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قواعد الن�شر يف املجلة
يرحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف
مثلام ّ

ب جملة (العميد) بنرش األبحاث العلمية األصيلة،
ُرح ُ
اإلنسانية ،ت ّ
وفقا للرشوط اآلتية:
1 .1تنرش املجلة األبحاث العلمية األصيلة يف جماالت العلوم
املتنوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته
اإلنسانية ّ
املتعارف عليها عامليا ،ومكتوبة بإحدى اللغتني العربية أو
اإلنكليزية ،التي مل يسبق نرشها.
2 .2يقدَّ م األصل مطبوعا عىل ورق ( )A4بنسخة واحدة مع قرص
مدمج ( )CDبحدود ( )15.000-10.000كلمة ،بخط
 Simpelied Arabicعىل أن تر ّقم الصفحات ترقيام متسلسال.
3 .3تقديم ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزية،
ّ
كل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث،
ويكون ّ
امللخص بحدود ( )350كلمة.
4 .4أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/
الباحثني ،وجهة العمل ،والعنوان ،ورقم اهلاتف ،والربيد
األلكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف
صلب البحث ،أو أية إشارة إىل ذلك.
ُ 5 .5يشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر
البحث ،وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة
تتضمن :اسم الكتاب ،اسم املؤلف ،اسم النارش ،مكان
بأن
ّ
النرش ،رقم الطبعة ،سنة النرش ،رقم الصفحة .هذا عند ذكر

تكرر
املصدر أول مرة ،ويذكر اسم الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ
استعامله.
يزود البحث بقائمة املصادر منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
َّ 6 .6
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر
العربية ،ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو
البحوث يف املجالت.
7 .7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة ،و ُيشار
يف أسفل الشكل إىل مصدره ،أو مصادره ،مع حتديد أماكن
ظهورها يف املتن.
8 .8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع
املجلة للمرة األوىل ،وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد
قدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام ،كام ُيشار إىل
اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت بتمويل البحث ،أو
املساعدة يف إعداده.
9 .9أن ال يكون البحث قد نرش سابق ًا ،وليس مقدما إىل أية وسيلة
ّ
مستقل بذلك.
تعهد
نرش أخرى ،وعىل ا لباحث تقديم ّ
1010تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال
تعب بالرضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب
ّ
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.
رسي لبيان صالح ّيتها للنرش ،وال تعاد
1111ختضع البحوث لتقويم ّ
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق
اآللية اآلتية:
املرسلة للنرش خالل مدّ ة أقصاها
أ) يب ّلغ الباحث بتس ّلم املادة َ

أسبوعان من تاريخ التس ّلم.
ب) خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير
عىل نرشها وموعد نرشها املتو ّقع.

املقومون وجوب إجراء تعديالت أو
ج) البحوث التي يرى ّ
إضافات عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات
املحددة ،كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
د) البحوث املرفوضة يب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء
أسباب الرفض.
 )#يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه،
ومكافأة مالية.
1212يراعي يف أسبقية النرش:
أ) البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب) تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج) تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د) تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.
1313ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة
التحرير ،إال ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير ،عىل أن يكون
خالل مدة أسبوعني من تاريخ تس ّلم بحثه.
1414ترسل البحوث عىل املوقع االلكرتوين للمجلة alameed.
 alkafeel.netمن خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث ..أو
ُتسلم مبارش ًة اىل مقر املجلة عىل العنوان التايل :العراق /كربالء
املقدسة /حي احلسني / جممع الكفيل الثقايف.

كلمة العدد
النص من عني ثالثة؛ ذلك متحيص عميق ،هكذا كان
أن تنظر إىل ّ

ملف العدد احلايل من جملة العميد ،فمنظار الرتاث كان عني القراءة
األوىل ،ومنظار احلداثة وما بعدها كان عني القراءة الثانية؛ فجمعنامها

يف س ّلة واحدة لننتج منها منظار ًا ثال ًثا ً
النص املنبعث من
حماطا بقداسة ّ
اآلل الطاهرين.

مر ذكره ،وسمنا امللف بـ (من قطوف اآلل 
ً
وتأسيسا عىل ما ّ

ضم ثالث دراسات كانت األوىل
يف هدي لسانيات اخلطاب)؛ إذ ّ
بعنوان (بنية احلجاج من منظور اخلطاب يف خطبة الزهراء  ،)أما
الثانية فكانت بعنوان (خطبتا الزهراء  دراسة يف البعد التداو ّيل يف

ضوء نظرية أفعال الكالم) ،عىل حني كان ختام امللف بدراسة (بالغة
اإلقناع :قراءة حجاجية يف خطب اإلمام احلسني .)

وعو َد ًا عىل اخلطوة التي بدأناها يف العدد السابق من استكامل
ْ

طرزنا
العلمي
نرش البحوث املشاركة يف مؤمتر العميد
العاملي األولّ ،
ّ
ّ
تنوعت بني ثالثة حقول معرفية؛ إذ كتب
هذا العدد بثالثة أبحاث ّ

أ.م.د .عادل حممد زيارة من كلية اآلثار يف جامعة القاهرة بح ًثا عن

(عامرة مشاهد آل البيت  يف القاهرة وقدسيتها عند أهل مرص) ،أما

�أ .م .د .ف�ضل نا�صر مكوع منجامعة عدن فكتب عن (عدن يف ال�شعر

العربي احلديث)؛ ليكون خامتة هذه الشذرات بحث أ.م.د .مصباح

الشيباين من تونس الذي عنونه بـ (الثورة التونسية والعدالة

ً
واستكامل للحقول املعرفية
االجتامعية :التجانس الغائب).

األخرى ،انتقت هيأتا املجلة (االستشارية والتحريرية) أربعة بحوث

أخرى توزّ عت بني ثالث جامعات :بغداد ،املستنرصية ،القادسية؛
لتغطي أكرب مساحة بحثية من العلوم اإلنسانية.

آملني ،ونحن يف نقطة الرشوع الثالثة من سني عمر املجلة ،أن

توجه الباحثني والسيام األكاديميني منهم تصاعد ًيا ،كتصاعدية
يكون ّ
مهة القائمني عىل املجلة ...واحلمد هلل أو ً
ّ
ال وآخر ًا...
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�أ .م .د جنان من�صور اجلبوري

ملخ�ص البحث
يعد القرآن الكريم نعمة كربى ّم َّن اهلل هبا سبحانه وتعاىل عىل بني البرش إذ قال:
﴿وإِن َت ُعدُّ و ْا نِ ْع َم َت ّ
اللِ َال ُ ْت ُصوهَ ا إِنَّ ا ِ
وم َك َّف ٌار﴾(ابراهيم )34ونحن إذ
َ
نسانَ َل َظ ُل ٌ
إل َ
نغوص يف آياته املباركات وجدنا نعمة من نعمه سبحانه وتعاىل ،وهي نعمة األنس،
فحاولنا دراسة األلفاظ التي تدل عليها دراسة داللية متتبعني أصل املفردة يف
املعجامت العربية ،ومل نقترص عىل حتديد معنى اللفظة من بعض املعجامت القديمة

أو احلديثة بل ماتوافر لنا من معجامت لبحث اجلذر اللغوي للفظة ثم انتقلنا للولوج
إىل مشتقات اللفظة التي وجدناها يف أعامق القرآن الكريم والتي هلا صلة مبارشة

بلفظة اإلنس مثل( :احلب ،الود ،األلفة ،الطيبة ،السكن ،اللطف ،الصداقة ،اخللة،
اإليثار ،التعاون ،األخوة ،الصحبة ،األهل ،الرمحة ،الشفقة ،الشفاعة ،االصطفاء،

اإلصالح ،العزة ،املغفرة ،الفرح ،الوالء )...وغريها من األلفاظ التي تدل من
قريب أو بعيد عىل معنى ُ
األنس.
دالليا يف القرآن
لبحث التالزم الداليل يف ما ارتبط من ألفاظ بلفظة األنس
ّ

الكريم وهو من موضوعات البحث ،إذ مل نجد هلذا املصطلح تواجدا يف جمريات

الباحثني ،وإنام أفدنا من بعض الدراسات األخر التي ُذكر فيها املصطلح ،ومنها

الدراسات الرتكيبية التي ُذكر فيها هذا املصطلح ،ومنها الدراسات الرتكيبية التي

كان لعالقة التالزم فيها وظيفة كبرية للكشف عن فلسفة هذه العالقة بني األلفاظ.
ومن أشهر من كتب يف ذلك من املحدثني الدكتور متام حسان يف اللغة العربية

معناها ومبناها ليجعل من هذه العالقة قرينة من قرآن النحو العريب .وال يعني
هذا ّ
أن الرتاث قد تغافل عن هذه امليزة ،أو مل يعرفها ،بل ورد كثري منها يف النحو
اﻷول

429

التالزم الدّاللي للفظة الأُن�س في القر�آن الكريم
العريب لك ّنه عىل املستوى الرتكيبي فحسب منها تالزم املتضامنني ،واجلار واملجرور،

والتابع واملتبوع ....وغريها.

وقد اقتضت خطة البحث أن نقسمه عىل ثالثة مباحث سبقها متهيدٌ بعنوان

(معنى األنس يف اللغة) ،وجاء املبحث األول بعنوان( :داللة لفظة األنس يف
القرآن الكريم) ،واملبحث الثاين( :التالزم الدّ اليل أالستصحايب ملعنى األنس يف

القرآن الكريم) .واملبحث الثالث( :التالزم الدّ اليل اإلحيائي ملعنى األنس يف القرآن
الكريم) ،ومن ثم اخلامتة والنتائج وقد خلصنا اىل خمطط داليل يشري اىل أهم النتائج

التي توصلنا اليها ،وثم أثبتنا قائمة املصادر واملراجع التي اعتمد عليها البحث
,مشفوعة ّ
بملخص باللغة اإلنكليزية.
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 د جنان من�صور اجلبوري. م.�أ
Abstract
Praise be to Allah and peace and blessings on most honest
prophet and messenger of Him , Mohammed bin Abdullah . .
After then
There is great bless fro The Almighty to humans as He said:
﴾although transgressed the grace of Allah does not The human﴿
(Ibrahim 34), and we found the grace of the Almighty as a blessing on
mankind; the study focuses on the terms that indicated by semantic
Mtaatbaan and does not limit itself to determine the meaning of a
word from some spources; Almagamat, Matuar and Magamat are
to discuss the root language of the word and then moved to enter
into derivatives word that we found in the depths of The Glorious
Quran which have a direct link with the word mankind, such as: (love,
affection, intimacy, good , housing, kindness, friendship, altruism,
cooperation, brotherhood, companionship, family, compassion,
pity, intercession, selection, fix, pride, forgiveness, joy, loyalty, ...)
and other terms that indicate the meaning of mankind .
It is to discuss the semantic correlation that has been associated
with the words of the word mankind tagged in the Koran and
human subjects research, because we did not find this term present
in the course of the researchers , but they benefited from some
studies ; he stated the term as including studies of synthetic which
he stated, including some studies of synthetics , as the relationship
of the correlation function for detecting large philosophy of this
relationship between words. among the most famous of the books
of Dr. Tammam Hassan modernists in the Arabic language and
meaning to make this relationship as presumption of Quran Arabic
grammar.
This does not mean that heritage had overlooked this feature,
or does not know , but many of them responded in Arabic grammar,
but only at the structural level such correlation in solidarity.
The research paper plans to be divided into three sections; the
first came as connotation of the word mankind in the Koran and
the second part as Tying Alastsahabi semantic meaning of mankind
in the Koran. Section III is to truck a semantic meaning of mankind
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in the Koran and then the conclusion and findings we have come
to refer to the most important viewpoints, then it is to demonstrate
the list of sources and references.
All praise be to Allah , Creator of the universe.
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التمهيد
داللة الأن�س يف اللغة والإ�صطالح
احلديث عن نعم اهلل سبحانه وتعاىل حيتاج إىل جملدات من الكتب ،والتفاسري،

الن نعم اهلل التعد وال حتىص ،ولكن اختيارنا لنعمة اإلنس واأللفاظ الدالة عليها
ألهنا متعلقة جدا باإلنسان وحياته العملية ،وسلوكه اليومي املعتاد والبد لنا من
معرفة معنى هذه الكلمة ،وتسليط الضوء عليها من خالل املعجامت العربية
القديمة ،واحلديثة:

معنى كلمة اإلنس
تأنيسا ،فهو ُمؤ ِّنس ،واملفعول ُمؤ َّنس :أ َّنس َّ
خص آنسه ،الطفه
الش َ
1 .1أ َّن َ
س يؤ ِّنسً ،
خو َفه «أقامت معها يف الدار فأنّستها».
وأزال وحشتَه أو ْ

َ
أنس له».
س بـ  /أنِس ،من تأنس به «ال َ
س إىل  /أنِ َ
س  /أنِ َ
2 .2أ َنس :مصدر أنِ َ

َ
مشبهة ّ
س بـ  /أنِس لـ.
س إىل  /أنِ َ
س  /أنِ َ
تدل عىل الثبوت من أنِ َ
3 .3أنِس :صفة َّ

ُ
بم ْج ِلس ُأنْس :جملس جيتمع فيه
س َ
س بـ وأ ُن َ
س إىل  /أ َن َ
4 .4أنْس :مصدر أ َن َ
األصحاب يستأنسون.

س بـ َيأنِسُ ،أن ًْسا ،فهو آنس ،واملفعول مأنوس إليه( :)1أ َنس بفالن وذهبت
5 .5أ َن َ
ْ
فر إىل مرص ألفه واعتاده «أنِس املذاكرة
الس َ
به وحشته .واملفعول َمأنوس أنِس َّ
أحسه منه ﴿ َفإِنْ َأنِ ْست ُْم ِم ْن ُه ْم
ً
مبكرا» .أنِس فيه الوفا َء  /أنِس منه الوفا َءَّ :
ُر ْشدً ا﴾( .)2أنِس إىل أخيه  /أنِس بأخيه :أ َنس إليه ،سكن إليه وذهبت به
اﻷول
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وحش ُته ،ألِفه واطمأن إليه «إنه صديق كريم يؤنس إليه».
6 .6التأنيس( .أنس) :مصدر أنس.نسبة األعامل والصفات البرشية إىل غري البرش
كاآلهلة واحليوان والنبات واجلامد ..تأنس تأنسا.

7 .7أنوس مجع :أنس :كثري األنس .للمذكر واملؤنث ،من الكالب :األليف.

()3

8 .8أنس مصدر أنس يأنس ،وأنس ،هبجة ،طمأنينة ،ألفة ،حمادثة النساء.
9 .9أنس .مجع :آناس

َ
س بفتحتني
ْس بالكرس وسكون النون و أ َن ِ ٌ
ْس البرش والواحد إن ِ ٌ
1010أنس :اإلن ُ
اس قال اهلل تعاىل َ
نايس كثريا﴾( )4وكذا َ
األ َن ِ
اس َي ُة مثل الصيارفة
﴿وأ َّ
واجلمع َأ َن ِ ُّ
والصياقلة ويقال للمرأة أيضا إن ٌ
ْسان وال يقال إنسانة وإنسان العني املثال الذي
اس أيضا وتصغري إنسان ُأ َن ْي َس ٌ
ان قال :بن عباس 
يرى يف السواد ومجعه َأ َن ِ ُّ
إنام سمي إنسانا ألنه عهد إليه فنيس.
1111أنس النفس :ذكره ابن وحشية يف كتابه وسامه إسكاطا من ،أسمه الشائع
(كرفس املاء) أو (جرجري املاء) أو (قرة العني) ،ومن األسامء التي أوردها له
أمحد بن عيسى :هوفاريقون ـ هيوفاريقون ـ فاريقون (يونانية) ُ -أنْــس النفــس
 -مؤنس الوحش  -حشيشة القلب.

1212نسى ُينيسَ ،أن ِ
ْس ،إنسا ًء ،فهو ُم ْن ٍ
س ،واملفعول ُم ْن ًسى :أنسى َّ
الش َء حماه «﴿ َما
حكمها».
َن ْن َس ْخ ِم ْن َءا َي ٍة َأ ْو ُن ْن ِس َها﴾ )5(:نمحوها من قلبك وننسخ
َ

1313أنساه َّ
﴿و َما َأن َْسانِي ُه إ َّال
هاماَ ،
الش َء :محله عىل تركه أو عىل نسيانه ،أنساه موعدً ا ًّ
َّ
الش ْي َطانُ َأنْ َأ ْذ ُك َر ُه﴾(.)6
َ
َ
َ
ُ
س)َ « .يشْ ُع ُر بِ ُأن ٍ
ْس َب ْ َ
ي َأ ْه ِل ِه»:
س ،أ ُن َ
س ،أنِ َ
ْس[ :أ ن س]( .مصدر أ َن َ
1414أنس  -أن ٌ
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الو ْح َش ِة َو َ
بِ ُأ ْل َف ٍةَ ،أ ْي َ
ال بِ ُ
الع ْر ِ
س َل ْي َل َة ُأن ٍ
ْس»َ :ل ْي َل َة
الغ ْر َب ِة« .كا َن ْت َل ْي َل ُة ُ
ال َيشْ ُع ُر بِ َ
َط َر ٍ
ب َو َر ْق ٍ
ص َو َف َر ٍح.

َ
َ
َ
ُ
س ،مصدر
1515أنس  -أ َّن َ
س[ :أ ن س]( .فعل :رباعي متعد) .أ َّن ْس ُت ،أ َؤ ِّن ُ
س ،أ ِّن ْ
َ
َ
س َ
جار ُه»َ :
ال َط َف ُه َو َأ َ
احل َي َ
وان» :عا َم َل ُه َمعا َم َل َة
س َ
زال َو ْح َشت َُه« .أ َّن َ
نيس« .أ َّن َ
َت ْأ ٌ
ْسانَ .
إلن ِ
ا ِ
ص ُه.
«أ َّن َس ُه»َ :أ ْب َ َ

َ
َ
س،
1616أنس  -أنِ َ
س َي ْأ َن ُ
س[ :أ ن س]( .فعل :ثالثي الزم ،متعد بحرف) .أنِ ْس ُت ،آ َن ُ
َ
َ
َ
َ
َ
س َِ
لديثِ ِه»:
س بِ ُص ْح َبتِ ِه» :ا ِ ْط َمأ َّن َلا ،ألِ َفها« .أنِ َ
مصدر أ َن ٌس« .أنِ َ
س إِ َل ْي ِه»َ « .ي ْأ َن ُ
واإلص ِ
س لِ َس ِ
غاء إِ َل ْي ِه .وقد جاء يف قوله تعاىل« :إِ ْذ َر َأ ْى َنار ًا َف َق َ
ال
امع ِه
ْ
َي ْف َر ُحُ ،ي َ ُّ
َ
أل ْه ِل ِه ا ْم ُك ُثوا إِ ِّن آ َن ْس ُت َنار ًا َل َع ِّل آتِ ُ
يك ْم ِمنَها بِ َق َب ٍ
س َأ ْو َأ ِجدُ َع َل ال َّنا ِر ُهدَ ًى»(.)7
وقد ورد هذا الفعل يف مخس آيات أخرى موزّ عة يف ُس َور القرآن الكريم .ويف

معجامت العربية ّ
والصوت سمعه ،واستأنس :إستأذن.
أن :آ َنس اليش َء أبرصه،
َ
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املبحث الأول
داللة لفظة الأن�س يف القر�آن الكرمي
تقول األستاذة بنت الشاطئ يف كتاهبا التفسري البياين :نستقري االستعامل
«آنس» يف اليشء تبرصه أو تسمعه
س العربية ا ُمل َ
رهف ،ال تقول ُ
القرآين ،فيعطينا ِح َّ
آنست ،فقد رأى أو سمع ما يؤنسه.
يب األصيل:
ُ
دون أن جتد فيه ُأنس ًا .فإذا قال العر ّ

وليس ا ِ
احلسية
إليناس يف اآليات اخلمس جمرد إبصار لظواهر الرشد املادية
ّ

يف سن البلوغ ،ولكنه الطمأنينة املؤنسة باالبتالء واالمتحان ،إىل أهنم قد رشدوا
حقا(.)8

ي
وكذلك «االستئناس» يف قوله تعاىل﴿ :يا َأ ُّيا ا ّل ِذ َ
ين آ َمنُوا َال َتدْ ُخ ُلوا ُب ُيوت ًا َغ ْ َ
ُب ُيوتِ ُك ْم َح َّتى َت ْست َْأنِ ُسوا َو ُت َس ِّل ُموا َع َل َأ ْه ِل َها﴾(.)9

س
فسوه بذلك ،وإنام هو ِح ّ
وليس االستئناس جمرد استئذان كام َو ِه َم الذين ّ
اإليناس ألهل البيت قبل دخوله.
وهذا الذي اهتدت إليه بنت الشاطئ من بديع لغة القرآن يف فراغ اخلصوصية
أن ُ
املعنوية .وفضال عن ّ
«األنس» مصدر معروف ،ومنه جاء الفعل «آنس» كام أرشنا

وأشارت الباحثة الفاضلة .غري أن أصل ُ
«األنس» يف العربية ويف غريها من اللغات
إلنْس» أو «ا ِ
التي تتصل هبا بأرومة النسب ،هو «ا ِ
إلنسان» أي الرجل أو املخلوق
إلنس» أو «ا ِ
األنايس .ومن «ا ِ
إلنسان» جاء املصدر ،وهو اسم
الذي يتصل بغريه من
ّ

ثم توزع يف هذه اخلصوصيات الداللية .ومثل هذا أو يشء منه حصل يف تلك
معنىّ ،

اللغات التي أرشنا إليها.
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إن أصل كلمة «إنسان» ،وكذا «إنس» ،و «أنس» :يف كالم العرب من اإليناس؛

ومعناه :اإلبصار.

يقال :أ َن ْسته ،وأنِ ْسته؛ أي أبرصته .وقيل لإلنس :إنس .ألهنم يؤنسون؛ أي

يبرصون .كام قيل للجن :جن .ألهنم ال يؤنسون؛ أي ال يرون .كذا ذكر األزهري.

وكذا جاء املعنى يف القرآن الكريم ،قال تعاىلَ ﴿ :فإِنْ آ َن ْست ُْم ِم ْن ُه ْم ُر ْشد ًا﴾()10؛ رأيتم.
ب ُّ
س ِم ْن جانِ ِ
الطو ِر نار ًا﴾()11؛ أي أبرص .فاالستئناس
ويعضد ذلك قوله تعاىل﴿ :آ َن َ

يف كالم العرب بمعنى النظر.ومنه يقال :وإنسان العني هو ما ينظر به ،وهو السواد
الذي يف العني.

قال ابن سيده« :أشارت إلنسان بإنسان كفها لتقتل إنسانا بإنسان عينها»،

فتحصل من هذا أن كلمة «إنسان» يف كالم العرب يرجع إىل معنى الظهور ،بخالف
ّ

داللة لفظة اجلن( .)12ثم إهنم ذكروا لإلنسان معنى آخر هو :النسيان .فقد أورد ابن
منظور عن ابن عباس قوله« :إنام سمي اإلنسان إنسانا؛ ألنه عهد إليه فنيس» ،كام
َس َو َ ْل َن ِجدْ َل ُه َع ْزم ًا﴾( )13وهبذا قال
يف قوله تعاىلَ :
﴿و َل َقدْ َع ِهدْ نا إِىل آ َد َم ِم ْن َق ْب ُل َفن ِ َ

الكوفيون :إنه مشتق من النسيان.

وهبذا فإن معنى اإلنسان ،الذي هو حمور حديثنا ،يرجع معناه ،يف كالم العرب،

إىل :الظهور ،والنسيان .ومعرفة هذه النتيجة هلا دور مهم يف حتديد ما جيب أن يكون

اإلنسان عليه ،فام دام الظهور أصل معناه يفرتض به أن يكون الظهور سمته البارزة،
فيحقق هذا املعنى يف :نفسه ،وطريقته ،وحياته .فيكون ظاهرا يف :مبادئه ،وقيمه،

وأخالقه ،ودينه الذي يؤمن به ،فال يستخفي ،وال يتوارى ،كام يتوارى اجلن .يف

أقواله ،وأفعاله ،يوافق ظاهره باطنه ،جمتنبا حلن القول ،وخمالفة الظاهر للباطن ،كام
هو حال املنافقني.
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ومبنى هذا االفرتاض ،ووجوب التحقق:ما عرف وثبت من أن األسامء هلا

أثر يف مسمياهتا ،وكام قيل« :كل له من اسمه نصيب»( ،)14فهذا يف األسامء املسامة
باجتهاد واختيار الوالدين ،فكيف باالسم الذي تعلق هبذا الكائن حني عدمه،
وحني وجوده ،والذي علقه به وأطلقه عليه ،الذي خلقه ،وهو أعلم به.وأما

النسيان ،فيستفاد منه :أن اإلنسان فيه هذا العقل .فهو الذي يتذكر ،وهوالذي ينسى،

فالنسيان عالمة وجود العقل وإذا عرف اإلنسان أن معناه مرتبط هبذه اآللة:العقل.

كان مما جيب عليه أن يرعى هذه النعمة حق الرعاية :باحلفظ ،والنامء .فالعقل جرم
عجيب ،من حيث إنه صغري احلجم ،لكنه كبري السعة ،حفظا وفهام ،فمن الرعاية

استثامره وتنميته ،وإمهاله يعني فقد جزء أساسا من اإلنسانية.

وهذا ما يتعلق باإلنسان ،يف تعريفه :لغ ًة .بقي أن نقول:إن اإلنسان اسم جنس

يطلق عىل الذكر واألنثى إذن فكل ما قيل سابقا ،يعم الذكر ،واألنثى:الرجل،

واملرأة .الشاب ،والفتاة .بحد سواء.

إنسان من ناحية املبنى :كلمة ثنائية الوزن وذلك يتضح من وجود األلف

والنون يف هناية الكلمة آي عىل وزن فعالن ،و من ثم تكون كلمة إنسان مثنى من
مفردة هي انس ومفردة أخري هي انس أيضا ،اآلمر الذي يعني لنا أن هناك مركبا

من نفس و جسد ومها مركبان ماديان مرتبطان ويف جدال وحوار بينهام دائم .ولكل

منهام خصائصه وحيتكامن إىل العقل ،وإذا انفصم االرتباط بينهام حيدث انفصام
الشخصية فينتج شخصيتني متباينتني ال تناسب بينهام.

ولفظة إنسان هي مثنى ملعنى كلمة إنس ،فأنت إنس يف ذاتك إنس لغريك ،إنس

 +إنس يساوي إنسانا فأنت نصف إنسان لذا ال أطلق عليك إنسان ًا كام ً
ال إال إذا

أتيت بنصفك اآلخر.
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ومن خالل تأميل يف معجامت اللغة العربية الحظت أن مادة :الـ (أنس)،

(األلف والنون والسني) تدور حول اإلنسان الذي يألف ويؤلف ،والحظت أن

املعجامت قد تناولت طرق األلفة وبامذا تتحقق تناوال يأخذ بعضه بحجر بعض(.)15
ونالحظ ذلك من خالل الرتسيمة الداللية اآلتية
كلمة انس
اإلنس

اإلنسان

األنس

الذكر

األلفة

األنثى

الزوج

الزوجة

األخ

األخت
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املبحث الثاين
الداليل الإ�ست�صحابي
التالزم ّ
ملعنى الأن�س يف القر�آن الكرمي

دالليا يف القرآن الكريم مع لفظة األنس ،ومنها اإلنسان
ونعني به ما تالزم
ّ

وقد وردت مادة (أنس) يف القرآن الكريم ست ًا وتسعني مرة ،منها تسع وثامنون ختص

كلمة (إنسان) إفرادا ،ومجعا ،والباقي يدور بني (آنس ،واستأنس)( ،)16وهذا يدل

عىل رسوخ الكلمة يف الكتاب العزيز ،إذ إن القرآن الكريم جاء من أجل اإلنسان
الذي بصالحه ،واستقراره استقرار الكون ،وبفساده ،واضطرابه فساد الكون ،إذ

هو خليفة اهلل يف األرض ،وله السيادة عىل ما يف هذه األرض .ومن األلفاظ التي

تقاسم األنس باملعنى:

 )1لفظة احلب
وتدور الكلمة فيه حول معان ثالثة:
احلب
حمبة الذات

حمبة الرجل للمرأة

حمبة املنفعة

1 .1واألنس باهلل ال يأيت بال سبب ،وال حيصل بال تعب ،بل هو ثمرة للطاعة،
ونتيجة للمحبة ،فمن أطاع اهلل وامتثل أمره واجتنب هنيه وصدق يف حمبته،

440

�أ .م .د جنان من�صور اجلبوري
وجد لألنس طع ًام وللقرب لذة ،وللمناجاة سعادة.حمبة اهلل تعاىل كام يف قوله
ت ُّبونَ ّ َ
الل َو َيغْ ِف ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو ّ ُ
ون ُ ْيبِ ْب ُك ُم ّ ُ
تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِن ُكنت ُْم ُ ِ
الل
الل َفا َّتبِ ُع ِ

يم﴾(.)17
َغ ُف ٌ
ور َّر ِح ٌ

املحبة هي اإلرادة إال أهنا تضاف إىل املراد تارة ،واىل متعلق املراد أخرى ،ثم بني

سبحانه أن اإليامن به الجيدي إال إذا قارنه اإليامن برسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم،
فقال قل :يا حممد «إن كنتم حتبون اهلل» كام تزعمون «فاتبعوين حيببكم اهلل» وقيل

معناه «إن كنتم حتبون دين اهلل فاتبعوا ديني يزدد لكم حبا ،عن ابن عباس  وقيل

إن كنتم صادقني يف دعوة حمبة اهلل تعاىل فاتبعوين فإنكم إن فعلتم ذلك أحبكم اهلل
ويغفر لكم»( ،)18بني الشارع املقدس يف اآلية الكريمة املباركة انه قرن حمبته بحبيبه،
ونبيه الكريم حممد صلوات اهلل عليه وعىل اله الطيبن الطاهرين.

الش َه َو ِ
2 .2حمبة اللذة وهذا واضح يف قولهُ :
﴿ز ِّي َن لِل َّن ِ
ات ِم َن الن َِّساء َوا ْل َبنِ َ
اس ُح ُّب َّ
ني
اليلِ ْ ُالسو َم ِة َو َ
األن َْعا ِم َو ْ َ
ري ْ ُال َق َ
َوا ْل َقن ِ
ال ْر ِ
نط َر ِة ِم َن َّ
الذهَ ِ
َاط ِ
ث َذلِ َك
َ َّ
ب َوا ْل ِف َّض ِة َو ْ َ ْ
ال َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ّ ُ
َاع ْ َ
الل ِع َ
ند ُه ُح ْس ُن ْالَ ِ
آب﴾( )19انزل اهلل تعاىل ما أخرب به عن
َمت ُ
السبب الذي دعا الناس إىل العدول عن احلق ،واهلدى ،والركون إىل الدنيا
فقال «زين للناس حب الشهوات» أي حب املشتهيات ،ومل يرد هبا نفس

الشهوة ،وهلذا فرسها بالنساء ،والبنني ،وغريمها ثم اختلف فيمن زينها هلم
فقيل الشيطان ،عن احلسن قال فواهلل ما أجد أذم للدنيا ممن خلقها ،وقيل زينها

اهلل تعاىل هلم بام جعل يف الطباع من امليل إليها ،وبام خلق فيها من الزينة حمنة،
وتشديدا للتكليف(.)20

ونستنتج مما تقدم إن احلب للشهوة يكون من خالل املخطط اآليت:

اﻷول
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حب الشهوات
الشيطان
اإلنسان
النساء البنني الذهب والفضة

اخليل

اإلنعام

اهلل
حسن املآب
﴿و ُأ ْخ َرى ُ ِ
ص ِّم َن
ت ُّب َ
ونَا َن ْ ٌ
3 .3حمبة املنفعة كمحبة يشء ينتفع به ،ومنه قوله تعاىلَ :
َّ
ش ْ ُالؤْ ِمنِ َ
يب َو َب ِّ ِ
ني﴾( )21دعوة للمؤمنني إىل اإليامن باهلل ،ورسوله،
اللِ َو َف ْت ٌح َق ِر ٌ
واجلهاد يف سبيل اهلل ،ووعد مجيل باملغفرة ،واجلنة يف اآلخرة ،وبالنرص والفتح

يف الدنيا ،ودعوة هلم إىل أن يثبتوا عىل نرصهم هلل ،ووعد مجيل بالتأييد ،واملعنيان
مها الغرض األقىص يف السورة ،واآليات السابقة كالتوطئة ،والتمهيد بالنسبة

إليهام( )22اخربهم العزيز القدير بان نرص اهلل قريب ،وقد اقرتن النرص بالفتح،
والفتح بالبرشى ،وكام هو مبني يف املخطط اآليت:
حمبة املنفعة  /حبكم إىل
النرص
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 )2الود
وردت يف القرآن الكريم ،منه ما هو يف جانب اخلري ،ومنه ما هو يف جانب

الرش ،وسيتضح ذلك من خالل بعض اآليات القرآنية اآلتية إذ جاءت كلمة الود
الص ِ َ
ال ِ
ات َس َي ْج َع ُل
بمعنى املودة واملحبة كام يف قوله تعاىل﴿ :إِنَّ ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ

الر ْح َُن ُو ّد ًا﴾( ،)23فقد قيل إهنا خاصة بعيل بن أيب طالب  فام من مؤمن إال
َ ُل ُم َّ
ويف قلبه حمبة لعيل  ،عن ابن عباس ويف تفسري أيب محزة الثاميل حدثني أبو جعفر

الباقر قال :قال رسول اهلل  لعيل (( قل اللهم اجعل يل عندك عهدا،

واجعل يل يف قلوب املؤمنني ودا)) فقاهلام عيل  فنزلت هذه اآلية وروي نحوه

عن جابر بن عبد اهلل األنصاري ،وإهنا عامة يف مجيع املؤمنني جيعل اهلل هلم املحبة،
واأللفة ،واملحبة يف قلوب الصاحلني( ،)24قد بينت السرية النبوية الطاهرة مكانة

اإلمام عيل  ،ومعنى الود.

وترد كلمة البغضاء للداللة عىل املعنى املغاير للود ،وهو الكره ،والعداوة،

والبغضاء ،وقد ذكرها العيل العظيم يف كتابه املجيد بقوله تعاىل﴿ :إِ َّن َم ُيرِيدُ َّ
الش ْي َطانُ
س َو َي ُصدَّ ُك ْم َعن ِذ ْك ِر ّ
وق َع َب ْين َُك ُم ا ْل َع َد َاو َة َوا ْل َبغْ َضاء ِف ْ َ
َأن ُي ِ
ال ْم ِر َو ْالَ ْي ِ ِ
اللِ َو َع ِن
الص َ
ال ِة َف َه ْل َأنتُم ُّمنت َُهونَ ﴾( ،)25يريد الشيطان إيقاع العداوة بينكم باإلغواء املزين
َّ

لكم ذلك حتى إذا سكرتم زالت عقولكم ،وأقدمتم من القبائح عىل ما كان يمنعه
منه عقولكم قال قتادة إن الرجل كان يقامر يف ماله ،وأهله فيقمر ويبقى حزينا سليبا
﴿و َي ُصدَّ ُك ْم َع ْن ِذ ْك ِر اهللِ﴾ أي يمنعكم عن الذكر
فيكسبه ذلك العداوة ،والبغضاء َ

هلل بالتعظيم ،والشكر عىل آالئه ،وعن الصالة التي هي قوام دينكم( ،)26ومن خالل
املوازنة بني اآليتني املباركتني ،وبحسب املخطط ،نستنتج اآليت:

اﻷول
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كلمة الود تدل عىل

				
املعنى اإلجيايب (اخلري)

					
املودة املحبة

املعنى السلبي (الرش)

العداوة البغضاء

						
املودة

البغضاء

						
املؤمنني

الكافرين

 )3الألفة
وردت مادهتا يف القرآن الكريم ،وهي تدور حول انضامم اليشء إىل اليشء،

واألشياء الكثرية ،وكل ما ضممته إىل بعضه فقد ألفته تأليفا ،كام( )27يف قوله تعاىل:
جيع ًا َو َال َت َف َّر ُقو ْا َوا ْذ ُك ُرو ْا نِ ْع َم َت ّ
َص ُمو ْا بِ َح ْبلِ ّ
﴿و ْاعت ِ
اللِ َ ِ
اللِ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ ُكنت ُْم َأ ْع َداء
َ
ي ُق ُلوبِ ُك ْم َف َأ ْص َب ْحتُم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوان ًا َو ُكنت ُْم َع َ َ
َف َأ َّل َف َب ْ َ
ل َش َفا ُح ْف َر ٍة ِّم َن ال َّنا ِر َف َأن َق َذ ُكم
ي ُّ
ِّم ْن َها َك َذلِ َك ُي َب ِّ ُ
الل َل ُك ْم آ َياتِ ِه َل َع َّل ُك ْم َ ْت َتدُ ونَ ﴾( ،)28قيل أراد ما كان بني األوس
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واخلزرج من احلروب التي تطاولت مائة وعرشين سنة إىل أن ألف اهلل بني قلوهبم

باإلسالم فزالت تلك األحقاد ،عن ابن عباس وقيل هو ما كان بني مرشكي العرب
من الطوائل عن احلسن واملعنى احفظوا نعمة اهلل ومنته عليكم باإلسالم وباالئتالف
ورفع ما كان بينكم من التنازع واالختالف فهذا هو النفع احلاصل لكم يف العاجل
مع ما اعد لكم من الثواب اجلزيل يف األجل(.)29

ي ُق ُل ِ
﴿و َأ َّل َف َب ْ َ
وبِ ْم َل ْو َأن َف ْق َت َما ِف
ونرى األلفة متجسدة يف قوله تعاىلَ :
َ
ـك َّن ّ َ
وبِ ْم َو َل ِ
ضَِ
ي ُق ُل ِ
األ ْر ِ
جيع ًا َّما َأ َّل َف ْت َب ْ َ
يم﴾( )30وأراد
الل َأ َّل َف َب ْين َُه ْم إِ َّن ُه َع ِزيزٌ َح ِك ٌ

باملؤمنني األنصار ،وهم األوس واخلزرج من املعاداة ،والقتال ،فانه مل يكن حيان
من العرب بينهام من العداوة مثل ما كان بني هذين احليني فألف اهلل بني قلوهبم حتى

صاروا متوادين متحابني بربكة نبينا  وقيل أراد كل متحابني يف اهلل عن جماهد
﴿لو َأ ْن َف ْق َت ما ِف َ
ضَِ
ي ُق ُل ِ
األ ْر ِ
جيع ًا ما َأ َّل ْف َت َب ْ َ
وبِ ْم﴾ أي مل يمكنك مجع قلوهبم عىل
َْ
لك َّن َ
﴿و ِ
اهلل َأ َّل َف َب ْين َُه ْم﴾ بأن لطف هلم بحن تدبريه
األلفة وإزالة ضغائن اجلاهلية َ
وباإلسالم الذي هداهم إليه(.)31

نلحظ يف اآليتني املباركتني إن اخلطاب موجه إىل نبينا الكريم حممد بن عبد

اهلل  بان األلفة حتققت بفضل اهلل سبحانه عن طريق القرآن العظيم ،وبفضل
اإلسالم ،وإال اليمكن حتقيق األلفة بني األوس واخلزرج مهام حرصت عليهم.
ونجد ذلك من خالل الرتسيمة اآلتية:

األلفة
			
املعنى اإلجيايب (حمبة)
						
الزواج
اﻷول

املعنى السلبي (الكره)
العداوة
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 )4الطيبة
من أسباب اإلنس ودواعيه الطيبة وهي تعني :الصالح والطهر ،ومنه :تربة

طيبة ،أي :طاهرة ،والطيب خالف اخلبيث ،كام تدل هذه املادة عىل األمن وكثرة
اخلري )32(.وقد وردت مادة الطيبة يف القران نحوا من تسع وأربعني مرة ،منها الطيبة

لط ِّي َب ِ
الط ِّي ُبونَ لِ َّ
ني َو َّ
ات لِ َّ
َّ
لط ِّيبِ َ
ات﴾( )33والطيبات من
يف الزوجية وقال تعاىل:
﴿الط ِّي َب ُ
الكلم للطيبني من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من الكلم ،وهلا معنى ثان

يقول الطربيس املفرس اجلليل رمحه اهلل والطيبات من احلسنات للطيبني من الرجال
والطيبون من الرجال للطيبات من احلسنات(.)34

﴿هنَالِ َك َد َعا َز َك ِر َّيا َر َّب ُه َق َ
ال َر ِّب هَ ْب ِل
ومنها الطيبة يف الذرية ،قال تعاىلُ :
ِمن َّلدُ ن َْك ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة﴾( .)35أي عند ذلك الذي رأى من فاكهة الصيف يف الشتاء،

وفاكهة الشتاء يف الصيف عىل خالف ما جرت به العادة ﴿ َد َعا َز َك ِر َّيا َر َّب ُه﴾ قال

﴿ َق َ
ال َر ِّب هَ ْب ِل ِمن َّلدُ ن َْك ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة﴾ أي طمع يف رزق الولد من العاقر عىل
خالف جمرى العادة فسأل ذلك وقوله (طيبة) أي مباركة عن السدي ،قيل صاحلة

تقية نقية العمل ،وإنام أنث طيبة ،وإنام سأل ولدا ذكرا عىل لفظ الذرية ،كام قال
الشاعر:

ولدته أخرى
أبوك خلي َف ٌة
ُ

وأنت خلي َف ُة َ
ُ
الكامل
ذاك
َ

وأماقوله( :انك سميع الدعاء) بمعنى قابل الدعاء وجميب له ،ومنه قول القائل

سمع اهلل ملن محده أي قبل اهلل دعاءه ،وإنام قيل السامع للقابل املجيب الن من كان

أهال أن يسمع منه فهو أهل أن يقبل منه(.)36

﴿و ُهدُ وا إِ َل َّ
الط ِّي ِ
ب ِم َن ا ْل َق ْو ِل﴾( ،)37أي
ومنها الطيبة يف األقوال ،قال تعاىلَ :

ارشدوا يف اجلنة إىل التحيات احلسنة حييي بعضهم بعضا ،وحيييهم اهلل ،ومالئكته هبا،
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وقيل معناه ارشدوا إىل شهادة أن ال اله إال اهلل واحلمد هلل عن ابن عباس ،وزاد ابن

زيد واهلل اكرب ،وقيل ارشدوا إىل القران عن السدي وقيل إىل القول الذي يلتذونه

ويشتهونه وتطيب به نفوسهم ،وقيل إىل ذكر اهلل فهم به يتنعمون(.)38

اط ْ َ
ال ِم ِ
ص ِ
يد﴾( ،)39واحلميد هو اهلل
الطيبة يف الفعل قال تعاىلُ :
﴿هدُ وا إِ َل ِ َ

املستحق للحمد املستحمد إىل عباده بنعمه عن احلسن أي الطالب منهم أن حيمدوه،

وروي عن النبي  انه قال ما احد أحب إليه احلمد من اهلل عز ذكره ،ورصاط
احلميد هو طريق اإلسالم وطريق اجلنة( )40وبتحقق الطيبة يف العباد تطيب الدنيا

﴿وا ْل َب َلدُ َّ
الط ِّي ُب َ ْي ُر ُج َن َبا ُت ُه بِإِ ْذ ِن َر ِّب ِه﴾( )41(.والبلد الطيب)
والبالد ،قال تعاىلَ :

معناه األرض الطيب ترابه (خيرج نباته) أي زروعه خروجا حسنا ناميا زاكيا من غري
كد وال عناء (بإذن ربه) بأمر اهلل تعاىل ،وإنام قال بإذن ربه ليكون أدل عىل العظمة
ونفوذ اإلرادة من غري تعب وال نصب(.)42

نلحظ مما تقدم أن الطيبة تأيت عىل أنواع لكل نوع خصائصه املميزة ،ومن خالل

املخطط الداليل اآليت:

الطيبة
			
الطهر

		

						
الطيب

اﻷول

الصالح
احلسن
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األمن وكثرة اخلري والطيبة

		
الزوجية

		
القول

الذرية

الفعل

تطيب الدنيا

 )5ال�سكن
من لوازم اإلنس السكن ،وقد وردت مادته يف القران الكريم سبع وستني مرة،

والسكن :خالف االضطراب واحلركة ،والسكن:األهل وكل ما سكنت إليه من

حمبوب(.)43

س َو ِ
﴿ه َو ا َّل ِذي َخ َل َق ُكم ِّمن َّن ْف ٍ
اح َد ٍة َو َج َع َل ِم ْن َها َز ْو َج َها
ومن ذلك قوله تعاىلُ :
ال َخ ِفيف ًا َف َمر ْت بِ ِه َف َل َّم َأ ْث َق َلت َّد َع َوا ّ َ
ح ً
الل َر َّ ُب َم َلئِ ْن
لِ َي ْس ُك َن إِ َل ْي َها َف َل َّم َت َغ َّشاهَ ا َح ََل ْت َ ْ
َّ

الش ِ
آ َت ْي َتنَا َص ِ
ال ًا َّلن َُكو َن َّن ِم َن َّ
ين﴾( ،)44ملا تقدم ذكر اهلل تعاىل ذكر عقيبه ما يدل
اك ِر َ
عىل وحدانيته فقال (هو الذي خلقكم) واخلطاب (لبني آدم من نفس واحدة) يعني

آدم  ،و (جعل) أي وخلق(منها زوجها) يعني حواء (ليسكن) آدم (إليها)
ويأنس هبا (فلام يغشيها) أي فلام أصاهبا كام يصيب الرجل زوجته يعني وطأها

وجامعها (محلت محال خفيفا) وهو املاء الذي حصل يف رمحها وكان خفيفا (فمرت

به) أي استمرت باحلمل عىل اخلفة تقوم وتقعد ،وجتيء وتذهب كام كانت من قبل
مل يمنعها ذلك احلمل عن يشء من الترصف (فلام أثقلت) أي صارت ذات ثقل

كام يقال أثمرت الشجرة صارت ذات ثمر ،وقيل معناه دخلت يف الثقل كام يقال
أصاف دخل يف الصيف وأشتى دخل يف الشتاء املعنى ملا كرب احلمل يف بطنها وحترك
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وصارت ثقيلة به (دعوا اهلل رهبام) يعني آدم وحواء سأال اهلل تعاىل عند كرب الولد يف

بطنها (لئن أتيتنا صاحلا) أي أعطيتنا ولدا صاحلا ،عن أيب مسلم وقيل نسال صاحلا
أي معاىف سليام صحيح اخللقة عن اجلبائي وقيل برشا سويا عن ابن عباس وقيل

غالما ذكرا عن احلسن (لنكون من الشاكرين) لنعمتك علينا قال اجلبائي وإنام قاال

ذلك ألهنام أرادا أن يكون هلام أوالد يؤنسوهنام يف املوضع الذي كانا فيه ألهنام كانا
فردين مستوحشني وكان إذا غاب احدمها عن اآلخر بقي اآلخر مستوحشا بال
مؤنس وحيتمل أيضا أن يكون أراد بقوله صاحلا مطيعا فاعال للخري مصلحا غري
مفسد(.)45

﴿و ِم ْن آ َياتِ ِه َأنْ َخ َل َق َل ُكم
والسكن هو الركن الركني لألنس ،كقوله تعاىلَ :
ح ًة إِنَّ ِف َذلِ َك َل َي ٍ
ات ِّل َق ْو ٍم
ِّم ْن َأ ُنف ِس ُك ْم َأزْ َواج ًا ِّلت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْين َُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْ َ
َي َت َف َّك ُرونَ ﴾( ،)46أي جعل لكم من شكل أنفسكم ،ومن جنسكم (أزواجا) ،وإنام َم ّن
سبحانه علينا بذلك الن الشكل إىل الشكل أميل عن أيب مسلم ،وقيل معناه أن حواء
خلقت من ضلع آدم  عن قتادة ،وقيل إن املراد بقوله من أنفسكم أن النساء

خلقن من نطف الرجال (لتسكنوا إليها) أي لتطمئنوا إليها ،وتألفوا هبا ويستأنس

بعضكم ببعض (وجعل بينكم مودة ورمحة) يريد بني املرأة وزوجها جعل سبحانه

بينهام املودة والرمحة فهام يتوادان ويرتامحان و ما يشء أحب إىل أحدمها من اآلخر من
غري رحم بينهام قال السدي املودة املحبة والرمحة الشفقة (إن يف ذلك) أي يف خلق
األزواج مشاكلة للرجال (آليات) أي لدالالت واضحات (لقوم يتفكرون)يف ذلك

ويعتربون به ثم نبه سبحانه عىل آية أخرى فقال (ومن آياته) الدالة عىل توحيده(.)47
ونلحظ مما تقدم أن لفظة السكن جاءت بدالالت وسياقات متعددة كام هو

مبني يف املخطط الداليل اآليت:

اﻷول
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السكن

		
االضطراب

		
األهل

احلركة

املحبوب

 )6اللطف
من أسباب األنس سيادة أخالق اللطف أي :الرفق وحسن املعاملة ،وقد وردت

مادته يف القران الكريم نحوا من ثامين مرات ،ومما ورد من اللطف بمعنى الرفق
قوله تعاىل َّ ُ
يف بِ ِع َب ِ
﴿الل َل ِط ٌ
الع ِزيزُ ﴾( )48أي حفي بار
اد ِه َي ْر ُز ُق َمن َي َش ُاء َو ُه َو ا ْل َق ِو ُّي َ
هبم عن ابن عباس وعكرمة ،وقيل اللطيف العامل بخفيات األمور والغيوب واملراد
هنا املوصل املنافع إىل العباد من وجه يدق إدراكه وذلك يف األرزاق التي قسمها
اهلل لعباده ورصف اآلفات عنهم وإيصال الرسور واملالذ إليهم ومتكينهم بالقدر

واآلالت إىل غري ذلك من ألطافه التي اليوقف عىل كنهها لغموضها(.)49

بار هبم من حيث ال يعلمون ،ويسبب
ووردت اللفظة أيضا بمعنى رفيق بعباده ٌّ

هلم مصاحلهم من حيث الحيتسبون( ،)50ومما ورد من اللطف بمعنى حسن املعاملة
ما كان من أمر أهل الكهف وتوجيههم ملن خصوه برشاء طعامهم بالتلطف ،كام
جاء يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْل َي ُ
نظ ْر َأ ُّ َيا َأزْ َكى َط َعام ًا َف ْل َي ْأتِ ُكم بِ ِرزْ ٍق ِّم ْن ُه َو ْل َيت ََل َّط ْف َو َل
ُيشْ ِع َرنَّ بِ ُك ْم َأ َحد ًا﴾( ،)51أي أطهر وأحل ذبيحه عن ابن عباس قال ألن عامتهم
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كانت جموسا وفيهم قوم مؤمنون خيفون إيامهنم وقيل أطيب طعاما عن الكلبي وقيل
أكثر طعاما من قوهلم زكى املال إذا زاد عن عكرمة وذلك الن خري الطعام إنام يوجد
عند من كثر طعامه وقيل كان من طعام أهل املدينة ماال يستحله أصحاب الكهف

(فليأتكم برزق منه) أي فليأتكم بام ترزقون أكله (وليتلطف) أي وليدقق النظر
ويتحيل حتى ال يطلع عليه وقيل وليتلطف يف الرشاء فال يامكس البائع وال ينازعه

(وال يشعرن بكم أحدا) أي ال خيربن بكم وال بمكانكم أحدا من أهل املدينة(،)52
وليحسن املعاملة مع من يشرتي منه ،إذ إحسان املعاملة يصنع املعجزات .ونستنتج

مما تقدم أن لفظة اللطف وردت بعدة معان ،سوف نبينها من خالل املخطط الداليل
اآليت:

اللطف

		
الرفق

		
حسن املعاملة

		
اهلل

		
اإلنسان

التدقيق
الضمري

 )7ال�صداقة
سبب من أسباب األنس :وردت مادهتا يف القران نحوا من مائة ومخسني مرة،

ويدور معنى هذه املادة عىل اتفاق الضامئر عىل املودة( ،)53ومنها :الصديق أي:
اﻷول
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املخلص يف الود ،وسمي بذلك ألنه يصدق حبه النصيحة والود( ،)54والصديق:

فعيل بمعنى فاعل سئل بعض احلكامء :أي الرجلني أحب إليك أخوك أم صديقك؟
فقال :إنام أحب أخي إذا كان صديقي(.)55

وقد جعل اهلل تعاىل الصديق يف معية األقارب تأكيدا لقوة مكانته ومدى اإلنس

به ،وذلك يف أثناء حديث القرآن عن فضيلة دخول البيوت واإلطعام فيها ،حيث
ال ْع َمى َحر ٌج َو َل َع َل ْ َ
﴿ليس َع َل ْ َ
ال ْع َر ِج َح َر ٌج َو َل َع َل ْالَ ِر ِ
يض َح َر ٌج
قال تعاىلَ ْ َ :
َ
وت ُأ َّم َهاتِ ُك ْم َأ ْو ُب ُي ِ
وت آ َبائِ ُك ْم َأ ْو ُب ُي ِ
َو َل َع َل َأ ُنف ِس ُك ْم َأن َت ْأ ُك ُلوا ِمن ُب ُيوتِ ُك ْم َأ ْو ُب ُي ِ
وت
وت َع َّمتِ ُك ْم َأ ْو ُب ُي ِ
وت َأ ْع َم ِم ُك ْم َأ ْو ُب ُي ِ
وت َأ َخ َواتِ ُك ْم َأ ْو ُب ُي ِ
إِ ْخ َوانِ ُك ْم َأ ْو ُب ُي ِ
وت َأ ْخ َوالِ ُك ْم
وت َخ َالتِ ُك ْم َأ ْو َما َم َل ْكتُم َّم َف ِ َ
ات ُه َأ ْو َص ِد ِ
َأ ْو ُب ُي ِ
يق ُك ْم﴾( ،)56أي رفع احلرج عن األكل

من بيت صديقه بغري إذن إذا كان عاملا بأنه تطيب نفسه بذلك ،والصديق هو الذي
صدقك عن مودته وقيل هو الذي يوافق باطنه باطنك كام وافق ظاهره ظاهرك،
ولفظ الصديق يقع عىل الواحد وعىل اجلمع قال جرير:
دعون اهلوى ثم ارمتني قلوبنا

باسهم أعداء وهن صديق

وقال احلسن وقتادة جيوز دخول الرجل بيت صديقه والتحرم بطعامه من غري

استئذان يف األكل ،وروي أن صديقا للربيع بن اهلثيم دخل منزله واكل من طعامه
فلام عاد الربيع إىل املنزل أخربته جاريته بذلك فقال إن كنت صادقة فأنت حرة(.)57

وبني القران الكريم أن أهل النار يف النار حيتمون كل من يتوقع به النفع أو يدفع

ني َ
يق َ ِ
ول َص ِد ٍ
به الرض فال جيدون ،فيتحرسون قائلنيَ ﴿ :ما َلنَا ِمن َش ِاف ِع َ
يم﴾(،)58
ح ٍ

يشفعون لنا ويسألون يف أمرنا (وال صديق محيم) أي ذو قرابة هيمه أمرنا واملعنى
ما لنا من شفيع من األباعد وال صديق من األقارب وذلك حني يشفع املالئكة
والنبيون واملؤمنون ويف اخلرب املأثور عن جابر بن عبد اهلل قال سمعت رسول اهلل
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 يقول إن الرجل يقول يف اجلنة ما فعل صديقي فالن وصديقه يف اجلحيم فيقول
اهلل تعاىل اخرجوا له صديقه إىل اجلنة فيقول من بقي يف النار فام لنا من شافعني وال
صديق محيم.

وروى العيايش باإلسناد عن محران بن أعني عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال

واهلل لنشفعن لشيعتنا واهلل لنشفعن لشيعتنا حتى يقول الناس فام لنا من شافعني
وال صديق محيم( )60يواسيهم أو يسليهم أو يتوجع ،وهنا نلمح أن ذكر (الصديق)

يف أكثر املواقف حرجا ً – كموقف أهل النار – يبني عظم مكانته ومنزلته وفاعلية
اإلنس به يف وقت الوحشة والشدة .ونلحظ من خالل املخطط الداليل اآليت :ورود
ٍ
بمعان متعددة منها:
لفظة الصديق ،والصداقة
الصداقة

الصديق املخلص

النفع

الود

الرض

األقارب

األباعد

تأكيدا للقوة
حتقق اإلنس

املواقف احلرجة
اﻷول

موقف أهل النار

الوحشة الشدة
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 )8اخللة
وردت مادهتا يف القران الكريم نحوا من ثالث عرشة مرة ،واخللة :مأخوذة

من ختلخل الود للنفس مع املخالطة( .)61وهي من لوازم اإلنس وحتققه قال تعاىل:
َْ
﴿ال ِخ َّلء َي ْو َمئِ ٍذ َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ض َعدُ ٌّو إِ َّل ْ ُال َّت ِق َ
ني﴾( ،)62معناه أن الذين ختالوا
وتواصلوا يف الدنيا يكون بعضهم أعداء لبعض ذلك اليوم يعني يوم القيامة وهم
الذين ختالوا عىل الكفر واملعصية وخمالفة النبي  ملا يرى كل واحد منهم من
العذاب بسبب تلك املصادقة ثم استثنى من مجلة اإلخالء املتقني فقال (إال املتقني)

من املؤمنني املوحدين الذي خال بعضهم بعضا عىل اإليامن والتقوى فان تلك اخللة
تتأكد بينهم يوم القيامة وال تنقلب عداوة ،ونلحظ( )63ذلك من خالل املخطط اآليت:
اخللة
		
ختلخل الود

		
النفس

مع املخالطة

 )9الإيثار
ومن التالزم الدّ اليل للفظة األنس اإليثار الذي لو مل حتدث داللة األنس مع

اآلخر ملا حصل أو حتقق ،فال يؤثر اإلنسان عىل نفسه إال إذا كان مستأنس ًا باآلخر

عم ً
ال وعالقة.

ورد ما خيص موضوعنا منه نحوا من مخس مرات ،ومعنى اإليثار :التفضل،
﴿و ُيؤْ ثِ ُرونَ َع َل َأ ُنف ِس ِه ْم َو َل ْو
ومنه أثرته ،أي :فضلته .قال تعاىل يف حق األنصارَ :
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اص ٌة﴾( )63أي ويؤثرون املهاجرين ويقدموهنم عىل أنفسهم بأمواهلم
َكانَ ِبِ ْم َخ َص َ

ومنازهلم (ولو كان هبم خصاصة) أي فقر وحاجة بني سبحانه أن إيثارهم مل يكن

عن غنى عن املال ولكن كان عن حاجة فيكون ذلك أعظم ألجرهم وثواهبم عند

اهلل تعاىل.

ويروى إن انس بن مالك كان حيلف باهلل تعاىل ما يف األنصار بخيل ويقرأ هذه

اآلية (ومن يوق شح نفسه) أي ومن يدفع عنه ويمنع عنه بخل نفسه (فأولئك هم

املفلحون) أي الناجحون الفائزون بثواب اهلل ونعيم جنته ومما أعطي املهاجرون
دوهنم من مال بني النضري (ويؤثرون عىل أنفسهم) أي ويؤثرون املهاجرين

ويقدموهنم :ويقدمون املهاجرين وذوي احلاجة عىل أنفسهم ،ولو كان هبم حاجة
()64
اللِ َل َقدْ آ َث َر َك ّ ُ
أو فقر ،ومنه قول إخوة يوسف  -خماطبني اياهَ ﴿ :ت ّ
الل َع َل ْينَا﴾...

أي اقسموا باهلل سبحانه (لقد آثرك اهلل علينا) أي فضلك واختارك اهلل علينا باحللم،
والعلم ،والعقل ،واحلسن ،وامللك( )65وال يكون اإلنس إال بتوافر مادة اإليثار بني
البرش .ونلحظ ذلك من خالل املخطط الداليل اآليت:
اإليثار
		
التفضل

االختيار

البرش
النبي يوسف

احللم

العلم
اﻷول

العقل

احلسن

امللك
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وهي من األلفاظ التي ترتبط باألنس داللي ًا.

 )10التعاون
وردت مادته يف القران الكريم نحوا من عرش مرات ،والتعاون التدامج

رب
﴿و َت َع َ
والتعاضد والتنارص وإعانة بعضهم بعضا( ،)66ومنه قوله تعاىلَ :
او ُنو ْا َع َل ا ْل ِّ
الل إِنَّ ّ َ
ان َوات َُّقو ْا ّ َ
إل ْث ِم َوا ْل ُعدْ َو ِ
او ُنو ْا َع َل ا ِ
الل َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾( )67وهو
َوال َّت ْق َوى َو َال َت َع َ
استئناف كالم وليس بعطف عىل تعتدوا فيكون يف موضع نصب أمر اهلل عباده بان
يعني بعضهم بعضا عىل الرب والتقوى وهو العمل بام أمرهم اهلل تعاىل به واتقاء ما

هناهم عنه وهناهم أن يعني بعضهم بعضا عىل اإلثم وهو ترك ما أمرهم به وارتكاب
ما هناهم عنه من العدوان وهو جماوزة ما حد اهلل لعباده يف دينهم ،وفرض هلم يف

أنفسهم عن ابن عباس وأيب العالية وغريمها من املفرسين(.)68

ُون بِ ُق َّو ٍة َأ ْج َع ْل
ووردت ايضا يف قوله تعاىل عىل لسان ذي القرننيَ ﴿ :ف َأ ِعين ِ

َب ْين َُك ْم َو َب ْين َُه ْم َر ْدم ًا﴾( ،)69أي برجال فيكون معناه بقوة األبدان ،وقيل بعمل تعملونه

معي عن الزجاج وقيل بآلة العمل وذلك زبر احلديد والصفر (اجعل بينكم وبينهم

ردما) أي سدا وحاجزا قال ابن عباس الردم اشد احلجاب وقيل هو السد املرتاكب

بعضه عىل بعض( .)70ونلحظ ذلك من خالل املخطط الداليل اآليت:
التعاون

		
التدامج
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التعاضد

التنارص

إعانة البعض للبعض

�أ .م .د جنان من�صور اجلبوري
وهو ما يتفق يف الداللة معج ًام وسياق ًا ،وهي دالالت تؤلف الوجه اآلخر لداللة

اإلنس التي منها اإلنسان ،وبخاصة إذا علمنا انه (املعنى) صادر عن اإلنسان ،لكان

أنسه بغريه.

 )11الأخوة
حيتاج معنى (األنس) اىل طرفني حتى يأنس أحدمها باآلخر ،وهذا يف األقل،

وهو قابل للكثرة وهذه األطراف حتتاج إىل عالقة لذلك احلدث (األنس) ،ومن هذه
العالقة هي األخوة التي تتوهج فيها داللة األنس بشكل كبري.وقد وردت مادهتا

نحوا من اثنتني وتسعني مرة ،واألخ :هو املشارك آلخر يف الوالدة من الطرفني أو من
احدمها أو من أرضاع ،ويستعار لكل مشارك لغريه يف القبيلة أو الدين أو يف صنعة

أو معاملة أو يف مودة أو يف غري ذلك من املناسبات( .)71قال تعاىل مبينا ما جيب أن

يكون عليه أهل اإليامن﴿ :إِ َّن َم ْ ُالؤْ ِم ُنونَ إِ ْخ َو ٌة﴾( .)72أي يف الدين يلزم نرصة بعضهم
بعضا (فأصلحوا بني أخويكم) أي بني كل رجلني تقاتال ،وختاصام ،ومعنى االثنني
يأيت عىل اجلمع الن تأويله بني كل أخوين يعني فأنتم إخوة للمتقاتلني فأصلحوا بني

الفريقني أي كفوا الظامل عن املظلوم ،وأعينوا املظلوم واتقوا اهلل( ،)73وقال سبحانه

س ٍر ُّم َت َقابِ ِل َ
ني﴾( ،)74أي يكونون أخوانا متوادين
وصفا ً أهل اجلنة﴿ :إِ ْخ َوان ًا َع َل ُ ُ
يريد مثل اإلخوان فيصفو لذلك عيشهم( ،)75وال انس من دون أخوة .نلحظ مما

تقدم أن لفظة األخوة جاءت بسياقات ،ومعان خمتلفة سنوضحها من خالل املخطط
الداليل اآليت:

اﻷول
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األخ املشارك لآلخر يف الوالدة

من الطرفني

		
من احدمها

من الرضاع

األب واألم

األب أو األم

اخوة يف الرضاعة

األخ املستعار غري املشارك
القبيلة

الدين

صنعة

معاملة

مودة

 )12ال�صحبة
الصحبة عالقة أخرى بني متوادين ،إخو ًة كانواأو أصدقاء أو أرحام ًا أو سفرا

وال تكون إال يف أطراف متالئمة .ووردت مادهتا يف القران الكريم سبع وتسعني

مرة ،وهي أصل واحد يدل عىل مقارنة يشء ومقاربته ،وكل يشء الءم شيئا فقد

استصحبه( .)76ومن ذلك قوله سبحانه عىل لسان لقامن توجيها البنه وهو يعظه﴿ :

َو َص ِ
اح ْب ُه َم ِف الدُّ ْن َيا َم ْع ُروف ًا ،)77(﴾...املراد الوالدان أي وأحسن إليهام ،وأرفق هبام يف

األمور الدنيوية وان وجبت خمالفتهام يف أبواب الدين ملكان كفرهم( ،)78قوله عز اسمه:
ص ُه ّ ُ
ها ِف ا ْل َغا ِر إِ ْذ َي ُق ُ
َي إِ ْذ ُ َ
ان ا ْثن ْ ِ
ين َك َف ُرو ْا َث ِ َ
ول
الل إِ ْذ َأ ْخ َر َج ُه ا َّل ِذ َ
نصو ُه َف َقدْ َن َ َ
﴿إِ َّال َت ُ ُ

احبِ ِه َال َ ْتزَ نْ إِنَّ ّ َ
الل َم َعنَا َف َأنزَ َل ّ ُ
الل َس ِكي َن َت ُه َع َل ْي ِه َو َأ َّي َد ُه بِ ُجن ٍ
لِ َص ِ
ُود َّ ْل َت َر ْوهَ ا َو َج َع َل
اللِ ِه َي ا ْل ُع ْل َيا َو ّ ُ
الس ْف َل َو َك ِل َم ُة ّ
يم﴾( ،)79ثم أعلمهم
َك ِل َم َة ا َّل ِذ َ
الل َع ِزيزٌ َح ِك ٌ
ين َك َف ُرو ْا ُّ
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اهلل سبحانه أهنم إن تركوا نرصة رسوله مل يرضه ذلك شيئا كام مل يرضه قلة نارصيه

حني كان بمكة وهم به الكفار فتوىل اهلل نرصه فقال (إال تنرصوه فقد نرصه اهلل)
معناه إن مل تنرصوا النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم عىل قتال العدو فقد فعل اهلل به
النرص (إذ أخرجه الذين كفروا) من مكة فخرج يريد املدينة (ثاين اثنني) يعني انه

كان هو وأبو بكر (إذ مها يف الغار) ليس معهام ثالث أي وهو احد اثنني ومعناه فقد
نرصه اهلل منفردا من كل يشء إال من أيب بكر والغار الثقب العظيم يف اجلبل وأراد به

هنا غار ثور وهو جبل بمكة (إذ يقول لصاحبه) أي إذ يقول الرسول أليب بكر (ال

حتزن) أي ال ختف إن اهلل معنا( .)80وقد وردت عدة معان للفظة الصحبة سنبينها من
خالل املخطط الداليل اآليت:

الصحبة
		
املقاربة

		
املقارنة

املالئمة

اليشء استصحبه

 )13الأهل
ورد هذا اللفظ يف القران الكريم نحوا من مائة وست وعرشين مرة ،فأهل

الرجل :زوجه ،والتأهل :التزوج ،وأهل الرجل اخص الناس به ،وأهل البيت:

سكانه ،وأهل اإلسالم :من يدين به ،وكل يشء أهل مكانا فهو آهل وأهيل( ،)81ومنه
ج ِعنيَ ﴾( ،)82إذ
﴿و ْأ ُت ِ
ون بِ َأ ْه ِل ُك ْم َأ ْ َ
قوله تعاىل عىل لسان يوسف  خماطبا أخوتهَ :
عاد بصريا وهذا كان معجزا منه إذ ال يعرف أنه يعود بصريا بإلقاء القميص عىل
وجهه إال بالوحي وقيل إن يوسف قال إنام يذهب بقمييص من ذهب به أوال فقال
اﻷول
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هيوذا أنا ذهبت به وهو ملطخ بالدم فأخربته أنه أكله الذئب قال فاذهب هبذا أيضا
و أخربه انه حي وأفرحه كام حزنته فحمل القميص وخرج حافيا حارسا حتى أتاه

وكان معه سبعة أرغفة وكانت مسافة بينهام ثامنني فرسخا فلم يستوف األرغفة يف
الطريق.

وروى الواحدي بإسناده يرفعه إىل انس بن مالك عن رسول اهلل صىل اهلل عليه

واله وسلم قال أن نمرود اجلبار ملا ألقى إبراهيم يف النار نزل إليه جربائيل بقميص

من اجلنة وطنفسة من اجلنة فالبسه القميص وأقعده عىل الطنفسة( ،)83وما ورد عىل
لسان نبي اهلل موسى خماطبا زوجه ﴿إِ ْذ َر َأى َنار ًا َف َق َ
ال ِ َل ْه ِل ِه ا ْم ُك ُثوا إِ ِّن آ َن ْس ُت َنار ًا
َّل َع ِّل آتِ ُ
يكم ِّم ْن َها بِ َق َب ٍ
س َأ ْو َأ ِجدُ َع َل ال َّنا ِر ُهدً ى﴾( ،)84عن ابن عباس قال وكان موسى
رجال غيورا ال حيب الرفقة لئال ترى امرأته فلام قىض األجل وفارق مدين خرج
ومعه غنم وكان أهله عىل أتان وعىل ظهرها جوالق فيها أثاث البيت فاضل الطريق

يف ليلة مظلمة وتفرقت ماشيته ومل ينقدح زنده وامرأته يف الطلق فرأى نارا من بعيد

كانت عند اهلل نورا وعند موسى نارا (فقال) عند ذلك (ألهله) وهي بنت شعيب

كان تزوجها بمدين (امكثوا) أي ألزموا مكانكم قال مقاتل وكانت ليلة اجلمعة يف
الشتاء والفرق بني املكث واإلقامة أن اإلقامة تدوم واملكث ال يدوم (أين آنست

نارا) أي أبرصت نارا (لعيل آتيكم منها بقبس) أي بشعلة اقتبسها من معظم النار
تصطلون هبا( )85ونلحظ مما تقدم أن لفظة األهل وردت بمعان متعددة ،سنوضحها
يف املخطط الداليل اآليت:

األهل
		
الزوجة
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التزوج

اإلنس

سكانه

يدين به
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املبحث الثالث
الداليل الإيحائي ملعنى الأن�س
التالزم ّ
يف القر�آن الكرمي
ونبحث يف هذا املجال داللة األنس وما توحيه هذه الداللة ،وهي تنصب حتت

مفهوم الداللة اهلامشية لتكون معاد ً
ال ملا سبق من األلفاظ التي انصبت حتت مفهوم

الداللة املركزية .ومن هذه األلفاظ:

 )1الرحمة:
وردت مادهتا يف القران الكريم ثالثامئة وأربعني مرة.وهي :أصل واحد يدل

عىل الرقة والعطف والرأفة والرحم :عالقة القرابة ،وسميت األنثى رمحا ،الن منها
يكون ما يرحم ويرق له من ذرية(.)86

ومن أمثلة الرمحة بمعنى الرقة والرأفة قوله تعاىل وصفا رسولنا الكريم – صىل
اهلل عليه واله وسلمَ :
اءك ْم َر ُس ٌ
﴿ل َقدْ َج ُ
يص
ول ِّم ْن َأ ُنف ِس ُك ْم َع ِزيزٌ َع َل ْي ِه َما َعنِ ُّت ْم َح ِر ٌ
َع َل ْي ُكم بِ ْ ُ
ني َر ُؤ ٌ
الؤْ ِمنِ َ
يم﴾( ،)87عنى بالرسول حممدا  أي جاءكم رسول
وف َّر ِح ٌ
من جنسكم من البرش ثم من العرب ثم من بني إسامعيل عن السدي وقيل إن
اخلطاب للعرب وليس يف العرب قبيلة إال وقد ولدت النبي صىل اهلل عليه واله

وسلم وله فيهم نسب عن ابن عباس.

وقيل معناه انه من نكاح مل يصبه يشء من والدة اجلاهلية عن الصادق 

(عزيز عليه ما عنتم) معناه شديد عليه عنتكم أي ما يلحقكم من الرضر برتك اإليامن
اﻷول
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وقيل معناه شديد عليه ما أثمتم عن الكلبي والضحاك وقيل ما أعنتكم ورضكم عن
القتيبي وقيل ما هلكتم عليه عن ابن االنباري (حريص عليكم) معناه حريص عىل

من مل يؤمن عن احلسن وقتادة (باملؤمنني رؤوف رحيم) قيا مها واحد والرأفة شدة
الرمحة.

وقيل رؤوف باملطيعني منهم رحيم باملذنبني وقيل رؤوف باقربائه رحيم

بأوليائه رؤوف ملن رآه رحيم بمن مل يره وقال بعض السلف مل جيمع اهلل سبحانه
ألحد من األنبياء بني اسمني من أسامئه إال للنبي  فانه قال باملؤمنني رؤوف

رحيم وقال إن اهلل بالناس لرؤوف رحيم(.)88

﴿وإِ َذا َج َ
ين ُيؤْ ِم ُنونَ بِآ َياتِنَا َف ُق ْل
اءك ا َّل ِذ َ
وذكر سبحانه وتعاىل الرمحة بقولهَ :
ح َة َأ َّن ُه َمن َع ِم َل ِم ُ
َس َ
اب
الر ْ َ
نك ْم ُسوء ًا بِ َج َه َال ٍة ُث َّم َت َ
ال ٌم َع َل ْي ُك ْم َكت َ
َب َر ُّب ُك ْم َع َل َن ْف ِس ِه َّ

يم ﴾( ،)89ثم أمر سبحانه نبيه بتعظيم املؤمنني فقال
ِمن َب ْع ِد ِه َو َأ ْص َل َح َف َأ َّن ُه َغ ُف ٌ
ور َّر ِح ٌ

(وإذا جاءك) يا حممد (الذين يؤمنون) أي يصدقون (بآياتنا) أي بحججنا وبراهيننا

(فقل سالم عليكم) ذكر فيه وجوه( ،كتب ربكم) أي أوجب ربكم (عىل نفسه
الرمحة)إجيابا مؤكدا عن الزجاج قال إنام خوطب اخللق بام يعقلون وهم يعقلون أن

اليشء املؤخر إنام حيفظ بالكتاب وقيل معناه كتبه يف اللوح املحفوظ( ،)90ونلحظ أن
لفظة الرمحة وردت بدالالت لغوية خمتلفة سنبينها من خالل املخطط الداليل اآليت:
الرمحة
الرقة
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الرأفة

الرحم

القرابة
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 )2ال�شفقة:
وردت مادهتا يف القران الكريم نحوا من إحدى عرشة مرة ،والشفقة رضب من

الرقة وضعف القلب ينال اإلنسان ومن ثم يقال لألم إهنا تشفق عىل ولدها أي :ترق

ين َ ْي َش ْونَ َر َّ ُبم بِا ْل َغ ْي ِ
اع ِة ُمشْ ِف ُقونَ ﴾( )92أي
الس َ
له( ،)91قال تعاىل﴿ :ا َّل ِذ َ
ب َو ُهم ِّم َن َّ
يف حال اخللوة والغيبة عن الناس وقيل يف رسائرهم من غري رياء (وهم من الساعة)
أي من القيامة وأهواهلا (مشفقون) أي خائفون( )93أي أهنم رقت قلوهبم وصفت

نفوسهم فخافوا وحذروا من لقاء اهلل تعاىل ،وحيكي ربنا عن أهل اجلنة قوهلم...﴿ :
إِ َّنا ُك َّنا َق ْب ُل ِف َأ ْه ِلنَا ُمشْ ِف ِق َ
ني﴾( )94أي خائفني يف دار الدنيا من العذاب( ،)95أي :كنا
قبل يف الدنيا ونحن بني أهلينا خائفني ربنا ،مشفقني من عذابه وعقابه يوم القيامة.

وعليه فال أنس أال بصحبة الشفقة .ونلحظ يف اآليات الكريامت أن لفظة

الشفقة جاءت بعدة معان وهي ماتوحي به لفظة الشفقة التي هي من مستلزمات
األنس سنوضحها يف املخطط الداليل اآليت:

الشفقة
الرقة

		
ضعف القلب

األمل

اخلوف

 )3ال�شفاعة:
وردت مادهتا يف القران الكريم نحوا من إحدى وثالثني مرة ،وهي أصل واحد

يدل عىل مقارنة اليشء لليشء ،شفع فالن لفالن إذ جاء ثانية ملتمسا مطلبه ومعينا

له(.)96

اﻷول
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والشفاعة تكون يف اخلري وتكون يف الرش ،والتي يتحقق معها األنس ال تكون

يب ِّم ْن َها ،)97(﴾...قيل
إال يف اخلري قال تعاىلَّ ﴿ :من َيشْ َف ْع َش َف َ
اع ًة َح َس َن ًة َي ُكن َّل ُه َن ِص ٌ

فيه أقوال أحدها إن معناه من يصلح بني اثنني (يكن له نصيب منها) أي يكن له أجر

منها( )98أي :وقيل من يسع إىل حصول غريه عىل اخلري يكن له بشفاعته نصيب من
الثواب(.)99

وقد ذكر ربنا العزيز احلكيم الشفاعة التي تدل عىل الرش بقوله تعاىلَ ﴿ :ف َم

الش ِاف ِع َ
اع ُة َّ
ني﴾( ،)100أي شفاعة املالئكة والنبيني كام نفعت املوحدين
َتن َف ُع ُه ْم َش َف َ

عن ابن عباس يف رواية عطاء وقال احلسن مل تنفعهم شفاعة ملك وال شهيد وال
مؤمن ويعضد هذا اإلمجاع عىل أن عقاب الكفر ال يسقط بالشفاعة وقد صحت
الرواية عن عبد اهلل بن مسعود قال يشفع نبيكم صىل اهلل عليه واله وسلم رابع أربعة
جربيل ثم إبراهيم ثم موسى أو عيسى ثم نبيكم صىل اهلل عليه واله وسلم ال يشفع

احد أكثر مما يشفع فيه نبيكم صىل اهلل عليه واله وسلم ،ثم النبيون ثم الصديقون

ثم الشهداء ويبقى قوم يف جهنم فيقال هلم سلككم يف سقر( ،)101وقد وردت لفظة
الشفاعة بمعنيني مها يف اخلري والرش ،وقد وجدنامها يف أي الذكر احلكيم .وسيتضح
ذلك من خالل املخطط الداليل اآليت:

الشفاعة
		
اخلري
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 )4اال�صطفاء:
وردت مادته يف القران أربع عرشة مرة ،واصل الصفا :خلوص اليشء من

الشوب ،ومنه :الصفا للحجارة الصافية ،واالصطفاء :تناول صفو اليشء أي أفضل
ما فيه(.)102

واصطفاء اهلل بعض عباده يكون بإجياده تعاىل إياه صافيا عن الشوب املوجود
يف غريه وغايات األنس تكمن يف اصطفاء اهلل لعبده ،قال تعاىلُ َّ :
﴿الل َي ْص َط ِفي
اس إِنَّ َّ َ
ِم َن ْالَ َلئِ َك ِة ُر ُس ً
ال َو ِم َن ال َّن ِ
يع َب ِص ٌري﴾( ،)103يعني جربائيل وميكائيل
الل َس ِم ٌ

(ومن الناس) يعني النبيني (إن اهلل سميع بصري) سميع بأقواهلم بصري بضامئرهم
وأفعاهلم( )104وقوله تعاىلُ ﴿ :قلِ ْ َ
ال ْمدُ ِ َّلِ َو َس َل ٌم َع َل ِع َب ِ
اص َط َفى
اد ِه ا َّل ِذ َ
ين ْ
َّ ُ
آلل﴾( ،)105قل يا حممد (احلمد هلل) شكرا عىل نعمه بان وفقنا لإليامن وقيل احلمد

هلل عىل هالك األمم الكافرة (وسالم عىل عباده الذين اصطفى) أي اصطفاهم اهلل
واجتباهم واختارهم عىل بريته وهم األنبياء عن مقاتل وقيل هم أصحاب النبي
حممد  السالم عن ابن عباس واحلسن وقيل هم امة حممد  ومعنى السالم

عليهم أهنم سلموا مما عذب اهلل به الكفار عن الكلبي وقيل هم آل حممد عليهم
أفضل الصالة والسالم والذين اصطفى من ختريهم سبحانه لرسالته( .)106وقد
وردت لفظة االصطفاء بعدة معان منها سنوضحه يف املخطط الداليل اآليت:
االصطفاء
خلوص اليشء أفضل ما فيه

اﻷول

الصفاء

االختيار
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 )5الإ�صالح:
وردت مادته يف القران الكريم مائة وثامنني مرة والصالح ضد الفساد ،والصلح

خيتص بإزالة النفار بني الناس ،ولن يكون إصالح إال بعد توافر رشوط الصالح،
قال تعاىل يف الصاحلني من أهل الكتابُ ﴿ :يؤْ ِم ُنونَ بِ ّ
اللِ َوا ْل َي ْو ِم ِ
اآلخ ِر َو َي ْأ ُم ُرونَ
نك ِر َو ُي َسا ِر ُعونَ ِف ْ َ
وف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن ْ ُال َ
الص ِ ِ
ي ِ
بِ ْالَ ْع ُر ِ
ال َ
ني﴾
ات َو ُأ ْو َلـئِ َك ِم َن َّ
ال ْ َ

()107

أي بتوحيده وصفاته (واليوم اآلخر) املتأخر عن الدنيا يعني البعث يوم القيامة
(ويأمرون باملعروف) باإلقرار بنبوة حممد ( وينهون عن املنكر) عن إنكار نبوته

(ويسارعون يف اخلريات) أي يبادرون إىل فعل اخلريات والطاعات خوف الفوات

باملوت وقيل معناه يعملون األعامل الصاحلة غري متثاقلني فيها لعلمهم بجاللة

موقعها وحسن عاقبتها (وأولئك من الصاحلني) أي مجلتهم ويف عدادهم وهذا نفي

لقوهلم ما آمن به إال رشارنا(.)108

﴿و َما َكانَ َر ُّب َك لِ ُي ْه ِل َك ا ْل ُق َرى بِ ُظ ْل ٍم َو َأ ْه ُل َها ُم ْص ِل ُحونَ ﴾(،)109
ومنه قوله تعاىلَ :

وذكر يف تأويله وجوه أحدها إن املعنى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه هلم

ولكن إنام هيلكهم بظلمهم ألنفسهم كام قال إن اهلل ال يظلم الناس شيئا ،وثانيها
إن معناه ال يؤاخذهم بظلم واحدهم مع أنه اليبتنى لألنس معنى إذا مل يرتكز عىل
الصالح ،فضال عن أن الداللة اإلحيائية لألنس فيها كثري من الركون اىل الصالح

ألن الفرد اليتوقع من اآلخر ،إذا أنس به سوى الصالح؛ أكثرهم مصلحون ولكن
إذا عم الفساد وظلم األكثرون عذهبم( ،)110والصالح رشط أصيل من رشوط

األنس .وقد وردت بعض معان لفظة الصالح للداللة عىل األنس وكام مبني يف
املخطط الداليل اآليت:

466

�أ .م .د جنان من�صور اجلبوري
الصالح

صلح

النفار

الفساد

 )6العزة:
وردت مادة هذا اللفظ يف القران مائة وتسع عرشة مرة ،والعزة حالة مانعة

لإلنسان من أن يغلب ،وقد يمدح هبا تارة ،ويذم هبا تارة أخرى ،قال تعاىل يف شان
ين َك َف ُروا ِف ِع َّز ٍة َو ِش َق ٍ
اق﴾( ،)111من أهل مكة (يف عزة)
أهل العزة املذمومة ﴿ َبلِ ا َّل ِذ َ
أي يف تكرب عن قبول احلق ومحية جاهلية عن قتادة ويدل عليه قوله (أخذته العزة

باإلثم) وقيل يف ملكه واقتدار وقوة بتمكني اهلل إياهم (وشقاق) أي عداوة وعصيان
وخمالفة ألهنم يأنفون عن متابعتك ويطلبون خمالفتك ثم خوفهم سبحانه(،)112

فالعزة هنا احلمية والفراق ،وهذه ال تثمر أنسا ،بل التي تنتج األنس والتعاضد هي
ان ُي ِريدُ ا ْل ِع َّز َة َف ِل َّل ِه ا ْل ِع َّز ُة َ ِ
العزة باهلل ،إذ هي احلقيقية قال تعاىلَ ﴿ :من َك َ
جيع ًا﴾(.)113
اختلف يف معناه فقيل املعنى من كان يريد علم العزة وهي القدرة عىل القهر

والغلبة ملن هي فإهنا هلل مجيعا عن الفراء وقيل معناه من أراد العزة فليتعزز بطاعة اهلل

فان اهلل تعاىل يعزه عن قتادة يعني أن قوله (فلله العزة مجيعا) معناه الدعاء إىل طاعة

من له العزة كام يقال من أراد املال فاملال لفالن أي فليطلبه من عنده يدل عىل صحة
هذا ما رواه انس عن النبي  انه قال إن ربكم يقول كل يوم أنا العزيز فمن أراد
عز الدارين فليطع العزيز( ،)114وقال أيضا ِ َّ
﴿لِ ا ْل ِع َّز ُة َولِ َر ُسولِ ِه َولِ ْل ُمؤْ ِمنِ َ
ني﴾(،)115
بإعالء اهلل كلمته وإظهاره دينه عىل األديان بنرصته إياهم يف الدنيا وإدخاهلم اجلنة يف
اﻷول
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العقبى وقيل وهلل العزة بالربوبية ولرسوله بالنبوة وللمؤمنني بالعبودية اخرب سبحانه
بذلك ثم حققه بان اعز رسوله واملؤمنني وفتح عليهم مشارق األرض ومغارهبا
وقيل عز اهلل مخسة عز امللك ،والبقاء ،وعز العظمة ،والكربياء ،وعز البذل والعطاء،

وعز الرفعة والعالء ،وعز اجلالل والبهاء وعز الرسول( .)116وقد وردت العزة بعدة
معان ستتضح من خالل املخطط الداليل اآليت:
العزة
ّ
لغري اهلل

		
اهلل
			
طاعة

تكرب

			
مدح

ذم

وهذه أيض ًا دالالت أخرى يف هذا املخطط توحي بالعزة.
العزة
ّ
املدح

حالة مانعة
لإلنسان أن يغلب
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 )7املغفرة:
وردت يف القران نحوا من مائتني وثالث وثالثني مرة ،واصل (الغفر) :التغطية

والسرت ،وترك املؤاخذة بالذنب ،فكل ساتر يشء فهو غافره( )117واملجتمع الذي

﴿وإِ َذا َما َغ ِض ُبوا
يسوده األنس جمتمع متغافر ،قال تعاىل يف الصاحلني من عبادهَ :

ُه ْم َيغْ ِف ُرونَ ﴾( ،)118وصنف ينترصون ممن ظلمهم وهم الذين ذكروا يف هذه اآلية
فمن انترص واخذ بحقه ومل جياوز يف ذلك ما حد اهلل فهو مطيع هلل ومن أطاع اهلل فهو

حممود عن ابن زيد( ،)119أي :يغفرون للميسء إساءته ،وقد رغب اهلل يف هذا اخللق
﴿وإِن َت ْع ُفوا َو َت ْص َف ُحوا َوتَغْ ِف ُروا َفإِنَّ َّ َ
يم﴾( ،)120أي ترتكوا
فقال تعاىلَ :
الل َغ ُف ٌ
ور َّر ِح ٌ

عقاهبم (وتصفحوا وتغفروا) أي تتجاوزوا عنهم وتسرتوا ما سبق منهم أن عادوا
إىل احلالة اجلميلة وذلك أن الرجل من هوالء إذا هاجر ورأى الناس قد سبقوه

باهلجرة وفقهوا يف الدين هم إن يعاقب زوجته وولده الذين ثبطوه عن اهلجرة وان
يلحقوا به يف دار اهلجرة مل ينفق عليهم فأمر سبحانه بالعفو والصفح (فان اهلل غفور

رحيم) يغفر لكم ذنوبكم ويرمحكم وقيل هو عام أي إن تعفوا وتصفحوا عمن
ظلمكم فان اهلل يغفر بذلك كثريا من ذنوبكم عن اجلبائي( .)121وقد وردت لفظة
املغفرة بعدة معان كام نجدها يف املخطط الداليل اآليت:
املغفرة
		
التغطية

		
السرت

الرتك

املؤاخذة

 )8الفرح:
ورد يف القران اثنتني وعرشين مرة ،وهو انرشاح الصدر( ،)122وهو من نتائج
اﻷول
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األنس ،ألن الذي يأنس باآلخر تنفرج أساريره له ويفرح به فضال عن أن من يسمع

لفظة األنس يشعر بالغبطة والفرح.

ومن ذلك قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل بِ َف ْضلِ ّ
حتِ ِه َفبِ َذلِ َك َف ْل َي ْف َر ُحو ْا ُه َو َخ ْ ٌي ِّمَّا
اللِ َوبِ َر ْ َ

َي َْم ُع َ
ون﴾( ،)123معناه قل يا حممد بأفضال اهلل وبنعمته فانه جيوز إطالق الفاصل عىل
اهلل تعاىل فوضع الفضل يف موضع األفضال (فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون)

قال الزجاج قوله بذلك بدل من قوله بفضل اهلل وبرمحته وهو يدل عىل انه يعني به
القرآن أي فبذلك فليفرح الناس ألنه خري لكم يا أصحاب حممد مما جيمعه هؤالء
الكفار من األموال ومعنى اآلية قل هلؤالء الفرحني بالدنيا املعتدين هبا اجلامعني هلا
إذا فرحتم بيشء فافرحوا بفضل اهلل عليكم ورمحته بإنزال هذا القرآن وإرسال حممد

إليكم فأنكم حتصلون هبام نعيام دائام مقيام هو خري لكم من هذه الدنيا الفانية وقيل
ني ِ َّلِ
﴿ف بِ ْض ِع ِسنِ َ
فضل اهلل هو القرآن ورمحته اإلسالم( ،)124ومن ذلك قوله تعاىلِ :
َْ
ال ْم ُر ِمن َق ْب ُل َو ِمن َب ْعدُ َو َي ْو َمئِ ٍذ َي ْف َر ُح ْ ُالؤْ ِم ُنونَ ﴾(.)125

وهذه من اآليات الدالة عىل أن القرآن من عند اهلل عز وجل ألن فيه أنباء ما

سيكون وما يعلم ذلك إال اهلل عز وجل (هلل األمر من قبل ومن بعد) أي من قبل
أن غلبت الروم ومن بعد أن غلبت فان شاء جعل الغلبة ألحد الفريقني عىل اآلخر
وان شاء جعل الغلبة للفريق اآلخر عليهم وان شاء أهلكهام مجيعا (ويومئذ يفرح
املؤمنون بنرص اهلل) أي ويوم يغلب الروم فارسا يفرح املؤمنون بدفع الروم فارسا

عن بيت املقدس ال بغلبة الروم عىل بيت املقدس فأهنم كفار ،ويفرحون أيضا

لوجوه أخر وهو اغتامم املرشكني بذلك ولتصديق خرب اهلل عزوجل وخرب رسوله

وألنه مقدمة لنرصهم عىل املرشكني( ،)126وقد وردت لفظة الفرح بعدة معان كام هو
مبني يف املخطط الداليل اآليت:

470

�أ .م .د جنان من�صور اجلبوري
الفرح
انرشاح

النرص

حتقيق

 )9الن�صرة:
وردت مادهتا مائة واثنتني وأربعني مرة .والنرص :العون ،ونرصة اهلل للعبد

ظاهرة ،ونرصة العبد هلل هي نرصته لعباده والقيام بحفظ حدوده ،ورعاية عهوده،
واعتناق أحكامه واجتناب هنيه(.)127

اج ُرو ْا َو َجاهَ دُ و ْا ِف َسبِيلِ
﴿وا َّل ِذ َ
ين آ َمنُو ْا َوهَ َ
ومنه قوله تعاىل يف حق األنصارَ :
ّ
صو ْا ُأ َ
يم﴾(،)128
اللِ َوا َّل ِذ َ
آوو ْا َّو َن َ ُ
ين َ
ولـئِ َك ُه ُم ْ ُالؤْ ِم ُنونَ َح ّق ًا َّ ُلم َّمغْ ِف َر ٌة َو ِرزْ ٌق َك ِر ٌ

أي صدقوا اهلل ورسوله وهاجروا من ديارهم وأوطاهنم يعني من مكة إىل املدينة
وجاهدوا مع ذلك يف إعالء دين اهلل (والذين آووا ونرصوا) أي ضموهم إليهم

ونرصوا النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم (أولئك هم املؤمنون حقا) أي أولئك الذين
حققوا أيامهنم باهلجرة والنرصة بخالف من أقام بدار الرشك ،وقيل أن اهلل حقق

أيامهنم بالبشارة التي برشهم هبا ومل يكن ملن مل هياجر ومل ينرص مثل هذا(.)130

صو ُه
وقال سبحانه يف حق من يتبع النبي ﴿ :ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُو ْا بِ ِه َو َع َّز ُرو ُه َو َن َ ُ
ور ا َّل ِذ َي ُأن ِز َل َم َع ُه ُأ ْو َلئِ َك ُه ُم ْ ُال ْف ِل ُحونَ ﴾( ،)131أي هبذا النبي وصدقوه يف
َوا َّت َب ُعو ْا ال ُّن َ
نبوته (وعزروه) أي عظموه ووقروه ومنعوا عنه أعداءه (ونرصوه) عليهم (واتبعوا
النور) معناه القرآن الذي هو نور يف القلوب كام أن الضياء نور يف العيون وهيتدي

به اخللق يف أمور الدين كام هيتدون بالنور يف أمور الدنيا (الذي أنزل معه) أي أنزل
اﻷول
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عليه وقد يقوم (مع) مقام (عىل) كام يقوم (عىل) مقام (مع) وقيل معناه أنزل يف
زمانه وعىل عهده ويروى أن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قال ألصحابه أي اخللق

أعجب إيامنا قالوا املالئكة فقال املالئكة عند رهبم فام هلم ال يؤمنون قالوا فالنبيون
قال النبيون يوحى إليهم فام هلم ال يؤمنون قالوا فنحن يانبي اهلل قال أنا فيكم فام لكم
ال تؤمنون إنام هم قوم يكونون بعدكم جيدون كتابا يف ورق فيؤمنون به( ،)132ومما ال
شك فيه أن األوائل قد رضبوا ارفع األمثلة يف نرصة اهلل ورسوله ،وقد وردت لفظة
النرصة بعدة معان كام مبينة يف املخطط الداليل اآليت:
النرصة
العون

حفظ احلدود

رعاية العهود اعتناق األحكام

 )10الوالء:
ولعل آخر لفظ توحي به لفظة األنس هو لفظ الوالء وهو من األلفاظ

الالزمة لألنس ،ألن األخري الحيصل معناه إال بأن يردف بالوالء بمجرد تلفظها

توحي باألنس ودالالته .وهو يعني :القرب من حيث املكان ،ومن حيث النسبة

ومن حيث الدين ،ومن حيث الصداقة والنرصة واالعتقاد( ،)133ومنه قوله تعاىل:
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َياء َب ْع ٍ
ض﴾( .)134أي :نرصاء بعض ،أي بعضهم
﴿و ْ ُالؤْ ِم ُنونَ َو ْ ُالؤْ ِمن ُ
َ

أنصار بعض يلزم كل واحد منهم نرصة صاحبه ومواالته حتى أن املرأة هتيئ أسباب
السفر لزوجها إذا خرج وحتفظ غيبة زوجها وهم يد واحدة عىل من سواهم(.)134

ين آ َمنُو ْا َال َت َّت ِخ ُذو ْا ا ْل َي ُهو َد
وقال عز اسمه يف موضع أخرَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ
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نك ْم َفإِ َّن ُه ِم ْن ُه ْم إِنَّ ّ َ
ض َو َمن َيت ََو َّ ُلم ِّم ُ
ارى َأ ْولِ َياء َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َياء َب ْع ٍ
الل َال َ ْي ِدي
َوال َّن َص َ
ا ْل َق ْو َم َّ
الظا ِل ِ َ
ني﴾( ،)135ملا تقدم ذكر اليهود والنصارى أمر سبحانه عقيب ذلك بقطع

مواالهتم والتربء منهم فقال (يا أهيا الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء)
أي ال تعتمدوا عىل االستنصار هبم متوددين إليهم وخص اليهود والنصارى بالذكر

ألن سائر الكفار بمنزلتها يف وجوب معاداهتم (بعضهم أوليا بعض) ابتداء كالم
أخرب سبحانه أن بعض الكفار ويل بعض يف العون والنرصة ويدهم واحدة عىل
املسلمني ويف هذه داللة عىل أن الكفر كله كامللة الواحدة يف أحكام املواريث لعموم

قوله (بعضهم أولياء بعض) وقال الصادق ال تتوارث أهل ملتني ونحن نرثهم وال

يورثوننا (ومن يتوهلم منكم) أي من استنرص هبم واختذهم أنصارا (فانه منهم) أي
هو كافر مثلهم عن ابن عباس واملعنى انه حمكوم له حكمهم يف وجوب لعنه والرباءة
منه وانه من أهل النار (أن اهلل ال هيدي القوم الظاملني) إىل طريق اجلنة لكفرهم

واستحقاقهم العذاب الدائم بل يضلهم عنها إىل طريق النار( ،)136ونلحظ مما تقدم
أن لفظة والء وردت بمعان متعددة منها ما سنوضحه يف املخطط الداليل اآليت:
الوالء
القرب

النسبة

الصداقة

اﻷول

النرصة

العون

االعتقاد
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اخلامتة ونتائج البحث
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل حممد املصطفى وآله الطيبني

الطاهرين.

بعد هذه الرحلة الشيقة يف رحاب كتاب اهلل العزيز ومن خالل تتبعنا أللفاظ

داللي ًا مع لفظة األنس قي القرآن الكريم وجدنا
األنس واأللفاظ التي أعطت تالزم ًا ّ

أن من نتائج البحث املهمة التي ظهرت يف أثنائه:

1 .1أن التالزم الداليل مصطلح يتناسب تطبيقيا مع ما ذكره البحث من ألفاظ.وهو
من جمريات الباحثني.

2 .2فرضت هذه الدالالت عىل أن يكون التقسيم عىل مايآيت:
أ) التالزم الداليل يف البنية.
ب) التالزم الداليل يف الرتكيب وهو معجم استصحايب.
جـ) التالزم الداليل يف املعنى وهو معجم إحيائي.وقد ُعني الباحث باجلانب

الثالث كثري ًا ،ألنه هدفه الرئيس يف التناول.

3 .3وأخري ًا نستنتج أن أهم األلفاظ التي يقاسم بعضها بعضا يف االنضواء حتت
داللة األنس ،يمكن أن توضح من خالل املخطط الداليل اآليت:
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األنس

احلب

الود

		
األلفة

الطيبة

السكن

اللطف

اإليثار

التعاون

اإلخوة

الشفقة

الشفاعة

املغفرة

الفرح

		
الصداقة

			
اخللة

		
الصحبة

			
األهل

الرمحة

االصطفاء

اإلصالح		

العزة

			
النرصة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

الوالء

.................................
1ينظر :قاموس املعاين مادة (أنس).
2سورة النساء.6 :
3ينظر :لسان العرب (مادة أنس).
4سورة الفرقان.49 :
5سورة القرة.106 :
6سورة الكهف.63 :

7 .7سورة طه.10 :

اﻷول

475

التالزم الدّاللي للفظة الأُن�س في القر�آن الكريم
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1313سورة طه .115
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امل�صادر واملراجع
.1
.2

.3

.4
.5

.6
.7
.8

القرآن الكريم
1التحرير والتنوير البن عاشور ،دار
سحنون ،تونس ،د ت.
2جامع البيان يف تفسري القرآن ،حممد بن
جرير الطربي (ت ،)310دار املعرفة،
بريوت (د.ت).
3اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد بن
أيب بكر بن فرج القرطبي (ت ،)671
حتقيق :امحد عبدالربدوين ،دار الشعب،
القاهرة ،الطبعة الثانية .#1372
4زاد املسري البن اجلوزي ،دار ابن خلدون
للرتاث ،ط.1
5فتح القدير اجلامع بني الرواية والدراية
من علم التفسري ،حممد بن عيل الشوكاين
(ت )#1250دار ابن أيب األرقم للطباعة
والنرش ،بريوت (د.ت).
6الفروق اللغوية اليب هالل العسكري،
مكتبة الزبريى ،اليمن( ،د.ت).
7القاموس املحيط يف اللغة للفريوز
آبادي ،دار الفكر ،بريوت 1993م.
 8قاموس املعاين ،قاموس عريب عريب،
www.almaany.com/home

9 .9لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور
األفريقي املرصي ت ، #711دار صادر،
بريوت ،الطبعة األوىل (د.ت).
1010جملة عامل الفكر ،م .2010 ،39
1111حمارضات الوائيل :مصطفى الشيخ عبد
اﻷول

احلميد ،مؤسسة ام القرى للتحقيق
والنرش ،ط.2006 ،1
1212جممع البيان يف تفسري القرآن للشيخ أيب
عيل الفضل بن احلسن الطربيس ،دار
املعرفة للطباعة والنرش ،ط.1986 ،1
1313املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،املؤلف:
جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر
السيوطي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط ،1998 ،1حتقيق :فؤاد عيل منصور.
1414املفردات يف غريب القرآن ألبو القاسم
احلسني بن حممد (بالراغب األصفهاين)
ت ،#502ضبط هيثم طعمة ،دار إحياء
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