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ABSTRACT 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon our master 

Muhammad and his family and companions .After: 

  Demand and   The search in the book of Allah is agreat    

Great honor ,espcially the explanation of the veres and studying explored Ghorhe , 

so I wanted to make a statement to study the language of Do and stumble and its 

implication in the koran . and that is because the language is more informed that the 

spraking language in its secondary shadow , and its artistic beauty . and its 

implicatons . I divided my research in to two parts . The research part I is at adress : 

The First topic :The language of performance  and its implications in        Al koran 

Al karem and this in turn consist of  fourrequirments  

First : I dentify concepts , second :To uphold the right , third: Do the moneylenders 

,fourth: The hold up of astonishment and puzzlement . 

The research part , The second topic : isat address the language of  stumble in the 

Alkoran Alkareem it consist of six demands  

First : laying people , second :Asking Allah , third : stalkers , fourth : Afraid people 

, fifth : soffers ,sixth :Oppressed person  

Then at end I followed it with a conclusion in which lmentioned the most important 

result that I have reachcd At the end if lmyresearch was great it is by the honest of 

my god Allah and if I had mistakes it is from me and from evil  and prayers to prophet 

mohammad and his family    
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 لخصامل

 العاملنَي ,ُوالصالة  والسالُم على سيدان حممٍد وعلى آلِه وصحبِه أمجعنَي.احلمُد هلِل رّب  

 أَمَّا بعُد:

فإنُّ البحث يف كتاب هللا تعاىل ذو مطلب عظيم وشرف كبري, والسيما تفسري آايتِِه ودراستها وسرب غورها , فلذلك   
أرأتيُت َأْن أُشرَع ببيان دراسة لغة القيام والقعود ودالالهتا يف القرآن الكرمي ,وذلك ملا فيها من لغة قد تكون أَبلَغ من 

ومجاهلا الفين ودالالهتا ابلغ من الفاظها الظاهرة يف اللغة , وقد قسمت حبثي على مبحثني   اللغة الناطقة يف ظالهلا الثانوية
: وحتتهما مطالب ,املبحث األول : بعنوان لغة القيام ودالالهتا يف القرآن الكرمي , وفيه أَربعة مطالب ,املطلب األول: 

طلب الثالث: قيام املرابني , وأَما املطلب الرابع: فقيام الدهش حتديد املفاهيم, وأَما املطلب الثاين:فالقيام لنصرة احلق, وامل
واحلرية ,أما املبحث الثاين: فلغة القعود ودالالهتا يف القرآن الكرمي , وفيه ستة مطالب ,املطلب األول: قعدة املكذبني, 

ابع: فقعدة اخلائفني, واملطلب اخلامس: واملطلب الثاين: قعدة الذاكرين, واملطلب الثالث: قعدة املرتبصني , وأَما املطلب الر 
قعدة املستهزئني, وأَما املطلب السادس: فقعدة املذموم املخذول, ومن مث اردفتها خبامتة ذكرت فيها أهم النتائج اليت 
توصلت اليها, وهذا جهُد املقل, فِإْن كنُت قد أصبُت فهذا من فضل هللا عليَّ ,وإْن كنُت قد أخطأُت, فهذا مين ومن 

 لشيطان , وصل هللاُ وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.ا
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 املقدمة

َر القلوب بنور اإلميان, وشرح الصدور هبداايت القرآن، والصالة  احلمد هلل الذي هذََّب النفوَس مببادئ اإلسالم ,وطهَّ
الذي شَّرَفُه ربُُّه عز وجل ابلقرآن احلكيم ,وَأعَجز به أرابب  والسالم على أفصح اخللق أمجعني حممد الرسول األمني 

لذكر هللا ,وروعِة إبداِعِه وِإعجاب تصويره، وعلى آله وصحبه رضي هللا عنهم ورضوا الفصاحة والبالغة ,وخشعْت قلوهُبم  
 عنه أَما بعُد:ـ

فِإنَّ القرآن الكرمي معجزُة هللا اخلالدة على مرِّ العصور ,وكرِّ األايم والدهور : ) كتاب ال  تنقضي عجائبه، وال خيلق   
وصيغت كلماته على أمجل صورة، والبحث فيه وتقصي معانيه عمل على كثرة الرد (, فقد جاء أسلوبه ببالغة معجزة، 

ال ينضب علمه وال يقل زاده وال تضيع مساعيه، وال خييب رجاء من خاض فيه, فيه لغة تعبريية استخدمها لتكون أبلغ 
ا لتقوُُّم لنا املعىن الرتكييبَّ املق ايلَّ فحسب, وبينما يف أحيان كثرية من اللغة الناطقة يف موضعها, وذلك َأنَّ اللغة الناطقة إَّنَّ

قد حييط هبذا املنطوق عوامل تؤثر فيه ,فمنها سياق احلال والبيئة اخلارجية, والقرائن كلُّ هذه تفعُل فعَلها يف تشكيل 
، وهو الذي َأصطلح على تسميته )بلغة القيام والقعود(,وهذا ما أُريُد  املعىن , فيكون عندان املعىن املقايلِّ واملعىن املقاميِّ

بيانُه واإِلجابة عنه من خالل هذا البحث  املبحث األول : دالالت هيئة القيام يف القرآن الكرمي, فاملطلب األول منُه: 
القيام لنصرة احلق, واملطلب الثاين: قيام املرابني, واملطلب الثالث : قيام الدهش احلائر,  واملبحث الثاين : دالالت هيئة 

الكرمي,  فاملطلب األول منُه: قعدة املكذبني,واملطلب الثاين: قعدة الذاكرين, واملطلب الثالث: قعدة القعود يف القرآن 
املرتبصني, واملطلب الرابع: قعدة اخلائفني, واملطلب اخلامس: قعدة املستهزئني, واملطلب السادس: قعدة املذموم املخذول, 

   إِليها وقائمة للمصادر واملراجع.لت  ومن مث أردفتها خبامتة بينُت اهم النتائج اليت توص
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 )مادة لغى(  3/ 1م ، 1978،  2هـ ( ، دار الفكر ،بريوت ، ط 817( ينظر : القاموس احمليط للفريوز آابدي ، جمد الدين حممد بن يعقوب ) ت: 1)
 -هـ 1407،  4هـ( ، حتقيق : امحد عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليني ، ط393(  اتج اللغة وصحاح العربية ، إمساعيل بن محاد اجلوهري)ت:2)

 )مادة  لغى(.  1/97, وينظر : القاموس احمليط ،419/ 8م ،1987
هـ ـ 1417( ينظر :املخصص يف اللغة ، أبو احلسن علي بن إمساعيل النحوي اللغوي األندلسي املعروف اببن سيدة ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت3)

 )مادة لغى(.  143/ 10م , 1996
 5م ، ص2009،  5ورست  ، ترمجة هيالنه صاحل شقري ، منشورات دار عالء الدين ، دمشق   ، طوغ غدويسينظر : لغة اجلسد ، (4)

                                                                    

 املبحث األول

 لغة القيام ودالالهتا يف القرآن الكرمي

 املطلب اأَلول: حتديد املفاهيم

 -:  أواًل /مفهوم اللغة  

بكذا لفظت وتكلمت به، وُحِذَفْت الاُلم وُعوَِّض عنها ابهلاء, وُأصلها لغوُت من لغى ابلشيء هلج به، ولغوت اللغة: 
 . (2)أو لغو، واهلاء عوض، ومجعها لغى مثل بره وبرى، ولغات أيضاً(,, ِإذ قال اجلوهريُّ اللغة :)أصلها لغي  (1)ابلضم كُغرفة

ا َأصواٌت يعرُب هبا كلُّ قوم عن    ، فاللغة هي  الوسيط الذي نستطيع عن  طريقه (3)َأغراضهماللغة يف االصطالح : َأَّنَّ
إيصال أفكاران وآرائنا لآلخرين, والذي نعرب فيه عن مشاعران، وكذلك هي وسيلة االتصال والرتاسل عند  الناس مع 

هل اللغة هي اآلخرين, واليت تستخدم  أصوااتً منظمة, واليت ميكن أن تكون من خالهلا معززة  ابلكتابة, والطباعة ,لكن  
 الوسيلة الوحيدة  لالتصال والتواصل ؟  

فاجلواب ليس اللغة هي وسيلة االتصال الوحيدة، وإَّنا هناك وسائل أخر ميكننا هبا التواصل واالتصال ال تقلُّ شأانً     
تريد هذه الدراسة اإلفصاح عنه ، وهذا ما  (4)عن اللغة املنطوق هبا, واليت ُعرَِفْت هبا قدمياً بلغة اجلوارح واليوم بلغة اجلسد 

 وفق رؤية قرآنية تشري إىل تلك الداللة على السبق العلمي للقرآن الكرمي يف كل اجملاالت ,ومنها جمال علم النفس.
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, 3بريوت , ط –هـ(: دار صادر 711لسان العرب: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى األفريقى )ت: ( 5)
 )مادة قام( 12/49هـ, 1414

 -هـ(احملقق: عدانن درويش 1094معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء احلنفي )ت: الكليات ( 6)
 )مادة قام( 1/731بريوت,   –حممد املصري: مؤسسة الرسالة 

 5(  سورة  النساء /7)
، 2حامد صادق قنييب: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع , ط -حممد رواس قلعجي )مادة قام( ومعجم لغة الفقهاء :  1/731(   ينظر : الكليات 8)

 1/373م, 1988 -هـ  1408

 

 -اثنياً /مفهوم القيام:

, اْلقيام: )مجع قَائِم مصدر (5)والَقْوَمة اْلَمرَُّة اْلَواِحَدُة(الِقَياُم لغة: )نَِقيُض اجْلُُلوِس، قَاَم يـَُقوُم قـَْومًا وِقيامًا وقـَْوَمه وقَاَمًة، 
قواما, أَي:  ,  (7)چ ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  چ  : , َوِمْنه قـَْوله تـََعاىَل (6)ُقْمت , َوقيام اأْلَمر وقوامه: َما يقوم اأْلَمر بِِه(

 واْلقيام: قَاَم َعنُه، َوله، َوبِه، َوِإلَْيِه ,َويْستَـْعمل ِبَغرْي صَلة، وختتلف اْلمَعاين ابْختاَلف الصالت لتضمن كلِّ صَلة 

قَاَم ملتبساً معىن يـَُناِسبها، يـَُقال: قَائِم اِبأْلَمر ِإذا تكفل ِبِه َوحفظه, واجتهد يف حَتِْصيله ,وجتلد ِفيِه ِباَل توان َوَحِقيَقته: 
اَمت احْلَْرب على اِبأْلَمر ,َواْلِقَيام َلُه يدل على االعتناء ِبَشْأنِِه, َويْلزمُه التجلد والتشمر فَُأِطلَق اْلقيام على اَلزِمِه ,َوِمْنُه: قَ 

َا قَاَمت وتشمرت لسلب اأْلَْرَواح وختريب اأْلَبَدان, َوقَاَم كَ  َذا: ِإذا َداَم, َوقَاَم يف الصَّاَلة: َساقَها ِإذا التحمت واشتدت َكَأَّنَّ
والقيام: بكسر القاف مصدر قام: االنتصاُب واقـََفا, والِقياُم على  َوقَاَم َعَلْيِه: راقبه, َوقَاَم احلقُّ: ظهر َوثَبت,, شرع ِفيَها

يُفَهَم منها الواقف عليها, أو املتنبه إليها لغة َأنَّ هيئة القيام تُعطي دالالٍت معينة ميكن َأْن  و, (8)الشيِء : تعهُدُه ورعايته
 -معينة, وقد حدثنا القرآن الكرمي يف عدة آايت عن هذه اهليئة اجلسدية اليت ميكن أْن نّبيُنها على النحو اآليت :
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 )مادة نصر( 5/210(    لسان العرب  :9)
هـ(احملقق: جمموعة من 1205(  اتج العروس من جواهر القاموس: حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي )ت: 10)

 )مادة نصر( 14/230احملققني: دار اهلداية :
هـ =  1408سورية, الطبعة الثانية  –و القاموس الفقهي لغة واصطالحا: سعدي أبو جيب: دار الفكر. دمشق  1/483(   ينظر : القاموس احمليط 11)

 1/354م,  1988
هـ(إعداد وختريج: فهد بن انصر السليمان, دار الثراي للنشر والتوزيع، الرايض ,ط 1421ني )ت: (   تفسري جزء عم: حممد بن صاحل بن حممد العثيم12)
 339م, 2002 -هـ  1423، 2
 )مادة حق( 10/49(    لسان العرب  :13)
 )مادة حق( 1/390الكليات (   14)
هـ(احملقق:  756عبد الدائم املعروف ابلسمني احلليب )ت:  عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ: أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن(  15)

 . 1/437م : 1996 -هـ  1417حممد ابسل عيون السود: دار الكتب العلمية , الطبعة: األوىل، 

 

 املطلب الثاين

 القيام لنصرة احلق

, ويكون )االنِتصاُر من الظَّاِل االنِتصاَف, (9)ينُصره, ونَصره ينُصره نْصراً(النَّصر: )ِإعانة اْلَمْظُلوِم؛ نَصره َعَلى َعُدّوِِه 
وَنَصرَُه منه: ََنَّاُه وَخلََّصُه، وهو انِصٌر وُنَصٌر، كُصَرٍد، من ُنصَّاٍر وأْنصاٍر وَنْصٍر،  ,(10)واالنِتقام, وانـَْتَصر ِمْنُه, انتَقم (

 ، َفُة, ورجٌل َنْصٌر، وقوٌم َنْصٌر، أو النُّْصرَُة: ُحْسُن كَصْحٍب, والنَّصرُي: الناِصُر, وأْنصاُر النيبِّ ، َغَلَبْت عليهُم الصِّ
عونَِة, واالْسِتْنصاُر: اسْ 

َ
  وانتصر منه: انتقمِتْمداُد النَّْصر، والسُّؤاُل, والتـََّنصُُّر: ُمعاجَلَُة النَّْصِر,وتَناَصروا: تَعاَونوا على النَّْصِر,  امل

(11)  

النصر اصطالحًا :)هو تسليط هللا اإلنسان على عدّوِِه حبيث يتمكن منه وخيذله ويكبته والنصر أعظم سرور حيصل   
    (12)ألنَّ املنتصر جيد نشوة عظيمة، وفرحاً وطرابً(للعبد يف أعماله، 

,وقال السمنُي احلليبُّ:)احلق يف (14), وحق الشَّْيء:)َوجب َوثَبت((13)احَلقُّ لغة :) نَِقيُض اْلَباِطِل، َومَجُْعُه ُحقوٌق وِحقاٌق(
َحقٌّ: أي: ثبت واستقر, واحلقيقة: فعيلة، من ذلك, األصل: الثبوت، والشيء الثابت, يُقال: َحقَّ األمر حَيقُّ حًقا، فهو  

 .(15)وقيل: أصله املطابقة, واملوافقة(
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هـ( : ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر: دار الكتب العلمية  816التعريفات: علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )ت:  (  16)
 . 89:صم1983-هـ 1403, 1لبنان, ط-بريوت 

 14(  سورة  الكهف :17)
حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي   : تفسري الكتاب اجمليد , حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من ( ينظر: التحرير والتنوير18)

 15/29هـ : 1984 :تونس -الدار التونسية للنشر   :هـ(1393)ت : 
 مادة )ربو(.  14/304(    لسان  العرب :19)
 276(   سورة البقرة /20)
 1/218معجم لغة الفقهاء:,(   21)

 
 

احَلقُّ اصطالحاً: )هو احلكم املطابق للواقع يطلق على األقوال والعقائد واألداين واملذاهب  ابعتبار اشتماهلا على ذلك، 
 .(16)حقيقة، ويستعمل يف الصدق والصواب أيًضا، يقال: قوٌل حقٌّ وصواٌب(والشيُء احلقُّ أي :الثابت  ,  ويقابله الباطل

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ هذه داللة من دالالت القيام أفصح عنها القرآن الكرمي ,فنجد هذه اللغة ماثلة  يف قوله تعاىل   ف

القيام حقيقياً أبَْن وقفوا بني حُيَتمُل َأْن يكون , (17)چ ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
يدي ملك الروم املشرك, أو وقفوا يف جمامع قومهم خطباء معلنني فساد عقيدة الشرك, وحُيَتمُل أْن يكون القياُم مستعاراً 
لإلقدام, واجلسر على عمل عظيم واالهتمام ابلعمل, أو القول تشبيهاً ابالهتمام بقيام الشخص من قعود لإلقبال على 

, فداللة القيام هنا تعطي إحياًء أبن القيام ألجل شيِء عظيم وأمر خطري, فهم قاموا لالنتصار للحق الذي (18)عمل ما
م بقيامهم هذا أقبلوا على عمل كبري ذي مغزة عظيم اال هو الوقوف بوجه ارابب الشرك وظلماته  حيملونه, وآمنوا به, فكأَّنَّ

ام إِبعالن التوحيد واظفاء الشرك واهله , وهي مهمة ال تتأتى لكل واحد سوى وسواء كان القيام حقيقيا أم جمازاي هو القي
 من وقر االميان يف قلبه,فداللة هيئة القيام تُوحي ابألمراملهم والذي اعلنوه يف املأل, والذي كان القيام من أجله.

 ملطلب الثالثا

 قيام املرابني

ُته: ََّنَّيته(َراب الشيُء يـَْربُو الراب لغة : )   والراب: )بكسر  ,(20)چ ڈ  ڎ, َويف التـَّْنزِيِل اْلَعزِيِز: چ (19)رُبـُّواً ورابًء: زَاَد َوََّنَا, وأَْربـَيـْ
 (,21)الراء من راب الشيء يربو ربواً: إذا زاد(
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 1/218وينظر معجم لغة الفقهاء ,,  109(    التعريفات  :22)
  275/  (    سورة البقرة23)
 2/594(   التحرير  والتنوير 24)
هـ  1412 -ط, السابعة عشر, : القاهرة -بريوت -دار الشروق,  :هـ(1385سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب )ت: (   يف ظالل القرآن : 25)
:1/324 
 2/352القاهرة:  –دار الفكر العريب  :هـ(1390عبد الكرمي يونس اخلطيب )ت: بعد ( ينظر: التفسري القرآين للقرآن : 26)

 

عوض شرط ألحد هو فضل خاٍل عن كل زايدة مشروطة يف العقد خالية عن عوض مشروع, أو الراب اصطالحًا : )    
, فهذه داللة أخرى صورها لنا القرآن الكرمي بصورة انطقة عن ما خيتلج صاحبها من اخلور والتخبط, وهذا (22)  (العاقدين

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  چ    ما َنده يف قوله تعاىل

النـُُّهوُض َوااِلْسِتْقاَلُل، َويُْطَلُق جَمَازًاً َعَلى حَتَسُِّن احْلَاِل، َوَعَلى القيام كما هي معروفة )وحقيقة  ,  (23)چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
يـَْوَم  -يـَُقوُمونَ ِقيَّ فَاْلَمْعىَن: اَل اْلُقوَِّة، ِمْن َذِلَك قَاَمِت السُّوُق، َوقَاَمِت احْلَْرُب, فَِإْن َكاَن اْلِقَياُم اْلَمْنِفيُّ ُهَنا اْلِقَياَم احْلَِقي

, إَّنا صورة جمسمة حية متحركة صورة املهموس (24)( ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ  -يـَُقوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعاَلِمنيَ 
 وكهزهم مهزة املصروع )وهي صورة معروفة معهودة للناس, فالنص يستحضرها لتؤدي دورها يف إفزاع احلس ملشاعر املرابني

عنيفة خترجهم من مألوف عادهتم يف نظامهم االقتصادي, ومن مرحهم على ما حيققه هلم من الفائدة وهي وسيلة يف 
, إَّنا هيئة جسدية استعريت لتشبه (25)التأثري الرتبوي انجحة مبواضعها بينما هي يف الوقت ذاته تعرب عن حقيقة واقعة (

 كبه اهلُم وأثقلُه وأقَعَدُه, فكلما حاول حال املرابني مثلها كمثل الذي ر 

القيام يقعُد ,مث ال يكاد يقوم حىت يسقط, مث يهُم ويسقط, مث خيتلج  جسده كلُه ويضطرب كيانُه كلُه فيخُر  صريعاً, 
 ويضطرب على األرض اضطراب اجلمل املذبوح واملمسوس الذي أصابه الصرع, والذي ميثل تلك احلالة أدَق متثيل يف 

, وهي صورة انطقة بلغة حمسوسة (26)ابه وختبطه وقيامه وسقوطه, مث ارمتائُه أخرياً على األرض يرتعش رعشه احملمولاضطر 
لتقريب حال املرايب حبال املمسوس إىل األذهان اليت ال حتيط بكنهها وال تدرك صورهتا بشيء من البالغة التمثيلية لتنفري 

ا النص القرآين خلدمة معىًن ا هذه احلركة اجلسدية داللة معينة, وهكذا وظفهالناس بشاعة وكرَب إجرامه, فهكذا أعطتن
 معني
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 مادة )دهش( 209/ 17(   اتج العروس :27)
د إبراهيم السامرائي: دار هـ(احملقق: د مهدي املخزومي، 170العني: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري )ت:  (   28)

 398/  3ومكتبة اهلالل , 
 مادة )حري( 11/116(    اتج العروس  :29)
 1/106القاموس الفقهي لغة واصطالحا:  (    ينظر :30)
 437/ 1(    عمدة احلفاظ :31)
 68( سورة الزمر /32)

 

 املطلب الرابع

 قيام الدهشة واحلرية

, (27)زَع وََنْوِه(الدهش لغة : ) َدِهَش، كَفرَِح، َدَهشاً، فُهو َدِهٌش: حَتَريََّ، َأو َذَهَب َعْقُلُه ِمْن َذَهٍل َأو َولٍَه، وِقيَل: ِمَن الفَ   
وأدهشه األمر، والدََّهش: ) ذهاُب الَعْقل، من الذَّهل والَولَه وَنوه, َدِهَش الّرجُل فهو َدِهٌش وُشِدَه فهو مشدوه شدهاً، 

 .  (28)وأشدهه(
, واحلائر هو الذي :وقع يف احلرية, (29)احلائر لغة : )احَلرْيَة َأْن يَنظُر اإِلنَساُن ِإىل َشْيٍء فيَـْغَشاه َضْوُؤه فَيْصِرَف بَصرَه َعنُه(

)احلائر, واحلريان: الذي , وقال السمني احلليب :(30)وحرية، وحرياان، نظر إىل الشيئ، فلم يقو على النظر إليه، وارتد عنه
 ال يهتدي ألمره، وهو املرتدد الفكر، املتشعب الرأي، يقال : حار حيار فهو حائر وحريان, واحلائر: املوضع الذي يتحري 

, (31)فيه املاء، وهو أن ميتلئ حىت يرى يف ذاته حرية, قال اهلروي : وبه مسي املاء الذي ال منفذ له حائرًاً، واجلمع حوران(
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  چ    ومن دالالت حركة القائم احلائر الدهش ما َنده يف قوله تعاىل

 أي القيام مبعىن الوقوف واخلمود يف , (32)چ ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
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ازي خطيب الري ( ينظر :مفاتيح الغيب املعروف ابلتفسري الكبري: أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الر 33)
 17/  27هـ  :ـ 1420 -بريوت: ط , الثالثة  –هـ(: دار إحياء الرتاث العريب  606)ت: 

 6( سورة املطففني : 34)
 30/171والتنوير ( ينظر:التحرير 35)
 6/3257( يف ظالل القران 36)
 .   86م,  ص:2010القرآن الكرمي , رسالة ماجستري ,ِإعداد أسامة مجيل عبد الغين رابيعة جامعة النجاح الوطنية ,فلسطني,( ينظر : لغة اجلسد يف 37)

, فهم ملا مسعوا النفخة األخرى قاموا من أماكنهم, فوقفوا وقوف احلائر (33)مكان ألجل ابتالء احلرية والدهشة عليهم 
 الدهش من أمر معني, فالوقوف يف هذه الصورة هيئة جسمانية تدل على احلرية واالرتباك, فاإلنسان ملا يفزعُه أمر يقف 

أي: ,  (34)چ ۈئ        وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئچ    وقوف تظهر عليه عالمات احلرية والدهشة, وقريب من هذا قوله تعاىل
, إنه األمر العجيب :)فِإنَّ (35)إَّنم يكونون قياماً,فالتعبري بصيغة الفعل املضارع للداللة على استحضار احلالة يف الذهن

جمرد الظن يف ذلك البعث لذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس متجردين لرب العاملني ليس هلم مواًل يومئذ سواه ,وليس 
التطلع ملا جيريه عليهم من قضاء, وقد علموا أَن ليس هلم من دونه ويل وال نصري, إن جمرد الظن أبَّنم مبعوثون هبم إال 

, وهذا القيام أيضا قيام خاص له هيئة (36)لذلك اليوم كان يكفي ليصدهم عن التطفيف وَأكل أموال الناس ابلباطل (
يت ورد فيها ذكر القيام يكون يف الغالب على احلقيقة ويقرتب مع معينة يعطي داللة معينة من ظالل اآلايت السابقة ال

القيام جهر للحق واترة يرتافق معه عدم الثبات واالستقامة واترة يرتافق معه دهشة وهول, واترة يرتافق معه انتظار وترقب 
ومجيع الدالالت الواردة متثل  ملا سيؤول إليه حال املعنيني, واترة يرتافق معه داللة القيام من أجل التعبد بشكل معني,

اتصااًل من خالل لغة اجلوارح ألوضاع اجلسم ,وهيئة بشكل معرب خمتصر بليغ مؤثر يغين عن اإلطالة والشرح والوصف 
املستطرد ,وهنا يكمن اجلمال القرآين يف استخدام لغة إليصال املعاين املؤثرة فالقيام له دالالته اخلاصة يف االتصال 

 .(37)والتواصل  

 املبحث الثاين

  لغة القعود ودالالهتا يف القرآن الكرمي

عدُّ القعود من اهليئات اجلسدية املهمة اليت تعطي دالالت معينة, فاإلنسان يف أحيان كثرية تبني هيئة قعوده عن هيئة يُ 
 نفسية معينة يفهمها املتلقي, وقد ذكر القرآن الكرمي الكثري من هذه اهليئات, فوردت يف ثالثني  موضعاً,و يف مخسة 
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 548اث العريب , بريوت : ( ينظر: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن , حممد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء الرت 38)
 )مادة قعد(  3/357لسان العرب :( 39)
 -هـ 1399هـ(احملقق: عبد السالم حممد هارون: دار الفكر: 395( معجم مقاييس اللغة: أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي، أبو احلسني )ت: 40)

 مادة) قعد( 5/108م.1979
 .191(    سورة آل عمران من اآلية /41)
 .3/327ينظر: عمدة احلفاظ : (   42)
 . 16من اآلية/ (    سورة األعراف43)
 .176(   التعريفات : 44)

توبة , ومخسة يف سورة النساء, وثالث يف سورة آل عمران, اثنان يف سورة عشر سورًة, فكان منها مثان يف سورة ال
اأَلعراف, واثنان يف سورة اإِلسراء,وأَما يف سوره )األَنعام, واجلن, والربوج, ويونس,واملائدة, وق,والبقرة, والنحل, والنور, 

 . (38)والقمر( أتت مرة واحدة, وأبلفاظ واشتقاقات ودالالت خمتلفة  

ْقَعُد , و   
َ
ْقَعَدُة: َمَكاُن الُقُعوُد لغة هو: )نقيُض القياِم, قـََعَد يـَْقُعُد قُعودًا وَمْقَعدًا َأي: َجَلَس، وأَقْـَعْدتُه وقـََعْدُت بِِه وامل

َ
امل

اُل َأْصٌل ُمطَّرٌِد ُمنـَْقاٌس اَل خُيَْلُف، َوُهوَ (39)الُقعوِد( ُيَضاِهي اجْلُُلوَس, َوِإْن َكاَن يـَُتَكلَُّم   ,قال ابن فارس : )اْلَقاُف َواْلَعنْيُ َوالدَّ
ْلَواِحَدُة, َواْلِقْعَدُة: احْلَاُل َحَسَنًة َأْو يف َمَواِضَع اَل يـَُتَكلَُّم ِفيَها اِبجْلُُلوِس, يـَُقاُل: قـََعَد الرَُّجُل يـَْقُعُد قـُُعوًداً,  َواْلَقْعَدة : اْلَمرَُّة ا

والقعود يكون  , (40) ضَجَعه قـَُعَدٌة: َكِثرُي اْلُقُعوِد َوااِلْضِطَجاِع, َواْلَقِعيَدُة: َقِعيَدُة الرَُّجِل: اْمرَأَتُُه(قَِبيَحًة يف اْلُقُعوِد, َوَرُجلٌ 
س البناء الواحدة قاعدة, والقواعد: أسا, (41) چڳ  ڳ      چ  مصدرًا َنو: قعدت قعوًدا، ومجًعا، ومنه قوله تعاىل

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ٹ ٹ چ      (42)ويعرب عن الرتصد للشيء ابلقعود: مرة من القعود، وابلكسر اهليئة،  والقعدة

 .(43)چ ڌ  

القعود اصطالحاً: )مصدر قعد إذا كان واقفاً فجلس, والعقوُد فيه لُبث خبالف اجللوس وهلذا يقال: قواعد البيت, وال    
ِلك, وال يقال: قعيد امللك(يقال: جوالسه ويقال: جليس 

َ
 .  (44)امل
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 756(   ينظر : عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ: أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف ابلسمني احلليب )ت: 45)
و بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز: 327-3/326م,  1996 -هـ  1417، 1هـ(احملقق: حممد ابسل عيون السود, دار الكتب العلمية, ط 

جلنة إحياء الرتاث  -هـ( احملقق: حممد علي النجار, اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية 817جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى )ت: 
  286-4/285اإلسالمي، القاهرة, 

 55(   سورة القمر /46)
 9/5673, وتفسري الشعراوي ,  6/3426(   ينظر: يف ظالل القرآن , 47)
 95ة النساء /(   سور 48)
,  1اة,ط(   صحيح البخاري: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا ,احملقق: حممد زهري بن انصر الناصر, دار طوق النج49)

 . 6/8هـ,كتاب اجلهاد, ابب غزوة تبوك,1422

 :  (45)وقال السمني احلليب يف عمدته والفريوز آابدي يف بصائره إن القعود ورد يف القرآن الكرمي على سبعة أَوجه

أي هكذا وعد احلق عباده املتقني أبَّنم , (46) چ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ  ٹ  ٹالقرار واملقّر يف مكان,  -1
سوف يقعدون يف حضرته مقعد صدق وهو املليك املقتدر, يقعدون بنعيم احلس واجلوارح ونعيم القلب والروح, نعيم 

  .  (47)القرب, والتكرمي 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ چ    التخلُّف, -2

املتخلفني عن القيام ابلواجب واملشاركة  ، َأي )(48) چ ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

وإذا كان التساوي بني اجملاهدين والقاعدين من غري ضرر مينعهم غري , ابجلهاد وخوض املعارك من غري عذر شرعي

مستساغ، فإن هللا تعاىل فضَّل اجملاهدين ابملال والنفس على القاعدين ذوي الضرر، وجعلهم يف درجة أعلى من القاعدين 
 لعذر، واملراد ابلدرجة أن يكون هلم فضل أعظم، 

األعذار؛ وذلك ألن جهاد هؤالء عملي إجيايبٌّ، وموقف ذوي األضرار سليبٌّ، وهم ومكانتهم عند هللا أكرم من ذوي 
يعرضون أنفسهم للتلف، وأولئك ِل يتعرضوا له، ويقدمون النفيس من املال، وأولئك ِل يقدموه، ومع ذلك فِإنَّ هللا تعاىل 

يوم القيامة، بل يكون النعيم املقيم هلما وعد كاًل من الفريقني احلسىن، أي: العاقبة احلسنة، حيث ال يكون مثة عقاب 
ُ َعْنُه َأنَّ َرُسولَ  ُ   معاً, وهللا تعاىل يثيب املرء مبقدار نيته، وروى االمام البخاريُّ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

يَنِة فـََقاَل:) ِإنَّ اِبْلَمِديَنِة أَقْـَواًما َما ِسْرُُتْ َمِسريًا َواَل َقطَْعُتْم َواِداًي ِإالَّ َكانُوا  َعَلْيِه َوَسلََّم َرَجَع ِمْن َغْزَوِة تـَُبوَك َفَداَن ِمْن اْلَمدِ 
 صلى هللا عليه وسلم   -, وقد كان النيب (49)َمَعُكْم قَاُلوا اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوُهْم اِبْلَمِديَنِة قَاَل َوُهْم اِبْلَمِديَنِة َحَبَسُهْم اْلُعْذُر(
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, والتفسري  4/1814هـ( دار النشر: دار الفكر العريب ,1394زهرة )ت: (   ينظر: هرة التفاسري: حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف أبيب 50)
 .1/366هـ , 1422,  1دمشق ,ط  –الوسيط للزحيلي: د وهبة بن مصطفى الزحيلي, دار الفكر 

 24(   سورة املائدة /51)
 . 4/110(   ينظر : التفسري الوسيط , سيد طنطاوي, 52)
 60(   سورة النور /53)
هـ( احملقق: عبد الرزاق املهدي, دار 597ملسري يف علم التفسري: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )ت: (   ينظر : زاد ا54)

 .3/306هـ, 1422 -, 1بريوت,ط –الكتاب العريب 

خيّلُف عبد هللا ابن أم مكتوم على املدينة، وهو أعمى، لكي ينتفع بكل القوى، وليكون لذوي األعذار فضل العمل,  -
وإن تفضيل الدرجة على القاعدين ذوي الضرر لكي يسري القادر ولو نسبياً، فال يقعد لضرر ومهي، أو عذر غري قهري، 

 .  (50)من الناس يتومهون أعذاراً، حيث اَل عذرفكثري  
َأي ،  )51( چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٹ ٹ چ  املكث واللبث , -3

ماكثون متوقِّفون عن اجلهاد، منتظرون ما حيدث, ويف هذا غاية اجلنب والتقاعس وقلة األدب مع هللا، والّتنكر ملوسى 
الّسالم ,وقوهلم إان هاهنا قاعدون يف مكاننا لن نربحه، ولن نتقدم خطوة إىل األمام ,ألنَّ كلَّ جمد وخري أيتينا عن عليه 

طريق قتال اجلبارين فنحن يف غىن عنه، وال رغبة لنا فيه, وِإنَّ هذا الوصف الذي وصفوا به أنفسهم ليدل على اخلسة 
 .(52) لنشاط للعمل الصاحل يؤدى بصاحبه إىل املذمة واملذلةوسقوط اهلمة، ألنَّ القعود يف وقت وجوب ا

يعين: الُعْجَز، واحدها: قاعٌد، ويقال: ِإَّنا قيل هلا: قاعٌد لقعودها عن ,(53) چ ٹ  ٹ  ٹ  چ  ٹ  ٹعجز النِّساء,  -4
 احليض والولد، وقد تقعد عن احليض والولد وِمثْـُلها ال يُرجى نكاُحها، وما مسيْت قاعداً ِإال ابلقُعود، ألَّنا 

هاء ليدّل حذف اهلاء على أنه قعود ِإذا أَسنَّْت عجزْت عن التصرُّف وكثرة احلركة، وأطالت القعود، فقيل هلا: قاعد بال 
ِكرَب، كما قالوا: امرأٌة حامٌل ، ليدلُّوا حبذف اهلاء على أنه محل َحَبل، وقالوا يف غري ذلك: قاعدٌة يف بيتها، وحاملٌة على 

 .  (54)َظهرها,أي: وهي من قعدت عن الزوج, أو احمليض، والولد لكرب سنها
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 127(   سورة البقرة/55)
 1/213(   ينظر :الكشاف,56)
 16(   سورة األعراف /57)
 . 19/11628,وتفسري الشعراوي,5/2796التفاسري, (   ينظر :زهرة 58)
 191(   سورة آل عمران /59)
 17(   سورة ق/60)
 6/3363(   ينظر:يف ظالل القرآن,61)
 121(   سورة أل عمران/62)
 .2/246(   التفسري الوسيط لسيد طنطاوي , 63)

القواعد مجع ,(55) چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ  َأساس األَبنية, -5
 .(56)قاعدة ,وهي األساس واألصل ملا فوقه ,وهي صفة غالبة ومعناها الثابتة 

الالم الم القسم، و )أقعدن( أتكيد لقصده اأَلمث  (57)چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ٹ ٹ چ َرْصد الطريق -6
 )صرَاَطَك اْلُمْسَتِقيَم( ظرف مكان, أي: ألقعدن هلم يف صراطك املستقيم وأضلهم حىت ال يسريوا  

يف هدى، بل يسريون يف مسارات خمتلفة يضلون فال يهتدون سبيالً أي: يف مواضع اخلري وطرق الصالح واهلداية ألبطل 
 .   (58)عليهم أمرهم  أعماهلم، وأفسد 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ٹ ٹ چ  القعود الَّذى هو ضّد القيام  -7

  (59) چ ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   

َأي مَلٌك يرتصَّدُه ويكتب له وعليه ,  (60) چ ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  ٹ ٹ چ      
 ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ٹ ٹ چ  و  ،(61)حاضر،ال كما يتبادر إىل األذهان أنَّ امسي امللكني رقيب، وعتيد!  

أى مراكز وأماكن ومواقف للقتال حبيث يعرف كل مؤمن مكانه وموقفه, فينقض ,(62)  چ جئ  جئ  جئ  جئ   ی  یی  
القرآن الكرمي عَّرَب عن هذه األماكن واملراكز واملواقف ابملقاعد لإلشارة إىل وجوب الثبات فيها منه على خصمه إال أنَّ 

  (63)كل يثبت القاعد يف مكانه، وأنَّ عليهم أال يربحوا أماكنهم إال إبذن قائدهم صّلى اَّلّل عليه وسّلم
 

 -ونستطيع أن نبني أهم هذه الدالالت يف املطالب اآلتية :

 املطلب األول
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 مادة )كذب( 1/704(    لسان العرب :64)
 183(   التعريفات :65)
 مادة )كذب( 1/742(    الكليات :66)
 90(   سورة التوبة / 67)
هـ(,احملقق : علي حممد الضباع  833(   ينظر : النشر يف القراءات العشر : مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف )ت : 68)

 .2/210هـ( : املطبعة التجارية الكربى تصوير دار الكتاب العلمية , 1380)املتوىف 
هـ(احملقق: أمحد يوسف النجايت / حممد علي النجار 207ر : معاين القرآن: أبو زكراي حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء )املتوىف: (   ينظ69)
 .447مصرالطبعة: األوىل,ص -عبد الفتاح إمساعيل الشليب: دار املصرية للتأليف والرتمجة  /
 

 داللة قعدة املكذبني .

ْدِق؛ َكَذَب َيْكِذُب َكِذابً , وِكْذابً وِكْذبًة وَكِذبًة (  .(64)الَكِذُب لغة: )نقيُض الصِّ

, أو هو: ) كل خرب خمربه (65)(عدم مطابقته للواقع، وقيل: هو إخباٌر ال على ما عليه املخرب عنه)هو كذب اصطالحاً :  ال
وهي قعده كما يفصح عنها القرآن الكرمي هي تلك القعدة اليت تنُم وتشف , (66)أخربُه فـَُهَو كذب (على خالف َما 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ                  چ ٹ ٹ چ  وتفصح عن عدم صدق يف متكلفيها, فهذه القعدة وجدانها متمثلة يف

 .(67)چ ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  

عذَّرون(, أَّنا تقرأ ابلتشديد وهي قراءة العامةقيل يف قراءة 
ُ
, وهلا وجهان يف العربية  الوجُه األوُل: ما ذكره الفراء (68))امل

 , وهو أنَّ األصل يف هذا اللفظ املعتذرون, فحولت فتحت التاء إىل العني, وأُبدلت الذال من   (69)والزجاج وابن االنباري

التاء, فأدغمت يف الذال اليت بعدها, فصارت التاء ذااًل مشددة, واالعتذار قد يكون ابلكذب, وقد يكون ابلصدق, 
عذير الذي هو التقصري, يقال عذراً تعذيراً إذ قصََّر وِل والوجُه الثاين: أْن يكون املعذورون على وزن قولنا مفعَّولون من الت

 يبالغ, يقال قام فالن قيام تعذير, إذ استكفيته يف أمر فقصََّر فيه فإْن أخذان بقراءة التشديد, وفسرانها ابملعتذرين على 
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هـ(احملقق: الدكتور عبد اجلليل عبده شليب: عاِل  311وأعرابه: للزجاج إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت: معاين القرآن ( ينظر: 70)
 2/494م:   1988 -هـ  1408بريوت الطبعة: األوىل  –الكتب 

 . 6/127ينظر: مفاتيح الغيب, ( 71)
 .6/377(   ينظر:التفسري الوسيط لسيد طنطاوي , 72)
 293/ 10والتنوير: ( التحرير 73)
 مادة )ذكر( 11/376مادة )ذكر( واتج العروس , 1/396وينظر :القاموس احمليط , مادة )ذكر( 4/308(    لسان العرب :74)

بوا هللا ورسوله منافقوا األعراب , واملقصود ابلذين قعدوا الذين كذَّ (70)هذا التقدير حيتمل أَّنم كانوا صادقني وأَّنم كاذبون 
م كذَّبوا هللا ورسوله ابدعائهم األميان  ,أى : وقعدوا عن اخلروج إىل (71)الذين ما جاؤوا وما اعتذروا,أو ظهر بذلك أَّنَّ

 وهم   تبوك، وعن اجمليء إىل رسول اَّلّل صلى اَّلّل عليه وسلم لالعتذار،أولئك الذين كذبوا اَّلّل ورسوله يف دعوى اإلميان،

م  الراسخون يف النفاق والعصيان من األعراب سكان البادية الذين كذبوا يف األميان الذي أظهروه من قبل, وحيتمل أَّنَّ
 , ) ألّن الذين اعتذروا قد َعِلَم النيبُّ (72)كذبوا يف وعدهم النصر, مث قعدوا من دون اعتذار حبيث ِل يكن ختلفهم  مرتقّباً 

عليه الصالة والسالم أَّّنم غري خارجني معه خبالف اآلخرين, فكانوا حمسوبني يف مجلة اجليش,  وختّلُفهم أشّد إضرار, 
, هكذا أفصح النص عن هيئة من هيئات القعود متثلت يف قعود الكاذبني (73)(ألنّه قد يـَُفّل من ِحّدة كثري من الغزاة 

وهم أولئك النفر الذين خيذلون املؤمنني وال يصدقون يف وعدهم,وال ينهضون  إذا ما استنهضوا وال ينفرون إذا ما استنفر 
بيل هللا ,وعدم ختلفهم عن اجلهاد الناس من املهاجرين واألنصار, الذين مدحهم هللا تعاىل بسرعة اإلجابة إىل اجلهاد يف س

يف إعالء كلمة هللا تعاىل,فصوَّر لنا القرآن الكرمي صورة انطقة من صور ختلق املنافقني واَّنزامهم من النفرة والنصرة لدين 
ا قعدة تنمُّ  هللا تعاىل ونصرة رسوله  عن كذب  ,فقعدة الكاذب هي قعدة تعطي لنا داللة واضحة وجلية للعيان َأَّنَّ

 ريح لصاحبه يف دعواُه .ص

 املطلب الثاين

 داللة قعود الذاكرين .

الذِّْكُر ْيِء َعَلى ِلَساِنَك و الذِّْكُر لغة: )احلِْفُظ لِلشَّْيِء َتْذُكرُه, والذِّْكُر أَيضاً: الشَّْيُء جَيْرِي َعَلى اللَِّساِن, والذِّْكُر: َجْرُي الشَّ   
َعاُء َوالذِّْكُر الشُّْكُر َوالذِّْكُر الطَّاَعُة(الصَّاَلُة َوالذِّْكُر  الذّكر:) اِبْلَكْسِر لَُه , و (74)ِقرَاَءُة اْلُقْرآِن َوالذِّْكُر التَّْسِبيُح َوالذِّْكُر الدُّ

: َمْعنياِن: َأحدمهَا: التـََّلفُّظ ابلشَّْيء َوالثَّاين: ِإْحَضاره يف الذِّْهن حِبَْيُث اَل يغيب َعنُه، َوُهوَ    ضد النْسَيان, والذّكر، اِبلضَّمِّ
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 )مادة ذكر( 1/456(   الكليات :75)
 12028/ 19هـ( مطابع أخبار اليوم, 1418اخلواطر: حممد متويل الشعراوي )ت:  -(   تفسري الشعراوي 76)
 191سورة آل عمران /( 77)
 9/459( ينظر:  مفاتيح الغيب 78)
 4/196( ينظر : التحرير والتنوير 79)
 . 4/310, وتفسري القرطيب,15/444(   ينظر: تفسري الرازي,80)

ِْغيب ِفيَها،  للمعىن الثَّاين اَل غري, تْـَيان أِبَْلَفاظ ورد الرتَّ َوِإذا أُرِيد اِبلذكر احْلَاِصل اِبْلَمْصَدِر جيمع على )أذكار( َوُهَو اإْلِ
إِلَْيِه كالتالوة َوِقرَاَءة اأْلََحاِديث ودرس اْلعلم، َوالنـَّْفل اِبلصَّاَلِة َويُطلق َويـُرَاد بِِه اْلُمَواظَبة على اْلَعَمل مبَا أوجبه, أَو ندب 

)(75) 
الذكر اصطالحاً :عرَّفُه الشعراوي فقال: )إنَّ الذكر هو أْن جتعل هللا على ابلك، فال مينعك من ذلك َسْعٌي وال عمل؛     

هو ذلكم القعود الذي يُظهُر , فقعود الذاكرين (76)ألن الذِّْكر أخف العبادات وأيَسُرها على النفس، وأثقلها يف امليزان(
گ  ڳ  ڳ  چ  قوله تعالى : اخلشوع والتضرع بني يدي هللا سبحانه وتعاىل, فوجدان هذه اهليئة للقعود واضحة يف 

فالنص يبني لنا أصناف , (77)چ ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   
عاىل, وهي ثالثة أقسام : القسم األول: التصديق ابلقلب, والثاين اإلقرار ابللسان, والثالث العبودية احلقة هلل سبحانه وت

ِإَشارٌَة ( ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  )َوقَْولُهُ:  ِإَشارٌَة ِإىَل ُعُبوِديَِّة اللَِّساِن، (َيْذُكُروَن ّللاََ )فََقْولُهُ تَعَالَى:  العمل ابجلوارح
ْنَساُن ( ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ):  َواأْلَْعَضاِء، َوقـَْولُهُ ِإىَل ُعُبوِديَِّة اجْلََوارِحِ  ِإَشارٌَة ِإىَل ُعُبوِديَِّة اْلَقْلِب َواْلِفْكِر َوالرُّوِح، َواإْلِ

الشُّْكِر، َواجْلَِناُن يف اْلِفْكِر، َكاَن َهَذا اْلَعْبُد لَْيَس ِإالَّ َهَذا اْلَمْجُموَع، فَِإَذا َكاَن اللَِّساُن ُمْستَـْغرِقًا يف الذِّْكِر، َواأْلَرَْكاُن يف 
, فهو ذاكر هلل سبحانه وتعاىل يف عموم أحواله كقوهلم : ضربُه الظهر والبطن, (78)ُمْستَـْغرِقًا ِِبَِميِع َأْجزَائِِه يف اْلُعُبوِديَّةِ 

 وقوهلم : أُشِتهَر كذا عند أهل 
, فقد ذكر الباري سبحانه وتعاىل ثالث (79)اإلميان يف ذكرهم هللا سبحانه وتعاىل  الشرق والغرب, وهذه هي أحوال أهل  

 اِبلذِّْكِر ِعْنَدَها هيئات ال خيلو ابن آدم منها يف غالب أمره, و َلْو َحَصَل اِلْبِن آَدَم َحالٌَة رَابَِعٌة ِسَوى َهِذِه اأْلَْحَواِل أَلََمَر اَّللَّ 

َوامِ ,َواْلُمرَاُد ِمْنُه أَنَُّه    وقد روى االمام البخاري حديثاً يف هذا الباب َعْن ِعْمرَاَن ْبِن   ,(80)تـََعاىَل أََمَر اِبلذِّْكِر َعَلى الدَّ
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 . 2/60(   صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي,ابب ِإَذا َِلْ يُِطْق قَاِعًدا َصلَّى َعَلى َجْنٍب,81)
 ( مادة )ربص 7/120العني:: ( 82)
 مادة )ربص( 2/477(   مقاييس اللغة :83)
 16( سورة األعراف :84)
 14/212( مفاتيح الغيب 85)

: َعِن الصَّالَِة فـََقاَل:) َصلِّ قَائًِما فَِإْن ِلَْ َتْسَتِطْع فـََقاِعًداً  ُحَصنْيٍ، َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل َكاَنْت يب بـََواِسرُي َفَسأَْلُت النَّيبَّ 
 . (81)فَِإْن ِلَْ َتْسَتِطْع فـََعَلى َجْنٍب(

فهذه صورة أخرى من صور القعود أنه على الضد من قعود املكذبني فإذا كان قعود املكذبني خيفي ورائُه نفسًا غري   
 يدُل عن نفس مؤمنة صادقة يف أمياَّنا, وشتان بني اهليئتني من القعود, قعود يستحق به مؤمنة, فقعود الذاكرين يفصح 

أانس مقت هللا تعاىل وغضبه وعقابه, وقعود يستحق به أانس رضوان هللا تعاىل والفوز ابجلنة والنجاة من النار , فهكذا 
 صور لنا القرآن الكرمي لغة انطقة حبال الفريقني.

 الثالثاملطلب  

 داللة قعدة املرتبص

وقال ابن فارس:)الرَّاُء َواْلَباُء َوالصَّاُد َأْصٌل َواِحٌد َيُدلُّ َعَلى ااِلنِْتظَاِر ِمْن َذِلَك , (82)(الرَتَبُُّص:) االنِتظار ابلشيء يَوماً 
َبُُّص, يـَُقاُل تـََربَّْصُت بِهِ  فقعدة املرتبص هي تلك اليت يرتبص هبا صاحبها ابآلخرين سوًء, وهي قعدة تنم عن  ,(83)(الرتَّ

املراد  (84)چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ٹ ٹ چ  نفس خبيثة تضمر العداوة والبغضاء للغري متثلت هذه القعدة يف
أنَّه أي إبليس :)يواظب على اإلفساد مواظبة ال يغري عنها, وهلذا املعىن ذكر القعود, ألنَّ من ( ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ) بقوله

 أراد أْن يبالغ يف تكميل أمر من األمور قصَّر حىت يصري فارغ البال ,فيمكنه إمتام 
, فهو قد أخذ على نفسه عهداً أْن (85)املقصود ابملواظبة على اإلفساد ,وهي مواظبة على الوسوسة حىت ال يفرت عنها (

 يلزم عليهم الطريق املستقيم, فيصدهم عنه ويقطعه عليهم ,أبْن يزين هلم سلوك طرق أخرى يشرعها هلم من مجيع جوانبه  
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ين احلسيين  ينظر : تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(: حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد هباء الدين بن منال علي خليفة القلمو ( 86)
 .8/300م,  1990هـ(: اهليئة املصرية العامة للكتاب: 1354)ت: 

 .4/378ينظر:التفسري القرآين للقرآن:  (87)
 17( سورة  ق   /88)
 8/47( ينظر : التحرير والتنوير 89)
 31-30(    سورة الطور /90)
 . 27/31(   ينظر: تفسري املراغي,91)
 مادة )خوف( 9/99(   لسان العرب :92)

ابلقعود , وعربََّ عن هذا الرتبص  (87), فهو يرتصد ابإلنسان وينحرف به عن سواء السبيل(86)ليضلوا عن الصراط املستقيم
كناية عن املالزمة ,فوجُه الكناية هو َأنَّ مالزمة املكان تستلزم اإلعياء من الوقوف عنده, فيقعد املالزم طلب للراحة 

 ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ چ ,ومن مث أُطِلَق على املستأجر اسم القعيد ,ومن ِإطالق القعيد على املالزم قوله تعاىل :

, فهذه هي قعده املرتبص املالزم (89)أي مالزم إذ امللك ال يوصف بقعود وال قيام ,(88)چ ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  
جئ  جئ   جئ  جئ  جئ  ی  ی  ی  ی    چ    :للطريق يبتغي قطعُة على غريه, وَند هذه الصورة ماثلة أيضا يف قوله تعاىل  

أي بل هم يقولون: هو شاعر نرتبص به أحداث الدهر ونكباته من موت, أو ,(90)چ جئ  جئ  جئ  جئ  جئ   جئ   
متّهلوا ىف ريب املنون، فإىن مرتبص معكم منتظر قضاء هللا ىّف وفيكم، وستعلمون ملن حادثة متلفة, فقل هلم: انتظروا و 

يكون حسن العاقبة، والظفر ىف الدنيا واآلخرة, فهذه صورة أدق وأبلغ انطقة يف حال الكافرين يف رغبة متين املوت واهلالك  
, فلعل الدهر واألايم هتلكُه وتريح قريشاً منه ومن أتباعه,   , وهم يريدون أن يقعدوا وينتظروا ما يؤول إليه حاله    للنيب  

ودعوته وهي أبلغ من  فإذا مات متوت دعوته وميوت أتباعه, فهي صورة انطقة حبال الكفارين املرتبصني  ابلنيب حممد 
حقدهم الدفني القول, أو التمين مبوته ومبوت دعوته هكذا صورها لنا السياق القرآين يف صورة بليغة اابن عن مدى 

 .   (91)واملعلن على حدٍّ سواء واضفى عليها ضالالً مجالية تكمن يف داللة املرتبص لآلخر  
 املطلب الرابع

 داللة قعدة اخلائفني.

 .(92)اخلَْوُف لغة: )الَفزَُع، خاَفه خَيَافُه َخْوفاً وِخيَفًة وخَمَافًة (
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 .101التعريفات,ص: (    93)
 24(   سورة املائدة/ 94)
هـ ـ 1413 -لبنان  -احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي: دار الكتب العلمية بريوت ( ينظر :95)

  2/270, حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد :  1م ,ط 1993
 2/870( يف ظالل القرآن 96)
 .4/110(   ينظر:التفسري الوسيط لسيد طنطاوي , 97)

فقعدة اخلوف هي تلك القعدة اليت تبني لنا ضعف , (93)حمبوب(اخلوف اصطالحاً: )توقع حلول مكروه، أو فوات 
صاحبها وخوره وجبنه فهي ليست قعدة جمردة, وإَّنا قعده ختفي ورائها نفس خائفة جبانة جاءت هذه الصورة احلية ماثلة 

النص يصور لنا قعدة ,  (94)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   چ   :  يف قوله تعاىل
 اجلبناء كيف تكون, وقد متثلت يف قصة بين إسرائيل يوم أْن طلب منهم 

أن يدخلوا األرض املقدسة, وقد كان فيها جبارون فجاءت إجابتهم إجابة سريعة إذ ِل يتوانوا يف اجلهر هبا   موسى 
, )هكذا يف وقاحة العاجزالذي ال تكلفه وقاحة (95)بقوهلم : فأذهب أنت وربك فقاتال  إان هاهنا قاعدون  أجابوه

فليس برهبم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم  (, ڀ   ڀ  ڀ )ن اساللسان إال مدَّ اللسان! أما النهوض ابلواجب فيكلفه وخز الل
قاعدون يف  ,(96)عزاً، وال نريد أرض امليعاد.. ودوَّنا لقاء اجلبارين(ال نريد ملكاً، وال نريد (, ٺ   ٺ  ٺ   )القتال,

مكاننا لن نربحه، ولن نتقدم خطوة إىل األمام ألن كل جمد وخري أيتينا عن طريق قتال اجلبارين فنحن يف غىن عنه، وال 
رغبة لنا فيه, وإن هذا الوصف الذي وصفوا به أنفسهم، ليدل على اخلسة وسقوط اهلمة، ألن القعود يف وقت وجوب 

املذمة، واملذلة، فقالوا ذلك استهانة واستهزاء, وعدم مباالة, وقصدوا ذهاهبما النشاط للعمل الصاحل يؤدى بصاحبه إىل 
 حقيقة كما ينبئ عنه غاية جهلهم، وقسوة قلوهبم واملقابلة: ِإانَّ هاُهنا قاِعُدوَن...وأرادوا ابلقعود 

ق أنه ال يندفع إىل , هكذا أظهرت لنا قعده اجلبان املستخلف الناكل عن طريق احل(97)عدم التقدم ال عدم التأخر
 الواجب إذا ما دعي إليه وإَّنا يقعد متخلفاً بقعدة اجلنب خوفاً على نفسه وماله كما صور آنفاً  قصة بين إسرائيل .

 
 
 
 
 

 املطلب اخلامس
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 مادة )هزأ( 1/183(    لسان العرب :98)
، 1بريوت,ط –هـ(, احملقق: حممد عوض مرعب: دار إحياء الرتاث العريب 370(   هتذيب اللغة: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )ت: 99)

 ,مادة )هزأ(  6/196م,2001
 140النساء :(    سورة 100)

 داللة قعدة املستهزئني.

,  (98)، وهَتَزَّأَ واْستَـْهزَأَ بِِه: َسِخَر(االستهزاء لغة :)اهلُْزُء واهلُُزُؤ: السُّْخرِيُة ُهزَِئ بِِه َوِمْنُه, وَهزَأَ يـَْهزَأُ ِفيِهَما ُهْزءاً وُهُزؤاً وَمْهزَأَةً   
, (99)َورجل ُهَزأٌَة يـََهَزأُ ابلنَّاس، َورجل ُهْزأَة: يُهزأُ بِِه(  وقال األزهريُّ : )اهلُْزُء: الُسْخرية، يـَُقال: َهزِىَء  بِِه يهزَأ بِِه واستهزأ بِِه,

هي تلك القعدة اليت تنتظم يف جملس يستهزء فيه بكتاب هللا وآايته , فهكذا صورة من القعود جاء فقعده املستهزئني 
 ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ٹ ٹ چ النهي عنها يف   

النص خيربان أنَّ:   ,(100)چ جئ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی
) أُوىل مراتب النفاق أْن جيلس املؤمن جَملساً يسمُع فيه آايت هللا يَُكُفر هبا وُيستهزأُ هبا، فيسكت ويتغاضى يسمي ذلك 
تساحماً، أو يسميه دهاء، أو يسميه سعة صدر, وأفقاً وإمياانً حبرية الرأي!!! وهي هي اهلزمية الداخلية تدبُّ يف أوصاله, 

على نفسه يف أول الطريق حياًء منه أْن أتخذه نفسه متلبساً ابلضعف واهلوان! ,إن احلمية هلل و لدين هللا وآلايت   وهو ميوهُ 
هللا هي آية اإلميان, وما تفرت هذه احلمية إال وينهار بعدها كلَّ سد وينزاح بعدها كلُّ حاجز، وينجرف احلطام الواهي 

أول األمر عمداً, مث هتمد, مث ختمد, مث متوت فمن مَسَع االستهزاء بدينه يف  عند دفعة التيار, وإنَّ احلمية لتكبت يف
جملس، فإما أْن يدفع، وِإما أْن يقاطع اجمللس وأهله, فأمَّا التغاضي والسكوت فهو أول مراحل اهلزمية, وهو املعرب بني 

يف جمالس كبار املنافقني ذوي النفوذ, وكان   اإلميان والكفر على قنطرة النفاق! وقد كان بعض املسلمني يف املدينة جيلسون
 ما يزال هلم ذلك النفوذ,  وجاء املنهج القرآينُّ يِّنبُه يف النفوس اىل تلك احلقيقة 

,حقيقة أنَّ غشيان هذه اجملالس والسكوت على ما جيري فيها، هي أوىل مراحل اهلزمية, وأراد أْن جينبهم إايها , ولكن 
 ِل تكن تسمح أبْن أيمرهم أمراً مبقاطعة جمالس القوم إطالقاً, فبدأ أيمرهم مبقاطعتها حني املالبسات يف ذلك احلني  
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 781-2/780(  يف ظالل القرآن ,101)
 . 1/117(   ينظر: أوضح التفاسري,102)
 )مادة ذم(  12/220(    لسان العرب :103)
  1/453(   الكليات :104)
 1/100,م2003 -هـ 1424، 1التعريفات الفقهية: حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت: دار الكتب العلمية ,ط (   105)
 )مادة ذمم(  2/47احلفاظ :(    عمدة 106)
 28/400(    اتج العروس :107)

أي: ,  (101)يسمعون آايت هللا يكفر هبا ويستهزأ هبا... وإال فهو النفاق... وهو املصري املفزع، مصري املنافقني والكافرين(

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  :) عليهم، وال تقعدوا مع الكافرين املستهزئني آبايت هللابل قوموا عنهم، إْن ِل تقدروا أْن تُنِكُروا 

يتحدثوا حديثًا غريه, فِإْن قعدُت معهم مع كفرهم آبايت هللا تعاىل، وخوضهم يف احلق الذي أنزله ،  (ېئ  )يعني بقوله:(  
امع شريك للقائل؛ ما ِل يرده قسراً، يف الكفر, فيؤخذ من هذه اآلية الكرمية: أنَّ الس(جئ   ی  ی  ی)هذا بيان, وجوابه  

م الصنف اخلائض (102)أو مينعه جرباً؛ فإْن ِل يستطع فليفارق جملسه من فوره , هكذا عربََّ لنا النص عن قعود الالهني أَّنَّ
 يف آايت هللا استهزاًء, فوجَب على أهل األميان عدم الركون والقعود يف هكذا جمالس .

 املطلب السادس

 قعدة املذموم املخذول.داللة  

َمْذُموماً, وأََذمَّ هِبِْم: تـَرََكُهْم  الذَّمُّ لغة: )نَِقيُض اْلَمْدِح, َذمَُّه َيُذمُُّه َذّمًا وَمَذمًَّة، فـَُهَو َمْذُموٌم وَذمٌّ, وأََذمَُّه: َوَجَدُه َذِميماً   
م يـَُقام هَلَا ذمَّة، َوجتمع على ذّم, وذمام, , وعرفه أبو البقاء:)كل َحرََكة يلزمك م(103)َمْذُمومنَي يف النَّاِس( ن تضييعها الذَّ

, وعرفه الربكيت قال: الذَّمُّ)ضدُّ املدح وهو قوٌل, أو فعٌل, أو ترك قول, أو فعل ينبئ عن افتضاح حال الغري (104)وذمم(
 من الذم، يعين أنه يذم الرجل على, يعين أَّنا مشتقة , وقال السمني احلليب :)الذمة ما يتذمم منه(105)واَنطاط شأنه(

واخَلُذوُل: )الَكِثرُي ,  (106)(إضاعة ما يعاهدهم عليه أو يؤمتن، ومثلها الذمام والذمة واملذمة, والذم مجع ذمةٍ 
 ,  واخلذالن: )ترك النصر ممن يتوقع منه ذلك, وقوله: )وإن خيذلكم( , أي يرتك نصرتكم, وخذلت (107)اخِلْذالِن(
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 )مادة خذل( 1/493(    عمدة احلفاظ :108)
 22( سورة األسراء :109)
 15/65( ينظر : التحرير والتنوير 110)
 4/2220( يف ظالل القرآن ,111)
 .20/320(   مفاتيح الغيب للرازي, 112)

الوحشية ولدها: تركته وحده, وختاذلت رجاله: إذا ِل تعيناه على املشي, و املخذل يف اجليش: ,من حتني املقابلة, وهلذا 
قعدة هلا صور عدة ذكرها  دالالت لغة هيئة القعود, وهيهذه داللة أخرى من , (108)خيرج من الصف, ويقال: خذله(

ڑ  ڑ  چ  ٹ  ٹاملفسرون منها املكث ومنها الندم والتفكر ومنها العجز عن حتصيل الشيء كل هذه املعاين وجدانها يف 

فتقعد مستعار ملعىن املكث والدوام واملذموم املذكور ابلسوء والعيب , (109)چ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   
واملخذول الذي أسلمه فأما ذمه, فمن ذوي العقول  أْن أعظم سخرية أن يُتخذ املرء حجراً, أو عوداً رابً له ويعبده, وأما 

ن عاقبته أنه )يقعد مذموما , فكل فرد حييد عن التوحيد تكو (110)خذالنة فالنه اختذ لنفسه وليًا ال يغين عنه شيء 
 ابلفعلة الذميمة اليت أقدم عليها، )خَمُْذواًل( ال انصر له، ومن ال ينصره هللا فهو خمذول وإن كثر انصروه, 

ولفظ )فـَتَـْقُعَد( يصور هيئة املذموم املخذول وقد حط به اخلذالن فقعد، ويلقي ظل الضعف, فالقعود هو أضعف هيئات 
وأكثرها استكانة وعجزاً، وهو يلقي كذلك ظل االستمرار يف حال النبذ واخلذالن، ألن القعود ال يوحي ابحلركة اإلنسان  

ِفيِه ُوُجوٌه:) اأْلَوَُّل: َأنَّ َمْعَناُه:اْلُمْكُث   (  ک  گ  گ  گ)  , فقوله(111)وال تغري الوضع، فهو لفظ مقصود يف هذا املكان(
َل الرَُّجُل ْذُموًما خَمُْذواًل، َوَهِذِه اللَّْفَظُة ُمْستَـْعَمَلٌة يف ِلَساِن اْلَعَرِب َواْلُفْرِس يف َهَذا اْلَمْعىَن، فَِإَذا َسأَ َأْي فـََتْمُكَث يف النَّاِس مَ 

 ُمْكُث َسَواًء َكاَن قَاِئًما أَْو َجاِلًسا.َغرْيَُه َما َيْصَنُع ُفاَلٌن يف تِْلَك اْلبَـْلَدِة فـَيَـُقوُل اْلُمِجيُب: ُهَو قَاِعٌد أبَِْسَوأِ َحاٍل َمْعَناُه: الْ 

 الثَّاين: ِإنَّ ِمْن َشْأِن اْلَمْذُموِم اْلَمْخُذوِل َأْن يـَْقُعَد اَنِدًما ُمتَـَفكِّرًا َعَلى َما فـََرَط ِمْنُه.   
َا يـََتأَتَّى اِبْلقِ  َياِم، َوأَمَّا اْلَعاِجُز َعْن حَتِْصيِلَها فَِإنَُّه الثَّاِلُث: َأنَّ اْلُمَتَمكَِّن ِمْن حَتِْصيِل اخلَْرْيَاِت َيْسَعى يف حَتِْصيِلَها، َوالسَّْعُي ِإَّنَّ

 ِقَياُم َعَلى الرَُّجِل َأَحَد اأْلُُموِر الَّيِت هِبَا يَِتمُّ اْلَفْوُز اِبخلَْرْيَاِت، وََكاَن اَل َيْسَعى َبْل يـَبـَْقى َجاِلًسا قَاِعًدا َعِن الطََّلِب فـََلمَّا َكاَن الْ 
اخلَْرْيَاِت, َواْلُقُعوُد رَِة َعَلى حَتِْصيِل  اْلُقُعوُد َواجْلُُلوُس َعاَلَمًة على هدم تِْلَك اْلَمِكَنِة َواْلُقْدرَِة اَل َجَرَم ُجِعَل اْلِقَياُم ِكَنايًَة َعِن اْلُقدْ 

 )فـَتَـْقُعَد(:)القعود هنا مبعىن اإلقامة أَو املكث، سواٌء َأكان يف مكثه قاعًدا أَم قائًما  ,(112)ِكَنايٌَة َعِن اْلَعْجِز َوالضَّْعِف(
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 . 5/742(   التفسري الوسيط, 113)

ل غري وقيل القعود مبعىن الصريورة، من قوهلم شحذ الشفرة حىت قعدت كأَّنا حربة، أي حىت صارت كأَّنا حربة، وقي
 .  (113)ذلك و) خَمُْذواًل(: َأي عدمي النصري(

هكذا أظهرت لنا دالالت القعود مبختلف صوره, وهو قعود حيدده السياق الذي وردت فيه لفظة القعود, فللقعود هيئة   
جسدية تبني وضعًا من أوضاع اجلسد وتدل على إْن الذي يكون عليه اإلنسان مبختلف هيئاته وصوره بناء على هيئة 

 القاعد. 

 اخلامتة

احلمد هلل وصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله , فمن خالل حبثي هذا ميكن تلخيص ما توصلت   
 -اليه ابلنتائج االتية :

 إنَّ  للقيام  والقعود صورة  حمسوسة ماثلة للعيان  قد تكون أبلغ من اللغة الناطقة يف أحيان كثرية. -1
 خمتلفة تفصح عن ما يف داخل القائم من لغة يفهمها املتلقي بكل وضوح.إنَّ  للقيام  دالالت    -2
 إنَّ للقعود لغة تعطي للناظر اىل القاعد صورة عن حالته النفسية ,وما يدور يف داخلة من أفكار. -3
 إنَّ القعود قد تنوعت صورة واشكاله ,وكلَّ صورة تفصح عن حال قاعدها ونفسيته. -4
ختتلف عن قعدة اآلخر من حيث الداللة فقعدة الذاكر غري قعدة املكذب  إنَّ لكل قعدة حالة خاصة هبا -5

 , وكذلك قعدة املرتبص غري قعدة اخلائف , وقعدة املستهزئ غري قعدة املذموم املخذول.
 قائمة املصادر

 .  القرآن الكرمي .1
الفيض، امللّقب مبرتضى، اتج العروس من جواهر القاموس: حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو  .2

 هـ(احملقق: جمموعة من احملققني: دار اهلداية .1205الزَّبيدي )ت: 
هـ( ، حتقيق : امحد عبد الغفور عطار ، 393اتج اللغة وصحاح العربية ، إمساعيل بن محاد اجلوهري)ت: .3

 م .1987 -هـ 1407،   4دار العلم للماليني ، ط
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 296 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

: حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد : حممد الطاهر بن  التحرير والتنوير .4
 م.1984هـ(: الدار التونسية للنشر , تونس,  1393حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي )ت :  

هـ 1424ىل،  التعريفات الفقهية: حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت: دار الكتب العلمية, الطبعة: األو    .5
 .م2003 -

 هـ( مطابع أخبار اليوم.1418اخلواطر: حممد متويل الشعراوي )املتوىف:    -تفسري الشعراوي  .6
تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(: حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد هباء الدين  .7

 م. 1990رية العامة للكتاب: هـ(: اهليئة املص1354بن منال علي خليفة القلموين احلسيين )ت: 
 القاهرة.  –هـ(: دار الفكر العريب  1390عبد الكرمي يونس اخلطيب )ت: بعد التفسري القرآين للقران :     .8
 ه.  1430،  8تفسري جزء عم : الدكتور مساعد بن سليمان بن انصر الطيار , دار ابن اجلوزي ,ط   .9

هـ(احملقق: حممد عوض 370نصور )املتوىف: هتذيب اللغة: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو م .10
 م.2001بريوت,الطبعة: األوىل،   –مرعب, دار إحياء الرتاث العريب  

عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ: أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم   .11
هـ(احملقق: حممد ابسل عيون السود: دار الكتب العلمية بريوت,  756املعروف ابلسمني احلليب )ت: 

 م.   1996 -هـ   1417الطبعة األوىل،  
هـ(احملقق: 170متيم الفراهيدي البصري )ت:  العني: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن .12

 الدكتور مهدي املخزومي، والدكتور إبراهيم السامرائي: دار ومكتبة اهلالل .
بريوت,و -هـ(: دار الشروق, 1385سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب )ت: يف ظالل القرآن :  .13

 1/324هـ :  1412 -القاهرة :ط السابعة عشر 
سورية , الطبعة: تصوير  –واصطالحا: سعدي أبو جيب: دار الفكر. دمشق القاموس الفقهي لغة  .14

 م . 1988هـ =    1408م الطبعة الثانية    1993
هـ ( ، دار الفكر ،بريوت ،   817القاموس احمليط للفريوزآابدي ، جمد الدين حممد بن يعقوب ) ت:   .15

 م . 1978،   2ط
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هـ(احملقق: ضبطه 81الشريف اجلرجاين )املتوىف: كتاب التعريفات: علي بن حممد بن علي الزين  .16
هـ 1403لبنان,الطبعة: األوىل –وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر, دار الكتب العلمية بريوت 

 م.1983-
الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء  .17

 بريوت,)د.ت( .  –حممد املصري: مؤسسة الرسالة   -قق: عدانن درويش هـ(احمل1094احلنفي )ت: 
لسان العرب: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى األفريقى  .18

 م.1983-هـ   1414,  3هـ(: دار صادر , بريوت , ط711)ت:  
منشورات دار عالء الدين ، دمشق   ،   وغورست  ، ترمجة هيالنه صاحل شقري ،  غدويسلغة اجلسد ،   .19

 م .2009،   5ط
القرآن الكرمي , رسالة ماجستري ,إعداد أسامة مجيل عبد الغين رابيعة جامعة النجاح لغة اجلسد يف  .20

 م.   2010الوطنية ,فلسطني,
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي: دار الكتب    .21

 يق: عبد السالم عبد الشايف حممد .م , الطبعة األوىل , حتق1993هـ ـ 1413 -لبنان بريوت  -العلمية 
املخصص يف اللغة ، أبو احلسن علي بن إمساعيل النحوي اللغوي األندلسي املعروف اببن سيدة ، دار  .22

 م .1996هـ ـ 1417إحياء الرتاث العريب ، بريوت,
هـ(احملقق: الدكتورعبد 311معاين القرآن وأعرابه: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت:   .23

 م . 1988  -هـ   1408اجلليل عبده شليب: عاِل الكتب , بريوت, الطبعة األوىل, 
هـ(احملقق: 207معاين القرآن: أبو زكراي حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء )املتوىف:  .24

 –, دار املصرية للتأليف والرتمجة أمحد يوسف النجايت / حممد علي النجار / عبد الفتاح إمساعيل الشليب
 مصر ,الطبعة: األوىل.

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن , حممد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء الرتاث العريب , بريوت ,)د.ت(. .25
حامد صادق قنييب: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  -معجم لغة الفقهاء : حممد رواس قلعجي  .26

 م.  1988  -هـ   1408، 2, ط
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هـ(احملقق: عبد 395معجم مقاييس اللغة: أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي، أبو احلسني )ت:   .27
 م.1979  -هـ  1399السالم حممد هارون: دار الفكر:  

مفاتيح الغيب املعروف ابلتفسري الكبري: أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي  .28
 -بريوت: ط  الثالثة    –هـ(: دار إحياء الرتاث العريب  606دين الرازي خطيب الري )ت: امللقب بفخر ال

 هـ  .  1420
النشر يف القراءات العشر : مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف )املتوىف :  .29

تصوير دار الكتاب هـ( ,املطبعة التجارية الكربى ] 1380هـ(احملقق : علي حممد الضباع )املتوىف  833
 العلمية[ .

 

 

 

 

 


