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حركات اليد ودالالهتا البالغية يف التعبري القرآين
د .بشرى عبد اجمليد اتكفراست
جامعة القاضي عياض -مـراكـش /املغـرب
امللخص:
حث القرآن الكرمي القارئ على تدبره وأتمله ،ليدرك عظمة خلقه للكون وللبشر ،وقد
اختار البحث أن يتأمل عضوا من أعضاء اإلنسان ،فكانت "اليد" وما يصدر عنها من
حركات ،وخمتلف الوظائف اليت تؤديها ،واألساليب البيانية اليت جاءت فيها ...موضوع الدرس
والتأمل ،فتتبع البحث كلمة " اليد" مبختلف حركاهتا يف خمتلف كتب اللغة والبالغة والتفسري
اليت اهتمت ابلتعبري القرآين ،سواء أكانت يد هللا عز وجل أو أيدي األنبياء عليهم السالم
لينتهي إىل خمتلف دالالت حركات اليد يف القرآن الكرمي ،ومت تذييل هذا العمل مبجموعة من
النتائج.
الكلمات املفاتيح :التعبري القرآين -اليد وحركاهتا – الداللة البالغية.
Abstract:
The holy quran urged the reader to ponder contemplate it, to realize the
greatness of the creation of the universe and humans. And the research has
chosen to contemplate a member of the human body that is the "hand" and
what comes out of its movements, the various functions performed, and the
methods that it came in ... as the subject of study and meditation. The
research followed then the word "hand" and its different movements in
various books about language, rhetoric and interpretation, that focused on the
quranic expression, whether it is the hand of Allah Almighty or the hands of
the prophets peace be upon them, to end up with the different connotations of
the hand movements in the holy quran as a conclusion.
Key words: Quranic expression- The hand and its movements- Rhetorical
connotation.

املنت:
هتدف هذه الدراسة إىل استقصاء وظائف اليد ودالالهتا ومعانيها يف القرآن الكرمي،
ابعتبارها وسيلة من وسائل التعبري احلسي اليت استخدمها التعبري القرآين للداللة على مدى
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واسع من املعاين والتعبريات ،هذا االستخدام جيعل كلمة اليد تتعدى معناها األول إىل دالالت
خمتلفة ومتباينة .
وتكتسي كلمة اليد هذه األمهية من وظيفتها واستخداماهتا ودالالت معانيها املتعددة ،قل أن
يوجد لفظ أو كلمة ميكن أن حتظى مبا حظيت به داخل التعبري القرآين ،فاليد تقوم مقام
اللسان أو تشرتك معه يف التعبري عن املشاعر الداخلية لإلنسان من رضا وسخط أو قبول ورفض
أو تعجب واستنكار ،وهذه الطريقة يف التعبري بلغة اإلشارة قد تكون أحياان أبلغ من اللغة
املنطوقة...
إن استقراء بسيطا لكلمة "اليد" يف مضان كتب املعاجم اللغوية 1ميكنك من القول
بتعدد مدلوالت هذا اللفظ ،فهي تطلق يف اللغة على عدة معان .يقول أهل البيان :إن بعضها
حقيقة ،وبعضها من اجملاز أو الكناية ،فتطلق على اجلارحة وعلى النعمة والقدرة وامللك
والتصرف و السلطان و اجملاعة و الندم واالستسالم و اإلحسان واملنة وغري ذلك ...وعلى هذا
األساس فقد أسهمت هذه املعاجم بنصيب وافر يف حتديد معاين اليد" ملا قدمته من أتصيل
ط حروفه ،وما طرأ عليه
اهده،
وجدوره اللغوية وضب ُ
واسع هلذا اللفظ ،من حيث استعماالتُه وشو ُ
ُ
من تغيري حني انتقاله من املع ى احلقيقي إىل املع ى اجملازي.
وحنن نقف على عتبة دالالت "اليد " يف القرآن الكرمي نلحظ أهنا استخدمت فيه استخداما
واسعا خنرج منه مبعامل جديدة للنظام القرآين املتفرد يف تناول الكلمة ،وما يرتتب عن تناوهلا من
دالالت متنوعة بتنوع السياق واملوضع.

والواقع أن كلمة "اليد" قد وردت يف القرآن الكرمي سبعا ومائة مرة إىل جانب ألفاظ
أخرى مشتقة منها جاءت ثالث مرات وميكن إدراجها على هذا النحو اآليت:
 كلمة أيديهم 37 :مرة ،يديه 17:مرة ،يده 08 :مرات ،يدك 07:مرات ،يدي07:

مرات أيديكم 06 :مرات ،يد 05:مرات ،أيدي  05:مرات ،أيدينا 03:مرات،
يدي 03:مرات .يداه 03:مرات ،أيديهما :مرة واحدة ،أيد :مرة واحدة ،يديها :مرة
واحدة ،يداك :مرة واحدة ،يدا :مرة واحدة ،كلمة أصابع مرتني ،أانمل مرة واحدة.
وقد وردت كلمة "اليد" ومشتقاهتا يف القرآن الكرمي بدالالت خمتلفة متباينة فهي:
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 تدل على اإلنفاق ،بل إن وضعها حال اإلنفاق ذاته يدل على نوعية هذه النفقة إن
كانت تبذيرا أو تقتريا.

 وتدل على البطش وتدل على التنكيل.
 وتدل على احلسرة أو الندامة.
 وتدل على االستسالم.
 وتستعمل" اليد" للسالم ،وكذلك رفعها يعرب عن االستسالم بينما وهي مقبوضة تدل
على القوة.

 و"األيدي" هي وسيلة اإلنسان ليزرع وأيكل ويكتب ويقوم جبميع مظاهر احلياة.
 و"اليد" هي اليت متلك وتتصرف بل إن ما ميلكه اإلنسان هو ملك ميينه.
 واأليدي مناط احلساب كله يوم القيامة على ما قدمت ،فهي اليت تُلقي بصاحبها إىل

التهلكة أو ترفعه...
وال شك أننا إذا أمعنا النظر داخل التعبري القرآين فإننا سنجد كلمة "اليد" تتوزع بني أن تكون
هذه "ا ليد" متعلقة ابهلل عز وجل أو يدي املالئكة الكرام ،أو أيدي األنبياء عليهم صلوات
هللا ،أو أهنا حتمل دالالت ومعان أخرى خمتلفة.
أوال :يد هللا عز وجل

إن احلديث عن هذه "اليد" اليت ال نعرف كنهها وال طبيعتها ،وال حييط هبا علمنا وال
تستطيع عقولنا املخلوقة إال أن تؤمن هبا كما وردت يف القرآن الكرمي دون أتويل أو تعطيل
ألهنا يد هللا سبحانه وتعاىل الذي :لَيس َك ِمثْلِ ِه َشيء وهو الس ِميع الْب ِ
صريُ ﴾ 2وردت يد هللا
ُ َ
ْ ٌ ََُ
ْ َ
عز وجل يف القران الكرمي سبع عشرة مرة:
ض َل بِيَ ِد اَّللِ يُ ْؤتِ ِيه َمن
 فالفضل بيد هللا مين به على من يشاء من عباده  :قُ ْل إِن الْ َف ْ
3
ِ ِ
يم﴾
يَ َشاء َواَّللُ َواس ٌع َعل ٌ
ِ
ك الْم ْل ِ
ك
ك َمن تَ َشاء َوتَن ِزعُ الْ ُم ْل َ
ك تُ ْؤِيت الْ ُم ْل َ
 واخلري بيده عز وجل :قُ ِل الل ُهم َمال َ ُ
4
ك َعلَ َى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾
ِِمن تَ َشاء َوتُعُِّز َمن تَ َشاء َوتُ ِذ ُّل َمن تَ َشاء بِيَ ِد َك ْ
اخلَْي ُر إِن َ
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ِ
ِِ
وت ُك ِل َش ْي ٍء َوإِلَْي ِه
 وبيده عز وجل امللكوت :فَ ُسْب َحا َن الذي بِيَده َملَ ُك ُ
6
5
ِ ِِ
ك َوُه َو َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾.
تُ ْر َجعُو َن﴾ َ َاب َرَك الذي بِيَده الْ ُم ْل ُ
 والرايح يرسلها هللا عز وجل بني يدي رمحته فريحم خبريها من يشاء من عباده ،وقد
اقتضت قدرته سبحانه وتعاىل أن تكون الرمحة مالزمة ومصاحبة ليد هللا حني يرسل
الرايح ويف هذا بعث للبشرى واألمل يف نفوس العبادَ :وُهو ال ِذي يُْرِسل ِ
الرَاي َح بُ ْشرا
َ
ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ ٍ ٍ
َخَر ْجنَا
ني يَ َد ْي َر ْمحَته َحَّت إِ َذا أَقَل ْ
َنزلْنَا بِه الْ َماء فَأ ْ
بَ ْ َ
ت َس َحااب ث َقاال ُس ْقنَاهُ لبَ لَد ميِت فَأ َ
ِ ِ
ِج الْ َم ْوتَى لَ َعل ُك ْم تَ َذكرو َن﴾َ 7وُهو ال ِذي أ َْر َسل ِ
الرَاي َح
بِِه ِمن ُك ِل الث َمَرات َك َذل َ
ك ُخنْر ُ
َ
ُ
َ
ب ْشرا ب ني ي َدي ر ْمحتِ ِه وأَنزلْنَا ِمن السماء ماء طَهورا ﴾ 8أَمن ي ه ِدي ُكم ِيف ظُلُم ِ
ات
ُ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ
َْ ْ
َ
9
الْبَ ِر َوالْبَ ْح ِر َوَمن يُْرِسل ِ
ني يَ َد ْي َر ْمحَتِ ِه﴾ .
الرَاي َح بُ ْشرا بَ ْ َ
ُ
 وهو الذي خلق البشر مجيعا بيده فهو عز وجل الذي خلق آدم من طني الزب
ِ
وسواه بيده ونفخ فيه من روحه  :قَ َ ِ ِ
ت
يس َما َمنَ َع َ
ك أَن تَ ْس ُج َد ل َما َخلَ ْق ُ
ال َاي إبْل ُ
10
ِ
بِي َدي أَستَكْب رت أَم ُك ِ
ني﴾
نت م َن الْ َعال َ
ْ َْ َ ْ َ
َ
 وهو الذي خلق األنعام اليت ينعم اإلنسان هبا ويستفيد من خريها  :أ ََوَملْ يََرْوا أَان
11
ِ ِ
ت أَيْ ِدينَا أَنْ َعاما فَ ُه ْم َهلَا َمالِ ُكو َن ﴾
َخلَ ْقنَا َهلُْم ِما َعملَ ْ
وهذه اليد املباركة هي اليت ابيع هللا هبا هؤالء األخيار املصطفني من صحابة رسول هللا يف
بيعة الرضوان يوم صلح احلديبية ،وجعل هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم انئبا عنه يف هذه
ِ ِ
ك إَِّنَا يُبَايِعُو َن اَّللَ يَ ُد
ين يُبَايِعُونَ َ
البيعة ،يبايع املؤمنني ويد هللا فوق يد رسول هللا :إن الذ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
اه َد َعلَْيهُ اَّللَ فَ َسيُ ْؤتِ ِيه
ث فَِإَّنَا يَن ُك ُ
اَّلل فَ ْو َق أَيْدي ِه ْم فَ َمن ن َك َ
ث َعلَى نَ ْفسه َوَم ْن أ َْو ََف مبَا َع َ
12
َجرا َع ِظيما ﴾
أْ
 وهنى هللا املؤمنني أن يقدموا بني يدي هللا أو يدي رسوله ،فاألدب مع هللا ورسوله
يقتضي أال يتجرأ أحد وال يتعدى أو يتطاول بقول أو فعل على أمر هللا وأمر الرسول
صلى هللا عليه وسلم :اي أَيُّها ال ِذين آمنوا ال تُ َق ِدموا ب ني ي َد ِي ِ
اَّلل َوَر ُسولِِه َوات ُقوا اَّللَ إِن
َ َُ
َ َ
ُ َْ َ َ
اَّلل ََِس ِ
يم﴾ 13نرى يف هذه اآلية أن هللا عطف يد رسول هللا على يديه سبحانه
َ ٌ
يع َعل ٌ
تكرميا وتشريفا لرسول هللا.
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وقد جترأ بنو إسرائيل على نعت يد هللا أبهنا خبيلة ومغلولة عن العطاء تعاىل هللا :وقَالَ ِ
ت
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ف يَ َشاء
ود يَ ُد اَّلل َم ْغلُولَةٌ غُل ْ
ت أَيْدي ِه ْم َولُعنُواْ مبَا قَالُواْ بَ ْل يَ َداهُ َمْب ُسوطَتَان يُنف ُق َكْي َ
الْيَ ُه ُ
ضاء إِ َىل
َولَيَ ِز َ
ك ِمن ربِ َ
يدن َكثِريا ِمْن ُهم ما أُن ِزَل إِلَْي َ
ك طُ ْغيَاان َوُك ْفرا َوأَلْ َقْي نَا بَْي نَ ُه ُم الْ َع َد َاوَة َوالْبَ ْغ َ
ي وِم الْ ِقيام ِة ُكلما أَوقَ ُدواْ َانرا لِْلحر ِ
ب أَطْ َفأ ََها اَّللُ َويَ ْس َع ْو َن ِيف األ َْر ِ
ب
ض فَ َسادا َواَّللُ الَ ُِحي ُّ
َْ َ َ َ ْ
َْ
14
ِِ
ين﴾.
الْ ُم ْفسد َ
إن هللا قد بسط النعمة على اليهود حَّت كانوا من أكثر الناس ماال وأخصبهم انحية ،فلما
عصوا هللا يف شأن رسول هللا وكذبوه كف هللا عنهم ما بسط عليهم من النعمة ،فعند ذلك
قالت اليهود يد هللا مغلولة ﴾ أي مقبوضة ِمسكة عن العطاء وغل اليد وبسطها جماز عن
حمض البخل واجلود من غري قصد يف ذلك إىل إثبات يد وغل أو بسط قال هللا تعاىل :وال
جتعل يدك مغلولة إىل عنقك ﴾أي ال متسكها عن اإلنفاق.15
وقال اإلمام الزخمشري "غل اليد" وبسطها جماز عن البخل واجلود ومنه قوله تعاىل :وال
جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط ﴾ وال يقصد من يتكلم به إثبات يد
وال غل وال بسط ،وال فرق عنده بني هذا الكالم وبني ما وقع جمازا عنه ألهنما كالمان
متعقبان على حقيقة واحدة ،حَّت أنه يستعمله يف ملك ال يعطى عطاء قط وال مينعه إال
إبشارته من غري استعمال يد وبسطها وقبضها ،ولو أعطي األقطع إىل املنكب عطاء جزيال
لقالوا :ما أبسط يده ابلنوال ،ألن بسط اليد وقبضها عباراتن وقعتا متعاقبتني للبخل واجلود،
16
وقد استعملومها حيث ال تصح اليد كقول لبيد:
يح قَد َكش َفت َوقَرة
وغداة ر ٍ

إ َذا أَصبحت بي ِد ِ
الشمال ِزَم ُامها
ََ َ

17

والنكتة يف استعمال الزخمشري "اليد" جمازا يف قوله" :غل اليد وبسطها جماز على البخل
ِ
ثبت من الصورة
تلزمها غالبَا .وال شيء أَ ُ
واجلود "...هو تصوير احلقيقة املعنوية بصورة حسية ُ
احلسية يف الذهن؛ فلما كان اجلود والبخل معنيني ال يدركان ابحلس ويالزمهما صوراتن
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تدركان ابحلس وهو بسط اليد للجود وقبضها للبخل عرب عنهما بالزمهما لفائدة اإليضاح
18.
واالنتقال من املعنوايت إىل احملسوسات
ويصادفك قول أمحد اإلسكندري إذ علل ملا ثنيت" اليد" يف قوله تعاىل :بل يداه﴾ وهي
مفردة يف قوهلم يد هللا﴾ قائال" :ألنه ملا كان املعهود يف العطاء أن يكون إبحدى اليدين
وهي اليمني ،وكان الغالب على اليهود اعتقاد اجلسمية ،جاءت عبارهتم عن "اليد" الواحدة
املألوف منها العطاء فبني هللا كذهبم يف األمرين يف نسبة البخل ويف إضافته إىل الواحدة،
تنزيال منهم على اعتقاد اجلسمية ،أبن ينسب إىل ذاته صفة الكرم املعرب عنها ابلبسط ،وأبن
أضافته إىل اليدين مجيعا ألن كلتا يديه ميني ،كما ورد يف احلديث تنبيها على نفي اجلسمية،
إذ لو كانت اثبتة جل هللا عنها لكانت إحدى اليدين ميينا واألخرى مشاال ضرورة .فلما
أثبت أن كلتيهما ميني نفي اجلسمية وإضافة الكرم إليهما ،ال كما يضاف يف الشاهد إىل اليد
19

اليم ى خاصة ،إذ األخرى مشال وليست حمال للتكرم
وقيل "اليد" هنا أيضا مبع ى النعمة وأريد ابلتثنية َنعم الدنيا ونعم اآلخرة أو النعم الظاهرة
والن عم الباطنة أو ما يعطى لالستدراج وما يعطى لإلكرام ،وقيل وروى عن احلسن أهنا مبع ى
القدرة كاليد األوىل وتثنيتها ابعتبار تعلقها ابلثواب وتعلقها ابلعقاب وقيل املراد من التثنية
ِ 20
ِ
صَر َكرتَ ْني﴾.
التكثري كما يف قوله تعاىل ُُ :ث ْارج ِع الْبَ َ
ومن هنا اعترب سلف األمة رضي هللا تعاىل عنهم ،أن هذا من املتشابه وتفويض أتويله إىل
هللا تعاىل هو األسلم ،وقد صح عن النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم أنه أثبت هلل عز وجل
يدين ،وقال وكلتا يديه ميني ،ومل يرو عن أحد من أصحابه صلى هللا تعاىل وسلم عليه وعليهم،
أنه أول ذلك ابلنعمة أو ابلقدرة بل أبقوها كما وردت وسكتوا ولئن كان الكالم من فضة
21
فالسكوت من ذهب ،ال سيما يف مثل هذا املوطن
وقد قال بعض أهل النظر يف مع ى "اليد" يف غري هذه املواضع :إهنا قد تكون مبع ى القوة،
ِ
اب﴾ 22أي ذا القوة ؛وقد تكون مبع ى امللك
قال هللاَ :واذْ ُك ْر َعْب َد َان َد ُاووَد ذَا األَيْد إِنهُ أَو ٌ
ض َل بِيَ ِد اَّللِ يُ ْؤتِ ِيه َمن يَ َشاء﴾ 23وقد تكون مبع ى النعمة ،تقول
والقدرة ،قال هللا :قُ ْل إِن الْ َف ْ
العرب :كم يد يل عند فالن ،أي كم من نعمة يل قد أسديتها إليه؛ وقد تكون مبع ى الصلة،
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ِ ِ
ت أَيْ ِدينَا أَنْ َعاما﴾24أي ِما عملنا حنن ،وقال جل وعال من قائل :أ َْو
قال هللا تعاىلِ :ما َعملَ ْ
اح ﴾ 25أي :الذي له عقدة النكاح؛ وقد تكون مبع ى اجلارحة
يَ ْع ُف َو ال ِذي بِيَ ِد ِه عُ ْق َدةُ النِ َك ِ
26
ال اي إِبلِ
ِ
يس َما
ق
:
له
و
ق
فأما
.
ث﴾
َ
َ
اض ِرب بِِه َوال َْحتنَ ْ
قال هللا تعاىلَ :و ُخ ْذ بِيَد َك ِض ْغثا فَ ْ
ْ
َ
ُ
ِ
ت بِيَ َدي﴾ 27فال جيوز أن حيمل على اجلارحة ،ألن الباري جل
َمنَ َع َ
ك أَن تَ ْس ُج َد ل َما َخلَ ْق ُ
جالله واحد ،ال جيوز عليه التبعيض ،وال على القوة وامللك ،والنعمة والصلة ألن االشرتاك يقع
حينئذ بني ول يه آدم وعدوه إبليس ،فيبطل ما ذكر من تفضيله عليه لبطالن مع ى التخصيص،
فلم يبق إال أن حيمال على صفتني تعلقتا خبلق آدم تشريفا له ،دون خلق إبليس تعلق القدرة
ابملقدور...
ُث قال عز وجل :والسماء ب نَ ي نَاها ِأبَي ٍد وإِان لَم ِ
وسعُو َن ﴾28السماء مفعول لفعل
َ َ َْ َ ْ َ ُ
حمذوف والتقدير ،وبنينا السماء ،وقوله :أبيد ﴾ أي :بقوة ،كما قال هللا تعاىلَ :وبَنَ ْي نَا
فَ ْوقَ ُك ْم َسْب عا ِش َدادا﴾29فاأليد هنا أي القوة ،وليست مجع يد كما يتوهم بعض الناس ،ويظنون
أن هللا تعاىل ب ى السماء بيديه عز وجل؛ ألن األيد هنا مصدر آد يئيد ،مبع ى القوة ،كما يقال
ابع يبيع بيعا ،وهلذا مل يضف هللا هذه الكلمة إىل نفسه الكرمية كما أضافها إىل نفسه الكرمية
ِ ِ
ت أَيْ ِدينَا أَنْ َعاما ﴾ 30فمن فسر األيد ابلقوة
يف قوله تعاىل :أ ََوَملْ يََرْوا أَان َخلَ ْقنَا َهلُْم ِما َعملَ ْ
هنا فإنه ال يقال :إنه من أهل التأويل الذين حيرفون الكلم عن مواضعه ،بل هو من التأويل
31
الصحيح.
اثنيا :أيدي األنبياء عليهم السالم:
أ-

يد موسى عليه السالم:

إذا متعنا داخل التعبري القرآين ،فإننا سنجد هذه "اليد" قد حازت ابلنصيب األوفر من
الذكر ،وارتبط ذكرها مبوسى عليه السالم ابعتبارها معجزة يف ذاهتا ،أرسلها هللا مع صاحبها إىل
فرعون ضمن تسع آايت ،فهي يد خيرجها موسى عليه السالم من جيبه فتخرج من غري مرض
وال بر لكنها بيضاء من غري سوء.
وقد وردت هذه" اليد" يف القرآن الكرمي مخس مرات:
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اضمم ي َد َك إِ َىل جنَ ِ
ضاء ِم ْن
اح َ
ك َختُْر ْج بَْي َ
َ
فهي خترج بيضاء إذا ضمها إىل جناحهَ :و ْ ُ ْ َ
32
ٍ
ُخَرى﴾
َغ ِْري ُسوء آيَة أ ْ
ك َختُْر ْج
وإذا أدخلها يف جيبه خرجت بيضاء من غري سوءَ :وأ َْد ِخ ْل يَ َد َك ِيف َجْيبِ َ
33
ب يضاء ِمن َغ ِري س ٍ
ِِ
وء ِيف تِس ِع ٍ ِ
ِِ
ني ﴾
آايت إِ َىل ف ْر َع ْو َن َوقَ ْومه إِن ُه ْم َكانُوا قَ ْوما فَاسق َ
ْ َ
َْ َ ْ ْ ُ
ك َختُْر ْج
وإذا سلكها يف جيبه خرجت بيضاء من غري سوء:
اسلُ ْ
ك يَ َد َك ِيف َجْيبِ َ
ْ
ٍ
ك ِمن الرْه ِ
ك إِ َىل
ك بُْرَه َ
ضاء ِم ْن َغ ِْري ُسوء َو ْ
اان ِن ِمن ربِ َ
ب فَ َذانِ َ
اض ُم ْم إِلَْي َ
بَْي َ
ك َجنَ َ
اح َ َ
34.
ِِ
ِ
ِِ
ني ﴾
ف ْر َع ْو َن َوَملَئه إِن ُه ْم َكانُوا قَ ْوما فَاسق َ
35
وإذا نزعها فهي بيضاء ساطعة للناظرين :ونَزع ي َده فَِإ َذا ِهي ب ي ِ ِ
ين﴾.
َ َْ َ
َ ََ َ ُ
ضاء للناظ ِر َ
ك
أي جذب يده ،قيل :من جيبه ،وهو الظاهر لقوله تعاىلَ :وأ َْد ِخ ْل يَ َد َك ِيف َجْيبِ َ
َخترج ب يضاء ِمن َغ ِري س ٍ
وء ﴾ 36وللناظرين أي للنظارة ،ويف ذلك تنبيه على عظم
ْ ُ ْ َْ َ ْ ْ ُ
بياضها ألنه ال يعرض العجب هبا للنظارة إال إذا كان بياضها عجيبا خارجا عن
العادة" .وقال ابن عباس :صارت نورا ساطعا يضيء ما بني السموات واألرض له
ملعان مثل ملعان الربق فخروا على وجوههم ،وما أعجب أمر هذين اخلارقني العظيمني:

أحدمها يف نفسه وذلك اليد البيضاء واألخرى يف غري نفسه وهي العصا اليت ميسكها
37.
بيده"
وميكن أن نشري يف هذا الصدد إىل أن هناك يف القرآن الكرمي مواضع أخرى يقصد منها
"اليد" ولكن بدون ذكر كلمة (اليد) ،وإَّنا يستعار لفظ اليمني للداللة عليه ،من ذلك :يد
وسى﴾َ .38وأَلْ ِق
ك بِيَ ِمينِ َ
موسى عليه السالم اليت كانت متسك على العصاَ :وَما تِْل َ
ك َاي ُم َ
39
اح ٍر وال ي ْفلِح الس ِ
ِ
ث أَتَى﴾
اح ُر َحْي ُ
ك تَ ْل َق ْ
َما ِيف َميِينِ َ
صنَ عُوا إَِّنَا َ
ف َما َ
صنَ عُوا َكْي ُد َس َ ُ ُ
ب  -يد حممد صلى هللا عليه وسلم:
وردت يده صلى هللا عليه وسلم مرة واحدة ،وذلك حينما أمر هللا عز وجل بتعزيره
وتوقريه فأمر املؤمنني أبال يقدموا بني يديه :اي أَيُّها ال ِذين آمنوا ال تُ َق ِدموا ب ني ي َد ِي ِ
اَّلل
َ َُ
َ َ
ُ َْ َ َ
ورسولِِه وات ُقوا اَّلل إِن اَّلل ََِس ِ
يم ﴾  40بينما وردت يف القرآن الكرمي ميني رسول هللا
َ ٌ
يع َعل ٌ
َ
ََ ُ َ
صلى هللا عليه وسلم ثالث مرات:
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 فقد جاءت لتدل على أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن يكتب بيديه َ :وَما
41
ِ ِِ ِ ِ ٍ
اب وال َختُطُّهُ بِي ِمينِ َ ِ
ب الْ ُمْب ِطلُو َن﴾
ُك َ
ك إذا ال ْرَات َ
َ
نت تَْت لُو من قَ ْبله من كتَ َ
يب إِان
 وجاءت لتدل على ما كان ميلك من اجلواري يف موضعني َ :اي أَيُّ َها النِ ُّ
اليت آت يت أُجورهن وما ملَ َكت ميِين ِ
ك
ك ِما أَفَاء اَّللُ َعلَْي َ
ك ال ِ َْ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ
اج َ
َحلَْلنَا لَ َ
أْ
ك أ َْزَو َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ك ال ِ
ك
اج ْر َن َم َع َ
ك َوبَنَات َخاالتِ َ
ك َوبَنَات َخال َ
ك َوبَنَات َعماتِ َ
َوبَنَات َع ِم َ
اليت َه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ِمن
صة ل َ
َو ْامَرأَة ُّم ْؤمنَة إِن َوَهبَ ْ
ت نَ ْف َس َها للنِ ِيب إِ ْن أ ََر َاد النِ ُّ
يب أَن يَ ْستَنك َح َها َخال َ
42
ِ ِِ
ك النِ َساء ِمن بَ ْع ُد َوال أَن تَبَد َل هبِِن
ني ﴾ .وقوله تعاىل :ال َِحي ُّل لَ َ
ُدون الْ ُم ْؤمن َ
ك َوَكا َن اَّللُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء
ت َميِينُ َ
ِم ْن أ َْزَو ٍاج َولَ ْو أ َْع َجبَ َ
ك ُح ْسنُ ُهن إِال َما َملَ َك ْ
43
رقِيبا﴾.
ج  -يد بقية األنبياء رضوان هللا عليهم:
معلوم أنه قد جاء داخل التعبري القرآين وصف أنبياء هللا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أبهنم
أويل األيدي﴾ ،وقد خص لفظ "اليد" هنا بتعبري بليغ معناه أن أصحاب هذه األيدي ذووا
44
ِ
وب أ ِ
صا ِر﴾.
فضل وإنفاق وكرمَ :واذْ ُك ْر ِعبَ َاد َان إِبْ َر ِاه َيم َوإِ ْس َح َ
ُويل األَيْدي َواألَبْ َ
اق َويَ ْع ُق َ

يقصد بقوله تعاىل "أويل األيدي "مع ى القوة يف الطاعة والبصرية يف الدين ،أي أويل األعمال
اجلليلة ،والعلوم الشريفة .فعرب ابأليدي عن األعمال؛ ألن أكثرها تُباشر هبا ،وابألبصار عن
املعارف؛ ألن أقوى مبادئها ،وفيه تعريض ابجلهلة الباطلني ،وتوبيخ على ترك اجملاهدة والفكرة
45
مع ُّ
متكنهم منهما
أما يف ما خيص نيب هللا سليمان عليه السالم فقد وردت كلمة "يديه" داخل التعبري القرآين
إلبراز مدى سيطرهتا على ما سخره هللا عز وجل من خلقه خلدمته عليه السالم ليعملوا بني
يديه :وِمن ِْ
ني ي َديِْه إبِِ ْذ ِن ربِِه ومن ي ِز ْغ ِمْن هم َعن أ َْم ِرَان نُ ِذقْهُ ِمن َع َذ ِ
اب
ْ
ُْ ْ
َ ََ َ
اجل ِن َمن يَ ْع َم ُل بَ ْ َ َ
َ َ
46
السعِ ِري﴾ .
أما ابلنسبة لنيب هللا أيوب عليه السالم الذي اشتد عليه املرض ،فقد أجرى هللا عز وجل على
ِ
ِ
اض ِرب بِِه َوال َْحتنَ ْ
يديه الشريفة الشفاءَ ،و ُخ ْذ بِيَد َك ِض ْغثا فَ ْ
صابِرا ن ْع َم الْ َعْب ُد إِنهُ
ث إِان َو َج ْد َانهُ َ
47

اب﴾
أَو ٌ
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ض ْراب
كما وردت اليد اليم ى إلبراهيم عليه السالم يف قوله تعاىل:
فَ َرا َ
غ َعلَْي ِه ْم َ
ِابلْيَ ِم ِ
ني﴾48.فقد جترأت يده الكرمية على أن تسقط متاثيل الكفر اليت يعتربها قومه آهلة تعبد
من دون هللا تعاىل.
د  -دالالت أخرى لليد داخل التعبري القرآين:
ال شك أن احلديث عن الدالالت األخرى "لليد" داخل التعبري القرآين سيدفعنا ال
حمال إىل الوقوف على أول يد سجلها القرآن الكرمي يف التاريخ اإلنساين ،وهي تلك اليد اليت
امتدت لقتل شقيقها فتسجل بذلك أول جرمية قتل يف اتريخ اإلنسان ،وهي اليت ذكرها هللا عز
ِ
ِ
َح ِد ِمهَا َوَملْ يُتَ َقب ْل ِم َن
وجل يف قولهَ :واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَبَأَ ابْ َ َْن َ
آد َم ِاب ْحلَ ِق إ ْذ قَرَاب قُ ْرَابان فَتُ ُقبِ َل من أ َ
ِ
ِ
ني 49﴾.ويد أخرى مل تتعد حدود رهبا لكي
ك قَ َ
اآلخ ِر قَ َ
ال َألَقْ تُلَن َ
ال إَِّنَا يَتَ َقب ُل اَّللُ م َن الْ ُمتق َ
َ
اس ٍط ي ِدي إِلَي ِ
ِ
ِ
ك إِِين
ك ألَقْ تُلَ َ
طت إِ َيل يَ َد َك لتَ ْقتُ لَ َِن َما أ ََانْ بِبَ ِ َ َ ْ َ
تدافع على نفسها ،لَئن بَ َس َ
50
ِ
ني ﴾.
َخ ُ
اف اَّللَ َرب الْ َعالَم َ
أَ
ِ
ِ
وح
ين ِمن قَ ْبلِ ُك ْم قَ ْوِم نُ ٍ
وهذه أيد أخرى قد ذكرها هللا عز وجل يف قوله :أََملْ َأيْت ُك ْم نَبَأُ الذ َ
وع ٍاد وََثُود وال ِذين ِمن ب ع ِد ِهم الَ ي علَمهم إِال اَّلل جاءتْ هم رسلُهم ِابلْب يِنَ ِ
ات فَ َرُّدواْ أَيْ ِديَ ُه ْم ِيف
ُ َ َ ُْ ُُ ُ َ
َْ ْ َْ ُ ُ ْ
ََ َ َ َ َ
51
أَفْ و ِاه ِهم وقَالُواْ إِان َك َفرَان ِمبَا أُرِس ْلتُم بِِه وإِان لَ ِفي َش ٍ
ك ِِما تَ ْدعُونَنَا إِلَْي ِه ُم ِر ٍ
يب ﴾ قد امتدت
ْ
ْ
َ
َ ْ َ
لتسد أفواه الدعاة ،ومتنعهم من تبليغ احلق وإصرارها على كتم دعوة احلق يف األفواه.
وأيد أخرى قد عض عليها الكفار من الندامة واحلسرة يوم احلساب لعدم استماعهم
ت مع الرس ِ
ول
ض الظ ِاملُ َعلَى يَ َديِْه يَ ُق ُ
لدعوة الرسل قال تعاىل :ويَ ْوَم يَ َع ُّ
ول َاي لَْي تََِن اختَ ْذ ُ َ َ ُ
َسبِيال﴾ 52روي عن ابن عباس أن الظامل املقصود يف هذه اآلية هو أيب بن خلف وفالن
عقبة ،وعض اليدين إما على ظاهره ،وروي ذلك عن الضحاك ،ومجاعة قالوا :أيكل يديه إىل
املرفق ُث تنبت ،وال يزال كذلك كلما أكلها نبتت ،وإما كناية عن فرط احلسرة والندامة وكذا
عض األانمل واليدين والسقوط يف اليد وأكل البنان وحرق األسنان واألرم ،ويف املثل :أيكل
يديه ندما ويسيل دمعه دما وقال الشاعر:
أىب الضيم والنعمان حيرق انبه

53

عليه فأقضى والسيوف معاقله
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حركات اليد ودالالتها البالغية يف التعبري القرآني

حتسره
يف هذه اآلية تعبري حسي بليغ إذ صور هللا عز وجل حالة هذا الظامل الذي عرب عن ُّ
وأتسفه من جراء تكذيبه وكفره.
ِ ِ
َصابِ َع ُه ْم
أما أصابع اليد فقد ذكرت يف قوله تعاىلَ . :وإِِين ُكل َما َد َع ْوتُ ُه ْم لتَ ْغفَر َهلُْم َج َعلُوا أ َ
ِِ
ِ
استِكْبَارا﴾ 54.حيث امتدت إىل اآلذان
استَكْبَ ُروا ْ
َصُّروا َو ْ
ِيف آ َذاهن ْم َو ْ
استَ ْغ َش ْوا ثيَابَ ُه ْم َوأ َ
لتحجب َساع دعوة احلق .
وأصابع أخرى امتدت لتسد آذان الكفار ظنا منهم أهنم هبذه الطريقة سينجمون من َساع
ِِ
صوت هذه الصواعق احمليطة هبم من كل جانب .55أَو َكصيِ ٍ ِ
ات
ب م َن الس َماء فيه ظُلُ َم ٌ
ْ َ
ِ .56
ور ْع ٌد وب ر ٌق َجيعلُو َن أَصابِعهم ِيف آ َذاهنِِم ِمن الصو ِ
اع ِق َح َذ َر الْ َم ْوت ﴾
َ َ َ َْ ْ َ
َ َُ ْ
َ َ
وليس أبلغ من التعبري القرآين العظيم يف وصف طبيعة اليد يف هذا املشهد العظيم :يَ ْوَم
تَ ْش َه ُد َعلَْي ِه ْم أَلْ ِسنَ تُ ُه ْم َوأَيْ ِدي ِه ْم َوأ َْر ُجلُ ُهم ِمبَا َكانُوا يَ ْع َملُو َن 57﴾.حيث أهنا سوف تنطق ابحلق
وتشهد على صاحبها بكل ما قدمت يداه :الْيَ ْوَم َخنْتِ ُم َعلَى أَفْ َو ِاه ِه ْم َوتُ َكلِ ُمنَا أَيْ ِدي ِه ْم
58
وتَ ْشه ُد أَرجلُهم ِمبَا َكانُوا يك ِ
ْسبُو َن﴾
َ
َ َ ْ ُ ُْ
وتدل اليد داخل التعبري القرآين كذلك على اإلنفاق إسرافا كان أو تقترياَ :والَ َْجت َع ْل يَ َد َك
ِ
ك َوالَ تَْب ُسطْ َها ُكل الْبَ ْس ِط فَتَ ْقعُ َد َملُوما ْحم ُسورا﴾ 59.عن علي بن إبراهيم،
َم ْغلُولَة إِ َىل عُنُق َ
قال :فإن سبب نزوهلا أن رسول هللا كان ال ُيرد أحدا يسأله شيئا عنده ،فجاءه رجل فسأله
حيضره شيء ،فقال :يكون إن شاء هللا .فقال :اي رسول هللا ،أعطيَن قميصك؛ وكان
فلم ُ
صلى هللا عليه وسلم ال يرد أحدا عما عنده فأعطاه قميصه فأنزل هللا هذه اآلية فنهاه أن
ويقعد حمسورا من الثياب 60ففي هذه اآلية دعوة ملنع الشحيح وإعطاء
يبخل أو يسرف
َ
املسرف ،وأمر ابالقتصاد الذي هو بني اإلسراف والتقتري فتقعد ملوما﴾ فتصري ملوما عند
هللا ،ألن املسرف مرضي عنده وعند الناس ،وجيوز أن يريد البسط والقبض إَّنا مها من أمر هللا

الذي اخلزائن يف يده ،أما العبيد فعليهم أن يقتصدوا ،وحيتمل أنه  -عز وعال -بسط لعباده
أو قبض ،فأنه يراعي أوسط احلالني ،ال يبلغ ابملبسوط له غاية مراده ،وال ابملقبوض عليه أقصى
61
مكروهه
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د .بشرى عبد اجمليد تاكفراست

وعلى هذا فإن "اليد" قد استعملت يف هذه اآلية كناية عن شدة اإلمساك والبخل ،فتنفق فيما
62
ال ينبغي ،أو زايدة على ما ينبغي.
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ين الَ يُ ْؤمنُو َن ابَّلل َوالَ ابلْيَ ْوم اآلخ ِر َوالَ ُحيَ ِرُمو َن َما َحرَم اَّللُ
ويف قوله تعاىل :قَاتلُواْ الذ َ
ورسولُه والَ ي ِدينو َن ِدين ْ ِ ِ ِ
اجلِزيةَ عن ي ٍد وهم ص ِ
ِ
اغ ُرو َن
ََ ُ ُ َ َ ُ
اب َحَّت يُ ْعطُواْ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ
ين أُوتُواْ الْكتَ َ
احلَق م َن الذ َ
َ
﴾ 63فاملراد ابليد هنا يد املعطي وهي يد مؤاتية غري ِمتنعة ألن من أىب وامتنع مل يعط يده.
وذلك خبالف املطيع املنقاد ،ولذلك يقال :أعطى يده إذا انقاد وأطاع .وقيل :حَّت يعطوها
64.

عن يد إىل يد نقدا غري نسيئة ليس مبعواث عن يد أحد ولكن عن يد املعطي إىل يد اآلخذ
وعلى هذا فإن قوله تعاىل" :عن يد" معناه عن قهر وذُل ،كما تقول؛ اليد يف هذا لفالن؛
أي األمر النافذ لفالن ،وقيل عن يد ،أي عن إنعام عليهم بذلك ،ألن قبول اجلزية منهم وترك
أنفسهم عليهم انعام عليهم ،ويد من املعروف جزيلة .وهكذا ميكن أن ترتاءى لنا أهم أقوال
65

املفسرين يف قوله تعاىل :حَّت يعطوا اجلزية عن يد﴾ يف مخسة عشر قوال :
األول :أن يُعطيها وهو قائم واآلخذ جالس؛ على حد قول عكرمة.
الثاين :يُعطوهنا عن أنفسهم أبيدهم ميشون هبا؛ على حد قول ابن عباس.
الثالث :يعَن من يده إىل ِ
يد آخذه ،كما تقول :كلمته فما لفم ،ولقيته كفة كفة ،وأعطيته يدا
عن ٍ
يد.
الرابع :عن قوة منهم.
اخلامس :عن ظهور.
السادس :غري حممود ين وال م ْدعو هلم.
السابع :توجأ عنقه.
الثامن :عن ذُ ٍل.

التاسع :عن غ ى.
العاشر :عن ٍ
عهد.
احلادي عشر :نقدا غري نسيئة.
الثاين عشر :اعرتافا منهم أن ي َد املسلمني فوق أيديهم.
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الثالث عشر :عن قه ٍر.
الرابع عشر :عن إنعام بقبوهلا عليهم.
66
اخلامس عشر :مبتدائ غري مكافئ.
وقد اعترب اإلمام ابن العريب هذه األقوال منها متداخلة ومنها متنافرة وترجع إىل معنيني:
أحدمها :أن يكون املراد ابليد احلقيقة ،واآلخر :أن يكون املراد ابليد اجملاز ،فإن كان املراد
احلقيقة فريجع إىل من قال :إنه يدفعها بنفسه غري ُم ٍ
ستتيب يف دفعها أحدا .وأما جهة اجملاز
67

يد به التعجيل ،وحيتمل أن يريد به القوة ،وحيتمل أن يريد به املنة واإلنعام.
فيحتمل أن ير َ
وقد استدل هبذه اآلية اجلمهور الذين يقولون :ال تؤخذ اجلزية إال من أهل الكتاب ،ألن هللا مل
يذكر أخذ اجلزية إال منهم.
وأما غريهم فلم يذكر إال قتاهلم حَّت يسلموا ،وأحلق أبهل الكتاب يف أخذ اجلزية وإقرارهم يف
داير املسلمني ،اجملوس ،فإن النيب صلى هللا عليه وسلم أخذ اجلزية من جموس هجرُ ،ث أخذها
عمر من الفرس اجملوس .وقيل :إن اجلزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغريهم،
ألن هذه اآلية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب ملشركني ،والشروع يف قتال أهل الكتاب
68

وحنوهم ،فيكون هذا القيد إخبارا ابلواقع ،ال مفهوم له.
إىل جانب هذه األيدي فإن يف القرآن الكرمي أيد أخرى:
 /1قد تعرضت للقطع إما ألهنا قد قدمت سخية يف سبيل نصرة احلق ،وهذه هي أيدي
املؤمنني من سحرة فرعون الذين تسلل اإلميان إىل قلوهبم فكان مصريهم مقابل هذا اإلميان ابهلل
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ُصلِبَ ن ُك ْم
عز وجل هو أن تقطع أيديهم :ألُقَط َعن أَيْديَ ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُكم م ْن خالف ُُث أل َ
69
أْ ِ
ني﴾.
َمجَع َ
 /2وإما ألن هذه اليد فاجرة تستحق القطع ألهنا وظفت يف ما ال حيبه هللا عز وجل من السرقة
أو السعي يف الفساد كما هو الشأن يف قوله تعاىلَ :والسا ِر ُق َوالسا ِرقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْ ِديَ ُه َما
70.
ِ ِ
ِ
ِ
يم ﴾
َجَزاء مبَا َك َسبَا نَ َكاال م َن اَّلل َواَّللُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
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 /3ويد قد استحقت العذاب ملا تكنه لرسول هللا واملؤمنني من التنكيل وجترئها على احلق
وتطاوهلا على رسول هللا وهي يد أيب هلب الذي ذكر خلوده يف النار بسبب ما قدمت يداه:
71
ت يَ َدا أَِيب َهلَ ٍ
ب َوتَب﴾
تب ْ

/4ويد قد قدمت رخيصة لتقطع بال غاية وال هدف ،وذلك حني جتمعت النسوة ليشاهدن
هذا الشاب الوسيم الذي هامت به امرأة العزيز وأحبته حبا شديدا ،فجلسن ينظرن إليه غري
منتبهات للسكني يف أيديهن ...ألن أنظارهن كانت مشدودة إىل رؤية نيب هللا يوسف عليه
السالم :فَلَما ََِسعت ِمبَ ْك ِرِهن أَرسلَت إِلَي ِهن وأ َْعتَ َدت َهلن مت َكأ وآتَت ُكل و ِ
اح َد ٍة ِمْن ُهن
َْ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ
َ ْ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
اش َِّللِ َما َه َذا بَ َشرا إِ ْن
سكينا َوقَالَت ْ
اخ ُر ْج َعلَْي ِهن فَلَما َرأَيْنَهُ أَ ْكبَ ْرنَهُ َوقَط ْع َن أَيْديَ ُهن َوقُ ْل َن َح َ
72.
ك َك ِرميٌ ﴾
َه َذا إِال َملَ ٌ
وجتدر اإلشارة كذلك إىل أن "اليد" تكتسي أمهية ابلغة يف احلروب واملعارك كما يؤكد ذلك
التعبري القرآين يف مواضع عدة ،إذ أهنا هي الوسيلة اليت جيعلها هللا لتكون أداة القوة لتحقيق
ِ
ِ
ِ
ِ
نص ْرُك ْم
أمره عز وجل يف عذاب الكافرين وخزيهم :قَاتلُ ُ
وه ْم يُ َعذبْ ُه ُم اَّللُ ِأبَيْدي ُك ْم َوُخيْ ِزه ْم َويَ ُ
ف ص ُدور قَوٍم ُّمؤِمنِني﴾ 73وقوله تعاىل :اي أَيُّها ال ِذين آمنواْ اذْ ُكرواْ نِعمةَ اَّللِ
َ َُ
َعلَْي ِه ْم َويَ ْش ِ ُ َ ْ ْ
َ َ
ُ َْ
َعلَْي ُك ْم إِ ْذ َهم قَ ْوٌم أَن يَْب ُسطُواْ إِلَْي ُك ْم أَيْ ِديَ ُه ْم فَ َكف أَيْ ِديَ ُه ْم َعن ُك ْم َوات ُقواْ اَّللَ َو َعلَى اَّللِ فَ ْليَ تَ َوك ِل
74
الْ ُم ْؤِمنُو َن﴾
واليد كذلك هي اليت حقق هللا عن طريقها انتصار املؤمنني على اليهود بعد أن خانوا العهد
وامليثاق ،وتربصوا ابملؤمنني ،وحتصنوا ابحلصون والقالع ،ورفضوا أن يعيشوا جنبا إىل جنب مع
املؤمنني ،فكان نصر هللا للمؤمنني على هؤالء اليهود ،وانتهت احلرب أبن دمرت حصوهنم
وقتل رجاهلم وسبيت نساءهم وأطفاهلم ،فكان خراب بيوهتم نتاج ملا جنته أيديهم ،وكان هذا
الدمار الذي حل هبم واقع أبيديهم قبل أن يكون أبيدي املؤمنني الذين قاتلوهم َوظَنُّوا أَن ُهم
ِ
ِ
ب ُخيْ ِربُو َن
ف ِيف قُلُوهبِِ ُم ُّ
ث َملْ َْحيتَ ِسبُوا َوقَ َذ َ
صونُ ُهم ِم َن اَّلل فَأ ََات ُه ُم اَّللُ ِم ْن َحْي ُ
مان َعتُ ُه ْم ُح ُ
الر ْع َ
75
ِ
ِ
ِِ
اعتَِربُوا َاي أ ِ
صا ِر﴾
ني فَ ْ
بُيُوتَ ُهم ِأبَيْدي ِه ْم َوأَيْدي الْ ُم ْؤمن َ
ُويل األَبْ َ
ويعرب كذلك عن احلرب حينما تضع أوزارها بكف األيدي قال تعاىل :فَِإن ملْ يَ ْعتَ ِزلُوُك ْم
وي ْل ُقواْ إِلَي ُكم السلَم وي ُك ُّفواْ أَي ِدي هم فَخ ُذوهم واقْ ت لُوهم حي ِ
وه ْم َوأ ُْولَئِ ُك ْم َج َع ْلنَا لَ ُك ْم
ْ َُ ْ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ َْ ُ
ث ثَق ْفتُ ُم ُ
َ ََ
َُ
ْ ُ
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َعلَْي ِه ْم ُس ْلطَاان ُّمبِينا ﴾ 76واأليدي كذلك هي اليت بواسطتها يتم القبض على األسرى يف
ِ
ِ ِ
َسَرى إِن يَ ْعلَ ِم اَّللُ ِيف قُلُوبِ ُك ْم َخْي را
احلرب قال تعاىلَ :اي أَيُّ َها النِ ُّ
يب قُل ل َمن ِيف أَيْدي ُكم م َن األ ْ
77
ي ْؤتِ ُكم خي را ِِما أ ُِخ َذ ِمن ُكم وي ْغ ِفر لَ ُكم واَّلل َغ ُف ِ
يم﴾
ُ ْ َْ
ْ ََ ْ ْ َ ُ ٌ
ور رح ٌ

ومعلوم كذلك أن لليد أدوارا عديدة يف الشريعة تتمثل يف:
أوال  :أن هللا أمر يف أكثر من موضع بغسل اليدين قبل الدخول يف الصالة ،قال تعاىلَ :اي
ِ
ِ ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِ َىل الْ َمَرافِ ِق َو ْام َس ُحواْ
ين َآمنُواْ إِ َذا قُ ْمتُ ْم إِ َىل الصالة فَا ْغسلُواْ ُو ُج َ
أَيُّ َها الذ َ
ِ 78
بِرُؤ ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إِ َىل الْ َك ْعبَ ْني ﴾
ُ
اثنيا  :حني يتعذر الوصول إىل املاء فيقتضي األمر التيمم الذي يكون مبسح اليد والوجه
ابلرتاب الطاهر ،قال تعاىل :فَلَم َِجتدواْ ماء فَت يممواْ صعِيدا طَيِبا فَامسحواْ بِوج ِ
وه ُك ْم
ْ ُ َ ََ ُ َ
ْ َ ُ ُُ
ِ
ِ
يد لِيُطَ ِهَرُك ْم َولِيُتِم نِ ْع َمتَهُ َعلَْي ُك ْم لَ َعل ُك ْم
يد اَّللُ ليَ ْج َع َل َعلَْي ُكم ِم ْن َحَرٍج َولَ ِكن يُِر ُ
َوأَيْدي ُكم ِمْنهُ َما يُِر ُ
.79

تَ ْش ُك ُرو َن﴾
وميك ن أن نضيف كذلك بعد تتبعنا لكلمة "اليد" داخل التعبري القرآين أن اليد هي الوسيلة
اليت يستطيع اإلنسان من خالهلا القيام مبجموعة من األعمال اإلنسانية ،فباليد ميكننا أن:
.1
.2
.3

.4

نكتب يقول تعاىل :فَويل لِل ِذين يكْت بو َن الْ ِكتاب ِأبَي ِدي ِهم ُُث ي ُقولُو َن ه َذا ِمن ِع ِ
ند
َ ْ
َ َ ْ ْ َ
َ ْ ٌ َ َ ُُ
80
اَّللِ لِي ْشتَ رواْ بِِه ََثَنا قَلِيال فَويل هلم ِِما َكتَ بت أَي ِدي ِهم وويل هلم ِِما يك ِ
ْسبُو َن﴾.
َْ ٌ ُ
َ ْ ْ ْ َ َ ْ ٌ ُْ َ
َ ُ
81
نزرع قال تعاىل :ليأكلوا من َثره وما عملته أيديهم أفال يشكرون﴾.
ِ
ِ
ٍ ِ
ين َآمنُواْ لَيَ ْب لَُون ُك ُم اَّللُ بِ َش ْيء م َن الصْيد تَنَالُهُ
نصطاد ،قال تعاىلَ :اي أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
اح ُكم لِيَ ْعلَم اَّلل َمن َخيَافُهُ ِابلْغَْي ِ
اب
ب فَ َم ِن ْاعتَ َدى بَ ْع َد َذل َ
ك فَلَهُ َع َذ ٌ
أَيْدي ُك ْم َوِرَم ُ ْ َ ُ
82
ِ
يم﴾.
أَل ٌ
أنكل فهي الوسيلة الوحيدة اليت ميكن اإلنسان عن طريقها احلصول على قوة عيشه
83
قال تعاىل :لِيَأْ ُكلُوا ِمن ََثَِرهِ َوَما َع ِملَْتهُ أَيْ ِدي ِه ْم أَفَال يَ ْش ُك ُرو َن﴾ .

 .5نقوم - :بكل فعل مطلق ،ألن كل ما يفعله اإلنسان هو عبارة عما قدمته يده :قال
ول الْ َكافُِر َاي لَْي تََِن
ت يَ َداهُ َويَ ُق ُ
تعاىل :إِان أَن َذ ْرَان ُك ْم َع َذااب قَ ِريبا يَ ْوَم يَنظُُر الْ َم ْرءُ َما قَد َم ْ
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ُكنت تُرااب ﴾..84وقوله تعاىلَ :ذلِك ِمبا قَدمت أَي ِدي ُكم وأَن اَّلل لَيس بِظَالٍم لِْلعبِ ِ
يد
َ
ُ َ
َ َ َ ْ ْ َْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
﴾ 85وقوله تعاىل :وإِ
َ
ت
الن
ا
ن
ق
ذ
أ
ا
ذ
ْ
َ
َ
َ
اس َر ْمحَة فَ ِر ُحوا هبَا َوإِن تُصْب ُه ْم َسيِئَةٌ مبَا قَد َم ْ
َ
َ
86
أَيْ ِدي ِه ْم إِ َذا ُه ْم يَ ْقنَطُو َن﴾
 أن نتملك ونتصرف يف كل األمور ،قال تعاىل :وإِن طَل ْقتُم ِوهن
وهن من قَ ْب ِل أَن متََ ُّس ُ
ُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ضتُ ْم إِال أَن يَ ْع ُفو َن أ َْو يَ ْع ُف َو الذي بِيَدهِ عُ ْق َدةُ
ف َما فَ َر ْ
َوقَ ْد فَ َر ْ
ضتُ ْم َهلُن فَ ِر َ
ص ُ
يضة فَن ْ
87.
اح ﴾
النِ َك ِ
اد ِيف الْبَ ِر َوالْبَ ْح ِر ِمبَا
 أن نعتو يف األرض فسادا نتيجة كسب ،قال تعاىل :ظَ َهَر الْ َف َس ُ88
َكسبت أَي ِدي الن ِ ِ ِ
ض ال ِذي َع ِملُوا لَ َعل ُه ْم يَ ْرِجعُو َن﴾.
ََ ْ ْ
اس ليُذي َق ُهم بَ ْع َ

وعلى هذا التحديد فإننا إذا متعنا داخل القرآن الكرمي ،فإننا سنجد كلمة "اليد" قد
استخدمت استخداما زمانيا ومكانيا يرتاءى من خالله أن للقرآن الكرمي ما هو بني يديه وما
اَّلل م ِ ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ني
يل فَِإنهُ نَزلَهُ َعلَى قَ ْلبِ َ
صدقا ل َما بَ ْ َ
ك إبِِ ْذن ُ َ
خلفه ،قال تعاىل :قُ ْل َمن َكا َن َع ُد ًّوا جل ْرب َ
يدي ِه وهدى وب ْشرى لِْلمؤِمنِني ﴾ 89وقوله تعاىل :وأَنزلْنا إِلَيك الْ ِكتاب ِاب ْحل ِق م ِ ِ
ني
صدقا ل َما بَ ْ َ
ََ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ
َ ََ ْ َ َ َ َ ُ َ
90
ِِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
اطل ِمن بَ ْ ِ
ني يَ َديِْه َوال ِم ْن
يَ َديْه م َن الْكتَاب َوُم َهْيمنا َعلَْيه ﴾ ،وقوله تعاىل :ال َأيْتيه الْبَ ُ
ِ ٍ 91
ِِ ِ
يل ِم ْن َح ِكي ٍم َمحيد﴾.
َخ ْلفه تَنز ٌ
وكما أن للقرآن ما بني يديه وما خلفه فإن لإلنسان كذلك ما بني يديه وما خلفه ،قال تعاىل:
ني أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُهم ِم َن الس َماء َواأل َْر ِ
ض﴾ 92،وقوله تعاىل :يَ ْعلَ ُم َما
أَفَلَ ْم يََرْوا إِ َىل َما بَ ْ َ
93
ِ
ِِ ِ
ِ
بَ ْ َ ِ ِ
ين َآمنُوا إِ َذا
ني أَيْديه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم َوال ُحييطُو َن به ع ْلما﴾ ،وقوله تعاىلَ :اي أَيُّ َها الذ َ
ِ
انجي تم الرس َ ِ
ِ ِ
ِ
ص َدقَة َذل َ
ول فَ َقد ُموا بَ ْ َ
ني يَ َد ْي ََْن َوا ُك ْم َ
َ َُُْ ُ
ك َخْي ٌر ل ُك ْم َوأَطْ َه ُر فَإن ملْ َجت ُدوا فَإن اَّللَ
94
َغ ُف ِ
يم﴾.
ٌ
ور رح ٌ
وال يفوتنا أن نشري إىل أن يف القرآن الكرمي مواضع عدة قد جاء التعبري فيها عن "اليد"
بكلمة "اليمني" للداللة على اليد اليم ى وقد َسيت "اليد اليمني" ابليم ى لقوهتا و دقتها
وقدرتنا على االعتماد عليها يف العمل عند غالبية الناس ،وَسيت "اليد الشمال" ابليسرى ألهنا
أقل قدرة ودقة عند غالبية الناس فتستعمل للمساندة والتيسري لليد اليم ى يف عملها ،وبناء
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عليه نسبت ابقي األعضاء حسب مكان وجودها على اجلسم أبعضاء اليمني والشمال .وقد
تعدى هذا املع ى يف مواضع أخرى إىل دالالت ومعاين منها:
95
وسى﴾.
ك بِيَ ِمينِ َ
 -1اليمني :تطلق على"اليد" جمازا َوَما تِْل َ
ك َاي ُم َ
ِ ِ
ين
 -2اليمني :الربكة والعمل الصاحل واليُمن :ضده الشؤم أ ْولَئِ َ
كأْ
َص َح ُ
اب الْ َمْي َمنَة َوالذ َ
ِ 96
ِ
اب الْ َم ْشأ ََمة﴾.
َك َف ُروا ِِب َايتنَا ُه ْم أ ْ
َص َح ُ
ِ
ات
 -3واليمني :كاجتاه ضد الشمال يقول تعاىلَ :وَْحت َسبُ ُه ْم أَيْ َقاظا َوُه ْم ُرقُ ٌ
ود َونُ َقلبُ ُه ْم َذ َ
ِ
الْيَ ِم ِ
الشم ِال ﴾ 97،وقوله تعاىل :فأَما َم ْن أ ِ
ول َه ُاؤُم اقْ َرُؤوا
ُويتَ كِتَابَهُ بِيَ ِمينِ ِه فَيَ ُق ُ
ني َو َذ َ
ات َ
98
كِتَابِيَ ْه﴾.
-4واليمن :هي القسم واحللف ،ألن اإلنسان حينما يريد أن يقسم على شيء فإنه ميد يده
اليم ى أو يرفعها إىل األعلى وقت القسم ،هلذا استخدمت كلمة "اليمن" يف القرآن يف مواضع
اخ ُذ ُكم اَّلل ِابلل ْغ ِو ِيف أَْميَانِ ُكم ولَ ِكن ي ؤ ِ
ِ
اخ ُذ ُكم ِمبَا
ْ َ َُ
كثرية للداللة على احللف ،قال تعاىل :ال يُ َؤ ُ ُ
َ
99
ول ال ِذين آمنواْ أَهؤالء ال ِ
َكسبت قُلُوب ُكم واَّلل َغ ُف ِ
ذ
ق
ي
و
تعاىل:
له
و
ق
و
يم ﴾
ُ
ين أَقْ َس ُمواْ
ُ
ُ
ُ
َ
ََ ْ ُ ْ َ ُ ٌ
َ
َ
ور َحل ٌ
َ
َ
َ
100
ِِ
ِ
ِ
ين﴾.
ِابَّلل َج ْه َد أَْميَاهن ْم إِن ُه ْم لَ َم َع ُك ْم َحبِطَ ْ
ت أ َْع َما ُهلُْم فَأ ْ
َصبَ ُحواْ َخاس ِر َ
اخلامتة:
ختاما ،ميكننا إمجال ما وصلنا إليه من نتائج يف النقاط اآلتية:
 -1اليد عضو من أعضاء اجلسد اإلنساين أشار إليها القرآن الكرمي يف الكثري من آايته
بصيغ متعددة إفرادا وتثنية ومجعا واتصاال بضمائر ،وقد دلت يف التعبري القرآين
على معان كثرية يفرضها السياق.
 -2إن القرآن الكرمي قد حوى يف الكثري من سوره تردد لفظة "اليد" وحركاهتا التعبريية،
فوظفها توظيفا بيانيا يتوافق وسياق اآلية اليت جاء فيهاِ ،ما يؤكد أن لغة التواصل
ليست الكالم املنطوق بواسطة جارحة اللسان فحسب ،بل حَّت حركات ابقي
أعضاء اجلسد مبا فيها "اليد" تعد أدوات مساعدة على توصيل املع ى أو أتكيده.
 -3استطاعت "اليد" حبركاهتا يف التعبري القرآين أن تكون لغة صامتة ،توازي املنطوق ،بل
تتعداه يف سياقات اتصالية.
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َ -4نحت حركات اليد يف التعبري القرآين يف توصيل املع ى أو تتميمه أو االستقالل به
انزايحا وعدوال ،فأكدت قدرهتا على إحداث التأثري يف املتلقي وشد انتباهه.
 -5أضفت "اليد" وحركاهتا يف التعبري القرآين طابعا مجاليا أرخى بضالله على الداللة
واألغراض ال تسلم نفسها إال للمتدبر آلايته.
اهلوامش:

 -1خمتار الصحاح ،أبو بكر بن عبد القادر الرازي ،حتقيق يوسف الشيخ حممد ،بريوت املكتبة
العصرية 2001،م349-348 ،
معجم هتذيب اللغة ،أبو منصور حممد بن حممد األزهري ،حتقيق رايض زكي قاسم ،دار املعرفة
بريوت2001،م ،ط ،1اجمللد الرابع.3975 3974 ،
معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس ،حتقيق وضبط عبد السالم هارون ،دار اجليل بريوت 1999م،
اجمللد152 151 ،6
لسان العرب ،ابن منظور املصري ،دار صادر للطباعة والنشر بريوت1956،م ،اجمللد اخلامس،
. 424 419
 -2سورة الشورى ،اآلية.11:
 -3سورة آل عمران ،اآلية.73:
 -4سورة آل عمران ،اآلية.26:
 -5سورة يس ،اآلية.83:
 -6سورة امللك ،اآلية.1:
 -7سورة األعراف ،اآلية.57:
 -8سورة الفرقان ،اآلية.4 8:
 -9سورة النمل ،اآلية .63:
 -10سورة  ،اآلية.75:
 -11سورة يس ،اآلية.71:
 -12سورة الفتح ،اآلية.10 :
 -13سورة احلجرات ،اآلية.1:
 -14سورة املائدة ،اآلية.64:
 -15تفسري روح البيان ،إَساعيل حقي ،دار الفكر ،اجمللد الثاين.414 ،
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 -16تفسري الكشاف ،أبو القاسم الزخمشري ،رتبه وضبطه وصححه حممد عبد السالم شاهني ،دار
الكتب العلمية بريوت اجمللد 2ط.642 641 ،3
 -17شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،حتقيق حنا نصر احلَّت ،دار الكتاب العريب ،1993
315
 -18تفسري الكشاف ،أبو القاسم الزخمشري.643 641 ،
 -19املصدر نفسه.643 ،
 -20سورة امللك ،اآلية .4
 -21روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حممد األلوسي.162 ،
 -22سورة  ،اآلية .17
 -23سورة آل عمران ،اآلية .73
 -24سورة يس ،اآلية .71
 -25سورة البقرة ،اآلية .237
 -26سورة  ،اآلية .44
 -27السورة نفسها ،اآلية .75
 -28سورة الذارايت ،اآلية .47
 -29سورة النبأ ،اآلية .12
 -30سورة يس ،اآلية .71
 -31معجم مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين ،حتقيق ندمي مرعشلي ،دار الفكر بريوت،
 576بتصرف
 -32سورة طه اآلية .22
 -33سورة النمل اآلية .12
 -34سورة القصص ،اآلية .32
 -35سورة األعراف ،اآلية .108
 -36سورة النمل ،اآلية .12
 -37تفسري النهر املاد من البحر احمليط ،أبو حيان األندلسي ،تقدمي وضبط بوران وهداين الضناوي
دار اجلنان ،1987ط،1.اجلزء األول.846 ،
 -38سورة طه ،اآلية .17
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 -39السورة نفسها ،اآلية .69
 -40سورة احلجرات ،اآلية .1
 -41سورة العنكبوت ،اآلية .48
 -42سورة األحزاب ،اآلية .50
 -43السورة نفسها ،اآلية .52
 -44سورة  ،اآلية .45
 -45البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد ،حممد بن عجيبة ،حتقيق وتعليق أمحد عبد هللا القرشي
رسالن ،طبع على نفقة د .حسن عباس زكي ،القاهرة 2000م ،اجمللد اخلامس.34 ،
 -46سورة سبأ ،اآلية .12
 -47سورة  ،اآلية .44
 -48سورة الصافات ،اآلية .93
 -49سورة املائدة ،اآلية .27
 -50السورة نفسها ،اآلية .28
 -51سورة إبراهيم ،اآلية .9
 -52سورة الفرقان ،اآلية .27
 -53روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حممد األلوسي.8 ،
 -54سورة نوح ،اآلية .7
 -55اليد يف ضوء القرآن والسنة ،عبد الباقي فهمي. 25 ،بتصرف.
 -56سورة البقرة ،اآلية .19
 -57سورة النور ،اآلية .24
 -58سورة يس ،اآلية .65
 -59سورة اإلسراء ،اآلية .29
 -60الربهان يف تفسري القرآن ،السيد هاشم البحراين ،حققه جلنة من العلماء ،مؤسسة
األعلمي1999م ،اجمللد ،4ط.555 ،1
 -61تفسري الكشاف ،أبو القاسم الزخمشري.632 ،
 -62تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان ،عبد الرمحان بن انصر السعدي.456 ،
 -63سورة التوبة ،اآلية .29
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 -64التفسري الشامل للقرآن الكرمي ،أمري عبد العزيز ،مطبعة دار السالم ،اجمللد الثالث ،الطبعة
األوىل. 1467 ،2000/
 -65أحكام القرآن ،ابن العريب ،دار الكتب العلمية ،علق عليه حممد عطا ،اجمللد ، 1الطبعة،3
.379
 -66املصدر نفسه.379 ،
 -67املصدر نفسه.379 ،
 -68تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان ،عبد الرمحان بن انصر السعدي.334 ،
 -69سورة األعراف ،اآلية .124
 -70سورة املائدة ،اآلية .38
 -71سورة املسد ،اآلية .1
 -72سورة يوسف ،اآلية .31
 -73سورة التوبة ،اآلية .14
 -74سورة املائدة ،اآلية .11
 -75سورة احلشر ،اآلية .2
 -76سورة النساء ،اآلية .91
 -77سورة األنفال ،اآلية .70
 -78سورة املائدة ،اآلية .6
 -79السورة نفسها ،اآلية .6
 -80سورة البقرة ،اآلية .79
 -81سورة يس ،اآلية.35
 -82سورة املائدة ،اآلية .94
 -83سورة يس ،اآلية .35
 -84سورة النبأ ،اآلية .40
 -85سورة آل عمران ،اآلية .182
 -86سورة الروم ،اآلية .36
 -87سورة البقرة ،اآلية .237
 -88سورة الروم ،اآلية . 41
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سورة فصلت ،اآلية.42
سورة سبأ ،اآلية . 9
سورة طه ،اآلية .110
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سورة طه ،اآلية . 17
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سورة الكهف ،اآلية .18
سورة احلاقة ،اآلية .19
سورة البقرة ،اآلية .225
سورة املائدة  ،اآلية . 53

جملة رؤى فكرية – خمرب الدراسات اللغوية و األدبية – جامعة سوق أهراس

220

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/705

