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Kur’an-ı Kerim’de Tahte ve Min Tahti Edatı: Anlamsal, Yapısal ve Dilbilimsel Bir İnceleme 

Öz 

Kur’an-ı Kerim’de geçen (Tahte) edatının kullanımındaki inceliğin anlaşılması ve bu edatın ayetlerde kazandığı 

anlamlarda ortaya çıkmaktadır. Yani bu çalışmada, Kur’an’da (Tahte) edatının anlamlarının ve ayetlerin siyakında 

kazandığı farklı anlamlar net bir şekilde ele alınmaktadır. 

Bu tezimizde ulaştığımız birçok sonuçtan en önemlileri şunlardır:  

1. (Tahte) edatı, yön bildiren altı cihetten alt ve aşağı cihete delalet eden mekân zarflarındandır. Ona bitişik olarak 

gelen (min) Harf-i Cer’i, cümlede kastedilen son noktanın başlangıç noktasını ifade etmektedir. 

2. (Tahte) edatı, Kur’an’da elli bir (51) yerde geçmektedir. 

3. Konuyla ilgili ayetleri bir araya getirdiğimizde “nehirlerin akması” ve “kalıcı olmayı” ifade eden sözcüklerle 

bağlantılı olan 21 ayetin olduğunu gördük. Bu ayetlerden 11 ayette “kalıcı olma” ve “sonsuzluk” ifade eden 

sözcüklere izafet yapılmıştır. 

4. (Tahte) ve (Min Tahti) edatlarının geçtiği ayet-i kerimelerde yaptığımız anlam çalışması ışığında manaların şunun 

etrafında döndüğünü gördük: 

Birincisi: (Min Tahtiha) edatı (Hâlidîn/Kalıcıdırlar) sözcüğüyle kullanıldığında sulama ve içmeye delalet eder. 

İkincisi: (Min Tahtiha) edatı, göz ile görülen akıntıya delalet eder. 

Üçüncüsü: (Min Tahti) edatı, (temas etmeye) delalet eder. 

Dördüncüsü: (Min Tahti) edatı, hegemonya kurma ve tamamen ele geçirmeye delalet eder. 

Beşincisi: (Tahte) edatı, temassızlığa delalet eder.  

Anahtar Kelimeler: Tahte, Min Tahti, Anlamsal Çalışma. 

 

 

 

 
  alafaf1945@yahoo.com .فيكليـة العلـوم اإلسـالمية بجامعـة يالوا أستاذ مشارك *



Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, 1 (1) (2020): 1-28 

2 
 

Tahte and Min Tahti [Beneath/Under] prepositions in the Quran: A Semantic, Structural 

and Linguistic Research 

Abstract 

Understanding the fineness in the use of the preposition of (Tahte) [Beneath/Under] in the Quran and the meanings 

that this preposition gained in verses reveals the importance of the thesis. That is, in this study, the meanings of the 

preposition of (Tahte) and the different meanings gained in the context of the verses in the Quran are clearly 

discussed. 

The most important of the many conclusions we reached in this thesis are:  

1. (Tahte) preposition is one of the space adverb that point to "beneath and under" directions from six directions 

which are indicating directions. The (min) [From] preposition (Harf-i Cer), adjacent to it, refers to the starting point 

of the last point in the sentence. 

2. (Tahte) preposition is mentioned at Fifty-one (51) places in the Qur'an. 

3. When we put together the verses on the subject, we saw that there are 21 verses associated with the words that 

refer to "rivers flow" and "to be permanent.". Of these verses, 11 verses refer to the words “permanent” and 

“eternity”. 

4. In the light of the meaning study we made in the verses where these prepositions [(Tahte) and (Min Tahti)] are 

used, we saw that the meanings revolve around this: 

First: When (Min Tahtiha) preposition is used with the word of being Permanent (Halidîn), it refers to irrigation or 

flowing waters and drinking. 

Second: The (Min Tahtiha) preposition, refers to the flow of water seen with the eye. 

Third: The (Min Tahti) preposition refers to contact or touch. 

Fourth: The (Min Tahti) preposition refers to establishing hegamony and taking it completely. 

Fifth: The (Tahte) preposition refers to contactlessness or touchless.  

Key Words: Beneath and Under (Tahte, Min Tahti), Semantic Work. 

 

 المقدمة 

 ، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على رسول هللا

  جلَّ شأنه.إنَّ من خير األعمال في الدنيا التدبُّر، والتفكُّر في كتاب هللا 

حاولت أن  كلمة واحدة فيها الكثير، لـ)كلمة( في القرآن الكريم،  دراسة دالليَّةفي كتاب هللا فيه وهذا بحث 
ح مع سياقها في اآليات الكريمة. فكان عنوان البحث: )تحت( و)من تحت( في   من خاللها ودالالتها انيأوضَّ

 ، نحويَّة.ة  القرآن الكريم، دراسة دالليَّة، لغوي  

مت البحث على أربعة مباحث، فكان المبحث األوَّ   .ل: المعنى اللغوي لــ)تحت( وقد قسَّ

 .والمبحث الثاني: )تحت( و)من تحت( في المنظور النحوي 

 والمبحث الثالث: تصنيف اآليات الكريمة التي وردت فيها كلمة )تحت(.
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مته  نى  عخمس دالالت لم علىأما المبحث الرابع: دراسة داللية لآليات الكريمة التي وردت فيها )تحت( فقد قسَّ
 كما يأتي:  (، فكانت تحت )

 السقي والري.في مسألة )من تحتها( مع )خالدين( ارتباط أوال: داللة 

 الجريان المرئي للعيون. في أمرثانيا: داللة )من تحتها( 

 معنى )التماس(.   فيثالثا: داللة )من تحت( 

 رابعا: داللة الهيمنة والسيطرة في معنى )من تحت(.

 التماس. خامسا: داللة )تحت( على عدم 

ه الشكر واالمتنان إلى الدكتور أسامة الملوحي على ما قدَّمه لي من دعم، ومشورة في   وأخيرا لن أنسى أن أوج ِّ
 قضايا البحث وتفاصيله.  لك

ل: ا  :  المعنى اللغوي لــ)تحت(لمبحث األوَّ

يفتح اآلفاق لنا أثناء الدراسة  مة )تحت( بما لإلى المعنى اللغوي لك اإلشارةبدايًة في هذا البحث  الضروري من 
 .)تحت( التي ورد فيها لفظ الداللية آليات القرآن الكريم

فِّي  قال ابن فارس: )) وُن مِّن  النَّاسِّ و  . و التُُّحوُت: الدُّ ْيءِّ ٌة، ت ْحت  الشَّ د  ٌة و احِّ لِّم  اُء و التَّاُء ك  ( التَّاُء و اْلح  )ت ْحت 
: »ت ْهلُِّك اْلُوُعوُل و   يثِّ دِّ ُر التُُّحوُت«اْلح  ْلي ةُ  (1)ت ْظه   (2)((و اْلُوُعوُل: اْلكِّب اُر و اْلعِّ

الِّ  ن منظور: ))قال اب ُتْبن ى فِّي ح  ْرمِّ، ت ُكوُن م رًَّة ظ ْرًفا، ومرَّة اْسًما، و  ت ِّ الُمحيطة بالجِّ : إِّْحدى الجهاتِّ الس ِّ ت ْحت 
ْن  م ِّ، ف ُيق اُل: مِّ ل ى الضَّ يَّةِّ ع  ْسمِّ فِّلٌة.االِّ  ( 3) ((ت ْحُت. وت ْحُت: ن قِّيُض ف ْوُق. وقوٌم ُتحوٌت: أ رذاٌل س 

 
،  هـ(430إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني )المتوفى: أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن ( ينظر حلية األولياء وطبقات األصفياء، 1)

 (4/306)، م1974  -هـ 1394بجوار محافظة مصر،   -السعادة 
عبد السالم محمد هارون، دار الفكر،  ، تحقيق هـ(395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  ( مقاييس اللغة،2)

،  هـ( 395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  ، مجمل اللغة البن فارس (، وينظر  1/341) ، م1979  -هـ 1399

أبو القاسم محمود  (، أساس البالغة، 1/146)، م  1986  -هـ   1406 -الطبعة الثانية  ،  بيروت –مؤسسة الرسالة ، زهير عبد المحسن سلطان  تحقيق: 

األولى،   الطبعة: ، لبنان  –دار الكتب العلمية، بيروت ،  محمد باسل عيون السود تحقيق:، هـ(538خشري جار هللا )المتوفى:  بن عمرو بن أحمد، الزم

 ( 1/91) ، م1998  -هـ 1419

  –دار صادر ، هـ(711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى: ، لسان العرب( 3)

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس  ، لمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرا(، ينظر 18/ 2) ، هـ 1414  -الثالثة   الطبعة:، بيروت

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى:  ، القاموس المحيط(، 73/ 1)، بيروت –المكتبة العلمية ، هـ(770)المتوفى: نحو 

،  لبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، محمد نعيم العرقُسوسي إشراف:، بمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، هـ(817

 ( 1/148)،  م2005 -هـ 1426الثامنة،  لطبعة:ا
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اف تِّهِّ ُيق اُل ه ذ ا ت ْحت  ه ذ ا  وأضاف البيومي أنَّه ْعن اُه إالَّ بِّإِّض  ٌم ال  ي ت ب يَُّن م   (4)ظ ْرٌف ُمْبه 

مستعملة لكلمة )تحت( ال سيما في العصر  وفي معجم اللغة العربية المعاصرة وردت بعض القوالب اللغوية ال
تحت أعين النَّاس: على    -رعايته  تحت إشراف فالن: تحت  -أمٌر ال طائل  تْحته: ال فائدة منه الحديث مثل: 

تحت   -تحت أمره/ تحت تصرُّفه/ تحت يده: رهن إشارته  -تحت أمرك: في خدمتك  -مرأى منهم، أمامهم 
تحت الت ْجرِّبة/ تحت الطَّْبع/ تحت التَّمرين: في   -األرض: واقع، حاصل، منشأ لالستخدام تحت سطح األرض 

الح: في القوات المسلَّحة -مبلغ من أصل المطلوب  تحت الحساب: -دور التْجربة/ الطبع/ التمرين   -تحت الس ِّ
مس: في هذا العالم، على األرض  فر: تقل عن الصفر   -تحت الشَّ تحت الطَّلب: ُطلِّب ولم يصل  -تحت الص ِّ

راع، قريب  -تحت المعدَّل: أقل من المستوى   -بعد، ُيلب ِّى بمجرد طلبه تحت ذراعي: واقع أو مستعمل تحت الذ ِّ
م فيه  - والمنال المأخذ  تحت سمع النَّاس وبصرهم: جهاًرا، في حضور   -تحت رحمته: ُمسيط ر عليه، ُمتحكَّ
 مِّْن تحت رأسه: بتدبيره، بسببه  -تحت ضغط الظروف: بسببها وتأثيرها   -الناس

رًّا -  هي تحته: في عصمته. -  مِّْن تحت لتحت: سِّ
ْمراء: أشعَّة غير مرئيَّة ذات موجات أطول من موجات األشعَّة المرئيَّة تعرف بتأثيرها   • أشعَّة تحت الح 

، موقعها في الطيف قبل األحمر  (5) الحراري 

نالحظ أن معظم االستخدامات المعاصرة وحتى الممتدة في االستخدام ألكثر من مئة سنة خلت أعطت لكلمة  
يطرة والـتأثير وهذا يدل بقوة على أن هذا المعنى أصيل وأساسي في اللغة العربية  )تحت( معنى الهيمنة والس

 ...كذلك في اللغات الحية األخرى.
ح لنا العكبري هذا األمر بلطيفة من عنده  ظرفاعن سبب تسمية الظرف و  و)تحت( ظرف، قال:  حيث فقد وضَّ

ْفُعول فِّيه)) ا وتحلُّها والتؤثر   : اْلم  ال تقع فِّيه  ميت بذلك ألنَّ اأْل ْفع  و ُهو  الظ ْرف و ُهو  أ سم اء الزَّم ان و اْلم ك ان وسَّ
) ب ْعضهْم )محالَّ لذ لِّك سمَّاها ب عضهم )أوعيًه( و  ي  كاإلناء والحالُّ فِّيهِّ غيُره و  ا ف هِّ  (6) فِّيه 

 نحوي:)تحت(/ )من تحت( في المنظور الالمبحث الثاني: 

تعد كلمة )تحت( من ظروف المكان و  ( 7) زمان ومكان: الظروف عامَّة، أو المفعول فيه ينقسم على قسمين
التي تدل على الجهة التحتانيَّة السفليَّة من الجهات الست، وقد فرَّق أبو بكر بن السرَّاج بين المكان والزمان  

 
 (1/73( ينظر المصباح المنير )4)

  -هـ 1429األولى،  الطبعة:، عالم الكتب، هـ( بمساعدة فريق عمل1424د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: ، معجم اللغة العربية المعاصرة (  5)

 ( 1/285)، م2008

:  المحقق ، (هـ616:  المتوفى)  الدين محب البغدادي  العكبري هللا عبد بن الحسين بن هللا  عبد البقاء أبو، واإلعراب  البناء علل في  اللباب( 6)

 ( 1/271)،  دمشق – الفكر دار، النبهان اإلله عبد. د
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ح أنَّ األمكنة أشبه بالناس من األزمنة  ُتعرف بها كالجبل والوادي، والظروف منها   اوصور  ا خلقألنَّ لها فوضَّ
ليست له حدود معلومة تحصره. وهو يلي االسم من أقطاره  أنه هو الذي صة، ومعنى المبهم ما كان ُمْبهما خا 

نحو: خلف وقدام وأمام ووراء وما أشبه ذلك, أال ترى أنك إذا قلت: قمت خلف المسجد لم يكن لذلك الخلف 
ه هو المبهم الذي ال نهاية تقف عندها, وكذلك إذا قلت: قدام زيد. لم يكن لذلك حد ينتهي إليه فهذا وما أشبه

 اختالف فيه أنه ظرف.

ألن لها أقطاًرا محدودة معلومة تقول: قمت أمامك  ظروًفا, يكن وأما مثل مكة والمسجد والبيت فال يجوز أن  
 (8)وصليت وراءك, وال يجوز أن تقول: قمت المسجد وال ما أشبه ذلك

عراب وظرًفا ومنها ما ال يرفع وال يكون إال   واألمكنة تنقسم قسمين منها ما استعمل اسًما يتصرف في جميع اإلِّ
 (9) ه: أنها خلفك, وقدامك, وأمامك, وتحتك, وقبالتكظرًفا. فأما الظروف التي تكون اسًما فذكر سيبوي 

وعن استعمال )من تحت( قال سيبويه: ))وسألته عن قوله: من دوٍن، ومن فوٍق، ومن تحٍت، ومن قبٍل، ومن  
ا تضاف وتستعمل غير ظرف.   ؛ةبعٍد، ومن دبٍر ومن خلف؟ فقال: أجروا هذا مجرى األسماء المتمكن ألنهَّ

 ( 10) ن فوق ومن تحت، يشبهه بقبل وبعد.((ومن العرب من يقول: م

وهو داللته على   ،ومن هنا ال بدَّ لنا من المرور سريعا على معنى حرف الجر )من( بما له عالقة بالبحث 
ا مِّْن وأ صلها ابتداُء  ،ابتداء الغاية ْنه  مِّ وقد ورد هذا المعنى في كتب النحو ومعاني الحروف، قال المبرد: ))و 

ن ومحلَّه ن  ( 11) اْلغ اي ة ْعن اه أ نَّ ابتداء ه من فال  ن ف م  ن إِّلى فال  فِّي اْلكتاب من فال  ين ة و  دِّ ْحو سرت من مك ة إِّلى اْلم 
ذ اك  أ نَّك ت قول أ خذت م ال زيد فإِّذا أ ردت اْلب ْعض قلت أ خذت من  يض راجٌع إِّلى ه ذ ا و  ن وكونُها فِّي التَّْبعِّ فال 

 
،  عبد الحسين الفتلي :، تحقيقهـ( 316أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج )المتوفى: ، األصول في النحو( ينظر 7)

 ( 190/ 1)، بيروت  –مؤسسة الرسالة، لبنان 

دار الكتب  ، فائز فارس  تحقيق، هـ( 392أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى: ، اللمع في العربية (، 1/198( ينظر األصول في النحو )8)

،  هـ( 538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا )المتوفى: ، اإلعراب المفصل في صنعة (، 57  – 1/56)، الكويت  –الثقافية 

عبد هللا بن يوسف  ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (،   81 – 80/ 1)، 1993األولى،   الطبعة:، بيروت  –مكتبة الهالل  ، د. علي بو ملحم  تحقيق

ار الفكر للطباعة والنشر  ، ديوسف الشيخ محمد البقاعي  تحقيق، هـ( 761لدين، ابن هشام )المتوفى: بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال ا 

 ( 2/209)، والتوزيع 

مكتبة  ، عبد السالم محمد هارون تحقيق، هـ(180عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه )المتوفى: ، الكتاب( ينظر 9)

 ( 1/198(، األصول في النحو )404/ 1) ، م 1988 -هـ 1408الثالثة،   الطبعة:، القاهرة الخانجي، 

الهيئة المصرية العامة  ، هـ( 392أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى:  ، الخصائص(، وينظر  290 – 289/  3( الكتاب )10)

 ( 2/365)  ،الرابعة الطبعة:، للكتاب

أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي المرادي  ،  الجنى الداني في حروف المعاني (، 1/411( ينظر األصول في النحو )11)

  1413األولى،   الطبعة:، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  ، األستاذ محمد نديم فاضل-فخر الدين قباوة   ، تحقيقهـ(749المصري المالكي )المتوفى: 

 ( 316  -  309)، م  1992 -هـ 
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ا إِّلى اله فإِّنَّما رجعت به  اي ة تفضيله عمرا فإِّذا عرفت  م  اء اْلغ اي ة وقولك زيد أ فضل من ع ْمرو إِّنَّما جعلت غ  اْبتِّد 
 (12)فضل ع ْمرو علمت أ نَّه ف ْوقه((

وقد أكَّد ابن السرَّاج على خصوصية )من( من بين سائر حروف الجر بدخولها على ظرف المكان ألنها  
ضافة  (13) البتداء الغاية, فهي أصل حروف اإلِّ

وفي إعرابها فقد لخص الغالييني هذا األمر بكونها تجري م جر ى "قبل وبعد"، من حيث اإلعراُب تارة والبناُء 
 تارة ُأخر ى. 

لف ووراء  وي مين وشمال وي سار وفوق وتحت"، أو ُقطعت عن  فإن أضيفت  ام وخ  الجهاُت الستُّ "أ مام وُقد 
جرة" وإن   . وسرُت يمينًا. وامشِّ من وراءِّ الش  اإلضافة لفظًا ومعنى، كانت ُمعرب ًة، نحو "جلسُت أمام  الصف ِّ

لُف، أو تحُت"، ونحو  ُقطعت عن اإلضافةِّ لفظًا ال معًنى، ُبنيْت على الضم ِّ، نحو "اقُعْد و  راُء، أو يميُن، أو خ 
"نزلُت من فوُق. ونظرُت من تحُت. وأتيُت من ي ساُر". وتقوُل "جاء  القوم، وخالٌد خلف، أو أماُم" ُتريُد خلف هم أو  

يت معناُه فالظرف هنا، وإن قطع عن اإلضافة لفظًا. لم يقطع عنها معنى   أ مام هم، فحذفت  المضاف  إليه ونو 
 (14) في نية اإلضافةألنه 

 المبحث الثالث: تصنيف اآليات الكريمة التي وردت فيها كلمة )تحت(.

 : مضافة إلى الضمير )ها(، )من تحتها( (منــ)اآليات الكريمة التي وردت فيها )تحت( مجرورة ب أوال:

اتِّ أ نَّ ل ُهْم  ﴿ الِّح  ُلوا الصَّ ين  آم ُنوا و ع مِّ رِّ الَّذِّ ب ش ِّ نَّاٍت ت جْ و  ارُ ج  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  ْزًقا ُكلَّم ا ُرزُِّقوا رِّي مِّ ْن ث م ر ٍة رِّ ا مِّ ْنه    مِّ
ْن ق ْبلُ  ذ ا الَّذِّي ُرزِّْقن ا مِّ ابًِّهاق اُلوا ه َٰ الُِّدون    و ُأُتوا بِّهِّ ُمت ش  ا خ  ا أ ْزو اٌج ُمط هَّر ٌة و ُهْم فِّيه  ل ُهْم فِّيه   (15) ﴾و 

ا مِّْن ﴿  اُر ل ُه فِّيه  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  يٍل و أ ْعن اٍب ت ْجرِّي مِّ نٌَّة مِّْن ن خِّ ُدُكْم أ ْن ت ُكون  ل ُه ج  دُّ أ ح  اب ُه  أ ي و  ُكل ِّ الثَّم ر اتِّ و أ ص 
لِّك  يُ  ذ َٰ ق ْت  ك  اٌر فِّيهِّ ن اٌر ف اْحت ر  ا إِّْعص  اب ه  اُء ف أ ص  ف  ل ُه ُذر ِّيٌَّة ُضع  لَُّكْم ت ت ف كَُّرون  اْلكِّب ُر و   (16) ﴾ب ي ُِّن َّللاَُّ ل ُكُم اآْلي اتِّ ل ع 

 
،  عظيمة  محمد عبد الخالق تحقيق ،  هـ(285محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد )المتوفى: ، المقتضب( 12)

هللا، أبو الحسن الرماني المعتزلي )المتوفى:  علي بن عيسى بن علي بن عبد ، معاني الحروف(، وينظر 1/44، )بيروت –عالم الكتب.   الناشر:

 ( 7-6)، هـ(384

 (1/204( األصول في النحو )13)

الثامنة    لطبعة:ا، بيروت  –المكتبة العصرية، صيدا  ، هـ( 1364مصطفى بن محمد سليم الغاليينى )المتوفى: ، جامع الدروس العربية( ينظر 14)

 ( 71 – 70/  3)، م1993 -هـ 1414والعشرون، 

 25البقرة ( 15)

 266( البقرة 16)
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ا اأْل نْ  ْن ت ْحتِّه  نَّاٌت ت ْجرِّي مِّ ْم ج  ب ِّهِّ ْند  ر  ين  اتَّق ْوا عِّ لُِّكْم  لِّلَّذِّ ْيٍر مِّْن ذ َٰ ا و أ ْزو اٌج ُمط هَّر ٌة  ﴿ ُقْل أ ُؤن ب ُِّئُكْم بِّخ  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ه 
 ِّ رِّْضو اٌن مِّن  َّللاَّ ب ادِّ﴾و  يٌر بِّاْلعِّ َّللاَُّ ب صِّ  (17)   و 

نِّْعم    ا  و  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٌت ت ْجرِّي مِّ ْم و ج  ب ِّهِّ ْغفِّر ٌة مِّْن ر  ز اُؤُهْم م  ﴾ ﴿ُأول َٰئِّك  ج  لِّين  امِّ  (18) أ ْجُر اْلع 

ْن ب ْعٍض  ف   ْنُكْم مِّْن ذ ك ٍر أ ْو ُأْنث ىَٰ ب ْعُضُكْم مِّ يُع ع م ل  ع امٍِّل مِّ بُُّهْم أ ن ِّي ال  ُأضِّ اب  ل ُهْم ر  ُروا  ﴿ف اْست ج  ين  ه اج  الَّذِّ
ي ِّئ اتِّ  ْنُهْم س  ُك ف ِّر نَّ ع  ُقتُِّلوا أل  ق ات ُلوا و  بِّيلِّي و  ي ارِّهِّْم و ُأوُذوا فِّي س  ا و ُأْخرُِّجوا مِّْن دِّ ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ ل نَُّهْم ج  ُْدخِّ ْم و أل  هِّ

﴾ ُه ُحْسُن الثَّو ابِّ ْند  َّللاَُّ عِّ ِّ  و  ْندِّ َّللاَّ اُر ث و اًبا مِّْن عِّ  (19) اأْل ْنه 

ا نُ  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  نَّاٌت ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّه  بَُّهْم ل ُهْم ج  ين  اتَّق ْوا ر  ْندِّ َّللاَِّّ زالً ﴿ل َٰكِّنِّ الَّذِّ ْيٌر    مِّْن عِّ ِّ خ  ْند  َّللاَّ م ا عِّ و 
﴾  (20) لِّْْل ْبر ارِّ

ين   الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ ْلُه ج  ُسول ُه ُيْدخِّ ر  عِّ َّللاَّ  و  ْن ُيطِّ م  ِّ و  ْوُز ﴿تِّْلك  ُحُدوُد َّللاَّ لِّك  اْلف  ذ َٰ ا و  فِّيه 
يُم﴾  (21) اْلع ظِّ

ا أ   ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ ُلُهْم ج  ُنْدخِّ اتِّ س  الِّح  ُلوا الصَّ ُنوا و ع مِّ ين  آم  ا أ ْزو اٌج ﴿و الَّذِّ ب ًدا ل ُهْم فِّيه 
الًّ ظ لِّياًل﴾  ُلُهْم ظِّ ُنْدخِّ  (22)ُمط هَّر ٌة و 

ُندْ  اتِّ س  الِّح  ُلوا الصَّ ُنوا و ع مِّ ين  آم  م ْن  ﴿و الَّذِّ قًّا و  ا أ ب ًدا و ْعد  َّللاَِّّ ح  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ ُلُهْم ج  خِّ
ِّ قِّياًل﴾  ُق مِّن  َّللاَّ  (23) أ ْصد 

ق ال  َّللاَُّ  ر  ن قِّيًبا و  ْنُهُم اْثن ْي ع ش  ْثن ا مِّ ب ع  يث اق  ب نِّي إِّْسر ائِّيل  و  ذ  َّللاَُّ مِّ ْد أ خ  ل ق  ة  و آت ْيُتُم   ﴿و  ال  ُكْم ل ئِّْن أ ق ْمُتُم الصَّ إِّن ِّي م ع 
ي ِّئ اتِّ  ْنُكْم س  ُك ف ِّر نَّ ع  ًنا أل  س  ْرُتُموُهْم و أ ْقر ْضُتُم َّللاَّ  ق ْرًضا ح  ْنُتْم بُِّرُسلِّي و ع زَّ نَّاٍت ت ْجرِّي مِّْن  الزَّك اة  و آم  ل نَُّكْم ج  ُْدخِّ ُكْم و أل 

ارُ  ا اأْل ْنه  ﴾ف م   ت ْحتِّه  بِّيلِّ و اء  السَّ لَّ س  ْنُكْم ف ق ْد ض  لِّك  مِّ ف ر  ب ْعد  ذ َٰ  (24) ْن ك 

ز اُء اْلُمحْ  لِّك  ج  ذ َٰ ا و  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ ا ق اُلوا ج  ﴾﴿ف أ ث اب ُهُم َّللاَُّ بِّم  نِّين   (25) سِّ

 
 15( آل عمران 17)

 136( آل عمران 18)

 195( آل عمران 19)

 198( آل عمران 20)

 13( النساء  21)

 57( النساء  22)

 122( النساء  23)

 12( المائدة  24)

 85( المائدة  25)
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ادِّ  ُع الصَّ ذ ا ي ْوُم ي ْنف  ْنُهْم  ﴿ق ال  َّللاَُّ ه َٰ ي  َّللاَُّ ع  ا أ ب ًدا ر ضِّ ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٌت ت ْجرِّي مِّ ْدُقُهْم ل ُهْم ج  قِّين  صِّ
يُم﴾ ْوُز اْلع ظِّ لِّك  اْلف  ْنُه ذ َٰ ر ُضوا ع  و 

 (26) 

اكِّن  ط   م س  ا و  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّه  ن اتِّ ج  نِّين  و اْلُمْؤمِّ ْدٍن  ﴿و ع د  َّللاَُّ اْلُمْؤمِّ نَّاتِّ ع  ي ِّب ًة فِّي ج 
يُم﴾ ْوُز اْلع ظِّ لِّك  ُهو  اْلف  ِّ أ ْكب ُر ذ َٰ رِّْضو اٌن مِّن  َّللاَّ و 

 (27) 

نَّا يُم﴾﴿أ ع دَّ َّللاَُّ ل ُهْم ج  ْوُز اْلع ظِّ لِّك  اْلف  ا ذ َٰ ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه   (28) ٍت ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّه 

ارُ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  د  اْلُمتَُّقون  ت ْجرِّي مِّ نَّةِّ الَّتِّي ُوعِّ ث ُل اْلج  ين  اتَّق ْوا و ُعْقب ى   ﴿م  ا تِّْلك  ُعْقب ى الَّذِّ لُّه  ظِّ ائٌِّم و  ا د  ُأُكُله 
 (29) اْلك افِّرِّين  النَّاُر﴾

ا بِّإِّْذنِّ  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ اتِّ ج  الِّح  ُلوا الصَّ ُنوا و ع مِّ ين  آم  ل  الَّذِّ يَُّتُهْم فِّي﴿و ُأْدخِّ ْم ت حِّ ب ِّهِّ ا   ر  ه 
ٌم﴾ ال  س 

 (30) 

لِّك  ي ْجزِّي َّللاَُّ الْ  ذ َٰ اُءون  ك  ا م ا ي ش  اُر ل ُهْم فِّيه  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  ا ت ْجرِّي مِّ ْدٍن ي ْدُخُلون ه  نَّاُت ع  ﴾﴿ج   (31) ُمتَّقِّين 

ْن ت ز   ز اُء م  لِّك  ج  ذ َٰ ا و  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  ْدٍن ت ْجرِّي مِّ نَّاُت ع   (32) ﴾ى كَّ ﴿ج 

اُر إِّنَّ َّللاَّ   ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ اتِّ ج  الِّح  ُلوا الصَّ ُنوا و ع مِّ ين  آم  ُل الَّذِّ ا ُيرِّيُد﴾  ﴿إِّنَّ َّللاَّ  ُيْدخِّ ُل م   (33) ي ْفع 

ا اأْل   ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ اتِّ ج  الِّح  ُلوا الصَّ ُنوا و ع مِّ ين  آم  ُل الَّذِّ اوِّر  مِّْن ذ ه ٍب  ﴿إِّنَّ َّللاَّ  ُيْدخِّ ْن أ س  ا مِّ لَّْون  فِّيه  اُر ُيح  ْنه 
رِّيٌر﴾ ا ح  لِّب اُسُهْم فِّيه  ُلْؤُلًؤا و  و 

 (34) 

ْل ل ك  قُ  ي ْجع  اُر و  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ لِّك  ج  ْن ذ َٰ ْيًرا مِّ ل  ل ك  خ  ع  اء  ج   (35) ُصوًرا﴾﴿ت ب ار ك  الَّذِّي إِّْن ش 

نُ  ين  آم  ا  ﴿و الَّذِّ ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ًفا ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّه  نَّةِّ ُغر  ئ نَُّهْم مِّن  اْلج  اتِّ ل ُنب و ِّ الِّح  ُلوا الصَّ نِّْعم  أ ْجُر  وا و ع مِّ
﴾ لِّين  امِّ  (36) اْلع 

 
 119( المائدة  26)

 72( التوبة  27)

 89( التوبة  28)

 35( الرعد 29)

 23( ابراهيم  30)

 31( النحل 31)

 76طه ( 32)

 14( الحج 33)

 23( الحج 34)

 10( الفرقان 35)
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ْبنِّيٌَّة ت ْجرِّي مِّنْ  ا ُغر ٌف م  ْن ف ْوقِّه  بَُّهْم ل ُهْم ُغر ٌف مِّ ين  اتَّق ْوا ر  ارُ ﴿ل َٰكِّنِّ الَّذِّ ا اأْل ْنه  و ْعد  َّللاَِّّ ال  ُيْخلُِّف َّللاَُّ    ت ْحتِّه 
﴾ اد  يع   (37) اْلمِّ

ين  ك   اُر و الَّذِّ ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ اتِّ ج  الِّح  ُلوا الصَّ ُنوا و ع مِّ ين  آم  ُل الَّذِّ ي ْأُكُلون   ﴿إِّنَّ َّللاَّ  ُيْدخِّ تَُّعون  و  ف ُروا ي ت م 
ا ت ْأُكُل ا ْثًوى ل ُهْم﴾ك م  اُم و النَّاُر م   (38) أْل ْنع 

ْنهُ  ُيك ف ِّر  ع  ا و  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ ن اتِّ ج  نِّين  و اْلُمْؤمِّ ل  اْلُمْؤمِّ ْند   ﴿لُِّيْدخِّ لِّك  عِّ ان  ذ َٰ ك  ْم و  ي ِّئ اتِّهِّ ْم س 
يًما﴾ ِّ ف ْوًزا ع ظِّ  (39) َّللاَّ

ل ى اأْل ْعم ىَٰ  نَّاٍت   ﴿ل ْيس  ع  ْلُه ج  ُسول ُه ُيْدخِّ ر  عِّ َّللاَّ  و  ْن ُيطِّ م  ر ٌج و  ل ى اْلم رِّيضِّ ح  ر ٌج و ال  ع  ل ى اأْل ْعر جِّ ح  ر ٌج و ال  ع  ح 
ذ اًبا أ لِّيًما﴾ ْبُه ع  ذ ِّ لَّ ُيع  م ْن ي ت و  اُر و  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه   (40) ت ْجرِّي مِّ

ن اتِّ ي﴿ نِّين  و اْلُمْؤمِّ اُر  ْوم  ت ر ى اْلُمْؤمِّ ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٌت ت ْجرِّي مِّ ْم ُبْشر اُكُم اْلي ْوم  ج  انِّهِّ بِّأ ْيم  ْم و  يهِّ ي ْسع ىَٰ ُنوُرُهْم ب ْين  أ ْيدِّ
يُم﴾ ْوُز اْلع ظِّ لِّك  ُهو  اْلف  ا ذ َٰ ين  فِّيه  الِّدِّ  (41) خ 

رِّ ُيو ادُّون  م   ِّ و اْلي ْومِّ اآْلخِّ ُنون  بِّاَّللَّ ُد ق ْوًما ُيْؤمِّ ُهْم أ ْو إِّْخو ان ُهْم أ ْو  ﴿ال ت جِّ ُهْم أ ْو أ ْبن اء  اُنوا آب اء  ل ْو ك  ُسول ُه و  ر  ادَّ َّللاَّ  و  ْن ح 
نَّاٍت ت ْجرِّي مِّنْ  ُلُهْم ج  ُيْدخِّ ْنُه و  ُهْم بُِّروٍح مِّ يم ان  و أ يَّد  ُم اإْلِّ ت ب  فِّي ُقُلوبِّهِّ ت ُهْم ُأول َٰئِّك  ك  ير  ي  ع شِّ الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ا  ت ْحتِّه  ن  فِّيه 

﴾ ِّ ُهُم اْلُمْفلُِّحون  ْزب  َّللاَّ ِّ أ ال  إِّنَّ حِّ ْزُب َّللاَّ ْنُه ُأول َٰئِّك  حِّ ر ُضوا ع  ْنُهْم و  ي  َّللاَُّ ع   (42) ر ضِّ

نَّاتِّ ع   اكِّن  ط ي ِّب ًة فِّي ج  م س  اُر و  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ ْلُكْم ج  ُيْدخِّ ْوُز  دْ ﴿ي ْغفِّْر ل ُكْم ُذُنوب ُكْم و  لِّك  اْلف  ٍن ذ َٰ
يُم﴾  (43) اْلع ظِّ

الًِّحا ُيك ف ِّْر ع   ي ْعم ْل ص  ِّ و  م ْن ُيْؤمِّْن بِّاَّللَّ لِّك  ي ْوُم التَّغ اُبنِّ و  ْمعِّ ذ َٰ ُعُكْم لِّي ْومِّ اْلج  نَّاٍت  ﴿ي ْوم  ي ْجم  ْلُه ج  ُيْدخِّ ي ِّئ اتِّهِّ و  ْنُه س 
ا ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  يُم﴾ ت ْجرِّي مِّ ْوُز اْلع ظِّ لِّك  اْلف   (44) أ ب ًدا ذ َٰ

 
 58( العنكبوت 36)

 20( الزمر 37)

 12( محمد 38)

 5( الفتح 39)

 17( الفتح 40)

 12( الحديد 41)

 22( المجادلة 42)

 12( الصف 43)

 9( التغابن 44)
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اتِّ مِّن  الظُُّلم   الِّح  ُلوا الصَّ ُنوا و ع مِّ ين  آم  ِّ ُمب ي ِّن اٍت لُِّيْخرِّج  الَّذِّ ل ْيُكْم آي اتِّ َّللاَّ ْن ُيْؤمِّْن  ﴿ر ُسواًل ي ْتُلو ع  م  اتِّ إِّل ى النُّورِّ و 
نَّاٍت ت جْ  ْلُه ج  الًِّحا ُيْدخِّ ي ْعم ْل ص  ِّ و  ْزًقا﴾بِّاَّللَّ ن  َّللاَُّ ل ُه رِّ ا أ ب ًدا ق ْد أ ْحس  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه   (45)رِّي مِّْن ت ْحتِّه 

ي ِّئ اتِّكُ  ْنُكْم س  بُُّكْم أ ْن ُيك ف ِّر  ع  ىَٰ ر  ِّ ت ْوب ًة ن ُصوًحا ع س  ين  آم ُنوا ُتوُبوا إِّل ى َّللاَّ ا الَّذِّ نَّاٍت ت ْجرِّ ﴿ي ا أ يُّه  ل ُكْم ج  ُيْدخِّ ي مِّْن  ْم و 
مْ  يهِّ ُه ُنوُرُهْم ي ْسع ىَٰ ب ْين  أ ْيدِّ ُنوا م ع  ين  آم  اُر ي ْوم  ال  ُيْخزِّي َّللاَُّ النَّبِّيَّ و الَّذِّ ا اأْل ْنه  ْم ل ن ا   ت ْحتِّه  بَّن ا أ ْتمِّ ْم ي ُقوُلون  ر  بِّأ ْيم انِّهِّ و 

يٌر﴾ ْيٍء ق دِّ ل ىَٰ ُكل ِّ ش  ن ا و اْغفِّْر ل ن ا إِّنَّك  ع   (46) ُنور 

ْوُز اْلك   لِّك  اْلف  اُر ذ َٰ ا اأْل ْنه  نَّاٌت ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّه  اتِّ ل ُهْم ج  الِّح  ُلوا الصَّ ين  آم ُنوا و ع مِّ  (47) بِّيُر﴾﴿إِّنَّ الَّذِّ

ي  َّللاَُّ  ا أ ب ًدا ر ضِّ ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْدٍن ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّه  نَّاُت ع  ْم ج  ب ِّهِّ ْند  ر  ز اُؤُهْم عِّ لِّك  ﴿ج  ْنُه ذ َٰ ر ُضوا ع  ْنُهْم و   ع 
بَُّه﴾ ي  ر  شِّ  (48) لِّم ْن خ 

 التي وردت فيها )تحت( مضافة إلى الضمير )ها(، )تحتها(: اآليات الكريمة :نياثا

ْنهُ  ي  َّللاَُّ ع  اٍن ر ضِّ ين  اتَّب ُعوُهْم بِّإِّْحس  ارِّ و الَّذِّ رِّين  و اأْل ْنص  اجِّ ُلون  مِّن  اْلُمه  ابُِّقون  اأْل وَّ دَّ ل ُهْم  ﴿و السَّ ْنُه و أ ع  ر ُضوا ع  ْم و 
يمُ  ْوُز اْلع ظِّ لِّك  اْلف  ا أ ب ًدا ذ َٰ ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  نَّاٍت ت ْجرِّي ت ْحت ه   (49) ﴾ ج 

 اآليات الكريمة التي وردت فيها )تحت( مضافة إلى الضمير )هم(: ا:ثالث

لْ  ا ل ْم ُنم ك ِّْن ل ُكْم و أ ْرس  ْن ق ْرٍن م كَّنَّاُهْم فِّي اأْل ْرضِّ م  ْم مِّ ْم أ ْهل ْكن ا مِّْن ق ْبلِّهِّ ْوا ك  ْلن ا  ﴿أ ل ْم ي ر  ع  ْدر اًرا و ج  ْم مِّ ل ْيهِّ م اء  ع  ن ا السَّ
ا ﴾اأْل ْنه  رِّين  ْم ق ْرًنا آخ  هِّ ْأن ا مِّْن ب ْعدِّ ْم و أ ْنش  ْم ف أ ْهل ْكن اُهْم بُِّذُنوبِّهِّ  (50) ر  ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّهِّ

ان   ِّ الَّذِّي ه د  ْمُد َّللَِّّ ق اُلوا اْلح  اُر ۖ و  ُم اأْل ْنه  لٍ  ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّهِّ ن ز ْعن ا م ا فِّي ُصُدورِّهِّْم مِّْن غِّ ا ُكنَّا لِّن ْهت دِّي  ﴿و  م  ذ ا و  ا لِّه َٰ
ُنوُدوا أ ْن تِّ  ق ِّ ۖ و  ب ِّن ا بِّاْلح  ْت ُرُسُل ر  اء  ان ا َّللاَُّ ۖ ل ق ْد ج  ﴾ل ْوال  أ ْن ه د  ْثُتُموه ا بِّم ا ُكْنُتْم ت ْعم ُلون  نَُّة ُأورِّ  (51) ْلُكُم اْلج 

ارُ  ُم اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّهِّ ْم ۖ ت ْجرِّي مِّ بُُّهْم بِّإِّيم انِّهِّ ْم ر  يهِّ اتِّ ي ْهدِّ الِّح  ُلوا الصَّ ين  آم ُنوا و ع مِّ يمِّ﴾ ﴿إِّنَّ الَّذِّ نَّاتِّ النَّعِّ  (52) فِّي ج 

 
 11( الطالق  45)

 8( التحريم 46)

 11( البروج 47)

 8( البينة 48)

 100( التوبة  49)

 6( األنعام 50)

 43ألعراف ( ا51)

 9( يونس 52)
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ا  ْن أ س  ا مِّ لَّْون  فِّيه  اُر ُيح  ُم اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّهِّ ْدٍن ت ْجرِّي مِّ نَّاُت ع  ي ْلب ُسون  ثِّي اًبا ُخْضًرا مِّْن  ﴿ُأول َٰئِّك  ل ُهْم ج  وِّر  مِّْن ذ ه ٍب و 
ًقا﴾ ُسن ْت ُمْرت ف  ل ى اأْل ر ائِّكِّ نِّْعم  الثَّو اُب و ح  ا ع  ٍق ُمتَّكِّئِّين  فِّيه   (53) ُسْنُدٍس و إِّْست ْبر 

و ُِّف َّللاَُّ  لِّك  ُيخ  ْم ُظل ٌل ذ َٰ ْن ت ْحتِّهِّ مِّ ْم ُظل ٌل مِّن  النَّارِّ و  ْن ف ْوقِّهِّ ﴾﴿ل ُهْم مِّ ب ادِّ ف اتَُّقونِّ ُه ي ا عِّ ب اد   (54)  بِّهِّ عِّ

  :اآليات الكريمة التي وردت فيها )تحت( مضافة إلى اسم ظاهر ا:رابع

ْم و   ْن ف ْوقِّهِّ ْم أل  ك ُلوا مِّ ب ِّهِّ ْم مِّْن ر  ا ُأْنزِّل  إِّل ْيهِّ م  يل  و  ْنجِّ ل ْو أ نَُّهْم أ ق اُموا التَّْور اة  و اإْلِّ ْنُهْم ُأمٌَّة  ﴿و  ْم مِّ ْن ت ْحتِّ أ ْرُجلِّهِّ مِّ
﴾ ا ي ْعم ُلون  اء  م  ْنُهْم س  ثِّيٌر مِّ ك  ٌة و  د   (55) ُمْقت صِّ

ل ىَٰ  ُر ع  ُكمْ ﴿ُقْل ُهو  اْلق ادِّ يق  ب ْعض  ُيذِّ ي ًعا و  ُكْم شِّ ْن ت ْحتِّ أ ْرُجلُِّكْم أ ْو ي ْلبِّس  ذ اًبا مِّْن ف ْوقُِّكْم أ ْو مِّ ل ْيُكْم ع    أ ْن ي ْبع ث  ع 
﴾ لَُّهْم ي ْفق ُهون  ر ُِّف اآْلي اتِّ ل ع  ْيف  ُنص   (56) ب ْأس  ب ْعٍض اْنُظْر ك 

م   م ا فِّي اأْل ْرضِّ و  م او اتِّ و  ﴾﴿ل ُه م ا فِّي السَّ ا ت ْحت  الثَّر ىَٰ م   (57) ا ب ْين ُهم ا و 

﴾ ا ُكْنُتْم ت ْعم ُلون  ي ُقوُل ُذوُقوا م  ْم و  ْن ت ْحتِّ أ ْرُجلِّهِّ مِّ ْم و  ْن ف ْوقِّهِّ ذ اُب مِّ اُهُم اْلع   (58) ﴿ي ْوم  ي ْغش 

نْ  ن ِّ و اإْلِّ ن ا مِّن  اْلجِّ الَّ بَّن ا أ رِّن ا اللَّذ ْينِّ أ ض  ف ُروا ر  ين  ك  ق ال  الَّذِّ ﴾﴿و  لِّين  ن ا لِّي ُكون ا مِّن  اأْل ْسف  امِّ ْلُهم ا ت ْحت  أ ْقد   ( 59) سِّ ن ْجع 

ْم ف أ ْنز ل  السَّ  لِّم  م ا فِّي ُقُلوبِّهِّ ر ةِّ ف ع  ج  نِّين  إِّْذ ُيب ايُِّعون ك  ت ْحت  الشَّ ي  َّللاَُّ ع نِّ اْلُمْؤمِّ ْم و أ ث اب ُهْم ف ْتًحا  ﴿ل ق ْد ر ضِّ ل ْيهِّ كِّين ة  ع 
 (60) ق رِّيًبا﴾

ف ُروا اْمر أ ت  ُنوٍح و اْمر أ ت  لُ  ين  ك  ث اًل لِّلَّذِّ ر ب  َّللاَُّ م  ل ْم  ﴿ض  ا ف  ان ت اُهم  ْينِّ ف خ  الِّح  ن ا ص  ب ادِّ ْينِّ مِّْن عِّ ْبد  ان ت ا ت ْحت  ع  وٍط ك 
 ﴾ لِّين  اخِّ قِّيل  اْدُخال  النَّار  م ع  الدَّ ْيًئا و  ِّ ش  ْنُهم ا مِّن  َّللاَّ  (61)ُيْغنِّي ا ع 

 :اآليات الكريمة التي وردت فيها )تحت( مضافة إلى عدد من الضمائر خامسا:

 
 31( الكهف 53)

 16( الزمر 54)

 66( المائدة  55)

 65( األنعام 56)

 6( طه 57)

 55( العنكبوت 58)

 29( فصلت  59)

 18(الفتح 60)

 10( التحريم61)
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ان  أ ُبوُهم ا ص   ك  ْنٌز ل ُهم ا و  ان  ت ْحت ُه ك  ك  ين ةِّ و  دِّ ْينِّ فِّي اْلم  ْينِّ ي تِّيم  م  اُر ف ك ان  لُِّغال  د  بُّك  أ ْن ي ْبُلغ ا  ﴿و أ مَّا اْلجِّ الًِّحا ف أ ر اد  ر 
ْلُتُه ع ْن أ ْمرِّ  ا ف ع  م  ب ِّك  و  ًة مِّْن ر  ْنز ُهم ا ر ْحم  ا ك  ي ْست ْخرِّج  ُهم ا و  ْبًرا﴾أ ُشدَّ ل ْيهِّ ص  ْع ع  ا ل ْم ت ْسطِّ يُل م  لِّك  ت ْأوِّ  (62) ي ذ َٰ

رِّيًّا﴾ بُّكِّ ت ْحت كِّ س  ل  ر  ع  نِّي ق ْد ج  ا أ الَّ ت ْحز  ْن ت ْحتِّه  اه ا مِّ  ( 63)﴿ف ن اد 

اُر ت ْجرِّ  هِّ اأْل ْنه  ذِّ ْوُن فِّي ق ْومِّهِّ ق ال  ي ا ق ْومِّ أ ل ْيس  لِّي ُمْلُك مِّْصر  و ه َٰ ىَٰ فِّْرع  ن اد  ﴾ ﴿و  ُرون  ْن ت ْحتِّي ۖ أ ف ال  تُْبصِّ  (64) ي مِّ

 فيها )تحت(  الرابع: دراسة داللية لآليات الكريمة التي وردت مبحثال

 :  داللة ارتباط )من تحتها( مع )خالدين( في مسألة السقي والري أوال: 

وردت هذه الصيغة في إحدى وعشرين آية من أصل خمسة وثالثين موضعا وردت فيه صيغة )من  
تحتها( ومن خالل هذا اإلحصاء يمكننا أن ننطلق للربط بين )الخلود في الجنة( و)جريان األنهار من تحت  

كان الناس خالدين في  فإذا  ،  للبشر  منطقيبما هو  الجنة( ففي الكالم ربط بين أبدية الخلود وجريان األنهار  
البدَّ أن  ؛ لذا كان  خالدا أيضا ومجهزا لهذه األبدية  الجنة فمن متطلبات الخلود وضرورياته أن يكون المكان

ُيديم   إليها ومكان إقامتهم، ومن أهم ما  تشمل هذه األبدية وهذا الخلود )الجنة( التي ستكون عاقبة المؤمنين 
 رة بما تحتاجه.  هذه الجنات ُسْقياها الدائمة والمستم

وقد وجدت من خالل إحصاء اآليات الكريمة الذي قمت به أنَّ عدد اآليات الكريمة التي ارتبط ذكر الخلود 
،  األبدية، )أبدا( (الخلود )إلى   تبط فيها إضافةً ر ا تسع آيات فيها مع جريان األنهار إحدى وعشرون آية، منها  

ن فيها أبدا(، دليال إضافيا على خلود الجنة كما يخلد المؤمنون  كان التأكيد باألبدية بعد ذكر الخلود )خالديف
 فيها. 

ْقي بطريقة المطر مثال فال يخفى على أحد ما في ذلك من غمر النبات أو إيذائه أو إتالف   وإذا كان السَّ
ولذلك نجد المنظر أو تغيره بسبب الماء المستعمل للسقي، وقد يكون في هذا إفساد لمتعة المؤمن في جنته، 

 صيغة )من تحت( وليس )من فوق( بما يتناسب مع الخلود والديمومة، والكمال في ديمومة الخلود. 

وإلى هذا المعنى أشار الخازن في تفسيره حينما ربط بين زيادة ثمر الجنَّة وكمال حسنها، وبين جريان األنهار  
 .(65) من تحتها

 
 82( الكهف 62)

 24( مريم 63)

 51( الزخرف 64)
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}ويدخلهم جنات{ أي بساتين يستر داخلها من كثرة أشجارها،  )آية المجادلة: قال أبو بكر البقاعي في تفسير 
ها بقوله: }تجري{ ولما كانت المياه لو عمت األرض لم يكن بها مستقر، أثبت الجار فقال: }من  وأخبر عن ري  

تحتها األنهار{ أي فهي لذلك كثيرة الرياض واألشجار والساحات والديار. ولما كان ذلك ال يلذ إال بالدوام قال: 
 (66) }خالدين فيها{((

أما الشعراوي فبعد أن فرَّق بين النهر وهو الشق الذي يسيل فيه الماء وبين الماء أراد أن يلفت االنتباه إلى  
 سؤال مهم وهو أين تجري األنهار؟ 

أتجري األنهار تحت زروعها، أم تحت بنيانها؟ ونعرف أن الزرع هو الذي يحتاج إلى مياه، ونحن نريد أن  
والرطوبة كما نعرف في حياتنا الدنيا فكيف يكون ذلك؟ ليس   ألنَّه يصيبها بالنشع ؛انيياه عن المبنبعد الم

هناك شيء مستحيل على هللا؛ ألنها تصميمات ربانية، تكون فيه الجنات تجري من تحتها مياه األنهار، وال  
 .(67)يحدث منها نشع، سواء من تحت أبنية الجنات أو من تحت زروعها

للجنات على األنهار فيما تأخذه من ماء تحتاجه وليس  السيطرة والهيمنة  )من تحتها( هنا يعطي معنى-
وهذا له عالقة كبيرة بالسقاية التي تعطي الديمومة لثمار الجنة واألكل   لْلنهار هيمنة على الجنات فتغرقها

الدائم، فاألشجار تأخذ حاجتها من الماء بتحكم منها وليس من األنهار، إذن الجنات )األشجار( هي المتحكمة  
 ة والمقدار بما يكفل لها الخلود.  في الحاج

فقال:  أثبت الجارولما كان الماء لو استغرق المكان أفسد، )إلى ما يقارب هذا المعنى فقال : وأشار البقاعي
 .(68) (}من تحتها األنهار{

يرتبط مع  )من تحتها( مع التي لم يرد فيها الخلود بما بـاآليات التي ورد فيها الخلود  ونحن نلمس الفرق بين
ا األنهار{ نَّاٍت ت ْجرِّي مِّن ت ْحتِّه  ومرة   ،معنى الديمومة والبقاء واالستمرار إلى ما ال نهاية، فاَّلل تعالى يقول: }ج 

ا األنهار{ نَّاٍت ت ْجرِّي ت ْحتِّه  ا األنهار{ قد يشير إلى أن   :فقوله تعالى ،أخرى يقول: }ج  نَّاٍت ت ْجرِّي ت ْحتِّه  }ج 
ا  األنهار تكون آتية  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّن ت ْحتِّه  من موقع آخر وتجري وتمر من تحت الجنات أما قوله تعالى: }ج 

األنهار{ أي أن ماءها غير مجلوب، بل كل مكان منها متهيىء ألن ينبع منه ماء يجري لتثبت بهجتها وتدوم  
 

،  هـ(741عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن )المتوفى: عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن ، لباب التأويل في معاني التنزيل (65)

،  نظم الدرر في تناسب اآليات والسور (، وينظر 1/202) هـ، 1415 –األولى  الطبعة:،  بيروت –دار الكتب العلمية  ، تصحيح محمد علي شاهين

 ( 4/86)، الكتاب اإلسالمي، القاهرةدار ، هـ(885إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )المتوفى:  

أبو السعود العمادي محمد  ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(، وينظر  400 – 399/  19( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )66)

 ( 187/ 9) ، بيروت –دار إحياء التراث العربي ، هـ(982بن محمد بن مصطفى )المتوفى: 

 ( 2043/ 4، )مطابع أخبار اليوم، هـ(1418محمد متولي الشعراوي )المتوفى: ، الخواطر  تفسير الشعراوي، ( ينظر 67)

 ( 9/187(، وينظر ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم )6/271( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )68)
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المياه من أعلى.   هي تجري منها حتى ال يظن أحد أن هناك من يستطيع أن يسد عنك (69) زهرتها ونضرتها
       (70) إنها أنهار ذاتية

ما ورد من خصوصيات عظيمة للسابقين األولين من المهاجرين واألنصار من إلحاق من   أنوه أن أن والبد 
بذاته قد أعد لهم   هبعدهم بهم )والذين اتبعوهم بإحسان( وأنه رضى عنهم ورضوا عنه جل شأنه، وذكر أن

اتهم بكلمة  الجنات وذكر أنهم خالدين فيها وأضاف )أبدا( وقال ذلك الفوز العظيم واختص جريان األنهار لجن
وأن األنهار هي من تحت   ،شمول أعظمبما فيها من معنى التبعيض قد يكون في ذلك   )تحتها( من غير)من(

 الجنات وتحت الجنات والى أعماق أكبر وأشمل. فالسابقون السابقون أولئك المقربون. 
 داللة )من تحتها( في أمر الجريان المرئي للعيون. ثانيا: 

نَّاٍت  أشار إلى هذا  اتِّ أ نَّ ل ُهْم ج  الِّح  ُلوا الصَّ ُنوا و ع مِّ ين  آم  رِّ الَّذِّ ب ش ِّ ر قول هللا تعالى: ))و  المعنى الطبري وهو ُيف س ِّ
ْن ق بْ  ْزًقا ق اُلوا ه ذ ا الَّذِّي ُرزِّْقن ا مِّ ْن ث م ر ٍة رِّ ا مِّ ْنه  اُر ُكلَّم ا ُرزُِّقوا مِّ ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  ا   ُل و ُأُتوات ْجرِّي مِّ ل ُهْم فِّيه  ابًِّها و  بِّهِّ ُمت ش 

)) الُِّدون  ا خ  والجنات: جمع جنة، والجنة: البستان، وإنما ع نى جل  ذكره  حيث قال: )( 71)أ ْزو اٌج ُمط هَّر ٌة و ُهْم فِّيه 
"تجري من تحتها   :، دون أرضها ولذلك قال عز ذكرهبذكر الجنة: ما في الجنة من أشجارها وثمارها وغروسها

ألن ه معلوٌم أنه إنما أراد جل ثناؤه الخبر  عن ماء أنهارها أنه جاٍر تحت أشجارها وغروسها وثمارها،  ؛"األنهار
ألن الماء إذا كان جارًيا تحت األرض، فال حظَّ فيها لعيون مْن ف وقها إال بكشف   ؛تحت أرضها  ال أنه جارٍ 

 .(72)(ها جارية في غير أخاديد الجنة، أنالساتر بينها وبينه. على أن  الذي ُتوصف به أنهاُر 

ل الماتريدي في هذا المعنى فذكر الوجوه التي قيلت في صيغة )من تحتها األنهار( بما له عالقة بالرؤيا   وفصَّ
 الظاهرة للماء، وهي ثالثة وجوه: 

/ إن البساتين ليست هي اسم األ رض والبقعة خاصة، ولكن ما يجمع من األشجار، وما ينبت فيها من أ لوان  1
اُر( أي: من تحت أشجارها، وأغراسها  الغروس المثمرة فعند ذلك يس ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  مى بستاًنا، وقوله: )ت ْجرِّي مِّ

 األ نهار. 
 / )من تحتها(: مما يقع البصر عليها، وذلك أ نزه عند الناس، وأ جلى، وأ نبل.2
يا في  / )من تحتها( أ ي: من تحت ما عال منها من القصور والغرف، ال تحت األ رض مما يكون في الدن 3

 بعض المواضع يكون الماء تحت األ رض.
 

 (4/277( ينظر نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )69)

 ( 2044 - 2043/ 4)، تفسير الشعراوي ( ينظر 70)

 25( البقرة 71)

تحقيق  ، هـ( 310) المتوفى، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري =تفسير الطبري،  جامع البيان في تأويل القرآن( 72)

 (8/70( )1/406( وينظر )384/ 1) ، م2000 -هـ 1420األولى،  الطبعة:، مؤسسة الرسالة ، أحمد محمد شاكر
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لَّم   -دليله قوله  س  ل يهِّ و  لَّى َّللاَُّ ع  تحت ما عال، ال تحت الجلد؛ فكذلك   ،أي(73) : "تحت كل شعرة جنابة"-ص 
 (74)األ ول من تحت ما عال منها من القصور، والغرف.

اُر( وقد علم   )إن قيل: لم  ألصفهاني بمعنى الجريان المرئي: وقد صرَّح الراغب ا ا اأْل ْنه  قال: )ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّه 
األرض أحسن منها إذا كان جاريًا تحتها؟ قيل: عنى أنهارًا  هوججاريًا على أن الماء في البساتين إذا كان 

أنهار الجنة  جارية تحت األشجار، ال تحت األرض، وقد روي عن مسروق ما يدل على ذلك، وهو أن كل 
 .(75) تجري في غير أخاديد(

وأضاف الزمخشري في جوابه عن سؤال مفترض وهو: كيف صورة جري األنهار من تحت الجنة؟ فأجاب: 
ترى األشجار النابتة على شواطئ األنهار الجارية. وعن مسروق: أن أنهار الجنة تجرى في غير أخدود.  كما

وأنزه البساتين وأكرمها منظرًا ما كانت أشجاره مظللة، واألنهار في خاللها مطردة. وال يخفى على أحد ما للماء 
 (76) ج النفس ويجلب الراحة.الجاري من النعمة العظمى واللذة الكبرى، بما يروق للناظر ويبه

بَُّهم  ﴿ :ومما يوضح معنى الجريان المرئي وقيمته الصورة المذهلة المذكورة في قوله تعالى ين  ٱتَّق وا ر  ل ٰـَكِّنِّ ٱلَّذِّ
ا م ِّن ُغر فٌ  ل ُهم ٰـَُر و عد  ٱَّللَِّّ ال  ُيختِّ ت جرِّی مِّن ت ح مَّبنِّيَّةٌ  ُغر فٌ  ف وقِّه  ا ٱأل نه  يع اد  ٱَّللَُّ ٱللُِّف ه  فهي غرف مبنية   (77)﴾مِّ

وُذكرت في اآلية الكريمة لما عرف من رغبة الناس في الدنيا في االرتفاع  ( 78) عاللي  بعضها فوق بعض 
، وشأن الغرف واالنحدار في األرض رغبهم في اآلخرة على ما رغبوا وأحبوا في الدنيا والعلو والكراهية للتسفل

؛ إذ في الدنيا كلما ارتفع وعال من البنيان كان الماء منها أبعد والوصول إليه في الدنيا يختلف عنه في اآلخرة
 (79) .عنهم  والماء ال يبعد  ،أصعب، فأخبر أنهم وإن كانوا في الغرف فأبصارهم تقع على الماء

كما أن األبنية التي تجري من تحتها المياه في الدنيا تكون معرضة لالنهدام وتآكل أساساتها وربما انهدامها،   
حكم الغرف باألنهار لخدمة المؤمن ت، وتوعلى تماس معهاأما في اآلخرة فإنَّ األنهار من تحت الغرف 

 
 رواه أبو داود والترمذي وضعفاه ( 73)

دار  ، د.مجدي باسلوم  تحقيق ، هـ(333محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )المتوفى: ، تفسير الماتريدي )تأويالت أهل السنة(( ينظر 74)

 (   404  – 1/403)، م 2005  -هـ   1426األولى،  الطبعة: ، بيروت، لبنان  -الكتب العلمية 

المقدمة وتفسير الفاتحة   :1جزء  ، هـ( 502أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى )المتوفى: ، تفسير الراغب األصفهاني( 75)

 ( 1/123)م، 1999 -هـ 1420الطبعة األولى: ، جامعة طنطا  -كلية اآلداب ، د. محمد عبد العزيز بسيوني  تحقيق ودراسة:، والبقرة 

-دار الكتاب العربي، هـ(538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا )المتوفى:  ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ( ينظر 76)

 ( 6/49(، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ) 106/ 1)هـ، 1407 –الثالثة    الطبعة:، بيروت

 20( الزمر 77)

 ( 21/276البيان في تأويل القرآن ) ( ينظر جامع  78)

أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري  ، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير( ينظر 79)

 ( 29/379)هـ، 1420 –الثالثة   الطبعة:،  بيروت –دار إحياء التراث العربي ،  هـ(606)المتوفى: 



Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, 1 (1) (2020): 1-28 

16 
 

، واالستجمام واالستمتاع  شرب بأفضل وأدق مما في الدنيا من تمديدات مائية داخل المباني لل  وسعادته ورضاه
 والتلذذ. مرئيَّة للمتعة قد تكون  األنهار تحت الغرفو 

اوِّ )) وفي قوله تعالى: ا مِّْن أ س  لَّْون  فِّيه  اُر ُيح  ُم اأْل ْنه  ْدٍن ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّهِّ نَّاُت ع  ي ْلب ُسون   ُأول َٰئِّك  ل ُهْم ج  ر  مِّْن ذ ه ٍب و 
ُسن ْت ُمْرت ف ًقا ل ى اأْل ر ائِّكِّ نِّْعم  الثَّو اُب و ح  ا ع  ٍق ُمتَّكِّئِّين  فِّيه  ْن ُسْنُدٍس و إِّْست ْبر   (80)((ثِّي اًبا ُخْضًرا مِّ

إنه مجلس نعيم في جنات   هناك وصف تصويري بصري ملفت في كل جزء منه مشهد ال تدركه إال األعين:
هي  ص والحلية لن على األرائك يحلون بأساور خاصة من ذهب خاو خاصة اسمها عدن المؤمنون فيها متكئ

وتستلطفها   األعين اتميزه   ومالبس من سندس واستبرق بلون أخضر إليها حلو في العيون إذا نظرت يما 
  ويستقيم مع هذا المشهد أن تكون األنهار مرئية في مجلس حسن عند مليك مقتدر.

  داللة )من تحت( في معنى )التماس(.ثالثا: 

ح هذا المعنى قول هللا  المقصود بالتماس هنا القرب الشديد حدَّ المالمسة ومن اآليات الكريمة التي توض ِّ
رِّيًّاتعالى: )) بُّكِّ ت ْحت كِّ س  ل  ر  ع  نِّي ق ْد ج  ا أ الَّ ت ْحز  ْن ت ْحتِّه  اه ا مِّ   (81)((ف ن اد 

وهذا ما  ،الوليد عيسى عليه السالم هو السيدة مريم عليها السالم وأرج ِّح هنا أن يكون المناديالكالم هنا عن 
يًّا  يشير إليه السياق في اآليات الكريمة التي تسبق هذه اآلية، قال تعالى: )) ل ْتُه ف اْنت ب ذ ْت بِّهِّ م ك اًنا ق صِّ م  ف ح 

ْذعِّ النَّْخل ةِّ  اُض إِّل ىَٰ جِّ اء ه ا اْلم خ  يًّاف أ ج  ُكْنُت ن ْسًيا م ْنسِّ ذ ا و  فالسياق يبدأ  (   82)(( ق ال ْت ي ا ل ْيت نِّي مِّتُّ ق ْبل  ه َٰ
بـــ)حملته( الضمير الهاء يعني )عيسى( ثم )فانتبذت به( الضمير الهاء يعني )عيسى( ثم )فناداها( الضمير  

ألنَّ   ؛أن يكون المنادي الملك جبرائيلعدا ذلك أقول ال يمكن  الهاء ما يزال مستمر الداللة على )عيسى(، وما
ن ا )) سويا قبل أن يكلمها هللا تعالى قد أخبرنا أنه قد تمثل لها بشرا ا ُروح  ْلن ا إِّل ْيه  اًبا ف أ ْرس  ج  ْم حِّ ْن ُدونِّهِّ ذ ْت مِّ ف اتَّخ 

يًّا وِّ ًرا س  ا ب ش  ثَّل  ل ه  وهو  ألنه ينادي من تحتها  ؛فمن المنطقي أن يكون المنادي عيسى عليه السالم ( 83) ((ف ت م 
ذا وذاك أقول عندما أتت السيدة مريم عليها  ، وغير ه  وليد حديث ملتصق بها وعلى تماس معها )من تحتها(

ْت إِّل ْيهِّ )) وتعني بإشارتها هو سيجيبكم ويكلمكم السالم أهلها وهي تحمله، أشارت إليه ار  ْيف  ُنك ل ُِّم م ْن  ف أ ش   ق اُلوا ك 
ْهدِّ  السؤال هنا كيف عرفت مريم عليها السالم أنه يتكلَّم مع أنه في المهد، والجواب  و ، ( 84) ((بِّيًّاص   ك ان  فِّي اْلم 

   ألنَّه ناداها من تحتها وكلَّمها سابقا.
 وفي ذلك أقوال سأوضحها فيما يأتي:  

 
 31الكهف ( 80)

 24( مريم 81)

 23-22( مريم 82)

 17( مريم 83)

 29( مريم 84)



 )تحت( و)من تحت( في القرآن الكريم، دراسة دالليَّة، لغويّةَ، نحويَّ  :سمية حاج نايف

17 
 

ذكرت في المقصود من الضمير المذكور في كلمة )فناداها(، فمنهم من  ذكر الطبري في تفسيره األقوال التي 
قال إنَّه الملك جبرائيل، ووفق ذلك فمعنى )تحتها( أي تحت النخلة، أو جبرائيل كان أسفل منها، ومنهم من  

ح أكثر في المعنى فقال: ناداها جبرائيل ولم يتكلم عيسى حتى أتت قومها.   وضَّ
ى قوله تعالى )فأشارت لالمتصل بكلمة )ناداها( فقال: هو عيسى بن مريم، بناء عوذكر رأيا آخر في الضمير  

 (  85)إليه(

ثمَّ رجَّح الرأي الثاني فقال: ))وأولى القولين في ذلك عندنا قول من قال: الذي ناداها ابنها عيسى، وذلك أنه  
ه على الذي هو أبعد   ه على الذي هو أقرب إليه أولى من رد  من كناية ذكره أقرب منه من ذكر جبرائيل، فرد 

 (86)منه.((

المنادي عيسى عليه السالم لكي ُيذهب عنها الحزن، فمريم عليها  أمَّا الماتريدي فقد سوَّغ اختياره ألن يكون 
السالم تخاف أن تشتم وتقذف به، فعندما تكلَّم عيسى وصار بذلك المحل ُسرَّت هي بذلك، لما تعلم أنه ينفي  

عنها بعض ما قد ُتطعن به وتقذف، وقد يحتمل حزنها وجها آخر: وهو أنها كانت حزنت خوًفا على نفسها  
  ،ولدها الهالك، فحزنت لذلك و لدها؛ ألنها أقامت في مكان ال ماء فيه وال طعام، فخافت على نفسها وعلى و 

رِّيًّا(: أمَّنها عن الخوف الذي كانف بُّكِّ ت ْحت كِّ س  ل  ر  ع  نِّي ق ْد ج   (87)  بشرها حيث قال لها: )أ الَّ ت ْحز 

)فناداها(، فقال: ))اختلف فى المنادي لها: وأعطى عبد الكريم الخطيب تحليال منطقيا للمقصود بالضمير في 
 أهو ملك؟ أم وليدها الذي بدأ يتحرك إلى العالم الخارجي؟ ..

 
أحمد بن محمد بن إبراهيم  ، الكشف والبيان عن تفسير القرآن(، 7/230(، تفسير الماتريدي )173/ 18( ينظر جامع البيان في تأويل القرآن )85)

دار إحياء التراث العربي،  ، األستاذ نظير الساعدي  مراجعة وتدقيق:  ، اإلمام أبي محمد بن عاشور حقيق:، تهـ( 427الثعلبي، أبو إسحاق )المتوفى:  

الجامع  (، 126/ 3(، زاد المسير في علم التفسير ) 229/ 3(، تفسير البغوي ) 6/211)م، 2002 -، هـ 1422األولى  الطبعة:، لبنان –بيروت 

،  هـ(671فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: بو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  أ،  ألحكام القرآن = تفسير القرطبي

أنوار التنزيل وأسرار  (، 93/ 11)، م 1964 -هـ 1384الثانية،   الطبعة:، القاهرة  –دار الكتب المصرية ، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش  تحقيق: 

دار إحياء  ، محمد عبد الرحمن المرعشلي ، تحقيقهـ(685)المتوفى:   ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي،  التأويل

 ( 4/8)هــ 1418األولى  الطبعة،  بيروت، التراث العربي

  زيد  القرآن، أبو تفسير في الحسان الجواهر(، 3/185(، وينظر لباب التأويل في معاني التنزيل )174/ 18( جامع البيان في تأويل القرآن ) 86)

  التراث إحياء  دار، الموجود  عبد  أحمد  عادل والشيخ معوض علي محمد  الشيخ:  تحقيق، ( هـ875: المتوفى) الثعالبي مخلوف  بن محمد بن الرحمن عبد

 ( 14  – 13/ 4)هـ، 1418 – األولى :  الطبعة، بيروت  – العربي

  مصطفى ومطبعة مكتبة ، شركة(هـ1371: المتوفى) المراغي مصطفى بن  أحمد: المؤلف،  المراغي تفسير(، 230/ 7( ينظر تفسير الماتريدي ) 87)

:  المتوفى) الشاربي حسين إبراهيم قطب سيد، القرآن ظالل في(، 45/ 16)م، 1946 - هـ 1365  األولى، :  الطبعة، بمصر  وأوالده الحلبي البابى 

 ( 4/2307)،  هـ1412 عشر السابعة: الطبعة، القاهرة -بيروت - الشروق دار، (هـ1385
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، وهو الجهة المتنزل  والذي نأخذ به، هو أن المنادى لها، ال يكون ملكا، إذ لو كان ملكا لناداها من علو 
فوق؟ وإذن فالمنادى لها هو من كان تحتها   منها.. وأنه إذا كان المنادى ملكا فلم يجىء إليها من تحت ال من

 بالفعل، وهو وليدها! ..
هذا الوقت، ما يكشف لها عن التجربة التي ستواجه بها قومها منه، حين تدعوه   وفى حديث وليدها إليها فى

إلى الكالم، فيتكلم.. ولو أن عيسى لم يكن قد تكلم إليها، وأسمعها صوته من قبل، لما وجدت الجرأة على أن  
 (88) تلقى قومها بالطفل، ثم تلقاهم بهذا التحد ى، وهو أن تدعوهم إلى االستماع إليه((

ْم ُظل ٌل مِّن   قوله تعالى: ))معنى التماس وفيها مس العذاب للكافرين اآليات التي تدل على  ومن  ْن ف ْوقِّهِّ ل ُهْم مِّ
ب ادِّ ف اتَُّقونِّ  ُه ۚ ي ا عِّ ب اد  ُف َّللاَُّ بِّهِّ عِّ و ِّ لِّك  ُيخ  ْم ُظل ٌل ۚ ذ َٰ ْن ت ْحتِّهِّ مِّ  (89) ((النَّارِّ و 

الوصف، كيف أنَّ النار تحيط بالكافرين فهي من فوقهم ومن  في اآلية الكريمة مشهد مخيف، ورهيب في 
تحتهم بمعنى أنها على تماس مباشر بهم وليس فقط هم يرونها، ولو كان المعنى كذلك لكان القول النار 

وليس فوقهم   فوقهم وتحتهم، ومعنى التماس وتذوق العذاب بها فهمناه من تعبير )من فوقهم(، )من تحتهم(
، لذلك هللا من مس العذاب في اآلخرة لعباد في الدنيااوتخويف  والتماسمن ( ابتداء الغاية وتحتهم وأعطت ) 

 تعالى يقول: يا عبادي اتقوني في الدنيا، فال تنفع التقوى في اآلخرة.   

ْن ت ْحتِّ  مِّ ْم ُظل ٌل مِّن  النَّارِّ و  ْم ُظل ٌل(وقد ذكر الماتريدي أنَّ المعنى في قوله تعالى: )ل ُهْم مِّْن ف ْوقِّهِّ ))ليس ( 90) هِّ
 (91) على إرادة التحت والفوق، ولكن على إرادة إحاطة العذاب بهم((

وأجاب عن التساؤل: لماذا لم يوصف ما كان تحتهم بالمهاد ووصف بالظلل؟ بأنَّه قد يكون الظلل التي تحتهم  
هي ظلل لمن تحتهم، وهي أُلول ئِّك  الذين فوقهم مهاد وللذين ليس تحتهم أحد مهاد أيًضا  ألن النار طبقات؛  

 (92)لتكون كل طبقة لمن تحتها ظلل ولمن فوقها مهاد 
ل ال  ْم ُظل ٌل مِّن  النَّارِّ وفصَّ ح أنَّ المراد من قوله )ل ُهْم مِّْن ف ْوقِّهِّ رازي القول في هذه اآلية الكريمة بعد أن وضَّ

، أعطى ثالثة وجوه لمعنى )الظلل( كيف يكون )من   و انِّبِّ مِّيعِّ اْلج  ْم مِّْن ج  اط ُة النَّارِّ بِّهِّ ْم ُظل ٌل( إِّح  ْن ت ْحتِّهِّ مِّ و 
ْينِّ  تحت( مع علمنا أنه يكون ) دَّ دِّ الض ِّ قِّ اْسمِّ أ ح  ْن ب ابِّ إِّْطال  ُل: أ نَُّه مِّ ْن ُوُجوٍه اأْل وَّ و اُب مِّ اْلج  من فوق( فقال: )) 

ْثُلها(( ي ِّئ ٌة مِّ ي ِّئ ٍة س  زاُء س  ْولِّهِّ: ))و ج  ق  رِّ ك  ل ى اآْلخ   (93) ع 
 

 ( 732 – 8/731)، القاهرة – العربي الفكر ، دار( هـ1390 بعد : المتوفى) الخطيب يونس الكريم عبد، للقرآن القرآني التفسير( 88)

 16( الزمر 89)

 16( الزمر 90)

 ( 3/181)، هـ(373أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى: ، بحر العلوم(، وينظر 5/239( تفسير الماتريدي )91)

(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  227/ 8)(، الكشف والبيان عن تفسير القرآن 3/181(، تفسير السمرقندي )8/668( ينظر تفسير الماتريدي )92)

(4/119 ) 

 40( الشورى 93)
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اٌت.الثَّانِّي: أ نَّ الَّذِّي ي ُكوُن ت ْحت ُه ي ُكوُن ُظلًَّة   ر ج  نَّة  د  ا أ نَّ اْلج  م  ر ك اٌت ك  ر  ت ْحت ُه ألِّ نَّ النَّار  د  اٍن آخ  ْنس   إلِِّّ

ر ار ةِّ و ا ْوق انِّيَّةِّ فِّي اْلح  ًة لِّلظُّلَّةِّ اْلف  ابِّه  ان ْت ُمش  ، ُأْطلِّق  اْسُم أ  و الثَّالُِّث: أ نَّ الظُّلَّة  التَّْحت انِّيَّة  إِّذ ا ك  يذ اءِّ ْحر اقِّ و اإْلِّ ا إْلِّ هِّم  دِّ ح 
ُن ُهْم ب ْين  ط ب ق ت ْينِّ مِّن  النَّارِّ ال  ي ْدُرون   س  ةِّ. ق ال  اْلح  اب ه  اث ل ةِّ و اْلُمش  رِّ ألِّ ْجلِّ اْلُمم  ل ى اآْلخ  ا ف ْوق ُهْم أ ْكث ر  مِّمَّا    ع  م 

ذاُب مِّ  ال ى: ))ي ْوم  ي ْغشاُهُم اْلع  هِّ اآْلي ةِّ ق ْوُلُه ت ع  يُر ه ذِّ ن ظِّ ْم((ت ْحت ُهْم، و  ْن ت ْحتِّ أ ْرُجلِّهِّ مِّ ْم و   (95)((( 94)ْن ف ْوقِّهِّ

 (96) فهم وتحتويهملأما سي د قطب فقد أشار إلى هيبة المشهد والكافرون في طيَّات هذه الظلل ت

وأشير إلى أنهم قد يكونون في جهنم في حالة انعدام وزن يتقلبون فيها ففوقهم يتحول تحتهم وتحتهم ينقلب 
 ظلل من فوقهم ومن تحتهم.   فوقهم فكان الوصف 

ل ىَٰ ويظهر معنى التماس كذلك في قوله تعالى: )) ُر ع  ْن ف ْوقُِّكْم أ ْو مِّْن   ُقْل ُهو  اْلق ادِّ ل ْيُكْم ع ذ اًبا مِّ أ ْن ي ْبع ث  ع 
لَّهُ  ر ُِّف اآْلي اتِّ ل ع  ْيف  ُنص  ُكْم ب ْأس  ب ْعٍض اْنُظْر ك  يق  ب ْعض  ُيذِّ ي ًعا و  ُكْم شِّ وذلك   ( 97) ((ْم ي ْفق ُهون  ت ْحتِّ أ ْرُجلُِّكْم أ ْو ي ْلبِّس 

واألقدام أول ما ينالها   ،به خسف األرض )وهو لصيق باألقدامللداللة على العذاب الذي يكون في الدنيا وأغل 
 في القرآن الكريم كعذاب في الدنيا سبع مرات.  فرين المتجبرينابالك ، وقد ورد خسف األرض  (الخسف

 في معنى )من تحت(:  رابعا: داللة الهيمنة والسيطرة
استسلم تحت  ال ذلك قولنا:)من تحت(، مثاالستعماالت الحديثة لتعبير  يظهر معنى الهيمنة والسيطرة في

وما إلى ذلك من   ، تحت تصرفه، تحت ضغط الظروف،تهديد السالح، تحت يدي، تحت رحمته، تحت أمره
 االستعماالت والمعاني. 

ْوُن فِّي ق ْومِّهِّ ق ال  ي ا ق  أمَّا في القرآن الكريم فإننا نجد هذا المعنى جليا في قوله تعالى: )) ىَٰ فِّْرع  ن اد  ْومِّ أ ل ْيس  لِّي  و 
ُرون   ْن ت ْحتِّي ۖ أ ف ال  ُتْبصِّ اُر ت ْجرِّي مِّ هِّ اأْل ْنه  ذِّ  (98)((ُمْلُك مِّْصر  و ه َٰ

 (100)، أو بأمري (99) ذكر المفسرون أنَّ المعنى في هذه اآلية الكريمة قد يكون: من تحت يدي

ل الكالم، وذكر في معناها ثالثة أقاويل: أحدها: كانت جنات وأنهارًا تجري من تحت   أما الماوردي فقد فصَّ
قصره، أو سريره. الثاني: أنه أراد النيل يجري من تحتي أي أسفل مني. الثالث: أي القواد والجبابرة يسيرون  

 (101) تحت لوائي

 
 55( العنكبوت 94)

 (26/434( مفاتيح الغيب )95)

 (5/3045( ينظر في ظالل القرآن )96)

 65( األنعام 97)

 51( الزخرف 98)

 (4/257(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )3/260( ينظر بحر العلوم )99)

 ( 5/121(، )1/170والبيان عن تفسير القرآن )( ينظر الكشف 100)
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د منهم الثعلبي حينما ربط بين معنى اآليتين الكريمتين:  ومن المفسرين من ربط بين اآليات بمعنى موحد نج
ْن ت ْحتِّي(، وأنَّ المعنى في اآليتين بأمرهم وتحت   هِّ اأْل ْنهاُر ت ْجرِّي مِّ ا اأْل ْنهاُر(، )و هذِّ ْن ت ْحتِّه  )ت ْجرِّي مِّ

 (102) سيطرتهم 
 القرآن يفسر بعضه بعضا. فوهذا الربط بين اآليات بمعنى مشترك يشرح المراد أمر مطلوب في البيان والداللة 

اُر في قوله تعالى )و  ُم اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّهِّ ْم ۖ ت ْجرِّي مِّ انِّهِّ بُُّهْم بِّإِّيم  ْم ر  يهِّ اتِّ ي ْهدِّ الِّح  ُلوا الصَّ ُنوا و ع مِّ ين  آم  نَّاتِّ  إِّنَّ الَّذِّ فِّي ج 
يمِّ  ا  األنهار تحت سيطرتهم وأمرهم يفعلون بها ما يريدون، وهنا نتذكر قول هللا تعالى )( 103) (النَّعِّ ُب بِّه  ْيًنا ي ْشر  ع 

ب   يًراعِّ ا ت ْفجِّ ُرون ه  ِّ ُيف ج ِّ  .فهي تحت أمرهم وإرادتهم( 104) (اُد َّللاَّ

ه ابراهيم البقاعي المعنى في قوله تعالى )تجري من تحتها األنهار( أي ال يراد موضع منها ألن   وكذلك وجَّ
موضع آخر واإلرادة هنا من المؤمنين المتنعمين بالجنة وقال في تفسيرها في ( 105) يجري فيه نهر إال جرى 

 (107) ))أي تكون أرضها عيونًا نابعة، أي موضع أريد منه إجراء نهر جرى((( 106) }تجري من تحتها األنهار{

أو الماء عموما وأتى    أكثر اآلراء على أنَّ السري هو النهرففي سورة مريم )قد جعل ربك تحتك سريا(  أما
يحتاج  و  من ماء ليس تحت مرآها وسيطرتها التعبير بلفظ )تحتك( من غير )من( ليدل على أن ما تحت مريم

 بعض الجهد منها كما كان األمر في الحصول على الطعام من رطب النخلة 

نِّيًّا) ل ْيكِّ ُرط ًبا ج  اقِّْط ع  ْذعِّ النَّْخل ةِّ ُتس    (108) (و ُهز ِّي إِّل ْيكِّ بِّجِّ

 

 

 

 
السيد ابن  تحقيق ، هـ(450أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: ،  النكت والعيونينظر ( 101)

 ( 637/ 27(، مفاتيح الغيب )5/230، )بيروت / لبنان  -دار الكتب العلمية ، عبد المقصود بن عبد الرحيم 

 ( 1/170( الكشف والبيان عن تفسير القرآن )102)

 9( يونس 103)

 6( اإلنسان 104)

 ( 12/315( ينظر نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )105)

 10( الفرقان 106)

عبد  ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان (، وينظر 314/ 18(، )288/ 18(، ) 13/347( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )107)

-هـ 1420األولى   الطبعة:، مؤسسة الرسالة ، عبد الرحمن بن معال اللويحق  تحقيق، هـ(1376الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي )المتوفى:  

 (  46)، م2000

 25( مريم 108)
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 خامسا: داللة )تحت( على عدم التماس: 

القصد من هذا العنوان أنَّ اآليات الكريمة التي سنشير إليها في هذه الداللة ال يوجد فيها معنى المس  
 :  والتالمس والتماس، ولذلك أفردنا لها داللة خاصة، ويظهر معنى عدم التماس جليا في قوله تعالى

ف ُروا اْمر أ ت  ُنوٍح و اْمر أ ت  ُلوٍط ) ين  ك  ث اًل لِّلَّذِّ ر ب  َّللاَُّ م  ل ْم   ض  ا ف  ان ت اُهم  ْينِّ ف خ  الِّح  ن ا ص  ب ادِّ ْينِّ مِّْن عِّ ْبد  ان ت ا ت ْحت  ع  ك 
لِّين   اخِّ قِّيل  اْدُخال  النَّار  م ع  الدَّ ْيًئا و  ِّ ش  ْنُهم ا مِّن  َّللاَّ  (109)((ُيْغنِّي ا ع 

تعالى: )تحت عبدين من عبادنا صالحين( قد ُيفهم منها التماس واالتصال المباشر، ولكن المعنى  في قوله 
أعمق من ذلك، فبعد كلمة )تحت( نجد وصفا للعبدين أنَّهما صالحين، ومن هنا تنتفي في ذهننا صورة التماس  

،  المراد من خالل السياقوننتقل إلى وتكون المرأتان تحت هاتين الصفتين )عبدين، صالحين(، المباشر، 
فالعبدان الصالحان هما نبيان)نوح، ولوط( مما يعطينا اإلشارة الواضحة إلى المعنى، فالمرأتان هما تحت تأثير  
النبوَّة والصالح واإليمان، وفي بيت النبوة، وتأثير الهدى، ومع ذلك لم يكن للمرأتين تماس مع هذه األمور، ولم  

نتا من المشركين، وليس بعد الكفر ذنب أوخيانة، ولو كان ذكر الخيانة بعد كلمة  تؤمنا باَّلل فخانتاهما، وكا
، ولكن ذكر )عبدين  فكير إلى الخيانة الزوجيَّة والزنات)رجل( مثال وليس عبدا صالحا الحتمل أن يذهب ال

كون مفهوم  صالحين( جعلنا نربط ما يتصل بهذين الوصفين من معاني الدعوة إلى هللا واإليمان به، ولذلك ي
 الخيانة هي خيانة كفر، وعدم إيمان وعدم استجابة لدعوة العبدين الصالحين. 

وهنا أشير إلى ورود لفظ )تحت( وليس )من تحت( بما يتناسب مع داللة عدم التماس، ألنَّ الدعوة ما  
تهما، ولم تؤمنا باَّلل.   مسَّ

ف ُروا اْمر أ ت  ُنوٍح و اْمر أ ت   ين  ك  ث اًل لِّلَّذِّ ر ب  َّللاَُّ م   وسنلقي لمحة سريعة على أقوال المفسرين في اآلية الكريمة ))ض 
ْيًئا  ِّ ش  ْنُهم ا مِّن  َّللاَّ ل ْم ُيْغنِّي ا ع  ان ت اُهم ا ف  ْينِّ ف خ  الِّح  ن ا ص  ب ادِّ ْينِّ مِّْن عِّ ْبد  ان ت ا ت ْحت  ع  قِّ ُلوٍط ك  يل  اْدُخال  النَّار  م ع   و 

(( بما  لِّين  اخِّ  يزيد األمر وضوحا إن شاء هللا. الدَّ
ان ت اُهم ا(  ))قال الطبري:  ( قال: ما بغت امرأة نبي  قط )ف خ  ْينِّ الِّح  ن ا ص  ب ادِّ ْينِّ مِّْن عِّ ْبد  عن الضحاك )ك ان ت ا ت ْحت  ع 

 (110)((قال: في الدين خانتاهما

 (111) ووضح الثعلبي بالقول الصريح إنَّ الخيانة لم تكن خيانة زنا وإنَّما خيانة دين

 
 10( التحريم 109)

 ( 471/ 3(، وينظر بحر العلوم )23/498( جامع البيان في تفسير القرآن )110)

 (3621/ 6(، في ظالل القرآن )9/351والبيان عن تفسير القرآن )( ينظر الكشف 111)
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وذكر الماوردي أربعة أوجه مفترضة للخيانة فقال: ))أحدها: أنهما كانتا كافرتين, فصارتا خائنتين بالكفر, قاله 
بن عباس: ما بغت امرأة نبي  السدي. الثاني: منافقتين تظهران اإليمان وتستران الكفر, وهذه خيانتهما قال ا

قط, إنما كانت خيانتهما في الدين. الثالث: أن خيانتهما النميمة, إذا أوحى َّللاَّ تعالى إليهما ]شيئًا[ أفشتاه إلى  
 (112) المشركين, قاله الضحاك. الرابع: أن خيانة امرأة نوح أنها كانت تخبر الناس أنه مجنون, وإذا آمن أحد به

رة )تحت عبدين( معنى أنَّ المرأتين في عصمتهما، فخانتاها: أي نافقتا فأخفتا الكفر وأعطى المراغي لعبا
 (113)  وأظهرتا اإليمان

وأضاف عبد الكريم الخطيب معنى العداء للخيانة فقال: ))أي أخذتا طريقا غير طريقهما، ووقفتا منهما موقف  
 ( 114) العدو  المحاد  لهما((

م ا  في قوله تعالى: )) =وكذلك يظهر معنى عدم التماس جليا ا ب ْين ُهم ا و  م  م ا فِّي اأْل ْرضِّ و  م او اتِّ و  ل ُه م ا فِّي السَّ
يشمل ما تحت الثرى كل ما في باطن األرض، ومن هنا نفهم أن تحت الثرى ليس مالصقا  ( 115) ((ت ْحت  الثَّر ىَٰ 

ل ْيُكْم  ألرجلنا مما ندوس عليه من األرض، أو قريبا منها مثل قوله تعالى: )) ل ىَٰ أ ْن ي ْبع ث  ع  ُر ع  ُقْل ُهو  اْلق ادِّ
ُكْم ب ْأس  ب ْعٍض ۗ اْنُظرْ  يق  ب ْعض  ُيذِّ ي ًعا و  ُكْم شِّ ْن ت ْحتِّ أ ْرُجلُِّكْم أ ْو ي ْلبِّس  ْن ف ْوقُِّكْم أ ْو مِّ ذ اًبا مِّ ر ُِّف اآْلي اتِّ   ع  ْيف  ُنص  ك 

لَُّهْم ي ْفق ُهون    (116) ((ل ع 

ا ت ْحت  الثَّر ى( أي  تحت الثرى بعيد في باطن األرض ما ذكره المفسرون في معنى  ومما يدل على أنَّ ما م  )و 
 (117) ))ما حفر من التراب مبتال وإنما عنى بذلك: وما تحت األرضين السبع((

 (118) وُذكر أنَّ المعنى هو: ما واراه التراب وأخفاه من المعادن والفلز ات وغيرها

ن  وقوله تعالى: )) امِّ ا ت ْحت  أ ْقد  ْلُهم  ْنسِّ ن ْجع  ن ِّ و اإْلِّ ن ا مِّن  اْلجِّ الَّ بَّن ا أ رِّن ا اللَّذ ْينِّ أ ض  ف ُروا ر  ين  ك  ق ال  الَّذِّ ا لِّي ُكون ا مِّن   و 
لِّين    ( 119)((اأْل ْسف 

 
:  المتوفى) الجوزي محمد بن  علي بن الرحمن  عبد الفرج أبو الدين جمال، التفسير  علم في  المسير زاد(، وينظر  46/ 6( النكت والعيون ) 112)

 ( 4/311)، بيروت –  العربي الكتاب دار،  المهدي  الرزاق عبد ، تحقيق(هـ597

 ( 28/167تفسير المراغي )( 113)

 (14/1036( التفسير القرآني للقرآن )114)

 6( طه 115)

 65( األنعام 116)

 ( 6/238(، وينظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن )18/271( جامع البيان في تفسير القرآن )117)

 (16/96( ينظر تفسير المراغي )118)

 29( فصلت  119)
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تماس أو  ا معنى عدم الن نجد عبارة )من تحت أقدامنا(، وعبارة )من األسفلين( وهما العبارتان اللتان تعطيان
االلتقاء، من خالل معنى )سافل، أسفل، واألسفل( نجد هذا التباين بين الطبقات والدرجات في نار جهنم  

والعياذ باَّلل، ألن أبواب جهنم بعضها أسفل من بعض، وكل ما سفل منها فهو أشد على أهله، وعذاب أهله  
علوهما أسفل منهم ليكونا في أشد العذاب أغلظ، ولذلك سأل هؤالء الكفار ربهم أن يريهم اللذين أضالهم ليج 

 (120) في الدرك األسفل من النار

والسؤال هنا لماذا قالوا )تحت أقدامنا( وليس )تحتنا( مثال؟ نقول هنا إن المعنى قد يشير إلى التشفي، واالنتقام  
ل ِّين، وفي هذا دليل على أنَّ األسفلين هي مرتبة بعيدة في  العمق،والكافرون يريدون وإرادة توجيه اإلذالل للُمضِّ

ل ِّين أن يكونوا أشد عذابا منهم    للُمضِّ

ن اوإلى هذا المعنى أشار الماوردي بقوله: ))} امِّ ا ت ْحت  أ ْقد  ْلُهم  { يحتمل وجهين: أحدهما: انتقامًا منهم.  ن ْجع 
عداوة لها. ويحتمل قوله الثاني: استذالاًل لهم. }ليكونا من األسفلين{ يعني في النار , قالوا ذلك حنقًا عليهما و 

}من األسفلين{ وجهين: أحدهما: من األذلين. الثاني: من األشدين عذابًا ألن من كان في أسفل النار كان أشد  
 (121) عذابًا((

   الخاتمة والنتائج

العمل والبحث في القرآن   االستمرار في أختم بحثي كما بدأته بحمد هللا تعالى والثناء عليه أن مكنني من
 الكريم، وأدعو هللا تعالى أن يقبل مني هذا العمل وأن يقربني لما يحب ويرضى. 

 من أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يأتي:

/ إنَّ )تحت( من ظروف المكان التي تدل على الجهة التحتانيَّ السفلية من الجهات الست، ومعنى حرف 1
 المتصل بها )ابتداء الغاية(.الجر )مِّْن( 

 / وردت )تحت( في واحد وخمسين موضعا في القرآن الكريم.2

 
  بن الرحمن عبد  بن غالب بن الحق عبد محمد العزيز، أبو  الكتاب تفسير في الوجيز المحرر(، 346/ 21( ينظر جامع البيان في تأويل القرآن )120)

،  هـ   1422 - األولى: الطبعة، بيروت  – العلمية الكتب   محمد، دار الشافي  عبد السالم عبد تحقيق، ( هـ542: المتوفى) المحاربي  األندلسي عطية بن تمام

 ( 5/134تفسير القرآن )(، الجواهر الحسان في 5/14)

  دار  كثير،  ابن دار، (هـ1250:  المتوفى) اليمني   الشوكاني هللا عبد بن  محمد بن علي بن  القدير، محمد فتح(، وينظر 179/ 5( النكت والعيون ) 121)

  التونسي عاشور بن الطاهر محمد  بن محمد بن الطاهر والتنوير، محمد التحرير(، 4/590)، هـ   1414 - األولى: الطبعة،  بيروت دمشق،   الطيب،  الكلم

 ( 24/281)، م 1984، تونس  – للنشر التونسية الدار، ( هـ1393:   المتوفى)
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/ وجدت من خالل إحصاء اآليات الكريمة الذي قمت به أنَّ عدد اآليات الكريمة التي ارتبط ذكر الخلود 3
 د( )األبدية(.ارتبط فيها إضافة إلى )الخلو  تسع آيات فيها مع جريان األنهار إحدى وعشرون آية، منها  

/ من خالل الدراسة الدالليَّة لآليات الكريمة التي وردت فيها )تحت(، و)من تحت(، وجدت أنَّ المعاني تدور  4
 حول ما يأتي: 

 داللة ارتباط )من تحتها( مع )خالدين( في مسألة السقي والري.أوال: 

 داللة )من تحتها( في أمر الجريان المرئي للعيون.ثانيا: 

 داللة )من تحت( في معنى )التماس(. ثالثا: 

 رابعا: داللة الهيمنة والسيطرة في معنى )من تحت(.

 خامسا: داللة )تحت( على عدم التماس. 

 المصادر والمراجع:

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى   -
 بيروت  -ربيهـ(، دار إحياء التراث الع982)ت 

هـ(، تحقيق محمد  538أساس البالغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا )ت  -
 م 1998 -هـ 1419لبنان، الطبعة األولى،  –باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت 

هـ(، 316األصول في النحو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج )ت  -
 بيروت  –تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان  

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي   -
بيروت، الطبعة  –هـ(، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي  685)ت 

 هـ  1418  -األولى 
المسالك إلى ألفية ابن مالك، عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد،  أوضح -

هـ(، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر  761جمال الدين، ابن هشام )ت 
 والتوزيع 

 هـ( 373بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )ت  -
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هـ(، الدار  1393تحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت ال -
 م 1984تونس،    –التونسية للنشر 

هـ(،  502تفسير الراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى )ت  -
  -حمد عبد العزيز بسيوني، كلية اآلداب : المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة، تحقيق ودراسة: د. م1جزء

 م  1999  -هـ   1420جامعة طنطا، الطبعة األولى: 
 هـ(، مطابع أخبار اليوم1418الخواطر، محمد متولي الشعراوي )ت  –تفسير الشعراوي  -
  -هـ(، دار الفكر العربي 1390التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب )المتوفى بعد  -

 القاهرة 
ر الماتريدي )تأويالت أهل السنة(، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي تفسي -

هـ   1426بيروت، لبنان، الطبعة األولى،  -هـ(، تحقيق د.مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية 333)ت 
 م   2005 -

هـ(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى  1371تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي )ت  -
 م   1946 -هـ   1365الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة األولى، 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي   -
-هـ 1420مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى  هـ(، تحقيق عبد الرحمن بن معال اللويحق،1376)ت 

 م 2000
جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري  -

 م 2000  -ه1420هـ(، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 310)ت 
  –هـ(، المكتبة العصرية، صيدا 1364نى )ت جامع الدروس العربية، مصطفى بن محمد سليم الغاليي  -

 م 1993  -هـ 1414بيروت، الطبعة: الثامنة والعشرون، 
الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري   -

تب  هـ(، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الك671الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت 
 م 1964 -هـ 1384القاهرة، الطبعة الثانية،  –المصرية 

الجنى الداني في حروف المعاني، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي  المرادي  -
األستاذ محمد نديم فاضل، دار الكتب -هـ(، تحقيق فخر الدين قباوة  749المصري المالكي )ت 

 م  1992  -هـ  1413ألولى،  لبنان، الطبعة ا –العلمية، بيروت 
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هـ(،  875الجواهر الحسان في تفسير القرآن، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي )ت  -
  –تحقيق الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي 

 هـ  1418 -بيروت، الطبعة األولى  
بو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  حلية األولياء وطبقات األصفياء، أ -

 م 1974  -هـ 1394بجوار محافظة مصر،  -هـ(، السعادة 430األصبهاني )ت 
هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة  392الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت  -

 الرابعة 
بو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أ -

 بيروت   –هـ(، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي 597)ت 
هـ(، دار ابن كثير، دار 1250فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )ت  -

 هـ  1414  -الكلم الطيب، دمشق، بيروت، الطبعة األولى 
القاهرة،   -بيروت  -هـ(، دار الشروق 1385، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )ت في ظالل القرآن -

 هـ 1412الطبعة السابعة عشر  
هـ(، مكتب تحقيق  817القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )ت  -

والنشر  التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة
 م 2005  -هـ 1426لبنان، الطبعة الثامنة،   –والتوزيع، بيروت 

هـ(، تحقيق عبد  180الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه )ت  -
 م 1988  -هـ 1408السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

ل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا  الكشاف عن حقائق غوامض التنزي -
 هـ  1407 -بيروت، الطبعة الثالثة  -هـ(، دار الكتاب العربي538)ت 

هـ(، تحقيق  427الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )ت  -
ر الساعدي، دار إحياء التراث العربي، اإلمام أبي محمد بن عاشور،مراجعة وتدقيق: األستاذ نظي

 م  2002  -، هـ 1422لبنان، الطبعة األولى  –بيروت 
لباب التأويل في معاني التنزيل، عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن،   -

بيروت، الطبعة   –هـ(، تصحيح محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية 741المعروف بالخازن )ت 
 هـ  1415  -ألولى ا
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اللباب في علل البناء واإلعراب، أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري البغدادي محب   -
 دمشق -هـ(، تحقيق د. عبد اإلله النبهان، دار الفكر 616الدين )ت 

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى  -
 هـ 1414  -بيروت، الطبعة الثالثة  –هـ(، دار صادر 711فريقى )ت اإل

هـ(، تحقيق فائز فارس، دار الكتب  392اللمع في العربية، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت  -
 الكويت  –الثقافية  

هـ(، تحقيق  395مجمل اللغة البن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت  -
 م  1986 -هـ  1406  -بيروت، الطبعة الثانية  –عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة   زهير

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن   -
  –هـ(، تحقيق عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 542عطية األندلسي المحاربي )ت 

 هـ  1422 -ت، الطبعة األولى  بيرو 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس   -

 بيروت   –هـ(، المكتبة العلمية 770)المتوفى نحو  
 هـ(384معاني الحروف، علي بن عيسى بن علي بن عبد هللا، أبو الحسن الرماني المعتزلي )ت  -
هـ( بمساعدة فريق عمل، 1424بية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت معجم اللغة العر  -

 م 2008  -هـ 1429عالم الكتب، الطبعة األولى، 
هـ(، تحقيق  395القزويني الرازي، أبو الحسين )ت  معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء -

 م. 1979  -هـ 1399عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، 
مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي  -

يروت، الطبعة ب  –هـ(، دار إحياء التراث العربي  606الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت 
 هـ  1420 -الثالثة  

هـ(،  538المفصل في صنعة اإلعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا )ت  -
 1993بيروت، الطبعة: األولى،   –تحقيق د. علي بو ملحم، مكتبة الهالل 

هـ(، 285لمبرد )ت المقتضب، محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي، أبو العباس، المعروف با -
 بيروت  –تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب  

نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي   -
 هـ(، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة 885)ت 
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البصري البغدادي، الشهير بالماوردي النكت والعيون، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  -
 بيروت / لبنان   -هـ(، تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 450)ت 


