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... ملخص البحث ...

إنَّ خري العلوم وأرشفها منزلة العلُم بكتاب اهلل املبني، ذلك الكتاب الذي بّوأ 
م قيادة البرشية كلها، فكانت خري أمٍة ُأخرجت للناس، إذ رعت  ُأمة العرب لِتسلُّ
القرآن الكريم حقَّ رعايته، ولن يتأتى ذلك إّل بتعلم اللغة التي ُأنزل هبا، والتمرس 
ببالغتها وأساليبها والعلم بمستوياهتا، للوقوف عىل املقاصد الرشعية آليات القرآن.

وبعد توفيق ومّنة من البارئ عزَّ وجل بحثت يف موضوع قرآين أل وهو )اإلتيان 
ومقارباته يف الدللة دراسة تطبيقية يف آي الذكر احلكيم(.

ويف رحاب مفهوم اإلتيان ومقارباته يف الدللة يّتضح أنَّه ل ترادَف بني اإلتيان 
معناه،  من  بمعناها  ألفاظ  اقرتاب  مع  استعامله،  خلصوصية  القرآين  الستعامل  يف 
فضاًل عن معنى املجيء الذي يقرتب معناه اللغوي من معنى اإلتيان، فقد ورد يف 

أغلب معجامت اللغة أن املجيء هو اإلتيان واإلتيان هو املجيء.
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... Abstract ...

The best and the most honest science is that of the manifest 
Book of Him that gives the Arab nation leadership to the human 
kinds. It is the best people evolved for mankind paying much heed 
to the Glorious Quran. Such is never happened but through learning 
the language the Quran strikes; experiencing its eloquence, its 
techniques; fathoming its levels and taking seizure of the religious 
meanings of the Iyats.

In the orbit of the concept of "Alityan" and its semantic similitude; 
it is clear that there is no synonym to "Alityan" in the Quranic use in 
particular; there are some utterances similar to its meaning. Besides, 
the meaning of "Almajea" that comes closer to the meaning of 
"Alityan", in many dictionaries, "Almajea" designates "Alityan" and 
vice versa.
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مفهوم اإلتيان ومقارباته يف الداللة

أواًل: مفهوم اإلتيان

ابن  قال  واتيانًا.  أتًيا  فالٌن  أتاين  يقال:  إتيانًا  يأيت،  أتى  قولك:  اإلتيان: مصدر 
فارس )اهلمزة والتاء والواو واأللف والياء )أي احلرف املعتل( َيدلُّ عىل جميء اليشء 
عة، ُيقال: يأتو  ري والسُّ واصحابه وطاعته()1(. أّما األْتو، بالواو؛ فالستقامة يف السِّ
البعرُي أتًوا، أي يأيت مستقياًم يف سريِه. وتقول العرب: أتوُت فالنًا من أرض كذا، أي 

ِسُت إليِه، وجيوز يف معنى أتيُتُه)2(، قال خالد بن زهري اهلذيل)3(:

يــــاقــــوِم، َمـــــايل وَأبــــــا ذّويــــب
ــويب ــ ــزُّ َث ــ ــُبـ ــ ــي وَيـ ــف ــط ــمُّ ع ــ ــش ــ َي

غــيــب ــن  ــ م أتــــوُتــــه  إذا  كـــنـــت 
ــِب ــ ــرْيـ ــ ــي أرْبــــــتــــــُه بِـ ــ ــن ــ ــأنَّ ــ ك

فأتوُتُه لغٌة يف أتيُتُه.

واتيانًا  وإتِّيا  ا  وُأتِيَّ أتيا  »أتيُتُه  يقال:  جميئًا،  عة  والسُّ ري  فالسَّ بالياء،  اأَليُت،  وأما 
واتيانًة ومأتاًة ِجئُته«)4(، قال العجاج)5(: فاحتل لنفسك قبل أيت العسكر

عة.  أي قبل سري العسكر وجميئه عىل وجه السُّ

وقال آخر من بني عمرو بن عامر هيجو قومًا من بني سليم)6(: )من البسيط(

َليقَريني ــالف  غ ــن  اب ــي  ــيِ واْت َنبإين  رق يف الذَّ كغابط الكلب َيْرجو الطِّ
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ويقال: ما أتينا حتى استأتيناك، أي ما جئتنا حتى طلبنا جميآك)7(.

ْلَتُه مِلَاٍء: أيِتٌّ وأتَّى للامِء:  جل إىل أرضه، وُكلُّ َمسيل َسهَّ : النَّهر َيُسوُقُه الرَّ واآليتُّ
ـًّا، إذا َحـرفُت لـه جمرى. يُت للمـاء تأتي ه َلُه جمرى، يقال: أتَّ َوجَّ

 قال الشاعر)8(: )من الوافر(

عناج لــه  لــيــس  الــقــول  ــض  ــع ــاءوب ــ ــه ات ــ كــســيــل املــــــاء لـــيـــس ل

وقال النابغة الذبياين)9(: )من البسيط(

ــُه ــُس ــب َيْ ــان  كـ أيتٍّ  بــســيــٍل  ــت  ــّل فالنَّضِدخ جفنِي  السَّ إىل  ــه  ــعــْت ورفَّ

ويف  فيِه.  ري  السَّ وُيس  سهولته  بسبب  سالكيِه،  بكثرة  العامر  الطريق  وامليتاُء: 
 ، احلديث أّنه حنَي ُتويف إبراهيم ابن النبي ، بكى عليه فقال: )لوال أّنه وعٌد َحقٌّ
إبراهيم ُحزنًا أشدَّ من ُحزنَِنا()10(. قال  يا  َزنَّا عليك  حَلَ مئِتاٌء  وقوٌل صدق، وطريٌق 
الزخمرشي: »هو مفعال من اإلتيان؛ أي يأتيِه الّناُس كثريًا ويسلكوَنُه«)11(، فاملِئتاء أو 

امليتاء، الطريق املسلوك يسلكه كلُّ احٍد.

واملواتيُة من الّنساء: َحَسَنُة امُلَطاوَعِة واملواِفَقة، سهلُة النقياد لزوجها.

 ويف احلديث: »خرُي الّنساء املواتية لزوجها«)12(، قال ابن األثري: »املواتاة: ُحسُن 
املطاوعة وامُلوافقة، وأصلها اهلمُز فخفف وكثر حتى صار ُيقال بالواو اخلالصة«)13(، 

يقال: آتيُته عىل ذلك األمر مؤاتاة، إذا وافقَتُه وطاوعَتُه.

لوا ُطُرَق  ويف حديث ظبيان يف صفة ديار ثمود قال: »واتَّوا َجَداِوهَلا« أي َسهَّ
ِه)14(. ْيُت املاَء: إذا أصلحَت جَمَراُه حتى جَيِرَي إىل مقارِّ املياه إليها، يقال: أتَّ
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ْلُت َسبِْيَلُه لَيخُرَج إىل موضٍع)15(. وُيقال: أّتيُت  يًا، أي َسهَّ يُت املاَء تأتيًة وتأتِّ وأتَّ
املاَء يف األرض؛ أي جعلت له طريقًا يأيت إليها أو جييء)16(، وُكُل املعاين أو األوجه 
التي خيرج إليها )اإلتيان( يف القرآن الكريم إنَّام تدور يف هذه الدللة حقيقًة أو جمازًا 

عىل نحو ما سنفصل فيه القول يف مبحث )اإلتيان بني احلقيقة واملجاز(.

ثانيًا: مقارباته يف الداللة

 ُ لكلِّ لفٍظ يف العربية ألفاظ تقارُبُه يف الدللة، َتّتضُح بمجموعها دللُته، وُيفسَّ
ببعضها جانٌب منُه مِلَا بيَنها من مشرتكات تقّل وتكثر بحسب استعامل اإلنسان هلا يف 

لغته واستخدامه إياها.

واملعجامت العربية ُتِمُع عىل أنَّ اإلتيان: املجيء)17(، وَنصَّ عدٌد منها عىل أّن 
املجيء أعمُّ من اإلتيان)18(، وهذا يعني أنَّ اإلتيان شكل خمصوص أو عّدة أشكال 
من أشكال املجيء، وهو )اإلتيان(: »جميء بسهولٍة، ومنه قيل للسيل املار عىل وجهه: 
«)19(، وسيل املاء جرياٌن، واجلريان ل يتحقق إّل بحركة، وكذلك ألفاظ  أيتٌّ وأتاِويٌّ
)اإلقبال، القتحام، اإلقدام، احلضور، الورود( ل تتحقق إّل بحركة إرادية أو غري 

إرادية، سيعة أو بطيئة، حقيقية أو جمازية.

يف  هكذا  وجميئًا،  وجيئًة  جيئًا  جييُء  جاَء  قولك  مصدر  اإلتيان،  فاملجيُء؛ 
املعجامت اللغوية)20(.  ويقال: جايأين عىل فاعلني، فِجْئُته، أي غالبني بكثرة املجيء 
فغلبُتُه)21(. وّأَجـاَءُه إلـى الشـيء جـاَء بـِه وَألـجـأُه واضـطـُره إلـيـِه، قـال زهري بن أيب 

سلمى)22(: )من الوافر(

إليـُكم مــعــتـــــمــدًا  َســـــاَر  ــاٍء  ــ ــُه املــخــافــُة والــرجـــــاُءوج ــــ ــاَءْتـ أجـ
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به  جاءت  أي  إجلاًء)23(،  العرب  جعلته  وقد  جئُت،  من  أصله  الفّراء:  قال 
إليكم سري املخافة والرجاء.

مكان  إىل  مقصودة  تكون  حركتنا  إّن  حيُث  مي،  تقدُّ بشكل  املجيُء  ويكوُن 
معني، أو شخص حمدد، وأكثر ما ورد هذا الفعل داًل عىل حركة اإلنسان مع الرسل، 
ٍة  ُ َلُكْم َعَل َفرْتَ عليهم السالم، قال تعاىل: ﴿َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسوُلَنا ُيَبيِّ
ُسِل َأن َتُقوُلوْا َما َجاءَنا ِمن َبِشرٍي َواَل َنِذيٍر َفَقْد َجاءُكم َبِشرٌي َوَنِذيٌر َوالّلُ َعَل  َن الرُّ مِّ
َا َمَعُهْم  ٌق ملِّ ْن ِعنِد الّلِ ُمَصدِّ ٍء َقِديٌر﴾)24(، وقوله تعاىل: ﴿َومَلَّا َجاءُهْم َرُسوٌل مِّ ُكلِّ َشْ
ْم اَل َيْعَلُموَن﴾)25(،  ُ ِذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِكَتاَب الّلِ َوَراء ُظُهوِرِهْم َكَأنَّ َن الَّ َنَبَذ َفِريٌق مِّ
ونرش  الدعوة  وهو  حمدد  هلدف  وُرُسِله  بأنبيائه  جاءنا  قد  تعاىل  اهلل  أّن  نعلم  ونحن 

الدين.

واحلركة تكون من اإلنسان الذي يقصد مكانًا معينًا، فيسري إليه بإرادته من غري 
ُكْم  ِذيَن ُيْؤِمُنوَن بِآَياتَِنا َفُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُّ إكراٍه، قال تعاىل: ﴿َوإَِذا َجاءَك الَّ
ُه َغُفوٌر  ُه َمن َعِمَل ِمنُكْم ُسوءًا بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َتاَب ِمن َبْعِدِه َوَأْصَلَح َفَأنَّ َة َأنَّ ْحَ َعَل َنْفِسِه الرَّ

ِحيٌم﴾)26(، فالفعل جاء يف اآلية املباركة ل إكراه فيه ول إرغام. رَّ

احلركة  تكون  فقد  بّسعة،  دًا  حمدَّ ليس  )جاء(  فالفعل  عة؛  السُّ حيُث  من  أّما 
سيعة أو بطيئة وذلك بحسب ظروف اإلنسان.

الكريم غري دال عىل حركة اإلنسان بل مرتبط  القرآن  الفعل )جاء( يف  وورد 
ْبَنا لِلنَّاِس يِف َهَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َوَلئِن  بغريِه، ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َضَ
ِذيَن َكَفُروا إِْن َأنُتْم إاِلَّ ُمْبِطُلوَن﴾)27(، إذ إّن الفعل يف هذه اآلية  ِجْئَتُهم بِآَيٍة َلَيُقوَلنَّ الَّ

ارتبط بالربهان أو الدليل الذي جييء به الرسل من أجل إقناع اآلخرين. 
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قِّ  احْلَ ِمَن  َجاءَنا  َوَما  بِالّلِ  ُنْؤِمُن  اَل  َلَنا  ﴿َوَما  تعاىل:  قوله  يف  باحلق  ارتبط  وقد 
احِلَِي﴾)28(.  َنا َمَع اْلَقْوِم الصَّ َوَنْطَمُع َأن ُيْدِخَلَنا َربَّ

وذكر يف القرآن الكريم من َأجل احلث عىل اإلقبال عىل احلسنات، كام يف قوله 
َزى إاِلَّ ِمْثَلَها َوُهْم  َئِة َفاَل ُيْ يِّ َسَنِة َفَلُه َعْشُ َأْمَثاِلَا َوَمن َجاء بِالسَّ تعاىل: ﴿َمن َجاء بِاحْلَ

اَل ُيْظَلُموَن﴾)29(. 

ن َقْرَيٍة َأْهَلْكَناَها َفَجاءَها  وارتبط بالبأس والّشدة والقوة، قال تعاىل: ﴿َوَكم مِّ
َبْأُسَنا َبَياتًا َأْو ُهْم َقآئُِلوَن﴾)30(. 

ِ َواْلَفْتُح﴾)31(،  من دللتِه ارتباُطه بالنرص والفتح، قال تعاىل: ﴿إَِذا َجاء َنْصُ اللَّ
وكل ذلك ل يكون أو ل يتم إّل ببذل جهد وحصول مشقة.

الدال يف أصلِه عىل  القاف والباء والالم  الُقُبل)32( من  ُه نحو  التوجُّ واإلقبال؛ 
مواجهة اليشء لليشء)33(، ول يكون إّل بقصد »ألّننا نكون قاصدين موضعًا معينًا، 

ومنه جاءت الِقْبَلة التي نصيل نحوها«)34(.

وهذا التوجه يكون أيضًا بشكل تقدمي من إنسان إىل آخر، قال تعاىل: ﴿َوَأْقَبَل 
بشكل  لوجه  وجهًا  يكون  اآلية  يف  فاإلقبال  َيَتَساءُلوَن﴾)35(،  َبْعٍض  َعَل  َبْعُضُهْم 
أتى  يقال:  جهته،  من  ُقُبَلُه  يعطيك  الذي  هو  امُلقبِل  ألن  القبل؛  ذلك  وكل  تقدمي 

األمَر من مأتاه ومأتاتِه، أي من جهتِه ووجهِه الذي يؤتى منه.

﴿َفَأْقَبَلِت  تعاىل:  قال  اإلنسان،  بإرادة  يكون  )أتى(  كالفعل  )أقبَل(  والفعل 
ْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيٌم﴾)36(، فالفعل )أقبل( ل إكراه  ٍة َفَصكَّ اْمَرَأُتُه يِف َصَّ
فيه، وقد ُذكرت فيها تفسريات منها ما يتعلق باحلركة اإلنسانية، يقول الفخر الرازي 
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)ت606#(: »أي أقبلت عىل أهلها، وذلك ألّنا كانت يف خدمتهم، فلاّم تكّلموا مع 
زوجها بولدهتا استحيت وأعرضت عنهم، فذكر اهلل تعاىل ذلك بلفظ اإلقبال عىل 

األهل ومل يقل بلفظ اإلدبار عن املالئكة«)37(.

عة يف )أقبل( ليست حمّددة، فقد يكون اإلنسان سيعًا أو بطيئًا، وذلك  والسُّ
وَن﴾)38(،  َيِزفُّ إَِلْيِه  ﴿َفَأْقَبُلوا  تعاىل:  فيه، فمثاًل يف قوله  الذي يكون  املوقف  بحسِب 
املعنى »يسعون  إذ  )يّزفون(،  الفعل  بدللة  عة)39(،  تتم بسُّ الفعل  أّن حركة  نجُد 

إليه يف امليش«)40(.

ومل َيدل هذا الفعل عىل يشء آخر غري احلركة اإلنسانية، حيث إّن معظم اآليات 
التي ورد فيها تدل عىل حركة اإلنسان بصيغة املايض تارًة، وبصيغة األمر تارًة ُأخرى، 
ْب َيا ُموَسى  ا َجانٌّ َولَّ ُمْدبِرًا َوَلْ ُيَعقِّ َ َتزُّ َكَأنَّ قال تعاىل: ﴿َوَأْن َأْلِق َعَصاَك َفَلمَّ َرآَها َتْ
نحو  اقبل  »ياموسى  طنطاوي:  السيد  قال  اآْلِمنَِي﴾)41(،  ِمَن  إِنََّك  ْف  َتَ َواَل  َأْقبِْل 
املكان الذي كنت فيه، ول ختف مما رأيته، انك من عبادنا اآلمنني عندنا، املختارين 

حلمل رسالتنا«)42(. وهذه هي اآلية الوحيدة التي ورد فيها الفعل بصيغة )األمر(.

ِد اليشء بأدنى جفاٍء وإقدام. يقال: »َقَحَم  ال عىل تورُّ والقتحاُم؛ من َقحم الدَّ
ط شّدٍة خميفٍة«)44(.  يف األمور ُقُحوًما: َرمى بنفسِه فيها من غري ُدربٍة«)43(. »وهو توسُّ
سورة  يف  واألخرى  )ص:59()45(،  سورة  يف  إحدامها  مرتني  القرآن  يف  ورد  وقد 
البلد: ﴿َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة﴾)46(، أي »إّنه يقتحمها لصعوبتها«)47(، ففيه من التوغل 
والدخول واملجاوزة بشّدٍة ومشقة، حيُث جعل اهلل األعامل الصاحلة عقبًة وعمَلها 
مِلَا فيها من تعٍب ومشّقٍة)48(.فقوله ﴿َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة﴾ معناه »فهال نشط  اقتحامًا 

واخرتق املوانع التي حتول بينه وبني طاعة اهلل...«)49(.
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واألصل أن تكون حركة اإلنسان فيه تقدمية إىل األمام؛ ألّن القتحام يكون 
لغرض معني، ُثمَّ يكوُن النتشار يف احلركة إىل كلِّ األماكن، أعالها وأسفلها، من 

ه. أجل اإلحاطة باملكان ُكلِّ

وتتمُّ احلركة يف الفعل رغاًم عن اإلنسان؛ مِلَا فيها من رضر، وإن كان القتحام 
مصائد  من  النفس  ولتحرير  املادية،  الناحية  من  وطن  أو  أرض  لتحرير  رضوريًا 

الشيطان من الناحية املعنوية.

ام كان أسع كانت نتائجه أفضل، لذا ل  عة، فإنَّ القتحام كلَّ ومن ناحية السُّ
جماَل للبطء يف هذا الفعل؛ ألّن ذلك يعني أّن امُلقتِحم إن مل يكن سيعًا، رّبام يفقد 
حياته وأرواح َمْن َمَعُه. وعىل ذلك فالفعل )قحم( يمل دللت التعب واملشّقة، 
عة العالية، ويف اآلية السابقة نجد أّن العقبة ليست شيئًا ماديًا  واجلهد الكبري، والسُّ

وإّنام هي يشء معنوي، وهو بمثابة حاجز لختبار املؤمنني، فمن اجتازها فقد فاز.

جاَء  أي  َسفِرِه،  ِمْن  َقِدم  ُيقال:  بِق)50(،  السَّ عىل  للُة  الدَّ فيِه  األصُل  واإلقداُم؛ 
مُت القوم: سبْقُتهم)52( ِمْن َقِدم  بِق)51(، ُيقال: تقدَّ م والسَّ عىل قدِمِه التي هي آلٌة للتقدُّ

َيْقِدُم قدومًا، أي جاَء جييُء جَميئًا.

وأصل قوهلم: »مىض فالن ُقُدمًا: مل يعّرج ومل ينثِن«)53( وهذا يعني أّن القدوم 
م عّمن سواه، قال تعاىل: ﴿َيْقُدُم  يكون مستقياًم، وحنَي نقوُل َقَدَم، يْقُدم، أي أّنه تقدَّ
يدل عىل  الفعل  إّن  إذ  امْلَْوُروُد﴾)54(،  اْلِوْرُد  َوبِْئَس  اَر  النَّ َفَأْوَرَدُهُم  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َقْوَمُه 
النار«)55(، وقال  إىل عذاب  مًا سابقًا هلم  ُمتقدِّ أي »يصري  امليش واجلري،  السبق يف 
تعاىل: ﴿َوَلَقْد َعِلْمَنا امْلُْسَتْقِدِمَي ِمنُكْم َوَلَقْد َعِلْمَنا امْلُْسَتْأِخِريَن﴾)56(، »معناه من يأيت 

منكم أول إىل املسجد ومن يأيت متأخرًا«)57(.
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التاّمة لإلنسان، وهو األصل  إّل داًل عىل احلركة اإلرادية  الفعل  ومل يرد هذا 
فيه، ألنَّ قدوم الشخص يكون هلدف، وقصد من غري إكراه.

وسعة الفعل غري حمّددة، وتكون بحسب املوقف الذي تتطلبه احلركة بحسب 
ظروف الشخص وأحواله. وقد ورد هذا الفعل كثريًا يف القرآن الكريم غري داٍل عىل 
حركة اإلنسان املادية التي تتمُّ بآلة الّسبق واملجيء واإلتيان )القدم( فارتبط بإمور 
أي  َيايِت﴾)58(،  حِلَ ْمُت  َقدَّ َلْيَتنِي  َيا  تعاىل:﴿َيُقوُل  قوله  ذلك  أمثلة  من  أخرى،  جمردة 
ْوُه  عملت أشياء تريض اهلل، سبحانه وتعاىل، يوم احلساب، وقوله تعاىل: ﴿َوَلن َيَتَمنَّ
امِلَي﴾)59(، من خري أو رش، والفاعل هنا جمازي  َمْت َأْيِدهيِْم َوالّلُ َعِليٌم بِالظَّ َأَبدًا بَِم َقدَّ
ِه َفَأْعَرَض  َر بِآَياِت َربِّ ويراد به اجلسم ُكّله، وكذلك قوله تعاىل: ﴿َوَمْن َأْظَلُم ِمَّن ُذكِّ
ًة َأن َيْفَقُهوُه َويِف آَذاِنِْم َوْقرًا َوإِن  َمْت َيَداُه إِنَّا َجَعْلَنا َعَل ُقُلوِبِْم َأِكنَّ َعْنَها َوَنِسَ َما َقدَّ

َتُدوا إِذًا َأَبدًا﴾)60(.  َتْدُعُهْم إَِل اْلَُدى َفَلن هَيْ

ويف بعض اآليات ِزيَد الفعل بالسني والتاء واهلمزة وكان داًل عىل قدرة اهلل، 
جل وعال، بحيث ل يستطيع أحد أن ُيقّدم أَجَلُه أو يؤخره، قال تعاىل: ﴿َوَلْو ُيَؤاِخُذ 
ى َفإَِذا َجاء  َسمًّ ُرُهْم إَل َأَجٍل مُّ ٍة َوَلِكن ُيَؤخِّ ا َتَرَك َعَلْيَها ِمن َدآبَّ الّلُ النَّاَس بُِظْلِمِهم مَّ

َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َواَل َيْسَتْقِدُموَن﴾)61(. 

َم  ُ َما َتَقدَّ وقد ارتبط الفعل بذنوب الناس وآثامهم، قال تعاىل: ﴿لَِيْغِفَر َلَك اللَّ
ْسَتِقيًم﴾)62(، ويف ُكلِّ ذلك  اطًا مُّ ِدَيَك ِصَ َر َوُيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوهَيْ ِمن َذنبَِك َوَما َتَأخَّ

ل خيلو من معنى املجيء واإلتيان عىل وجه املجاز اتساعًا.

ُجُل  واحلضور؛ نقيض املغيب، من إيراد اليشء ومشاهدته)63(، يقال َحَضَ الرَّ
أو  ُأيَت  أي  وَأَحَضُه غرُيه،  أو وروٍد،  إتيان  أو  بمجيء  أي صار مشاهدًا  ُحُضْوًرا، 
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جيء به. ويقال أيضًا حضِت القايض اليوَم إمرأٌة، أي أتت أو جاءت بإرادهتا أو 
الغائب  »وحض  احلَض)64(.  يأيت  الذي   : فامُلْحَتِضُ ولذا  إليِه.  هبا  جيَء  أو  هبا  ُأيَت 
 ،)66(» اٌر، إذاحضوا املياه وحمارِضٌ ُحضوًرا: َقِدَم ِمن غيبتِه«)65(. »وهؤلِء قوٌم ُحضَّ

أي جاءوا إليها. قال لبيد)67(: ]من الكامل[

منُهُم ــًى  ــن ــْغ َم ــُل  ــكُّ َف ــان  ــوادي ــال وعــــىل املـــيـــاه حمــــــارِضٌ وخـــيـــاُمف

منها  َتشمُّ  الكريم  القرآن  يف  احلضور  إليها  خيرج  التي  الوجوه)68(  أو  واملعاين 
ى امْلُْجِرِمَي ُمْشِفِقَي  رائحة اإلتيان واملجيء، ففي قوله تعاىل: ﴿َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفرَتَ
َأْحَصاَها  إاِلَّ  َكبرَِيًة  َواَل  َصِغرَيًة  ُيَغاِدُر  اَل  اْلِكَتاِب  َهَذا  َماِل  َوْيَلَتَنا  َيا  َوَيُقوُلوَن  ِفيِه  ِمَّا 
سبقهم  كأّنه  مكتوبًا،  أي  َأَحدًا﴾)69(،  َك  َربُّ َيْظِلُم  َواَل  َحاِضًا  َعِمُلوا  َما  َوَوَجُدوا 

بإتيان أو جميء فوجدوه مكتوبًا أمامهم.

يِف  َفُأْوَلئَِك  اآْلِخَرِة  َولَِقاء  بِآَياتَِنا  ُبوا  َوَكذَّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ا  ﴿َوَأمَّ تعاىل:  قوله  ويف 
َع  وَن﴾)70(، أي ُأيِتَ أو ِجيَء هبم للعذاب. ويف قوله تعاىل: ﴿َفَمن َتَتَّ َضُ اْلَعَذاِب ُمْ
جِّ َوَسْبَعٍة  اٍم يِف احْلَ ْ َيِْد َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّ جِّ َفَم اْسَتْيَسَ ِمَن اْلَْدِي َفَمن لَّ بِاْلُعْمَرِة إَِل احْلَ
ُقوْا  َواتَّ َراِم  احْلَ امْلَْسِجِد  ي  َأْهُلُه َحاِضِ َيُكْن   ْ لَّ مِلَن  َذلَِك  َكاِمَلٌة  ٌة  تِْلَك َعَشَ َرَجْعُتْم  إَِذا 
الّلَ َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾)71(، أي مستوطني املسجد احلرام، والستيطان 
اْلِنِّ  َن  مِّ َنَفرًا  إَِلْيَك  ْفَنا  َصَ ﴿َوإِْذ  تعاىل:  قوله  ويف  جميء.  أو  إتيان  عن  إّل  يكن  مل 
نِذِريَن﴾)72(،  ْوا إَِل َقْوِمِهم مُّ وُه َقاُلوا َأنِصُتوا َفَلمَّ ُقِضَ َولَّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن َفَلمَّ َحَضُ

سمعوه بعد وصوهلم إليه وهذا الوصول مل يتم إّل بإتيان أو جميء.

معيًنا  مكانًا  يقصد  احلارَض  ألّن  األمام؛  إىل  تقّدمية  بحركة  يكون  واحلضور 
يذهب إليه، وهذا الفعل مل يرد كثريًا يف القرآن الكريم داًل عىل حركة اإلنسان، وعىل 
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الرغم من ذلك فانه أي )احلضور( يكون بحركة، لألعىل أو لألسفل، وقد ارتبط 
بإرادهتم،  ثم كانت احلركة رغاًم عنهم وليست  الكريم، ومن  القرآن  بالكافرين يف 
َم ِجثِّيًا﴾)73(،  ْم َحْوَل َجَهنَّ ُ نَّ َياِطَي ُثمَّ َلُنْحِضَ ْم َوالشَّ ُ نَّ قال تعاىل: ﴿َفَوَربَِّك َلَنْحُشَ
فالفعل هنا ارتبط باملرشكني الذين صّدوا عن سبيل اهلل، وقد اُحضوا قهرًا، ويبقى 

املعنى العام للحضور بإرادة اإلنسان إذا كان قاصدًا الذهاب إىل مكان معني.

عىل  دلَّ  السابقة  اآلية  يف  أنَّه  إّل  عة،  السُّ حمدد  غرَي  احلضوُر  يكون  ما  وغالبًا 
الُسعة، ألنَّ املوقَف يقتضيها ول يتطلب البطء.

وهلذا الفعل دللت أخرى يف القرآن الكريم، فقد ذكر كثريًا مرتبطًا باملوت كام 
ُة لِْلَوالَِدْيِن  يف قوله تعاىل: ﴿ُكتَِب َعَلْيُكْم إَِذا َحَضَ َأَحَدُكُم امْلَْوُت إِن َتَرَك َخرْيًا اْلَوِصيَّ
َواألْقَربَِي بِامْلَْعُروِف َحّقًا َعَل امْلُتَِّقَي﴾)74(، أي جاء أو أتى بدليل قوله تعاىل: ﴿َوُهَو 
ُرُسُلَنا  ْتُه  َتَوفَّ امْلَْوُت  َأَحَدُكُم  َجاء  إَِذا  َى  َحتَّ َحَفَظًة  َعَلْيُكم  َوُيْرِسُل  ِعَباِدِه  َفْوَق  اْلَقاِهُر 
يف  به  املفعول  أّن  كام  يأيت،  ل  املوَت  ألّن  جمازي؛  فالفاعل  ُطوَن﴾)75(،  ُيَفرِّ اَل  َوُهْم 

اآليتني تقدم عىل فاعله لغرض بالغي وهو ثبات املوت عىل الشخص أو اإلنسان.

كام ارتبط هذا الفعل باإلنصات إىل ما ُيقرأ من القرآن الكريم، قال تعاىل: ﴿َوإِْذ 
ْوا  وُه َقاُلوا َأنِصُتوا َفَلمَّ ُقِضَ َولَّ َن اْلِنِّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن َفَلمَّ َحَضُ ْفَنا إَِلْيَك َنَفرًا مِّ َصَ
نِذِريَن﴾)76(. وفيه دللة ملا تهزه النفس من خرٍي أو رٍش ليوم احلساب،  إَِل َقْوِمِهم مُّ
ْت﴾)77(. أي ما عملت من خري أو رش، وما كان  ا َأْحَضَ قال تعاىل: ﴿َعِلَمْت َنْفٌس مَّ

العمل ليتم إّل بإتيان وجميء وذهاب وإياب.
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والورود؛ حضوٌر، ُيقال: ورد فالٌن ورودًا: حض. وأورده غرَيُه، واستورده، 
َتُه، ووردت ماء كذا، وُيقال: َتوّردِت اخليُل البلدَة، أي دخلتها  أي أحَضه: إذا حَضْ

قلياًل قلياًل، قطعة قطعة. 

وأصل الورود: َقصُد املاِء، ُثمَّ ُيسَتعمل يف غرِيه. ُيقال: وردُت املاَء أرُد وُرودًا، 
 فأنا وارٌد، واملاء مورود)78(، وقد وَرَد املاَء َيِرُدُه ورودًا: َبَلغُه ووافاُه)79(. قال تعاىل:
اْمَرأَتْيِ  ُدوِنُِم  ِمن  َوَوَجَد  َيْسُقوَن  النَّاِس  َن  مِّ ًة  ُأمَّ َعَلْيِه  َوَجَد  ًمْدَيَن  َماء  َوَرَد  ﴿َومَلّا 
َعاء َوَأُبوَنا َشْيٌخ َكبرٌِي﴾)80(، أي  َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطُبُكَم َقاَلَتا اَل َنْسِقي َحّتى ُيْصِدَر الرِّ

أتاه قاصدًا إياه، واصاًل إليه مشيًا)81(، أو َبَلَغُه إتياًنا)82(.

واملوردة: ما أتاه املاء)83(، قال أبو ذؤيب اهلذيل)84(: ]من الطويل[

َأْوِرُدوا البِْئُر  ِت  ُجشَّ ملَّــا  ــوارِد)*(َيقولون  لـ ــاٍف  ُذَفـ أدُنــى  هبا  وليَس 

وقد ُيستعار اإليراد أو الورود إلتيان القرب، وُكلُّ ما أتيتُه فقد وردَتُه، وُيعربَّ عن 
إتيان احلمى بالورد أيضًا)85(.

وكل املعاين أو األوجه)86( التي َخَرَج إليها الوروُد يف القرآن الكريم ل ختلو من 
اَر َوبِْئَس اْلِوْرُد  إتيان أو جميء، ففي قوله تعاىل: ﴿َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْوَرَدُهُم النَّ
امْلَْوُروُد﴾)87(، أي أدخلهم، والدخول مل يتم إّل بحركة من الداخل وهذه احلركة هي 

إتيان أو جميء.

َن النَّاِس َيْسُقوَن..﴾)88(،  ًة مِّ ويف قوله تعاىل: ﴿َومَلَّا َوَرَد َماء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمَّ
أي وَصَل إليه)89(، أو بلغُه، ول يتحقق الوصول ول يتم البلوغ إّل بحركة ينشأ عنها 

إتيان أو جميء أو...الخ.
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ى َهـَذا  اَرٌة َفَأْرَسُلوْا َواِرَدُهْم َفَأْدَل َدْلَوُه َقاَل َيا ُبْشَ ويف قوله تعاىل: ﴿َوَجاءْت َسيَّ
وُه بَِضاَعًة َوالّلُ َعِليٌم بَِم َيْعَمُلوَن﴾)90(، أي: طالُب املاء هلم، وطلُب املاِء  ُغاَلٌم َوَأَسُّ

ُق إّل بحركِة الطالب إتيانا أو جميئًا. ل يتحقَّ

ويمكن القول: إنَّ الورود هو احلضور أو الدخول إىل مكاِن ما، وهو خاٌص 
باملاء )ورد املاء(، ويف حالة املضارعة واألمر حتذف فاء الفعل )الواو(؛ ألّنه معتل 
)مثال واوي(. والورود إنام يكون بقصد، وتكون احلركة فيه أماما أو إىل األعىل أو 
إىل األسفل، ففي اآلية الثالثة والعرشين من سورة القصص، جاء املاء هلدف حمدد 

وهو الرشب.

وورَد هذا الفعل يف القرآن الكريم لدللتني، إحدامها تدلُّ عىل إرادة اإلنسان 
ا َوَرُدوَها  ًة مَّ وحريته يف أثناء القيام بحركته، كام يف قوله تعاىل: ﴿َلْو َكاَن َهُؤاَلء آِلَ
َوُكلٌّ ِفيَها َخالُِدوَن﴾)91(، »أي دخلوها«)92(، واألخرى، أّن احلركة يف الفعل تكون 
رغاًم عن اإلنسان وذلك بإضافة مهزة )أفعل(، كام يف قوله تعاىل: ﴿َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم 
بإرادته؛  مل تكن  اإلنسان  امْلَْوُروُد﴾)93(، فحركُة  اْلِوْرُد  َوبِْئَس  اَر  النَّ َفَأْوَرَدُهُم  اْلِقَياَمِة 
ألنَّ الفاعَل هو فرعون واملفعول به هم الذين »يتبعونه حتى يوصلهم النَّار وَيدُخل 

هِبم فيها«)94(، ذلك ألَنه يصري متقدمًا سابقًا هلم إىل عذاب النار.

أو  سيعًا  الورود  يكون  فقد  )ورد(  الفعل  يف  حمددٍة  غري  فإنا  عُة؛  السُّ وأّما 
بطيئًا ففي اآلية السابقة مثاًل )أوردهم( كانت احلركُة سيعًة، يف حني تكون بطيئًة 
يف مواضع أخرى، والذي ُيّدد ذلك الوارُد نفُسُه، وظروفه وأحواله، ومل يرتبط هذا 
الفعل بأي دللٍت ُأخرى غري حركة اإلنسان، ويبدو أنَّ ذلك، هو السبب يف قّلة 

وروده يف القرآن الكريم.
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م أنَّ هناك تقاربًا شديدًا وقواسم مشرتكة فيام بينها، فكلها َتّدل  يّتضُح مّما تقدَّ
عة فيها غرُي حمددٍة،  عىل احلضور واإلتيان، وتتمُّ بإرادة اإلنسان يف معظمها، والسُّ
ولذلك كانت هذه األفعال ذات دللت مشرتكة يف كثرٍي منها، حيُث إّنا دّلت عىل 
معنى مشرتك واحد، وهو اإلتيان واإلقبال والقدوم، كام أّنا أفعاٌل كثرية الورود يف 
القرآن الكريم ألنَّ دللهتا واضحة، وارتبطت كثريًا بالرسل عليهم أفضل الصالة 

والسالم.

ثالًثا: بي اإلتيان واإليتاء

ذكرنا آنفًا أنَّ اإلتيان مصدر الفعل الثالثي )أتى يأيت( ومعناه املجيء بسهولٍة 
وُيٍس أو اإلقبال عىل فعل اليشء وتنفيذ األمر باِل مشقٍة وِمن غرِي َتعٍب. واإلتيان 
األعيان  ويف  الرش  ويف  اخلري  يف  ويقال  وبالتدبري،  وباألمر  بالذات  »للمجيء  ُيقال 
واألعراض«)95(، ويكون متعديًا بنفسه إىل مفعوٍل واحد مبارشة، فيقال: أتيُتُه، أتيُت 

ى إىل ثاٍن إّل بحرف جر، نحو: أتيُتُه باملاِء. فالنًا، أتيُت املسجَد، ول يتَعدَّ

املزيد باهلمزة يف أوله )ءْأتى يؤيت( وأصله )أتى(  الثالثي  أّما اإليتاُء؛ فمصدر 
التسهيل  العرب يف  الثانية عىل طريقة  ثم ُخففت  )َأْأتى(  أولِه  زيدت عليه مهزة يف 
والتخفيف فصار )َءْاتى(. ومعناه: أعطى ُيعطي، ويكون متعديًا إىل مفعولني، وصل 
َعْطًوا،  َيعُطو  إذ أصُلُه عطا  باهلمزة كـ)أعطى( متامًا،  بنفِسه واىل اآلخر  إىل أحدمها 
آتيُتُه ماًل، أي أعطيُتُه عن  ُيقال  ُيعطي إعطاًء.  ُثمَّ زيدت عليه اهلمزة فصار أعطى 
َيشعُر  امُلعطي  ٍة منُه يف احلصوِل عىل ما أويَت. ألنَّ  َمشقَّ بذِل  منِّي، وباِل  نفٍس  طيب 
براحٍة سعى إليها فناهلا ومل َيشُعر امُلعطى بتعٍب أو مشقٍة يف احلصول عىل ما أويت. لذا 
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»ُخصَّ دفع الصدقة يف القرآن باإليتاء«)96(. 

اِت . 1 رْيَ اْلَ ِفْعَل  إَِلْيِهْم  َوَأْوَحْيَنا  بَِأْمِرَنا  ُدوَن  هَيْ ًة  َأئِمَّ ﴿َوَجَعْلَناُهْم  تعاىل:  قال 
الزكاة  إيتاء  يف  ألنَّ  َعابِِديَن﴾)97(؛  َلَنا  َوَكاُنوا  َكاِة  الزَّ َوإِيَتاء  اَلِة  الصَّ َوإَِقاَم 

صالَح املجتمِع لكفاية عوز الفقراء واملعوزين)98(.

اَلِة . 2 ِ َوإَِقاِم الصَّ اَرٌة َواَل َبْيٌع َعن ِذْكِر اللَّ يف قوله تعاىل: ﴿ِرَجاٌل الَّ ُتْلِهيِهْم ِتَ
أبو  قال  ْبَصاُر﴾)99(،  َواأْلَ اْلُقُلوُب  ِفيِه  ُب  َتَتَقلَّ َيْومًا  اُفوَن  َيَ َكاِة  الزَّ َوإِيَتاء 
وإن  وإيراده هاهنا  للمستحقني  إخراجه  الذي فرض  املال  »أي  السعود: 
عاّمة  الصالة يف  أقامة  تفارق  قرينة ل  لكونِه  البيوت  يفعل يف  مّما  يكن  مل 
املواضع مع ما فيه من التنبيه عىل أّن حماسن أعامهلم غري منحرصة فيام يقع 

يف املساجد«)100(.

وكان التعبري بـ )آتينا( وصفًا للكتب الساموية أبلَغ من التعبري بـ )أوتوا(؛ ألنَّ 
آتيناهم يقال فيمن كان منه قبول وإيامن بام أويت، ومن أمثلته يف القرآن الكريم:

َتُدوَن﴾)101(، . 1 ُكْم َتْ يف قوله تعاىل: ﴿َوإِْذ آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرَقاَن َلَعلَّ
موسى...  اوتيها  التي  التوراة  )الكتاب(  من  »واملراد  عاشور:  ابن  قال 
والفرقان... مشتق من الفرق وهو الفصل استعري لتمييز احلق من الباطل 
املعجزة  فقد يطلق عىل كتاب الرشيعة وعىل  للتفرقة،  فهو وصف لغوي 

وعىل نرص احلق عىل الباطل وعىل احلجة القائمة عىل احلق«)102(.

آَتْيَنا . 2 َفَقْد  َفْضِلِه  ِمن  الّلُ  آَتاُهُم  َما  َعَل  النَّاَس  ُسُدوَن  َيْ ﴿َأْم  يف قوله تعاىل: 
الرازي:  قال  َعِظيًم﴾)103(،  ْلكًا  مُّ َوآَتْيَناُهم  َواحْلِْكَمَة  اْلِكَتاَب  إِْبَراِهيَم  آَل 
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إىل  إشارة  )واحلكمة(  الرشيعة  ظواهر  إىل  إشارة  )الكتاب(  أنَّ  »واعلم 
أسار احلقيقة، وذلك هو كامل العلم، وأّما امللُك العظيم فهو كامل القدرة. 
الكالم  فهذا  والقدرة،  العلم  إّل  ليست  احلقيقية  الكاملت  أّن  ثبت  وقد 

تنبيٌه عىل أّنه سبحانه آتاهم أقىص ما يليق باإلنسان من الكاملت«)104(.

ْرَنا َمَع َداُووَد . 3 ْمَناَها ُسَلْيَمَن َوُكالًّ آَتْيَنا ُحْكًم َوِعْلًم َوَسخَّ يف قوله تعاىل: ﴿َفَفهَّ
»أي:  الوسيط:  صاحب  قال  َفاِعِلَي﴾)105(،  ا  َوُكنَّ رْيَ  َوالطَّ ُيَسبِّْحَن  اْلَِباَل 
نبوة وإصابة  أي:  )ُحكاًم(  عندنا  أعطيناه من  قد  داود وسليامن  من  وكاًل 

يف القول والعمل )وعلاًم( أي: فقهًا يف الدين، وفهاًم سلياًم لألمور«)106(.

قال . 4 َتُدوَن﴾)107(،  هَيْ ُهْم  َلَعلَّ اْلِكَتاَب  ُموَسى  آَتْيَنا  ﴿َوَلَقْد  تعاىل:  قوله  يف 
الطربي: »يقول تعاىل ذكره: ولقد آتينا موسى التوراة ليهتدي هبا قومه من 
بني إسائيل ويعملوا بام فيها«)108(، إذ إنَّ إيتاء التوراة لقوم موسى سيكون 

سببًا يف هدايتهم وإصالحهم مِلَا تتضمنه التوراة من أحكام ورشائع.

َلَنا . 5 ِ الَِّذي َفضَّ ْمُد لِلَّ يف قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد آَتْيَنا َداُووَد َوُسَلْيَمَن ِعْلًم َوَقااَل احْلَ
ْن ِعَباِدِه امْلُْؤِمنَِي﴾)109(، قال الطنطاوي: »واهلل لقد أعطينا داود  َعَل َكثرٍِي مِّ
معرفة  وإحساننا  بفضلنا  ومنحنامها  عندنا،  من  واسعًا  علاًم  سليامن  وابنه 

غزيرة بعلوم الدين والدنيا«)110(.

م أّن الفعل آتينا اقرتن بالكتاب واحلكم والعلم الذي هو جزء من   نلحظ مّما تقدَّ
الكتاب أي من التعليامت واإلياءات الساموية.
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إيتاء اليشء، بمعنى إعطائِه بطيب نفٍس وانرشاح صدر إخراجا إىل  وإذا كان 
َمْن يأخذُه تناوًل من غري مشقٍة ول بذِل ُجهٍد يف احلصول عليه، مصدر املزيد )آتى 
يؤيت( فإنَّ إعطاء اليشء، بمعنى إيتائِه إيصال بسهولٍة وُيٍس إىل املأيتِّ بقصد اإلفادة 

ٍة ول تعب، مصدر املزيد باهلمزة )أعطى يعطي(. منه والنتفاع به من غرِي َمشقَّ

وعىل هذا، فإنَّ هناك ألفاظا جمردة أو مزيدة تقاربه يف الدللة حقيقًة أو جمازًا، 
بنسب متفاوتة يف وجه من وجوهها كاإلرسال، واإلعطاء، واإلنزال.

والمتداد  النبعاث  »عىل  هذا  أصلِه  يف  ال،  الدَّ الثالثي  َرَسَل  من  فاإلرسال: 
هُل. وناقٌة َرْسَلٌة: ل تكلِّفك سياقًا... لينَة املفاصل. وشعٌر َرسٌل،  رْيُ السَّ ْسُل: السَّ فالرَّ
إذا كان مسرتساًل«)111(، يقال: جاءوا أرساًل، أي متتابعني. زيدت عليه اهلمزة فصار 
ِه  يِن ُكلِّ قِّ لُِيْظِهَرُه َعَل الدِّ أرسَل، قال تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلَُدى َوِديِن احْلَ
ُكوَن﴾)112(، قال الراغب: »والرسال ُيقال يف اإلنسان، ويف األشياء  َوَلْو َكِرَه امْلُْشِ
نحو:  واملطر،  الريح،  كإرسال  بالتسخري،  ذلك  يكون  وقد  واملكروهة،   املحبوبة 
ماَء َعَلْيِهْم ِمْدرارًا﴾]األنعام:6[، وقد يكون بَبعِث َمن له اختيار، نحو  ﴿َوَأْرَسْلَنا السَّ
ل  هو  عاشور»أي  ابن  وقال  المساك..«)113(،  يقابل  ُسل...والرساُل  الرُّ ارسال 

غريه أرسل رسوله هبذا النور فكيف يرتك معانديه يطفئونه«)114(. 

واإلنزال: من نزل الدالُّ عىل هبوِط يشء ووقوِعِه)115(، ونزل املطر من السامء 
، قال عامر بن الطفيل)116(: )من  ون عن احلج بالنزول، ونزل إذا َحجَّ نزوًل، وُيعربِّ

الطويل( 

نــازلــْه ــرِي  ــ غ أم  أســـــامُء  ــٌة  ــ ــازل ــ فاِعَلْهأن ــِت  أن مــا  أســم  يــا  لنا  أبيني 
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ونزلنا يف مكان كذا، إذا أتيـناه. قال الشاعر)117(: )من الطويل(

وانتهْت الــعــنُي  ت  ــرَّ َقـ نزلنا  ــا  تسَأُلومَلَـّ هر  الدَّ يف  قبُل  كانت  ــاينُّ  أم

فقولنا: »نزلنا: أتينا منًى«)118(.

ْلَناُه  َوَنزَّ ُمْكٍث  َعَل  النَّاِس  َعَل  لَِتْقَرَأُه  َفَرْقَناُه  ﴿َوُقْرآنًا  تعاىل:  قوله  ففي 
يف  مفصاًل  القرآن،  هذا  الرسول،  أهيا  إليك،  أنزلنا  ولقد  واملعنى:  َتنِزياًل﴾)119(، 
أوامره ونواهيِه ويف أحكامه وأمثاله... ومنجاًم يف نزوله لكي تقرأه عىل الناس عىل 
َ هلم حفظه بسهولة، وحتى يتمكنوا من تطبيق  تؤدٍة وتأِن وحسن ترتيل، حتى يتيسَّ
ترشيعاته وتوجهاته تطبيقًا علميًا دقيقًا)120(، قال الزخمرشي: »أي جعلنا نزوله مفرقًا 
دًا وقال امل ينزل يف يومني  أو ثالثة، بل كان بني  منجاًم، وعن ابن عباس: أنَّه قرأ مشدَّ
أّوله وأخره عرشون سنة«)121(، ونستطيع القول إّن هناك تقاربًا يف املعنى بني )نزل( 
و)أتى( جمازيًا، إذ األوىل تدلُّ عىل النزول بيٍس وتأن يف حني نرى أّن )أتى( تدل عىل 

املجيء بسرٍي وسهولة و)اهلل اعلم(.

]من  الشاعر:  وتناَوَله.قال  أخذُه  إذا  َعطوًا،  َيعُطو  اليشَء  عطا  من  واإلعطاء: 
املتقارب[

فــاهتــا إذا  الـــــرِبْيـــــَر،  ــاًلوتـــعـــَطـــو  ــي ــه أس ــن ــرى اخلــــدَّ م ــ ــٍد ت ــي ــج ب

وظبٌي عطٌو: يتطاوُل الّشجر بتناول. ول تعطوه األيدي، أي ل تبُلُغُه فتتناوله.

يعُطوه  اليشء  َعَطا  من  كذلك  وهو  اليشء،  عىل  واجلراءُة  التناوُل  والتعاطي: 
يُتُه  بيُّ أهَلُه: َعِمل هلم وناَوهُلم ما أرادوا، ويقال: عطَّ إذا أخذُه وتناَوَلُه، وعاطى الصَّ

وعاطيُتُه، أي خدمته وقمت بأمرِه)122(.
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بي ألهلِه، ل يكون إّل بعد  وتناوُل ُكلِّ يشٍء أو اجلراءة عىل فعلِه وعمل الصَّ
قصدِه وبلوِغِه والوصوِل إليه إتيانًا أو جميئًا أو ذهابًا أو إيابًا، ولذا توصف القوس 
ا َعْطوى، عىل فعىل، أي مواتية سهلة،  بأنَّ لليونتِها ومل تنكس  ُتعطُف  التي  هلة  السَّ
فيقال: هذه قوس معطية؛ إذا كانت لينة ليست بكّزة ول ممتنعة عىل َمْن َيمدُّ وترها 

فهي مواتية )123(.

الطنطاوي:  قال  َفرَتَْض﴾)124(،  َك  َربُّ ُيْعِطيَك  ﴿َوَلَسْوَف  تعاىل:  قوله  ففي 
»وفضاًل عن كل ذلك فأنت، أهيا الرسول الكريم، سوف يعطيك ربُّك خريي الدنيا 
واآلخرة، كل ما يسعدك ويرضيك من نرص عظيم، وفتح مبني، ومتكني يف األرض، 
وإعالء لكلمة احلق عىل يدك، وعىل أيدي أصحابك الصادقني، ومنازل عظمى يف 
والوسيلة..  والشفاعة،  املحمود،  كاملقام  تعاىل،  اهلل،  إّل  مقدارها  يعلم  ل  اآلخرة 
وبذلك ترىض رضاء تامًا بام أعطاك، سبحانه، من نعم ومنن«)125(، فإذا علمنا أنَّ 
هذه املنزلة الرفيعة التي وصل إليها النبي اخلاتم ، مل تكن ألحٍد غريه من األنبياء 
يأيت  إليه  اهلل  ِمن  الذي  العطاء  وهذا  والقصد  بالعمل  إليها  وصل  ألّنه  واملرسلني؛ 
بيٍس وسهولة، فقد نلمح أّن هناك عالقة بني اإليتاء واإلعطاء وهي اليس والسهولة 

يف معنييهام اللغوي يف القرآن الكريم واهلل اعلم.

.....................................
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القرآن الكريم

إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن ( 1
الكريم: أبو السعود حممد بن حممد 

ألعامدي )ت982#(، تح: عبد القادر 
امحد عطا، مطبعة السعادة.

 إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن ( 2
الكريم: احلسني بن حممد الدامغاين 
)ت478هـ(، تح: عبد العزيز سيد 
الهل ، دار العلم للماليني، ط3، 

1980م.

التحرير والتنوير: حممد الطاهر ابن ( 3
عاشور التونيس،الدار التونسية للنرش، 

تونس 1984.

 تفسري غريب القرآن: أبو حممد عبد ( 4
اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت 

276#( تح: السيد أمحد صقر، املكتبة 
العلمية، بيـروت.

تفسري القرآن العظيم: اإلمام اجلليل ( 5
ين أبو الفداء اسامعيل  احلافظ عامد الدِّ
بن كثي الّدمشقي ر)ت774#(، تح: 

مصطفى الّسيد حممد، حممد فضل 
العجاموي، حممد الّسيد رشاد، عيل 

امحد عبد الباقي، حسن عباس قطب، 
مؤسسة قرطبة، مرص، دت.

التفسري الوسيط: د. الّسيد حممد ( 6
طنطاوي، دار الرسالة، القاهرة، ط2، 

1405هـ-1985.

تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم ( 7
املنان: عبد الرمحن بن نارص السعدي، 

تح: عبد الرمحن بن معال اللويق، 
مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1، 

1420هـ- 2000م.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ( 8
أبو جعفر حممد بن جرير الطربي )ت 

310 ه(، تح: عبد اهلل بن عبد املحسن 
الرتكي، بالتعاون مع مركز البحوث 

والدراسات العربية و اإلسالمية بدار 
هجر.

اجلامع ألحكام القرآن: أبوعبد اهلل ( 9
حممد بن أمحد األنصاري القرطبي 

)ت671#(، تح: د. عبد اهلل بن عبد 
املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، 
ط 1 ، بريوت، لبنان ،#1427 - 

2006م. 

ديوان عامر بن الطفيل: بريوت، ( 10
.1962

ديوان العّجاج: رواية عبدامللك بن ( 11
ُقريب األصمعي، تح: عزة حسن، 

مكتبة دار الرشق، بريوت، 1971م.

ديوان لبيد بن ربيعة العامري: دار ( 12
صادر، بريوت،1386 # – 1966م.

ديوان النابغة اجلعدي: دار صادر، ( 13

املصادر واملراجع
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بريوت، 1960.

ديوان اهلذليني: نسخة مصورة عن ( 14
طبعة دار الكتب، الدار القومية 

للطباعة والنرش، القاهرة 1965م.

زبدة التفسري من فتح القدير هبامش ( 15
القرآن الكريم: حممد سليامن عبد اهلل 

الشقر، ط2، الكويت، 1408- 
.1988

السنن الكربى:أبو عبد الرمحن أمحد ( 16
بن شعيب النسائي)303#(، تح: د. 

عبدالغفار سليامن البغدادي وسيد 
كسوي حسن، ط1، دار الكتب 

العلمية، بريوت، 1411 #  - 
1991م.

رشح ديوان زهري بن ايب سلمى: ( 17
صنعه ثعلب، نسخة مصورة عن طبعة 

دار الكتب، 1944م، الدار القومية 
للطباعة والنرش. القاهرة 1964م.

الصحاح )تاج اللغة وصحاح ( 18
العربية(: إسامعيل بن محاد اجلوهري 

)ت حوايل400#(،تح: أمحد عبد 
الغفور عطار، دار العلم للماليني، 

القاهرة، ط4، 1407# – 1987م.

العني:، أبو عبد الرمحن اخلليل بن ( 19
أمحد الفراهيدي )ت175#(، تح: 
د. مهدي املخزومّي، و د. إبراهيم 

السامرائّي، النارش دار الرشيد للنرش، 
مطابع الرسالة، الكويت، #1400 - 

1980م.

غاية النهاية يف طبقات القّراء: ابن ( 20
اجلزري، َعنى بنرشِه برجسرتاس، 

ط1، مكتبة اخلانجي بمرص، #1351 
– 1932م.

الفائق يف غريب احلديث: جار اهلل ( 21
الزخمرشي، تح: عيل حممد البجاوي، 

وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار 
إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط1، 

1949م.

فتح القدير اجلامع بني الرواية والدراية ( 22
من علم التفسري: اإلمام حممد بن عيل 

بن حممد الشوكاين )ت#1250(، 
ضبطه وصححه: أمحد عبد السالم، 

دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 
1415# - 1994م.

الكّشاف عن حقائق التنزيل وعيون ( 23
األقاويل يف وجوه التأويل: أبو القاسم 

جار اهلل حممود بن عمر الزخمرشي، 
تح: عادل امحد عبد املوجود، عيل 

حممد معوض، مكتبة العبيكان، 
الرياض، ط1، 1418# - 1998م.

لسان العرب:أبو الفضل مجال ( 24
الدين حممد بن مكرم ابن منظور 

)ت711#(، دار صادر، بريوت، ط1.

جممع األمثال: أبو الفضل أمحد بن ( 25
حممد امليداين)518#( تح: حممد أبو 

الفضل إبراهيم، دار اجليل، بريوت، ط 
2، 1407# - 1987م. 

املصباح املنري يف غريب الرشح ( 26



مفهوم اإلتيان ومقارباته يف الداللة

244

الكبري: أمحد بن حممد الفيومي 
)ت770#(، ط3، ايران، مؤسسة دار 

اهلجرة)1425#(-2004م.

معجم مقاييس اللغة: أمحد بن فارس ( 27
)ت 395 #(: تح: عبد السالم حممد 

هارون،ط2، دار الفكر، بريوت، 
1999م.

مفاتيح الغيب )التفسري الكبري(: حممد ( 28
فخر الدين الّرازي )ت606#(، دار 

الفكر، ط 1، بريوت،#1401 - 
1981م.

املفردات يف غريب القرآن:أبو القاسم ( 29
احلسن بن حممد املعروف بالّراغب 

األصفهاين )ت حوايل425#(، تح: 
صفوان عدنان داودي، دار القلم، 

دمشق، ط3، 2002م.

نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه ( 30
والنظائر: مجال الدين أبو الفرج عبد 

الرمحن إبن اجلوزي،تح: حممد عبد 
الكريم، كاظم الراقي، ط1، مؤسسة 

الرسالة، بريوت، #11404 - 
1984م.
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