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 " دراسة لغوية داللية" س( ومشتقاتها في القرآن الكريم  )ق د البناء الصرفي

 صالح فميح زعل المذهان د.

  ملخصال

ُس، الُقُدس،  ة8ىدفت ىذه الدراسة إىل بيان داللة البناء الصريف)ق د س( ومشتقاتو يف القرآن الكرمي، وبينت  أنَّ ىذا البناء ورد منو ا١تشتقات اآلتي )نُ َقدّْ

س(، ال َقدَّ
ُ

وس، ا١ت ُس( دلَّ على أنَّ ا١تبلئكة فالفعل  ،والطهارة، وا١تباركة دل على التنزيووىي تُقدُّ عن كل عيب ونقص، فلو  -عز وجل -ينزىون اهللا١تضارع) نُ َقدّْ

وس للداللة على كمال صفاتو، وأنَّو ال نفسو بالقد -عز وجل-، وٝتَّى اهللجربيل بروح القدس؛ ألنو ُخِلق من الطهارة -عز وجل-صفات الكمال، ووصف اهلل

الوادي الذي َكلَّم فيو موسى با١تقدس؛ ألنو بقعة مباركة، ووصف بو األرض اليت اختارىا ألنبيائو، وىي ببلد الشام،  وصف اهلل جل ثناؤهمياثلو شيء يف صفاتو، و 

ا أرض مباركة، باركها اهلل وىي األرض اليت ىاجر إليها خليل  ،عز وجل؛ فهي موطن األنبياء عليهم الصبلة والسبلم ومنها ا١تسجد األقصى ا١تبارك؛ للداللة على أَّنَّ

ليها بلقيس، وىي ا١تكان اهلل إبراىيم، ولوط عليهما الصبلة والسبلم، وىي الوجهة اليت توجو إليها موسى خوفًا من فرعون وقومو، وىي ببلد التوحيد اليت ىاجرت إ

 وجعلهم أئمة يهدون بأمره. وعبادتو، وتوحيده، بإقامة شرعو، عليهم الصبلة والسبلم -ءهنبياأ -عز وجل -الذي أمر اهلل
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  summary   

 This study aimed to build significant morphological statement (s d o) and its derivatives in the 

Qur'an, and demonstrated that this construction indicated him the following derivatives (cherish, 

Jerusalem, Holy Spirit, Bible), they show the elevation and purity, and blessed it tenses (cherish) 

shown that angels Idolize Allah-the Almighty-for every defect, lack, his qualities of perfection, and 

describe Allah-the Almighty-Gabriel with the Holy Spirit, because it is a creation of purity, named 

Allah-the Almighty-Holy itself to signify perfection of attributes, and it does something similar in his 

qualities, his praise of Allah almighty-description-the Valley where Holy Moses spake; spot 

Blessing, and described the land chosen for his prophets, the Levant, and from the Al-Aqsa mosque 

to signify it is a land blessed, blessed by Allah almighty is the home of the prophets peace and 

blessings on them, is the land that immigrated Khalil Allah Abraham, lot them blessings and peace, 

and the destination Moses directed for fear of Pharaoh and his people, and it's a country that 

emigrated Balkis, a place which is Allah-the Almighty-prophets-peace be upon them-the 

Administration Bill, his worship, and standardized, and made them imams, guiding him  

 المقدمة 

 .1وىو بناء الشيء بضم بعضو إىل بعض" ،البناء يف اللغة ضم الشيء إىل بعضو، قال ابن فارس8" الباء والنون والياء أصل واحد

لة ٗتتلف عن الصيغ األخرى، واختلف الصرفيون يف داللة تظهر أ٫تية البناء الصريف عند صياغة الكلمات منو، فلكل صيغة دال
ا تدل على معٌت واحد، يؤكد ذلك الرضي بقولو8" ا١تراد من بناء  ،اآلتية8البناء، والصيغة، والوزن ا١تصطلحات فذىب فريق منهم إىل أَّنَّ

وحركاهتا ا١تعينة، وسكوَّنا مع اعتبار اٟتروف  ،١ترتبةا غَتىا، وىي عدد حروفها االكلمة، ووزَّنا، وصيغتها ىيئتها اليت ميكن أن يشاركها فيه
 .2الزائدة، واألصلية كلّّ يف موضعو"

ٚتع بناء، وا١تراد بو ىيئة الكلمة اليت  -كما ْتثتها  -ومن احملدثُت الذين قالوا بًتادف ىذه ا١تصطلحات خد٬تة اٟتديثي8" فاألبنية
 ،ذه ا٢تيئة ىو ما تشًتك فيو الكلمات من عدد اٟتروف ا١ترتبة، واٟتركات، من فتحةوضعت عليها، واليت ميكن أن يشاركها فيها غَتىا، وى

على ىيئة وصفة ميكن أن يشاركها  -مثبًل  -والسكنات مع اعتبار اٟتروف األصلية والزائدة، كلّّ يف موضعو، فكلمة)َرُجل( ،وكسرة ،وضمة

                                                           
 8 مادة) بٍت(.م، )د،ط(، دار الفكر9757، ابن فارس بن زكرياء القزويٍت الرازي،مقاييس اللغة  - 1
، دار إحياء 9ٟتسن، و٤تمد الزفراف، و٤تي الدين عبد اٟتميد، )د،ت(، ط، الشيخ رضي الدين ٤تمد بن اٟتسن االسًتاباذي، ٖتقيق ٤تمود نور اشرح شافية ابن اٟتاجب - 2

 .6، ص9الًتاث العريب ، بَتوت، ج
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ثبلثة أحرف أصلية أو٢تا مفتوح، وثانيها مضموم، وتسمى ىذه  فيها غَتىا من الكلمات كلفظة)َعُضد(، وفعل)َكُرم( فكلها على
 .3ا٢تيئة)بناء(، أو بنية أو صيغة، أو وزنًا، أو زنة، فاألبنية على ىذا األساس تشمل األٝتاء ا١تتمكنة، واألفعال ا١تتصرفة"

واليت ٢تا أوزان ال ٗتتلف غالًبا، وعدَّ  األكثر وأمَّا الفريق الثاين فقد فرَّق بُت ىذه ا١تصطلحات، فخصوا" الصيغة باألبنية ا١تقيسة يف
فللحرف بناؤه، ولبلسم ا١تعرب وا١تبٌت بناؤه، وللفعل كذلك، على حُت ال   لكل أنواع الكلمات ا١تقيس منها، وغَت ا١تقيسالبناء شامبًل 

 .4تستعمل الصيغة إال يف ٣تال ا١تقيسات من األحكام"

" البناء ىو ضم ا وىو الذي ٭تدد الدالالت العامة للكلمة،  ،ا إىل بعض، وجعلها مرتبة متماسكةٟتروف بعضهويرى ىذا الفريق أنَّ

مث يأيت الصيغة، وىي نتاج ذلك البناء، وىي اليت ٗتتص داللتو،  ه اٟتروف اليت توضع يف قالب معُت،بينما الوزن ىو مقياس، ومقدار ىذ

ا تدرس ضمن سياق نصي ٤تا   .5ط بظروف قولية، وقرائن ٥تتلفة"وٖتدد دقتو أكثر خاصية، وأَّنَّ

بأَّنا أرض مقدسة وُوصفت يف آيات أخرى بأَّنا أرض  -يف كتاب اهلل عز وجل -ببلد الشام ىي األرض الوحيدة اليت ُوِصفت

ىذه  مباركة، فلماذا ُوصفت تارة باألرض ا١تقدسة، وتارة أخرى باألرض ا١تباركة؟ وما داللة ىاتُت الصفتُت؟ ىذه الدراسة ستجيب عن

 األسئلة، وتبُت داللة البناء الصريف )ق د س( ومشتقاتو يف اآليات الكرمية.

 القدس في اللغة:

وىو يدلُّ على الطْهر.ومن ذلك  نو من الكبلم الشرعيّْ اإلسبلمّي القاف والدال والسُت أصٌل صحيح، وأظ8 " قال ابن فارس

س رة، ويف ِصَفة اهلل تعاىل8األرُض ا١تقدَّ وس ة ىي ا١تطهَّ واألنداد، والّصاحبِة والولد، تعاىل اهلل  ،وىو ذلك ا١تعٌت؛ ألنّو منزٌَّه عن األضداد الُقدُّ

ا يقول الظا١تون علّواً   .6كبَتًا" عمَّ

                                                           
 .95، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، ص9م، ط9743خد٬تة اٟتديثي،  أبنية الصرف يف كتاب سيبويو، - 3
م، إشراف الدكتور ٤تمد بن عليان اٟتازمي، جامعة أم القرى، ا١تملكة العربية 9765يف، رسالة ماجستَت، عبدالعزيز الفتاوي صا ،يف القرآن الكرمي معانيهاو الفعلية صيغة أفعل - 4

 .91السعودية، ص 
 اٞتزائر، صم، إشراف الدكتور سامي عبداهلل أٛتد الكناين، جامعة منتوري قسنطية، 4002، رفيقة ابن ميسية، رسالة ماجستَت، األبنية الصرفية ودالالهتا يف سورة يوسف - 5

42. 
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س8 بسكون الدال، وضمها الطُّهر"وقال الرازي والتقديس8 تنزيو اهلل عز  ْدس8 تنزيو اهلل عز وجل،8" والقُ ، وقال ابن منظور87 "الُقدُّ

س جل، وىوو  وس ،ا١تتَ َقدَّ س ،الُقدُّ َقدَّ
ُ

وس فَ عُّول من الُقْدس 8ويقال ،ا١ت قال اأَلزىري8 مل ٬تئ يف صفات اللَّو تعاىل غَت ، وىو الطهارة، الُقدُّ

نَ زَّه عن الُعيوب والنَّقائص، وفُ عُّول بالضم من أَبنية ا١تبالغة
ُ

وس، وىو الطاىر ا١ت وس ىو اللَّو عز و ، الُقدُّ كة، واأَلرض جل، والُقْدُس الرب والُقدُّ

سة الشام،  َقدَّ
ُ

رة، وقال الفرَّاء، اأَلرض ا١ت سة ا١تطهَّ َقدَّ
ُ

باَرك، واأَلرض ا١ت
ُ

س ا١ت َقدَّ
ُ

سة الطاىرة، وىي8 ِدَمْشقوا١ت  .8وِفَلْسطُت، وبعض األُْرُدن" ا١تقدَّ

قَّدس؛ ألنو يتطهر فيو من ا8 وقال الزبيدي
ُ

والُقُدس8 سيدنا جربيل عليو الصبلة والسبلم كروح  للربكة لذنوب، أووالُقْدس8 البيت ا١ت

 .9القدس، ويف اٟتديث8 إنَّ روح الُقُدس نفث يف روعي يعٍت جربيل عليو السبلم؛ إلنَّو ُخِلَق من طهارة"

مشتقات ىذا البناء فقد وأمَّا والطهارة والربكة،  س( وما اشتق منو يدل على التنزيوويتضح من كبلم اللغويُت أنَّ البناء الصريف)ق د 

 يوضحها اٞتدول اآليت8هلل عز وجل، فجاءت يف عشرة مواطن وردت يف كتاب ا

 اآلية الكلمة
س َماءَ )َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمبَلِئَكِة ِإينّْ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َإَٔتَْعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها وَ  نُ َقدّْ َو٨َتُْن ُنَسبُّْح ِْتَْمِدَك  َيْسِفُك الدّْ

ُس َلَك قَاَل ِإينّْ أَْعَلُم َما اَل تَ ْعَلُموَن( البقرة8  10َونُ َقدّْ
َناِت  الُقُدس َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَ ي ّْ َنا ِمْن بَ ْعِدِه بِالرُُّسِل َوَآتَ ي ْ ي ْ َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوقَ فَّ ِح اْلُقُدِس أََفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل َوأَيَّْدنَاُه ِبُرو )َوَلَقْد َآتَ ي ْ

بْ ُتْم َوَفرِيًقا تَ ْقتُ ُلوَن (البقرة8   ٚٛٔتَا اَل تَ ْهَوى أَنْ ُفُسُكُم اْسَتْكبَ ْرُُتْ فَ َفرِيًقا َكذَّ
ُهْم َمْن َكلََّم اللَُّو َوَرَفَع بَ ْعَضُهْم دَ  َناِت َوأَيَّْدنَاُه بُِروِح )تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ِمن ْ َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَ ي ّْ َرَجاٍت َوَآتَ ي ْ

َناُت َوَلِكِن اخْ  ُهْم َمْن َكفَ اْلُقُدِس َوَلْو َشاَء اللَُّو َما اقْ َتَتَل الَِّذيَن ِمْن بَ ْعِدِىْم ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءتْ ُهُم اْلبَ ي ّْ ُهْم َمْن َآَمَن َوِمن ْ َر تَ َلُفوا َفِمن ْ
 َٖٕ٘وَلْو َشاَء اللَُّو َما اقْ َتتَ ُلوا َوَلِكنَّ اللََّو يَ ْفَعُل َما يُرِيُد( البقرة8 

وََكْهبًل َوِإْذ  ُدِس ُتَكلُّْم النَّاَس يِف اْلَمْهدِ )  ِإْذ قَاَل اللَُّو يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اذُْكْر نِْعَميِت َعَلْيَك َوَعَلى َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّْدُتَك ِبُروِح اْلقُ 
يَل َوِإْذ َٗتُْلُق ِمَن الطُِّْت َكَهْيَئِة الطََّْتِ بِِإْذين  ٧تِْ رًا بِِإْذين َوتُ رْبُِئ َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواٟتِْْكَمَة َوالت َّْورَاَة َواإْلِ ُفُخ ِفيَها فَ َتُكوُن طَي ْ  فَ تَ ن ْ

                                                                                                                                                                                                   
 مادة) قدس(.ابن فارس، مرجع سبق ذكره،  - 6
 مادة)قدس(. م، )د،ط(،  مكتبة لبنان،9776، ٤تمد بن أيب بكر الرازي، ٥تتار الصحاح - 7
 مادة)قدس(.م، دار صادر، بَتوت، 4002، 1، ٤تمد بن مكرم بن منظور، طلسان العرب - 8

 مادة)قدس(. م، ٖتقيق علي شَتي، )د،ط(، دار الفكر  بَتوت،9772ى اٟتسيٍت، من جواىر العروس، ٤تمد مرتض تاج العروس - 9
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َناِت فَ َقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمن ْ اأْلَْكَمَو َواأْلَبْ َرَص بِِإْذين َوِإْذ ُٗتْرُِج ا ُهْم ِإْن ْلَمْوَتى بِِإْذين َوِإْذ َكَفْفُت َبٍِت ِإْسرَائِيَل َعْنَك ِإْذ ِجْئتَ ُهْم بِاْلبَ ي ّْ
 ٓٔٔا١تائدة8 چ َىَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبٌُت 

 َٕٓٔن َآَمُنوا َوُىًدى َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمَُت( النحل8 ) ُقْل نَ زََّلُو ُروُح اْلُقُدِس ِمْن رَبَّْك بِاٟتَْقّْ لِيُثَبَّْت الَِّذي
وس بَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْٞتَبَّا الُقدُّ وُس السَّ ا يُْشرُِكوَن( ) ُىَو اللَُّو الَِّذي اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ ُر ُسْبَحاَن اللَِّو َعمَّ ُر اْلُمَتَكب ّْ

 ٖٕ اٟتشر8
وِس اْلَعزِيِز اٟتَِْكيِم ( اٞتمعة8  َماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّ  ٔ) ُيَسبُّْح لِلَِّو َما يِف السَّ

س َقدَّ
ُ

ِس ُطًوى ( طو8  ) ا١ت  ِٕٔإينّْ أَنَا رَبَُّك فَاْخَلْع نَ ْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَّ
ِس طًُوى( النازعات8 )ِإْذ نَاَداُه رَبُُّو بِالْ   َٙٔواِد اْلُمَقدَّ

سة َقدَّ
ُ

َقلِ  ا١ت وا َعَلى أَْدبَارُِكْم فَ تَ ن ْ َسَة الَّيِت َكَتَب اللَُّو َلُكْم َواَل تَ ْرَتدُّ  ُٕٔبوا َخاِسرِيَن ( ا١تائدة8 ) يَا قَ ْوِم اْدُخُلوا اأْلَْرَض اْلُمَقدَّ
 

ُس( يف قولو تعاىل8 ، وأبدأ يف داللة الفعل ا١تضارع)يات الكرمية وسأبُت يف ىذا البحث داللة ىذه ا١تشتقات يف اآل )َوِإْذ قَاَل نُ َقدّْ

سُ َربَُّك لِْلَمبَلِئَكِة ِإينّْ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َإَٔتَْعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدّْ  َلَك قَاَل ِإينّْ أَْعَلُم  َماَء َو٨َتُْن نَُسبُّْح ِْتَْمِدَك َونُ َقدّْ

 .10َما اَل تَ ْعَلُموَن( البقرة8

ُس(  َس(، وىو فعل ثبلثي مزيد فيو  ،مبٍت للفاعل ،متصرف ،الزم ،سامل ،فعل صحيحالفعل) نُ َقدّْ غَت مؤكد بنون التوكيد ماضيو)َقدَّ

ب الفعل الثبلثي ا١تزيد فيو ْترف، باب فَ عََّل يُ َفعُّْل ْترف، وزيد فيو حرف من جنس عينو، بُت عينو والمو، وىو من الباب الثاين من أبوا

 وقد أفادت الزيادة يف ىذا الفعل معٌت التكثَت وا١تبالغة. ،تَ ْفِعيبًل 

أي نثٍت  8"لكمال جل ثناؤه، قال البغويعن كل عيب ونقص، فلو صفات ا -عز وجل -ينزىون اهلل -عليهم السبلم –فا١تبلئكة 

8" نوقع ، وقال البقاعي11أي نعظمك، ونطهرك ذكرك عما ال يليق بك" معناه نقدسك؛ 8"وقال ابن عطية، 10عليك بالقدس والطهارة"

 .12التقديس؛ أي التطهَت لك، ٔتعٌت أنَّك يف الغاية من الطهارة، والعلو يف كل صفة"

                                                           
 .57، ص9، دار طيبة للنشر والتوزيع،ج2ط ٖتقيق ٤تمد عبداهلل النمر وآخرون، م،9775، أبو ٤تمد اٟتسُت بن مسعود البغوي، معامل التنزيل - 10
 . 996،ص9م، ٖتقيق عبدالسبلم عبدالشايف ٤تمد، )د،ط(، دار الكتب العلمية، لبنان، ج9771الق بن غالب، يف تفسَت الكتاب العزيز، أبو ٤تمد عبدا٠ت احملرر الوجيز - 11
 . 417، ص9، إبراىيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي،)د،ت( ،)د،ط( دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، جنظم الدرر يف تناسب اآليات والسور - 12
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بلئكة يذكرون اهلل عز وجل، وُعِطف الفعل )نقدس( على التسبيح، وٙتة فرق بُت التسبيح والتقديس، فالتسبيح يدل على أنَّ ا١ت

عز  -، والتقديس تنزيو اهلل13"التعبيد من السوء على وجو التعظيمو  والتسبيح يف كبلم العرب8 التنزيوويعبدونو، ويعظمونو، قال الشوكاين8" 

ق هلل عز وجل، ا١تطلونقص فالتسبيح ٥تتص بالقول والعمل، والتقديس ٥تتص باالعتقاد، وىو اعتقاد صفة الكمال  ،عن كل عيب -وجل

وقال ابن عاشور8"  .14التسبيح تنزيو ذاتو عن صفة األجسام، والتقديس تنزيو أفعالو عن صفة الذم، ونعت السفو" قال الرازي8"

 .15األول)نسبحك( بالقول والعمل، والثاين)نقدس( باعتقاد صفات الكمال ا١تناسبة للذات العلية"

َنا ِمْن بَ ْعِدِه بِالرُُّسِل  قولو تعاىل8 وىياهلل عز وجل،  ورد االسم)الُقُدس( يف أربع مواطن يف كتابو  ي ْ َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوقَ فَّ )َوَلَقْد َآتَ ي ْ

َناِت َوأَيَّْدنَاُه بُِروِح اْلُقُدِس أََفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل ٔتَا اَل تَ هْ  َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَ ي ّْ بْ ُتْم َوَفرِيًقا تَ ْقتُ ُلوَن َوى أَنْ ُفُسُكُم اْسَتكْ َوَآتَ ي ْ بَ ْرُُتْ فَ َفرِيًقا َكذَّ

ُهْم َمْن َكلََّم اللَُّو َوَرَفَع بَ ْعَضُهْم َدَرَجاٚٛ(البقرة8  َناِت ، وقولو تعاىل8 )تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ِمن ْ َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَ ي ّْ ٍت َوَآتَ ي ْ

َناُت َولَ  َوأَيَّْدنَاهُ  ُهْم َمْن َكَفَر َوَلْو بُِروِح اْلُقُدِس َوَلْو َشاَء اللَُّو َما اقْ َتَتَل الَِّذيَن ِمْن بَ ْعِدِىْم ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءتْ ُهُم اْلبَ ي ّْ ُهْم َمْن َآَمَن َوِمن ْ ِكِن اْختَ َلُفوا َفِمن ْ

ِإْذ قَاَل اللَُّو يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اذُْكْر نِْعَميِت َعَلْيَك َوَعَلى َواِلَدِتَك ِإْذ ) 8وقولو تعاىل ٖٕ٘ا يُرِيُد( البقرة8 َشاَء اللَُّو َما اقْ َتتَ ُلوا َوَلِكنَّ اللََّو يَ ْفَعُل مَ 

يَل َوِإْذ َٗتُْلُق ِمَن الطُِّْت َكَهْيَئِة الطََّْتِ بِِإْذين أَيَّْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدِس ُتَكلُّْم النَّاَس يف اْلَمْهِد وََكْهبًل َوِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواٟتِْْكَمَة َوالت َّ  ٧تِْ ْورَاَة َواإْلِ

رًا بِِإْذين َوتُ رْبُِئ اأْلَْكَمَو َواأْلَبْ َرَص بِِإْذين َوِإْذ ُٗتْرُِج اْلَمْوَتى بِِإذْ  ُفُخ ِفيَها فَ َتُكوُن طَي ْ َناِت فَ َقاَل  ين َوِإْذ َكَفْفُت َبٍِت ِإْسرَائِيَل َعْنكَ فَ تَ ن ْ ِإْذ ِجْئتَ ُهْم بِاْلبَ ي ّْ

ُهْم ِإْن َىَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبٌُت  ) ُقْل نَ زََّلُو ُروُح اْلُقُدِس ِمْن رَبَّْك بِاٟتَْقّْ لِيُثَبَّْت الَِّذيَن َآَمُنوا َوُىًدى  8تعاىل، وقولو  ٓٔٔا١تائدة8  (الَِّذيَن َكَفُروا ِمن ْ

 .ٕٓٔالنحل8 َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمَُت( 

                                                           
 .22، دار ابن كثَت، دمشق، ص9ه، ط9292كاين، ر، ٤تمد بن علي الشو فتح القدي - 13
 . 962،ص4ج ، دار الفكر، لبنان،9م، ط٤9769تمد بن عمر التميمي الفخر الرازي،  ،مفاتح الغيب - 14
 .204ص   9ه، )د،ت(، )د،ط(، الدار التونيسة، تونس، ج9474، ٤تمد الطاىر بن ٤تمد ابن عاشور، التحرير والتنوير -15
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 ،عمرو، وابن عامر، وٛتزة وَأيب ،وعاصماإِلمام نافع، بضم الدال، وىي قراءة ووردت يف)الُقُدس( قراءتان8 القراءة األوىل 

 . 16اإِلمام ابن كثَت وىي قراءة  بسكون الدال والقراءة الثانيةجعفر، ويعقوب، وخلف،  وأيبوالكسائي، 

وأَمَّا ، وزنو الصريف فُ ُعل، مفردمذكر،  يدل على ذات، وىو اسم صحيح اآلخربلثي ٣ترد، جامد الُقُدُس وفق القراءة اأُلوىل اسم ثو 

 جامد، يدل على معٌت ، وىو اسم صحيح اآلخر، مذكر، مفرد، ووزنو الصريف فُ ْعٌل. فهو اسم ثبلثي ٣ترد -وفق القراءة الثانية-الُقْدسُ 

وأما القراءة الثانية )روح الُقْدس( فتدل  ( على جربيل عليو الصبلة والسبلم وح الُقُدسُ وٙتة فرق بُت القراءتُت، فتدل القراءة األوىل )ر 

بلُم، وُرْوُح الُقْدس8الِعْصَمُة والتَّوف  .  17يُق "على العصمة والتوفيق، يؤكد ذلك ابن عباد بقولو 8" وُرْوُح الُقُدس8 َجربئيُل عليو السَّ

 –عليو الصبلة والسبلم  –أَيََّد سيدنا عيسى  -عز وجل -س( وفق القراءة األوىل أنَّ اهللوقد أفادت الصيغة الصرفية لبلسم) الُقدُ 

ألنَّو يأيت ٔتا فيو حياة القلوب، وذلك ألنَّو رفعو إىل السماء حُت قصد  ه(8" أي ّتربيل عليو السبلم590ي)ّتربيل عليو السبلم، قال النسف

 .18اليهود قتلو"

على ا١تبالغة  ىذه اإلضافة تدلو إىل القدس، وىو الطاىرة، وىو من باب إضافة ا١توصوف إىل صفتو؛  وُٝتّْي جربيل روًحا، وأضيف

لو روًحا من غَت والد  -عز وجل -وأضيف إىل القدس؛ ألنو كان بتكوين اهلل ال النحاس8" وُٝتّْي جربيل روًحاق يف االختصاص بالطهارة،

البغوي8" أراد بالقدس الطهارة، يعٍت الروح الطاىرة ُٝتّْي روحو قدًسا؛ ألنو مل تتضمنو ، وقال 19ولده، وكذلك ُٝتّْي عيسى روًحا ٢تذا"

                                                           
، اٟتجة للقراء السبع ،970، ٖتقيق الدكتور شوقي ضيف، دار ا١تعارف، القاىرة، ص4ه، ط9200، أبو بكر أٛتد بن موسى بن العباس ابن ٣تاىد، بعة8 كتاب السانظر - 16

، أبو ، حجة القراءات172، ص 4، ٖتقيق بدر الدين قهوجي، وبشَت جو٬تايب، دار ا١تأمون للًتاث، دمشق،ج4ط ،م9771 ٛتد بن عبدالغفار الفارسيأبو علي اٟتسن بن أ

، مشس الدين ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن علي النشر يف القراءات العشر  924، ٖتقيق سعيد األفغاين، )د،ن(، )د،م(، ص3م، ط4009زرعة عبد الرٛتن بن ٤تمد ابن ز٧تلة، 

 .494، ص4الكتب العلمية، لبنان، ج، قدم لو صاحب الفضيلة األستاذ علي ٤تمد الصباع، دار 9م،ط97776بن علي بن يوسف ابن اٞتزري 

 مادة) قدس( .عامل الكتب، بَتوت،  9م، ٖتقيق الشيخ ٤تمد حسن آل ياسُت، ط9772، أبو القاسم إٝتاعيل الصاحب بن عباد، احمليط يف اللغة - 17

 . 960، ص9دار الكلم الطيب، بَتوت، ج  9ط  م، ٖتقيق يوسف علب بديوي،9776عبداهلل بن أٛتد بن ٤تمود النسفي،  ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل - 18

 .422، ص4م، خرَّج أحاديثو وعلق عليو الشيخ عرفات العشا، )د،ط(، دار الفكر، بَتوت، ج9776، أبو عبداهلل ٤تمد بن أٛتد القرطيب، اٞتامع ألحكام القرآن - 19
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والسدي والضحاك8 روح القدس جربيل  ،قال قتادة  ،٪تا كان أمرًا من أمر اهلل تعاىلأصبلب الفحولة، ومل تشتمل عليو أرحام الطوامث، إ

  .20" نو مل يقًتف ذنًباعليو السبلم، قيل8 وصف جربيل بالقدس؛ أي بالطهارة؛ أل

بالعصمة -عز وجل-فقد أفادت أنَّ سيدنا عيسى عليو السبلم أيده اهلل -وفق القراءة الثانية-وأمَّا الصيغة الصرفية لبلسم) الُقْدس( 

خصو بو من  -تعاىل-عيسى عليو السبلم بذكر التأييد بروح القدس؛ ألنَّو  صَّ وخُ ه(8"9450إىل كربه، قال األلوسي) والتوفيق منذ صباه

 .21"وقت صباه إىل حال كربه

أيد سيدنا عيسى بالعصمة والتوفيق، وّتربيل عليو  -عز وجل -وٚتلة القول8إنَّ الصيغ الصرفية لبلسم وفق القراءتُت أفادتا أنَّ اهلل 

، وإسناد اإلعانة إىل جربيل عليو السبلم وا١تراد من ىذه التقوية اإلعانة دناه ِبُروِح القدس؛ يعٍت قويناهالصبلة والسبلم، قال الرازي 8"وأي

 . 22حقيقة، وإسنادىا إىل اإل٧تيل واالسم األعظم ٣تاز، فكان ذلك أوىل"

 الُقدُّوس

بَل  )، و٫تا8 قولو تعاىل8 يف موضوعُت من كتاب اهلل عز وجل ورد ) الُقُدوس( وُس السَّ ُم ُىَو اللَُّو الَِّذي اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ

ا ُيْشرُِكوَن( اٟتشر8  ُر ُسْبَحاَن اللَِّو َعمَّ َماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض ٖٕاْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْٞتَبَّاُر اْلُمَتَكب ّْ ، وقولو تعاىل8 ) ُيَسبُّْح لِلَِّو َما يِف السَّ

وِس اْلَعزِيِز اٟتَِْكيِم(  اٞتمعة8  .9اْلَمِلِك اْلُقدُّ

وس( يف ىاتُت اآليتُتالصيغة)و  ومنزه عن العيوب والنقائص، ال مياثلو  ،متصف بصفات الكمال -عز وجل–تدل على أنَّ اهلل ُقدُّ

وس بفتح أوائلهما، قال الليحاين8  8قال ابن منظور8"وكان سيبويو يقول ،شيء من ٥تلوقاتو يف ىذه الصفات، وىو كثَت الربكات َسبُّوح وَقدُّ

                                                           

 .997، ص9البغوي، مرجع سبق ذكره، ج - 20

 .195، ص9، دار الكتب العلمية، بَتوت، ج9ه، ط9293، أبو الفضل شهاب الدين ٤تمود ابن عبداهلل اٟتسيٍت لعظيم والسبع ا١تثاينروح ا١تعاين يف تفسَت القرآن ا - 21

 . 944، ص 1ج مرجع سبق ذكره، الفخر الرازي،  - 22



 " دراسة لغوية داللية" س( ومشتقاتها في القرآن الكريم  )ق د البناء الصرفي

 صالح فميح زعل المذهان د.

     Route Educational and Social Science Journal    

375        Volume 5(6), April 2018 

 
 

وسوس الضم ، قال8 وإْن فتحتو جاز، وُقدُّ وح، بُّ سُ آّتمع عليو يف  وىو الطاىر ا١تنزه  ،قال األزىري8 مل ٬تئ يف صفات اهلل تعاىل غَت الُقدُّ

باَلَغة"والنقائص عن العيوب
ُ

 .23، وفُ عُّول بالضم من أبنية ا١ت

وس الطقال ابن اٞتوزي يغ 8" وىو البل، وقال الرازي24واألوالد" داىر من العيوب ا١تنزه عن األندا8" قال أبو سليمان ا٠تطايب8 الُقدُّ

8" ا١تنزه عن النقائص ، وقال ابن كثَت25وقال اٟتسن8 إنَّو الذي كثرتو بركاتو"   واألٝتاء واألفعال، واألحكام يف النزاىة يف الذات، والصفات

 .27وس والُسبُّوح"8" وقال ثعلب8 مل يرد فُ عُّول بضم أولو إال الُقدُّ وقال ابن عاشور 26ا١توصوف بصفات الكمال"

وِس اْلَعزِيِز اٟتَِْكيِم(  وقد اقًتنت صيغة)القدوس( با١تلك يف قولو تعاىل8  َماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّ ) ُيَسبُّْح لِلَِّو َما يف السَّ

السًتسال يف الشهوات، و٨تو ذلك من نقائص منزه عن نقائص ا١تلوك ا١تعروفة من الغرور، وا"-عز وجل-؛ للداللة على أنَّ اهلل.9اٞتمعة8

 .28النفوس"

قال ابن  بالكفار وٛتايتو للمؤمنُت، -عز وجل -وجاءت صيغة)العزيز( بعد صيغة)القدوس(؛ للداللة على بطش اهلل

أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونُوا  يَا 8 )ىم الذين آمنوا بعيسى عليو الصبلة والسبلم، قال تعاىلا١تؤمنون و ، 29عاشور8"العزيز8 يَعتز ا١تلتفون حولو"

ُن أَْنَصاُر اللَِّو َفَمَمَنْت طَائَِفٌة ِمْن َبٍِت ِإْسرَائِيَل وََكَفَرْت أَْنَصاَر اللَِّو َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ لِْلَحَوارِيَُّْت َمْن أَْنَصارِي ِإىَل اللَِّو قَاَل اٟتََْوارِيُّوَن ٨تَْ 

 .92ْدنَا الَِّذيَن َآَمُنوا َعَلى َعُدوِّْىْم َفَأْصَبُحوا ظَاِىرِيَن( الصف8طَائَِفٌة َفأَيَّ 
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بَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن ( يف قولو تعاىل8قدوس( بعد صيغة)السبلمووردت صيغة)ال وُس السَّ ) ُىَو اللَُّو الَِّذي اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ

ا يُْشرُِكوَن( اٟتشر8 اْلَعزِيُز اْٞتَبَّارُ  ُر ُسْبَحاَن اللَِّو َعمَّ ؛للداللة على أنَّ ا٠تلق ال يظلمون عند اهلل عز وجل، وإ٪تا يعاملهم معاملة  41اْلُمَتَكب ّْ

بو على طريقة الوصف با١تصدر للمبالغة يف الوصف؛ أي ذو السبلم؛ أي  -تعاىل -عادلة، فالسبلم" مصدر ٔتعٌت ا١تسا١تة ُوِصَف اهلل

)اَل َيْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر  بعد قولو تعاىل8 الكرمية ، ووردت ىذه اآليات30ساملََ ا٠تلق من الظلم واٞتور" -تعاىل -سبلمة، وىي أنوال

  للداللة على عدل اهلل يف خلقو. ؛40َوَأْصَحاُب اْٞتَنَِّة َأْصَحاُب اْٞتَنَِّة ُىُم اْلَفائُِزوَن ( اٟتشر8

نفسو بو؛ للداللة على كمال صفاتو ، وأنَّو ال مياثلو شيء يف صفاتو،   -جل ثناؤه -اهلل اٟتسٌت، وصف اهلل والقدوس اسم من أٝتاء

َماَواِت َواأْلَْرِض َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا َوِمَن اأْلَنْ َعاِم أَْزَواًجا يَْذَرؤُُكْم ِفي قال تعاىل8 ِميُع اْلَبِصَُت  ِو لَْيَس َكِمْثِلوِ )فَاِطُر السَّ َشْيٌء َوُىَو السَّ

 . ٔٔالشورى8  (

طائفة مؤمنة، وطائفة كافرة، ودلت ىذه  8أنَّ صيغة القدوس وردت يف سياق اآليات اليت ٖتدثت عن طائفتُت -٦تا سبق-ويظهر

ارة إىل براءتو عن ٚتيع وإثبات صفات الكمال لو، قال ا٠تازن8" القدوس إش ،وعيب ،عن كل نقص -عز وجل -الصيغة على تنزيو اهلل

ليو العيوب والنقائص يف ا١تاضي واٟتاضر، والسبلم إشارة إىل أنَّو ال يطرأ عليو شيء من العيوب والنقائص يف ا١تستقبل، فإنَّ الذي يطرأ ع

 .31شيء من ذلك تزول سبلمتو، وال يبقى سليًما"

 الُمَقدَّس

َس( اسم ا١تفعول) س(، وورد االسم ا١تفعول يف ثبلث مواطن، وىي قولو تعاىل8 اشتق من الفعل ا١تبٍت للمفعول)ُقدّْ َقدَّ
ُ

)ِإينّْ أَنَا رَبَُّك  ا١ت

ِس طًُوى(  ِس ُطًوى(  وقولو8، ٕٔطو8 فَاْخَلْع نَ ْعَلْيَك إِنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَّ ا ، وقولو8) يَا قَ ْوِم اْدُخُلو ٙٔالنازعات8 )ِإْذ نَاَداُه رَبُُّو بِاْلَواِد اْلُمَقدَّ

َقِلُبوا َخاِسرِيَن ( ا١تا وا َعَلى أَْدبَارُِكْم فَ تَ ن ْ َسَة الَّيِت َكَتَب اللَُّو َلُكْم َواَل تَ ْرَتدُّ  ٕٔئدة8 اأْلَْرَض اْلُمَقدَّ
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س( اسم ثبلث مزيد فيو ْترفُت ا١تيم  َقدَّ
ُ

عينو، وىو اسم صحيح اآلخر، مذكر، مفرد، يدل على  يف بداءتو، وتضعيفواالسم) ا١ت

 ع عليها حدث.ذات وق

س؛ ألنَّو سم ا١تفعول صفة للوادي يف موطنُت، وصفة لؤلرض يف موطن واحد، فأما الواديوجاء ا مبارك، قال الطربي8"  فقد ُوِصف با١تقدَّ

( معٌت ا. وقد أفاد 32ليباشر بقدميو بركة الوادي؛ إذ كان واديًا مقدًسا" ٓتلع نعليو -تعاىل ذكره –أمره اهلل  لتعليل فأشار إىل حرف التوكيد)إنَّ

كلَّم موسى عليو السبلم فيو، واصطفاه، وأمره بدعوة إليو، وتوحيده ،   -عز وجل –سبب خلع النعلُت بركة الوادي فهو مبارك؛ ألنَّ اهلل نَّ أ

ى )( فَ ُقْل َىْل َلَك إِ 95اْذَىْب ِإىَل ِفْرَعْوَن إِنَُّو َطَغى )) وعبادتو، وتبليغ رسالتو إىل فرعون، فقال تعاىل8 ( َوأَْىِدَيَك ِإىَل رَبَّْك 96ىَل َأْن تَ زَكَّ

 . ٜٔ - ٚٔالنازعات8 فَ َتْخَشى(

ا أَتَاَىا  قولو تعاىل8 ٬تد أنَّو وصف األرض اليت كلَّم اهلل موسى فيها بالبقعة ا١تباركة، وىي قولو تعاىل8 -عز وجل -وا١تتأمل يف كتاب اهلل )فَ َلمَّ

َجَرِة أَْن يَا ُموَسى ِإينّْ أَنَا اللَُّو َربُّ اْلَعاَلِمَُت(القصص8 نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اأْلَ   .ٖٓمْيَِن يِف اْلبُ ْقَعِة اْلُمَبارََكِة ِمَن الشَّ

فقد ذىب إىل الوادي لعلو يأيت منو  مل يوح إليو بعدُ  -لصبلة والسبلمعليو ا -ويدل سياق ىذه اآليات الكرمية على أنَّ موسى   

ىذه األرض اليت كان فيها موسى عليو الصبلة والسبلم بأَّنا بقعة مباركة، " ألَّنا كانت  -عز وجل -اليت رآىا ووصف اهللبقبس من النار 

 .33من بقاع ا٠تصب، وببلد الريف"

ا أَتَاَىا نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ  8ويتبُت من قولو تعاىل َجرَِة أَْن يَا ُموَسى ِإينّْ أَنَا اللَُّو َربُّ )فَ َلمَّ اْلَواِد اأْلَمْيَِن يِف اْلبُ ْقَعِة اْلُمَبارََكِة ِمَن الشَّ

تفيد أنَّ الوادي ا١تقدس جزء من البقعة ا١تباركة، فحرف اٞتر يفيد معٌت الظرفية؛ أي أنَّ  أنَّ داللة حرف اٞتر)يف(. ٖٓاْلَعاَلِمَُت(القصص8 

   ىذه البقعة ا١تباركة.الوادي يف 
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قد كلَّف موسى بالرسالة، والعبودية والدعوة إىل توحيده، وتبليغ دعوتو إىل  -عز وجل -ويدل وصف الوادي با١تقدس على أنَّ اهلل 

 فرعون وقومو. 

ِس طًُوى(ِإينّْ أَنَا َربَُّك فَاْخَلْع نَ ْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِد ا) قولو تعاىل8ويدل حرف اٞتر )الباء( يف  )ِإْذ نَاَداُه رَبُُّو بِاْلَواِد  ، وقولو تعاىل8ٕٔطو8  ْلُمَقدَّ
ِس ُطًوى(  وُكلّْف  حي منوو يقف بالوادي، وىو ا١تكان الذي أُ  -عليو الصبلة والسبلم -فموسى اإللصاق  على معٌت ٙٔالنازعات8 اْلُمَقدَّ

ِس طًُوى )ال تعاىل8 )قه، ، وأُِمَر بتبليغ دعوة التوحيد إىل فرعون ومئلبالرسالة ( َوأَنَا اْختَ ْرُتَك 94ِإينّْ أَنَا رَبَُّك فَاْخَلْع نَ ْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَّ
بَلَة ِلذِْكرِي(91فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى ) ِس وقال تعاىل 92– ٕٔطو8 ( ِإنٍَِّت أَنَا اللَُّو اَل إَِلَو ِإالَّ أَنَا فَاْعُبْدين َوأَِقِم الصَّ 8 )ِإْذ نَاَداُه رَبُُّو بِاْلَواِد اْلُمَقدَّ

ى )95( اْذَىْب ِإىَل ِفْرَعْوَن إِنَُّو َطَغى )94ُطًوى )  .ٜٔ - ٙٔالنازعات8 ( َوأَْىِدَيَك ِإىَل رَبَّْك فَ َتْخَشى ( 96( فَ ُقْل َىْل َلَك ِإىَل أَْن تَ زَكَّ
وا َعَلى ) األرض با١تقدسة يف قولو تعاىل8 -عز وجل –ووصف اهلل  َسَة الَّيِت َكَتَب اللَُّو َلُكْم َواَل تَ ْرَتدُّ يَا قَ ْوِم اْدُخُلوا اأْلَْرَض اْلُمَقدَّ

َقِلُبوا َخاِسرِيَن(  ا أرض األنبياء ٕٔا١تائدة8 أَْدبَارُِكْم فَ تَ ن ْ ا" كانت قرار األنبياء، ومسكن ا١تؤمنُت"؛ ألَّنَّ يف  -تعاىل -، وقد باركها اهلل34ذلك أَّنَّ

ْت َكِلَمُة رَبَّْك اٟتُْْسٌَت َعَلى َبٍِت ِإْسرَائِيَل ٔتَا 8 )َوأَْوَرثْ َنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكانُوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشارَِق اأْلَْرِض َوَمَغارِبَ َها الَّيِت بَارَْكَنا ِفيَها َوَ٘تَّ تعاىل قولو

 .ٖٚٔاألعراف8  ُو َوَما َكانُوا يَ ْعرُِشوَن(َصبَ ُروا َوَدمَّْرنَا َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن َوقَ ْومُ 

ومغارب األرض ىي ببلد الشام، يدل على  ،وىذه األرض اليت باركها اهلل عز وجل ىي ببلد الشام، ومنها ا١تسجد األقصى ا١تبارك

وسلم8" ال يزال أىل الغرب  ذلك ما رواه اإلمام مسلم من حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنو، قال 8 قال8 رسول اهلل صلى اهلل عليو

، وقال اإلمام النووي8" وقال معاذ8 ىم 36، قال أٛتد بن حنبل8 "أىل الغرب ىم أىل الشام"35ظاىرين على اٟتق حىت تقوم الساعة"

 .38، وقال ابن منظور8" أراد ّٔم أىل الشام؛ ألَّنم غرب اٟتجاز"37بالشام ، وجاء يف حديث آخرىم ببيت ا١تقدس"
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؛ ألَّنا موطن األنبياء عليهم الصبلة والسبلم، وىي ا١تكان الذي ىاجر إليها خليل اهلل إبراىيم ، ولوط مقدسةد فببلد الشام ببل

ة عليهم الصبل-أنبياءه -عز وجل -الذي أمر اهلل باركعليهما الصبلة والسبلم، و٧تا٫تا من القوم الظا١تُت، وببلد الشام ىي ا١تكان ا١ت

( َوأَرَاُدوا ِبِو َكْيًدا 47قُ ْلَنا يَا نَاُر ُكوين بَ ْرًدا َوَسبَلًما َعَلى ِإبْ رَاِىيَم ) ) قال تعاىل8يَّأىا ٢تم لتكون مستقرىم، أن يهاجروا إليها، وى -والسبلم

َناُه َوُلوطًا ِإىَل اأْلَْرِض الَّيِت بَارَْكَنا ِفيَها لِْلَعاَلِمَُت )50َفَجَعْلَناُىُم اأْلَْخَسرِيَن ) َنا َلُو ِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب نَاِفَلًة وَُكبلِّ َجَعْلَنا َصاِٟتَُِت ( وَ 59( َو٧َتَّي ْ َوَىب ْ

بَلِة َوإِيَتاَء  (54) رَاِت َوِإقَاَم الصَّ َنا إِلَْيِهْم ِفْعَل ا٠ْتَي ْ ًة يَ ْهُدوَن بَِأْمرِنَا َوأَْوَحي ْ  .51-47الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِديَن( األنبياء8َوَجَعْلَناُىْم أَئِمَّ

ِإىَل اأَلْرِض الَّيِت بَارَْكَنا ِفيَها ئهما ٪ترود وقومو من أرض العراق)يقول تعاىل ذكره8 و٧تينا إبراىيم ولوطًا من أعدا قال الطربي8"

  فيهما8" يعٍت الشام بارك اهلل وقال البغوي، 39"، ودينهم وىاجر إىل الشأملِْلَعاَلِمَُت ( وىي أرض الشأم، فارق صلوات اهلل عليو وقومو

 .40واألَّنار، ومنها بعث أكثر األنبياء" با٠تصب، وكثرة األشجار، والثمار

)َوِلُسَلْيَماَن الرّْيَح َعاِصَفًة َٕتْرِي بَِأْمرِِه ِإىَل اأْلَْرِض الَّيِت بَارَْكنَا  وببلد الشام ىي مقر سيدنا سليمان عليو الصبلة والسبلم، قال تعاىل8

ا كانت ٕتري لسليمان وأصحابو حيث شاء، مث تعود إىل  ٔٛاألنبياء8  ْيٍء َعاِلِمَُت(ِفيَها وَُكنَّا ِبُكلّْ شَ  ، قال البغوي8" يعٍت الشام، وذلك أَّنَّ

  .41منزلو بالشام"

ْرنَا ِفيَهاوقال تعاىل عن سبأ8  نَ ُهْم َوبَ ُْتَ اْلُقَرى الَّيِت بَارَْكَنا ِفيَها قُ ًرى ظَاِىَرًة َوَقدَّ َر ِسَتُوا ِفيَها لََياِلَ َوأَيَّاًما َآِمِنَُت( )َوَجَعْلَنا بَ ي ْ ي ْ سبأ8  السَّ

بقولو8" )وجعلنا بينهم( بُت سبأ) وبُت القرى اليت باركنا  فيها ىي ببلد الشام، يؤكد ذلك النسفي -عز وجل -. والقرى اليت بارك اهللٛٔ

ة( متواصلة يرى بعضها من بعض لتقارّٔا فهي ظاىرة ألعُت فيها( بالتوسعة على أىلها يف النعيم وا١تياه، وىي قرى الشام)قرى ظاىر 

 .42الناظرين"
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صلى  -ببلد الشام أن تكون موطن األنبياء والرسل، وجعل فيها ا١تسجد األقصى ا١تبارك الذي أُسرى بالنيب -جل ثناؤه-واختار اهلل

الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْيبًل ِمَن اْلَمْسِجِد اٟتَْرَاِم ِإىَل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى  )ُسْبَحانَ  قال تعاىل8 ،ج منو إىل السموات العلىِر إليو، وعُ  -اهلل عليو وسلم

ِميُع اْلَبِصَُت(   .ٔاإلسراء8 الَِّذي بَارَْكَنا َحْوَلُو لُِنرِيَُو ِمْن َآيَاتَِنا إِنَُّو ُىَو السَّ

، وأسند الفعل)بارك( 43باركة؛ ألنَّ الربكة" النماء والزيادة"األرض ا١تقدسة، وا١تسجد األقصى باألرض ا١ت -عز وجل –ووصف اهلل 

إىل ضمَت اٞتمع؛ للداللة على عظمة اهلل سبحانو وتعاىل.وىي أرض التوحيد، وعبادة اهلل وحده، وإقامة شرعو، فمن أراد أن يوحد اهلل عز 

ا َجاَءْت أسلمت ذىبت إىل ببلد الشام، قال تعاىل8  وجل ويعبده، يهاجر إىل ببلد الشام، فبلقيس كانت كافرة يف ببلد اليمن، وعندما )فَ َلمَّ

َىا َما َكاَنْت تَ ْعُبُد ِمْن ُدوِن اللَِّو ِإن ََّها َكاَنْت ِمْن قَ ْوٍم  24ِقيَل أََىَكَذا َعْرُشِك قَاَلْت َكأَنَُّو ُىَو َوأُوتِيَنا اْلِعْلَم ِمْن قَ ْبِلَها وَُكنَّا ُمْسِلِمَُت ) ( َوَصدَّ

َها قَاَل إِنَُّو َصرٌْح ٦ُتَرَّ 21َن )َكاِفرِي ا رَأَْتُو َحِسَبْتُو ٞتًَّة وََكَشَفْت َعْن َساقَ ي ْ ٌد ِمْن قَ َوارِيَر قَاَلْت َربّْ ِإينّْ ظََلْمُت نَ ْفِسي ( ِقيَل ٢َتَا اْدُخِلي الصَّرَْح فَ َلمَّ

  .ٗٗ – ٕٗالنمل8 َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمَُت(

وببلد الشام ملجأ األنبياء عليهم الصبلة والسبلم، فقد ٞتأ إليها سيدنا موسى عليو السبلم خوفًا من فرعون وقومو، قال تعاىل8 

َها َخائًِفا 40 َلَك ِمَن النَّاِصِحَُت )ِإينّْ  )َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى قَاَل يَا ُموَسى ِإنَّ اْلَمؤَلَ يَْأَ٘تُِروَن ِبَك لِيَ ْقتُ ُلوَك فَاْخرُجْ  ( َفَخرََج ِمن ْ

ِبيِل )49يَ تَ َرقَُّب قَاَل َربّْ ٧َتٍِّْت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمَُت ) َو تِْلَقاَء َمْديََن قَاَل َعَسى َريبّْ أَْن يَ ْهِدَيٍِت َسَواَء السَّ ا تَ َوجَّ ا َوَرَد َماَء َمْديََن 44( َوَلمَّ ( َوَلمَّ

( 41 َنْسِقي َحىتَّ ُيْصِدَر الرَّْعاُء َوأَبُونَا َشْيٌخ َكِبٌَت )َد َعَلْيِو أُمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوَِّنُِم اْمرَأتَ ُْتِ َتُذوَداِن قَاَل َما َخْطُبُكَما قَالََتا اَل َوجَ 

( َفَجاَءْتُو ِإْحَدا٫ُتَا َ٘تِْشي َعَلى اْسِتْحَياٍء قَاَلْت ِإنَّ َأيب يَْدُعوَك 42ينّْ ِلَما أَنْ زَْلَت ِإَِلَّ ِمْن َخَْتٍ َفِقٌَت )َفَسَقى ٢َتَُما مُثَّ تَ َوىلَّ ِإىَل الظّْلّْ فَ َقاَل َربّْ إِ 

ا َجاَءُه َوَقصَّ َعَلْيِو اْلَقَصَص قَاَل اَل َٗتَْف ٧َتَْوَت ِمَن اْلقَ   .ٕ٘ – ٕٓالقصص8 ْوِم الظَّاِلِمَُت (لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََنا فَ َلمَّ

ويتبُت ٦تا سبق أنَّ صيغة) ا١تقدس، ا١تقدسة( اليت ُوِصَفت ّٔا األماكن إ٪تا جاءت يف سياق اآليات الكرمية اليت ٖتدثت عن النبوة 
)َوِإْذ قَاَل ُموَسى امهم، قال تعاىل8 من العيوب والنقائص اليت اهتمهم ّٔا أقو  -عليهم الصبلة والسبلم -والرسالة، للداللة على تنزيو األنبياء
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( يَا قَ ْوِم اْدُخُلوا اأْلَْرَض 40َما ملَْ يُ ْؤِت َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمَُت ) ِلَقْوِمِو يَا قَ ْوِم اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّو َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَنِْبَياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوًكا َوَآتَاُكمْ 
َسةَ  َقِلُبوا َخاِسرِيَن(  اْلُمَقدَّ وا َعَلى أَْدبَارُِكْم فَ تَ ن ْ  .ٕٔ – ٕٓا١تائدة8 الَّيِت َكَتَب اللَُّو َلُكْم َواَل تَ ْرَتدُّ

عز -َوُوِصَفت ىذه األماكن نفسها با١تباركة يف سياق اآليات اليت ٖتدثت عن القحط، ونقص الثمرات، للداللة على نَِعِم اهلل
)َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ يف َمْسَكِنِهْم َآيَةٌ هيَّأ ٢تم أرًضا فيها ما يدعو إىل االستقرار، واألمن، واألمان، قال تعاىل8 على عباده الصاٟتُت، ف -وجل

ْلَناُىْم ِّتَنَّتَ ْيِهْم ( َفَأْعَرُضوا فَأَ 93َجنََّتاِن َعْن ميٍَُِت َومِشَاٍل ُكُلوا ِمْن رِْزِق َربُّْكْم َواْشُكُروا َلُو بَ ْلَدٌة طَيَّْبٌة َوَربّّ َغُفوٌر ) ْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم َوبَدَّ
نَ ُهْم َوبَ ُْتَ 95( َذِلَك َجزَيْ َناُىْم ٔتَا َكَفُروا َوَىْل ٧ُتَازِي ِإالَّ اْلَكُفوَر )94َجنَّتَ ُْتِ َذَوايَتْ ُأُكٍل َٜتٍْط َوأَْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر قَِليٍل ) اْلُقَرى  ( َوَجَعْلَنا بَ ي ْ

َر ِسَتُوا ِفيَها لََياِلَ َوأَيَّاًما َآِمِنَُت ( ي ْ ْرنَا ِفيَها السَّ  .ٛٔ – ٘ٔسبأ8 الَّيِت بَارَْكَنا ِفيَها قُ ًرى ظَاِىرًَة َوَقدَّ

 

 و٩تلص من ىذه الدراسة إىل النتائج اآلتية8

 .البناء الصريف)ق د س( يدل على التنزيو، والربكة، والطهر 

  اختارىا لتكون ا١تكان الذي ينطلق منو التوحيد والرسالة والدعوة إىل اهلل  -عز وجل -با١تقدسة تدل على أنَّ اهللاألرض ا١توصوفة

 وحده.

 .ا أرض كثَت ا٠تَتات والربكات الدنيوية  األرض ا١توصوفة با١تباركة تدل على أَّنَّ

  الصبلة والسبلم والثانية8الُقْدس وىي العصمة والتوفيقيف كلمة)الُقُدس( قراءتان متواترتان8 األوىل8 الُقُدُس وىو جربيل عليو 

 .ببلد الشام ىي األرض ا١تقدسة، وىي ببلد مباركة، وىي مهبط الوحي، ومبعث األنبياء عليهم الصبلة والسبلم 

 .ا١تسجد األقصى ملجأ األنبياء عليهم الصبلة والسبلم ، وأىل التوحيد عند وقوع الفنت 

  َّسيدنا موسى عليو الصبلة والسبلم. -عز وجل–م اهلل ببلد الشام ا١تكان الذي كل 

 .ببلد الشام مهجر خليل اهلل سيدنا إبراىيم عليو الصبلة والسبلم 

 .ببلد الشام وجهة سيدنا موسى عليو الصبلة والسبلم وقومو فرارًا من فرعون وقومو 

 .ببلد الشام مقر سيدنا سليمان عليو الصبلة والسبلم 
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 س وقومها؛ لعبادة اهلل وحده ال شريك لو. ببلد الشام مهجر بلقي 

  .ببلد الشام فيو طائفة منصورة قائمة على اٟتق حىت قيام الساعة 

 .ا١تسجد األقصى ا١تكان الذي أُسري بالنيب صلى اهلل عليو وسلم إليو، وعرج بو إىل السموات العلى 

 التوصيات:

و، والسياق العام لآليات ، والكشف عن دالالت ألفاظ القرآن، ومعانياالعتناء ّٔتوصي ىذه الدراسة الباحثُت بأ٫تية الدراسات القرآنية، وا

 الكرمية، وتوجيو الدراسات اللغوية إىل القرآن الكرمي.
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 ت مكتبة النهضة بغداد.م، الطبعة األوىل، منشورا9743أبنية الصرف يف كتاب سيبويو، خد٬تة اٟتديثي،  .9
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