ دَ دَ إِذْ هَ ا بَعْ نَ وبَ لُ غْ قُ زِ نَا الَ تُ بَّ جاء الكالم فيها مجيعا مبنياً للمعلوم ، كقوله تعاىل ((رَ
نقرر  جيعلنا  ما  وهذا   ، عمران/٨)  (آل   (( ابُ هَّ الْوَ أَنتَ  إِنَّكَ   � ةً  َ محْ رَ نكَ  لَّدُ مِن  نَا  لَ بْ  هَ وَ
الكالم  بناء  عند  قبل)  (من  لقولنا  بديالً  بعضنا  يقرتحها  التي  ن)  لَدُ (من  ان  ابتداء 
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ثَر عن العرب استعامهلم هلا يف دائر كالمهم ، ووردت يف موضعني  ؤْ للمجهول، مل يُ
فقط يف القرآن يف سياق خاص نوضحه فيام يأيت :

يالحظ أن سياق اآليتني السابقتني واحد ، وهو احلديث عن القرآن الكريم، 
الثانية ، ويف كلتا اآليتني كان  (كتاب) كام جاء يف اآلية اآلوىل و (القرآن) يف اآلية 
آياته وتفصيلها يف اآلية األوىل،  القرآن ، سواء يف إحكام  احلديث عن مصدر هذا 
أو مصدر تلقيه يف اآلية الثانية ، ومرجع الكالم يف اآليتني هو اهللا سبحانه وتعاىل، 
 ، (أحكمت  للمجهول  فيها  االفعال  بناء  من  الرغم  ، وعىل  اآليتني  ففي كال  وبذا 
ى) فان الفاعل فيها مجيعا معلوم ، وال شك فيه وهو اهللا سبحانه وتعاىل،  لقّ لت،تُ صّ فُ
وبذا فان ورود اآليتني هبذه الصيغة من التعبري مل يكن الغرض منه اخفاء الفاعل يف 
ن) كام حياول بعضنا استعامله يف دارج  أول الكالم ثم الترصيح  به بعد التعبري (من لَدُ
كالمنا ، إنام وراء ذلك غاية بالغية نحاول أن نتلمس بعضاً من أرسارها فيام يأيت 

من الكالم.

يمٍ  كِ نْ حَ لَتْ مِن لَّدُ صِّ مَّ فُ هُ ثُ اتُ تْ آيَ مَ كِ تَابٌ أُحْ إننا نر إن حمور اآلية األوىل ((كِ
الً ، ثم يأيت احلديث  بِريٍ )) هو اإلخبار عن إحكام آيات القرآن ، ثم تفصيلها ، أوّ خَ
عن مصدر هذا اإلحكام والتفصيل وهو اهللا سبحانه تعزيزاً هلذا اإلحكام وتوثيقاً 
هلذا التفصيل ثانيا ، وهو ابالغ للسامعني بام متتاز به اآليات القرآنية من صفتني مها 
، وهو ما  التشابه واألئتالف أي (اإلحكام والتفصيل)  اىل  التقابل منهام  اىل  أقرب 
 وفيه طباق حسن ألن املعنى أحكمها حكيم وفصلها  تنبه عليه الزخمرشي بقوله 
أي بينها ورشحها خبري عامل بكيفيات األمور(٢) أي بتعبري أوضح ، إن ايات القرآن 
قد مجعت صفتني ، إذا ما أخذتا عىل ظاهرمها ، فإهنام متناقضتان ،ولكن هذا القرآن 
صَّ هبذا اللون من التعبري كام خص بجمعه بني  املعجز باسلوبه هو وحده الذي خُ
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قال  كام   (٣)"كاملتضادين نعوهتام  يف  األنفراد  عىل  ومها  والعذوبة  الفخامة  "صفتي 

اخلطايب.

ن حكيم خبري)) ليس الغاية منه بيان الفاعل ملن  وبذا فإن قوله تعاىل ((من لَدُ
جهله ، وإنام اإلشارة اىل أن اجلمع بني هاتني الصفتني (اإلحكام والتفصيل) - عىل 

تقابلهام - ال يكون بمقدور أحد غري اهللا (احلكيم اخلبري).

جاء  ن)  لَدُ (من  بعد  الفاعل  عن  االفصاح  إن   ، إليه  ذهبنا  ما  ي  يقوّ ما  ولعل 
هو  التعبري  أصل  ان  إذ   ، مقامه  الصفة  واقامة  (الفاعل)  املوصوف  حذف  بطريق 
(فاعل أو خالق) حكيم وخبري ، وال شك يف ان الذي اقتىض هذا احلذف هو ابراز 
الفاعل ، وان  ، (اهللا سبحانه وتعاىل) ألن سياق اآلية يوضح  الصفة ال املوصوف 
املراد هو ابراز صفتني من صفات اهللا سبحانه تؤكدان احكام آيات القرآن وتفصيلها 

ن حكيم خبري). فجاء التعبري (من لَدُ

وبذا تناسبت صفتا (اإلحكام والتفصيل) مع صفتي (حكيم وخبري) سواء من 
حيث التوافق العددي (صفتان لصفتني) أو من حيث تناسب كل صفة عىل انفرادها 
مع ما سبقها ، فقوله تعاىل (أحكمت) ناسبها الوصف (حكيم) من جهة االشتقاق 
ثانياً ، ألن اإلحكام ال يكون إالّ من حكيم عارف باألمور  أوالً ومن جهة املعنى 
لت) ناسبها الوصف (خبري) ألن  صّ مدرك ملا يفعله وما يبتغي منه ، وكذلك قوله (فُ

التفصيل والرشح ال يمكن أن يصدرا إالّ عن خبري يعرف تفاصيل ما صنع.

إن مدار األمر يف سورة هود - يف رأينا - هو احلديث عن القرآن ذاته (كتاب)، 
ر اخلرب تعظيامً هلذا الكتاب  ذف املبتدأ من الكالم (هو) ونكّ ال مصدره ، وهكذا حُ
بكوهنام  أشبه  فصلت)   ، (أحكمت  الوصف  مجلتا  جاءت  ثم   ، ألوصافه  وتفخيامً 
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ن حكيم  تعريفني له ، فيام جاء اإلخبار عن مصدر هذا اإلحكام والتفصيل (من لَدُ
، وهكذا  بعد خرب  أو خرباً   ، ثالثةً لكتاب  يعد صفةً  أن  متأخراً وهو يمكن  خبري) 
للمجهول  الفعلني  وبناء  اخلرب،  وتنكري   ، املبتدأ  (حذف  أمور  اربعة  اجتمعت 
(أحكمت ، فصلت) ، والوصف باجلمل الثالث) وجاءت مجيعها متسقة مع غاية 

السياق األساسية وهي التعظيم.

ولعل استعامل الفعلني املبنيني للمجهول (أحكمت ، فصلت) وجميئهام مجلتني 
هذه  ان  وهي  إليها  االشارة  جيدر  دقيقة  بالغية  غاية  فيه  (كتاب)  للخرب  وصفتني 
داللة  ومها  متناقضتني  ظاهرمها  يف  تبدوان  قد  صفتني  مجعت  التعبري  من  الطريقة 
الفعل عىل التجدد واحلدوث ، ثم استعامهلام مجلتني دالتني عىل الوصف بام يدل عليه 
الوصف من الثبات والرسوخ ، وبذا تتوضح لنا فرادة التعبري القرآين وعمق دقائقه 
األسلوبية التي قد ال جتيز لنا القياس عليه ، خلصوصية هذا االسلوب وعجز التعبري 

االنساين عن اللحاق ببالغته.

لنا  يوضح   ، هود  سورة  هبا  افتتحت  التي  اآلية  هذه  سياق  يف  النظر  أن  كام 
رد عىل سلوك  انام هو   ، وتفصيلها  اآليات  إحكام  باحلديث عن  السورة  ابتداء  ان 
هُ  أَالَ  نْ وا مِ فُ تَخْ مْ لِيَسْ هُ ورَ دُ نُونَ صُ ثْ مْ يَ ُ املرشكني عند سامعهم القرآن الكريم ((أَالَ إِهنَّ
ور)) (هود/٥)  دُ اتِ الصُّ لِيمٌ بِذَ لِنُونَ إِنَّهُ عَ عْ ا يُ مَ ونَ وَ ُّ ا يُرسِ مُ مَ لَ مْ يَعْ ُ ونَ ثِيَاهبَ شُ تَغْ نيَ يَسْ حِ
فهم يستغشون ثياهبم كراهة الستامع كالم اهللا تعاىل ، كام كان قوم نوح يفعلون حني 

جعلوا أصابعهم يف آذاهنم واستغشوا ثياهبم حتى ال يستمعوا لدعوهتم إليه...

ليس  وتعظيمه   ، به  السورة  استفتاح  استحق  الذي   ، اآليات  هذه  يف  فاألهم 
عرفهام  لو  وفضل  حكمة  من  اآليات  هذه  يف  ما  إنام   ، والتفصيل  االحكام  مصدر 
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 ، ، ولو استمعوا هلا ألصاهبم خري كثري  أقدموا عليه  ما  أقدموا عىل  ملا   ، املرشكون 
وا آذاهنم عنها ألن احلكمة هي ضالة كل انسان ، يطلبها من  وما كان هلم ان يصمّ
أي وعاء خرجت ، وبذا نفهم ان بداية اآلية ، بل السورة كلها هي تقريع للمرشكني 
اآليات  تقدم وصف  وبذا   ، هذا  والصواب يف ترصفهم  العقل  منطق  يف خمالفتهم 
باالحكام والتفصيل بالبناء للمجهول ثم جاء الترصيح بصفة القائم هبذه االحكام 

والتفصيل وهو(احلكيم اخلبري) زيادة يف تقريعهم وتبكيتهم عىل جهلهم.

وقد تنبه املفرسون عىل ان (ثم) يف اآلية ((أحكمت آياته ثم فصلت)) ليس 
معناها الرتاخي يف الوقت ، ولكن يف احلال ، كام تقول هي حمكمة أحسن اإلحكام 
ثم مفصلة أحسن التفصيل وفالن كريم األصل ثم كريم الفعل (٤) بام يؤكد رسوخ 
هاتني الصفتني وتداخلهام يف اآليات القرآنية ، فقد أنزلت وهي حتمل هاتني الصفتني 

املتقابلتني ، بام يؤكد اعجازها البالغي وعجز البيان االنساين عن جماراهتا.

ن) بعد بناء الفعل للمجهول ، فهي  أما اآلية الثانية التي جاء فيها التعبري (من لَدُ
)) (النمل/٦) وأول ما يالحظ  لِيمٍ يمٍ عَ كِ نْ حَ آنَ مِن لَّدُ رْ ى الْقُ قَّ لَ تُ إِنَّكَ لَ قوله تعاىل : ((وَ
) و(الالم) ، لتأكيد أن النبي حممد  ليس هو  عىل اآلية ، التوكيد املتأيت من (إنّ
مصدر هذا القرآن ، انام هو يتلقاه من اهللا سبحانه وتعاىل ، وهذه اآلية شأن سابقتها، 
مل يأت بناء الفعل للمجهول فيها الخفاء الفاعل ، فمصدر التلقي معروف بداهة 
وهو اهللا سبحانه وتعاىل ، وبذا فان الترصيح بصفتي الفاعل (حكيم ، عليم) بعد 
ن) مل يكن الغرض منه التعريف بالفاعل ، بل تأكيد صفتني مهمتني للقرآن،  (من لَدُ
ومها احلكمة والعلم ، ولذا جاز هنا حذف املوصوف (الفاعل) واالكتفاء بالصفة، 

ألهنا املرادة.
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القرآن  أن   ، اآلية  هذه  يف  للمجهول  ى)  لقّ (تُ الفعل  بناء  موجبات  من  ولعل 
لقى اىل النبي حممد  من اخلالق مبارشة بل يقوم هبذه املهمة (امللك)  الكريم ال يُ
أو (الوحي) وهو جربيل  فيكون معنى اآلية  إنك لتعطى ألن امللك يلقيه إليه 
من قبل اهللا تعاىل (٥) وهو ما يؤكده استعامل الفعل (تلقى) من  تلقاه اي استقبله 

(٦) أي أخذه من رسول جاء به إليه.

وإذا ما عدنا إىل السياق الذي جاءت فيه اآلية ، وانعمنا النظر فيام تقدمها من 
اآليات فهي اآلية السادسة من سورة النمل - وما جاء بعدها - نجد ان بداية السورة 
ينَ  الَّذِ نِنيَ  *   مِ ؤْ مُ لِلْ  ٰ َ بُرشْ وَ   دً هُ بِنيٍ *  مُّ تَابٍ  كِ وَ آنِ  رْ الْقُ آيَاتُ  تِلْكَ  ((طس  هي 
)) (النمل ١-٣) وبذا فان اآلية  وقِنُونَ مْ يُ ةِ هُ رَ خِ م بِاآلْ هُ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ ةَ وَ الَ ونَ الصَّ قِيمُ يُ
السابقة تأيت تتوجياً لآليات التي افتتحت هبا سورة النمل وهي تعظيم القرآن الكريم 
وآياته ، سواء بام فيها من معان أو بام ضمت من صيغ ودالالت ، فقد جر االشارة 
آليات القرآن باسم االشارة تلك تعظيام هلا وتفخيام لشأهنا ، ثم تنكري (كتاب) وما 
فيه من تعظيم ، ثم وصفه بأنه (مبني) بام تدل عليه لفظة (بيان) من داللة عىل االشياء 
وبصيغة اسم الفاعل ، فضالً عن التنكري يف قوله (هد وبرش) ، كام جيب التنبه 
بِنيٍ )) والقرآن هو الكتاب ومها بمعنى  تَابٍ مُّ كِ آنِ وَ رْ هنا عىل قوله تعاىل ((آيَاتُ الْقُ
الغاية  اىل  املفرسين  لقد اشار بعض   ، الوصفني  فلامذا جر وصفه هبذين   ، واحد 
البالغية من ذلك وهي  ليفيد انه مما يظهر بالقراءة ، ويظهر بالكتابة ، وهو بمنزلة 

...(٧) ًالناطق بام فيه من األمرين مجيعا

ان كل هذا التعظيم للقرآن الكريم والتفخيم آلياته وبيان ما فيها من خري ورمحة 
وكوهنا هد وبرش ، انام خصّ اهللا هبا عباده الذين آمنوا بالقرآن وصدقوا ما فيه ، 
فهم مقيمون للصالة مؤتون الزكاة مؤمنون باآلخرة ، وبذا فاهنم ليسوا يف حاجة اىل 
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السؤال عن مصدر تلقي هذا القرآن فهم ليسوا جاهلني بأن هذا القرآن هو كتاب 
اهللا املنزل عىل نبيه ، فهذا ثابت يف جناهنم ، مغروس يف وجداهنم ، انام أرادت اآليات 
التعبري عن  ، ولذا جاء  الكريم  القرآن  الصفات اجلليلة يف  ح هلم كل هذه  ان توضّ
مصدر كل ما يف القرآن هباتني الصفتني (حكيم ، عليم) بحذف املوصوف (الفاعل) 
واقامة الصفة مقامها ، عىل ما تقدم يف اآلية السابقة ، وال يغيب عن بالنا هذا التوافق 
واالنسجام الداليل بني قوله تعاىل (هد ، وبرش) يف وصف مصدر هذا القرآن. 
واياته ، ثم قوله تعاىل (حكيم ، عليم) يف وصف مصدر هذا القرآن وآياته ، فاهلداية 
ال تكون اال بمتابعة (حكيم) واالستنارة برأيه واتباع ما يقوله ، والبرش ال يأيت هبا 
  اال (عليم) باألمور مطلع عىل االرسار ، بام حتمله صيغة (عليم) من املبالغة اذ ان
عليم بمعنى عامل اال ان فيه مبالغة ...ووصفه بأنه عليم يفيد انه متى صح معلومه. 
فهو عليم به (٨) . ويمكن بذلك ان نقف عىل رس املغايرة األسلوبية بني هذه اآلية 
ن حكيم عليم)) واآلية السابقة من سورة هود ((من  القرآنية يف قوله تعاىل ((من لَدُ
ن حكيم خبري)) ذلك أن ما جاء يف سورة النمل بعد قوله تعاىل ((حكيم عليم))  لَدُ
هو رسد لقصة النبي موسى  ثم قصة النبي سليامن( بتفصيالهتا ، ورسد مثل 
هذه القصص ال يكون اال من راوٍ عليم ، مطلع عى تفاصيل ما يروي مجيعاً فناسب 
قوله تعاىل (عليم) هنا سياق اآليات التي جاءت بعد هذا الوصف ، وهو ما أكده 
الزخمرشي بقوله  هذه اآلية بساط ومتهيد ملا يريد ان يسوق بعدها من األقاصيص 

.(٩) وما يف ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه

وحني نعود اىل اآليتني السابقتني (هود والنمل) نجد ان يف امكاننا االستغناء 
تْ  مَ كِ تَابٌ أُحْ عن (لدن) دون االخالل باملعنى ، اذ يمكن القول يف اآلية االوىل ((كِ
نْ  آنَ مِن لَّدُ رْ ى الْقُ قَّ لَ تُ إِنَّكَ لَ بِريٍ )) ويف اآلية الثانية ((وَ يمٍ خَ كِ نْ حَ لَتْ مِن لَّدُ صِّ مَّ فُ هُ ثُ اتُ آيَ
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لِيمٍ )) ، هذا ما يوحيه ظاهر اآليتني ولكن التعمق فيهام والوقوف عىل ما  يمٍ عَ كِ حَ
قاله أهل اللغة يف  (لدن) يوضحان لنا رساً من أرسار فرادة التعبري القرآين وأعجازه 
مبنية  (لدن)  ان  ، وهو  بمعناها  التي  (لدن)  و  (عند)  بني  فرقاً  اللغة  أهل  قرر  فقد 
اليه... ولكن اعربوا  بناءها الفتقارها اىل ماتضاف  القياس  وكان  و (عند) معربة 
(عند) الهنم توسعوا فيها ، فأوقعوها عىل ما هو ملك الشخص ، حرضه أو غاب 
 (١٠)القائل اذا كان بحرضة  عنه ، بخالف (لدن) فإنه ال يقال : لدن فالن ، اال 
وهذا الرشط متحقق يف اآليتني السابقتني بطريقة خاصة جتيل اعجاز القرآن ، وتؤكد 
ما قررناه يف ان بناء االفعال (أحكمت ، فُصلت ، تلقى) للمجهول ليس الغرض 
منه اخفاء الفاعل ، فكيف يتسق اخفاء الفاعل (وهو رشط بناء الكالم للمجهول) 
ملك  هو  ما  القائل  بحرضة  اال  الكالم  اليكون  ان  يف  (لدن)  ألستعامل  ورشطهم 
ال  وكيف  والعلم  واخلربة  احلكمة  يمتلك  وتعاىل  سبحانه  غريه  ومن   ، الشخص 

يكون حارضاً يف كل زمان ومكان سبحانه.

إن اختصاص اخلالق سبحانه هبذه الصفات (حكيم ، خبري ، عليم)  وال سيام 
ن) متقدماً  لَدُ التعبري ( من  ارتباطها بكالم اهللا (القرآن الكريم) اقتىض استعامل  يف 
عىل املوصوف وصفته (حكيم ، خبري ، عليم) ، فليست هذه الصفات الثالث هي 
ما يمكن ان نجدها عند البرش ممن يمكن ان يوصفوا هبا ، انام هي صفات خاصة ، 

وعىل نحو خاص ، ال يمكن ان يوصف هبا غري اخلالق سبحانه وتعاىل .

ن) ببناء الكالم للمعلوم ، فهي  أما اآليات القرآنية التي ورد فيها التعبري (من لَدُ
ن) ست عرشة مرة ، كلها متعلقة باهللا سبحانه  مخس عرشة آية ، جاءت فيها (من لَدُ

وتعاىل ، عدا واحدة جاءت عىل لسان النبي موسى  كام تقدم.
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اىل  اضيفت  مجيعاً  أهنا   ، عرش  الستة  املواضع  هذه  يف  ن)  لَدُ (من  عىل  يالحظ 
ن) إىل اسم رصيح يف القرآن الكريم ، يف غري املوضعني  ضمري ، إذ مل تضف (من لَدُ

املتقدمني اللذين بني فيهام الكالم للمجهول (اي يف سوريت هود والنمل).

ن) اىل ضمري املتكلم سبع مرات  ويف هذه املواضع الستة عرش اضيفت (من لَدُ
واىل ضمري املخاطب سبع مرات ، وإىل ضمري الغائب مرتني.

أ- ضمري املتكلم :

وكان ذلك يف اآليات القرآنية الكريمة اآلتية :

ا  نً ا آمِ مً رَ ُمْ حَ ن هلَّ كِّ ْ نُمَ ملَ ا  أَوَ نَ ضِ فْ مِنْ أَرْ طَّ تَخَ كَ نُ عَ ٰ مَ دَ ُ بِعِ اهلْ تَّ وا إِن نَّ الُ قَ ١- ((وَ
)) (القصص/٥٧). ونَ مُ لَ مْ الَ يَعْ هُ ثَرَ نَّ أَكْ لَٰكِ نَّا وَ ن لَّدُ ا مِّ قً زْ ءٍ رِّ ْ لِّ يشَ اتُ كُ رَ هِ ثَمَ يْ ٰى إِلَ بَ ْ جيُ

يامً )) (النساء/٦٧). ظِ ا عَ رً نَّا أَجْ ن لَّدُ م مِّ نَاهُ يْ تَ ا آلَّ إِذً ٢- ((وَ

  (( امً لْ عِ نَّا  لَّدُ مِن  اهُ  نَ مْ لَّ عَ وَ نَا  ندِ عِ نْ  مِّ ةً  َ محْ رَ اهُ  نَ يْ آتَ نَا  بَادِ عِ نْ  مِّ ا  بْدً عَ ا  دَ جَ وَ ((فَ  -٣
(الكهف/٦٥).

يًّا)) (مريم/١٣). قِ انَ تَ كَ اةً وَ كَ زَ نَّا وَ ن لَّدُ انًا مِّ نَ حَ ٤- ((وَ

راً))  ذِكْ نَّا  لَدُ مِنْ  نَاكَ  يْ آتَ دْ  قَ وَ بَقَ  سَ دْ  قَ ا  مَ بَاءِ  نْ أَ مِنْ  يْكَ  لَ عَ صُّ  نَقُ لِكَ  ذَٰ ((كَ  -٥
(طه/٩٩).

)) (األنبياء/١٧). لِنيَ اعِ ا فَ نَّ ا إِن كُ نَّ نَاهُ مِن لَّدُ ذْ َ ختَّ ا الَّ ْوً ذَ هلَ تَّخِ نَا أَن نَّ دْ ٦- ((لَوْ أَرَ

ا))  رً ذْ ينِّ عُ تَ مِن لَّدُ غْ دْ بَلَ نِي قَ بْ احِ الَ تُصَ ا فَ هَ دَ ءٍ بَعْ ْ ن يشَ لْتُكَ عَ أَ الَ إِن سَ ٧- ((قَ
(الكهف/٧٦).



٤١

فاآلية األخرية هي املوضع الوحيد يف القرآن الكريم ، الذي جاءت فيه (من 
املوضع  وهي   ،   موسى النبي  لسان  عىل  وذلك   ، املتكلم  ياء  اىل  مضافة  ن)  لَدُ

ن) مرتبطة باهللا سبحانه وتعاىل. الوحيد يف القرآن الكريم مل تأت فيه ( من لَدُ

يف االيات الست االوىل، التي جاءت بضمري املتكلم ، جاءت مجيعها عىل لسان 
اخلالق سبحانه ، وبضمري اجلمع (نا) ، وقد جاءت يف مخس آيات منها يف معرض 
م اهللا عىل الناس، وماخص به بعضا من انبيائه وعباده املخلصني ،  احلديث عن نِعَ
او  الثانية،  (اجراً) كام جاء يف  او  اآلية األوىل،  أكان ذلك (رزقاً) كام جاء يف  سواء 

(علامً) يف الثالثة، او (حناناً) يف الرابعة ، أو (ذكراً) يف اخلامسة.

فيام جاءت (هلوا) يف اآلية السادسة عىل سبيل النفي ال االجياب ، اي نفي اهللا 
سبحانه عن ذاته اختاذ اللهو سبيالً له فيام ابدع من خلق الساموات واألرض وهي 
من دون شك داخلة يف نعم اهللا عىل الناس ، لكون هذا اخللق واالبداع جاءا حلكمة 

أرادها اهللا لصالح خملوقاته مجيعاً.

ا  نً ا آمِ مً رَ ُمْ حَ ن هلَّ كِّ ْ نُمَ ملَ ا  أَوَ نَ ضِ فْ مِنْ أَرْ طَّ تَخَ كَ نُ عَ ٰ مَ دَ ُ بِعِ اهلْ تَّ وا إِن نَّ الُ قَ ١- ((وَ
)) (القصص/٥٧). ونَ مُ لَ مْ الَ يَعْ هُ ثَرَ نَّ أَكْ لَٰكِ نَّا وَ ن لَّدُ ا مِّ قً زْ ءٍ رِّ ْ لِّ يشَ اتُ كُ رَ هِ ثَمَ يْ ٰى إِلَ بَ ْ جيُ

  النبي  بدعوة  أقروا  الذين  مكة  أهل  عىل  الرد  معرض  يف  اآلية  هذه  تأيت 
وهي االسالم ، وهكذا يأيت وصفهم هلا بأهنا (اهلد) اي اهنا احلق ، ولكنهم خيافون 
ان يتبعوه وخيالفوا بذلك العرب فأهنم سيتخطفوهنم من أرضهم ألهنم قلة ، فكانت 
هلم من  هلم اهللا ما خوّ فاذا خوّ فألقمهم اهللا احلجر...    ادعوه  ما  هذه اآلية جواب 
ان  يستقيم  فكيف  أصنام  عبدة  كفرة  وهم  وحدها  البيت  بحرمة  والرزق  األمن 



٤٢

حرمة  البيت  حرمة  اىل  ضموا  اذا  األمن  ويسلبهم  والتخطف  ف  للتخوّ يعرضهم 
.(١١) األسالم

السيادة  ن) داللة عىل  (نمكّ قوله  مكة  اهللا سبحانه ألهل  يالحظ عىل خطاب 
واألقتدار ، إذ مل يقل (هنيء) أو (ننشئ) أو سواها مما هي بمعناها.فقد أطلق سبحانه 
تهم العرب  لذلك ، فهم متمكنون هبذه الوالية  ألهل مكة كل شؤون بيته حتى جلّ

وجاء ختصيصهم هبا بقوله تعاىل (هلم) تأكيداً ألختصاصه سبحانه هلم هبا.

كذلك  أفاد  كام   ، اهللا  بيت  تعظيم  اي  التعظيم  ألفادة  (حرماً)   تنكري  وجاء 
التعميم، اي ان احلرمة مل تقترص عىل البيت فحسب بل شملت مكة كلها ، ثم يأيت 
املجاز العقيل بعالقة املفعولية (آمناً) تأكيداً هلذا املعنى ، اذ ان (األمن) صفة ملا يعقل 
م هذه احلرمة  وهذا االمان  وهم أهل مكة يف هذه اآلية ، ولكن املجاز العقيل عظّ
حتى صار املكان نفسه آمنا أشارة اىل ان كل من دخله فهو آمن ، وبذا جعل األمن 

صفة للمكان تعظيامً ومبالغة بام وهب اهللا هلم من أمن يف هذه البقعة املباركة .

تأتيهم هي  التي  ان هذه اخلريات  اىل  اشارة  إليه)) فهو  تعاىل ((جيبى  اما قوله 
فريضة أوجبها اهللا عىل كل البقاع ، تأيت اىل هذه البقعة جباية واجبة ، وليست منحة 
أو منّة من أحد ، ويالحظ بناء الفعل للمجهول ، دون ختصيص تلك اجلباية بفاعل 
ولعل سبب ذلك االشارة اىل ان هذه اجلباية واجبة يف كل زمان والزمة يف كل مكان، 

عنيّ أو أناس معينني. دون ان خيتص ذلك بزمن مُ

ان انعام النظر يف اآلية الكريمة ، يبني لنا املنة العظيمة التي منَّ اهللا هبا عىل قريش 
حني جعل البيت فيهم ، إذ وفرّ هلم بذلك أهم سببني من أسباب احلياة الرغيدة ومها 
(األمن) و (الرزق) فحرمة البيت جتعلهم يف مأمن مما كان بني العرب يف اجلاهلية من 



٤٣

قتال وغارات ، وقيامهم بخدمة حجاجه أمنت هلم ان يأتيهم رزقهم رغداً دون مشقة 
م سبحانه هذا الرزق بقوله ((ثمرات كل يشء)  من أهلها أو تعب منهم. وقد عظّ
أي خالص ثامر كل يشء ، بام تدل عليه (كل يشء) من الكثرة والتنوع ، ولذا جاء 
تنكري (رزقا) تأكيداً لعظمة هذا اللون من الرزق ، سواء عدت حاالً من (الثمرات) 
او مفعوالً ألجله من (جيبى) فاهنا دالة عىل كثرة هذا الرزق ، ثم يأيت التعبري (من 
ن) تأكيداً ألختصاصه سبحانه هبذا النوع من الرزق ، إذ مل حيدث ان رزق قوم او   لَدُ
مكان غري قريش ومكة مثل هذا الرزق ، وال ختفى هذه املوافقة اخلفية يف اآلية بني 
نا)  قوله تعاىل يف أوهلا (جيبى) بالبناء للمجهول ، ثم قوله تعاىل بعد ذلك (رزقاً من لَدُ
وا  وكأن يف ذلك تذكرياً ألهل مكة بأن ما هم فيه من خري هو رزق من اهللا ، مل جيدّ
فيه ومل جيتهدوا ، ولكنهم العتيادهم هذا الرزق، ما عادوا يفطنون اىل حقيقته، وبذا 
نا) تقريعا هلم وتنبيهاً ملن غفل عن ذلك منهم ، ولذا جاء ختام  يأيت التعبري (من لَدُ
نا)  )) تأكيداً هلذا املعنى فهو  متعلق بقوله (من لَدُ ونَ مُ لَ مْ الَ يَعْ هُ ثَرَ نَّ أَكْ لَٰكِ االية ((وَ
اي قليل منهم يقرون بأن ذلك رزق من عند اهللا وأكثرهم جهلة ال يعلمون ذلك 
وال يفطنون له(١٢) ودليل ذلك خوفهم من ان يتخطفهم الناس من أرضهم ، وبذا 

ن) يف هذه اآلية الكريمة. تتوضح لنا الغاية البالغية من استعامل التعبري (من لَدُ

يامً ً)) (النساء/٦٧). ظِ ا عَ رً نَّا أَجْ ن لَّدُ م مِّ نَاهُ يْ تَ ا آلَّ إِذً ٢- ((وَ

يكاد يكون سياق هذه اآلية واآلية التي قبلها واحداً ، فهي تتحدث عن اولئك 
، ولذا تدعوهم اآلية اىل  له فيام يقيض    وال يسلمون  النبي  الذين ال يطيعون 
الطاعة الن فيها خريهم ((ولو اهنم فعلوا ما يوعظون به لكانَ خرياً هلم واشد تثبيتاً)) 

(النساء/٦٦). 



٤٤

ولذا يأيت قوله تعاىل ((واذا)) جواباً وجزاءً ، فهناك سؤال مقدر عام سيكون 
املقدر...  السؤال  هذا  عن  جواباً  اآلية  فتكون  ؟  به  يوعظون  ما  فعلوا  لو  هلؤالء 

نا اجراً عظيامً)) ((آلتيناهم من لَدُ

يثبت اال  تابع لألجر ال  به عنده وتسميته أجراً النه  املتفضل  العطاء    واملراد 
األجر  اهللا سبحانه هبذا  مؤكداً الختصاص  ن)  لَدُ (من  التعبري  يأيت  وبذا   (١٣)بثباته
العظيم، فقد جاء للتوكيد ، ودليلنا امكانية حذفه من التعبري ، إذ يمكن القول  واذاً 
ن  م مِّ نَاهُ يْ تَ ا آلَّ إِذً آلتيناهم أجراً عظيامً ، أو حذف (لدن) وحدها ، فيكون التعبري ((وَ
يامً ً)) ، ولكن خصوصية هذا األجر وعظمته أوجبتا وجود هذا التعبري  ظِ ا عَ رً ا أَجْ نَّ لَّدُ

نا) فهو أجر عظيم ال يتأتى اال هللا القادر عىل مثله. ( من لَدُ

امً))  لْ عِ نَّا  لَّدُ مِن  اهُ  نَ مْ لَّ عَ وَ نَا  ندِ عِ نْ  مِّ ةً  َ محْ رَ اهُ  نَ يْ آتَ نَا  بَادِ عِ نْ  مِّ ا  بْدً عَ ا  دَ جَ وَ ((فَ  -٣
(الكهف/٦٥).

 ولدن عند وردت هذه اآلية يف كتب اللغة والنحو والتفسري شاهداً للفرق بني
يف الداللة واالستعامل ، ومن ذلك اعراب (عند) وبناء (لدن) ، ألهنم توسعوا يف 
عند   فأوقعوها عىل ما هو ملك الشخص ، حرضه أو غاب عنه ، بخالف لدن فانه 
ن ، وهذا  ال يقال لدن فالن ، اال اذا كان بحرضة القائل (١٤) اي ان (عند) أعم من لَدُ
الكريمة ففي اجلزء االول منها حني كان مدار احلديث عن  اآلية  ما حتقق يف هذه 
الرمحة وهي عامة يمكن أن تصدر عن كل انسان جاء التعبري (من عندنا) ، ولكن 
يف اجلزء الثاين حيث مدار األمر العلم اخلاص الذي تلقاه العبد الصالح ، وهو علم 
نا) أوفق يف  لَدُ التعبري (من  به اخلالق سبحانه وحده كان  ، وهذا خمصوص  الغيب 

مه. الداللة عىل خصوصية هذا العلم وخصوصية من علّ



٤٥

تقديم  (العلم) ولعل سبب ذلك هو  (الرمحة) عىل  تقديم  اآلية  ويالحظ عىل 
يكاد  ال  خملوقاته  لكل  عامة  وتعاىل  سبحانه  اهللا  من  فالرمحة   ، اخلاص  عىل  العام 
يستثني منهم أحداً ، اما علم الغيب فهو خاص ال هيبه سبحانه اال لبعض من عباده 
ممن خيتصهم به ، ومنهم هذا العبد الصالح الذي التقاه النبي موسى  وأراد ان 

مَ رشداً. لّ يصحبه كي يعلمه مما عُ

به (رمحة) عىل شبه اجلملة (من  املفعول  الكريمة تقديم  كام يالحظ عىل اآلية 
عندنا) يف اول اآلية ((اتيناه رمحة من عندنا)) فيام تأخر املفعول به (علامً) عن شبه 
نا علامً)) ولعل سبب ذلك هو قول  نا) يف آخر اآلية ((وعلمناه من لَدُ اجلملة (من لَدُ
تصدر  ان  يمكن  فالرمحة  (لدن)  وخصوص  (عند)  عموم  عن  اللغة  وأهل  النحاة 
من كل رحيم ، ولذا فليست مدعاة للعجب او التخصيص فال حاجة لتخصيص 
مصدرها ، أما هذا العلم اخلاص بالغيب فهو يثري أكثر من سؤال عن مصدره وكيف 
نا) عىل املفعول به (علامً) تأكيداً  تأتى لصاحبه حتصيله ، ولذا تقدم شبه اجلملة (من لَدُ
خلصوصية مصدر هذا العلم وحرصه يف اهللا سبحانه ، كام ال يغيب عن بالنا ان تأخري 
(علام) اىل آخر اآلية ، كي يكون فاصلةً قرآنيةً ، يكون أكثر توافقا مع السياق الصويت 
(رسبا)  (حقبا)   : اآلية  هلذه  والالحقة  السابقة  القرآنية  بالفواصل  متمثالً  لآليات 

(نصبا) (عجبا) (قصصا) (علام) (رشدا) (صربا) وانتهائها بألف االطالق.

ةً  َ محْ اهُ رَ نَ يْ والبد من التنبيه عىل املغايرة األسلوبية بني قوله تعاىل يف هذه اآلية ((آتَ
 (( ةً َ محْ نكَ رَ ا آتِنَا مِن لَّدُ نَ بَّ نَا )) وقوله تعاىل يف آية أخر من السورة نفسها ((رَ ندِ نْ عِ مِّ
الثانية مع ان  ن) يف اآلية  لَدُ (الكهف/١٠) ، بأستعامل (من عند) يف اآلية األوىل و (من 

كليهام تتحدث عن ايتاء الرمحة ، ولعل سبب هذه املغايرة االسلوبية ، ان اآلية األوىل 
العبد الصالح (اخلرض) وهي بال شك ليست  آتاها اىل  التي  تتحدث عن رمحة اهللا 



٤٦

(يف جنسها) رمحة مقصورة عليه ، انام يؤتيها اهللا لكل عباده ، فهي عامة شاملة يف 
نوعها وطبيعتها بذلك ناسبها التعبري (من عند) ألهنا أعم من (لدن) ، وهو ما اقتىض 
كذلك تقديم (رمحة) عىل شبه اجلملة (من عندنا) فهي األوىل بالتقديم عىل مصدر 
الرمحة  هذه  مصدر  عرف  فقد  (آتيناه)  تعاىل  قوله  يف  الفاعل  تقدم  بعد  الرمحة  هذه 
أوالً أما يف اآلية الثانية فان الرمحة التي سأهلا أصحاب الكهف يف دعائهم هللا ، رمحة 
اعتزلوهم وانقطعوا يف كهفهم عن كل  ان  بعد  البرش  تأيت من  ان  خاصة ال يمكن 
نك)  الناس ، فلم تبق اال رمحة اهللا كفيلة بخالصهم وانقاذهم ولذا جاءت (من لَدُ
 ، الرمحة وفرادة مصدرها لكوهنا رمحة اهللا اخلالصة هلم  تعبريا عن خصوصية هذه 
ن) عىل (رمحة) خالف اآلية األوىل لكون مصدر هذه  وهكذا تقدم التعبري (من لَدُ
الرمحة األهم وهو األوىل بالتقديم وال سيام ان كالمهم دعاء متوجه اىل اهللا سبحانه 

مفتتحا بقوهلم (ربنا) اي ياربنا.

ا  مَ مْ وَ وهُ مُ تُ لْ تَزَ إِذِ اعْ ولعل ما يقوي ما ذهبنا إليه قوله تعاىل بعد هذه اآلية: ((وَ
م  كُ رِ أَمْ نْ  م مِّ يِّئْ لَكُ َ هيُ تِهِ وَ َ محْ ن رَّ م مِّ كُ بُّ مْ رَ ْ لَكُ فِ يَنرشُ هْ وا إِىلَ الْكَ أْوُ َ فَ ونَ إِالَّ اهللاَّ دُ بُ يَعْ
 ا)) (الكهف/١٦) فهم يف عزلتهم هذه ، وانقطاعهم عن الناس ، مل يتبق هلم سو قً فَ رْ مِّ
الرمحن جيود عليهم برمحته فيمدهم باسباب البقاء ، ونالحظ ان يف هذه اآلية تقدم 
لفظ (ربكم) عىل (رمحته) ايضا ، كام يف اآلية السابقة بام يؤكد االختصاص واالهتامم.

اةً  كَ زَ نَّا وَ ن لَّدُ انًا مِّ نَ حَ بِيًّا * وَ مَ صَ كْ ُ اهُ احلْ نَ يْ آتَ ةٍ  وَ وَّ تَابَ بِقُ ذِ الْكِ يَٰى خُ ْ ٤- ((يَا حيَ
يًّا)) (مريم/١٢-١٣). قِ انَ تَ كَ وَ

السابقة  اآلية  يف  اثبتناه  ما  يؤكد  ما  نا))  لَدُ من  ((وحناناً  اآلية  تركيب  يف  لعل 
ن) حني يكون شيئا خاصاً ، ال يتأتى  لَدُ من تقدم املفعول به عىل شبه اجلملة (من 

للجميع ، بل هو هبة من اهللا سبحانه خيص هبا بعضاً من عباده.
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ففي هذه اآلية ذكر ملا أنعم اهللا به عىل عبده زكريا وخصه به بأن وهب له غالماً 
بعد ان تقدم به السن وكانت امرأته عاقراً ، ثم ذكر ما خص به اهللا هذا الغالم (حييى) 
اً بوالديه ، حنوناً  بأن آتاه احلكم صبياً ، أي فهم التوراة والتفقه يف الدين ، وجعله برّ
عليهام عطوفا هبام وهو معنى (حنانا)(١٥) وال شك يف ان هذا ، ليس خمصوصا به نبي 
اهللا حييى ، بل هو أمر شائع بني الناس ، بل هو ما يقتضيه حق الوالدين عىل الولد ، 
ن) يف اآلية تالية للمفعول به (حناناً). عىل ان تنكري  (حنانا) ال  فلذا جاءت (من لَدُ
خيلو من تعظيم لشأن هذه اهلبة التي آتاها اهللا عبده حييى ، حني جعله عىل هذا النحو 
من اخللق والصفات املتميزة فهي منّة عظيمة من اخلالق عىل عبده (حييى) ولكنها 
حتى   ، اهللا  خلق  مما  كثري  يف  نجدها  إذ   ، هبا  خمصوصاً  هو  أو  به  خمصوصةً  ليست 

جتاوزت بني البرش ، اىل بعض من احليوان.

راً)) ذِكْ نَّا  لَدُ مِنْ  نَاكَ  يْ آتَ دْ  قَ وَ بَقَ   سَ دْ  قَ ا  مَ بَاءِ  نْ أَ مِنْ  يْكَ  لَ عَ صُّ  نَقُ لِكَ  ذَٰ ((كَ  -٥
(طه/٩٩).

ن) فقد وردت هنا للتعبري عن  يف هذه اآلية تأكيد خلصوصية التعبري ب (من لَدُ
عظم ما آتى اهللا سبحانه نبينا حممد   ، وهو الذكر  وان هذا الذكرالذي اتيناك 
يعني القرآن مشتمالً عىل هذه األقاصيص واالخبار احلقيقة بالتفكر واالعتبار لذكر 
ن) عىل املفعول به (ذكراً)  لَدُ (١٦). وقد تقدم شبه اجلملة (من  عظيم وقرآن كريم 
داللة عىل خصوصية هذه اهلبة وفرادة هذا العطاء وكيف ال يكون كذلك وهو كالم 
من  فيه  ورد  ما  ان  وهو  تأكيداً  فيه  أن  كام   ، واملرسلني  االنبياء  خاتم  به  خصّ  اهللا 
أقاصيص االنبياء واملرسلني وأخبار األمم السابقة ، إنام هي وحي اهللا سبحانه لنبيه 

حممد   وليست اساطري األولني ، كام كان يقول املرشكون عنها.
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ا  ْوً هلَ ذَ  تَّخِ نَّ أَن  نَا  دْ أَرَ لَوْ  بِنيَ *  عِ امَ الَ نَهُ يْ بَ ا  مَ وَ ضَ  رْ َ األْ وَ ءَ  امَ السَّ نَا  قْ لَ ا خَ مَ ((وَ  -٦
)) (االنبياء/١٦-١٧). لِنيَ اعِ ا فَ نَّ ا إِن كُ نَّ نَاهُ مِن لَّدُ ذْ َ ختَّ الَّ

اآلية عىل لسان اخلالق سبحانه يف تنزيه ذاته اجلليلة عن اختاذ خلقه الساموات 
واالرض وما بينهام بداعي اللعب أو اللهو  كام تسوي اجلبابرة سقوفهم وفرشهم 
 ،(١٧) وسائر زخارفهم للهو واللعب ، وانام سويناها للفوائد الدينية واحلكم الربانية
التي  النفي مشفوعاً بأسلوب الرشط واجلزاء باستعامل أداة الرشط (لو)  وقد جاء 

. تفيد االمتناع لالمتناع ، اي امتناع اختاذ اللهو المتناع إرادته أصالً

ويستوقفنا يف اآلية استعامل الفعل (نتخذ) باسلوب املصدر املؤول (ان نتخذ) 
دون اشتقاق الفعل من االسم نفسه (اللهو) فيكون التعبري  لو اردنا ان نلهو  او 
، وبالعودة اىل معاجم    أردنا هلواً  لو    التعبري  حتى االستغناء عنهام مجيعا فيكون 
وبذا   (١٨) لنفسه  االنسان  يتخذها  الضيعة  واإلخاذة  التناول   : األخذ    نجد  اللغة 
نجد هذا التناسب اخلفي بني اختاذ أهل املال واجلاه الضيع والبساتني والقصور للهو 
الدنيا ومتاعها ونفي اختاذ اهللا سبحانه الساموات واألرض وما بينهام ضيعة للعب او 
اللهو ، وانتفاء ذلك عنه ألن احلكمة الكامنة وراء هذا اخللق صارفة عن ذلك ، ولو 

كان فاعالً ذلك الستطاعه ألنه عىل كل يشء قدير.

فن  أو  اللهو  من  رضب  أيَّ  أي   ، األطالق  عىل  داللة  بالتنكري  (هلواً)  جاءت 
من فنونه ، وهو أشد توكيداً للنفي كذلك ، ويالحظ تقدم (هلوا) عىل شبه اجلملة 
نا) لعموم اللهو وعدم اختصاصه باهللا سبحانه ، بام يؤكد ما قلناه سابقاً من  (من لَدُ
ن) مع األمر أو املعنى العام وتقدمها مع االمر اخلاص ، فاللهو متاح  تأخر (من لَدُ
للجميع، ولكن إرادة نفيه أو تنزيه الذات االهلية منه أوجدت أكثر من فاصل بني 
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هذا  بعد  يؤكد  بام  (اختذ)  (الالم) ومجلة  املتكون من  الرشط  ، وهي جواب  (هلوا) 
نا) أي من  اللهو عن اخلالق سبحانه، عىل اقتداره عليه كام أكد ذلك التعبري (من لَدُ

جهة قدرتنا واقتدارنا عليه.

ين عذرا))  ٧- ((قال إن سألتك عن يشء بعدها فال تصاحبني قد بلغت من لَدُ
(الكهف/٧٦).

كام تقدم ، فإن هذه اآلية هي املوضع الوحيد يف القرآن الكريم الذي جاءت فيه 
ن) مسندة اىل غري اهللا سبحانه ، كام جاءت مضافة اىل ياء املتكلم وليس ضمري  (من لَدُ

اجلمع (نا) كام يف املواضع الستة املتقدمة حيث جاءت مضافة اىل اخلالق سبحانه.

من  قررناه  عام  خيرج  ال  (عذرا)  به  املفعول  عىل  هنا  ن)  لَدُ (من  تقديم  ولعل 
اختصاص هذا الرضب من العذر يف صدوره من قلب صادق هو قلب النبي موسى
  بعد ان تكرر اعتذاره عن خرقه ما اتفقا عليه من املصاحبة ولكن برشط عدم 
السؤال عن أفعال العبد الصالح ، وهكذا كان اعتذاره األخري هذا قويا معرباً عن 
أسفه عن قلة صربه وعدم ادراكه رس ما يقوم به العبد الصالح من اعامل ختالف ، يف 
ظاهرها ، ما يقتضيه العقل واملنطق ، وهو ما يؤكده حديث النبي حممد   عن 
هذا بقوله  رحم اهللا أخي موسى استحيا فقال ذلك (١٩) فكانت عبارته معربة عن 
ين) عىل (عذرا) تأكيداً لعميق  استحيائه  وأسفه لقلة صربه ، فتقدم التعبري (من لَدُ

أسفه وصدق اعتذاره ملا بدر منه .

كام يؤكد ذلك ايضاً استعامل الفعل (بلغت) الذي يعني الوصول ، ولكن يمكن 
ان يفهم منه ان فيام قام به من جتاوز متكرر عىل رشط عدم السؤال عام يفعله الرجل 
الطريقة  هبذه  الكالم  صياغة  ان  عن  فضالً   ، كفاية(٢٠)  أي  للعذر  بلوغا   ، الصالح 
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ما تقدمها وما  بام جيعله فاصلة قرآنية منسجمة مع  به (عذرا)  للمفعول  فيه تأخري 
تأخر عنها من فواصل قرآنية يف السورة وهي (خربا) (أمرا) (إمرا) (صربا) (عرسا) 

(نكرا) (أجرا).

ب- ضمري املخاطب :-

املخاطب  ضمري  اىل  مضافا  ن)  لَدُ (من  تعبري  فيها  جاء  التي  القرآنية  واآليات 
(الكاف) هي :

أَنتَ  إِنَّكَ  ةً  َ محْ رَ نكَ  لَّدُ مِن  نَا  لَ بْ  هَ وَ نَا  تَ يْ دَ هَ إِذْ  دَ  بَعْ ا  نَ وبَ لُ قُ غْ  زِ تُ الَ  نَا  بَّ ((رَ  -١
)) (آل عمران/٨). ابُ هَّ الْوَ

يعُ  مِ ةً � إِنَّكَ سَ بَ يِّ ةً طَ يَّ رِّ نْكَ ذُ بْ يلِ مِنْ لَدُ بِّ هَ الَ رَ هُ قَ بَّ ا رَ يَّ رِ كَ ا زَ عَ نَالِكَ دَ ٢- ((هُ
)) (آل عمران/٣٨). اءِ عَ الدُّ

اءِ  النِّسَ وَ الِ  جَ الرِّ مِنَ  فِنيَ  عَ تَضْ ُسْ املْ وَ  ِ اهللاَّ بِيلِ  سَ يفِ  ونَ  اتِلُ قَ تُ الَ  مْ  لَكُ ا  مَ ((وَ  -٣
نكَ  نَا مِن لَّدُ ل لَّ عَ اجْ ا وَ هَ لُ ِ أَهْ املِ ةِ الظَّ يَ رْ هِ الْقَ ذِ نَا مِنْ هَٰ جْ رِ ا أَخْ نَ بَّ ولُونَ رَ ينَ يَقُ انِ الَّذِ لْدَ الْوِ وَ

ا)) (النساء/٧٥). ريً نكَ نَصِ نَا مِن لَّدُ ل لَّ عَ اجْ ا وَ لِيًّ وَ

مِنْ  نَا  لَ يِّئْ  هَ وَ ةً  َ محْ رَ نكَ  لَّدُ مِن  آتِنَا  ا  نَ بَّ رَ وا  الُ قَ فَ فِ  هْ الْكَ إِىلَ  ةُ  يَ تْ فِ الْ   أَوَ ((إِذْ   -٤
ا)) (الكهف/١٠). دً شَ نَا رَ رِ أَمْ

ل يلِّ مِن  عَ اجْ قٍ وَ دْ جَ صِ رَ ْ نِي خمُ جْ رِ أَخْ قٍ وَ دْ لَ صِ خَ دْ نِي مُ لْ خِ بِّ أَدْ ل رَّ قُ ٥- ((وَ
ا )) (االرساء/٨٠). ريً انًا نَّصِ طَ لْ نكَ سُ لَّدُ

نكَ  لَّدُ مِن  يلِ  بْ  هَ فَ ا  اقِرً عَ أَيتِ  رَ امْ انَتِ  كَ وَ ائِي  رَ وَ مِن   َ ايلِ َوَ املْ تُ  فْ خِ إِينِّ  ((وَ  -٦
لِيًّا)) (مريم/٥). وَ
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املخاطب  ضمري  اىل  مضافا  ن)  لَدُ (من  التعبري  جاء  الست  اآليات  هذه  يف 
الرمحة  وسؤاله   ، وتعاىل  سبحانه  اهللا  اىل  دعاء  وكلها  مواضع  سبعة  يف  (الكاف) 
ن) عىل  والذرية الطيبة والويل والنصري والسلطان. ويالحظ فيها مجيعا تقدم (من لَدُ
املفعول به ، ذلك ان الدعاء موجه اىل اهللا سبحانه فهو املخصوص به وهو القادر عىل 
اجابته فكان من الطبيعي ان يتقدم هذا التعبري لتأكيد اختصاصه سبحانه وتعاىل هبذا 
الدعاء (املفعول  الغرض من  أو  اهلبة والعطاء. وكذلك كان املسؤول  الرضب من 
به) فيها مجيعا نكرات : رمحة ، ذرية ، وليا ، نصريا ، سلطانا ، ويمكن ان جيتمع يف 
هذا التنكري االطالق والتعظيم ، أي مقدار منه أو رضب منه ، وهو يف أحواله مجيعا 

عظيم ألن مصدره اخلالق العظيم.

ثالث  (اجعل)  والفعل  مرات  ثالث   ( بْ (هَ الفعل  باستعامل  الدعاء  وجاء 
مرات والفعل (آت) مرة واحدة ولعل الفعل (هب) جاء يف اآليات الثالث مقرتناً 
بام هو عطاء أي هبة خالصة من اخلالق سبحانه ، وهو ما سأله زكريا من ربه سواء 
مريم،  (وليا) كام جاء يف سورة  ام  آل عمران  (ذرية طيبة) كام جاء يف سورة  أكان 
بالتوفيق  نعمة    اي  (رمحة)  وهو  رهبم  من  العلم  يف  الراسخون  كذلك  سأله  وما 
واملعونة(٢١) اي ان السؤال قد توجه ليشء غري موجود أو غري كائن أصالً ، فيكون 
ان  يمكن  ما  مع  (اجعل)  الفعل  فيام جاء  الوهاب.  اهللا  من  هبة  او حتقيقه  حصوله 
اهللا  اىل  الدعاء  ولكن  موجود  اليشء  ان  أي  والتغيري  التحويل  اي  (اجلعل)  نسميه 
سبحانه متوجه لتغيريه نحو األجد واألنفع ، وهو ما توضح يف دعاء املستضعفني 
من الرجال والنساء والولدان يف سورة النساء حني سألوا اهللا ان جيعل هلم وليا وان 
جيعل هلم نصريا ، وال شك يف ان هذا الويل أو هذا النصري هو واحد منهم يبعثه اهللا 
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نه خري ويل ونارص وهو حممد  كي يكون منقذاً هلم وخملصا  حتى جعل اهللا هلم من لَدُ
.(٢٢) النرص فتوالهم أحسن التويل ونرصهم أقو  

رياً)) فهو  انًا نَّصِ طَ لْ نكَ سُ ل يلِّ مِن لَّدُ عَ اجْ وكذلك األمر يف سورة االرساء ((وَ
خطاب للنبي حممد   يف ان يكون دعاؤه هللا سبحانه ان جيعل له سلطانا أي قدرة 
واقتداراً عىل مقارعة املرشكني حتى ال يستضعفوه وان ينرصه بمن معه من املؤمنني 

بدعوته.

اما الفعل (آت) فقد جاء يف سورة الكهف عىل لسان الفتية وهم يسألون اهللا 
وغدرهم  من رشورهم  يعصمهم  الكهف  اىل  وآووا  الناس  هجروا  ان  بعد  الرمحة 
وهي هنا بمعنى  رمحة من خزائن رمحتك وهي املغفرة والرزق واألمن من االعداء 
(٢٣) فيكون الفعل (آت) املرتبط باملجيء هو األوفق ألهنم اعتزلوا الناس وتقطعت 

ال  التي  وبقدرته  منه  بأمر  اال  حياهتم  مستلزمات  تأتيهم  ان  يمكن  وال  السبل  هبم 
والفعل  عمران  آل  سورة  يف  (هب)  الفعل  جاء  ملاذا  لنا  يفرس  ما  وهذا  هلا.  حدود 
(آت) يف سورة الكهف مع ان املسؤول يف كليهام واحد وهو (رمحة) فالرمحة التي 
ألهنم  يريدوهنا  وهم  معنوي  أمر  عمران  آل  سورة  يف  العلم  يف  الراسخون  سأهلا 
يفتقدوهنا وحيتاجوهنا لتثبت قلوهبم عىل االيامن ، أما اصحاب الكهف فهم يسألون 
اهللا مستلزمات حياهتم وهي موجودة ولكن انقطاعهم عن الناس جعل حصوهلم 

عليها أمراً مستحيالً ال يتأتى هلم اال بسؤال اهللا سبحانه ان هييئ هلم ذلك.

نك  وهو ما نالحظه كذلك يف سورة مريم يف دعاء زكريا   فهب يل من لَدُ
نك وليا)) فعىل الرغم من ان األمر املسؤول  وليا  وسورة النساء ((واجعل لنا من لَدُ
يف السورتني واحد وهو (وليا) ولكن الدعاء جاء يف االوىل باستعامل الفعل (هب) 
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املسؤول عنه  الثانية (اجعل) ومردّ ذلك اىل اختالف سياق اآليتني واختالف  ويف 
فيهام وان جاء بالوصف نفسه (وليا) فام سأل زكريا  ربه ان هيبه له هو الغالم، 
وهو يقر بانه بلغ من الكرب عتيا وامرأته عاقر ، فهو سؤال ما هو غري موجود وما 
ال يمكن كونه اال بمعجزة من اخلالق سبحانه فهو بذلك (هبة) منه سبحانه لعبده 
زكريا ، اما يف سورة النساء فهو اشارة اىل ان املراد انسان من بينهم يوليه اهللا أمرهم 
بأن جيعله  وليا عليهم ينقذهم مما هم فيه ، فكان ذلك املنقذ هو نبينا حممد   عىل 

ما تقدم.

بقي ان نالحظ عىل اآليات القرآنية السابقة أهنا مجيعاً قد جاء فيها الدعاء مؤكداً 
بأكثر من اسلوب وهو ما يتسق مع كونه سؤاالً ملحاً ودعاءً عميقاً يتأمل سائله من اخلالق 
سبحانه ان يعجل له يف االستجابة ، وهكذا جاء الدعاء يف اآلية مؤكداً بقوله تعاىل عىل 
)) (آل عمران/٣٨) ويف دعاء زكريا  ((إِنَّكَ  ابُ هَّ لسان الراسخني يف العلم  ((إِنَّكَ أَنتَ الْوَ
داً))  شَ نَا رَ رِ نَا مِنْ أَمْ يِّئْ لَ هَ )) (آل عمران/٣٨) ويف دعاء اصحاب الكهف ((وَ اءِ عَ يعُ الدُّ مِ سَ
نكَ  نَا مِن لَّدُ لَّ ل  عَ اجْ ا وَ لِيًّ نكَ وَ نَا مِن لَّدُ لَّ ل  عَ اجْ ((وَ (الكهف/١٠) ويف دعاء املستضعفني 

انًا  طَ لْ نكَ سُ ل يلِّ مِن لَّدُ عَ اجْ ا )) (النساء/٧٥) والدعاء املوىص به نبينا حممد   ((وَ ريً نَصِ
بْ يلِ مِن  هَ ا )) ((األرساء/٨٠) ومل خيرج عن ذلك اال دعاء زكريا يف سورة مريم ((فَ ريً نَّصِ
ان  بام يمكن  د لدعائه  ان زكريا  قد مهّ (مريم/٥) ولعل سبب ذلك  لِيًّا ))  وَ نكَ  لَّدُ
يكون حائالً دون حصوله عىل ما يريد ، فقد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيباً 
وكانت امرأته عاقراً ، فلم يؤكد دعاءه لشعوره بعظم ما يطلبه من اهللا سبحانه الذي 
ال يعظم عليه يشء فهو القادر عىل كل يشء ، ولكن هذه هي طبيعة االنسان ، فجاء 

دعاؤه متوافقا وما كان حيسه هو وما كان هو عليه.



٥٤

ويف اآليات كلها كان الدعاء مسبوقاً بلفظة (رب) ثم ختصيص املتكلم نفسه 
بالدعاء سواء كان بصيغة اجلمع (لنا) أو بصيغة املفرد (يل) فهو دعاء خاص بصاحبه 

سواء أكان مفرداً أم مجعاً.

ج- ضمري الغائب :

وقد جاء ذلك يف آيتني كريمتني فقط ، ومها قوله تعاىل : 

ا  رً نْهُ أَجْ تِ مِن لَّدُ يُؤْ ا وَ هَ فْ اعِ ةً يُضَ نَ سَ إِن تَكُ حَ ةٍ  وَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لِمُ مِ َ الَ يَظْ ١- ((إِنَّ اهللاَّ
ً)) (النساء/٤٠). يامً ظِ عَ

اتِ  َ احلِ ونَ الصَّ لُ مَ ينَ يَعْ نِنيَ الَّذِ مِ ُؤْ َ املْ بَرشِّ يُ نْهُ وَ ا مِنْ لَدُ يدً دِ ا شَ رَ بَأْسً نْذِ يِّامً لِيُ ٢- ((قَ
نًا)) (الكهف/٢). سَ ا حَ رً مْ أَجْ ُ أَنَّ هلَ

فيام  عظيام)  (أجراً  وصفته  به  املفعول  عىل  األوىل  اآلية  يف  ن)  لَدُ (من  تقدمت 
تأخرت عن املفعول به وصفته (بأساً شديداً) يف الثانية ، وهذا متسق مع ما عللنا به 
هذا التقديم والتأخري يف اآليات السابقات. فاختصاص اخلالق سبحانه بإيتاء األجر 
الضمري  (اهلاء)  اىل  واضافتها  ن)  لَدُ (من  تقديم  استدعى  عليه  واقتصاره  العظيم 
العائد عليه سبحانه ، عىل املفعول به وصفته (أجرا عظيام) فاألجر العظيم ال يكون 
اال منه ، وال يصدر الظلم عنه ولو بمقدار مثقال ذرة ، وهو الذي يضاعف احلسنات 
لعباده ، وبذا يتوضح لنا مسوغ هذا التقديم ، وهو ما كنا قد ذكرناه يف آية سابقة من 

يامً )) (النساء/٦٧). ظِ ا عَ رً نَّا أَجْ ن لَّدُ م مِّ نَاهُ يْ تَ ا آلَّ إِذً السورة نفسها وهي قوله تعاىل ((وَ
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أما يف اآلية الثانية فان (البأس) عام ويمكن ان يصدر عن كثريين غري اخلالق 
وبذا   ، ايقاعه  يف  سبحانه  هللا  اختصاص  فال   ، وسواهم  واجلبابرة  كامللوك  سبحانه 
نه) عىل املفعول به وصفته (بأساً شديداً)،هذا فضال عن ان سياق  تأخرت (من لَدُ
هذه اآلية هو االنذار والوعيد ، وبذا تقدم (بأسا شديداً) حتى عىل بشارة املؤمنني 
الذين يعملون الصاحلات بان هلم (اجرا حسنا) ، فاملقام مقام ختويف وانذار حتى انه 
تكرر يف آية اخر بعد هذه اآلية يف قوله تعاىل ((وينذر الذين قالوا اختذ اهللا ولدا)) 
ن) يف هذه  (الكهف/٤) وبذا تضافر أكثر من سبب لتقدم املفعول به وصفته عىل (من لَدُ

اآلية الكريمة.

ويف كال اآليتني جاء املفعول به (أجراً) و (بأساً) نكرتني واملراد منه التعظيم، 
فاهللا سبحانه إذا أراد أن يكافئ عبده باألجر أجزل له فيه فهو يضاعف احلسنة ويزيد 
عطاءه عليها ، وكذلك هو يف موضع العقاب فان بأسه عظيم ، وهو ما يؤكده اتباع 
املفعولني بالصفتني املعضدتني لكل منهام (أجراً عظيامً) و (بأساً شديداً) فاهللا سبحانه 

عظيم يف عطائه ويف بأسه.

ن) مرتبطةً بعطاء اهللا  بقي ان نقول ان يف كل ما تقدم ، تقريبا ، نجد أن (من لَدُ
وخرياته عىل الناس امجعني ، وبذا نستأنس برأي استاذنا الدكتور فاضل السامرائي 
 ... واللدونة  اللدانة  من  املأخوذ  (اللدن)  للفظ  مشابه  (لدن)  لفظ  ان    قوله  يف 
وقد وردت كلمة (لدن) الظرفية يف القرآن الكريم سبع عرشة مرةً كلها يف الرمحة 
يف  وحتى   (٢٤) الليونة  ملعنى  قريب  استعامل  وهو   ، ونحوه  واللني  واخلري  واحلنان 
فإننا نقول إهنا   ، الشديد  بالبأس  ن) مقرتنة  لَدُ التي جاءت فيها (من  اآلية األخرية 
وردت يف معرض االنذار والوعيد ، اي ان اهللا سبحانه مل يوقع بأسه الشديد بعد ، 
ويف ذلك رمحة لعباده ايضاً فهو رؤوف هبم عطوف عليهم ، ينذرهم ويتوعدهم كي 



٥٦

حيذروه ويسلكوا طريق احلق ويعدلوا عن طريق الباطل الذي فيه هالكهم ، وبذا 
فهو ، حتى يف هذا املوضع ، لطيف بعباده رحيم هبم.
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 (١) ينظر البيان والتبيني : ٩٦/١

 (٢  الكشاف : ٢٠٧/٢

(٣)  بيان اعجاز القران /٢٤

(٤)  الكشاف : ٢٠٧/٢

(٥)  التبيان ٧٦/٦

(٦)  خمتار الصحاح / ٦٠٣

(٧)  التبيان : ٧٤/٨

(٨)  م.ن : ٧٦/٨

(٩)  الكشاف :١٣٣/٣

(١٠)  الربهان: ٣١٦/٤

(١١)  الكشاف : ١٧٤/٣

(١٢)  م.ن

(١٣)  م.ن : ٢٧٩/١

(١٤)  الربهان : ٣١٦/٤ وينظر معاين  
النحو : ١٨٧/٢  

(١٥)  ينظر الكشاف : ٢ /٤٠٧

(١٦)  م.ن : ٢/ ٤٤٦

(١٧)  م.ن : ٥/٣

(١٨)  العني : ٧٠/١

(١٩)  الكشاف : ٣٩٨/٢ وينظر التبيان 
٧٥/٧-٧٦ :

(٢٠)  ينظر العني : ١٩٠/١

(٢١)  الكشاف : ١٧٦/١

(٢٢)  م.ن : ٢٨١/١

(٢٣)  م.ن : ٣٨١/٢

(٢٤)  معاين النحو : ١٨٨/٢
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املصادر واملراجع :
١- القرآن الكريم.

لالمام  القرآن/  علوم  يف  الربهان   -٢
الزركيش ، حتقيق  الدين حممد بن عبد اهللا  بدر 
للطباعة  الفكر  دار  عطا  القادر  عبد  مصطفى 

والنرش ١٤٢٥هـ  -  ٢٠٠٥م  بريوت لبنان.

٣- بيان اعجاز القرآن/ أليب سليامن محد 
كتاب  ضمن   ، اخلطايب  ابراهيم  بن  حممد  بن 
القرآن) حتقيق حممد  اعجاز  (ثالث رسائل يف 
املعارف  دار  سالم  زغلول  وحممد  اهللا  خلف 

بمرص.

٤- البيان والتبيني/ ابو عثامن عمرو بن 
بحر اجلاحظ ، حتقيق عبد السالم حممد هارون، 
الطبعة اخلامسة ١٤٠٥هـ  -  ١٩٨٥م  مكتبة 

اخلانجي بالقاهرة.

جعفر  ابو  القرآن/  تفسري  يف  التبيان   -٥
الشيخ  له  قدم   ، الطويس  احلسن  بن  حممد 
اغابزرك الطهراين ، املطبعة العلمية يف النجف 

١٣٧٦هـ  -  ١٩٥٧م.

بن  للخليل  العني  كتاب  ترتيب   -٦
املخزومي  د.مهدي  حتقيق  الفراهيدي  امحد 
األوىل  الطبعة   ، السامرائي  د.ابراهيم  و 

١٤١٤هـ.ق مؤسسة امليالد - قم.

البايب  طبعة  للزخمرشي  الكشاف   -٧
احللبي ، القاهرة ١٣٦٨هـ  -  ١٩٤٨م.

٨- خمتار الصحاح/ حممد بن ايب بكر بن 
ط١  العلمية  الكتب  دار   ، الرازي  القادر  عبد 

بريوت لبنان ١٩٦٧م.

صالح  د.فاضل  النحو/  معاين   -٩
السامرائي ، الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ  -  ٢٠٠٣م  

دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع - عامن. 


