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  بدیعة فائدة

  ) ٧ــــ٦ اآلیتان: الفاتحة سورة(} علیھم أنعمت الذین صراط{: تعالى قولھ في

 والبدل البیان إلى یحتاج ال لمن مخاطب والداعي الدعاء في البدل فائدة ما  : األولى المسألة
  .األول االسم بیان بھ القصد

 للعباد التعلیم معرض في وردت اآلیة أن الدعاء من البدل فائدة وھي: الجواب 
 یتم ال مما اعتقاده علیھ یجب ما دعائھا عند یستشعر أن الداعي وحق والدعاء
 یكون أن وجب الدعاء عند اإلیمان معتقدات إحضار وجب فإذا ، بھ إال اإلیمان
 منً تصریحا بالخیرً مشوبا للھدایة الطلب لفظ جاء ثم فمن ، بالثناءً ممزوجا الطلب
   ربھ، إلى الصحیح االعتقاد بذلك منھً وتوسال بمعتقده الداعي

 الصراط ھو الحق صراط أن خبر مع عن اعتقادهأالداعي مع طلب الھدایة  فكأنھ
 إلیھ توسل وكأنھ .بكرامتھ حبھمأو بنعمتھ اختصھم الذین صراط وأنھ المستقیم،

  . على ھذا الصراط و بإعتقاده على المنعم علیھواعتقاده بإیمانھ

  :جلیلتین بفائدتین اإلخبار المھم ءالدعا ھذا ضمن ففي

  .الخبر فائدة: إحداھما

  .الخبر الزم فائدة: والثانیة

 الذي المستقیم الصراط وأنھ باالستقامة عن الصراط اإلخبار فھي الخبر فائدة فأما
  وكرامتھ نعمتھ ألھل نصبھ

 ربھ، إلى اإلقرار بھذا وتوسلھ وتصدیقھ بذلك الداعي فإقرار الخبر الزم فائدة وأما
  : فوائد أربع  األسلوبھذهفي ف

  إلي الصراط بالھدایة الدعاء .١

 المستقیم الصراط وأنھ االستقامةمتصف بھو   و صراطھأن طریقھب عنھ اإلخبار .٢
 وكرامتھ نعمتھ ألھل نصبھ الذي

 لشأنھ والتصدیق اإلقرار .٣

 التصدیق بھذا إلیھ المدعو إلى والتوسل .٤

 إال تتم ال وفالحھ سعادتھ وأن ، إلیھ تھلحاجا الدعاء ذھب أمر إنما الداعي أن .٥
 فذكر ، معناه وتصور یطلب ما بتدبر مأمور فھو ، بھدایتھ إلى الصراط المستقیم 

 فیھ رغبة وأعظم لھ ًطلبا أشد كان بقلبھ وقام تصوره إذا ما أوصافھ من لھ
  .البدیعة النكت ھذه فتأمل لھ، والسؤال الطلب دوام على وأحرص

  



 ٢

 بھذا }علیھم أنعمت الذین{: تعالى قولھ إلى "صراط " إضافة  في الحكمة ما : المسألة الثانیة
 دون المبھم لفظ إلى عدل فلم والصدیقین النبیین صراط فیقول بخصوصھم یذكرھم ولم اللفظ

  المفسر؟

 صراط:  یقول أن دون المبھم الموصول إلى "صراط " إضافة  يفو: الجواب 
  : وائدف ثالث فیھ والمرسلین، النبیین

 المنعم من كونھم استحقاق فإن ھذا، سماع عند الذھن وإشعار العلم إحضار: إحداھا
 كما وھذا ، النعمة أھل من صاروا ھبف ، الصراط ھذا إلى ھدایتھمسبب ب ھو علیھم

  أنھ قال اھدیني لصراط المستقیم الذي بسببھ أنعمت على أحبتك

بط النعمة التي انعم هللا علیھم و طلب من  الغبطة في الدعاء كأنھ اغت: الثانیة الفائدة
  هللا أن یجعلھ معھم 

 خاص باسم أتى ولو ، علیھم المنعم طبقات جمیع في عامة اآلیة أن: الثالثة الفائدة
 لم یكن فیھ ، والصالحین والشھداء والصدیقین النبیین من علیھم أنعم منصراط 

 الشھداء و الصالحین بخصوصعموم فكأنھ قال اجعلني مثل النبیین و الصدیقین و 
فذكر أما لو قال اجعلني مثل المنعم علیھم  ، ذاتھم بغض النظر عن أوصافھم 

و ھذا ھو المطلوب مھما النعمة كأنھ قال اجعلني مثلھم في نعمتك إیاھم اتصافھم ب
  كانت النعمة سواء في الدنیا أو آخرة

  

  

 وھو علیھم المنعم یقال أن دون صلتھا مع الذي بلفظ عنھم التعبیر في الحكمة ما: المسألة الثالثة 
  الفرق؟ وما} علیھم المغضوب{: قال كما. أخصر

: قال كما ، علیھم المنعم یقل ولم} علیھم أنعمت الذین{: قال أنھ وھو: الجواب 
   :عدیدة فوائد فیھف} علیھم المغضوب{

 اإلحسان أفعال أن وھي القرآن، في المعھودة الطریقة على جاء ھذا أن: أحدھا
 ،مجھوال  ال الفعل معروفا فیذكر وتعالى، سبحانھ هللا إلى تضاف والجود والرحمة

 الخطاب، فيً أدباذكرت بفعل مجھول وذلك  والعقوبة الجزاء بأفعال جيء إذاوأما 
 الذین{ فقال  فاعلھا یحذف ولم هللا تعالى ىإل فأضافھا لنعمة فإنھ اآلیة ھذهفي ف

: فقال ، للمفعول الفعل بنى و الفاعل حذف الغضب رذك ولما ،}علیھم أنعمت
  }علیھم المغضوب{

 یھدین، فھو خلقني الذي{: علیھ وسالمھ هللا صلوات الخلیل براھیمإ قول ونظیره
 اآلیات: الشعراء سورة(} یشفین فھو مرضت وإذا ویسقین، یطعمني ھو والذي

 ولما تعالى، هللا إلى والسقي بالطعام واإلحسان والھدایة الخلق فنسب) ٨٠ــــ٧٨



 ٣

 فھو{: وقال أمرضني، یقل ولم} مرضت وإذا{: قال المرض، ذكر إلى جاء
  .}یشفین

 األرض في بمن أرید أشر ندري ال وأنا{ :الجن مؤمني عن حكایة تعالى قولھ ومنھ
 الرب، إلى الرشد إرادة فنسبوا) ١٠ اآلیة: الجن سورة(} ًرشدا ربھم بھم أراد أم

  للمفعول، الفعل وبنوا الشر، إرادةفي  فاعل وحذفوا

 سورة(} أعیبھا أن فأردت{: السفینة في والسالم الصالة علیھ الخضر قول ومنھ
 یبلغا أن ربك فأراد{: الغالمین في وقال ، نفسھ إلى العیب فأضاف ،)٧٩: الكھف
  ) ٨٢ اآلیة: الكھف سورة(} أشدھما

  

 ذكر الشكر وأصل ، بھا المنعم رشك یستوجب بالھدایة اإلنعام أن: الثانیة الفائدة
 الذي تعالى لذكره المتضمن الضمیر إبراز شكره من وكان ، بطاعتھ والعمل النعم
 ما إلیھ النعمة وإضافتھ ذكره من} علیھم أنعمت{: قولھ في وكان الشكر، أساس ھو

 والذكر الشكر وھما األصلین، اللفظ ھذا فضمن ، قالھ لو علیھم المنعم ذكر في لیس
: البقرة سورة(} تكفرون وال لي واشكروا أذكركم فاذكروني{: قولھ في ذكورانالم

  .فكأنھ وضح وقال أنت هللا الذي أنعمت علیھم فأذكرك و أشكرك  ، )١٥٢ اآلیة

 بالھدایة المنعم ھوأنھ و وحده،   الصراط إلى بالھدایة النعمة أن: الثالثة الفائدة
 بوصف إلیھ یضاف أن بھا اختصاصھ ضىفاقت ، نعمتھ في أحد شركھیُ أن دون

 بھذه المتفضل المحسن المنعم وحدك أنت أي} علیھم أنعمت{: فیقال اإلفراد،
   النعمة،

 ھذا إلى الھدایة أھل من یكن لم من على غضب سبحانھ هللا فإن الغضب وأما
 موافقة علیھم غضبھم یستلزم وذلك بمعاداتھم، المؤمنین عباده وأمر الصراط،

 علیھ، غضب من على یغضب أن تقتضي تعالى فموافقتھ علیھم، ربھم لغضب
 العبودیة، حقیقة وھذا لرضاه، ویرضى لغضبھ فیغضب عنھ، رضي عمن ویرضى
 فاعل فحذف علیھم، الغضب بالمؤمنین فحقیق علیھم، هللا غضب قد والیھود
 من على غضبھم من نصیب للمؤمنین كان لما} علیھم المغضوب {وقال الغضب

  .البدیعة النكتة ھذه فتأمل وحده،  فإنھ اإلنعام بخالف علیھ، هللا بغض

 إلیھم، االلتفات وترك عنھم اإلعراض مقام في علیھم المغضوب أن: الرابعة الفائدة
 مقام في فھم النعمة أھل وأما علیھا، واالقتصار لھم التي الصفة نفس إلى واإلشارة
 تعریفھم إلى إشارة علیھم أنعمت فالذین ، رھمبذك واإلشارة وتعیینھم إلیھم اإلشارة
 صفتھم من التحذیر فالمقصود علیھم، المغضوب بخالف ذواتھم وقصد بأعیانھم

   .إلیھم االلتفات وعدم عنھم واإلعراض

  



 ٤

 نعمتھ أن یقتضي }علیھم المغضوب غیر علیھم أنعمت الذین{: تعالى قولھ أن: المسألة الرابعة 
 لھ نعمة ال أنھ إلى ذھب لمن حجة وھذا الضالین، وال علیھم غضوبالم دون باألولین مختصة

  ال؟ أم صحیح استدالل ھذا فھل كافر على

 اختلف مسألة فھذه غیرھم، دون بالھدایة السعادة أھل خص أنھ وھي: الجواب 
 ال؟ أم نعمة الكافر على  ھل أنھ وھي الطرفین، من الحجاج وطال فیھا الناس
  :  األدلة بھذه حتجا ناف فمن

 النبیین من علیھم هللا أنعم الذین مع فأولئك والرسول هللا یطع ومن{: بقولھ تعالى 
) ٦٩ اآلیة :النساء سورة(} ًرفیقا أولئك وحسن والصالحین والشھداء والصدیقین

   المؤمنین لعباده ولقولھ علیھ، منعم غیر غیرھم أن على فدل باإلنعام ھؤالء فخص

 ینافي اإلنعام وبأن) ١٥٠ اآلیة: البقرة سورة(} علیكم نعمتي تموأل{: و بقولھ تعالى 
  .األبدي للعذاب خلق من على نعمة فأي والعقوبة، االنتقام

  :بھده األدلة  حتجا ثبتأ ومن

  ،)١٨ اآلیة: النحل سورة(} تحصوھا ال هللا نعمة تعدوا وإن{: بقولھ تعالى 

: البقرة سورة(} علیكم أنعمت التي نعمتي اذكروا إسرائیل یبني{: و بقولھ تعالى 
   كفرھم، حال في لھم خطاب وھذا ،)٤٧ اآلیة

 إلى أولھا من عباده على المشتركة نعمھ فیھا عدد التي النحل سورة في وبقولھ
 المبین، البالغ علیك فإنما تولوا فإن تسلمون، لعلكم علیكم نعمتھ یتم كذلك{: قولھ

 اآلیات: النحل سورة(} الكافرون ھموأكثر ینكرونھا ثم هللا نعمت یعرفون
  ً.صرفا یحتمل ال صریح نص وھذا) ٨٣ــــ٨١

 یشركھم ال اإلیمان بأھل مختصةالخاصة  النعمة أن: المسألة في الخطاب وفصل
 وكافرھم، مؤمنھم وفاجرھم، برھم كلھم للخلیقةعام  ةعامال والنعمة سواھم، فیھا

 غیر فھذه المقیم، وبالنعیم األبد بسعادة المتصلة ھي التامة الخاصة فالنعمة
   مشترك،ة عامال النعمةو مشتركة،

 خطأ معھ الفریقین من واحد كل أن ویتبین النزاع ویزول األدلة تتفق وبھذا
  .للصواب الموفق وهللا وصواب،

  

  

  



 ٥

فھل یمكن أن نقول ،  یكون المبدل منھ غیر مقصود فیھ البدل فيأن  ثبت إذا: المسألة الخامسة 
،  منھً بدال علیھم أنعمت الذین صراط و أن المقصود ھو ،  ھنا ط المستقیم غیر مقصودأن صرا

  ھنا؟ البدل فائدة ماف

 على یصح ال كالم أنھ غیر مقصود ھذا في البدل فيقول النحاة  أن: فالجواب
أنھ :  یفھمھ كل من دخل في بالغة الكالم فنقول  للمبدل منھ فوائد بل،  إطالقھ

ل و المبدل منھ عالقة وھذه العالقة ھي الفائدة من المبدل منھ فمثال البد بین البد
جاء زید أخوك فالمقصود منھ جاء أخوك ولكن ھناك فائدة التي یظھر : لو قلت 

 ،جاء أخوك الذي اسمھ زید : فكأنك قلت ، من البدل ھي أن أخوك اسمھ زید 
   .فاختصر الكالم و قال جاء زید أخوك

رف عندما أرادوا الفرق بین البدل و المبدل منھ و بین فعلماء النحو و الص
الصفة و الموصوف فما وجدوا شیئا إال أن یقولوا أن الموصوف یكون متصفا 

غیر مقصود و ھذا لیفرقوا بین الموصوف و یكون بصفتھ و أن المبدل منھ 
ولیس ، لمبدل منھ لالمبدل منھ ألن البدل ال نستطیع أن نقول لھ أنھ صفة 

ھو بدل البدل إذا كان إال ،  أن المبدل منھ لیس لھ فائدة أصال في الكالم قصدھم
ال  لكن بدل الغلط وفممكن نقول فیھ أنھ لیس فائدة المبدل منھ أصال الغلط 

     .فكأن القائل لم یقصد أصال ، یكون عمدا بل الغالب فیھ أن یكون سھوا

ضربت زیدا رأسھ : قلت ومثال ذالك في بدل البعض و بدل االشتمال فمثال لو 
فالشك معناه أنك ضربت الرأس ولكن لیس المقصود منھ أي رأس بل رأس 

  زید فلھذا عید علھ الضمیر فكأنك قلت ضربت رأس زید

  .سلبت زیدا ثوبھ  فكأنك قلت سلبت ثوب زید : ومثلھ إذا قلت 

 سلبت –فإن اعترضت و قلت إذا كان األمر كما قلت فلماذا اعتدل من قولك 
   ، وب زید إلى قولك سلبت زیدا ثوبھ ث

 اھدنا{: قال لماأنھ ھناك قد یكون فوائد أخرى غیر الذي ذكرناه فمثال : فنقول 
 مختص  یكون الصراط ھذا ھل معرفة طلب الذھن فكأن } المستقیم الصراط

 وھذا، } علیھم أنعمت الذین صراط{: فقال ، هللا ھداه ممن غیرنا سلكھ أم بنا
 على وتحریضھ الداللة توكید وأردت الیعرفھا طریق على ًرجال تدلل إذا كما

 ثم مقصودك، إلى الموصلة الطریق ھذه: تقول الیفارقھا، فأنت وأن لزومھا
 الناس سلكھا التي الطریق وھي: فتقول وتقویة، ًتوكیدا عنده ذلك تزید

  .النجاة وأھل والمسافرون

 على ًزائدا ًقدرا الناجین لكینالسا طریق بأنھا لھا وصفك أفاد كیف ترى أفال
 مجبولة النفوس فإن مستقیمة، سھلة وقریبة موصلة طریق بأنھا لھا وصفك

 واقتحمتھا، أنست سلوكھا في بھ تتأسى من لھا ذكر فإذا والمتابعة، التأسي على
  .فتأملھ

  و مثل ھذه الفوائد في كل مكان یختلف عن غیره


