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± Æ oKF�� ��« ÀU�ô« dA� � UNN�u�Ë WK:« ’UB��« l� �UL��M� Y���« ÊuJ� Ê√
Æ�U�dB� r�dJ�« Ê¬dI�U�

≤ Æ W�U�— Ë√ »U�� s� �ö��� Ë√ ¨t�—U�Ë ‚«dF�« q�«œ WK� � �«—uAM� Y���« ÊuJ�ô Ê√
ÆwD� bNF�� p�c� Y�U��« Âe�K� Ê√ vK� WO�u�JMF�« WJ�A�« vK� �öL� Ë√ WOF�U�

≥ Æ UOz«d�≈ Ë√ UOzUB�≈ Ë√ �U�œd� Ë√ �̈U�� t�u{u� l��√ U2 Ë√ �UOD/ Y���« ÊuJ�ô Ê√
ÆÍdJH�« Y�U��« bN� tO� q�L�� ô U2

¥ Æ �UH��« l� WK�LK� w�Ë�J�ô« b���« W�U�u� Ë« ‘ö� Ë√ CD vK� �öL� Y���« q�d�
 ÀU�ô«  dA�  s�  W�bI�  m�U��  W�√  WK:«  �u���ôË  ÆÁbM�  q�_«  W��M�  Y�U��«

ÆWO���«Ë rOJ��K� W�uKD*«
µ Æ WI�«u�  ‰U� � dAM�«  ‰u�I�  ÁdFA�  r�  ¨Y���«  ‰u�u�  Y�U��«  —UF�U�  WK:« ÂuI�

 WK� � dAMK� t1bI� “u�ô WK�LK� UJK� Y���« ÊuJ� U�bM�Ë p�– vK� d�d���« W�O�
ÆÈd�√

∂ Æ Y�U��« W�UJ* Ë√ t�OL�_ W�ö� ôË ·d� �� ‚UO�� lC� WK:« � ÀU�ô« VO�d�
Æp�c�

∑ Æ ÊUJ�≠ WOLKF�« t��—œ≠ t�«© Y�U��« s� W�uKD*«  U�uKF*« qL� ô Y� q� qLN�
Æ®w�Ë�J�ô« Áb�d� Ê«uM� Ë√ tH�U� r�—Ë q�UJ�« t�«uM�≠ tKL�

∏ ÆÆWKOK� —uD� � �UI��«Ë wLKF�« t�UAM� —UN�ù« Y�U�K� s�����
π Æ ÂuK� dA� � WK:« W�UO�Ë v�UL��ô U� q�bF� Ë√ ·c� o� d�d���« W�O� kH�%

 f�U� Ë√ w�u{u*«Ë√ wLKF�« Y���« ZNM� s� UNM� Ãd�U� Ë√ �U�dB� r�dJ�« Ê¬dI�«
ÆWOM�b�«Ë W�dJH�« U�“u�—Ë WO�ö�ô« bzUIF�« d�u�
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 �bL� �tIK� ��� vK� �Âö��«Ë �…öB�«Ë �tOK� �¡UM��«Ë ��« �bL�
 w�Ë �l�U��« UN��U� ÕU�B*« WK� r��� ¨s�d�UD�« �5�OD�« �t�«Ë
 �w�¬dI�« Y���« vK� UN� Ãd� �X���U� ��« �WO�œe*« UN��K� �� q�d�
 s� q�U��« tO�Q�ô Íc�« �rOEF�« �»U�J�« «c� �…—u� �r��� �n�dA�«
 �« �d ���� s�c�«  5M�RLK�  �W�—Ë �Èb� ¨tHK� s� ôË t�b� �5�

Æ�Á�d��b�Ë �t�LN� rNOK�
 UNOK� œ�d�� U2 lH�ô« —UO��« � �«bN� �‰Q� � WK:« …—«œ«Ë
 s�  b�b�  qJ�  UNO�  «u�Q�  �Ê√  vK�  UN��U��  »√œ  ¨ÀU�«  s�
 �t���«c� «uN�M�J���� �Ê√Ë ¨�Á�“uM� ”UMK� «u��H� �Ê√Ë ¨‰«u�ô«Ë �¡«—ô«
 ¨bHM�ô  ��«  �t�zU��  vK�  �t�UM�«  �∆—UI�«  n��u��  ��«  Á�b ��UI�Ë
 ∫5KzUI�« ‚b�√ u�Ë≠ �UF�≠ t�uI� �U�«b �B�� È—U��� ô ��« �t��z«d�Ë

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã چ 
چ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ   ∫qzU� s� t�U���≠ t�u�Ë چ Ô
حب  جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 

خب مبچ.
 � —ËdJ� u�U�  U�u{u*« �s�� v�U��� �Ê√ �…—«œô« Ác�  √— UL�
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 ��UB�«  �nK��«  tKH�«  b�  �b�b�  d�Q�  UNM�  ¡U�  U�  ô«  ¨�t��dJ�
 s�  ���  dA�  �s��  �WK:«  � —c��«  bI�  Æ �»U��«  p�–  «u�d�  s2
 UN�« Ë√ �̈«b�b� �U�O� nOC� ô UN�√ �—cF� � U�u{u*« pK� ‰U��«
 �W�dF*« Ë �WO��Ëô« W�UI�� « «ËË– ô« ÁœU�d� ô � ÃU� d� � ÷u�
 �‚UL��√ � q�u��U� UN ��H� � c�√ b� �WK:« �Ê√ p�– Æ°°ÆÆWOz«b��«
 UN�LN� �ŸU� b� � U�u{u*« pK� X�U� u� v�� ¨ U�u{u*« s� �dJ�
Æ�5LKF�*« ·UB�√Ë ”UM�« �W�U� �bM� œ«d*« WIOI� s� �U�d�M� �ULN�

 �rN�  s� �m��  Íc�«  p�– u� ¨�Á�dA�  U�bM� q �CH*«  Y���«  Ê«
 tO�«d0 �WK�U� �W�U�≈Ë ¨rOEF�« Ê¬dI�« s� tO� �Àu��*« œ—uLK� �5�—
 s� t{�H� U0 �X�U� �Í√—Ë ¨ �V�UJ�« �‰uI� U0 �l�U� �ÊU1U� �UHK�G��
 ¨tK��  W�Q�*«  «u�d�  �s��  �¡«—ô  �WOLK�  �WA�UM�Ë  ¨ZzU��Ë  � U�bI�
 � «—uAM�  �  �…bzU��«  w�  �ÀU�ô«  Ác�  q��Ë  �̈UCI�  Ë√  �«bO�Q�

Æ �VK�ô« �r�ô« � WK:«
 ¨U�d�–U� �·ö� n �B��� �U�U�√ � dA� b� WK:« ÊuJ� U0—Ë
 tOC�I� �ÊuK� �t��� �Ÿu{u� �Ê�u� b� �Y�U��« �Ê√ �« p�– ÈeF�� bI�
 �W�ô¬  w�Q�  ��«Ë  ¨�s�«d�«  UN���d�  gOF�  ��«  �WOM�e�«  �W��I�(«
 ÊU� U0—Ë Æ�t��� �V�UJ�« b�d� U* �U�«bB� � U�ü« �WK� Ë√ �W1dJ�«
 lL�:« vK� �V� �—UO� ¡«“�S� t ��H� ÕdD� ‰ƒU�� s� �U�«u� p�–
 Ê¬dI�« � �W�¬ �s�� �W�U�ô« pK� tO� �Y�U��« fL�K� U2 �w�U��ô«
 �ÊQ�  ¨W��bOKI��«  W����H��«  UN�UIO�D��  �”UM�«  �q�  UN�dF�  r�dJ�«

 Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ چ ∫≠ �UF�≠ t�u� bM� �Y�U� �nI�
 bM� Ë√ ÆWO�ULKF�«Ë WO�u�U*«  «—UO��« UN�uNH0 g�UM� چÚ Ù
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�UF�≠ t�u� ≠∫ چ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã چ 
 ¨U�d�U�  vK�  U�uLN�  s�c�«  �s�d�H*«  �iF�  U����H�  �  —ËU�O�

Æ«d� rK�Ë ÆÆÈd�√  U�P� �ôb����
 q�  �«  —c�F�  UM�U�  ¨�o(«  �o�d�  �  �p�U��«  �oKDM*«  «c�  s�
 bI� ¨t�O�b� � t�c� Íc�« bN�K� U�d�bI� l� ¨t�� V �� �� s�
 UN ��NM�  vK�  ��UH(«  � U�c�Q�  ô  Ê√  UN ��H�  vK�  �WK:« X�¬
 ∫q�  Ë√  ¨�WO�¬d�  W�u�u�  �XII�  b�  ÊuJ�  p�c�  Ë  ¨�rzô  �W�u�
 U� UNF��� s� �̀ ���� �s�� �q� qOK� wHA� �WF�«Ë �WO�¬d� �·—UF� �…dz«œ

��WLF�Ë �« s� �qCH� p�– ¨t��dF* gDF�¨ چ ° ± ² ³ 
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´

Á چ. 





UN�U�� Í√— s� �F� —UJ�«Ë ¡«—¬ s� UNMLC�� U�Ë Àu���«
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 �  ®ÕU�B*«©  WK�  �   dA�  ¨Y�U��«  –U��ö�  WI�U�  W�«—œ  �
 5�dA��*«  ÂUL��«©  Ê«uMF�  ®≤∞±µ  n�d�©  s�dAF�«Ë  Y�U��«  U�œb�
 Ê«uMF�«  sL{  ¨Y�U��«  bO��«  ÂbI�  �  ¨®r�dJ�«  Ê¬dI�«  l�  WOKLF�
 —u�c*«  Y���«  Ê√  ”U�«  vK�  ¨5�dA��*«  ¡U�√  s�  r�«  �Í√  fOzd�«
 p��Ë«  ÂUL��«  q�  t�u�   e�d�  ��«   UN�u�K�  w�U�«  q�b�

ÆŸu{u*U�  5�dA��*«
 ¨WO�«dA��ô«  U�«—b�U� tBB� rJ�Ë ¨Y�U��« –U��ô« «– u� U�Ë
 p��Ë« dE� WN�Ë ÷dFO� WMO�d�« ÀU�_« Ác� q�0 5L�N*« �« œuF�
 s�  qz«Ë√  s�  ®t�b�u�©  ÊU�  ��«Ë  ®Ê¬dI�«  l�© W�Q��  � 5�dA��*«

 Æ”U�(« Y���«  «c� «ËbB�
 �U�U9«  5L�� vK� t�ze���  UML�  ¨t�OL�√Ë  Y���«  ‰u� �«  dEM�U�Ë
  U�u{u*« Ác� q�� ÷u) WOIOI(« ÷«d�_« nA� s� …U�u�*« …bzUHK�

 ÆÁ“U��≈Ë r�dJ�« Ê¬dI�«  WLEF� sFD�« ô« rNLN�ô ”U�« q�� s�
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املسترشق  أن  فيه  شــــــــــّك  ال  ممّا 
يف  البارزين  العلامء  من  ونزبوروغ 
ويف  السامية  اللغات  جمال  يف  ختصصهم 
القّيمني  كتابيه  وأن  اإلسالمي،  التاريخ 
الِفَرقي  )الوسط  و  قرآنية(  )دراسات 
بني  واسعة  شهرة  ناال  قد  املذهبي(  أو 
واملعارصين،  املحدثني  املسترشقني  جيل 
املنهج  ويف  اللغة  يف  صعوبته  ولوال 
مستوى  عىل  معروفا  كتابا  لكان  واإلداء 
والعرب  األجانب  القّراء  بني  أوسع 
مهام  موضوعا  يتناول  ألنه  واملسلمني 
لثيودور  القرآن  تاريخ  كتاب  فيه  أخذ 
وبرتمجته  اإلنجليزية  )بطبعته  نولدكة 
مجع  فعملية  واسعا.  حّيزا  العربية(  اىل 
النظر  وجهة  من  يعّد  الكريم  القرآن 
يف  األمهية  غاية  يف  مرشوعا  اإلسالمية 
الكلمة  مجع  يف  األساسية  مهمته  إطار 
صحيح  اإلسالمية.  األمة  وتوحيد 

يف  املتوافرة  احلديثية  املروايات  أن  جدا 
اعتمدت  والتاريخ  الصحاح  مؤلفات 
قليلة  جمموعة  أو  واحدة  مروية  عىل 
بأهنا  أرى  كام  )أو  األحاديث  من 
فكان  حديثية(.  ال  تارخيية  مروايات 

خمتلفا  اإلجتاه  هذا  يف  ونزبوروغ  عمل 
نولدكة  عمل  مع  أحيانا  ومتضاربا  بل 
الكتاب  ال  لوحده  نولدكة  كتاب  )طبعا 
اجلزء  شاويل  حققها  التي  بالطبعة 
الثاين(. وكام قال حمّقق كتاب )دراسات 
دراساته  املعروف يف  الربوفسور  قرآنية( 
ربن  أندرو  القرآن  بخصوص  وآرائه 
يف  أنه   forward مقدمته  يف   Rippin

أن  اىل  أشار  ونزبوروغ  أستاذه  مع  لقاء 
رواجا  يلق  مل  ولذلك  صعب  الكتاب 
وأمريكا  أوربا  يف  القّراء  بني  واسعا 
الويف  تلميذه  األمر  تدارك  أن  ولوال 
الكثري  وإضافة  حتّقيقه  فأعاد  ربن  أندرو 
املفيدة  والتعليقات  اهلوامش  من  جدا 
ثانية؛  بطبعة  األوىل  حالته  يف  طبع  ملا 
أستاذه،  اىل  مّلح  أندرو  فالربوفسور 
األدباء  ألحد  ربن  أندرو  تطرق  أثناء 
واألديب  والشاعر  األديب  الربيطانيني 

اىل   ،Lowry لوري  اإلنجليزي 
أردف  هنا  وتعقيداته  الكتاب  مصاعب 
عىل  معرتضا  لتلميذه  قائال  ونزبوروغ 
Lo w  سسألة الصعوبة: أمل يكن لوري
توقف  عندئذ  عروضاته؛  يف  صعبا   ry
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يكّرره  التلميذ عن مثل هذا احلديث ومل 
فأقول  املالحظة  هذه  فأنتهز  ثانية)1). 
عل  متعمدا  كان  أنه  يبدو  املسترشق  إن 
بالنسبة  املبارشة  وتفسرياته  كتابه  جعل 
اىل القرآن الكريم أن تكون غري مفهومة 
أو صعبة الفهم، وقد أدركت نفيس هذه 
ومل  تفسرياته،  من  العديد  يف  اإلشكالية 
القواميس  اىل  رجوعي  يف  فائدة  أجد 
قاموس  نظري  إنجليزية  اإلنجليزية 
وقاموس  املوسعة  بطبعته  أوكسفورد 
والتعبريات  فاإلحاالت  ويبسرت. 
الالتينية  األجنبية  واملصطلحات 
استعامله  عن  فضال  والعربية،  واألملانية 

Wik w وكيبديا  لوري  الشاعر  عن  ينظر   (1(
 .pedia، the free encyclopedia
ربن  أنرو  الربوفسور  مقدمة  ينظر  كذلك 
وبحثه   .Rippin (Forward(P. XV
Rippin( A. Rippin، “ Li w  للقّيم
 erary analysis of the Qur’an،
Tafsir and Sira: The Methodw
 ology of John Wansbrough
 “ in Richard C. Martin (ed. (
Approaches to Islam and Rew
 ligious Studies (University of
 Arizona Press 1985، P. 151

 .w162

ومعقدة(  )كالسيكية،  إنجليزية  لغة 
إدراك  عيّل  لصعب  القواميس  تلك  لوال 
هيدف  ما  إدراك  باألحرى  أو  أمهيتها 

املسترشق. اليه 
أنه  يبدو  لكنه  فّذ،  عامل  واملسترشق 
ال  بل  يريد  ال  وعنيد  املراس  صعب 
ومعلوماته  تفسريه  توصيل  يف  يرغب 
وطبيعي  اآلخر،  اىل  املتميزة  التارخيية 
األفكار  طرحهم  يف  عنيدون  العلامء  فأن 
رأهيم  بحسب  اجلديدة  والتفسريات 
والعناد حالة رضورية بالنسبة اىل العلامء 
لندن  جامعة  يف  كنت  فعندما  املجّددين. 
السمينارات  أحد  يف  القى   SOAS ويف 
شعبان  حميي  حممد  املرحوم  الربوفسور 
تلميذ  اجلنسية  الربيطاين  النشأة  املرصي 
وكان   Gibb جب  الراحل  الربوفسور 
وكان  املؤمنني"  "أمري  دراسته  موضوع 
والطلبة  األساتذة  من  مجهور  هناك 

وكان  واآلسيويني  أوسطيني  الرشق 
الراحل  العامل  استاذنا  بقيادة  السمنار 
Lewis أدىل املحارض رأيا  برنارد لويس 
بخصوص أصول هذا اللقب مل يلق قبوال 
بروايات  له  نستشهد  فأخذنا  الطلبة  عند 
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تدعم  ال  التي  اإلسالمية  مصادرنا  من 
يرفضها  كان  لكنه  شعبان.  املرحوم  رأي 
"هذا رأّي  اليها ويقول  مجيعا وال يستمع 
العناد  هذا  فمثل  عليه"،  مرّص  وإنني 
للتالميذ  مفيد  غري  لكنه  زاوية  من  مفيد 
للمؤرخني  حتى  بل  التاريخ  وهواة 
العلمي  للبحث  قليل  نفعه  فأن  وبالتايل 
البحثي  االستمرار  برضورة  يؤمن  الذي 
استاتيكية  من  هنالك  فليس  العلمي، 
اإلنسانية  وباألخص  العلمية  النتائج  يف 
ونزبوروغ  فالربوفسور  والتارخيية.  منها 
أو  الرسمي  القرآن  مجع  بأن  رؤيته  يف 
ومن  املسلمني  قبل  من  فيه  املعرتف 
عام  يف  إاّل  حيدث  مل  املسترشقني  قبل 
للهجرة  الثاين  القرن  هناية  يف  أو  800م، 
غري  ومن  للهجرة  الثالث  القرن  وأوائل 
فرتة  اىل  املصحف  مجع  ارجاع  املمكن 
وتدوينه  مجعه  ويستحيل  ذلك  من  أبكر 

نظره  وجهة  إهنا   .اهلل رسول  زمن 
بحوزته  كان  وإن  تقّبلها  املتلقي  وعىل 
بام  تديل  أو خمطوطات  أو كتب  مروايات 
وذاك  هذا  وفوق  الفرضية،  هذه  خيالف 
فيها.  واجلدال  مناقشتها  يتقبل  ال  فهو 

بّد  ولكن مع ذلك فمن زاوية عرضنا ال 
السلبيات  من  الكثري  هناك  أن  القول  من 
دون  من  سنعرضها  باستنتاجاته  املحيطة 

أن نعرف رّده. 
أن  نرى  فإننا  بــــــدء  ذي  بادئ 
يف  حمصورا  كتابه  يف  ظّل  قد  املسترشق 
رسالة  اىل  فبالنسبة  وحادة،  ضيقة  زاوية 
يعتقد  ال  فأنه  البرصي  للحسن  )القدر( 
اىل  ترجع  إهنا  يرى  وهو  القول  بصدقية 
من  الرغم  عىل  ايضا  سنة800م  بعد  ما 
والفالسفة  املسترشقني  من  العلامء  قبول 
واملؤرخني العرب واملسلمني هبا وبصحة 
وقبالة  البرصي))).  احلسن  اىل  نسبتها 
كان  ماذا  بسؤال  مقولته  عىل  االعرتاض 
خالل  القرآن  بشأن  يتداولون  املسلمون 
)والتاريخ  م  لعام800  السابقني  القرنني 
التاريخ اهلجري ما يقارب  هذا يقابله يف 
يتساءل  هنا  سنة184هجرية(،  من 

اختيار  يف  املقنعة  األسباب  عن  املرء 
كحّد  أو  التحديد  وجه  عىل  800م  سنة 

 Madigan، A. “ Reflections on  (((
 some current directions in
Qur’anic Studies “ in The Musw

lim World، 85، )1995( p. 357
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فاصل بني ما قبل تدوين القرآن وما بني 
السبب  عن  فضال  عام؛  بشكل  التدوين 
املقنع عن اختياره هذا االمتداد التارخيي 
بمعنى  للهجرة  الثاين  القرن  هناية  يف  أّما 
غري  التقدير  هذا  تقريب  أجل  من 
 (01 اىل  190هجرية  سنة  من  السليم 
التحديد  هبذا  أردفه  الذي  وقوله  هجرية 
اهلجري  الثالث  القرن  بداية  أّما  أو  وهو 
فلنقل  ايضا  واقعيا  تقريبها  أجل  ومن 
من  أي  الثالث  القرن  من  األول  العقد 
اىل11)  أو   (10 اىل  هجرية  سنة01) 
أقول، قد  أن  أكاد  فالتحديدان،  هجرية. 
قرسيا  أختيارا  املسترشق  قبل  من  اختريا 
اعتبار تارخيي أو موسوعي  من دون أي 
بعد  املوضوع  هذا  ملناقشة  أعود  وسوف 
عىل  اإلجابة  يف  يرى  فاملسترشق  أسطر. 
قبل  املسلمني  لدى  كان  ماذا  التساؤل 
كانت  فيقول  حّدده  الذي  التاريخ  هذا 

pr w  ننالك جمموعة أطلق عليها تعبري
متثل  بكوهنا  ويعتقد   phetic logia

مثقاب  أو  برسكوب   periscopes

يلبي  ال  االستعامل  وهذا  للكشف، 
النبوي  املأثور  فهذا  موقفه،  يف  احلاجة 

املقصود  ما  صحيحة  الرتمجة  كانت  إن 
النبي  أقوال  يعني  أإنه  هنا  استعامله  من 
أي بمعنى أحاديثه أم أن املسترشق شأنه 
يرون  الذين  اآلخرين  املسترشقني  شأن 
وأنه  القرآن  أّلف  الذي  هو  الرسول  بأن 
قد  تعاىل  اهلل  بأن  وال  بقدسيته  يعتقد  ال 
عىل   جربئيل امللك  بواسطة  أنزله 

رسول اهلل؟؟!.
يقابلها  800م  سنة  إن  فامللحوظ 
بحدود  أو  هجرية   184 سنة  باهلجرية 
التي  التارخيية  الوقائع  ذلك فلاّم راجعت 
أجد  مل  بالتحديد  املّدة  هذه  يف  وقعت 
االعتامد  يمكن  علميا  تطورا  أو  حتوال 
الرسمي  القرآن  نسخ  مسألة  يف  عليه 
تارخييا  واملعروف  حاليا،  املتوافر  أو 
احلدود  ضمن  تقع  السنة،  أي  كوهنا، 
الذي  الرشيد  هارون  خلالفة  الزمنية 
بقني  عرشة  إلثنتي  ليلة  يف  باخلالفة  بويع 

هجرية   170 عام  األول  ربيع  شهر  من 
السبت  يوم  يف  طوس  بمدينة  ومات 
مجادي  شهر  من  خلون  ليال  ألربع 
فليس  193هجرية.  عام  من  اآلخرة 
أيب  بن  أنس  بن  مالك  وفاة  سوى  هناك 
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مخس  ابن  وهو  مات  األصبحي،  عامر 
بحدود  ولد  أنه  واملتفق  سنة،  وثامنني 
املدينة  ويف  711م  هجرية/   93 سنة  يف 
179هجرية/  عام  واملتوىف  املنورة 
التاريخ  من  أيام  مخسة  قبل  أي  م   795
املسترشق.  قبل  من  املحدد  امليالدي 
مؤرخ  مع  علمية  مواقف غري  له  وكانت 
أجربته  اسحاق  بن  حممد  النبوية  السرية 
اىل  ليتجه  مدينته  هيجر  أن  عىل  عداوته 
يف  أفلح  إذ  احلرية  ثّم  الكوفة  العراق، 
املنصور  جعفر  أيب  بالط  اىل  الوصول 
أجزاء  ثالثة  يف  النبوية  السرية  له  فكتب 
وأفقدها  واخترصها  هشام  ابن  اقتضبها 
رواية  عىل  إلعتامده  وامهيتها  روعتها 
بن  مالك  عرف  وقد  املحّرفة،  البكائي 
اإلسالم  بشيخ  السنة  أهل  عند  أنس 
فقيه  احلجاز.  ومفتي  األمة  وحجة 
األربعة  األئمة  وثاين  مسلم،  ث  وحمدِّ

وصاحب  واجلامعة،  السنة  أهل  عند 
اإلسالمي.  الفقه  يف  املالكي  املذهب 
حفظه  وقوة  الغزير  بعلمه  اشُتهر 
وكان  فيه،  وتثبُّته  النبوي  للحديث 
والوقار  واهليبة  والذكاء  بالصرب  معروفًا 

كثرٌي  عليه  أثنى  وقد  احلسنة،  واألخالق 
بقوله:  الشافعي  اإلمام  منهم  العلامء  من 
ومالك  النجم،  فاملك  العلامء  ُذكر  »إذا 
التابعني«.  بعد  خلقه  عىل  اهلل  حجة 
كتب  أوائل  من  »املوطأ«  كتابه  وُيعدُّ 
ها،  وأصحِّ وأشهرها  النبوي  احلديث 
بعد  »ما  الشافعي:  اإلمام  فيه  قال  حتى 
من  صوابًا  أكثُر  كتاٌب  تعاىل  اهلل  كتاب 
مالك  اإلمام  اعتمد  وقد  مالك«.  موطأ 
ترشيعية  مصادر  عدة  عىل  فتواه  يف 
النبوية،  والسنة  الكريم،  القرآن  هي: 
واإلمجاع، وعمل أهل املدينة، والقياس، 
واالستحسان،  املرسلة،  واملصالح 
الذرائع،  وسد  والعادات،  والعرف 
الذي  املوطأ  كتاب  له  واالستصحاب. 
وقّدمه عىل غريه.  عليه مسترشقنا  اعتمد 
بن  عيل  املّدة  هذه  خالل  تويف  وممّن 
وتويف  القراءات  صاحب  الكسائي  محزة 

وهو  805م.  184هجرية/  سنة  يف 
القرآن  الكتب يف علوم  لعدد من  مؤلف 
القراءات  وكتاب  القرآن  معاين  نظري 
وموصوله  القرآن  مقطوع  وكتاب 
كتابًا  الكسائي  صنّف  كام  وغريها؛ 
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املدينة  أهل  مصاحف  )اختالف  عنوانه 
ومّمن  البرصة()3).  وأهل  الكوفة  وأهل 
تويف يف هذه السنة أيضا حممد بن احلسن 
بني  ومن  189هجرية  سنة  يف  الشيباين 
الفقه  أصول  كتاب  الكثرية  مصنفاته 
الكبري  واجلامع  الصغري  اجلامع  وكتاب 
وانّصب  القرآن  علوم  يف  يكتب  مل  لكنه 
والزكاة  والقسمة  البيع  عىل  اهتاممه 
ويف  الخ)4).  والصدقات...  والوقوف 
موسى  اإلمام  استشهد  هارون  زمن 
هارون  سجن  يف   الكاظم جعفر  بن 
أي  وفاة  يف  فهل  183هجرية)5).  سنة 
عىل  يّدل  ما  والعلامء  األئمة  هؤالء  من 
الكريم؟!.  القرآن  نسخ  يف  علمي  تطور 
بفحوى  تتعلق  حيوية  مسألة  هي  أم 
السنة  تلك  حتديد  من  املسترشق  وهدف 
القرآن  فيها  مجع  التي  السنة  أهنا  عىل 
اىل  ُيرَشْ  مل  األسف  مع  أنه  غري  الكريم، 

النديم )طهران( ص)7.  ابن   (3(
w(57ص الفهرست  النديم  ابــن  ينظر   (4(
58)؛ املسعودي؛ مروج الذهب ومعادن 
 3 جزء  -بريوت(  األندلس  )دار  اجلوهر 

ص339، 343. 
)5) املسعودي؛ مروج ص 355. 

تّم  كيف  أخرى  بكلمة  أو  الناسُخ  َمْن 
الرباعية  كاللجنة  حمددة  جلنة  أإن  مجعه 
أن هنالك  أم  الثالث  التي نظمها اخلليفة 
فإن  مجعه  تعهدت  بعينها  شخصية 
املواصفات  هي  فام  كذلك  األمر  كان 
هذا  ملثل  املؤهلة  واللغوية  العلمية 
فيه  تتداخل  والذي  العويص  املرشوع 
واإلجتاهات  واملذاهب  واملواقف  اآلراء 
ومجيع  والفرقية  الشخصية  واألحقاد 
كان  بكثري  منها  وأكثر  بل  املثالب  هذه 
عىل  يقف  العبايس  العرص  يف  متوافرا 
األئمة  من  حّكامها  موقف  رأسها 
والشيعة  العلويني  ومن  األطهار 
وإقصائه  تراثهم  طمس  عىل  والعمل 
بدالً  العباسية  واألماين  األمال  وإحالل 
الدعوة  خالل  به  قاموا  ما  نظري  منه 
أهنا  إاّل  البيت،  آلل  كانت  إذ  العباسية 
يف  املغمورين  العباس  لبني  كانت  عمليا 

الرشيف؛  احلديث  ويف  الكريم  القرآن 
ونزبوروغ  فرضية  يف  الفراغات  فهذه 
كثريا  تفوق  اإلشكاليات  وهذه 
عملية  بشأن  طرحها  التي  اإلشكاليات 
القرآن  أصول  باألحرى  أو  القرآن  مجع 
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اجلانب اآلخر  أّم من  وأصول اإلسالم. 
كتابة  يف  هارون  رشع  التي  السنة  فأهنا 
الرشيد  هارون  كتبه  الذي  العهد  نسخة 
األمني  حممد  كتبه  183هجرية  سنة  يف 
كتبها  التي  الرشوط  نسخة  يف  أو  بخطه 
باب  عىل  وعلقا  بخطه  املأمون  اهلل  عبد 
من  الناس  ليقرأمها)6)  املرّشفة  الكعبة 
هارون  زمن  يف  القرآن  بنسخ  عالقة 
يقابلها  وما  م   800 سنة  يف  أو  الرشيد 
حتديد  أّما  هجرية؟!.   184 اهلجري  يف 
املسترشق الواسع املدى بحسب قوله يف 
اهلجريني  الثالث  أوالقرن  الثاين  القرن 
تتضمن  أخرى  إشكالية  يربز  فهو 
وحمّدثني  وفقهاء  ورواة  علامء  وفيات 
وعلمية  فكرية  وأحداث  ومؤرخني 
الفرتة  هذه  ضمن  أدخلنا  ما  إذا  السيام 
والدور  املأمون  حكم  فرتة  التارخيية 
ترمجة  يف  احلكمة  بيت  فيه  هند  الذي 

الطّب  يف  والرسيانية  الالتينية  العلوم 
واملنطق  والفلسفة  والصيدلة  والفلك 

)6) ينظر اليعقويب؛ أمحد بن أيب واضح؛ تاريخ 
 1358 النجف  الغري،  )مطبعة  اليعقويب 
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والفرس.  اليونان  علوم  من  وغريها 
القرآن  أن  املسترشق  يقصد  فهل 
هذه  يف  مجع  قد  به  املعرتف  أو  الرسمي 
التطورات  هبذه  تتعلق  وألسباب  احلقبة 
فإنني  والواقع  والفكرية؟!.  العلمية 
هذا  رأيه  يف  املسترشق  من  أتوقع  كنت 
 151 أو  هجرية   150 سنة  تكون  أن 
هجرية   184 سنة  من  بدال  هجرية 
خمتلف  اسحق  بن  حممد  وفاة  سنة  )ألن 
هجرية(هي   151 أو   150 أّما  فيها 
التدوين  بداية  بفكرة  اليه  أوحت  التي 
كتابة  بداية  أويف  واحلديثي  التارخيي 
أو  بأجزاء  مؤلفات كبرية عىل هيأة كتب 
وامللوك  الرسل  تاريخ  نظري  بمجلدات 
املوطأ ملالك بن أنس.  أو كتاب  للطربي 
هذه  صحة  من  ربام  الرغم  -عىل  لكننا 
مل تكن هذه  املسترشق  أن  الفرضية، غري 

خلده!. يف  تدور  يبدو  حسبام  الفكرة 

اىل  بالنظر  ونزبوروغ  فالربوفسور 
حمدد  رضب  عىل  اعتامده  زاوية  حتديد 
األخرى  دون  اإلسالمية  املصادر  من 
800م  لسنة  اختياره  تربير  اىل  اندفع 
الثاين  القرنني  من  الواسعة  للفرتة  أو 
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كسنة  للهجرة  الثالث  والقرن  للهجرة 
يشء،  عىل  دّل  إن  وهذا  للجمع  فرتة  أو 
مسبق  لرأي  تعصبه  عىل  يدل  فانام 
املسترشق  بنى  التي  الفكرة  إن  بمعنى 
مل  القرآن  مجع  مسألة  يف  موقفه  عليها  
اختلطت  وقد  ذهنه  يف  واضحة  تكن 
الكتابة  بتارخيية  هذه  اجلمع  عملية 
ومع  العرب.  عند  التارخيي  والتدوين 
يف  احلقيقة  جانبنا  قد  نكون  قد  إننا 
قد  احلقيقة  يف  املسترشق  أن  إاّل  هذا، 
حتى  املصادر  من  مهمة  طبقة  أقىص 
ترتبط  ألهنا  ربام  ذكرها  عىل  يمّر  مل  أنه 
حرص  التي  باملؤلفات  ال  الشيعي  بالفكر 
نظريته  ابتداع  يف  عليها  الرتكيز  يف  نفسه 
التقليدية  الروايات  وصف  ولذلك 
وغري  موضوعية  غري  لكوهنا  بانتقادها 
ضعفها  وأعني  الباب  هذا  يف  مفيدة 
هبا  أدىل  التي  املروايات  وتناقض 

أقواله  وكّرر  عنه  نقل  ومن  البخاري 
األساس  املصدر  أضحت  التي  تلك 
الكريم.  القرآن  مجع  عملية  يف  بامتياز 
البالغة  هنج  كتاب  يقرأ  مل  فاملسترشق 
من  الكثري  يتضمن  الذي   عيل لإلمام 

الكريم وعن مجع  القرآن  املعلومات عن 
سليم  كتاب  يف  ورد  ما  يقرأ  ومل  القرآن 
76هـ/  سنة  )املتوىف  اهلاليل  قيس  بن 
باقر  حممد  الشيخ  حققه  الذي  695م( 
قم- اخلوئليني،  الزنجاين  األنصاري 
أن  من   (7((w ص581  ج)  إيران، 
اىل  اهلل  رسول  إنتقال  وبعد  عيل  اإلمام 
داره  من  خيرج  ال  أن  أقسم  ربه  جوار 
مجعه  فقد  وبالفعل  القرآن،  وجيمع  إاّل 
ومحله عىل بعري أو محله يف خرقة وجاء به 
كان  حيث  املدينة  يف  اجلامع  املسجد  اىل 
بن  وزيد  والثالث  والثاين  األول  اخلليفة 
نسخ  أو  مجع  مهمة  أعطي  الذي  ثابت 
بني  اآلخرين من غري  والصحابة  القرآن 
للصحابة:  قائال  اخلرقة  فوضع  هاشم 
تلك  وكانت  الكريم.  القرآن  هو  هذا 
رسول  سّلمها  قد  التي  الصحائف 
له  قائال  اإلمام  اىل  آخر حياته  اهلل يف 

هذا هو القرآن فامجعه. فإذا ما شّك )بل 
ونسبته  بالكتاب  سيشّكك  بأنه  وأجزم 

حققه  الذي  اهلاليل  قيس  بن  سليم  كتاب   (7(
الزنجاين  األنــصــاري  باقر  حممد  الشيخ 
 .(w581 اخلوئليني، قم -إيران، ج) ص
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ونزبوروغ  املسترشق   ) اهلاليل  ومؤلفه 
قيس  كتاب  أن  عىل  رأيه  كّرر  من  أو 
موضوعي  وغري  بأمره  مشكوك  اهلاليل 
إذن ما هو رأيه يف كتاب تاريخ اليعقويب 
واملتوىف  املسترشقون  عليه  يعتمد  الذي 
فلينظر  م.   904 هجرية/  سنة)9)  بعد 
نّصه  ما  اليعقويب  فيقول  فيه  ورد  ماذا 
طالب  أيب  بن  عيل  إن  بعضهم  »وروى 
وأتى   اهلل رسول  قبض  مّلا  مجعه  كان 
مجعته  قد  القرآن  هذا  فقال  مجل  عىل  به 
واسامء  أجزاء«  سبعة  جزأه  قد  وكان 
نستفيض  أن  دون  من  هي  األجزاء  هذه 
هي  جزء  كل  حمتويات  رسد  يف  األن 
جزء  واسمه  األول  اجلزء  كاآليت:- 
يف  وهو  آية   886 يف  يقع  وهو  البقرة 
الثاين وأسامه  ست عرشة سورة، واجلزء 
آية   886 يف  يقع  وهو  عمران  آل  جزء 
وهي مخس عرشة سورة، واجلزء الثالث 

آية وهو   886 النساء وهو يف  وهو جزء 
الرابع  واجلزء  سورة،  عرشة  سبع  يف 
آية وهو   886 املائدة وهو يف  وهو جزء 
اخلامس  واجلزء  سورة،  عرشة  مخس  يف 
آية وهو   880 وهو جزء األنعام وهويف 

السادس  واجلزء  سورة،  عرشة  ست  يف 
وهو  آية   886 يف  األعراف  جزء  وهو 
السابع  اجلزء  سورة،  عرشة  ست 
وهو  آية   886 وهو  األنفال  وهوجزء 
فيه  شّك  ال  ومما  سورة)8).  عرشة  ست 
جزء  لكل  الرقمية  التحديدات  هذه  إن 
بوضوح  تؤكد  السبعة  القرآن  أجزاء  من 
حّدده  الذي  التاريخ  قبل  القرآن  وجود 

املسترشق.
إن  السابق  باملوضوع  عالقة  له  وما 
الكويف  إبراهيم  بن  فرات  القاسم  أليب 
الكويف(  فرات  )تفسري  تفسري  صاحب 
العيايش  النرص  أبو  الشيعي  واملحّدث 
الشيعة  علامء  أعيان  من  الكويف  التميمي 
املعروف  التفسري،  كتاب  صاحب 
سلسلة  وبحسب  رواية  العيايش  بتفسري 
مسلم  بن  سوران  عن  اآلتية:-  السند 
 ،اهلل عبد  أيب  عن  أصحابه  بعض  عن 

أبو عيل احلسن بن حمبوب وأخربين  قال 
اإلمام  أن  جابر  عن  عمر  بن  عمر 

الفكر- )دار  تــاريــخ  اليعقويب؛  ينظر   (8(
1956م(جــزء  1375هجرية/  بــريوت 

 .93w 91 صفحات(
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قال  أبيه  عن  أخربه  الصادق  جعفر 
كتاب  يف  مكتوبًا  الكالم  هذا  »وجدنا 
حول   طالب أيب  بن  عيل  كتب  من 
الريح،  األربعة  الطبائع  وخلق  اخللق 
وهذا  والدم«)9).  واملّرة  والبلغم، 
بخصوص  لإلمام  كتاب  به  يراد  املعنى 
الكيفية  هذه  يف  وعلمه   أقواله
منه  يقصد  وال  األخرى  والكيفيات 
العيايش.  رواية  بحسب   اإلمام قرآن 
سند  بسلسلة  الكويف  فرات  يذكر  لكن 

ٻ  چ  آية  يف   عيل اإلمام  إىل  ترجع 
يف  أهنا  چ  ڀ ڀ  پ  پ پ  پ ٻ  ٻ 
ريب  ال  عيل  كتاب  )هو  اإلمام  قراءة 

للمتقني()10). هدى  فيه 

وحققه  )دققه  العيايش  تفسري  العيايش:   (9(
هاشم  السيد  احلاج  عليه  وعلق  وصححه 
علمية،  جــابــخــانــه  ــاليت،  ــح امل ــويل  ــرس ال
النديم؛  ابن   .(8w  (6 ص   1 جزء  قم( 
رشح  احلديد؛  أيب  ابن  ص9)؛  الفهرست 
العريب،  الــرتاث  إحياء  )دار  البالغة،  هنج 

 .((36w (35 جملد1 ص )بريوت
إبراهيم:  بن  فرات  القاسم  أبو  فرات،   (10(
)حتــقــيــق حممد  ــويف  ــك ال فـــرات  تــفــســري 
1416هـــ/  هتران  ثانية(  طبعة  الكاظم، 
اسالمى(  وارشاد  فرهنك  وزارة   ،1995

 .5(w 51 ،(5 ص

رواية  العيايش  أورد  فقد  كذلك 
عّز  قوله  يف  املائدة  سورة  بخصوص 

ڳ  ڳ  ڳ ڳ  گ  گ  چ  قائل  من 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ہ  ہ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۓ  ۓ  ے ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
]سورة  چ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
سامعة  عن  العيايش  ونقل   .]4 املائدة: 
قال:   اهلل عبد  أيب  عن  مهران  ابن 
نخاف  ونحن  نفتي  وكنّا  يفتي  أيب  كان 
اآلن  فأّما  والصقور.  البازي  صيد  يف 
إاّل  صيدها  لنا  حيّل  وال  نخاف  ال  فإّنا 
إن   عيل كتاب  لفي  وإنه  تدرك.  أن 

ڻ  ڻ  ں  ں  چ  قال  تعاىل  اهلل 
الكالب)11). فهي  چ  ڻ 

عن  احللبي  رواية  بحسب  كذلك 
اآلية  إن  قال   اهلل عبد  أيب  اإلمام 
كتاب  يف  اجلوارج(  من  عّلمتم  ما  )إاّل 

وأورد  الكالب.  هبا  املقصود   عيل
احلّذاء  هبرية  أيب  عن  بسند  العيايش 
سمعته  قال   جعفر أيب  اإلمام  عن 
أمري  كتب  بعض  يف  وجدنا  »يقول:- 

)11) تفسري العيايش جزء 1 ص 94). 
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 اهلل رسول  حدثني  قال   املؤمنني
بن  يونس  أن  حدثه   جربئيل إن 

سنة«. ثلثني  ابن  وهو  اهلل  بعثه   متى
أقوال  إىل  املستندة  الروايات  فهذه 
لإلمام  أن  إىل  تشري  األطهار  األئمة 
 عيل بكتاب  يعرف  كتابًا   عيل
عىل  اعتامدًا  كتب  عدة  عىل  حيتوي  ولعله 
أقوال األئمة )كتب عيّل أو كتب أمري 
املحتوى  بحسب  والكتاب  املؤمنني( 
له  والعيايش  فرات  تفسري  فيه  ورد  الذي 
عالقة بالقرآن أو من جهة أخرى بتفسري 

آياته.
القرآن  أن  القول  الصائب  ولعل من 
بني  يضم  إذ  واحدة  وحدة  مها  والكتاب 
عن  فضاًل  احلكيم  الذكر  آيات  دفتيه 
والتفسري  النزول  وأسباب  القرآن  معاين 
 اهلل رسول  به  حّدث  ما  إىل  استنادًا 
اجلوانب  تلك  مثل  يف   عيل االمام 
عن  بسنده  للعيايش  رواية  ففي  املهمة، 
  اهلل  عبد  أيب  اإلمام  عن  محزة  بن  عيل 

ی  چ  هود  سورة  يف  تعاىل  قوله  بشأن 
يئ  ىئ  مئ  حئ جئ  ی  ی  ی 

 اهلل عبد  أبو  فقال  چ  خب حب  جب 

وتدّل   .(1((املؤمنني أمري  قرأه  وهكذا 
عىل  وجلية  واضحة  داللة  الرواية  هذه 
يشري   الصادق اهلل  عبد  أبا  اإلمام  أن 
وهذا   عيل اإلمام  لقرآن  حرف  إىل 

كتابه. أيضًا  يشمل 
املسترشق  فإن  وذاك  هذا  وفوق 
أمركّتاب  حقيقة  أغفل  قد  إنه  أخشى 
بمصداقية  يثق  مل  ربام  أو  الوحي 
مثل  بوجود  عنيت  التي  الروايات 
كذلك  األمر  كان  فإن  الكّتاب،  هؤالء 
سرية  تاريخ  قراءة  يف  حاجة  لنا  فليس 
لكنني  الوحي،  تاريخ  أو  اهلل  رسول 
يرى  أنه  فرض  عىل  فأقول:  أردف 
فالسؤال  عندئذ  الوحي  كّتاب  بوجود 
لديه  كان  هؤالء  من  عددا  أن  املطروح 
مصحف  نظري  هبم  خاصة  مصاحف 
الذي  الصحايب  مسعود  بن  اهلل  عبد 
الرسول كثريا ومصحف أيب بن  امتدحه 
األشعري  موسى  أيب  ومصحف  كعب 
عىل  ومكتوبة  جمموعة  مصاحف  وهي 
الكتابة  يعرفون  كانوا  أهنم  أساس 
يكونوا  ألن  اختريوا  لذلك  والقراءة 

))1) م. ن. جزء ) ص 158. 
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املعروف  وبحسب  الوحي.  كّتاب  من 
بسبب  تويف  قد  مسعود  بن  اهلل  عبد  إن 
إذ  مصحفه؛  من  موقفه  وبسبب  دفاعه 
حني  الثالث  اخلليفة  أن  الروايات  جتمع 
مجعه  إعادة  أو  القرآن  مجع  عىل  عزم 
الرباعية  باللجنة  أسامها  جلنة  شّكل 
مجع  وعملية  عيل  اإلمام  كتايب  )ينظر 
اجلمع  هذا  من  اإلنتهاء  وبعد  القرآن( 
كانت  التي  املصاحف  أتلف  أو  أحرق 
مسعود  ابن  لكن  الصحابة،  بحوزة 
مصحفه  نسخة  يسّلم  أن  من  امتنع 
أن  يريد  عثامن  بأن  علم  ألنه  وذلك 
عندئذ  مصحفه،  ماعدا  املصاحف  حيرق 
بن  اهلل  عبد  البرصة  عىل  واليه  عثامن  أمر 
مسعود  بابن  يبعث  أن  كريز  بن  عامر 
به دخل  املدينة، فعندما جيء  اىل  خمفورا 
خيطب  اخلليفة  كان  إذ  اجلامع  املسجد 
عثامن  وقال  كالمه  فقطع  املجتمعني  يف 

عىل  متيش  من  دويبة،  الليلة  »طرقكم 
دلست  مسعود  ابن  فقال  يقيء  طعامه 
 اهلل رسول  صاحب  ولكنني  كذلك 
ويوم  الرضوان  وبيعة  وأحد  بدر  يوم 
عائشة  وصاحت  حنني.  ويوم  اخلندق 

رسول  لصاحب  هذا  تقول  عثامن  يا 
أمر  بعدها  أسكتي«  عثامن  فقال   اهلل
زمعة  بن  اهلل  عبد  وهو  جالوزته  أحد 
عنيفا،  إخراجا  مسعود  ابن  خيرج  أن 
ابن  الصحايب  هذا  زمعة  ابن  فسحل 
املسجد  باب  اىل  أوصله  حتى  مسعود 
ضلعا  فكرس  األرض  به  فرضب  اجلامع 
»قتلني  مسعود  ابن  فقال  أضالعه  من 
كّل  عثامن«)13).  بأمر  الكافر  زمعة  ابن 
هذا حدث يف سنة )3 هجرية/ 654م، 
تسليم  عن  امتنع  مسعود  ابن  ألن  وملاذا 
املصاحف،  أحرق  الذي  لعثامن  مصحفه 
التي  األخرى  األدلة  بني  من  هذا  اليس 
ونزبوروغ.  فرضية  من  بالضّد  تعمل 
كان  كيف  يتساءل  من  هناك  ولعل 
حممد  قال  فقد  مسعود  ابن  مصحف 
بن  حممد  عن  نقال  النديم  إسحق  بن 
نّصه  ما  النبوية  السرية  صاحب  إسحق 

نّساخها  ذكر  مصاحف  عّدة  »رأيت 
فيها  ليس  مسعود،  ابن  مصحف  أهنا 

ابن  0)1؛  )ص  جزء  تاريخ  اليعقويب؛   (13(
 1 جملد  البالغة  هنــج  رشح  احلــديــد:  أيب 

ص35)، 37). 
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كثري  رّق  يف  وأكثرها  متفقان  مصحفان 
كتب  قد  مصحفا  رأيت  وقد  النسخ، 
طبعا  الكتاب«  فاحتة  فيه  سنة  مائتي  منذ 
ناسخ كتابه قد أخطأ  أو  النديم  ابن  لعل 
مائة  األصح  ولعل  سنة  مائتي  كلمة  يف 
وفق  عىل  تويف  قد  إسحاق  ابن  ألن  سنة 
150 هجرية/  العلامء يف سنة  أكثر  رأي 
شاذان  بن  الفضل  وصف  وقد  767م. 
والرواية  القرآن  يف  األئمة  أحد  وهو 
ابن  مصحف  يف  القرآن  سور  تأليف 
بذكر  ويبدأ  الرتتيب  هذا  عىل  مسعود 
سورة  اىل  البقرة  سورة  من  بدءا  السور 
يف  السور  وجمموع  الصمد،  الواحد  اهلل 
وكان  سور،  وعرش  مائة  املصحف  هذا 
املعوذتني  يكتب  ال  مسعود  بن  اهلل  عبد 
يف مصحفه وال فاحتة الكتاب بحسب ما 
سريين..  ابن  عن  قوله  شاذان  ابن  قاله 
مصحف  بشأن  فهو  اآلخر  الدليل  اّما 

النديم  ابن  يقول  إذ  كعب،  بن  أيب 
يف  رأى  إنه  أصحابه  من  ثقة  عن  نقال 
وأنه  أيب  مصحف  البرصة  قرى  إحدى 
وخواتيم  السور  اوائل  منه  استخرج 
سورة  من  بدءا  سوره  وعدد  السور، 

جمموع  فكان  الناس  سورة  اىل  البقرة 
وجمموع  سور،  وعرش  مائة  فيه  السور 
آية   6(10 كعب  بن  أيب  مصحف  آي 
أن  يسار  بن  عطاء  قول  بحسب  وقيل 
عدد سوره مائة وأربع عرشة سورة وأن 
 6170 عطاء  رواية  بحسب  آياته  عدد 
وعدد  كلمة   77439 كلامته  وعدد  آية 
أيضا  وقيل  حرفا،   3(3015 حروفه 
سور  عدد  أن  اجلحدري  عاصم  برواية 
سورة  عرشة  وثالث  مائة  أيب  مصحف 
رأي  عىل  املصحف  آيات  وجمموع 
آية   6((6 الذماري  احلارث  بن  حييى 
حرفا)14).   (10530 حروفه  وجمموع 
رأي  تدحض  بالغة  أمهية  الرواية  وهلذه 
القرآن  أن  عىل  يؤيده  ومن  ونزبوروغ 
املعرتف فيه قد مجع يف سنة 800م أو يف 
القرن  يف  أو  للهجرة  الثاين  القرن  هناية 
قد  الذماري  فيحيى  للهجرة،  الثالث 

)76م،  145هجرية/  سنة  يف  تويف 
أهل  يف  قراءة  اجلحدري  لعاصم  وكان 
جتعل  القراءات  سلسلة  وأن  البرصة 
وقراءة  بكر  أيب  عىل  األعمش  قراءة 

 .30w (9 14) الفهرست ص(
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عىل  عاصم  وقراء  عاصم  عىل  بكر  أيب 
بن  عيل  عىل  السلمي  وقراء  السلمي 
النبي؛  عىل  عيل  وقراء   طالب أيب 
أقرب  عاصم  قراء  سلسلة  فرتتيب 
قديمة  كوهنا  بمعنى   عيل اإلمام  اىل 
األول  القرن  من  األول  الربع  اىل  ترجع 
ما  مجيع  فإن  واخلالصة  اهلجري)15). 
عىل  وكافيا  شافيا  رّدا  يعّد  ذكره  تقّدم 
الكريم  القرآن  مجع  تاريخ  دقة  عدم 
جون  املسترشق  قّدره  ما  وفق  عىل 
املسترشقني  من  أيده  ومن  ونزبوروغ 

املسترشقني. وغري 
أخرى  أمور  فهناك  هذا  عن  فضال 
كتاب  يف  والنقاش  للجدل  قابلة 

املسترشق من بني أمهها:-
مّجاع . 1 هم  من  املسترشق  يذكر  مل 

جدا.  مهم  أمر  وهو  الكريم  القرآن 
ومّجاع القرآن هم: بام قاله ابن النديم 

 ]30 يف فهرسته ]طبعة جتدد صفحة 
للقرآن  )اجلاّمع  رئيس  عنوان  حتت 
أيب  بن  عيل   -:)النبي عهد  عىل 
النعامن  بن  عبيد  بن  طالب. سعد 

 .3(w 31 15) فهرست ابن النديم ص(

الدرداء  أبو   .زيد بن  عمرو  بن 
عويمر بن زيد. معاذ بن جبل بن 
أوس. أبو زيد ثابت بن النعامن. 
بن  ملك  بن  نقيس  بن  كعب  بن  أيب 
بن  معاوية  بن  عبيد  القيس.  أمرئ 

الضحاك«)16). ثابت  بن  زيد 
بموقف . ) يتعلق  فيام  رأي  وهناك 

وهو  أال  القرآن  مجع  من  املسترشق 
بعد  مجعه  تّم  قد  القرآن  كان  إذا 
 اهلل رسول  وفاة  من  سنة  مائتي 
ويف العراق يف عهد العباسيني عندئذ 
يكون من الصعب جدا تصديق رواية 
املبعث الكريم إن كان يف جبل حّراء 
الغنم.  يرعى  الرسول  كان  أوحينام 
وبالتايل ال تكون هناك من حاجة اىل 
مجيع التاريخ اإلسالمي للفرتة املّكية 
املدنية.  الفرتة  الرسول يف  وال لسرية 
تاريخ  عن  نفتش  أن  علينا  وعندها 

حوزتنا.  يف  الذي  غري  لإلسالم  آخر 
وجود  نكرانه  عن  فضال  فاملسترشق 
مجع  قد  أنه  أو  الرسالة  زمن  القرآن 
ير  مل  فإنه   ،عيل اإلمام  قبل  من 

)16) م. ن. 
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التارخيية  باملروايات  موثوقية  أية 
تطرفا  اكثر  كان  ثّم  ومن  األخرى 
والمانس  ونولدكة  جولدتسيهر  من 
والروايات  األحاديث  رفضهم  يف 
من  الكثري  إن  حقيقة  التارخيية. 
صنعت  أو  وضعت  قد  األحاديث 
شخصية  ومنافع  ألغراض  خدمة 
القبائل  ختص  وأخرى  احلّكام  ختّص 
وحقيقة  واملذاهب؛  والطوائف 
الروايات  من  الكثري  أن  أخرى 
أو  دّست  أو  صنعت  قد  التارخيية 
لتوافق  لّطفت  أو  عّدلت  أو  زورت 
الرواة  شجعوا  الذين  احلّكام  منطق 
واالفرتاء  والكذب  التدليس  عىل 
هذا  من  للتقرب  أو  مادية  ألسباب 
يف  متوافر  ذلك  كل  ذاك.  أو  احلاكم 
تارخينا أو أي تاريخ للدول واملاملك 
اإلسالمية  للدولة  املجاورة  األخرى 

زماننا  ويف  آنذاك  كثر  الدنيا  فمحبوا 
تّلفق  أو  األخبار  ختتلق  إذ  الراهن 
الزمن ومتنفذيه  من أجل حّكام هذا 
عرب  أو  السيف  بحّد  جاءوا  الذين 
هذا  كّل  املادي،  والبذخ  املؤامرات 

بعد  موجودا  كان  هذا  من  وأكثر  بل 
الراهن.  وقتنا  اىل  اهلل  رسول  وفاة 
ابن  منذ  التاريخ  فالسفة  أن  غري 
وتوينبي  هبيغل  مرورا  خلدون 
يف  النقدية  التارخيية  املدرسة  ورّواد 
التاريخ،  طلبة  نحن  عودونا،  أوربا 
عملية  اىل  يستند  علمي  منهج  عىل 
املقارنة  من  الصعوبة  وبالغة  دقيقة 
والتدقيق  وفحصها  الروايات  بني 
وفحواها  إسنادها  سالسل  يف 
وإظهار  واخلارجية  الداخلية  وبنيتها 
ندوهنا  أن  قبل  فيها  اخللل  مواضع 
يف  صالحياهتا  ونقبل  نقبلها  أن  أو 
ونزبوروغ  واملسترشق  التدوين. 
متاما  املنهج  هذا  من  الضّد  عىل  كان 
روايات  من  املوجود  يرفض  فهو 
متساوقًا  آخر  بناءا  يبني  أن  دون  من 
ومتسقًا مع احلدود الزمانية واملكانية 

التارخيية. لألحداث 
رائعا . 3 حمّلال  كان  املسترشق  إن  واقعا 

والتارخيية،  القرآنية  للنصوص 
جديرة  لغوية  قدرة  يمتلك  وهو 
أن  غري  والثناء؛  باالستحقاق 
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باملرة  تلغي  ال  التحليل  يف  اجلدارة 
نقصيها  ال  أو  عليها  املتفق  الرواية 
نديل  أن  من  البّد  إذ  وباملرة  هنائيا 
املادي  التفكري  وفق  عىل  بالنقيض، 
خامتة  يف  يؤدي  فالنقيض  للتاريخ، 
وهو  النقيض  نقيض  اىل  املطاف 
وهدم  ختريب  جمرد  ال  بنّاء  نقيض 
قد  ونزبوروغ  واملسترشق  فحسب. 
ومصادره  اإلسالمي  التاريخ  أقىص 
اكتفى  وربام  األصيلة،  التارخيية 
مقاتل  بتفسري  أو  الطربي  بتاريخ 
أن  إاّل  مالك؛  بن  ألنس  باملوطأ  أو 
بعضها  التي  املصادر  من  احلفنة  هذه 
بجديد  يأت  مل  الطربي  تاريخ  نظري 
الرواة إذ كان مبدأه  اليه  عن ما نقله 
بله ومنهجه يف قبول الروايات كيفام 
يشاء كيفام أورده هذ الراوية آو ذاك 
األمر  منهج  هو  بل  ساذج  منهج  هو 

ما  يقول  كتابه  مقدمة  ففي  الواقع 
هو  -ما  الطربي  -أي  إنه  معناه 
وأن  حمّللها  ال  للروايات  جامع  إاّل 
أمر  رفضها  أو  قبوهلا  يف  العهدة 
ذلك  أو  اخلرب  هذا  راوية  يتحمله 

يغور يف  أن  املسترشق  فعىل  احلدث. 
والرتامجية  التارخيية  املصادر  أعامق 
غري  واحلديثية  والبلدانية  والرجالية 
ذاك  أو  املذهب  هذا  ضمن  املنطوية 
ملذهب  املتحزبة  غري  باألحرى  أو 
منذ  منهجها  التي  تلك  أو  معني 
بمؤلفات  والتشهري  الطعن  البداية 
يراجع  مل  أنه  أقول  اآلخر،  املذهب 
والتاريخ  التفسري  الشيعي يف  األدب 
كام  والفقه  والرتاجم  والرجال 
الزيدية  املؤلفات  يراجع  مل  أنه 
وذلك  واإلباضية  واإلسامعيلية 
مقبولة  نظرية  اىل  الوصول  بغية 
علمه  زاوية  حيّدد  أن  ال  ومتوازنة 
البخاري  صحيح  عىل  وحتليالته 
الطربي  وتفسري  مقاتل  وتفسري 
هذه  أمهية  من  الرغم  عىل  فحسب 
أن  للمسترشق  قال  فمن  املصادر. 

األصلية  سريته  يف  إسحاق  بن  حممد 
دّمر  الذي  هشام  ابن  سرية  يف  ال 
من  إسحاق،  ابن  سرية  بالفعل 
وحقيقية  موضوعية  سرية  أهنا  قال 
للخليفة  قّدمها  أن  بعد  السيام  متاما 
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املنصورالذي  جعفر  أيب  العبايس 
واستشهادات  أدلة  عن  يبحث  كان 
حكمه،  رشعية  تدعم  تارخيية 
األعىل  جّدهم  وضعية  ورشعية 
مل  الذي  املطلب  عبد  بن  العباس 
يكن له أي دور يف اإلسالم بل كان 
يف  له  ورشيكا  سفيان  أيب  صّف  يف 
أو  أغفل  املسترشق  لكن  جتارته. 
النبوية  بالسرية  يعلم  ال  باألحرى 
البجيل  عثامن  بن  أبان  ألفها  التي 
أجزاء:  مخسة  من  واملكّونة  األمحر 
والسقيفة  واملغازي  والسرية  املبعث 
والرّدة التي مع كّل األسف ضاعت 
ألهنا  العباسيون  أتلفها  قد  أو 
املبعث  عن  املهمة  الشيعية  السرية 
والبجيل  الكريم.  القرآن  ونزول 
ابن  حممد  بعد  تويف  قد  األمحر 
فقط.  سنة  عرشين  بحواىل  إسحق 

مروياته  عىل  يّطلع  مل  فاملسترشق 
جعفريان  رسول  الشيخ  مجعها  التي 
عىل  فيها  معتمدا  اإليراين  العامل 
وقد  الشيعية،  املصادر  أوردته  ما 
عثامن  بن  أبان  اىل  اليعقويب  أشار 

أحد  وكان  مقدمته  يف  البجيل 
املطلق  فرفضه  معلوماته.  مصادر 
اليهود  تواجد  بشأن  للمعلومات 
ثبوتية  أدلة  اىل  بحاجة  احلجاز  يف 
ستكون  فرضيته  فإن  وإاّل  أخرى 
من  لدينا  ما  جلميع  كارثة  بمثابة 
إرسائيل  بني  عن  قرآنية  معلومات 
يعقوب  النبي  وعن  النصارى  وعن 
بني  عقدت  التي  املعاهدات  وعن 
واليهود  جهة  من  واخلزرج  األوس 
معلومات  وعن  أخرى  جهة  من 
استرشاقية  وأخرى  إسالمية  تارخيية 
اليهود  املسترشقون  كتبها  جدا  كثرية 
قريضة  بني  هيود  عن  واإلرسائيليني 
وبني القينقاع وبني النضري يف املدينة 
بالكّفار  عالقاهتم  وعن  املنورة 
العالقة  وعن  مكة  يف  القريشيني 
والنرصانية؛  واليهودية  اإلسالم  بني 

جيجر  إبراهام  كتبه  ما  اىل  فلينظر 
كتابه  يف   Geiger  Abraham

يف  وهو  األملانية  باللغة  املطبوع 
سنة  يف  الالتينية  باللغة  األصل 
Was hat M w»183 املوسوم(
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hammed aus dem Judenw
(“?thume aufgenommen

أي ما الذي تلّقاه حممد من اليهودية 
اإلنجليزية  اللغة  اىل  ترجم  والذي 
)اليهودية  بعنوان   1898 سنة  يف 
جولدتسيهر  واىل  واإلسالم( 
روبني  ويوري  إلياش  وجوزيف 

بار -آرش وغريهم. ومائري 
املكتشفة . 4 النقوش  بخصوص  أّما 

األردن  يف  النقب  صحراء  يف 
املسترشق  اعتمدها  التي  وإرسائيل 
 Yehuda D. نوفو  دو  هيودا 
وهو  )199؛  سنة  املتوىف   Nevo

ارسائيل.  يف  يعيش  كان  آثار  عامل 
األثرية  عملياته  خالل  اكتشفها  قد 
يف  الكويف  باخلط  نقوشا  وكانت 
وقد  إرسائيل،  يف  النقب  صحراء 
نقوش  يف  منها  أربعامئة  نرش  تّم 

 Ancientالنقب من  قديمة  عربية 
وقد   .Arabic Inscriptions

مع  بالتعاون  النقوش  هذه  قادته 
 Judith Koren كورين  جوديث 
اإلسالم  أصول  دراسة  إعادة  اىل 

واىل إعادة دراسة التاريخ اإلسالمي 
يف  الدراسة  هذه  حتّققت  وقد 
 Crossroads( املوسوم  الكتاب 
 to Islam: Crossroads to

 Islam: The Origins of

 the Arab Religion and

الطرق  مفرتق   the Arab State

الديانة  أصول  اإلسالم:  اىل  أو  نحو 
املطبوع  العربية(  الدولة  وأصول 
 Prometheus Books، يف 
 .(Amherst، NY، )2003
بعنوان  آخر  كتاب  املسترشق  وهلذا 
حممد  عن  التحقيق  أو  )التنقيب 
 the  for  Quest التارخيي 
 (Muhammad  Historical

قّدم  فقد  الوّراق.  ابن  قبل  من  حّقق 
هيودا دو نوفو يف هذا الكتاب نظرية 
أصول  وعن  اإلسالم  أصول  عن 

الدولة اإلسالمية. وهو كام هي احلالة 
ال  ونزبوروغ  املسترشق  اىل  بالنسبة 
اإلسالمية؛  املصادر  يف  إطالقا  يثق 
عىل  وجوديث،  هيودا  أي  لكنهام، 
أن  يعتقدان  ونزبوروغ  من  الضّد 
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تسلسل األحداث التي أدت اىل مجع 
استنادا  بناء  إعادة  اىل  بحاجة  القرآن 
اىل املصادر املادية كالنقوش والعملة 
تّم  قد  القرآن  أن  واستنتجا  النقدية. 
علامء  حلاجة  العباسيني  أيام  مجعه 
وهذه  وحقائق،  شواهد  اىل  الرشيعة 
ابن هشام  مجيعها قد أثمرت يف زمن 
النبوية البن إسحاق. السرية  مؤلف 

املصادر  عىل  وباالعتامد  أيضا،  وهنا 
إدراج  من  لنا  بّد  ال  كالنقوش  املادية 
األمريكي  للمسترشق  القّيمة  املداخلة 
Fred M. Donner دونر  فريد 
املولود يف سنة 1945 مونرشها يف كتابه 
األصول  عن  )روايات  املوسوم  القّيم 
Narratives of I w  إلإلسالمية
تاريخ  أستاذ  وهو   )lamic Origins

إذ  شيكاغو،  جامعة  يف  األدنى  الرشق 
القرآين  للنّص  املبكر  التاريخ  فيه  يناقش 

وهيودا  ونزبوروغ  معتقد  عىل  رّده  يف 
األثري  بالبحث  فيستشهد  نوفو  دو 
ويلن إيستيال  املسترشقة  به  قامت  الذي 
عىل  اعتامدا   (17(  Estelle Whelan

 Fred M. Donner: Narratives  (17(

Do w دونر فريد  املسترشق  ذكره   اا 
درست  إذ  الذكر.  السابق  كتابه  يف   ner

نوفو  دو  ليهودا  السابق  التفسري  الباحثة 
 The الصخرة  قبة  نقوش  بخصوص 
اىل  فوصلت   Dome of the Rock

اليها  توصل  التي  لتلك  معاكسة  نتيجة 
نوفو إذ أن النقش الذي درسته املنقوش 
مقتبسة  آيات  عن  عبارة  كان  القبة  عىل 
غري  القرآن؛  سور  من  خمتلفة  أجزاء  من 
بالعقيدة  حرصا  تتعلق  اآليات  تلك  أن 
وقد  واملسلمني.  القرآن  نظر  يف  املسيحية 
هناك  بأن  إيستيلال  املسترشقة  الحظت 
هذه  بأن  صغرية  تباينات  أو  إختالفات 
نصًا  كوهنا  تعكس  النقش  يف  املقاطع 
القرآين  النّص  يف  موجود  كالذي  قرآنيًا 
من القرآن املنشور يف القاهرة. وأضافت 

of Islamic Origins: The Bew
 ginnings of Islamic Historical
Writing(Darwin Press; 1998(
 P. 36 w37. ; Whelan، Estelle ; “
 Forgotten Witness: Evidences
 for the Early Codification of
 the Qur’an “ in Journal of the
 American Oriental Society،

118 )1998( Pp. 1 w14
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القراءات  أو  التحويرات  هذه  مثل  بأن 
أمر  املعياري،  القرآين  للنص  املختلفة 
عىل  اإلسالمية،  النقوش  يف  دائام  مقبول 
الرغم من تشّدد املسلمني يف تالوة النّص 
املسترشقة  أن  طرافة  واألكثر  القرآين، 
قرآين  نّص  يف  القراءة  نفس  وجدت 
أن  املسترشقة  متأخر. واخلالصة يف رأي 
ينبغي أن ال يفهم منها  هذه اإلختالفات 
فقد  والواقع  القرآين.  للنّص  حتريف  أهنا 
ايستيلال  الدكتورة  بحث  عىل  اّطلعت 
األمريكية  الرشقية  اجلمعية  جملة  يف 
عىل  منشور  أنه  عن  فضال   ،118 عدد 
 Islamic اإلسالمية  النهضة  موقع 
إذ  قّيم  والبحث   .Awareness

اىل  بالنسبة  أساسيا  موضوعا  يتناول 
املنقوش  النقش  بشأن  ونزبوروغ  رأي 
اىل  العائد  القدس  يف  الصخرة  قبة  عىل 
الباحثة  ودرست  مروان،  بن  امللك  عبد 

ضمن  كريمة  آيات  من  اقتبس  ما  بعناية 
للوليد  نقش  مع  وقارنته  النقش  هذا 
ملسجد  القبلة  حائط  عىل  امللك  عبد  بن 
الرسول يف املدينة املنورة الذي ذكره 
سنة  )املتوىف  رسته  ابن  املسلم  البلداين 

زيارته  خالل  903م(  90)هجرية/ 
الدكتورة  ودرست  احلج.  موسم  أيام 
من  مأخوذة  أهنا  وأظهرت  النقوش  هذه 

قرآنية)18). آيات 
الباحثة  قّدمته  الذي  الرأي  فهذا 
عليه  بنى  الذي  والتعليق  إيستيلال 
لرأي  املؤيد  دونر  فريد  الربوفسور 
للرّد  الربوفسور  استخدمه  قد  الباحثة 
الذي  نوفو  وهيودا  ونزبوروغ  آراء  عىل 
أمهية  واألكثر  أعاله.  يف  ذكره  سبق 
يف  استخدمتها  قد  البحوث  تلك  أن 
النصوص  قراءة  أن  تبني  أخرى  مسألة 
تؤيد  إّما  جادة  بأفكار  تديل  قد  والنقوش 
تفندها  وإّما  التارخيية  الرواية  وتدعم 
وتلغيها؛ ومثال عىل ذلك ما حّققه املقال 
نرش  الذي  القدس  مدينة  حول  املنشور 
عددها  يف  إرسائيلية(  )قضايا  جملة  يف 
كتبه  مثري  بحث  إنه   .(001 سنة  لصيف 

أحد الكّتاب الفلسطينيني من أهايل حيفا 
أولية  )رؤية  وعنوانه  نّفاغ  هشام  وهو 
األسطورة  نفي  جديدة  علمية  ملشاكسة 
ويقف  احلقيقة(.  عن  الكشف  وجدّية 

 .Ibid (18(
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للعامل  مهم  كشف  مسألة  عىل  البحث 
يعمل  الذي  هرتسوغ  زئيف  األثري 
إن  فيه:-  يقول  أبيب  تل  جامعة  يف 
يقصد  )ربام  الباحثني  من   %90 نسبة 
عدم  عىل  متفقون  اليهود  األثريني(  من 
قصة  عن  التوراة  يف  الوارد  اخلرب  صحة 
 %80 و  مرص  من  إرسائيل  بني  خروج 
األخبار  واقعية  بعدم  يعتقد  من  منهم 
كام  البالد  إرسائيل  بني  بأحتالل  املتعلقة 
يعتقد  منهم  و%50  التوراة  يف  ذكره  ورد 
مملكة  بشأن  الواردة  األخبار  صحة  بعدم 
وعظيمة  موّحدة  وكوهنا  إرسائيل  بني 
عىل  أيضًا  يوافقون  ال  وهؤالء  اجلانب. 
كونه  سيناء  جبل  حتديد  حول  األخبار 
يصدقوا  مل  وأهنم  التوراة،  نزول  مهبط 
بصحة األخبار حول عظمة مدينة كنعان 
تناطح  قوية  بحصون  حمّصنة  وكوهنا 
هذا  البحث  ويستمر  السامء.  رؤوسها 

التنقيبات  نتائج  كون  عن  اإلعالن  يف 
مملكة  عاصمة  القدس  يف  أجريت  التي 
املوّحدة كانت خميبة لآلمال  بني إرسائيل 
شواهد  عىل  العثور  يتّم  مل  إذ  اليهودية، 
املوّحدة،  إرسائيل  مملكة  حقبة  إىل  ترجع 

امللكني  الضّد من ذلك كانت زمن  وعىل 
كان  وربام  صغرية،  مدينة  وسليامن  داود 
مل  حال  أية  عىل  لكنها  للملك،  حصن  هلا 
منيع  بحصن  وحمّصنة  عظيمة  مدينة  تكن 
كالذي جاء وصفه يف التوراة. واملهم إن 
الكشف عن مثل هذه املكتشفات األثرية 
ألهنا  الصهاينة  الساسة  نظر  يف  حمّبذ  غري 
الراسخة  املفاهيم  من  الكثري  ستغري 
الصهاينة.  نظر  يف  باملعارصة  املرتبطة 
وقف  الباحث  قول  حسب  ولذلك 
هشام  اع،  رافضًا.  موقفًا  منها  الصهاينة 
عن  الكشف  وجدية  األسطورة  )نفي 

احلقيقة)19).  عن 

يف  ــري  األث العامل  -كشف  نفاغ  هشام   (19(
-جملة  هرتسوغ(  )زئيف  أبيب  تل  جامعة 

الثالث. -العدد  إرسائيلية  قضايا 
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يعد مفهوم احلاكمية من اكثر املفاهيم 
املعارص،  االسالمي  الفكر  يف  املتداولة 
وقد اثار املفهوم جدالً معرفيًا وخالفات 
اإلجتاهات  أصحاب  بني  فكرية 
االسالمية احلركية واالصولية سواء منها 
فبعضهم  واجلهادية،  السلفية  أو  الدعوية 
للمامرسة  األساس  املحور  اعتربه 
الرشعية  االسالم  دولة  القامة  الدعوية 
قاعدة  احلاكمية  مفهوم  عندهم  وصار 
االسالمية  السياسة  النظريات  لبناء 
الفلسفية  االسس  جانب  يف  السيام 
الرغم  عىل  احلكم  لنظام  والعقائدية 
يف  الغموض  ينتابه  املفهوم  هذا  ان  من 
املرجعي،  املستند  و  واالبعاد  النشأة 
آثار  من  املفهوم  هذا  يؤسسه  عام  فضاًل 
يف  املعارص  السيايس  الواقع  عىل  خطرية 
الشمولية  الدولة  العامل االسالمي كأقامة 

املتشددة.. الصبغة  ذات  العقائدية 

يف عامل تتسع فيه آفاق احلوار والنزعة 
للتعاون.

املفهوم  هذا  يف  االنطالق  نقطة  ان 
انه  عىل  االسالمي  للدين  فهمنا  من  تبدأ 
دين يقدم ملعتنقيه نظرية وجودية للكون، 

اخالقية  وقيام  لالنسان  قانونية  وُنُظاًم 
الكونية  الرؤية  جهة  فمن  للفضائل، 
فان اهلل تعاىل اخلالق املدبر القادر احلاكم 
وبيده  واالنسانية  املادية  خملوقاته  عىل 
تسمى  وهذه  املخلوقات  هذه  مقاليد 
انزل  تعاىل  وانه  التكوينية،  احلاكمية 
ملزمة  وترشيعات  وَنواٍه  اوامر  فيه  قرآنا 
الترشيعية،  احلاكمية  هي  فهذه  للناس 
الرؤية  اوصلت  النبوية  التجربة  وان 
للخلق  الكونية  الوجودية  العقائدية 
وطبقت  االنسان  اىل  املعاد،  و  واخلالق 
الترشيعات التي نزلت يف جمال العبادات 
القضاء  و  السياسات  و  املعامالت  و 
القرآين  النزول  جمتمع  عىل  واجلنايات 
العثامنية  اخلالفة  سقوط  حتى  ومابعده 

.19(4
احلاكمية  مفهوم  يف  االنطالق  فنقطة 
اىل  الدين والسبيل  موجودة يف مضمون 

انكار ذلك او تأويله، و تسنده العرشات 
النبوية. و  القرآنية  النصوص  من 

املعارص  املفهوم  استثمر  وقد 
يف  املتاصل  االصل  هذا  للحاكمية 
مضمون الدين، اال انه قد صاغ احلاكمية 
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مصالح  مع  تتفق  ايديولوجية)1)  صياغة 
فقد  وتارخييا  قائمة،  دنيوية  وتوجهات 
سياسية  ممارسة  يف  ايضًا  طبق  قد  كان 
عىل  اخلوارج  احتجاجات  إبان  دنيوية 
عام  التحكيم  لقبوله   عيل االمام 
اختاروا  سياسيًا  شعارًا  فرفعوا  هـ   36
)الحكم  اآلية  وهو  القرآن  من  نصه 
و  السيايس،  توجههم  لدعم  هلل(  اال 
قانون  عىل  تيمية  ابن  احتجاج  استثمره 
الذي  بالياسق)))  املسمى  خان  جنكيز 
املسلمني،  جمتمع  التتار  به  حيكم  كان 
املعارصة  الوضعية  القوانني  فقاسوا 
اهلندي  الداعية  تناوله  ثم  الياسق،  عىل 
ضد)3)  يقف  وهو  املودودي  االعىل  ابو 

)1) االيديولوجيا: نسق من التصورات الفكرية 
االجتامعية  الوظيفة  عليها  تغلب  التي 
املحددة، أو: هي تعبري فكري حمدد بوظيفة 
للمعطيات  ذايت  ــأويــل  ت او  مصلحيه، 

املوضوعية. 
))) ظ الشيخ امحد شاكر: نقده يف فتاوية للياسق 
االحكام  و  الشعائر  من  قانون خليط  وهو 
وزعم  هواه،  بحسب  خان  جنكيز  وضعه 
هبا  حكم  رشيعة  فصار  اليه،  يوحى  انــه 
هـ   656 عام  املرشق  احتالهلم  بعد  الناس 

وما بعده. 
مسلم  داعية  رجل  املــودودي  االعــىل  ابو   (3(

نادت  التي  االسالمية  الرابطة  مجاعة 
عىل  باملسلمني  خاصة  مستقلة  بدولة 
هلا  قومية  يشكلون  املسلمني  ان  اساس 
غاندي  دعوة  وضد  اخلاصة  ثقافتها 
اهلندية،  الوطنية  يف  كلها  االثنيات  الذابة 
النموذجني  يعارض  املودودي  وكان 
انام  قومية،  املسلمني  ان  اليرى  فهو 
لالتساع،  قابلة  عقائدية  امًة  يراهم  كان 
فيها  تتساوى  دولة  اقامة  عىل  واليوافق 
اقامة  عىل  اليوافق  كذلك  االثنيات  كل 
ضمن  االديان  كل  فيها  تتساوى  دولة 
اجلامعة  فاسس  اهلندية  الوطنية  مفهوم 
طالبت  التي   1940 عام  االسالمية 
خاصة  دولة  بوصفها  باكستان  باستقالل 
بوضع  ساهم  و  عقائدية  كأمة  باملسلمني 
فاحتاج  اجلديدة  للدولة  اسالمي  دستور 
فكرية  رؤية  الدستور  هلذا  يضع  ان  اىل 
فلسفي  كاساس  احلاكمية  نظرية  له  فقدم 

ظهر  وقد  الرشيعة)4)  لتطبيق  وعقائدي 

املهامتا  ـــارص  وع  ،1903 ولـــد  هــنــدي 
عابرة  هندية  وطنية  اىل  دعا  الذي  غاندي 
االثنيات  و  االدايان  للمعتقدات تضم كل 

تاسيس.  فقوبل 
ابو االعىل املودودي،  الزئبق:  )4) حممد رشيف 
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االربعة)5)  املصطلحات  كتابيه  يف  ذلك 
و نظرية االسالم وهدية، ثم اعاد انتاجه 
يف  قطب  سيد  االخوان  مفكر  ودعمه 
يف  وتفسريه  الطريق)6)  يف  معامل  كتابه 
حركية  نظرية  اىل  بتحويله  القرآن  ظالل 
العنيف  الصدام  بعد  السيام  سياسية، 
و  االخوان  املسلمني  بني  حصل  الذي 
الستينات من  بني حكومة مرص يف اوائل 

املايض. القرن 
وتبلورت نظرية احلاكمية حتى صار 
حمور  قطب  وسيد  املودودي  بعد  املفهوم 
لالصولية  واحلركية  الدعوية  املامرسات 
عقائديًا  ومرتكزًا  االسالميةاملعارصة 

املستعادة. االسالمية  اخلالفة  لنظرية 
واصطالحًا،  لغة،  املفهوم  سأتناول 
القرآن  )من  الرشعية  الدلته  واعرض 
املفهوم  عىل  هبا  أستدل  التي  والسنة( 
وجهه  الذي  النقد  ثم  للحاكمية،  اجلديد 

باآلثار  البحث  واختم  لالدلة  املعارضون 

بحث منشور يف جملة اجلامعة االسالمية يف 
املدينة املنورة، العدد 18، ص5)4. 

)5) املودودي: املصطلحات االربعة ص 66. 
)6) سيد قطب: معامل يف الطريق ص66، ظ له: 

يف ظالل القرآن ج) 314. 

للمفهوم  السياسية  و  واالجتامعية  الدينية 
التي  املفاهيم  و  للحاكمية  االصويل 
طرحت كبدائل هلا عند مفكري االسالم 

السيايس.
لغة  احلاكمية  اللغة:  يف  احلاكمية 
ياء  احلقت  حكم،  من  صناعي  مصدر 
اللفظ  فصار  احلاكم  لفظة  اىل  النسب 
و  احلكم  املحيط:  يف  قال  حاكمية. 
احلاكم  و  احللم،  و  العدل  هو  احلكمة 
و  هواها،  عن  النفس  يرد  الذي  هو 
حكمنا فالنًا أي أمرناه ان حيكم)7) وجاء 
بالضم  احلكم:  املحيط:  القاموس  يف 

احلكم)8). منفذ  واحلاكم  القضاء، 
الفقه  اللغة: احلكم:  وقال يف هتذيب 

پ  پ  چ  تعاىل  لقوله  والعلم 
وجيوز  بالعدل  القضاء  وقيل  پچ، 

عن  نقل  و  حاكم،  احلكيم  يسمى  ان 
الرجل  رد  احلكومة  اصل  ان  االصمعي 

الظلم)9). عن 

 /11 اللغة  يف  املحيط  عباد:  بن  الصاحب   (7(
176، ظ ابن دريد مجهرة اللغة 1/ 93). 
)8) الفريوز ابادي: القاموس املحيط 3/ 10)، 

ظ ابن سيدة: املحكم 1/ 8)4. 
)9) االزهري: هتذيب اللغة 1/ 475. 
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يعني  احلاكم  ان  العرب  لسان  ويف 
و  بالقضاء،  العلم  احلكم:  و  القايض، 
ك،  )ح،  اجلذر  معنى  فأن  تقدم  ما  عىل 
م( يدور بني االتقان و العدل و القضاء، 
القرآن  استعامل  اما  الظلم،  من  املنع  و 
من  اكثر  جاء  قد  احلكم  للفظ  الكريم 
الرشع  اىل  اكثرها  يرجع  بحيث  مرة  مائة 
اىل  بعضها  يرجع  و  املجتمع  وقانون 

القضاء.
فقد جاء يف القرآن الكريم قوله تعاىل 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  چ 

ی ی ی جئ چ ]سورة ص: 6)[.
اي  الطربي:  قول  تفسريها  يف  وورد 
من  االرض  يف  استخلفناك  إنا  داود  يا 
بني  حكام  رسلنا  من  قبلك  كان  من  بعد 
 184  /13 ج  الرازي  وقال  اهلها()10). 

تفسريها وجهان: يف 
من  ختلف  ياداود  جعلناك  انا  االول: 

اهلل  اىل  الدعوة  يف  االنبياء  من  تقدمك 
وسياسة الناس.

للناس  مالكًا  جعلناك  انا  الثاين: 
بني  فأحكم  وقوله  فيهم  احلكم  ونافذ 

)10) الطربي: جامع البيان ج6/ ص74. 

بني  حاكم  من  البد  اي  باحلق:  الناس 
ان  أي:  احلاكم،  ذلك  انت  فكن  الناس 
ومعنى  اليه،  االرض  خالفة  فوض  اهلل 
االنبياء  من  تقدمه  من  خيلف  انه  اخلالفة 
تعاىل جعله  اهلل  ان  او  الناس،  يف سياسية 

نافذ)11). الناس و حكمه  ملكا عىل 
هذه  يف  احلكم  ان  يظهر  تقدم  مما 
معنى  بني  يدور  ونظائرها  االيات 
املجتمع  قيادة  به  تناط  الذي  القانون 
مستخلفني  بوصفهم  لالنبياء  املمنوح 
بني  للفصل  القانون  معنى  او  اهلل،  من 
)أحكم(  االمر  لتقييد  نظرًا  و  الناس، 
املمنوحةانام  السلطة  فان  باحلق،  بكلمة 
انه الحيكم  التيقن  تؤخذ باالعتبار اذا تم 

القيد جوهري. اال باحلق. وهذا 
القرآن  يف  اللفظ  ورود  امثلة  ومن 

ۈ  ۆ  ۆ  چ  القضاء  بمعنى  الكريم 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

]سورة  ېچ  ې  ې  ې  ۉ 

يف  أهنا  رصحية  االية  فهذه   ]58 النساء: 
العدل  الن  متيقن  كقدر  القضاء  جمال 
كلمة  وألستعامل  الصالح،  القضاء  قرين 

)11) الرزاي: مفاتيح ج13/ ص184. 
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كان  ملا  الدولة  قيادة  اراد  كان  فلو  بني، 
لذلك  اجلملة.  يف  حاجة  )بني(  للفظة 
اىل  موجه  خطاب  االية  ان  الطربي  قال 
منازعات  يف  حيكموا  ان  املسلمني  والة 
ان  الرازي  وقال  بالعدل))1)،  الناس 
ان  حاكاًم  كان  من  عىل  توجب  االية 
قوله  جاء  هذه  ومن  بالعدل)13)،  حيكم 

ڀ  پ  پ  پ  پ  چ تعاىل 
ڀچ ]سورة املائدة: )4[ و دل  ڀ 
او  )القانون  باحلكم  املراد  ان  عىل  اللفظ 

ڦ  چ  قوله  لذلك  الكاملة(  الرشيعة 
ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڇ  چ  وقوله   ]43 املائدة:  ]سورة 
ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ژچ ]سورة املائدة: 44[.
االستعامل  ان  لنا  يظهر  تقدم  مما 

القرآين للفظة احلكم يدور بني معنيني:
املجتمع.أ.  قانون  او  الكاملة  الرشيعة 

بني ب.  الفصل  و  القضـــــــــــاء  قانون 
اخلصومات.

قوانني  او  القضاء  ان  الراجح  و 

))1) الطربي، جامع السري ج6/ ص99. 
)13) الرزاي مفاتيح الغيب ج6/ ص68. 

يدخل  اخلصومات  فصل  و  التقايض 
املجتمع  قانون  او  الرشيعة  مضمون  يف 
عىل  و  واحد  معنى  اىل  املوضوع  فيعود 
علامء  أغلب  و  العلامء  اكثر  املعنى  هذا 
يّعرفون  مصنفاهتم  يف  الفقه  اصول 
املتعلق  الشارع  خطاب  بأنه  احلكم: 
احلاكم  يعرفون  و  املكلفني)14).  بأفعال 
هو اهلل ويؤكدون ان الحكم اال هلل، النه 
له اخللق و االمر النافذ وله حكم املالك 
منهم  االشاعرة  ويضيف  مملوكه)15)  عىل 
له  وليس  واليقبح  حيسن  ال  العقل  ان 
ورود  قبل  حكم  وال  الترشيع  يف  دور 
االشعرية  الرؤية  وهذه  الرشع)16)، 
الذين  والعدلية  املعتزلة  رؤية  مقابل 
العقل حسنًا فهو حسن  يراه  ما  ان  يرون 
هو  والعقاب  الثواب  متعلق  وان  رشعًا 

العقليان. الُقبح  و  احلُْسُن 
اعتربه  ما  عىل  يثيب  الرشع  وان 

اعتربه  ما  عىل  يعاقب  و  ُحسنًا،  العقل 
العقل ُقبحًا الن العقل هو احلجة الباطنة 

)14) اآلمدي: االحكام ج 1 ص )7. 
)15) الغزايل: املصطفى ج1 ص1. 

)16) االمدي: االحكام 1/ )7. 
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ولذلك  الظاهرة)17)  احلجة  هو  النقل  و 
هي  احلاكمية  ان  احلاج:  امري  ابن  قال 
الثواب  حيث  من  االشياء  عىل  احلكم 

والعقاب)18).
ويظهر ان املراد باحلاكمية يف الرتاث 
اهلل  رشيعة  اعتامد  االسالمي  املعريف 
وهي  الدولة  و  املجتمع  شأن  ادارة  يف 
العدول  االنبياء  يطبقها  التي  الرشيعة 
هي  هل  بالرشيعة  املراد  يف  اختلف  و 
القواعد الكلية واملبادئ العامة واالوامر 
والنواهي واالرشادات و التعاليم االهلية 
جمتمعات  لبناء  اليهم  هبا  اهلل  اوحى  التي 
يتكامل  و  ورمحته  اهلل  بعطف  تنعم  التي 
العقلية  قدراته  يف  االنسان  اجوائها  يف 
عبادة  اهلل  يعبد  لكي  واملادية  الروحية  و 
الفقهية  االجتهادات  عموم  او  االتقياء. 

الدولة. ختتارها  التي 
اثنان احلاكمية:  انواع  وان 

ارادة  وهي  التكوينية:  احلاكمية 
تدبري  و  الكون  خلق  يف  وحكمه  اهلل 

اصول  يف  املعتمد  اخلياط:  احلسني  ابــو   (17(
الفقه. 
)18) م.ن.

املطلقة  القدرة  و  للكينونة  املخلوقات 
خلق  تعاىل  اهلل  ان  اي  االهلية(  )املشيئة 
حمكمة  طبيعية  قوانني  ضمن  الكون 

طبقها. عىل  الكون  مكونات  تتحرك 
القواعد  هي  و  الترشيعية:  احلاكمية 
لتنظيم  تعاىل  اهلل  رشعها  التي  القانونية 
ظل  يف  املجتمع  وفعاليات  االنسان  حياة 
الدينية  القيم  و  االهلية  التوحيد  عقيدة 

الفاضلة.
االوىل  اذ  النوعني  بني  الكثري  ويربط 
عليها  محاًل  و  العياين،  بالدليل  ثابتة 
الرضورة،  و  باالولوية  ثابتة  فالثانية 
حركة  بأنسجام  اال  اليستقيم  اخللق  الن 
نظامها  و  املخلوقات  حركة  مع  االنسان 
اهنا  غاية  وللحاكمية  التكويني)19)، 
اخللق  عبادة  تيسري  التي  البيئة  توجد 
املقدمة يف عبادته هي حمض  للخالق ألن 
مصالح  لتحقق  اوامره  طاعة  و  معرفته 

من  واملفسدة  املصلحة  ألن  هبا  البرشية 
االحكام. متعلقات 

الرتاث  يف  الترشيعية:  فاحلاكمية 
دستوري  حقوقي  مفهوم  االسالمي 

)19) أبن رشد: مناهج االدلة، دليل العناية. 
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فالطاعة  والواجبات،  احلقوق  لصياغة 
االنبياء  حكم  اذا  العدل  مقابل 
فاحلكم  غريهم  مع  اما  املستخلفني 
بالعدل واحلق مطلوب الغراض الطاعة 
حيصل  االنبياء  مع  و  االوىل،  باب  من 
مع  لكن  مسددون،  اهنم  الناس  يقني 
غريهم البد من مناهج االجتهاد و العقل 
يف  التفكر  ممارسة  و  املصالح  ومراعاة 
ملئ فراغ الترشيع، الن التجربة االيامنية 
مكرم  انسان  صنع  اىل  تسعى  الربانية 
وحرياته،  بحقوقه  يتمتع  وآمن،  مكفول 
هذا  يف  فاحلاكمية  العام،  وتكامله  ورقيه 
املنظور وسيلة لتكامل االنسان وسعادته 
من  ليست  فأهنا  ذلك  له  الحتقق  طاملا  و 
الويالت  الشقاء  له  اهلل وطاملا جتلب  عند 
وليس  الرش  منابع  من  فهي  والفواجع 

من هبات الرب.
للحاكمية: املعارص  االصويل  املفهوم 

الفكر  يف  احلاكمية  موضوع  ان  تقدم 
الداعية  يد  عىل  تنظريه  اعيد  قد  االصويل 
اهلندي ايب االعىل املودودي و لقد اسهب 
انطالقًا من ان اهلل تعاىل  املفهوم  يف رشح 
كل  مقاليد  بيده  الذي  املدبر  و  اخلالق 

جمريات  عىل  املطلقة  السيادة  له  يشء 
الذي  وحده  وهو  االنسان  فيه  بام  الكون 
والتحريم،  االباحة  ترشيع  حق  يمتلك 
العبادة  يستحق  الذي  وحده  وهو 
او  فرد  هناك  وليس  وااللوهية  والطاعة 
تدعي  ان  كلها  البرشية  حتى  مؤسسة 
وقوانني  وحده،  هلل  فامللك  سيادة  اي 
ألوامره  الرشعي  التجسيد  هي  االسالم 
التي اليسع احد من  وهذه هي احلاكمية 
عىل  ترتكز  الهنا  هلا  اليمتثل  ان  الناس 
فكرة  عىل  بل  القرآنية  االيات  من  عدد 
االنسان  عىل  جيب  التي  التامة  العبودية 
تعود  البرش  حياة  الن  بمقتضاها  االلتزام 
من  بشان  فاليقضون  اهلل  اىل  بجملتها 
شؤهنا وال يف اي جانب من جوانبها من 
حكم  اىل  فيها  يرجعون  بل  انفسهم  عند 
لغري  عبودية  فهو  عداه  وما  ليتبعوه،  اهلل 

للعباد)0)). العباد  او حاكمية  اهلل 

للحاكمية  رؤيته  املودودي  ويطور 
للحاكمية  الدواعي  ابرز  من  ان  فيقول 
بعث  الذي  وحده  هلل  الكون  خضوع 
الرسل ليقيم يف العامل العدالة االجتامعية 

)0)) املودودي: املصطلحات االربعة ص36. 
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البد  البينات،  من  أنزل  ما  اساس  عىل 
يف  مساحة  الترتك  ان  االسالمية  للدولة 
والبد  الرشيعة،  لغري  االنسانية  احلياة 
باحلياة  حميطة  شاملة  دولة  تكون  ان 
كل  تطبع  أن  والبد  بارسها  االنسانية 
بطابع  االنسانية  احلياة  فرع  من  فرع 
االصالحي  وبرناجمها  اخللقية  نظريتها 
ويستثني  بوجهها  يقوم  ان  الحد  وليس 
يف  احلقيقي  احلكم  الن  امورها  من  امرًا 

االسالم هو اهلل)1)).
القول  )خالصة  املودودي  ويقول 
يف  جوهرها  يظهر  االلوهية  اصول  ان 
الناس من حيث  اعتقد هبا  السلطة سواء 
مهيمن  حكم  العامل  هذا  عىل  حكمها  ان 
ان  حيث  من  او  الطبيعة  قوانني  عىل 
ألمرها  مطيع  الدنيا  حياته  يف  االنسان 
حد  يف  امرها  وان  الرشادها،  وتابع 
و  االذعان())))  و  الطاعة  واجب  ذاته 

عىل  للتدليل  كثرية  ايات  يقدم  ان  بعد 
مجيعها  االيات  هذه  ان  يقول  دعواه 
ان  وهي  واحدة  رئيسية  فكرة  تتضمن 

)1)) املودودي: نظرية االسالم و هديه ص77. 
)))) املودودي: املصطلحات االربعة ص8). 

كل  تسلتزم  السلطة  و  االلوهية  من  كال 
له  السلطة  )فالذي  االخرى)3)).  واحدة 
اليمكن ان يكون اهلًا والينبغي ان يتخذ 

اهلًا()4)).
بقراءة  انه  املودودي  ويرى 
جيعل  القرآن  ان  يتبني  االيات  هذه 
احلاكمية  مع  مرتادفة  الربوبية 
الربوبية  فحقيقة   ((5((Sovereignty(
العبادة  وحقيقة  السلطة،  هي  -عنده- 
عن  املمثل  هو  والنبي  الطاعة،  هي 
يضع  الذي  القانون  وان  العليا  السلطة 
قانون  هو  فقط  والتحليل  التحريم  قيود 
باطلة  فهي  كانت  كيفام  قوانني  اما  اهلل، 
احلكم  ان  املودودي  ويعتقد  ومردودة 
التجزئة  منهام  كل  اليقبل  والسلطة 
كائنًا  امرًا  ان  يعتقد  فالذي  والتقسيم 
اهلل  دون  من  ياخذه  ان  يمكن  كان  ما 
به  يأيت  ما  مثل  الرشك  بافعال  يأيت  فانه 

وهكذا  ويسأله)6))،  اهلل  غري  يدعو  الذي 

االربــعــة  املــصــطــلــحــات  املـــــودودي:   ((3(
ص8). 

)4)) م. ن ص9). 
)5)) املودودي: املصطلحات االربعة ص63. 

)6)) املودودي: املصطلحات االربعة ص)3. 
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يف  والسلطة  احلكم  قضية  املودودي  نقل 
اغلب  يعتقد  -كام  والفروع  الفقه  نطاق 
العقائد  قضية  -اىل  السنة  املسلمني 
فكرة  عىل  اسسها  قد  ألنه  واألصول 
لألسهام  اهلل  ارادة  اىل  الكون  خضوع 
حيكم  تتحقق  فقط  العدالة  ان  تصور  و 
مل  العرض  وهبذا  القرآنية.  بااليات 
لالنسان  دور  أي  املودودي  نظرية  ترتك 
الفروع  يف  حتى  احلياة  مناهج  رسم  يف 
والتفاصيل، اذ ان احلاكم هو اهلل وحده.
اىل  املودودي،  فكرة  ترسبت  لقد 
قطب  سيد  املرصي  االخواين  املفكر 
املصطلحات  بكتاب  اعجاب  فتملكه 
واالفكار  االراء  يف  ووافقه  االربعة 
يقلل من شناعة عبادة االصنام يف  الذي 
اجلاهلية االوىل ويرى ان الرشك املعارص 
القرن  جاهلية  ألن  جحودا،  اكثر 
-اساسها  تنظرياته  يف  العرشين-كام 

اخص  و  اهلل  سلطان  عىل  االعتداء 
احلاكمية  هي  و  االلوهية  خصائص 
بعضهم  فتجعل  البرش  اىل  تسندها  كوهنا 
صورة  يف  وذلك  لبعض...  اىل  عبيدًا 
ادعائهمن هلم احلق يف وضع التصورات 

بمعزل  القوانني  و  والرشائع  والقيم 
متاما  يتفق  وبذلك  اهلل)7))،  منهج  عن 
من  الترشيع  قبول  ان  يف  املودودي  مع 
قطب  سيد  يرشح  و  )عبادة()8))  اهلل  غري 
ال  معناها  ان  فريى  اهلل(  اال  )الاله  كلمة 
اهلل  من  اال  رشعية  وال  اهلل  اال  حاكمية 
واليفهم منها اال رد احلاكمية اال هلل)9)).
احلاكمية  فكرة  قطب  سيد  ينقل  ثم 
اىل  املودودي  عند  ساكنة  عقيدة  من 
ربوبية  ان  فيرصح  عندما  متحركة  عقيدة 
اهلل وحده تعني الثورة عىل حاكمية البرش 
الكامل  التمرد  و  واشكاهلا  صورها  بكل 
عقيدة  حركية  نطاق  يوسع  ثم  عليها)30) 
التحاكم  ان  فريى  الناس  بأجتاه  احلاكمية 
خمالفة  كانت  ايا  البرشية  القوانني  اىل 
الن  احلاكمية)31)،  يف  وارشاكًا  للدين 
الربوبية  توحيد  يعني  االلوهية  توحيد 
وبذلك  اهلل))3)  حاكمية  تعني  هي  و 

)7)) سيد قطب: معامل يف الطريق ص9. 
)8)) م. ن ص10. 
)9)) م. ن ص31. 
)30) م. ن ص80. 

)31) املودودي: املصطلحات االربعة ص81. 
))3) م. ن ص. 
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توحيد  هو  جديدًا  مصطلحًا  أظهر  قد 
احلاكمية.

سيد  تعبري  يف  املفهوم  تعمق  وقد 
ليست  الفكرة  هذه  ان  بالترصيح  قطب 
علم  مما  هي  انام  للحوار  اجتهادية  فكرة 
منكر  ان  معناها  و  بالرضورة  الدين  من 
من  وان  مرتد  كافر  قطب  سيد  فكرة 
ويرصح  مرتد  اهلل  رشع  غري  اىل  حتاكم 
امور  امر من  فيقول )من حكم يف  بذلك 
املسلمني)33).  من  فليس  اهلل  غري  حياته 
من  املفرسين  ان  اىل  االشارة  تلزم  وهنا 
متعددة  عصور  ومن  مدارسهم  خمتلف 
يف  نص  االية  ان  عىل  كلمتهم  تتفق  مل 
ان  كام  اهلل،  انزل  بام  حيكم  مل  من  ارتداد 
اي  ضده،  عىل  دلياًل  ليس  النفي،  اثبات 
ان وصف من مل حيكم بام انزل اهلل بالكفر 
اال  انزل  بام  باحلكم  الناس  الزام  التعني 
وهومفهوم  املخالفة  مفهوم  مسلك  عىل 

الرشط وهو حجة غري ملزمة من الناحية 
انزل  بام  املراد  يكون  ان  ناهيك  الداللية 
نالحظ  وهنا  للدين  خاص  فهم  اهلل 
توصيف  خالل  من  احلاكمية  فكرة  ان 

)33) سيد قطب: معامل يف الطريق ص41. 

املودودي وسيد قطب اهنا:
يف . 1 مسامهة  أية  من  البرش  منعت 

الفروع  يف  ولو  احلياة  قوانني  صناعة 
والتفاصيل و ما سكت عنه النص.

اىل . ) يتحاكموا  ان  من  الناس  منعت 
باب  فاغلقت  كافة  البرش  قوانني 

االفادة من ثقافات االمم.
الذي . 3 و  االنساين  املرشع  واعتربت 

يقبل الترشيع من الناس مرشكني.
عىل . 4 ذلك  عىل  بناًء  الناس  وقسمت 

اتباع منهج اهلل و اتباع منهج البرش.
منهج . 5 اتباع  عىل  الثورة  اىل  دعت  و 

باجلاهلية  وسمتهم  الذين  البرش 
مقدسة  حربًا  اعتربته  و  اجلديدة 

هدفها انقاذ االنسانية من العبودية.
الرسل . 6 و  االنبياء  دور  ان  وقررت 

وان  التنفيذ  و  بالتطبيق  املكلف  دور 
الفقهاء فقط مفرسون للنص.

شكل . 7 اي  تلغي  النظرية  ان  وواضح 
من اشكال العالقة االجيابية مع اآلخر 
فسحة  اي  اىل  النظرية  وتفتقد  الديني 
االجتهادات  بني  والتسامح  للحوار 
املتعددة داخل الفكر االسالمي نفسه.
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الشكل . 8 هبذا  احلاكمية  نظرية  ان 
الفلسفية  الفكرية  القاعدة  اصبحت 
التي نقلت من نطاق الفقة واالجتهاد 
االختالف  مرشوعية  من  به  يتسم  بام 
اىل نطاق العقائد واالصول االساسية 
التي الجمال فيها للتعدد و االختالف 

و تباين االراء.
للتدليل  املسوقة  القرآنية  االدلة 
منظروا  ساق  لقد  احلاكمية:  عقيدة  عىل 
عرضهم  عند  السياسية  احلاكمية 
للتدليل  القرآنية  االدلة  من  جمموعة 
للحاكمية  االيديولوجية  صياغتهم  عىل 
الداللة،  وجه  ونبني  المهها  سنعرض 

وما تناقش به تلك االدلة:
• دعاة 	 اغلب  ذكر  االول:  الدليل 

من  اششششلثالث  االيات  احلاكمية 
سورة املائدة)34) التي سأوردها جمتمعة 
حلاجة حتليل النص اىل النظر اىل سياق 

اآليات:
ڍ  ڍ  ڇ  چ  االوىل:  االية 
ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

.]47w 45 :34) ]سورة املائدة(

گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ 
ۓ  ے  چ   و  ھچ  ھ  ھ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ٻ  ٻ  چٱ  و  چ  وئۇئ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

چڇچ.
جاءت  الثالث:  االيات  سياق 
الذين  توصيف  سياق  يف  االيات  هذه 
يسارعون يف الكفر و اليهود الذين كانوا 
فلام  )التوراة(،  رشيعتهم  اىل  حيتكمون 
وكانت  جرمًا  ارتكب  من  بينهم  حصل 
جاءوا  فقد  بالرجم  عليه  حتكم  رشيعتهم 
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هو  ما  عنده  جيدون  لعلهم  النبي  اىل 
بينهم  ان حيكم  النبي بني  اهلل  اخف فخريرَّ 
اهنم  القرآن  ويتساءل  عنهم،  يعرض  او 
التي  التوراة  وعندهم  حيكمونك  كيف 

حتتوي عىل حكم اهلل كام تعتقدون.
كتموا  اليهود  ان  اىل  النص  ويشري 
تلك  اجلناية  يف  التوراة  حكم  حقيقة 
چ  ک ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  فقال 
اهلل  انزل  بام  حيكم  مل  ومن  قال  وعندئذ 
يظهر  بحيث  الكافرون،  هم  فأؤلئك 
القرآن  وسمهم  الذين  ان  النص  من 
حكم  علموا  الذين  أؤلئك  هم  بالكفر 
آخر  حكاًم  ورجوا  عمدًا،  وأخفوه  اهلل 
فيها  توراهتم  ان  يزعمون  اهنم  رغم 
النبيو  هدى ونور ورشيعة وقد حكم هبا 
اننا  فرض  عىل  االية  يف  الذي  فالكفر 
اليتحقق  الدين(  من  )اخلروج  اعتربناه 
و  اجلحد  مع  اال  االية  منطق  وفق  عىل 

حكم  من  تنتقل  التي  الضميمة  و  العناد 
بغية  آخر  حكم  اىل  مستحلة  عامدة  اهلل 
فيام  الوصف  وجاء  احلكم،  ختفيف 
الفاسقني  و  بالظاملني  املقطع  هذا  بعد 

أخرى. حليثيات 

الثانية  اآلية  تؤكد  النص  سياق  ويف 
املجني  تصدق  اذا  اال  القصاص  مبدا 
ان  االية  تنص  ثم  له،  كفارة  فهو  عليه 
من مل حيكم بالقصاص فهو ظامل و الظلم 
و  مستحق،  عقاب  دون  اجلاين  يرتك  ان 
النص  يطالب  ثم  الكافر،  من  أعم  الظامل 
فيه  اهلل  انزل  بام  ان حيكموا  االنجيل  اهل 
و يورد ان من مل حيكم بام فيه فأؤلئك هم 
ان  هنا  ويظهر  )العصاة(  أي  الفاسقون 
واحدة  كانت  اآلية  يف  الرشطية  اجلملة 
جواهبا  ان  و  اهلل  أنزل  بام  حيكم  مل  ومن 
متتابعات  ايات  ثالث  سياق  يف  تعدد 

يتبني. ومن تعدد االوصاف 
يبحث . 1 والذي  املستحل  اجلاحد  ان 

بغية  آخر  قانون  من  حكم  عن 
اهلل  حكم  غري  حكم  عىل  احلصول 
انه  اختلفوا يف كفره  وان  )كافر(  فهو 
كام  عصيان  كفر  انام  اعتقاد  كفر  ليس 

يعاقب  مل  من  وان  املفرسين  رأي  هو 
بالقصاص فهو ظامل، وان اهل  اجلناة 
فهم  به  االهتداء  تركوا  اذ  االنجيل 

فاسقون عصاة.
ان التحليل السياقي للنص اليساعد 
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هبذه  حيتجون  الذين  احلاكمية  دعاة  ابدًا 
االية عىل كفر من حكم برشع غري رشع 
والمعاندة  استحالل  وال  جحد  بال  اهلل 
الناس  تكفري  عىل  واليساعد  اهلل،  مع 
تلزمهم  قانونيًا  نظامًا  وجدوا  الذين 
ذلك  فكل  وفقه  عىل  فساروا  الدولة  به 
حكم بالالزم، والزم النص ليس بالزم.

)كافرون/ . ) االوصاف  تعدد  ان 
من  مابينها  عىل  ظاملون(  فاسقون/ 
املراد  ان  عىل  دليل  باملعاين  تفاوت 
ذاهتا،  الرشطية  اجلملة  سياق  يتبع 
من  واحدة  رشط  مجلة  عىل  وتعددها 
جنس  من  وكالمها  الظلم  اىل  الفسق 
ذات  من  الكفر  لفظة  جيعل  العصيان 
كفر  وليس  النعمة  كفر  اي  اجلنس 

اجلحود.
يف . 3 ورد  كام  االية  نزول  سبب  ان 

اهنا  السنة  مصنفات  و  التفسري  كتب 

منهم  زنى  عندما  اليهود  يف  نزلت 
الرجم  بالتوراة  حكمه  وكان  رجل 
سأهلم  فلام  شانه  يف  الرسول  فسألوا 
و  كتموه  التوراة  يف  حكمه  عن 
غري  اهلل  عىل  حكام  وادعوا  جحدوه 

وسمهم  وعندئذ  بالتوراة)35)  جاء  ما 
االهلي،  احلكم  )كتموا  ألهنم  بالكفر 

وجحدوه وغريوه(.
النزول  اسباب  ومن  السياق  فمن 
اوالً  به  املستدل  النص  ان  يظهر 
وجوهًا  حيتمل  النه  الداللة  ظني 
مستندا  الداللة  ظني  متعدداليصلح 
االعتقاد  كفر  الكافر  وان  للتكفري 
حكم  ترك  عىل  املصمم  العامد  هو 
)الكافرون/  الوعيد  تعدد  وان  اهلل، 
واحد  كل  مرتبط  الفاسقون(  الظاملون/ 
يشعر  بحيث  النص  من  بسابقته  منها 

بالتجانس.
ان اختالف الصحابة يف االية واضح . 4

املفرسون. نقل  فقد 
• فيمن 	 يراها  عباس  بن  اهلل  عبد  ان 

إعاممها  جيوز  فال  اهلل،  حكم  جيحد 
عىل من الجيحد.

• عموم 	 يرى  مسعود  بن  اهلل  عبد  وان 
حكم  غريوا  الذين  الكفار  يف  االية 

اهلل.

الــقــرآن  نـــزول  ــاب  اســب الــواحــدي:   (35(
ص70. 
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• وان الرباء من عازب يرى ان االيات 	
فال  خاصة  الكفار  يف  نزلت  الثالث 
ومعه  املسلمني  يف  جعلها  عىل  دليل 
من  قتادة)36)  و  وعكرمة  الضحاك 

التابعني.
الكفر . 5 لقد ورد اختالف املفرسين يف 

املقصود  أن  الرازي  قال  فقد  املراد، 
إلقدامهم  اليهود  هتديد  النص  من 
الزاين  حد  بتغيري  احلكم  حتريف  عىل 
فهم  والجله  اهلل  حكم  وانكار 
اليستحقون وصف االيامن)37)، وقد 

وضح ان املراد من قوله تعاىل چۀ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ويعقب  اليهود  فهم  ھچ 
هبذه  احتجوا  اخلوارج  بان  الرازي: 
اآلية فقالوا ان كل من عىص اهلل فهو 
وهم  االئمة  مجهور  وخالفهم  كافر، 

اهل احلق.

حماكمة الرازي لالراء:
املراد  ان  عطاء  عن  الرازي  ونقل 

 ،53( ج3/  ــان  ــي ــب ــت ال ـــطـــويس:  ال  (36(
 .(  /( القرآن  فقه  الراوندي: 

ظ  ص،  ج  الغيب  مفاتيح  ــــرازي:  ال  (37(
السيوطي: الدر املنثور )/ 379. 

املرء  خيرج  الذي  الكفر  ليس  هنا  بالكفر 
االعتقادي،  الكفر  دون  هو  أنام  امللة  من 
ليس  فهو  طاووس  عن  ورد  ومثله 
كالكفر باهلل و اليوم اآلخر، ورد الرازي 
بالضعف  اياه  واصفًا  التاويل  هذا 
الكفر  اىل  انرصف  اطلق  اذا  الكفر  الن 
االنباري  ايب  عن  نقل  كام  بالدين)38)، 
مل  من  )أن  يكون  ان  يمكن  املعنى  ان 
حيكم بام انزل اهلل فقد فعل فعاًل يضاهي 
ايضًا  ضعيف  وهذا  الرازي  قال  الكفر، 

الظاهر بال موجب)39). النه عدول عن 
الوعيد  ان  عكرمة:  عن  ونقل 
اما  بلسانه  وجحد  بقلبه  انكر  من  يتناول 
من عرف بقلبه وبلسانه و اتى بام يضاده 
حتت  يدخل  فال  اهلل  انزل  بام  حاكم  فهو 
الرازي  عقب  وقد  الكافرين  مسمى 
اجلواب  هو  وهذا  بالقول  هذا  عىل 

.(40 الصحيح)

املراد  ان  قال  فقد  الزخمرشي:  اما 
باهل  خاصة  املتقدم  الثالث  بااليات 

)38) الرازي: مفاتيح الغيب ج 6/ 68. 
)39) م. ن ج 6/ 68. 
)40) م. ن ج 6/ 68. 
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فقد  منهم  اهلل  حكم  جحد  فمن  الكتاب، 
ظامل  فهو  مقر  وهو  به  حيكم  مل  ومن  كفر، 

او فاسق)41).
عامة  هي  التبيان  يف  الطويس  عند  و 
مستحاًل  اهلل  انزل  ما  بغري  حكم  فيمن 

لذلك))4).
ان  امليزان  يف  الطباطبائي  ويرى 
يرتبط  االجزاء  متصلة  الثالثة  االيات 
بالكافرين  وصفهم  وان  ببعض،  بعضها 
تعاهدوا  الذي  بامليثاق  يلتزموا  مل  ألهنم 
بايات اهلل  يف حفظ كتاهبم)43) واليشرتوا 

قليال. ثمنا 
يف  املفرسون  اختلف  ))لقد  وقال 
عىل  اهلل  انزل  بام  حيكم  مل  من  كفر  معنى 
اهنا  فيها  احلق  فقهية  مسألة  آراء... وهي 
ثابت  أمر  ألي  او  رشعي  حلكم  املخالفة 
الرد  مع  بثبوته  العلم  صورة  يف  الدين  يف 
اليوجب  اما  به،  العلم  عىل  والقدرة  له 

لكونه  والفسقًا  كفرًا  التوجب  علاًم 

)41) الزخمرشي: الكشاف. 
ظ   ،533 ج3/  الــتــبــيــان:  ــويس:  ــط ال  (4((

الرواندي: فقه القرآن ج) ص). 
)43) مضمون االية 178 من آل عمران. 

فيه)44). يعذر  قصورًا 
وصف  ان  الكاشاين  الفيض  فرس  و 
وصف  أما  اجلاحد  عىل  يعود  كافرين 
أقر  من  عىل  يعود  الظاملني  و  الفاسقني 

به)45). العمل  وترك  بقلبه 
اهل  اىل  رصفها  فقد  القرطبي  اما 
كلها  املائدة  سورة  بان  مستدالً  الكتاب 
عىل  محلها  اليمكن  وقال  فيهم،  نزلت 
املسلم  العمل باالحكام الن  تارك  املسلم 

اليكفر وان ارتكب كبرية...
االية  يف  يقدر  ان  القرطي  اختار  و 
اهلل  انزل  بام  حيكم  مل  )ومن  اي  اضامر 
هم  فاؤلئك  جاحدًا  او  اهلل  عىل  رادًا 

الكافرون)46).
ان  النص  مؤوالً  عاشور  ابن  ووافقه 
شبيه  فعله  فان  اهلل  انزل  بام  حيكم  مل  من 

الكافرين)47). بافعال 
مجاعة  ان  عىل  عطية  ابن  ونص 

تكفري  ان  قالت  العلم  اهل  من  عظيمة 

 .(00 )44) الطباطبائي: امليزان ج5/ 
 .43 )45) الفيض الكاشاين: الصايف ح )/ 

القرآن.  القرطبي: اجلامع الحكام   (46(
 /1 التنوير  و  التحرير  عــاشــور:  ابــن   (47(

 .194
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معصية  تكفري  االمة  هذه  المراء  االية 
الخيرجهم من االيامن.

عاشور  ابن  الفاضل  استدل  و 
االية  ان  عىل  النزول  وسبب  بالسياق 
اهلل  بايات  اشرتوا  الهنم  باليهود  خاصة 
اآلية  يف  هنا  )من(  ان  وقال  قلياًل،  ثمنًا 
ان  ويرى  للعهد،  انام  للعموم  ليست 
يرون  السنة  اهل  من  املفرسين  مجهور 
انزل  بام  احلكم  ترك  الن  جمملة  االية  ان 
اهلل يقع عىل احوال كثرية والبد من بيان 

االمجال يف ادلة اخرى.
اهلل  حلكم  التارك  يوسم  حتى  و 
او  له  جاحدًا  يكون  ان  البد  بالكفر 
بعد  حقيقته  يف  طاعنًا  او  به  مستخفًا 
وهذا  قال  ثم  اهلل،  عند  من  كونه  ثبوت 
هو قول ابن مسعود وابن عباس وجماهد 

و احلسن البرصي)48).
احلكم  ان  عطية  ابن  تفسري  يف  وجاء 

كفر معصية  االمة وهو  امراء هذه  نزل يف 
عنده  االية  ولفظ  االيامن  عن  الخيرجهم 

خاص.

)48) الفضل بن عاشور: التحرير و التنوير ج4/ 
ص 07). 

مفهوم احلاكمية يف تفسري سيد قطب يف 
القرآن: ظالل 

من  القرآن(  ظالل  )يف  تفسري  يعد 
سيد  الداعية  كتبه  فقد  احلديثة،  التفاسري 
التفسري  ذلك  وضمن  السجن،  يف  قطب 
سيد  تفسري  يتابع  ومن  احلركية  رؤيته 
باحلكم  الصلة  ذات  االيات  من  قطب 
صوره  يكون  ان  يستطيع  احلاكمية  و 
للحاكمية  القطبية  الرؤية  عن  واضحة 
ملؤسس  اضافها  التي  املهمة  االضافة  و 
ففي  املودودي  الشيخ  احلاكمية  عقيدة 

تفسريه آية الكريس)49) من سورة البقرة.
ينبثق  التي  املركزية  القاعدة  ان  يرى 
التوحيد  هي  االسالمي  التصور  عنها 
هو  اهلل  فيكون  احلاكمية،  تنبثق  وعنه 
كله  الترشيع  يكون  و  للعباد  املرشع 
لقيمة  اعتبار  فال  اهلل  رشيعة  من  مستمدًا 
اهلل  ميزان  يقبلها  مل  اذا  احلياة  قيم  من 

اهلل)50)،  منهج  خيالف  لوضع  والرشعية 
كام ورد  ابراهيم  الذي حاجه  ان  ورصح 
للحاكمية  منكرًا  كان  الكريم  القرآن  يف 

)49) سورة البقرة )/ اآلية. 
 .(76 )50) سيد قطب يف ظالل القرآن 1/ 
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يبلغه  وان  حياججه  ان  اهلل  أمره  فلام  هلل 
هي  احلكامية  ان  ظهر  فقد  اهلل  كلمة 

االنبياء)51). رسالة 
ويف تفسريه لاليات االوىل من سورة 
حقيقة  الدين  هلذا  ان  يرى  عمران  آل 
مميزة اليوجد االبوجودها وهي )الطاعة 
حياة  يف  احلاكمية  وهي  اهلل(  لرشيعة 
تدبري  يف  حاكميته  مثل  هي  وهذه  البرش 
القرآن  سّمي  لقد  ويقول  الكون))5)  أمر 
من مل حيكم بام انزل اللهالطاغوت ملا فيه 
اخلصائص  احدى  بادعاء  الطغيان  من 

احلاكمية)53). وهي  االلوهية 
من   60 لالية  تفسريه  معرض  ويف 
سورة النساء قال انام وصم القرآن اليهود 
احبارهم  يتخذون  كانوا  الهنم  بالرشك 
منحوهم  الهنم  ذلك  اهلل  دون  من  اربابا 
حق احلاكمية)54) ويف صدد تفسريه لالية 
فيام جل  ان احلاكمية هلل وحده  يقول   70

وما دق وما كرب منها وما صغر)55).

)51) م. ن 1/ 76). 
 .359 ))5) سيد قطب: يف ظالل القرآن 1/ 

)53) م. ن )/ )15. 
)54) سيد قطب: يف ظالل القرآن)/ 160. 

)55) م. ن )/ 163. 

املائدة يرى  ويف تفسريه ملطلع سورة 
قبل  من  احلاكمية  ادعاء  ان  قطب  سيد 
الدين)56). البرش هو خروج رصيح عىل 
كثريًا  تفسريه  ويتوقف سيد قطب يف 
املائدة  سورة  من  الثالثة  اآليات  عند 
دعوى  قيمة  )ما  يقول  وهبا  الذكر  سالفة 
االيامن او االسالم باللسان، دون العمل 
الذي -وهو اقوى تعبريًا -من الكالم و 

بالكفر)57). ينطق  العمل 
الزمان  )ان  عىل  املودودي  ويشاطر 
بـ  الدين  هذا  جاء  يوم  كهيئته  استدار 
ارتدت  اليوم  برشية  الن  اهلل  اال  الاله 
منها  فريق  ظل  وان  العباد  عبادة  اىل 
دون  املآذن  عىل  اهلل  اال  اله  ال  قول  يردد 
رشعية  يرفض  مل  النه  مدلوهلا  يدرك  ان 

العباد()58). وحاكمية 
باحدى  ارشك  من  )فاملشـــــــــرك 
باالعتقاد  سواء  االلوهية  خصائص 

الشعائر  بتقديم  او  اهلل،  مع  احد  بالوهية 
التعبدية ألحد مع اهلل او بقبول احلاكمية 

)56) م. ن )/ 163. 
)57) م. ن )/ 376. 
)58) م. ن )/ 494. 
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ويسمى  اهلل()59)  مع  احد  مع  الرشيعة  و 
التوحيد  فكرة  مناقشة  قطب  سيد 
هدفها  مماحكة  وتاويلها  ومستندها 
التأويل  ان  ويرى  احلقيقة،  من  التهرب 
يلج  ثم  مواضعه  عن  للكلم  حتريف  فيها 
باعتبار  السيايس  الرصاع  سيد قطب عامل 
فيقول  سياسية  مقولة  احلاكمية  مقولة  ان 
من  املسلمني  تدمري  من  اليهود  يئس  )ملا 
اىل  عمدوا  التبشري  او  الشيوعية  خالل 
االسالم  بزي  تتزيا  سياسية  نظم  اقامة 
حتكم  لكنها  مجلة  الدين  والتنكر 
و  اهلل  رشيعة  وتقيص  اهلل  انزل  ما  بغري 
جمتمع  يف  يعيشون  اهنم  يتومهون  الناس 

مسلم)60).
اجلاهلية  بني  املقارنة  صدد  ويف 

يقول: املعارصة  اجلاهلية  و  االوىل 
جاهليتهم  يف  العرب  كان  )لقد 
اجلاهلية  جمتمعات  من  ارقى  االوىل 

فقط  كانوا  الهنم  احلديثة  العلمية 
احلديثة  اجلاهلية  بينام  مرشعًا  اهلل  اليرون 
هم  ويزاولوهنا  حاكميته،  عليه  تنكر 

)59) م. ن 3/ 78. 
)60) م. ن )/ 465. 

سامهم  لذلك  رشكًا  اكثر  فهم  بانفسهم 
والفسق  الكفر  تسميات  بثالث  القرين 

الظلم)61). و 
احلاكمية  ويلخص سيد قطب عقيدة 
احلاكمية  قضية  هي  الترشيع  )قضية  باهنا 
االيامن())6). احلاكمية هي قضية  وقضية 

و اخريأ:
العقيدة  حدود  ان  قطب  سيد  يرى 
يتسع  احلاكمية  جوهره  الذي  وااليامن 
وقضية  احلياة  جوانب  مجيع  يتناول  حتى 

العقيدة)63). قضية  احلاكمية 
يالحظ: الظالل:  لتفسري  املتتبع 

اسانيد . 1 عن  للبحث  حماولة  انه 
يف  مسبقا  مكونة  لفكرة  قرآنية 
النصوص  ويتلمس  املؤلف  ذهن 
عىل  داللتها  باختزال  املرجعية 
يراعي  ان  دون  االيديولوجي  املراد 
حيتملها  التي  االخرى  االحتامالت 

بوصفها  يذكرها  ان  ودون  النص، 
من  ذاته  النص  ينتجه  ان  يمكن  مما 

)61) م. ن )/ 483. 
 .143 القرآن3/  ))6) سيد قطب: يف ظالل 

)63) م. ن 4/ 416. 
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للنص،  تفسريًا  ليس  وهذا  معان 
النصوص  من  الربهنة  استجداء  انام 
)سياسية- فكرة  عىل  املرجعية 

دينيًا(. مظهرًا  اختذت 
القرآن( . ) )ظالل  التفسري  كتاب  ان 

انام  و  احلاكمية  نظرية  يكتشف  مل 
وحاول  املودودي  من  التقطها 
املودودي  عند  الهنا  عليها  التدليل 
عليها  مربهن  غري  افكارًا  كانت 
اعتبارها  يمكن  فال  مرجعيًا، 
اكتشافًا فكريًا لسيد قطب من النص 
عن  التاويل  طريق  عن  البحث  انام 

برشية. سياسية  لفكرة  اسانيد 
ألفكار . 3 قطب  سيد  اضافه  الذي  ان 

املودودي اضافة اىل االسناد بواسطة 
القرآنية  املرجعية  النصوص  تأويل 
الفكرة  دعم  داللتها  وتوجيه 
الباعث  اوجد  فقد  احلركي  بالسلوك 

ملحاوالت  والعقائدي  النفيس 
الواقع  ارض  عىل  الفكرة  حتقيق 
عمل  ملستقبل  اسرتاتيجية  برسم 
ما  وفق  عىل  االصولية  اجلامعات 

احلاكمية. حيقق 

قطب . 4 سيد  تفسري  عىل  نالحظ 
وردت  التي  االنبياء  سرية  توظيف 
عملية  كنامذج  الكريم  القرآن  يف 
دعاهتا  فهم  احلاكمية  لفكــــــــــرة 
حق  عىل  املتسلطون  هم  وخصومهم 
اهلل بالترشيع ويالحظ عليه انه حشد 
التارخيي  سياقها  يف  الرتاثية  املفاهيم 
عل  واسقطها  الدينية  بقوهتا  حمملة 
حماطة  للمجتمع  املعارصة  القضايا 

بالقداسة.
بمقومات . 5 قطب  سيد  يعترب  مل 

و  بالقلب  اعتقادًا  بوصفه  االيامن 
املدار عىل  انام: جعل  باللسان  اقرارا 
ربام  اذ  الرشيعة،  اىل  االحتكام  قبول 
يتخلله  ربام  قرسيًا  تطبيقًا  سيكون 
اضافة  الظاهرية  املوافقة  و  النفاق، 
من  كبري  قدر  فيه  املسلك  ان هذا  اىل 
جزء  يف  لاليامن  املضموين  االختزال 

للرشيعة. االحتكام  قبول  منه 
املراد . 6 قطب  سيد  نظرية  تراع  مل 

اهنا  تعرفها  التي  الرشيعة  بمصطلح 
املحدد  املعنى  ذات  الثابت  النص 
مزامحة  من  مانعًا  ظهورًا  الظاهر 
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-القدر  تراع  مل  وكذلك  اخر  ظهور 
وميلء  االجتهاد  من  الرضوري 
)منطقة  العلامء  سامه  الذي  الفراغ 
الترشيعي(  الفراغ  منطقة  او  العفو: 
وتوحي  و  هذا  عن  ساكتة  فالنظرية 
اليميل  انه  كثرية  مواضع  يف  عبارهتا 
اىل اعتبار هذا النوع من التقنني رغم 
و  العامة  الضوابط  مع  يتوافق  انه 

للرشيعة. الكلية  القواعد 
تتهم . 7 رؤية  القرآن  ظالل  تفسري  يف 

فهم  بعدم  برمته  املعارص  املجتمع 
الذهنية  وترى  واالسالم  التوحيد، 
االول  االنموذج  متجيد  االصولية 
االوائل  الرشيعة  متلقي  من 
للحارض  اهدار  من  ذلك  ويف 

. ملستقبل ا و
بان . 8 ترصيح  قطب  سيد  تفسري  ويف 

احلاكمية  يف  االخرى  االراء  كل 

حتريف  واهنا  باطلة  معه  ختتلف  التي 
من  انطالقة  عىل  يدل  مما  اهلل  لكالم 

الربانية((. احلقيقة  امتالك  ))حالة 
ان . 9 اىل  املصادر)64)  بعض  اشارت 

)64) املختار بن عبد الوي: قراءة يف االسالم 

الطريقة  يف  معامل  قطب  سيد  كتاب 
عام  االوىل  مسودته  يف  اكتمل  قد 
من  مركزه  خالصة  وكان   ،196(
واستفاد  القرآن،  ظالل  يف  تفسريه 
التفسري وبرع يف كتاب  من خربته يف 
بالعودة  احلاكمية  الثبات  املعامل 
التحليل  وبناء  للنصوص  املبارشة 
الواقع  ختتزل  نقلية  اسس  عىل 
تداخالته وتعقيداته يف  املعارص بكل 
النصوص بل كان املنهج يقرأ الواقع 

من خالل النص.
مما ينتقد به مستند احلاكمية:

هبا  املستدل  االيات  نزول  سبب  ان 
الدليل  امتام  عىل  اليساعد  احلاكمية  عىل 
ملا  اليهود  ألن  احلاكمية  مرشوعية  عىل 
رسول  اىل  ذهبوا  بامرأة  رجل  منهم  زنى 
فلام سأهلم عن  اهلل يستفتونه يف شأهنا 
التواراة  يف  عندهم  املحصن  الزاين  حكم 

عىل  وادعوا  وجحدوه  اهلل  حكم  كتموا 
بحكم  يعرتفوا  ومل  حكمه  غري  حكاًم  اهلل 
ضيق  ان  بعد  اال  التوارة  يف  املوجود  اهلل 

مقاربة  الــتــاويــل  خطابات  يف  املــعــارص 
ص36).  منهجية 
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بحكم  فاعرتفوا  اخلناق   النبي عليهم 
فسبب  مضض)65)  عىل  كرهًا  الرجم 
النزل يسلط ضوءًا عىل مراد االية من ان 
جحد  من  الكافرين  وصفتهم  بمن  املراد 

حكم اهلل وغريه عامدًا ملصلحة له.
االية  تفسري  عىل  باحلاكمية  القائلون 
كوهنا  يف  وحرصها  نزوهلا  لسبب  طبقًا 
كتم  ارادة  املناط  وجعل  لليهود  خطاب 
بالضعف  االهلي  احلكم  وجحد  احلقائق 
البخصوص  اللفظ  بعموم  العربة  ألن 
اهل  مجاهري  قول  وهو  النزول  سبب 

ذلك. ومقتىض  العلم 
يف  نزلت  قد  كانت  وان  االية  ان 
ان حكمها  اال  بعينها  أو يف واقعة  اليهود 
الناس مجيعا يف مجيع العصور و عىل  يعم 
االحداث،  تنوع  و  الوقائع  اختالف 
اليهود  يف  االية  حلرص  وجه  فال  وعليه 
االيات  ان  يرون  الداللة  جهة  ومن 
من  وهي  )من(  بلفظ  صدرت  الثالث 
الفاظ العموم )اي دخول كل عاقل حتت 
استغراقية  العموم  وداللة  االية(  حكم 

شمولية لكل من يدخل يف حكمها.

)65) الواحدي: اسباب نزول القرآن ص 70. 

االصويل  املفهوم  نقاد  واستدل 
االيات  بان  التسليم  وعدم  للحاكمية 
رشعي  كدليل  االستناد  اليصلح  الثالث 

عىل احلاكمية.
من  قطعية  جاءت  وان  االيات  ان 
حيث  من  ظنية  لكنها  الصدور،  حيث 
انزل  بام  العمل  الداللة يف حكم من ترك 

اهلل وذلك:
عدم أ.  عىل  املرتتب  الوعيد  الختالف 

الظاملون/  )الكافروف/  احلكم 
الفاسقون(.

تفاوت اقوال املفرسين يف كفر من مل ب. 
يعمل بام انزل اهلل.

كفر  كفران  الكفر  أن  قالوا  فقد 
وتفاوت  العصيان  كفر  العقيدة 
اهلل- انزل  بام  العمل  ترك  ان  ارائهمفي 
بال جحد وال استحالل -من الذنوب و 
يف  والبد  امللة  من  الخترج  التي  املعايص 

اما ترك  امرين  ان يتحقق احد  تكفري من 
مجيع ما انزل اهلل اعتقادًا او اعالن اجلحد 

واالستحالل.
اما من يرتك احلكم بام انزل اهلل وهو 
نفسه  قرارة  يف  به  معرتف  بوجوبه  مقر 
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سامها  وقد  الذنوب،  مجلة  من  فهذه 
وليس  فاعلها  عىل  للتغليظ  كفرًا  القرآن 

احلقيقة. تسمية 
وابن  عباس،  ابن  قول  هو  وهذا 
احلسن  و  طاووس  و  وعطاء  مسعود، 
البرصي، وهو و حشد من املفرسين منهم 

القرطبي بل حتى ابن تيمية.
ان  عىل  املسلمني  علامء  اتفق  لقد 
اليعد  الدين  واجبات  من  شيئًا  ترك  من 

دام غري مستحل والمستبيح. ما  كافرًا 
عند  االمر  هذا  يف  والخالف 
اخلوارج-  عن  نقل  ما  املسلمني-اال 
وهبذا قال كثري من العلامء ومنهم الطربي 

وابن القيم و غريهم.
وقال ابن تيمية )النكفر مسلاًم بذنب 

وال نخرجه من االسالم بعمل()66).
وانام يكفر املستحل او اجلاحد ال ألنه 
ترك احلكم انام النه استحل ما حرمه اهلل و 

حجد حقه.
اخلالصة:

هبا  يستدل  التي  الثالث  االيات  ان 
قطعي  قرآنًا  كانت  وان  احلاكمية  عىل 

 .(8( )66) ابن تيمية: جمموع الفتاوى )/ 

حكم  يف  الداللة  ظنية  لكنها  الصدور 
سبب  وان  اهلل،  انزل  بام  حيكم  مل  من 
وهذا  باليهود  حيرصها  االية  االية  نزول 
يكن  ومل  التفسري،  علامء  اغلب  عليه  ما 
ان  رصحوا  وقد  عمومها  عىل  معناها 
وان  االعامل،  وصف  الفسق  و  الظلم 
الكفر الواردة يف االية 45 اريد به الكفر 
املعايص(  الذنوب=  )كفر  وهو  االصغر 
انزل  بام  احلكم  الن  االعتقاد  كفر  وليس 
العمل  ترك  و  اجلوارح  اعامل  من  اهلل 
كان  وان  صاحبه  بكفر  حجه  اليكفي 

ايامنه. من  ينتقص 
من  جزاء  عن  الدارسون  وتساءل 
الحيكم بام انزل اهلل يف االية هل هو جزاء 
هو  او  للجامعة  خطاب  هو  ام  للفرد 

بالدولة؟. حكم خاص 
فاذا قلنا انه خيص من يقدر عىل العمل 
و  بالدولة  خاص  فهو  تعاىل  اهلل  انزل  بام 

وال  االفراد  يشمل  فال  فيها  احلاكمني 
و  احلكم  فتعميم  بالتايل  و  اجلامعات 
الناس  لتكفري  ومستندًا  حجة  واستغالله 
الناس  عامة  الن  عليها،  الدليل  تعدية 

اليتحدد صالحها بحسب حكامهم.
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• احلاكمية: 	 عىل  القريني  الثاين  الدليل 
يوسف  لسان  عىل  تعاىل  قوله 

چ  چ  چ  چ  ڃ  چڃ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

]سورة  چ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ 

يوسف: 40[.
)النفي  الداللة: ان مجلة احلرص  وجه 
باهلل  مطلقًا  احلكم  حترص  االستثناء(  و 
التكون  بان  امره  به  اال  وان  تعاىل، 
االية  فدلت  له  اال  الطاعة  بمعنى  العبادة 

احلاكمية. مرشوعية  عىل 
هذه  تفسري  يف  قطب  سيد  يقول 

االية:
الرش  ولكن  هلل  اال  التكون  الربوبية 
تعطي  االشكال  املتعددة  اجلاهليات  يف 
و  السلطان  و  احلكم  خاصية  لنفسها 
من  هبا  ينزل  مل  و  سلطانا  هلا  جيعل  مل  اهلل 

فقد  احلق  هذا  له  ادعى  من  و  سلطان 
او  فردًا  كان  سواء  الوهيته  يف  اهلل  نازع 

الناس مجيعا. او  امة  او  او حزب  طبقة 
بواحًا  كفرًا  كفر  فقد  اهلل  نازع  ومن 
الدين  من  املعلوم  من  كفره  يعترب  و 

النص  هذا  حيكم  حتى  بالرضورة 
اهلل،  انا  يقول  ان  وحدهوليس من رشط 
ينحي رشيعة اهلل ويستمد  ان  انام بمجرد 
ان  وبمجرد  آخر  مصدر  من  القوانني 
ولو  السلطات  مصدر  اهلل  غري  ان  يقول 
انام  البرشية  جمموع  او  االمة  جمموع  كان 

اهلل. هو  احلاكمية  مصدر 
الربيع  عن  الطربي:  عن  ونقل 
عىل  الدين  اسس  اهلل  ان  العالية  ايب  و 

االخالص هلل وحده)67).
انه  عىل  تدل  اآلية  ان  الرازي:  وقال 
القبول)68)  واجب  حكم  اهلل  لغري  ليس 
احلكم  بل  االلتزام  واجب  امر  وال 

واالمر ليس اال له.
الداللة. نقد 

عبادة  ذم  سياق  يف  جاءت  االية  ان 
تنطوي  اهنا  اي  االصنام  و  االوثان 
وموجدًا،  خالقًا  اهلل  الوهية  جحد  فعل 

االلتزام  و  العمل  جمال  يف  وليست 
بالتكاليف، و سياق االية كاف يف حتديد 

مقامها. و  وجهتها 

)67) الطربي جامع البيان. 
)68) الرازي مفاتيح الغيب. 
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• چۈ 	 تعاىل  قوله  الثالث:  الدليل 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

وئچ ]سورة النساء: 65[.
قال الطربي: معناها اهنم اليصدقون 
حيكموك  حتى  اليك  انزل  بام  و  وبك  يب 
حكاًم  جيعلوك  حتى  اي  بينهم  شجر  فيام 

حكمه)69). عليهم  التبس  فيام  بينهم 
سبب  هلا  ان  عىل  الرازي  ونص 
وقيل  املنافق  و  اليهودي  قصة  يف  نزول 
الزبري،  مع  االنصاري  قصة  يف  نازلت 
بحكم  يرض  مل  من  انه  واآلية داللة عىل 

مؤمنًا)70). فليس  الرسول 
• بقوله 	 ايضا  استدلوا  الرابع:  الدليل 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٺ چ ]سورة االحزاب: 36[.

 الرسول امر  ان  عىل  دلت  لقد 
لالمتثال،  وموجب  االختيار  من  مانع 
اذا  مؤمنة  وال  مؤمن  من  اليصح  اي 

)69) الطربي: جامع البيان. 
)70) الرازي: مفاتيح الغيب. 

قىض اهلل ورسوله ان يكون هلم االختيار 
لرأيه. تبعا  راهيم  ان جيعلوا  الواجب  بل 

• چٿ 	 تعاىل  وقوله  اخلامس:  الدليل 
ٹچ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
مرتبة  وهي  باملعصية،  ترصيح  ففيه 
بالضالل  وترصيح  الكفر،  دون 

التيه. بمعنى 
التنوير  و  التحرير  صاحب  نبه  وقد 
ومل  امره  عزم  اذا  اي  قىض  كلمة  ان  إىل 

جيعل للاممور خيارًا يف االمتثال)71).
تعاىل  اهلل  قضاء  ان  الرازي  ويقول 

التكويني))7). امره 
املرشع  أن  فريى  قطب:  سيد  اما 

يرتب عىل االية:
بوصفهم أ.  الكتاب  الهل  اعتبار  عدم 

اهل دين)73).
للمؤمنني ب.  اليكون  ان  يف  نص  االية 

اهلل  رشيعة  اال  والقانون  دستور 

قاعدة  تقرر  االية  وان  ورسوله)74) 

)71) التحرير و التنوير ج11/ ص60). 
 .307 ))7) الرازي: مفاتيح الغيب 6/ 

 .396 )73) سيد قطب: يف ظالل القرآن )/ 
)74) م. ن 4/ 48. 
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ان االمر هلل ورسوله)75).
ابعد ج.  و  واوسع  اشمل  النص  ان هذا 

)يكون  خاص  حادث  اي  من  مدى 
قد نزل وانه يقرر قاعدة كلية اساسية 

يف منهج االسالم(.
يف  املفردة  االنصاري  تتبع  لقد 
اال  جيدها  فلم  القرآين  و  اللغوي  جذرها 
ومل  املنازعات  بني  الفصل  او  احلكمة  يف 
يدل مرة عىل كونه مصطلحًا سياسيًا)76).

للمفهوم: القرينية  املرجعية  فنفي 
املفهوم  بني  مزج  املودودي  ان 
السيايس  املفهوم  و  للحكم  االهلي 
الفكرة  قطب  سيد  وتبنى  لألمر  االنساين 
احلاكمية  فكرة  ان  االطالقي  بمفهومها 
وكان  االستخالف  نظرية  عن  منفصلة 
هلا  مكملة  االخرية  تكون  ان  االوىل 

لذلك تعد رؤية خمتزلة هلا بعد واحد.
نظرية  امام  حائال  تقف  هنا  هي  و 

اشغال  تتوىل  التي  الترشيعي  الفراغ 
و  املحدد  و  الثابت  النص  بني  الفراغ 

)75) م. ن 6/ )8. 
السيايس  التازم  االنصاري:  جابر  حممد   (76(
للدراسات  العربية  املؤسسة  العرب،  عند 

بريوت ص 163. 

فتكون  والالحمدودة  احلادثة  املتغريات 
نظرية  وليس  للسلطة  نظرية  احلاكمية 

للدولة)77).
العقائدي للحاكمية  الفكري و  النقد 

االصويل: املفهوم  بحسب 
1 w فقهي مفهوم  احلاكمية  مفهوم  ان 

العامة  الواليات  مسائل  من  لكونه 
الفروع  من  والفقه  احلكم،  وسياسة 
املتغري،  مساحات  فيها  تكثر  التي 
الذي  العقائدي  املفهوم  بخالف 
عىل  و  الثابت  مساحات  فيه  تكثر 
التقليدي  التسامل  هذا  من  الرغم 
الذهنية  فأن  االسالمي  الفكر  يف 
الفروع  نطاق  من  نقلته  االصولية 
و  االعتقادية  االصول  نطاق  اىل 
من  اي  املؤسسة،  املركزية  االفكار 
الفقه السيايس اىل مصاف التوحيد و 
عىل  قدمه  البعض  ان  حتى  االعتقاد 

توحيد الربوبية و االلوهية و اال سامء 
و الصفات و سامها توحيد احلاكمية 
ان االخالل هبا نقض الصول  وقرر 

و  املـــودودي  ــىل  االع ابــو  ــامرة:  ع حممد   (77(
الصحوة االسالمية ص 198. 
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سمة  تالحظ  وبذلك  التوحيد، 
واملفاهيم  العقائد  اختزال  و  الرتكيز 
تعرب  بحيث  وتطويرها  جزيئات  يف 
الوظيفة  االيديولوجيا  متطلبات  من 
فلقد  املعرفة  من  املرجتاة  املصلحية 
من  املفهوم  زحزحة  عملية  متت 
مدلوالته الرشعية و املعرفية و قحامه 
ابعادًا  اعطاؤه  و  اكرب  ميادين  يف 
املودودي  وضعه  فلقد  اكثر،  داللية 
ضمن  مصلحية  برؤية  مصاغًا 
باالعتقاد،  املعتضد  السيايس  احليز 
احليز  اىل  متامًا  نقله  قطب  سيد  لكن 
زمخًا  اعطاه  و  التغيريي  االعتقادي 
حيز  اىل  املوضوع  نقل  ان  حركيًا، 
العقائد يعود عىل اصله بالنقض الن 
االيامن  ان  يرون  السنة  اهل  مجهور 
منه  اخلروج  واليكون  وينقص  يزيد 
بالرشيعة  العمل  فرتك  باجلحود،  اال 

واليكفر،  االيامن  درجة  من  يقلل 
االصولية  الصياغة  ان  يالحظ  وهبذا 
مبدأ مهم  قد خرجت عىل  للحاكمية 
لدى  التقليدية  االيامن  مباديء  من 
وضعت  واهنا  العلم،  أهل  مجهور 

كان  ملا  متامًا  مضادة  جديدة  رؤية 
الذين  االسالف  لدى  احلال  عليه 
عىل  االسالمية  االصوليات  قامت 
مبادئ  من  عليه  استقروا  ما  احرتام 

السلف. عقائد  وامهها 
( w احلاكمية فكرة  ان  باحثون  يرى 

يف  نشأت  مأزومة  كانت  نشاهتا  يف 
اهلنود  املسلمني  )بني  صدامي  سياق 
بني  و  اهلند(  يف  البوذية  والسيطرة 
يف  النارص  عبد  حكومة  و  االخوان 
بعد  تظهر  ان  يفرتض  وكان  مرص، 
ملوجهة  العثامنية  اخلالفة  سقوط 
للعامل  الغرب  احتالل  سببه  ما 
انظمة  يف  تغيريات  من  االسالمي 

الدساتري)78). احلكم و 
3 w يقع تفاصيله  يف  احلاكمية  مفهوم  ان 

تطبيق  غايته  الن  ضبابية  منطقة  يف 
اطالقني:  للرشيعة  أن  علاًم  الرشيعة 

و  القاطعة  الثابتة  النصوص  االول 
كافة،  النصوص  الثاين:  و  املحكمة 

قراءة  احلاكمية  فتنة  الدايني:  يوسف   (78(
السيايس  االسالمية  مجاعات  ممارسة  يف 
الكتاب  ديب،  للدراسات  املسبار  مركز 

)1( ص 0)). 
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و  آرائهم،  و  الفقهاء  وإجتهادات 
البرشي  فيه  يتداخل  املوضوع  هذا 
طروحات  ظهرت  بحيث  االهلي،  و 
او  الكتاب،  حاكمية  مثل  اخرى 
الرشيعة  ظل  يف  البرش  حاكمية 
ايديولوجيا  نطاق  يف  االمر  واليزال 

االصولية. اجلامعات  مصالح 
4 w سمة الدارسني  بعض  شخص 

الذهنية  يف  الذرائعية  األنتقائية 
االصوليني  عرض  عند  االصولية 
مع  التعامل  يف  التحيز  و  للحاكمية 
عن  الواردة  النقول  ومع  النصوص 
ابحاثهم  فكانت  التارخييني،  العلامء 
او  أصل،  غري  عىل  ملحقة  فروعًا 
تراثية مل تكن تعنى  آراء  هي توظيف 

احلكم)79). بنظام 
5 w لنظرية اخلطرية  االثار  من  ان 

لنقض  فكرية  حماولة  اهنا  احلاكمية 
الدولية  العالقات  و  القانون  مفهوم 
اهنا  اآلثار  ومن  املعارص،  شكلها  يف 

يف  قراءة  احلاكمية:  فتنة  الدايني:  يوسف   (79(
ممارسة مجاعات االسالم السيايس 007)، 
الكتاب )1)  للدراسات ديب،  املسبار  مركز 

ص0)). 

ممارسة  اىل  فكرية  رؤية  من  حتولت 
وتدين  احلكومات  جتّرم  عملية 
تعدت  اهنا  واألخطر  احلكم  أنظمة 
و  املجتمعات  جتريم  اىل  ذلك  يف 

الناس. وافراد  املؤسسات 
6 w ذهنيًا احلاكمية  مفـــــــــهوم  يرتبط 

اوروبا  سادت  التي  بالثيوقراطية 
الفواجع  و  الوسطى  العصور  يف 
املدلول  الن  فيها  حصلت  التي 
باسم  حتكم  سلطة  اهنا  هلا  اجلوهري 
السياسية  ترصفاهتا  وتصبح  اهلل، 
يعد  يعارضها  ومن  اهلل  احكام  كأهنا 
الفارق  خيتفي  وبذلك  هلل،  معارضًا 
بني  و  الرشيعة  حتكيم  مفهوم  بني 
طه  باملفكر  ادى  هذا  و  اهلل  حكم 
الفكرة حتت  اىل طرح  العلواين  جابر 
االلتزام  اي  الكتاب  حاكمية  عنوان 
لكن  قانونيًا  نظامًا  القرآن  يف  جاء  بام 

املفرسين  اراء  هل  التساؤل:  يبقى 
تاخذ صفة احكام اهلل؟؟. والفقهاء 
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مفهوم املقطع:
–بشكل  اللغويُة  األصواُت  ُتْدَرُس 
متكاملني:  خمتلفني  –بمنهجني  عامٍّ 
اللغوية  األصوات  علــــــــم  ل،  األورَّ
التشكيل  علم  والثاين  )الفوناتكس(، 
األخري  وهذا  )الفونولوجي(.  الصويت 
الصوتية  املقاطع  ألنرَّ  نا؛  هيمُّ ما  هو 
األصواَت  يدرُس  فهو  ضمنه)1)،  ُتبحُث 
كالمية،  أنساق  يف  وحدات  بوصفها 
تشكيلها  طرق  وبني  بينها  رابطًا 
هذا  يف  دراسُتها  وتكوُن  ووظائفها)))، 
كام  البعض،  مع  بعضها  مركبًة  االجتاه 
ينطُق هبا املتكلمون. ومن نطق املتكلمني 
ألنرَّ  الصوتيُة؛  املقاطُع  َتْنُتُج  جمتمعة  هبا 
املتكلمني يف لغة ما ))ال يستطيعون نطق 
أو  بنفسها،  كاملة  الفونيامت  أصوات 
وإنام  استطاعوا،  إن  ذلك  يفعلون  ال  هم 
جتمعات  شكل  يف  األصوات  ينطقون 

حممد  أمحــد  د.  اللسانيات،  مبادئ  ينظر:   (1(
قدور: 154. 

)الفونيتيكا(،  اللغوية  ُينظر: علم األصوات   (((
والعربية   ،(4w  (3 الدين:  نور  عصام  د. 
داود:  حممد  حممد  د.  احلديث،  اللغة  وعلم 

 .103– 10(

املقطع  يف  إنرَّه  يقال  ولذا  املقاطع،  هي 
الفونيم إىل احلياة(()3). خيرج 

العلامء  نظر  وجهات  اختلفت  وقد 
الصويت  املقطع  تعريف  يف  وآراؤهم 
يف  ومناهجهم  اجتاهاهتم  باختالف 
املقطع  يعرف  اجتاه  فثمة  البحث، 
نطقيًا  يعرفه  آخر  واجتاه  أكوستيكيًا، 
وظيفيًا  يعرفه  ثالث  واجتاه  ماديًا، 
تعريَف  ))إنرَّ  قيل  لذلك  فونولوجيًا، 
البحث  أنرَّ  إاّل  عسرٌي(()4)،  أمٌر  املقطع 
عنايته  بقدر  االختالف  هبذا  معنيٍّ  غرُي 
من  بيشء  وأنواعه  املقطع  ماهيرَّة  ببيان 
النصوص.  اتساق  أثره يف  اإلجياز، وبيان 
والتشتُّت، سيورُد  لذلك، ودرءًا لإلطالة 
عليهام  يطلق  أن  يمكن  تعريفنِي  الباحُث 
ام  ألهنرَّ مانع(؛  جامع  تعريف  عبارة  معًا 
ل تعريف  ها)5): األورَّ يمثالن االجتاهاِت كلرَّ

خمتار  أمحــد  د.  اللغوي،  الصوت  ــة  دراس  (3(
عمر: 81). 

)4) اللغة، ج. فندريس: 85. 
سورة  يف  وداللته  املقطعي  النظام  ُينظر:   (5(
عــادل  حتليلية،  وصفية  دراســـة  البقرة 
ماجستري،  رسالة  اهلل،  عبد  الرمحن  عبد 
اآلداب،  كلية  –غزة،  اإلسالمية  اجلامعة 

)147هـ–006)م: 8)
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فاملقطع  النعيمي،  سعيد  حسام  الدكتور 
يتبعه  تبدأ بصامت  عنده ))وحدة صوتية 
يرد  صامت  أول  قبل  وتنتهي  صائت 
متبوعًا بصائت، أو حيث تنتهي السلسلة 

القيد(()6). املنطوقة قبل جميء 
الدكتور  تعريف  فهو  الثاين  أما 
قائاًل:  عرفه  الذي  احلمد  قدوري  غانم 
بضغطة  ُتْنَتُج  أصوات  جمموعة  ))املقطع: 
يتبعه  تبدأ بصوٍت جامد  صدرية واحدة، 
وقد  طويل(،  أو  )قصري  ذائب)7)  صوٌت 
اثنني،  أو  جامد  بصوٍت  متبوعًا  يأيت 
اإلسامع  قمة  يف  الذائب  الصوت  ويكون 
التي  األخرى  األصوات  إىل  بالنسبة 

يتألف منها املقطع(()8).

حسام  د.  العربية،  ــوات  أص يف  أبحاث   (6(
 .8 النعيمي:  سعيد 

أطلقهام  مصطلحان  واجلــامــد(  )الــذائــب   (7(
ل  األورَّ احلــمــد،  قـــدوري  غانم  الــدكــتــور 
الصوت  علامء  بعض  عند  ــرَف  ُع ما  هو 
املــدِّ  حـــروف  ويشمل  ــات(،  ـــ)املــصــوت ب
عدا  ما  والثاين  الثالث،  واحلركات  واللني 
بعضهم  احلروف، ويسميها  املصوتات من 
علم  إىل  املــدخــل  ينظر:  )الــصــوامــت(، 
احلمد:  قدوري  غانم  د.  العربية،  أصوات 

 .75– 74
)8) املدخل إىل علم أصوات العربية: )0). 

املقطَع  أنرَّ  التعريفني  هذين  من  ُيفهُم 
من  أكثر  أو  صوتني  من  يتكون  تركيب 
بصامت  إاّل  يبدأ  ال  الكالمية،  السلسلة 
إليه  ذهب  ملا  خمالفة  هذا  ويف  واحد، 
الدكتور متام حسان من أنه يمكن أن يبدأ 
التعريف  بأداة  له  َل  ومثرَّ بصائت،  املقطع 
املقطع  هذا  ورمُز  الكالم،  بداية  يف  )أل( 

عنده )ع ص()9).
قد  املقطع  أنرَّ  أيضًا  منهام  ويفهم 
أو  قصرية  )حركة  بصائت  ينتهي 
صامٌت  الصائَت  هذا  يتبُع  وقد  طويلة(، 
يمثُل  الصامت  وأنرَّ  صامتان،  أو  واحٌد 
فيه  الصائُت  يكوُن  بينام  املقطع،  قاعدَة 

إسامع. َة  قمرَّ
أنواع املقاطع يف العربية:

اللغوي  الصوت  علامُء  اختلف 
العربية،  يف  املقاطع  أنواع  حتديِد  يف 
بعض  وأعدادها  ومصطلحاهتا، 

غانم  الدكتور  كفانا  وقد  االختالف، 
ذلك،  يف  البحث  مؤونة  احلمد  قدوري 
أسامء  مع  الدارسني  أشهر  آراء  فجمع 

متام  د.  اللغة،  يف  البحث  مناهج  ينظر:   (9(
حسان: 141. 
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فيها  ورد  التي  الصفحات  وأرقام  كتبهم 
هذه  يف  وأعدادها  املقاطع  أنواع  ذكر 
أضاف  ثم  جدول،  شكل  عىل  املؤلفات 

عليها ما اقرتحه هو من أنواع)10).
بأٍي  األخذ  أنرَّ  إىل  اإلشارة  وجتدُر 
عائقًا  ُل  يشكِّ ال  التقسيامِت  هذه  من 
ألنرَّ  النتائج؛  يف  فرقًا  وال  البحث،  يف 
التقسيامت  هذه  بنَي  اجلوهري  اخلالَف 
أضافه  الذي  األول  املقطع  يف  هو  إنرَّام 
يرد  الدكتور متام حسان )ح ص( وإْن مل 
ح  )ص  السادس  واملقطع  اجلدول،  يف 
وأمهله  بعضهم  ذكره  الذي  ص(  ص  ح 

آخرون.
فالفرق  األنواع،  من  ى  تبقرَّ ما  أما 
املصطلح  يف  هم  كلِّ الدارسني  عند  بينها 
ص(  ح  )ص  املقطع  فمثاًل  فحسب، 
غري  تسميته،  يف  الدارسون  اختلف  قد 
عدد  يف  هلا  أثر  ال  التسمياِت  هذه  أنرَّ 

فهي  تِِه،  وقمرَّ قاعدَتْيِه  وترتيب  أصواته 
وكذلك  الدارسني،  كلِّ  لدى  واحدة 
البحَث  فإنرَّ  هلذا  األخرى؛  األنواع 

العربية:  أصوات  علم  إىل  املدخل  ينظر:   (10(
 .(10

حسان،  متام  الدكتور  بتقسيم  سيأُخُذ 
للمقطع  إضافته  عن  النظر  غضِّ  مع 
بـ)ال(  له  مثرَّل  الذي  ص(  )ح  األول 
قصرية  بحركة  يبدأ  فهو  التعريف)11)، 
))إاّل  يصحُّ  ال  وهذا  بصامت؛  وينتهي 
واحتساب  الوصل،  مهزة  إسقاط  عىل 
ما  ))وهو  فقط(())1)،  تليها  التي  احلركة 
القرآنية  القراءة  جميدي  نطق  يناسب  ال 
ره علامء العربية  يف زماننا، ويناقض ما قررَّ
مهزة  من  تتكون  التعريف  أداة  كون  من 
مهزة  لكنها  الالم،  قبل  بحركة  متبوعة 
يف  وتثبت  الكالم  درج  يف  تسقط  وصل 

أوله(()13).
أضافه  الذي  املتامدِّ  املقطع  عن  أما 
النصوص  يرد يف  الدارسني فهو مل  بعُض 
ال  فلقلته  ورد  وإن  نادرًا،  إال  املدروسة 

اتساقًا صوتيًا يف النص. َق  حُيقِّ أْن  يمكن 
باحلرف  للصامت  البحُث  وسريمز 

طويلة(  أو  )قصرية  وللحركة  )ص(، 
باحلرف )ح(، وهذه املقاطع هي:

اللغة: 141.  )11) ينظر: مناهج البحث يف 
))1) دراسة الصوت اللغوي: )30. 

)13) املدخل إىل علم أصوات العربية: 07). 
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ومثله . 1 ح(،  )ص  املفتوح  القصري 
ك  )َكَتَب(  كلمة  يف  الثالثة  املقاطع 

ـَ. ـَ/ ب ــــــ ـَ/ ت ـــــــ ــــــــ
نحو . ) ح(،  ح  )ص  املفتوح  املتوسط 

ت   ) )َتِسرْيُ كلمة  من  الثاين  املقطع 
. ـُ رـــــــــ ــــــــِ/  ــــــــِ  س  ـَ/  ـــــ

نحو . 3 ص(،  ح  )ص  املقفل  املتوسط 
م  و/  ـَ  ــــــــ ي  )َيْوٌم(  كلمة  مقطعي 

ـُ ن. ـــــــ
الطويل املقفل )ص ح ح ص(، ومثله . 4

يف  )َمْرُفْوع(  كلمة  من  األخري  املقطع 
ـُ  ـــــــ ف  ر/  ـَ  ـــــــ م  الوقف  حالة 

ـُ ع. ـــــــ
الطويل املزدوج اإلقفال )ص ح ص . 5

عند  )ُرْمح(  كلمة  مقطع  مثل  ص(، 
ـُــــ م ح. ـــ الوقف ر 

إىل  ُتشبُِه  املقطعيَة  الكتابَة  وألنرَّ 
الَعروضيِة؛  بالكتابِة  ُيعرُف  ما  كبرٍي  حٍد 

بشكٍل  ُينَطُق  ما  البحُث  فسيتبُع  لذلَك 
التالوة،  أحكام  مراعاة  مع  سليٍم، 

واالبتداء. والوصل  الوقف  وعالمات 
أثُر الترَّوازي املَقَطِعي يف االترَّساِق الصويت:

ُعِرَف التوازي قدياًم يف كتب البالغة 

ومن  السْجِع)14)،  أقسام  من  قساًم  العربية 
ذلك قول النويري )ت733هـ( يف معرض 
تقسيمه للسجع: ))... أما املتوازي -فهو 
من  األخريتني  الكلمتني  يف  ُيراعى  أن 
األخري  احلرف  اتفاق  مع  الوزن  القرينتني 

ڱ  ڱ  )ڱ   : وجلرَّ عزرَّ  كقوله  منهام، 
الغاشية:  ]سورة  ڻ(  ںں 

.(15())...]14–13
من  النوع  هذا  اجلاحُظ  ويسمي 
أبو  تابعه  وقد  )املزدوج()16)،  السْجع 
غرَي  التسمية،  هذه  يف  العسكري  هالل 
النهايات  عىل  يقرصه  مل  األخري  هذا  أنرَّ 
ليعمرَّ  مفهومه  من  ع  وسرَّ بل  املسجوعة، 
))ال  فيقول:  األخَر،  اآلياِت  ألفاَظ 
حتى  حيلو  وال  الكالم  منثور  حيسُن 
لبليٍغ  جتُد  تكاد  وال  مزدوجًا،  يكون 
استغنى  ولو  االزدواج،  من  خيلو  كالمًا 

القرآن،  علوم  يف  اإلتقان  ُينظر:   (14(
السيوطي  الرمحن  عبد  بن  الدين  جالل 
)ت911هـ(: ))6، والفاصلة يف القرآن، 

د. حممد احلسناوي: 148–150. 
شهاب  األدب،  فنون  يف  األرب  هناية   (15(

 .88 الدين النويري: 7/ 
بحر  بن  عمرو  والتبيني،  البيان  ينظر:   (16(

 .116 اجلاحظ )ت55)هـ(: )/ 
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القرآن؛  لكان  االزدواج  عن  كالم 
اخللق،  كالم  من  خارج  نظمه  يف  ألنرَّه 
يف  حصل  حتى  فيه  االزدواج  كثر  وقد 
يف  تزاوج  عامرَّ  فضاًل  اآليات  أوساط 

.(18 منه(()17) الفواصل 
بيَد أنرَّ مفهوم التوازي قد شهد تطورًا 
عدة  يشمل  وأخذ  احلديث،  العرص  يف 
والرتكيبية،  الصوتية،  منها:  مستويات 
هذه  واجتامع  والداللية.  واملعجمية، 
يضمن  ممرَّا  واحد  عنرص  يف  املستويات 
بأنرَّه  َف  ُعرِّ وقد  الرسالة)19).  انسجام 
أو  املباين،  تعادل  أو  متاثل،  عن  ))عبارة 
أو  الكلامت،  متطابقة  سطور  يف  املعاين 
الفني،  االزدواج  عىل  القائمة  العبارات 
حينئذ  وتسمى  ببعض  بعضها  وترتبط 
باملتطابقة، أو املتعادلة، أو املتوازية سواء 

والشعر،  الكتابة  الصناعتني،  كتاب   (17(
سهل  بن  اهلل  عبد  بن  احلسن  هــالل  أبــو 

العسكري )ت395هـ(: 60). 
البالغة،  هنج  يف  الــقــرآين  ــر  األث ينظر:   (18(
عباس  د.  واملضمون،  الشكل  يف  دراسة 

ام: )7).  عيل حسني الفحرَّ
الــشــعــري  اخلـــطـــاب  حتــلــيــل  ــظــر:  ــن ي  (19(
مفتاح:  حممد  د.  التناص(،  )اسرتاتيجية 

 .(5

املعروف  خاصة  النثر،  أو  الشعر،  يف 
أو  الفني(()0))،  النثر  أو  املقفى،  بالنثر 
ألفاظ  من  لفظة  كل  تكون  أن  ))هو 
أو  مساوية،  األول  اجلمل  أو  الفقرات، 
الفقرات،  ألفاظ  من  لفظة  لكل  معادلة 
أو اجلمل التالية هلا يف الوزن، والرتتيب، 
منسجاًم  يكون  أن  أي  الفاصلة،  وغالبًا 
احلفاظ  مع  وفاصليًا،  ووزنيًا،  صوتيًا، 

عىل روح املعنى(()1)).
الصويت  اإليقاع  إىل  البحُث  وسينظر 
مقاطع  توازي  أساس  عىل  اآليات  يف 
يف  أثر  من  يرتكه  أْن  يمكن  وما  ألفاظها، 
استحسان النصوص والتلذذ يف سامعها، 
الرصفية))))،  أوزاهنا  أساس  عىل  وليس 
خفقة  بفعل  يتكون  صويت  مقطع  فكلُّ 
صدرية واحدة من خفقات نَفِس املقِرئ، 

حسن  الواحد  عبد  د.  والتوازي،  البديع   ((0(
الشيخ: 7 –8. 

هنج  خــطــب  يف  ــويت  ــص ال ــام  ــج ــس االن  ((1(
أطروحة  اجليايش،  عبيس  ظافر  البالغة، 
اآلداب،  كلية  البرصة،  جامعة  دكتوراه، 

014)م: 179. 
العربية،  للبنية  الصويت  املنهج  ُينظر:   ((((
عبد  د.  العريب،  الرصف  يف  جديدة  رؤية 

 .49 الصبور شاهني: 
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باسم  يعرف  ما  اخلفقات هو  وتوايل هذه 
ذلك  عرفنا  وإذا  الكالم)3))،  يف  اإليقاع 
املنتظم،  اإليقاع  تستهوي  األذن  فإنرَّ 
أكثر،  أو  إيقاعني  تسمع  حني  هبا  فكيف 
إنرَّ من شأن  إذ  معًا؟.  متوازيني  منتظمني 
التوحد  من  ًا  ))جورَّ يشيع  أن  التوازي 
القارئ،  عند  النص  مجل  بني  السمعي 
الصوتية  املقاطع  نفس  تكرار  خالل  من 
ثابتة. وجيعل  منتظم عىل مسافات  بإيقاع 
تبدو  النصِّ  مجل  اإليقاعي  االنتظام  هذا 
إىل  هذا  فيؤدي  مرتابطة،  األوىل  للوهلة 

القارئ(()4)). من  مبدئيًا  قبوهلا 
عالقة  خيلُق  تواٍز  كل  كان  وإذا 
األبنية  من  أكثر  أو  عنرصين  بني  تكافؤ 
النصِّ  عنارص  عالقة  فإنرَّ  املتوازية)5)) 

ام  مترَّ د.  الــقــرآن،  ــع  روائ يف  البيان  ُينظر:   ((3(
حسان: 1/ 183. 

بناء  يف  منهجية  رؤية  النص  علم  نظرية   ((4(
النص النثري، د. حسام أمحد فرج: 81. 

والداليل  اإليقاعي  وأثره  التوازي  ينظر:   ((5(
غري  يف  )فوىض  ديوان  يف  تطبيقية  دراسة 
جــواد  حممد  د.  سعيد،  حلميد  ـــا(  أواهن
الرافدين،  آداب  جملة  الــبــدراين،  حبيب 
1430هـ–  ،53 العدد  املوصل،  جامعة 

009)م: )19. 

ترتيُب  كان  وإذا  باتساقه،  كفيلة  ببعضها 
النصِّ  يف  معينة  مجلة  كلامت  مقاطع 
مجل  أو  مجلة  مقاطع  ترتيب  يوازي 
فيه  شكرَّ  ال  فِمامرَّ  نفسه،  النص  يف  أخَر 
اإليقاع،  وحدة  يف  كبريًا  أثرًا  لذلك  أنرَّ 

اخلطاب. مكونات  واتساق 
من  عنرٌص  إذن  املقطعي  فالتوازي 
استمرارية  يف  تسهم  التي  العنارص 
أداة  وُيعدُّ  اتساقها،  وحتقيق  النصوص، 
وتربط  فقرات  إىل  النصرَّ  ُم  تقسِّ نصيرَّة 
هذه  كانت  إذا  وبخاصة  بينها)6))، 
الفواصل،  وموحدة  قصرية  الفقرات 

السطور. قابل  وهذا ما سنلحُظه يف 
هبذا  املدروسة  السور  حفلت  وقد 
فأغلبها  الصويت،  االتساق  من  النوع 
العقيدة  بأصول  تعنى  مكيرَّة  سور 
وحقيقة  اهلل  وحدانية  وإثبات  الكربى، 
جيري  إيقاعها  جيعل  مِمرَّا  اآلخرة)7))، 

رسيع  املوجة،  ))قصري  أغلبها  يف 

والتطبيق،  النظرية  النص  لغة  علم  ُينظر:   ((6(
د. عزة شبل: 131. 

الكريم،  للقرآن  البياين  التفسري  ُينظر:   ((7(
الشاطئ(:  )بنت  الرمحن  عبد  عائشة  د. 
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شبه  أو  متوازنًا  احلركة،  متدفق  النبض 
هلذه  مالَءمة  أكثُر  ألنرَّه  متوازن...(()8))؛ 

النصية. البنى 
طي: الرشرَّ املَْقَطِعي  الترَّوازي  اًل:  أورَّ

التي  األساليب  من  الرشط  أسلوب 
ما  ِب  لرتقُّ ُقه  وُتشوِّ املتلقي  انتباه  تسرتعي 
تكررت  إذا  التشوُق  هذا  ويكثُر  بعَدُه، 
بعِضها،  أو عطفْت عىل  اجلمُل الرشطيُة، 
لسامِع  تلُهَفًا  السامَع  يزيُد  فتكراُرها 
هذه  مقاطع  توازي  ولكنرَّ  اجلواب)9))، 
نوعًا، وعددًا، وترتيبًا، فضاًل عن  اجلمل 
رونقًا  يزيدها  مما  تركيبيًا،  ألفاظها  توازي 
تلقي  يف  ويسهم  صوتيًا،  وانسجامًا 
لوحظ  ما  وهذا  ويرس،  بسالسة  معناها 
مادة  الكريمة  السور  آيات  بعض  يف 
بالقرص واملوازاة،  تترَّصف  التي  الدراسة، 
باملدة  اآليات  هذه  من  آية  كلِّ  فتالوة 

الــقــرآن،  تعبري  يف  ــاع  ــق واإلي اجلـــرس   ((8(
آداب  جملة  ــدي،  ــزي ال ــارس  ي كــاصــد  د. 
املوصل،  جامعة  اآلداب،  كلية  الرافدين، 

العدد9، 1، أيلول 1978م: 364. 
العقل  وتنوير  السديد  املعنى  حترير  ينظر:   ((9(
املسمى  املجيد  الكتاب  تفسري  من  اجلديد 
حممد  التفسري(،  من  والتنوير  )التحرير 

الطاهر ابن عاشور: 30/ 140. 

اآلية  التي تستغرقها تالوة  نفِسها  الزمنية 
بني  نفسه  الصويت  وبالتدرج  األخرى، 
اآلياِت  يكسو  وقواعدها،  املقاطع  قمم 
يدوُر  املتلقَي  جتعُل  صوتيًة  اتساقيًة  ًة  حلرَّ

، ويعقُد روابَط بني مجله. ِز النرَّصِّ يف حيِّ
 : وجلرَّ عزرَّ  الباري  قول  ذلك  ومن 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ 

املرسالت:  ]سورة  ڭ(  ۓ  ۓ  ے 

عىل  اآليات  هذه  فمقاطع   ،]10w  8
هي: الرتتيب 

ـُ/  ـَ ن/ ن ــــــ ـَ/ ء ــــــِ/ ذ ــــــ ف ــــــ
ـــــــِ/  م  ـُ/  ــــــ ـُ/ ط  ــــــ م  ـُ/  ــــــ ـُ  ــــــ ج 

ـَ ت. س ــــــ
س  س/  ـَ  ــــــ ذ  ـــــــِ/  ء  ـَ/  ــــــ و 
ر  ـُ/  ــــــ ف  ـُ/  ــــــ ء  ـَ/  ــــــ ـَ  ــــــ م  ـَ/  ــــــ

ـَ ت. ـــــــِ/ ج ــــــ
ـَ ل/ ج ـــــــِ/  ـَ/ ء ـــــــِ/ ذ ــــــ و ــــــ
ـُ/ س ـــــــِ/  ـُ/ ن ــــــ ـَـ/ ل ــــــ ـَ ـــــ ب ــــــ

ـَ ت. ف ــــــ
ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ 
ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص 

ح ص.
يف هذا النصِّ الكريم أداتان صوتيتان 
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مقاطعه،  توازي  اتساقه:  يف  سامهتا 
أنرَّ  آياته  عىل  فاملالحظ  فواصله،  ووحدة 
اآليتني  مقاطع  توازي  منها  كٍل  مقاطع 
ينطق  َلها  مرترَّ جيعل  ما  وهو  األخريني، 
نطق  ة  ملدرَّ مساوية  زمنية  ة  مدرَّ يف  آية  بكل 
توازنًا  تتوازن  وجيعلها  األخرى،  اآلية 
ُد يف أذن السامع،  إيقاعيًا يظلُّ صداُه يرتدرَّ
يف  ))ما  إنرَّ  إذ  وارتياحًا،  متعة  ويمنحه 
القرآن من مجال التوازن قد جياوز أحيانًا 
اإليقاع  هذا  زاَد  ومما  الوزن(()30).  مجال 
لآليات؛  املتامثلة  النهايات  هو  قوة 
))بام  يقوى  املتوازية  اجلمل  إيقاَع  ألنرَّ 
الرتاكيب  أواخر  بني  سْجع  من  يوجد 

املتشاهبة(()31).
تناسب  املفتوحُة  املقاطُع  كانت  وملرَّا 
املقفلة،  املقاطُع  يه  تؤدِّ التعبري ال  من  لونًا 
تستغرُق  فاملفتوحة  صحيح؛  والعكس 
الذي  الزمن  من  أكثر  زمنًا  نطِقها  يف 

وألنرَّ  املقفلة))3)،  املقاطُع  تستغرُقه 

)30) ينظر: البيان يف روائع القرآن: 1/ 187. 
بناء  يف  منهجية  رؤيــة  النص  علم  نظرية   (31(

النص النثري: 101. 
د.   ، عــمرَّ جزء  يف  قرآنية  ــات  دراس ينظر:   (3((

حممود أمحد نحلة: 109. 

بلغت  إذ  هلا،  الكريم  النص  يف  الغلبَة 
املقاطع  ترد  مل  حني  يف   ،%7  ،77 نسبتها 
آية، من  املقفلة إالرَّ بواقع مقطعني يف كلِّ 
النوع )ص ح ص( املتوسط املقفل، ففي 
يصف  الذي  النص  ملعنى  مالءمٌة  ذلك 
القيامة)33)؛  يوم  يف  تقع  عة  مروِّ أمورًا 
معها  جيري  بمصوتات  ختتم  ا  ألهنرَّ
أضفى  مما  عارض،  دون  طليقًا  النفس 
وذلك  اإلسامع)34)،  قوة  يف  قدرة  عليها 
ليرسح  السامع  أمام  املجال  يفسح  ما 
البعث،  يوم  بأهوال  ر  ويتفكرَّ بخياله، 
)إذا(  تكرار  يف  فإنرَّ  ذلك  عن  فضاًل 
آية  كلِّ  بمضمون  العناية  إفادَة  الرشطية 
مستقلة  عالمة  ليكون  اآليات  هذه  من 

.(35 للبعث)
التوازي  من  النوع  هذا  أمثلة  ومن 

ڤ  ڤ  )ٹ  تعاىل:  قوُله  أيضًا 

غوامض  حقائق  عن  الكشاف  ينظر:   (33(
ــوه  ــون األقـــاويـــل يف وج ــي الــتــنــزيــل وع
بن  حممود  القاسم  أبو  اهلل  جار  التأويل، 
 ،(87  /6 )ت538هـــ(:  الزخمرشي  عمر 

والتحرير والتنوير: 30/ 3)4 –4)4. 
د.  ومبناها،  معناها  العربية  اللغة  ينظر:   (34(

ان: 71.  مترَّام حسرَّ
)35) ينظر: التحرير والتنوير: 30/ 4)4. 
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ڦ(  ڦ  ڤڦ  ڤ 
مجلتان  فهاتان   .](w  1 الزلزلة:  ]سورة 
بأداة  منهام  األوىل  ُسبقت  رشطيرَّتان، 
باألوىل  الثانيُة  وُربطِت  )إذا(،  الرشط 
الرشط  معنى  َنها  فضمرَّ العطف،  بحرف 

اجلملتان  توازت  وقد  األوىل،  يف  الذي 
والكتابة  واملخطط  مقطعيًا،  بعضهام  مع 

ُيبيِّنان ذلك. املقطعية اآلتيان 
                            إذا

 زلزلت االرض زلزاهلا    و   أخرجت االرض أثقاهلا

ـَ/ ت  ــــــ ـــــــِ/ ل  ز  ـُ ل/  ــــــ إذا )ز 
ـُ/ ز ـــــــِ ل/ ز  ـَ ر/ ض ــــــ ـــــــِ ل/ ء ــــــ

ـَ(. ـَ ــــــ ـَ/ ه ــــــ ـَ/ ل ــــــ ـَ ــــــ ــــــ
ت  ـَ/  ــــــ ج  ـَ/  ــــــ ر  خ/  ـَ  ــــــ )ء  و 
ـَ ث/  ـُ/ ء ــــــ ـَ ر/ ض ــــــ ـــــــِ ل/ ء ــــــ

ـَ(. ـَ ــــــ ـَ/ ه ــــــ ـَ/ ل ــــــ ـَ ــــــ ق ــــــ
ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح 
ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ 

ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح.
مع  املقطعي،  التجاُنِس  وهبذا 
اآليات  يف  امتدت  التي  الفاصلة  وحدة 
اتساَقه  النصُّ  اكتسب  أيضًا،  الالحقة 

نحوية  أدوات  مع  تضافر  الذي  الصويت 
وحدة  يف  الواضح  األثر  هلا  ومعجمية 

آياته. النصِّ وتضام 
روي  مدِّ  يف  فإنرَّ  هذا  عن  فضاًل 
املفتوحة  املقاطع  وكثرة  اآليتني،  فواصل 
فيهام، بواقع ستة مقاطع من أصل عرشة 
الذي  العام  للمشهِد  مناسبًة  آية،  كلِّ  يف 
التي  األهوال  )وصُف  السورة  تصفه 
احلساب()36)؛  يوم  وأثناء  ُقَبيَل  حتدث 
بنهاية  النطق  عند  النفس  جرياَن  ألن 
الفكر  إلعامل  مدعاٌة  املقاطع  هذه 

املشاهد. ِ يف هذه  والتبرصُّ
يف  صوتيًا  اتسقت  التي  اآليات  ومن 
مقاطع  توازي  بفعل  املدروسة،  السور 

ۆ  ۇ  )ۇ  ألفاظها قوله جل جالله: 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ٱ ٻ ٻ ٻ( 

.]10w 9 :سورة العاديات[
ل ما يف الصدور(  فعطفْت مجلة )حصِّ

ومها  القبور(،  يف  ما  )ُبعثر  مجلة  عىل 
كام  مقطعيًا،  متوازيتان  رشطيتان  مجلتان 

ومشاهد   ،413  /6 اف:  الكشرَّ ينظر:   (36(
–(4( قطب:  سيِّد  الــقــرآن،  يف  القيامة 

 .(43
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اآلتية. املقطعية  الكتابة  هو واضح يف 
ـــــــِ/  ـُ ع/ ث  ــــــ أفال يعلُم إذا )ب 
ق  ل/  ـــــــِ  ف  ـَ/  ــــــ ـَ  ــــــ م  ـَ/  ــــــ ر 

ـُ ر(. ــــــ ـُ  ــــــ ـُ/ ب  ــــــ
ـَ/  ـُ ص/ ص ـــــــِ/ ل ــــــ و )ح ــــــ
ـُ/ د  ـَ/ ف ـــــــِ ص/ ص ــــــ ـَ ــــــ م ــــــ

ر(. ـُ  ــــــ ـُ  ــــــ
ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح 
ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح ص.
د  وحرَّ الذي  الصويت  التوازي  وهلذا 
ه  ٌ يف سبكهام، ينرُصُ إيقاع اجلملتني أثٌر بنيِّ
والربط  الفاصيل،  التامثل  من  فيهام  ما 
يف  اآليتني  أرشكت  التي  العطف  بأداة 

الرشط. معنى 
الوعيد  هو  للنص  العام  واملعنى 
والبعث  القبور،  ببعثرة  والتذكري 
والنشور، وإعالن ما أخفته الصدور)37)، 
يوم  صور  من  واضحة  صورة  فهذه 

القيامة، ترتك أثرًا يف نفس السامع وكأنرَّه 
يراها ماثلة أمامه، وال خُتفى أمهية التامثل 

القرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع  ينظر:   (37(
الفضل بن احلسن الطربيس )ت 548هـ(: 
القرآن:  يف  القيامة  ومشاهد   ،(38  /10

 .7(

الفاصلة، يف بيان معامل  املقطعي، ووحدة 
املوسيقى  من  حيدثانه  ملا  الصورة؛  هذه 
هذا  مثل  تلقي  التي  للمعنى  املصاحبة 
يمتدُّ  املشهد  وجتعل   ، احلسِّ يف  األثر 
–وبضمنها  السورة  ففي  بامتدادها، 
الرهيب  املشهد  بني  –مناسبٌة  اآليتني 
املقاطع  التأمل وبني غلبة  الذي يستدعي 
الصورة  بني  ملحوٌظ  وتناسٌق  املفتوحة، 

واجلرس)38).
الَقَسِمي: املْقَطِعي  الترَّوازي  ثانيًا: 

يؤتى  أسمية،  أو  فعلية  مجلة  القسُم 
تســـــمى  أخـــــرى  مجلة  لتأكيد  هبا 
وجوابه  القسم  ومجلة  القسم،  جـــــواب 
كجملتي  الواحدة،  اجلملة  منزلة  تتنزالن 
يف  وروده  كثر  وقد  واجلزاء)39).  الرشط 
))سمة  أضحى  حتى  الكريم،  القرآن 
العربية  تعرفها  مل  وفريدة  ظاهرة  أسلوبية 
باحليوان  القرآن  أقسم  فقد  قبل  من 

املختلفة(()40). الطبيعية  والظواهر 

القيامة يف القرآن: 73.  )38) ينظر: مشاهد 
موفق  للزخمرشي،  املفصل  رشح  ينظر:   (39(
يعيش  بن  عيل  بن  يعيش  البقاء  أبو  الدين 

املوصيل )ت643هـ(: 5/ 44). 
)40) األثر القرآين يف هنج البالغة: 7)1. 
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القرآين  القسم  يكون  ما  وغالبًا 
جديد،  كالم  استئناف  أو  سورة  صدر 
اإلصغاء  إىل  السامَع  ُه  ُيوجِّ وذلك 
األمر  بعظمة  يوحي  ألنه  قب؛  والرترَّ

بعده)41). املذكور 
وجوابه  القسم  مجلتي  بني  يقع  وقد 
فيظل  القسم،  فيها  يتكرر  أخرى،  مجٌل 
تلهٌف  سامعها  عند  املتلقي  نفس  يف 
القسم  إطالة  أن  ذلك  جواهبا؛  لسامع 
سمعه  فإذا  عليه))4)،  املقسم  إىل  تشويق 
مجل  وبني  بينه  والربط  االتساق  حتقق 
هذا  ُشِحذ  ما  وكُثر  السابقة،  القسم 
مقاطع  بني  يقُع  بام  ى  وُقوِّ االتساُق 
إيقاعها،  يوحد  تواٍز  من  القسم  مجل 

الواحد. النص  بإطار  ويؤطرها 
ڻ  )ڻ  تعاىل:  قال 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ 

 ،4(0  /30 والتنوير:  التحرير  ينظر:   (41(
الكريم  الــقــرآن  يف  القسم  نفي  وصيغة 
حممد  سمية  ة،  نحويرَّ دالليرَّة  حتليليرَّة  دراسة 
دكــتــوراه،  أطــروحــة  نــايــف،  حــاج  عناية 
رشد،  –ابن  الرتبية  كلية  بغداد،  جامعة 

5)14هـ–004)م: 8). 
))4) ينظر: التحرير والتنوير: 30/ 0)4. 

النازعات:  ]سورة  ھ(  ھھ 
أقسم  الكريمة  اآليات  هذه  يف   .]4–  1
– وجوه  أحد  –يف  جالله  جل  اهلل 
حمذوف  عليه  واملقسم  املالئكة،  بصفات 
من  بعده  ما  لداللة  (؛  )لتبعُثنرَّ تقديره 

النصُّ  ُسبَِك  وقد  عليه)43)،  القيامة  ذكر 
من  جوابه  عن  ُينبُئ  وما  القسم  بني  بام 
عالقة رابطة، فضاًل عن أداوات العطف 

الفاصلة. ووحدة  واجلناس 
مع  تآزرت  قد  فإنرَّه  ذلك  عن  فضاًل 
أداٌة  النصِّ  اتِّساِق  عىل  األدوات  هذه 
فإذا  اآليات،  مقاطع  توازَي  هي  أخرى 
ٌن النظر يف اآليات الكريمة  ما أمعن متمعِّ
يف  كام  متوازية  مقاطعها  فسيجد  السابقة 

اآلتية:  املقطعية  الكتابة 
ـــــــِ/  ز  ـَ/  ــــــ ـَ  ــــــ ن  ن/  ـَ  ــــــ و 
ق  ر/  ـَ  ــــــ غ  ـــــــِ/  ت  ـَ/  ــــــ ـَ  ــــــ ع 

ـَ. ــــــ ـَ  ــــــ
ـــــــِ/  ش  ـَ/  ــــــ ـَ  ــــــ ن  ن/  ـَ  ــــــ و 

)43) ينظر: معاين القرآن، أبو زكريا حييى بن زياد 
 ،(31–  (30  /3 ــــ(:  )ت07)ه الفراء 
والتنوير:  والتحرير   ،304 والكشاف: 6/ 

 .66 /30
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ش/  ـَ  ــــــ ن  ـــــــِ/  ت  ـَ/  ــــــ ـَ  ــــــ ط 
ـَ. ــــــ ـَ  ــــــ ط 

ـَ/ ب ـــــــِ/  ـَ ــــــ ـَ س/ س ــــــ و ــــــ
ـَ ب/ ح  ــــــ ـــــــِ/ س  ـَ/ ت  ــــــ ـَ  ــــــ ح 

ـَ. ـَ ــــــ ــــــ
ـَ/ ب ـــــــِ/  ـَ ــــــ ـَ س/ س ــــــ ف ــــــ
ـَ ب/ ق  ــــــ ـــــــِ/ س  ـَ/ ت  ــــــ ـَ  ــــــ ق 

ـَ. ـَ ــــــ ــــــ
ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص 

ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح.
وغموض  اآليات،  هذه  قرَص  إنرَّ 
متهيٌد  ألفاظها،  وجرس  فيها،  به  املقسم 
اهلائلة،  اآلخرة  بحقيقة  القلب  يشعر 
موسيقي  إيقاع  يف  النصرَّ  يسوق  فالقرآن 
األنفاس  به  ع  تنقطرَّ كأنام  الهث،  راجف 
ويف  واالنبهار،  واالرجتاف  عر  الذُّ من 
إىل  بصلة  متتُّ  إيقاعية  ملسات  هذا 

القيامة)44). أهوال 

توازت  التي  القسم  آيات  ومن 
موضع  الكريمة  السور  يف  مقاطعها 

الدراسة قول العزيز عز وجل: )ې 

قطب:  سيِّد  الــقــرآن،  ظــالل  يف  ينظر:   (44(
مج6/ 30/ 3811. 

ې ېې ى ىائ ائ( 

اهلل  أقسم  إذ   ،]3–  1 الذاريات:  ]سورة 
التي  خملوقاته،  بصفات  وتعاىل  سبحانه 
والسحاب،  –الرياح،  خالف  –عىل  هي 
املعنى  )45)، وهو يف  التوايل  والسفن، عىل 
بعظــيم  قسم  ألنرَّه  تعاىل؛  بقدرته  قسم 
مــن خملوقـــاته، لتأكيـــد وقـــوع املقســم 

)ۇئ  عليه، الذي هــو قـــولـــــه تعـــاىل: 
]سورة  ېئ(  ۈئ  ۆئۆئۈئ  ۇئ 

الذاريات: 5 –6[)46).
اللغوية  السلسلة  هذه  ومادامت 
القسم،  هو  واحد  بمركب  مرتبطًة 
واحد،  بجواب  جمتمعة  عنها  وجياب 
أسهم  واحد،  نصٍّ  سياق  يف  تقع  فهي 
صوتيًا؛  اترَّساقه  يف  مجله  مقاطع  توازي 
أصوات  تنسيق  عىل  قائم  التوازي  ألنرَّ 
توزيع  طريق  عن  اجلمل،  أو  العبارات 
اإليقاع  عىل  قائاًم  توزيعًا  ألفاظها 
اآلتية  املقطعية  والكتابة  املنسجم)47)، 

اف:  )8، والكشرَّ القرآن: 3/  ينظر: معاين   (45(
 .608 /5

–336  /(6 والتنوير:  التحرير  ينظر:   (46(
 .339

)47) ينظر: البديع والتوازي: 4). 
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من  الكريمة  اآليات  مقاطع  بنَي  ما  تبنُي 
تواٍز:

ـَ  ـــــ ــــــِ/ يـ  ــــــَ/ رـ  ـــــــَ  ــــــَ ذ/ ذـ  وـ 
ـــــ. ـــــــَ  ــــــَ ر/ وـ  ــــــِ/ ذـ  ـــــــَ/ تـ 

ـــــــَ/ م ـــــــِ/ ل  ف ـــــــَ ل/ ح ـــــــَ 
ــــــَ. ـــــــَ  ــــــِ ق/ رـ  ــــــِ/ وـ  ــــــَ/ تـ  ــــــــَ 
ـــــــِ/  ر  ـَ/  ــــــ ـَ  ــــــ ج  ل/  ـَ  ــــــ ف 
س/  ـُ  ــــــ ي  ـــــــِ/  ت  ـَ/  ــــــ ـَ  ــــــ ي 

ـَ. ــــــ ـَ  ــــــ ر 
ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص 

ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح.
هذه  يف  املفتوحة  املقاطع  كثرة  إنرَّ 
املثال  آيات  يف  احلال  هو  وكام  اآليات، 
املنتهية  والسيرَّام   ،%71 بنسبة  السابق، 
نطقها  يصاحب  وما  بمصوتني،  منها 
يناسُب  النفس  وإطالة  اإلسامع  قوة  من 
األلفاظ  فمدلوالت  اآليات،  هذه  أداء 
حاجة  وهبا  متعارفة،  ليست  هبا  املقسم 

وإطالة  واالستفسار  السؤال  إىل 
يف  تظهر  اإلطالة  وهذه  الوقوف)48)، 
هنايات  نطق  عند  أيضًا  املؤدي  صوت 

 /(7 ــج6/  م الــقــرآن:  ظــالل  يف  ينظر:   (48(
 .3811 ،3373

مقاطع  توازي  زاد  وقد  املقاطع.  هذه 
ألنرَّ  للمعنى؛  مالءمتها  من  اآليات 
تأدية  وسائل  من  وسيلة  ُيعدُّ  التوازي 
طريق  عن  مبارشة  غري  بصورة  املعنى 

اإلحياء)49).
التوازي  من  النوِع  هذا  شاكلة  وعىل 

)ہ  تعاىل:  قوُله  هو  آخر  مثاٌل 
ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ 
–6[، وهو   4 الطور:  ]سورة  ے( 
ثمرَّ  الكعبِة،  بحيال  السامء  يف  ببيت  قسٌم 
وال  بالنار)50)،  اململوء  فالبحِر  بالسامء، 
رت  ُصدِّ التي  الواوات  كانت  إن  نا  هيمُّ
أو  للقسم)51)،  ها  كلُّ اآليات  هذه  هبا 
القسم  عىل  بعَدها  ما  َتْعطُف  أدواٌت  ا  أهنرَّ
ں(  ( تعاىل:  قوله  يف  السابق))5) 
عىل  فاملعطوف   ،]1 الطور:  ]سورة 

البديع والتوازي: 6).  )49) ينظر: 
وجممع   ،91  /3 القرآن:  معاين  ُينظر:   (50(
تفسري  يف  ــزان  ــي وامل  ،147  /9 الــبــيــان: 
حسني  حممد  ــيــد  الــسرَّ مــة  الــعــالرَّ ــرآن،  ــق ال

الطباطبائي: 19/ 6 –7. 
 .40  /(7 التحرير والتنوير:  )51) ينظر: 

146، والتحرير   /9 البيان:  ُينظر: جممع   (5((
 .40 والتنوير: 7)/ 
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املعطوف  وجواب  قسٌم)53)،  القسم 

فاآليات  لذلك  واحد،  عليه  واملعطوف 
تقع يف سياق نيص واحد حموره القسم.

أن  الباحث  فعىل  كذلك  كان  وإذا 
يف  اآليات  هذه  مقاطع  توازي  َد  يؤكِّ
هبذا  التمثيل  له  ليحقرَّ  مقطعية؛  كتابة 

املثال هنا، وهي كاآليت.
ـَ ي/ ت ـــــــِ ل/ م  ـَ ل/ ب ــــــ و ــــــ

ـُ ر. ـُ ــــــ ـَ ع/ م ــــــ ــــــ
ـَ ق/ ف ـــــــِ ل/  ـَ س/ س ــــــ و ــــــ

ـُ ع. ـُ ــــــ ـَ ر/ ف ــــــ م ــــــ
ل/  ـــــــِ  ر  ح/  ـَ  ــــــ ب  ل/  ـَ  ــــــ و 

ر. ـُ  ــــــ ـُ  ــــــ ج  س/  ـَ  ــــــ م 
ح  ص  ص/  ح  ص  ص/  ح  ص 

ص/ ص ح ص/ ص ح ح ص.
توازي  التحليل  هذا  يف  ُيلحُظ 
منها  املقفلة  وهيمنُة  اآليات،  مقاطع 
النوع  وهذا   ،%100 بنسبة  النص  عىل 

واجلّد  احلزم  مواقف  يالئم  املقاطع  من 
املفتوحة)54)،  املقاطع  من  أكثر  والقوة 
السورة  هذه  يف  أنرَّ  للباحث   َ تبنيرَّ وقد 

 .40  /(7 التحرير والتنوير:  )53) ينظر: 
 .113 : )54) ينظر: دراسات قرآنية يف جزء عمرَّ

املواقف،  هذه  من  خيفى  ال  ما  عامة 
القلب  يف  التأثري  عميقة  ))محلة  فهي 
والعبارة،  اللفظ  فيها  يشرتك  البرشي... 
والظالل،  والصور  واملدلول،  واملعنى 
السورة  ملقاطع  املوسيقية  واإليقاعات 
بدء  ومن  السواء.  عىل  وفواصلها 
لو  كام  آياهتا  تتواىل  ختامها  إىل  السورة 
كانت  لو  كام  وإيقاعاهتا  قذائف،  كانت 
لو  كام  وظالهلا  وصورها  صواعق، 
متهله  ال  للحس  الذعة  سياطًا  كانت 
اخلتام(()55)،  إىل  البدء  من  واحدة  حلظة 
قد  القسم  آيات  أنرَّ  ذلك  إىل  ُيضاف 
يف  سببًا  كانت  بآيٍة  دْت  وُأكِّ ُأجْيَبْت 
سامعها  عند  اإلسالم  بعِضهم  دخول 
جلزمها  العذاب)56)؛  نزول  من  خوفًا 
حميص  ال  حٌق  وأنه  وقوعه،  بحتمية 

ۓ  ۓ  ( تعاىل:  قوله  وهي  عنه)57)، 
( ]سورة الطور: 7[. ڭ ڭ 

إنتاج  عضوي  انطباق  يف  وإنرَّ 
هذه  هنايات  يف  اقرتاهبام  أو  الصوامت 

.3391  /(7 )55) يف ظالل القرآن: مج6/ 
 .6(4  /5 الكشاف:  ينظر:   (56(

وامليزان:   ،147  /9 البيان:  جممع  ينظر:   (57(
 .7 /19
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اهلواء)58)،  ملجرى  اعرتاضًا  املقاطع 
رسعٍة  عن  ُيسفُر  النفس،  يف  وقرصًا 
عذاب  بأنرَّ  إحياٌء  ذلك  ويف  طِق،  النُّ يف 
ٌق  ُمَتحقِّ وأنرَّه  إليهم،  ٌع  ُمرْسِ املرشكني 
املقاطع  بني  حصَل  ما  ُيسانُِده  حمالَة،  ال 
بنَي  وساوى  النص،  أحكم  تواٍز  من 
وترية  عىل  اإليقاَع  َم  وَنظرَّ الفقراِت، 

واحدة.
أخر  أمثلة  التوازي  من  النوع  وهلذا 

لذكرها)59). البحث  يتسْع  مل 
لتوازي  أنرَّ  يتبنيرَّ  سبق  ما  كلِّ  من 
يف  يصدق  –واحلال  القسم  مجل  مقاطع 
النصوص  سبك  يف  –أثرًا  أيضًا  الرشط 
هذه  بني  بام  ُيشفُع  عنارصها،  وائتالف 
بينها  وما  املوضوع،  وحدة  من  اجلمل 
كلها وبني مجلة اجلواب من عالقة رابطة.

: امُلتضادُّ املَْقَطِعي  الترَّوازي  ثالثًا: 
املعنوية  الكالم  حتسني  وجوه  من 

ين،  متضادرَّ معنيني  بني  النرَّصُّ  جيمَع  أن 
املطابقة  أو  بالطباق  الوجه  هذا  ويسمى 

)58) ُينظر: املنهج الصويت للبنية العربية: 7). 
ــورة  و]س  ،]3–  ( الــصــافــات:  ]ســـورة   (59(
ــورة  و]س  ،]4–  ( و   ،5  ،1 املــرســالت: 

 .](w 1 :العاديات

تعاىل:  قوله  نحو  التضاد)60)،  أو 
)... ک ک  ک  ڑ  ڑ  (

]سورة الكهف: 18[.
ين  ضدرَّ ات  املتضادرَّ جاوزت  وإن 
وتعريفها  )مقابلة(،  البديعي  الفنُّ  ي  سمِّ
بمعنيني  يؤتى  ))أن  هو  البالغيني  عند 
بام  ثمرَّ  متوافقة،  معان  أو  متوافقني، 
واملراد  الرتتيب،  عىل  يقابلها  أو  يقابلهام 
ترتكب  وقد  التقابل.  خالف  بالتوافق 
املقابلة من طباق وملحق به. مثال مقابلة 

ڑ  )ژ  باثنني قوله تعاىل:  اثنني 
ک( ]سورة التوبة: )8[(()61).  ڑ 

ألنرَّ  الطباق؛  من  أوسع  إذن  فاملقابلة 
أكثر. فيها  املتقابالت 

مجايل؛  أثر  البديعي  اللون  وهلذا 

املعاين  البالغة  علوم  يف  اإليضاح  ينظر:   (60(
الرمحن  عبد  بن  حممد  والبديع،  والبيان 
والبالغة   ،(55 )ت739هـــ(:  القزويني 
وفنوهنا،  وعلومها،  أسسها،  العربية، 
من  جديد  هبيكل  تطبيقاهتا،  من  وصــور 
حبنرَّكة  حسن  الرمحن  عبد  وتليد،  طريف 

امليداين: )/ 377. 
 ،(59 الــبــالغــة:  عــلــوم  يف  ــضــاح  اإلي  (61(
والبيان  املعاين  يف  البالغة  جواهر  وينظر: 

 .304 اهلاشمي:  السيد أمحد  والبديع، 
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تداعي  وبني  بينه  التالؤم  من  ))فيه  ملا 
أنرَّ  باعتبار  األذهان،  يف  األفكار 
املتقابالت أقرب ختاطرًا إىل األذهان من 

واملتخالفات(())6). املتشاهبات 
النص  علامء  من  كثرٌي  عدرَّ  وقد 
من  مظهرًا  البديعي  املحسن  هذا 
اتساق  يف  تسهم  التي  املعجمية  املظاهر 

النصوص)63).
املعاين  تقاُبَل  فإنرَّ  ذلك  عن  فضاًل 
باألساس  ُم  ينظِّ الذي  هو  الطريقِة  هبذه 
صوتيًا،  اللفظية  السالسل  توازَي 
النصرَّ  ويكسُب  معجميًا،  أو  أوتركيبيًا، 
عىل  قائٌم  فالتقابل  واضحًا)64)،  انسجامًا 
يشتمل  جانبني  بني  والتوازي  املحاذاة 

كل منهام عىل معنيني أو أكثر)65).

وعلومها،  أسسها،  العربية،  البالغة   (6((
وفنوهنا: )/ 378. 

انسجام  النص مدخل إىل  ينظر: لسانيات   (63(
اخلطاب، حممد خطايب: 130، وعلم اللغة 
صبحي  د.  والتطبيق،  النظرية  بني  النيص 
ولسانيات   ،147  /( الفقي:  إبراهيم 
النص النظرية والتطبيق، مقامات اهلمذاين 

أنموذجًا، ليندة قيرَّاس: 134. 
ياكبسون:  رومان  الشعرية،  قضايا  ينظر:   (64(

 .108– 106
البالغي  لإليقاع  اجلاملية  األسس  ينظر:   (65(

مقصد  السور  يف  الباحث  وجد  وقد 
البحث أمثلًة من اجلمل التي عمل تضادُّ 
وسقها  عىل  مقاطعها  وتوازي  معانيها، 
تقدم  املوازاة  ألنرَّ  ومعجميًا؛  صوتيًا 
بتامسك  املتلقي يشعر  طاقة وظيفية جتعل 
ذلك  إىل  يضاف  إيقاعه،  ورتابة  النصِّ 
لتلك  داليل  رفٍد  من  التضاد  يقدمه  ما 

املوازاة)66).
ومن الطباق قوُله تعاىل: )ہ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

]سورة  ڭ(  ڭ  ۓ  ۓ 

الواقعة: 8 –9[.
الواقعة  سورة  من  اآليتني  هاتني  يف 
أحوال  من  ين  متضادرَّ حلالني  لفٌّ 
اآليات  يف  ُنرَشْت  التي  الثالثة  األزواج 
ؤم، وإذا كان  الالحقة، مها: اليمن، والشُّ
اليمني للتفاؤل، وهو جهة عناية وكرامة 
فالشؤُم  سنيرَّة؛  منزلة  يف  وأهله  وبركة، 

 ُّ الرضُّ وهو  الشامل،  لوازم  من  الزمة 

يف العرص العبايس، د. إبتسام أمحد محدان: 
 .(93

والتطبيق:  النظرية  النص  لغة  علم  ينظر:   (66(
رؤية  النص  علم  ونظرية   ،157–  153

منهجية يف بناء النص النثري: )11. 
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دنيرَّة،  منزلة  يف  وأصحابه  النفع،  وعدم 
ألنرَّ  تضاد؛  من  املعنيني  بني  ما  ومعلوٌم 
ويتشاءمون  بامليامن،  ُنون  يتيمرَّ العرَب 
طباق  وهذا  بالشامئل)67)،  ويتطريون 
أنرَّ  بيد  معجميًا،  النصِّ  وسق  يف  يسهم 
من  زاَد  اآليتني  ألفاظ  مقاطع  توازي 
عىل  الترَّضادِّ  مع  وَتَضافَر  النص  بناء 
التوازي يف  سبكه. ويمكن مالحظة هذا 

اآليت: املقطعي  التحليل 
ـــــــَ/  ـــــــَ  ح  ص/  ـــــــَ  ء  ـــــــَ/  ف 
ــــــَ/ ت  ــــــَ/ نـ  ــــــَ ي/ مـ  ـُ ل/ مـ  ـــــ بـ 
ــــــَ/  ـــــــَ  ــــــَ ص/ حـ  ــــــَ/ ءـ  ـــــــَ  ـــــــِ/ مـ 

ــــــَ هـ. ــــــَ/ نـ  ــــــَ ي/ مـ  ـُ ل/ مـ  ـــــ بـ 
و ـــــــَ/ ء ـــــــَ ص/ ح ـــــــَ ـــــــَ/ ب 
ـــــــَ/ ت  ـــــــَ/ م  ـــــــَ ش/ ء  ـُ ل/ م  ــــــ
ــــــَ/  ـــــــَ  ــــــَ ص/ حـ  ــــــَ/ ءـ  ـــــــَ  ـــــــِ/ مـ 

ـــــَ هـ. ـــــَ/ مـ  ـــــَ ش/ ءـ  ـُ ل/ مـ  ـــــ بـ 
ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص 

ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص 
ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص 
ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص.

–))، والتحرير   (1 )67) ينظر: الكشاف: 6/ 
والتنوير: 85) –86). 

وتعاىل:  تبارك  قوله  املقابلة  ومن 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ 

گ( ]سورة االنفطار: 13 –14[.
بني  تساٍو  من  نلمُسُه  ما  فوراء 
بني  ترتيبيٍّ  تركيبيٍّ  ومتاثٍل  الِفْقرتني، 
يف  بياُنه  يمكُن  مقطعيٌّ  تواٍز  األلفاظ، 

الذكر: آيت  التحليل 
ب/  ـَ  ــــــ ء  ل/  ـَ  ــــــ ن  ن/  ـــــــِ  )ء 
ـــــــِ  ف  ـَ/  ــــــ ل  ـَ/  ــــــ ر  ـَ/  ــــــ ـَ  ــــــ ر 

ـَ/ ع ـــــــِ ـــــــِ م(. ـــــــِ/ ن ــــــ
ـُ ج/  ـَ ل/ ف ــــــ و )ء ـــــــِ ن/ ن ــــــ
ـــــــِ  ف  ـَ/  ــــــ ل  ـَ/  ــــــ ر  ـَ/  ــــــ ـَ  ــــــ ج 

ـَ/ ح ـــــــِ ـــــــِ م(. ـــــــِ/ ج ــــــ
ح  ص  ص/  ح  ص  ص/  ح  ص 
ص  ح/  ص  ح/  ص  ح/  ح  ص  ص/ 

ح ح/ ص ح/ ص ح ح ص.
الذي  الصويت  االتساق  وهذا 
ووحدة  األلفاظ،  مقاطع  بتوازي  حصل 

اكتنَف  الذي  بالتقابِل  يزداُد  الفاصلة، 
معايَن ألفاظ اآليتني عىل النحو اآليت:

األبرار                               الفجار
نعيم                                   جحيم

وتتــالحُم  ترتبـُط  األلفاَظ  فَجَعَل 
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ا  بعُضه يبنيِّ  املتقابالت  ألنرَّ  بعضــًا)68)؛  بعضها  تســتدعي  املعـايَن  وتـــرَك  بْيَنها،  فيمــــا 
بعضًا، والذهن يستحرض الضد عند سامع املضاد)69).

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ ھ  ہ  ہ  ہ  ( تعاىل:  قـــــولـه  أيضـًا  ومنـه 
ۈ( ]سورة الليل: 5 –10[. ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

الثالث  اآليـــــاِت  معـــــــايَن  أنرَّ  جيــــُد  فكـــَرُه  املتلقــــي  جُيهـــَد  أن  دون  فِمـــن 
أدواٌت  التقابل  هذا  مع  أسهمت  وقد  التوايل)70)،  عىل  األخر  معـاين  تقـــــابُل  األول 
من  مقطعيًا  املتقابلة  األلفاظ  بعض  لتوازي  ما  ذلك  إىل  يضاف   ، النصِّ متاسك  يف  ة  عدرَّ
التاسعة  تقابُل  السادسة  فاآلية  ببعضها،  وربطها  اآليات  اتساق  يف  ال  وفعرَّ بارز  أثر 
بيان  ويمكننا  والعارشة،  السابعة  اآليتني  يف  األمر  وكذلك  مقطعيًا،  وتوازهيا  معنويًا 

اآليت: النحو  عىل  ختطيطي  ورسم  مقطعي  بتحليل  ذلك 
َب باحلسنى َق باحلسنى                                                                                    وكذرَّ وصدرَّ

ـَ/ ب  ـَ/ ب ـــ ـَ ذ/ ذ ـــ ـَ/ ك ــ ـَ(       )و ـــ ـَ ــــ ـُ س/ ن ــــ ـَ/ ب ــــِ ل/ ح ـــ ـَ/ ق ـــ ـَ د/ د ـــ ـَ/ ص ـــ )و ـــ

ـَ( ـَ ـــ ـُ س/ ن ـــ ــــِ ل/ ح ـــ

ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح

ُه للعرسى ُ ه لليرسى                                                                                                       فسنيرسِّ ُ فسنيرسِّ

ـَ/ س  ـَ(   )ف ـــ ـَ ـــ ـُ س/ ر ــ ـُ/ ل ـــِ ل/ ي ـــ ـُ/ هـ ـــ ـَ س/ س ـــــِ/ ر ـــ ـُ/ ي ـــ ـَ/ ن ـــ ـَ/ س ـــ )ف ــــ

ـَ( ـَ ــ ـُ س/ ر ــ ـُ/ ل ــــِ ل/ ع ــــ ـُ/ هـ ـــ ـَ س/ س ـــــِ/ ر ـــ ـُ/ ي ـــ ـَ/ ن ـــ ــ

ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح

 .7(– )68) ُينظر: يف البالغة العربية، علم البديع، د. حممود أمحد حسن املراغي: 71 
البديع، د. الشحات حممد عبد الرمحن أبو ستيت: 50.  )69) ينظر: دراسات منهجية يف علم 

تفسري  يف  األمثل  و   ،387  /30 والتنوير:  والتحرير   ،(60 البالغة:  علوم  يف  اإليضاح  ينظر:   (70(
 .(00–199 كتاب اهلل املنزل، العالمة الشيخ نارص مكارم الشريازي: 0)/ 
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أخر  أمثلة  الدراسة  حملِّ  السور  ويف 
ألفاظها  مقاطع  توازت  التي  اآليات  من 

إليها )71). يمكن  للبحث أن حييل 
اخلامتة

البحث  هذا  خامتة  يف  القول  وصفوة 
املقاطع  ألفاظ اآليات يف عدد  إنرَّ توازي 
وأنواعها وترتيبها مل يأت بطريقة عفويرَّة، 
مقصودٍة،  بارعٍة  ٍة  فنيرَّ بطريقٍة  َف  وظِّ بل 
السور  لنصوص  ية  الكلِّ املعاين  إنرَّ  إذ 
تكوَن  أن  تستدعي  املدروسة  الكريمة 
املقاطع،  متوازية  الفقر،  قصرية  آياهُتا 
جيري إيقاُعها عىل نمط واحد، ويف ذلك 
ألنرَّ  واملدلوالت؛  وال  الدرَّ بني  مالَءمٌة 
وحدانية  بإثبات  تعنى  مكيرَّة  سور  أغلبها 
والثواب  واحلرش  اآلخرة،  وحقيقة  اهلل، 

حاجٌة  هبا  معاٍن  وهذه  والعقاب، 
وتوازي  الفكرة،  املكثرَِّف  اإلجياز  إىل 
حسنًا  اإلجياز  هذا  به  يزداد  ممرَّا  املقاطع 
صويت  تكثيٌف  ذلك  عن  فنتج  ورونقًا، 

 ،]118–  117 الصافات:  ]سورة  ينظر:   (71(
و]ســـورة   ،]10–  9 ــور:  ــط ال و]ســــورة 
و]سورة   ،]64  ،59 و   ،41  ،(7 الواقعة: 
االنشقاق:  و]ســورة   ،](1–  (0 القيامة: 

11 –)1[، و]سورة الزلزلة: 7 –8[. 

مجاليته،  وأبرز  ووحده،  اإليقاع  أغنى 
النيص  االتساق  يف  وأسهم  النغم،  م  ونظرَّ
عليها  وأضفى  للنصوص،  املوسيقي 
باعثًا خللق  إيقاعية، وهذا ما يكون  رتابة 
النصِّ  مع  باالنسجام  مجيٍل  إحساٍس 

القرآين))7).
مظانُّ البحث:

الكريم. القرآن 
أبحاث يف أصوات العربية، د. حسام 	 

الثقافية  الشؤون  دار  النعيمي،  سعيد 
العامة، بغداد، ط1، 1998م

الفضل 	  أبو  القرآن،  علوم  يف  اإلتقان 
الرمحن  عبد  بن  الدين  جالل 
حتقيق:  )ت911هـ(،  السيوطي 
الرسالة  مؤسسة  األرنؤوط،  شعيب 
9)14هـ– ط1،  بريوت،  نارشون، 

008)م.
األثر القرآين يف هنج البالغة، دراسة 	 

عباس  د.  واملضمون،  الشكل  يف 
العلوية  العتبة  ام،  الفحرَّ حسني  عيل 
األرشف– النجف  سة،  املقدرَّ

سورة  يف  وداللته  املقطعي  النظام  ينظر:   (7((
البقرة )رسالة ماجستري(: )9. 
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011)م. العراق، 
البالغي 	  لإليقاع  اجلاملية  األسس 

أمحد  إبتسام  د.  العبايس،  العرص  يف 
– حلب  العريب،  القلم  دار  محدان، 
سورية، ط1، 1418هـ –1997م.

املنزل، 	  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل 
مكارم  نارص  الشيخ  العالمة 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  الشريازي، 
6)14هـ– ط)،  –لبنان،  بريوت 

005)م.
هنج 	  خطب  يف  الصويت  االنسجام 

اجليايش،  عبيس  ظافر  البالغة، 
البرصة،  جامعة  دكتوراه،  أطروحة 

كلية اآلداب، 014)م.
املعاين 	  البالغة  علوم  يف  اإليضاح 

الدين  جالل  والبديع،  والبيان 
)ت  القزويني  الرمحن  عبد  بن  حممد 
إبراهيم  حواشيه:  وضع  739هـ(، 

العلمية،  الكتب  دار  الدين،  شمس 
4)14هـ– ط1،  –لبنان،  بريوت 

003)م.
الواحد 	  عبد  د.  والتوازي،  البديع 

حسن الشيخ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع 

1419هـ– ط1،  مرص،  الفنية، 
1999م.

وعلومها، 	  أسسها،  العربية،  البالغة 
وفنوهنا، وصور من تطبيقاهتا، هبيكل 
جديد من طريف وتليد، عبد الرمحن 
القلم  دار  امليداين،  حبنرَّكه  حسن 
–بريوت،  الشامية  الدار  –دمشق، 

ط1، 1416هـ –1996م.
مترَّام 	  د.  القرآن،  روائع  يف  البيان 

ط)،  القاهرة،  الكتب،  عامل  ان،  حسرَّ
0)14هـ –000)م.

عمرو 	  عثامن  أبو  والترَّبيني،  البيان 
ورشح:  حتقيق  اجلاحظ،  بحر  بن 
مكتبة  هارون،  حممد  السالم  عبد 
1418هـ– ط7،  القاهرة،  اخلانجي، 

1998م.
العقل 	  وتنوير  السديد  املعنى  حترير 

املجيد  الكتاب  تفسري  من  اجلديد 

من  والتنوير  )التحرير  املسمى 
عاشور،  ابن  الطاهر  حممد  التفسري(، 
)د،  تونس،  للنرش،  التونسية  الدار 

ط(، 1984م.
)إسرتاتيجية 	  الشعري  اخلطاب  حتليل 
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املركز  مفتاح،  حممد  د.  التناص(، 
البيضاء،  الدار  العريب،  الثقايف 

املغرب، ط3، )199م.
د. 	  الكريم،  للقرآن  البياين  التفسري 

الشاطئ(،  )بنت  الرمحن  عبد  عائشة 
دار املعارف، القاهرة، ط7، )د.ت(.

والداليل 	  اإليقاعي  وأثره  التوازي 
يف  )فوىض  ديوان  يف  تطبيقية  دراسة 
حممد  د.  سعيد،  حلميد  أواهنا(  غري 
آداب  جملة  البدراين،  حبيب  جواد 
العدد  املوصل،  جامعة  الرافدين، 

53، 1430هـ –009)م.
القرآن، 	  تعبري  يف  واإليقاع  اجلرس 

آداب  جملة  الزيدي،  يارس  د.كاصد 
جامعة  اآلداب،  كلية  الرافدين، 
أيلول   ،1 العدد9،  املوصل، 

1978م.
والبيان 	  املعاين  يف  البالغة  جواهر 

اهلاشمي، ضبط  السيد أمحد  والبديع، 
وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصمييل، 
بريوت،  العرصية،  املكتبة  ط1، 

1999م.
د. 	   ، عمرَّ جزء  يف  قرآنية  دراسات 

املعرفة  دار  نحلة،  أمحد  حممود 
1988م. اإلسكندرية،  اجلامعية، 

البديع، 	  علم  يف  منهجية  دراسات 
الرمحن  عبد  حممد  الشحات  د. 
للطباعة  خفاجي  دار  ستيت،  أبو 
1414هـ– ط1،  مرص،  والنرش، 

1994م.
أمحد 	  د.  اللغوي،  الصوت  دراسة 

)د،  القاهرة  الكتب،  خمتار عمر، عامل 
ط(، 1418هـ –1997م.

موفق 	  للزخمرشي،  املفصل  رشح 
بن  عيل  بن  يعيش  البقاء  أبو  الدين 
له  م  قدرَّ املوصيل)ت643هـ(،  يعيش 
إميل  د.  وفهارسه:  حواشيه  ووضع 
العلمية،  الكتب  دار  يعقوب،  بديع 
))14هـ– ط1،  –لبنان،  بريوت 

001)م.
الكريم 	  القرآن  يف  القسم  نفي  صيغة 

سمية  نحويرَّة،  دالليرَّة  حتليليرَّة  دراسة 
أطروحة  نايف،  حاج  عناية  حممد 
كلية  بغداد،  جامعة  دكتوراه، 
5)14هـ– رشد،  الرتبية–ابن 

004)م.



أ.م.د. صاحب منشد عباس الزيادي

87

د. 	  احلديث،  اللغة  وعلم  العربية 
حممد حممد داود، دار غريب للطباعة 
والنرش والتوزيع، القاهرة، 001)م.

علم األصوات اللغوية )الفونيتيكا(، 	 
الفكر  دار  الدين،  نور  عصام  د. 

اللبناين، بريوت، ط1، )199م.
النظرية والتطبيق، د. 	  النص  علم لغة 

سليامن  د.  تقديم:  حممد،  شبل  عزة 
القاهرة،  اآلداب،  مكتبة  العطار، 

ط1، 8)14هـ -007)م.
النظرية 	  بني  النيص  اللغة  علم 

السور  عىل  تطبيقية  دراسة  والتطبيق، 
الفقي،  إبراهيم  صبحي  د.  ية،  املكِّ
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  قباء  دار 

القاهرة، ط1، 1)14هـ –000)م.
حممد 	  د.  القرآن،  يف  الفاصلة 

ر للنرش والتوزيع،  احلسناوي، دار َعامرَّ
1)14هـ– ط)،  –األردن،  ن  َعامرَّ

000)م.
البديع، 	  علم  العربية،  البالغة  يف 

دار  املراغي،  حسن  أمحد  حممود  د. 
لبنان،   – بريوت  العربية،  العلوم 

ط1، 1411هـ –1991م.

دار 	  قطب،  سيِّد  القرآن،  ظالل  يف 
الرشوق، القاهرة، ط)3، 3)14هـ–

003)م.
ياكبسون، 	  رومان  الشعرية،  قضايا 

حنون،  ومبارك  الويل  حممد  ترمجة: 
– البيضاء  الدار  للنرش،  توبقال  دار 

املغرب، ط1، 1988م.
والشعر، 	  الكتابة  الصناعتني،  كتاب 

أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل 
العسكري )ت395هـ(، حتقيق: عيل 
الفضل  أبو  وحممد  البجاوي،  حممد 
العربية،  الكتب  إحياء  دار  إبراهيم، 
القاهرة، ط1، 1317هـ –)195م.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 	 
التأويل،  وجوه  يف  األقاويل  وعيون 
عمر  بن  حممود  القاسم  أبو  اهلل  جار 
حتقيق:  )ت538هـ(،  الزخمرشي 
املوجود،  عبد  أمحد  عادل  الشيخ 

ود.  معّوض،  حممد  عيل  والشيخ 
حجازي،  أمحد  الرمحن  عبد  فتحي 
ط1،  الرياض،  العبيكان،  مكتبة 

1418هـ –1998م.
انسجام 	  إىل  مدخل  النص،  لسانيات 
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اخلطاب، حممد خطايب، املركز الثقايف 
العريب، بريوت، ط1، 1991م.

والتطبيق، 	  النظرية  النص  لسانيات 
ليندة  أنموذجًا،  اهلمذاين  مقامات 
الوهاب  عبد  د.  تقديم:  قيرَّاس، 
القاهرة،  اآلداب،  مكتبة  شعالن، 

ط1، 1430هـ –009)م.
عبد 	  ترمجة:  فندريس،  ج.  اللغة، 

اص،  القصرَّ وحممد  الدواخيل،  احلميد 
جلنة  مطبعة  املرصية،  األنجلو  مكتبة 
1370هـ– القاهرة،  العريب،  البيان 

1950م.
مترَّام 	  د.  ومبناها،  معناها  العربية  اللغة 

ط5،  القاهرة،  الكتب،  عامل  ان،  حسرَّ
7)14هـ –006)م.

حممد 	  أمحد  د.  اللسانيات،  مبادئ 
–لبنان،  العربية، بريوت  الدار  قدور، 

ط1، 1433هـ –011)م.

البيان يف تفسري القرآن، الفضل 	  جممع 
)ت548هـ(،  الطربيس  احلسن  بن 
الرسويل  هاشم  السيد  حتقيق: 
العريب  التاريخ  مؤسسة  املحلاليت، 
للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، ط1، 

9)14هـ –008)م.
العربية، 	  أصوات  علم  إىل  املدخل 

املجمع  احلمد،  قدوري  غانم  د. 
العلمي العراقي، )د، ط(، 3)14هـ-

)00)م.
سيِّد 	  القرآن،  يف  القيامة  مشاهد 

القاهرة، ط14،  قطب، دار الرشوق، 
3)14هـ –)00)م.

بن 	  حييى  زكريا  أبو  القرآن،  معاين 
ج3،  )ت07)هـ(،  الفراء  زياد 
إسامعيل  الفتاح  عبد  د.  حتقيق: 
عيل  األستاذ  مراجعة:  شلبي، 
)د،  الرسور،  دار  ناصف،  النجدي 

ط(، )د، ت(.
العربية، 	  للبنية  الصويت  املنهج 

العريب،  الرصف  يف  جديدة  رؤية 
مؤسسة  شاهني،  الصبور  عبد  د. 
1400هـ  ط(،  )د،  بريوت،  الرسالة، 

–1980م.

يد 	  مة السرَّ امليزان يف تفسري القرآن، العالرَّ
مؤسسة  الطباطبائي،  حسني  حممد 
– بريوت  للمطبوعات،  األعلمي 

لبنان، ط1، 1417هـ –1997م.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
والتفسريية  املصادراحلديثية  ذكرت 
الفريقني  كتب  يف  والرجالية  والتارخيية 
بأّن النبي ملا تويف أقسم اإلمام أمرياملومنني 
إالّ  برداء  يرتدي  ال  أن  طالب  أيب  عيّل بن 

يف  القرآن  جيمع  حّتى  اجلمعة  لصالة 
مصحف)1).

داّلة  أخرى  روايات  هناك  وتوجد 
عىل علم أمري املؤمنني بالتنزيل والتأويل، 
اهلل  رسول  عىل  ُنّزل  ما  مجيع  وكتابته 
.منه بإمالء  تنزياًل وتأوياًل، كّل ذلك 
وجود  عىل  الداّلة  والروايات 
اجلمهور  كتب  يف  عيل  لإلمام  مصحف 
الشيعة  كتب  يف  املوجودة  من  أكثر  هي 
يضّعفوهنا،  تارة  لكّنهم  اإلمامية، 
السطور  يف  اجلمع  عىل  حيملوهنا  وأخرى 
يستفيدون  وثالثة  السطور،  يف  الكتابة  ال 
عيل  اإلمام  مبايعة  وهو  كالميًا  أمرًا  منها 
أّنه  أو  واختيار،  طوع  عن  بكر«  »أيب 
عىل  للداللة  القرآن  جيمع  أن  بيمني  أقسم 
نفسه  عند  من  بقرار  كان  األمر  هذا  أّن 

املــصــاحــف  اإلمجـــــال  ســبــيــل  ــيل  ــرع ــظ أن  (1(
للسجستاين1: 169/ 31. 

حني  يف  اهلل،  رسول  من  بوصية  وليس 
ليس يف ذلك داللة عىل هذا األمر بل فيه 
واحلرص  والعجلة  اإلرساع  إىل  إشارة 

الوصّية. لتحقيق 
َمن روى أو استشهد باملصحف:

بن  ُسَليم  ِمن:  الشيعة، كان كّل  فمن 
اميّل  قيس اهلاليل )ت 76 هـ( وأيب محزة الثُّ
)ت 148 هـ( يف كتابيهام)))، وابن شاذان 
والصّفار  إيضاحه)3)،  يف  هـ(   (60 )ت 
واليعقويب  بصائره)4)،  يف  هـ(   (90 )ت 

اإلمام عيل  قال  09)، وفيه:  ))) كتاب سليم: 
يف جواب أيب بكر: »إيّن ملشغول وقد آليت 
للصالة  إاّل  رداء  أرتدي  أال  يمينًا  نفيس 
عنه  القرآن وأمجعه«، فسكتوا  أؤلف  حّتى 

أيامًا فجمعه يف ثوٍب واحد وختمه...
أيب  ــن  ع ــه:  ــي وف  ،103 الــثــاميل:  تفسري 
األّمة  أحد من هذه  من  ما  قال:   ،جعفر

 .مجع القرآن إاّل ويص حمّمد
)3) االيضاح: )))، وفيه -يف مقام االحتجاج 
بعد ذلك  ثّم رويتم  لفظه:  العامة -ما  عىل 
أيب  بن  عيل  إىل  عهد  اهلل  ــول  رس أن  كّله 

طالب أن يؤّلف القرآن فأّلفه وكتبه... 
أّن  بــاب  ح3   /(13 بصائرالدرجات:   (4(
وفــيــه:..  ــرآن،  ــق ال مجيع  عندهم  األئــّمــة 
وأخرج املصحف الذي كتبه عيل وقال 
منه  فرغ  حيث  الناس  إىل   عيل أخرجه 
وكتبه فقال هلم: هذا كتاب اهلل كام أنزل اهلل 
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جرير  وابن  تارخيه)5)،  يف  هـ(   (9( )ت 
القرن  علامء  )من  اإلمامّي  الطربّي 
)ت  والعّيايّش  مسرتشده)6)،  يف  الرابع( 
هـ()8)   3(0 )ت  والقّمّي  هـ()7)   313
هـ(   3(9 )ت  والكلينّي  تفسريهيام،  يف 
هـ(   346 )ت  واملسعودّي  الكايف)9)،  يف 

عىل حممد وقد مجعته بني اللوحني.... 
وروى  وفيه:   ،135  :( اليعقويب  تاريخ   (5(
بعضهم أن عيل بن أيب طالب كان مجعه ملا 
قبض رسول اهلل وأتى به حيمله عىل مجل، 

القرآن قد مجعته...  فقال: هذا 
فام  قوله:   عنه وفيه   ،(35 املسرتشد:   (6(
القرآن  من  آية   اهلل رسول  عىل  نزلت 

بخّطي.  وكتبتها  وأمألها،  أقرأنيها  إاّل 
134، وفيه:  307/ ح   :( العّيايّش  )7) تفسري 
قد  الناس  ورأى   عيل ذلك  رأى  فلام 
ففرغ  الناس  يفتتن  أن  أبابكر خيش  بايعوا 
إىل كتاب اهلل وأخذ جيمعه يف مصحف... 
)8) تفسري القمّي ): 451 تفسريسورة الناس، 
رسول  إّن  قال:   اهلل عبد  أيب  عن  وفيه 
خلف  القرآن  عيل،  يا  لعيل:  قال   اهلل
والقراطيس  واحلرير  الصحف  يف  فرايش 

فخذوه... 
القرآن  جيمع  مل  أّنه  باب   ،((8  :1 الكايف   (9(
كله إاّل األئّمة، وفيه عن جابر أّنه قال: 
سمعت أبا جعفر يقول: ما اّدعي أحٌد 
أنزل  كام  كّله  القرآن  مجع  أّنه  الناس  من 
اهلل  نّزله  كام  وما مجعه وحفظه  كّذاب،  إاّل 

تعاىل إال عيل... 

الكويّف  وفرات  الوصية)10)،  إثبات  يف 
وابن  تفسريه)11)،  يف  هـ(   35( )ت 
الفهرست))1)،  يف  هـ(   380 )ت  النديم 
اخلصال)13)  يف  381هـ(  )ت  والصدوق 

)10) إثبات الوصّية للمسعودّي: 3)1، وفيه: 
وقد  الناس  إىل  وخرج  القرآن،  أّلف  ثّم 
محله يف إزار معه، وهو ينط من حتته، فقال 
أمرين  كام  ألفته  قد  اهلل  كتاب  هــذا  هلــم: 

وأوصاين رسول اهلل كام أنزل... 
تفسري  الكويف:  إبراهيم  بن  فرات  تفسري   (11(
سورة حم عسق، وفيه: إّن رسول اهلل قال 
له: يا عيل، ال خترج ثالثة أّيام حّتى تؤلف 
شيئًا  الشيطان  فيه  يزيد  ال  كي  اهلل،  كتاب 

منه شيئًا...  ينقص  وال 
القرآن  30 باب ترتيب سور  الفهرست:   (1((
اجلاُمع  باب   41 املؤمنني  أمري  مصحف  يف 
للقرآن عىل عهد النبّي، وفيه عن عبد خري 
عند  طرية  الناس  من  رآى  أّنه   عيل عن 
عن  يضع  ال  أّنــه  فأقسم   ،النبي وفــاة 
القرآن، فجلس يف  رداء حتى جيمع  ظهره 

القرآن...  أيام حتى مجع  بيته ثالثة 
أبواب   1 ح   /579w  57( اخلصال:   (13(
أيــضــًا:  ــر  ــظ وأن فــوقــهــا،  ومـــا  السبعني 
بسنده عن مكحول  57)، وفيه  اخلصال: 
فيقولون:   . املؤمنني..  أمــري  قــال  ــال:  ق
أوىص  فامذا  شيئًا  خيلف  مل  اهلل  رسول  إّن 
األشياء  أفضل  ريب  كتب  ليس  أو  عليًا؟. 
بعد اهلل عّز وجل والذي بعثني باحلق لئن 
مل جتمعه أبدًا فخصني اهلل عّز وجل بذلك 

الصحابة.  من دون 
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التوحيد)15)  و  االعتقادات)14)  و 
اللغوي  فارس  بن  وأمحد  واألمايل)16)، 
الصاحبي)17)،  يف  395هـ(  )ت 
يف  406هـ(  )ت  الريض  والرشيف 
)ت  واملفيد  األئّمة)18)،  خصائص 
ويف  املقاالت)19)  أوائل  يف  413هـ( 

مبلغ  االعتقاديف  باب   86 االعتقادات:   (14(
املؤمنني  أمري  كان  كام  وفــيــه:...  القرآن، 
كتاب  )هــذا  قــال:  به  جاءهم  فلام  مجعه، 
فيه  ــزد  ي مل  نبيكم،  عــىل  ــزل  أن كــام  ربكم 
ال  فقالوا:  حرف(.  منه  ينقصه  ومل  حرف، 

حاجة لنا فيه... 
يف  وفــيــه:...   ،(7 ح   /73 التوحيد:   (15(
بسبعة  النبي  مــوت  بعدة  خطبها  خطبة 

أيام، وذلك حني فرغ من مجع القرآن. 
15وفيه:، بتسعة أيام.  )16) األمايل: 399/ 

خري  عبد  ))عن  وفيه:   ،3(6 الصاحبي:   (17(
عن عيل... فأقسم أال يضع عىل ظهره 
يف  فجلس  قال:  القرآن،  جيمع  حّتى  رداء 
فارس  والبــن  الــقــرآن((،  مجع  حّتى  بيته 

كالم مجيل يف نقد ابن قتيبة أنظره أيضًا. 
فإذا  وفيه:   ،73w  7( األئّمة:  خصائص   (18(
به  أوصيك  ما  مجيع  من  وفرغت  قبضت 
وامجع  بيتك،  فالزم  قــربي  يف  وغيبتني 

تأليفه...  عىل  القرآن 
)19) أوائل املقاالت: 81 الباب 59 القول يف 
من  مجاعة  قال  وقد  وفيه:  القرآن،  تأليف 
وال  كلمة  من  ينقص  مل  إّنه  اإلمامة  أهل 
من آية وال من سورة ولكن حذف ما كان 

)ت  والطربيس  الرسوية)0))،  املسائل 
وابن  االحتجاج)1))،  يف  هـ(   548
آل  مناقب  هـ( يف   588 شهرآشوب )ت 
أيب طالب)))) ويف معامل العلامء)3))، وابن 
هنج  يف  السابع(  القرن  علامء  )من  جرب 
طاووس  بن  أمحد  والسّيد  اإليامن)4))، 

تأويله  من  املؤمنني  أمري  مصحف  يف  مثبتًا 
تنزيله...  حقيقة  عىل  معانيه  وتفسري 

املسالة   79w  78 ــة:  ــرسوي ال املسائل   ((0(
التحريف،  من  القرآن  صيانة  التاسعة: 
القرآن   املؤمنني أمري  مجع  وقد  وفيه: 
املنزل من أّوله إىل آخره، وأّلفه بحسب ما 
املدين،  عىل  املكي  فقدم  تأليفه،  من  وجب 
يشء  كّل  ووضع  الناسخ،  عىل  واملنسوخ 

منه يف حمّله... 
أيب  81)، وفيه: ويف رواية  )1)) االحتجاج1: 
 عيل مجع   اهلل رسول  تويف  ملا  أّنه  ذر 
واألنصار  املهاجرين  إىل  به  وجاء  القرآن 
وعرضه عليهم ملا قد أوصاه بذلك رسول 

 ...اهلل
يف  فصل   1  :3(0 طالب  ايب  آل  مناقب   ((((
حممدًا  اهلل  ضمن  وفيه:  بالعلم،  املسابقة 
أن جيمع القرآن بعد رسول اهلل عيل بن أيب 

طالب... 
الشيعة:  كتب  فهرست  يف  العلامء  معامل   ((3(
من  أول  إّن  الصحيح  بل  وفيه:...   ،38
اهلل  كتاب  مجع   املؤمنني أمري  فيه  صنّف 

جل جالله... 
يوسف  بن  عيل  الدين  لزين  االيامن  هنج   ((4(
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)ت )67هـ( يف بناء املقالة الفاطمّية)5))، 
طاووس  بن  عيّل  الدين  ريض  وأخيه 
السعود)6))،  سعد  يف  هـ(   664 )ت 
كشف  يف  هـ(   69( )ت  واإلربيّل 
6)7هـ(  )ت  احليّل  والعاّلمة  الغّمة)7))، 
التذكرة)9))،  و  اليقني)8))  كشف  يف 

عباس:  ابن  عن  وفيه:   ،(73 جرب:  بن 
بستة   بعد موت رسول اهلل ومجعه عيل 

أشهر. 
قال  وفيه   ،(75 الفاطمّية:  املقالة  بناء   ((5(
الرب  عبد  ابن  ذكر  وقد  ــاووس:..  ط ابن 
عهد  عىل  القرآن  مجعوا  مجاعة  اّن  املغريب، 

رسول اهلل منهم: عيل. 
السيد  نقل  وفيه:   ،((8 السعود:  سعد   ((6(
الرهني  )قال  كالتايل:  وهو  الرهني  كالم 
أبو حاتم مع  يدع  قلت: ومل  لفظه:  ما هذا 
ما قاله وهجائه الكوفة وأهلها ذكر تأليف 
 النبي وان  القرآن  طالب  أيب  بن  عيل 
إال  برده  يرتدي  أاّل  وفاته  عند  إليه  عهد 

جلمعة... 
115، وفيه ما جاء عن   :1 الغّمة  )7)) كشف 
]آيات[  بنزول  يعلم  بأّنه   املؤمنني أمري 

بنهار.  أم  أبليل  القرآن 
املؤمنني:  أمري  فضائل  يف  اليقني  كشف   ((8(
بجمع  اشتغل  إّنــه  العارش  وفيه:..   ،65
القرآن بعد موت النبي قبل كل أحد... 
املسالة   /141  :3 الفقهاء  ــذكــرة  ت  ((9(
العالمة:  قال  وفيه  الوضوء،  7))مبحث 
وهو  اآليات  من  باملتواتر  يقرأ  أن  وجيب 

يف  877هـ(  )ت  العاميل  والنباطي 
)ت  واملازندراين  املستقيم)30)،  الرصاط 
الكايف)31)،  أصول  رشح  يف  هـ(   1081
جممع  يف  1085هـ(  )ت  والطرحيي 
)ت  الكاشاين  والفيض  البحرين))3)، 
وتفسري  الثالثة:  كتبه  يف  هـ(   1091

أكثر  ألّن   ،عيل مصحف  تضمنه  ما 
ما  عثامن  وحرق  عليه،  اتفقوا  الصحابة 

عداه. 
العاميل  يونس  بن  لعيل  املستقيم  الرصاط   (30(
 :1 يف   .9(  ،79  :(  ،(75  ،(19  :1
ابن  عــن  نخبه  يف  جــرب  ــن  اب عــن   :(19
قلبه،  يف  القرآن  مجع  تعاىل  اهلل  إّن  عباس: 

.ومجعه بعد موت رسول اهلل
ويف 1: 75): يف تأخريه عن بيعة أيب بكر، 
قال العاميل: إن قالوا: تأخرعيل كان لعذر 

هو مجع القرآن... إلخ.
البن  األئّمة  خصائص  عن   :9(  :( ويف 
فإذا   :لعيل  وصيته من  ــاووس  ط
وامجع  بيتك  الــزم  أمـــري...  من  فرغت 

القرآن... 
قال:  وفيه   ،87  :11 الكايف  أصول  رشح   (31(
أمري  أن  قيس:  بــن  سليم  كتاب  يف  قيل 
املؤمني بعد وفاة رسول اهلل لزم بيته 

وأقبل عىل القرآن جيمعه... 
)مجع(،  مــادة   316  :4 البحرين  جممع   (3((
مجع  املؤمنني  أمري  أّن  آخر  نقل  ويف  وفيه: 
القرآن يف املدينة بعد وفاة رسول اهلل بمّدة 

بعد وفاته.  أيام  قدرها سبعة 
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العاميل  واحلّر  والوايف)34)،  الصايف)33) 
الشيعة)35)،  وسائل  يف  هـ(   1104 )ت 
األئّمة)36)  أصول  يف  املهمة  والفصول 
وإثبات اهلداة بالنصوص واملعجزات)37) 
هـ(   1107 )ت  البحراين  هاشم  والسيد 
)ت  واملجليس  الربهان)38)،  تفسري  يف 

وما  وفيه:   ،1(60  :( الصايف  تفسري   (33(
مصحفه  يف  كتب   عليًا أّن  العامة  رواه 
احلكم  أّن  ومعلوم  واملنسوخ  الناسخ 
التفسري  قبيل  من  إاّل  يكون  ال  بالنسخ 
الــقــرآن  يــكــون جــزء مــن  والــبــيــان وال 

فيحتمل... 
 :560، وفيه عن أيب جعفر )34) الوايف 3: 
االمــام  آخــر كــالم  ــد.. )إىل  أح ادعــى  ما 

الذي مر(. 
الصالة  163كتاب   :6 الشيعة  وسائل   (35(
يف  القراءة  وجــوب  باب   1 74ح  الباب 
فإذا   :اهلل عبد  أيب  عن  وفيه:  الصالة، 
قام القائم قرأ كتاب اهلل عىل حّده وأخرج 

 .كتبه عيل الذي  املصحف 
3013، وفيه   /315 )36) الفصول املهمة 3: 

مثل ما جاء يف وسائل الشيعة. 
املعجزات3:  و  بالنصوص  اهلداة  إثبات   (37(

 .449
ح   /33  :1 القرآن  تفسري  يف  الربهان   (38(
ُأنزل إاّل  96، باب أّن القرآن مل جيمعه كام 
الناس  من  أحد  من  ما  وفيه:   ،4 األئّمة 
إاّل  إاّل كّذاب...  القرآن...  أّنه مجع  ادعى 

عيل بن أيب طالب... 

ومرآة  األنوار)39)  بحار  يف  هـ(   1111
كتبهم. العقول)40) وغريهم يف 

)ت  الصنعاين  اجلمهور:  ومن 
سعد  وابن  مصّنفه)41)،  يف  11)هـ( 
أيب  وابن  طبقاته))4)،  يف  هـ(   (30 )ت 
مصّنفه)43)،  يف  هـ(   (35 )ت  شيبة 

)39) بحار األنوار )): 9)3/ ح 35، و 8): 
 ،5 ح   /48  :89 و   155  :40 64)و 

وفيه روايات سليم والطربيس وغريهم. 
وفيه   ،(3 ح   /5(3  :1( العقول  مرآة   (40(
 القائم قام  فــإذا   :اهلل عبد  أيب  عن 
قرأ كتاب اهلل عىل حده وأخرج املصحف 

 ...الذي كتبه عيل
)41) املصنرَّف لعبدالرزاق 5: 450/ ح9765 
إيّن  عيل:  عن  وفيه:  بكر،  أيب  بيعة  باب 
أال   قبض رسول اهلل بيمني حني  آليت 
حتى  املكتوبة  الصالة  إىل  بــرداء  أرتــدي 
يتفلت  أن  خشيت  ــإيّن  ف ــقــرآن،  ال أمجــع 

القرآن. 
عن  وفيه:   ،338  :( الكربى  الطبقات   (4((
إاّل  بردائي  أرتدي  أن ال  بيمني  آليت  عيل: 
إىل الصالة حّتى أمجع القرآن قال: فزعموا 
أصيب  فلو  حممد  قال  تنزيله،  عىل  كتبه  أّنه 

ذلك الكتاب كان فيه علم.. . . 
 /148  :6 شيبة  ايب  البــن  املــصــنّــف   (43(
 ح30)0)، وفيه: فلام قبض رسول اهلل
الصالة  إىل  إاّل  أرتــدي  ال  أن  َعيل  جعلت 

حّتى أمجعه للناس. 
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عثامنّيته)44)،  يف  هـ(   (55 )ت  واجلاحظ 
أنسابه)45)،  يف  هـ(   (71 )ت  والبالذري 
فضائل  يف  هـ(   (94 )ت  رضيس  وابن 
القرآن)46)، والسجستاين )ت 316 هـ( يف 
3)3هـ(  )ت  واجلوهري  املصاحف)47)، 
)ت  والعسكري  وفدك)48)،  السقيفة  يف 

يف  هذا  يقولون  وفيه:   ،93 العثامنية:   (44(
ومل  وُأيّب...  مسعود..  بن  اهلل  عبد  قراءة 
عــيّل،  مصحف  يف  هــذا  يقولون:  نرهم 

وهكذا هو يف مصحف عيّل. 
ح1187ـ   /(69  :( األرشاف  أنساب   (45(
بسنده  وفيه:  بكر،  أيب  وبيعة  السقيفة  أمر 
ال  أن  حلفت  ولكني  سريين...  ابن  عن 
حّتى  ــرداء  ب  النبي وفــاة  بعد  ــدي  أرت

أمجع القرآن كام أنزل. 
بن  أّيــوب  بــن  ملحمد  الــقــرآن  فضائل   (46(
 .. وفــيــه:.   ،(( ح   /36 الــرضيــس: 
إال  ردائــي  ألبس  ال  أن  نفيس  فحدثت 

لصالة مجعة حّتى أمجعه... 
169/ ح 31، وفيه -بعد  )47) املصاحف 1: 
سريين- ابــن  عن  أشعث  بخرب  أتــى  أن 
إاّل  أحد  املصحف  يذكر  مل  أبوبكر:  قال 
رووا  ــام  وإّن احلديث،  لني  وهــو  أشعث، 
فإّنه  حفظه،  أتم  يعني  القرآن،  أمجع  حّتى 

يقال للذي حيفظ القرآن قد مجع القرآن. 
االمام  قول  وفيه   ،66 وفدك:  السقيفة   (48(
يزاد  أن  خشيت  الــقــرآن  ولكن  ــيل:..  ع
فيه، فحلفت أال أرتدي رداء حّتى أمجعه، 

اللهم إاّل إىل صالة اجلمعة. 

واحلسكاين  األوائل)49)،  يف  هـ(   395
شواهد  يف  اخلامس(  القرن  علامء  )من 
األصفهاين  نعيم  وأبو  التنزيل)50)، 
األولياء)51)،  حلية  يف  هـ(   430 )ت 
فضائل  يف  هـ(   43( )ت  واملستغفري 
463هـ(  )ت  الرّب  عبد  وابن  القرآن))5)، 

 /103 العسكرّي:  هالل  أليب  األوائل   (49(
 اهلل رسول  قبض  ملا  وفيه:   ،70 الرقم 
الناس  فبايع  بــدفــنــه،   عيل تشاغل 
جلمع  بيته  يف   عيل فجلس  أبــابــكــر، 
اإلبل  وأكتاف  اخلزاف  يف  وكتبه  القرآن 

ويف الرق. 
36/ ح ))، و 37/  )50) شواهد التنزيل 1: 
ينقلب  أن  خشيت  ــإيّن  ف وفيه:   ،(5 ح 
أو  فيه،  ــزاد  ي أن  فكرهت  أو  ــرآن،  ــق ال
حّتى  رداء  ظهره  عىل  يضع  ال  أن  فأقسم 
مجع  حتى  بيته  يف  فجلس  الــقــرآن  جيمع 

القرآن... 
اإلمــام  ترمجة   67  :1 ــاء  ــي األول حلية   (51(
عيل،  عــن  خــري  عبد  خــرب  وفيه   ،عيّل
أن  أقسمت   اهلل رسول  قبض  ملا  قال: 

ال أضع ردائي... 
 ،4(0 ح   /358  :1 ــقــرآن  ال فضائل   (5((
عىل  جعلت   النبي قبض  فلاّم  وفيه:... 
أمجعه  حتى  بــردائــي  أرتــدي  ال  أن  نفيس 
للناس، فقال أبوبكر: أحسنت. قال حممد: 
فطلبت ما أّلف فأعياين، ومل أقدر عليه، ولو 

أصبته كان فيه علم كثري. 
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واالستيعاب)54)،  االستذكار)53)  يف 
)ت  الشهرستاين  عبدالكريم  بن  وحمّمد 
واخلوارزمي  تفسريه)55)،  يف  هـ(   548
املناقب)56)،  يف  هـ(   568 )ت  احلنفي 
تاريخ  يف  هـ(   571 )ت  عساكر  وابن 
)ت  املعتزيل  احلديد  أيب  وابن  دمشق)57)، 

عيل  مجع  وفيه:   ،485  :( االستذكار   (53(
موت  عند  أيضًا  للقرآن  طالب  أيب  بن 
ذلك  كّل  فإّنام  بكر  أيب  ووالية   النبي
كجمع  ال  السبعة  ــروف  احل حسب  عىل 

عثامن عىل حرف واحد... 
)54) االستيعاب 3: 974، وفيه: وروى ربيعة 
القريض،  كعب  بن  حممد  عن  عثامن،  بن 
قال: كان ممن مجع القرآن عىل عهد رسول 
وعيل  عفان،  بن  عثامن  حي  وهو   اهلل

بن أيب طالب... 
 :1 األبــرار  ومصابيح  األرسار  مفاتيح   (55(
يطلبوا  مل  كيف  كّله،  هذا  ودع  وفيه:   ،13
مجع عيل بن أيب طالب؟!. أو ما كان أكتب 
من زيد بن ثابت؟!. أو ما كان أعرب من 
إىل  أقرب  كان  ما  أو  العاس؟!.  بن  سعيد 

رسول اهلل من اجلامعة؟!... 
رواية  وفيه   ،93  ،91 ح   /94 املناقب:   (56(
عبد خري ورواية أخرى عن عيل بن رباح 
 اهلل رسول  عهد  عىل  القرآن  مجع  قال: 

عيل بن أيب طالب وأيب بن كعب. 
ابن  398، وفيه رواية  تاريخ دمشق )4:   (57(

سريين اآلنفة. 

والقرطبي  النهج)58)،  رشح  يف  هـ(   656
)ت 671 هـ( يف تفسريه)59)، والغرناطي 
التسهيل)60)،  يف  هـ(   741 )ت  الكلبي 
الثالثة:  كتبه  يف  هـ(   748 )ت  والذهبي 
اإلسالم))6)  وتاريخ  األعالم)61)  سري 
)ت  والصفدي  احلّفاظ)63)،  وتذكرة 
وابن  بالَوفّيات)64)،  الوايف  يف  هـ(   764

و   57  :( و   40  :6 البالغة  هنج  رشح   (58(
بناسخه  أنزل  كام   فكتبه وفيه:   ،(7  :1

ومنسوخه. 
باب   57  :1 الــقــرآن  ألحكام  اجلامع   (59(
بالطرق  ثبت  قد  وفيه:  القرآن،  مجع  ذكر 
املتواترة أّنه مجع القرآن عثامن وعيل و... 

فلام  وفيه:   ،4  :1 التنزيل  لعلوم  التسهيل   (60(
بيته   قعد عيل يف  تويف رسول اهلل 

فجمعه... 
عن  وفيه   ،((  :14 النبالء  أعــالم  سري   (61(
أقسمت   اهلل رسول  قبض  ملا   :عيل
أن ال أضع ردائي عىل ظهري حتى أمجع ما 

بني اللوحني... حّتى مجعت القرآن. 
عيل:  عن  وفيه   ،637  :3 اإلسالم  تاريخ   (6((
أمجع  حتى  بــردائــي...  ارتــدي  ال  أن  آليت 

القرآن. 
عيل:  عن  وفيه   ،661  :( احلّفاظ  تذكرة   (63(
حتى  ظهري  عن  ردائي  أضع  أال  أقسمت 
أمجع ما بني اللوحني فام وضعته عن ظهري 

حتى مجعت القرآن. 
)64) الوايف بالوفّيات17: 167، وفيه: عن عيل: 

آليت أن ال ارتدي... حتى أمجع القرأن. 
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كثري )ت 774 هـ( يف فضائل القرآن)65)، 
الربهان)66)،  يف  794هـ(  )ت  والزركيش 
يف  هـ(   85( )ت  العسقالين  حجر  وابن 
855هـ(  )ت  والعيني  الباري)67)،  فتح 
)ت  والسيوطي  القاري)68)،  عمدة  يف 
تاريخ  ويف  اإلتقان)69)  يف  911هـ( 
هـ(   9(3 )ت  والقسطالين  اخللفاء)70)، 

)65) فضائل القرآن: 88w 87 ،54، وفيه عن 
بالطرق  ثبت  فقد  قال:  الباقالين  بكر  أيب 
املتواترة أنه مجع القرآن: عثامن وعيل و... 

كام جاء فيه رواية ابن سريين أيضًا. 
وفيه:   (59  :1 القرآن  علوم  يف  الربهان   (66(
-إقرأ  -القرآن  أوله  من  جعل  من  ومنهم 

باسم ربك، وهو أول مصحف عيّل. 
ابن  ــة  رواي وفيه   ،13  :9 الــبــاري  فتح   (67(
ضعيف  فإسناده  حجر:  ابن  فقال  سريين 
حمفوظًا  يكون  أن  تقدير  وعىل  النقطاعه 
قــال:  ــدره  ص يف  حفظه  بجمعه  فــمــراده 
والذي وقع يف بعض طرقه حتي مجعته بني 

اللوحني وهٌم من راويه. 
أن  -بعد  وفيه   ،16  :(0 القاري  عمدة   (68(
أتى خرب املصاحف عن طريق ابن سريين-
ولئن  النقطاعه  ضعيف  إسناده  قلت  قال: 
حفظه  بجمعه  فمراده  حمفوظًا  كونه  سلمنا 

يف صدره. 
وفيه   ،161  :1 القرآن  علوم  يف  االتقان   (69(

عن عيل: آليت... حّتى أمجع القرآن. 
آليت...  عيل:  عن   ،185 اخللفاء:  تاريخ   (70(

حّتى أمجع القرآن. 

)ت  والصاحلي  الساري)71)،  إرشاد  يف 
والرشاد))7)،  اهلدى  سبل  يف  )94هـ( 
كنز  يف  هـ(   975 )ت  اهلندي  واملتقي 
الفرقان)74)،  اخلطيب يف  وابن  العاّمل)73)، 

وغريهم يف كتبهم.
وهذا العدد اهلائل من املصادر السنية-
عيات  مدرَّ -خيّطئ  اخلصوص  وجه  عىل 
واملسترشقني)75)  اجلمهور  علامء  بعض 
من  هي  عيّل  اإلمام  مصحف  أخبار  بأّن 
جاءت  وقد  اإلمامية  الشيعة  متفّردات 
كتب  يف  أثر  له  وليس  كتبهم،  يف  متأخرة 
عندهم  موجودًا  كان  وإن  السنة،  أهل 

ومجع  وفيه:   ،459  :7 الساري  ارشــاد   (71(
النزول.  القرآن عىل ترتيب  عيل 

وفيه   ،335  :11 والرشاد  اهلدى  سبل   (7((
انه مجع  ابن حجر: وقد ورد عن عيل  قال 
 .النبي النزول عقب موت  عىل ترتيب 
)73) كنز العامل ): 49)/ )479، 13: 56/ 

36403، وفيه رواية ابن سريين اآلنفة. 
47، وفيه: فمنهم من رتبه عىل  الفرقان:   (74(
ترتيب نزوله كعيل، فقد كان أّول مصحفه 
سورة اقرأ، ثّم املدثر، ثم نون، ثم املزمل، 
آخر  إىل  وهكذا  التكوير،  ثم  تبت،  ثم 

فاملدين.  املكي 
نولدكه  تيودور  األملاين  املسترشق  أمثال   (75(

 .(43 يف كتابه: تاريخ القرآن ): 
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فهو ضعيف سندًا عندهم وقد وردت يف 
شيعية.  ميول  هلم  الذين  السنة  أهل  كتب 
ألّن  صحيح،  غري  الكالم  هذا  حني  يف 
تلك األخبار مروّية يف املصادر املعتربة يف 
القرون األوىل عن رجال عاشوا يف قرون 

قبلها.
علم  -يف  الضعيف  بأن  التنويه  مع 
الدراية -هو غري املوضوع، ومعناه: أّنه ال 
يمكن االعتامد عليه بمفرده إاّل بضّمه إىل 
-أو  شاهدًا  يطلب  أّنه  أي  أخرى،  قرائن 
فيه  نحن  وفيام  عليه،  -صحيحًا  متابعًا 
صحيح  متابع  أو  شاهد  من  أكثر  يوجد 
من  ضعفها  املدعاة  الروايات  تلك  عىل 
عن  النظر  برصف  اجلمهور،  علامء  قبل 
إذ:  خطئه  أو  عندهم  املقرر  املبنى  صّحة 

»الضعيف يقّوي بعضه بعضًا«.
مصحف  عن  نتساءل  البيان  هذا  بعد 
ُأخذ؟.  أين  ومن  منبعه  هو  ما  اإلمام: 

وإذا  مصحفًا،  صار  أم  صحف  هو  وهل 
خيتلف  وهل  اآلن؟.  هو  أين  جمموعًا  كان 
يف  الصحابة  مصاحف  بقية  عن  مصحفه 

الرتتيب واملحتوى أم ال؟.
بل هل يصّح ما يقال عن الشيعة بأن 

السائد  املصحف  غري  آخر  مصحفًا  هلم 
املسلمني؟. عند 

مصحف  عن  قيل  ما  يعني  وماذا 
املكي  التنزيل:  طبق  دوّنه  أّنه  من  اإلمام 
وما  الناسخ؟.  ثم  واملنسوخ  املدين،  ثم 

شابه ذلك من التساؤالت.
حماور البحث:

يدور البحث عىل ثالثة حماور:
حقيقة  عن  الكالم  األول:  املحور 
ترتيبه  َأَو خيتلف يف  مصحف اإلمام عيل، 
أم  املتداول،  املصحف  عن  ومضمونه 

ال؟.
وثاقة  مدى  عن  الثاين:  املحور 
املؤمنني  أمري  إىل  املنسوب  املصحف 
اخلزانة  يف  واملوجود  طالب،  أيب  بن  عيل 

العلوية.
شبهتني  عن  اجلواب  الثالث:  املحور 

يمكن أن تعرض يف هذا املضامر.

املحور األول:
 عيل اإلمام  مصحف  أخيتلف 

اإلمام؟: املصحف  عن 
َبْدءًا وقبل كّل يشء الُبدرَّ من توضيح 
أمر مهم يتعلق بجمع القرآن وإن كّنأ قد 
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بّيناه يف كتابنا )مجع القرآن(، ما ملخصه:
له  كان  اهلل  رسول  أّن  املعلوم  من  إذ 
كان   وأّنه عنه،  الوحي  يكتبون  كتبة 
فيدعوا فالنًا  ينزل عليه  ما  بتدوين  يرسع 
يأخذ   وكان عنه  يكتبوا  لكي  وفالنًا 
مع  هبا،  لالحتفاظ  منهم  الصحف  تلك 
بقيت  باالستنساخ عنها، وقد  سامحه هلم 
وخلف  اهلل  رسول  بيت  يف  النسخ  تلك 
ما  السنن  فهم  يف  املحاسبي  قال  فراشه، 

نّصه:
بمحدثة،  ليست  القرآن  »كتابة 
كان  ولكّنه  بكتابته،  يأمر  كان   فإّنه
والُعُسب،  واألكتاف،  الرقاع،  يف  ُمفّرقًا 
إىل  مكان  من  بنسخها  الصديق  أمر  فإّنام 
أوراٍق  بمنزلة  ذلك  وكان  جمتمعًا،  مكان 
فيها   اهلل رسول  بيت  يف  ُوجدت 
وربطها  جامع  فجمعها  منترشًا،  القرآن 

بخيط، حّتى ال يضيع منها يشء«)76).

العرفان:  مناهل  يف  الزرقاين  وقال 
املكتوب  موضع  عىل  يدهّلم   وكان

)76) مناهل العرفان 1: 180/ باب مجع القرآن 
ناقشنا  )ونــحــن   بكر أيب  عهد  عــىل 
بعض فقرات كالم املحاسبي يف كتابنا )مجع 

القرآن( فراجع(. 

من سورته، فيكتبونه فيام يسهل عليه من 
العسب واللخاف والرقاع وقطع األديم 
يوضع  ثّم  واألضالع  الكتف  وعظام 

.(77(املكتوب يف بيت رسول اهلل
عن  بسنده  تفسريه  يف  القّمي  وروى 
رسول  »إّن  قال:  أّنه   اهلل عبد  أيب 
القرآن  عيّل،  يا   :لعيّل قال   اهلل
واحلرير  الصحف  يف  فرايش  خلف 
وال  وامجعوه،  فخذوه  والقراطيس، 
التوراة.  اليهود  ضّيعت  كام  تضّيعوه 
أصفر،  ثوٍب  يف  فجمعه    عيلٌّ فانطلق 
أرتدي  ال  وقال:  بيته،  يف  عليه  ختم  ثّم 
َلَيأتيه  الرجل  كان  فإّنه  أمجعه.  حّتى 

إليه بغري رداء، حّتى مجعه«)78). فيخرج 
موجودة  كانت  األصل  فنسخة  إذن 
من  ورثها  فمن  بيته،  ويف  اهلل  رسول  عند 
عند  أكانت  بقيت؟.  َمن  وعند  بعده؟. 
فاطمة  الوحيدة  ابنته  عند  أم  زوجاته، 

الزهراء؟.
نساء  من  أحدًا  نسمع  مل  اجلواب: 

)77) مناهل العرفان 1: )17. 
بحار  -عــنــه:   451  :( القّمي  تفسري   (78(

األنوار 89: 48/ ح 7. 



مصحف أمري املؤمنني عيل )اجلزء االول(

100

نسخة  حازت  قد  أهّنا  ادعت  قد  النبي 
كانت  النسخة  تلك  أّن  أو  اهلل  رسول 
إىل  عثامن  رسالة  يف  جاء  ما  إاّل  عندها 
عائشة  إىل  فأرسلُت   ...« وفيه:  األمصار 
الذي  باأَلَدم  إيلرَّ  ترسل  أن  املؤمنني  ُأّم 
رسول  فم  عن  ُكتب  الذي  القرآن  فيه 
وأوحاه  جربيل  إىل  اهلل  أوحاه  حني  اهلل 

جربيل إىل حمّمد وأنزله عليه..«)79).
فلو صّح اختصاص عائشة بمصحٍف 
ال  فلامذا   ،النبّي نساء  من  غريها  دون 

ُتسأل  كانت  حينام  شيئًا  عنه  تنقل  نراها 
الفقهية؟!. املسائل  عن بعض 

وما  بمصحفها  تستشهد  ال  ملاذا  بل 
فيه من اآليات يف املسائل اخلالفّية الواقعة 
الاليت  اأُلْخَريات  النبّي  نساء  وبني  بينها 
الكبري)80)  رضاع  مسألة  يف  ئنها  خيطِّ كّن 

وأمثاله؟!.
القرآن  من  ُأنزل  بأّنه  اّدعت  أهّنا  عىل 

ثم  حُيرمن(،  معلومات  رضعات  )عرش 

ح   /1(0  :( شبة  البــن  املدينة  تاريخ   (79(
 .17((

سنن   ،1947  /6(6  :1 ماجة  ابن  سنن   (80(
 ،154(6 ح   /459  :7 الكربى  البيهقي 

مسند الشامّيني 4: 191/ ح 3079. 

فتويّف  معلومات،  بخمس  تلك  ُنسَخت 
رسول اهلل وهّن فيام ُيقرأ من القرآن.

يف  اآلية  تلك  ترهيّن  ال  فلامذا 
تكتفي  بل  االختالف؟.  حلّل  مصحفها 
أكلت  داجنًا  أو  شاًة  أّن  بدعواها  عائشة 

تلك اآلية التي كانت حتت رسيرها!!.
أّي قرآٍن هذا تعنيه عائشة؟!. هل هو 
 ،القرآن الذي ُأخذ عن فم رسول اهلل
بأمر عثامن  زيد  الذي مجعه  القرآن  أّنه  أو 
أو  حفصة،  اسم  مع  فيه  اسمها  وأرشك 

أّنه قرآٌن ثالث؟!.
هو  عندها  املكتوب  القرآن  كان  فلو 
الذي ُأخذ عن فم رسول اهلل، والذي 
كان  والذي   ،جربئيل إىل  اهلل  أوحاه 
عام،  كّل  جربئيل  عىل  الرسول  يعرضه 
فهل هناك من مرّبر لكي تأمر موالها أن 
يضيف مجلًة جديدة -مل تكن يف املصحف 
املتداول، وهي مجلة )وصالة العرص(؟.

أيب  عن  بسنده  مسلم  أخرج  فقد 
أمَرتني  قال:  أّنه  عائشة  موىل  يونس 
وقالت:  مصحفًا،  هلا  أكتب  أن  عائشة 

ٱ  چ  فآذيّن:  اآلية  هذه  بلغَت  إذا 
فلاّم  ٻچ،  ٻ  ٻ  ٻ 
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ٱ  )چ  عيّل:  فأملت  آذنُتها،  بلغُتها 
ٻچ  ٻ  ٻ  ٻ 
پ پ پ چ). وصالة العرص چ 
السائد  املصحف  يكون  كيف  بل 
مأخوذًا من فم رسول اهلل وليس فيه مجلة 

)وصالة العرص(؟.
من  املصحف  عثامن  يأخذ  كيف  أو 
بعد  لذلك،  مربر  من  وهل  أيضًا،  حفصة 
ان كان عنده مصحف عائشة؟. بل كيف 
مصحفها  عائشة  إعطاء  تصّور  يمكن 

لعثامن وهي عىل خالف معه؟.
-الذي  حفصة  مصحف  كان  وهل 
رسول  مصحف  -يضاهي  زيد  مجعه 

اهلل؟.
املصحف  هذا  وجود  صّح  لو  وإذ 
ايب  ألبيها  تعطيه  ال  فلامذا  عائشة  عند 
أبوبكر  يأخذه  ال  ملاذا  أو  لعمر،  أو  بكر 
ليأخذ  عثامن  يأيت  حّتى  ابنته  وهي  منها 

غريها. مصحف  مع  مصحفها 
قليل،  بعد  سيّتضح  وحسبام  املهم، 
أّن أمر القرآن ومجعه يرتبط أواًل باهلل جّل 
ملك  من  قبله:  من  جاء  بمن  ثم  جالله 
باعتقاد  ويص  -أو  مرسل  نبي  أو  مقّرب 

اإلمامية. مع التأكيد عىل أن ترتيب آيات 
هذا  ُحفظ  وقد  توقيفي  القرآن  سور 
جربيل  بني  الثنائي  اللقاء  بعد  الرتتيب 
اهلل  رسول  بيت  يف  حمّمد  والنبي  األمني 
وعند بنته فاطمة الزهراء واإلمام عيل كام 
أّنه كان حمفوظًا يف صدور املؤمنني وكانوا 
مجع  اإلمام  وأّن  صلواهتم،  يف  به  يقرأون 
يف  املوجودة  الصحف  -من  املصحف 
عىل  كتبه  والذي  عنده  كان  ومما  البيت 
 -بني الدفتني ووّحد  عهد رسول اهلل 

شكله.
كام جيب التأكيد عىل أن القرآن الذي 
بني بأيدينا الذي نسّميه بـ »قرآن التالوة« 
هو واحد عند مجيع املسلمني وال خالف 
أن  ألّمته  أراده  الذي  اهلل  كالم  ألّنه  فيه، 
سبحانه  اهلل  ألّن  صالهتا،  يف  به  تقرأ 
 حمّمد النبي  قلب  عىل  أنزله  أن  بعد 
طبقًا  مفّرقًا  أنزله  واحدة،  دفعة  إحيائيًا 

الفكرة  نقّرب  الواقعة، ولكي  للحوادث 
ألّنه  املعارص  واقعنا  من  له  التمثيل  علينا 
وقد  سبحانه،  به  عّلمنا  قد  قرآين  منهج 
رضب اهلل األمثال يف القرآن كام أّنه جاء 
ألّن  البيت  وأهل  اهلل  رسول  كالم  يف 
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احلسّية  اجلهة  عليهم  يغلب  الناس  أكثر 
الفكرة  لتقريب  به  يؤتى  املثل  وأّن 
التمثيل  كان  سواء  وتفهيمه  للمخاطب 
األعىل  باملثل  أو  كالبعوضة  صغري  بيشء 
الزيارة  يف  جاء  كام  البيت  آل  هم  الذين 
النكتة  هذه  خالل  فمن  وعليه  اجلامعة، 
أّي  عىل  اإلقدام  أّن  املعلوم  من  نقول: 
ومنهج  خمطط  يسبقه  أن  البد  عمل 
الفكرة  معامل  تتضح  وفيه  وفقه  عىل  يسري 
يبدأ  أن  قبل  مثاًل  فاملهندس  عمومًا، 
يريده  املخطط وما  يرسم  أن  بالبناء عليه 
قاعات  من  األرض  من  املساحة  هذه  يف 
ومرافق  نوم  وغرف  وطعام  استقبال 
يف  تكمل  قد  املرافق  فبعض  أخرى، 
بعض  تغرّي  وقد  األخرى،  قبل  املرشوع 
إّن  املهم  لكّن  أخرى،  أماكن  إىل  املواقع 
هي  كام  تبقى  والغرف  القاعات  مساحة 
الدفعي  فالنزول  نقصان،  أو  زيادة  دون 

وقد  للمرشوع  واملخطط  املاكت  بمنزلة 
بالترشيع  البدء  قبل  العاملني  رّب  به  جاء 
 114 من  سيؤّلف  القرآن  أّن  ومعناه 
األخرى  من  أكرب  بعضها  يكون  سورة، 
أّن  املهم  الرباين،  احليز  هذا  تشغل  وهي 

بدءها  النبي  عند  معروفة  هي  سورة  كّل 
وبعد  الكذائية  باآلية  وختمها  بالبسملة 
تنظيم  يف  عثامن  ينتهج  أن  ضري  فال  هذا 
واخلتم  باملئني  ثّم  بالطوال  مصحفه 
مصحفه  عيل  اإلمام  يبدأ  أن  أو  بالقصار 
منها  األّول  املدنية  ثّم  املكّية  بالسور 
مصحفه  مسعود  ابن  يبدأ  أن  أو  فاألّول 
باحلواميم ثم... املهم أن ينتهي الكل إىل 
أو  آية  سقوط  عدم  وهو  واحدة  نتيجة 
أثبتنا  قد  ألّنا  العزيز،  الكتاب  من  سورة 
اآليات  أّما  السور،  ترتيب  توقيفية  عدم 

توقيفية. فهي 
باملاكت  جاء  سبحانه  فاهلل  إذن 
بالترشيع لكن  البدء  قبل  املخطط  ورسم 
تّم بمجيء  بأّن املرشوع قد  هذا ال يعني 
كان  فسبحانه  بداياته،  يف  أّنه  بل  املاكت 
ينظر إىل الوقائع وما جيب أن يتخلله من 
سبحانه  وأّنه  وقصص،  وعظ  اآليات 

جربئيل  يأمر  ثّم  معلوم  بقدر  ينزهلا  كان 
يف  جيمعاه  أن  األمني  والصادق  األمني 
اهلل  رسول  يأيت  جربئيل  فكان  عام،  كّل 
نزل  ما  يعارضه  سنة  كّل  من  رمضان  يف 
النازل  يرجعا  كي  فيها  القرآن  من  عليه 
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اللوح  يف  اهلل  أراده  ما  ترتيب  إىل  منّجام 
أيضًا،  واحدًا  دفعة  والنازل  املحفوظ 

حئ  جئ  ی  چ  تعاىل:  قوله  معنى  وهو 
وقوله  چ.  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چ تعاىل: 
چ. ٿ

بأن  ننكر  ال  غرينا)81)  ومعنا  إّنا  نعم 
عيل  اإلمام  عند  للقرآن  آخر  ترتيبًا  هناك 
ألّفه لغرض آخر طبقًا للوقائع واحلوادث، 
وذاك  والتفسري،  والتاريخ  للعلم  أعني 
هو  بل  والتالوة،  الذكر  بقرآن  ليس 
النزول  مصحف حلفظ احلوادث و لشأن 
ولتثبيت الوقائع كام نّزلت تارخييًا ويوميًا، 
األستاذ  الفادات  تدوين  بمثابة  أّنه  أي 
متن  هناك  أي  التلميذ،  قبل  من  يوميًا 

ورشح يومي للموضوعات املطروحة.
بالنص التعبد  بني  القرآن 

 والقول بالرأي

ممنوعًا  األمني  الصادق  كان  فإذا 
إْذِن  قبل  القرآن  بتالوة  يستعجل  أن  من 
الباري جّل وعال، فكيف يرىض سبحانه 
غري  بشاهَدين  القرآن  مجع  عن  قالوه  بام 

)81) كاآللويس يف تفسري روح املعاين 1: )). 

ال  -التي  الفتنة  زمن  ويف  معصوَمني 
يأخذون بأحاديثها -حتديدًا؟.

القرآن  قراءة  الباري  جييز  كيف  بل 
آية رمحة  بأّي شكل كان عىل أن ال جيعل 
نزل  القرآن  أّن  بدعوى  عذاب!.  آية 
وَتعال  َهلّم  نحو  عىل  أحرف  سبعة  عىل 
وعجل))8)!!.  وأرسع  وأذهب  وأقبل 
وجود  من  يستاؤون  اليوم  واملؤّلفون 
عن  فضاًل  كتبهم،  يف  الطباعية  االغالط 
إنام ما قالوه  إليهم مل يقولوها  نسبة أشياء 
الكريم  بالقرآن  استهزاء  هو  وادعوه 
الذي هو چ ژ ڑ ڑ ک ک ک کچ.
أّن  كالمنا  معنى  يكون  وبذلك 
اآليات والسور النازلة عىل رسول اهلل يف 
التنفيذ  قيد  هي  )إحياًء(  الدفعي  النزول 
)إقراًء(  املسلمني  عند  قرآنًا  تصري  حّتى 
سورة  يف  جاء  ما  سابقًا  عليك  مّر  كام 

القيامة)83).

عىل  ُأّلف  القرآن  إّن  آخر:  وبتعبري 
النازلة  إّن اآليات  شكل حوليات بمعنى 

رشح   ،((1  :1 للزركيش  الربهان  انظر   (8((
 .1(7 مشكل اآلثار 8: 

 .]18w 16 :83) ]سورة القيامة(
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خمتلفة  قضايا  يف  رمضان  إىل  رمضان  من 
اللوح  يف  ملا  طبقًا  عام  كّل  تؤّلف  كانت 

املحفوظ وهو معنى قوله تعاىل: چ ی جئ 
حئ مئچ أي إّن علينا تأليفه طبق ما 
املحفوظ، وبذلك يكون  اللوح  ُأنزل من 
عن  خيتلف  الوقائع(  )النزول=  ترتيب 
ترتيب )القراءة والكتابة والتالوة(، ألّن 
السور- يف  اآليات  الثاين-أي  الرتتيب 
ويمّر  املحفوظ  اللوح  مع  يتفق  أن  جيب 
األمني  والصادق  جربئيل،  امللك  بإقرار: 
منه  يشء  قراءة  جيوز  فال  له،   »حمّمد«
من  وتثبيته  إقراره  بعد  إاّل  الصالة  يف 

يئ  چ  قرآنًا  صار  أّنه  عىل  العاملني  رّب 
)قرآنُه) هنا  چ فكلمة  خب  حب  جب 
هنا  ومعناه  هناك  )ُقرآنه)  عن  خيتلف 
وأحكامًا  وقراءة  تالوة  قرآنُه)  بِـْع  )َفاترَّ
سبحانه،  منه  يؤذن  مل  إذا  أّما  خيتلف 
السورة  يف  اآليات  بعض  نزول  لعدم 

وقوع  لعدم  وإقراؤها  تقريرها  املراد 
أو  الصالة  يف  تالوهتا  جيوز  فال  الواقعة، 
كملت  إذا  أّما  املصاحف)84)،  يف  تثبيتها 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  چ   (84(
ڀ ٺ چ. 

 العاملني، فكان وُأِذَن هبا رّب  السورة 
يف  كتابتها  و  الصالة  يف  بتالوهتا  يسمح 

املصحف.
املصاحف عىل عهد رسول اهلل:

عىل  ناقصة  مصاحف  وجود  إنرَّ 
ال  واقعة  حقيقة   اهلل رسول  عهد 
مصاحف  وجود  قل  بل  ُمتخيرَّل،  أمٌر 
من  اجلديد  نزول  حني  إىل  كاملة 
هذا  إدخال  فبعد  الكريم،  القرآن 
القرآن،  من  أكثر  يشء  يكتمل  اجلديد 
ُأخرى  مّرة  يكتمل  بعده  ما  بانتظار  ثّم 
نزول  يكتمل  أن  إىل  دواليك  وهكذا 
رسول  وفاة  حّتى  كاماًل  اكتاماًل  القرآن 
من  أشاعوه  ملا  خالفًا   ،(85(اهلل
 عهده عىل  القرآن  مجع  إمكان  عدم 
اهلل  رسول  عىل  الوحي  نزول  الستمرار 

كان  اهلل  رسول  أن   457  :8 الطبقات  يف   (85(
احلــارث  بن  اهلل  عبد  بنت  ــة  ورق أم  ــزور  ي
مجعت  قــد  وكــانــت  الشهيدة،  ويسّميها 

القرآن.
يف  شاهني  الصبور  عبد  الدكتور  وحكى 
رسالة  عن  نقاَلً   160 القرآن:  تاريخ  كتابه 
عبد  بن  حلمزة  بأّن  للكرماين  القراءة  شواذ 

املطلب -عم رسول اهلل -مصحفًا. 
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حتى آخر حلظة من حياته)86)، وإذا كان 
فهي صحف متفّرقة اآليات والسور من 
مرتبة  جعلها  الذي  وأّن  ترتيب)87)  دون 
هو  واحد  مصحف  يف  واآليات  السور 
زيد بن ثابت بأمر أيب بكر بن أيب قحافة 
رسول  وفاة  بعد  اخلطاب)88)  بن  وعمر 

اهلل.
النصوص  أّن  حني  يف  ذلك،  قالوا 
بطالن  تؤّكد  األخرى  والروائية  القرآنية 
 اهلل رسول  بأّن  تؤّكد  كام  القول،  هذا 
كان يرشد أصحابه إىل أماكن اآليات من 
يف  الفالنية  اآلية  ضعوا  فيقول:  السور، 
الفالنية)89)،  السورة  من  الفالين  املكان 
أو:  والدين)90)،  الربا  آيتي  بني  أو: 
اآلية  هذه  أضع  أن  فأمرين  جربئيل  أتاين 

چ  چ  چ السورة  هذه  من  املوضع  هبذا 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

سبيل  عىل   1(  :19 الباري  فتح  انظر   (86(
املثال. 

)87) مناهل العرفان 1: 174، 183. 
 /17(0  :4 الــبــخــاري  صحيح  انــظــر   (88(

 .440(
 .(41 )89) الربهان للزركيش 1: 

التكرار  أرسار   ،810  /171  :1 االتقان   (90(
يف القرآن: 3). 

النحل  سورة  يف  ڍچ فجعلت 
العهد)91)،  وآيات  االستشهاد  آيات  بني 
أو ماجاء يف قول جربئيل: ضعوا كذا يف 
يف  ضعها  حممد،  يا  أو:  كذا))9)،  موضع 
البقرة)93)  سورة  من  ومئتني  ثامنني  رأس 

من  البقرة  سورة  آخر  من  اآليتان  أو: 
ليلة كفتاه)94). قرأمها يف 

مرّتبة  مصاحف  وجود  ومعناه: 
ولعّل   .عهده يف  والسور  اآليات 
احِلفاظ  عىل  التأكيد  يف  اهلل  رسول  قول 
جاء  فيه  والتالوة  )املصحف(  عىل 
الصدور  –يف  عهده  عىل  وجوده  إلثبات 
تأخذوا  ال   : فقال   ،- معًا  والسطور 
قال:  أو  العدو)95).  أرض  إىل  املصحف 
من قرأ القرآن يف املصحف كانت له ألف 

 :1 االتــقــان   ،584  :( كثري  ابــن  تفسري   (91(
 .78( /168

 :1 االتقان   ،17(  :1 العرفان  مناهل   (9((
169/ 801، وكذا يف الربهان 1: 56). 
 :1 القرطبي  تفسري   ،350  :1 الكشاف   (93(

 .61
 .47((  /1914 )94) صحيح البخاري 4: 

 /1090  :3 البخاري  صحيح  انظر   (95(
 /1490  :3 مسلم  صحيح   ،(8(8

 .1869
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املصحف  متسرَّ  ال  قال:  أو  حسنة)96). 
وأنت غري طاهر)97) وأمثال ذلك.

بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  أّن  نعم، 
رسول  عهد  عىل  مجعه  ما  َسّمى  العاص 
اليقني  علم  يعلم  وهو  قرآنًا،   اهلل
ألّن  القرآن،  مجيع  هو  ليس  مجعه  ما  بأّن 
ينتِه نزوله بعُد عىل رسول اهلل،  الوحي مل 
ومل حيصل العرض األخري، فقال: مجعت 
النبيرَّ  فبلغ  ليلة،  كّل  به  فقرأت  القرآن 

ذلك فقال: إقرأ به يف كّل شهر)98).
هذه  كل  بأّن  عرفت  فقد  وهبذا 
قد  )املنزل(  القرآن  بأّن  تؤّكد  النصوص 
رسول  عهد  عىل  وُاْقِرئ  وُرّتب  ُضبط 
اهلل شيئًا فشيئًا، وأّنه يرتبط باهلل أواًل، 
األمني  والصادق  األمني  بجربئيل  و 
وبأمري  ثانيًا،   »اهلل عبد  بن  »حممد 

املؤمنني عيل أخريًا، ال بغريهم.

 /((1  :1 للطرباين  الكبري  املعجم  انظر   (96(
601، وعنه يف الربهان 1: )46. 

)97) كنز العامل 1: 309/ 874)، عن أيب داود 
يف املصاحف. 

 ،1346  /4(8  :1 مــاجــة  ــن  اب سنن   (98(
 ،5956  /355  :3 الــرزاق  عبد  مصنف 

صحيح ابن ِحّبان 3: 33/ 756. 

دعوى  قبول  يمكن  كيف  أدري  فال 
رسول  رحيل  من  عقدين  بعد  مجعه 
أهّنم  مع  الفتنة،  زمن  يف  سّيام  وال   ،اهلل
األخذ  من  احلذر  و  احليطة  لزوم  أّكدوا 

باألحاديث الصادرة أيام الفتنة؟.
قرآن  عىل  االعتامد  يمكن  فكيف 
ذلك  مثل  ويف  الفتنة  أيام  يف  جمموع 
القول  هذا  يكون  أال  الظرف؟!. 
فضيلة  بيان  حلساب  بالقرآن  تعريضًا 

لعثامن؟.
اإلمام  قول  مغزى  يتضح  هنا  ومن 
قد  أجده  الذي  كالمه،  ودقة   الباقر
اعتمد فيه ُأسلوب اللّف والنرش، ومعناه: 
حمفوظ  عيل  اإلمام  مجعه  الذي  القرآن  أّن 
ومكنونه  باطنه  يعرف  وال  بيته  أهل  عند 

:إاّل هم، فقال
مجع  أّنه  الناس  من  أحد  اّدعى  ما 
وما  كّذاب،  إاّل  ُأنزل  كام  كّله  القرآن 

عيلُّ  إاّل  تعاىل  اهلل  نّزله  كام  وَحِفظه  عه  مَجَ
بعده)99). أيب طالب واألئّمة من  بن 

األّمة  هذه  من  أحٌد  ما   : وقوله 

جيمع  مل  )انه  ح1باب   /1  :((8 الكايف   (99(
القرآن كله إاّل األئّمة(. 
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مجع القرآن إاّل ويصُّ حمّمد)100).
ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  لقوله  معنى  وهو 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڀ ڀ چ.

سؤال وجواب:
القرآن  كان  إذا  سائل:  يسأل  قد 
-متناثرًا  اهلل  رسول  عهد  عىل  مُجع  قد 
كّتاب  بكتابة  الصحف  يف  ومتفرقًا 
اللقاء  يف  جربئيل  بعرض  ثّم  الوحي، 
ما  معنى  فام   ،- عام  كّل  يف  الثنائي 
الدفَتني  بني   عيّل املؤمنني  أمري  مجعه 

الحقًا؟.
 معنى مجع االمام عيل

القرآن الحقا:
كان  علّيًا  املؤمنني  أمري  اإلمام  إّن 
واملجموع،  املرّتب  القرآن  مجع  قد 
-والذي   اهلل رسول  فراش  خلف 
عىل  الوحي  َكتبة  بَِيَدي  مكتوبًا  كان 
خمتلفة  وألواح  مواد  من  تيرّس  ما 
واللخاف،  والكتف،  العسب،  من: 

بحار  يف  عنه   451  :( القمّي  تفسري   (100(
بصائر  ويف   ،5 ح   /48  :89 األنــــوار 
الدرجات: 14)/ ح 5 من الباب 6 وفيه 

اال )األوصياء(. 

والشظاظ- واخلزف،  ّق،  والررَّ واحلرير، 
واحد  شكل  إىل  املجموع  ذلك  ووّحد 
رسول  لوصية  استجابًة  واحد  وجنس 
فرايش يف  القرآن خلف  يا عيل،   :اهلل
فخذوه  والقراطيس  واحلرير  الصحف 
نسخة  عنده  كان  أّنه  مع  وامجعوه)101)، 
فام   :لقوله قبل،  ذي  من  كتبها  قد 
إاّل  القرآن  من  آيٌة  اهلل  نزلت عىل رسول 

بخّطي. فكتبتها  َعيَلرَّ  وأمالها  أقرأنيها 
واحلرير  والرق  القرطاس  أّن  وبام 
الصحف  تلك  هّن األجود واألشهر بني 
الكتابة  يف  استعاماًل  أكثر  وهي  آنذاك، 
واللخاف  النخل  وأضالع  العظم  من 
تلك  يوّحد  أن  سعى  فاإلمام  وأمثاهلا، 
اللّينة  األجناس  تلك  املكتوبات))10) عىل 
وقد  حتديدًا  منها  واحد  جنس  وعىل 

انتهي من عمله يف وقت قصري.
أّن  أيضًا  القارئ  عىل  خيفى  ال  وكام 

)سّجل(- و  )ُصحف(  و  )صحيفة( 
أدوات  من  كانت  الكلامت  من  وأمثاهلا 

سورة  تفسري   451  :( القمّي  تفسري   (101(
الناس، بحار األنوار 89: 48/ 7. 

))10) املوجودة يف بيت النبي وعند نفسه. 



مصحف أمري املؤمنني عيل )اجلزء االول(

108

اللني  غالبًا  فيها  يلحظ  والتي  التدوين، 
واملطاطية أيضًا.

للقرآن  وبجمعه   األكرم فالنبّي 
رّب  قول  نّفذ  قد  كان  وألواح  مواد  يف 

مئچ  حئ  جئ  ی  چ  العزة واجلاللة: 
و چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ 
بني  مجعه  رشف  يكون  أن  أراد  اهلل  لكّن 
املؤمنني  أمري  اهلل  رسول  لويص  الدفتني 
اإلهلية  للمنظومة  امتداد  ألّنه   عيّل
جربئيل  بامللك  متّر  ثم  باهلل  تبتدئ  التي 
والرسول األمني، ثّم ختتم بعيل وال يمّس 

پ  چ  عرتته  من  األوصياء  إاّل  معانيه 
ڱ  ڱ  ڀچ وچ  ڀ  ڀ 

ں ں چ.
وقصارى القول إّن اإلمام عيل وّحد 
من  عنده  ما  مع  الصحف  تلك  شكل 
ومجعها  اهلل  رسول  عهد  عىل  املكتوب 
تسعة  أو  سبعة  أو  ثالثة  يف  الدفتني  بني 

.النبي ألمر  استجابًة  أيام)103)، 
برتتيبني: املصحف  جيمع  اإلمام 

مصحف  أخبار  يف  بحثي  أثناء  يف 

سيجيء  كام  األخبار  يف  اختالف  عىل   (103(
قريبًا. 

جمموعتني  عىل  وقفت   عيّل اإلمام 
و  التضاد  بوجود  ُتوِهُم  قد  األخبار،  من 
الوقوف  إىل  دعاين  مّما  وهذا  التضارب، 

عندمها.
مجع  قد  اإلمام  أّن  ترى  بعضها  إّن  إذ 
وأخرى  أيام)104)،  ثالثة  يف  املصحف 
ثالثة  ويف  أيام)105)،  تسعة  أو  سبعة  يف 
فالتفاوت  أشهر)106)،  سّتة  يف  مجعها  أّنه 
األشهر  ستة  سّيام  وال  جّدًا  كبري  بينها 

180يومًا(.

ح530،   /398 فرات:  تفسري  يف  كام   (104(
ح3)،   /(3 ــــــــوار49):  األن ــار  ــح ب
اجلامع  41بــاب  النديم:  البن  الفهرست 

 .النبّي للقرآن عىل عهد 
 (7 ح   /73 لــلــصــدوق:  التوحيد   (105(
قال  قال:   املؤمنني ألمري  خطبة  وفيه: 
وفاة  بعد  خطبها  خطبة  يف  املؤمنني  أمري 
النبّي بسبعة أّيام، وذلك حني فرغ من 
 /399 للصدوق:  األمــايل  القرآن،  مجع 
أشــار  ــد  وق ـــام،  أّي بتسعة  وفــيــه  ح515 
إىل   316 البحرين4:  جممع  يف  الطرحيي 
مفاد الرواية يف مادة )مجع( وفيه: ويف نقل 
آخر أّن أمري املؤمنني مجع القرآن يف املدينة 
سبعة  قدرها  بمدة  اهلل  رســول  وفــاة  بعد 

بعد وفاته.  أيام 
)106) مناقب آل أيب طالب 1: 319. 
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يذكر  فيام  االختالف  جتد  وكذلك 
اإلمام  أّن  ومنها:  املصحف  أخبار  من 
ثم  أصفر  ثوب  يف  املصحف  مجع  قد 
وهو  معه،  إزار  يف  ومحله  عليه)107)  ختم 
وفيه داللة عىل  يئّط من حتت سيفه)108)، 
يمكن  بحيث  املجموعة  حجم  صغر 
السيف،  محالة  ومع  اإلبط  حتت  محلها 
موجودة  أخرى  أخبار  مع  يّتفق  ال  وهذا 
تشري إىل أّنه محل مصحفه عىل مجل)109).

إذ  املحمولني  بني  واضح  فالتفاوت 
كان  كونه  مع  يّتفق  ال  مجل  عىل  محله  إّن 
املجموع  وأّن  سيفه،  حتت  من  يئّط)110) 

املجموع  مع  يتناسب  وال  أكرب  األول 
من  اخلروج  يمكن  كيف  إذن  الثاين، 

كتاب  ويف   ،451  :( القمّي  تفسري   (107(
القرآن فآليت  ثّم ُشغلُت يف  ُسَليم: 16): 
حّتى  لصالة  إاّل  ارتدي  ال  أن  نفيس  عىل 

أمجعه يف كتاب... 
 ،1(3 للمسعودي:  الوصية  إثبات   (108(
الناس  إىل  وخرج  القرآن  أّلف  ثم  وفيه: 
حتت  من  يئط  وهو  معه  إزار  يف  محله  وقد 

سيفه. 
)109) تاريخ اليعقويب ): 135. 

املصحف  كــان  أي  ــّوت،  ص يعني  َاّط   (110(
يصوت مع حركات سيفه. 

اإلشكالية؟. وحّل  التناقض  هذا 
تتّبعنا ألخبار املصحف يف  إّن  نقول: 
وجود  عىل  دّلنا  الشيعية  احلديثية  الكتب 
قد  ني حمكيرَّني عن اإلمام عيل كانا  نصرَّ
ترتيبني  أفرزا  إذ  التفاوت  هذا  سبب  بّينا 
قرآن  ترتيب  أحدمها  الكريم:  للقرآن 
النزول،  قرآن  ترتيب  واآلخر  التالوة، 
ترتيب  غري  التالوة(  )قرآن  فرتتيب 
حسب  عىل  كان  نزوله  ألّن  )نزوله(، 
فليس  التالوة  أّما  والوقائع،  األسباب 

كذلك)111).
دعانا  النصوص  تلك  اختالف  وأّن 
نوّفق  وأن  القولني،  بني  نجمع  أن  اىل 
 عيل لالمام  إن  نقول:  كي  بينهام، 
نَتني  مدورَّ قل  أو  للمصحف،  ترتيبني 

ترتيبًا. خمتلفتني 
َن يف إحدامها: ما مُجع وُرّتب عىل  َدورَّ

عهد رسول اهلل من قرآن التالوة.

جانب  إىل  فيه  كتب  واألخرى: 
واملحكم  واملنسوخ  والناسخ  التأويل 

ملاذا  بــاب   /179  :1 العرفان  مناهل   (111(
وال  صحف  يف  أيــامــئــذ  ــرآن  ــق ال جيمع  مل 

مصاحف. 
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مّما  ذلك  شابه  وما  واملتشابه))11)؟. 
يوّضحه.

لرتتيب  ُأريد  ما  يكون  وبذلك 
لرتتيب  ُأريد  عام  خيتلف  )التالوة( 
للحوادث  وطبقًا  يوميًا  )الـُمْنَزل( 

الواقعة.
تطابقه  فيه  حُلظ  األّول  ترتيب  ألّن 
النزول  يف  نزل  وما  املحفوظ  اللوح  مع 
رسول  به  يقرأ  كان  الذي  وهو  الدفعي، 
التالوة  قرآن  وهو  صالته،  يف   اهلل

كر. والذِّ
فهو  ذلك،  فيه  يلحظ  فلم  الثاين  أّما 
وأّن  النزول،  وشأن  وتاريخ  علم  كتاب 
جمريات  ضبط  هو  األخري  يف  اهلدف 
فيها،  اهلل  رسول  عن  جاء  وما  األحداث 
طلحة  قول  قيس  بن  سليم  روى  فقد 
له   االمام وجواب  املؤمنني  ألمري 

بقوله:

يف 1.  اهلل  أنزهلا  آيٍة  كّل  إّن  طلحة،  »يا 
بإمالء  عندي،   حمّمٍد عىل  كتابه 

رسول اهلل وخّط يدي.

يف  نــزل  ومــا  ـــام  االي لــوقــائــع  طــبــقــًا   (11((
احلوادث. 

عىل . ) اهلل  أنزهلا  آيٍة  كّل  وتأويل 
أو  حرام،  أو  حالل  وكّل   حمّمد
إليه  أو أّي يشٍء حتتاج  حدٍّ أو حكم، 
اأُلّمة إىل يوم القيامة، عندي مكتوٌب 
حّتى  يدي،  وخّط  اهلل  رسول  بإمالء 

َأْرش اخَلْدش)113)«.
يف  هـ(   3(9 )ت  الكلينّي  وروى 

»الكايف«، عن اإلمام عيّل قوله:
من  آيٌة   اهلل رسول  عىل  نزلت  فام   ]1[
 ، عيَلّ وأمالها  أقرآنيها  إاّل  القرآن 

فكتبُتها بخّطي.
وتفسريها،  تأويلها  وعّلَمني   ]([
وحمكمها  ومنسوخها،  وناسخها 
ودعا  وعاّمها،  ها  وخاصرَّ ومتشاهبها، 
فام  وحفظها،  فهمها  يعطيني  أن  اهلل 
ِعْلاًم  وال  اهلل  كتاب  من  آيًة  نسيُت 
بام  يل  اهلَل  دعا  منذ  وكتبُته  عيَلّ  أماله 

دعا)114).

سيأيت  وما  النصني  هذين  ضوء  ويف 
بعدمها عن كتاب الكايف نفهم أّن لإلمام 

االحتجاج:  وانظر   ،(11 سليم:  كتاب   (113(
)))، بحار األنوار 31: 3)4 و 89: 41. 

)114) الكايف 1: 64. 
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بخطه،  مكتوبتني  نسختني   عيل
خمتلفني: وبرتتيبني 

النازلة  اآليات  فيه  كتب  إحدامها 
ـ  التفسري  من  جمّردًة   حمّمد النبي  عىل 
شهر  يف  اهلل  قبل  من  وتقّر  تعرض  والتي 

رمضان من كّل عام.
والتفسري  التأويل  معها  واألخرى 
واملتشابه  واملحكم  واملنسوخ  والناسخ 
واخلاّص والعاّم وغري ذلك لكن برتتيب 

واألّيام. الوقائع 
اأُلوىل  املجموعة  اإلمام  دّون  وقد 
ونّظمها  كتابتها  ماّدة  ووّحد  )التالوتية( 
لكي  أّيام  تسعة  أو  سبعة  أو  ثالثة  يف 
تكون عنده يستعني هبا -عىل القوم -عند 

احلاجة.
ستة  يف  وكتبها  مجعها  واأُلخرى 
طبقًا   اهلل رسول  وفاة  بعد  أشهر 

لوقائع األيام وجمريات احلوادث.
الذي  الرتتيب  أو  التوجيه  وهذا 
الزركيش،  قول  ما  حدٍّ  إلی  يشابه  قلناه 
الكريم  عبد  بن  وحممد  والبغوي، 

الشهرستاين يف كتبهم.
وترتيب  والثاين:  األول  قال  إذ 

التالوة)115). ترتيب  النزول خيتلف عن 
يكون  أن  ُيسَتبَعد  وال  الثالث:  وقال 
اختالف  ختتلفان  ال  نسختان  املنزل 

التضاّد وكالمها كالم اهلل)116).
توجيه  يمكننا  املقدمة  هذه  وطبق 
مصاحف  ترتيب  اختالف  يف  ماقيل 
الصحابة عىل عهد رسول اهلل ثّم من بعده، 
آنذاك،  املقروءة  السور  تلك  مجعوا  ألهّنم 
ويف  وكثرة،  قّلًة  اجلمع  يف  تفاوٍت  عىل 

التقديم والتأخري بني ترتيب السور)117).
مصحفه  يف  مجع  بعضهم  يكون  فقد 
واألعراف،  األنعام،  كـ:  السور  بعض 
والذاريات،  وق،  وإبراهيم،  ويونس، 

والطور، والنجم، والقمر، والواقعة.
واإلرساء،  احِلجر،  مجع:  واآلخر 
ولقامن،  والروم،  ومريم،  والكهف، 
والفجر،  والغاشية،  واألعىل،  والسجدة، 

وامُللك.

للزركيش  الــقــرآن  علوم  يف  الــربهــان   (115(
 .5(3 1، رشح السنة للبغوي4:   :(37
 .1 )116) مفاتيح االرسار للشهرستاين 13: 

فهي  السور  داخل  اآليات  ترتيب  أما   (117(
عيل،  ــام  اإلم عند  اجلميع:  عند  ــدة  واح
وعند  تيمية،  ابــن  وعند  عــثــامن،  وعند 

باز...  ابن  العاّلمة احليل، وعندنا، وعند 
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واألنبياء،  طه،  مجع:  وثالث 
واملؤمنون، والفرقان، والشعراء، والنمل، 
وفاطر،  وسبأ،  والعنكبوت،  والقصص، 

ويس.
والزمر،  وص،  الصاّفات،  ورابع: 
وغافر، وُفّصَلت، والشورى، والزخرف، 
واجلّن،  واألحقاف،  واجلاثية،  والدخان، 

ونوح.
ُأيب  مصاحف  ترتيب  ترى  وهلذا 
من  وغريهم  عيل  واإلمام  مسعود  وابن 
تقدياًم  السور  ترتيب  يف  ختتلف  الصحابة 

وتأخريًا، وال ضري.
فالذي ذكره ابن النديم عن مصحف 
الذي  مع  خيتلف  مسعود)118)  وابن  أيب 
مصحف  ترتيب  عن  اليعقويب  حكاه 

اإلمام عيّل بن أيب طالب)119).
ترتيب  اختالف  ترى  أّنك  حّتى 
يرويه  فيام  الواحد  الصحايب  مصحفي 

ترتيب  اختلف  فقد  عنه،  الرواة 

يف  القرآن  ترتيب  باب   ،39 الفهرست:   (118(
وصفحة  مسعود،  بن  اهلل  عبد  مصحف 
40، باب ترتيب القرآن يف مصحف أيب بن 

كعب. 
)119) تاريخ اليعقويب: 135 ـ 136. 

املذكورين يف  وابن مسعود  أيب  مصحفي 
موجود  هو  عام  النديم  البن  الفهرست 

.(1(0( يف االتقان عنهام 
الشديد  االختالف  هذا  ولوجود 
الصحابة  مصاحف  يف  السور  ترتيب  يف 

القرآن. ترتيب سور  توقيفّية  بعدم  قالوا 
مصاحف  يف  تفسريية  زيادات  وجود 

القرآن بأصل  يرّض  ال  الصحابة 
ما  جيمعون  كانوا  إذن  فالصحابة 
ويقرؤون   ،اهلل رسول  عىل  ينزل 
بعد  ورسوله  اهلل  من  ُيَقّرر  بام  ويكتبون 
الثنائي يف شهر رمضان من كل  االجتامع 
)اإلقرائي()1)1)  اإلنزال  أّن  أي:  عام، 
ويف  الصالة  يف  به  يقرأ  كان  الذي  هو 
الدخان  فسورة  غري،  ال  املصاحف، 
كانت  السور  من  وأمثاهلا  والواقعة  وعّم 
يقرأ  وكان  وعثامن،  عيل  عند  واحدة 
تيمية  وابن  احلسني  واإلمام  معاوية  هبام 

والعالمة احليل وال خالف.
ابن مسعود  بأّن مصحف  قالوه  وإّنام 

ترتيب  يف  فــائــدة   ،175  :1 االتــقــان   (1(0(
مصحفي أيب وابن مسعود. 
)1)1) چ يئ جب حب خب چ. 
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خيتلف عن مصحف عثامن وأّن مصحف 
اإلمام عيل خيتلف عن املصحف املوجود 

وتفصياًل. مجلة  باطل  اليوم 
رجا   عليًا اإلمام  أّن  يتأّكد  وهبذا 
لكل جمموعة من جمموعتيه هدفًا خاّصًا.
عىل  للحفاظ  إحدامها  مجع  فقد 
واألخرى  والذكر()))1)،  التالوة  )قرآن 
تاريخ  حلفظ  ]الوقائعّية[  الوقائع  بحسب 
باآليات  جاء  وقد  يومياته،  و  اإلسالم 
األحداث  لوقوع  الزمني  للتسلسل  وفقًا 
فيها  ذاكرًا  املسلمني،  عند  واملجريات 
من  اآليات  فيهم  نزلت  من  أسامء 

لقوله:  فيه؛  والنقضان  الزيادة  خشية   (1(((
)أن  أو  ــرآن(  ــق ال ينقلب  أْن  )َخــِشــيــُت 
الشيطان  يزيد  ال  )كي  أو  القرآن(  ينفلت 
أمري  قــول  الحــظ  منه(.  ُينقص  وال  فيه 
عمر  قاله  ما  مع  وقارنه  هذا   املؤمنني
زاد  الناس  يقول  أن  لوال  اخلطاب:  بن 
أيب  َلزدُت.... كام يف سنن  القرآن  عمر يف 
لوكانت  4418وقوله:   /4  :114 داود 
مسند  يف  كام  سورة.  جلعلتها  ايات  ثالث 
اإلمام  فإرصار   ،1715  /199  :1 أمحد 
القرآن،  جلمع  بيته  يف  اجللوس  يف  عيل 
القرآن عىل مكث،  أّمته  وإقراء رسول اهلل 
من  العزيز  الــكــتــاَب  صانا  الــلــذان  مهــا 

التحريف. 

املنافقني)3)1) وغريهم.
من  وغريه  اآللويس  اعرتف  وقد 
من  وغريه  اخلوئي  والسيد  اجلمهور، 
علامء الشيعة اإلمامية، يف وجود زيادات 
تفسريية وتأويلية يف مصحف اإلمام عيل 
الوقائعي املفرس)4)1)، وان تلك الزيادات 

ليست موجودة يف )قرآن التالوة(.
ترتيب  بأّن  للقارئ  مؤّكدين 
قرآن  ترتيب  غري  املفرس(  )املصحف 
وآية  بيوم  يومًا  جُتمع  كانت  ألهّنا  التالوة 
فآية من دون حلاظ ترتيب ما أراده اهلل يف 

قرآن التالوة.
التفسريية  الزيادات  هذه  وأّن 
قد   عيل اإلمام  مصحف  يف  املوجودة 
الصحابة  من  غريه  مصاحف  يف  تلحظ 

 :1 للشهرستاين  األرسار  مصابيح  يف   (1(3(
قوله  يف  عّباس  ابن  عن  عطاء،  عن   :11

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ  تــعــاىل: 
إّنه  چ:  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

نفرًا  سبعني  أســامء  الــســورة  هــذه  يف  كــان 
وأسامء  وأسامئهم  بأعياهنم  املنافقني  من 
آبائهم... ]ثم[ نسخ تعطفًا عىل أوالدهم. 

ُأّلف طبقًا للمفرق لآليات قبل  )4)1) والذي 
األمني  وجربئيل  اهلل  رسول  قبل  من  مجعه 

يف قرآن التالوة. 
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كانت  كام  مكتملة  تكن  مل  لكّنها  أيضًا، 
يرض  ال  وهذا   عيل اإلمام  مصحف  يف 

بأصل القرآن املجيد.
ال  كان  اإلمام  أّن  أيضًا  مؤّكدين 
الناس)5)1)  قراءة  خيالف  بام  القراءة  جييز 
وأّن  قراءته،  بصحة  يعتقد  كان  وإن 
التحريف  يعني  ال  القراءة  يف  االختالف 
عند علامء املسلمني، ونصُّ الكليني اآليت 
من  القائم  بأّن  رصيٌح  بنقله  وعدنا  الذي 
آل حممد حينام يقوم، تكون له مهّمتان يف 

القرآن:
الصحيحة  القراءة  توضيح  أحدمها: 
حّده  عىل  )القرآن(  وقراءته  القرآن،  يف 

ُأنزل واقعًا)6)1). الصحيح كام 

)5)1) لقوله )ال هياج القرآن بعد يومنا هذا(. 
التحريف  وجـــود  يعني  ال  وهـــذا   (1(6(
»مجع  كتابنا  يف  أثبتنا  ألّننا  الــقــرآن،  يف 
مجع  يف  الشيخني(  )منهحية  بأّن  القرآن« 
الصحيحة  القراءة  بني  خلطت  قد  القرآن 
عرضوا  الذين  من  أخذا  ألهّنام  وغريها، 
ابن  أمثال   اهلل رســول  عىل  قــراءهتــم 
جاء  ما  أخذهم  مع  وعيل  وأيب  مسعود 
من غريهم معًا عن رسول اهلل، مع علمنا 
القراءة  تلّقى  الــذي  بــأّن  اجلميع  وعلم 
أوىص  -كالذي  مبارشًة  اهلل  رسول  من 

للمصحف  إخراجه  الثانية  واملهمة 
عن  جاء  بام  وإخبارهم  املفرسرَّ  الوقائعي 

النبي يف تفسري تلك اآليات.
للتالوة،  اهلل  كتاب  هناك  إذن 
وإليك  للعلم.   عيل اإلمام  ومصحف 

النّص بعينه:
حممد بن حييى، عن حمّمد بن احلسني، 
سامل  عن  هاشم،  أيب  بن  الرمحن  عبد  عن 
عبد  أيب  عىل  رجل  قرأ  قال:  سلمة،  بن 
القرآن  من  حروفًا  أستمع  وأنا   اهلل
أبو  فقال  الناس،  يقرؤها  ما  عىل  ليس 
إقرأ  القراءة  هذه  عن  ُكفرَّ   :اهلل عبد 
فإذا  القائم،  يقوم  حّتى  الناس  يقرأ  كام 

يف  مسعود  ابن  مثل  بقراءته  اهلل  رســول 
القرآن غضًا طريًا  يقرأ  أن  أراد  قوله: من 
عبد- أم  ابــن  بقراءة  فليقرأه  ــزل  ُأن كام 
سمعها  الــذي  من  وأضبط  أدق  يكون 

له. أو خطبة  منه يف صالة 
املؤمنني،  وأمري  اهلل  رسول  فقراءة  وبذلك 
موجودة  الصحيحة  مسعود  وابــن  وأيب، 
لكنّها مشوشة وغري  القراءات  تلك  ضمن 
معروفة، وألجله حّل أئّمة أهل البيت هذه 
اشتهر  بام  األخذ  إىل  وأرشدونا  اإلشكالية 
بني الناس والقراءة بام يقرأ به الناس، ألّن 
يكون  ما  أقرب  هو  عليه  املجمع  املشهور 

إىل الواقع. 
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عىل  وجّل  عّز  اهلل  كتاب  قرأ  القائم  قام 
كتبه  الذي  املصحف  وأخرج  حّده، 
إىل   عيل أخرجه  وقال:   .عيّل
هلم:  فقال  وكتبه  منه  فرغ  حني  الناس 
]اهلل[  أنزله  كام  وجّل  عّز  اهلل  كتاب  هذا 
اللوحني،  من  مجعُته  وقد   حمّمد عىل 
فيه  جامع  مصحف  عندنا  ذا  هو  فقالوا: 
لنا فيه، فقال: أما واهللِ  القرآن، ال حاجة 
كان  إّنام  أبدًا،  هذا  يومكم  بعد  ترونه  ما 
عيَلرَّ أن ُأخربكم حني مجعُته لتقرؤوه)7)1).
وعليه فاإلمام عيّل مّيز بني عمليه، 
و  جمموعة،  يف  )املنزل(  القرآن  فكتب 
أخرى كي ال خيتلط  )املفرّس( يف جمموعة 
بتصوري-  وإّنه باآلخر،  أحدمها 
للشيخني  )املنزل(  املصحف  يقّدم  مل 
لوجوده  حاصل  حتصيل  بأّنه  العتقاده 
به  يقرؤون  كانوا  الناس  إذ  الناس  عند 
اهلل  برسول  قريبو عهد  يف صلواهتم وهم 

فال رضورة لتقديم املنزل هلم، لكّنه قدمه 
-حينام  حذيفة)8)1)  طريق  -عن  لعثامن 

فضل  كتاب   (3 ح   /633  :( الكايف   (1(7(
القرآن. 

)8)1) وهذا ما ذهب اليه ابن طاووس قبلنا يف 
)سعد السعود(. 

القراءة  يف  بينهم  االختالف  شدة  رأى 
ألّنا  واحد،  نص  عىل  وقوفهم  ورضورة 
قلنا بأّن آيات القرآن وسوره -يف الصدر 
األول -كانت حمفوظة يف صدور الصحابة 
وقد  صدورهم،  أناجيلهم  صارت  حتى 
كثرة  من  تتوّرم  الصحابة  أقدام  كانت 
تالوة القرآن يف صلواهتم، لكن باملنهجية 
حلديث  واستغالهلم  للشيخني  اخلاطئة 

القراءات. األحرف السبعة تكثرت 
املهم أّن اإلمام قدم )املجرد()9)1) 
أين  بأهّنم  ُيْعلمهم  كي  هلم   ) )املفرسرَّ و 
الدعوة؟.  بدء  يف  موقعهم  وما  كانوا؟. 
نزل  ما  عرضه  مع  أصبحوا؟.  وأين 
لتلك  تفسريه  عند  الوحي  من  فيهم 

الوقائعية. اآليات 
ترتيبي  بني  التفكيك  العلامء يف  أقوال 

اإلمام عيل )املنزل( و)املفرّس( 
و)املصحف( و)القرآن( 

مصحف  موضوع  إىل  لنرجع  واآلن 
فيه،  األعالم  وأقوال  املفرس  عيل  اإلمام 
التفسريية  الزيادات  يف  قيل  ما  وكذا 

املنقولة عن الصحابة:

)9)1) عىل قوٍل. 
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املعاين(:...  )روح  يف  اآللويس  قال 
لغرض  أخرى  بصورة  مجعًا  كان  وقيل 
الناسخ  فيه  ُكتب  قد  أّنه  ويؤّيده  أخر، 

واملنسوخ، فهو ككتاب علم)130).
وجود  إّن  اخلوئي:  السّيد  وقال 
القرآن  يغاير    املؤمنني  ألمري  مصحف 
ينبغي  ال  مّما  السور  ترتيب  يف  املوجود 

الشّك فيه...
عىل   قرآنه اشتامل  أّن  كام 
املوجود  القرآن  من  ليست  زيادات 
يف  داللة  ال  أّنه  إاّل  صحيحًا  كان  وإن 
من  كانت  الزيادات  هذه  أّن  عىل  ذلك 

.(131 القرآن)
يف  الطباطبائي  العاّلمة  وقـــــال 
الواردة  الروايات  وكذا  )امليزان(: 
من  األئّمة  وسائر  املؤمنني  أمري  عن 
قرآن  الناس  بأيدي  ما  أّن  يف   4 ذّريته 
كان  وإن  سبحانه  اهلل  عند  من  نازل 

ومل  املصحف  من   عيّل أّلفه  ما  غري 
بكر  أيب  زمن  يف  التأليف  يف   ُيرِشكوه
الباب  هذا  ومن  عثامن،  زمن  يف  وال 

)130) روح املعاين 1: )). 
)131) البيان للسيد اخلوئي: 3)). 

قرأ  كام  »اقرؤوا  لشيعتهم:   4 قوهلم 
.(13( الناس«)

مجاعة  قال  وقد  املفيد:  الشيخ  وقال 
إّنه مل ينقص من كلمة،  من أهل اإلمامة: 
ما  حذف  ولكن  سورة،  من  وال  آية  وال 
 املؤمنني أمري  مصحف  يف  مثبتًا  كان 
حقيقة  عىل  معانيه  وتفسري  تأويله  من 

تنزيله)133).
فاقرأ  عيل  اإلمام  مصحف  عن  هذا 
الصحابة:  بقية  عن  الباقالين  يقوله  ما 
بن  اهلل  عبد  إىل  يضاف  أن  جيوز  وال 
أو  زيد  أو  كعب  بن  أيب  إىل  أو  مسعود 
أو  ولده  من  واحد  أو  عيل  أو  عثامن 
اهلل  كتاب  من  حرف  أو  آية  جحُد  عرتته 
الوجه  خالف  عىل  قراءته  أو  وتغيريه 
بأخبار  اجلامعة  مصحف  يف  املرسوم 
بل  يسمع  وال  حيّل  ال  ذلك  إّن  اآلحاد، 
يف  املؤمنني  أدنى  إىل  إضافته  تصلح  ال 

من  رجٍل  إىل  إضافته  عن  فضاًل  عرصنا 

))13) تفسري امليزان )1: 108. 
ــل  أوائ  ،351 املفيد:  الشيخ  تفسري   (133(
القول  هذا  يقارب  ما  وقال   81 املقاالت: 

الفيض الكاشاين يف تفسريه. 
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.(134 الصحابة)
ظاهرة  أّن  لك  اّتضح  فقد  وهبذا 
آيات  بجنب  للصحايب  تفسري  وجود 
الصحابة،  عرص  يف  شائعًا  كان  القرآن 
عمل  وأّن  القول،  من  بدعًا  ليس  وأّنه 
من  خيرج  مل   عيل املؤمنني  أمري  اإلمام 
االوفر،  السهم  له  كان  بل  الكلية،  هذه 
املجموعتني، فجعل كل  مّيز بني   لكّنه
القرآن  بسمة   حممٍد عىل  ُأنزلت  آية 
تفسريها  يف  جاء  وما  جمموعة،  يف  النازل 

ثانية أخرى. وتأويلها يف جمموعة 
القابل العدد  يف  صلة  للبحث 

 ان شاء اهلل -تعاىل -. 

)134) الربهان للزركيش ): 7)1، عن القايض 
الباقالين. 
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املقّدمة:
يف  وردت  التي  احلركة  أفعال  إنرَّ 
جعلت  بالشمس  مقرتنة  القرآيّن  التعبري 
سامويًا  جرمًا  بكونه  يتصف  عنرصًا  منها 
احلركة  دقيقة  كونّية  منظومة  مع  متسقًا 
بطابع  متشحًا  وانتقايّل  حموري  إطار  يف 
احلركة  أفعال  جاءت  وقد  واٍع،  إدراكّي 
تارة،  الشمس  حركة  تصف  وهي 
تارة  احلقيقة  يف  األرض  حركة  وتصف 
انتقالّيًا  بعدًا  الشمس  ُتكسب  إذ  أخرى، 
فينتقل  املغرب،  إىل  املرشق  جهة  من 
آخر،  إىل  مكان  من  الشمس  ضوء 
تنتقل  وهي  املشاهدة،  عنرص  بلحاظ 

أفقيها. بني 
يف  مدخلّية  القرآيّن  للسياق  وكان 
األفعال،  يف  احلركّية  الّداللة  توجيه 
من  وداللّية  مجالّية  قياًم  عليها  وأضفى 
داخل  الفعل  داللة  يف  التوسع  جهة 

محل  أخرى  جهة  ومن  القرآيّن،  الّسياق 
التخصيص  حممل  عىل  األلفاظ  بعض 
مع  يتالءم  بام  احلركّية،  األفعال  داللة  يف 
وإثبات  وتقويته،  الدينّي  الغرض  تعزيز 
احلقائق  مع  املتوائم  اإلعجازّي  اجلانب 

ومن  العلامء،  إليها  توصل  التي  العلمّية 
هذه األفعال:

َتزاَوُر: . 1
ميٌل  وقيل  الصدر  وسط  وار:  الزرَّ
وشهادة  الكذُب  وُر:  والزُّ فيه)1)،  يقع 
من  واشتق  احلق)))،  عن  بامليِل  الباطل 
وهو  الصدر  أعىل  يف  يقع  الذي  التزاور 
عيٌب واعوجاج يف صدر الفرس بدخول 
عن  و))اإلزورار  الفهدتني)3)،  إحدى 
باالنحراف  عنه(()4)،  العدول  اليشء 
وبئٌر  مليلها)5)،  زوراء  وقوٌس  فيه،  وامليل 
داللة  ميل)6).  حفرها  يف  كان  إذا  زوراء 
فعل احلركة تدور حول اإلمالة يف اليشء، 
يف  الشمس  حلركة  التزاور  فعل  ورد  وقد 

)1)  )كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدّي: 
7/ 379 )زور((. 

ــري:  األزه منصور  أليب  اللغة،  )هتذيب   (((
من  العروس  و)تاج  )زور((،   (40  /13
 461  /11 للزبيدّي:  القاموس،  جواهر 

)زور((. 
 1887  /3 منظور:  ابن  العرب،  )لسان   (3(

)زور((. 
)4) الصحاح، اجلوهرّي: 3/ 673 )زور(. 

)5) )نفسه: 3/ 673 )زور((. 
الكريم،  ــقــرآن  ال غريب  يف  ــردات  ــف )امل  (6(

الراغب األصفهايّن: 1)) )زور((. 
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عند  واحد  موضع  يف  القرآيّن  االستعامل 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل:  قوله 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ 

ژچ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

]سورة الكهف: 17[.
يف  احلركّية  الفعل  داللة  ختتلف  مل 
كتب  يف  داللته  عن  القرآيّن  االستعامل 
الداليّل  التوّسع  حيث  من  إاّل  املعاجم 
حيمل  وهو  الّسياق،  أضفاه  الذي 
الطبيعّية،  حركتها  عن  العدول  داللة 
طالعة)7)،  وهي  مسارها  يف  واالعوجاج 
انحرافًا  تشكل  الشمس  يف  احلركة  وهذه 
الكهف،  يف  الداخل  الضوء  مسار  يف 

حفظًا ورعاية ملن فيه.
عىل  تدلُّ  )تفاعل(  صيغة  داللة  إّن 
وتنسجم  الشمس)8)،  حركة  يف  التاميل 

الضوء  حركة  يف  النفعي  النتاج  مع 
ميٌل  امليل  وهذا  الكهف،  يف  الداخل 

)7) )جماز القرآن، أليب عبيدة: 1/ 395). 
حممد  الكريم،  القرآن  ألسلوب  )دراســات   (8(

عبد اخلالق عضيمة: 4/ 490). 

الراقدة  األجساد  حلال  وإصالحي  نفعي 
الفعل  داللة  ويف  الكهف،  فجوة  يف 
مع  اإلحيائّي  التعالق  إىل  إشارة  احلركّية 
الشمس  فكأنرَّ  الرئيسة،  الفعل  داللة 
يف  الراقدين  موضع  عن  متيل  ميالهنا  يف 
اليشء  عن  ))املتزاور  كميالن  الكهف 
صورة  من  فيه  ملا   ، ووجهه(()9)  بصدره 
ا  وكأهنرَّ الطالعة،  الشمس  حلركة  جتسيمّية 
بطلوعها  عليهم  حريصة  رؤوم  أمٌّ 

وغروهبا.
)َتَزاور(  احلركة  فعل  قـُرئ  وقد 
وختفيفها)10)،  )تّزاور(  الزاي  بتشديد 
بشّدة  يوحي  قد  )الزاي(  حرف  وتشديد 
وهو  املائلة،  حركتها  يف  الشمس  تلّطف 
الصويت  الكم  يف  نتلّمسه  أن  يمكن  ما 
نطقه،  عند  الزاي  صفري  حيدثه  الذي 
انتقالية  حلركة  ذهنية  صورة  يرسم  وهو 
املعتاد،  مدارها  عن  الشمس  عدول  يف 

عليه  الذي  )الزاي(  ختفيف  يف  ولكن 

الرشيف  القرآن،  جماز  يف  البيان  تلخيص   (9(
الريّض: 09). 

منصور  أبــو  الــقــراءات،  معاين  )كتاب   (10(
القراءات  يف  و)احلّجة   ،)(64 األزهرّي: 

 .(((( ابن خالويه:  السبع، 
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)تاء(  حذف  عن  الناتج  القرآيّن  التعبري 
الشمس  حركة  بخفاء  ُتشعر  )تتفاعل( 
هبا  يشعر  يكد  فلم  طلوعها،  يف  املتزاورة 
هي  الشمس  حركة  أن  العلم  مع  أحد، 
بأصحاب  ة  خمتصرَّ ليست  كونّية  حركة 
وحركة  الرقود،  مّدة  طول  فمع  الكهف، 
الشمس املستمرة، مل يشعر هبا أحد، ولعل 
من  أكثر  باحلذف  والعناية  الّتلّطف  داللة 

التشديد.
حركة  يف  املضارع  الفعل  وصيغة 
النص  أرشبت  )تزاور(  وهي  الشمس 
وهي  الزمن،  داللة  عىل  تعالت  داللة 
كل  يف  وجتدده  احلدث  بتكرر  توحي 
لطف  من  تعدُّ  فيها  احلركة  وهذه  يوم، 
هذه  وباستمرار  وتعاىل،  سبحانه  اهلل 
تكن  مل  التي  الشمس  حركة  يف  العناية 
وإّنام  يسريًا،  أمرًا  وال  عاديًا،  حدثًا 
قال  الفتية،  ألولئك  أثبتها  معجزة  هي 

ڎ چ. وهذه  ڌ  ڌ  ڍ  تعاىل: چ 
يف  كانوا  الفتية  أّن  عىل  تدل  القرينة 
الشمس  عليهم  تقع  الكهف  من  فجوة 
منَع  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أّن  إالرَّ  بأشعتها 
خرق  وجه  عىل  يؤذهيم  أْن  من  ضوءها 

لشأهنم. وإعظامًا  هلم  إكرامًا  العادة)11)، 
التزاور  داللة  أثرى  القرآيّن  والّسياق 
معاٍن  عىل  ومحله  الشمس  بحركة  املقرتن 
والعدول)13)،  كالتنحي))1)،  أخرى 
إضافّية  معاٍن  وهي  واالنحراف)14)، 
الرئيسة  الفعل  حركة  يف  امليل  داللة  عىل 
التزاور  حركة  يف  الداليّل  األفق  واتساع 
الفكر  إعامل  عىل  الذهن  حيمل  ما  وهو 
مع  املتساوقة  الشمس  حركة  وتصوير 
فروا  الذين  الفتية  هبؤالء  السامء  لطف 
وهيرَّأ  م من رمحته  رهبُّ فنرش عليهم  بدينهم 

هلم من أمرهم رشدًا.
حركة  مع  التقت  التزاور  داللة 
وهي  حركتها  يف  تتاميل  التي  الشمس 
أجساد  عن  مبتعدة  واحدة  بحركة  طالعة 
التزاور  فعل  أنرَّ  ذلك  عىل  زيادة  الفتية، 
يوحي بدخول أشعة الشمس إىل الكهف 

الشنقيطّي:  البيان،  )أضـــــــــــــــواء   (11(
 .((18  /3

))1) )تفسري أيب السعود: 5/ 11)). 
)13) )التبيان يف تفسري القرآن، الشيخ الطويّس: 
7/ 0)(، و)زاد املسري يف علم التفسري، ابن 

اجلوزّي 5/ )8). 
)14) )تفسري السمرقندي: )/ 340). 



أ.د. فاخر هاشم اليارسّي

1(3

ُعتمة  يكفي ألن حيّول  بمقدار  من جانبيه 
النور  وهذا  إرشاقة)15)،  إىل  الكهف 
والّدفء الذي تصحبه أشعة الشمس عند 
ويتجدد  الريح  نسيم  معها  ُتدخل  نفوذها 
أشعة  إليه  تصل  الذي  فاملكان  فيه،  اهلواء 
الشمس غالبًا ما يكون صحّيا)16)، ولكن 
يف  اهلل  آيات  من  وآية  معجزة  األمر  يبقى 

حفظ عباده الصاحلني.
تـَْقـِرُضُهم: . 2

اليشء،  وَقرضُت  القطع،  القْرُض: 
ما  والقرُض:  قطعته)17)،  إذا  وُأْقِرضه 
وكأّنه  عليه،  لُتجازى  ماٍل  من  تـُعطيه 
تعاىل:  قال  األشياء)18)،  كسائر  ُيقطع 
]سورة  ىئچ  مئ  حئ  چجئ 

املسري:  يف  والقرُض   ،]18 احلديد: 

املنزل، نارص  )15) )األمثل يف تفسري كتاب اهلل 
مكارم الشريازّي: 9/ 15)). 

حازم  د.  أ.  الكهف،  سورة  وحي  )من   (16(
العتبة  املــصــبــاح،  جمــلــة  احلـــيل،  ســلــيــامن 
السنة   )18( ــدد  ع املــقــدســة،  احلسينية 

اخلامسة 1435هـ -014): 108). 
ــرض((،  )ق  340  /8 اللغة:  )هتذيب   (17(

و)الصحاح: 3/ 1101 )قرض((. 
 7( )18) )مقاييس اللغة، أمحد بن فارس: 5/ 

)قرض((. 

قال   ،(19( اليسار  أو  اليمني  جهة  العدول 
الرّمة: ذو 

ٍف َأْجَواَز ُمرْشِ َيْقِرْضَن  إىل ظُعٍن 
الَفَواِرُس)0)) َأيامهننرَّ  َوَعْن  ِشامالً 

وتنكبه)1))،  عنه  عدل  إذا  املكان  وقرض 
وامليل  الفعل،  يف  أصل  القطع  فداللة 
من توسع األفق  يمينًا وشامالً  باالنحراف 

الداليّل فيه.

ورد فعل احلركة )قرض( يف االستعامل 
القرآيّن مرتبطًا بحركة الشمس اإلعجازّية 
عند  واحدة  مرة  الكهف  أصحاب  مع 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قوله 
ڄچ ]سورة الكهف: 17[.

التقت داللة الفعل احلركّية يف التعبري 
القرآيّن مع داللته يف املعجم، مع يشء من 
التوسع الداليّل يف الّسياق الذي ورد فيه، 
املركزية  الفعل  داللة  عىل  بظالله  وألقى 
واملجاوزة)3))،  الرتك))))،  معنى  ليحمل 

)19) )تاج العروس: 19/ 15)قرض((. 
)0)) ديوانه: 388. 

 110  /6 سيدة:  ابن  اللغة،  يف  )املحكم   ((1(
)قرض((. 

 .(396 )))) )جماز القرآن: 1/ 
الــقــرآن:  جمـــازات  يف  البيان  )تلخيص   ((3(
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إليهم  يصل  عندما  الشمس  شعاع  وكأنرَّ 
يف  كامالً  بتخّطيهم  أو  برتكهم  ُيقطع 
أشعة  من  لسالمتهم  وضامنًا  احلفظ، 
محلها  التي  االستعارة  وهذه  الشمس، 
الفعل  داللة  عىل  أضفت  القرآيّن  التعبري 
نوعًا من حتميرَّة االنصياع والطاعة محلتها 
حفظ  بضامن  الواعية  حركتها  يف  الشمس 
يف  اهلل  آيات  من  آية  كانت  التي  األجساد 
رقودها، واالنقطاع عن احلياة، وبثها من 

جديد.
املضارعة  )تقرض(  الفعل  وصيغة 
ودوامها،  احلركة  استمرارّية  إىل  أملحت 
الشمس  حركة  يف  التلّطف  من  نحٍو  عىل 

ڦ  ڦ  چ  الغروب  عند  املائلة 
الفاعل  وغياب  ڄچ،  ڄ  ڦ 

الفعل  داللة  من  يعزز  اجلملة  سياق  يف 
بالرتكيز عىل ماهّية احلركة فيه؛ لكوهنا من 
الطبيعة يف  التي خرقت نواميس  اخلوارق 

من  نحٍو  عىل  جاءت  فحركتها  الشمس، 
ألولئك  النفعي  باجلانب  لتلتقي  التسخري 

القرآن:  غريب  يف  و)املــفــردات   ،)(10
البالغة،  و)أســــاس  ــــرض((،  )ق  30(

الزخمرشّي: )/ 69 )قرض((. 

عنهم  ومتيل  )تقرضهم(  فهي  الراقدين، 
ِه  بعدِّ الكهف  ال  اخلصوص،  وجه  عىل 

املكان الذي مجعهم.
احلركة  فعل  داللة  يف  التعبري  ودقة 
)تقرضهم( دون سواها كامليل واالنحراف 
أشعة  ونفاذ  اإلرشاق  بتحقق  توحي 
الشمس عند الغروب، فيصدق القطع يف 
بتحول  واإلمساك  الشمس  جريان  حركة 

األشعة الداخلة للكهف)4)).
ال  قد  الكلمة  بنية  يف  القطع  وداللة 
الفعل  داللة  فالتقت  آخر،  لفظ  يؤدهيا 
الكريم  القرآن  أثبتها  علمّية  حقيقة  مع 
الشمس  أشعة  من  اليسري  اجلزء  نفاذ  يف 
الذي حتقق من خالل ضامن سالمة تلك 
الشمس،  ضوء  إىل  وحاجتها  األجساد 
عن  بتزاورها  الشمس  الكتفت  وإاّل 
هبذا  والشمس  الغروب،  حتى  الكهف 
عند  شعاعها  من  القليل  املعنى))تعطيهم 

انرصافها  عند  تسرتجعه  ثم  هبم،  مّرها 
عنهم(()5)).

الكريم:  القرآن  كلامت  يف  )التحقيق   ((4(
40) )قرض((.  حسن مصطفوّي 9/ 

)5)) تلخيص البيان يف جماز القرآن: 10). 
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فداللة قطع األشعة الشمسّية املقرتنة 
احلياة،  بطبيعة  ختّل  مل  اليومّية  بحركتها 
جتوز  وهي  الطارئة  احلركة  هذه  وإنام 
ترتكهم  أم  مائلة  أكانت  سواًء  الكهف 
من  اليسري  تعطيهم  أن  بعد  وتعربهم 
نفعّية  حركة  إاّل  هي  ما  شعاعها)6))، 
تكّفلت  التي  السامء  إرادة  مع  تلتقي 
باهلل  الظن  أحسنوا  أن  بعد  بحفظهم 

ٻ  ٻ  چٱ  وتعاىل:  سبحانه 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ووثقوا   ،]16 الكهف:  ]سورة  چ  ٿ 

رهبم  هلم  فخرق  العظيمة،  الثقة  تلك  به 
الشمس)7))،  بحركة  الطبيعة  قانون 
من  احلياة  واستئناف  باإلماتة،  ونومهم 
وبث  الطويلة  النومة  هذه  بقطع  جديد 
إىل  إشارة  املعنى  هذا  ويف  فيهم،  احلياة 

 ،)(0  /7 القرآن:  تفسري  يف  )التبيان   ((6(
الكريم،  القرآن  ألفاظ  معاين  و)موسوعة 
 189  /( محــــودي:  حــســن  ـــادي  ه د. 
دراسة  القرآنّية  و)القصص  ــرض((،  )ق
جعفر  الــشــيــخ  وأهــــداف،  ومــعــطــيــات 

 .(536 السبحايّن: )/ 
)7)) )قصص القرآن الكريم دالليًا ومجاليًا، د. 

حممود البستايّن: 1/ 347). 

يقتيض  بام  وتعاىل  سبحانه  اهلل  عظمة 
باالنقطاع  والتوجه  إليه  اآلمال  رصف 

واإلنابة)8)).
ِري:. 3 َتْ

اليشء  حركة  يف  انسياٌح  اجلَْري: 
َجْريًا  ري  جَيْ جرى  فيقال:  وجريانه)9))، 
والشمس  والرياح  واخليل  وَجَريانًا)30)، 
ِجْرَيًة)31)،  جَيْري  املاء  إاّل  َجْريًا  جَتْري 
وملا  املاء  َكَمرِّ  الرسيع  املرُّ  و))اجلَرُي: 

جيري بجْريه(())3).
الزمت  ما  كثريًا  اجلريان  وحركة 
قال  القرآيّن)33)،  االستعامل  يف  األهنار 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل: 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ڀ چ ]سورة البقرة: 5)[.

)8)) )املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، 
ابن عطية األندليّس: 3/ 503). 

448 )جرى((.  )مقاييس اللغة: 1/   ((9(
ــــرى((،  )ج  393  /6 ــاح:  ــح ــص )ال  (30(

و)مقاييس اللغة: 1/ 448 )جرى((. 
ـــرى((،  )ج  174  /6 الــعــني:  )كــتــاب   (31(

و)هتذيب اللغة: 11/ 173 )جرى((. 
 99 الـــقـــرآن:  غــريــب  يف  املـــفـــردات   (3((

)جرى(. 
الكريم:  القرآن  أللفاظ  املفهرس  )املعجم   (33(

168w 167 )جرى((. 
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وداللة احلركة يف اجلري عند اإلنسان 
ُأسند  إذا  أرسع  ويكون  مروره،  رسعة 
شابه،  وما  اخليل  كجري  لغريه)34)، 

ٺ  چٺ  تعاىل:  قال  السفينة،  واجلارية 
احلاقة:  ]سورة  چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
الّشاّبة  األمة  النساء  من  واجلارية   ،]11
يف  واجلريان  اخلدمة)35)،  يف  خلّفتها 
وحركة  سريها  النجوم:  وسائر  الشمس 
انتقاهلا من الرشق إىل الغرب)36)، كنتيجة 
مدارها  ضمن  املحورّية  األرض  حلركة 

الفلكّي.
حركة  يف  االنتقالّية  الفعل  وداللة 
مواضع  أربع  يف  وردت  والقمر  الشمس 
قرآنّية )37)، ومع الشمس يف موضع واحد 

ۉ  ۉ  چ  تعاىل:  قوله  عند 
ائچ  ى  ى  ې  ېې  ې 
املوضع  هذا  ويف   ]38 يس:  ]سورة 

دراسة  الكريم  القرآن  يف  احلركة  )أفعال   (34(
يف الرتكيب والداللة: 179). 

)جــرى((،   448  /1 اللغة:  )مقاييس   (35(
345 )جرى((.  و)تاج العروس: 37/ 

)36) )املحكم: 7/ 351 ))جرى((. 
 ،(9 لقامن:   ،( الرعد:  القرآنّية:  اآليات   (37(

فاطر: 13، الزمر: 5. 

االنتقالّية  احلركّية  الفعل  داللة  اتفقت 
ومرورها  بسريها  املعجم،  يف  داللته  مع 
احلركة  وهذه  الفلكي،  مدارها  ضمن 
إىل  ينتهي  الذي  والتسخري  بالدّقة  تتسم 
التي  املهمة  بانتهاء  معينني  أو مكان  زمان 

إليها. ُأوِكلت 
)جتري(  يف  املضارع  صيغة  إّن 
صفة  احلركّية  الفعل  داللة  عىل  أضفى 
املنظومة  مع  متامًا  تتفق  وجتدده  الدوام 
وحركة  السامء  يف  الدقيقة  الكونّية 
زمن  حتديد  وعدم  الدائمة،  األفالك 
احلركة  فعل  يعطي  اجلريان  يف  الوقوع 
االستمرار  وهذا  االستمرارّية)38)،  صفة 
احلركّي قد يبدو جلّيًا يف القمر واألرض 
واملتابعة،  املنظر  حسّية  بلحاظ  أيضًا 
سواًء  حركتها)39)،  الشمس  وجري 
أكانت هذه احلركة موضعية حول نفسها 
درب  جمّرة  ضمن  االنتقالّية  حركتها  أم 

املضارع  الفعل  لصيغة  الزمنّية  )الداللة   (38(
ليث  مقارنة،  دراســة  السامّية  اللغات  يف 
الشؤون  دار  املـــورد،  جملة  حممد،  حسن 
 ،( العدد/   ،39 املجلد/  بغداد،  الثقافّية، 

(11(w 111 :لسنة)01)م
)39) )امليزان يف تفسري القرآن: 17/ 89). 
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وخلصوا  العلامء  رصدها  التي  التبانة 
وجمموعتها  الشمس  حركة  وأّن  إليها، 
ويف  حمدودة  برسعة  الفضاء  يف  ))جتري 

اجتاه حمدود(()40).
مالحظة  مع  وتتحرك  جتري  فهي 
واحلركة،  اجلريان  مابني  الداليّل  الفارق 
ا  ألهنرَّ فحسب؛  احلركة  منها  تصدر  فال 
جتري  وإّنام  وانتقالّيًا،  موضعّيًا  تتحرك 
ودقيق  لطيف  ملمح  وهو  املاء،  كجريان 
مل  حني  يف  القرآيّن  التعبري  إليه  أشار 

ُيكتشف إاّل حديثًا)41).
يف  ختصصت  احلركّية  الفعل  وداللة 
االستعامل القرآيّن، ومحلت بعدًا تسخريّيًا 
وجرياهنا  الشمس  حركة  أنرَّ  يتوهم  لئال 
واسعة،  كونّية  منظومة  مع  متفقة  ذاتّية 
القوة  سمة  وإنام  هلا  حمرك  وال  وازع  بال 
واإلتقان  بالعلم  جتّلت  اإلهلية  والقدرة 
هذه  أمد  لتعمية  وبالنسبة  الدقيق))4)، 

الشمس  استقرار  زمن  وإخفاء  احلركة 

إسامعيل  حممد  العلمّي،  واإلعجاز  القرآن   (40(
إبراهيم: )7. 

القرآن والعلم، د. حممد عيل  )41) )العالقة بني 
 .(1(5w 1(4 :رضائي

))4) )يف ظالل القرآن: 5/ 968)). 

إىل  التعبري  يومئ  هَلَا((  ))ملُِْسَتَقرٍّ  ومهودها 

چ. ې ى ى ائ  قوله تعاىل: چ 
احلركة  فعل  يف  الضمري  وعودة 
ناحية  من  ذكره  املتقدم  عىل  )جتري( 
عند  الشمس  وهو  املتقدم  يف  مضمونّية 
ۉچ  چۉ  تعاىل:  قوله 
فيها  احلركّي  احلدث  عىل  بالتأكيد  يوحي 
أثبت  القرآيّن  والّسياق  به،  واالهتامم 
)جتري(  احلركة  بفعل  احلركّي  اجلانب 
أثبتها  علمّية  حقيقة  عليه  الضوء  وسّلط 
الزمن،  من  عقود  قبل  الكريم  القرآن 
يف  حركة  كوكب  لكل  أن  ))تفيد  وهي: 

نفسه وحركة يف مداره الفلكي(()43).
داللة  رسمتها  التي  احلركة  وهذه 
القرآيّن  االستعامل  يف  )جتري(  الفعل 
ينتهي  حمددًا  انتقالّيًا  ُبعدًا  أخذت 
املسافر  بمستقر  ))ُشبِّه  الذي  بمستقرها 
إذا قطع مسريه(()44)، وهذا القيد السياقّي 

يف  االنتقالّية  احلركة  هلذه  أمد  بتحديد 
قراءة  يف  قرأ  من  مع  يتفق  ال  قد  اجلريان 

الفضيل:  اهلادي  عبد  د.  البحث،  أصول   (43(
 .40

)44) )تفسري جوامع اجلامع: 3/ 141).
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داللة  خالف  وهو  هلا(()45)،  ))المستقر 
آخر)46).  إىل  مكان  من  االنتقالّية  اجلري 
جتري  تزال  ال  ))أهنا  معناه  يكون  وإنام 
التقدير  ذلك  عىل  اجلري  ذلك  تستقر  ال 
عن  الفطن  يكلُّ  الذي  الدقيق  واحلساب 
قرار  بال  جتري  فهي  استخراجه(()47)، 

ېئ  وال سكون دائبة كقوله تعاىل: چ 
]سورة  ىئچ  ىئ  ىئ  ېئ 
إىل  فتور  وال  توقف  بال   ،]33 إبراهيم: 
الدنيا  بزوال  وتعاىل  سبحانه  اهلل  يأذن  أن 

ومن فيها.
ُتدِرك:. 4

ْرك: أسفُل اليشء، والّلحُق باتباع  الدرَّ
واجتامعهم)48)،  واحد  إثَر  واحدًا  األثر 
قال تعاىل: چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹچ 

)45) )تفسري جممع البيان: 8/ )7)(، و)تفسري 
املصون،  و)الــدر   ،)(68  /4 البيضاوي: 
السمني احللبّي: 9/ 69)(، و)نظم الدرر: 
األعظم،  املحيط  و)تفسري   ،)1(9  /16

السيد حيدر اآلميّل: )/ 8)1). 
)46) )امليزان يف تفسري القرآن: 17/ 89). 

)47) تفسري جوامع اجلامع: 3/ 141. 
8w 3(7)3 )درك((،  )كتاب العني: 5/   (48(
 111w110  /10 الــلــغــة:  و)هتــذيــب 

)درك((، و)الصحاح: 4/ )158). 

]سورة األعراف: 38[، واإلدراك: حلوق 
تقول:  إليه،  واالنتهاء  باليشء  اليشء 
قال  إدراكًا)49).  أدِركُه  اليشء  أدركُت 

زهري بن أيب ُسلمى)50):
َبْعَدما  وذبيان  عبسًا  َتَداركتام 

َمنَْشِم ِعْطَر  َبْينَهم  ودقوا  َتَفاَنوا 

فهي  النار،  أهل  منازل  والّدرك: 
ۓ  چ  تعاىل:  قال  ُسفلّية)51)  دركات 
ۇچ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

]سورة النساء: 145[.
احلركة  فعل  مادة  جاءت  وقد 
عرشة  اثني  القرآيّن  االستعامل  يف  )درك( 
االنتقالّية  احلركة  عىل  وبداللته  مرة))5)، 
قوله  عند  واحد  موضع  يف  الشمس  مع 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  چ  تعاىل: 
مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ 

ىئچ ]سورة يس: 40[.
وقد اتفقت داللة الفعل يف االستعامل 

)درك((،   (69  /( اللغة:  )مقاييس   (49(
و)أساس البالغة: 1/ 84) )درك((. 

)50) ديوانه: 76. 
)51) )مقاييس اللغة: )/ 69) )درك((. 

الكريم:  القرآن  أللفاظ  املفهرس  )املعجم   (5((
 .((56
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يشء  مع  املعجم،  يف  داللته  مع  القرآيّن 
وهو  التعاقب  يف  الداليّل  التوسع  من 
الشمس)53)،  يف  اإلبطاء  حركة  يصور 
يف  اإلدراك  فعل  ناسب  التباطؤ  وهذا 
ُعرّب  الذي  القمر  رسعة  بلحاظ  حركته 
اختيار  يف  الدّقة  وهذه  بالسبق)54)،  عنه 
مستوى  عىل  تكن  مل  وانتقائها  األلفاظ 
الصيغة  مستوى  عىل  وإنرَّام  فقط،  اللفظ 

أيضًا.
فصيغة فعل احلركة )تدرك( املضارعة 
ناسب  الذي  للمعنى  مطابقة  جاءت 
احلركة املستمرة يف الشمس والقمر، وأّن 
احلركة فيهام متجّددة وهذه احلركة وّلدت 
والنهار  الليل  تعاقب  الكونّية يف  الصورة 

ۈئ  ۈئ  چ  قال تعاىل  وعدم اجتامعهام 
چ، فال يتمكن كل  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
إىل  إضافة  باآلخر)55)،  اللحاق  من  منهام 

البيان  )16(، و)جممع  القرآن: )/  )جماز   (53(
 /8 الطربيّس:  الشيخ  القرآن،  تفسري  يف 

 .((75
 ،)998  /( ــرشّي:  ــزخم ال )الــكــشــاف،   (54(

و)تفسري أيب السعود: 7/ 168). 
القرآيّن:  التعبري  يف  التشخيص  )مجاليات   (55(
د.  البيايّن،  التفسري  طريق  و)عــىل   ،)67

فاضل السامرائّي: )/ 135). 

يوحي  القرآيّن  الّسياق  يف  الشمس  تقدم 
فاعلّية  يف  املؤثرة  املركزّية  ))القوة  ا  بأهنرَّ
النص، فهي العنرص املحورّي يف الصورة 
عىل  الفاعلّية  وهذه  احلقيقة(()56)،  ويف 
الفاعل  إضامر  ولكن  الّسياق،  مستوى 
احلدث  بأمهّية  يوحي  احلركة  فعل  يف 

عليه. والرتكيز 
بظالهلا  تلقي  احلركّية  الفعل  فداللة 
احلركة  هلذه  التسخريّي  اجلانب  عىل 
عنها  ُنفي  وقد  فيها  املتناهية  والدّقة 
بأن  االجتامع)57)،  أو  باللحوق،  اإلدراك 
تكون  أن  ذلك  عىل  زيادة  مدركة  تكون 
سابقة، وهبذا املعنى قد يشري فعل احلركة 
القمر؛  عن  الشمس  تأخر  إىل  )تدرك( 
السابق)58)،  يدرك  من  هو  الالحق  ألّن 
الكون  يف  اإلهلّي  النظام  حلفظ  بيان  وفيه 
حركته،  يف  والفساد  االختالل  عن 

)56) )نفسه: 67). 
ــدة  و)زب  ،)(14  /( القمّي:  )تفسري   (57(
 ،)517  /5 الـــكـــاشـــايّن:  ــري،  ــاس ــف ــت ال
الكريم،  القرآن  يف  البالغّي  و)اإلعــجــاز 

حممد حسني سالمة: 66)). 
من  الكشاف  تضمنه  فيام  ــاف  ــص )اإلن  (58(
املــالــكــّي: 3/  ــزال، أمحــد بــن حممد  ــت اإلع

 .(3(3
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ما هو أعظم وأقوى وهو  إدراك  ))فنفي 
وهو  وأضعف  أصغر  هو  ملا  الشمس 
القمر(()59) أوكد يف حسن التدبري، وهذ 
)تدرك(  الفعل  حركة  يف  بتجليها  القدرة 
بعدم  والقمر  الشمس  بني  والتالزم 
حّد  عند  يقف  ال  تدبري  هو  االجتامع، 
الشمس  دائمة يف  وإنرَّام هي حركة  معني، 
األجل  ينقيض  حتى  تنقص  وال  ختتل  ال 

ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  قال  باجتامعهام)60)، 
چ ]سورة القيامة: 9[. ڭ 

احلركة  فعل  يف  االختيار  ودّقة 
كاللحوق  سواه  دون  من  )تدرك( 
اإلحاطة  عىل  داللة  من  فيه  ملا  والبلوغ 
اآلخر)61)،  ُيْدِرك  الذي  يف  والتسلط 
ولذا جاء الّسياق منفيًا نفيًا مؤقتًا بلحاظ 
قال  والقمر  الشمس  يف  االجتامع  حتمية 
إىل  إضافة  چ،  ڭ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل: 
بنية  يف  و)الكاف(  )الدال(  حريف  اجتامع 

األحداث  حياكي  فالدال  اإلدراك،  فعل 
جرس  من  يمتلكه  ملا  والشديدة  القوية 

)59) امليزان يف تفسري القرآن: 17/ 91. 
)60) )نفسه: 17/ 90). 

 /3 الكريم:  القرآن  كلامت  يف  )التحقيق   (61(
)0) )درك((. 

الداللّية  املحاكاة  وهذه  وعنيف  شديد 
)الكاف(  صوت  يف  أيضًا  نجدها 
تصور  التي  الّسياقات  يف  وورودمها 
وهذا  الكونّية))6)،  االنقالبات  مشاهد 
فعل  داللة  ناسب  الصويّت  االنسجام 
احلركة )تدرك( ال مكانّية وقوع االجتامع 
القيامة،  يوم  مظاهر  من  مظهرًا  ِه  بَِعدِّ
يف  الشّدة  داللة  عززت  احلركة  وهذه 
االلتقاء  حصل  لو  حال  يف  احلركة  فعل 
هذه  ولعل  عنه،  الناتج  اهلول  وتصوير 
اللحاق  داللة  تؤدهيا  ال  احلركّية  الّداللة 
انسجام  من  اإلدراك  فعل  يف  ملا  والبلوغ 

صويّت وداليّل.
مجالّية  سامت  القرآيّن  وللتعبري 
أخرى محلتها داللة فعل احلركة )تدرك( 
بنفيها  للشمس  احلركة  هذه  نسبت  حني 
التعالق  هذا  يأِت  ومل  القمر،  إدراك  عن 
كأن  أخرى  ساموّية  أجرام  مع  احلركّي 

النظرة  ألنرَّ  غريها؛  أو  األرض  تكون 
وهو  املتلقي  ذهن  يف  ترتسم  احلسّية 
الّدائمة  والقمر  الشمس  حركة  يرصد 

))6) )قراءات يف النظم القرآيّن، د. عبد الواحد 
 .(153w 15( :املنصورّي
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يقف  ملن  بالنسبة  األرض  ثبات  مع 
والنهار  الليل  تعاقب  ويعاين  عليها 
وكذا  وأفوهلا،  الشمس  حركة  بلحاظ 
يعالج  القرآيّن  التعبري  ولكن  القمر،  يف 
حيمل  ثم  أوالً  حمسوس  هو  ما  ذهنّيًا 
حركة األجرام وانتظامها يف قوله تعاىل: 
))يف  چ،  ىئ مئ  حئ  جئ  ی  ی چ 

يف  األجرام  كل  فيها  تتحرك  حّية  لوحة 
الالمتناهّي(()63)،  الرسمدّي  الفضاء 
چ  يت  ىت  مت  خت  حت  چ  تعاىل:  قال 

.]49 القمر:  ]سورة 
َتْغُرُب: . 5

سيٌف  فيقال:  اليشء،  حدُّ  الَغْرُب: 
ويف  وقاطعًا،  حاّدا  كان  إذا  َغرٌب، 
الدلو  والَغرُب:  أطرافها)64)،  األسنان 
االنصباب)65)  عند  مائها  لكثرة  العظيمة؛ 
االبتعاد  معنى  حول  تدور  الفعل  وداللة 
من  فيها  ملا  الُغْربة  ومنه  والتنّحي)66)، 

القرآيّن:  التعبري  يف  التشخيص  مجاليات   (63(
 .68

)64) )كتاب العني: 410w 409 /4 )غرب((، 
و)هتذيب اللغة: 8/ )11)غرب((. 

اللغة:  و)مقاييس   ،)38 املنطق:  )إصالح   (65(
4/ 0)4)غرب((. 

410)غـــــرب((،   /4 ــعــني:  ال ــاب  )كــت  (66(

غياُب  والُغُروب:  األوطان،  عن  ابتعاد 
نتيجة  املرشق  عن  وابتعادها  الشمس 
الرائي  لكّن  ودوراهنا،  األرض  حلركة 
ارتفاعًا  القوسّية  الشمس  حركة  يلحظ 

وانحدارًا ثم غياهبا.
)غرب(  املادة  هذه  استعملت  وقد 
السمة  حتمل  وهي  القرآيّن  التعبري  يف 
الشمس  لظهور  االنتقالّية  احلركّية 
احلركة  عن  النظر  بقطع  وغياهبا 
أفوهلا)67)،  وزمان  مكان  ويف  األرضية، 
إاّل أنرَّ حركة الغروب يف حركة الشمس 

ٺ  چ  تعاىل:  قوله  يف  وردت  النازلة 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ٹ  ٹ 
]سورة  چ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

.]86 الكهف: 
يف  )تغرب(  الفعل  داللة  اتفقت 
املعجم،  يف  داللته  مع  القرآيّن  االستعامل 

ألقت  الفعل  يف  احلركة  داللة  ولكن 

الــقــرآن: 361  غــريــب  و)املـــفـــردات يف 
للصقيّل:  األفــعــال،  و)كــتــاب  )غـــرب((، 

365 )غرب((. 
الكريم:  القرآن  أللفاظ  املفهرس  )املعجم   (67(

 .(497w 496
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بتداخل  املشاهدة  عند  احلسّية  بظالهلا 
الشمس  فتلحظ  املغيب،  عند  األفق 
مَحَِئٍة((  ))َعنْيٍ  عند  متخفية  تتوارى  وهي 

ا  فالواقف عىل الساحل يرى الشمس كأهنرَّ
مع  األفق  انطباق  ملكان  البحر؛  يف  تغرب 
الشمس  واتصاف  الغروب)68)،  موضع 

هبذه احلركة مع املشاهدة ال احلقيقة.
إّن صيغة الفعل املضارع يف )تغرب( 
اجلانب  يعزز  بام  القرآيّن،  الّسياق  أثرت 
احلضوري عند املشاهدة احلسّية يف وقت 
بلوغ  يف  تصويرّيًا  ملمحًا  ِه  بعدِّ الغروب 
القرنني من أجلها،  التي هاجر ذو  الغاية 
وال  دور  فال  املطاف  هناية  إىل  ووصل 
عمران، عند الساحل الذي شّكل فاصاًل 
الشمس)69)، يف  مغيب  بينه وبني  وحائاًل 
استعمل  القرآيّن  التعبري  دّقة  أنرَّ  حني 
املايض  بصيغة  الشمس  حلركة  الغروب 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  يف قوله تعاىل: چ 

 /13 الــقــرآن:  تفسري  يف  )املــيــزان   (68(
 .(360

 ،)557  /1( الكتاب:  علوم  يف  )اللباب   (69(
و)يف ظالل القرآن: 4/ 91))(، و)تفسري 
بن  حممد  الكهف،  ســورة  الكريم  القرآن 

صالح العثيمني: 7)1). 

لعدم  17[؛  الكهف:  ]سورة  چ  ڄ

النائمني  الفتية  من  احلسّية  املشاهدة 
هلم  بالنسبة  الشمس  حركة  فكانت 
احلالة  لغياب  املنتهي؛  احلدث  بمنزلة 
ختتلف  احلال  وحكاية  فيهم،  الشعورّية 

يشاهد  الذي  صفة  سياق  عن  متامًا 
التعبري  فجاء  وترقب،  كثب  عن  املغيب 
حركة  عن  يعرّب  ومل  َتْغُرُب((  ))َوَجَدَها 
تغرب)70)؛  كانت  بأهنا  والغياب  الزوال 
لليشء  استشعارًا  الوجدان  ألنرَّ يف داللة 
منه،  والتمّكن  اخلمس  احلواس  بإحدى 
البرص، أو  وقد جيتمع يف املشاهدة إعامل 
قوله  نحو  كالمها)71)،  والبصرية  البرص 

چ  ٹ ٹ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل: 
تعاىل:  وقوله   ،]15 القصص:  ]سورة 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چ 

چ ]سورة النمل: 4)[. ٿ
احلركة  فعل  مناسبة  أّن  ويبدو 
داللة  من  فيه  ملا  للشمس  )تغرب( 

91)(، و)تفسري  البيضاوي: 3/  )70) )تفسري 
حممد  حممد  الغرائب،  وبحر  الدقائق  كنز 

رضا القمّي: 8/ 145). 
 5(8 ــرآن:  ــق ال غــريــب  يف  )املــفــردات   (71(

)وجد((، و)نظم الدرر: )1/ 130). 
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واالنحدار))7)،  االنصباب  عىل  حمورّية 
آخر،  لفٌظ  يؤدهيا  ال  قد  الّداللة  وهذه 
مثل )الغياب( ملا فيه من داللة العموم يف 
جمهولّية  أو  العيون)73)،  عن  اليشء  تسرت 
مّدة الغياب التي قد تطول، أو تقرص إاّل 
منتظمة  حركة  يرصد  القرآيّن  الّسياق  أنرَّ 
بظالله  ُيلقي  نزويّل  أثر  ذات  وحمددة 
معامله  أضاء  الذي  االنحدار  مكان  عىل 
فرتكيز  مَحَِئٍة((،  ))َعنْيٍ  القرآيّن  الّسياق 
املتكررة  الغياب  سمة  عىل  احلدث  داللة 
مظهرًا  بعّدها  عليها  والتأكيد  املكان،  يف 
مل  أو  القرنني،  لذي  بالنسبة  مألوٍف  غري 
مشاهبه  صورة  املنظر  هذا  شاهد  قد  يكن 
محلته  الدّقة  يف  غاية  أمٌر  وهذا  قبل  من 
من  سواها  دون  من  الغروب  داللة 

املرادفة. التعابري 
َتْطُلُع: . 6

وبروزه،  اليشء  ظهوُر  هو  الطلوُع: 

وَمْطَلعًا  طلوعًا  الشمُس  طلعت  فيقال: 

أللفاظ  املؤصل  يف  االشتقاقي  )املعجم   (7((
جبل:  حسن  حسن  حممد  الكريم،  القرآن 

3/ 1605 )غرب((. 
)73) )مقاييس اللغة: 4/ 403 )غيب((. 

الذي  هو))املوضُع  وامَلْطِلع:  وَمْطِلعًا)74) 
وامَلْطَلُع:  الشمس(()75)،  عليه  تطلُع 

ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قال  طلوعها، 
))فمن   ،]5 القدر:  ]سورة  چ  ڄ  ڦ 

أراد  كرس  ومن  املصدر،  أراد  الالم  فتح 
وكل  منه(()76)،  تطلع  الذي  املوضع 
االرتفاع  مراعاة  مع  العلو  جهة  من  باٍد 
فهو  اليشء  عىل  ُيرشف  حتى  ظهوره  يف 

طالٌع)77).

مع  )طلع(  احلركة  فعل  مادة  وردت 
)مخس  القرآيّن  االستعامل  يف  الشمس 
خلروج  احلركّية  وبداللته  مرات()78)، 
كالمها  موضعني  يف  مطلعها  من  الشمس 
تعاىل:  قوله  عند  الكهف  سورة  يف 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ

 ،]17 الكهف:  ]سورة  چ  ڦ  ڤ 

ــع((،  ــل 419)ط  /3 اللغة:  )مقاييس   (74(
الكريم:  القرآن  ألفاظ  معاين  و)موسوعة 

)/ 11 )طلع((. 
168 )طلع(.   /( اللغة:  )75) هتذيب 
)76) مقاييس اللغة: 3/ 419 )طلع(. 

11 )طلع((، و)لسان  )77) )كتاب العني: )/ 
العرب: 4/ 690) )طلع((. 

الكهف: 90w17، طه:  القرآنّية:  )78) اآليات 
130، ق: 39. 
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الفتية  مع  اإلعجازّية  الشمس  حركة  يف 
ذي  رحلة  ومع  الكهف،  أصحاب 
تعاىل:  قوله  عند  املرشق  جهة  القرنني 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

]سورة  چ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
.]90 الكهف: 

)تطلع(  الفعل  داللة  ختتلف  ومل 
حيث  من  املعجم  يف  داللته  عن  احلركّية 
يف  وبروزها  بظهورها  الداليّل  االتفاق 
جهة  من  األعىل  إىل  تصاعدّية  حركة 
الّسياق  لكّن  منه،  ترشق  الذي  األفق 
القرآيّن أوىل أمهّية وعناية بمكان الطلوع 
ولذا  الشمس  يف  التصاعدّية  احلركة  ال 
قّدم املصدر )مطلع( وأّكده بفعل احلركة 

السياق. متأخرًا يف  الذي جاء  )تطلع( 
مسحة  )تطلع(  املضارع  ولصيغة 
مجالّية يف تعزيز اجلانب احلركّي يف الّسياق 
القرآيّن وهو يصور اجلانب احليّس حلركة 
أثناء  يف  تصاعدّيًا  ترتفع  حني  الشمس 
ذي  من  واملشاهدة  احلضور  عملّية 
وصل  الذي  والزمان  املكان  يف  القرنني 
فاعلّية  أكثر  يكون  املشهد  وهذا  عنده، 
يف إعامل البرص، خصوصًا إذا كان املكان 

منه وعليه خيلو من  الشمس  الذي ترشق 
أو  املرتفعة  الطبيعة  وتضاريس  األبنية 

الشجر)79).
أن  أو  وتصّحرها  األرض  فانبساط 
بأنرَّ  يوحي  البحر)80)،  من  قريبة  تكون 
يف  املبارشة  سمة  حيمل  الشمس  طلوع 
سقوط أشعة الشمس عىل وجه األرض، 
أو عىل الساكنني يف املكان املقصود، وهذا 
داللة  يف  وضوحًا  أكثر  يكون  قد  األمر 
َتْطُلُع  ))َوَجَدَها  القرآيّن  التعبري  )عىل( يف 
أكثر  يكون  الطلوع  وهذا  َقْوٍم((،  َعىَل 
الذي  املكان  ذلك  عند  للساكنني  إيالمًا 
إذا  سّيام  ال  بأشعتِها،  الشمس  ُتبارشُه 
يملكون  وال  بدائّية  حياة  يعيشون  كانوا 
مما  أبداهنم)81)،  يغطي  ما  املالبس  من 

و)املنتخب   ،)38(  /6 البيان:  )جممع   (79(
املستخرجة  والنكت  القرآن  تفسري  من 
احلــيّل:  إدريـــس  ابــن  التبيان،  كتاب  مــن 
سورة  الكريم  القرآن  و)تفسري   ،)91  /(

الكهف: 130). 
و)التفسري   ،)168  /(1 الرازّي:  )تفسري   (80(

الكاشف: 5/ 158). 
 /9 املنزل:  اهلل  كتاب  تفسري  يف  )األمثل   (81(
داللّيًا  الكريم  القرآن  و)قصص   ،)353

ومجالّيًا: 1/ 415). 



أ.د. فاخر هاشم اليارسّي

135

يف  وشقوقًا  أرسابًا  يتخذوا  أن  هبم  حدا 
إليها))8). األرض يأوون 

محلت  )تطلع(  احلركة  فعل  فداللة 
تطلع  فهي  مؤملًا  حسّيًا  بعدًا  طياهتا  يف 
يكن  ومل  بأشعتها  وتبارشهم  عليهم، 
القهر  مع وجود سمة  هلم من دوهنا سرٌت 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
ہچ.

ثراًء  حتمل  الطلوع  حركة  أن  ويبدو 
داللّيًا يتسم بطول املّدة، فمن بداية ظهور 
غروهبا  ُقبيل  إىل  مرشقها  من  الشمس 
التعبري  جاء  لو  حني  يف  طالعة  ُتعدُّ  فهي 
)بالرشوق( مثاًل فهو ال حيمل هذا املعنى 
وإنام يكون مقترصًا عىل الظهور من أقىص 
تكون  مّدة  وهي  الرشقي،  األفق  عمق 
الغروب)83)،  يقابل  والرشوق  قليلة، 
يتصف  والغروب  الرشوق  من  وكّل 

 ،)600  /( سليامن:  بن  مقاتل  )تفسري   (8((
 ،)36(  /13 القرآن:  تفسري  و)امليزان يف 
ومعطيات  دراســة  القرآنّية  و)القصص 
وردود  و)شبهات   ،)566  /( وأهداف: 

حول القرآن الكريم: 481). 
أللفاظ  املــؤصــل  االشتقاقي  )املعجم   (83(
 1161w1160  /( الــكــريــم:  ــرآن  ــق ال

)رشق((.

يف  االنتقالّية  الشمس  حلركة  املدة  بقرص 
أكثر  احلركّية  الطلوع  فداللة  ضوئها، 
تعامدها وحركتها وهي  زمنًا وتأثريًا عند 
حلال  ومناسبة  دّقة  أكثر  فكانت  طالعة، 
القوم الذين عاينهم ذو القرنني يف رحلته 

إىل املرشق.
اخلامتة والنتائج

بالشمس . 1 املتعلقة  أفعال احلركة  داللة 
حركة  مثرَّل  انتقالّيا  ُبعدًا  أخذت 
أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  الشمس 
جعلت  التي  األرض  حلركة  وصف 
األفق،  يف  حمورّيا  تنتقل  الشمس  من 

ما بني املرشق واملغرب.
يف . ) احلركة  أفعال  داللة  ختتلف  مل 

كتب  يف  عليه  عاّم  القرآيّن  الّسياق 
الظالل  حيث  من  إاّل  املعجامت، 
هذه  هبا  توشحت  التي  اإلحيائّية 
الصوتّية  بنيتها  مع  والتقت  األفعال 

متناهية. بدّقة  املشاهد  تصوير  يف 
األفعال . 3 حركة  يف  االنتقالّية  الّداللة 

أثبتت حقائق علمّية مل ُتكتشف إاّل يف 
يف  الشمس  كجريان  متأخرة،  عصور 

الكونّية. منظومتها 



أفعال احلركة املتعلقة بالشمس يف التعبري القرآين

136

بالشمس . 4 املتعلقة  احلركة  أفعال 
التقت مع الغرض الدينّي وهي تأخذ 
طيعًا  جرما  بعدها  تسخريّيًا  ُبعدًا 
بأرسه،  الكون  حركة  مع  ومتسقا 
وبيان  التدبري  بحسن  إحياًء  ويعطي 
املوجودات  يف  اإلهلّية  القدرة  جتيل 
املنظومة  هذه  من  واحدة  والشمس 
أو  خلل  يدخلها  ال  التي  املتكاملة 

نقص.
األفعال . 5 حركة  يف  اللزوم  داللة 

أعطت زمخًا معنوّيا يف تسليط الضوء 
حركة  يف  املجازّي  الفاعل  عىل 
وجعل  إليها،  احلركة  بنسبة  الشمس 
وهذا  ذاتّية،  ا  وكأهنرَّ تبدو  فيها  احلركة 
املتلقّي  ينقل  قد  املعنوّي  الزخم 
مجالّية  فضاءات  إىل  القرآين  للنص 
وفنّية تلتقي مع الغرض الدينّي الذي 
كسياق  احلركة  أفعال  فيه  وردت 

رحلة ذي القرنني.
احلركة . 6 أفعال  يف  الزمنّية  الداللة 

جانبا  أخذت  بالشمس  املتعلقة 
الصيغة  طريق  عن  ومتجددا  حيوّيا 
يف  إحيائّية  قوة  أعطاها  مما  املضارعة 

إشارة إىل التدبري اإلهلي املستمر.
بالشمس وعن . 7 املتعلقة  أفعال احلركة 

وظالهلا،  املركزية  داللتها  طريق 
إدراكّيا  بعدا  تأخذ  الشمس  جعلت 
وهذا  املستمرة  حركتها  يف  واعيا 
الداليل  األفق  اتساع  من  جزء  األمر 

يف هذه األفعال.
املصادر واملراجع:

القرآن الكريم.
	 اهلادي عبد  د.  البحث،  أصول 

الكتب  دار  مؤسسة  الفضيّل، 
اإلسالمية، قم، د. ط، د. ت.

	 ،الكريم القرآن  الَبالغي يف  اإلعجاز 
حمّمد حسني سالمة، الرشكة الّدوليرَّة 
األُوىل،  ط:  القاهرة،  للطِّباعة، 

3)14هـ -)00)م.
	 ،املنزل اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل 

الشريازّي،  مكارم  نارص  الشيخ 

اإلمام  ملدرسة  والنرش  الرتمجة  قسم 
أمري املؤمنني، قم املقدسة، د. ط، 

د.ت.
	 من الكشاف  تضمنه  فيام  اإلنصاف 

بن  أمحد  الدين  نارص  االعتزال، 
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املالكّي  اإلسكندرّي  املنري  بن  حممد 
ومطبعة  مكتبة  رشكة  )ت683هـ(، 
وأوالده،  احللبي  البايب  مصطفى 

القاهرة، 1385هـ -1966م.
	 التأويل وأرسار  التنزيل  أنوار 

بن  اهلل  عبد  البيضاوّي(،  )تفسري 
البيضاوّي  الشافعي  الشريازّي  حممد 
وتقديم:  إعداد  )ت)68هـ(، 
ط:  املرعشيّل،  الرمحن  عبد  حممد 
العريّب  الرتاث  إحياء  دار  األوىل، 
بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة 

1418هـ-1998م.
	 ،الكريم القرآن  كلامت  يف  التحقيق 

الشيخ حسن مصطفوّي، ط: األوىل، 
-وزارة  والنرش  الطباعة  مؤسسة 
الثقافة واإلرشاد اإلسالمّي، طهران، 

1417هـ.
	 سورة( الكريم  القرآن  تفسري 

العثيمني،  صالح  بن  حممد  الكهف(، 
-اململكة  الّدمام  اجلوزّي،  ابن  دار 
األوىل،  ط:  السعودّية،  العربّية 

3)14هـ -)00)م.
	 إبراهيم بن  عيل  القمّي،  تفسري 

تصحيح  نحو9)3هـ(،  )تويّف  القمّي 
املوسوّي  طيب  السّيد  وتعليق: 
اهلدى،  مكتبة  منشورات  اجلزائرّي، 

قم املقدسة، د. ط، 1387هـ.
	 جواد حممد  الكاشف،  التفسري 

العلم  دار  الثالثة،  ط:  مغنية، 
1981م. للماليني، بريوت، 

	 تفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم
املحكم،  العزيز  اهلل  كتاب  تأويل  يف 
)ت)78هـ(،  اآلميّل  حيدر  السيد 
املوسوّي  حمسن  السيد  حتقيق: 
قم  فرهنكي،  مؤسسة  التربيزّي، 

املقدسة، ط: الرابعة، 8)14هـ.
	 عيل أبو  اجلامع،  جوامع  تفسري 

)ت  الطربيّس  احلسن  بن  الفضل 
اإلسالمّي،  النرش  مؤسسة  548هـ(، 

قم املقدسة، ط: األوىل، 1418هـ.
	 ،الغرائب وبحر  الدقائق  كنز  تفسري 

القمّي  رضا  حممد  بن  حممد  الشيخ 
حتقيق:  5)11هـ(،  )ت  املشهدّي 
الثقافة  وزارة  دركاهي،  حسني 
ط:  طهران،  اإلسالمّي،  واإلرشاد 

األوىل، 1411هـ -1991م.
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	 مقاتل سليامن،  بن  مقاتل  تفسري 
)ت150هـ(،  البلخّي  سليامن  بن 
شحاته،  حممود  اهلل  عبد  حتقيق: 
مؤسسة  العريب،  الرتاث  إحياء  دار 
األُوىل،  ط:  بريوت،  العريب،  التاريخ 

3)14هـ -)00)م.
	 ،القرآن جمازات  يف  البيان  تلخيص 

)ت406هـ(،  الريّض  الرشيف 
حسن،  الغني  عبد  حممد  حتقيق: 
األوىل،  ط:  القاهرة،  اآلداب،  مكتبة 

1433هـ -)01)م.
	 التعبري يف  التشخيص  مجاليات 

عامل  رشيد،  صالح  كزنك  القرآيّن، 
والتوزيع،  للنرش  احلديث  الكتب 
األوىل،  ط:  -األردن،  إربد 

)143هـ-011)م.
	 لإلمام بع،  السرَّ القراءات  يف  ة  احلُجرَّ

حتقيق  )ت370هـ(،  خالويه  ابن 

مكرم،  سامل  العال  عبد  د.  ورشح: 
األُوىل،  ط:  القاهرة،  الكتب،  عامل 

8)14هـ -007)م.
	 الكتاب ُعلوم  يف  امَلصون  ر  الدُّ

املعروف  يوسف  بن  أمحد  املكنون، 

)ت756هـ(،  احللبّي  مني  بالسرَّ
دار   ، اط،  اخلررَّ د  حممرَّ أمحد  د.  حتقيق: 

القلم ، دمشق، د. ط، د. ت.
	 ،الكريم القرآن  ألسلوب  دراسات 

دار  عضيمة،  اخلالق  عبد  تأليف: 
5)14هـ- القاهرة،  احلديث، 

004)م.
	 ابن التفسري،  علم  يف  املسري  زاد 

حممد  حتقيق:  )ت597هـ(،  اجلوزّي 
ط:  اهلل،  عبد  بن  الرمحن  عبد  بن 
والنرش  للطباعة  الفكر  دار  األوىل، 
1407هـ- بريوت،  والتوزيع، 

1987م.
	 القرآن حول  وردود  شبهات 

الكريم، حمّمد هادي معرفة، مؤسسة 
الرابعة،  ط:  املقدسة،  قم  التمهيد، 

1430هـ -009)م.
	 حممد د.  والعلم،  القرآن  بني  العالقة 

مطر  حسن  تعريب:  رضائّي،  عيل 
املقّدسة- احلسينّية  العتبة  اهلاشمّي، 
مركز  الكريم  القرآن  دار  قسم 
ط:  القرآنّية،  والّدراسات  البحوث 
1436هـ- املقدسة،  كربالء  األوىل، 



أ.د. فاخر هاشم اليارسّي

139

015)م.
	 البياين، د. فاضل التفسري  عىل طريق 

البحوث  مركز  السامرائّي،  صالح 
الشارقة،  جامعة  يف  والدراسات 

الشارقة، د. ط، 005)م.
	 الفراهيدّي أمحد  بن  اخلليل  العني، 

مهدي  د.  حتقيق:  )ت175هـ(، 
السامرائي،  إبراهيم  ود.  املخزومي 
ط،  د.  بغداد،  الرشيد،  دار 

1981م–1984م.
	 عبد د.  القرآيّن،  النظم  يف  قراءات 

الفيحاء  دار  املنصورّي،  الواحد 
بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة 

ط: األوىل، 1434هـ -014)م.
	 حمّمد العلمّي،  وإعجازه  القرآن 

العريّب،  الفكر  دار  إبراهيم،  إسامعيل 
د. ط، د. ت.

	 داللّيًا الكريم  القرآن  قصص 

البستايّن، مؤسسة  د. حممود  ومجالّيًا، 
ط:  املقدسة،  قم  العاملّية،  السبطني 

8)14هـ -008)م. الثانية، 
	 ومعطيات دراسة  القرآنّية  القصص 

السبحايّن،  جعفر  الشيخ  وأهداف، 

قم   ،الصادق اإلمام  مؤسسة 
8)14هـ- األوىل،  ط:  املقدسة، 

008)م.
	 منصور أبو  القراءات،  معاين  كتاب 

حممد بن أمحد األزهرّي )ت370هـ(، 
دار  املزيدّي،  فريد  أمحد  حتقيق: 
0)14هـ- بريوت،  العلمّية،  الكتب 

1999م.
	 معمر عبيدة  أيب  صنعه  القرآن،  جماز 

)ت10)هـ(،  التيمّي  املثنى  بن 
د.  عليه:  وعلق  باصوله  عارضه 
اخلانجي،  مكتبة  سزكني،  فؤاد  حممد 
1390هـ- الثانية،  ط:  القاهرة، 

1970م.
	 القرآن ألفاظ  معاين  موسوعة 

محُّودي،  حسن  هادي  د.  الكريم، 
للرتبية  اإلسالمّية  املنظمة  منشورات 
 ،- -إيسيسكو  والثقافة  والعلوم 

الرباط، )143هـ -011)م.
	 السيد القـــــرآن،  تفسري  يف  امليزان 

مؤسسة  الطباطبائي،  حسني  حممد 
جلامعة  التابعة  اإلسالمّي  النرش 
قم  العلمية،  احلوزة  يف  املدرسني 
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املقدسة، د. ط، د. ت.
	 اآليات تناسب  يف  الدرر  نظم 

احلسن  أيب  الدين  برهان  والسور، 
الكتاب  دار  )ت885هـ(،  البقاعّي 

اإلسالمّي، القاهرة، د. ت.
األطاريح والبحوث

1 w الكريم القرآن  يف  احلركة  أفعال 
دراسة يف الرتكيب والداللة، إنتصار 
دكتوراه  )أطروحة  مهيهي  يونس 
صاحب  د.  أ.  بإرشاف:  خمطوطة(، 
اآلداب- كلّية  جناح،  أبو  جعفر 
1433هـ- املستنرصّية،  اجلامعة 

)01)م.
( w الفعل لصيغة  الزمنّية  الداللة 

دراسة  السامّية  اللغات  يف  املضارع 
جملة  حممد،  حسن  ليث  مقارنة، 
الثقافّية،  الشؤون  دار  املورد، 
 ،( العدد/   ،39 املجلد/  بغداد، 

لسنة)01)م.
3 w أ. د. حازم من وحي سورة الكهف، 

العتبة  املصباح،  جملة  احليل،  سليامن 
املقدسة،  كربالء  املقدسة،  احلسينّية 
اخلامسة،  السنة   ،)18( العدد 

1435هـ-014)م.
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الرصاع اإلنساين يف القرآن الكريم

14(

املــقدمة:
بدء  منذ  إنسانية  سمة  الرصاع  يعد 
التاريخ  لنا  يؤكده  ما  وهذا  اخلليقة 
صوره  اختلفت  حيث  اإلنساين، 
أن  كام  ومكانا،  زمانا  البيئات  باختالف 
أخذت  األخرى  هي  الساموية  األديان 
الدويل  التطور  عن  فضال  شتى  مواقف 
املشاكل  حل  يف  أسهم  الذي  احلديث 
الدولية،  الدويل والكيانات  املستوى  عىل 
وسعته  املوضوع  هذا  ألمهية  ونظرا 
وفق  عىل  دراسته  عىل  تقترص  فسوف 
بالتقسيم  األخذ  مع  اإلسالمية  الرشيعة 
فسوف  وبذلك  لفائدته  نظرا  احلديث 
الرصاع  مفهوم  حتديد  األمر  يتطلب 
ومستوياته وطبيعته اىل جانت مدى تأثري 
عدمها  من  مرشوعيته  ومدى  عليه  البيئة 
وعملية  اإلسالم،  يف  الوسطية  واىل 

العقاب. تأجيل  ادم ومسألة  بني  تكريم 
الدين  اىل خصوصية  نشري  كام سوف 
الكريم،  القرآن  يف  الواردة  اإلسالمي 
لتوجيه  وضعها  التي  الضوابط  هي  وما 
ثوابت  منطلق  من  البرشي؟.  السلوك 
التي  باألسس  تتعلق  التي  الدين  هذا 

وتوازن  وعدالة  شمولية  من  عليها  يقوم 
مجيع  يف  الصادقة  النية  وجود  جانب  اىل 
احلياة،  بطبيعة  اإلنسان وربطها  ترصفات 
الصعوبة  من  جيد  والذي  حاجاته  وتعدد 
يف إشباعها بنفسه مما يقتيض االعتامد عىل 
كان  سواء  بينهم  رصاعا  يولد  مما  غريه 
فإن  مرشوعة  غري  أم  مرشوعة  بصورة 
احلال  بطبيعة  تتجدد  اإلنسان  حاجات 
فكلام تم إشباع حاجة تظهر حاجة أخرى 
وبذلك  سلوكه  عىل  وجودها  تفرض 
معها  ويستمر  بالتجدد  احلاجات  تستمر 

الرصاع.
»الرصاع  بعنوان  دراستنا  كانت  لذا 
منه«  الكريم  القران  وموقف  اإلنساين 
وفق  عىل  متهيديًا  مبحثًا  تتناول  والتي 
أحكام  تناول  تم  وقد  احلديث  التقسيم 
اخلطة  وفق  عىل  اإلسالمية  الرشيعة 

اآلتية:

متهيدي: مبحث 
املنظور احلديث: الرصاع من 

وحتديد  الرصاع  عىل  الضوء  اللقاء 
من  البد  اإلسالمي  املنظور  من  طبيعته 
للرصاع  احلديث  املفهوم  اىل  التطرق 
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ويكون  التبويب  عملية  يف  يفيدنا  الذي 
الدراسة  موضوع  حول  تصور  لدينا 
الطابع  تأخذ  لكي  واضحة  بصورة 

األكاديمي.
تعريف  حول  البحث  هذا  ويدور 
وطبيعة  ونشأته  اإلنساين  الرصاع 
الرصاع  هبذا  وعالقتها  الفرد  احتياجات 
باملجتمع  املحيطة  البيئة  تأثري  مدى  واىل 
طبيعة  وفق  عىل  واحلرية  السلطة  واىل 

اإلنسان.
األوىل:  الفقرة 

وطبيعته: بالرصاع  التعريف 
يف  تعارض  وجود  بالرصاع  يراد 
حصول  ثم  ومن  واآلراء  املصالح 
واحتياجات  الرغبات  يف  اختالف 
وحيدث  رصاعا  لدهيم  يولد  مما  اإلنسان 
من  كل  يدرك  حيث  اإلفراد  بني  تنافسًا 
اىل  سبيل  ال  انه  ويدرك  غريمه  املتنافس 

الغريم.  ومصالح  مصاحله  بني  التوفيق 
املنافسة إىل رصاع يسعى  تتحول  وبذلك 
والتفوق  األخر  حتطيم  إىل  منهام  كل 

.(1 عليه)

)1) د. حممد عىل الطائي القيادة اإلدارية وأفاق 

داخل  الرصاع  هذا  حيصل  ما  وعادة 
بني  أو  اإلفراد  بني  وفيام  نفسه  الفرد 
حاجات  تعدد  وحيث  املجموعات 
فال  بنفسه  إشباعها  يمكن  ال  فانه  الفرد 
وبذلك  اآلخرين  عىل  االعتامد  من  بد 
ويتصدى  اإلفراد  بني  الرصاع  يتولد 
السلوك  حقيقية  دراسة  إىل  النفس  علم 
عوامل  تأثري  ومدى  ومسبباته  اإلنساين 
والتنشئة  االجتامعي  التكوين  أو  الوارثة 
ومدى  اخلاصة.  والقدرات  االجتامعية 
يف  وقدرته  لديه  واإلدراك  التعليم 

التفكري))).
علم  فإن  العلم  هذا  جانب  واىل 
تفاعل  بدراسة  دوره  يأخذ  االجتامع 
من  عليه  يامرسه  ما  واىل  بمجتمعه  الفرد 
مع  االجتامعي  التطويع  طابع  يأخذ  تأثري 
املجتمع إىل جعل رصاعه ضمن هذا  قيم 

اإلطار)3).

بغداد  مكتب  الــنــارش  احلــديــث  تطورها 
السلمي  عــيل  كــذلــك  ص30  009)م 
بمرص  املــعــارف  دار  السلوكية.  العلوم 

القاهرة 1971، ص17). 
))) د. عيل السلمي. مرجع سابق ص)6. 

)3) املرجع نفسه ص67. 
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الفرد  يف  تأثريه  املجتمع  ويامرس 
األفراد  وتزويد  التعليم  خالل  من 
حيدث  الذي  بالقدر  واملراس  باخلربة 
ما  وعادة  اإلفراد.  سلوك  يف  تغريا 
تكون هناك دوافع لدى اإلنسان حتدث 
وهذه  حاجاته  إشباع  عدم  حالة  يف 

w:(4 الدوافع)
األساسية . 1 باحلاجات  متعلقة  دوافع 

واملرشب  املأكل  مثل  لإلنسان 
واستنشاق اهلواء.

اإلنسانية . ) باحلاجات  متعلقة  دوافع 
بالتفاعل  طريقته  وهي  االجتامعية 
صداقات  وتكوين  الناس  بني 

واحرتام اآلخرين والتقدير.
النفسية . 3 باحلاجات  متعلقة  دوافع 

مركز  عىل  احلصول  وهي  لإلنسان 
اجتامعي وعاطفي. 

لتأكيد 4.  االنسان  بحاجة  تتعلق  دوافع 

إن  إىل  اإلنسان  حاجة  وهي  ذاته 
لنفسه  يتخيلها  التي  الصورة  حيقق 

وان يكون يف وضع امني.
من  كل  اثبتها  اخرى  ودوافع 

 .156w 153 4) املرجع نفسه ص(

)تورندايك( يف نظرية الدوافع وابراهام 
بنا  ليست  احلاجات  نظرية  يف  ماسلو 
خيدم  الذي  بالقدر  اال  بسطها  اىل  حاجة 

موضوعنا. صلب 
الثانية: الفقرة 

بالفرد: املحيطة  البيئة   
املجتمعات  مجيع  يف  التاريخ  يشري 
الرصاع  وجود  اىل  وحديثها  قديمها 
ولكن يف الوقت نفسه يتوقف عند طبيعة 
كان  فكلام  تقدمه  مدى  وعىل  املجتمع 
فيه  الرصاعات  تكون  متقدما،  املجتمع 
املرشوعة.  األهداف  إىل  للوصول  مهذبة 
وتدور أنواع املجتمعات من حيث مدى 
وأخرى  متقدمة  دول  حول  تطورها 
وذلك  االثنني،  بني  وسط  ودول  خمتلفة 
القوة  تسودها  البدائية  املجتمعات  ان 
املتقدمة  الدول  ان  نجد  بينام  والعنف 
معقول  بقدر  توازن  حالة  يف  تكون 

املتواصل  والعمل  واملثابرة  اجلد  وتعتمد 
وال يعني ذلك ان هذه املجتمعات خاليه 
من الرصاع غري املرشوع وإنام هناك قدر 

فيه)5). عليه واالعتدال  السيطرة  من 

)5) د. حممد عيل الطائي، مرجع سابق ص14. 
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وحتديد  املجتمعات  دراسة  إن 
قيم  من  حتمل  وما  الذاتية  خصائصها 
عادات  من  حتكمها  وما  حضارية 
طبيعة  معرفة  رضورة  جانب  إىل  وتقاليد 
ورغباته  ومتطلباته  الفرد  احتياجات 
البرش  طبائع  ملعرفة  رضورية  تعد  التي 
جانب  إىل  هبا  يفكرون  التي  والكيفية 
والسياسية  االقتصادية  املؤثرات 
العوامل  هذه  مجيع  ان  واالجتامعية؛ 
واملؤثرات تعكس طبيعة الرصاع ومداره 
اخلري  نحو  لتوجيهها  املعنيني  قبل  من 
من  والتقليل  اجيايب،  كحافز  والسالم 
واالجتامعية  الفردية  املشاحنات  حاالت 
ثم  ومن  املجتمع  طاقات  استهالك  ملنع 

والثروات)6). الوقت  تبديد 
ملامرسة  الفرد  حرية  اىل  النظر  ومن 
عندما  تنتهي  حريته  فان  الذاتية  حريته 
له  جمتمع  فكل  اآلخرين  حرية  تبدأ 

هبا  االلتزام  الفرد  وعىل  وتقاليده  قيمة 
الشخيص  سلوكه  خالل  من  واحرتامها 

)6) د. عبد الكريم د. ليىل ثكال، أصول اإلدارة 
القاهرة  املرصية،  االنجلو  مكتبة  العامة 

1968، ص116. 

يستعمل  املجتمع  فأن  ذلك  وبخالف 
االجتامعي  للتطويع  متعددة  وسائل 
عزل  وعملية  املادية  القوة  باستعامل 
القيم  اىل  الفرد  رد  هبدف  املجتمع  عن 
للدول  يكون  وبذلك  االجتامعية 
عىل  السيطرة  يف  املهم  الدور  واملجتمع 
داخل  الرصاع  وإدارة  الفرد  سلوك 

صحيحا)7). توجيها  وتوجيهه  املجتمع 
الفصل االول

اقرار الدين االسالمي للرصاع 
واالسس التي يقوم عليها

اضاء  االسالم،  فجر  بزوغ  لدى 
بأنواره عىل البرش، وكانت احكامه ذات 
االسالم  أقر  لذا  البرشي،  بالواقع  صلة 
أقام  نفسه  الوقت  يف  وهو  الرصاع  مبدأ 
والنية  والشمولية  العدالة  اسس  مبادئ 
البرش  ابناء  بني  التعامل  لدى  الصادقة 

افرادا ومجاعات.

األول: املبحث 
للرصاع الرشيعة اإلسالمية  إقرار 

اإلسالمية  الرشيعة  جاءت  لقد 
بوجود  بموجبها  اعرتفت  بأحكام 

)7) د. عيل السلمي، مرجع سابق، ص67. 
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أثار  مما  ربه  ادم  عىص  حينام  الرصاع 
انزله إىل األرض  غضبه، وعقابا له، فقد 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ  تعالـــى  بقوله 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ ۆئ 
ويستمر   .]36 البقرة:  ]سورة  چ  ی
علام  الساعة  قيام  حلني  الوضع  هذا 
وإنام  احلد  هذا  عند  يتوقف  مل  هذا  بأن 
تتعلق  حاالت  إىل  الكريم  القران  أشار 

ې  ۉ  ۉ  چ  تعاىل  بقولة  باألنبياء 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى ې  ې  ې 
ەئ چ ]سورة الفرقان: 31[. وهذه 
البد  حالة  الرصاع  أن  عىل  تدل  اآلية 
بني  الرصاع  من  نمط  نمثل  واىل  منها، 
الكريمة  اآلية  تدل  كام  والرش.  اخلري 
أخرى  أسبابا  للرصاع  ان  عىل  أيضا 
البحث  يف  استعرضناها  ان  سبق  ولقد 
أراء  هناك  ان  عن  فضال  التمهيدي، 
الرصاع  هذا  وجود  رضورة  اىل  تذهب 

ألغراض  املنافسة  طياته  بني  حيمل  الذي 
احلاجة  وجود  بحكم  التقدم  عجلة  دفع 
احلثيث  السعي  إىل  اإلنسان  تدفع  التي 
للتقدم  للحصول عليها مما تشكل وسيلة 
نحو  الرصاع  توجيه  يقتيض  لذا  والرقي. 

غري  التصادم  حاالت  من  والتقليل  اخلري 
املرشوع الذي يؤدي إىل إتالف األموال 
البرشية  الطاقات  وتبديد  النفس  وإيذاء 
هبذه  القيام  تويل  الدولة  وعىل  واملادية 
وعىل  للمجتمع  خري  هو  ملا  املسؤولية 
وجعل  معا،  واألفراد  الدولة  مستوى 
للتقدم  املرشوع  الطريق  هو  التنافس 
والتطور وهذا مما تدفع بعض الدول إىل 
مضاعفة  هبدف  احلوافز  نظام  استخدام 
وعىل  صحيحة  وجهه  وتوجيهها  اجلهود 
ومدروسة)8). وشاملة  عامة  خطط  وفق 

إىل  العاملني  رب  يشري  وكذلك 
العيش  اجل  يكون من  قد  الذي  الرصاع 
الكريم للحصول عىل فرص عمل إذا ما 
مصداقا  معني  مكان  يف  وسيلته  ضاقت 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  تعاىل  لقوله 
چ ]سورة امللك: 15[. ڄ  ڦ  ڦڦ 
قيام  رضورة  اآلية  هذه  وتبني 

احلوافز  الضمة/  حممد  هاشم  حممد  د.   (8(
منشور  بحث  االشرتاكية،  ــادرات  واملــب
حول  التدريبية  ـــدورة  ال حمـــارضات  يف 
مكتب   ،1976 بغداد  اإلدارة،  أساسيات 
العاملية  الثقافة  مطبعة  الــعــريب  العمل 

ص36 وما بعدها. 
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يف  مكان  أي  يف  والسعي  باجلد  اإلنسان 
خالل  من  مواطنه  يف  جيده  مل  إذا  العامل 
نوعًا  يمثل  وهذا  أخر  مكان  إىل  االنتقال 
الطبيعه والظروف  الرصاع مع  أنواع  من 
فرصة  عن  بحثا  واالجتامعية  االقتصادية 

عمل هي أفضل له يف مكان أخر.
الثاين: املبحث 

عليها  تقوم  التي  األسس 
اإلسالمية الرشيعة 

أسس  عىل  اإلسالمية  الرشيعة  تقوم 
اىل  أممي  او  شمويل  طابع  ذات  معينة 
الصادقة كام  العدالة والنية  جانب مبادئ 

يأيت:
األممية: او  الشمولية  أوال: 

عىل  اإلسالمي  الدين  يقترص  مل 
فلسفي  او  كهنويت  طابع  ذات  معاجلات 
بعيدة عن إدراك عامة الناس او اقترصت 
اخلاصة  الدينية  الطقوس  ممارسات  عىل 

او  بالصالة  تتعلق  والتي  بالعبادات 
اإلشارة  من  يتبعها  وما  احلج  او  الصوم 
يؤكده  ما  وهذا  عامة  بصورة  املوانع  اىل 

ڑ  ڑ  چ  تعاىل  بقولة  العاملني  رب 
گ  ک  ک  ک  ک 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ہچ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

البقرة: 173[. ]سورة 
اإلسالمية  الرشيعة  جاءت  فقــــــــد 
كافة  احلياة  جلوانب  شامــــــــــل  بعالج 

حياة  من  املادية  اجلوانب  وباألخص 
آداب  إىل  فاشارت  واملجتمع  اإلنسان 
اإلسالم وطريقة األكل وما هي واجبات 
املجتمع  وواجبات  املجتمع  اجتاه  الفرد 
بالتبذير  يتعلق  ما  وكل  الفرد  جتاه 

والبخل.
الدين  فان  ذلك  عن  وفضــــــــــال 
االجتهاد  أسلوب  أرسى  قد  اإلسالمي 
برشط إن ال يتعارض مع ثوابت اإلسالم 
ان  من   الرسول يؤكده  ما  وهذا 
اختالف أمتي رمحة، و الذي يراد به إجياد 
احللول املتنوعة للمشكلة الواحدة. وهذا 
يف  والعلمية  الفكرية  احلركة  من  يزيد  مما 
حددها  التي  الضوابط  إطار  يف  املجتمع 
التصادم  احتامالت  من  يقلل  مما  اإلسالم 

أو الرصاع أو التخفيف منه.
اىل  اإلســــالمي  الدين  ينتمي  كام 
القران  خياطب  حني  االممي  الطابع 
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عن  النظر  برصف  العباد  مجيع  الكريم 
بقولة  لغتهم  أو  ألواهنم  أو  قوميتهم 

ڇ  ڇ ڇ  چ  چ  چ  تعاىل 
]سورة  چ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

.]13 احلجرات: 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  ينظر  وبذلك 
الصالح  وعمله  النفوس  تقوى  إىل  أوالً 
االجتاه  وهذا  انتامئه  عن  النظر  برصف 
واملعاهدات  املواثيق  عليه  تسري  ما  هو 

املتحدة حديثا. األمم  ومبادئ  الدولية 
ثانيا: العــــــــــــدالة:

عىل  العدالة  قواعد  اإلسالم  أرسى 
االجتامعية  العدالة  من  مبادئ  وفق 
الناس)9)،  بني  والتوازن  واإلنصاف 
الدين  هذا  رائد  هو  القسط  فان  وبذلك 
تسبق  رمحته  اهلل  جعل  الذي  الوقت  يف 
الرمحة  اىل أن من صفات هلل  عدالته نظرًا 
املمكنة  الفرصة  وإلتاحة  بعباده  والرأفة 

النفس  وإصالح  اخلطأ  عن  للرتاجع  هلم 
بالسوء. اإلمارة 

مدخل  وآخــــرون،  البكري  الباقي  عبد   (9(
والبحث  التعليم  وزارة  القانون  الدراسة 

لعلمي جامعة موصل، )198، ص84. 

وإنام  املطلقة  هنا  بالعدالة  والنعني 
تأخـــــــذ  حيث  النسبية  بصــــــــورهتا 
املتعددة  األعراف  وجود  االعتبار  بنظر 
واألمكنة  األزمنة  يف  ختتلف  التي 
وضعها  التي  الضوابط  أطار  يف  وذلك 
األديان  لنا  تؤكده  ما  اإلسالم)10). وهذا 
األمر  وكذلك  أحكامها  يف  ختتلف  فهي 
الواحد  الدين  ضمن  للطوائف  نفسه 
يالحظ  مما  وهذا  ختتلف  األخرى  هي 
سادت  حيث  احلارض  الوقت  يف 
والسياسية  االجتامعية  واملبادئ  األفكار 
االتفاقيات  نظمتها  التي  واالقتصادية 
بحلول  وجاءت  الدولية  واملعاهدات 
النجاح  بني  تدور  ومتناقضة  متضاربة 

والفشل.
أما بالنسبة للدين اإلسالمي فنشاهد 
من  ملبادئه  حقيقي  تطبيق  وجود  عدم 
البعض بل ساده االنحراف وظهور  قبل 

الطوائف اإلسالمية من دون  بني  رصاع 
طائفته  كانت  ايا  املسلم  وأصبح  مربر 

للمجتمع،  ينظم اإلسالم  ابو زهرة،  )10) حممد 
 ،1965 ــقــاهــرة  ال ــريب،  ــع ال الــفــكــر  دار 

ص30وما بعدها.
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من  له  سند  ال  الذي  بالتعنت  يتسم 
اإلسالمي. الدين 

ان االلتزام بقواعد ومبادئ اإلسالم 
مبادئ  تطبيق  اىل  توصلنا  احلقيقي 
تطبيق  اىل  توصلنا  و  احلقيقية  العدالة 
املجتمع  يف  واإلنصاف  العدالة  مبادئ 
او  عرقية  العتبارات  املحاباة  وعدم 
ما  وهذا  دينية  او  طائفية  او  اجتامعية 
قوله  يف  وتعاىل(  )تبارك  اهلل  إليه  يدعوا 

ى  ې ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ 

چ  ۆئ ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ ەئ  ائ  ائ  ى 

وفق  عىل  وذلك   .]58 النساء:  ]سورة 
اإلسالم. ثوابت 

ثالثًا: الـنية الصادقة:
األساس  هي  الصادقة  النية  تعد 
االجتامعي  والسلوك  الفردي  للترصف 
ولكل  بالنيات  تكون  األعامل  ان  وذلك 
فإن  املنطلق  هذا  ومن  نوى  ما  امريء 

ڤ  ڤ  ڤ  چ  الكريم  كتابه  يف  يذكر  اهلل 
ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ومفهوم   ،]89w  88 الشعراء:  ]سورة 
)عز  اهلل  أراده  ما  هو  اآليتني  هاتني 
اخلالية  النقية  النفس  عباده  من  وجل( 

يؤكد  اهلل  وان  واملشاكل.  اإليذاء  من 
البنني  او  باملال  سواء  نقاء  وجود  عدم 
والذي  السليم  القلب  عىل  يعتمد  وإنام 
واملجتمع  بالنفس  اإلرضار  اىل  تؤدي  ال 
وجدت  وان  له  هدف  ال  رصاعًا  وختلق 
وإجياد  االجتهاد  جمرد  فهي  خالفات 
الواحدة  املعضلة  او  للموضوع  احللول 
طبيعة  وان  اإلسالم.  ثوابت  اطار  يف 
يف  فيها  خالف  حيصل  ان  البد  احلياة 
تكون  ان  عن  فضاًل  معني  ومكان  زمان 
الشعوب  بني  خالف  موضوع  األعراف 
تتعارض  ال  والتي  اإلنسانية  واجلامعات 
وبذلك  اإلسالمية..  الرشيعة  أحكام  مع 
ضمن  اإلنساين  الرصاع  موضوع  يكون 
اطر اجتامعي أساسها حسن النية والرؤية 
وهذا  اإلنسان  ترصفات  مجيع  معاجلة  يف 
احلركة  زيادة  هبدف  منه  البد  االختالف 

االجتامعية. املشكالت  وحل  الفكرية 

واملجتمعات  األفراد  حياة  ان  كام 
التعاون ونبذ حاالت اخلالف  قائمة عىل 
الذات  حب  عىل  القائم  والرصاع 
حدود  يف  التعاون  بل  اآلخرين  وإيذاء 
فرد  كل  دور  إلبراز  املرشوعة  املنافسة 
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تعاىل  اهلل  يؤكده  ما  املجتمع وهذا  بناء  يف 
ى  ى  ې  ې  چ  بقولـــــــة 
وئچ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
اآلية  هذه  تفيد   ]3( الزخرف:  ]سورة 
طبقات  اختالف  فيها  بام  معنى  من  أكثر 
حيتاج  فرد  كل  أن  بحيث  حتام  املجتمع 
بحيث  معني  عمل  يف  ويسخر  األخر  إىل 
واملجتمع  األفراد  بني  االعتامدية  تشيع 
عىل  القائم  األعامل  تقسيم  مبدأ  وفق 
فرد  كل  وجعل  التخصص  مبدأ  أسس 
حسب  االجتامعي  العمل  يف  يساهم 
لعملية  طبقًا  واملعنوية  املادية  قدرته 

.(11( املنافع  تبادل 
الثاين: الفصل 

الوسطية يف اإلسالم ووجود الرصاع 
املرشوع وغري املرشوع

بالشدة  يمتاز  دينًا  اإلسالم  يكن  مل 
سبيل  يف  الوسط  احلد  اخذ  وإنام  املتناهية 

كام  معتقداهتم  أداء  الناس  عىل  يسهل  ان 
املرشوع  ان اإلسالم وضع حدًا للرصاع 

االلتزام،  مصادر  احلكيم،  املجيد  عبد   (11(
ــرش األهــلــيــة بــغــداد  ــن رشكــة الــطــبــع وال

1963، ص 140 وما بعدها. 

املرشوع  وغري  العاملني  رب  اقره  الذي 
امور  استقامة  هبدف  اهلل  منعه  الذي 

الناس. وأحوال 
األول املبحث 

الرصاع: ومبدأ  اإلسالم  يف  الوسطية 
السلوك  إىل  اإلسالمي  الدين  أشار 
اإلنسان  ترصفات  مجيع  يف  الوسط 

ڤ  ڤ  چ  تعاىل  بقوله  احلياتية 
ڦچ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

منها  يراد  143[. والذي  البقرة:  ]سورة 
أو  األشياء  عىل  احلكم  يف  التطرف  عدم 
وعدم  التقاعس  أو  املربر  غري  االندفاع 

املباالة.
كلام  بأنه  بالتجربة  يثبت  وهذا 
التوازن  ساد  الوسطى،  الطبقة  اتسعت 
علامء  عليه  أكد  ما  وهذا  االجتامعي 
بجوانب  يأخذ  املفهوم  وهذا  االجتامع 
وإبداء  وملبس  مأكل  من  مجيعها  احلياة 

االجتامعي  والتقدم  السيايس  الرأي 
واجلانب  اآلخرين  مع  عالقته  ويف 

االقتصادي.
الطبقة  أن  بالتجربة  يثبت  كام 
الوسطى هي التي تتوازن اجتامعيًا حيث 
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معقوالً  احلياة  ملتطلبات  إشباعها  يكون 
بالغرور  الطبقة  هذه  تصاب  ال  وبذلك 
وتسود  والتواضع  البساطة  إىل  متيل  بل 
إىل  تستجيب  كام  تفاهم،  لغة  املجتمع 
تنظيم  اىل  تسعى  التي  البلد  يف  السلطة 

فيه. املجتمع واألفراد  ورعاية حياة 
الكريمة  اآلية  تستكمل  كام 
ڦچ  ڦ  ڦ  چ...ڦ 

العتداهلم  نظرًا   ،]143 البقرة:  ]سورة 
األمور.  عىل  احلكم  يف  تطرفهم  وعدم 
زيادة  إىل  املعتدلة  احلكومات  وتسعى 
من  متتلك  بام  الوسطى  الطبقة  سعة 
وسياسية  واجتامعية  اقتصادية  سلطات 
 الرسول أحاديث  لذلك  ومصداقا 
واردها  أغنيائكم  من  اخذ  ان  اىل  جئت 
الطبقة  تتسع  وبذلك  فقرائكم  عىل 
الرضائب  تشديد  خالل  من  الوسطى 
الوقت  يف  تسمى  والتي  األغنياء،  عىل 

وردها  التصاعدية.  بالرضائب  احلارض 
االجتامعية  بالوسائل  الفقراء  عىل 
طريق  عن  مستواها  لرفع  واالقتصادية 
اخلدمات  وتقديم  للمحتاجني  اإلعانات 
القرسية  البطالة  ومكافحة  املجانية 

وتوفري الرعاية الصحية اىل أخره ))1).
الثاين: املبحث 

الرصاع املرشوع وغري املرشوع 
منه والتخفيف 

كحقيقة  الرصاع  الكريم  القران  أقر 
جعله  وإنام  يطلقه  مل  ولكن  البرش،  بني 
ال  الذي  وبالقدر  معينة  حدود  ضمن 
يضار  مرشوعة  غري  صورة  اىل  يتحول 
كحافز  جعله  بل  واملجتمع،  اإلفراد  منها 
اىل  الدافع  األسلوب  طريق  عن  اجيايب 

النافع. العمل 
املرشوع  غري  الرصاع  حالة  يف  اما 
باستخدام  االعتداء  طابع  يأخذ  فأنه 
واستخدام  والتزوير  التحايل  أساليب 
من  هناك  املثال  سبيل  وعىل  القوة، 
احلصول  سبيل  يف  جيتهد  من  الطالب 
عىل النجاح والتفوق وهذا أمر مرشوع، 
الطلبة من يستخدم الغش  بينام هناك من 

او  النجاح  عىل  للحصول  الوساطة  او 
التي ال يستحقها،  الدرجة  يف األقل عىل 

قانون  رشح  منصور،  توما  شهاب  د.   (1((
العمل، ط 3، رشكة النرش والطبع االهلية، 

 .(9w (8 بغداد، 1968. ص
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احلياة  يف  واقعًا  امرأ  الرصاع  كان  وملا 
اإلسالمي  الدين  اقره  فقد  العملية، 
السلوك  وتوجه  لتحكم  ضوابط  ضمن 
فوىض  من  وحتد  والترصفات  اإلنساين 
هذه  ان  حيث  االجتامعية،  العالقات 
ويسودها  وتتداخل  تتعقد  العالقات 
األمر،  وخيتلط  الوضوح  عدم  أحيانا 
وما  ماله  فرد  كل  يعرف  ان  تتطلب  مما 

. عليه
الكريم  القران  يؤكده  ما  وهذا 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  چ  تعاىل  بقوله 
من   ،]15 اإلرساء:  ]سورة  چ  ەئ 
جوانب  من  احلدود  توضيح  أجل 
حاالت  من  والتقليل  كافة،  احلياة 
التي  احلدود  من  كثري  وهناك  الرصاع 
تتسم  والتي  الكريم  القرآن  إليها  أشار 
تدور  والتي  والعميل  التنظيمي  بالطابع 

حالة:- يف 

بنفسه.أ.  الفرد  عالقة 
عالقة الفرد بربه ووالديه.ب. 
باملجتمع.ج.  عالقته 

اإلحكام  بعض  إىل  نشري  وسوف 
التي أوردها اهلل يف القران الكريم يف هذا 

الصدد وهي:
تعاىل  قوله  األمانة  إىل  بالنسبة  أوال: 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ 

ۅچ ]سورة النساء: 58[.

وامليزان)13). بالكيل  اإليفاء  ثانيًا: 
اإلرث  معاجلة  كيفية  يف  ثالثًا: 

وتوزيعها عىل وفق أنصبة معينة، چٱ 
پچ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

]سورة النساء: 7[.
ڭ  ۓ  چ  النفاق  نبذ  رابعًا: 
]سورة  ۇچ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

النساء: 145[.
احلرب  شؤون  معاجلة  خامسًا: 
ثالثة  بني  تقع  التي  رشوطها  حيث  من 
او  اجلزية  او  اإلسالم  هي  رشوط 
نرش  اجل  من  العدو  خيار  فهي  احلرب، 
الدعوة اإلسالمية، أما إذا انتهت احلرب 
قال  او فداء  منًا  أما  اىل األرسى  فبالنسبة 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چ  تعاىل 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ک گ گ گ گ چ.
والرشاء  البيع  اإلسالم  أقر  سادسًا: 

)13) ]سورة األعراف: 85[. 
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وحرم  الغش  وعدم  فيه  الصدق  برشط 
الربا الذي ينص عىل ربح حمدد مسبقًا من 

چۀ  تعاىل  قال  خسارة،  حتمل  دون 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
البقرة:  ]سورة  ۓچ  ۓ  ے  ے 

.](78
وان  االعتداء  اإلسالم  منع  سابعا: 

شخصية. العقوبة  تكون 
الفقراء  إعانة  اإلسالم  يقرر  ثامنًا: 

ڳ  ڳ  گ  گ  چ  بقوله  واألرسى 
املعارج:  ]سورة  چ  ڱ ڳ  ڳ 

.](5w(4
التبذير  اإلسالم  منع  تاسعًا: 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  واإلرساف 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڤ چ ]سورة اإلرساء: 9)[.
ہ  ہ  ہ  چہ  عارشًا: 
ے  ھھ  ھ  ھ 
النحل:  ]سورة  ۓچ  ۓ  ے 
احلوار  ذلك  من  اهلل  ويريد   ،]1(5
واالنفعال  التشنج  عن  البعيد  اهلادئ 

واحرتام الرأي األخر.
مبدأ  اإلسالم  اقر  عرش:  احد 

االعتداء  ونبذ  اخلرب  يف  التعاون 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ وئ  وئ  ەئ  چ

..]( ]سورة املائدة:  چ  ېئ ۈئ 
"وبرش  الصرب،  إىل  اهلل  دعا  عرش:  اثنا 

الصابرين".
الثالث: الفصل 

اجلائر والسلطان  األمر  ويل  إطاعة 
هناك  أن  العنوان  هذا  يف  يبدو  قد 
ولدى  العنوان  هذا  أحكام  يف  تناقضًا 
تناقض  اي  نجد  ال  فيه  النظر  إمعان 
تعاليم  فان  هناك  ما  وكل  اختالف  او 
رشوطًا  وضعت  اإلسالمية  الرشيعة 
أن  عن  فضاًل  توفرمها،  حالة  يف  معينة 
التي  وبالرشوط  للتطبيق  جماالً  هناك 

الكريم يف أحكامه. القرآن  إليها  يشري 
األول:  املبحث 

املجتمع واستقرار  األمر  ويل  إطاعة 
الصدد  هذا  يف  تعاىل  اهلل  يقول 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  چ

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی 

حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب 

]سورة  مث چ  جث  يت  ىت  ختمت 

.]59 النساء: 
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من  نوعًا  النزاع  هذا  يمثل  وبذلك 
ويف  اإلنسانية  اجلامعات  بني  الرصاع 
حلسمه  احللول  اهلل  يضع  ذلك  ضوء 
إلجراء  حمايدة  فئات  وساطة  خالل  من 
وتقريب  املتخاصمني  بني  الصلح 
احدامها  بغت  فإذا  النظر،  وجهات 
عىل  قصاص  فسيجري  األخرى  عىل 
وملنع  حدها  عند  لوقفها  تبغي  التي 
السالم  االعتداء عىل اآلخرين وإلشاعة 

املجتمع. يف  والطمأنينة 
جمتمع  يف  جيري  الرصاع  هذا  وكان 
الدولة  قويت  فحني  ولذا  متخلف، 
اي  عىل  هتيمن  ان  استطاعت  املركزية 
املشاحنات  تعم  ذلك  وبخالف  نزاع 
تستنزف  سوف  التي  والعداوات 
العمل  ويقل  واألفراد  املجتمع  طاقة 

واإلنتاج.
يف  الفرد  التزام  تعني  اهلل  إطاعة  ان 

وكذلك  وترصفاته  اإلنساين  السلوك 
والرحيم وهو  الرب  اهلل هو  اجلامعة الن 
أرسلهم  الذين  الرسل  بعده  ومن  العدل 
اهلل  طاعة  عىل  كانوا  متى  األمر،  وأولو 

ورسوله.

الفوىض  املجتمع  سادت  أذا  أما 
االجتامعي  السلوك  يف  انضباط  وعدم 
اهنيار  اىل  يؤدي  فسوف  والفردي 
املجتمع  التزم  أذا  أما  وختريبه.  املجتمع 
والصالح  ورسوله  اهلل  بتقوى  واإلفراد 
االستقرار  املجتمع  يسود  عباده  من 
عىل  تقترص  ال  الطاعة  وهذه  والعدالة، 

فقط. املنازعات  وجود 
املجتمع  يصلح  ما  كل  يف  وإنام 
الدنيوية  الوجوه  مجيع  من  والعباد 
االجتامعي  السالم  حيل  ان  سبيل  يف 
حضاريا  ويتقدم  املجتمع  يف  واالستقرار 
يف مجيع النواحي االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية.
الثاين: املبحث 

والرصاع اجلائر  السلطان  وجود 
فيثور  جائر،  سلطان  يوجد  قد 
اهلل  أراداها  التي  احلكمة  حول  التساؤل 

ما  وهذا  السلطان،  هذا  مثل  وجود  من 
ٻ  ٻ  ٱ  چ  الكريمة  اآلية  أكدته 
پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
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]سورة  چ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
.]30 البقرة: 

تبدو  قد  الكريمة  اآلية  هذه  ومفاد 
توجب  التي  اآلية  ظاهريا  تتناقُض  أهنا 
النظر  ومن  األمر،  ويل  إطاعة  البرش  عىل 

وجود  من  يريد  اهلل  فان  احلال  واقع  إىل 
للرصاع  االستمرار  هو  الظامل  احلاكم 
احلكام  هؤالء  به  يقوم  مما  الرغم  عىل 
الختبار  والعباد،  للمجتمع  مظامل  من 
الصابرون  هم  من  وليتبني  الناس، 
وزينتها،  الدنيا  حياة  تغوهيم  ال  والذين 
والتزامهم  اهلل  اطاعة  عىل  ثباهتم  ويبقى 
بتعاليمه، كام ان وجود هوالء من احلكام 
العاملني  رب  قبل  من  تسليطًا  يكون  قد 
عىل عباده نتيجة عدم اطاعته وانحرافهم 
عن جادة الصواب التي ارادها اهلل والتي 
وبذلك  انبيائه  طريق  عن  لعباده  بلغها 

عقابًا هلم. يكون 
حتدث  ان  البد  احلياة  طبيعة  ان 
للبعض  بعض  لدى  وانحرافات  اخطاء 
بني  املصالح  وتضارب  الرصاع  نتيجة 
لعباده  احلدود  اهلل  وضع  ولذا  البرش  بني 
تعرضوا  واال  جتاوزها  جيوز  ال  والتي 

ام  الدنيا  يف  سواء  والعقاب  احلساب  اىل 
األخرة.

الرابع: الفصل 
االستغفار وعملية  العقاب  تأجيل 

عىل  قائمة  احلياة  ان  بيننا  كام 
يقتيض  مما  انحرافات  الرصاع، وحصول 
يؤجل  تعاىل  اهلل  وان  العقاب  معها 
والن  غالبا  االخرة  احلياة  اىل  العقاب 
سوف  الدنيا  احلياة  يف  العقاب  تعجيل 
يؤدي اىل توقف احلياة وهنايتها عىل هذه 

احد عليها. يبق من  االرض ومل 
ولكن حكمة اهلل هو تأخريه اىل اجل 
اهلدف  وتعاىل،  سبحان  حيدده  مسمى 
الصالح  لعباده  الفرصة  اعطاء  منه 
من  وان  االستغفار،  طلب  او  شاهنم 
والخيلق  بعباده،  الرمحة  اهلل  صفات 
بعظمهم  وملنح  منهم  لالنتقام  املربر 
اخلرييف  وعمل  النفس  الصالح  الفرصة 

واملحبة  السالم  يسود  كي  الدنيا  احلياة 
بني الناس وتتوىل الدول تعمري اوطاهنا.
العقاب  تأجيل  عملية  اقرتنت  لذا 
بعض  قبل  من  االستغفار  بعملية 
حاالت  تقليل  اىل  ممايؤدي  وهذا  عبادة 
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أرادته  ما  وهذا  املجتمع  يف  االنحراف 
الرشيعة الغراء لغرض بناء جمتمع مستقر 
احلياة  وتستمر  والعدالة  النظام  عىل  قائم 
اهلل  يؤكده  ما  وهذا  متوازنه  اسس  عىل 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل  بقوله 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ 

ٹ ڤ چ.
االول: املبحث 

العقاب توقيع  يف  التعجيل  عدم 
للمجتمع  فرصة  يعطي  اهلل  ان  كام 
تعاىل  بقولة  وذلك  اهلل  يقدرها  حني  اىل 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
وبذلك   .]98 يونس:  ]سورة  چ  ٿ 
واصالح  التوبة  فرصة  يمنحهم  اهلل  فان 

. نفسهم ا
املبحث الثاين:

االستغفار والتوبة
التى  والرمحة  املغفرة  واسع  اهلل  ان 
ادرى  اهلل  فأن  لذا  حدود،  هلا  ليس 

نوازع  من  نفوسهم  وماحتمل  بعباده، 
من  فيها  يتعرضون  وما  الرشوالضعف 
لذا  هبم،  حتيط  قاسية  وظروف  ضغط 
التوبة  فرصة  االنسان  اعطى  اهلل  فأن 
او  اخطاء  من  يرتكبوه  ما  عن  والرتاجع 

ۀ  ۀ  چ  تعاىل  لقوله  وذلك  ذنوب 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے 

ۆ چ ]سورة الزمر: 53[.

سبيل  يف  االنبياء  بعث  اهلل  ان  كام 
اليهم  احكامه  وايصال  العباد  هداية 

ائ  چ  بالقول  بعباده  اهلل  يؤكده  وذلك 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ 

]سورة  ېئچ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

األنفال: 33[.
اال  هو  ما  الرسول  ارسال  الن 
باحكام  االلتزام  رضورة  عىل  للتنبيه 
قوله  وبذلك  بالعقاب.  وتذكريهم  اهلل 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  تعاىل 
ہچ.

الفرج  مفتاح  التوبة  جيعل  اهلل  ان  كام 
ويرتاجعون  باخطائهم  يعرتفون  حني 
وهذا  انفسهم  باصالح  ويقومون  عنها 
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ۆ  ۇ  ۇ  چ  بقوله  اهلل  يؤكده  مما 
ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
البقرة:  ]سورة  ۉچ  ۅ  ۅ 
امهية  اهلل  يؤكد  اخرى  اية  ويف   .]160
يسبق  نفسه  الوقت  ويف  ومفعوهلا  التوبة 

ال  حتى  الرسول  ارسال  لعباده  حسابه 
باحكام  معرفتهم  بعدم  هلم  حجة  تبقى 
من  التوبة  اهلل  يقبل  اخر  موضع  ويف  اهلل 

ۓ  ے  ے  ھ  چ  تعاىل  بقوله  عباده 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
]سورة  ٴۇچ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

.]104 التوبة: 
كام يشجع اهلل عباده ويعطيهم فرصة 
ذلك  قبله  من  بالفضل  ويعدهم  للتوبة 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  چ  تعاىل  بقوله 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۈ چ ]سورة هود: 3[. ۈ  ۆ  ۆ 

الرصاع  حمصلة  ان  يتضح  وبذلك 
اخطاء  ارتكاب  عنها  ينتج  االنساين 
ذلك  ومع  العقاب  توجب  ومعايص 
من  فسحة  هناك  جعل  برمحته  اهلل  فإن 
ليتوب عنه ويف  املخطىء  االمل لالنسان 
وهو  بالباطل  متاديه  يمنع  نفسه  الوقت 

يتبني  اخرى  ايه  ومن  الرحيم،  الغفور 
سبحانه  يقول  حيث  لعباده  الرسل  امهية 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  چ  وتعاىل 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ 

ېئ چ ]سورة األنفال: 33[.

اخلامس: الفصل 
الشفاعة ووجود  البرش  بني  تكريم 

كثريًا  ومنحهم  ادم  بني  اهلل  كرم  لقد 
حمدده،  ضوابط  ضمن  االمتيازات  من 
خالف  يترصفون  قد  البرش  بني  ولكن 
الرغم  وعىل  لذا  بالعصيان  اهلل  مايريده 
بعض  اعطى  اهلل  ان  اال  هبم،  رمحة  من 
ملا  نظرا  هلم.  تقديرا  الشفاعه  عباده 
والصالح  االستقامة  من  به  يتمتعون 

املنزلة. هذه  فمنحهم 
البرش بني  املبحث االول: تكريم 

تكريم  لتبني  الكريمة  االية  جاءت 
ک  ک  چ  تعاىل  بقوله  البرش  لبني  اهلل 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ںچ ]سورة اإلرساء: 70[. ں 

خملوقات  تعددت  فقد  وبذلك 
بقية  عن  ميزه  اهلل  ولكن  العاملني،  رب 
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االمكانيات  من  كثريًا  واعطاه  خملوقاته، 
لكائنات  هذه  من  لغريه  يعطها  مل  التي 
مما  واالجتامعي  الغريزي  الطابع  ذات 
تتمثل  والتي  والتقدم  االبداع  من  مكنه 
باستقامة جسمة وروح التخيل واالبداع 
وجعل له االرض ذلوال يستخدمها كيفام 
شاء، وسخر له وسائل النقل يف الرب ويف 
ضمن  الترصف  بحرية  ميزه  كام  البحر 
ومزيد  الساندة  االجتامعية  الضوابط 
مما  الشفاعة  سلطة  اعطاه  التكريم  من 
ليشفعوا  االمكانية  عباده  لبعض  جيعل 

لالخرين.
الشفاعة وجود  الثاين:  املبحث 

اهلل  لدى  التوسط  هي  الشفاعة  تعد 
من  لآلخرين  البرش  بعض  قبل  من  تعاىل 
البرش الذين اقرتفوا بعض األخطاء بحق 
اهلل  فإن  لذا  جمتمعاهتم  أو  اإلفراد  أو  اهلل 
منحهم بعض قدراته من قبول شفاعتهم 

ٴۇ  ۈ  ۈ  وذلك يف قوله تعاىل چ ۆ 
البقرة:  ]سورة  ۅ...چ  ۋ  ۋ 
عىل  يتوقف  األمر  فان  وبذلك   ،](55
من  خيتارهم  للذين  العاملني  رب  إرادة 
بنفس  يدل  وهذا  شفاعتهم  لقبول  قبله 

لبعض  االعتيادي  التكريم  عىل  الوقت 
البرش من الصاحلني من عباده.

االجيابية: الرصاع واحلوافز 
السامت  من  سمة  الرصاع  يعد 
ونخص  األرضية  الكرة  عىل  املوجودة 
وإدراكا  وعيًا  أكثر  ألنه  بالذكر  اإلنسان 
خطرًا  اشد  فهو  ويفعله  يريده  ملا 
وانحرافًا وبذلك فإن اهلل )تعاىل( أرسل 
وإبعاده  شأنه  إلصالح  واألنبياء  الرسل 
وارتكاب  االنحراف  حاالت  عن 
والعقاب  التواب  وجعل  األخطاء 
اهلل  أعطى  وقد  لآلخر  مكماًل  احدمها 
الستقامة  هيدف  فهو  للتوبة  كثرية  فرصًا 
ما  كل  عن  واالبتعاد  الشأن  وإصالح 
رغد  يف  والعيش  احلياة  يف  عبث  هو 

واطمئنان
هدفًا  االجيابية  احلوافز  اهلل  وجعل 
الرصاع  بدل  به  العالقة  تسود  ان  جيب 

املدمر لإلنسان واملدن والقرى يف الوقت 
بام  واإلمكانات  اإلنعام  له  خلق  الذي 
بتوازن  الكريم وبذلك  العيش  توفره من 
االستقرار  ويعم  املحبة  وتسود  املجتمع 
اخللل  ان  علاًم  اإلنسانية  املجتمعات  يف 
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ويودي  الفوىض  خيلق  االقتصادي 
املجتمع. الضطراب 

اخلالصة:
عبثًا  يكن  مل  اإلسالمي  الدين  ظهور 
تشمل  التي  احلياة  تنظيم  به  اهلل  أرد  بل 
العربية  اجلزيرة  فيها  بام  العامل  أنحاء  مجيع 
العدالة  عىل  قائمة  أسس  وفق  عىل 
التي  الفوىض  عىل  وللقضاء  واملساواة 
الغابة  رشيعة  عىل  القائم  العامل  تعم 
الرصاع  من  العامل  يسود  مما  الرغم  وعىل 
وضع  اهلل  فان  واألفراد  املجتمعات  بني 
وبعث  حده،  عىل  حالة  كل  يف  اجلزاء 
إليهم الرسل واألنبياء من أجل هدايتهم 
وتبيان الطريق الصحيح من غريه ووضع 

فاهلل  األحوال  مجيع  يف  والثواب  العقاب 
مما  كثري  عىل  وفضلة  ادم  بني  كرم  تعاىل 
االقتصادي  اجلانب  وباألخص  خلق 
بقوله   الرسول حديث  يؤكده  حيث 
الردها  اغنيائكم  من  الخذ  »جئت 
عىل  القضاء  يتم  وهلذا  فقرائكم«،  عىل 
وخيتفي  املجتمع  سبيل  يف  والفقر  العوز 
نظام  به  ويستبدل  العنيف  الرصاع 
املحبة  تسود  وبذلك  املرشوعة  احلوافز 
املجتمعات اإلنسانية  ويعم االستقرار يف 
اخللل  ان  حيث  الواقع  أثبته  ما  وهذا 
املجتمع  اىل اضطراب  يؤدي  االقتصادي 
مجيع  يف  استقرار  عدم  من  ومايسوده 

النواحي.
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مفهوم النسخ وأثره يف تفسري اآليات القرآنية

16(

الرحيم الرمحن  اهلّل  بسم 
وأمهيته: النسخ  أصالة  مقدمة: 

هبا  اهلل  يرس  التي  األمور  من  النسخ 
-يف  القرآن  تنزيل  -وقت  املؤمنني  عىل 
تعاىل:  اهلل  قال  وقد  األحكام)1).  تطبيق 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ 
 .]106 البقرة:  چ ]سورة  ٿ  ٿ 
الترشيع  فهم  مقدمات  أوىل  من  كان  لذا 
واستنباط  املستمر،  الثابت  اإلسالمي 
عن  الناسخ  معرفة  هو  الرشعية  األحكام 
بحكم  العمل  إنتهاء  وبيان  املنسوخ،))) 
إهناء  يبني  والدليل  بدليل،  عميل  رشعي 
الذي  واحلكم  ناسخًا،  يسمى  العمل 

به يسمى منسوخًا. العمل  انتهى 

من  هلي  القرآن  يف  النسخ  ظاهرة  إّن 
أسهمت  التي  القرآنية  الظواهر  أروع 
لتبقی  بالواقع؛  القرآن  التحام  وتساهم يف 
مهام  دائاًم  القيمومة  علی  قدرته  للقرآن 

احلكيم،  باقر  السيد  القرآن،  علوم  ينظر:   (1(
 .158w 157ص

الكريم،  القرآن  علوم  يف  التمهيد  ينظر:   (((
العالمة حممد هادي معرفة، ج)، ص65). 

امتّد الزمن وتطورت احلياة)3).
نال  العلوم  من  علم  هناك  فليس 
واملتعلمني  العلامء  قبل  من  كربى  أمهية 
ومعرفة  تعلمه  من  اكثر  املسلمني،  وسائر 
وبيانه،  القرآن  تفسري  يف  وآثاره  أصوله 
اعتمدهتا  التي  املهمة  األسس  من  عّد  لذا 
الرشعية  األحكام  ملعرفة  التفسري  علوم 
النصوص  تعارض  وتفسري  االستنباطية، 

من خالله.
الرشائع  يف  معروف  والنسخ 
أحكام  بعض  نسخ  فاإلنجيل  الساموية، 
كام  أيضًا،  بعضها  نسخ  والقرآن  التوراة، 
هو احلال يف بعض الدول أو املجتمعات 
الناس  عالقة  لتنظيم  قانونًا  تضع  قد 
ثم  حمكومني،  أو  حكامًا  ببعض  بعضهم 
نراها بعد تطبيقه مّدة من الزمان تستبدل 
جديدًا  تنظياًم  يتكفل  آخر  قانونًا  به 
تستبدل  أن  أو  الناسخ،  بني  للعالقات 

مع  أخرى  بامدة  القانون  يف  معينة  مادة 
عام  كمنهج  نفسه  بالقانون  االحتفاظ 

 ،1( العدد  القرآن،  )رسالة  حملة  يف  مقالة   (3(
العابدين،  زين  سالم  للسيد  ـــ(  1413ه
القرآن ،  يف  النسخ  ظاهرة  بعنوان:  واملقالة 

ص14. 
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وهذا  السيايس،  أو  االجتامعي  للتنظيم 
بأن  اإلهلي  الترشيع  يف  تصوره  مايمكن 
ساموية  رشيعة  ساموية  رشيعة  تنسخ 
مادة  ساموية  رشيعة  يف  مادة  أو  أخرى، 
بني  فارقًا  هناك  أن  إال  الرشيعة  تلك  من 
يف  والنسخ  اإلهلي  الترشيع  يف  النسخ 
النسخ  أن  ذلك  الوضعية،  الترشيعات 
بعد علم  إال  يكون  اإلهلي ال  الترشيع  يف 
ويف  املعينة  ظروفه  يف  بوقوعه  مسبق 
الترشيع  يف  النسخ  بخالف  املحدد،  وقته 
الوضعي اذ يكتشف -يف أكثر األحيان-
الذي  املوضوعي  بالواقع  جهل  عن 
الترشيع ملعاجلته، وعندما ينكشف  وضع 
ينسخ  غاياته،  حتقيق  عن  الترشيع  ختلف 
لتحقيق  حماولة  سبيل  يف  آخر  بترشيع 
يوضع  قد  أو  واألهداف.  الغايات  تلك 
منذ  ــ  الوضعية  القوانني  يف  ــ  القانون 
عند  ينسخ  ثم  مؤقت،  بشكل  البداية 

عند  املؤقتة  الدساتري  يف  كام  وقته  انتهاء 
املجتمع،  يف  أساسية  تغيريات  حصول 
النسخ  كبري؛  حد  اىل  يشبه  النوع  وهذا 
احلكم  يكون  حيث  اإلهلية  الرشيعة  يف 
يف  مؤقتًا  البداية  منذ  فيها  املنسوخ 

وفق  اجلزئي  فالتعديل  الواقع.)4) 
الرسالة- فرتة  -يف  األحوال  مقتضيات 
حيز  ولتحقيق  البرشية،  ملصلحة  هو 
ما  يعلم  فاهلل  حياهتا،  أطوار  تقتضيه  أكرب 
تعاىل:  قال  موقف.  كل  يف  للبرش  يصلح 

ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
w101 النحل:  یچ ]سورة 

.]10(
القرآن  يف  واملنسوخ  الناسخ  ومعرفة 
العلامء عىل رضورة  التي نّص  من األمور 
توافرها عند كل من يريد تفسري القرآن، أو 
البحث يف أحكامه وقالوا: )الجيوز ألحد 
منه  يعرف  أن  بعد  إال  اهلل  يفرّس كتاب  أن 
السيوطي  عّد  واملنسوخ()5). وقد  الناسخ 

عرش  الثاين  الفن  املنسوخ  و  الناسخ  علم 

w157ص احلكيم،  القرآن،  علوم  ينظر:   (4(
 .158

الــزركــيش،  ــرآن،  ــق ال عــلــوم  يف  الــربهــان   (5(
ج3،  السيوطي،  االتقان،  ص9)؛  ج)، 

ص59. 
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من فنون التفسري)6)، وذكره ابن جزي يف 
األحكام)7)،  علم  وعقب  تفسريه  مقدمة 
وهذا ما فعله حممد هادي معرفة يف كتابه 
التمهيد يف علوم القرآن)8)، وكان موضعه 
القراءات،  علم  بعد  يأيت  أن  به  الالئق 

لتعلقه بعلوم القرآن وفنونه)9).
العلوم  من  واملنسوخ  الناسخ  فعلم 
من  كبري  باهتامم  حظيت  التي  اجلليلة 
التصانيف  هلا  فافردوا  العلامء،  طرف 

الغزيرة...
الرواة  ان  املحققني  بعض  ويری 
تتبعوا  قد  جيل  كل  يف  باحلفظ  املعروفني 
ثم  النسخ،  يف  الواردة  اآلثار  باجلمع 
أو  صحيفة  حمفوظه  منهم  كل  أودع 
مسندًا، أو ألقاه يف دروسه علی تالميذه، 
ذلك  علی  أبقوا  وتلك  الوسيلة  وهبذه 
القرآن،  فقه  جوانب  من  اهلام  اجلانب 
صنفوا  قد  احلفاظ  اولئك  بعض  ان  كام 

ان  ومنذ  ومنسوخه  القرآن  ناسخ  يف 

)6) االتقان، ج)، ص181. 
)7) التسهيل، ج1، ص18. 

)8) ج)، ص63) ومابعدها. 
أفق  الی  القراءاة  هتافت  من  القرآين  النّص   (9(

التدّبر، ص8). 

للهجرة،  الثاين  القرن  يف  يصنفون  بدؤا 
مل  ولكن  ذلك،  بعد  جيل  منهم  خيل  فلم 
الذين  هم  منهم،  يسري  بعدد  إال  نعرف 
القرآن،  علوم  كتب  بعض  ذكرهتم 
مل  أهنم  وكام  والطبقات،  الرتاجم  وكتب 
بلد  منهم  خيل  مل  كذلك  زمن،  منهم  خيل 
وتعددها  كثرهتا  علی  املسلمني  بالد  من 

ارجاهنا)10). واتساع 
النسخ لغة واصطالحًا:

يف  )النسخ(  لفظة  تدور  لغة:  النسخ 
اللغة حول املعاين اآلتية:

• النقل واالثبات)11).	
• التحويل.	
• اإلبطال واإلزالة))1).	

يشء  حتويل  النقل؛  من  واملراد 

مصطفی  د.  الكريم،  القرآن  يف  النسخ   (10(
زيد، ج1، ص358. 

مادة  العرب،  اللغة ولسان  ينظر: هتذيب   (11(
)نسخ(. 

احلكيم،  بــاقــر  السيد  ــرآن،  ــق ال عــلــوم   (1((
الصباح يف  )نفس  كتاب  مقدمة  ص159؛ 
غريب القرآن وناسخه ومنسوخه( األستاذ 
حممد عز الدين املعيار اإلدرييس، ص6)؛ 
ومنسوخه(  احلديث  )ناسخ  كتاب  مقدمة 

الدكتورة: كريمة بنت عيل، ص33. 
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وقياس  )آخر()13)  مكان  اىل  مكان  من 
يشء)14)،  اىل  يشء  حتويل  النسخ، 
نقله  إذا  الكتاب  زيد  نسخ  فيقولون: 
واستنسخه  مقابلة،  أي  معارضة،  عن 
حرفًا  كتاب،  عن  كتابًا  كتب  إذا 
قال  -كام  ذلك  يقتيض  وال  بحرف)15) 
بل  األوىل،  الصورة  -إزالة  الراغب 
أخرى  مادة  يف  مثلها  إثبات  يقتيض 
كثرية،)16)  شموع  يف  اخلاتم  نقش  كاحتاد 

ې  ې  ې  ې  چ تعاىل:  قال  ومنه 
چ  وئ وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى
اىل  نقله  يريد   ،](9 اجلاثية:  ]سورة 
املصحف، ومن املصحف اىل غريها)17). 
نسخة-بالضم- منه  املنقول  واملكتوب: 
تعاىل:  قال  منه،  املنتسخ  األصل  وهو 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ

ج5،  اللغة،  مقاييس  معجم  ينظر:   (13(
ص463؛ ولسان العرب مادة )نسخ(. 
اللغة، ج5، ص454.  )14) معجم مقاييس 

ص66)؛  ج)،  البالغة،  اساس  ينظر:   (15(
)نسخ(.  املحيط،  القاموس 

)16) مفردات الفاظ القرآن، ص801. 
واملنسوخ  الناسخ  بيان  يف  االعتبار  ينظر:   (17(
من اآلثار، ص5؛ النسخ يف القرآن الكريم، 

د. مصطفی زيد، ص65. 

ۆ چ ]سورة االعراف: 54[.

وقال أبو جعفر النحاس )ت338هـ( 
وانتقده  واملنسوخ)18)  الناسخ  هذا  وعىل 
خطأ،  هذه  بقوله:  طالب  ايب  بن  مكي 
يف  مثلها  بآية  نسخت  آية  القرآن  يف  ليس 

باقيتان)19). ومها  ومعناها  لفظها 
بقاء  مع  التحويل،  بمعنى  ويكون 
نقله  إذا  النحل  كنسخ  نفسه،  يف  اليشء 
حتويل  ومنه  أخرى.  خلية  اىل  خلية  من 
من  تنقل  فإهنا  املواريث،  يف  املناسخات 
املرياث.  أصل  بقاء  مع  قوم،  اىل  قوم 
القرون؛  بعد  والقرون  األزمنة  وتتناسخ 

تداوهلا)0)). بمعنى: 
واإلبطال  اإلزالة  بمعنى  والنسخ 

نوعان: وهو 
آخر  بيشء  اليشء  إزالة  األول: 
إذا  الظلرَّ  الشمُس  نسخت  يقال:  يتعقبه، 
الشيب  ونسخ  حمّله)1))،  وحّلت  أزالته 

)18) الناسخ واملنسوخ، ج1، ص4)4. 
ــرآن  ــق ال لــنــاســخ  االيـــضـــاح  يــنــظــر:   (19(

و48.  ص47  ومنسوخه، 
)0)) ينظر: العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، 

ج4، ص03). 
احلكيم،  باقر  السيد  القرآن،  علوم  ينظر:   ((1(
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أن  النسخ  حمّله.  وحّل  أزاله  إذا  الشباب 
فتعمل  أخرى  آية  تنزل  ثم  باآلية  تعمل 

ائ  چ  تعاىل:  قوله  األوىل،  وترتك  هبا 
چ ]سورة  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

اجلاثية: 9)[. وقوله تعاىل: چ ۈ ٴۇ 
ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ 
ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې 
وهذا   .]101 النحل:  چ ]سورة  وئ 
املعنى  هذا  وعىل  بدل،  اىل  نسخ  يسمى 
قال  كام  واملنسوخ  الناسخ  يف  العلامء  أكثر 

مكي بن أيب طالب)))).
بمعنى  هنائيًا  اليشء  إزالة  الثاين: 
إذا  اآلثار  الريح  نسخت  يقال:  إبطاله، 
حّلت  وال  أثر،  منها  يبق  فلم  أزالتها 
ومنه  مجيعًا  زاال  بل  اآلثار  حمل  الريح 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  قوله 

الصباح  »نفس  كتاب  مقدمة  ص159؛ 
ومنسوخه«  وناسخه  الــقــرآن  غريب  يف 
االدرييس،  املعيار  عزالدين  حممد  لالستاذ 
احلديث  »ناسخ  كتاب  مقدمة  ص6)؛ 
عيل،  بنت  كريمة  الدكتورة:  ومنسوخه«، 

ص33. 
ومنسوخه،  ــقــرآن  ال لناسخ  اإليــضــاح   ((((
د.  الكريم،  الــقــرآن  يف  النسخ  ص43؛ 

مصطفی زيد، ج1، ص65. 

چ  ں ں  ڱ  ڱ  ڱ 
]سورة احلج: )5[ أي يزيله ويبطله فال 
كاآلية  بدله  املصحف  يف  يثبت  وال  يتىل 
وهذا  تكتب.  وال  تتىل  فال  تنزل  التي 
بمعنى:  بدل،  غري  إلی  نسخ  يسّمی 

له  يقيم  أن  غري  من  وإبطاله  احلكم  رفع 
بدال)3)).

قالته  ما  ان  املحققني  بعض  ويری 
النسخ،  معنی  عن  العربية  اللغة  معاجم 
األمثلة  ويف  ملعانيه،  تقسيمها  ويف 
-اإلثبات،  املعاين  هلذه  هبا  مثلت  التي 
احلقيقة  يف  هي  واإلزالة،  واالبطال 
اإلثبات  هو  للنسخ،  واحد  معنی  أما 
التي حتدثت عنها  والتثبيت؛ ألن اإلزالة 
-والتي  النسخ  -ملعنی  املعاجم  هذه 
رضبت هلا أمثلة: نسخت الشمس الظل، 
إثبات- هي  اآلثار،  الريح  ونسخت 
إزالة  -وليست  الكتاب  نسخ  مثل  مثلها 
وال حموًا وال إبطااًل بحال من األحوال، 
من  له  نقل  هو  للظل  الشمس  فنسخ 

ينظر:  »نــســخ«،  اجلــوهــري:  الصحاح،   ((3(
اإليضاح، ص43؛ معرفة الناسخ واملنسوخ 

البن حزم، ص7)1. 
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مكان إلی مكان آخر، مثل نسخ الكتاب 
إلی  مكان  ومن  أخری  إلی  صورة  من 
إبطااًل  وال  حموًا  وال  إزالة  وليس  آخر، 
لآلثار  الريح  نسخ  وكذلك  وإعدامًا، 
اذن  آخر.  إلی  مكان  من  هلا  نقل  هو 
معانيه  وعن  عنه  حتدثت  الذي  فالنسخ 
واحد- معنی  له  العربية  اللغة  معاجم 
يرد  ومل  اإلثبات،  -وهو  اللغة  هذه  يف 
اإلزالة  -بمعنی  -النسخ  املصطلح  هذا 

واالعدام)4)). واإلبطال  واملحو 
به  يعرف  النسخ اصطالحًا: هو علم 
األحكام  الی  ويتطرق  املحكم من غريه، 
دون األخبار، أو هو اخلطاب الدال عىل 
املتقدم  باخلطاب  الثابت  احلكم  ارتفاع 
تراخيه  مع  ثابتًا  لكان  لواله  وجه  عىل 

عنه)5)).
هو:  الرشعي  اإلصطالح  يف  النسخ 
إزالة ما كان ثابتًا من احلكم بنّص رشعي، 

يف  النسخ  معنی  حول  وشبهات  حقائق   ((4(
القرآن الكريم، ص)). 

)5)) ينظر: املحرر الوجيز، ص0)1، النحاس، 
والصرييف  الباقالين  التعريف  هــذا  وذكــر 
واآلمدي  والغزايل  الشريازي  اسحاق  وابو 

وغريهم. 

ويكون يف اللفظ ويف احلكم ويف أحدمها 
أو مل  أكثر األحكام  سواء فعل كام هو يف 
النبوي  واحلديث  القرآن  يف  وهو  يفعل، 

السنة)6)). امجاعي من اهل 
أمر  رفع  هو  اخلوئي:  السيد  وعند 
أمده  بارتفاع  املقدسة  الرشيعة  يف  ثابت 
املرتفع  األمر  ذلك  أكان  سواء  وزمانه 
الوضعية،  أم  التكليفية  األحكام  من 
أم  اإلهلية  املناصب  من  أكان  وسواء 
اىل  ترجع  التي  األمور  من  غريها  من 
هذا  بني  فقد  شارع)7))،  أنه  بام  تعاىل  اهلل 
الرشيعة  يف  الثابت  األمر  بأن  التعريف 
املقدسة ال ُينسخ إال بعد أن ينتهي األمد 
فإذا  لصالحيته،  تعاىل  اهلل  حدده  الذي 
األمر،  ذلك  ُنسَخ  األمد  ذلك  انتهى 
الفرتة  لتلك  صالح  آخر  أمٌر  حمّله  وحّل 
الرشائع  نسخ  اىل  أشار  كام  ومابعدها، 
أو هو  الوضعية)8)).  األخرى، وألحكام 

)6)) جممع البحرين. 
)7)) البيان يف تفسري القرآن، ص76)؛ قوانني 
اخلامس  املقصد  ص)9،  ج)،  األصول، 

يف النسخ. 
هبة  واملنسوخ،  »الناسخ  الكتاب  مقدمة   ((8(
موسى  للدكتور  البغدادي«  عالمة  بن  اهلل 

بناي علوان العلييل، ص)1. 
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حلكمة  اآلية  حكم  إستمرار  إيقاف  بيان 
تعاىل،  له  معلومة  الترشيع  يقتضيها 
ثبت  إذا  الفهم  اختالف  ذلك  عن  وينتج 
مادامت  يثبت،  مل  أو  اآليتني  بني  النسخ 
اجلمع  تقتيض  اآليتني  بني  عالقة  هناك 
أن  إما  فاأللفاظ  ومعاجلته،  مفادهيام  بني 
باقتضائها  أو  بفحواها  أو  بمنطوقها  تدل 
منها.  املستنبط  بمعقوهلا،  أو  ورضورهتا 
داللة  والثاين  املنطوق،  داللة  فاألول 
اإلقتضاء  داللة  والثالث  املفهوم، 

والرابع داللة اإلشارة)9)).
عند  محل  النسخ  مصطلح  أن  غري 
املفرسين وكثري من الذين صنفوا يف علم 
الناسخ واملنسوخ معنى أوسع من الذين 
املفرسين  جتده عند األصوليني، فهو عند 
العمل  وترك  والتقييد  التخصيص  يشمل 
موضوعه،  تغري  أو  أمده  إلنتهاء  باحلكم 
وغري  اإلستثناء  يشمل  كام  ظرفه،  أو 

ذلك.
سالفة  النسخ  معاين  يف  واختلفوا 

الذكر:
يف  حقيقة  النسخ  إن  بعضهم:  فقال 

)9)) األتقان، ج)، ص87. 

ذهب  هذا  واىل  الثاين،  يف  جماز  األول، 
عكس  بعضهم  وقال  الزخمرشي)30). 
وأبو  البرصي  احلسن  أبو  فذهب  ذلك، 
اىل  الرازي  والفخر  اجلبائي،  هاشم 
وذهب  اإلزالة.  يف  حقيقة  النسخ  أن 
ويف  اإلزالة  يف  جماز  أنه  اىل  الرسخيس 
وذهب  مجيعًا،  النقل  ويف  اإلبطال 
جعفر  وابو  واآلمدي  والغزايل  الباقالين 
الطويس اىل أنه مشرتك يف اإلزالة والنقل، 

وأنه حقيقة يف كل منها)31).
عن  للكلمة  احلقيقي  املعنى  ومتييز 
من  الواقع  يف  ليس  املجازي  املعنى 
اللغوي  املعنى  حتديد  بقدر  األمهية 
ذاهتا،  النسخ  فكرة  مع  ينسجم  الذي 
املعاين  أوفق  هي  اإلزالة  أن  نجد  وهبذا 
الحظنا  إذا  خصوصًا  انسجامًا،  اللغوية 
ورد  الكريم  القرآن  يف  النسخ  فكرة  أن 
كلها  تنسجم  خمتلفة  بموارد  عنها  التعبري 

)30) ينظر: أساس البالعة، ج)، ص66). 
األحــكــام،  أصــول  يف  األحــكــام  ينظر:   (31(
األمدي، ج)، ص95؛ األحكام يف اصول 
األحكام، ابن حزم، ج4، ص566؛ معرفة 
الناسخ واملنسوخ، ابن حزم، ج1، ص95؛ 

اإلتقان، السيوطي، ج)، ص0). 
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أن  يمكن  ال  واقعة  كّل  ألن  اإلزالة،  مع 
ختلو من احلكم الرشعي فإذا أزيل حكم 

فالبد أن حيل حكم آخر))3).
احلكمة من النسخ:

االسالمية  الرشيعة  يف  النسخ  وجود 
له ِحَكم عديدة حسب رأي رجال الدين 
العباد،  مصالح  مراعاة  منها  اإلسالمي 
وال شک فإن بعض أحكام املرحلة املكية 
بداية  عند  وكذلك  املدنية،  واملرحلة 

.الرسول العهد املدين وعند وفاة 
-ابتالء  -أيضًا  النسخ  ِحَكم  ومن 
وعدمه،  باالمتثال  واختبارهم  املكلفني 
والتيسري  األّمة  هلذه  اخلري  كذلك  ومنها 
اشق  أمر  الی  كان  إن  النسخ  ألن  عليها؛ 
أخف  الی  كان  وان  ثواب،  زيادة  ففيه 

ويرس. سهولة  ففيه 
ومن فوائد النسخ كذلك جعل بعض 
حتريم  ذلك  ومثال  مرحلية،  األحكام 

كانت  اخلمر  ألن  مراحل،  علی  اخلمر 
كام  يتعاطوهنا  الناس  مهام من حياة  جزءًا 
منعها  احلكمة  من  فليس  املاء،  يتناولون 
مراعاة  التحريم  يف  التدرج  وإنام  مبارشة 

))3) ينظر: علوم القرآن، ص159. 

ذكر  وقد  وطاقاهتم،  الناس  ألحوال 
السيوطي يف كتاب االتقان حول احلكمة 

ماييل: واملنسوخ  الناسخ  من 
ليعرف  يتلی  كام  القرآن  أّن  أحُدمها: 
احُلكم منه واإلملام به، فيتلی لكونه كالم 
هلذه  التالوة  فرتكت  عليه  فيثاب  اهلل 
يكون  غالبًا  النسخ  ان  والثاين:  احلكمة. 
للنعمة  تذكريًا  التالوة  بقيت  فام  للتحقيق 

املشقة)33). ورفع 
املنسوب إلی اهلل تعالی  اذن فالنسخ 
يف  حمدود  وترشيع  مؤقت  حكم  هو  انام 
ذلك،  يف  املصلحة  اقتضت  أمره،  بداية 
هي  وأمدها  املصلحة  تلك  أجل  ألنرَّ 
عن  فالتعبري  وعلمه،  اهلل  بيد  مرهونه 
ظاهري  تعبري  بالنسخ  الظاهرة  هذه 
اذ  الناس،  يزعمه  كان  ما  حسب 
السابق  الترشيع  اطالق  من  فهموا 
بيان  جاء  أن  وبعد  واستمراره،  وبقائه 

الحق،  بترشيع  مصحوبًا  متأخرًا  األمد 
القديم،  للترشيع  واقعيًا  نسخًا  حسبوه 
وهذه  فيه،  النسخ  خواص  من  ملسوا  ملا 
يف  احلقيقة  من  وليس  التعبري  يف  استعارة 

)33) السيوطي م. س. ج) ص0). 
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يشء)34).
النسخ: رشوط 

ترشيعني  بني  التنايف  حتقق  أواًل: 
الكريم، بحيث ال يمكن  القرآن  وقعا يف 
ذاتيًا،  تنافيًا  مستمر  ترشيع  يف  اجتامعهام 
والغفران  الصفح  وجوب  آيات  يف  كام 

چٱ  تعاىل:  فقوله  القتال)35).  آيات  مع 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
نسخت   ]14 اجلاثية:  پچ ]سورة 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  بقوله 
ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ 

ڀچ ]سورة احلج: 39[.
املفرسين  بعض  اليه  ذهب  فام 
والعفو  بالصرب  اآلمرة  اآليات  أن  من 
والقلة،  الضعف  حالة  يف  والغفران 
له  نصاب  ال  السيف،  بآية  منسوخة 
نوع  كل  ألن  الرشعية،  احلقيقة  يف 
التي  احلال  عىل  ينزل  النصوص  من 

يقتضيه،  الذي  واملقتضی  تالئمه، 
حلال  مناسب  والغفران  والعفو  فالصرب 

هادي  حممد  الــقــرآن،  علوم  يف  التمهيد   (34(
معرفة، ج)، ص68) و69). 

ج)،  القرآن،  علوم  يف  التمهيد  ينظر:   (35(
ص)7). 

مناسب  واإلثخان  والقتل  الضعف، 
القوة)36). حلال 

نقض  عىل  دّل  قاطع  بدليل  أو 
كام  الحق،  بترشيع  السابق  الترشيع 
آية  مع  احلول)37)  اىل  اإلمتاع  آية  يف 
أيام)38)،  وعرشة  أشهر  بأربعة  االعتداد 

جزع  اهلل  وعــرف  بــدر  ــام  أي كــان  كام   (36 (
كــثــرة  مــن   اهلل رســــول  أصــحــاب 
علی  اهلل  ــــزل  ان ــهــم  وقــلــت املـــرشكـــني 

جئ  ی  ی  ی  ی  چ   :رسوله
 .]61 األنفال:  چ ]سورة  ىئ مئ  حئ 
أنزل  املسلمون  وكُثر  االسالم  قوَي  فلام 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ  اهلل: 
حمــمــد:  چ ]ســــورة  ڻ  ڻ  ڻ 
ــاءت  ج ــم  ث األولــــی،  فنسخت   ]35

ھ  چ أخـــری:  ــورة  س يف  ــذا  ه بعد 
ۓ  ے  ے  ھ 
چ  ڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ناسخ  يــنــظــر:   .]5 ــة:  ــوب ــت ال ـــورة  ]س
القمي،  األشعري  منسوخه،  و  القرآن 

 .198 ص
)37) ]سورة البقرة: 40)[. 

الالفت  ومن  40)[؛  البقرة:  ]ســورة   (38(
الناس  أيدي  يف  الذي  التأليف  ان  للنظر: 
ذلك  بعد  ثم  الناسخة،  أوالً  يقرؤنه  فيام 
املنسوخة،  اآليــة  جتيء  آيــات  عدة  بنحو 
فعلم أن هذا التأليف علی خالف ما انزل 
يكون  أن  جيب  كان  وانــام  وجــّل،  عّز  اهلل 
املنسوخة  اآلية  أوالً:  القراءة  يف  املتقدم 
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عىل  اإلمجاع  قام  فقد  املواريث،  وآية 
اآلية  يف  كام  باالخريتني  األوىل  نسخ 
آية:  التي نسختها  البقرة  40) من سورة 
ڀچ  پ  پ  پ  چپ 

آية  ونسختها   ،]534 البقرة:  ]سورة 
اآليتني  مابني  يكون  أو  املواريث)39)، 
القواعد  فآية  اخلاص،  و  العام  بني  هو 
آلية  ناسخة  تصلح  ال  النساء)40)  من 
أخص  األوىل  كانت  أن  بعد  الغض)41) 
بل  العام  ينسخ  ال  فاخلاص  الثانية،  من 
املوضوع،  إفراد  من  عداه  مما  خيصصه 
يكون  ال  واجلراد  السمك  حتليل  وهكذا 
ولو  حتى  امليتة))4)  حتريم  ألية  نسخًا 
الذي  السمك  عىل  امليتة  صدق  فرضنا 
واجلراد  فامت،  حّيًا  املاء  من  أخرج 
املأخوذ حّيًا ثم يموت، فإّن هذا ختصيص 

ڄ  ڄ  چ  الــعــدة:  أن  فيها  ذكــر  التي 
هذه  بعد  يقرأ  ثم  ڃچ،  ڄ  ڄ 
جعل  قد  أنه  فيها  ذكر  التي  الناسخة  اآلية 
قدموا  ڀچ،  پ  پ  چ  الــعــدة 

املنسوخ.  علی  الناسخ 
)39) ]سورة النساء: )1[. 
)40) ]سورة النور: 60[. 
)41) ]سورة النور: 31[. 

))4) ]سورة البقرة: 173[. 

يف األية عىل الفرض ال نسخ.
واملقيد،  املطلق  مابني  يكون  أو 
واملفصل،  املبهم  مابني  هو  يكون  أو 
إذا  الرضورة  من  فليس  ذلك،  غري  أو 
نقول:  أن  التعارض  من  نوعًا  ملسنا 
النسخ  يكون  ال  إذ  نسخ،  هناك  بأن 
الدليلني،  بني  اجلمع  استحال  إذا  إال 
أما  فقط،  الظاهر  يف  اإلستحالة  وهذه 
بني  تناقض  وقوع  يتصور  فال  الواقع  يف 
املرشع  ألن  مطلقًا؛  رشعيني  حكمني 
والقرآن  تعاىل.  و  تبارك  اهلل  هو  واحد 
كليًا  تناقض  وال  فيه  اختالف  وال  حمكم 
الزكاة،  آية اإلنفاق وآية  وإطالقًا. كام يف 
تومّهه  -وإن  نسخ-اصطالحيًا  فال 

ۈئ  چ  تعاىل:  قال  كام  بعضهم، 
 ،](15 البقرة:  ېئچ ]سورة  ېئ 
ڻچ  ڻ  ڻ  چ وقوله تعاىل: 
اإلنفاق  ترشيع  اذ   ]60 براءة:  ]سورة 

إليه  مندوب  مستمر،  ثابت  اهلل  سبيل  يف 
واجبة  والزكاة  األبد،  اىل  اإلسالم  يف 
كذلك وال تنايف بني اإلستحباب األول، 

ووجوب األخرية أبديًا.
منفصاًل  الناسخ  يكون  أن  ثانيًا: 
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وهذا  عنه)43)،  متأخرًا  املنسوخ  عن 
يف  أساسسية  جوهرية  مسألة  يقتيض 
تاريخ  بالتاريخ،  العلم  وهي  العلم،  هذا 
من  فيه  البد  النسخ  ألن  اآليات؛  نزول 
الناسخة  اآلية  تكون  ال  وأن  اإلنفصال، 
واملنسوخة نزلتا يف فور واحد، ويف زمن 
دعوى  بطلب  التاريخ  جهل  فإذا  واحد. 
يف  والتأخر  التقدم  ومعرفة  النسخ، 
املصحف،  ترتيب  من  يؤخذ  ال  اآليات 
عىل  متقدمة  اآلية  هذه  أن  يقال:  فال 
املصحف  يف  وردت  ألهنا  األخرى؛ 
ترتيبه  يقع  مل  املصحف  ألن  قبلها؛ 
بحسب  أو  النزول،  ترتيب  بحسب 
يعرف  النزول  تاريخ  إنام  النزول،  تاريخ 
رسول  عن  الثابت  الصحيح  باخلرب 

ے  ھ  ھ  چ  تعالی:  قــولــه  نحو   (43(
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ 
قوله  فليس  البقرة: )))[.  چ ]سورة  ۇ 
لقوله  ناسخًا  چ  ڭ  ڭ  ۓ  چ 
تعالی: چے ے چ يف قراءة من خفف 
به  يراد  فــاألول  به،  متصل  ألنه  )يّطّهرن( 
فأما  باملاء.  التطهري  والثاين:  الدم،  ارتفاع 
قول  فال  )يطهرن(  شــّدد  من  ــراءة  ق علی 
باملاء  يّطّهرن  حتی  باألول  املراد  ألن  فيه، 
االيضاح  )ينظر:  فاتوهن  باملاء  تطهرن  فاذا 

لناسخ القرآن ومنسوخه، ص109). 

اهلل. ويرى البعض أن يف هذا الرشط 
مرتبطة  الكريم  القرآن  آيات  جيعل 
بالزمن  مرتبطة  هي  كام  النزول  بسبب 
القرآن  آيات  جيعل  مما  به،  نزلت  الذي 
بينام  املايض،  للزمن  إال  تنتمي  ال  الكريم 
حقيقة األمر أن األيات القرآنية ال ترتبط 
باألسامء واألشخاص أو الزمان واملكان 

أو بسبب النزول يف بعض األحيان.
واملنسوخ  الناسخ  يكون  أن  ثالثًا: 
قوله  فمثل  عقليًا)44)،  ال  رشعيًا  حكاًم 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چ  تعاىل: 
 .]40w 39 :ڭ چ ]سورة الواقعة

ۅ  چ  تعاىل:  لقوله  ناسخًا  واليصلح 
چ ]سورة  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

14w 13[ ومثل بعض األمور  الواقعة: 
وجاء  اجلاهلية،  حكم  يف  كانت  التي 
نسخا،  يعترب  ال  هذا  خيالفها،  بام  القرآن 
كإبطال  ابتداءًا،  وترشيعًا  تقريرًا  بل 
الشغار،  ونكاح  اآلباء،  نساء  نكاح 
ليس  هذا  ومثل  املرأة،  مرياث  وعدم 

مستندها  التي  العقلية،  األمــور  ألن   (44(
ارتفعت  وإنام  تنسخ  مل  األصلية،  الــرباءة 

العبادات.  بإجياب 
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األصلية،  للرباءة  رفع  هو  وإنام  نسخًا 
أعامل  من  عمل  هناك  كان  إذا  نعم 
ما  جاء  ثم  الرشع،  به  أمر  قد  اجلاهلية 
يبدل به غريه فيدخل يف باب النسخ، أما 
ما مل يقع فيه اإلقرار فال يعترب وال يدخل 

النسخ. باب  يف 
العلم  يف  الناسخ  يكون  أن  رابعًا: 
يستندان  كوهنام  املنسوخ،  مثل  والعمل 
تكون  وأن  واحدة،  ترشيعية  قاعدة  اىل 
واحدة،  درجة  يف  متناسخة  القوانني 
ال  والنص  مثله،  إاّل  ينسخه  ال  فالنص 
ينسخ  ال  العقل  ألن  باإلجتهاد؛  ينسخ 
ولو  النص،  ينسخ  ال  واإلجتهاد  الرشع، 
فإما  إمجاعًا،  كان  إذا  ألنه  إمجاعًا؛  كان 
وإما  خرب،  عىل  منعقدًا  إمجاعًا  يكون  أن 
فإن  نظر،  عىل  منعقدًا  إمجاعًا  يكون  أن 
فالناسخ  خرب،  علی  منعقدًا  إمجاعًا  كان 
عىل  منعقدًا  كان  إذا  أما  اخلرب،  ذلك  هو 

الرشع. هذه معنى  ينسخ  فالنظر ال  نظر، 
درجة  عىل  املنسوخ  و  الناسخ  يكون  أن 

العلم والعمل. واحدة يف 
السابق  احلكم  يكون  ال  أن  خامسًا: 
بنفسه  احلكم  إذ  رصيح،  بأمد  حمددًا 

حاجة  غري  من  أمده،  انتهاء  عند  يرتفع 
اىل نسخ.

ہ  ہ  چ  تعاىل:  قوله  فمثل 
]سورة  چ  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
النسخ  عليه  يصدق  ال   ]9 احلجرات: 
اىل  وترجع  الباغية  الفئة  تفيء  عندما 
مثل  نعم يف  اهلل.  والتسليم حلكم  رشدها 
ٹچ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  قوله 
البيان،  يأيت  عندما   ]15 النساء:  ]سورة 
معّلقًا  احلكم  حتديد  اىل  التلميح  ألن 
احلكم  ارتفاع  يوجب  ال  جديد  بيان  عىل 
يأت  ومل  جديد  حكم  يأيت  أن  بعد  إال 
ومستمر  ثابت  األول  فاحلكم  البيان 
يتناىف  الذي  فالتحديد  أذن  إحكامه.  عىل 
بنفسه  احلكم  كان  إذا  ما  هو  النسخ  مع 
من  له  املرضوب  األمد  بانقضاء  يرتفع 

األول)45).
املنسوخ  احلكم  يكون  أال  سادسًا: 

من األمور التي اتفق العقالء عىل حسنها 
وبر  تعاىل،  باهلل  اإليامن  مثل  قبحها،  أو 

ص73)؛  ج)،  القرآن،  علوم  يف  التمهيد   (45(
وحمكمه  ومنسوخه  القرآن  ناسخ  ينظر: 
القمي،  االشعري  القاسم  أبو  متشاهبه،  و 

ص196 و197. 
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والظلم  والعدل،  والصدق  الوالدين 
عليه  تواضع  مما  ذلك  وغري  والكذب، 
عىل  واألجيال  العصور  كل  يف  الناس 
فإن هذا  مرذول،  أو رش  مقبول،  أنه خرب 
وأنه  ينسخ،  ال  أنه  عىل  العلامء  اتفق  قد 
عىل  حكم  ينسخ  مل  أنه  يثبت  باالستقراء 

هذه الشاكلة.
سابعًا: أن يكون احلكم املنسوخ غري 
مقرتن بعبارة تفيد أنه حكم أبدي خالد، 

فإن مثل ذلك احلكم ال ينسخ)46).
انواع النسخ:

أقسام: ثالثة  عىل  النسخ  قسموا 
التالوة واحلكم:. 1 نسخ 
نسخ التالوة دون احلكم:. )
نسخ احلكم دون التالوة:. 3

يدعي  من  إال  يصح،  ال  األول: 
بتحريف القرآن.

يف  كان  إّنه  الرجم،  بآية  للثاين  وُمّثل 

القرآن ثم نسخ، والقول به -أيضًا-يالزم 

ابن  أبوبكر  واملنسوخ،  الناسخ  ينظر:   (46(
ــي،  ــازم احل ــار،  ــب ــت االع ص1؛  الــعــريب، 
ص4) و5)؛ جامع األصول، ابن األثري، 
ج3،  ــدي،  اآلم األحكام،  ص83؛  ج1، 

ص106. 

اهلل  كتاب  عنه  املصون  بالتحريف  القول 
العزيز.

بني  املشهور  هو  الثالث:  والقسم 
وجوده  مجاعة  فأنكر  واملفرسين  العلامء 
عىل  اإلتفاق  بعد  آخر  بعض  وخالفهم 
القرآن  يف  املنسوخ  ومن  اإلمكان. 

ڤ  ڤ  چ  تعالی:  قوله  الكريم 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
وكانت  چ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
حواًل،  اآلية  هذه  بحكم  بالوفاة  العدة 

ٻ  ٱ  چ  تعالی:  قوله  نسخها  ثم 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

هذا  واستقر  ڀچ  پ  پ 

وكان  اإلسالم،  رشيعة  باستقرار  احلكم 
ثابتة  به  واآلية  منسوخًا،  األول  احلكم 
التالوة  يف  قائمة  وهي  منسوخة  غري 
مذهب  وهذا  اختالف،  بال  كناسخها 
احلديث  أصحاب  من  ومجاعة  الشيعة 

والزيدية. املحكمة  وأكثر 
من  ومجاعة  املعتزلة  فيه  وخيالف 
وقع  قد  النسخ  أن  ويزعمون  املجربة 
األحكام،  يف  وقع  كام  اآلي  أعيان  يف 
الی  انتموا  شذاذ  اجلامعة  خالف  وقد 
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القرآن  يف  ما  لنسخ  وأنكروا  االعتزال، 
قوم  عن  وحكي  حال،  كّل  علی 
اإلسالم  رشيعة  يف  النسخ  نفى  أهنم 
اهلل  يكون  أن  وأنكروا  العموم،  علی 
الوجوه  مجيع  علی  شيئًا  منها  نسخ 
احلكم  نسخ  فحكمة  واألسباب)47). 
ثواب  إبقاء  يف  تتجلی  التالوة  بقاء  مع 
النسخ  بحكمة  األمة  وتذكري  التالوة 
ذلك  يف  أن  كام  اإلسالمية،  الرشيعة  يف 
كان  إذا  خلقه،  علی  اهلل  بنعمة  تذكريًا 
التذكري  ذلك  يتجدد  أخف  إلی  النسخ 
املنسوخ  اآلية  تلك  قرأ  كلام  املسلم  عند 

تالوهتا. الباقية  حكمها 
بالسنة: القرآن  نسخ 

وال  بعضًا  بعضه  ينسخ  القرآن  إن 
به،  السنة  تنسخ  السنة بل  منه  ينسخ شيئًا 

ٻ  كام تنسخ السنة بمثلها، قال تعالی: چ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڀ چ ]سورة البقرة: 106[.
وليس يصح أن يامثل كتاب اهلل تعالی 
أحد من خلقه  يكون يف كالم  غريه، وال 

ص))1  املفيد،  الشيخ  املقاالت،  أوائل   (47(
و3)1. 

اخلالف،  أهل  لقول  معنی  وال  منه،  خري 
اليشء  ألّن  املصلحة،  يف  منها  بخري  نأت 
أصلح  بكونه  صاحبه  من  خريًا  يكون  ال 
منه لغريه، وال يطلق ذلك يف الرشع وال 
لكان  كذلك  ذلك  كان  ولو  اللغة  حتقيق 
خريًا  وإبليس  الثواب،  من  خريًا  العقاب 
من املالئكة واألنبياء، وهذا فاسد حمال.

القرآن  تنسخ  ال  السنة  بأن  والقول 
املتفقهة  من  ومجاعة  الشيعة  أكثر  مذهب 
من  كثري  وخيالفه  احلديث  وأصحاب 

املتفقهة واملتكلمني)48).
والنسخ: التخصيص  بني  الفروق 

فروق  والنسخ  التخصيص  بني 
منها:)49)

ما خرج . 1 أن  يدل عىل  التخصيص  أن 
والنسخ  مرادًاـ  يكن  مل  العموم  عن 

يدل عىل أن املنسوخ كان مرادًا.

w1(3ص املفيد،  الشيخ  املقاالت،  أوائل   (48(
 .1(4

w9ص ج1،  الــرازي  املحصول:  ينظر:   (49(
اخلصوص  يف  املــظــوم  العقد  ق3؛   ،11
 ،178w 177والعموم: القرايف، ج)، ص
د.  الكريم،  الــقــرآن  علوم  يف  دراســـات 
الرومي،  سليامن  بن  عبدالرمحن  بن  فهد 

 4(0w 419ص
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عن . ) تراخيه  يشرتط  النسخ  أن 
يكون  ان  والتخصيص  املنسوخ، 
العمل  قبل  األقل  عىل  أو  متصال 
اقرتانه  جيوز  وكذلك  بالعام 
والرشط  بالصفة  كالتخصيص 

واإلستثناء.
چڄ  تعالی:  قوله  ذلك،  مثال 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

وقوله   ]5 الشوری:  ]سورة  ڃچ 

ٴۇچ  ۈ  ۈ  چ تعالی: 
]سورة غافر: 7[.

عموم  ظاهره  األول  املثال  إن 
أما  األرض،  يف  من  لكل  االستغراق 

اآلية. فيخصص  الثاين 
ثبوته، . 3 بعد  احلكم  رفع  النسخ  إن 

الذي  للمحل  بيان  التخصيص  و 
أن  بمعنى  فيه،  احلكم  يثبت  مل 
يرفع،  ثم  احلكم  فيه  يثبت  النسخ 

يف  احلكم  فإن  التخصيص  أما 
فال  أصاًل،  فيه  يثبت  مل  املخصوص 

حيتاج اىل رفع.
الواحد . 4 بخرب  يقع  قد  التخصيص  إن 

وبالقياس، والنسخ ال يقع هبام.

األخبار، . 5 يف  يكون  التخصيص  إن 
فيها. يقع  والنسخ ال 

اللفظ . 6 داللة  معه  تبقى  ال  النسخ  إن 
يمتنع  ال  والتخصيص  حتته،  ما  عىل 
معه ذلك. قال الشوكاين: التخصص 
ترك  والنسخ  األعيان  بعض  ترك 

األعيان)50).
إنه ال جيوز ختصيص رشيعة برشيعة، . 7

ُنسخت  كام  فيجوز:  النسخ  أما 
النرصانية باالسالم.

عىل . 8 إأل  يراد  ال  التخصيص  إن 
العام  عىل  فريد  النسخ  أما  العام، 
واخلاص. وهبا يظهر أن النسخ ليس 

. بتخصيص
إال خطابًا، . 9 يكون  النسخ ال  دليل  إن 

أو فعل. يقع بقول  والتخصيص قد 
مما . 10 إال  يكون  ال  اليشء  نسخ  إن 

عليه،  يربو  أو  القوة،  يف  يامثله 

دون  هو  بام  جائز  والتخصيص 
ورتبة. قوة  املخصوص 

عموم . 11 من  خيرج  التخصيص  إن 

ص)14،  الشوكاين،  الفحول:  ــاد  ارش  (50(
ونسبة اىل اإلسفرايني. 
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األفراد،  به  يرد  مامل  اخلطاب 
إثبات  أريد  ما  رافع  والنسخ 

.(51 حكمه)
حممد  للعالمة  التمهيد  كتاب  ويف 
الرضوري  من  أن  يری  معرفة  هادي 
دقيقة  معرفة  يعرف  أن  املعارص  للباحث 
ليستعمل  فرق؛  من  املصطلحني  مابني 
يذهب  ال  اخلاص،  موضعه  يف  منهام  كالًّ 
عرض  وقد  القديمة،  اخللط  مذاهب 

منها: الفروق  تلك  معرفة  العالمة 
قطع  هو  النسخ،  أي  االول،  أن 
الستمرار الترشيع السابق قطعًا باتًا، بعد 
أن عمل به املسلمون فرتة من الزمن، أما 
علی  العام  احلكم  قرص  فهو  التخصيص 
البقية  وإخراج  املوضوع  أفراد  بعض 
املكلفون  يعمل  أن  قبل  الشمول،  عن 
اختصاص  فالنسخ  التكليف.  بعموم 
والتخصيص  األزمان،  ببعض  للحكم 

اختصاصه ببعض األفراد ذلك ختصيص 
يشتبه  وال  أفرادي  ختصيص  وهذا  زماين 
يف  يشرتكان  ولكنهام  باآلخر،  أحدمها 

العريفي،  الــقــرآن،  نسخ  يف  املنان  فتح   (51(
 .35w 34ص

ظاهر  خالف  ارتكاب  هو:  بينهام  جامع 
األول  الترشيع  كان  منهام،  كل  يف  بدائي 
فجاء  االستمرار،  يف  بطبعه  ظاهرًا 
ان  ويبنّي  التوهم،  هذا  ليزيل  الناسخ 
كان  وإن  األّول،  من  حمدودًا  كان  احلكم 

الناس. َيعلم به  ال 
بيان  فهو:  التخصيص،  وهكذا 
يف  بطبعها  اللفظة  من  احلقيقي  للمراد 
عن  كاشفًا  املخصص  فجاء  العموم، 
النسخ  من  كّل  فكان  املقصود  الواقع 
املراد  عن  كشف  أداة  والتخصيص 

احلكيم))5). األّول  للمرّشع  احلقيقي 
والنسخ: البيان  بني  الفرق 

املفرسين،  كالم  يف  كثريًا  يقع  وهذا 
ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل:  قوله  إن  كقوله: 
 ،]10( عمران:  آل  ]سورة  ڤچ 

ہ  ہ  ہ  چ  تعاىل:  يقول  منسوخ 
وال   ]16 التغابن:  ]سورة  چ  ھ 
النسخ،  يوجب  اآليتني  بني  تعارض 
فالثانية بيان لألوىل، أي أوجب اهلل تعاىل 
أمتثااًل لألوامر،  التقوى،  عىل عباده حق 

ص71)  ج)،  القرآن،  علوم  يف  التمهيد   (5((
و)7). 



مفهوم النسخ وأثره يف تفسري اآليات القرآنية

178

للحرمات،  ورعاية  للنواهي،  واحتنانا 
يف  عذر  قام  فإذا  احلدود،  عند  ووقوعًا 
عن  خارجة  الطاعة  وكانت  املخالفة، 
إال  تكليف  فال  وذرعه،  اإلنسان  وسع 
فال  ممكنًا  اجلمع  ومادام  باستطاعة، 

النسخ. اىل  حاجة 
ألن  منسوخة؛  ليس  عقيل:  ابن  قال 

ٹ  چ  بيان  چ  ھ  ہ  چ  قوله تعاىل: 
سمى  فمن  الطاقةـ  حتت  ڤچ وأنه 
يف  وهذا  أخطأ،  فد  نسخًا  القرآن  بيان 
جممل،  تفسري  يسمى:  الفقهاء  حتقيق 
طنوا  القوم  أن  وذلك  مشكل،  بيان  أو 
له  فأزال  اليطاق  ملا  تكليفًا  ذلك  يف  أن 

إشكاهلم)53).
املصنفون يف الناسخ واملنسوخ 

يف القرآن
)ت . 1 السدويس  دعامة  بن  قتادة 

يف  كتابًا  أّلف  من  أول  117هـ( 

معروفًا  كان  واملنسوخ،  الناسخ 

w(4453) نواسخ القرآن، ابن اجلوزي، ص(
هتافت  من  القرآين  النص  ينظر:   ،(45
القراءة اىل افق الدبر، د. قطب الريسوين، 

)املغرب: 010)). 

بالتدليس)54).
بن . ) اهلل  عبيد  بن  مسلم  بن  حممد 

له  )ت4)1هـ(  الزهري  شهاب 
واملنسوخ،  )الناسخ  بعنوان:  كتاب 
الكتب  بدار  مصور  عليه(  املدسوس 
برواية  املروي   .1084 رقم  حتت 
علی  بكذبه  املخصوص  املوقري 

الزهري)55).
أيب . 3 بن  الرمحن  عبد  بن  اسامعيل 

7)1هـ(. )ت  السدي  كريمة 
ميرسة . 4 بن  مسلم  أيب  بن  عطاء 

اخلراساين )ت 135هـ(
عمرو . 5 بن  برش  بن  السائب  بن  حممد 

عند  مرتوك  وهو  )146هـ(  الكلبي 
الرواية)56). أهل 

األزدي . 6 برش  بن  سليامن  بن  مقاتل 
التشبيه  أهل  من  وهو  )150هـ( 

والتجسيم)57).

واقد )ت159هـ(.. 7 بن  احلسني 

)54) خالصة هتذيب الكامل، ج)، ص350. 
بالقرآن،  النسخ  وجود  استحالة  ينظر:   (55(

إهياب حسن عبده، ص51). 
)56) م. ن. 
)57) م. ن. 



د. السيد حممد املوسوي املقدم

179

اسلم . 8 بن  زيد  بن  الرمحن  عبد 
)18هـ(. املدين )ت  العدوي 

االصم . 9 الرمحن  عبد  بن  اهلل  عبد 
الثاين  القرن  رجال  )من  املسمعي 
اإلمام  أصحاب  من  اهلجري( 
الناسخ  يف  )رسالة  الصادق 

واملنسوخ(.
القرن . 10 )من رجال  زياد  بن  اسامعيل 

اهلجري(. الثاين 
اخلفاف . 11 عطاء  بن  عبدالوهاب 

العجيل )ت 04)هـ(.
الدارمي، . )1 التميمي  قبيصة  بن  دارم 

)من   jالرضا االمام  أصحاب  من 
الثانية(. املئة  علامء 

القمي، . 13 عيسی  بن  حممد  بن  امحد 
)من   jالرضا االمام  أصحاب  من 

علامء املئة الثانية(.
العجيل . 14 عطاء  بن  الوهاب  عبد 

اخلفاف )املتوفی بعد املائتني(.
حممد بن احلجاج بن حممد املصييص . 15

االعور )ت 05)هـ(.
اسامعيل . 16 بن  ابراهيم  بن  القاسم 

)الريس(  اهلاشمي  احلسن  بن 

)ت16)هـ(.
الكويف، . 17 فضال  بن  عيل  بن  احلسن 

 jالرضا االمام  أصحاب  من 
)ت4))هـ(.

)ت . 18 سالم  بن  القاسم  عبيد  أبو 
4))هـ(.

جعفر بن مبرش الثقفي )ت35)هـ(.. 19
ابراهيم . 0) بن  يونس  بن  رسيح 

املروزي )ت 35)هـ(.
بن . 1) سليامن  بن  حبيب  بن  امللك  عبد 

هارون السلمي )ت38)هـ(.
امحد بن حنبل )ت41)هـ(.. ))
األزدي . 3) األشعث  بن  سليامن 

السجستاين )ت 75)هـ(.
يوسف . 4) بن  اسامعيل  بن  حممد 

السلمي الرتمذي )ت80) هـ(.
عيل بن ابراهيم بن هاشم، أبواحلسن . 5)

)ت85)هـ(.

البغدادي . 6) ابراهيم بن اسحاق احلريب 
)ت85)هـ(.

مسلم . 7) بن  عبداهلل  بن  ابراهيم 
الكجي البرصي )ت )9)هـ(.

القاسم . 8) بن  احلسني  بن  اهلل  عبد 
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احلسني )ت300هـ(.
خلف . 9) أيب  بن  اهلل  عبد  بن  سعد 

نزيل  )ت301هـ(  القمي  األشعري 
بغداد.

)ت . 30 احلالج  منصور  بن  احلسني 
309هـ(.

أبو . 31 االشعث  بن  سليامن  بن  عبداهلل 
داود السجستاين )ت316هـ(.

الزبريي . )3 سليامن  بن  امحد  بن  الزبري 
)ت317هـ(.

)ت . 33 االصفهاين  بحر  بن  حممد 
))3هـ(.

االندليس . 34 حزم  بن  أمحد  بن  حممد 
)ت30)هـ(.

الشيباين . 35 مسبح  بن  عثامن  بن  حممد 
املعروف باجلعد )ت 6)3هـ(.

حممد . 36 بن  القاسم  حممد  أيب  بن  حممد 
بن يسار األنباري )8)3هـ(.

القمي . 37 هاشم  بن  ابراهيم  بن  عيل 
)ت9)3هـ(.

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد، العروف . 38
ماله:  )ت0)3هـ(.  حزم(  بـ)ابن 
مطبوع  واملنسوخ:  الناسخ  معرفة 

تفسري اجلاللني. علی هامش 
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد، املعروف . 39

له:  )ت0)3هـ(،  حزم(  بـ)ابن 
مطبوع  واملنسوخ:  الناسخ  معرفة 

تفسري اجلاللني(. علی هامش 
البغدادي . 40 حممد  بن  جعفر  بن  امحد 

املنادي )ت334هـ(. بابن  املعروف 
النحاس . 41 اسامعيل  بن  بن حممد  امحد 

)ت 338هـ(.
)ت . )4 البرصي  عيل  بن  احلسني 

339هـ(.
قاسم بن اصبع البياين )ت340هـ(.. 43
)ت . 44 القايض  سعيد  بن  منذر 

349هـ(.
حممد بن عبد اهلل الربدعي اخلارجي . 45

)ت350هـ(.
امحد بن حممد بن احلسني بن عيسی . 46

350هـ(. القمي )ت 

القرطبي . 47 عبداهلل  بن  سعيد  بن  منذر 
)ت 355هـ(.

احلسني . 48 بن  حممد  بن  حممد 
368هـ(. )ت  املقرئ  النيسابوري 

املرزبان . 49 بن  احلسن  سعيد  أبو 
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368هـ(. النحوي )ت  السريايف 
بن طلحة . 50 األزهر  بن  أمحد  بن  حممد 

اهلرومي )ت370هـ(. االزهري 
بن . 51 احلسني  بن  عيل  بن  حممد 

بالصدوق  املعروف  القمي  موسی 
)ت381هـ(.

حسان . )5 بن  أصبغ  بن  جماهد 
)ت)38هـ(.

)38هـ(.. 53 بن حبيب )ت  عبدامللك 
بن . 54 عمر  حفص  أبو  شاهني،  ابن 

البغدادي  أمحد  بن  عثامن  بن  أمحد 
385هـ(. الواعظ )ت 

املظفر . 55 بن  عيل  بن  حممد  الوزان 
و  الرابع  القرن  أواخر  يف  )عاش 

اخلامس(. أوائل 
بن . 56 عيسی  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد 

أصبغ )ت)40هـ(. بن  قطيس 
عيل . 57 بن  نرص  بن  سالمة  بن  اهلل  هبة 

البغدادي  النحوي  املقرئ  الرضير 
)ت 410هـ(.

حممد . 58 بن  طاهر  بن  القاهر  عبد 
)ت  البغدادي  الشافعي  التميمي 

9)4هـ(.

الرشيف املرتضی )ت 436هـ( له: . 59
واملنسوخة. الناسخة  اآليات  كتاب 

بن . 60 محوش  طالب  أيب  بن  مكي 
)ت  القرطبي  املقرئ  القييس  حممد 
ناسخ  يف  االيضاح  وله  437هـ( 
يف  واالجياز  ومنسوخه،  القرآن 

ومنسوخه. القرآن  ناسخ 
عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم القبي . 61

)456هـ(. الظاهري  االندليس 
التجيبي . )6 سعد  بن  خلف  بن  سليامن 

)ت  املالكي  الذهبي  القرطبي 
474هـ(.

عبد . 63 أبو  هالل،  بن  بركات  حممد 
النحوي  املرصي  السعيدي  اهلل 
باسم:  كتاب  وله  )ت0)5هـ( 
اإلجياز يف الناسخ واملنسوخ خمطوطة 
رقم  حتت  املرصية  الكتب  دار  يف 

.1085

اجلذامي . 64 عيشون  بن  خلف  بن  امحد 
اإلشبييل املقرئ )ت 531هـ(.

املعروف . 65 حممد  بن  عبداهلل  بن  حممد 
)ت  اإلشبييل  املعافري  العريب  بابن 

543هـ(.
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النيسابوري . 66 احلسن  أيب  بن  حممود 
املوجز يف  له  )كان حيًا سنة 550هـ( 

الناسخ واملنسوخ.
احلق . 67 عبد  بن  الصمد  عبد  بن  أمحد 

اخلزرجي القرطبي )ت)58هـ(.
حممد . 68 بن  الرمحن  عبد  بن  حممد 

املروزي  اخلراساين  املسعودي 
الشافعي )ت 584هـ(.

عيل . 69 احلسن  أيب  بن  الرمحن  عبد 
)ت  احلنبيل  اجلوزي  ابن  حممد  بن 
القرآن،  نواسخ  كتاب:  له  597هـ( 
املخطوطات  معهد  يف  خمطوطة 
)أ(   8( رقم  حتت  بالقاهرة  العربية 
يف  واملنسوخ  الناسخ  أيضًا:  وله 
عن  خمترص  وهو  الكريم،  القرآن 
خمطوطة  نسخة  وتوجد  الراسخ، 
حتت رقم 148 يف تفسري التيمورية.

ثابت بن مسعود . 70 هبة اهلل بن عيل بن 

ويسمی  اخلزرجي،  األنصاري 
أيضًا: »سيد األهل« )ت 598هـ(.

االنصاري . 71 حممد  بن  حممد  بن  عيل 
اخلزرجي االندليس )ت611هـ(.

املوصيل . )7 احلسني  بن  أمحد  بن  حممد 

احلنبيل املعروف بشعلة )ت650هـ(.
فرح . 73 بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  حممد 

القرطبي )ت671هـ(.
املطهر . 74 بن  حييی  بن  املطهر  بن  حممد 

املهدي  احلسني  اهلاشمي  القاسم  بن 
عقود  له  8)7هـ(  )ت  الزيدي 
من  واملنسوخ  الناسخ  يف  العقيان 

القرآن.
عمر . 75 بن  ابراهيم  الدين  برهان 

عامل  )73هـ(،  )ت  اجلعربي 
يف  األحبار  رسوخ  له:  بالقراءات 
األخبار،  من  واملنسوخ  الناسخ 
حتت  التيمورية  باخلزانة  خمطوطة 

رقم 153.
ابن . 76 الرحيم  عبد  بن  اهلل  هبة 

738هـ(. احلموي )ت  البارزي 
حييی بن عبد اهلل الواسطي الشافعي . 77

)ت 738هـ(.

الشعبي . 78 زنكّي  بن  حممد  بن  حممد 
)ت  اإلسفراييني  الشافعي  العراقي 

747هـ(.
)ت . 79 العّتائقي  حممد  بن  الرمحن  عبد 

ح 770هـ(.
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بن . 80 عمر  بن  الرضا  أيب  بن  أمحد 
)ت791هـ(. احللبي  حممد 

)ت . 81 الزركيش  اهلل  عبد  بن  حممد 
الربهان كتابه  ضمن  794هـ(، 

بن . )8 حممد  بن  اهلل  عبد  بن  أمحد 
املتوج  بن  احلسن  بن  عيل  بن  عيل 

)ت810هـ(. البحراين 
)ت . 83 البحراين  املتوج  بن  أمحد 

836هـ(.
بن . 84 بكر  أيب  بن  اسامعيل  بن  أمحد 

املرصي  األبشيطي  بريدة  بن  عمر 
)ت883هـ(.

السيوطي . 85 الرمحن  الدين عبد  جالل 
)ت 911هـ( ضمن كتاب اإلتقان.

بن . 86 بكر  أيب  بن  حممد  بن  ابراهيم 
الشافعي  املقديس  املرصي  عيل 

)ت)93هـ(.
بكر . 87 أيب  بن  يوسف  بن  مرعي 

)ت  احلنبيل  املقديس  الكرمي 
يف  املرجان  قالئد  له  1033هـ( 

واملنسوخ. الناسخ 
حّيًا . 88 )كان  العفوي  أمحد  بن  حممد 

1050هـ(. سنة 

حنيف . 89 مصطفی  بن  حنيف  ابراهيم 
الرومي )ت1189هـ(.

الربهاين . 90 عطية  بن  اهلل  عطية 
)ت  الرضير  الشافعي  األجهودي 
الرمحن  ارشاد  له:  1190هـ( 
واملتشابه  والنسخ  النزول  ألسباب 

القرآن. من 
له: . 91 59)1هـ(  )ت  الرشتي  كاظم 

واملنسوخ. الناسخ  بيان 
)ت . )9 القنوجي  حسن  بن  صديق 

1307هـ(.
اخلوئي، . 93 القاسم  أبو  السيد  العالمة 

)البيان(. كتابه  ضمن 
يف . 94 النسخ  كتاب  له  زيد،  مصطفی 

ترشيعية  دراسة  الكريم،  القرآن 
القاهرة  يف  طبع  نقدية،  تارخيية 

006)م.
فتح . 95 كتاب:  له  العريض،  حسن  عيل 

املنان يف نسخ القرآن.
املولی ويل اهلل الرسايب.. 96
املفيد . 97 كتاب:  له  القرموط،  ملك  د. 

القرآن  من  واملنسوخ  الناسخ  يف 
الكريم، طبع بطنطا عام 008)م.
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النسخ . 98 العاميل،  احلاج  حسني  حممد 
الكتاب والسنة. والبداء يف 

األدلة . 99 له:  العرييس  مصطفی  عبد 
يف  النسخ  ثبوت  علی  املطمئنة 

والسنة. الكتاب 
الرببوذي، . 100 عيسی  بن  الرمحن  عبد 

له: قصة البيان يف الناسخ واملنسوخ 
من القرآن.

إمام . 101 التندعي  البوصريي  بن  بداه 
له:  بنواكشوط،  الكبري  اجلامع 
الناسخ  بعلم  الرسوخ  ذوي  حتفة 
مبادئ  أيضًا:  وله  واملنسوخ، 

الرسوخ يف علم الناسخ واملنسوخ.
بني . )10 النسخ  له  فرغيل،  حممود  حممد 

اإلثبات والنفي.
أهم املصادر واملراجع:

بالنظر اىل طول القائمة اخرتنا أمهها:
النسخ يف الرشيعة االسالمية، . 1 اثبات 

)بريوت:  السّدادي،  سعيد 
)01)م(.

اإلسالميةـ . ) الرشيعة  يف  النسخ  أحكام 
املحمدية،  الطباعة  وفا،  حممد 

1984م.

األحكام، . 3 أصول  يف  اإلحكام 
)املعارف  الدين،  سيف  اآلمدي، 

بمرص: )133هـ(.
الكريم، . 4 القرآن  يف  والنسخ  اإلحكام 

حممد محزة.
الفقه . 5 يف  الرسوخ  أهل  أخبار 

الناسخ واملنسوخ  والتحديث بمقدار 
من احلديث، ابن اجلوزي، أبو الفرج 
)ت  احلسن  أيب  بن  الرمحن  عبد 
طبقات  كتاب  مع  مطبوع  597هـ(، 

املدلسني، )القاهرة: ))13هـ(.
بالقرآن، . 6 النسخ  وجود  استحالة 

)اجليزة:  عبده،  حسن  إهياب 
005)م(.

من . 7 واملنسوخ  الناسخ  يف  اإلعتبار 
بن  حممد  ابوبكر  اهلمداين،  اآلثار، 
موسى احلازمي )ت584هـ(، دار ابن 

حزم، )محص: 1966م(.

من . 8 القرآن  يف  ما  معرفة  يف  اإلجياز 
حممد  الربكات  ابو  وناسخ،  منسوخ 
عبدالواحد  بن  هالل  بن  بركات 

السعيدي النحوي )ت0)5هـ(.
منسوخة، . 9 و  القرآن  لناسخ  اإليضاح 
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الناس فيه،  ومعرفة أصوله واختالف 
القييس  طالب  أيب  بن  مكي  حممد  أبو 
حسن  أمحد  حتقيق  )ت437هـ(، 

فرحات، )الكويت: 1976م(.
حمكامت . 10 نواسخ  قوانني  بطالن 

املرندي  النجفي  احلسن  أبو  القرآن، 
بقم(،  احلجر  علی  طبعت  )نسخة 
سنة  بعد  عبدالرحيم،  حاج  بمطبعة 

1340هـ.
يف . 11 النسخ  غموض  لرفع  التبيان 

دار  إبراهيم،  مصطفى  القرآن، 
التفسري، أربيل العراق.

حممد . )1 القرآن،  علوم  يف  التمهيد 
هادي معرفة، )قم: 007)م(.

جمد . 13 االثري،  ابن  األصول،  جامع 
الدين، )دمشق: د. ت(.

النسخ . 14 معنی  حول  وشبهات  حقائق 
عامرة،  حممد  د.  الكريم،  القرآن  يف 

)القاهرة: 010)م(.
الكريم، . 15 القرآن  علوم  يف  دراسات 

سليامن،  بن  الرمحن  عبد  بن  فهد  د. 
)الرياض: 003)م(.

نسخ . 16 امتناع  ببيان  احلالوة  ذوق 

حممد  بن  عبداهلل  أبوالفضل  التالوة، 
)القاهرة:  الغامري،  الصديق  بن 

)140هـ(.
واملنسوخ، . 17 الناسخ  علم  يف  الرسوخ 

عيل  بن  الرمحن  عبد  اجلوزي،  ابن 
)ت 597هـ(.

القاري، . 18 واملنسوخ،  الناسخ  رشح 
976هـ(،  )ت  احلسيني  اجلليل  عبد 
اسالمي،  جعفر  حممد  حتقيق: 

طهران.
املنسوخ . 19 علم  يف  الراسخ  صفوة 

عبدالرمحن  ابراهيم  حممد  والناسخ، 
الثقافة  دار  656هـ(،  )ت  فارس 

الدينية، )بورسعيد: 1995م(.
أَجلِّ . 0) من  واملنسوخ  الناسخ  علم 

العلوي  عبدالكبري  القرآن،  علوم 
احلسنية،  الدروس  جملة  املدغري، 

)املغرب: 1414هـ. (.

الشيخ . 1) القرآن،  نسخ  يف  املنان  فتح 
)مرص:  ط1،  العريض،  حسن  عيل 

1973م(.
واملنسوخ . )) الناسخ  يف  املرجان  قالئد 

يوسف  بن  مرعي  القرآن،  من 
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)ت  احلنبيل  املقديس  الكرمي 
ماجيسرت  رسالة  1033هـ(، 
)الرياض:  وعلومه،  القرآن  يف 
عبد  بتحقيق  وطبعت  1404هـ(، 

اهلل بن عيل احلجي، 1983م.
الفقه، . 3) اصول  علم  يف  املحصول 

الرازي حممد بن عمر )ت606هـ(، 
حتقيق طه جابر، 1979م.

الرشح . 4) غريب  يف  املنري  املصباح 
حممد  بن  أمحد  الفيومي،  الكبري، 
البايب  مصطفی  ط  املقري،  عيل  بن 

احللبي.
الرسوخ . 5) أهل  بأكّف  املصفى 

ابن  واملنسوخ،  الناسخ  علم  من 
بن  الرمحن  عبد  أبوالفرج  اجلوزي 

597هـ(. أيب احلسن )ت 
حزم . 6) ابن  واملنسوخ،  الناسخ  معرفة 

0)3هـ(.  )ت  حممد  اهلل  ابوعبد 

املقباس  تنوير  هامش  مطبوع 
طاهر  أليب  عباس  ابن  تفسري  من 

الفريوزآبادي )مرص: 1380هـ(.
من . 7) واملنسوخ  الناسخ  يف  املفيد 

القرموط،  ملك  د.  املجيد،  القرآن 

)طنطا: 008)م(.
اإلمام . 8) واملنسوخ،  الناسخ  املوجز يف 

عيل  بن  زيد  بن  احلسني  بن  املظفر 
بذيل  )مطبوع  الفاريس،  خزيمة  بن 
للنحاس(،  واملنسوخ  الناسخ  كتاب 

)مرص: 3)13هـ(.
وحمكمه . 9) ومنسوخه  القرآن  ناسخ 

بن  سعد  أبوالقاسم  متشاهبه،  و 
)ت  القمي  األشعري  عبداهلل 

301هـ(، )قم: )143هـ(.
العزيز . 30 القرآن  يف  واملنسوخ  الناسخ 

والسنن،  الفرائض  من  فيه  وما 
اهلروي  سالم  بن  القاسم  ابوعبيد 
)ت4))هـ(، )الرياض: 1997م(.

اهلل . 31 كتاب  يف  واملنسوخ  الناسخ 
السدويس  دعامة  بن  قتادة  تعاىل: 
الضامن،  حاتم  د.  117هـ(،  )ت 
العدد  التاسع،  املجلة  املورد،  جملة 

وطبع  1981م،  سنة:  الرابع، 
)بريوت:  الرسالة،  مؤسسة  يف 

1404هـ(.
اهلل . )3 كتاب  من  واملنسوخ  الناسخ 

ابن  سالمة  بن  اهلل  هبة  وجل،  عز 
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)ت  البغدادي  الرضير  املقري  نرص 
بناي  موسى  د.  حتقيق  410هـ(، 

علوان العلييل )بريوت: 1989م(.
حزم . 33 ابن  واملنسوخ،  الناسخ 

بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  األندليس، 
الرشق  مكتبة  0)3هـ(،  )ت  أمحد 

بغداد. اجلديد: 
منصور . 34 ابو  واملنسوخ،  الناسخ 

حممد  بن  طاهر  بن  عبدالقاهر 
البغدادي، )الرياض: د. ت(.

بن . 35 بكر  ابو  واملنسوخ،  الناسخ 
اهلل  عبد  بن  حممد  املعافري،  العريب 
)املغرب:  543هـ(،  )ت  حممد  بن 

1988م(.
أبوجعفر . 36 واملنسوخ،  الناسخ 

النحاس، حممد بن أمحد بن اسامعيل 
338هـ(،  )ت  املرادي  الصفار 

)بريوت: 1991م(.

الناسخ واملنسوخ، القاسم بن أصبغ . 37
)340هـ(. األندليس  القرطبي 

ابوبكر . 38 القايض  واملنسوخ،  الناسخ 
بن  اهلل  عبد  بن  حممد  العريب،  بن 
)ت  املعافري  اإلشبييل  حممد 

543هـ(، )املغرب: 1408هـ(.
ابو . 39 القايض  واملنسوخ،  الناسخ 

بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد 
مكتبة  اإلسفراييني،  العامري  عيل 

الرشد، الرياض.
عبد . 40 الدين  كامل  واملنسوخ،  الناسخ 

احليل  العتائقي  حممد  بن  الرمحن 
عبداهلادي  حتقيق  790هـ(،  )ت 

1961م(. )القاهرة:  الفضيل، 
عبداهلل . 41 ومثبتيه،  نفاته  بني  النسخ 

دار  وتوزيع  نرش  الصباغ،  توفيق 
الغزايل بحامة.

حممد . )4 والنفي،  اإلثبات  بني  النسخ 
الكتاب اجلامعي،  دار  حممود قرغيل، 

القاهرة.
جالل . 43 د.  وأحكامه،  حقيقته  النسخ 

)مطبعة  جالل،  الرمحن  عبد  الدين 
اجلبالوي: 1990م(.

النسخ عند األصوليني، د. عيل مجعة، . 44
رشكة النهضة املرصية.

حممود . 45 الرازي،  الفخر  عند  النسخ 
حممد احلنطور، )القاهرة: (.

كام . 46 اإلسالمية  الرشيعة  يف  النسخ 
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اجلربي،  حممد  املتعال  عبد  أفهمه، 
مطبعة االزهر، )القاهرة: 1961م(.

املؤيدين . 47 بني  القرآن  يف  النسخ 
حممد  الشيخ  تأليف  واملعارضني، 
للكتاب  العربية  الدار  ندا،  حممود 

)القاهرة: 1996م(.
)دراسة . 48 الكريم،  القرآن  يف  النسخ 

-نقدية(،  -تارخييه  ترشيعية 
العريب:  الفكر  )دار  زيد،  مصطفى 

1383هـ(.
األصوليني، . 49 دراسات  يف  النسخ 

هجر،  دار  العمري،  رشيف  نادية 
مرص.

والسنة، . 50 الكتاب  يف  والبداء  النسخ 
العاميل،  احلاج  حسني  حممد 

)بريوت: 1997م(.
الساموية، . 51 الرشائع  يف  النسخ  نظرية 

)القاهرة:  اسامعيل،  حممد  شعبان  د. 
1408هـ(.

ابو . )5 الدين  مجال  القرآن،  نواسخ 
عبدالرمحن  الرمحن  عبد  الفرج 
)ت  اجلوزي  بن  حممد  بن  عيل  بن 
حممد  وحتقيق  دراسة  597هـ(، 
أرشف امللباري، اجلامعة اإلسالمية، 

)املدينة املنورة: 1404هـ(.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
إنسانيا  نشاطا  اللغوي  التواصل  يعد 
لغوية  بمهارات  القيام  يتطلب  إذ  معقدا؛ 
إبراز  لغرض  شتى  وبطرق  خمتلفة، 
من  ولعل  التواصلية.  والكفاءة  املقدرة 
املقدمة يف هذا املجال،  أهم األطروحات 
من  تعّد  إذ  الكالمية(،  األفعال  )نظرية 
الدراسات  جمال  يف  اإلنجازات  أبرز 
والتي  منها،  التداولية  سيام  ال  اللسانية، 
الذي  القطب  احلارض  الوقت  يف  تشكل 
التداولية  الدراسات  مساره  يف  تدور 

املتنوعة.
الفعل الكالمي:

ملفوظ  »كل  الكالمي:  بالفعل  يراد 
انجازي  داليل  شكيل  نظام  عىل  ينهض 
نشاطا  يعد  ذلك،  عن  وفضال  تأثريي، 
 Actes ماديا نحويا يتوسل أفعاال قولية 
Locutoires لتحقيق أغراض إنجازية 

كالطلب   ،Actes illocutoires

وغايات  والوعيد...  والوعد  واألمر 
 Actes Perlocutoires تأثريية 
كالرفض  املتلقي،  فعل  ردود  ختص 
إىل  يطمح  فعل  فهو  ثم  ومن  والقبول، 

أن  إىل  يطمح  أي  تأثرييا،  فعال  يكون  أن 
أو  اجتامعيا  املخاطب،  يف  تأثري  ذا  يكون 
ما«)1)،  يشء  إنجاز  ثم  ومن  مؤسساتيا، 
»كالم  أنه:  املبخوت  شكري  وعرف 
قوة  تسرّيه  معجمية(  نحوية  بنية  )أي 
ذهني  تأثري  إحداث  به  ويقصد  إنشائية 
يعني  ما،  يشء  وقول  سلوكي«)))،  أو 
وبمعنى  معني،  وترصف  بفعل  القيام 
تعلق  حصول  هو  ما  بيشء  النطق  آخر 
فعال  يمثل  لفظ  إذن  فهو  املفعولية)3)، 
إلنجاز  املتلقني  يف  يؤثر  قصديا  أدائيا 
تغيري  غايته  لغوي  نشاط  فهو  ما،  يشء 
الواقع، والبحث فيه »هو بحث يف مضغة 
من  وأساس  اللغوية،  للتداولية  االهتامم 
احلوار  قضية  أن  وبام  أسسها«)4)  أكرب 
واسعة  مساحة  احتلت  األديان  بني 
منها  العاملية  الفكرية،  الدراسات  يف 

مسعود  د/  العرب،  العلامء  عند  التداولية   (1(
صحراوي: 40. 

شكري  د/  الــلــغــويــة،  ـــامل  األع ـــرة  دائ  (((
 .167 املبخوت: 

اوستن:  العامة،  الكالم  أفعال  نظرية  ينظر:   (3(
 .115

مسعود  د/  العرب،  العلامء  عند  التداولية   (4(
صحراوي: 5. 
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كان  واملعارصة،  القديمة  واإلسالمية، 
املسألة،  هذه  مع  تعامله  يف  مرنا  القرآن 
الساموية-غري  بالديانات  اعرتف  فقد 
أهل  الكتاب  أهل  وعّد   ،– املحرفة 
هم  ما  عىل  فيقرون  معهم،  يتعاهد  ذمة 
غدر،  أو  بحرب  يرشعوا  مامل  عليه، 
املناهج  أنسب  من  التداويل  املنهج  وكان 

فيه. لدراستها 
العلامء  عند  جذور  النظرية  وهلذه 
لكنها  اختصاصاهتم،  بمختلف  العرب 
جاءت  وإنام  لذاهتا،  تدرس  تكن  مل 
ولعل  خمتلفة،  مباحث  ضمن  بإشارات 
عند  أما  واإلنشاء.  اخلرب  مباحث  ابرزها 
التأسيس،  مرحلة  أوستن  فيمثل  الغرب 
النضج  مرحلة  فيمثل  سريل  أما 
إذ  واضح.  منهج  عىل  القائم  والتبويب 
األفعال  من  أنواع  ثالثة  بني  اوستن  ميز 

الكالمية:

1 . Act اللغوي(  )الفعل  القويل  الفعل 
اطالق  به  ويراد   :Locutiore

وببناء  مفيدة  مجل  يف  الدالة  األلفاظ 
من  يتألف  وهو  سليم،  نحوي 
فهو  املعروفة،  اللسانية  املستويات 

يف  تنتظم  لغوية  أصوات  من  يتألف 
داللة  إىل  يؤدي  سليم  نحوي  تركيب 
أفعاال،  اوستن  عليها  ويطلق  معينة، 
والفعل  الصويت،  الفعل  وهي: 

الرتكيبي، والفعل الداليل)5).
املتضمن . ) )الفعل  اإلنجازي  الفعل 

 :Act Illocutioire القول(  يف 
من  املقصود  االنجازي  الفعل  وهو 
األشياء  إنجاز  به:  ويراد  النظرية، 
و  بالكلامت،  االجتامعية  واألفعال 
ضمن  انجز  فعال  بكونه  »يتحدد 
قول ما وليس بفعل ناتج عن القول، 
فعل  انجز  فإنني  أعُد،  أقول:  فعندما 

الوعد ذاته«)6).
عن . 3 الناتج  )الفعل  التأثريي  الفعل 

هو   :Act Perlocutire القول( 
اإلنجازي  الفعل  حيدثه  الذي  األثر 
األثر  أي  السامع،  أو  املخاطب  يف 

القول)7). نتيجة  يمثل  الذي 

د/  العرب،  العلامء  عند  التداولية  ينظر:   (5(
 .4(w 41 :مسعود صحراوي

اخلطاب  يف  واحلجاجي  ــداويل  ــت ال البعد   (6(
القرآين، د/ قدور عمران: 57. 

د/  العرب،  العلامء  عند  التداولية  ينظر:   (7(



األفعال الكالمية املبارشة يف آيات حوار األديان

19(

الكالم  أفعال  أن  اوستن  ويرى 
أفعال  أما  عليها،  متعارف  االنجازية 
وان  اتفاقية،  غري  فهي  التأثريية  الكالم 
وإنتاج  اهلدف  إىل  الوصول  منها  الغرض 
امللفوظ  يف  نجد  وقد  القول،  تبعات 
الواحد األنواع الثالثة ألفعال الكالم)8).

يف  وسريل  أوستن  جهود  تعد 
السيام  وفعالة،  مهمة  الكالمية  األفعال 
املتعلقة  اإلنشائية  األفعال  دراسة 
استعامهلا  ورشوط  املبارشة،  بالصيغة 
تعّد  إذ  والتقرير،  كالسؤال  الكالم،  يف 
التحليلية،  ألعامهلام  األساس  املبحث 
خمتلف  بيان  إىل  التوصل  وبالتايل 
وإبالغ  للتواصل  املستعملة  الوسائل 
وتطرق  املتلقي)9).  إىل  الكالم  فعل 
األفعال  إىل  املسلمون يف بحوثهم  العلامء 
وميزوا  املبارشة  وغري  املبارشة  الكالمية 

 .4(w 41 :مسعود صحراوي
يف  واحلــجــاجــي  ــداويل  ــت ال البعد  ينظر:   (8(
w58 :القرآين، د/ قدور عمران اخلطاب 

 .59
القرآن  يف  الكالمية  األفعال  دراسة  ينظر:   (9(
جملة  حكيمة،  قــرومــة  بــو  أ/  الــكــريــم، 

اخلطاب: 11. 

واألصول  املعاين  علامء  فبذل  بينها، 
عندهم  نجد  إذ  حتديدها،  يف  كبريا  جهدا 
الكالمية  األفعال  ملفهوم  واضحا  إدراكا 
ذات املعنى املبارش أو احلريف أو األصيل، 
من  حتتها  يندرج  ما  معرفتهم  عن  فضال 
اخلروج  يسمى  ما  أو  مبارشة،  غري  معان 

الظاهر)10). مقتىض  عن 
للفعل  املخاطب  استعامل  ولعل 
يف  رغبته  من  متأت  املبارش  الكالمي 
ما،  بعمل  املتلقي  وتكليف  قصده،  تبليغ 
وإبعاده  جهة،  من  ملصلحته  توجيهه  أو 
وبالتايل  أخرى،  جهة  من  الرضر  عن 

حتقيق اهلدف من اخلطاب)11).
اإليقاعيات:. 1

مقارن  بالقول،  فعل  إيقاع  وتعني 
جمرد  هبا  الفعل  ويقع  الوجود،  يف  للفظه 
ليشمل  الصنف  هذا  ويتسع  به،  النطق 
والوصية،  واهلبة،  والرشاء،  البيع  أفعال 

والتنازل  واإلقرار،  واإلنكار  والدعوى، 

اللغوي  البحث  يف  جديدة  آفاق  ينظر:   (10(
املعارص، د/ حممود امحد نحلة: 111. 

القرآن  يف  الكالمية  األفعال  دراسة  ينظر:   (11(
جملة  حكيمة،  ــرومــة  ق ــو  ب أ/  الــكــريــم، 

 .1(w 11 :اخلطاب
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والوكالة،  والطالق،  والزواج  احلق،  عن 
سريل  عليها  واطلق  شاهبها،  ما 

اإلعالنيات.
صارمة  رشوط  لصحتها  ويشرتط 
نوعا ما وضعها الفقهاء، ولعلها ال ختتلف 

عن رشوط أوستن وسريل، وامهها:
• الداللة 	 واضح  الكالم  يكون  أن 

فيه. لبس  ال  املطلوب  عىل 
• اللغوي، 	 للعرف  متبعا  يكون  أن 

خاصة  ألفاظ  سبق  مما  فعل  فلكل 
ألفاظ  عن  ختتلف  البيع  فألفاظ  به؛ 

وهكذا. الوصية، 
• واملخاطب 	 املتكلم  من  كل  يعلم  إن 

ما صدر عن اآلخر ويوافق عليه.
• أن يكون إيقاع الفعل كامال.	
• أو 	 حارضا  الفعل  زمن  يكون  أن 

مستقبال، لفظا ومعنى، أو معنى فقط، 
اصبح  ماضيا  ومعناه  لفظه  كان  فاذا 

إخبارا.
• فهو 	 العمل،  يف  اإلخالص  رشط  أما 

مطلوب لكل األفعال الكالمية.
أن هذه الرشوط  وجتدر اإلشارة إىل 
هي  بل  فحسب،  باإليقاعيات  ختتص  ال 

الكالمية  األفعال  ألداء  عامة  رشوط 
آيات  يف  ورد  ومما  ناجحا))1)،  أداء 
قوله  الصنف،  هذا  من  األديان  حوار 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ تعاىل: 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ ۇ  ڭ  ڭ ڭ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ې  ې  ې  ې  ۉ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ٱ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

اللغوي  البحث  يف  جديدة  آفاق  ينظر:   (1((
 .99w 98 :املعارص، د/ حممود امحد نحلة
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ژ  ژ  ڈ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

آل  ]سورة  چ  ک ک  ڑ  ڑ 

اآليات  هذه  ففي   ،]86w  81 عمران: 
منها  اإليقاعيات،  متثل  عدة  أفعال 
فاإلقرار  واإلنكار،  واحلكم،  اإلقرار، 

يتمثل يف: )قالوا أقررنا( و )قل آمنا باهلل 
إبراهيم...  انزل عىل  انزل علينا وما  وما 
له  ونحن  منهم  احد  بني  نفرق  ال 
املنجزة  الكالمية  فاألفعال  مسلمون(، 
اإلقرار واالعرتاف  امللفوظات هي  هبذه 
واملتمثل  وتعاىل  سبحانه  منهم  طلب  بام 
دون  قاطبة  األنبياء  بنبوة  باالعرتاف 
فاعرتاف  منهم،  احد  بني  التفريق 
ودينهم،  األنبياء  سائر  بكتب  األنبياء 
األوىل  أنكم  يف  يتمثل  تأثريا  أعطى 
وانتم  بذلك  اقروا  األنبياء  الن  باإليامن 
أيضا،  ذلك  يف  اتباعهم  فعليكم  اتباعهم 
بعد  توىل  )فمن  يف:  فيتمثل  احلكم  أما 
)ومن  و  الفاسقون(،  هم  فأولئك  ذلك 
منه  يقبل  فلن  دينا  اإلسالم  غري  يبتغ 
متثلت  اخلارسين(،  من  اآلخرة  يف  وهو 
من  األحكام  إصدار  يف  االنجازية  قوته 
األنبياء،  إقرار  خالفوا  من  شان  يف  اهلل 

أحكاما  فيهم  وتعاىل  سبحانه  فاصدر 
ال  وهذا  السلطة  صاحب  ألنه  نافذة 
عليهم  حكم  إذ  لغويا؛  عرفا  يتطلب 
باخلرسان والفسوق أي اخلروج عن امر 
للداللة  )أولئك(  بـ  اليهم  وأشار  اهلل، 
عن  بعيدون  فهم  املعنوي  البعد  عىل 
رضا اهلل ملخالفتهم وخروجهم عن أمره 
فيتمثل  اإلنكار  أما  ثوابه،  عن  وبعيدون 
أسلم من  وله  يبغون  اهلل  دين  )أفغري  يف: 
وكرها(،  طوعا  واألرض  الساموات  يف 
بعد  كفروا  قوما  اهلل  هيدي  )كيف  و 
املنجزة  الكالمية  فاألفعال  إيامهنم...(، 
من  عىل  اإلنكار  يف  تتمثل  األقوال  هبذه 
دين  وهو  اهلل  دين  غري  دين  اتباع  يريد 
والرسل  األنبياء  به  أقرت  الذي  احلق 
وأسلمت له من يف الساموات واألرض، 
)من(  باستعامل  فيهن  العقالء  وغلب 

للعاقل. تستعمل  التي 

التي تضمنت  اآليات األخرى  ومن 
ۆ  چ  تعاىل:  قوله  واإلنكار،  اإلقرار 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ۇئ  وئ وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
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ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ ۇئ 
مئ  حئ جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ ىئ  ىئ 
w31 يونس:  ]سورة  چ  يئ ىئ 
اهلل  بنعم   الرسول ذكرهم  إذ   ،]3(
تعاىل  أنه  »ثم  أسئلة  صيغة  عىل  عليهم، 

كالمًا  بعده  ذكر  التفصيل  هذا  ذكر  ملا 
چ  ۇئ  وئ وئ  ەئ  چ  قوله:  وهو  كليًا، 
يف  تعاىل  اهلل  تدبري  أقسام  ألن  وذلك 
ويف  السفيل  العامل  ويف  العلوي  العامل 
هناية  ال  أمور  واألجساد  األرواح  عاملي 
هلا، وذكر كلها كاملتعذر، فلام ذكر بعض 
بالكالم  عقبها  جرم  ال  التفاصيل  تلك 
أن  تعاىل  بني  ثم  الباقي  عىل  ليدل  الكيل 
هذه  مدبر  عن  سأهلم  إذا   ،الرسول
سبحانه  اهلل  إنه  فسيقولون  األحوال 
املخاطبني  أن  عىل  يدل  وهذا  وتعاىل، 
ويقرون  اهلل  يعرفون  كانوا  الكالم  هبذا 
عبادهتم  يف  قالوا  الذين  وهم  به، 
وإهنم  زلفى  اهلل  إىل  تقربنا  إهنا  لألصنام 
شفعاؤنا عند اهلل وكانوا يعلمون أن هذه 
ذلك  فعند  ترض،  وال  تنفع  ال  األصنام 
چ  ېئ  ۈئ  ۈئ  چ  :لرسوله قال 
يعني أفال تتقون أن جتعلوا هذه األوثان 

اعرتافكم  مع  املعبودية،  يف  هلل  رشكاء 
واآلخرة  الدنيا  يف  اخلريات  كل  بأن 
وإحسانه،  اهلل  رمحة  من  حتصل  إنام 
تنفع  ال  األوثان  هذه  بأن  واعرتافكم 
فعل  جواهبم  ففي  ألبته«)13)،  ترض  وال 
الرسول  ذكرهم  بام  إقرارا  جاء  إنجازي 
آخر،  إنجازي  بغرض  أعقبه  ثم  به، 
عبادهتم  عليهم  أنكر  إذ  اإلنكار؛  هو 

باهلل. واعرتافهم  إقرارهم  بعد  األصنام 
اإليقاعية؛  األفعال  من  الدعاء  ويعد 
املتكلم، فضال عن أن زمنه  إذ ينسب إىل 
»الطلب  به:  ويراد  واملستقبل،  احلارض 
ويكون  واخلضوع،  الترضع  سبيل  عىل 
األدنى  من  صدر  اذا  األمر  أسلوب  يف 
بينه  والفرق  منزلة«)14)،  األعىل  إىل 
بام  الفعل  طلب  األول  »إن  األمر  وبني 
خالف  الفعل  إىل  والداعي  ألجله،  يقع 
من  إال  يكون  ال  وهو  عنه،  الصارف 

األدنى إىل األعىل، أما األمر فهو ترغيب 
يقتيض  وهو  تركه،  عن  وزجر  الفعل  يف 

 .91 )13) مفاتيح الغيب، الرازي: 17/ 
دراسة بالغية ونقدية ملسائل  املعاين  )14) علم 
فيود:  الفتاح  عبد  بسيوين  د/  املــعــاين، 

 .364
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وللدعاء  اآلمر«)15)،  دون  املأمور  أن 
وصيغة  األمر،  صيغة  هي:  صيغ،  ثالث 
دعاء  ورد  ومما  اخلرب)16).  وصيغة  النهي، 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چ  تعاىل:  قوله 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 
مت  حتخت  جت  يب  ىب  مب  حبخب 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يت  ىت 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
w(5 املؤمنون:  ]سورة  چ  ٹ  ٹ 
سياق  يف  جاءت  اآليات  هذه   ،](9
به،  فعلوه  وما   نوح قوم  عن  الكالم 
وردت  فقد  منهم،  اهلل  أنجاه  وكيف 
وان  الدعاء،  غرضها  إنجازية  أفعال 

فجاء  )أدعو(،  الرصيح  بلفظه  يرد  مل 
إيقاع  أن  ليبني  عدة  مواضع  يف  الدعاء 

الدين  حمــي  وبــيــانــه،  ــقــرآن  ال إعـــراب   (15(
 .3(4 الدرويش: 3/ 

النحو  يف  اإلنشائية  األساليب  ينظر:   (16(
العريب، عبد السالم حممد هارون: 16. 

ومن  الدعاء  لوال  ليتحقق  كان  ما  الفعل 
كذبون(  بام  انرصين  )رب  املواضع  تلك 
ذلك  وتوجب  إهالكهم،  يعني  فنرصه 
احلمد  )قل  قوله  يف  متثل  تأثرييا  فعال 
إذ  الظاملني(،  القوم  من  نجانا  الذي  هلل 
ثم  كذبوه،  ممن  اخلالص  الدعاء  اثر  كان 
النداء  بصيغتي  اإلنجازي  الفعل  جاء 
إىل  اإلنجازية  القوة  وانتقلت  واألمر، 
سامعه  عند  املتلقي  يدركه  الذي  الدعاء 
انزلني منزال مباركا وأنت  يف قوله )رب 
بدعاء  يدعوه  أن  »أمره  املنزلني(،  خري 
هو أهم وأنفع له، وهو طلب أن ينزله يف 
السفينة أو يف األرض عند خروجه منها، 
يف  الزيادة  ويعطيه  فيه  له  يبارك  منزالً 
بالثناء  الدعاء  يشفع  وأن  الدارين،  خري 

ٹ  چ  قوله:  وهو  ملسألته،  املطابق  عليه 
ٹ ٹ چ«)17). كام اشتملت اآليات 
إيقاعي آخر متثل يف قوله )اهنم  عىل فعل 

عىل  يدل  إنجازي  فعل  فهو  مغرقون(، 
فاكد ذلك وتكلم عنهم  اإليقاع من اهلل، 
كن  اهلل  فامر  ماض،  فاألمر  باإلخبار 

فيكون.

 .((8 )17) الكشاف، الزخمرشي: 4/ 
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األفعال  هذه  أن  سبق  مما  نالحظ 
القائم،  الوضع  يف  تغيريا  أحدثت  قد 
حددها  التي  الرشوط  فيها  وتوافرت 
القصد  نية  فيها  فتوفرت  الدارسون 
تبعا  االنجازية  قوهتا  وتغريت  واإلبالغ، 

النفسية. املتخاطبني، وحالتهم  ملرتبة 
الطلبيات:. 2

الكالمية  األفعال  النوع  هذا  يضم  و 
عن  النظر  بغض  الطلب،  عىل  الدالة 
يكون  فيها  املطابقة  واجتاه  صيغتها، 
الغرض  أما  الكلامت،  إىل  العامل  من 
املتكلم  يف  التأثري  فهو  منها،  اإلنجازي 
عن  اإلخبار  أو  ما،  يشء  بفعل  ليقوم 
األمر  الطلبيات  وتضم  ما)18)،  يشء 
املختلفة،  بصيغه  والنهي  كافة،  بصيغه 

والنداء. واالستفهام، 
الطالبة  »الصيغة  باألمر:  ويراد 
برشط  لكن  االستعالء،  طريق  عىل  له 

أو  التعجيز  أو  التهديد  هبا  يراد  ال  أن 
يف  االستعالء  واشرتط  نحومها... 

اللغوي  البحث  يف  جديدة  آفــاق  ينظر:   (18(
w100 نحلة:  امحد  حممود  د/  املعارص، 

 .104

نفسه  الطالب  عّد  أي  باألمر،  الطلب 
كذلك  الواقع  يف  يكن  مل  وإن  عاليا 
هو  مما  وااللتامس  الدعاء  به  ليخرج 
فهو  والتساوي«)19)،  اخلضوع  بطريق 
املخاطِب  طلب  عىل  تدل  صيغة  استعامل 
وجه  عىل  ما  بيشء  القيام  املخاَطب  من 
االستعالء  هذا  أكان  سواء  االستعالء، 
عىل  التقي  العامل  كعلو  اهلل،  عند  معتربا 
أو  قومه،  عىل  العادل  واحلاكم  اجلاهل، 
كان العلو معتربا عند الناس كعلو الغني 
ولألمر  ذلك)0)).  شابه  وما  الفقري  عىل 

صيغ عدة، هي:
فعل األمر بصيغة )افعل(، واملضارع 
األمر،  فعل  واسم  األمر،  بالم  املقرون 
واسم  األمر،  فعل  عن  النائب  واملصدر 
بكذا،  مأمورون  انتم  نحو:  األمر، 
نحو:  للوجوب،  خمصوصة  وألفاظ 
وشبه  وغريها،  من،  البد  ينبغي،  جيب، 

املبني  مثل  الرصفية،  الصيغ  اجلملة، 
اإلخبار  صيغ  عن  فضال  للمجهول، 

 .178w 176 :19) الكليات، الكفوي(
الذكر  يف  والنهي  ــر  األم ــورة  ص ينظر:   ((0(

احلكيم، د/ حممود توفيق حممد سعد: 9. 
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فعل  يرد  وقد  سلطة)1)).  ذي  مرسل  من 
السياق. من  فيفهم  ضمنيا  األمر 

األمر،  استعامل  يف  العلامء  اختلف  و 
وحدها  الرصفية  الصيغ  تكفي  ال  إذ 
السياق  معونة  من  فالبد  حتديده،  يف 
مرتبة  عن  فضال  ذلك،  يف  والقرائن 
يدخل  مما  وهذا  إليه،  واملرسل  املرسل 
لغوية  املسألة  »فليست  التداولية  يف 
بحتة، بل لغوية تداولية، إذ ليس الوضع 
أن  البد  بل  األوحد،  املعيار  هو  اللغوي 
التي  هي  ألهنا  املرسل؛  مرتبة  تعضده 
غري  إىل  األمر  من  الصياغة  داللة  حتّول 
باستعامل  التوجيه  أن  يبدو  وهبذا  ذلك. 
للمواضعة  تابعا  ليس  األمر  صيغة 
هو  عليه  املعول  وإنام  فقط،  اللغوية 
أال  برشط  املرسل،  سلطة  مع  اتفاقها 
 . سلطته..  من  اعىل  سلطة  مع  تتعارض 

الدين«)))). تعاليم  سلطة  وهي 

عبد  اخلــطــاب،  اسرتاتيجيات  ينظر:   ((1(
وينظر:   ،344w  343 الشهري:  اهلادي 
وتطورها،  البالغية  املصطلحات  معجم 

 .314w 313 د/ امحد مطلوب: 1/ 
ــادي  اهل عبد  اخلــطــاب،  اسرتاتيجيات   ((((

الشهري: )34. 

آيات  يف  حارضة  األمر  أفعال  ونجد 
أدت  وقد  كبري،  بشكل  األديان  حوار 
املتلقي،  يف  التأثري  تبعه  إنجازيا  دورا 
تلك  يف  تكرر  فقد  )قل(  الفعل  سيام  ال 
يشكل  وجميئه  ملحوظ،  بشكل  اآليات 
به اهلل  فاملتلفظ  الكالم؛  أفعال  متتالية من 
 ،جربائيل طريق  عن  وتعاىل  سبحانه 
فيصبح   ،الرسول هو  له  واملتلفظ 
الفعل  وهذا  للملفوظ،  تلقيه  بعد  متلفظا 
التنفيذ  أفعال  من  امر  فعل  هو  )قل( 
األفعال  والسيام  أخرى)3))،  أفعال  تتبعه 
والنداء  باألمر  املتمثلة  الطلبية  االنجازية 

ڀ  چ  تعاىل:  قوله  نحو  واالستفهام، 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڄچ  ڦ  ڦ  ڦ 
فالفعل   ،]11–  10 األنعام:  ]سورة 

)قل( فعل امر، واكثر وروده يف مواضع 
احلوار يف القرآن الكريم، ولعل استعامله 

يف  واحلجاجي  ــتــداويل  ال البعد  ينظر:   ((3(
w174 :اخلطاب القرآين، د/ قدور عمران

 .175
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الذي  الكالم  لتأكيد  املوضع  هذا  يف 
رسوله  صرّب  كام  تعاىل  »أنه  إذ  سبقه، 
هبذه  القوم  حذر  فكذلك  األوىل،  باآلية 
تغرتوا  ال  هلم  قل  لرسوله  وقال  اآلية، 
ووصلتم  وطّيباهتا  الدنيا  من  وجدتم  بام 
سريوا  بل  وشهواهتا،  لذاهتا  من  إليه 
أخربكم  ما  صحة  لتعرفوا  األرض  يف 
الرسول عنه من نزول العذاب عىل الذين 
فإنكم  السالفة،  األزمنة  الرسل يف  كذبوا 
البالد  يف  والسفر  األرض  يف  السري  عند 
فيكمل  اآلثار،  تلك  تشاهدوا  وأن  البّد 
فجاء  االستبصار«)4))،  ويقوى  االعتبار، 
الطلب  يف  رسوله  بتوجيه  اهلل  من  األمر 
منهم السري يف مناكب األرض والنظر يف 
غرضا  ليحقق  بأنبيائهم،  املستهزئني  آثار 
تأكيد ما سبق، والفعل  يتمثل يف  إنجازيا 
إن  حتذيرهم،  هو  عليه  املرتتب  التأثريي 
مل يرتكوا ما هم عليه سينزل هبم العقاب، 

فالقرآن   ،رسوله تسلية  عن  فضال 
النبي يف كل خطواته. يتابع 

أهل  نفاق  الكريم  القران  ويبني 

w17(  /1( الـــرازي:  الغيب،  مفاتيح   ((4(
 .173

قوله  ومنها  عدة،  مواضع  يف  الكتاب 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل: 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڤچ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
فهذا   ،]7( عمران:  آل  ]سورة 
من  طائفة  عن  منقول  خطاب  اخلطاب 
متثل  أوامر  أقواهلم  فجاءت  اليهود، 
قوهتا  اكفروا(،  )آمنوا،  إنجازية  أفعاال 
خداع  يف  وتتمثل  التشكيك،  االنجازية 
عقيدهتم؛  يف  وتشكيكهم  املسلمني، 
ثم  النهار،  أول  باإليامن  فالتظاهر 
توهم  قد  خدعة  النهار،  آخر  االرتداد 
العرب  سيام  ال  العقول،  ضعاف  بعض 
الكتاب  أهل  أن  يعتقدون  الذين  األميني 
فاذا  والكتب،  باألديان  منهم  اعرف 
حني،  بعد  ارتدوا  ثم  آمنوا  رأوهم 
سيغرهيم ذلك بعدم الدخول يف اإلسالم 
وجدوا  الكتاب  أهل  أن  العتقادهم 

به،  إيامهنم  عن  رجعوا  لذلك  فيه  نقصا 
تأثرييا)5)). فعال  يمثل  وهذا 

التي  الطلبيات  من  النهي  ويعد 

يف  واحلجاجي  الــتــداويل  البعد  ينظر:   ((5(
اخلطاب القرآين، د/ قدور عمران: 180. 
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ما،  قوال  أو  فعال  ليرتك  املتكلم  يف  تؤثر 
ويراد  اإلنشائية،  األساليب  احد  فهو 
وجه  عىل  الفعل  عن  الكف  "طلب  به: 
نفي  فهو  واإللزام")6))،  االستعالء 

األمر، وله رشطان، مها:
• االستعالء.	
• به.	 املخاَطب  الزام 

خرج  الرشطني  أحد  اختل  واذا 
تواصلية  أغراض  إىل  أصله  عن  النهي 
والدعاء،  كالتهديد  السياق،  يفرضها 
صيغة  وله  ونحوها)7))،  وااللتامس 
الناهية،  املقرون بال  واحدة هي املضارع 
األمر  مع  »ويتفق  األمر،  خالف  والنهي 
يف أن كل واحد منهام البد فيه من اعتبار 
فال  بالغري؛  يتعلقان  وأهنام  االستعالء، 
لنفسه،  آمر  اإلنسان  يكون  أن  يمكن 
حال  اعتبار  من  البد  واهنام  هلا،  ناهيا  أو 
يف  وخيتلفان  هلام،  مريدا  كونه  يف  فاعلهام 

أن كل واحد منهام خمتص بصيغة ختالف 

وتطورها،  البالغية  املصطلحات  معجم   ((6(
 .344 د/ امحد مطلوب: 3/ 

النحويني  عند  الطلب  أساليب  ينظر:   ((7(
األويس:  إسامعيل  قيس  د/  والبالغيني، 

 .469

الطلب،  عىل  دال  األمر  وان  اآلخر، 
البد  األمر  وان  املنع،  عىل  دال  والنهي 
البد  النهي  وان  مأمورة،  إرادة  من  فيه 

منهية«)8)). كراهة  من  فيه 
مرة  بني  الفعل  الكف عن  مقدار  أما 
واحدة أو االستمرار، فال داللة فيه عىل 
سياق  يف  بقرينة  إال  يتعني  ال  إذ  ذلك؛ 
املنهي  اليشء  طبيعة  عن  فضال  الكالم، 
)ال  قولك  يف  الكف  مقدار  فمثال  عنه، 
ترشب اخلمر(، خيتلف عن مقدار الكف 
فالصورتان  تتكلم(،  )ال  قولك  يف 
لكنهام  الكف،  داللة  يف  مشرتكتان 
عىل  األوىل  تدل  إذ  مقداره؛  يف  خمتلفتان 
دوام الكف، وعدم إرادته يف الثانية)9)).
النهي  فيها  ورد  التي  املواضع  ومن 
يف آيات حوار األديان يف القرآن الكريم 

ٻ ٻ  ٻ  ٻ  قوله تعاىل: چ 
ٺ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

وتطورها،  البالغية  املصطلحات  معجم   ((8(
 .344 د/ امحد مطلوب: 3/ 

النحويني  عند  الطلب  أساليب  ينظر:   ((9(
األويس:  إسامعيل  قيس  د/  والبالغيني، 

.47(
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ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

 ،]46 العنكبوت:  ]سورة  چ  ڤ 

فالفعل )ال جتادلوا( فعل كالم إنجازي، 
عن  بالكف  تنفيذا  يتطلب  النهي  صيغته 
من  باجلميل  إال  الكتاب  أهل  جمادلة 

الكف  منهم  يطلب  مل  فهو   ، اخلطاب، 
االلزامية  وقوته  مطلقا،  املجادلة  عن 
اجلدال،  يف  اللني  استعامل  يف  تكمن 
باجلدال  »أمر  إذ  الشدة،  استعامل  دون 
الذي  الواجب  وهو  أحسن،  هو  بالذي 
بالتي  )وجادهلم  قال  كام  غريه  جيوز  ال 
تعاىل  اهلل  فاآلية خطاب من  احسن(  هي 
جيادلوا  أن  ينهاهم  املؤمنني  ومجيع  لنبيه 
والنصارى  اليهود  من  الكتاب:  أهل 
إال  معناه  وقيل:  أحسن(  هي  بالتي  )إال 
آيات  عىل  التنبيه  يف  القول  من  باجلميل 
اهلل وحججه واألحسن األعىل يف احلسن 
يكون  وقد  له،  العقل  تقبل  جهة  من 
الطبع  تقبل  جهة  من  احلسن  يف  األعىل 
)اجلدال(  و  األمرين،  يف  يكون  وقد  له، 
احلجاج  بطريق  مذهبه  عن  اخلصم  فتل 
فيه، ويف ذلك داللة عىل حسن املجادلة، 
ملا  حال،  كل  عىل  قبيحة  كانت  لو  ألهنا 

أحسن(«)30)،  هي  بالتي  )إال  قال 
الرتفق  أن  التخاطب،  مقام  ويكشف 
يتمثل  تأثريي  فعل  إىل  يؤدي  اجلدال  يف 
أفكارهم،  يف  والتأثري  إقناعهم  يف 
احلجج  تفسري  يف  العقل  إىل  ورجوعهم 
حتقيق  وبالتايل  عليهم،  املعروضة 
القول  يف  فالشدة  اخلطاب؛  من  الغرض 

عنه. واإلعراض  منه،  النفرة  توجب 
األديان  حوار  آيات  يف  يالحظ  ومما 
غالبا  النهي  أن  الكريم،  القرآن  يف 
إىل  راجع  »وهذا  باألمر؛  يقرتن  ما 
باجلانب  املرتبط  الكريم  القرآن  طبيعة 
والعبادات  املعامالت  ونظام  الترشيعي 
ألداء  األمر  من  البد  فكان  والعقائد، 
كل  عن  النهي  وبعدها  الواجبات،  كل 
أحدمها  جاء  ما  جدا  ونادرا  املحرمات، 
قوله  نحو  اآلخر«)31)،  عن  منفصال 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل: 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

)30) التبيان يف تفسري القرآن، الشيخ الطويس: 
 .(14 /8

القرآن  يف  الكالمية  األفــعــال  دراســـة   (31(
جملة  حكيمة،  قــرومــة  بــو  أ/  الــكــريــم، 

اخلطاب: 14. 
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ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ ک 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ ھ  ہ  ہ  ہ 
]سورة  چ  ڭ ڭ  ۓ  ۓ ے 
اآليات  هذه  وردت   ،]46w  41 مريم: 
 إبراهيم دعوة  عن  احلديث  سياق  يف 
األصنام،  عبادة  وترك  اهلل  عبادة  إىل  أباه 
منها  امر،  أفعال  اآليات  هذه  وتضمنت 
اشتملت  كام  اهجرين(،  اتبعني،  )اذكر، 
عىل هني يف قوله )ال تعبد الشيطان(. أما 
 فعل األمر )اذكر(، فهو امر للرسول
السبب يف  ولعل  إبراهيم؛  بذكر قصة 
واهل  وقومه  هو  كان  ما   انه ذلك 
الكتب،  ومطالعة  بالعلم  مشتغلني  بلدته 
كام   إبراهيم قصة  عن  اخرب  فاذا 
الغيب،  عن  إخبارا  ذلك  كان  حدثت؛ 
األمر جاء فعال  ففعل  نبوته،  ودليال عىل 
النبوة  إثبات  التأثريي  فعله  إنجازيا 
للرسول، فضال عن تأثري آخر يتمثل 

كان   فإبراهيم عليهم؛  ادعائهم  رد  يف 
مقرين  وهم  قدرا،  وأجّلهم  العرب  أبا 
وتعاىل  سبحانه  فكأنه  دينه،  وشأن  بشأنه 
كام  آلبائكم  مقلدين  كنتم  إن  هلم  يقول 

تدعون چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
الزخرف:  ]سورة  چ  ٿ ٿ 
 ،إبراهيم آبائهم  ارشف  وان   ،](3
كنتم  إن  األصنام،  عبادة  ترك  فقلدوه يف 
التي  باألدلة  فاستدلوا  أو  املقلدين،  من 
األصنام،  عبادة  فساد  شأن  يف   ذكرها
جهة،  من  هذا  املستدلني.  من  كنتم  إن 
الكفار  من  كثريا  أن  أخرى  جهة  ومن 
يقولون:  كانوا    الرسول  زمن  يف 
فذكر  وأجدادنا؟.  آبائنا  دين  نرتك  كيف 
لتكون  إبراهيم؛  وتعاىل قصة  سبحانه 
دين  إبراهيم  ترك  كيف  هلم  يبني  دليال 
احلق  الدليل  رجح  وبذلك  وابطله،  أبيه 
األمر  فعال  بعد ذلك  تظافر  ثم  أبيه،  عىل 
سويا(،  رصاطا  أهدك  )اتبعني  والنهي 
كان  الشيطان  إن  الشيطان  تعبد  )ال  و 
أدى  امر  فاتبعني  عصيا(،  للرمحن 
اإلرشاد  يف  تكمن  قوته  إنجازيا  فعال 
عبادة  عن  والنهي  السوي،  الطريق  إىل 
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عاص  ألنه  تطعه  ال  بمعنى  الشيطان 
هذه  ذكر  إذ  الصفة،  هبذه  فنفره  للرمحن 
صفات  من  ماله  مع  للشيطان  الصفة 
اهلل  فمعصية  ذنوبه،  اعظم  فذكر  وذنوب 
ال تصدر إال عن ضعيف رأي، فتظافرت 
كالمية  أفعاال  لتشكل  تعبد  وال  اتبعني 
وما  اإلرشاد،  يف  االنجازية  قوهتا  تتمثل 
يتبعه من فعل تأثريي يتلخص يف دحض 
وبالتايل  لألصنام،  عبادته  يف  أبيه  أدلة 
إىل  وإرشاده  والدليل  بالعقل  دعوته 
ودعوة  العبادة،  يف  السوي  الطريق 
إلرشادهم  دعوة  هي  هلم   الرسول
املخاَطب  »فمنزلة  قومه))3)،  الهنم 
خاصة  بصبغة  الطلب  تصبغ  التي  هي 
خاصا،  خطابيا  غرضا  اللفظ  هبا  ويؤدي 
وباستقراء  معينة«)33)،  تواصلية  ووظيفة 
طبقات،  والنهي  األمر  أن  نجد  سبق  ما 
السياق  عىل  بناء  استعامهلام  يتم  إذ 

األمر  طبيعة  بمعرفة  واملتمثل  التداويل، 
عنه،  الكف  أو  حصوله  طلب  املراد 

 –  ((3 ــرازي:  ال الغيب،  مفاتيح  ينظر:   (3((
 .((6

مسعود  د/  العرب،  العلامء  عند  التداولية   (33(
صحراوي: 106. 

من  كل  بخصائص  املعرفة  عن  فضال 
راعاه  مما  وهذا  اليه،  واملرسل  املرسل 

آيات حوار األديان. الكريم يف  القرآن 
االستفهام،  األخرى  الطلبيات  ومن 
يكن  مل  بيشء  العلم  »طلب  به:  ويراد 
الذي  االستخبار  وهو  قبل،  من  معلوما 
عندك  ليس  ما  خرب  طلب  انه  فيه:  قالوا 
طلب  أي  االستفهام،  بمعنى  وهو 
وقال:  بينهام  فرق  من  ومنهم  الفهم، 
يفهم  ومل  أوال  سبق  ما  االستخبار  إن 
كان  ثانيا  عنه  سألت  فإذا  الفهم،  حق 
األساليب  من  فهو  استفهاما«)34)، 
وهذه  معينة،  بأدوات  يتم  اإلنشائية 
ثالثة  عنه  املستفهم  بحسب  األدوات 

أنواع:
ما يطلب به التصور تارة، والتصديق . 1

)اهلمزة(  وأداته  أخرى،  تارة 
وحدها.

أداته . ) و  فقط،  التصديق  به  يطلب  ما 
)هل(.

ويضم . 3 فقط،  التصور  به  يطلب  ما 

وتطورها،  البالغية  املصطلحات  معجم   (34(
 .181 د/ امحد مطلوب: 1/ 
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األدوات األخرى)35).
وعد االستفهام من الطلبيات، والتي 
إذ  )التوجيهيات(؛  سريل  عليها  اطلق 
اإلجابة  إىل  اليه  املرسل  بتوجيه  تقوم 
عىل  للسيطرة  املرسل  »فيستعملها  عنها 
ذهن  عىل  والسيطرة  األحداث،  جمريات 
ما  جتاه  اخلطاب  وتسيري  اليه  املرسل 
الكريم  القرآن  ويف  املرسل«)36)،  يريده 
فيه  االستفهام  أن  إىل  النحاة  ذهب 
البرش،  كالم  يف  االستفهام  عن  خيتلف 
السبب  ولعل  استفهام غري حقيقي؛  فهو 
عامل  غري  امُلستفِهم  أن  إىل  راجع  ذلك  يف 
ليعلم  اجلواب  ويطلب  عنه،  استفهم  بام 
عنه  فمنفي  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أما  به، 
عن  خلقه  من  يستفهم  ال  فهو  ذلك، 
ولذلك  الغيوب؛  عاّلم  هو  إذ  يشء، 
خمرج  القرآن  يف  االستفهام  خيرج 
يعرب  ما  وهذا  والتقرير)37)،  التوبيخ 

النحو  يف  اإلنشائية  األساليب  ينظر:   (35(
w18 هــارون:  حممد  السالم  عبد  العريب، 

 .(1
القرآن  يف  الكالمية  األفــعــال  دراســـة   (36(
جملة  حكيمة،  بــوقــرومــة  أ/  الــكــريــم، 

اخلطاب: 14. 
النحويني  عند  الطلب  اساليب  ينظر:   (37(

يراد  ما  ولعل  االنجازية،  بالقوة  عنه 
جاء  الذي  االستفهام  هو  الرأي  هبذا 
حافل  الكريم  والقرآن  لعباده،  اهلل  من 
األنبياء  بني  جرت  شتى  باستفهامات 
قوله  منها  األخرى،  األديان  واتباع 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل: 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
w59 االنبياء:  ]سورة  چ  ٹ  ٹ  ٹ 
سياق  يف  اآليات  هذه  وردت   ،]60
خرج  فعندما   ،إبراهيم النبي  قصة 
بعيدهم،  لالحتفال  املدينة  من  قومه 
وبعد  عنهم،  ليتخلف  باملرض  حتجج 
الفأس  وترك  األصنام  حطم  خروجهم 
يف عنق كبريها، فلام عاد القوم وشاهدوا 
الفاعل  عن  تساءلوا  بآهلتهم،  حصل  ما 
وهي  بآهلتنا؟(،  هذا  فعل  )من  بقوهلم 
»استفهام بداعي التأسف و حتقيق األمر 
و  للظلم  املرتكب  الفاعل  للحصول عىل 

فتى  سمعنا  )قالوا  تلوا:  قوله  ذلك  يؤيد 
)من  إن  بعضهم:  فقول  إلخ  يذكرهم( 
)إنه  قوله:  و  بسديد،  ليس  موصولة( 

االويس:  اسامعيل  قيس  د/  والبالغيني، 
 .308
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ظاملا  بكونه  منهم  قضاء  الظاملني(  ملن 
ظلم  قد  إذ  ظلمه  عىل  يساس  أن  جيب 
التعظيم  هو  و  حقهم  إىل  بالتعدي  اآلهلة 
هو  و  حقهم  إىل  بالتعدي  الناس  ظلم  و 
و  مقدساهتم  تقديس  و  آهلتهم  احرتام 
بحق  له  ليس  ما  إىل  بالتعدي  نفسه  ظلم 
يرتكبه«)38)،  أن  له  ما مل يكن  ارتكاب  و 
االستفهام  بصيغة  القويل  الفعل  فجاء 
فعال  فادى  بآهلتنا؟(،  هذا  فعل  )من 
األصنام،  حمطم  معرفة  يف  يتمثل  انجازيا 
تتمثل يف احلصول عىل  االنجازية  وقوته 
عن  الناتج  التأثريي  الفعل  أما  الفاعل، 
القول، فهو جعله عربة لكيال يقدم غريه 
من  قوهتم  وإثبات  جهة،  من  فعلته  عىل 

أخرى. جهة 
بأمر  جاء  الذي  االستفهام  ومن 
نبيه  لسان  عىل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  من 
تعاىل:  قوله  الكتاب،  ألهل  خطابه  يف 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

الطباطبائي:  القرآن،  تفسري  يف  امليزان   (38(
 .301 /14

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ ېئ  ېئ  ېئ 
w59 االنبياء:  ]سورة  چ  ی  ی 
املتمثل  االنجازي  الكالم  ففعل   ،]60
باالستفهام يف )مِلَ تكفرون، مِلَ تصدون(، 
اإلنكار  يف  متثلت  إنجازية  قوة  حقق 

وصدهم  اهلل،  بآيات  كفرهم  عليهم 
معرفتهم  مع  هبا  اإليامن  عن  الناس 
املتمثلة  الكربى  اآلية  سيام  ال  حق؛  باهنا 
يف  صفته  جيدون  الذي   حممد بالنبي 
هذا  فعملهم  عندهم،  واإلنجيل  التوراة 
سيام  ال  املسلمني،  نفوس  يف  الشك  يبث 
التأثريي  فالفعل  منهم،  اإليامن  ضعاف 

هلم. التوبيخ  هو 
آخر  طلبيا  فعال  اآليات  وتتضمن 
»التصويت  به:  ويراد  النداء،  وهو 
إقبال  طلب  هو  أو  ليقبل،  باملنادى 
املدعو إىل الداعي«)39)، ويأيت يف الكالم 
اآلخر،  مع  عالقة  إقامة  منها:  ألغراض 
احلوار، وألغراض  أو  الدعوة  اجل  من 
عىل  حث  وفيه  السياق،  من  تفهم 

وتطورها،  البالغية  املصطلحات  معجم   (39(
 .3(6 د/ امحد مطلوب: 3/ 
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وقد  باملنادى)40)،  أو  باملوضوع  االهتامم 
من  نحلة  امحد  حممود  الدكتور  أخرجه 
بقوله:  ذلك  ويعلل  الطلبيات،  صنف 
»أما النداء فال يعد فعال كالميا؛ ألنه ال 
ال  أو   proposition قضية  عن  يعرب 
إلسناد  وتقديرهم  اإلسناد،  عىل  يقوم 
نتفق  ال  وهنا  مقبول«)41)،  غري  حمذوف 
تلفظي  إنجاز  النداء  الرأي؛ الن  معه يف 
املدعو  واستحضار  طلب  إىل  يؤدي 
املرسل  وحيفز  الداعي  إىل  ليتوجه 
انه  عن  فضال  املرسل،  فعل  لرد  اليه 
من  األخرى  الكالمية  لألفعال  مدخل 
األمر  كان  كام  واستفهام،  وهني  امر 
لتحقق  معها  فيتظافر  هلا،  مدخال 
اإلنجازية  الغاية  الكالمية  األفعال 
األفعال  »من  فهو  هلا،  والتأثريية 
املتلقي  حيفز  ألنه  التوجيهية؛  الكالمية 
معتربة  كثافة  وحيتل  املتكلم...  فعل  لرد 

يف  وأغراضها  وحقيقته  النداء  ــازات  جم  (40(
غرمان  بــن  ظافر  د/  ــرآين،  ــق ال اخلــطــاب 
الشاطبي  األمـــام  معهد  جملة  الــعــمــري، 
للدراسات القرآنية، العدد السادس: 106. 
اللغوي  الــبــحــث  يف  ــدة  ــدي ج ـــاق  آف  (41(

 .114 نحلة:  امحد  املعارص، د/ حممود 

باألمر  الرتباطه  نظرا  القرآين  النص  يف 
يقوم  كالمي  فعل  أول  فالنداء  والنهي، 
من  ذلك  بعد  ليتمكن  املخاطب  به 
هذه  كل  محل  وان  مقاصده...  حتديد 
يعطيها  التداويل  بعدها  عىل  اآلليات 
اآليات  إىل  وبالعودة  ديناميا«))4)،  بعدا 
الكتاب(،  )أهل  مناداة  تكرار  نجد 
فعل  فهو  غريهم،  دون  انتباههم  إلثارة 
االنجازية  قوته  تكمن  إنجازي،  كالمي 
الن  وتوبيخهم؛  حجتهم،  دحض  يف 
أهل  لدى  ما  تعظم  كانت  العرب 
الكتاب  فتخصيص  علم،  من  الكتاب 
ببطالن  يوحي  حججهم،  وإبطال  هبم، 
ما عند سواهم من وثنيني وممن ال كتاب 
فيتمثل  التأثريي  الفعل  أما  هلم)43)، 
بعدم  املسلمون  السيام  الناس  حث  يف 
وباطلة،  حمرفة  فعلومهم  منهم  األخذ 

القرآن  يف  الكالمية  األفــعــال  دراســـة   (4((
جملة  حكيمة،  قــرومــة  بــو  أ/  الــكــريــم، 

اخلطاب: )1. 
النداء وحقيقته وأغراضها  ينظر: جمازات   (43(
غرمان  بن  ظافر  د/  القرآين،  اخلطاب  يف 
الشاطبي  اإلمـــام  معهد  جملة  العمري، 
السادس:  العدد  القرآنية،  للدراسات 

 .(0(
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والتكرار  )قل(،  األمر  فعل  تكرر  كام 
يتمثل  تأثرييا  فعال  يؤدي  كمي  عدول 

التوكيد)44). يف 
 اإلخباريات:3. 

املقتىض  »القول  باخلرب  يراد 
معلوم  إىل  معلوم  نسبة  برصحيه 
»الكالم  وهو  واإلثبات«)45)،  بالنفي 
والكذب«)46)،  الصدق  يدخله  الذي 
وافق  إن  بالصدق  اخلرب  فيوصف 
خالفه،  إن  بالكذب  ويوصف  الواقع، 
بالصدق  وقد يوصف يف بعض األحيان 
ذلك  وليس  فقط،  بالكذب  أو  فقط 
خارجة  العتبارات  وإنام  اخلرب،  لذات 
كذبه،  أو  صدقه  تؤيد  اجلملة  نطاق  عن 
الكريم؛  القرآن  أخبار  ذلك  ومن 
الصدق  إال  حتتمل  ال  القرآن  »فأخبار 
وان  وعال،  جل  اهلل  كالم  باعتبارها 
من  والكذب  الصدق  حتتمل  كانت 

عن  النظر  برصف  أخبار  هي  حيث 

يف  واحلجاجي  الــتــداويل  البعد  ينظر:   (44(
قـــدور عــمــران:  ــرآين، د/  ــق ال اخلــطــاب 

 .(35–((7
 .37 )45) هناية اإلجياز، الرازي: 

 .414 الكفوي:  املصطلحات،  )46) معجم 

ابن  عزير  اليهود:  وقول  قائلها... 
ابن  املسيح  النصارى:  وقول  اهلل، 
الن  الكذب،  إال  حيتمل  ال  كالم  اهلل، 
كانت  وان  ويبطله،  يكذبه  الواقع 
هي  حيث  من  والكذب  الصدق  حتتمل 
بالصدق  اخلرب  فوصف  أخبار«)47)، 
العبارة،  عن  خارجة  ألسباب  والكذب 
التداولية؛ ألهنا ال تدرس  يدرجه ضمن 
استعامهلا  تدرس  وإنام  لذاهتا،  األلفاظ 
واملرجع  املقام  مراعاة  مع  الكالم،  يف 
وكل  املتلقي  وأحوال  اليه،  تؤول  الذي 
اإلخبار  عند  ويراعى  بالقول،  حييط  ما 
إىل  أشار  من  أول  ولعل  املتلقي،  حال 
هـ(   (85 )ت  املربد  اخلرب،  ارُضِب 
أنه  عن  الكندي  الفيلسوف  سأله  عندما 
فيقولون:  حشوا،  العرب  كالم  يف  جيد 
عبد  )إن  يقولون:  ثم  قائم(،  اهلل  )عبد 
اهلل  عبد  )إن  يقولون:  ثم  قائم(،  اهلل 

املربد:  فأجابه  واحد،  واملعنى  لقائم(، 
اهلل  )عبد  فقوهلم  خمتلفة،  املعاين  بل 

ونقدية  بالغية  دراســـة  املــعــاين  علم   (47(
الفتاح  عبد  بسيوين  د/  املعاين،  ملسائل 

 .4( فيود: 
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)إن  وقوهلم  قيامه،  عن  إخبار  قائم( 
قائم( جواب عن سؤال سائل،  اهلل  عبد 
عن  جواب  لقائم(  اهلل  عبد  )إن  وقوهلم 

قيامه)48). منكر  إنكار 
تصف  أفعال  هي  و)االخباريات( 
اخلارجي،  العامل  يف  وأحداثا  وقائع 
العامل،  أخبار  من  يتناقل  ما  فيها  ويدخل 
وغريها.  والدينية  االجتامعية  والشؤون 
نقل  فهو  هلا،  اإلنجازي  الغرض  أما 
حتققت  فاذا  صادقا؛  أمينا  نقال  الواقع 
اإلخالص،  رشط  حتقق  النقل  يف  األمانة 
أنجزت  اإلخالص،  رشط  حتقق  واذا 

األفعال إنجازا ناجحا)49).
قصص  الكريم  القرآن  وعرض 
أقوامهم،  مع  حوارهم  األنبياء 
وهذا  الساموية،  للرساالت  ومواجهتهم 
يعلمها  كان  ما  التي  الغيب  أنباء  من 
أخبارهم  فجاءت  قومه،  وال   النبي

الزمان  علمها  وسع  عليا،  جهة  من 
األخبار  و  امتدادمها،  عىل  واملكان 

 .171 السكاكي:  العلوم،  ينظر: مفتاح   (48(
اللغوي  البحث  يف  جديدة  آفــاق  ينظر:   (49(

املعارص، د/ حممود امحد نحلة: 103. 

املؤيدة  املعجزات  من  يعد  بقصصهم 
عن  فضال  نبوته،  وصدق   لدعوته

گ  چ  منها،  واملوعظة  العربة  اخذ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ہ ۀ  ۀ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ھ چ ]سورة هود: 49[، وتشكل 
القران وقصصه نمطا فريدا، فعىل  أخبار 
القصة يسمى  الرغم من وجود نمط من 
لإلخبار  تسعى  التارخيية(  )القصة 
اخلضوع  دون  التارخيية  الوقائع  عن 
و)اإلمكان(،  )االحتامل(،  لظاهريت 
تشكل  مصطنعة  لعنارص  ختضع  إهنا  إال 
املواقف  أو  الوقائع،  حوهلا  حتوم  حبكة 
القرآنية  القصة  فان  والشخوص، 
)القصة  عليها  نطلق  أن  يصح  والتي 
بشكل  احلقيقة  بنقل  فتعنى  العملية(، 
النص،  من  املستهدفة  األفكار  يربز 
يكمن  )املصطنعة(  وبني  بينها  والفارق 

حجمه  يتضخم  إذ  التأثري،  طبيعة  يف 
يظل  فاملتلقي  العملية(،  )القصة  يف 
ألنه  فيها؛  فنيا  منه  اكثر  وجدانيا  انفعاله 
دون  من  الواقع  مع  تتعامل  أهنا  يدرك 
يتحقق  وبذلك  واحتامالت،  إضافات 
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األحداث  لوصل  عمليا؛  االقتناع  عنرص 
الواقعية بالطرق الفنية، وهذا ما يمنحها 

اإلعجازية)50). السمة 
بأخبار  آيات حوار األديان  وحفلت 
ألقوامهم،  ودعوهتم  الرسل،  وقصص 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  تعاىل:  قوله  ذلك  من 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڳ  ڳ  گ گ  گ  گ  ک  ک  ک ک  ڑ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
األحقاف:  ]سورة  چ  ھ  ہ 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  أورد  ملا   ،](5w  (1

إثبات  يف  والرباهني  الدالئل  أنواع 
مكة  أهل  أعرض  والنبوة،  التوحيد 
يف  الستغراقهم  إليها،  يلتفتوا  ومل  عنها 

القرآن،  قصص  يف  فنية  دراسات  ينظر:   (50(
 .8w 7 :د/ حممود البستاين

لذلك  هبا،  وانشغاهلم  الدنيوية  امللذات 
قومه  مع  هود  النبي  قصة  اهلل  اخربهم 
وجاها  وقوة  ماال  اكثر  فهم  عاد،  قبيلة 
بسبب  عليهم  العذاب  اهلل  فسلط  منهم، 
تعذيبهم  كيفية  عن  واخرب  كفرهم، 
هود  بني  حوار  من  جرى  وما  بالريح، 
وجاءت  بالعذاب،  واستعجاهلم  وقومه 
وليرتكوا  هبا،  لالعتبار  القصة  هذه 
عىل  استمروا  فان  وعنادهم،  جهلهم 
هبم)51).  العذاب  سينزل  إنكارهم 
إخبار  جاءت  القولية  الكالم  فأفعال 
تتمثل  اإلنجازية  قوته  عاد،  قصة  عن 
هلا  ما  مع  فعاد  مكة؛  أهل  ختويف  يف 
فكيف  العقاب  من  تنج  مل  وجاه  قوة  من 
االعتبار  فهو  التأثريي  الفعل  أما  بكم، 
القرآن  إعجاز  وإثبات  قبلهم،  بمن 
فضال  السالفة،  األمم  عن  باألخبار 
والتخفيف   ،الرسول تسلية  عن 

قبول  عن  الناس  فإعراض  قلبه،  عن 
قومه  صفات  من  ليس  والرباهني  األدلة 
مجيع  يف  حاصلة  عادة  هي  بل  فحسب، 

 /(8 ــرازي:  ال الغيب،  مفاتيح  ينظر:   (51(
 .(8w(6
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فيها  املطابقة  واجتاه  السابقة،  األمم 
رشط  حتقق  مع  العامل،  إىل  الكلامت  من 

اإلخالص واألمانة يف نقل اخلرب.
ويراد  النفي،  االخباريات  ومن 
إما  الكالم  الن  كله،  الكالم  "شطر  به: 
صادقا  النايف  كان  إن  نفي...  أو  إثبات 
كان  وان  نفيا  كالمه  سمي  قاله  فيام 
فالنفي  جحدا  كان  نفاه  ما  كذب  يعلم 
عكس  غري  من  نفي  جحد  كل  الن  اعم 
النفي  الن  نفيا  اجلحد  يسمى  أن  فيجوز 
النفي جحدا،..  اعم وال جيوز أن يسمى 
النفي  صحة  رشط  من  أن  بعضهم  زعم 
عنه  املنفي  اتصاف  صحة  اليشء  عن 
يف  يرد  كالمي  فعل  فهو  بذلك"))5)، 
قوله  ومنه  يسبقه،  كالم  إلبطال  الكالم 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل: 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ 
گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ںچ  ڱ ڱ  ڳڱ ڱ  ڳ ڳ  ڳ  گ 
جاء  إذ   ،]158w  157 النساء:  ]سورة 

 /( الزركيش:  القرآن،  الربهان يف  ))5) علوم 
 .376w 375

بام  والتبجح  الفخر  مقام  يف  التلفظ 
بطوالت  نظرهم  -يف  مآثم  من  ارتكبوه 
فجعل  )إنرَّا(،  بـ  وأكدوها   ،– هلم  حتسب 
وباال  هلم،  حسنات  حسبوه  ما  القران 
)ما  امللفوظ  يف  النفي  فجاء  عليهم، 
قوته  هلم(،  شبه  ولكن  صلبوه  وما  قتلوه 
اليهود،  ادعاه  ما  نفي  يف  تتمثل  اإللزامية 
دليال  ليكون  املؤكدات،  من  خلوه  مع 
عىل بطالن ادعائهم حتى انه ال حيتاج إىل 
جعله  يف  يكمن  التأثريي  والفعل  تأكيد، 
عىل  للمؤمنني  وإرشادا  للكافرين،  فتنة 

ادعاءاهتم)53). بطالن 
ڭ  ۓ  چ  تعاىل:  قوله  النفي  ومن 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
آل  ]سورة  ۋچ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
اليهود  ادعى  أن  فبعد   ،]67 عمران: 
النصارى  وادعى  منهم،  إبراهيم  أن 
بان  عليهم  اهلل  احتج  منهم،  إبراهيم  أن 

إبراهيم،  بعد  أنزلتا  واإلنجيل  التوراة 
أو  هيوديا  يكون  أن  يعقل  فكيف 
نرصانيا؟، فإقامة الدعوى من غري برهان 

الطويس:  القرآن،  تفسري  يف  التبيان  ينظر:   (53(
 .379 /3
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غري جائزة يف العقل، فكيف جيوز اإلقامة 
ثم  فسادها؟،  ظهور  بعدما  الدعوى  عىل 
نفى كونه هيوديا أو نرصانيا؛ الهنام صفتا 
لكنه  إذ حرفتا عن هنجهام،  القرآن  ذم يف 
كلها  األديان  عن  مائال  أي  حنيفا  كان 
)ما(  األداة  وباستعامل  اإلسالم)54)،  إىل 
)ما  قوله:  يف  )كان(،  الفعل  وبعدها 
من  كان  )ما  و  نرصانيا(،  أو  هيوديا  كان 
وأشّد،  أقوى  النفي  صار  املرشكني(، 
جهة،  من  النقل  يف  األمانة  رشط  لتحقق 
الكالم  يف  العامل  عن  الكلامت  وفصل 
من  املطابقة  واجتاه  النفي،  سبق  الذي 
فادى  النفي،  بعد  العامل  إىل  الكلامت 
الفعل الكالمي النفي قوة إنجازية متثلت 
فعله  أما  السابقة،  االدعاءات  إبطال  يف 
أصح  اإلسالم  أن  يف  فيتمثل  التأثريي 
 ،إبراهيم لدين  امتداد  ألنه  األديان؛ 

وبذلك فهو غري حمرف وأوىل باالتباع.

االلتزاميات:. 4
املتكلم  هبا  يقصد  كالمية  أفعال  هي 
يف  للمخاطب  ما  بعمل  القيام  طوعا 

الــقــرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع  ينظر:   (54(
 .178w 177 /( :الطربيس

كالمه،  يف  خملصا  ويكون  املستقبل، 
وتشمل:  به.  الوفاء  عىل  وعازما 
والضامن،  واملعاهدة،  والوعيد،  الوعد، 
مع  وتشرتك  ونحوها،  واإلنذار، 
فكالمها  املطابقة؛  اجتاه  يف  الطلبيات 
اجتاه املطابقة فيها من العامل إىل الكلامت، 
يف  فاملرجع  املرجع؛  يف  وخيتلفان 
الطلبيات  يف  أما  )املتكلم(،  اإللتزاميات 

)املخاطب()55). فهو 
ابرز  من  والوعيد  الوعد  ويعد 
إىل  يعود  ألنه  اإللتزامية؛  األفعال 
هبا  اإليفاء  عىل  القادر  فهو  املتكلم، 
به: »الوعد و املوعد و  وإنجازها، ويراد 
الوعيد و العدة و املوعدة مصادر وعدته 
أعده و وعدت يتعدى إىل مفعولني جيوز 
و  العدة  و  أحدمها...  عىل  االقتصار  فيه 
الوعد  و  أيضا  اسمني  يكونان  قد  الوعد 
أوعدته  و  الرش...  يف  الوعيد  و  اخلري  يف 

يقال  و  املكاره  و  الرش  يف  إال  يكون  ال 
الرش  أوعدته  يقال  ال  و  بالرش  عدته  أو 
يناله  خري  عن  اخلرب  هو  الوعد  حقيقة  و 

اللغوي  البحث  يف  جديدة  آفــاق  ينظر:   (55(
املعارص، د/ حممود امحد نحلة: 104. 
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والفرق  رش«)56)،  أو  املستقبل  يف  املخرب 
الرش  يف  الوعيد  أن  والوعيد،  الوعد  بني 
والرش،  اخلري  يف  فهو  الوعد  أما  خاصة، 

واذا اطلق اختص باخلري)57).
ومما جاء يف آيات حوار األديان ومن 

ڌ  چ  تعاىل:  قوله  والوعيد،  الوعد 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
]سورة  ڻچ  ڻ  ں  ں  ڱ 
سفاهة  من  لعل   ،]14w  13 إبراهيم: 
رسلهم  إنذارهم  وطغياهنم،  الكفار 
بإخراجهم  وهتديدهم  آمنوا،  والذين 
مناظرهتم،  يف  عجزوا  بعدما  بالدهم  من 
يف  يعودوا  أن  إال  حماجتهم،  وخرسوا 
قابله  للرسل،  بالرش  وعيد  وهذا  ملتهم 
اهلل سبحانه وتعاىل بوعيد ووعد؛ الوعيد 

والوعد  سيهلكهم،  انه  اهلل  اقسم  حني 
سيسكنهم  أنه  آمنوا  والذين  للرسل  كان 

الطربيس:  القرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع   (56(
.107 /1

التعاريف،  مهامت  يف  التوقيف  ينظر:   (57(
املناوي: 9)7. 

األرض من بعد إهالك الكفار)58)، وهذا 
جزاء ملن خاف مقام اهلل ووعيده، فالفعل 
متكلمني،  من  جاء  التهديد  الكالمي 
ليس  ووعيدهم  الكفار  األول،  املتكلم 
الن  الكلامت،  إىل  العامل  من  مطابقة  فيه 
لذلك  وعيده؛  تنفيذ  عن  عاجز  املتكلم 
املتكلم  أما  اإلخالص،  رشط  انتفى 
قابل  الذي  الثاين فهو اهلل سبحانه وتعاىل 
بوعيد  جدوى  دون  فجعله  وعيدهم، 
واردفه  الظاملني(،  )لنهلكن  بقسم  أكده 
التأثريي  بوعد إسكاهنم مكاهنم، فالفعل 
هبم،  آمن  ومن  الرسل  تطمني  يف  يتمثل 
واجتاه  وينرصهم،  يكافئهم  اهلل  بأن 

الكلامت. إىل  العامل  فيها من  املطابقة 
أهل  به  خص  الذي  الوعيد  ومن 

ڌ  ڌ  چ  تعاىل:  قوله  الكتاب، 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
]سورة  ڻچ  ں  ں  ڱ  ڱڱ 
ألهل  خطاب  اآلية  ففي   ،]47 النساء: 
قال  إذ  مجيعهم؛  يشملهم  وال  الكتاب، 

 .(8(w (81 /6 :58) ينظر: التبيان، الطويس(
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التكليف  هذا   « الكتاب(،  أوتوا  )الذين 
التوراة، ومن  بكل  بمن كان عاملا  خمتص 
بالدالئل  عاملا  يكون  فإنه  كذلك  كان 
التوراة  ألن   ،حممد نبوة  عىل  الدالة 
وهلذا  الدالئل،  تلك  عىل  مشتملة  كانت 
أي  چ  ڑ  ڑ  ژ  چ تعاىل:  قال 
التوراة  يف  املوجودة  لآليات  مصدقا 
الدالة عىل نبوة حممد، واذا كان العلم 
حاصال كان ذلك الكفر حمض العناد، فال 
جرم حسن منه تعاىل أن يأمرهم باإليامن 
جزمًا،  والسالم  الصالة  عليه  بمحمد 
بذلك«)59)،  الشديد  الوعيد  يقرن  وأن 
كفرهم  اصبح  علمهم،  حتصل  فاذا 
عنادهم  عىل  ودليال  عليهم،  حجة  هبا 
هتديدهم  أما  الباطل،  عىل  وإرصارهم 
السبت،  كأصحاب  اللعن  أو  بالطمس 
املتمثلة  اإللتزامية  األفعال  من  فهي 
هبم،  العقاب  بإنزال  والتهديد  بالوعيد 

إلزامهم  يف  فيتمثل  التأثريي،  الفعل  أما 
.حممد بنبوة  باإليامن 

وتكون  املعاهدة،  اإللتزاميات  ومن 
ورد  ومما  اكثر،  أو  طرفني  بني  التزاما 

)59) مفاتيح الغيب، الرازي: 10/ 4)1. 

منها يف آيات حوار األديان، قوله تعاىل: 
ڦ ڦ  ڦ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  چ

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ 
ڈچ ]سورة آل عمران: 64[، 
الكتاب،  أهل  لعامة  اخلطاب  جاء  إذ 
عىل  االجتامع  إىل   الرسول فدعاهم 
كلمة سواء للعمل هبا ونرشها، ومناداهتم 
التطييب  من  نوع  فيه  الكتاب  باهل 
فاملوقف  به،  واالحتفاء  املتلقي  لقلب 
األطراف  بني  تسوية  لعقد  دعوة  موقف 
سواء  كلمة  معنى  و  ملعاهدة،  والتوصل 
متفقة  اإلنجيل  و  التوراة  و  القرآن  أن 
التوحيد،  كلمة  وهي  إليها،  الدعوة  يف 
عدم  و  الرشكاء  رفض  التوحيد  الزم  و 
سبحانه؛  اهلل  دون  من  األرباب  اختاذ 
ويفرسه  العميل،  التوحيد  إىل  دعوة  فهي 

)أال  هبا  يراد  والتي  السواء،  الكلمة 
ال  و  شيئا  به  نرشك  ال  و  اهلل  إال  نعبد 
اهلل(،  دون  من  أربابا  بعضا  بعضنا  يتخذ 
دون  الرشيك  نفي  لبيان  مسوق  فالكالم 
إثبات  يأخذ  القرآن  فإن  اإلله،  إثبات 



األفعال الكالمية املبارشة يف آيات حوار األديان

(14

معلومة)60)،  قضية  حقيقته  و  اإلله  وجود 
كلمة  اختاذ  يف  يتمثل  الكالمي  فالفعل 
اإلنجازية  والقوة  األديان،  بني  سواء 
واالتفاق  بينهم  معاهدة  عقد  يف  تتمثل 
فهو  التأثريي  الفعل  أما  اهلل،  عبادة  عىل 
للتوصل  الكتاب  أهل  دعوة  يف  الرتفق 
فيها  املطابقة  فاجتاه  االتفاق،  عقد  إىل 
رشط  حتقق  مع  الكلامت،  إىل  العامل  من 
مجيع  التزام  إىل  للوصول  اإلخالص 

املستقبل. األطراف يف 
اإللتزامية  األفعال  أن  نجد  وبذلك 
فهي  هلا،  اإلنجازية  األغراض  حققت 
إنجازها،  عىل  القادر  املتكلم  إىل  منسوبة 
املتعلقة  أما  ورسله،  باهلل  املتصلة  السيام 
بالطرف اآلخر، فلم حتقق أغراضها، ألنه 
ال يملك القدرة عىل حتقيقها -وان بدا له 
انه قادر عىل ذلك –، وجاءت اإللتزاميات 
مطابقة  واملستقبل  احلارض  عىل  دالة 

لرشوطها.
 التعبرييات:5. 

الكالمية  األفعال  من  نوع  هي 

 /3 الطباطبائي:  البيان،  جممع  ينظر:   (60(
 .(85w(83

الكالمية،  األفعال  وتشمل  املبارشة، 
وعبارات  أساليب  من  يتضمنها  وما 
حاالت  يف  مشاعره  عن  املتكلم  هبا  يعرب 
والفشل،  والنجاح  والغضب،  الرضا 
عىل  األفعال  هذه  تقترص  وال  وغريها، 
تتعدى  بل  باملتكلم،  اخلاصة  األحداث 
إىل ما حيدث للمشاركني يف الفعل، وتؤثر 
ويدخل  املتكلم،  عىل  وشعوريا  نفسيا 
واملواساة،  والتهنئة،  الشكر،  أفعال  فيها: 
واحلب  والتمني،  واحلرسة،  والندم 
عىل  وما  واالعتذار،  والغضب  والكره، 
إذ  للمطابقة،  اجتاه  هلا  وليس  شاكلتها، 
حتقق  فإذا  اإلخالص،  رشط  عنه  يغني 

أنجز الفعل إنجازا ناجحا)61).
األديان  حوار  آليات  وباستعراضنا 
حافلة  نجدها  الكريم،  القرآن  يف 
عن  تعرب  التي  الكالمية  باألفعال 
التي مر هبا  النفسية والشعورية  احلاالت 

الذي  الواقع  وتصّور  والرسل،  األنبياء 
كانوا يعيشون فيه، من ذلك قوله تعاىل: 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چ 

اللغوي  البحث  يف  جديدة  آفــاق  ينظر:   (61(
املعارص، د/ حممود امحد نحلة: 104. 
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ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
 ،]63w 59 :چ ]سورة األعراف ہ
عن  تعاىل  اهلل  من  إخبار  اآليات  هذه  يف 
بدعوته  الرتفق  ونتلمس   ،نوح قصة 
قوم(  )يا  فناداهم  النداء؛  من  بدأ  هلم 
وحذفت  التنبيه،  قوة  من  النداء  يف  ملا 
التغيري،  عىل  النداء  لقوة  اإلضافة  ياء 
قومه  فهم  أمرهم  يعنيه  انه  هلم  وإشعارا 
به  يناد  مل  أنه  يظهر  النداء  هذا  "وبتأمل 

بني  نداء  فهو  اهلل...  عذهبم  إال  قوما 
طريقة  أن  يؤكد  مما  اهلل،  عذاب  يدي 
األمر  عظم  إىل  للتنبيه  جاءت  هنا  النداء 
الرفق  من  وهو  أجله...  من  دعوا  الذي 
لالستجابة  قلوهبم  استاملة  لغرض  هبم 
اهلل...  عبادة  وهو  العظيم  األمر  إىل 
أقوامهم  يدعون  األنبياء  نرى  ولذا 

هبم،  تربطهم  التي  بالقرابة  يشعر  بام 
ضمري  إىل  قوم  لفظ  بإضافة  وذلك 
وأمرهم  نفوسهم"))6)،  لتقريب  النبي 
والعبادة  ذلك،  سبب  وبني  اهلل،  بعبادة 
مراتب  أعىل  يف  بالقلب  اخلضوع  تعني 
النعم؛  أعظم  له  من  به  يعظم  اخلضوع، 
ال  إذ  اهلل،  غري  العبادة  يستحق  ال  لذلك 
عليهم  خياف  وهو  سواه،  معبود  وال  اله 
األمل  والعذاب هو  يوم عظيم(،  )عذاب 
غري  يكون  وقد  استمرار،  عىل  اجلاري 
–العقاب  –ههنا  عقاب، إال أن املراد به 
ومل  املعايص.  من  كان  ما  عىل  األليم 
الشك،  وجه  عىل  عليهم  خوفه  جيعل 
سيحل  العذاب  هذا  أن  أخربهم  بل 
فقال  ونصحه،  دعوته  يقبلوا  مل  إن  هبم 
إخالص  فالنصيحة  لكم(  )أنصح 
و  املعاملة،  يف  الفساد  شائب  من  النية 
وال  العمل،  يف  الغش  خالف  )النصح( 

يف  وأغراضها  وحقيقته  النداء  ــازات  جم  (6((
غرمان  بــن  ظافر  د/  ــرآين،  ــق ال اخلــطــاب 
الشاطبي  اإلمـــام  معهد  جملة  الــعــمــري، 
الــســادس:  الــعــدد  القرآنية،  لــلــدراســات 

 .(13w(1(
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فعرّب  النية)63).  بسوء  إال  الغش  يكون 
قومه  حال  إزاء  مشاعره  عن   نوح
األصنام،  يعبدون  كانوا  إذ  وواقعهم، 
فاألفعال  عليهم،  بخوفه  ورصح 
)انصح  و  عليكم(  )أخاف  الكالمية 
ترمحون(،  )لعلكم  يف  والرجاء  لكم( 
النصح  يف  تتمثل  إنجازية  قوة  حتمل 
لقومه  يكنه  عام  تعرب  وهي  واإلرشاد، 
عليهم،  واإلشفاق  والرأفة  العطف  من 
باهلل،  يؤمن  مل  من  بيته  أهل  من  ففيهم 
الطوفان يف  بدأ  أن  بعد  ابنه  وقد خاطب 

ڱ  ڱ  ڱ  چ  بقوله:  أخرى  سورة 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ ڭ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ ۅ  ۋ 
w4( هود:  ]سورة  چ  ى ې 
يف  فيكمن  التأثريي  الفعل  أما   ،]43
 اهلل رسول  عن  والتخفيف  املواساة 
إذ من طبيعة  وحثه عىل الصرب والثبات، 
اذا  واألنبياء،  الرسل  إنكار  األمم 

 .437w 434 /4 :63) ينظر: التبيان، الطويس(

مصاحلهم. مع  دعواهتم  تضاربت 
ومتنى  التمني،  التعبرييات  ومن 
حتبه  امر  طلب  فهو  أراده،  اليشء: 
ال  لكنه  فيه،  وترغب  اليه  ومتيل  النفس 
نحو  الستحالته،  إما  حصوله،  يرجى 

ڭ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  قوله 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
أو   ،]73 النساء:  ]سورة  ېچ 
يف  يطمع  وال  ممكنا  أي  بعيدا،  لكونه 

ڄ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قوله  نحو  نيله، 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
القصص:  ]سورة  ڌچ  ڍ  ڍ 
انه  الرتجي،  وبني  بينه  والفرق   ،]79
يف  والرتجي  املستحيالت،  يف  يدخل 
وهل،  ليت،  فهي:  أدواته  أما  املمكنات، 

ولعل)64). ولو، 

)64) ينظر: املعجم املفصل يف علوم البالغة، د/ 
أنعام نّوال عّكاوي: 8)4، و ينظر: معجم 
امحد  د/  وتطورها،  البالغية  املصطلحات 
علم  ينظر:  و   ،354w  353  /( مطلوب: 
w4(0 :املعاين، د/ بسيوين عبد الفتاح فيود

 .4((
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التمني،  فيها  ورد  التي  اآليات  ومن 
ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  چ  قوله تعاىل: 
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
 ،](7w (6 :ىئ يئ چ ]سورة يس
يس  صاحب  لسان  عىل  التمني  ورد  إذ 
أن  فبعد  النجار(،  ارسائيل  بن  )حبيب 
له  قيل  مات،  حتى  بأقدامهم  قومه  وطأه 
الذين  قومه  يعلم  أن  متنى  اجلنة،  ادخل 
واملنزلة  واملغفرة  الثواب  يزدرونه،  كانوا 
يف  لريغبوا  بإيامنه؛  إليها  وصل  التي 
يبني  تعبريي  فعل  هنا  فالتمني  مثلها)65)، 
يف  تتمثل  اإلنجازية  قوته  لقومه،  يكنه  ما 
إليها،  وصل  التي  باحلال  علمهم  متني 
احلث  يف  يكمن  له  التأثريي  والفعل 
اجتاه  وال  عمله،  ما  بمثل  العمل  عىل 
للمطابقة فيه، مع حتقق رشط اإلخالص 

التمني. يف 
االنفعال  بينت  التي  املواطن  ومن 

 إبراهيم النبي  قصة  لألنبياء،  النفيس 
القصة يف سور  تكررت هذه  إذ  أبيه،  مع 
اآليات  الشعراء  سورة  يف  فوردت  عدة، 

 –  171  /5 الزخمرشي:  الكشاف،  ينظر:   (65(
 .17(

اآليات  األنبياء  سورة  ويف   ،)84w  69(
))70w 5(، ويف سورة الزخرف اآليات 
اآليات  مريم  سورة  ويف   ،)(8w  (6(
للعاطفة  بيانا  اكثر  ولعلها   )48w  41(
قال  إذ  السابقة،  السور  من  اإلنسانية 

ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل: 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے 
ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
 ،]48w 41 :سورة مريم[ چ  ۇئ  وئ 
أبت(،  )يا  بقوله:  أباه   إبراهيم فنادى 
واستاملة  بالتلطف  إشعار  من  ذلك  يف  ملا 
يقتضيه  الذي  اإلطناب  من  فهو  النفس، 
ألبيه  االبن  خطاب  مقام،  ألنه  املقام 
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دعوة  وخطاب  جهة،  من  عظيم  بشأن 
حاملة  اجلملة  فجاءت  ثانية؛  جهة  من 
يف  األول  يتمثل  إنجازيني،  غرضني 
عىل  تنبيها  البعيد،  بأداة  القريب  مناداة 
التلطف  والثاين  وأمهيته،  األمر  عظم 
التأثريي  الفعل  أما  باألب،  والشفقة 
بالكالم  النفوس  استاملة  يف  فيتمثل 
فيه  يستشعر  بنداء  أبوه  وقابله  اللني. 
تنته ألرمجنك  لئن مل  إبراهيم  )يا  الغضب 
باسم  النداء  ورد  اذا  مليا(،  واهجرين 
أو  بشفقة  إشعار  دون  الرصيح  االبن 
والطرد،  بالرجم  بتهديد  مردفا  حمبة، 
بالنداء يف خطاب يوسف  قابلناه  ما  واذا 

ۉ  ۉ  چ  تعاىل:  قوله  يف   ،ويعقوب
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۇئ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ 
اذا   ،]5w  4 يوسف:  ]سورة  چ  ٺ 
كان خطاب األب البنه )يا بني(، والذي 
ولعل  بابنه،  األب  شفقة  منه  يتلمس 
السبب يف ذلك االختالف العقائدي بني 
األب وابنه يف خطاب إبراهيم وأبيه، اذا 

.قارناه بخطاب يوسف ويعقوب ما 
حوار  آيات  أن  إىل  ذلك  من  نخلص 
النفس  أحوال  عن  كشفت  األديان 
انفعاالت،  من  يعرتهيا  وما  البرشية 
فقدمت تصورا كامال عن أحوال الرسل 
ورّدة  أقواَمهم،  دعوهتم  يف  واألنبياء 
يف  وأثرها  ألقوامهم،  النفسية  الفعل 
التعبري  يف  منها  الغرض  وأنجز  الرسل، 
فيه  َيتوافر  بشكل  األحوال  تلك  عن 
يف  أثر  من  يرتكه  وما  اإلخالص،  رشط 
بالصرب  للدعوة من حتيل  يتصدى  كل من 

والتأيس بام جرى يف األمم األخرى.
اخلامتة والنتائج:

يبحث  لساين  علم  التداولية  أن  بام 
حتقيق  يف  اللغة  املرسل  استعامل  كيفية  يف 
املرسل  التواصل مع  اعىل درجات نجاح 
كانت  العالمات؛  من  نظاما  بعّدها  اليه، 
حوار  لدراسة  األطروحات  أنسب  هي 
نشاط  ألهنا  الكريم؛  القرآن  يف  األديان 
اللغوية  الكفاءة  حتويل  عىل  قائم  تواصيل 

إىل كفاءة تواصلية إنجازية.
وسائل  من  مهمة  وسيلة  احلوار  يعد 
احلق،  الدين  واعتناق  اهلل  لعبادة  الدعوة 
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الصحيحة  الصورة  طريقه  عن  تتضح  إذ 
ويشمل  وآدابه،  وأحكامه  الدين  لعقائد 
مع  أو  أقوامهم،  مع  األنبياء  به  قام  ما 
بطرق  حوار  من  األديان  أهل  سائر 
حتت  انطوت  متنوعة  وأساليب  خمتلفة 

مسمى واحد هو )حوار األديان(.
يف  تغيريا  اإليقاعيات  أحدثت 
الرشوط  فيها  وتوافرت  القائم،  الوضع 
فيها  فتوفرت  الدارسون  حددها  التي 
قوهتا  وتغريت  واإلبالغ،  القصد  نية 
املتخاطبني،  ملرتبة  تبعا  اإلنجازية 

النفسية. وحالتهم 
آيات  يف  حارضة  األمر  أفعال  كانت 
أدت  وقد  كبري،  بشكل  األديان  حوار 
املتلقي،  يف  التأثري  استتبعه  إنجازيا  دورا 
تلك  يف  تكرر  فقد  )قل(  الفعل  سيام  ال 
جميئه  شكل  و  ملحوظ،  بشكل  اآليات 
به اهلل  فاملتلفظ  الكالم؛  أفعال  متتالية من 

 ،جربائيل طريق  عن  وتعاىل  سبحانه 
فاصبح   ،الرسول هو  له  واملتلفظ 
الفعل  وهذا  للملفوظ،  تلقيه  بعد  متلفظا 
التنفيذ  أفعال  من  أمر  فعل  هو  )قل( 
األفعال  والسيام  أخرى،  أفعال  تبعته 

والنداء  باألمر  املتمثلة  الطلبية  اإلنجازية 
واالستفهام.

لألفعال  والنداء مدخال  األمر  شّكل 
املتكلم  يسلكها  األخرى،  الكالمية 
من  أخرى،  أغراض  إىل  هبا  ليتوصل 
مع  فتظافرا  واستفهام،  وهني  أمر 
لتحقق  األخرى  اإلنجازية  األفعال 
اإلنجازية  األغراض  الكالمية،  األفعال 

هلا. والتأثريية 
حققت األفعال اإللتزامية األغراض 
املتكلم  إىل  منسوبة  فهي  هلا،  اإلنجازية 
باهلل  املتصلة  السيام  إنجازها،  عىل  القادر 
املتعلقة  أما   ،ورسله وتعاىل  سبحانه 
أغراضها،  حتقق  فلم  اآلخر،  بالطرف 
-وان  حتقيقها  عىل  القدرة  يملك  ال  ألنه 
وجاءت   ،– ذلك  عىل  قادر  انه  له  بدا 
واملستقبل  احلارض  عىل  دالة  اإللتزاميات 

لرشوطها. مطابقة 

األفعال  يف  األديان  حوار  آيات  إن 
النفس  أحوال  عن  كشفت  التعبريية، 
انفعاالت،  من  يعرتهيا  وما  البرشية 
فقدمت تصورا كامال عن أحوال الرسل 
وردة  ألقوامهم،  دعوهتم  يف  واألنبياء 
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يف  واثرها  ألقوامهم،  النفسية  الفعل 
التعبري  يف  منها  الغرض  وانجز  الرسل، 
فيه  يتوفر  بشكل  األحوال  تلك  عن 
يف  اثر  من  يرتكه  وما  اإلخالص،  رشط 
بالصرب  للدعوة من حتيل  يتصدى  كل من 

والتأيس بام جرى يف األمم األخرى.
ثبت املظان:

 w ،األساليب اإلنشائية يف النحو العريب
 ،5 ط  هارون،  حممد  السالم  عبد 
-مرص،  القاهرة  اخلانجي،  مكتبة 

001) م.
 w النحويني عند  الطلب  أساليب 

إسامعيل  قيس  د/  والبالغيني، 
العايل  التعليم  وزارة  األويس، 
بغداد،  جامعة  العلمي،  والبحث 
والرتمجة  للنرش  احلكمة  بيت 

1988م. العراق،  والتوزيع، بغداد 
 w اسرتاتيجيات اخلطاب اسرتاتيجيات

تداولية،  لغوية  -مقاربة  اخلطاب 
ط  الشهري،  ظافر  بن  اهلادي  عبد 
املتحدة،  اجلديد  الكتاب  دار   ،1

بريوت-لبنان، 004) م.
 w حمي وبيانه،  الكريم  القرآن  إعراب 

منشورات  ط)،  الدرويش،  الدين 
ذوي القربى، قم -ايران، 8)14 هـ.

 w اللغوي البحث  يف  جديدة  آفاق 
دار  نحلة،  امحد  حممود  د/  املعارص، 

املعرفة اجلامعية، مرص، 2002 م.
 w الربهان يف علوم القرآن، أبو عبد اهلل

الزركيش  اهلل  عبد  بن  هبادر  بن  محد 
أبو  حممد  حتقيق:  هـ(،   794 )ت 
املعرفة،  دار  إبراهيم،  الفضل 

1391هـ. بريوت-لبنان، 
 w يف واحلجاجي  التداويل  البعد 

بني  إىل  املوجه  القرآين  اخلطاب 
ط  عمران،  قدور  د/  إرسائيل، 
للنرش  احلديث  الكتب  عامل   ،1
والتوزيع، اربد - األردن، )01)م.

 w جعفر أبو  القرآن،  تفسري  يف  التبيان 
)ت  الطويس  حسن  بن  حممد 
بزرك  أغا  الشيخ  له:  قدم  460هـ(، 

حبيب  امحد  تصحيح:  الطهراين، 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  العاميل، 

بريوت -لبنان، د ت.
 w العرب العلامء  عند  التداولية 

األفعال  لظاهرة  تداولية  -دراسة 
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العريب،  اللساين  الرتاث  يف  الكالمية 
دار   ،1 ط  صحراوي،  مسعود  د/ 
– بريوت  والتوزيع،  للنرش  الطليعة 

لبنان، 005) م. 
 w حممد التعاريف،  مهامت  يف  التوقيف 

هـ(،   1031( املناوي  الرؤوف  عبد 
الداية،  رضوان  حممد  د.  حتقيق: 
 – بريوت  املعارص،  الفكر  دار  ط1، 

1410هـ. لبنان، 
 w مراجعات اللغوية  األعامل  دائرة 

املبخوت،  شكري  د/  ومقرتحات، 
املتحدة،  اجلديد  الكتاب  دار   ،1 ط 

بريوت -لبنان، 010) م.
 w /د القرآن،  قصص  يف  فنية  دراسات 

البالغة  دار   ،( ط  البستاين،  حممود 
بريوت- والتوزيع،  والنرش  للطباعة 

لبنان، 013) م.
 w القرآن يف  الكالمية  األفعال  دراسة 

أ/  تداولية،  -مقاربة  الكريم 
يف  منشور  بحث  حكيمة،  بوقرومة 
حتليل  خمرب  منشورات  اخلطاب،  جملة 
دار  معمري،  مولود  جامعة  اخلطاب 
اجلزائر،  والنرش،  للطباعة  األمل 

العدد 3، 008) م.
 w الذكر يف  والنهي  األمر  صورة 

حممد  توفيق  حممود  د/  احلكيم، 
األمانة،  مطبعة  ط1،  سعد، 

القاهرة-مرص، 1993 م.
 w ونقدية بالغية  دراسة  املعاين  علم 

ملسائل املعاين، د/ بسيوين عبد الفتاح 
للنرش  املختار  مؤسسة   ،3 ط  فيود، 

والتوزيع، 010) م.
 w الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

التأويل،  وجوه  يف  األقاويل  وعيون 
عمر  بن  حممود  القاسم  أبو  اهلل  جار 
حتقيق:  538هـ(،  )ت  الزخمرشي 
املوجود  عبد  امحد  عادل  الشيخ 
د/  و  معوض  حممد  عيل  الشيخ  و 
فتحي عبد الرمحن امحد حجازي، ط 
الرياض  العبيكان،  مكتبة  النارش   ،1

-السعودية، 1998 م.

 w املصطلحات يف  معجم  الكليات 
أيوب  البقاء  أبو  اللغوية،  والفروق 
)ت  الكفوي  احلسيني  موسى  بن 
للطبع  واعده  قابله  1094هـ(، 
ووضع فهارسه: د/ عدنان درويش، 
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مؤسسة   ،( ط  املرصي،  حممد 
الرسالة، بريوت -لبنان، 1998 م.

 w وأغراضها وحقيقته  النداء  جمازات 
بن  ظافر  د/  القرآين،  اخلطاب  يف 
منشور  بحث  العمري،  غرمان 
الشاطبي  اإلمام  معهد  جملة  يف 
العدد  القرآنية،  للدراسات 

السادس، ذو احلجة 9)14 هـ.
 w أبو القرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع 

الطربيس  حسن  بن  الفضل  عيل 
الرسويل  هاشم  حتقيق:  هـ(،   560(
التاريخ  مؤسسة   ،1 ط  املحلاليت، 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  العريب، 

008) م.
 w البالغية املصطلحات  معجم 

مطبعة  مطلوب،  امحد  د/  وتطورها، 
 – بغداد  العراقي،  العلمي  املجمع 

العراق، 1986 م.
 w البالغة علوم  يف  املفصل  املعجم 

أنعام  د/  واملعاين،  والبيان  البديع 
شمس  امحد  مراجعة:  عّكاوي،  نّوال 
العلمية،  الكتب  دار   ،( ط  الدين، 

بريوت -لبنان، 1996 م.

 w ،الكبري التفسري  أو  الغيب  مفاتيح 
الدين  ضياء  بن  الدين  فخر  حممد 
عمر الرازي )ت 606 هـ(، ط1، دار 

الفكر، بريوت -لبنان، 1981 م.
 w يوسف يعقوب  أبو  العلوم،  مفتاح 

بن أيب بكر بن حممد بن عيل السكاكي 
عليه:  وعلق  ضبطه  هـ(،   6(6 )ت 
الكتب  دار   ،( ط  زرزور،  نعيم 

العلمية، بريوت -لبنان، 1987 م.
 w امليزان يف تفسري القرآن، حممد حسني

الطباطبائي، ط 1، مؤسسة األعلمي 
-لبنان،  بريوت  للمطبوعات، 

1997م.
 w ننجز كيف  الكالم  أفعال  نظرية 

ترمجة  أوستني،  بالكلامت،  األشياء 
عبد القادر قنيني، دار أفريقيا الرشق، 

الدار البيضاء -املغرب، 1991 م.
 w يف اإلعجاز  دراية  يف  اإلجياز  هناية 

القرآن  إعجاز  وبيان  البالغة  علوم 
عمر  بن  حممد  الدين  فخر  الكريم، 
مطبعة  هـ(،   606 )ت  الرازي 
اآلداب، القاهرة -مرص، 1317هـ.
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التمهيد: 
»يف غرض السورة« و » املفردة القرآنية«:

يف غرض السورة
غرض  عرض  من  البحث  هيدف 
حتقيقه  يف  النص  براعة  إظهار  إىل  السورة 
طريقة  وأهبى  صورة  بأمثل  للغرض 
كافة  اإلمكانات  توظيف  كيفية  وبيان 
الدقيق  الرتابط  وتبيني  للمعنى،  خدمة 
وإظهار  املباركة،  السورة  آيات  بني 
ذهب  وقد  للسورة،  املوضوعية  الوحدة 
الغرض  أن  إىل  امليزان  يف  الطباطبائي 
كعدد  الزواج  أحكام  »بيان  السورة  من 
ذلك،  وغري  النكاح  وحمرمات  الزوجات 
أخرى  أمور  وفيها  املواريث،  وأحكام 
والشهادات  اجلهاد  و  الصالة  أحكام  من 

أهل  حلال  وتعرض  وغريها،  والتجارة 
الكتاب. ومضامني آياهتا تشهد أهنا مدنية 
نزلت  أهنا  وظاهرها  اهلجرة،  بعد  نزلت 
أغلب  كانت  وإن  واحدة  دفعة  ال  نجوما 
بينها«)1).  فيام  لالرتباط  فاقدة  غري  آياهتا 
هو  امليزان  صاحب  ذكره  ما  أن  ويبدو 

 /4 الطباطبائي،  القرآن:  تفسري  يف  امليزان   (1(
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يفهم  السورة، وإال كيف  ملا تضمنته  بيان 
يف  املباركة  السورة  آيات  بني  الرتابط 

النص السابق؟.
يوحد  غرض  وجود  من  البد  إذن 
يف  الرباعة  لتظهر  السورة  مضامني 
بالصورة  وعرضها  املضامني  تسلسل 
أن  ويبدو  املقدس،  النص  عليها  التي 
السورة  هذه  آيات  لكل  اجلامع  الغرض 
القويم  اإلنساين  املجتمع  تكوين  هو 
ست  ُأسِّ أن  بعد  إسالمية  حكومة  وبناء 
احلكومة،  وتلك  املجتمع  ذلك  نواة 
للسور  اجلامع  هو  الغرض  هذا  ولعل 
كتب  أصحاب  يقوله  ما  بحسب  املدنية 
املكي  عن  حديثهم  عند  القرآن  علوم 
واملدين من سور القرآن الكريم)))، وهلذا 
حديثه  يف  األمثل  تفسري  صاحب  يقول 
الّسورة- »هذه  النساء:  سورة  عن 
أّن  بمعنى  املدينة،  يف  -نزلت  قلنا  كام 

مقبال  كان  عندما   األكرم الّنبي 

باقر  حممد  السيد  الــقــرآن:  علوم  ينظر:   (((
الكريم:  القرآن  وعلوم   ،95  ،7 احلكيم: 
التعبري   ،10( قدوري محد،  غانم  الدكتور 
بكري  الدكتور  الكريم:  القرآن  يف  الفني 

شيخ أمني، 46. 
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وتكوين  إسالمية  حكومة  تأسيس  عىل 
السورة  هذه  نزلت  قويم،  إِنساين  جمتمع 
وهي حتمل مجلة من القوانني التي هلا أثر 
البيئة  وإِجياد  املجتمع،  إصالح  يف  كبري 
ناحية  ومن  النقية.  الصاحلة  االجتامعية 
املجتمع  هذا  أفراد  أكثر  فإّن  أخرى 
بام  الوثنيني  من  ذلك  قبل  كانوا  اجلديد 
وانحرافاهتا  اجلاهلية  لوثات  من  فيهم 
يشء  أي  قبل  يتعني  لذلك  ورواسبها، 
أرواحهم  وتزكية  عقوهلم،  تطهري 
وإِحالل  الّرواسب،  تلك  من  ونفوسهم 
بناء  إِلعادة  الالزمة  والربامج  القوانني 
والتقاليد  العادات  تلك  حمل  املجتمع 

الفاسدة«)3). اجلاهلية 
االرتباط  مدى  نفهم  فإننا  وهلذا 
وبني  النساء  لسورة  املباركة  اآليات  بني 
بالرب  فباإليامن  جيمعها،  الذي  الغرض 
إجياد  يف  عظمته  يف  والتفكري  وتقواه، 

االلتزام  لطاعة  النفوس  هييِّئ  ما  الوجود 
وبالعناية  هبداها،  والسري  السامء  بتعاليم 
وبااللتزام  حقوقهم،  وإعطاء  باليتامى 
والربامج  بالّزواج  املتعلقة  بالقوانني 

)3) تفسري األمثل: مكارم الشريازي، 3/ 76. 

والقوانني  العام  العفاف  تصون  التي 
وحفظ  العاّمة،  األموال  حلفظ  العاّمة 
والتمسك  وحتســينها،  األرسة  حالة 
املتقابلة  الفردية  والواجبات  باحلقوق 
بناء  إىل  يؤدي  ذلك  كل  املجتمع،  يف 
املحبة  تسوده  ومتامسك  قويم  جمتمع 
متكاتفني،  أحبة  أبناؤه  ويعيش  واإلخاء، 
ويكون  اجلريمة،  عن  املجتمع  ويبتعد 
التي  االجتامعية  األمراض  عن  حمصنا 
إىل  هبا  وتودي  باملجتمعات  تعصف 
 « قطب:  سيد  يقول  اهلالك.  حظرية 
ومن  املؤثر،  القوي  االفتتاح  هذا  من 
ومن  البسيطة،  الفطرية  احلقائق  هذه 
يأخذ  الكبري،  األسايس  األصل  هذا 
عليها  ينهض  التي  األسس  إقامة  يف 
التكافل  من  وحياته:  املجتمع  نظام 
حلقوق  والرعاية  واجلامعة،  األرسة  يف 
املرأة  حلق  والصيانة  فيها،  الضعاف 

اجلامعة  أموال  عىل  واملحافظة  وكرامتها، 
الورثة  عىل  املرياث  وتوزيع  عمومها،  يف 
والصالح  لألفراد  العدل  يكفل  بنظام 

للمجتمع...«)4).

)4) يف ظالل القرآن: سيد قطب، )/ 41. 
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لقد خاطب اهلل يف هذا النص الناس 
إذ  املسلمني  أو  منهم  املؤمنني  خيصرَّ  ومل 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  قال 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ ٺ  ٺ 
چ ]سورة  ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ
من  يتكون  ال  املجتمع  ألن   ،]1 النساء: 
فحتى  فحسب،  املؤمنني  أو  املسلمني 
املجتمع  إىل  موجها  اخلطاب  كان  لو 
 األعظم النبي  عهد  يف  اإلسالمي 
فهناك  املجتمع،  كل  ليسوا  املسلمني  فإن 
املسلمني،  وغري  اليهود  من  غريهم 
ويؤثرون  واحد،  جمتمع  أفراد  وكلهم 
هبم  العناية  من  بد  فال  وسلبا،  إجيابا  فيه 
احرتام  ملبدأ  يؤسس  هنا  والقرآن  مجيعا، 
التعددية  حقوق األقليات يف املجتمعات 
وتوجهاهتم،  عقائدهم  اختلفت  وإن 
وهو  واحد  مصري  يف  جمتمعون  ألهنم 

استعامل  لنا  يفرس  ما  هذا  ولعل  الوطن، 
وعدم  املباركة  اآلية  يف  )َربرَُّكُم(  لفظة 
تفسري  صاحب  يقول  غريها،  استعامل 
إىل  دعوهتم  »يريد  اآلية:  هذه  يف  امليزان 
ناس  وهم  أنفسهم  أمر  يف  رهبم  تقوى 

غري  من  اإلنسانية  احلقيقة  يف  متحدون 
املرأة  و  منهم  الرجل  بني  فيها  اختالف 
القوي  و  العاجز  و  الكبري  و  الصغري  و 
و  باملرأة  منهم  الرجل  جيحف  ال  حتى 
جمتمعهم  يف  الصغري  كبريهم  يظلم  ال 
سعادهتم  لتتميم  إليه  اهلل  هداهم  الذي 
بينهم  املعمولة  القوانني  و  األحكام  و 
طريق  لتسهيل  إياها  أهلمهم  التي 
بقائهم  و  وجودهم  حفظ  و  حياهتم، 
تظهر  هناك  ومن  وجمتمعني.  فرادى 
دون  الناس  إىل  اخلطاب  توجيه  نكتة 
التقوى  تعليق  كذا  و  خاصة  املؤمنني 
نحوه  و  اهلل  اتقوا  يقال:  أن  دون  برهبم 
فإن الوصف الذي ذكروا به أعني قوله: 
»إلخ«  واحدة  نفس  من  خلقكم  الذي 
خيتص  أن  غري  من  الناس  مجيع  يعم 
الربوبية  أوصاف  من  هو  و  باملؤمنني، 
ال  التكميل  و  التدبري  أمر  تتكفل  التي 

من شؤون اإللوهية«)5). ويف هذه الصلة 
عليه  اشتملت  ملا  مناسبة  استهالل  براعة 
فكانت  األصلية،  األغراض  من  السورة 
صاحب  يقول  كام  الديباجة،  بمنزلة 

)5) امليزان يف تفسري القرآن، 4/ ). 
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أيضا:  وقال  والتنوير،  التحرير  تفسري 
العلم،  االسم  دون  )رّبكم(،  بـ  »وعرّب 
عىل  العباد  يبعث  ما  الرّب  معنى  يف  ألّن 
الرّب  إذ  بوحدانيته،  اإليامن  يف  احلرص 
يدّبر  أي:  مملوكه  يرّب  الذي  املالك  هو 
)الرّب(  لفظ  بذكر  وليتأّتى  شؤونه، 
الداّلة عىل أهّنم حمقوقون  طريق اإلضافة 
بني  أّن  عىل  والداّلة  التقوى،  حّق  بتقواه 
إضاعتها  تعّد  صلة  واملخاطبني  الرّب 
القرآن  يكون  وهبذا  وضالاًل«)6).  محاقة 
علم  نظرية  إىل  أسس  من  أول  العظيم 
من  املحدثون  هبا  تغنى  التي  اخلطاب 

العلامء.
ما جاء يف سورة  اخلطاب  وشبه هذا 

ٻ  ٱ  چ  تعاىل  قال  إذ  احلج 
پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ 
جعل  وقد   ،]1 احلج:  ڀچ ]سورة 
يف  لسورتني  مطلعا  املطلع  هذا  سبحانه 

وهي  النساء  سورة  إحدامها:  القرآن: 
من  األول  النصف  من  الرابعة  السورة 
وهي  احلج،  سورة  والثانية:  القرآن. 

 /3 عــاشــور،  ابــن  والتنوير:  التحرير   (6(
 .313

الثاين  النصف  من  الرابعة  السورة  أيضا 
اخلطاب  سبحانه  سخر  وقد  القرآن،  من 
املبدأ،  ليدلل عىل معرفة  النساء  يف سورة 
املعاد  معرفة  عىل  ليدلل  احلج  سورة  ويف 
داللة  السورتني  هاتني  صدر  »فجعل 
قدم  ثم  املعاد،  ومعرفة  املبدأ  معرفة  عىل 
السورة  عىل  املبدأ  عىل  الدالة  السورة 
البحث  هذا  وحتت  املعاد،  عىل  الدالة 

أرسار كثرية«)7).
رسا  السورة  هذه  لتسمية  أن  ويبدو 
غرض  من  ذكره  تقدم  بالذي  يتعلق 
قد  النساء  لفظة  أن  فبالرغم من  السورة، 
تكررت عرش مرات يف السورة، فان هلذه 
القرآن  بأن  القول  من  يمكننا  ما  التسمية 
البرشية  التجربة  أثبتته  قد  أمر  إىل  يشري 
ينتج  الذي  األساس  متثل  املرأة  أن  وهي 
الصواب  املكان  يف  ويضعها  املجتمعات 
ناضجة  املرأة  كانت  ما  فمتى  والفالح، 

سليم  ناضج  جمتمع  هناك  كان  فكريا، 
تكثر فيه السعادة ويرفل باألمان واخلري، 
املجتمع  أصبح  العكس  كان  ومتى 

واالنحالل. التفسخ  يشكو  مريضا 

)7) مفاتيح الغيب: الرازي، 5/ 33. 
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املفردة القرآنية:
تلفته  القرآين  للنص  املتدبر 
القرآنية،  للمفردة  الدقيقة  االستعامالت 
العربية  من  حــظا  نال  من  السيام 
وحسن  النفس  صفاء  ورزق  وفنوهنا، 
علوه  يف  فريد  القرآين  فالتعبري  التدبر، 
وأرفعه)8)،  كالم  أعىل  وأنه  وسموه 
هذا  القدماء  اللغويون  درس  وقد 
بينت  إشارات  عنهم  وأثرت  اجلانب 
واستمر  للفظة،  القرآين  االستعامل  دقة 
املهتمني  عند  اجلانب  هبذا  االهتامم 
التفسري  يف  منهجا  ليصبح  واملعنيني 
القرآين)9)، ولعل أقدم إشارة إىل ذلك ما 
ذكره اجلاحظ )ت55)هـ( بقوله: »وقد 
ويستعملوهنا  ألفاظا  الناس  يستخف 
أن  ترى  أال  منها،  بذلك  أحق  وغريها 
القرآن  يف  يذكر  مل  وتعاىل  تبارك  اهلل 
يف  أو  العقاب،  موضع  يف  إاّل  اجلوع 

الظاهر،  والعجز  املدقع،  الفقر  موضع 

)8) ينظر: التعبري القرآين: فاضل السامرائي، 9. 
الكريم،  للقرآن  البياين  التفسري  ينظر:   (9(
دقائق  و   ،17  /1 الــرمحــن  عبد  عائشة 
حممد  القرآين:  البيان  يف  اللغوية  الفروق 

الدوري1). 

ويذكرون  السغب  يذكرون  ال  والناس 
والسالمة...  القدرة  حال  يف  اجلوع 
أحق  هو  ما  األلفاظ  من  يتفقدون  وال 
وهنا  باالستعامل«)10).  وأوىل  بالذكر، 
رضورة  عىل  أكد  قد  اجلاحظ  أن  نجد 
مشريا  ملكانه،  املناسب  اللفظ  استعامل 
للمفردة  دقيقة  داللة  هنالك  أن  إىل 
متخذا  للغة  األمثل  االستعامل  حيددها 
وحكام،  دليال  القرآين  االستعامل  من 
يف   )338 )ت  اخلّطــابــي  اشرتط  وقد 
موضعه  يف  اللفظ  تضع  أن  البليغ  النص 
أبدل  إذا  »الذي  األمثل،  ومكانه  األليق 
املعنى  بإبدال  إما  منه  جاء  غريه  مكان 
وإما  الكالم،  فساد  منه  يكون  الذي 
سقوط  منه  يكون  الذي  الرونق  ذهاب 
القرآين  االستعامل  ولعل  البالغة«)11). 
النظرية  هذه  يف  األكرب  السبب  كان 
 (471 )ت  اجلرجاين  ذكر  فقد  اللغوية، 

اإلعجاز:  وجوه  يف  الشافية  رسالته  يف 
من  نوعا  املعنى  من  نوع  لكل  أن  »اعلم 

 .(6 )10) البيان والتبيني: اجلاحظ 1/ 
)ضمن  اخلطايب،  القرآن:  إعجاز  بيان   (11(

ثالث رسائل يف إعجاز القرآن( 6). 
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من  ورضوبا  وأوىل،  أخص  هو  اللفظ 
فيه أجىل،  أقوم، وهو  بتأديته  العبارة هو 
الفهم  إىل  كان  منه  أخذ  إذا  ومأخذا 
السمع  وكان  أخلق،  وبالقبول  أقرب، 
له أروى، والنفس إليه أميل«))1)، وقال 

ۆئ  چ  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  الزخمرشي 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
مب چ ]سورة  خب  حب  جب  يئ  ىئ مئ 
من  قيل:  مِلَ  قلَت:  "فإن   ،(7[ لقامن: 
اجلنس  اسم  دون  التوحيد  عىل  شجرة 
تفصيل  أريد  قلت:  شجر؟.  هو  الذي 
حتى  شجرة؛  شجرة  وتقصيها  الشجر 
واحدة  وال  الشجر  جنس  من  تبقى  ال 
قصد  فقد  أقالمًا")13).  ُبِريت  قد  إال 
مراعيا  قصدا  لفظة  لكل  الكريم  القرآن 
اتساقها  السمع،  يف  وقعها  )مجال 
ال  ملا  داللتها  اتساع  املعنى،  مع  الكامل 

من  األخر  الكلامت  دالالت  له  تتسع 
واملدلوالت()14). املعاين 

اإلعــجــاز:  ــوه  وج يف  الشافية  الرسالة   (1((
اجلرجاين، 575. 

)13) الكشاف: الزخمرشي، 3/ 36). 
)14) ينظر: نظرات من اإلعجاز البياين للقرآن 

املفردة  استعامل  براعة  يف  فلننظر 
التعبري  براعة  ولنتدبر  النساء  سورة  يف 
يف  األسامء  طاقات  استثامر  يف  القرآين 
استعامل  ويف  األسامء،  األول:  املبحث 
يف  واحلروف  الثاين،  املبحث  يف  األفعال 

الثالث. املبحث 
املبحث األول: )األسامء(:

يف  وردت  التي  األسامء  من 
يف  )النرَّاُس(،  كلمة  املباركة  السورة 
سبب  البحث  يف  مر  وقد  األوىل،  اآلية 
القرآن  استعملها  ألفاظ  من  اختيارها 
مسلمني  يا  أو  آمنوا(،  )الذين  خطابه  يف 
أهيا  )يا  أو  املأل  أهيا  يا  أو  خلق،  يا  أو 
يف  معروفا  كان  كخطاب  املساكني( 
تقدم  ما  وفوق  السابقة)15)،  الكتب 
العام  الغرض  مع  انطباقا  الباحث  جيد 
اجلو  مع  وانسجاما  املباركة  للسورة 
املعجمية  الداللة  أن  للسورة  العام 

غريها  من  انطباقا  أكثر  املفردة  هلذه 
اإلنسان  أن  املعجامت،  ذكرت  فقد  هنا، 

حممد  ســامــي  وتطبيقا:  نظريا  الكريم 
هاشم، 75. 

 .4 )15) ينظر: جممع البيان: الطربيس، 3/ 
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فقد  )األلفة()16)  األنس  من  مأخوذ 
عن  »هنى  النبي  َأن  احلديث  يف  جاء 
التي  يعني  َخْيرَب  يوم  اإِلنسيرَّة  احُلُمر 
الذين  هم  والناس  البيوت«)17)،  تْألف 
بعضهم  بمؤانسة  املجتمعات  يؤلفون 
مع جو  يتالءم  املعنى  فإن  لبعض، وهبذا 
األنسب  تكون  واللفظة  املباركة  اآلية 
تنسجم  أهنا  ذلك  إىل  يضاف  من غريها، 
التقوى،  أمر  من  بعدها،  سيأيت  ما  مع 
وغري  واحدة،  نفس  من  اخللق  وحقيقة 

ذلك)18).
خطاب  أن  عباس  ابن  عن  نقل  وقد 
مستدال  بالعرب،  خاصا  كان  )النرَّاُس( 
بأن املخاطبة بالرحم كانت عادة العرب، 
عىل  ودلل  األمر  هذا  الرازي  فند  وقد 
الناس)19)،  عامة  باخلطاب  املقصود  أن 
والباحث يؤيد ذلك ألن القول به يعطي 
وكونه  تنسجم  للنص  وسعة  انفتاحا 

ذكر  وقد  كافة،  البرش  هلداية  خطابا 

 /1 العسكري،  اللغوية:  الفروق  ينظر:   (16(
7)5 الفرق بني الناس واخللق. 

)17) لسان العرب: ابن منظور، مادة )أنس(. 
)18) ينظر: مفاتيح الغيب: الرازي، 5/ )3. 

)19) ينظر: املصدر السابق. 

خطاب  أن  املديد  البحر  تفسري  صاحب 
ا النرَّاُس( أي: مجيع اخللق)0))، وقد  َ )َيا َأهيُّ
ذلك  من  أوسع  إىل  عاشور  ابن  ذهب 
»ليشمل  جاء  هنا  اخلطاب  إن  قال:  إذ 
القرآن  يسمعون  الذين  الدعوة  أّمة  مجيع 
وهذا  الزمان«)1)).  من  يأيت  وفيام  يومئذ 
للنص  انفتاحا  يعطي  لكونه  مجيل  الرأي 
زمانا ومكانا، وهلذا نجد بعض املفرسين 
سيد  يقول  هذا،  إىل  يذهبون  املحدثني 
الكريمة  السورة  »افتتحت  طنطاوي: 
من  املكلفني  جلميع  الشامل  النداء  هبذا 
األرض  اهلل  يرث  أن  إىل  نزوهلا  وقت 
ال  الناس  لفظ  ألن  وذلك  عليها،  ومن 
دون  بقوم  وال  قبيل،  دون  بقبيل  خيتص 
املفيدة  والالم  األلف  دخلته  وقد  قوم، 
هذا  مضمون  يف  ما  وألن  لالستغراق؛ 
بمراقبة  وأمر  وتبشري  إنذار  من  النداء 
ال  املكلفني  مجيع  يتناول  وخشيته،  اهلل 

بعضهم؛  ذكره  كام  وحدهم  مكة  أهل 
ڱ  -چ  -تعاىل  قوله  ختصيص  ألن 
بغري  ختصيص  مكة  ڱچ بأهل 

)0)) ينظر: البحر املديد: ابن عجيبة 1/ 378. 
)1)) التحرير والتنوير: ابن عاشور 3/ 313. 



د. ميثم مهدي صالح احلاممي

(31

خمصص«)))).
يذهبون  املفرسين  جل  نجد  وهكذا 
الناس  جنس  اللفظة  من  يراد  ما  أن  إىل 
تؤكده  ما  وذلك  رشط  أو  قيد  دون 
فمن  العقلية،  عن  فضال  اللفظية  القرائن 
هذه القرائن اللفظية )األلف والالم التي 
هي للجنس، عدم وجود مقيد، ولو أراد 
ما  مع  هذا  مطابقة  يضاف  لقيرَّد(،  النص 
وغري  وأحكام  معان  من  السورة  يف  يأيت 

ذلك.
املباركة  اآلية  أن  نلحظ  )ربكم(: 
كلفظة  غريها  عىل  اللفظة  هذه  آثرت  قد 
ولتفسري  بارئ(،  منشئ،  خالق،  )إله، 
العريب  املعجم  يف  نظرة  من  ضري  ال  ذلك 
هلذه  العرب  استعامل  عىل  لنتعرف 
أهنا  اللسان  صاحب  بني  فقد  اللفظة، 
كلِّ  »وربُّ  جاء  فقد  التملك  عىل  تدل 
صاحُبه  وقيل  ه  وُمْسَتِحقُّ مالُِكه  يشٍء 

ِمْلُكه  َأي  اليشِء  هذا  َربُّ  فالٌن  ويقال 
هو  يقال  ه  َربُّ فهو  شيئًا  َمَلك  َمْن  وُكلُّ  له 
َربُّ الدابِة وَربُّ الداِر وفالٌن َربُّ البيِت 

طنطاوي  سيد  حممد  الوسيط:  التفسري   ((((
 .837 /1

د  ُمَشدرَّ َربٌّ  ويقال  احِلجاِل  َربرَّاُت  وُهنرَّ 
عن  ورد  فقد  ولذلك  ف«)3))  خمفرَّ وَرٌب 
امرُؤ  يقول  بالرب  امللك  تسمية  العرب 

القيس:
وَربِيبِهم َربِّم  عن  قاتُلوا  فام 

َفَيْظَعَن ساملَا جارًا  آَذُنوا  وال   
هبذا  اللفظة  هبذه  القرآن  جاء  وقد 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  املعنى، 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ 

ڤچ ]سورة  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ   ،](3 يوسف: 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

 ،]4( يوسف:  ېچ ]سورة  ۉ 

ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  چ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۅچ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ 
أن  عىل  يدل  ما   ،]50 يوسف:  ]سورة 
طابقت  قد  القرآين  االستعامل  يف  اللفظة 
ويبدو  العرب،  عند  اللغوي  االستعامل 
يف  تضييق  هلا  حصل  قد  اللفظة  أن 

)3)) لسان العرب: ابن منظور، مادة )ربب(. 
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متلرَّك،  من  كل  تعني  كانت  فقد  داللتها، 
وجّل،  عز  باهلل  اللفظة  ختصصت  ولكن 
التدبر  مقام  املقام  ألن  أنسب  هنا  وهي 
من  وهذه  اخللق،  لشؤون  والتكميل 
صفات الربوبية ال اإلهلية وال غريها)4))، 
ربكم  لفظة  استعامل  أن  ذلك  إىل  يضاف 
املجتمع  خلطاب  مراعاة  فيه  اآلية  يف 
فيام  خاطبهم  فلو  االعتقاد،  يف  املتعدد 
عديدة  فئات  اخلطاب  لفقد  فيه  خيتلفون 
هذا  عن  أولئك  وألعرض  املجتمع،  يف 
اخلطاب  اخلطاب كونه ال يعنيهم، مع أن 
القول  هذا  وليس  مر،  كام  للجميع  كان 
موضوع  هنا  أمهل  قد  النص  أن  يعني 
جاء  األحد، ولكنه  الواحد  باهلل  االعتقاد 
به بشكل بليغ وغري مبارش لكي ال حيدث 
ذلك  بعد  املسلمني، فجاء  غري  عند  نفورا 
يكون  أن  أحقية  حيدد  الذي  بالتخصيص 

ٱ  چ  سبحانه:  الناس، فقال  إله  الرب 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ 

الــقــرآن:  تــفــســري  يف  املـــيـــزان  يــنــظــر:   ((4(
يف  جاء  ما  وينظر   ،135  /4 الطباطبائي، 
 (47  /1 العسكري  اللغوية:  الــفــروق 

الفرق بني صفة الرب وصفة املالك. 

قد  الرب  كان  فإن   ،]1 النساء:  ]سورة 
خلق الناس من نفس واحدة وخلق منها 
ونساء  كثريا  رجاال  منهام  وبث  زوجها 
وهلذا  واإللوهية.  بالربوبية  األوىل  فهو 
أمورا  هبا  ليفيد  بالوصف  اللفظة  أتبع 
الذي  الرب  أحقية  إىل  اإلشارة  منها 
أن  إىل  واإلشارة  بالتقوى،  صفته  هذه 
للموصوف،  مالزمة  هي  الصفة  هذه 
خالقا  يكن  مل  ما  هلم  ربا  يكون  فال 
باسم  جاء  »ثم  عاشور:  ابن  يقول  هلم، 
وجه  إىل  لإليامء  الرَِّذي)  )َربرَُّكُم  املوصول 
بناء اخلرب ألّن الذي خلق اإلنسان حقيق 
)ِمْن  بصلة  )َخَلَقُكْم(  وَوْصل  ُيّتقى.  بأن 
عجيب  عىل  للتنبيه  إدماج  َواِحَدٍة(  َنْفٍس 
اآلية  ويف  باالعتبار.  وحّقه  اخللق  هذا 
دعوة  اتباعهم  بأحّقّية  للمرشكني  تلويح 
واحد،  أب  أبناء  الناس  ألّن  اإلسالم، 
إىل  كّلهم  الناس  يدعو  الدين  وهذا 

نسبًا  أو  األمم  من  أّمة  خيّص  ومل  متابعته 
دين  يكون  بأن  جدير  فهو  األنساب،  من 
فهي  الرشائع  بقية  بخالف  البرش،  مجيع 
ويف  معّينة.  بأمم  باختصاصها  مرّصحة 
الناس  بأّن أوىل  للمرشكني  تعريض  اآلية 
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ذوي  من  ألّنه   حممد هو  يّتبعوه  بأن 
هذه  َسُيَبنيرَُّ يف  ملا  متهيد  اآلية  ويف  رمحهم. 
النسب  عىل  املرّتبة  األحكام  من  السورة 

والقرابة«)5)).
موصول،  اسم  )الذي(:  لفظة 
يعّرف  أنه  إال  معرفة،  أنه  رغم  مبهم 
مع  يتناسب  اإلهبام  وهذا  بصلته)6))، 
الناس  رب  عن  حديث  من  تقدم  ما 
السؤال  ولكن  عقائدهم،  باختالف 
غري  ألفاظا  هناك  أن  يطرح  الذي 
ما)  )من،  هي  بمعناها  تكون  )الذي) 
املتتبع  إن  عنها؟.  النص  عدل  فلامذا 
املعجامت  يف  السابقة  األلفاظ  ملدلوالت 
العربية جيد أن )من) و )ما) من املشرتك 
ويف  عدة،  استعامالت  فلها  اللفظي، 
عىل  تدالن  قد  )الذي)  بمعنى  جميئهام 
تدالن  فقد  النص،  مع  تنسجم  ال  أمور 
وهنا  املجموع،  أو  املثنى  أو  املفرد  عىل 
إذا  السيام  املفرد،  غري  يف  كبري  إشكال 
يدالن  قد  أهنام  يضاف  القرينة،  عدمت 

)5)) التحرير والتنوير: ابن عاشور 3/ 313. 
مادة  منظور،  ابن  العرب:  لسان  ينظر:   ((6(

)لذا(. 

واألخري  العاقل،  وغري  العاقل  عىل 
أن  ويبدو  للنص،  كبري  إشكال  فيه 
الكالم  يف  الوصف  جعل  اإلهبام  هذا 
بغريها،  الكالم  يف  يوصف  ومل  بـ)الذي) 
)الذي)  باستعامل  النص  ُأحكم  هلذا 

اللفظتني)7)). دون 
املعجامت  يف  جاء  )نفس(:  لفظة 
الروح)8))،  أهنا  للنفس  معنى  أول 
بينهام  أن  ذكر  قـد  سـيـده  ابـن  أن  بـيـد 
النرَّْفس  لفظة  تستعمل  والعرب  فرقا)9))، 
قولك  »َأحدمها  رضبني  عىل  كالمها  يف 
نفس  ويف  ُروُحه  َأي  فالن  َنْفس  َخَرَجْت 
ُروِعه  يف  َأي  وكذا  كذا  يفعل  َأن  فالن 
َمْعنى  فيه  النرَّْفس  َمْعنى  اآلخر  ب  والرضرَّْ
فالٌن  قَتل  تقول  وحقيقته  اليشء  َلِة  مجُْ
اإِلْهالك  َأْوَقَت  َأي  نفسه  وَأهلك  َنْفَسه 
الفرق  يتضح  وهنا  ها«)30)،  كلِّ بذاته 

ــذا(،  )ل ــادة  م السابق،  املصدر  ينظر:   ((7(
)ما(.  )منن(، 

الراغب،  القرآن:  غريب  مفردات  ينظر:   ((8(
املصدر  وينظر:  )نفس(،  مادة   501  /1

السابق، مادة )نفس(. 
)9)) ينظر: لسان العرب، مادة )نفس(. 

)30) املصدر السابق، مادة )نفس(. 
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النفس  داللة  إن  إذ  للكلمتني  الداليل 
تعني  العرب  عند  اللغوي  االستعامل  يف 
اليشء  مجلة  وتعني  والروع،  الروح 
هي  النفس  بأن  قال  أيضا، فمن  وحقيقته 

املعنيني. أحد  إىل  نظر  فقد  الروح 
وجاء يف تفسري النفس يف قوله تعاىل: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ابن  عن  روي  ما   ،]4( الزمر:  ]سورة 
َنْفسان  إنسان  »لكل  قال:  َأنه  عباس 
به  يكون  الذي  الَعْقل  نفس  إِحدامها 
به  الذي  وح  الرُّ َنْفس  واأُلخرى  التمييز 
لكل  أن  الزجاج  وأضاف  احلياة«)31)، 
التمييز  َنْفس  »إِحدامها  َنْفسني  إِنسان 
هبا  يعقل  فال  نام  إِذا  تفارقه  التي  وهي 
واأُلخرى  تعاىل  اهللرَّ  قال  كام  اهللرَّ  يتوفاها 

َفُس  النرَّ معها  زال  زالت  وإِذا  احلياة  نفس 
َتَويفِّ  بني  الفرق  وهذا  ُس،  َيَتَنفرَّ والنائم 

وينظر:  )نفس(،  مــادة  السابق،  املصدر   (31(
التبيان يف تفسري القرآن: الطويس، 9/ 9)، 

وجممع البيان: 8/ 358 

احلّي،  َنْفس  وَتويفِّ  النوم  يف  النائم  َنْفس 
وح وحركة اإِلنسان  ونفس احلياة هي الرُّ

به«))3). يكون  ه  وُنُموُّ
مفاتيح  يف  الرازي  وضح  وقد 
عند  اإلنسانية  النفس  حقيقة  الغيب 
»النفس  فقال:  املباركة،  اآلية  تفسريه 
مرشق  جوهر  عن  عبارة  اإلنسانية 
ضوؤه  حصل  بالبدن  تعلق  إذا  روحاين 
إنه  فنقول  احلياة،  وهو  األعضاء  مجيع  يف 
ظاهر  عن  تعلقه  ينقطع  املوت  وقت  يف 
املوت،  وذلك هو  هذا البدن وعن باطنه 
ضوؤه  ينقطع  فإنه  النوم  وقت  يف  وأما 
وال  الوجوه  بعض  من  البدن  ظاهر  عن 
أن  البدن، فثبت  باطن  عن  ضوؤه  ينقطع 
أن  إال  واحد  جنس  من  والنوم  املوت 
انقطاع  والنوم  كامل  تام  انقطاع  املوت 
ثبت  وإذا  الوجوه،  بعض  من  ناقص 
دبر  احلكيم  العامل  القادر  أن  ظهر  هذا 

ثالثة  عىل  بالبدن  النفس  جوهر  تعلق 
عىل  النفس  ضوء  يقع  أن  أحدها:  أوجه 
وذلك  وباطنه  ظاهره  البدن  أجزاء  مجيع 
النفس  ضوء  يرتفع  أن  وثانيها:  اليقظة 

))3) املصدر السابق، مادة )نفس(. 
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دون  الوجوه  بعض  من  البدن  ظاهر  عن 
يرتفع  أن  وثالثها:  النوم  هو  وذلك  باطنه 
وهو  بالكلية  البدن  عن  النفس  ضوء 
يشرتكان  والنوم  املوت  أن  فثبت  املوت 
للـنـفـس،  توفيـًا  منهام  واحد  كل  كون  يف 
بخواص  اآلخر  عن  أحدمها  يمتاز  ثم 
هـذا  ومـثـل  معينة،  صفات  يف  معينة 
صدوره  يمكن  ال  العـجـيـب  التدبـيـر 
الـحـكـيـم،  الـعـلـيـم  القادر  عن  إال 

ڇ  چ  چ  قــولـــه:  مــن  الـمـراد  وهــو 
چ  ڍ ڇ  ڇ  ڇ 

.(33(»]4( الزمر:  ]سورة 
لسان  يف  جاء  فقد  الرُوح  أما 
سمي  ْفُخ  النرَّ العرب  كالم  »يف  العرب 
 ، وِح،...  الرُّ من  خيرج  ِريٌح  أَلنه  ُروحًا 
واجلمع  ويؤنث  يذكر  النرَّْفُس  وُح  والرُّ
األنباري  بُن  بكر  َأبو  قال  اأَلرواح... 
الروح  َأن  غري  واحد  والنرَّْفُس  وُح  الرُّ

ويف  العرب  عند  مؤنثة  والنفس  مذكر 
ۆئ  ۇئ  ۇئ وئ  وئ  چ  التنزيل 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
چ ]سورة اإلرساء: 85[، وتْأويُل  ی

)33) مفاتيح الغيب: الرازي، 13/ 67). 

قال  النْفس،...،  حياُة  به  ما  َأنه  الروح 
به  يعيش  الذي  هو  وح  والرُّ الفراء 
من  َأحدًا  به  تعاىل  اهلل  خيرب  مل  اإِلنسان 
وقوله  قال  العباد  ِعْلَمه  ُيْعِط  ومل  خلقه 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  چ  وجل  عز 
چ ]سورة  ۈئ ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
آدم  يف  َنَفَخه  الذي  فهذا   ](9 احلجر: 
قال  عباده  من  َأحدًا  علمه  ُيْعِط  مل  وفينا 
هو  إِنام  وُح  الرُّ يقول  اهليثم  َأبا  وسمعت 
جاٍر  وهو  اإِلنسان  يتنفسه  الذي  النرََّفُس 
بعد  يتنفس  مل  خرج  فإِذا  اجلسد  مجيع  يف 
برصه  بقي  خروُجه  َتتامرَّ  فإِذا  خروجه 
قال  َض،...،  ُيَغمرَّ حتى  نحوه  شاخصًا 
وح  الرُّ َأن  التفسري  يف  جاء  الزجاج 
القرآُن  ى  وُيَسمرَّ النبّوة  َأْمُر  َأو  الَوْحُي 

روحًا«)34).
وح  الرُّ معاين  اأَلثري  ابن  أمجل  وقد 
احلديث  ويف  القرآين  االستعامل  يف  التي 

َأن  منها  فـ«الغالب  الرشيف،  النبوي 
اجلسُد  به  يقوم  الذي  وح  بالرُّ املراد 
القرآن  عىل  ُأطلق  وقد  احلياة  به  وتكون 
قوله  يف  جربيل  وعىل  والرمحة  والوحي 

)34) لسان العـرب: مادة )نفس(. 
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ر  يذكرَّ الُقُدس  وُروُح  قال  اأَلمني  وُح  الرُّ
اهلل  بذكر  وا  حتَابُّ احلديث  ويف  ويؤنث 
وهيتدون  اخللق  به  حييا  ما  َأراد  وُروِحه 
ة  النبورَّ َأمر  َأراد  وقيل  لكم  حياة  فيكون 

القرآن«)35). هو  وقيل 
التي  واملعاين  االستعامالت  ومن 
بابن  خاصة  ليست  الروح  أن  نجد  مرت 
أما  فيه،  حترص  أن  من  أوسع  فهي  آدم، 
ولذلك  آدم،  بابن  ألصق  فهي  النفس 
والفناء  واإلنشاء  والرش،  باخلري  وصفت 
يقع  النفس  »وعىل  والبعث،  )املوت) 
وعليها  احلساب،  يقع  وعليها  البعث، 
صاحبة  ألهنا  النار؛  أو  باجلنة  اجلزاء  يقع 
مل  لذا  منه؛  أة  مربرَّ والروح  الكسب، 
وهنا  ذلك«)36).  من  يشء  إىل  تنسب 
األوىل  اآلية  يف  القرآين  النص  أن  نجد 
لفظة  استعامل  آثر  قد  البقرة  سورة  يف 
وقد  تقدم،  ملا  )الروح)  عىل  )النفس) 

أشار إىل هذا املعنى الطباطبائي يف تفسري 
عىل  »فالنفس  اآلية:  هذه  يف  )النفس) 

)35) املصدر السابق، مادة )نفس(. 
 ،139 الــدوري،  اللغوية:  الفروق  دقائق   (36(

 .140

يقال:  اليشء  عني  اللغة  من  يستفاد  ما 
منشأ  كان  وإن  وعينه  نفسه  فالن  جاءين 
–هلذا  والعني  –النفس  الكلمتني  تعني 
ونفس  خمتلفا،  شيئا  اليشء  به  ما  املعنى 
وهو  إنسانا،  اإلنسان  به  ما  هو  اإلنسان 
هذه  يف  وجسمه  اإلنسان  روح  جمموع 
احلياة  يف  وحدها  والروح  الدنيا  احلياة 

الربزخية«)37).
الواحد  معنى  )واحدة(:  لفظة 
فال  له،  ثاين  ال  ما  العسكري  يذكر  كام 
رجل  يقال  كام  واحدان  التثنية  يف  يقال 
كام  اللفظة  جميء  وعلة  ورجالن)38)، 
بالنفس  املراد  »أن  املفرسون  يذكر 
زوجته،  زوجها  من  و   ،آدم الواحدة 
و مها أبوا هذا النسل املوجود الذي نحن 
ذكر  وعلة  مجيعا«)39)،  ننتهي  إليهام  و  منه 
بيانا  جاء  إنام  الصيغة  هبذه  الصفة  هذه 
نفس  من  الناس  خلق  يف  تعاىل  اهلل  ملقدرة 

وهو  آخر  ساٍم  لغرض  وحتقيقا  واحدة 

 /4 الطباطبائي،  القرآن:  تفسري  يف  امليزان   (37(
 .135

 /1 العسكري،  اللغوية:  الفروق  ينظر:   (38(
 .564

)39) امليزان: 4/ 135. 



د. ميثم مهدي صالح احلاممي

(37

مصدر  من  لكوهنم  متساوون  البرش  أن 
املفرسين  جل  يؤكده  ما  وهذا  واحد، 
يقول  اآلية،  هذه  عن  حديثهم  عند 
يقتضيه  الذي  قلت:  »فإن  الزخمرشي: 
سداد نظم الكالم وجزالته أن جياء عقيب 
إليها  يدعو  أو  يوجبها  بام  بالتقوى  األمر 
إياهم  خلقه  كان  فكيف  عليها،  ويبحث 
الذي  التفصيل  عىل  واحدة  نفس  من 
إليها؟.  وداعيًا  للتقوى  موجبًا  ذكره 
القدرة  عىل  يدل  مما  ذلك  ألّن  قلت: 
قادرًا  كان  نحوه  عىل  قدر  ومن  العظيمة. 
عقاب  املقدورات  ومن  يشء،  كل  عىل 
يتقي  أن  إىل  يؤدي  فيه  فالنظر  العصاة، 
يدل  وألنرَّه  عقابه،  وخيشى  عليه  القادر 
أن  فحقهم  عليهم،  السابغة  النعمة  عىل 
يلزمهم  فيام  والتفريط  كفراهنا  يف  يتقوه 
بالتقوى  أراد  أو  بشكرها.  القيام  من 
يتصل  فيام  يتقوه  أن  وهي  خاصة  تقوى 

ما  يقطعوا  فال  بينهم،  احلقوق  بحفظ 
ربكم  اتقوا  فقيل:  وصله،  عليهم  جيب 
جعلكم  حيث  بينكم،  وصل  الذي 
فيام  واحدة.  أرومة  من  مفرعة  صنوانا 
فحافظوا  لبعض،  بعضكم  عىل  جيب 

املعنى  وهذا  عنه«)40).  تغفلوا  وال  عليه 
عليه  نص  وقد  السورة.  ملعاين  مطابق 

.(41( املفرسون 
أمر  النص  يف  يرد  )اهلل(:  لفظة 
بتقوى  هنا  ولكن  ثانية،  مرة  التقوى 
ما  ترى  سواه،  دون  اللفظ  هبذا  اهلل 
استعمل  وملاذا  هنا؟.  خصوصيته 
يكتِف  ومل  اجلاللة  لفظ  املقدس  النص 
يريده  الذي  املعنى  أن  يبدو  بالضمري؟. 
لفظ  ذكر  دون  من  يتحقق  ال  النص 
علة  املفرسين  بعض  ذكر  وقد  اجلاللة، 
ذكر  فقد  اجلاللة  للفظ  النص  استعامل 
اللفظ:  وجود  علة  يف  وجوها  الرازي 
عليه  واحلث  األمر  تأكيد  »األول: 
فيكون  اعجل  اعجل  للرجل:  كقولك 
أمر  أنه  الثاين:  اعجل،  قولك:  من  أبلغ 
باخللق  اإلنعام  ملكان  األول  يف  بالتقوى 
ملكان  بالتقوى  أمر  الثاين  ويف  وغريه، 

البعض  يلتمس  فيام  به  التساؤل  وقوع 
)اتقوا  أوال:  قال  الثالث:  البعض.  من 

)40) الكشاف: الزخمرشي 1/ 369. 
مزايا  إىل  السليم  العقل  ــاد  إرش ينظر:   (41(
القرآن الكريم: أبو السعود، حممد بن حممد 

بن مصطفى العامدي )/ 7). 
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والرب  اهلل)  )واتقوا  ثانيا:  وقال  َربرَُّكُم( 
واإلحسان، واإلله  الرتبية  عىل  يدل  لفظ 
فأمرهم  واهليبة،  القهر  عىل  يدل  لفظ 
أعاد  ثم  الرتغيب،  عىل  بناء  بالتقوى 
قال:  كام  الرتهيب  عىل  بناء  به  األمر 
چ ]سورة  ڱ ڱ  ڳ  ڳ  چ 

ائ  چ  وقال:   ،]16 السجدة: 
 ،]90 األنبياء:  چ ]سورة  ەئ ەئ 

إليك  وأحسن  رباك  إنه  قيل:  كأنه 
عظيم  العقاب  شديد  ألنه  خمالفته  فاتق 

.(4( السطوة«)
السعود  أبو  ذهب  هذا  مثل  وإىل 
أمر  وتكرار  اجلاللة  لفظ  ذكر  سبب  يف 
وتذكرٌي  لألمر  »تكريٌر  قال:  إذ  التقوى 
به  االمتثاِل  موجبات  من  آَخَر  ببعض 
بأن  تعاىل  باهلل  بعضًا  بعِضهم  سؤاَل  فإن 
عىل  اهللرََّ  وأنُشدك  باهلل  أسأُلك  يقولوا 
من  االتقاَء  يقتيض  االستعطاِف  سبيل 

االتقاِء  وتعليُق  ونواهيه،  أوامِره  خمالفة 
واملبالغِة  التأكيِد  ملزيد  اجلليِل  باالسِم 
املهابِة  برتبية  االمتثال  عىل  احلمل  يف 
ال  به  التساؤل  الروعِة، ولوقوع  وإدخاِل 

))4) مفاتيح الغيب: الرازي، 5/ 38. 

وصفاته«)43). تعاىل  أسامئه  من  بغريه 
علة  أن  إىل  عاشور  ابن  أشار  وقد 
إدخال  غايته  اجلاللة  لفظ  استعامل 
قائال:  السامعني  نفوس  يف  الروع 
دون  هنا  العلم  اهلل  اسم  »واستحرض 
يف  الّروع  إلدخال  رّبكم  إىل  يعود  ضمري 
ترشيع  مقام  املقام  ألّن  السامعني.  ضامئر 
قوله:  مقام  بخالف  املهابة  إيثار  يناسبه 
 .(44( ترغيب«  مقام  فهو  ربكم)  )اتقوا 
من  يفهم  كيف  إذ  عجيبة  أقوال  وهي 
سبحانه  اهلل  ذات  عىل  الدال  اجلاللة  لفظ 
القائل:  وهو  سواه  دون  الرتهيب  وتعاىل 
الفاحتة:  چ ]سورة  ٻ ٻ  ٻ  ٱ  چ 

يب  ىب  مب  چ  والقائل:   ،]1
مث  جث  يت  ىت  مت  خت حت  جت 
وللنظر   ،](8 الرعد:  چ ]سورة  ىث
تعاىل:  قوله  يف  اآللويس  قاله  ما  إىل 
»تكرير  چ:  ٹ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ

واملخاطب  له،  وتأكيد  األول  لألمر 
وقيل:  مر،  كام  أيضًا   إليهم بعث  َمن 

الكتاب  مزايا  إىل  السليم  العقل  إرشــاد   (43(
بن  حممد  بن  حممد  السعود،  أبو  الكريم: 

مصطفى العامدي، )/ 8). 
)44) التحرير والتنوير: ابن عاشور 3/ 315. 



د. ميثم مهدي صالح احلاممي

(39

كام  العرب  هم  وهناك  هنا  املخاطب 
دأهبم  ألن   عباس ابن  عن  روي 
من  هناك  املخاطب  وقيل:  التناشد،  هذا 
خاصة،  العرب  وهنا  مطلقًا  إليهم  بعث 
خصوص  يمنع  ال  اآلية  أول  وعموم 
من  فيه  ما  خيفى  وال  كالعكس  آخرها 
موضع  اجلليل  االسم  ووضع  التفكيك، 
الضمري لإلشارة إىل مجيع صفات الكامل 
قيل:  فكأنه  الربوبية  صفة  بعد  ترقيًا 
بديعًا  خلقًا  إياكم  وخلقه  لربوبيته  اتقوه 
كلها.  الكامل  لصفات  مستحقًا  ولكونه 
ويف تعليق احلكم بام يف حيز الصلة إشارة 
االمتثال،  موجبات  من  آخر  بعض  إىل 
أسألك  لصاحبه:  القائل  قول  فإن 
سبيل  عىل  تعاىل  اهلل  وأنشدك  باهلل، 
خمالفة  من  االتقاء  يقتيض  االستعطاف 
رائع  تعليل  وهو  ونواهيه«)45)  أوامره 
اجلاللة،  لفظ  وذكر  التقوى  أمر  لتكرار 

الذي  الرب  أن  النص  ذكر  أن  بعد  إذا 
أن  يستحق  واحدة  نفس  من  الناس  خيلق 
التقوى  أمر  كرر  للناس  وإهلا  ربا  يكون 

العظيم  الــقــرآن  تفسري  يف  املعاين  روح   (45(
والسبع املثاين: اآللويس، 3/ )40. 

اختص  مما  اللفظ  هذا  كون  بمسامه  لذاته 
املقدسة. بذاته 

استعامل  عىل  القرآن  دأب  وقد 
خصوص  ويف  دقيقا،  استعامال  األلفاظ 
النص  أن  نجد  والرب(،  )اهلل  لفظتي 
عدة  آيات  يف  استعملهام  قد  القرآين 
والدقة  الرباعة  يف  غاية  كان  استعامال 
والداليل  الرتكيبي  التقارب  من  بالرغم 

ٹ  چ تعاىل:  قوله  يف  كام  اآليات  بني 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ
 ،]11( األنعام:  چ ]سورة  ڇ 

ڭ  ۓ  چ  تعاىل:  وقوله 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۆ  ۆ  ۇ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ ۈ  ۈ 
چ  ې ې  ې  ې  ۉ ۉ 
ذهب  فقد   ،]137 األنعام:  ]سورة 
اخلطيب اإلسكايف إىل أن يف اآلية األوىل 
من  يلقى  ما  إزاء  النبي  حلالة  مراعاة 
فأراد  واجلن،  اإلنس  من  ومكائد  خماطر 
واألنس  الطمأنينة  خيلق  أن  اخلطاب 
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)ربك)  لفظة  النص  فاستعمل  للنبي، 
رباك  الذي  فهو  املعنى،  هلذا  ليشري 
دفع  عىل  القادر  وهو  بمصاحِلك  وقام 
اجلاللة  لفظ  استعامل  أما  عنك،  الرض 
هلل  أقاموا  أهنم  »فأخرب  األخرى  اآلية  يف 
ولو  رشيكا،  بالعبادة  إفراده  حيق  الذي 
عليهم  نعمته  من  شاء  ولو  اهلل، أي:  شاء 
نعمة توجب التأله له أن ال يعبدوا سواه 
يلق  مل  موضع  فهذا  فعله  من  متكنوا  ما 
حجة  فيه  معنى  يفيد  الذي  االسم  إال  به 
كل  فأفاد  األسامء  من  غريه  دون  عليهم 
يكن  مل  ما  مكانه  يف  االسمني  من  اسم 

أعلم«)46). واهلل  بغريه،  ليستفاد 
نص  خالل  wومن  نفهم  وهنا 
استعامل  سبب  wأن  املتقدم  اإلسكايف 
النساء  سورة  يف  األوىل  اآلية  يف  القرآن 
معنى  أن  )اهلل(،  بلفظ  التقوى  لتكرار 
ملعنى  سواه  دون  املستحق  هو  أنه  ذلك 

انتقل  فقد  تقواه،  توجب  التي  الربوبية 
النص من آلية اإلثبات إىل حتمية التسليم 

 ،109 اإلسكايف،  اخلطيب  التنزيل:  درة   (46(
السيوطي:  عند  القرآين  التعبري  علل  وينظر 

طه شداد، 60. 

للوجود،  وإجياده  ربوبيته  بحقيقة  العقيل 
أوامره  تنفيذ  يف  تقواه  يتطلب  ما  وهو 
سخطه.  من  واخلشية  معاصيه  وجتنب 
بلفظ  التقوى  تكرار  من  الغرض  فليس 
الرهبة  أو  الروع  إدخال  )اهلل)  اجلاللة 
لغرض  هو  وإنام  السامعني،  نفوس  يف 
اآلية  تكملة  ولعل  والتحبيب،  التعظيم 
البحث،  إليه  ذهب  ما  يعضد  املباركة 

ٿ  چ  بـ  لفظه  وصف  يف  تعاىل  فقوله 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
وقوله   ،]1 النساء:  چ ]سورة  ڦ
هو  املفرسون  يقول  كام  به  تساءلون 
يقول  باهلل،  بعضا  بعضهم  الناس  سؤال 
بالتساؤل  "املراد  الطباطبائي:  السيد 
يقول  باهلل،  بعضا  الناس  بعض  سؤال 
تفعل  أن  باهلل  أسألك  لصاحبه:  أحدهم 
كذا و كذا هو إقسام به تعاىل، و التساؤل 
عندهم  معظام  تعاىل  كونه  عن  كناية  باهلل 

يقسم  إنام  اإلنسان  فإن  لدهيم  حمبوبا 
الرجوع  ولعل  حيبه")47).  و  يعظمه  بيشء 
إذ  تقدم  ما  عىل  دليل  خري  املعجم  إىل 
من  )اهلل)  اجلاللة  لفظ  أصل  أن  قيل 

 .136 )47) امليزان يف تفسري القرآن، 4/ 
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وتسميته  مهزة،  الواو  من  فأبدل  »واله، 
إما  نحوه؛  واهلا  خملوق  كل  لكون  بذلك 
واحليوانات؛  كاجلامدات  فقط  بالتسخري 
كبعض  معا  واإلرادة  بالتسخري  وإما 
بعض  قال  الوجه  هذا  ومن  الناس، 

كلها«)48). األشياء  حمبوب  اهلل  احلكامء: 
األرحام  عىل  العطف  أن  عىل  فضال 
دون  الرقيب  لصفة  النص  واستعامل 

سـيمـر. ما  عىل  سواها 
سبحانه  صفاته  من  واحدة  )رقيب( 
اقتضاها  لغاية  النص  يف  جاءت  وتعاىل 
بيان  البحث  سيحاول  طبعا،  املعنى 
من  سواها  دون  هلا  النص  استعامل  علة 
احلافظ  الرقيب  يف  قيل  اهلل، وقد  صفات 
ابن  عن  كام  العامل  وقيل  جماهد  عن  كام 
الذي  احلافظ  هو  اخلطايب  وقال  زيد)49) 
الطربيس  ويرى  يشء)50)،  عنه  يغيب  ال 
أن  ويبدو  متقاربان،  األولني  املعنيني  أن 

البد  للعباد  احلافظ  أن  إىل  نظر  الطربيس 
يف  جاء  وقد  بأحواهلم،  عاملا  يكون  أن 

الــراغــب  الــقــرآن،  غــريــب  ــردات  ــف م  (48(
 .38 األصفهاين 1/ 

 .5 )49) ينظر: جممع البيان: الطربيس، 3/ 
)50) ينظر: زاد املسري: ابن اجلوزي، 1/ 484. 

اهللّ  َأسامِء  من  ِقيب  الررَّ أّن  العرب  لسان 
عنه  َيغيُب  ال  الذي  احلافُظ  وهو  تعاىل 
ويبدو  فاعل)51)،  بمعنى  َفِعيٌل  يشٌء 
داللتني  حتمل  صيغة  هذه  فعيل  أن 
فاعل  من  املبالغة  إحدامها  رصفيتني 
الثبوت  واألخرى  مراقب)  أو  )راقب 
ذكر  وقد  املشبهة  الصفة  حتققه  الذي 
و  احلفيظ  »الرقيب  أن  الطباطبائي 
الرقيب  وقيل  املحافظة«))5)،  املراقبة 
أفعالك  عليك  حيفظ  الذي  املراقب  هو 
األمثل:  تفسري  صاحب  وقال  مجيعا)53)، 
وهو  الرتقب،  من  أصله  »والرقيب 
استعمل  ثّم  مرتفع،  مكان  من  االنتظار 
احلراسة  ألن  واحلارس،  احلافظ  بمعنى 
والنظارة«)54)،  الرتقب  لوازم  من 
الرقيب  مكان  »وارتفاع  وأضاف: 
بكون  الظاهرية  الناحية  من  يكون  قد 

 /1 منظور،  ابن  العرب:  لسان  ينظر:   (51(
 /1 الــزبــيــدي،  ــروس:  ــع ال ــاج  ت  ،4(4

 .531
القرآن: الطباطبائي، 4/  امليزان يف تفسري   (5((

 .136
 .40 )53) ينظر: مفاتيح الغيب: الرازي، 5/ 
)54) تفسري األمثل: مكارم الشريازي 3/ )8. 
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مرتفع،  مكان  عىل  يرقب  الرقيب 
وقد  املوقع،  ذلك  من  النظارة  ويامرس 
فيكون  املعنوية«)55)،  الناحية  من  يكون 
نياتكم  عليكم  حييص  اهلل  أّن  املعنى 
كام  مجيعًا،  ويراها  هبا  ويعلم  وأعاملكم، 
احلوادث،  أمام  حيفظكم  الذي  هو  أنه 
مجلة  يف  )عىل)  كلمة  وجود  أن  ويبدو 
من  الرتقب  بأن  القول  تعضد  النص 

مرتفع. مكان 
يراد  فعيل  )رقيب)  أن  واخلالصة 
واستمرارها  الرقابة  معنى  تعظيم  به 
مطلقة،  صفاته  كون  هلل  وثبوهتا  زمانيا 
دون  الصفة  هذه  النص  اختار  وإنام 
ألهنا  دالليا  قارهبا  ما  أو  عليم  صفة 
وهذه  تقدم،  كام  وزيادة  الثانية  عىل  تدل 
إظهارها  البحث  قصد  التي  هي  الزيادة 
النص  مجل  بني  الداليل  الرتابط  ليتضح 
يف  غاية  هو  متكامال  خطابا  أنتج  بام 

االفتتاح  هذا  فمن  واالكتامل،  النضج 
الشامل  واخلطاب  للسورة  القوي 
بالتقوى  األمر  يف  الرائع  واألسلوب 
الكونية  احلقائق  بموجب  واستحقاقه 

)55) املصدر نفسه. 

احلافظ  اخلالق  ووجود  والوجودية، 
هذا  كل  عىل  وتأسيسا  لألفعال  الرقيب 
الرصني  األساس  القرآين  النص  يؤسس 
اإلسالمي  املجتمع  بناء  لبنات  لوضع 
قطب:  سيد  يقول  والرصني،  السليم 
ومن  املؤثر،  القوي  االفتتاح  هذا  »من 
ومن  البسيطة،  الفطرية  احلقائق  هذه 
يف  يأخذ  الكبري،  األسايس  األصل  هذا 
نظام  عليها  ينهض  التي  األسس  إقامة 
األرسة  يف  التكافل  من  وحياته:  املجتمع 
الضعاف  حلقوق  والرعاية  واجلامعة، 
وكرامتها،  املرأة  حلق  والصيانة  فيها، 
يف  اجلامعة  أموال  عىل  واملحافظة 
الورثة  عىل  املرياث  وتوزيع  عمومها، 
والصالح  لألفراد  العدل  يكفل  بنظام 

. . للمجتمع
ويبدأ فيأمر األوصياء عىل اليتامى أن 
بلغوا  متى  ساملة  كاملة  أمواهلم  هلم  يردوا 

القارصات  ينكحوا  وأال  الرشد.  سن 
اللوايت حتت وصايتهم طمعًا يف أمواهلن. 
إتالفهم  من  خيَُْشى  الذين  السفهاء  أما 
هلم  يعطى  فال  تسلموه،  هم  إذا  للامل، 
اجلامعة،  مال  حقيقته  يف  ألنه  املال، 
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أن  جيوز  فال  ومصلحة،  قيام  فيه  وهلا 
العدل  يراعوا  وأن  فيه،  يفسد  ملن  تسلمه 
عامة«)56). للنساء  عرشهتم  يف  واملعروف 

)األفعال): الثاين:  املبحث 
املباركة  اآلية  يف  أفعال  وردت 
باملنهجية  دراستها  البحث  سيحاول 
لبيان  األول  املبحث  يف  مرت  التي  نفسها 
األفعال  هذه  فأول  هبا،  التعبري  حكمة 
)بّث(،  )خلق(،  الفعل  وبعده  )اتقوا(، 

)كان). )تساءلون(، 
هذه  يف  مرتني  الفعل  تكرر  )اتقوا(: 
وهي  واحدة  وبصيغة  املباركة،  اآلية 
الفعل  هذا  النص  اختار  فلامذا  األمر، 
األمر  بصيغة  جاء  وملاذا  املادة  هذه  من 
وملرتني يف اآلية؟، وعند النظر يف املعجم 
هلذه  اللغوي  املعنى  أن  نجد  العريب 
والوقاية،  الصيانة  بمعنى  أتى  قد  املادة 
خياف  مما  وقاية  يف  النفس  جعل  فالتقوى 

ولكن  للنفس)57)،  صيانة  واعتامدها 
من  أوسع  داللة  أخذ  قد  التقوى  معنى 

 .41 )56) يف ظالل القرآن: سيد قطب، )/ 
)57) لسان العرب: ابن منظور، 15/ 401 مادة 

)وقى(. 

يف  التقوى  صار  فقد  اللغوية،  داللتها 
عام  النفس  حفظ  الرشع  أهل  تعارف 
وجيمع  املحظور)58)،  برتك  وذلك  يؤثم، 
واستعامالهتا  التقوى  معاين  اجلرجاين 
وهو  االتقاء،  بمعنى  اللغة:  »يف  بقوله: 
هو  احلقيقة:  أهل  وعند  الوقاية،  اختاذ 
وهو  عقوبته،  عن  اهلل  بطاعة  االحرتاز 
العقوبة  به  تستحق  عام  النفس  صيانة 
الطاعة:  يف  والتقوى  ترك،  أو  فعل  من 
يراد  املعصية:  ويف  اإلخالص،  هبا  يراد 
العبد  يتقي  أن  واحلذر، وقيل:  الرتك  هبا 
املحافظة  وقيل:  تعاىل،  اهلل  سوى  ما 
كل  جمانبة  وقيل:  الرشيعة،  آداب  عىل 
ترك  وقيل:  تعاىل،  اهلل  عن  يبعدك  ما 
وقيل:  النهى،  ومباينة  النفس  حظوظ 
وقيل:  أحد،  من  خريًا  نفسك  ترى  أال 
عندهم،  واملتبع  اهلل،  دون  ما  ترك 
وقيل:  اهلوى،  متابعة  اتقي  الذي  هو 

وفعاًل«)59). قواًل   بالنبي االهتداء 
بن  عيل  املؤمنني  ألمري  نسب  وقد 

الراغب،  القرآن:  غريب  مفردات  ينظر:   (58(
 .531 ،530 /1

)59) التعريفات: اجلرجاين ا/ 1). 
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عندما  التقوى  تعريف   طالب أيب 
من  اخلوف  »التقوى  فقال:  عنها  سئل 
والقناعة  بالتنزيل،  والعمل  اجلليل، 
ليوم  واالستعداد  بالقليل،  الدنيا  من 
التوسع  من  وبالرغم  الرحيل«)60)، 
املعاين  هبذه  اللفظة  استعامل  يف  احلاصل 
wأساساw اللفظة  أن  يرى  الباحث  فإن 
فجرها  وقد  التعبريية  الطاقة  هذه  متلك 
ومن  املوضع،  هذا  يف  القرآين  االستعامل 
املادة  هذه  النص  إيثار  سبب  يتضح  هنا 
قريبة  اللغوية  املواد  من  سواها  دون 
بأن  )أطيعوا)  الطاعة  لفظة  مثل  الداللة 
اإللزام )ألزمكم)  مثال، أو  هبا  األمر  يرد 

غريها. أو 
القرآين  االستعامل  ملتتبع  يظهر  الذي 
باب  يف  اللفظة  هذه  يؤثر  الغالب  يف  أنه 
وقد  ورهبة،  رغبة  والطاعة  اإللزام 
يف  مرة  مائة  من  أكثر  املادة  هذه  تكررت 
مرة  من  أكثر  اآليات  بعض  ويف  القرآن 
يؤكد  ما  البحث،  موضوع  اآلية  يف  كام 
ومالءمة  انطباقا  أكثر  املارة  داللتها  أن 
مع غايات النص، فال بد من لفظة جتمع 

 (60(

والنهي،  واألمر  والطاعة،  اإللزام  بني 
واحلفاظ  ألمره،  والرتقب  والتوقع 
كون  ووثوق  بإيامن  للنفس  والصيانة 
صالح  يف  يصب  تركه  أو  باتباعه  املأمور 
اإلنسان وهو ما ال حتققه أية مادة أخرى 
مهم  أثر  له  فرد  كل  املوضع، ألن  هذا  يف 
أن  املجتمع  لبناء  وليس  املجتمع،  يف 
بقناعة  والطاعة  االلتزام  دون  من  يكون 

برغبة. واخلوف  واخلشية 
مرتني  املادة  تكررت  الداللة  وهلذه 
السورة  غرض  يف  اللفظة  هذه  ألمهية 
وقد  تقدم  ما  يف  عنه  نوهنا  الذي 
)افعل(،  األمر  صيغة  النص  استعمل 
يف  املعروفة  األمر  صيغ  من  غريها  دون 
ختتلف  تعبريية  طاقة  من  هلا  ملا  العربية، 
إحدى  فهي  األمر  صيغ  من  غريها  عن 
للمخاطب  إالّ  تكون  وال  األمر،  صيغ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ  تعاىل  كقوله 

گ  گ  گ  ک  ک ک  ک  ڑ 
وهي   ،]11( هود:  چ ]سورة  گ
للداللة  )افعل)  غرار  عىل  تشتق  صيغة 
هذه  منه  تشتق  الذي  احلدث  طلب  عىل 
بـ  املسبوق  املضارع  صيغة  أما  الصيغة، 
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يف  للغائب  تستعمل  فإهنا  األمر)  )الم 
املتكلم  فعل  عىل  دخوهلا  وان  الغالب، 
وألقم  )ُقْم  القائل:  قول  نحو  قليل، 
فعل  عىل  دخوهلا  منه  األقل  وإن  معك) 
أفعل  صيغة  تكون  وهلذا  املخاطب)61). 
كونه  النص  يف  لتفعل  صيغة  من  األنسب 

للناس. خطابا 
األمر  عىل  دال  فهو  الفعل  اسم  أما 
ختتلف  داللته  أن  إالّ  الفعل،  عن  نيابة 
يقول  نفسه،  الفعل  عن  األمر  يف 
هذا  »إن  املخزومي:  مهدي  الدكتور 
يدل  )افعل)  كـ  طلب  )فعال)  البناء: 
كام  فورًا،  الفعل  إحداث  طلب  عىل 
صيغة  من  يدل  وانه  )افعل(،  عليه  يدل 
أوله  يف  تزاد  الذي  األول  الساكن  الفعل 
اسم  داللة  تكون  فبهذا  وصل«))6).  مهزة 
القرآين  اخلطاب  مع  تتناسب  ال  الفعل 
بل  الفور  به  يراد  ال  ألمر  يؤسس  الذي 

واالجتناب. االلتزام 

االقران:  ومعرتك   ،(15 املرجتل:  ينظر   (61(
 .(41 /(

و   (06 وتوجيه:  نقد  العريب  النحو  يف   (6((
وتطبيق:  –قواعد  العريب  النحو  يف  ينظر 

 .(5– (3

فقد  املصدر  صيغة  استعامل  أما 
الفعل،  لفظ  من  بدال  املصدر  يكون 
وينوب  مقامه  ويقوم  موضعه  يف  ويقع 
فيه  الفعل  مقام  املصدر  إقامة  وإن  عنه، 
)عىل  التوكيد  معنى  إعطاء  مع  اختصار 
النحويني))63)،  بني  كالما  التوكيد  يف  أن 
يعطي  ال  لكنه  الفعل،  مناب  ينوب  كونه 
قوة  للبديل  ليس  فببساطة  الفعل،  قوة 

القول. صح  إذا  األصيل 
مرتني  تكرر  الذي  )خلق):  الفعل 
حدود  يف  أجد  ومل  املباركة،  اآلية  يف 
يقف  من  التفسري  كتب  يف  اطالعي 
هناك  وإنام  وداللته،  الفعل  هذا  عند 
التي  الفعل  داللة  يكشف  ال  عابر  مرور 
األفعال،  دالالت  من  غريه  من  هبا  ينامز 
التفسريي  الدرس  أن  يل  يبدو  والذي 
من  يكون  أن  إىل  بحاجة  يزال  وما  كان 
االستفاضة  التفسري  يف  منهجه  ضمن 

وجود  من  بالرغم  اللغوي،  البحث  يف 
اللغوي،  باجلانب  تعنى  التي  التفاسري 

حتام. مطلوب  املزيد  أن  إال 
اللغوي  املعجم  إىل  الرجوع  إن 

)63) ينظر: رشح ابن عقيل ).. 



اإلحكام يف استعامل الفردة يف النص القرآين

(46

املفردة  داللة  كشف  يف  رضوري  أمر 
املفردة،  وظالل  اللغوي  واستعامهلا 
من  كثريا  أذهاننا  يف  املعجم  يفتق  فقد 
كوهنا  باملفردة  تتعلق  التي  الدالالت 
من  تنتظر  طاقة  ذات  تعبريية  مادة 
فالفعل  األفضل،  االستغالل  يستغلها 
ابتداع  عىل  املعجم  يف  يدل  )خلق) 
واألصل  إليه،  يسبق  مل  مثال  عىل  اليشء 
ما  تقدير  باعتبار  فهو  التقدير  اخللق  يف 
عىل  لإلجياد  وباالعتبار  وُجوُدها  منه 
بن  بكر  َأبو  وقال  خالق،  التقدير  َوْفق 
عىل  العرب  كالم  يف  اخللق  األنباري 
َأْبدَعه  مثال  عىل  اإِلْنشاء  َأحدمها  وجهني 
الزخمرشي  وجيعل  التقدير)64)،  واآلخر 
اإلجياد  بمعنى  اخللق  استعامل  املجاز  من 
والذي  احلكمة)65)،  أوجبته  تقدير  عىل 
أن  تقدم  ما  هدي  يف  للباحث  يبدو 
وابتداعه  اليشء  إجياد  به  يراد  لفظ  اخللق 

وما  مر،  كام  التقدير،  واآلخر  مثال  عىل 
الشقني  هذين  عىل  املفردة  الداللة  دامت 

 /10 منظور  ابن  العرب:  لسان  ينظر:   (64(
85 مادة )خلق(. 

 /1 الزخمرشي،  البالغة:  أساس  ينظر:   (65(
))، مادة )خلق(. 

األمرين  النص  يف  مرادها  يكون  ال  فلم 
وينطبق  يشء،  ينقضه  ال  ما  وهو  معا؟. 
يبني  أن  يريد  الذي  العام  النص  مراد  مع 
أوجدهم  قد  اهلل  وأن  حقيقتهم  للناس 
إذن  وتقواه.  طاعته  من  بد  فال  وخلقهم 
من  خلق  ملفردة  خصوصية  أول  هذه 
أن  يلمحه  الذي  اآلخر  األمر  غريها، 
هلذا  املفعول  أن  إىل  تشري  اخللق  داللة 
وليس  آخر  شيئا  ذلك  قبل  كان  الفعل 
قبل  من  طينا  كان  فاإلنسان  عدما)66)، 
هذا  تناسب  ال  لذلك  عدم  من  يأت  ومل 
أبدع  ال  و  أنشأ  الفعل  داللة  ال  املعنى 
منها  لكل  ألن  فطر،  وال  أوجد  ال  و 
خلق.  الفعل  داللة  عن  ختتلف  داللة 
إىل  ليشري  استعملها  النص  أن  والواضح 
وجوده،  وكيفية  اإلنسان  وجود  حقيقة 
مَل  اآليت:  السؤال  هذا  يف  يثار  والذي 
يبتدع؟.  أو  ينوجد  ومل  اإلنسان  خلق 

له  عالقة  ال  بدايته  يف  السؤال  كان  وان 
بل  فكر  اللغة  أن  أؤمن  أنني  إال  باللغة 
املادة  استنطقنا  فلو  ومظهره،  مادته  هي 
النص  داللة  مع  ووضعناها  خلق  للفعل 

)66) ينظر: التعريفات: اجلرجاين، 33. 
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لعلمنا  كاملة  الصورة  إىل  ونظرنا  كال، 
أن  تدعوانه  وأصله  اإلنسان  حقيقة  أن 
الرتاب،  هذا  من  فهو  يتكرب  أو  يتعاىل  ال 
إنسانا،  صريته  التي  هذه  إمكانية  أي  ثم 
يف  اإلنسان  أن  إىل  اإلشارة  من  والبد 
فهو  وتبدل  حتول  يف  هو  كافة  مراحله 
من نطفة إىل مضغة إىل علقة... ،. وهذا 

آخر. فعل  أي  داللة  حتققه  ال  ما 
قرئ  أنه  الكشاف  صاحب  روى 
ِمْنُهامَ))  َوَبثرَّ  َزْوَجَها  ِمْنَها  ))َوَخالٌق 
مبتدأ  خرب  وهو  الفاعل،  اسم  بلفظ 
والذي  خالق)67).  هو  تقديره  حمذوف 
اللغوي  اجلانب  من  القراءة  هذه  يدحض 
عمل  عامال  جاء  هنا  الفاعل  اسم  أن 
)زوج(،  املفعول  نصب  أنه  بدليل  فعله 
داللته  والعامل  عامل  أنه  عىل  يدل  وهذا 
هو  كام  واالستقبال  احلال  عىل  الزمنية 
استعامل  املناسب  غري  من  وهنا  معلوم، 

املايض  إىل  تشري  ال  زمنية  بداللة  كلمة 
الذي هو حمور الزمن يف هذا املوطن.

املباركة  اآلية  يف  الفعل  تكرر  وقد 
كام  املفعولني  بعطف  يكتف  ومل  مرتني 

)67) ينظر: الكشاف: الزخمرشي 1/ 369. 

ں  ڱ  ڱ  چ  تعاىل  قوله  يف 
 ، چ ۀ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
من  اخللقني  بني  ما  إظهار  ذلك  وعلة 
التفريِع  بطريق  األوَل  فإن  التفاوت، 
من  اإلنشاِء  بطريق  والثاين  األصل  من 

املادة)68).
يدل  اللغة  يف  البث  )بّث(:  الفعل 
وقيل  والتكثري)69)  )التفريق)  النرش  عىل 
وقيل  ونحوها)70)،  باإلثارة  التفريق  هو 
الريح  كبث  اليشء  وإثارة  التفريق 
عليه  انطوت  ما  النفس  وبث  الرتاب، 
ومنه  فانبث،  بثثته  يقال  والرس،  الغم  من 

چ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  وجل:  عز  قوله 
وجل:  عز  وقوله   ،]6 الواقعة:  ]سورة 
ڦچ ]سورة  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ 

ما  تعاىل  إجياده  إىل  164[ إشارة  البقرة: 
فيفهم  إياه)71).  وإظهاره  موجودا  يكن  مل 

مزايا  إىل  السليم  العقل  إرشــاد  ينظر:   (68(
 .(7 الكتاب الكريم: أبو السعود، )/ 

 .33 التعريفات: اجلرجاين،  ينظر:   (69(
ــرآن:  ــق ال تــفــســري  يف  املـــيـــزان  يــنــظــر:   (70(

 .137  /4 الطباطبائي 
الراغب  القرآن:  غريب  مفردات  ينظر:   (71(

 .37 األصفهاين 
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أهيا  بثكم  اهلل  أن  النص  يف  الفعل  من 
واسطة))7).  غري  أو  بواسطة  منهام  الناس 
كان  املجتمعات  انتشار  أمر  أن  نجد  وهنا 
تعدد  أوجدت  التي  الفطرية  الغرائز  من 
ذلك  يف  ملا  واختالفها  اليوم  املجتمعات 

من مصالح قد تكون بينة أو غري بينة.
املفرسون  ذهب  )تساءلون(:  الفعل 
تتساءلون  من  خمفف  الفعل  أن  إىل 
تاء  وبقيت  التاءين  إحدى  فحذفت 
التخفيف  سبب  وُعلل  املضارعة 
يف  إياها  الستثقاهلم  حذفوها  إنام  بأهنم 
أدغمت  إذ  تّساءلون  قرئ  كام  اللفظ، 
من  أهنام  يف  الجتامعهام  السني  يف  التاء 
الثنايا  أصول  و  اللسان  طرف  حروف 
هنا  فخفف  اهلمس  يف  اجتامعهام  و 
باحلذف،  هناك  خفف  كام  باإلدغام 
وقرأ  ملتبس،  غري  الكالم  ولكون 
السني  بتخفيف  تسألون  الكوفة  أهل 

خفف  ومن  بتشديدها)73)،  الباقون  و 
حروف  الجتامع  تتفاعلون  تاء  حذف 

ــرآن:  ــق ال تــفــســري  يف  املـــيـــزان  يــنــظــر:   (7((
 .137  /4 الطباطبائي 

وجممع   ،97  /3 الطويس  التبيان:  ينظر:   (73(
البيان: الطربيس 3/ 3. 

أعلها  كام  باحلذف  فأعلها  متقاربة، 
احلروف  ألن  وذلك  باإلدغام،  األولون 
تارة  خففت  اجتمعت  إذا  املتقاربة 

باإلدغام)74). وأخرى  باحلذف 
املراد  أن  إىل  املفرسون  وذهب 
بعضا  الناس  بعض  سؤال  بالتساؤل 
أسألك  لصاحبه:  أحدهم  يقول  باهلل، 
به  قسم  وهو  كذا،  و  كذا  تفعل  أن  باهلل 
به،  حقوَقكم  َتْطُلبون  ومعناه  وهو  تعاىل 
تعاىل  كونه  عن  كناية  باهلل  التساؤل  و 
اإلنسان  فإن  لدهيم  حمبوبا  عندهم  معّظام 
حيبه)75)، وقيل  و  يعظمه  بيشء  يقسم  إنام 
باسمه،  تتعاهدون  تتساءلون  معنى 
بعضكم  ويسأل  باسمه،  وتتعاقدون 
بعضكم  وحيلف  باسمه،  الوفاء  بعضًا 

باسمه)76). لبعض 
املادة  هذه  القرآن  استعمل  وقد 
صيغة  وهي  )تفاعل)  بصيغة  )سأل) 

وهلا  واأللف،  التاء  بحرفني  مزيدة 

 .36 )74) ينظر: مفاتيح الغيب: الرازي 5/ 
ــرآن:  ــق ال تــفــســري  يف  املـــيـــزان  يــنــظــر:   (75(

 .137  /4 الطباطبائي 
 /( قطب  سيد  القرآن:  ظالل  يف  ينظر:   (76(

 .41
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والتدرج  والتكلف  املشاركة  منها  معان 
تعدد  هو  التكرار  ومعنى  والتكرار)77)، 
احلدث مرارا ال عىل سبيل احلرص، وهذا 
من  )تفاعل)  كان  إذا  يكون  إنام  املعنى 
الكثرة  وجه  عىل  فيكون  واحد  جانب 
النص  وداللة  ينطبق  ما  وهو  احلرص،  ال 
ما  الصيغة  هذه  ويف  منه،  املراد  واملعنى 
إىل  هنا  يشري  القرآن  أن  إىل  النظر  يلفت 
أهنم  يف  الناس  عند  املوجودة  الطبائع 
أمور  يف  اهلل  مساءلة  عىل  مطبوعون 
آخر  مثال  داموا، وهنا  ما  اليومية  حياهتم 
املحكم  االستعامل  يف  النص  دقة  عىل 

. للفظ
كام  ناقص  ماض  فعل  )كان(: 
فقط،  الزمان  عىل  دلت  إذا  معلوم  هو 
الزمان  عىل  دالة  أهنا  يف  حاصل  والنقص 
إذا  أما  النحاة،  أغلب  عند  احلدث  دون 
فهي  ووقوعه  اليشء  حدوث  عىل  دلت 

وَأنا  اأَلمر  كان  تقول  اخلرب  عن  تستغني 
تأيت  كام  ُخلَق)78)،  مذ  َأي  كان  مذ  َأعرفه 

هاشم  الترصيف:  علم  يف  املهذب  ينظر:   (77(
طه شالش وآخرون، 97. 

)78) ينظر: لسان العرب: ابن منظور 13 363 
مادة )كون(. 

معروف. أمر  وهو  زائدة 
أنواعها  يف  يقول  بري  ابن  أن  بيد 
وهي  وَتَقىضرَّ  َمىضَ  بمعنى  »تكون 
من  الزمان  اتصال  بمعنى  وتْأيت  التامة 
عنها  ويعرب  الناقصة  وهي  انقطاع  غري 
بمعنى  وتَأيت  زائدة  وتْأيت  َأيضًا  بالزائدة 
وتكون  الزمان  من  املستقبل  يف  يكون 
ويبدو  والوقوع«)79).  احلدوث  بمعنى 
أن تقسيامت ابن بري تشري إىل معاين كان 
اللغويون  يذكره  إنام  الثاين  النوع  لكون 
فالزيادة  الناسخة،  كان  معاين  من 
يف  –زيادهتا  استقرائي  املعنية–بحسب 
يراد  وإنام  املايض  الزمن  عىل  نصها  عدم 
من  يستشف  ما  هذا  فحسب  اإلخبار  هبا 
حديثه  يف  اجلوهري  يضعها  التي  األمثلة 

چ  چ  تعاىل  بقوله  يمثل  إذ  كان  عن 
 ]96 النساء:  ڇچ ]سورة  چ  چ 

اهلذيل: جندب  أيب  وبقول 

ملَُضوفٍة دعا  جاري  إذ  وكنُت 
ِمْئَزري الساَق  َيْنُصَف  حتى  ُر  ُأَشمِّ  
عن  خيرب  »وإنام  اجلوهري:  يقول 
من  مىض  عامرَّ  بـ )كنت)  خيرب  وليس  حاله 

)79) ينظر: املصدر نفسه واملادة نفسها. 
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فعله«)80).
الفعل  ذلك  كان  أن  نعلم  هنا  من 
منها  معان  عىل  يدل  الناقص  املايض 
وتأيت  املايض،  زمن  يف  اخلرب  اتصاف 
انقطاع،  غري  من  الزمان  اتصال  بمعنى 
من  املستقبل  يف  يكون  بمعنى  وتَأيت 
القرآن  وهنا  صار،  بمعنى  وتأيت  الزمان، 
استعامله،  عىل  العرب  اعتاد  بام  يستعملها 
غري  من  الزمان  اتصال  هبا  يراد  فهي 
سبحانه  اهلل  لصفات  وتبدل  انقطاع 
عن  اإلخبار  يريد  سبحانه  فهو  وتعاىل 
كذلك  كان  إذا  ولكن  وصفاته،  حاله 
اإلخبار  عىل  اخلطاب  يقترص  مل  فلامذا 
من  باملصدر  جاء  أو  كان؟.  دون  بنفسه 
للباحث  يبدو  والذي  الزمن؟.  دون 
وإال  اإلخبار  مع  الزمن  أراد  النص  أن 
مقصود  املايض  وأن  هبا؟.  جاء  فلم 
بام  االستمرار؛  خالله  من  لرياد  ابتداء 

االستعامل  و  والسياق  العقل  به  حيكم 
معنى  عن  فضال  العرب،  عند  اللغوي 
وجود  يضفيه  الذي  اإلخبار  يف  التوكيد 
كان  الفعل  لطاقة  النص  فاستغالل  كان، 

نفسها.  واملادة  نفسه  املصدر  ينظر:   (80(

عىل  رقيبا  كونه  يف  مراده  مع  منسجام 
قدرته. مجيعا، جلت  األوقات  العباد، يف 

املبحث الثالث: احلروف:
الدقة  عن  ببعيدة  احلروف  وليست 
للمفردة،  القرآين  االستعامل  يف  املتناهية 
أن  يثبت  املفردة  هلذه  العميل  فالتتبع 
احلروف  هلذه  راقيا  بيانيا  استعامال  هناك 
والدقيقة  العميقة  اللغوية  الداللة  مظهره 
املنطبقة  احلروف  اختيار  يف  جتسدت  التي 
لتكتمل  النص  قصدها  التي  املعاين  مع 
التعبري  روعة  مصورة  البيانية  اللوحة 
نتحدث  التي  واحلروف  صياغته.  ومجال 
من،  ال،  )يا،  هي:  اآلية  هذه  ي  عنها 

الباء).
احلروف  أكثر  نداء، وهو  حرف  )يا) 
وهو  الباب،  أم  )يا)  فقيل  استعامال، 
؛  حكام  آو  حقيقة  البعيد  لنداء  موضوع 
الصوت  بمد  يسمح  فيها  األلف  كون 

هبا  وينادى  املتكلم،  يريد  ما  بحسب 
االنتباه)81)،  يف  وزيادة  توكيدا  القريب؛ 

–33)، مغني   ((6 الكتاب، )/  )81) ينظر: 
احلــروف  معاين  وينظر   ،488 اللبيب 
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)يا(،  بـ  للنداء  غاية  الزخمرشي  وأضاف 
العناية  معنى  تفيدنا  التأكيد  عىل  ففضال 
به  نودي  »فإذا  يقول:  النداء؛  بعد  بام 
القريب امُلفاِطن فذلك للتأكيد املؤِذن بان 
جدا«))8).  به  معنّي  يتلوه  الذي  اخلطاب 
زيادة  هبا  يؤتى  للمنادى  اخلطاب  فألمهية 

شّد االنتباه. يف 
من  أسلوب  النداء  أن  رأوا  النحاة 
به  يراد  العرب،  عند  الطلب  أساليب 
بام  لتخاطبه  عليك  وإقباله  املنادى  تنبيه 
استخبارا  وال  إخبارا  ليس  وهو  تريد، 
وال أمرا وال هنيا وال عرضا وال متنيا)83)، 
أداة  استعمل  قد  النص  أن  نجد  وهنا 
من  الناس  نداء  هبا  وأراد  )يا)  النداء 
بالقرب  سواء  بعيدا  كان  ومن  قريبا  كان 
واملكاين،  الزماين  املعنوي  ام  املادي 
النص  مراد  االستعامل  هذا  ليناسب 
اخللق  وحقيقة  بحقيقتهم  إخبارهم  يف 

احلياة  معامل  رسم  إىل  ليؤسس  ؛  وكيفيته 
خالل  من  اإلنسان  يعيشها  أن  البد  التي 

))8) الكشاف، 1/ 4)). 
والثالثية،  الثنائية  احلــروف  معاين  ينظر:   (83(

 .(61

الطيبة  للحياة  والضوابط  القوانني  وضع 
الكريمة.

منها  ألل  أنواع  العربية  يف  )أل(: 
الزائدة  ومنها  اجلنسية  ومنها  العهدية 
اآلية  هذه  يف  )أل)  وقطعا  ذلك،  وغري 
)األرحام(،  و  )الناس)  قوله  يف  جنسية 
هبا  يراد  وال  اجلنس  عىل  تدخل  فهي 
اجلنس  اجلنس، بل  أفراد  من  معني  واحد 

كله.
اجلنسية  أل  اللغويون  قسم  وقد 
لالستغراق،  هو  ما  منها  قسمني  عىل 
وأمثلة  احلقيقة،  لتعريف  هو  ما  ومنها 
مجيعا)84)،  النحو  كتب  يف  كثرية  ذلك 
يف  )أل)  أن  إىل  ذهبوا  بعضهم  ولكن 
ويقسم  العهد  لتعريف  أحواهلا  مجيع 
ومعهود  شخص  معهود  إىل  املعهود 
األجناس  أن  الثاين  يف  وحجتهم  جنس، 
معلومة  األذهان  يف  معهودة  أمور 

يميل  ما  القول  وهذا  للمخاطبني)85). 
كانت  وان  اجلنسية  أل  الن  الباحث  إليه 
احلقيقة  أو  اجلنس  استغراق  هبا  يراد 

)84) ينظر: معاين النحو، 1/ 105 –109. 
)85) ينظر: املصدر نفسه 1/ 109. 
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من  حال  بأي  العهد  من  ختلو  ال  فإهنا 
اآلية  هذه  به  تسعفنا  ما  وهذا  األحوال، 
شامل  هنا  اخلطاب  ألن  البحث،  حمل 
حقيقة  جيسدون  هم  ممن  مجيعا  للناس 
الناس  لفظة  عليهم  فتصدق  اإلنسانية 
هذه  إىل  السعي  طور  يف  هم  من  أو 
مما  أنفسهم  انتشال  يريدون  ممن  احلقيقة 
فاخلطاب  يمسخها،  أو  حقيقتهم  يشني 
الذهن  يف  املعهود  البرشي  للجنس  عام 
املتقدم،  املعنى  هبذا  إنسان  هو  ممن 
)أل)  استعمل  انه  من  بالرغم  فالنص 
أن  يمكن  ما  استغل  فانه  املعنى  هذا  يف 
تعبريية  إمكانية  من  اللفظة  هذه  تعطيه 
السامء  بتعاليم  التمسك  عىل  حضهم  يف 

الناس. لصالح  وضعت  التي 
من  النحاة  من  احلرف  هذا  )من(: 
وهو  يفارقه  ال  واحد  معنى  عىل  قرصه 
معانيه  عدد  من  ومنهم  الغاية،  ابتداء 

منها  معنى،  عرش  مخسة  من  يقرب  ما  إىل 
والبدل  والتعليل  اجلنس  وبيان  التبعيض 
يف  املفرسون  اختلف  وقد  وغريها)86). 

اللبيب  مغني   ،((4  /( الكتاب،  ينظر:   (86(
معاين   ،65  /3 النحو،  مــعــاين   ،419

حتديد مراد النص يف هذه اآلية باختالف 
بني  يدور  معنى  وهو  هنا،  )من)  معنى 
أن  إىل  يذهب  فمن  والتبعيض،  اجلنس 
أن  إىل  يشري  آدم  ضلع  من  خلقت  حواء 
خلقت  إهنا  يقول  ومن  للتبعيض  من 
معنى  إىل  فيشري  الطني  وهو  جنسه  من 
أسبابا  هناك  أن  ويبدو  فيها،  اجلنس 
خملوقة  املرأة  بأن  القول  إىل  املفرس  تدفع 
ذكرت  التي  الروايات  منها  اإلنسان  من 
املرأة  للفظة  اللغوية  الداللة  ومنها  ذلك 
املجتمع  يضفيها  التي  القبليات  ومنها 
أن  أريد  ولست  املفرس،  ثقافة  عىل 
ولكني  هنا  له  انترص  أو  رأيا  ادحض 
وقد  مهام  أجده  يشء  إىل  أنبه  أن  أردت 
أن  املوضع، وهو  هذا  يف  املفرسون  أمهله 
كام  اإلنسان  خلق  حقيقة  ذكر  من  الغاية 
اخلالق  عظمة  إظهار  هو  املفرسون  ذكر 
يف  الناس  عىل  استحقاقه  يظهر  هنا  ومن 

كان  فإذا  وطاعته،  تعاليمه  اتباع  رضورة 
النص  يف  إشارة  توجد  فهنا  كذلك  األمر 
اإلنسان  خلق  بديع  وهي  إليها  يلتفت  مل 
جعلته  التي  الراقية  اهليأة  هبذه  ووجوده 
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نضع  وهنا  وأكرمها،  املوجودات  سيد 
النص،  من  نستمدها  رياضية  معادلة 
أو  املهم  اليشء  حقيقة  بساطة  بينا  فكلام 
واتضح  القدرة  اتضحت  البديع  أو  املثري 
عظيم ذاك اليشء أيضا فالتناسب طردي 
فالنص  الرياضيات،  أهل  يقول  كام 
اإلنسان  أصل  بساطة  بنيّ  انه  من  بالرغم 
عظمة  إىل  مبارش  غري  بشكل  أشار  فإنه 
وصفاته،  ووجوده  خلقه  يف  اإلنسان 
املعادلة  فإن  احلقيقة  هبذه  اقتنعنا  وإذا 
تبسيط  يف  بالغنا  فكلام  طردية  ستكون 
وجوده،  قيمة  من  رفعنا  اليشء  حقيقة 
خلقت  أهنا  من  املرأة  عن  قيل  ما  ويف 
عىل  يرد  وما  آدم  أضالع  من  ضلع  من 
خلقها  اهلل  عىل  بمعجز  ليس  انه  من  ذلك 
فضل  مما  أهنا  قيل  وما  أيضا،  طني  من 
األقوال  من  ذلك  غري  أو  آدم  طينة  من 
أن  يمكن  ال  للمرأة  النقص  يفهم  مما 

النص  يفهمنا  أن  يمكن  إنام  هكذا،  يفهم 
آدم  من  خلقت  التي  املرأة  شأن  عظيم 
منه،  خلقت  الذي  الشأن  بساطة  بسبب 
شأن  يف  روايات  من  يطرح  ما  لذاك 
فيه  يفهم  أن  يمكن  مما  املرأة  خلق  كيفية 

ذلك  ويف  عليها  ال  للمرأة  فإنه  النقص، 
يف  املرأة  أمهية  إىل  اإلشارة  األول  أمران 
هذه  تسمية  تعليل  يف  والثاين  املجتمع، 

بالنساء. السورة 
ذكرها  كثرية،  معان  للباء  )الباء(: 
هو  هلا  الرئيس  املعنى  ولكن  النحاة، 
سيبويه،  يقول  كام  واالختالط  اإللصاق 
حقيقة  املعنى،  هذا  حتمل  األخر  فاملعاين 
هلا  ذكرت  التي  املعاين  فمن  جمازا،  أو 
والظرفية  والتعدية  واملصاحبة  االستعانة 
وغري  واملجاوزة،  والسببية  والبدل 

هذا)87).
من  األوىل  اآلية  يف  الباء  وردت  وقد 

ٹ  چ  تعاىل  قوله  يف  النساء  سورة 
التعبريية  طاقتها  وما  داللتها  فام  چ،  ٹ 
هذا  يف  املفرسون  يبحثه  ما  النص؟،  يف 
بجر  محزة  قراءة  هو  اآلية  من  املقطع 
ينصصوا  امتناعا، ومل  أو  جوازا  األرحام 

وضوح  يكون  وقد  هنا،  الباء  معنى  عىل 
تغاضيهم  يف  سببا  أذهاهنم  يف  املعنى 
معنى  فهل  معناها،  عىل  النص  عن 

اللبيب  مغني   ،30(  /( الكتاب،  ينظر:   (87(
)41، معاين النحو، 3/ 17. 
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النحاة  أن  مع  هنا؟.  ينسجم  اإللصاق 
يفارقها،  ال  اإللصاق  معنى  إن  قالوا 
اإللصاق  منها  يفهم  أن  يمكن  هنا  نعم 
به  ويتساءلون  اهلل  يدعون  الناس  ألن 
يضاف  سؤاهلم،  لصيق  سبحانه  فكونه 
االستعانة  منها  يفهم  الباء  أن  هذا  إىل 
داللته  أزحيت  الباء  خالل  ومن  أيضا، 
التساؤل  إىل  اليشء  عن  التساؤل  من 
دعا،  الفعل  من  قريب  هو  الذي  باليشء 

ڭ  چ  تعاىل:  قوله  يف  الزخمرشي  يقول 
معنى  چ :»ضّمن )سأل)  ۇ ۇ  ڭ 
دعا  قيل  كأنه  تعديته  فعّدي  )دعا) 
إذا  بكذا  دعا  قولك:  من  واقع  بعذاب 
املعنى  هذا  ولعل  وطلبه«)88)،  استدعاه 
مع  الباء  تكرار  عدم  علة  لنا  يكشف 

األرحام.
أن  الفروق  يف  العسكري  ذكر  وقد 
والقول،  بالفعل  يكون  السؤال  داللة 

باللسان  إما  جوابا  يستدعي  والسؤال 
هذا  من  نفهم  أن  ويمكن  باليد)89)،  أو 

)88) الكشاف: الزخمرشي، 3/ 67). 
 /1 العسكري،  اللغوية:  الفروق  ينظر:   (89(

.(87

أن القرآن يشري إىل معنى آخر غري سؤال 
الناس رهبم، وهو جواب رهبم هلم، فقد 
السابق  بفضله  وتعاىل  سبحانه  ذكرهم 

وسؤاهلم. دعائهم  تلبية  يف 
الوجيزة  رحلتنا  خالل  من  وهكذا 
فيها  شهدنا  القرآين  النص  كلامت  مع 
املتناهية  ودقته  القرآين  االستعامل  روعة 
أعمق  اكتشفنا  أننا  شعرنا  كلام  التي 
أعمق  هو  ما  هناك  أن  لنا  بان  دالالهتا 
بحر  يف  أنه  الباحث  ليشعر  حتى  منها، 
فيعلم  كله،  يعرف  وال  قراره  يدرك  ال 
صريت  التي  اهلل  عظمة  النص  خالل  من 
تتعاظم  متسعة  داللية  مادة  الكلامت 
خيلق  بام  التوقف  حدود  عن  لتنفلت 
إىل  فيه  األقوال  أبقى  الذي  النص  حركية 
يومنا هذا من دون أن يكون هنالك قول 

فيه. اآلخر  عن  يغني 
اخلامتة:

أقول  أن  يف  رغبت  تقدم  ما  وبعد 
من  كثري  لتطبيق  حماولة  هو  البحث  بأن 
النص  أمام  وحماكمتها  اللغوية  النظريات 
بني  من  الباطل  يأتيه  ال  الذي  القرآين 
يديه وال من خلفه، وحماولة أخرى لبيان 
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رجوع  من  القرآين  النص  فهم  حيتاجه  ما 
اللغوية،  الدالالت  يف  مستمر  وبحث 
النتائج  من  جمموعة  أضع  أن  ويمكني 

البحث: هلا  توصل  التي 
• يف 	 حمكم  نص  القرآين  النص  إن 

فهم  من  متكننا  التي  اللغوية  داللته 
استفراغ  خالل  من  الدقيقة  معانيه 
وحماكمة  اللغوي  البحث  يف  الوسع 

النص لغويا أوال وقبل كل يشء.
• مل 	 وحديثا  قديام  التفسري  كتب  إن 

يف  منهجية  بوضع  األغلب  يف  هتتم 
السيام  وحتليله،  القرآين  النص  تفسري 
تبدأ  ثم  للنص  العام  املعنى  تظهر  أن 
اللغوية  بالطاقات  مستضيئة  بتفكيكه 
بعد  القرآنية  املفردة  توافرها  التي 
والعقلية  السياقية  القرائن  تضافر 

والذوقية وغريها.
• النص 	 بشأن  املهتمني  بعض  عزوف 

املعجامت  إىل  الرجوع  من  القرآين 
من  فيها  التي  اللغة  وكتب  اللغوية 

مفاتيح فهم النص ما فيها.
• املساحات 	 استنطاق  رضورة 

التي  أو  النص،  يف  عنها  املسكوت 

ترصيح،  دون  من  النص  إليها  ملح 
وكشف غايات ذلك.

• القرآين 	 النص  يف  تأسيس  هناك 
يتضح  وهذا  مبتغاه،  إىل  للوصول 
بني  الدقيق  الرتابط  كشف  خالل  من 
حتى  بل  واجلمل  القرآنية  اآليات 

املفردات.
• يبعد 	 النص  اللغة يف فهم  الرجوع إىل 

املذهبية  الباحثني عن جمال اخلالفات 
فهم  يف  سلبا  تؤثر  قد  التي  والقبلية 
بام  نستعني  أن  يمكن  أنه  عىل  النص، 
وأحداث  ظروف  من  بالنص  حييط 
أو  بعيد  من  بالنص  يتعلق  ما  وبعض 
به  تسعفنا  ما  حدود  يف  ولكن  قريب 

داللة النص نفسه.
• عىل 	 يقف  أن  البحث  استطاع 

نص  من  نجد  مل  النص  يف  دالالت 
احرتام  إىل  اإلشارات  منها  عليها، 

اإلنسانية،  املجتمعات  يف  التعددية 
اإلشارات  بعض  إظهار  ومنها 
النص  يف  املرأة  تعظيم  يف  اخلفية 
ثنايا  يف  كثري  وغريه  البحث،  موضع 

البحث.
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• يغنينا 	 النص  للغة  الدقيق  الفهم  إن 
ال  التي  النظريات  ببعض  القول  عن 
حاجة للنص هبا فهو حمكم ببعضه كام 

بكله.
العودة  وغري هذا كثري يمكن للقارئ 
رب  هلل  احلمد  أن  دعوانا  وآخر  إليه، 

العلمني.
أهم املصادر واملراجع

القرآن الكريم.
• مزايا 	 إىل  السليم  العقل  إرشاد 

حممد  السعود،  أبو  الكريم،  الكتاب 
دار  العامدي،  مصطفى  بن  حممد  بن 

احياء الرتاث العريب، بريوت.
• حممد 	 بن  محد  القرآن،  إعجاز  بيان 

اهلل  خلف  حممد  حتقيق  اخلطايب، 
املعارف  دار  سالم،  زغلول  وحممد 
ثالث  ضمن  م،   1968 بمرص، 

رسائل يف إعجاز القرآن.

• الكريم، 	 القرآن  يف  الفني  التعبري 
الطبعة  أمني،  شيخ  بكري  الدكتور 
بريوت،  للماليني،  العلم  دار  األوىل، 

1994 م.
• فاضل 	 الدكتور  القرآين،  التعبري 

الكتب  دار  السامرائي،  صالح 
املوصل،  جامعة  والنرش،  للطباعة 

1989 م.
• الكريم، 	 للقرآن  البياين  التفسري 

الشاطئ"،  "بنت  الرمحن  عبد  عائشة 
بمرص،  املعرف  دار  الثانية،  الطبعة 

1966 م.
• بيان 	 يف  التأويل  وغرة  التنزيل  درة 

اهلل  كتاب  يف  املتشاهبات  اآليات 
املعروف  اهلل  عبد  حممد  العزيز، 
اآلفاق  دار  البغدادي،  باخلطيب 

اجلديدة، بريوت.
• البيان 	 يف  اللغوية  الفروق  دقائق 

خرض  ياس  حممد  الدكتور  القرآين، 
الكتب  دار  األوىل،  الطبعة  الدوري، 

العلمية، بريوت، 006) م.
• اإلعجاز، 	 وجوه  يف  الشافية  الرسالة 

حممود  حتقيق  اجلرجاين،  القاهر  عبد 

حممد شاكر، يف ذيل دالئل اإلعجاز، 
طبعة املدين، 1984 م.

• الطبعة 	 اجلوزي،  ابن  املسري،  زاد 
الثالثة، بريوت 1404.

• السيوطي: 	 عند  القرآين  التعبري  علل 
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اجلامعة  دكتوراه،  رسالة  شداد،  طه 
.(006 املستنرصية، كلية اآلداب، 

• باقر 	 حممد  السيد  القرآن،  علوم 
ألهل  العلمي  املجمع  احلكيم، 

الثالثة. الطبعة  البيت، 
• غانم 	 الدكتور  الكريم،  القرآن  علوم 

احلكمة،  دار  مطابع  محد،  قدوري 
بغداد، 1990 م.

• هالل 	 أبو  اللغوية،  الفروق 
إبراهيم  حممد  حتقيق  العسكري، 
والثقافة،  للنرش  العلم  دار  سليم، 

القاهرة.
• دار 	 قطب،  سيد  القرآن،  ظالل  يف 

عرش،  اخلامسة  الطبعة  الرشوق، 
1988 م.

• وتطبيق، 	 قواعد  العريب  النحو  يف 
الرائد  الدكتور مهدي املخزومي، دار 
بريوت،  الثانية،  الطبعة  العريب، 

1987 م.
• وتوجيه، 	 نقد  العريب  النحو  يف 

دار  املخزومي،  مهدي  الدكتور 
الثانية،  الطبعة  العريب،  الرائد 

بريوت، 1987 م.

• أبو 	 القرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع 
حتقيق  الطربيس،  احلسن  بن  الفضل 
مؤسسة  منشورات  العلامء،  من  جلنة 
األوىل،  الطبعة  بريوت،  األعلمي، 

1995 م.
• عيل 	 حتقيق  اخلشاب،  ابن  املرجتل، 

حيدر، دمشق )197 م.
• والثالثية 	 الثنائية  احلروف  معاين 

شعراء  ودواوين  الكريم  القرآن  بني 
الطيار،  رزاق  د.  السبع،  املعلقات 
عاّمن،  األوىل،  الطبعة  الرضوان،  دار 

)01) م.
• صالح 	 فاضل  الدكتور  النحو،  معاين 

السامرائي، دار احياء الرتاث العريب، 
بريوت، الطبعة االوىل، 007) م.

• القران، 	 إعجاز  يف  األقران  معرتك 
أمحد  حتقيق  السيوطي،  الدين  جالل 
العلمية،  الكتب  دار  الدين،  شمس 

الطبعة االوىل، بريوت، 1988 م.
• األعاريب، 	 كتب  عن  اللبيب  مغني 

مازن  حتقيق  األنصاري،  هشام  ابن 
الفكر،  دار  عيل،  وحممد  املبارك، 

الطبعة اخلامسة، بريوت، 1979 م.
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الرحيم الرمحن  بسم اهلل 
املقدمة:. 1

»َخَطْبُت  ِمن  مأخوذة  اخلطابة 
َأْكُتُب  »َكَتْبُت  يقال  كام  ِخَطاَبًة«  َأْخُطُب 
و  »اخلَْطِب«  من  ذلك  اشتق  و  ِكَتاَبًة«. 
باخلطب  يقام  إّنام  النه  اجلليل،  االمر  هو 
االسم  و  َتعظُم.  و  جتلُّ  التي  االمور  يف 
منها: »خاطب« مثل: »راحم« فإذا جعل 
يف  قيل  كام  »خطيب«  قيل  الزما  وصفا 
»راحم«، »رحيم«، و جعل »رحيم« أبلغ 
كذلك  و  الرمحة.  يف  أبني  و  الوصف  يف 
علی  ذلك  غلب  َمن  اال  خطيبا  اليسّمی 
وهب،  )ابن  له  صناعًة  صار  و  وصفه، 

1378 هـ: ص)19).
و يف اصطالح احلكامء جمموع قوانني 
أي  يف  املمكن  االقناع  عىل  هبا  يقتدر 
السامع  محل  االقناع  -و  يراد  موضوع 
صواب  و  املقول  بصحة  التسليم  عىل 
1403هـ:  )حمفوظ،  الرتك  أو  الفعل 
حممد  امحد  الدكتور  يعرفها  و  ص13(. 
و  اجلمهور  مشافهة  فن  هي  احلويف: 
))14هـ:  )احلويف،  استاملته  و  اقناعه 
حسني:  احلاج  حسن  عرفها  ص5و6(. 

و  اللسن  الوان  من  آخر  لون  هي 
يف  العرب  ايدي  عىل  ازدهر  البيان 
حسني،  )احلاج  مباركا  ازدهارا  اجلاهلية 
عرفها  قد  و  ص39)(.  1404هـ: 
خماطبة  فن  هي  عامرة:  حممد  حممود 
عىل  تشتمل  و  القائية،  بطريقة  اجلمهور 
1407هـ:  )عامرة،  االستاملة  و  االقناع 

ص9).
قد  الرفيع،  النثر  من  قطعة  فاخلطابة 
و  هلا.  احلاجة  حسب  تقرص  أو  تطول 
تعتمد  ألهنا  النثر،  فنون  أقدم  من  هی 
اجلمهور  خماطبة  فن  ألهنا  املشافهة، 
علی  و  االستاملة  علی  يعتمد  بأسلوب 
جذب  و  السامعني  عواطف  اثارة 
ذلك  و  مشاعرهم  حتريك  و  انتباههم 
و  األسلوب  تنوع  اخلطيب  من  يقتضی 
نطق  و  الصوت  حتسني  و  اإللقاء  جودة 

اإلشارة.

أما اإلقناع فيقوم علی خماطبة العقل، 
رضب  اخلطيب  من  يقتضی  ذلك  و 
التي  الرباهني  و  األدلة  تقديم  و  األمثلة 

السامعني. تقنع 
اخلطبة:  أسلوب  خصائص  اهم  من 
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العبارة  جودة  الفقرات،  و  اجلمل  قرص 
التأثري،  و  اإلقناع  شدة  املعانی،  و 
التعبري  الفكرة، مجال  السهولة و وضوح 
األسلوب  يف  التنويع  األلفظ،  سالمة  و 

اإلنشائي و اخلربي. ما بني 
اخلطبة:. 2 امهية 

منها:  امور.  من  اخلطبة  امهية  تنبثق 
من  ظاهرة  منها:  و  نفسية  حاجة  كوهنا 
البرشّي و منها: وحدهتا  املجتمع  ظواهر 
منها  و  فاعليتها  و  بسحرها  الكلمة 
علی  اهلل  نعمة  هو  الذي  البيان  من  بيان 
االنسان و منها سالح من اسلحة الدعوة 

)عامرة،، 1418هـ. ق، ص)1).
اسبقية البحث:. 3

تناولت  التی  الكتب  اهم  من 
كتاب  اخلطب  يف  القرآن  تأثري  موضوع 
»فن اخلطابة« ألمحد حممد احلويف و كتاب 
الثاين«  القرن  اىل  العربية  اخلطابة  »تاريخ 

و  اجلناين  دوحان  ابراهيم  الكريم  لعبد 
الكريم«  القرآن  من  »االقتباس  كتاب 
اكتفت  الكتب  هذه  لكنرَّ  للثعالبي. 
من  استخراجها  و  القرآنية  اآليات  بذكر 
القرآن  اثر  دراسة  تتناول  مل  و  اخلطب 

هذا  فيسعى  حتليلها.  و  اخلطب  علی 
املقال دراسة اثر القرآن يف خطابة العرص 
اخلطباء  بعض  لدى  حتليلها  و  االموي 

املشهورين.
االسئلة:. 4

يف أ.  الكريم  القران  من  االقتباس  هل 
النبوة  عرص  من  اكثر  االموي  العرص 

و اخلالفة الراشدة؟.
كثرة ب.  الی  أدت  التي  العوامل  ماهي 

العرص  يف  القرآن  من  االقتباس 
االموي؟.

القرآن كبريًا يف خطب ت.  تاثري  هل نجد 
خطباء االمويني؟.

هل اخلطباء قد سلكوا طريقة واحدة ث. 
يف االقتباس من القرآن؟.

الفرضيات:. 5
كان أ.  الكريم  القران  من  االقتباس  ان 

عرص  من  اكثر  االموي  العرص  يف 

النبوة و اخلالفة الراشدة.
منها: أن القران مل يكن يف عرصالنبوة ب. 

قدَتمرَّ  أو  حيفظ  الراشدة  اخلالفة  و 
و  جدا،  قليل  نفر  من  إال  حفظه 
من  الزمنية  الفرتة  ان  نجد  لكن 
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اىل  الراشدة  اخلالفة  و  النبوة  عرص 
احلفاظ  جعلت  االموي  العرص 
يف  املسلم  الرجل  ان  منها:  يكثرون، 
من  اآليات  حيفظ  كان  النبوة  عرص 
يف  اما  و  الصالة  يف  يتلوها  أن  أجل 
و  القران  انترش  فقد  االموي  العرص 
كثر حفاظه اذ ان عثامن كان قد كتب 
االمصار،  يف  وزعها  و  املصاحف 
نسخا  منها  فنرشو  امية  بنو  جاء  و 
كثرية، فسهل عىل املسلمني ان يقرأوا 
شغل  اجلهاد  اّن  منها:  حيفظوا.  ان  و 
اخلالفة  و  النبوة  عرص  يف  املسلمني 
االموي  العرص  يف  لكن  و  الراشدة 

الفتوح. هدأت 
اخلوارج ت.  من  العرص  هذا  خطباء  ان 

اقتباسهم  يكثر  الزبريين  و  الشيعة  و 
خطب  يف  يقل  و  الكريم  القرآن  من 
النه  احلجاج  عدا  ما  االموي  احلزب 

كان حيفظ القرآن و كان يعلمه.
ذكر ث.  طريقة  يف  اخلطباء  تباين  ال، 

كان  من  فمنهم  خطبهم،  يف  النص 
الكريم،  القرآن  من  األخذ  إىل  يشري 
وجل(  عز  وقال  تعاىل،  )قال  نحو 

أغفل  بينام  اهلل(،  قول  نحو، )وهو  أو 
األخذ،  إىل  اإلشارة  اآلخر  بعضهم 
جزء  وكأنه  كالمه  ثنايا  يف  يذكره  بل 

من خطابته.
اخلطابه يف العرص االموي:. 6

كانت  االموي  العرص  يف  اخلطابة 
االسالم  صدر  يف  للخطابة  استمرارا 
االول و لكن زادت فيها امورا: منها أن 
الدولة  أوامر  كثرت  فلاّم  طالت،  اخلطبة 
االموية بتطور احلياة السياسية و االدارية 
احتاج اخلطباء الی بسط القول يف ذلك. 
ثورات  االموي  العرص  صدر  عرف  ثم 
ترصيف  الی  الوالة  احتاج  و  حروبا  و 
خماطبة  عند  بالوعيد  و  باالقناع  القول 
اطالة  اقتضی  ايضا  ذلك  و  اجلموع 
طبقات  نشأت  العرص  هذا  يف  و  اخلطبة. 
و  املوّلدين  كطبقة  املجتمع  يف  جديدة 
املوّلدون  يفهم  أن  املنتظر  من  يكن  مل 

اخلطيب من  فاحتاج  ملحًا  العربّی  االجياز 
الواحد  املعنی  يرّدد  أن  الی  ذلك  اجل 
ذلك  فزاد  متقاربة  متشاهبة  تراكيب  يف 
1981م:  )فروخ،  اخلطبة  طول  يف  ايضا 

ج1ص)37).
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العرص  يف  البيئة  ذلك،  الی  إضافة 
و  سياسی  اضطراب  بيئة  االموی 
بن  عثامن  مقتل  بعد  السيام  و  اجتامعی 
رصاعا  املسلمون  اصطرع  فقد  عّفان 
االمويون  و  العلويون  السيام  و  عنيفا 
منهم، قامت الزبريية فطالت اخلالفة كام 
و  معاوية.  و  عليا  يكّفرون  اخلوارج  قام 
متجددة،  عصبية  يف  القبائل  هنضت 
اشد  العراق  كان  و  تتجالد.  و  تتنافر 
هذا  يف  و  اضطراما.  و  اضطرابا  البالد 
و  وسيلة  اخلطابة  كانت  كله  الرصاع 
يف  اثرت  كلها  العوامل  هذه  و  عدة. 

العرص االموي. ازدهار اخلطابة يف 
باختالف  اخلطابة  انواع  ختتلف 
الدينيـة:  منها  املضمون،  و  املوضوع 
و  اإلرشاد  و  الوعظ  إىل  تعمد  التی 
السياسية:  ومنها  التفكري.  و  التذكري 
أو  الدولة  أغراض  خلدمة  تستعمل  التی 

تعالج  التی  االجتامعية:  منها  القبيلة. 
منها  العالقة  و  الداخلية  املجتمع  قضايا 
ومنها  كالزواج...  الناس،  أمور  من 
إثارة احلامسة  التی تستعمل بغية  احلربية: 
ومنها  العزائم.  شّد  و  النفوس  تأجيج  و 

واحلكم  الفصل  تقتضی  التی  القضائية: 
بني أمور الناس و يستعملها عادة احلاكم 

أو القايض.
الوفود و خطابة  و منها ايضا خطابة 
اخلصام  روح  عليها  تسيطر  التی  املناظرة 
شاعت  و  اللباقة  روح  و  اجلالد  روح  و 
و  الفلسفة  روح  الدينية  اخلطب  يف 
البالغة  نزعة  الوفود  خطابة  يف  و  اجلدل 
بالعاطفة  اخلوارج  خطابة  حفلت  و 
الشيعة  خطابة  اما  و  العميقة  و  الدينية 
عاطفة  و  صدق  و  تظلم  خطابة  فكانت 
ص358  1986م:  الفاخوري،  )راجع 

الی 360).
بكثرة  العرص  هذا  يف  اخلطابة  متيزت 
ليندر  حتى  القرآين  بالنص  االستعانة 
بأي  التمثل  من  ختلو  خطبة  نری  أن 
خطب  يف  وخصوصًا  احلكيم  الذكر 
استثمر  فقد  والفتوح.  والسياسة  الوعظ 

يف  القرآنية  اآليات  األموي  اخلطيب 
سبحانه  اهلل  تقوى  إىل  الدعوة  و  الوعظ 
الدنيا  أمر  من  التحقري  و  وتعاىل، 
إىل  الدعوة  و  الدينية  اخلطابة  يف  الزائلة 
من  والتحذير  اجلامعة  لزوم  و  الطاعة 
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جذب  يف  و  السياسية  اخلطابة  يف  الفتنة 
يف  اخلالفة  بوجه  للوقوف  املؤيدين 
يف  بالنص  مستعينني  املعارضني  خطب 
السنة  و  الكتاب  بمخالفة  بنيأمية  اهتام 
خيدم  بام  القرآنية  النصوص  توجيه  و 
والسياسية  الدينية  عقائدهم  و  أفكارهم 
الكريم  القرآن  الفتوح  فيام وّظف خطباء 
بوجه  الصمود  و  اجلهاد  عىل  احلث  يف 
تنال  أو  النرص  يتحقق  حتى  األعداء 

الشهادة.
القرآن يف اخلطابة:. 7 تاثري 

يف  اخلطابة  ارتقاء  يف  الفضل  إن 
بالغتها و تأثريها يرجع اىل الكتاب املبني 
-و  الكريم  القرآن  ان  منها:  وجوه.  من 
و  يتخاطبون  هبا  التي  القوم  بلغة  نزل  إن 
العالية  -برتاكيبه  يتفاخرون  بفصاحتها 
بلغاءهم  أعجزت  التي  املتينة  اساليبه  و 
قلوهبم  بمجامع  أخذت  و  خطباءهم  و 

انتقاء  يف  البالغة  من  ملكة  أكسبتهم  قد 
غريت  السامية  االساليب  ختري  و  املعاين 
من  ألسنتهم  اطلقت  و  االوىل  ملكتهم 
عقال الوحشية و التقعر الذي كان ديدن 
اثره.  يقتفون  فصاروا  خطبائهم  من  كثري 

ينسجون عىل منواله و يزينون كالمهم يف 
حتى  منه  آي  بذكر  خطبهم  و  رسائلهم 
إذا  املصقع  اخلطيب  يعيبون  كانوا  أهنم 

خال كالمه عن آي القران الكريم.
احلكيم  القرآن  ما جاء يف  أن  منها:  و 
و  الوعد  و  الرتهيب  و  الرتغيب  من 
الوعيد عىل االسلوب البالغ حد االعجاز 
و ما كان له من التأثري يف القلوب و األخذ 
يف  التفنن  عىل  أعاهنم  النفوس  بشكائم 
حلول  عند  اخلطايب  الوعظ  اساليب 
قلوب  تأليف  اىل  احلاجة  أو  االزمات 
البليغ  اخلطيب  كان  لقد  حتى  اجلامعات 
امللامت  من  الواحدة  باخلطبة  يدفع  منهم 
يملك  و  املرهفات  بالبيض  يدفع  ال  ما 
و  بالبَِدر  يملك  ال  ما  الرجال  قلوب  من 

االموال.
الذي  الكتاب  هو  الكريم  القرآن 
فصلت  و  آياته،  أحكمت  فيه،  الريب 

و  العقول،  بالغته  هبرت  و  كلامته، 
عجيب  كالم،  كل  عىل  فصاحته  ظهرت 
ال  و  اليتفاوت  تأليفه  بديع  و  نظمه، 
قصص  ذكر  عىل  يشتمل  هو  و  يتباين، 
أحكام،  و  حكم  و  احتجاجا،  مواعظ  و 
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واعذار و انذار، وعد و وعيد، و حتذير و 
تبشري، و امر و هني، و آداب، فهو املثال 
االعىل للبالغة سواء يف إجيازه أو يف قوة 
تعبريه أو يف ألفاظه و قد مجع العذوبة و 
بانواع  يأيت  فالقرآن  السهولة،  و  اجلزالة 
من  الكالم،  يف  يوجد  الذي  اخلطاب 
التفريق،  التفصيل و االجياز، و اجلمع و 
و  التجّوز  و  الترصيح،  و  االستعارة  و 
تضّمنت  التي  القرآن  فمعاين  التحقيق، 
االحتجاجات  و  االحكام،  و  الرشيعة 
امللحدين،  علی  الرد  و  الدين،  اصل  يف 
موافقة  و  البديعة،  االلفاظ  تلك  علی 
مما  الرباعة،  و  اللطف  يف  بعضا  بعضها 
يمتنع)الباقالين،  و  البرش  علی  يصعب 

)138هـ: ص54 تا 63).
اخلطابة  عىل  عظيم  فضل  فللقرآن 
يف  أثر  و  عباراهتا  هّذب  الذي  فهو 
يف  اخلطب  نری  عندما  فلهذا  اسلوهبا، 

هذا العرص نراها من حيث اللفظ صفت 
و سهلت و عذبت و رّقت، ذلك لتأثرها 

بالقرآن.
السلف  خطباء  ان  البيان:  يف  جاء 
تبدأ  مل  التي  اخلطبة  يسمون  مازالوا 

»البرتاء«  بالتمجيد  تستفتح  و  بالتحميد 
بالقرآن  توشح  مل  التي  اخلطبة  يسّمون  و 
و تزين بالصالة عىل النبي »شوهاء«. 
خطبة  خطبُت  ِحطرَّان:  بن  عمران  قال 
عن  فيها  أقرص  مل  إيّن  ظننت  زياد  عند 
فمررت  علة،  لطاعن  أرع  مل  و  غاية 
يقول  شيخا  فسمعت  املجالس  ببعض 
يف  كان  لو  العرب  أخطب  الفتي  هذا 
اعرايب  خطب  القرآن.  من  شئ  خطبته 
التصدير  عن  األمر  بعض  أعجله  فلام 
قال:  بالتمجيد  اإلستفتاح  و  بالتحميد 
اإليثار  و  اهلل  لذكر  ماللة  »بغري  بعد  اما 
كذا«  نسأل  و  كذا  نقول  فانا  عليه  غريه 
أو  برتاء  خطبته  تكون  ان  من  فرارا 
شوهاء )جاحظ، 1408هـ: ج) ص6).
القرآن  هنج  سلكوا  قد  فاخلطباء 
االعىل  املثل  رأوه  إذ  االستدالل  يف 
االقناع  طرق  أبلغ  فيه  وجدوا  و  للكالم 

القرآن  ادلة  يف  اجتمع  فقد  اخلطايب، 
ادلة  من  جيتمع  أن  اليمكن  ما  الكريم 
سواه اذ وجدوا فيه مجال اللفظ و جودة 
االسلوب و خماطبة االحساس و وجدوا 
االستدالل  و  االقناع  لطريق  معلام  فيه 
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عباراته  من  اقتبسوا  و  طريقته.  فتاثروا 
التاثري  هذا  منه،  االقتباس  بينهم  شاع  و 
و  حمكام  اسلوبا  اخلطابة  اسلوب  جعل 
الغريب.  و  الوحيش  عن  بعيدة  و  متينا 
خطبهم  يرّصعون  اخلطباء  فأخذ 
و  هتديدا.  او  إشارة  القرآنية  باآليات 
و  اللغوي  قاموسهم  القران  أصبح 
الفكري و منهجهم األسلويب و  مالذهم 
البديعة،  تشبيهاته  يف  ملحاكاهتم  مصدرًا 

اللطيفة. كناياته  و  اجلميلة  استعاراته  و 
اخلطباء  من  كثريًا  ان  القول  مجلة 
من  كثري  عني  اذ  الكريم،  بالقران  تأثر 
يف  اشتهر  و  وتفسريه،  بحفظه  املسلمني 
كل مدينة مجاعة  من املفرسين و املحدثني 
يف  تأثريالقران  اىل  اضافة  الفقهاء،  و 
فضل  للخطابة  اجلاميل  االسلوب  واقع 
الن  اللغوية  اخلطيب  ثروة  اغناء  يف 
هلجة  حول  العربية  اللهجات  مجع  النبي 

عىل  العرب  جيمع  ان  اوشك  و  قريش 
بالقران يف  التأثر  قد ظهر  و  واحدة.  لغة 

مظاهر: ثالثة 
)1 -7( االقتباس:

و هو أن يأخذ املتكلم شيئا من كالم 

التمهيد  بعد  نفسه  كالم  يف  فيدرجه  غريه 
كان  فان  املعنى،  من  به  أيت  ما  لتأكيد  له 
فهو  كثريا  كان  ان  و  ايداع  فهو  قليال 
كالم  من  يكون  فانه  كل  وعىل  تضمني، 
 اهلل عز و جل أو من كالم رسول اهلل
قد  و  غريهم.  و  البلغاء  كالم  من  أو 
بعض  تضمني  يف  العلامء  بعض  رخص 
املواعظ  و  اخلطب  يف  القرآنية  اآليات 
من  كثري  استعمله  حتى  افراط  غري  من 
التضمني عن  القرآن يف  الناس مامل خيرج 
1403هـ:  )حمفوظ،  له  املسوق  الغرض 

ص )6).
املهارة  و  القران،  من  كثراالقتباس 
هلا  املالئمة  باملواضع  اآليات  وضع  يف 
الذي الحيفظ  ليحسب  اخلطبة، حتى  من 

للخطيب. الكالم كله  اّن  القران 
االقتباس،  اىل  اخلطباء  عمد  انام  و 
فيجدون  القران،  بالغة  يتذّوقون  الهّنم 

صادقا  تعبريا  يقتبسوهنا  التي  اآليات  يف 
يعرفون  الهّنم  يقولوا،  أن  يريدون  عاّم 
فيضيفون  للبالغة،  سامعيهم  استجابة 
اخلطايب  تأثريهم  وإىل  هم  بالغتهم  اىل 
)دوحان  البالغة  من  ذخرية  أعظم 
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اجلناين، 6)14هـ: ص6))).
يستحسنون  كانوا  »و  اجلاحظ  يقول 
يف  و  احلفل  يوم  اخلطب  يف  يكون  ان 
فاّن  القران  من  آي  اجلمع  يوم  الكالم 
الوقار  و  البهاء  الكالم  يورث  مما  ذلك 
عن  يروي  ثم  املوقع«  سلس  و  الرقة  و 
خطبة  اول  »اّن  قوله  حّطان  بن  عمران 
زياد- ابن  -او  زياد  عند  خطيتها 
فاعجب هبا الناس و شهدها أيب و عمي 
فسمعُت  املجالس  ببعض  مررُت  ثّم 
الفتى  هذا  لبعضهم:  يقول  رجال 
شئ  خطبته  يف  كان  لو  العرب  أخطب 
ج1،  1408هـ:  )جاحظ،  القران«.  من 

ص115 و 116).
يكن  مل  القران  من  االقتباس  اّن 
و  الدينية  اخلطب  يف  الغالب  الطابع 
كتاب  مؤلف  زعم  كام  فقط  الوعظية 
بل  األموي«  العرص  يف  السياسة  »أدب 

األخذ  يف  طوياًل  باعًا  خلطباءالسياسة  أن 
استعانوا  ربام  أهنم  و  الكريم  القرآن  من 
استعانة  من  أكثر  الرشيف  بالنص 
بالدين  تداخلت  السياسة  ألن  الوعاظ 
الِفرق- أصحاب  ألن  و  العرص  هذا  يف 

-يتخذون  سياسية  دينية  كانت  التي 
خصومهم.  عىل  الطعن  يف  ذريعة  الدين 
و االمثلة عىل االقتباس من القرآن كثرية 

العرص. للخطباء يف هذا 
بلغه احلسُن  ما  يبُلغ  مل  واعظا  لعّل  و 
البرصي)1) من كثرة االستعانة بكالم اهلل 
الواسعة  القرآنية  لثقافته  خطبة  يف  تعاىل 
مما  احلارضة  بدهيته  و  املتوقدة  ذاكرته  و 
عىل  املتميزة  القدرة  الرجل  هلذا  هّيأ 
الذي  املوضح  يف  النص  استحضار 
ِعظ  احلسن:  يقول  به.  االستعانة  يتطّلب 
غريها،  فعظ  تتعظ  رأيَتها  فإن  نفَسك، 
يقول:  فإنه  خالقك  من  فاستحي  وإال 
ہچ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ 

ج1،  )الثعالبي،   ]44 البقرة:  ]سورة 
ص03)).

احلسن  يستعني  اخلطبة  هذه  يف 
الدعوة  فكرة  تدعيم  يف  الكريم  بالقرآن 

الغري.  إصالح  قبل  النفس  إصالح  إىل 

)1) احلسُن البرصي: كان احلسن بن أيب احلسن 
يعّد  ق(  -110هـــ.  ق  )1)هـــ.  البرصي 
أسناد  تنتهى  و  العاّمة  حمّدثي  أعاظم  من 
1405هـ.  إليه)هالىل،  رواياهتم  من  كثري 

ق، ج1، ص154). 
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املعصية،  عليه  جتوز  إال  إنسان  من  ما  و 
اخلطرَّائني  خري  و  خطرَّاء،  آدم  ابن  كل  و 
معصومون  فهم  األنبياء  أما  التوابون، 
هذا  و  وعال.  -جلرَّ  اهلل  عن  يبلِّغونه  فيام 
يتوافق  حتى  النفس  جماهدة  من  يمنع  ال 
تكون  حتى  العلم،  و  الفعل  مع  القول 
الدعوة  إذ  النفوس؛  يف  أوقع  الدعوة 
و  بالقول،  الدعوة  من  أبلغ  بالسلوك 

ہ  ۀ  ۀ  چ  تعاىل:  قال  قد 
ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

م يف  والذرَّ  ]44 البقرة:  ]سورة  ےچ 

ى حدود اهلل  هذه اآلية إنام يلحق َمْن تعدرَّ
و مل يعمل بعلمه.

يتميز  السياسية  اخلطابة  ميدان  يف  و 
القرآن  عىل  اعتامدهم  بكثرة  اخلوارج 
اتباعهم  من  يدعون  ما  توكيد  يف  الكريم 
مقاتليهم  حث  يف  و  القويم،  الرصاط 
االعداء  مالقاة  يف  الصرب  و  التجّلد  عىل 

يرونه  الذي  بالنص  يستشهدون  حيث 
اجتمعت  أفكارهم.  و  لتوجهاهتم  مالئاًم 
اخلوارج بأرجان فبايعوا الزبري بن عيل))) 

عىل  كان  اخلــوارج،  من  انه  عيل:  بن  الزبري   (((
املاحوز  ابن  كان  و  املاحوز،  ابن  مقدمة 

بّينا  ضعفا  و  شديدا  انكسارا  فيهم  فرأى 
اهللَ  فَحمَد  فاجَتَمُعوا  اجَتِمُعوا  هلم  فقال 
 و أثنَى عليه و صىلرَّ عىَل حممٍد رسولِه
أجٌر  للمؤمننَي متحيٌص و  البالَء  إنرَّ  فقال 
و هو عىَل الكافرين عقوبٌة و خزٌي و إن 
ُيِصب منكم أمري املؤمنني)3) فام صاَر إليه 
إلخوانكم  يقوُل  اهلل  و  خلَف...  مما  خرٌي 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ  املؤمننَي 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ ۈ  ۈ 

ۉ چ ]سورة آل عمران: 140[  ۉ 

و  متحيصًا  و  بالًء  لكم  كأّن  سىَل  فيوَم 
نكاالً  و  عقوبًة  هلم  كأّن  سوالف  يوم 

خياطب باخلالفة، و خياطب الزبري باألمارة. 
ابن بدر،  الزبري بعد هالك حارثة  و وصل 
فخافه  ــرصة،  ــب ال إىل  أصــحــابــه  وهـــرب 
البرصة  أهل  وضج  شديدا،  خوفا  الناس 
أصلح  فقال:  القباع،  فأتى  األحنف،  إىل 
عىل  غلبنا  قد  العدو  هذا  إن  األمــري!.  اهلل 
يف  حيرصنا  أن  إال  يبق  فلم  وفيئنا،  سوادنا 
إىل  فسموا  قال:  هزاال.  نموت  حتى  بلدنا 
أرى  األحنف: ال  فقال  احلرب،  ييل  رجال 
فقال:  صفرة،  أيب  بن  املهلب  إال  رجال  هلا 
1404هـ.  احلديد،  ايب  )ابن  رأى  هذا  أو 

ق. ، ج4، 146). 
املاحوز  بن  اهلل  عبيد  املؤمنني  بأمري  يقصد   (3(

الذي قتل يف إحدى املعارك. 
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الصرب  و  حينه  يف  الشكر  عىل  تغلبنرَّ  فال 
1404هـ.  احلديد،  أيب  )ابن  وقته...  يف 

ق.، ج4، ص156).
القائد  هذا  جيزم  اخلطبة  هذه  ففي 
السلف  إيامن  يوازي  اخلوارج  إيامن  بأن 
خياطب  بنص  متثل  حينام  الصالح، 
من  أفاد  حيث  أحد،  وقعة  بعد  املسلمني 
هذا النص يف توظيف عنرص املشاهبة بني 
بني  واقعة  منهام  كل  كون  يف  احلادثتني 

اإليامن والكفر كام يرى.
هو  و  الفجاءة)4)  بن  ويرى قطري 
أن  احلياة  يف  اخلوارج  نظر  وجهة  يمثل 
اهلل  فإن  زائلة  مبتغاها  كان  من  و  الدنيا 
لكن  و  املبتغى  هذا  جينسه  ال  سبحانه 
و  بالنص  يأيت  حيث  له  ليست  اآلخرة 
الفجاءة  بن  قطري  صعد  إليه.  مشريًا 
ثم  عليه  وأثنى  اهلل  فحمد  األزارقة  منرب 

زعامء  من  زعيام  كان  الفجاءة:  بن  قطري   (4(
الزبري  بن  مصعب  زمن  خرج  ــوارج؛  اخل
يقاتل  سنة  عرشين  بقى  و  ق.  66هـ.  سنة 
احلجاج  كــان  و  باخلالفة؛  عليه  يسلم  و 
إىل  عليه،  يستظهر  هو  و  جيشا،  إليه  يسري 
أن توجه إليه سفيان بن أبرد الكلبي، فظهر 
عليه و قتله سنه 78 هـ. ق. )علم اهلدى، 

1998م، ج1، ص636). 

َا  َفإِهنرَّ ْنَيا  الدُّ ُرُكُم  ُأَحذِّ فإِينِّ  بعد  أما  قال 
برََّبْت  حَتَ َو  َهَواِت  بِالشرَّ ْت  ُحفرَّ ٌة  َخرِضَ ُحْلَوٌة 
نَْت  َتَزيرَّ َو  بِاآْلَماِل  َرْت  ُعمِّ َو  بِاْلَعاِجَلِة 
ُتْؤَمُن  اَل  َو  هُتَا  َحرْبَ َتُدوُم  اَل  بِاْلُغُروِر 
اَلٌة  َأكرَّ َنافَِدٌة  َزاِئَلٌة  اَرٌة  رَضرَّ اَرٌة  َغررَّ َفْجَعُتَها 

اْعَذْوَذَب  ِمنَْها  َجانٌِب  إِْن  َو  اَلٌة...  َغورَّ
ِمنَْها  َجانٌِب  َعَلْيِه  َأَمررَّ  اْحَلْوىَل  َو  اِلْمِرٍئ 
َهِذِه  َعىَل  َأْم  ُتْؤثُِروَن  َأَفَهِذِه  َفَأْوَبى... 
ـُه  اللرَّ َيُقوُل  َتْطَمِئنُّوَن  إَِلْيَها  َأْم  ِرُصوَن  حَتْ

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
)ابن   ]16w 15 چ ]سورة هود:  ڳ 

شعبة حراين، 1404هـ. ق. )18).
بن  قطری  حياول  اخلطبة  هذه  يف 
و  التقوى،  عىل  الناس  حث  الفجاءة 
الدنيا  عىل  التهالك  وعدم  األمل  قرص 

العمر  بأّن  تذكريهم  إىل  ويسعى  الفانية 
تقّرب  صور  من  بذاكرته  ما  فحشد  فان، 
أمال  العمر  قرص  و  والزوال  الفناء  معاين 
منه بان يتعظهم ال طمعا يف عطفهم عليه 
مسندا موعظته بنص قراين. وهي سياسة 
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للظهور  اخلوارج  اتبعها  خبيثة  شيطانية 
مع  أفعاهلم  كذبتها  التي  التقوى  بمظهر 
لو كان هذا  الرأي حتى  كل من خيالفهم 
من  القرب  درجات  اسمى  يف  املخالف 
هذا  ذكرنا  وقد  ورشيعته  ورسوله  اهلل 

املوضوع. اىل صلب  بعده  نعود  للتنبيه 
بلغ  و  العراِق  قاصدًا  معاويُة  ملرَّا سار 
جامعًة  الَة  الصرَّ امْلُنادي  َنادى  َمنْبٍِج  جرَس 
 احلسُن االمام  خرج  اْجَتَمُعوا  فلامرَّ 

َعَلْيِه  َأْثنَى  َو  اهللرََّ  فحِمَد  امْلِنرَْب  فصِعَد 
َهاَد  اجْلِ َكَتَب  اهللرََّ  َفإِنرَّ  َبْعُد  ا  َأمرَّ قاَل  ثمرَّ 
أِلَْهِل  َقاَل  ُثمرَّ  ُكْرهًا  ُه  َسامرَّ َو  َخْلِقِه  َعىَل 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  چ  امْلُْؤِمننِي  ِمَن  َهاِد  اجْلِ
 ]46 االنفال:  ]سورة  ٺچ 
إِالرَّ  حُتِبُّوَن  َما  َناِئِلنَي  النرَّاُس  َا  َأهيُّ َفَلْسُتْم 
َأنرَّ  َبَلَغنِي  ُه  إِنرَّ َتْكَرُهوَن  َما  َعىَل  رْبِ  بِالصرَّ

ا ُكنرَّا َأْزَمْعنَا َعىَل امْلَِسرِي إَِلْيِه  ُمَعاِوَيَة َبَلَغُه َأنرَّ
إِىَل  اهللرَُّ  َرمِحَُكُم  َفاْخُرُجوا  لَِذلَِك  َك  َفَتَحررَّ

َتنُْظُروا  َو  َننُْظَر  َحترَّى  بِالنَُّخْيَلِة  ُمَعْسَكِرُكْم 
 1404 احلديد،  أيب  )ابن  َتَرْو:  َو  َنَرى  َو 
1403هـ.  ق، ج16، ص38 و جملسى، 

ق. ، ج44، ص50).
إن االمام احلسن هنا يستعني بالقران 

ل املصاعب يف  الكريم ليزرع الصرب وحتمُّ
بالوضوح  تتسم  بالفاظ  الناس،  قلوب 
السامعني  من  االدراك  سهلة  البيان،  و 
عن  بعيدة  املقصود  إلی  االيصال  رسيعة 

التكلف. و  الوحشّی 
 عيل بن  احلسن  معاوية  سال 
فامتنع  الناس  خيطب  أن  الصلح  بعد 
فناشده أن يفعل، و حيسن االمام احلسن 
هلل  امللك  أن  موضحا  خطبته  يف  التعليل 
يشاء،  عمن  وينزعه  يشاء  ملن  هيبه  وحده 
استشهاده  خالل  من  يبتغي  فاالمام 
اخلالفة  بأن  خماطبيه  إقناع  اإلهلي  بالنص 

قد تؤول إىل من ليس هلا بأهل.
َو  ُمْلِكِه  يِف  َد  َتَوحرَّ ِذي  الرَّ هللِرَِّ  »احْلَْمُد 

َو  َيَشاُء  َمْن  امْلُْلَك  ُيْؤيِت  ُرُبوبِيرَّتِِه  يِف  َد  َتَفررَّ
َأْكَرَم  ِذي  الرَّ احْلَْمُد هللِرَِّ  َو  َيَشاُء  ْن  َينِْزُعُه َعمرَّ
َلُكْم  َأورَّ ِك  ْ الرشِّ ِمَن  َأْخَرَج  َو  ُمْؤِمنَُكْم  بِنَا 
ِعنَْدُكْم  َفَباَلُؤَنا  آِخِرُكْم  ِدَماَء  َحَقَن  َو 

َشَكْرُتْم  إِْن  اْلَباَلِء  َأْحَسُن  َحِديثًا  َو  َقِدياًم 
َكاَن  َعيِلٍّ  َربرَّ  إِنرَّ  النرَّاُس  َا  َأهيُّ َكَفْرُتْم  َأْو 
ُه  اْخَتصرَّ َلَقِد  َو  إَِلْيِه  َقَبَضُه  ِحنَي  بَِعيِلٍّ  َأْعَلَم 
ِمْثَل  َلْن جَتُِدوا  بِِمْثِلِه َو  ُتْعَهُدوا  َلْن  بَِفْضٍل 
َمىَض  َما  َأْحَتِسُب  اهللرَِّ  َفِعنَْد  َسابَِقتِِه... 
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َحْيِف  َو  َرْغَبتُِكْم  ُسوِء  ِمْن  ُينَْتَظُر  َما  َو 
َلَقْد  اْلُكوَفِة  َأْهَل  َيا  َقاَل  ُثمرَّ  ِحْلِمُكْم. 
اهللرَِّ  َمَراِمي  ِمْن  َسْهٌم  بِاأْلَْمِس  َفاَرَقُكْم 
اِر  ُفجرَّ َعىَل  َنَكاٌل  اهللرَِّ  َأْعَداِء  َعىَل  َصاِئٌب 
َجاثاًِم  بَِحنَاِجِرَها  آِخذًا  َيَزْل  مَلْ  ُقَرْيٍش 
اهللرَِّ  َأْمِر  يِف  بِامْلَُلوَمِة  َلْيَس  َأْنُفِسَها  َعىَل 
بِاْلَفُروَقِة  اَل  َو  اهللرَِّ  ملَِاِل  وَقِة  ُ بِالرسرَّ اَل  َو 

اْلِكَتاَب  َأْعَطى  اهللرَِّ  َأْعَداِء  َحْرِب  يِف 
أيب  )ابن  َدَعاُه...  َعَزاِئَمُه  َو  َخَواتِيَمُه 

احلديد، 1404 ق، ج16، ص8)).
»ُيؤيِت  هذا   احلسن االمام  قول 
يشاِء«  عمن  ينِزعه  و  يشاُء  َمن  امُللك 
نص قرآين و لكنه استبدل ضمري الغائب 
قوله  هو  النص  و  املخاطب،  بضمري 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  چ  تعاىل: 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ڳ چ ]سورة آل عمران: 6)[. هذان 
سيد  فصاحة  الستجالء  كافيان  النصان 

و  حجته  و  بيانه  قوة  و  اجلنة  اهل  شباب 
تأثريه.

الكريم  للقران  قويا  أثرا  نجد  و 
يالئم  بام  لنصوصه  أمثل  استثامرا  و 
خطبة  يف  احلدث  مع  يتفاعل  و  املوقف 

 عيل اإلمام  بنت  كلثوم)5)  أم  السيدة 
مفعمة  اخلطبة  هذه  كربالء.  وقعة  بعد 
و  موات  طبع  عن  صادرة  بالغيظ 
السيدة  هذه  نجد  لذا  مستعرة،  عاطفة 
قراين  نص  من  بأكثر  تستعني  اجلليلة 
يف  احلدث  فداحة  دقيق  بشكل  لرتسم 
ابنة  أوضحت  لقد  املخاطبني.  قلوب 
زياد  ابن  خبث  للناس   املؤمنني أمري 
اىل  أومأت  ان  بعد  خطبتها،  يف  لؤمه  و 
كاّن  حتى  فهدؤوا  املرتاكم  اجلمع  ذلك 
الروای:  فيقول  الطري.  رؤوسهم  عىل 
الناس  اىل   عيل ابنة  زينب  أومأت  ملا 
فعندها  واألجراس،  األنفاس  فسكنت 
نفس،  طمأنينة  مع  بخطاهبا  اندفعت 
حيدرية،  شجاعة  و  جاش،  ثبات  و 
أيب  عىل  والصالة  هلل  احلمد  فقالت: 
يا  بعد  اما  االخيار  الطيبني  وآله  حممد 
فَمْن  علينا،  َتبُكون  إنرَّكم  الكوفة  أهَل 
كلثوم  أمُّ  أْوَمأت  و  غرُيكم؟.  َقَتَلنَا 
فلام  اسكتوا،  أن  الناس  إىل    عيّل بنُت 

طالب  ايب  بن  عيل  بنت  هي  كلثوم:  ام   (5(
اهلجرة  من  ســّت  سنة  حــدود  يف  ولــدت 

)الذهبي، ج3، ص500). 
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األجراس،  هدأت  و  األنفاس،  سكنت 
و  الصالِة  و  اهللِ  بحمد  »أبَدُأ  قالت: 
أهَل  يا  بعُد:  أما  نبيه،  َعىَل  السالِم 
ال،  اخَلذل،  و  اخلرَت)6)  ياأهَل  الكوفة، 
ّنُة،  الررَّ َهَدَأِت  ال  و  العربُة،  َرَقَأِت)7)  فال 

من  َغْزهَلا  َنَقَضْت  اّلتي  كَمَثِل  َمَثُلكم  إنام 
أْياَمَنُكم َدَخاَلً  َتترَِّخُذون  َأْنَكاثا)8)  بعِد قوٍة 
أنُفُسكم  َمْت  قدرَّ ما  َساَء  أال  بينَكم،... 
أْن َسِخَط اهللُ عليكم، و يف العذاب أنتم 
َفابُكوا،  اهللِ  و  إي  أَتبُكوَن؟.  خالدوَن، 
فابُكوا  بالبكاء،  أحِرياُء  اهللِ  و  إنكم  و 
ُبْؤُتم)9)  و  قليال،...  أضَحُكوا  و  كثريا، 
لُة  الذِّ عليكم  رضبت  و  اهلل،  من  بَغَضٍب 
ايب  بن  أمحد  )َطيُفور،  امَلسَكنُة،...«:  و 

1391هـ. ق، ص38). طاهر، 
التشبيه  كلثوم  ام  السيدة  استخدمت 
يف خطبتها حيناَم قالت »انرَّام َمَثُلُكم َكَمَثِل 
إنكاثا  ٍة  ُقورَّ بعِد  من  َغزهَلا  َنَقَضت  اّلتي 

هذه  بينَكم...«  َدَخاَلً  أْياَمَنُكم  َتترَّخُذوَن 
تعاىل  قوله  من  جمتزأ  قراين  نص  العبارة 

)6) الغدر و اخلديعة. 
الدمع: جفرَّ و سكن.  )7) رقأ 

)8) مجع نكث و هو ما نقض ليغزل ثانية. 
)9) رجعتم. 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
.]9( ]سورة النحل:  ے چ  ے 

َمْت  قدرَّ ما  َساَء  »أال  ايضا  قوهلا  و 
و  عليُكم  اهللُ  َسِخَط  أْن  أنُفُسكم  لكم  

اجلملة  هذه  َخالُِدون«  أنُتم  الَعذاِب  يِف 
ڈ  چ تعاىل  قوله  من  مقتبسة 
ڑ  ژ  ژ  ڈ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
و   .]80 املائدة:  ]سورة  چ  ڱ 
قليال«  اضحُكوا  و  كثريا  »فابَكوا  قوهلا 

ڑ  ژ  چ  تعاىل  قوله  اىل  اشارة 
چ ]سورة التوبة: )8[. ک  ڑ 

القران  السيدة زينب من  اقتبست  ثم 
»ُبْؤُتم  قالت  عندما  منه  استلهمت  و 
لُة  الذِّ عليكم  َبت  رُضِ و  اهلل  من  بَغَضٍب 

ۉ  چ  تعاىل  قوله  من  امَلسَكنُة«  و 
ى  ې  ې  ې  ې 
قوهلا  و   .]61 البقرة:  ]سورة  ائچ  ى 
من  كلها  هذه  کچ  ک  ک  چ 

.]14 الفجر:  الكريم ]سورة  القران 
كلثوم  ام  السيدة  الفاظ  برئت  قد 
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و  االستكراه  و  التعقيد  و  االغراب  من 
هی مع هذا الفاظ جزلة هلا هباء و رونق 
تعمر هبا القلوب و ترتاح اليها االسامع، 
اخلطبة  هذه  يف  زينب  السيدة  كانت 
بام  اليقني  صادقة  تقول،  بام  الثقة  شديدة 
إذ ال  به لساهنا،  ينطق  به نفسها و  تفيض 
فهو  القلب  من  كان  ما  و  املتأثِّر  ااّل  يؤثِّر 

القلب. الی  يصل 
عبيد  العلويني  خطيب  يستدل  و 
وجوب  يف  الكريم  بالقران  املري  اهلل 
قائال:  وأصحابه  احلسني  بثار  األخذ 
بِنبوتِِه  حمّمدًا  اصطَفى  اهللَ  فانرَّ  بعُد  )أما 
باتباعه  كم  أعزرَّ و  كلِّه،  بالَفضل  ُه  َخصرَّ و 

ڎ  ڎ  ڌ  چ  به..  باإليامن  أكرَمكم  و 
ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
]سورة  چ  گ  گ  گ  ک  ک 
 /5 الطربي  )تاريخ   ]103 عمران:  آل 

.(559

إىل  باإلشارة  خطبته  يفتتح  فهو 
و  عليه  اهلل  صلوات  املصطفى  نبوة 
ضالل  من  أنقذهم  إذ  الناس  عىل  فضله 
اهلل  بتوفيق  اإلسالم  نور  إىل  الرشك 
الكريم،  بالنص  احلقيقة  هذه  موثقا 

العجب  يثري  بشكل  و  التساؤل  له  ليحق 
انتم  و  ذريته  تقتل  كيف  الدهشة،  و 
هذا  يف  و  املخاطبون؟.  أهيـــــــا  سكوت 
التهكمي  السؤال  و  املنطقي  االستدالل 

العواطف. يثري  ما يلهب احلامسة و 
التميمي  مرسح  بن  يدعو صالح 
من  فراق  إىل  خماطبيه  اخلارجي)10) 
املسلمون  هم  و  بالفاسقني  أسامهم 
يقول:  حيث  عادة  لعقيدهتم  املخالفون 
السمواِت  َخلَق  الرَّذي  هلل  »احلمُد 
النوَر،  و  الظُّلامِت  وَجَعَل  واألرَض 
اللهمرَّ  َيعِدُلون،  م  برهبِّ َكَفُروا  الذين  ُثمرَّ 
إليك،  إال  َنحفُد  وال  بَك،  َنعِدُل  ال  إنا 
يف  الزهادة  إن  إّياَك،...  إال  َنعُبُد  وال 
وتفرغ  اهلل  عند  فيام  العبد  ترغب  الدنيا 
الفاسقني  فراق  وان  اهلل…  لطاعة  بدنه 
يف  تعاىل  اهلل  قال  املؤمنني،  علی  حق 

ح التميمي اخلارجي: كان  )10) صالح بن مرسِّ
عبادة  صاحب  الوجه  مصفّر  ناسكا  رجال 
اجلزيرة  و  املوصل  أرض  و  بدارا  كان  و 
الفقه  و  القرآن  هبم  يقرأ  اصحاب  له  و 
و  اخلــروج  الی  فدعاهم  عليهم  يقّص  و 
)ابن  هلم  املنافقني  جهاد  و  الظلم  إنكار 

االثري، ج4، ص393). 
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ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  چ  كتابه: 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

]سورة  چ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

1405هـ:  )صفوت،   ]84 التوبة: 
ج)ص440و441).

من  هو  و  هنا  اخلطيب  نـــــــــــرى  و 
منظري اخلوارج و قوادهم حيتج بالقران 
خمالفيهم،  فراق  وجوب  عىل  الكريم 
و   رسول خياطب  نصا  اختار  قد  و 
الذين  املخلفني  عىل  الصالة  بعدم  يأمره 
تعاىل،  باهلل  كفروا  و  نرصته،  عن  تباطؤا 
عليه   النبي صالة  يستحقون  فال 
ختفيف  و  هلم  سكٌن  عليهم  صالته  ألّن 
غري  من  املسلمني  إىل  ينظر  فهو  لذبوهنم، 
أشار  الذين  ألولئك  نظرته  اخلوارج 
التي  النظرة  و هذه  الكريم،  النص  إليهم 
القرآين  للنص  االختيار  هذا  يفرسها 
اخلوارج  ملذهب  عميق  تعصب  عىل  تدل 
املسلمني  بكفر  الراسخ  واعتقادهم 

ملبادئهم. املخالفني 
 احلسني كان  عاشوراء  يوم  يف 
اجليوش  الی  صوته  السامع  فرصة  يغتنم 
من  و  عليهم.  احلجة  ليتّم  لقتله  القادمة 

َبُعَد  ا  َأمرَّ الرهيب:  اليوم  هذا  يف  خطبه 
ِحنَي  َتَرحًا  َو  اجْلَاَمَعُة  ُتَها  َأيرَّ َلُكْم  َفَتّبًا 
ْخنَاُكْم  َفَأرْصَ نَي  َواهِلِ ْخُتُموَنا  اْسَترْصَ
يِف  َكاَن  َسْيفًا  َعَلْينَا  َسَلْلُتْم  ُموِجِفنَي 
اْقَتَدْحنَاَها  َنارًا  َعَلْينَا  َحَشْشُتْم  َو  َأْياَمنِنَا 
َعىَل  إِْلبًا  َفَأْصَبْحُتْم  ُكْم  َعُدوِّ َو  َنا  َعُدوِّ َعىَل 
بَِغرْيِ  أِلَْعَداِئُكْم  عليهم  َيدًا  َو  َأْولَِياِئُكْم 

َلُكْم  َأْصَبَح  َأْفَشْوُه فِيُكْم َو اَل أِلََمٍل  َعْدٍل 

فِيِهْم َو َعْن َغرْيِ َحَدٍث َكاَن ِمنرَّا و اَل َرْأٍي 
َتَرْكُتُموَنا  اْلَوْياَلُت  َلُكُم  َفَهالرَّ  َعنرَّا  َتَفيرََّل 
َو  َطاِمن...  اجْلَْأُش  َو  َمِشيٌم  ْيُف  السرَّ َو 

َو  َبى  الدرَّ َكَتَطاُيِر  إَِلْيَها  ْعُتْم  اْسَترْسَ َلِكِن 
َو  َفُسْحقًا  اْلَفَراش  َكَتَداِعي  َعنَْها  َتَداَعْيُتْم 
اأْلَْحَزاِب  اِذ  ُشذرَّ َو  ِة  اأْلُمرَّ لَِطَواِغيِت  ُبْعدًا 

يِف  حُمَرِّ َو  ْيَطاِن  الشرَّ َنَفَثِة  َو  اْلِكَتاِب  َنَبَذِة  َو 
ُمْلِحِقي  َو  نَِن  السُّ ُمْطِفِئي  َو  اْلَكاَلِم 

ٱ  چ  امْلُْسَتْهِزِءيَن  بِالنرََّسِب  اْلَعْهَرِة 
ٻ چ ]سورة احلجر:  ٻ  ٻ 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  چ   ]91
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
َأاَل   ...]80 املائده:  ]سورة  چ  ڱ 
َينُْقُضوَن  ِذيَن  الرَّ النرَّاِكثنَِي  َعىَل  اهللرَِّ  َفَلْعنَُة 
اهللرََّ  َجَعُلوا  َقْد  َو  َتْوِكيِدها  َبْعَد  اأْلَْيامَن 
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ِعيِّ  الدرَّ اْبَن  ِعيرَّ  الدرَّ إِنرَّ  َو  َأاَل  َكِفياًل  َعَلْيِهْم 
ِة[ َو  لرَّ ِة ]السرَّ امْلِلرَّ َقْد َرَكَز ِمنرَّا َبنْيَ اْثنََتنْيِ َبنْيَ 
َذلَِك  َيْأَبى اهللرَُّ  نِيَئُة  الدرَّ ِمنرَّا  َهْيَهاَت  َو  ِة  لرَّ الذِّ
َطاَبْت  ُحُجوٌر  َو  امْلُْؤِمنُوَن  َو  َرُسوُلُه  َو 
َفَأمْجُِعوا  َأبِيرٌَّة...  ُنُفوٌس  َو  مَحِيرٌَّة  ُأُنوٌف  َو 

ڤ  -چ  ُتنْظُِروِن  َفال  ِكيُدوِن  ُثمرَّ  َأْمَرُكْم 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
چ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ 
حراين،  شعبة  )ابن   ]56 هود:  ]سورة 

1404هـ. ق، ص40)) .
السامعني  بتقريع  تبدأ  اخلطبة  هذه 
َتَرحًا«.  و  َلُكْم  »َفَتّبًا  عليهم  الدعاء  و 
به  باستغاثتهم  احلسني  يذّكرهم  ثم 
كيف  يبنّي  و  نَي«  َواهِلِ ْخُتُموَنا  »اْسَترْصَ
مرسعا.  أی  موجفا  استغاثهم  اجاب 
تغريُّ  الی  االمام  يشري  رائعة  بعبارات  و 
سيوفهم  فكانت  القوم،  هؤالء  حال 
البيت  أهل  لنرصة  )ايدهيم(  بأيامهنم 

)معتدين(  إلبا  فاصبحوا  انقلبوا  لكنهم 
يكشف  ثم  الكريم.  البيت  هذا  علی 
و  القوم  هؤالء  خّسة  عن  احلسني 
الدنيوية  االطامع  دفعتهم  حني  دناءهتم 
بامكاهنم  كان  و  املوقف...  هذا  الی 

كان  حني  قتاله  دون  احلسني  يرتكوا  ان 
الفزع طامن  السيف مشيم )يف غمده( و 
يسارعوا  ان  ااّل  أبوا  لكنهم  و  )ساكن( 
يؤكد  ثم  البعوض.  و  كاجلراد  لقتله 
قلة  رغم  املبدئی  موقفه  علی  االمام 
الذی  الوخيم  باملستقبل  يتنبُأ  و  النارص 
اكثر  هذه  خطبته  يف  االمام  ان  ينتظرهم. 
التحذير متمثاًل  الوعظ و االرشاد و  من 
بالنص القرآين يف تقوية حجته و دعواه، 
يف  الكريم  القرآن  استثامر  حيسن  هو  و 

اجلانب. هذا 
ُمْصَعَب  َقَتَل عبُد امللك بن مروان  مّلا 
خرب  انتهی  و  ق.  71هـ.  سنة  الزبري  بن 
اعرض  الزبري،  بن  اهلل  عبد  اىل  مقتله 
مجيع  به  حتدث  حتى  اما،  أيرَّ ذكره  عن 
املنرب  صعد  ثم  الطريق،  يف  مكة  أهل 
َمِليرًَّا ال يتكلم، و الكآبة عىل  فجلس عليه 
فقال  َيْرَشُح عرقا،  و جبينه  بادية،  وجهه 

له  ما  جانبه  الی  لرجل  قريش  من  رجل 
انه  فواهلل  النطق؟  هياب  أتراه  اليتكلم، 
يذكر  أن  يريد  لعله  قال:  اخلطباء،  للبيب 
ذلك  فيشتّد  العرب،  سيِّد  مصعب  مقتل 

عليه و غري ملوم، ثم تكلرَّم فقال:
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األمُر  و  اخللُق  له  الذي  هلل  »احلمُد 
َمن  امُللَك  ُيؤيِت  اآلخرة،  و  الدنيا  ملُك  و 
ُيِعزُّ َمن  َينِْزُع امللَك ممرَّن َيشاُء، و  َيشاُء، و 
مل  فانرَّه  بعُد:  أما  َيشاُء،  َمن  ُيِذلُّ  و  يشاُء، 
كاَن  إن  و  معه،  الباطُل  كان  َمْن  اهللُ  ُيِعزرَّ 
احلُق  كان  َمْن  ُيِذلرَّ  مل  و  ًا،  ُطررَّ األناُم  َمَعه 
يعزُّ  ال  و  َضعيفا  ُمفَردا  كان  إن  و  معه، 
عدٍد  ذا  كان  إن  و  معه  الباطُل  كان  من 
اهلل  إن  و  له شهادة  كان  قتله  فإن  كثرٍة  و 
جاعل لنا و له يف ذلك اخلرية أال إن أهل 
أخرسها  و  األثامن  بأقل  باعوه  العراق 
املخطم«  النعم  إسالم  أسلموه  و 
1989م،  1408هـ/  )مسعودي، 
حممد،  ربه،  عبد  ابن  و  ج)ص3)1 

1411هـ/ )199م: ج4 ص105).
َينزُع  و  يشاُء  َمن  امللَك  »ُيؤيِت  قوله 
امللَك ممرَّن يشاُء ويعزُّ من يشاُء ويذلُّ من 

چڎ  تعاىل  قوله  من  هذا  فان   .» يشاُء 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ 

ڻ چ ]سورة آل عمران: 6)[.
))4هـ(  يوسف  بن  ويعد احلجاج 

العراق لألمويني-من  كان -وايل  والذي 
من  وحتذيرًا  وعظًا  السياسة  خطباء  أكثر 
تقوية  قي  القرآين  بالنص  متمثاًل  الدنيا 
حجته ودعواه، وهو حيسن استثامر القرآن 
ثقافته  يعكس  مما  اجلانب  هذا  يف  الكريم 
َمْقَدِمه  عند  خطبته  يف  مَتَثرََّل  انه  الواسعة. 

النحل  سورة  من   11( باآلية  العراَق 
و خياطبهم  العراق  اهَل  كان هيدد  أنه  مع 

بالقوة وبام اويت من خبث ونفاق:
معدَن  و  العراق،  ياأهَل  واهلل  إين 
األخالق،  ومساوي  النفاق،  و  الشقاق 
ُيْغَمُز  ال  و  نَان  بالشِّ يل  ُيَقْعَقُع)11)  ما 

عن  ُفِرْرُت  لقد  و  التِّني،  َكَتْغاَمِز  جانبيرَّ 
وَجَرْيُت  جتربة،  عن  ُفتِّْشُت  و  َذَكاء، 
لكأهل  فإنكم  القصوى،...  الغاية  إىل 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چ

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
چ...  ڃ ڃ  ڃ  ڃ 
َدواُؤُه  فِعنِدي  َداُؤه  أعياُه  َمن  الناُس  ا  أهيُّ
و  َلُه  أعجِّ أن  فَعيَلرَّ  أجُلُه  استطاَل  من  و 

الصلب مع صوت  اليابس  )11) حتريك اليشء 
مثل السالح و غريه. 
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و  َثقَله  عنه  َوَضعُت  َرأُسه  َعليِه  ثُقَل  َمن 
َعَليِه  ُت  َقرصرَّ ُعمِره  َمايِض  اسَتطاَل  َمن 
لطاِن  للسُّ و  َطيفًا  يطاِن  للشرَّ إنرَّ  باقَيُه 
ت  َصحرَّ رَسيرُته  َسقَمت  َفَمن  َسيَفًا 
و  َصلُبه  َرَفَعه  ذنُبه  َوَضَعُه  َمن  و  ُعقوبُته 
اهللكُة و  الَعافيُة مل تِضق عنه  َتسَعُه  َمن مل 
بسفِك  َبدَنُه  َسبَق  َفِمه  َبادرُة  َسَبَقته  من 
ال  ثم  أحذُر  و  أنُظر  ال  ُثمرَّ  أنذُر  إيّن  دِمه 
ُد ثم ال أعُفو... )صفوت،  أعذُر و أتوعرَّ
جاحظ،  و  ج)ص76)  ق،  1405هـ. 
املربد،  و  ص10)  ج)   ، ق.  1408هـ. 
1409هـ/  يزيد،  بن  حممد  العباس  ابو 

1989م: ج1 ص)31).
ٹ  ٹ  چٿ  قوله 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
القران  من  كلها  هذه  ڃچ 
ان   .]11( النحل:  ]سورة  الكريم 
عند  االنسان  غشَی  شّبه ما  تعالی  اهلل 
اصفرار  و  النحافة  من  اخلوف  و  اجلوع 
علی  الشتامله  باللباس  بإمرين  اللون 
به  الرضر علی من  أثر  اشتامل  و  الالبس 

غشَی  ما  ُشبِّه  و  اسُمه  له  فاسُتعرَي  ذلك. 
أثر  من  يدرك  ما  أی  اجلوع  عند  االنسان 
من  ُمدَرك  إنه  باعتباره  األمل  و  الرضر 
املر  الطعم  ُيدَرك من  بام  الكراهية،  حيُث 
فتكون  اإلذاقة.  عليه  اوقع  حتی  البشع 
حة  املرصرَّ االستعارة  علی  مشتملة  اآلية 
نظرا الی االول و املكنية نظرا الی الثاين. 
للمكنية.  بالنسبة  ختييال  اإلذاقة  تكون  و 
عند  االنسان  غشَی  ما  شبِّه  ايضا:  يقال 
باللباس  الرضر  أثر  من  اخلوف  و  اجلوع 
اسم  اسُتعري  و  كل  يف  االشتامل  بجامع 
االستعارة  سبيل  علی  للمشبه  به  املشّبه 

الترصحيية.
من  كلها  اخلطبة  جاءت  ربام  و 
حينام  الزبري  بن  كخطبة مصعب  القران، 
البرصة  عىل  واليا  اهلل  عبد  اخوه  بعثه 
خطبة  الناس  يف  فخطب  ق.  سنة67هـ. 
الذي  املعنى  اىل  أدت  متتالية  آيات  كلها 

بألفاظه  يعربِّ  أن  دون  اخلطبة  يف  أراده 
بني  أراد أن يتحدث عن  اخلاصة. فحني 
أمية و اهنم ظلموا الرعية بعد أن مَحَِد اهللُ 

قال: أثنى عليه  و 
ڱ  ِحيِم -چ  الررَّ مْحِن  الررَّ اهللرَِّ  »بِْسِم 
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ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۋ  ۋ  ٴۇ ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
بيده نحو  )و اشار  چ  ۉ  ۅ  ۅ 
بأن  للناس  ليبني  اآلية  أكمل  ثم  الشام(. 

ې  چ  احلجاز  اهل  ينرص  سوف  اهلل 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
چ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
قال:  ثم  احلجاز(.  نحو  بيده  اشار  )و 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ

ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
نحو  بيده  اشــــــــار  )و  چ  ڀ
العراق(: )ابــــن االثري، 003)م، ج4، 
ق،  1411هـ.  ربه،  عبد  ابن  ص66)، 
1357هـ. ق،  ج4 ص138 و الطربي، 
1408هـ.  اجلاحظ،  و  ص146  ج7 

ق.، ج) ص05)).
القرآن  اعتمد  اخلطبة  هذه  يف  فهو 
6w 1 و جييد  وحده )القصص، اآليات 
اختيار اآليات املعربة عام يف نفسه. و هو 
يف هذه اآليات شبه بني امية يف الطغيان 

احلياة. العدوان عىل حق  و 
ابراهيم  الكريم  عبد  الدكتور  يقول 
العربية  اخلطابة  تاريخ  كتابه  يف  دوحان 
ان كثرة االستشهاد بآيات القرآن الكريم 
هذا  يف  الكريم  للقرآن  احلفظة  كثرة  هو 
يف  ايضا  كثريين  مفرسين  بروز  و  العرص 
هذا  يف  املسلم  هدف  كان  و  الفرتة  هذه 
واالستشهاد  القرآن  حفظ  هو  العرص 
و  العام،  حديثه  و  اليومي  كالمه  يف  به 
منه  يستمدون  العرص  هذا  خطباء  انربي 
آياته  من  يستقوها  التي  العظيمة  املعاين 
امية  بني  من  احق  اهنم  ليؤكدوا  العظيمة 
اخلطباء  بعض  كان  لذلك  و  اخلالفة،  يف 
بعض  الكريم  القرآن  من  يستمدون 
عامدين  السنتهم  عىل  جيروهنا  املعاين 
نفوس  جيتذبوا  و  اقواهلم  هبا  ليفخموا 
يقتسبوها،  ان  عامدين  غري  او  سامعيهم 
قال  كام  الهنم  السنتهم  عىل  جرت  انام 

للقرآن  حفاظ  اجلناين  دوحان  الدكتور 
به،  تأثروا  الكريم قد فهموا ما حفظوا و 

نفوسهم. يف  فاستقر 
القرآين: التأثر باألسلوب   )7- 2(

و  الطريق  هو  لفظا  األسلوب  و 
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هو  األسلوب  و  املذهب،  و  الوجه 
من  أساليب  يف  فالن  أخذ  يقال:  الفن، 
اصطالح  يف  و  منه،  أفانني  أي  القول، 
األلفاظ  اختيار  طريقة  هو  البالغيني: 
قصد  املعاين  عن  هبا  للتعبري  تأليفها  و 
العبارات  هو  أو  التأثري،  و  اإليضاح 

املعاين. ألداء  املنّسقة  اللفظية 
طريقة  هو  القرآين  فاألسلوب 
اختيار  و  كالمه  تأليف  يف  هبا  د  تفررَّ
و  قدياًم  العلامء  تواضع  لقد  و  ألفاظه، 
به  خاصًا  أسلوبًا  للقرآن  أن  عىل  حديثًا 
و  الكتابة  يف  العرب  ألساليب  مغايرًا 
القرآين  فاألسلوب  التأليف.  و  اخلطابة 
اخلاصة،  يكفي  و  العامة  قلوب  يشفي 
سواد  و  اجلامهري  هيدي  القريب  فظاهره 
بالرتغيب  نفوسهم  فراغ  يمأل  و  الناس 
تعابريه  يف  األخذ  اجلامل  و  الرتهيب  و 
يشبع  العميق  باطنه  و  مشاهده،  و 

و  احلكمة  من  مزيد  إىل  الفالسفة  هبم 
من  عندهم  الكربى  العقد  حيل  الفكرة، 
دقة  و  نظامه  و  منتهاه  و  الكون  مبدأ 

إبداعه. و  صنعه 
البالغة  يف  الراقية  للصياغة  فرسم 

صار  و  ارقاه،  و  اسلوب  اعظم  العربية 
شمسه  ارشقت  منذ  العرب  متأدبو 
يرون  مستفهمني،  دارسني  اليه  يرجعون 
احلوار  و  التصوير  و  االداء  يف  طريقته 
عيون  اليه  يتطلع  ما  اعيل  االقناع  و 
النمط  يعطي  القران  اسلوب  املتأملني، 
االمثل للتعبري يف االدب العريب، و مجال 
الكريم  القران  يف  املعني  و  االسلوب 
اخلطيب  عىل  شك  ال  و  طابعه  يتطرق 
ليعيش يف هذا اجلو املشبع بالطهر)عامره، 

1407هـ. ق. صص168 تا 170).
الشعراء و خاصة اخلطباء و  اكتسب 
طرائفه  و  القران  اساليب  من  الكتاب، 
و  االراء  سوق  يف  مناهجه  و  التعبري  يف 
التأثر  هذا  نري  نحن  احلجج،  صياغة 
باالسلوب القرآين يف خطبة احلجاج بعد 

وقعة دير اجلامجم فقال:
و  الشقاِق  أهَل  يا  العراِق  أهَل  يا 

فَخالَط  اسَتبَطنَُكم  الشيطاَن  إنرَّ  النفاِق 
و  املسامَع  و  العصَب  و  الدَم  و  اللحَم 
ثم  الشغاَف))1)  و  األعضاَء  و  األطراَف 
ارتَفَع  ثم  األصامِخ  و  األخماِخ  إىل  أفىَض 

أو حبته.  القلب  ))1) غالف 
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و  نفاقًا  فَحشاُكم  ففرَخ  باَض  ُثمرَّ  ش  فعشرَّ
اختذمتُوه  خالفًا  و  َغدرًا  َمأَلُكم  و  شقاقًا 
ُمَؤاِمرا  و  ُتطِيُعوَنه  قائدا  و  َتتبُعوَنُه  دلياًل 
أو  جتربٌة  َتنَفُعكم  فكيَف  َتستشرُيوَنُه 
إسالٌم...  حَيجُزُكم  أو  واقعٌة  َتِعُظُكم 
أنا  و  خالفُته  و  دينُه  خيذُل  اهللَ  أنرَّ  َظنَنُتم 
لِواذًا)13)  َتَتسلرَُّلون  أنتم  و  بطريف  أرميُكم 
و  الزاوية)14)  يوُم  ُثمرَّ  رِساعًا  َتنَهِزُموَن  و 
ما يوُم الزاوية... ثمرَّ يوُم ديِر اجلامجم)15) 
كانِت  هبا  اجلامجم...  دير  يوُم  ما  و 
اهلاَم  ُيزيُل  برضٍب  املالحُم  و  املعارُك 
َعن َمقيِلِه...: )جاحظ ج1408هـ. ق.، 
1404هـ.  احلديد،  ايب  ابن  و  )ص94 
ق ، ج1، ص344 و احلاوي، ايليا، دون 

تا، ص79)).
الزاوية  يوم  )ثم  قوله  يف  نري  نحن 
اجلامجم  دير  يوم  ثم  و  الزاوية  يوم  ما  و 

)13) أي يلوذ بعضهم ببعض. 
بني  الوقعه  به  كانت  بالبرصه  موضع   (14(

احلجاج و عبد الرمحن بن االشعث. 
و  احلجاج  بني  كانت  اجلامجم  دير  وقعه   (15(
قرب  االشعث  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد 
ابن  هــزم  فيها  و  ق.  83هـــ..  سنه  مكه 

االشعث. 

اسلوب  حماكاته  اجلامجم(  دير  يوم  ما  و 
ے ۓ ۓ ڭ  القرآن و بقوله تعاىل چ 
احلاقة:  ]سورة  چ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ڀ  ڀ  چ  تعاىل  قوله  و   ]3w  1
چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

.]3w 1 :سورة القارعة[
املعاين: استمداد   )7- 3(

يف   احلسن االمام  قول  ذلك  من 
مع  صلحه  استنكروا  الذين  عىل  رده 
معاوية فتكلم احلسن فحمد اهلل ثم قال:

تِنا،  أما بعُد فإنرَُّكم ِشيعُتنا و أهُل مودرَّ
لنا،  االستقامِة  و  بالنرَّصيحِة  َنعِرُفه  َمْن  و 
و قد َفهمُت َما َذَكرُتم، و لو كنُت باحلَزِم 
نيا، و للدنيا أْعَمُل وأنَصُب، ما  يف أمِر الدُّ
َشكيمًة،  أشدرَّ  و  منِّى  بأبأَس  معاويُة  كان 
لو  اهللَ  فو  رأيُتم،..  َما  غرَي  َرأيي  لكاَن  و 
َشَكْكُت  َما  َجر  الشرَّ و  باجلباِل  إليه  رَسَنا 
َب حلُكِمه و ال  أنه َسَيظَهُر، إنرَّ اهللَ ال ُمَعقِّ

املؤمنني  ُمِذلرَّ  يا  أما قوُلك  رادرَّ لقضاِئه و 
ِمْن  إيلرَّ  أَحبُّ  ُتَعاُفوا  و  َتِذُلوا  اهللِ ألن  فو 
حيرًَّا  معاويُة  ماداَم  ُتْقَتُلوا...  و  وا  َتِعزُّ أن 
َسألنا  أحياُء،  أنتم  و  َنحُن  و  هَيِْلك،  فإن 
عىل  املعونُة  و  رشِدنا،  َعىل  العزيمَة  اهللُ 
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اهلل  فإن   « أنفسنا  إىل  أن الَيِكلنا  أمرنا، و 
حمسنون«  هم  الذين  و  اتقوا  الذين  مع 
قتيبة،  ابن  تا، ص)0) و  )حاوي، دون 

1377هـ. ق، ج1ص)17).
اّن االمام احلسن يف هذه اجلملة »انرَّ 
لقضائه«  رادرَّ  ال  و  حلكمه،  َب  ُمَعقِّ ال  اهللَ 

ېئ  ېئ  ېئ  چ  تعاىل  قوله  اىل  يلمح 
یچ  ی  ی  ىئىئ  ىئ 
تعاىل  قوله  و   ]41 الرعد:  ]سورة 

ژچ  ژ  ڈ  ڈ  چڎ 

]سورة االنفال: )4[.  
»سألنا  نفسها  اخلطبة  يف  يقول  هو  و 
اجلملة  هذه  و  أنفسنا«  اىل  َيِكَلنا  أال  اهلل 

ى  ې  ې  ې  چ  تذكرنا بقوله تعاىل 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ ائ  ى 

ېئ ىئ  ۈئ ېئ ېئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ىئ  مئ  حئ  جئ ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

جت  يب  ىب  مب  خب  حب جب  يئ 

البقرة:  ]سورة  چ  خت حت 

.](86
اخلطبة  هذه  يف  دق  والصِّ اإلخالص 
هي  و  االمام،  نفسية  يف  األثر  أبلُغ  هلام 
هها  ُيوجِّ بحيث  انفعاالتِه،  تضبط  التي 

ين،  الدِّ به  ينفع  الذي  السليم  التوجيَه 
وجه  يف  دق  الصِّ أثر  ظهور  أنرَّ  شكرَّ  وال 
املخاَطب،  يف  يؤثِّر  صوته  و  الداعي 

َقبول قولِه واحرتامه. وحيمله ذلك عىل 
يف  البيت  آل  خلطب  دارس  كل 
طويال  يقف  ان  البد  االموّي  العرص 
زينب  هاشم،  بنی  عقيلة  خطب  عند 
العقول  حترّي  التی  املرأة  هذه  الكربی، 
و  شجاعتها  و  فصاحتها  و  بالغتها  يف 
 احلسني مقتل  بعد  جهادها  و  صربها 
اقامت  و  اخيها  رسالة  واصلت  فقد 
اركان  زلزلت  حتی  تقعدها  مل  و  الدنيا 
من  املسلمني  أثارت  و  االموي  البيت 
و  الظلم  ضد  خراسان  الی  افريقيا  شامل 

الظاملني.
َفَقاَلْت  يزيد  جملس  يف  قامت  حني 
َعىَل  اهللرَُّ  َصىلرَّ  َو  اْلعامَلنَِي  َربِّ  هللِرَِّ  احْلَْمُد 
َكَذلَِك  اهللرَُّ  َصَدَق  َأمْجَِعنَي  آلِِه  َو  َرُسولِِه 

َأساُؤا  ِذيَن  الرَّ عاِقَبَة  كاَن  -ُثمرَّ  َيُقوُل 
هِبا  كاُنوا  َو  اهللرَِّ  بِآياِت  ُبوا  َكذرَّ َأْن  واى  السُّ
َأَخْذَت  َحْيُث  َيِزيُد  َيا  َظنَنَْت  َأ  َيْسَتْهِزُؤَن 
اَمِء  السرَّ آَفاَق  َو  اأْلَْرِض  َأْقَطاَر  َعَلْينَا 
َأنرَّ  اأْلَُساَرى  ُتَساُق  َكاَم  ُنَساُق  َفَأْصَبْحنَا 
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َو  َكَراَمًة  َعَلْيِه  بَِك  َو  َهَوانًا  اهللرَِّ  َعىَل  بِنَا 
َفَشَمْخَت  ِعنَْدُه  َخَطِرَك  لِِعَظِم  َذلَِك  َأنرَّ 
َجْذاَلَن  ِعْطِفَك  يِف  َنَظْرَت  َو  بَِأْنِفَك 
ُمْسَتْوِسَقًة  َلَك  ْنَيا  الدُّ َرَأْيَت  ورًا ِحنَي  َمرْسُ
قد  و  لك  ُمترَِّسَقة  اأْلُُموَر  َو  )جمتمعة( 
قوِل  الی  اشارة  هذه  و  ْسَت  ُنفِّ و  ُأْمِهْلَت 

ڳ  ڳ  گ  چ  تعاىل  و  تبارك  اهلل 
ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
چ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ 
ُنُجوِم  َو   ...]178 عمران:  آل  ]سورة 
هَتْتُِف  َو  امْلُطرَِّلِب  َعْبِد  آِل  ِمْن  اأْلَْرِض 

َدنرَّ  َفَلرَتِ ُتنَاِدهيِْم  َأنرََّك  َزَعْمَت  بَِأْشَياِخَك 
َو  َشَلْلَت  َأنرََّك  نرَّ  َلَتَودرَّ َو  َمْوِرَدُهْم  َوِشيكًا 
َفَعْلَت  َو  ُقْلَت  َما  ُقْلَت  َيُكْن  مَلْ  َو  َبِكْمَت 
ِمْن  اْنَتِقْم  َو  نَا  بَِحقِّ ُخْذ  اللرَُّهمرَّ  َفَعْلَت  َما 
ِدَماَءَنا  بَِمْن َسَفَك  َأْحِلْل َغَضَبَك  َو  َظاملِِنَا 
َو َقَتَل مُحَاَتنَا َفَو اهللرَِّ َما َفَرْيَت إِالرَّ ِجْلَدَك َو 
َدنرَّ َعىَل َرُسوِل  اَل َجَزْزَت إِالرَّ حَلَْمَك َو َلرَتِ
َو  تِِه  يرَّ ُذرِّ ِدَماِء  َسْفِك  ِمْن  ْلَت  مرَّ حَتَ باَِم  اهللرَِّ 
حُلَْمتِِه  َو  تِِه  ِعرْتَ يِف  ُحْرَمتِِه  ِمْن  اْنَتَهْكَت 
َيُلمُّ  َو  َشْمَلُهْم  اهللرَُّ  جَيَْمُع  َحْيُث  )قرابته( 
اشارة  هذه  و  ِهم  بَِحقِّ َيْأُخُذ  َو  َشَعَثُهْم 

ڳ  گ  گ  چ  تعاىل  اهلل  قول  اىل 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
 ]169 عمران:  آل  ]سورة  چ  ڻ 
و  ص133  ج45،  ق،   1403 )جمليس، 
طاهر،  ابی  بن  امحد  الفضل  ابو  طيفور، 

1391هـ. ق، ص35و36).

يقف  ان  اال  االنسان  يملك  ال 
قائلها.  امام هذه اخلطبة و عظمة  خاشعا 
شئ  كل  و  مؤمل  املنظر  و  رهيب  فاملوقف 
يف  االنفاس  حيبس  و  االلسنة  خيرس 
تلقی  النبوة  بيت  سلسلة  لكن  الصدور 
اهل  أرسی  جتعل  التی  اخلطبة  هذه  مثل 
جتعل  و  الرشف  و  العّز  ذروة  يف  البيت 
يف  بطشه  و  قدرته  بكل  الطاغي  احلاكم 

غاية الذل و االنحطاط.
بالتحميد  افتتحت  اخلطبة  هذه 
قوة  استهدفت  و  القرآن  توشيح  و 
فنون  أنواع  لذلك  استخدمت  و  التأثري 
القرآين  التضمني  فيها  البياين.  التعبري 

ہ  ہ  ہ  ہ  چۀ  قوهلا  يف 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

و   ]10 الروم:  ]سورة  ۓچ 

التشبيه  و  كاجلناس  البديعية  املحسنات 
و  تصنع  ال  و  تكلف  غري  يف  الطباق  و 
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أهنا  علی  السجع  انواع  اخلطبة  التزمت 
و  االغراض  مطردة  و  اللفظ  فصيحة 
املقاصد و هي نفس خصائص االسلوب 
 زينب بالغة  ان  هي  احلقيقة  القرآين. 
األمور  من  ليس  االدبية  وشجاعتها 
يف  كتب  من  كل  هبا  اعرتف  وقد  اخلفية، 
وقعة كربالء و نوه بجاللتها اكثر أرباب 

التاريخ.
وقفته  الذی  الرهيب  املوقف  فهذا 
و  متثياًل،  احلق  مثل  الطاهرة  السيدة  هذه 
املشوم  جملسه  حواه  من  و  يزيد  افحمت 
و  البالغة  من  العايل  االسلوب  بذلك 
جمامع  به  اخذت  بام  منهم  العارفني  هبت 
قلوهبم من الفصاحة، فخرست األلسن، 
و  األذان،  صمت  و  األفواه،  وكمت 
القاهرة  النورانية  النفس  تلك  كهربت 
من  الرذيلة  اخلبيثة  النفوس  تلك   منها
والفضيلة،  احلق  بكهرباء  واتباعه  يزيد 

تكفريه  عىل  صرب  انه  احلال  به  بلغ  حتى 
ان  من  يتمكن  ومل  اتباعه،  وتكفري 
االستمرار  من  يمنعها  او  كالمها  يقطع 
الذي  الترصف  هو  وهذا  خطاهبا،  يف 
شاءوا  متى  الوالية  ارباب  به  يترصف 

هلم،  تعاىل  الباري  بمعونة  وارادوا، 
القدرة عىل ذلك. واعطائهم 

اهلل  عبد  قام   احلسني قتل  وملا 
و  َمْقَتَله  وعظرَّم  مكة،  أهل  يف  الزبري  بن 
عاب عىل أهل الكوفة خاصة، والم أهل 
العراق عامة، فقال بعد أن محد اهلل وأثنى 

عليه وصىل عىل حممد:
قليال،  إال  ُفُجٌر  ُغُدٌر  العراِق  أهَل  إنرَّ 
العراق،  أهِل  اُر  رِشَ الكوفة  أهَل  إن  و 
وُه  ُيَولُّ و  وُه  لَينرُصُ حسينا  َدَعْوا  ُم  إهنرَّ و 
إليه...  ثاُروا  عليهم  قدَم  فلامرَّ  عليهم، 
و  إياه  ِخالفهم  من  كان  لقد  لعمِري 
ناٍه  و  واعٌظ  مثِله  يف  كاَن  َما  عصياهنم 
أراَد  إذا  و  نازٌل،  ُحمرَّ  ما  لكنرَّه  و  عنهم، 
َنْطَمِئنُّ  احلسنِي  َأَفبْعَد  ُيْدَفع  لن  أمرًا  اهللُ 
و  قوهَلم،  نصُدُق  و  القوِم،  هؤالء  إىل 
لذلك  نراهم  ال  و  ال،  عهدا؟.  هلم  نقَبُل 
بالليل  طويال  قتُلوُه  لقد  اهللِ  و  أما  أهال 

)صفوت،  صياُمه  النهار  يف  كثريًا  قياُمه 
1405هـ. ق، ج)، ص158).

يف  الزبري  بن  اهلل  عبد  قول  منه  و 
إىل  َنْطَمِئنُّ  احلسنِي  »َأَفبْعَد  احلسني  رثاء 
نقَبُل  و  قوهَلم،  نصُدُق  و  القوِم،  هؤالء 
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أهال  لذلك  نراهم  ال  و  ال،  عهدا؟.  هلم 
قياُمه  بالليل  طويال  قتُلوُه  لقد  اهللِ  و  أما 
من  قريٌب  فانه  صياُمه«  النهار  يف  كثريًا 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل  قوله 
.](w 1 :پ چ ]سورة املزمل

خامتة البحث:. 8
من  االقتباس  املسألة  يف  فاملالحظ 
أسلوبه  و  بمعانيه  التأثر  و  الكريم  القرآن 
ظاهرتني.  هناك  ان  الفرتة  هذا  خلطباء 
العرص  هذا  خطباء  االوىل ان  الظاهرة 
يكثر  الزبريين  و  الشيعة  و  اخلوارج  من 
يف  يقل  و  الكريم  القرآن  من  اقتباسهم 
احلجاج  عدا  ما  االموي  احلزب  خطب 

النه كان حيفظ القرآن و كان يعلمه.
ان االقتباس من  الثانية فهي  الظاهرة 
االموي  العرص  يف  كان  الكريم  القران 
الراشدة،  اخلالفة  و  النبوة  عرص  من  اكثر 
مل  القران  ان  ذلك  اسباب  من  لعل  و 

الراشدة  اخلالفة  و  عرصالنبوة  يف  يكن 
قليل  نفر  من  إال  حفظه  قدَتمرَّ  او  حيفظ 
من  الزمنية  الفرتة  ان  نجد  لكن  و  جدا، 
عرص النبوة و اخلالفة الراشدة اىل العرص 
االموي جعلت احلفاظ يكثرون و كذلك 

و  الفقهاء،  و  املحدثون  و  املفرسون  يكثر 
ظهرت طبقة املفرسين و القراء و احلفظة 
النبوة  عرص  يف  الرجل  الن  و  الفقهاء  و 
يتلوها  ان  اجل  من  اآليات  حيفظ  كان 
فقد  االموي  العرص  يف  اما  و  الصالة  يف 
انترش القران و كثر حفاظه اذ ان عثامن بن 
وزعها  و  املصاحف  كتب  قد  كان  عفان 
منها  فنرشو  امية  بنو  جاء  و  االمصار،  يف 
ان  املسلمني  عىل  فسهل  كثرية،  نسخا 

يقرأوا و ان حيفظوا.
اجلهاد  ان  هي  اخرى  نقطة  هناك  ثم 
اخلالفة  و  النبوة  عرص  يف  املسلمني  شغل 
الراشدة و لكن يف العرص االموي هدأت 
لتلقي  املسلمني  كثريمن  فزع  و  الفتوح، 
زيد  و  بمكة  عباس  ابن  فكان  العلم، 
االمصار  يف  غريمها  و  باملدينة  ثابت  بن 
القران  هلم  يفرسون  و  الناس  يعلمون 

الكريم.

يف  املسلمني  ان  هو  آخر  شئي  و 
متاحة  الفرص  تكن  مل  االسالم  صدر 
يف  يمهروا  و  القران،  معاين  ليرشبوا  هلم 
االقتباس منه الن العهد قصري من ناحية 
العقيدة  عن  و  النفس  عن  الدفاع  الن  و 
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ترشب  الن  و  ثانية،  ناحية  من  شغلهم 
ثالثة. القران حيتاج اىل وقت ناحية 

بالثقافة  تشبعوا  قد  اخلطباء  أن 
بحيث  اإلسالمية،  واأللفاظ  القرآنية 
اجلاهلية  السمة  ذات  للكلامت  يعد  مل 
بفضل  بت  ُهذِّ قد  األذواق  ألن  مكانًا. 
متحرضًا  أصبح  املجتمع  و  اإلسالم 
اخلشنة  البدوية  األلفاظ  تلك  من  يأنف 
اجلديدين  واملجتمع  البيئة  تالئم  ال  التي 
يف  بجديد  جاء  الكريم  القرآن  أن  حيث 
و  سياسية  و  دينية  من  احلياة  فروع  كّل 

اجتامعية.
و تباين اخلطباء يف طريقة ذكر النص 
إىل  يشري  كان  من  فمنهم  خطبهم،  يف 
)قال  نحو  الكريم،  القرآن  من  األخذ 
)وهو  نحو،  أو  وجل(  عز  وقال  تعاىل، 
اآلخر  بعضهم  أغفل  بينام  اهلل(،  قول 
ثنايا  يف  يذكره  بل  األخذ،  إىل  اإلشارة 

كالمه وكأنه جزء من خطابته
حرص الكثري من اخلطباء عىل األخذ 
من كتاب اهلل مع اإلشارة إىل ذلك. وقد 
أن  عىل  التنبيه  بدافع  التوجه  هذا  يكون 
أو  عندهم  من  ليس  يقولونه  سوف  ما 

حسن  و  االنتباه  جذب  لغرض  يكون 
نفوس  يف  قداسًة  للقران  ألن  االصغاء. 
الناس، و لعل العامل األهم يف ذلك كله 
بالنص  وتعزيزه  اخلطيب  يقوله  ما  توثيق 
و  املخاطبني  ثقة  لكسب  اليه  يشري  الذي 
واعظًا  إليه  يذهب  ما  لصدق  اطمئناهنم 
كان أم منظرًا سياسيًا أو خطيبًا اجتامعيًا.

أهم املصادر و املراجع:
القرآن الكريم.

هبه . 1 بن  احلميد  عبد  احلديد،  أيب  ابن 
هنج  رشح  ق.  1404هـ.  ط1،  اهلل، 
ابو  حممد  مصحح:  و  حمقق  البالغة، 
اهلل  آية  مكتبة  قم:  ابراهيم،  الفضل 

النجفي. املرعيش 
احلسن، . ) ايب  الدين  عز  االثري،  ابن 

التاريخ.  يف  الكامل  003)م. 
بريوت-لبنان: دار و مكتبة اهلالل.

عيل. . 3 بن  حسن  حراين،  شعبة  ابن 

العقول،  حتف  ق.  1404هـ.  ط)، 
اكرب.  عىل  غفارى،  مصحح:  و  حمقق 

قم: جامعه مدرسني.
بن . 4 حممد  اهلل  عبد  ابو  قتيبة،  ابن 

1377هـ/  االولی  الطبعة  مسلم. 
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هو  و  السياسة  و  االمامة  1957م. 
مرص:  اخللفاء.  بتاريخ  املعروف 
و  احللبي  البايب  مصطفی  مطبعة 

اوالده.
بن . 5 اسحاق  احلسن  ابو  وهب،  ابن 

ه/   1378 سليامن،  بن  ابراهيم 
البيان.  وجوه  يف  الربهان  1967م. 
خدجية  و  مطلوب  امحد  حتقيق 

احلديثی. بغداد: جامعة بغداد.
الطيب. . 6 بن  حممد  بكر  ابو  الباقالين، 

القرآن.  اعجاز  )138هـ/ 1963م. 
قاهره- صقر.  امحد  السيد  حتقيق 

مرص: دار املعارف.
بن . 7 امللك  عبد  منصور  ابو  الثعالبي، 

)141هـ.  االولی،  الطبعة  حممد، 
القرآن  من  االقتباس  )199م،  ق/ 
مرهون  ابتسام  حتقيق:  الكريم، 

الصفار، بغداد: دار الدفاء.

بحر. . 8 بن  عمر  عثامن  ابو  اجلاحظ، 
و  البيان  1988م.  1408هـ/ 
رشح  الثاين.  و  االول  اجلزء  التبيني. 
عيل أبو ملحم. بريوت: دار و مكتبة 

اهلالل.

فن . 9 }بالتاريخ{.  ايليا.  احلاوي، 
العرب.  عند  تطوره  و  اخلطابة 

بريوت-لبنان: دار الثقافة.
0)14ه/ . 10 حممد.  امحد  احلويف، 

هنضة  قاهرة:  اخلطابة.  فن  001)م. 
مرص.

جرير. . 11 بن  حممد  جعفر  ابو  الطربي، 
االمم  تاريخ  1939م.  1357هـ/ 
و امللوك. اجلزء السادس و السابع، 

الكربی. التجارية  املكتبة  قاهرة: 
ط1، . )1 احلسني،  بن  عىل  اهلدى،  علم 

و  حمقق  املرتىض.  أمايل  1998م، 
ابوالفضل.  حممد  ابراهيم،  مصحح: 

قاهره: دار الفكر العريب.
االويل . 13 الطبعة  حنّا.  الفاخوري، 

االدب  تاريخ  يف  اجلامع  1986م. 
دار  بريوت:  القديم.  االدب  العريب 

اجلبل.

1385ه. . 14 ط4،  حنّا،  الفاخوري، 
هتران:  العريب،  األدب  تاريخ  ش. 

انتشارات توس.
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املقدمة:
الدارسني  بني  إتفاق  هناك  كان  إذا 
عىل  )احلمل  أن  عىل  الكويف  للنحو 
النحو  خصائص  أبرز  الظاهر(هو 
الكوفيني  ان  اليعني  هذا  فإّن  الكويف، 
بدليل  ألتاويل،  مظاهر  كل  حتاشوا 
بحدود  لكن  بمظاهرالتاويل  أخذهم 
به  ماعرف  مع  تقاس  ان  اليمكن  ضيقة 
والتاويل.  التقدير  جمال  يف  البرصيون 
النحوي  بالتأويل  القول  فإن  هنا  ومن 
)البرصيون  النحويني  مجهور  فيه  يشرتك 
كبري.  بتفاوت  ولكن  والكوفيون(، 
النحويعند  التاويل  دراسة  أردت  وحني 
القرآن،  تفسري  يف  أثره  وبيان  الكوفيني 
مظاهر  من  أبرزمظهرين  ان  وجدت 
)الزيادة(  بــ  يتمثالن  النحوي  التاويل 
اننا أردنا ايضاح اآلراء  و)احلذف(. عىل 
طريق  عن  الكوفيون  هبـــا  تفـــــــرد  التي 
املظهرين،  هبذين  القول  اىل  ذهاهبم 
البرصيني  من  مازهتم  التي  والنظرات 
ان  عىل  والتأكيد  املواضع،  من  كثري  يف 
هبا  التتفرد  واحلذف  الزيادة  دعوى 
مدرسة بعينها، فمثلام تقّر مدرسة البرصة 

يف  واحلذف  الزيادة  بمظهري  النحوية 
كذلك  الكوفية  فاملدرسة  وجتيزه،  النحو 
من  يناسبهام  بام  عليهام  وجتري  هبام  تأخذ 
اقوال  كثريمن  يف  وذلك  النصوص، 
معاين  كتابه  يف  189هـ(  )ت  الكسائي 
كتابه  يف  07)هـ(  )ت  والفراء  القرآن، 
يف  87)هـ(  )ت  وثعلب  القرآن  معاين 

جمالسه.
الزيادة  دعوى  ان  من  الرغم  وعىل 
مجهورالنحويني،  بني  مشرتكة  النحوية 
الكوفيني  بني  االختالف  نجد  اننا  اال 
يف  متمثاًل  املسألة  هذه  يف  والبرصيني 
ماحيمله  كل  النجد  بحيث  جزئياهتا، 
الزيادة  عىل  مواضع  من  البرصيون 
الكوفيون  حيمله  نفسه  هو  النحوية، 
الكوفيني حيملونه  عليها كذلك، بل نجد 

بالعكس. او  الزيادة،  حمماًل آخرغري 
هذه  يف  به  التذكري  ينبغي  الذي  إنرَّ 

املتأتية  الصعوبة  يف  يتمثل  الدراسة، 
النحو  لقواعد  والتوثيق  البحث  من 
إذ  املتفرقة،  الكتب  يف  املتناثرة  الكويف 
جامع  كتاب  وجود  عدم  مجيعا  ندرك 
الذي  سيبويه  ككتاب  الكوفيني  لنحو 
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البحث  صعوبة  ُثم  البرصي،  النحو  مجع 
الكوفيون  فيها  ذهب  التي  املواضع  عن 
تثبيت  عن  واحلذف  بالزيادة  القول  اىل 
املتابعة  ثم  إليها،  أشارت  التي  املصادر 
والتقيص يف كتب التفسري ملدة البحــــث، 
الكوفيني  تابع  الـذي  التفــــسري  لتثـبيت 
املواضع  تلك  بيان  طريق  عن  هبم  متأثرًا 
اختالف  أن  عىل  التفسري.  كتب  يف 
أثر  عنها  سينتج  النحوية  النظر  وجهات 

ما ويتمثل األثر يف واحد مما يأيت:
النوع . 1 هذا  يكون  ما  غالبا  فقهي:  أثر 

كآية  األحكام،  آيات  يف  األثر  من 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  الوضوء 
پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺچ 
]سورة املائدة: 6[، وكذلك آية احلج 
من  وغريها  التذكية،  وآية  والعمرة، 

األحكام. آيات 
اللغوي . 2 فاألثر  وبالغي:  لغوي  أثر 

قواعد  إضافة  عليه  يرتتب 
العريب،،  النحو  قواعد  إىل  نحوية 
إىل  نحوية  آراء  إضافة  وكذلك 

وفيه  أصاًل،  املوجودة  القواعد 
هومن  الذي  البالغي  لألثر  بيان 
بحسب  وإعجازه  القرآن  بالغة 
التوجيه  إّن  إذ  النحوي،  التوجيه 
القرآنية  اآليات  لبعض  النحوي 
ما  ذلك  من  بالغي،  أثر  عنه  يسفر 
جواب  حذف  عند  إجياز  من  حيدث 
االسم،  أو  الفعل،  أو  الرشط، 
أمر  اإلجياز  هذا  من  املراد  إّن  إذ 
والتخفيف.  اإلسقاط  هو  بالغي 
عىل  البالغي  األثر  يقترص  ومل 
أيضا  وإنام  واإلجياز،  احلذف 
كل  يف  املخاطب  باختالف  يكون 
)واختذوا(  فجملة  نحوي،  توجيه 

ې  ې  ۉ  چ  تعاىل  قوله  من 
البقرة:  ]سورة  چ  ې ې 
حتتمل  األمر  قراءة  عىل   ]1(5
االستئناف  اإلعراب:  من  وجهني 

الرسول  إىل  موجها  اخلطاب  جيعل 
فيجعل  العطف  أما   ،الكريم
هذا  ويف  اليهود.  هم  املخاطب 
القرآن،  بالغة  ِعَظم  عىل  مؤرش 

تأويالته. وإثراء  معانيه،  واتساع 
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التوجيه . 3 بحسب  يرتتب  َعَقدي:  أثر 
إىل  الكوفيني  فذهاب  النحوي، 
إىل  ساعيا  كان  باحلذف  القول 
فقوهلم  عليه،  عقائدي  أثر  ترتيب 
إليه  املضاف  وإقامة  املضاف  بحذف 

ائ  ى  چ  تعاىل  قوله  يف  مقامه 
الفجر:  ]سورة  چ  ەئ  ەئ  ائ 
متثرَّل  َعَقدي  أثٌر  عليه  ترتب  قد   ]((
وهذا  اآلهلية.  الذات  جتسيم  عدم  يف 
ينتج  أن  بالرضورة  ليس  أنه  يعني 
حكم  تغيري  نحوي  توجيه  كل  عن 
أو  لغويا  األثر  يكون  قد  إذ  فقهي، 

أعلم. َعَقديًا، واهلل  أو  بالغيا 
املبحث األول

الولوج  قبل  واحلذف:  الزيادة 
الزيادة  مفهومي  تعّرف  حماولة  يف 
الكوفيني  موقف  ومعرفة  واحلذف، 
مظاهر  أبرز  يمثالن  إهنام  إذ  منهام، 

قد  النحويني  إن  القول  يمكن  التأويل، 
ونظرية  النحوية  النظرية  أسس  وضعوا 
تفسريا  اللغوية  لتفسريالظواهر  العامل 
األساليب  إخضاع  يتم  بحيث  منطقيا، 
األصول  هلذه  اللغوية  والرتاكيب 

اللغة  يف  جاءت  ولكن  والقواعد، 
األصول  هذه  تقبل  مل  وتراكيب  أساليب 
والقواعد، وهنا كان اللجوء اىل التأويل 
حتى  األصول،  هذه  استقامة  أجل  من 
والرتاكيب.  األساليب  عنها  خترج  ال 
حال  يف  اليه  يلجأ  إنام  التأويل  أن  أي 
النحوية  للقاعدة  اللغوي  النص  خمالفة 
فكرة  حاجة  وليد  فهو  وضعوها،  التي 
الفصيحة  النصوص  بني  االتفاق 
إذن:  فالتأويل  النحوية)1)،  والقواعد 
رصف الكالم عن ظاهره اىل ماحيتاج من 
بالزيادة  القول  طريق  وتقديرعن  تدبر 
وهذا  وغريها.  اإلضامر  او  باحلذف  أو 
التأويل  يبحثوا  مل  النحويني  أن  يعني 
الظن  أغلب  ألهنم،  مبارشا،  بحثا 
انرصف  ولذلك  آخر،  ليشء  أثرًا  عّدوه 
عن  األصوليون  حتى  النحويون 
يرتك  نحوي  أصل  أنه  عىل  عنه  احلديث 

النحوية))).  القضايا  أثرا مهام يف كثريمن 
أن  عىل  املحدثون  جيمع  يكاد  ولذلك 
من  النحويون  مارسه  ما  هو  التأويل 

 .166 العريب:  النحو  )1) اصول 
))) م. ن: 169. 
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تتفق  حتى  وتأويلها  النصوص  خترجيهم 
الغفار)3):  عبد  امحد  يقول  أصوهلم،  مع 
اللغوية عىل  الظواهر  ))التأويل هو محل 

الظاهر((. غري 
أوالً: معنى الزيادة واحلذف وموقف 

منهام: الكوفيني 
اليشء  أن  اىل  اوالً  االشارة  ينبغي 
الكويف،  النحو  يف  إنكاره  اليمكن  الذي 
ظاهرها،  عىل  القرآنية  اآليات  محله  هو 
أن  عىل  خصائصه،  أبرز  من  هذا  ويعـّد 
التي أسست للنطق بمثل هذا  املسوغات 
إذ  الرواية،  يف  التوسع  بـ:  متثلت  احلكم 
األخذ  يف  حدودًا  يضعوا  مل  الكوفيني  إّن 
اىل  ميلهم  عدم  عن  فضاًل  العرب،  من 
اكتفائهم  عىل  زيادة  والتأويل،  التقدير 
القبائل  مجيع  ومن  الواحد  بالشاهد 
كل  النحوية،  القاعدة  لوضع  العربية 
النص عىل  يقرتبون من محل  هذا جعلهم 

الظاهر( عىل  )احلمل  وجعل  ظاهره، 
لكن  الكويف.  النحو  يتصدرخصائص 
عىل  الكوفيني  اعتامد  عدم  اليعني  هذا 
بمظاهرالتاويل  أخذهم  بدليل  ألتاويل، 

 .56 باللغة:  وصلتها  التأويل  ظاهرة   (3(

تقاس  ان  اليمكن  ضيقة  بحدود  ولو 
جمال  يف  البرصيون  به  ماعرف  مع 
القول  أن  أي  والتاويل.  التقدير 
البرصيون  فيه  يشرتك  النحوي  بالتأويل 
وحني  كبري.  بتفاوت  ولكن  والكوفيون، 
النحوي،  التاويل  دراسة  البحث  تطلب 
مظاهره  من  مظهرين  أبرز  ان  وجدت 

مها: )الزيادة( و)احلذف(.
يقترص  ال  النحو:  يف  الزيادة  مفهوم 
اجلانب  عىل  اللغة  يف  الزيادة  مفهوم 
اجلانب  من  يمتد  بل  فقط،  النحوي 
النحوي،  الدرس  اىل  وصوالً  الرصيف 
واملفردات  الصيغ  يشمل  بذلك  وهو 
يعني  الذي  لكن  مجيعًا.  والرتاكيب 
النحو  يف  الزيادة  هو  البحث،  موضوع 
)حروف املعاين ـ املفردات( التي هي لون 
عىل  املعتمد  النحوي  التخريج  الوان  من 
التأويل املتكلف أحيانًا بتحميل النص بام 

ال حيتمله من أجل اتفاق ذلك الظاهر مع 
ليطـــــــرَّرد  او  املفرس،  يطلبه  الذي  املعنى 
مع أصول العرب النحوية، وهذا هو محل 

النص عىل غري ظاهره.
حروف  يف  الزيادة  بمفهوم  ونعني 
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حني  الكنغراوي)4)،  ذكره  ما  املعاين 
قد  الهنا  كذلك،  سميت  أهنا  اىل:  أشار 
زائدة،  اال  التقع  ألهنا  ال  زائدة،  تقع 
وسميت  اكثر،  زائدة  غري  وقوعها  بل 
يتوصل  ألهنا  الصلة(،  )حروف  ايضًا 
اقامة وزن  اىل  أو  الفصاحة  زيادة  اىل  هبا 
مكي  ذكر  ولقد  اوغريذلك.  أوسجع 
ان:  اىل  ذهبوا  الكوفيني  ان  القييس)5) 
املوجب،  الكالم  يف  زائدة  تأيت  )من( 
االنصاف،  صاحب  هذا  اىل  وذهب 
وهناك  املغني)6)،  صاحب  وكذلك 
الزيادة،  مصطلح  ان  اىل  يذهب  من 

شيئني)7): يعني  احلشو(  او  او)الصلة 
الزائد  احلرف  حذف  جواز  االول: 

دون اختالل املعنى.
الثاين: ان تأثريه االعرايب منعدم عىل 

وجه اخلصوص.

)4) املويف يف النحو الكويف: 165 وما بعدها. 
 .(( )5) مشكل اعراب القرآن: 1/ 

و:   ،(41  /1 ــقــرآن:  ال اعـــراب  مشكل   (6(
اللبيب:  مغني  و:   ،54 مسألة  االنصاف: 

 .4(7 /1
الزوبعي:  طالب  القرآنية،  اجلملة  معجم   (7(

 .7w6

وذكر ابن جني )3)9هـ(: أن زيادة 
غري  عىل  كانت  وان  كثرية  احلروف 
االطناب،  انواع  من  والزيادة  قياس)8). 
بعض  بزيادة  فيها  االطناب  ويكون 
احلروف لتحقيق غرض بالغي)9). ولقد 
آراء  هناك  أن  والنظائر  األشباه  يف  جاء 
يذهب  من  فمنهم  الزائد)10)،  بمعنى 
دخوله  يكون  ))أن  يعني:  الزائد  أن  اىل 
معنى((.  إحداث  غري  من  كخروجه 
ولقد ذهب عيل ابو املكارم اىل القول)11): 
الصورة  تبدأ -بدورها -من  الزيادة  بان 
نفسه،  النص  من  وليس  للنص،  الذهنية 
وتغفل  خصائصه  من  جترده  وبعدها 
الزيادة  أن  مقوماته. ويف ضوءهذايتضح 
القرآن  يف  وقوعه  عىل  خمتلف  مفهوم 
مساحة  عىل  وخمتلف  اوالً،  الكريم 
هو  البحث  هيم  والذي  ثانيا،  وقوعه 
بالزيادة،  القول  اىل  الكوفيني  ذهاب 

عديدة  مواضع  يف  )الواو(  بزيادة  فقالوا 

)8) اخلصائص: )/ 84). 
و:   ،7  /30 الــقــرآن:  علوم  يف  الربهان   (9(

 .193 االتقان يف علوم القرآن: 3/ 
)10) االشباه والنظائر: 1/ 11). 

)11) اصول التفكري النحوي: 306. 
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اىل  الكسائي  فأشار  الكريم،  القرآن  من 
ڎ ڎ  زيادة )الواو( يف قوله تعاىل چ 
چ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

]سورة البقرة: 53[، عندما ذكر))1): أن 
زائدة. والواو  نعت  )الفرقان( 

عندما  الفراء  إليه  ذهب  ما  وهذا 
)الفرقان(عىل  لــ  صفة  )ضياء(  جعل 

ڇ  چ  تعاىل  قوله  يف  الواو  زيادة 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
اذ   ،]48 األنبياء:  ]سورة  چ  ڈ 

قال الفراء: يف كتاب معاين القرآن هو:
وذهب  )الفــــرقان(.  صــــــــفة  من 
الفراء)13) اىل وجود الزيادة يف قوله تعاىل 
]سورة  پچ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

متابعا  ثعلب)14)  وكان   .]1( األعراف: 
قوله  تفسري  يف  الزيادة،  اقرار  يف  الفراء 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  تعاىل چ 
 .]18 الفرقان:  ]سورة  ۀچ  ۀ 
ويبدو أن القول بالزيادة يف النحو مل يأت 
القواعد  اصطدام  من  جاء  بل  فراغ،  من 

))1) معاين القرآن للكسائي: 70. 
)13) معاين القرآن للفراء: 1/ 374، 338. 

)14) جمالس ثعلب: 1/ 101. 

القول:  يمكن  وعليه  بينها،  فيام  النحوية 
اإلعراب،  وفاعلية  العامل،  نظرية  اِن 
اىل  النحويني  انجرار  يف  مهاًم  أثرًا  تركا 

النحو. بالزيادة يف  القول 
مفهوم احلذف يف النحو:

فرِسِه،  ذنَب  َحَذَف  لغة:  احلذف 
بالسيف:  راسه  وحذف  طرفه،  قطع  اذا 
رضبه فقطع منه قطعة، واحلذف: حذف 
طرفه،  من  قطعه  حذفًا،  حيذفه  اليشء 
حذفت  اذا  الشعر  حذفت  واحلذف: 
احلذف  عن  الفراء  ويتحدث  منه)15). 
اسقاطًا،  يسميه  فتارة  كثرية،  مواضع  يف 
يسميه  وثالثة  اضامرًا،  يسميه  واخرى 
تركًا، ورابعة يسميه طرحًا)16). واحلذف 
او  واالختصار،  لالجياز  يايت  عنده 
مايفهمه  ذكر  لكراهة  او  باملعنى،  للعلم 

السامع.
به  يراد  فاحلذف  اصطالحًا،  اما 

اجلملة،  بناء  يف  كلمة  اسقاط  النحو  يف 

)حذف(،  مادة   39  /9 العرب:  لسان   (15(
153مادة )قرص(.   /3 اللغة:  و: هتذيب 
 ،((9  ،97  ،(  /1 للفراء:  القرآن  معاين   (16(
 ،19 )4، )6، 63، و: 3/  345، و: )/ 

 .(47



نحاة الكوفة وأثرهم يف تفسري القرآن

(94

اركان  من  ركن  الكلمة  هذه  تكون  وقد 
والفاعل،  والفعل  واخلرب  كاملبتدأ  اجلملة 
اجلملة،  حتذف  وقد  حرفًا،  تكون  وقد 
جواب  مجلة  او  الرشط  جواب  كجملة 

القسم عند اجتامع رشط وقسم)17).
))قد  جني)18):  ابن  يقول  هذا  ويف 
حذفت العرب اجلملة، واملفرد، واحلرف، 
اال  ذلك  من  يشء  وليس  واحلــــركة، 
من  رضب  فيه  كان  واال  عليه،  دليل  عن 
تكليف علم الغيب يف معرفته(( والعرب 
املواضع  بعض  يف  احلذف  تستحسن 
وداللته  املحذوف  الكالم  القتضاء 
االجياز  اىل  العرب  متيل  اذ  عليه)19)، 
من  كالواحد  الكثري  عن  بالقليل  وتكتفي 
الترصيح)0)).  من  وكالتلويح  اجلامعة، 
يظهر  االجياز  اىل  العربية  ميل  وبسبب 

عليها احلذف أكثر وضوحًا)1)).

رشح  و:   ،188  /1 الكتاب:  ينظر:   (17(
والتقدير  احلذف  و:   ،157  /( املفصل: 

 .7w 5 :يف الدراسة النحوية
)18) اخلصائص: )/ 360. 

)19) مغني اللبيب: )/ 603. 
)0)) اخلصائص: 1/ 83 ـ 86. 

 w  9 اللغوي:  الدرس  يف  احلذف  ظاهرة   ((1(
 .10

املعاين  عن  التعبري  هو  فاحلذف: 
يشء  بحذف  قليلة  عبارة  يف  الكثرية 
بتلك  االخالل  عدم  مع  الرتكيب  من 
املكارم  أبو  الدكتور  ويذكر  املعاين)))). 
لصيغ  إسقاط  احلذف)3)):  معنى  ان 
داخل النص الرتكيبي من بعض املواقف 
وجودها  جيب  الصيغ  وهذه  اللغوية، 
وتطبيق  الرتكيب  لسالمة  نحويًا 
أن  يمكن  أو  موجودة  وهي  القواعد، 
أن  عن  فضاًل  خمتلفة،  مواقف  يف  توجد 
الرتكيب.  يف  أثٌر  هلا  املحذوفة  الصيغ 
الكالم  من  جزء  اسقاط  هو  فاحلذف: 
كلمة  او  حرف  اسقاط  هو  أي  لدليل، 
دليل  لوجود  الكالم  من  مجل  او  اومجلة 
للمحذوف  تعويض  فيه  ويكون  عليه، 
أقسام مخسة:  تعويض، وهو  أو من دون 
وحذف  حرف،  وحذف  حركة،  حذف 
كلمة، وحذف مجلة، وحذف مجل. وهو 

وهذا  وحوبيا،  أو  جوازيًا،  يكون  ان  اما 

علم  و:   ،145 للقزويني:  االيــضــاح   ((((
 .397 الفتاح:  املعاين، بسيوين عبد 

)3)) احلذف والتقدير يف النحو العريب، د. عيل 
 .(00w 199 :ابو املكارم
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ما حيدده السياق )4)).
احد  هو  احلذف  ان  يتضح  تقدم  مما 
من  وواحد  النحوي،  التأويل  اساليب 
لتسويغ  النحاة  سلكها  التي  طرائقه 
والقواعد  اللغوي  الواقع  بني  االختالف 
وسالمة  القواعد  لصحة  سعيا  النحوية، 
النحاة  ماذهب  ان  وعليه  النصوص. 
مسعاهم  ان  اىل  ينتهي  تاويل  من  اليه 
عن  ذكروها  التي  قواعدهم  تصحيح  هو 
القواعد  طريق تسويغ ما خيتلف مع هذه 
وترفض  التربير  تقبل  نصوص  من 
قسمني:  عىل  واحلذف  سواها)5)).  ما 
وهو  اجلمل.  وحذف  املفردات،  حذف 
يتضح  فاجلوازي  ووجوب،  جوازي 
لدى  إظهاره  من  مانعًا  يكون  ال  عندما 
الذي  فهو:  الوجويب  أما  آخر،  متحدث 
غري  ألنه  املحذوف،  إظهار  فيه  يمتنع 
الدالة  القرينة  غوه بوجود  مطلوب، وسورَّ

املوجود  الكالم  أن  عىل  املحذوف،  عىل 
ويف  آخر.  جزء  إىل  احلاجة  دون  مفهوم 

)4)) احلذف والتقدير يف الدراسة النحوية، د. 
5 ومابعدها.  عائد احلريزي: 

 (00 العريب:  النحو  يف  والتقدير  احلذف   ((5(
وما بعدها. 

حتديد  يف  النحويني  اعتامد  عىل  دليل  هذا 
إهنم  إذ  السياق،  عىل  جويب  الو  احلذف 
ألرتبك  الكالم  اىل  املحذوف  أضافوا  لو 
غري  اخر  معنى  اىل  خرج  وقد  املعنى، 
بحذفه  قالوا  ولذلك  املطلوب،  املعنى 

وجوبًا)6)).
احلذف  ظاهرة  ان  يتضح  تقدم  ومما 
عند  مألوفًا  أسلوبا  متثل  واإلجياز 
إىل  ذهب  من  ونجد  هلم؛  ومميزا  العرب 
ظاهرة  واإلجياز  احلذف  عّد  حني  ذلك، 
وقوانني  اللغة  طبيعة  عن  تكشف  مجالية 
تتبع  بعد  األمر  وانتهى  تعبريها،  وصيغ 
أنواعها  ورصد  الظاهرة  هذه  استعامل 
ما  وإذا  النظم)7)).  يف  ربطهابنظريته  إىل 
النحوية  التوجيهات  أثر  إدراك  أردنا 
بالزيادة واحلذف يف  للكوفيني من قوهلم 
تفسري القرآن، فال خيفى عىل متتبع النحو 
يف  كبري  أثر  من  اإلعراب  الختالف  ما 

النحوي  فاخلالف  املعاين.  اختالف 
املنهجي  التباين  بسبب  للتأويل،  أسس 

النحوية:  الدراسة  يف  والتقدير  احلذف   ((6(
 .10

 .313 واالسلوبية:  البالغة   ((7(
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النظر  يف  والكوفيني  البرصيني  للنحويني 
اخلالف  سبب  إن  إذ  النصوص.  اىل 
املعيارالذي  هو  القواعد  بعض  يف 
من  فهناك  للتقعيد،  النحوي  يتخذه 
التقعيد  يقبل  وال  املـعيار،  يف  يتـــشدد 
البرصيون- هم  للمّطرد-وهؤالء  اال 
احلد  اىل  املعيار  يف  يتوسع  من  وهناك 
يّطرد  مل  ملا  التقعيد  يقبل  جيعله  الذي 
وهؤالء  والنادر،  والقليل  الشاذ  من 
كثريًا  لوا  مَحَ الذين  الكوفيون)8))،  هم 
معنوية  خترجيات  جوها  وخررَّ اآليات  من 

البرصيون)9)). عليه  محلها  عام  ختتلف 
الثاين:  املبحث 

واحلذف: الزيادة  مواضع 
احلديث  أردنا  إذا  الزيادة:  مواضع 
التي  املساحة  أو  الزيادة،  مواضع  عن 
ينبغي  النحو،  يف  الزيادة  تشملها 
بالتاويل  القول  أن  يأيت:  التذكريبام 

من  وغريها  واحلذف  -الزيادة  النحوي 
النحاة- مجهور  فيها  -يشرتك  الظواهر 

النحوي:  التحليل  يف  التعدد  اسباب   ((8(
 .(15

)9)) معاين القرآن للكسائي: 7. 

بتفاوت  -ولكن  والكوفيون  البرصيون 
كبري كام ذكرنا ذلك.

نجد  الكويف،  النحو  حدود  ويف 
بزيادة  القول  اىل  ذهبوا  الكوفيني  أن 
أِن  ال،  ِمْن،  الباء،  )الواو،  احلروف 
االفعال  زيادة  يف  وقالوا  التفسريية(، 
زيادة  اىل  الفراء)31)  وذهب  مطلقا)30). 

ٺ  چ  تعاىل  قوله  يف  )ارجعي(  الفعل 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
 ،](8w  (7 الفجر:  ]سورة  ٹچ 
نفسه  الوقت  ويف  الطربي))3).  وتابعه 
ذهب الكوفيون اىل جواز زيادة االسامء، 
الطريقة  بقوله: وهذه  فذكر ذلك غريهم 
جتري عىل مذهب الكوفيني، ألهنم يرون 
ان  من  ذكرنا  وكام  االسامء)33).  زيادة 
الظاهر  عىل  احلمل  يف  الكوفيني  التزام 
بالزيادة  القول  عن  امتناعهم  يعني  ال 

ثعلب:  80 و: جمالس   /1 الفراء:  )30) معاين 
رشح  63و:   /( االنــصــاف:  59و:   /1

 .13 املفصل: 8/ 
 .(64w (63 )31) معاين القرآن للفراء: 3/ 
 /15 الطربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (3((

 .156
 .5 )33) البسيط يف رشح مجل الزجاجي: 1/ 
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اضطرارًا،  اليه  ذهبوا  بل  واحلذف، 
الذهاب  منافذ  بوجوههم  ُأْغِلَقْت  حني 
تناقض  بسبب  الظاهر،  عىل  احلمل  اىل 
البحث- -موضع  به  يذهبون  ما  معنى 
احلمل  عىل  به  حيملون  الذي  املعنى  مع 
عىل الظاهر، وكان ذلك التقاطع سببا يف 

بالزيادة واحلذف. قوهلم 
-أْن  -ال  -من  -الباء  )الواو  زيادة 
جواب  يف  الواو  زيادة  التفسريية(: 

)حتى-ملا(:
اليه  ذهب  ما  اىل  الطربي  ذهب 
زيادة  بجواز  القول  من  الكوفيون)34) 
الشيخ  وتابعه  تفسريه)35).  يف  الواو 
والسمرقندي)37)،  الطـــــــــــــويس)36)، 

ينظر:  197، و:  القرآن للكسائي:  )34) معاين 
 /18 ــطــربي(  ال )تفسري  البيان  جــامــع 

 .533w53(
 /15 الطربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (35(
573، و: 7/ )9) و: 6/ 586 و: 1)/ 

76 و: 1)/ 340. 
 /7 و:   47  /9 القرآن:  تفسري  يف  التبيان   (36(

 .(7(
و:   ،46  /4 العلوم:  بحر  تفسري  ينظر:   (37(

 .(90 /1

والواحدي)39). والثعلبي)38)، 
البـاء: زيــــــــادة 

الزيادة  ذهب الطربي اىل جواز تلك 
قال  الذي  الكويف)40)  بالنحو  متأثرًا 

ے  ھ  چ  تعاىل  قوله  تفسري  يف  هبا، 
]سورة  چ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
الطويس  الشيخ  وتابعه   .]14 اإلرساء: 
تفسريه)41)،  من  متعددة  مواضع  ويف 
وأيضا  السمرقندي))4)،  وكذلك 

الواحدي)43).
املوجب:  الكالم  يف  )من(  زيادة 
الكوفيني  متابعًا  الطربي)44)  ذهب 
قوله  تفسري  ففي  املسألة،  هذه  يف  بالقول 

w167  /9 والبيان:  الكشف  تفسري   (38(
168، و: 11/ 5)3، و: 11/ 463، و: 

 .148 /7
)39) تفسري الوجيز: 1/ 539. 

 /17 الطربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (40(
401، و: 7/ 340. 

و:   ،450  /6 القرآن:  تفسري  يف  التبيان   (41(
9/ 78)، و: 3/ 30. 

 /1 و:   ،146  /4 العلوم:  بحر  تفسري   (4((
 .33(

)43) تفسري الوجيز: 1/ 444. 
 /(3 الطربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (44(

 .630
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]سورة  ںچ  ں  ڱ  ڱ  چ  تعاىل 
من  لكم  يغفر  قوله:  أن  ذكر   ،]4 نوح: 
ذنوبكم،  لكم  يغفر  بمعنى:  ذنوبكم، 
وذلك كقولك: اشرتيت من مماليك، فال 
ومعناها:  غريها،  املوضع  هذا  يف  يصح 

ومن  مماليك،  بعض  اشرتيت  بعض، 
هو  االخر  واملوضع  مملوكا.  مماليك 
الذي يصلح مكاهنا )عن(، فاذا صلحت 
وذلك  اجلميع،  عىل  دلت  )عن(  مكاهنا 
طعمته،  طعام  من  بطني  وجع  كقولك: 
طعام  بطني  أوجع  ذلك:  معنى  فان 
)عن(،  )من(  مكان  ويصلح  طعمته، 
)عن(  موضعها  تضع  انك  وذلك 
بطني  وجع  فتقول:  الكالم  فيصلح 
طعمته،  طعام  ومن  طعمته،  طعام  عن 
ذنوبكم(  لكم  )يغفر  قوله  فكذلك 
انامهو: ويصفح لكم، ويعفو لكم. وعرب 
ال  أن  يتضح:  القرآنية  النصوص  متابعة 
اآليات  أن  إذ وجدنا  فيها،  لـ)من(  زيادة 
التي حتتوي عىل )يغفر لكم( حينام يوّجه 
فيها  يكون  املؤمنني  اىل  عربها  اخلطاب 
اخلطاب  يوّجه  وحني  الغفران،  إطالق 
كام  بـ)من(  الغفران  يتقيد  غريهم  اىل 

عمران:  آل  ]سورة  السور:  يف  ورد 
 ،(9 األنفـــــــــــال:  ]سورة   ،]31
]سورة   ،]10 ابراهيم:  ]سورة   ،]70
االحقاف:  ]سورة   ،]71 األحزاب: 
]سورة   ،]17 التغابن:  ]سورة   ،]31

نوح: 4[، وهذا من بالغة القرآن.
ذلك  اىل  الطويس  الشيخ  وذهب 
القول يف أكثر من موضع يف تفسريه)45)، 

ں  ڱ  ڱ  چ  تعاىل  قوله  تفسري  منها 
إن:  فذكر:   ]4 نوح:  ]سورة  چ  ں
يغفر لكم  )من( دخلت زائدة، واملعنى: 
)عن(،  معناها  )من(  وقيل:  ذنوبكم، 
ذنوبكم  عن  لكم  يصفح  والتقدير: 
زيادة  الباحث  واليرى  عامة.  وتكون 
بالزيادة  القول  أن  يرى  ألنه  هنا،  )من( 
تعاىل بوجوب غفران  فيه فرض عىل اهلل 
زيادة  عدم  وأن  والكبائر.  الذنوب  مَلَم 
قد  تعاىل  اهلل  أن  معنى  يفيد  هنا  )من( 

عىل  وحياسب  الذنوب،  من  اللمم  يغفر 
ڭ  ۓ  ۓ  چ  تعاىل  قال  إذ  الكبائر، 
چ وقال  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ ڭ 

و:   ،1(7  /10 القرآن:  تفسري  يف  التبيان   (45(
1/ 106، و: )/ 574، و:: )/ )35. 
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ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چ 

ے چ ]سورة النساء: 48[.  ھ  ھ 
تفسريه. من  متعددة  مواضع  ويف 

بـزيادهتا  القول  إن  يبدو  ولكن 
اهلل  كرم  عىل  كبرية  داللة  املعنى  يمنح 

نفسه  الوقت  ويف  عبده،  عىل  تعاىل 
لالنسان  قويا  دافعا  املعنى  هذا  يكون 
قبل  أمره  ويصلح  نفسه  اىل  ينتبه  ان  اىل 
بالعبادة.  ترغيبًا  وذلك  االوان،  فوات 
وكذلك  السمرقندي)46)،  وتابعهم 
اىل  الثعلبي)48)  وذهب  املاوردي)47)، 
من  اكثر  يف  سبقوه  الذين  اليه  ماذهب 
والواحدي)49)  تفسريه،  يف  موضع 
احلريزي:  عائد  الدكتور  ويذكر  أيضًا. 
التزاد،  اجلر  حروف  أن  به  نؤمن  وما 
زائدة  كانت  لو  ألهنا  خاصة،  القرآن  يف 
القول  وان  هبا؟.  اإلتيان  اىل  الداعي  فام 
أحد  به  واليقول  حرام  فيه  بزيادهتا 

 .330 ،145 )46) تفسري بحر العلوم 4/ 
 .3(6  /4 والعيون:  النكت  تفسري   (47(

 /13 والبيان:  الكشف  تفسري  ينظر:   (48(
 .158 379، و: 3/ 

 /1 و:   ،74  /1 الــوجــيــز:  تفسري   (49(
 .99 1044، و: 1/ 

نؤكد  أن  ماجيعلنا  وهذا  العقالء)50). 
الصواب،  عن  بعيد  )الزيادة(  لفظ  أن 
ألنه  )املزيد(،  بلفظ  ابداله  ورضورة 
عىل  داللة  وفيه  اللغة،  روح  اىل  االقرب 

املعنى. زيادة 
به  قال  الكالم:  اول  يف  )ال(  زيادة 
القول  اىل  الطربي  وذهب  الكوفيون، 

ھ  زب تعاىل  قوله  ففي  الزيادة)51)،  بتلك 
رب ]سورة االنشقاق: 16[،  ھ  ھ 
تعاىل:  قوله  معنى  ان  الطربي  ذكر 
وتابعه  بالشفق.  ربنا  اقسم  قسم  وهذا 
تعاىل  قوله  تفسري  يف  الطويس))5)  الشيخ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ

 ،]95 األنبياء:  ]سورة  چ  ڇ
حرام  واملعنى:  صلة،  )ال(  قال:  إذ 
السمرقندي)53)،  وتابعهم  رجوعهم. 

وبالغته:  الكريم  القرآن  لغة  يف  مباحث   (50(
 .143 ،13(

و:   ،(07  /3 للفراء:  الــقــرآن  معاين   (51(
و:   ،4(9  /(4 الطربي:  تفسري  ينظر: 

4)/ 317، و: 4)/ 48. 
 ،(71  /7 القرآن:  تفسري  يف  التبيان   (5((
 /10 و:   337  /10 و:   1(3  /10 و: 

 .18(
 /4 و:   ،407  /4 العلوم:  بحر  تفسري   (53(
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والثعــــــــــــــــــلبي)55)  واملاوردي)54)، 
القول  عنهم  ورد  إذ  والواحدي)56) 
الباحث  يتفق  وقد  -كثريًا.  -ال  بزيادة 
)ال(  بزيادة  قالوا  الذين  املفرسين  مع 
)هل(  ألن  السابقة،  القرآنية  اآليات  يف 
حرف ال حمل له، ويتكون من )هـ + ل(، 
املانع  فام  ا(،   + )لـ  من  تتكون  )ال(  وأن 
منها  املراد  هلا، كون  هنا الحمل  تكون  أن 
وما  بعدها،  فيام  أثرا  وليس  وتوكيد  تنبيه 
حمل  ال  بـ)هل(التي  تقاس  أن  من  املانع 

هلا.
ذهب  ومّلا(:  )حتى  بعد  )أن(  زيادة 
قوله  تفسري  يف  هبا  القول  اىل  الطربي)57) 
]سورة  چ  ٻ ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل 
اهل  بعض  أن  فذكر:   ]96 يوسف: 
أْن  )فلام  قوله  يف  )أن(  يقول:  الكوفه 

9)3 و: 4/ 386 و: 4/ 347. 
و:   ،419  /4 والعيون:  النكت  تفسري   (54(

 .354 /4
و:   109  /14 والبيان:  الكشف  تفسري   (55(

 .433 /13
 /1 و:   ،1011  /1 الوجيز:  تفسري   (56(

1043 و: 1/ 1061 و: 1/ 0)11. 
 /16 الــطــربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (57(

 .(60

واحد؛  بمعنى  وسقوطها  البشري(  جاء 
-وحتى( )ملا  يف  هذا  يقول  وكان 
فيهام  تدخلها  العرب  ان  ويذكر  خاصة، 
تعاىل  كقوله  احيانًا  وتسقطها  احيانًا 
]سورة  چ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ  چ 

گ  گ  چ  وقوله   ،]33 العنكبوت: 
]سورة هود: 77[، وقال: هي  چ  گ

املوضعني.  هذين  يف  هلا  الموضع  صلة 
الطويس)58). الشيخ  وكذلك 

قال  وغريه:  )كان(  االفعال  زيادة 
البرصيون  ذهب  ان  بعد  الكوفيون،  هبا 
ان  منها  برشوط،  )كان(  زيادة  اىل 
بني  تقع  وان  املايض،  بصيغة  تكون 
فقد  الفراء  اما  اليه.  ومسند  مسند 
ويف  املضارع،  بصيغة  زيادهتا  اجاز 
قوله  أن:  فذكر  واخره.  الكالم  اول 
آل  ]سورة  چ  ٺ ٺ  ٺ  تعاىلچ 
أمة،  خري  انتم  معناه:   ،]110 عمران: 

ے  ھ  ھ  ھ  چ  كقوله 
چ ]سورة األعراف: 86[،  ے

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ قوله  وكذلك 
]سورة األنفال:  چ  پ پ  ٻ 

 .190 )58) التبيان يف تفسري القرآن: 6/ 
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هذا  مثل  يف  )كان(  فاضامر   ،](6
الطربي  تابع  وقد  سواء)59).  واظهاره 
يف  فذكر)60)  القول،  بذلك  الكوفيني 

ھ  ھ  ھ  چ  تعاىل  قوله 
ے چ ]سورة األعراف:  ے 
هذا  مثل  يف  )كان(  ادخال  أن   ،]86
الكالم  ألن  واحـــــد.  بمعنى  واسقاطها 
ذلك  يف  ايضًا  قال  ولو  معناه،  معروف 
تاويله:  كان  التامم،  بمعنى  )كنتم(  قائل 
امة  خري  وجدتم  او  امة  خري  خلقتم 
ماقاله  ان  واحلقيقة  صحيحًا.  معنا  كان 
به  قال  الذي  نفسه  القول  هو  الطربي 
باسمه)61).  يرصح  ان  دون  من  الفراء 
ذلك))6)  اىل  الطويس  الشيخ  ذهب  ولقد 

ٺ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل  قوله  تفسري  يف 
عمران:  آل  ]سورة  چ  ٿ ٺ 
ودخوهلا  زائدة  )كان(  إّن:  بقوله   ]110

 ،474  ،((9  /1 للفراء:  القرآن  معاين   (59(
100ـ  63)، و: مهع اهلوامع: 3/  و: 3/ 

 .101
 /7 الــطــربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (60(

 .106
 .((9 )61) معاين القرآن للفراء: 1/ 

و:   ،556  /( القرآن:  تفسري  يف  التبيان   (6((
 .474 معاين القرآن للفراء: 1/ 

فيها  ان  اال  واحد.  بمعنى  وخروجها 
بمنزلة  ألنه  الحمال،  األمر  وقوع  تاكيد 
كٌل  وتابعهم  احلقيقة.  يف  كان  ماقد 
واملاوردي)64)،  السمرقندي)63)،  من 

.(65 والثعلبي)
هبا  قال  األسمـــــــاء:  زيــــــــادة 
الطربي)67)  وتابعهم  الكوفيون)66)، 
عىل  تفسريه،  من  عديدة  مواضع  يف 
بالزيادة  القول  قليل  أنه  من  الرغم 
اىل  يلجأ  ما  ودائاًم  الكريم،  القرآن  يف 
هبا.  القول  من  للتخلص  البعيد  التأويل 
وتابعهم  الطويس)68).  الشيخ  وكذلك 
القشريي)69)  من  كٌل  القول  ذلك  يف 

 .30(  /1 العلوم:  بحر  تفسري   (63(
 .(5( )64) تفسري النكت والعيون: 1/ 
 .164 )65) تفسري الكشف والبيان: 3/ 

و:   ،171 للكسائي:  الــقــرآن  معاين   (66(
البسيط  و:   198 القرآن:  مشكل  تأويل 

 .57( يف رشح اجلمل: 1/ 
 /16 الطربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (67(
ينظر:  و:   ،55(  /16 و:   ،470w  469

 .170 معاين الفراء: )/ 
و:   ،(54  /6 القرآن:  تفرس  يف  التبيان   (68(

 .(80 87)، و: 6/   /19
 .40  /4 15، و:   /4 )69) تفسري القشريي: 
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والسمرقندي)71)،  واملاوردي)70)، 
والواحدي)73). والثعلبي))7)، 

ينبغي  ثانيًا:  احلذف  مواضع 
مخسة  مظاهراحلذف  أن  اىل  االشارة 

هي: أقسام، 
حرف،  وحذف  حركة،  حذف 
وحذف  مجلة،  وحذف  كلمة،  وحذف 
جوازيًا،  حذفا  احلذف:  ويكون  مجل. 
حتديد  يف  والضابط  وجوبيًا.  وحذفا 
الحذف  إذ  السياق،  هو  احلذف  نوع 
ذهب  ولقد  عليه.  دالة  قرائن  دون  من 
ان  بعد  ف  باحلذ  القول  اىل  الكوفيون 
او إخالل يف  التناقض  بوجود  اصطدموا 
أي  ظاهره،  عىل  النص  محل  عند  املعنى 
كام  الكوفيني  عند  واحلذف  اضطرارا. 
يشمل:  فهو  النحاة،  من  غريهم  هوعند 
احلذف يف األفعال، واحلذف يف األسامء، 

 .31 )70) تفسري النكت والعيون: )/ 
 /( و:   ،4(0  /( العلوم:  بحر  تفسري   (71(

8)4، و: 4/ )15. 
و:   ،(91  /7 والبيان:  الكشف  تفسري   (7((
معاين  وينظر:   ،(91  /7 و:   ،31(  /7

القرآن للفراء: )/ 65. 
)73) تفسري الوجيز: 1/ 386، و: 1/ 910. 

إليه  ذهب  وما  احلروف.  يف  واحلذف 
تأويل  هو  باحلذف،  قول  من  الكوفيون 
مل  ألهنم  اللغة،  روح  اىل  يكون  ما  اقرب 
ان  ينبغي  التي  اللغة  عن  كثريًا  يبتعدوا 
بام  النص  اليثقلوا  كي  النص  معنى  حتدد 

الحيتمله.
به  قال  احلـروف:  حـذف 
أن  بعد  اضطرارًا،  الكوفيون)74) 
النصوص  بعض  محل  بعدم  اصطدموا 
الطربي  وتابعهم  الظاهر.  عىل  القرآنية 
قوله  تفسري  يف  اخلافض)75)  حذف  يف 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  تعاىل 
 .]155 األعراف:  ]سورة  چ  ۋ

ڳ  ڳ  چ  تعاىل  تفسريقوله  ويف 
چ  ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ ڳ 

ۉ  ۅ  ۅ  چ  و   ](1 طه:  ]سورة 
املطففني:  ]سورة  چ  ې ۉ 
الطويس)76)،  الشيخ  وكذلك   ،]3

01)، و: معاين  للكسائي:  القرآن  )74) معاين 
 .141 القرآن للفراء: 1/ 

 /13 الــطــربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (75(
96)و:   /18 و:   34  /18 و:   ،140

 .(78 /(4
و:   ،556  /4 القرآن:  تفسري  يف  التبيان   (76(
7/ 166، و: )/ 66)، و: 10/ 86). 
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واملــــــــاوردي)78).  والسمرقندي)77)، 
ويبدو  والواحدي)80).  والثعلبي)79)، 
ذو  اسلوب  القرآين  التعبري  اسلوب  أنرَّ 

ۉ  ۅ  ۅ  چ  فقال  خاصة،  نغمة 
املطففني:  ]سورة  چ  ې  ۉ 
3[، ومل يقل )كالوا هلم( او )وزنوا هلم( 
انه  الباحث  يرى  وهنا  جائز،  وكالمها 
فأن  هلم(  )وزنوا  او  هلم(  )كالوا  قال  لو 
الوزين هبذا  التقارب  القول مل حيمل  هذا 
الذي  املعنى  حيمل  ومل  اوالً،  الرتكيب 
قالوا:  اذ  فيه.  الالم  حذف  عرب  يؤدى 
هي  ونقول  االستحقاق،  تفيد  الالم  إن 
حقهم،  يعطوهم  مل  فهم  للتملك،  هنا 
التملك  عىل  الدالة  الالم  فحذفت 

التملك. من  منعهم  اىل  اشارة 
)واو(  اضامر  وجوب  ويف 
قال  االسمية،  احلال  مجلة  قبل  رابطة 

 /4 و:   ،148  /( العلوم  بحر  تفسري   (77(
381، و: )/ 433. 

و:   ،174  /1 والعيون:  النكت  تفسري   (78(
 .395 /4

و:   ،330  /1 والبيان:  الكشف  تفسري   (79(
 .(7 /14

 /1 و:   ،(45  /1 الــوجــيــز:  تفسري   (80(
 .1097

الواو  وجود  من  البد  الكوفيون)81): 
وإاّل  االسمية،  احلال  مجلة  يف  والضمري 
الطربي))8)  وتابعهم  اضامرها.  وجب 

والثعلبي)84). الطويس)83)  والشيخ 
املفرسون  هؤالء  تابع  ولقد 
اخلافض  بحذف  القول  يف  الكوفيني)85) 
اليه)86)  الطربي  فذهب  والعائد. 

ڻ  ں  چ  تعاىل  قوله  تفسري  يف 
 ]33 املؤمنون:  ]سورة  ڻچ 
منه،  ترشبون  مما  معناه:  ان  فذكر: 
معنى  ألن  )منه(  الكالم  من  فحذف 
وتابعه  رشابكم.  من  ويرشب  الكالم: 
واملاوردي)88).  الطويس)87)،  الشيخ 

14)، و: معاين  للكسائي:  القرآن  )81) معاين 
 .37( القرآن للفراء: 1/ 

 /1( الــطــربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (8((
 .30(

 .347 )83) التبيان يف تفسري القرآن: 4/ 
 .33( )84) تفسري الكشف والبيان: 5/ 

و:   ،(34  /( للفراء:  القرآن  معاين   (85(
 .390  /( القرآن لالخفش:  اعراب 

 ،(9 البيان )تفسري الطربي(: 19/  )86) جامع 
و: 17/ )15. 

و:   ،358  /7 القرآن:  تفسري  يف  التبيان   (87(
 .351 /6

 .(09 )88) تفسري النكت والعيون: )/ 
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وتابع  والواحدي)90).  والثعلبي)89)، 
اضامر  مسألة  يف  الكوفيني)91)  املفرسون 
تفسري  ويف  املصدرية.  )أْن(  بعد  )ال( 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  چ  تعاىل  قوله 
 ]85 يوسف:  ]سورة  وئچ 
بحذف  القول  إىل  الطربي))9)  ذهب 
الطويس)93)،  الشيخ  وتابعهم  )ال(. 
واملاوردي)95)،  والسمرقندي)94)، 
تابع  وقد  والواحدي)97).  والثعلبي)96)، 
الطربي والطويس والثعلبي الكوفيني)98) 

)89) تفسري الكشف والبيان: 7/ 105. 
)90) تفسري الوجيز: 1/ )41، و: 1/ 344. 
 ،366  ،(97  /1 للفراء:  القرآن  معاين   (91(
 /1 ثعلب:  جمالس  و:   ،37w  36  /1 و: 

 .113
 /1( )تفسريالطربي(:  البييان  جامع   (9((

39)، و: 16/ 1)). 
و:   ،3(3  /4 القرآن:  تفسري  يف  التبيان   (93(

 .178 /6
و:   ،159  ،91  /( العلوم:  بحر  تفسري   (94(

 .394 /(
)95) تفسري النكت والعيون: )/ 80). 
)96) تفسري الكشف والبيان: 5/ 318. 

 /1 و:   ،(50  ،(11  /1 الوجيز:  تفسري   (97(
 .371

مسألة  اخلــالف:  مسائل  يف  االنصاف   (98(
 .77

حذفها،  بعد  املصدرية  )أْن(  عمل  يف 
)ان  بــ  تعبدوا(  )ال  بنصب  قالوا:  عندما 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  قوله  يف  مقدرة( 
البقرة:  ]سورة  چ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
والشيخ  الطربي)99)،  فتابعهم   ،]83
وقال  والثعلبي)101).  الطويس)100)، 
من  االمر(  )الم  بحذف  الكوفيون))10) 
الطربي)103)، والشيخ  املضارع، وتابعهم 

الطويس)104).
حذف الفــعـل:

العرب  كالم  يف  الورود  كثري  وهذا 
والفراء  الكسائي  وكان  الكريم،  والقرآن 
أن  أكدوا  الذين  العلامء  اوائل  من 

)99) جامع البيان )تفسري الطربي(: 10/ 1)، 
و: ))/ 76. 

141و:   /5 القرآن:  تفسري  يف  التبيان   (100(
ينظر: النرش يف القراءات العرش: )/ 08): 

و: معجم القراءات: )/ 458. 
فام   35  /5 والبيان:  الكشف  تفسري   (101(

بعدها. 
و:   ،179 للكسائي:  القرآن  معاين   (10((
ظاهرة  و:   ،4(8  /1 اللبيب:  مغني 

الشذوذ يف النحو العريب: 91). 
)103) جامع البيان )تفسريالطربي(: 16/ )1. 
w(91  /6 القرآن:  تفسري  يف  التبيان   (104(

 .(9
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ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل  قوله  يف  املحذوف 
ٻ چ فعل تقديره:

يذكرلداللة  ومل  -قولوا،  -أبدأ  أقرأ 
هشام:  ابن  ويقول  عليه)105)،  الكالم 
التفاسري  يف  املشهور  هو  التقدير  هذا 

كٌل  ذلك  يف  وتابعهم  واألعاريب. 
وكذلك  تفسريه،  يف  الطربي)106)  من 
واملاوردي)108)،  الطويس)107)،  الشيخ 

الواحدي)110). وكذلك  والثعلبي)109)، 
حمذوف  تقدير  مسألة  أن  ويبدو 
له،  غ  المسوِّ تعقيد  فيها  )ألبسملة(  قبل 

59، و: معاين  للكسائي:  القرآن  )105) معاين 
القرآن للفراء: 1/ 473، و: رشح الريض 
400w 399، و: ينظر:   /3 الكافية:  عىل 

 .379w 378 مغني اللبيب: )/ 
 /1 الطربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (106(
 /7 و:   ،149  /15 و:   ،115w  114
العرش:  القراءات  يف  النرش  ينظر:  و   ،93

 .(14 /(
و:   ،(4  /1 القرآن:  تفسري  يف  التبيان   (107(

5/ )40، و: )/ 551. 
 /( و:   ،1  /1 والعيون:  النكت  تفسري   (108(

 .176
 /7 و:   ،5  /1 والبيان:  الكشف  تفسري   (109(

 .(79
و:   ،99  /1 و:   ،1  /1 الوجيز:  تفسري   (110(

 .383 /1

اىل  املنطق  دخول  فرضها  مسألة  ألهنا 
البرصيني  من  كل  اراد  فحني  النحو، 
ذهبوا  يؤسس،  ملا  االنتصار  والكوفيني 
اىل:  الكوفيون  ذهب  فعندما  ذلك،  اىل 
وذهب  الفعل.  هو  املشتقات  اصل  أن 
هو  املشتقات  اصل  ان  اىل  البرصيون: 
االسم، أراد كل منهم ان يرسخ ملا وضع 
تقدير  اىل  الكوفة  اهل  فذهب  قول،  من 
بوصف  )ألبسملة(  قبل  حمذوف  فعل 
البرصة  اهل  وذهب  األصل،  هو  الفعل 
)ألبسملة(  قبل  حمذوف  اسم  تقدير  اىل 

بوصفهم االسم هو األصل.
عىل  االجابة  هذا  قولنا  يدعم  وما 
يريد  تعاىل  اهلل  لوكان  اآليت:  التساؤل 
-او  اقول  -او  قولو  بـ:  الناس  خماطبة 
اهلل  بسم  ابتدائي:  -أو  َقْويل  ابدأ-او 
ذلك؟.  يف  الصعوبة  فام  الرحيم  الرمحن 
عدة:  قرآنية  سور  يف  قاهلا  انه  والسيام 

اعوذ برب  منها: قل هو اهلل احد، و: قل 
و...  الفلق،  برب  اعوذ  قل  و:  الناس، 
و.. فضال عن أن عدم التقدير أفضل من 

التقدير، ألنه أألقرب اىل روح اللغة.
اليه  اخلص  ان  يمكن  الذي  اذن 
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االسم  بأصلية  القول  ان:  يف  يتمثل 
البرصيون  جعل  الذي  هو  الفعل،  أم 
حذف  وجود  عىل  يتفقثون  والكوفيون 
بنوع  اختلفوا  لكنهم  )البسملة(،  قبل 
ان  اىل  البرصيون  فذهب  احلذف،  هذا 
املحذوف مجلة اسمية )قويل أو ابتدائي(، 
مجلة  املحذوف  ان  اىل  الكوفيون  وذهب 
ضوء  يف  وذلك  أبدأ(،  أو  )أقول  فعلية 
هنا  الباحث  لكن  منهم.  كٌل  أسّس  ما 
يشتق  الذي  االصل  )اجلذر(هو  أن  يرى 
بـ)اصلية  القول  منه االسم والفعل، وأن 
طال  خالفية  ملسألة  حسم  فيه  اجلذر( 
أن  عىل  والكوفيني.  البرصيني  بني  أمدها 
بالغي،  أمر  منه  يراد  احلذف  هذا  مثل 
عىل  فيرتتب  والتخفيف،  االسقاط  وهو 
ونظائر  بالغي،  أثر  احلذف  هبذا  القول 

ذلك كثرية جدًا.
حـذ ف االســـم:

الرتكيب،  يف  االسم  حذف  يتنوع 
متطلبات  أن  ويبدو  عدة،  ألوانا  ويتخذ 
فمن  املحذوف.  حتدد  التي  هي  السياق 
حذف  املبتدأ،  حذف  احلذف:  هذا 
اخلرب، حذف املفعول به، حذف املضاف 

حذف  مقامه،  اليه  املضاف  واقامة 
واقامة  املوصول  حذف  اليه،  املضاف 
وحذف  املعطوف،  حذف  مقامه،  الصلة 
لوال،  جواب  لو،  جواب  اجلوابات: 
جواب اذا، جواب من، وحذف اجلمل، 
وتابعهم  الكوفيون)111)،  به  ماقال  وهذا 

القول. املفرسون يف ذلك 
وحذف . 1 املبــــــــــتدأ،  حـــــــذف 

اخلرب:
تفسري  يف  الطربي))11)  ذهب  لقد 
چ  ٻ ٻ  ٱ  چ  تعاىل  قوله 
بحذف  القول  اىل   ]1 النور:  ]سورة 
قوله  معنى  إن  قال:  عندما  املبتدأ 
وتابعه  انزلناها،  سورة  وهذه  تعاىل: 
احلذف  ذلك  يف  بالقول  الطويس  الشيخ 
تفسريه)113)،  من  متعددة  مواضع  يف 

 ،17(  ،141 للكسائي:  القرآن  معاين   (111(
03)، و: معاين القرآن للفراء: 1/ 369، 
 .94 461، 5)4، و: رشح املفصل: 1/ 
لفظ  ضمريًا  كان  اذا  عليه  يطلق  والفراء 

االضامر. 
 /19 الطربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (11((
و:   ،4(8  /18 و:   ،117  /16 و:   ،86

))/ 8)4و: ، و: 6/ )47. 
143، و:  )113) التبيان يف تفسري القرآن: 6/ 
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من  أكثر  ويف  السمرقندي)114)  وكذلك 
هبذا  قال  فإنه  املاوردي  وأيضًا  موضع، 
الثعلبي)116)،  وتابعهم  احلذف)115)، 

الواحدي)118). و  زمنني)117)،  وابن 
الكوفيني  متابعا  الطربي  وذهب 
وكذلك  اخلرب)119)،  حذف  يف  بالقول 
الشيخ الطويس)0)1)، والسمرقندي)1)1)، 

7/ 34)، و: 9/ 377، و: 7/ 396، و: 
)/ )48، و: )/ )1. 

 /4 196، و:   /3 العلوم:  بحر  تفسري   (114(
131، و: )/ 380، و: 1/ 154، و: 4/ 

 .147
و:   ،154  /3 والعيون:  النكت  تفسري   (115(

 .1(5 /4
و:   ،80  /6 والبيان:  الكشف  تفسري   (116(

9/ 370، و: )/ 97. 
 .13( )117) تفسري ابن زمنني: 1/ 

 ،48 585، و: 1/  )118) تفسري الوجيز: 1/ 
و: 1/ 90، و: 1/ 934، و: 1/ 6)5. 

 /3 الطربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (119(
418، 470، و: 15/ 74، و: 3)/ 36، 

و: 10/ 3)، و: 9/ 3. 
115، و:  )0)1) التبيان يف تفسري القرآن: )/ 
353، و:  360، و: 9/  3)، و: 5/   /4

3/ 87)، و: 9/ 7)1. 
 /4 و:   ،154  /4 العلوم:  بحر  تفسري   (1(1(
187، و: 1/ 154، و: 1/ 410، و: 4/ 

 .81

والثعـــــــــــــلبي)3)1)،  واملاوردي)))1)، 
من  يراد  الذي  أن  عىل  والواحدي)4)1). 
املبتدأ أو اخلرب( أمر  هذا احلذف )حذف 
بالتخفيف،  االسقاط  يف  يتمثل  بالغي 
احلذف  هبذا  القول  عىل  ماترتب  أن  أي 

بالغي. أثر 
به . 2 قال  بـه:  املفعول  حــذف 

الطربي)6)1)  وتايعهم  الكوفيون)5)1)، 
ڃ  ڃ  چ  تعاىل  تفسريقوله  يف 
 .]3 الضحى:  ]سورة  چ  چ  چ  چ 
الطويس)7)1)،  الشيخ  وكذلك 
واملاوردي)9)1)،  والسمرقندي)8)1)، 

و:   ،130  /1 والعيون:  النكت  تفسري   (1(((
 .56 /4

و:   ،94  /( والبييان:  الكشف  تفسري   (1(3(
 .317 /(

 ،170 48، و: 1/  الوجيز: 1/  )4)1) تفسري 
و: 1/ 314، و: 1/ 8)9. 

)5)1) معاين القرآن للفراء: )/ 78، 134، و: 
 .(74 /3

 /(4 الطربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (1(6(
485، و: 7/ 416، و: 19/ 551. 

 ،353  /10 القرآن:  تفسري  يف  التبيان   (1(7(
و: 96w (95 /6)، و: 8/ 13. 

 /1 415، و:   /4 العلوم:  بحر  تفسري   (1(8(
339، و: 3/ 313. 

و:   ،4(9  /9 والعيون:  النكت  تفسري   (1(9(
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والواحدي)130).
املضاف . 3 واقامة  املضاف  حذف 

اىل  الكوفيون  ذهب  مقامه:  اليه 
الطربي))13)  وتابعهم  ذلك)131)، 

ائ  ى  چ  تعاىل  قوله  تفسري  يف 
الفجر:  ]سورة  چ  ەئ  ەئ  ائ 
املواضع.  من  غريه  ويف   ،]((
يف  الطويس)133)  الشيخ  وكذلك 

ڱ  ڱ  چ  تعاىل  قوله  تفسري 
چ  ڻ ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ولكن   .]8( يوسف:  ]سورة 
مقاما  للحذف  يرى  ال  الباحث 
مبالغًة  مايرى  بقدر  اآلية،  هذه  يف 
من  يعقوب  أبناء  براءة  بيان  يف 
أن  عن  فضال  بأخيهم،  التفريط 
اخلليل  عن  نقاًل  )القرية(  مفهوم 

)/ 70)، و: 1/ 64). 
)130) تفسري الوجيز: 1/ 111، و: 1/ 6)11، 

و: 1/ )67. 
 .99 ،61 )131) معاين القرآن للفراء: 1/ 

 /3 الطربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (13((
560، و: 18/ 361، و: 16/ )1)، و: 

 .368w 357 /(
176، و:  )133) التبيان يف تفسري القرآن: 6/ 

1/ 366، و: )/ 76. 

فال  السكان)134)  بمعنى  يأيت 
القول  ويف  باحلذف.  للقول  وجه 
الشيخ  تابع  اليه  املضاف  بـحذف 
والكوفيني  الطربي  الطويس)135) 
تفسري  يف  حمذوف  بوجود  القول 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  قوله تعاىل چ 
ۉ چ ]سورة الروم: 4[، وكذلك 
واملاوردي)137)  السمرقندي)136)، 

والواحدي)139). والثعلبي)138)، 
أغلب  أن  نؤكد  أن  ينبغي  أننا  عىل 
أن  يف  خيتلفوا  مل  أإلسالم  علامء  مجهور 
الظاهر  يفيده  الذي  اجلسدي  املعنى 
مراد وغري  األلفاظ غري  ملثل هذه  املبارش 
هذه  وأن  ألبّتة)140).  الكالم  من  مقصود 

 .409 )134) العني: 1/ 
 .(19 )135) التبيان يف تفسري القرآن: 8/ 

 /1 393، و:   /( العلوم:  بحر  تفسري   (136(
84، و: 4/ 405، و: 3/ )35. 

و:   ،(79  /( والعيون:  النكت  تفسري   (137(
3/ 59، و: 1/ 75، و: 3/ 313. 

1))، و:   /7 والبيان:  الكشف  تفسري   (138(
 .311 /1

 ،371 6)، و: 1/  )139) تفسري الوجيز: 1/ 
و: 1/ 50، و: 1/ 703. 

القرآنية  ــازات  ــج وامل االهلــيــة  الـــذات   (140(
والنبوية: 14. 
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انسجاما  وردت  والعبارات  االلفاظ 
طرق  من  العرب  به  يتخاطب  وماكان 
مرادهم  يف  فيها  يتوسعون  التعبريالتي 
من  كثري  يف  فيستعريون  األلفاظ،  من 
للتعبري  االنسان  جوارح  أسامء  االحيان 
باجلارحة  هلا  العالقة  معنوية  معان  عن 
معان  عن  يعربون  اهنم  أي  أصال، 
جسدية  أعضاء  تتضمن  بألفاظ  معنوية 
بل  اجلارحة،  حقيقة  منها  اليريدون 
يريدون الكناية هبا عن معنى معنوي ما، 
املعقول  للمعنى  ويصورون  يمثلون  أو 
املعنى  لتقريب  املحسوس  بصورة 
ذلك  غري  اىل  ملموسا،  وجعله  املعنوي 
من  البيان  يف  الفنية  العرب  أساليب  من 
الصفة،  اسناد  أو  وكناية،  واستعارة  جماز 
عالقة  له  ملن  بل  صاحبه،  لغري  الفعل  أو 
يف  واالختصار  احلذف  سبيل  عىل  به 
انام  الكريم  القرآن  وأن  الكالم... 

هذه  أساليبهم  واتبع  العرب  بلغة  نزل 
أن  اعتادوا  بام  وخاطبهم  البيان،  يف 
القرآن  آيات  فجاءت  به،  يتخاطبوا 
أن  ينبغي  فال  النحو،  هذا  عىل  الكريم 
عضوي  جسدي  تصور  أي  منها  يتصور 

مادي أبعادي هلل تعاىل ألنه غري مراد من 
تلك األلفاظ البتة، وذكر هؤالء العلامء: 
املحكمة  اآليات  هي  اآليات  هذه  ان 
القرآن  من  تشابه  ما  كل  رد  ينبغي  التي 
تعاىل  كان  قالوا:  أهنم  بل  إليها)141)، 
اآلن  وهو  واملكان  الزمان  خلق  أن  قبل 
القول:  إىل  وذهبوا  كان.  عليه  ما  عىل 
إدراكنا  وتعاىل  سبحانه  به  معرفتنا  غاية 
ببالك  خطر  وكلام  معرفته،  عن  عجـزنا 
فاهلل خالف ذلك. مستدلني بعموم آيات 

ٺ  چ تعاىل  قوله  نحو  املطلق  ألتنزيه 
الشورى:  ]سورة  چ  ٿ ٿ 

چ  ڀ ڀ  ڀ  پ  چ  و   ،]11
]سورة اإلخالص: 3[، و چ ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ 
اآليات  من  65[ ونحوها  مريم:  ]سورة 
كل  عن  االهلية  الذات  تنّزه  التي  القرآنية 
فإّن  وعليه  بصلة.  التجسيم  اىل  يمت  ما 

األثر املرتتب عىل القول هبذا احلذف هو 
أثر عقائدي يتمثل يف االبتعاد عن جتسيم 

اإلهلية. الذات 

القرآنية  واملجازات  االهلية  الذات  ينظر:   (141(
 .17w 15 :والنبوية
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الصلة . 4 وإقامة  املوصول  حــــــــــذف 
جواز  القييس  مكي  ذكر  مقامه: 
عرب   (14(( احلذف  ذلك  الكوفيني 

ژ  ژ  ڈ  چ  تعاىل  لقوله  تقديرهم 
الصافات:  ]سورة  کچ  ڑ  ڑ 
مقام  له  من  اال  منا  وما   ]164
وحّلت  املوصول  حذف  ثم  معلوم، 
بأحكامهم  معتمدين  مقامه.  الصلة 
وعدم  الظاهر  املعنى  وضوح  عىل 
والبعيد.  املعقد  التأويل  اىل  احلاجة 
وذهب الطربي اىل ذلك احلذف)143) 

ې  ې  ې  ۉ  چ  قوله  تفسري  يف 
الشعراء:  ]سورة  ىچ  ى  ې 

يعني  حوله(:  )للمأل  بقوله:   ]34
حوله.  كانوا  الذين  قومه  ألرشاف 
لكن )املأل( يف املعجم تعني: أرشاف 
القوم وزعامئها)144). عىل أن الباحث 

و:   ،439  /( القرآن:  اعــراب  مشكل   (14((
مهع  و:   ،815  /( اللبيب:  مغني  ينظر: 

اهلوامع 1/ 309. 
 /1 الطربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (143(
و:   ،1(5  /(1 و:   ،(7  /( و:   ،139

10/ 443، و: 3)/ 377. 
)144) املحيط يف اللغة: )/ 4))، و: املخصص: 

4/ )9، و: تاج العروس: 1/ 463. 

الشيخ  وتابعهم  حذفًا.  الجيـــــــــــد 
والســـمرقندي)146)،  الطويس)145)، 
والــــــــواحدي)148)  والثعلبي)147)، 
)موصول(  حذف  هناك  بقوله: 

ڈ  چ  قوله  يف  مقامه  الصلة  واقامة 
منا  ما  أي:  کچ،  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ملك إالّ.
به . 5 قال  املــــــــعطوف:  حــذف 

الكوفيون)149)، وتابعهم الطربي)150) 
ڃ  چڃ  تعاىل  قوله  تفسري  يف 
]سورة  چ  چ  چ  ڃ 
الرسابيل  خص  بقوله:   ]81 النحل: 
للعلم  احدمها،  بذكر  اكتفاًء  خاصة، 
الطويس)151)،  والشيخ  بمعناه. 

0)5، و:  )145) التبيان يف تفسري القرآن: 8/ 
3/ 570، و: 10/ 3. 

)146) تفسري بحر العلوم: 3/ )6). 
350، و:  )147) تفسري الكشف والبيان: 11/ 

 .77 /4
)148) تفسري الوجيز: 1/ 794. 

 11(  /( لــلــفــراء:  ــرآن  ــق ال مــعــاين   (149(
ومابعدها. 

 /17 الطربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (150(
 .(71

)151) التبيان يف تفسري القرآن: 6/ 408. 
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واملاوردي)153)،  والسمرقندي))15)، 
والواحدي)154).

حــذف اجلـوابــات:. 6
)لو(: أ.  جــــــــــــــواب  حـــــذف 

الكــــــوفيون)155)،  به  قال 
يف  الطربي)156)  وتـــــــــــــابعهم 

چ  ڃ  ڃ  چ  تعـاىل  قوله  تفسري 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
الرعد:  ]سورة  ڌچ  ڌ  ڍ  ڍ 
الطويس)157)،  والشيخ   ،]31
واملاوردي)159)،  والسمرقندي)158)، 

والواحدي)161). والثعلبي)160)، 
وهو ب.  )لوال(:  جواب  حـــــــذف 

وتابعهم  الكوفيون))16)،  به  قال  مما 

 .478  /( العلوم:  بحر  تفسري   (15((
 .388  /( والعيون:  النكت  تفسري   (153(

 .4(9 )154) تفسري الوجيز: 1/ 
 .63 )155) معاين القرآن للفراء: )/ 

 /16 الطربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (156(
 .44

)157) التبيان يف تفسري القرآن: 6/ 48). 
 .417 )158) تفسري بحر العلوم: )/ 

 .314  /( والعيون:  النكت  تفسري   (159(
 .(87  /7 والبيان:  الكشف  تفسري   (160(

 .385 )161) تفسري الوجيز: 1/ 
و:   ،(74  /( للفراء:  القرآن  معاين   (16((

تعاىل  قوله  تفسري  يف  الطربي)163) 
چ  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  چ 

الشيخ  وكذلك   ،]10 النور:  ]سورة 
نفسها،  اآلية  تفسري  يف  الطويس)164) 
واملاوردي)166)،  والسمرقندي)165)، 

والواحدي)167).
قال ت.  )َمْن(:  جواب  حـــــــــذف 

وتابعهم  الكوفيون)168)،  به 
چۅ  قوله  تفسري  يف  الطربي)169) 
ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
 .]33 الرعد:  ]سورة  ائچ  ائ 
يف  بقوله)170):  الطويس  والشيخ 
الكالم  لداللة  اخلرب  حذف  اآلية 

 .166 القرآن:  تأويل مشكل 
 /19 الطربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (163(

 .115
 .406  /7 القران:  تفسري  التبيان يف   (164(

 .(01 )165) تفسري بحر العلوم: 3/ 
 .158  /3 والعيون:  النكت  تفسري   (166(

 .5 )167) تفسري الوجيز: 1/ 
 .64 )168) معاين القرآن للفراء: )/ 

 /16 الطربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (169(
)46، و: 1)/ )8). 

و:   ،(53  /6 القرآن:  تفسري  يف  التبيان   (170(
 .17 /9
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بقوله)171)،  والسمرقندي  عليه. 
الواحدي)173). والثعلبي))17)، 

)إْن(: 	.  جـــــــــــواب  حـــــــذف 
وتابعهم  الكوفيون)174)  به  قال  مما 
قوله  تفسري  يف  الطربي)175) 

ىئ  مئ  حئ  جئ  چ  تعالـــــى 
يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ 
األنعام:  ]سورة  حتچ  جت 
الطويس)176)  الشيخ  وكذلك   ،]35
واملاوردي)178)  والسمرقندي)177)، 

والواحدي)179).
قال 	.  الَقــــــَسم:  جــــواب  حـــذف 

الطربي)180)  وتابعهم  الكوفيون،  به 

و:   ،419  /( العلوم:  بحر  تفسري  ينظر   (171(
 .35 /4

 .(89 ))17) تفسري الكشف والبيان: 7/ 
)173) تفسري الوجيز: 1/ 368، و: 1/ 813. 

 .331 )174) معاين القرآن للفراء: 1/ 
 /11 الطربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (175(

 .337
 .1(( )176) التبيان يف تفسري القرآن: 4/ 

 .3( )177) تفسري بحر العلوم: )/ 
)178) تفسري النكت والعيون: 1/ 450. 

)179) تفسري الوجيز: 1/ 183. 
 /(( الــطــربي(:  البيان)تفسري  جامع   (180(

 .3(6

ٻ  ٱٻ  چ  تعاىل  قوله  تفسري  يف 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
چ ]سورة ق: w1)[، إذ أشار  ڀ 
موضع  يف  العربية  اهل  اختالف  اىل 
قول  ح  رجرَّ و  القسم.  هذا  جواب 

اجوبة  يف  اليعرف  ألنه  الكوفيني، 
اذا  االيامن  جتاب  وانام  قد،  االيامن 
او  ان، وما، وال  و  الالم،  بـ:  اجيبت 
فيكون ساقطًا، والشيخ  برتك جواهبا 
واملاوردي))18)  الطــــــــــــويس)181) 

والسمرقندي)183).
)إذا(: 	.  جــــــــــــواب  حــــــــــذف 

وأشاراليه  الكوفيون،  اليه  ذهب 
تعاىل  قوله  تفسري  يف  الطربي)184) 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ 

اإلرساء:  ]سورة  ۈچ 

الطويس)185)،  الشيخ  وتابعهم   ،]7

 .345 )181) التبيان يف تفسري القرآن: 9/ 
 .157 ))18) تفسري النكت والعيون: 4/ 

)183) تفسري بحر العلوم: 4/ 183. 
 /17 الطربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (184(
و:   ،355 الفضالء:  ــاف  احت و:   ،370

 .((9 النرش يف القراءات العرش: )/ 
 .443 )185) التبيان يف تفسري القرآن: 6/ 
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والسمرقندي)186)، والواحدي)187).
قال 	.  مما  الشــــــــرط:  حــــــــــذف 

الطربي)188)  وتابعهم  الكوفيون،  به 
پ  پ  پ  چ  تعاىل  قوله  تفسري  يف 
ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
املؤمنون:  ]سورة  ٿچ  ٿ  ٿ 
الطويس)189)،  والشيخ   ،]91

والواحدي)191). والسمرقندي)190)، 
مما د.  وهو  )اجلمل(:  اجلملة  حذف 

الكوفيني))19)،  املفرسون  فيه  تابع 
فلقد ذهب الطربي)193) اىل القول به 

ڇ  ڇ  چ  تعاىل  قوله  تفسري  يف 
چ  ڌ ڍ  ڍ ڇ 
وتابعه   ،]60 البقرة:  ]سورة 

 .497 )186) تفسري بحر العلوم: )/ 
 .44 )187) تفسري الوجيز: 1/ 

 /19 الطربي(:  )تفسري  البيان  جامع   (188(
66، و: 4/ )7). 

و:   ،384  /7 القرآن:  تفسري  يف  التبيان   (189(
 .167 /(

 .19( )190) تفسري بحر العلوم: 3/ 
)191) تفسري الوجيز: 1/ 457. 

 .179 ))19) معاين القرآن للفراء: )/ 
 /( الــطــربي(  )تفسري  البيان  جامع   (193(
5)4، و:  357، و: ))/  119، و: 19/ 

 .1( /16

يف  به  القول  يف  الطويس)194)  الشيخ 
والسمرقندي)195)،  نفسها،  اآلية 

والواحدي)197). واملاوردي)196)، 
الثالث: املبحث 

التفسري: يف  واحلذف  الزيادة  أثر 
حرف  من  ما  بأنرَّ  التذكري  من  البد 
وظيفة  وله  اال  تعاىل  اهلل  كتاب  يف 
ذو  فهو  يؤدهيا،  رسالة  او  هبا،  يقوم 
عجيبة  داللية  وأبعاد  واحياءات  ارسار 
واحد  الحرف  القرآن  ففي  مقصودة، 
-إاّل  تقديرالنحاة  -يف  حمذوف  او  زائد 
فكل  مقصود.  ومغزى  تعبريية  قيمة  وله 
وضعًا  وضع  القرآن  حروف  من  حرف 
خاصة  وداللة  مغزاه،  له  دقيقًا  حمكاًم 
قبل  وهومن  به،  املجيء  من  مقصودة 

خبريعليم.
القرآين  النص  عىل  احلفاظ  وألجل 

و:   ،(66  /1 القرآن:  تفسري  يف  التبيان   (194(
8/ 6)، و: 6/ 145، و: 9/ 376. 

 /( و:   ،195  /4 العلوم:  بحر  تفسري   (195(
 .381

و:   ،(64  /( والعيون:  النكت  تفسري   (196(
1/ )5، و: 3/ 18)، و: 4/ 173. 

)197) تفسري الوجيز: 1/ 18، و: 1/ 36. 
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االعاجم  بدخول  شاع  الذي  اللحن  من 
صوب  الرشوع  نقطة  كانت  االسالم، 
تاسيس القاعدة النحوية التي تصون هذا 
اىل  للوصول  التحريف  من  املبارك  النص 
املشهورة  بالرواية  الصحيح،  االعراب 
عليه  طالب  ايب  بن  عيل  االمام  )اشارة 
السالم اىل الدؤيل( وهلذا كان علم النحو 
اىل  القرآين  النص  افهام  اىل  سعى  الذي 
افهامه  من  يتمكنوا  مل  الذين  املسلمني 
منها:  عديدة،  السباب  الدقيق  بالشكل 
باتقان  العربية  للغة  معرفتهم  عدم 
القراين  النص  من  املراد  لفهم  يؤهلهم 
بجالء ووضوح، ومنها: عدم فهم بعض 
الكريم  القران  يف  وردت  التي  االلفاظ 
حتى من قبل العرب ـ اهل اللغة ـ بسبب 
تقتيض  الرواية  وهذه  هلا،  سامعهم  عدم 
النص  النحوية يف ضوء  القواعد  استنباط 
القرآين، ومن هنا كانت االنطالقة صوب 

النحو  علم  فأنرَّ  التفسري،  علم  تاسيس 
مدخٌل مهم لعلم التفسري.

ترشيعيًا  نصًا  القرآين  النص  كان  وملا 
وقد  الدين،  يوم  اىل  للمسلمني  ودستورًا 
انزله اهلل تعاىل بلسان عريب مبني، معجزة 

العرب  اىل  خطابه  يف   الكريم لرسوله 
الفصحاء. فجاء فيه ما اليتفق مع القواعد 
تشمل  مل  معينة  هلجات  عىل  قعدت  التي 
قبائل العرب مجيعها، وهنا برزت احلاجة 
معانيه،  وتوجيه  القرآين  النص  لفهم 
مشكل  لفظ  وجد  كلام  اذ  التأويل،  وكان 
الوجود  أو  الظاهر،  عىل  محله  اليمكن 

لعامله يف اآلية، فال بد من التأويل.
اصبح  القرآين  النص  ان  يعني  وهذا 
التأويالت  من  لكثري  رحبًا  واسعًا  جماالً 
املعنى  توجيه  يف  مهمة  وظيفة  تؤدي  التي 
وألن  عليه.  يرتتب  ما  يالئم  توجيهًا 
فرع  املعنى  وليس  املعنى،  فرع  االعراب 
النحوية  التأويالت  من  فان  االعراب، 
القرآنية  النصوص  معاين  مع  التستقيم 
حماولة  سبب  ذلك  ان  أي  الكريمة، 
من  االعرابية  احلركة  ختريج  النحويني 
دون اهتامم بام يرتتب عىل ذلك من املعنى، 
تأليف  اىل  املعارصين  ألحد  َغ  سورَّ وهذا 

كتاب يف ظاهرة تعدد الوجوه االعرابية.
البالغة  االمهية  تتضح  هنا  ومن 
واملفرسين،  النحويني  لدى  للتأويل 
االعراب  تاويل  الكبرييف  أثره  ويتبني 
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فهو  ايضًا،  النحوية  والقاعدة  واملعنى 
يف  انه  اذ  النحوية،  االصول  عن  الينفك 
وهذا  اليها.  وراجع  منها  منبثق  االصل 
والتفسريعلامن  النحو  علمي  ان  يؤكد 
غاية  الصحيح  املعنى  ألن  متداخالن، 
االخر،  اىل  يؤدي  منهام  وكل  كليهام، 
املتقن  -الصحيح  -االعراب  فالنحو 
اآلية  تفسري  يف  صحيحة  نظرة  اىل  يؤدي 
النظرة  ان  اذ  كذلك.  والعكس  القرانية، 
اعراب  اىل  تؤدي  التفسري  يف  الصحيحة 
باالخر.  مؤثر  اذن  فكالمها  صحيح، 
احلذف  يعرف  العرب  كالم  كان  وملا 
أليب  قوهلم  بدليل  ويتداوهلا،  والزيادة 
عمربن العالء )154هـ(: أكانت العرب 
أكانت  قيل:  لتبلغ.  نعم  فقال:  تطيل؟. 
ليحفظ  نعم  قال:  توجز؟.  العرب 
الكوفيون  اتسع  وحني  عنها)198). 
يتقيدوا  ومل  العرب،  مجيع  عن  بالرواية 

عن  شائعًا  احلذف  وجدوا  فاهنم  بزمن، 
صور  من  فأفادوا  القرآن  وجاء  العرب. 
مصدرًا  أصبح  إذ  ادائه،  وطرائق  تعبريه 
-البالغيني  العرب  مصادر  من  مهاًم 

)198) اخلصائص: 1/ 84. 

-ففي  والنحويني  والشعراء  واالدباء 
للوصول  العلامء  اجتهد  االعراب  جمال 
لوجهة  وفقًا  وسليم  صحيح  اعراب  اىل 
ذهب  من  فمنهم  ذلك،  يف  نظرهم 
وضع  يف  والتقدير  التاويل  تغليب  اىل 
القواعد النحوية-وهؤالء هم البرصيون 
احلمل  تغليب  اىل  ذهب  من  -ومنهم 
ـ  الكوفيون  هم  وهؤالء  الظاهرـ  عىل 
مطلقًا  القول  ينفوا  مل  الكوفيني  ان  عىل 
بالزيادة واحلذف اللذين مها من اساليب 
حني  هبام  القول  اىل  ذهبوا  بل  التاويل، 
بالنصوص،  النحوية  القواعد  اصطدمت 
بعض  محل  عند  باملعنى  تناقضًا  فوجدوا 
الذي  احلد  اىل  ظاهرها،  عىل  النصوص 
والزيادة  باحلذف  فيه  القول  يكون 
فهو  منهام  السياق  خال  اذا  ألنه  وجوبًا، 
اعتمدوا  وحينها  الضعيف،  للقول  مظنة 
عند  مقررة  اصول  من  وجدوه  ما  عىل 

العرب يف هذا الشأن، وقاسوا النظري عىل 
قوله  يف  ورد  ما  ذلك  امثلة  ومن  النظري. 

ائ  ائ  ى  ى  چ  تعاىل 
 ،]93 البقرة:  ]سورة  ەئچ 

عىل  اآلية  حلمل  البعض  ذهاب  فعند 
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ظاهرها بال تقدير، قال ان املعنى: واهنم 
ارشبوا العجل، أي اهنم سقوا املاء الذي 
و)السحالة(:  العجل)199).  سحالة  فيه 
ونحومها  والفضة  الذهب  من  سقط  ما 
التقديرفيام  عدم  ان  ويبدو  برد)00)).  اذا 
من  ُيَعدُّ  تقديره  السياق  يتطلب 
يف  والشاذ  التفسري،  يف  الشذوذ  اسباب 
التفسري  طرق  خالف  هوما  التفسري)01)): 
امجـــــاعًا  خالـــف  او  املــــــــــعتربة، 
محــل  عـــــــــدم  سبــــب  وإّن  مستقرًيًا. 
املعنى، وجود  مثــــل هذا  علــــى  اآليـــة 

امور))0)): التناقض من عدة 
االول: ان اهلل تعاىل قال )يف قلوهبم(، 
رشبوا  اهنم  املذكور  القول  ومقتىض 

بــ)افواههم(.
اهنم  اآلية  رصيح  ان  الثاين: 
من  هذا  فكان  )رشبوا(  ال  )وارشبوا( 

اختيارهم. غري 

الدهش:  التفسري،  يف  الشاذة  ــوال  االق  (199(
 .153

 .184 )00)) تاج العروس: 4)/ 
)01)) االقوال الشاذة يف التفسري: 4). 

 /( الــطــربي(:  )تفسري  البيان  جامع   ((0((
 .(65

اهلل  قصه  ما  خالف  انه  الثالث: 
بالعجل،  فعله  وما   موسى عن  تعاىل 
يف  والقي  احرق  انه  القصة  يف  واملذكور 

اليم.
للتفسري  مصدرًا  العقل  كان  وملا 
عدم  اآلية،  هلذه  دراسته  حني  وجد  فانه 
محلها  يف  اذ  الظاهر،  عىل  احلمل  اطِّراد 
التناقض،  عىل الظاهر عدم الفهم لوجود 
العقل  حلكم  طبقًا  اآلية  هذه  فان  وعليه 
وهنا  املقصود،  هو  ظاهرها  اليكون 
من  القرانية  اآلية  استنطاق  وجوب  كان 
خالل سرب االعامق والذهاب اىل التاويل 
عىل  تفسريها  لغرض  ـ  باحلذف  القول  ـ 
التناقض.  معه  اليتضمن  الذي  النحو 
محل  من  القائم  التناقض  وجود  إنرَّ  إذ 
القطعي  احلكم  وبني  ظاهرها،  عىل  اآلية 
بمفرده،  ينطلق  ان  العقل  جعل  للعقل، 
النظر عن املصادر االخرى لرد  ويرصف 

إن  وقال:  القرآنية،  لآلية  الظاهر  املعنى 
واحلقيقي  الدقيق  معناها  متنحنا  ال  اآلية 
حمذوف.  مضاف  تقدير  خالل  من  إاّل 
تفسريه  يف  الطربي  اليه  ذهب  ما  وهذا 
التناقض  مواطن  ذكر  ان  بعد  اآلية،  هلذه 
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الظـــــاهر،  عىل  اآلية  محل  يف  املوجودة 
ان  هو  فالصواب  ولذلك  وذكر)03)): 
أي:  حمذوف،  مضاف  تقدير  عىل  اآلية 
اىل  ذلك  خلص  حتـــــى  حـــبه  ارشبوا 
وابوالعالية،  قتادة،  قول  وهذا  قلوهبم، 

والربيع بن انس.
تكثيف  مظاهر  من  مظهر  واحلذف 
واحلذف  واجيازه،  اللغوي  الرتكيب 
عند  التعبريات  سائر  يف  جيري  الذي 
اللغة  حقيقة  عىل  يطلعنا  النحويني 
االجياز)04)).  اىل  الشديد  وميلها  العربية 
داللة  يف  واثرها  احلذف  ظاهرة  وألمهية 
البالغيون  تناوهلا  وبالغته،  الرتكيب 
بالدراسة  مجيعا  واملفرسون  واللغويون 

والبحث.
بصورة  فيها  ل  فصرَّ أبرزمن  وكان 
باهنا  اشاراليها  الذي  جني(  )ابن  دقيقة 
العربية(،  ماسامه)شجاعة  باب  من 

قد  العرب  ))ان  نصه:  ما  فقال)05)) 
واحلرف،  واملفرد،  اجلملة،  حذفت 

 /( الــطــربي(:  )تفسري  البيان  جامع   ((03(
 .(64w(63

)04)) أثر النحاة يف البحث البالغي: 13. 
)05)) اخلصائص: )/ 360. 

االعن  ذلك  من  يشء  وليس  واحلركة، 
من  رضب  فيه  كان  وإاّل  عليه،  دليل 

معرفته((. يف  الغيب  علم  تكليف 
فذكر)06)):  )76)هـ(  قتيبة  ابن  أما 
ما  الكالم  من  حتذف  انام  العرب  ان 
احلذف  ففائدة  يظهر  ما  عليه  يدل 
معانيه  وتقريب  الكالم،  تقليل  عندهم 
حال  هذه  كانت  واذا  االفهام.  اىل 
التفسري  واهل  احلال  فكيف  اللغويني، 
ونحو  البالغية  اجلوانب  كانت  الذين 
عنايتهم،  أولويات  من  الرتاكيب 
املراد  واملعنى  بالتفسري  الصق  لكوهنا 
وهذا  القرآنية،  النصوص  وراء  من 
الذي  الطربي  تفسري  مايظهر بوضوح يف 
منه،  وافر  نصيب  احلذف  لظاهرة  كان 
ذات  الرئيسة  املوضوعات  من  لكونه 
والنحوي،  اللغوي  الدرس  يف  االمهية 
احلذف  يف  خاصة  فلسفة  له  كانت  اذ 

يذكر  بام  االستغناء  بــ:  تلخيصها  يمكن 
يؤلف  الكالم  ان  باعتبار  حيذف،  عام 
-الباطنة  والسطحية  العميقة  بنيته  يف 
يكمل  متكاملة  والظاهرة-وحدة 

)06)) تاويل مشكل القرآن: 19). 



نحاة الكوفة وأثرهم يف تفسري القرآن

318

ما  وهذا  االخر)07))  البعض  بعضها 
))عن  حديثه:  سياق  يف  عليه)08))  نص 
من  ببعض  منطقها  يف  العرب  اجتزاء 
داالً  الظاهر  البعض  كان  اذا  بعض 
يشرتط  اذن  منه((.  وكافيًا  البعض  عىل 
السامع  ذهن  يف  والبيان  االفهام  الطربي 
متكافئة  عالقة  بقيام  املخاطب،  او 
من  والباطن  الظاهر  بني  ومتكاملة 
خلل  احلذف  حيدث  ال  بحيث  الرتكيب، 
يف داللة الرتكيب واملعنى املقصود منها.
الرتكيب  يف  أثر  وللمحذوف 
الرتكيب  أوجه  من  وجه  انه  أي  اجلميل، 
التي  النظم  قيم  من  وقيمة  العريب، 
األسلوب  يف  واضحة  مكانة  أخذت 
االجياز،  اىل  يميلون  العرب  الن  العريب، 
مادل  واثبات  املعلوم  لذكر  يميلون  وال 
يف  املحذوف  امهية  وتتضح  دليل.  عليه 
ايضاح  يف  ارتباطه  من  النحوي  الدرس 

يف  اسهامه  عىل  زيادة  للكالم،  املعنى 
فهمنا  ألن  االعرابية،  احلالة  تفسري 

تفسريه:  يف  للمعنى  الطربي  دراســة   ((07(
377، و: 336. 

 /1 الــطــربي(:  )تفسري  البيان  جامع   ((08(
 .114

يعتمد  املوجزة  العبارات  من  لكثري 
لغة  يف  منطوقة  غري  اللفاظ  تقديرنا  عىل 
نقرؤه،  فيام  مكتوبة  غري  او  احلديث، 
الظاهرة- ثم فال جمال إلنكار هذه  ومن 
وقوع  امكان  من  الرغم  -عىل  احلذف 
تقدير  عند  تفصيالهتا  بعض  يف  اخلالف 

املحذوف)09)).
حذف  بعد  أبلغ  يصبح  والرتكيب 
اعطاء  يف  ابلغ  ويكون  عنارصه،  احد 
ذلك  واالعظام،  التفخيم  الكالم 
املحذوف  استنباط  حياول  الذهن  ان 
من  احلذف  يف  ملا  لذة  الكالم  يف  فتكون 
املحذوف  اظهار  يمكن  انه  عىل  االهبام. 
املحذوف  اظهار  ولكن  السياق،  يف 
االخالل  اىل  يعود  القرآين  النص  يف 
قدسيته،  احرتام  فضاًلعن  باعجازه، 
وامعن  الزملكاين:  ابن  يذكر  ذلك  ويف 
املحذوف  ان  اليقني  علم  النظرفتعلم 

ويؤكد  القول،  من  منكرًا  ظهررأيت  لو 
ايضــًا: ان احلـــــذف الخيتص باملبتدأ، بل 
بقصد  حذف  وفعل  اسم  كل  يف  جار  هو 

اللغوي:  ــدرس  ال يف  احلــذف  ظاهرة   ((09(
 .18



د. حممد ياسني الشكري

319

التفخيم )10)).
بني  يكون  الذي  التناقض  ان  ويبدو 
العقل- وحكم  القرآنية  اآليات  ظاهر 
من  -ناتج  القارصة  لرؤيتي  طبقًا 
اسلوب وطريقة القرآن يف استعامل اللغة 
اذ ان االسلوب  وادواهتا بشكل متحرر، 
يف  االصل  قاعدة  من  يتحرر  القرآين 
تتجاوز  القرآنية  والطريقة  عدة،  مواطن 
ما قد حيارصها من قيود وصوالً اىل فهم 
لبعض  نجد  ولذلك  وتفهيمه.  النص 
تؤدي  خمصوصة  استعامالت  االدوات 
السيوطي  حتدث  وقد  خمصوصة.  معاين 
للمفرس  االدوات  معرفة معاين  امهية  عن 
يف  وأثرها  الكالم،  اختالف  يف  واثرها 

االستنباط.
ارجاع  حماولة  هو  والتأويل: 
رشوط  فيها  تتوافر  مل  التي  النصوص 
فيه  تتسم  موقف  اىل  نحويًا  الصحة 

هو  اخر:  بتعبري  او  النحوية،  بالسالمة 
يف  للقواعد  املخالفة  اللغة  ظواهر  صب 
والزيادة  واحلذف  القواعد،  هذه  قوالب 

)10)) الربهان الكاشف: 39). 

ومها  النحوي)11))،  التاويل  اساليب  من 
القول  يف  واالختصار  االتساع  طرق  من 
االختالف  لتسويغ  النحويون  درسهام 
النحوية،  والقواعد  اللغوي  الواقع  بني 
القواعد  صحة  اىل  الوصول  اجل  من 
وقف  ولقد  النصوص))1)).  وسالمة 
وهذا  طوياًل)13)).  البالغيون  عندمها 
بل  رضورية،  حالة  التاويل  من  ماجعل 
القرآنية  النصوص  لبعض  جدًا  مهمة 
به  إاّل  معنــــــاها  اليســــــتقيم  الـــتي 

الكريم. القرآن  وقـــد كثر احلذف يف 
املرتىض  الشــــــــريف  يقــــــــــول 
من  القرآن  ))ويف  )436هــ()14)): 
واالختصارات  العجيبة  احلذوف 
من  يشء  يف  اليوجد  ما  الفصيحة 
احلذف  عىل  يلحظ  والذي  الكالم((. 
القرآين  القصص  يف  يرد  ما  كثريًا  انه 
وقصة  سبأ،  سورة  يف   كقصةسليامن

)11)) اخلصائص: )/ 360. 
العريب:  النحو  يف  والتقدير  ــذف  احل  ((1((

 .(04
و:   ،161 الباقالين:  القرآن،  اعجاز   ((13(
 .175 العسكري:  الصناعتني اليب اهلالل 

)14)) أمايل املرتىض: 3/ 157. 
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ورؤيا  السجن  يف  وصاحب   يوسـف
)يوسف  والعجاف  السامن  البقر  امللك 
الكالم  بسط  فلو  افتنا(،  الصديق  اهيا 
انبئكم  انا  لقال:  املحذوف  فاورد 
يوسف  فأتى  ففعلوا  فارسلون  بتأويله 

الصديق. أهيا  يايوسف:  فقال 
علامء  ادراك  نتجاهل  ان  ينبغي  وال 
السياق  ألثر  بياهنم  يف  القدماء  العربية 
وتوليد  وتنويعه  اللفظ  معنى  توجيه  يف 
لكتب  تاليفهم  بدليل  جديدة،  معاٍن 
بالوجوه  ويراد  والنظائر.  الوجوه 
بحسب  الواحد  للفظ  املتنوعه  الدالالت 
القرآين  النص  وألن  السياق.  مقتىض 
واستثامر  العربية  آفاق  لفتح  مساحة  ن  كورَّ
مستوى  عىل  فيها  الكامنة  طاقاهتا 
يف  التأليف  فكان  واالساليب،  االلفاظ 
املفردات  عىل  الداللية  الدراسات  ميدان 
يف  الفوا  الذين  ارتكز  وقد  القرآنية. 
االوىل  اجلهود  عىل  والنظائر  الوجوه 
النص  تلقفوا  الذين  واملؤولني  للمفرسين 
خالل  من  مقاصيده  واستوعبوا  القرآين 
ومناسباته  التنزيل  بظروف  معرفتهم 
وسياق احكامه ونصوصه. أي ان اجلهود 

ثمرة  كانت  واملؤولني  للمفرسين  االوىل 
كتب  يف  املصنفون  منها  وافاد  قيدها 

الوجوه والنظائر.
السياق  أثر  يؤكد  ذكره  تقدم  ما 
توليد  روافد  من  اساسيًا  رافدًا  بوصفه 
املعاين  حتديد  خالل  من  اجلديدة،  املعاين 
والغايات  فاملبهامت  املقصودة.  بداللتها 
حتمل  عىل  لقدرهتا  الكالم،  داللة  تغري 
والرتكيب  بالنقل  الرتكيبية  الوظائف 

واالضافة او قطعها والزيادة واحلذف.
اداة  لُِيَعّد  أثرالنحو  يربز  هنا  ومن 
االوىل  وسيلته  بل  للمفرس،  مهمة 
البالغية  النكات  والتامس  املعاين  إلبانة 
املعنى  هذا  ومن  االسلوب،  وخصائص 
للنصوص  تفسريهم  يف  املفرسون  انطلق 
هلا،  وحتليلهم  املعاين  ايضاح  اىل  القرآنية 
أفاض  من  فمنهم  قسمني:  عىل  وكانوا 
باقوال  واستعان  االعراب،  مباحث  يف 

الذي  احلد  اىل  وآرائهم،  النحو  ائمة 
النحوية  باملسائل  التفاسري  بعض  زخرت 

وتفرعاهتا.
فاننا  الكويف  النحو  اىل  عدنا  ما  واذا 
يف  البرصي،  النحو  من  متميزُا  نجده 
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اللغة  وعبارات  االشعار  برواية  توسعه 
-بدوهيم  العرب  مجيع  عن  أخذه  عرب 
القواعد  تشكيل  وان   .((15(- وحرضهيم 
ألشاعة  حتصياًل  كانت  التي  النحوية 
اال  العريب،  النحو  تعليم  يرّس  اللحن، 
خمالفة  بسبب  تّطرد  مل  القواعد  هذه  ان 
أمرجعل  وهو  هلا.  النصوص  من  عدد 
وسيلة  عن  للبحث  مضطرين  النحويني 
هنا  ومن  والقاعدة.  النص  اتفاق  تسوغ 
النحوي  للتاويل  االوىل  البدايات  كانت 
تراث  يف  نحوية  لظاهرة  أّسس  الذي 
اما  اذن  فالتأويل  واملفرسين.  النحويني 
واما  النص،  وفهم  اللغة  حاجة  بدافع 
النــــــــصوص  مــــــوافقة  بـــــدافع 
يقودان  وكالمها  النحـــــــوية،  القواعد 

التأويل. اىل 
مظاهر  اال  واحلذف  الزيادة  وما 
يف  فمثاًل  التاويل.  مظاهر  من  فعالة 

ۋ  ۋ  چ  تعاىل  قوله 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ېچ ]سورة الكهف: 19[ اليمكن 

)15)) ينظر: املدارس النحوية: 159 د. شوقي 
ضيف. 

اليه  يطمئن  صحيحًا  فهاًم  اآلية  فهم 
تكون  وهنا  منها.  حمذوف  تقدير  بدون 
التاويل،  اىل  النص  وفهم  اللغة  حاجة 
اهلها  أي  فلينظر  التقدير:...  فنقول: 
مثل هذه  الضمري يف  ان  اذ  ازكى طعامًا. 
خالل  من  اال  عائديته  تعرف  ال  اآلية 
التقدير، وهذا يؤثر يف فهم اآلية. ومثلها 

القرآنية. اآليات  الكثريمن 
النحوية  القواعد  حلاجة  التاويل  اما 
تتقدم  ال  احلال  ان  النحاة:  بقول  فيتمثل 
اجلر،  بحرف  املجرور  صاحبها  عىل 

ۀ  چ  تعاىل  بقوله  يصطدمون  لكنهم 
]سور  چ  ہ  ہ  ہ  ہ 
فذهبوا  يفعلون؟.  فامذا   ](8 سبأ: 
اصلها  )كافة(  ان  وقالوا:  التأويل  اىل 
فهي  الذين،  خمالفة  عن  مانعًا  أي  )كافا( 
يف  والتاء  ارسلناك،  يف  الكاف  من  حال 
ملصدر  صفة  )كافة(  او  للمبالغة،  كافة 

للناس.  كافة  ارساله  تقديره:  حمذوف 
واحلقيقة ان مثل هذا التأويل هو بحاجة 
مشكل  الثارة  يؤسس  النه  تفسري،  اىل 
منه،  املعنى  يدرك  ان  ينبغي  جديد، 
تقدير  جواز  قولنا:  يف  التقدير  عدم  الن 
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بحرف  املخفوض  صاحبها  عىل  احلال 
واالفضل  قوال،  االيرس  هو  اخلفض 
االقل  هو  نصوص،  هكذا  ملثل  معاجلة 
صفة  )كافة(  ان  اىل  الذهاب  من  تكلفًا 

حمذوف. ملصدر 
من  القدامى  العرب  اقوال  وان 
وجود  عىل  لدليل  والنحويني  البالغيني 
من  ظاهرة  وانه  العرب،  لغة  يف  احلذف 
كان  وملا  فيها.  التعبري  مجاليات  ظواهر 
تكامل  يف  الذروة  يمثل  القرآين  النص 
وجود  فكان  وتشكله،  العريب  النص 
فيها)16))،  احلذف  جرى  وتراكيَب  صيغا 
الثاين من هذا  املبحث  وهذا ما عرفناه يف 

الفصل.
والذي يتمعن بدراسة النص القرآين، 
يكن  مل  القرآين  التعبري  اسلوب  ان  يلحظ 
املسارات،  متنوع  انه  بل  واحد،  بمسار 
ارسائيل  بني  اىل  باخلطاب  يتوجه  فحني 

والزيادة،  بالتكرار  مملؤًا  يكون  فخطابه 
اىل  يميل  فانه  العرب  خياطب  وحني 

االجياز واتباع اسلوب احلذف فيه)17)).

 .415 القراين، دراسة تطبيقية:  النسق   ((16(
)17)) احليوان، اجلاحظ: 1/ 84. 

خيلقوا  مل  الكـــوفيني  ان  ويظــــــهر 
يتكلفوا  ومل  خلقًا،  والتقدير  التاويل 
مبادئ  عىل  اعتمدوا  وانام  ارجتاال،  فيهام 
النظري  فقاسوا  مقررة،  واصول  سليمة 
باحلارضعىل  واستدلوا  النظري،  عىل 
املذكور،  يف  املحذوف  ورأوا  الغائب، 
دقيقة  ومالحظة  واسعة  رواية  هتدهيم 
قالوا  فحني  لغوي  وحس  طويلة  وجتربة 
معروف،  وقول  طاعة  امرنا  بتأويل: 
ڄچ  ڦ  ڦ  چ تعاىل  قوله  من 
هذا  قوهلم  ان  يبدو   ،](1 حممد:  ]سورة 
مل يكن باجتهاد منهم، بل كان قياسا عىل 

قول عمربن ايب ربيعة:

فَقاَلْت عىل اْسِم اهللِ أْمُرَك طاَعٌة
ِد)18)) وإْن ُكنُْت َقد ُكلِّفُت ما َلْ أَعوَّ
ۋ  ٴۇ  چ  تعاىل  قوله  تاويل  ويف 
چ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
]سورة آل عمران: 106[ بتقدير: فيقال 

هذا  مثل  فان  ايامنكم،  بعد  اكفرتم  هلم 
به  ويرحب  السياق،  يستوجبه  التقدير 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل  وقوله  املعنى. 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

)18)) ديوان عمر ابن ايب ربيعة: )48. 
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يقدرون   ]1(7 البقرة:  ]سورة  ڀچ 

البيت  القواعد من  ابراهيم  يرفع  واذ  له: 
منا. تقبل  ربنا  )يقوالن(  واسامعيل 

واملعنى  السياق  ان  القول  وينبغي 
كانت  التقديرات  هذه  يف  جاءت  التي 

اهنا جاءت لفهم  اللغة. أي  نتيجة حاجة 
مواطن  اظهار  عرب  معناه  واثراء  النص 
مشقة  او  تكلف  بال  فيه  واجلامل  القوة 
هذه  مثل  ان  ويتضح  القارئ)19)).  عىل 
كانت  ألهنا  حسن،  أثر  هلا  التقديرات 
النص  متاسك  اىل  املؤدية  الوسيلة  بمثابة 
قادرة  كانت  نفسه  الوقت  ويف  وترابطه، 
علمي  بني  الوثيقة  العالقة  كشف  عىل 
منه  احلذف  كان  وملا  والتفسري.  النحو 
لكونه  وحماسن،  الفصيح  الكالم  بديع 
من  املراد  املعنى  عن  االفصاح  اىل  يرمي 
واقرصها  العبارات  اوجز  يف  الكالم 
ايصال  اقتىض  املراد،  املعنى  خلل  دون 
العبارات  املطلوبة عرب اقرص  املعاين  أدق 
دورًا  يؤدي  احلذف  فانه  هلذا  واوجزها. 
مهاًم يف مادة التفسري، بل اعتامد عىل ثقافة 

تعدد  و:   ،9(w  91 اللغة:  قضايا  من   ((19(
التوجيه النحوي: 316. 

احلذف  اىل  موجهًا  منه  جتعل  التي  املفرس 
ان  ويتضح  التفسريية.  مادته  خيدم  بام 
عمل  الذي  هو  باحلذف  قول  هكذا  مثل 
عليه  العمل  يف  وتابعهم  الكوفيون  به 
وظرَّفوا  الكوفيني  ألن  القرنني،  مفرسو 
كثريًا  عليه  عّولوا  دالليًا  توظيفًا  احلذف 
القواعد  مع  تتناقض  التي  النصوص  يف 
التفسري،  عملية  يف  الظاهر  عىل  بحملها 
او  متحل  فيه  الذي  احلذف  ورفضوا 
الصول  خمالفة  او  العرب،  لكالم  خمالفة 
مذهب  كان  وأيًا  النحوية)0))).  الصناعة 
القبول  حيث  من  تعليالته  يف  الكوفيني 
عن  فيها  الخيرجون  فهم  والرفض، 
العلل  أوعن  وظاهرها  اللغة  طبيعة 
يف  الهنم  االوىل،  العلل  او  التعليمية 
وعىل  النظري،  عىل  يقيسون  التعليل  هذا 
باالستقراءواالحصاء  اليه  ماتوصلوا 
أهنم  يعني  وهذا  العريب،  الكالم  من 

آراء  اضافة  يف  جادا  اسهاما  أسهموًا 
جادة  عن  تبعدها  النحوية،  للقواعد 
تلك  ومن  املتكلف.  البعيد  التاويل 
بان  قوهلم:  اضافوها:  التي  اآلراء 

)0))) نحو النص يف تاويالت املفرسين: 18.
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-الفعل  به هو  املفعول  النصب يف  عامل 
يكن  مل  القول  وهذا  مجيعًا،  والفاعل 
اليه  توصلوا  اذ  اللغة،  واقع  عن  بعيدًا 

مجعوها.. التي  الشواهد  خالل  من 
وان ذهاهبم اىل عمل )املعنى( كام يف 
النصب عىل الرصف او اخلروج، مل يكن 
الشواهد  عىل  بذلك  اعتمدوا  انام  عبثًا، 
تراءى  اذ  الباب،  هذا  يف  مجعوها  التي 
خالل  من  )الرصف(  العامل  هذا  هلم 
نصب  وكذلك  شواهد.  من  مامجعوه 
عىل- السببية  الفاء  بعد  املضارع  الفعل 
قبلها.  ملا  خمالفًا  بعدها  ما  -كون  اخلالف 
الظرف  ناصب  عىل  ينطبق  نفسه  وهذا 
الظرف  ألن  للــمبتدأ،  خــــربًا  الواقع 
قوهلم  وكــذلك  املبتدأ.  املعنى  يف  ليس 
)عامدًا(  اخلربوالنعت  بني  الضمري  بان 
التوكيد  باب  من  اعرايب،  موقع  وله 
الضمري  هذا  ان  اذ  النفس،  منزلة  املنزل 

)صفة(،  ال  )خرب(  بعده  ما  ان  عىل  يدل 
ففي  املبتدأ،  يف  اخلرب  وحيرص  ويؤكد، 
چ  قوله تعاىل چۋ ۅ ۅ ۉ 
)هو(  بالعامد  يتعني   ،]1( احلج:  ]سورة 
ان الضالل هو اخلرب، ولواله الحتمل ان 

تابع،  والضالل  اخلرب،  هو  البعيد  يكون 
هوالبعيد.  الضالل  ذلك  املعنى:  ليكون 
حيرتمون  الكوفيني  ان  يؤكد  وهذا 
التقدير  اىل  يلجأون  وال  ظاهرالنص، 
ادركنا  ما  واذا  اليه.  حاجة  او  غ  مسوِّ بال 
تثبت  قرائن  هي  احلذف  مسوغات  ان 
العلم  ان:  أي  القرآين،  النص  ترابط 
وكثرة  الذكر،  سبق  وقرينة  باملحذوف، 
واملقام،  السياق  ومقتىض  االستعامل، 
القرآين،  النص  يف  خاصًا  طابعًا  تأخذ 
املحذوف  الكالمي  العنرص  يكون  حني 
سابقة  اخرى  آية  سياق  يف  به  مرصحًا 
فأن  التفسري.  موضع  لآلية  الحقة  او 
خاضع  القرآين  املقصود  ان  يعني  هذا 
التي  من  مرتبة  أعىل  معنوية  لغوية  خلربة 
البيان- -اصحاب  العرب  يمتلكها 
اهلل  من  القرآين  املقصود  توصيل  فيلحظ 
واالشارة  االحياء  طريق  عن  مرة  تعاىل، 

استعامالً  االلفاظ  استعامل  يف  التلميح  او 
طريق  عن  اخرى  ومرة  عاليًا،  فنيًا 

املتقن. والتكرار  االطناب 
يمثل  القرآين  االستعامل  هذا  إّن 
من  الكثري  وجود  بدليل  اسلوبية،  ظاهرة 
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املختلفة  لفظًا،  املتشاهبة  القرآنية  اآليات 
معنى، فنجد قوله تعاىل چ ۈ ٴۇ ۋ 
 ]73 الزمر:  ]سورة  چ  ۅ  ۋ 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  تعاىل  وقوله 
فوجود   ،]71 الزمر:  ]سورة  چ  ک 
القول  الجييز  االوىل  اآلية  يف  )الواو( 
)مزيدة(  باهنا  القول  يمكن  بل  بزيادهتا، 
من  وكثري  شيئًا.  املعنى  يف  تزيد  اهنا  أي 

اآليات القرآنية املشاهبة.
ظروفًا  هناك  ان  للباحث  ويبـــدو 
يكون  كي  توافرت  مناسبة  لغوية 
تظهر  ال  التفسري،  يف  غاية  ذا  احلذف 
هي  الظروف  وهذه  املحذوف،  ذكر  لو 
يذهبون  الكوفيني  النحاة  جعلت  التي 
ففي  إضطرارا.  بالتأويل  القول  اىل 

ەئ  ائ  ائ  ى  چ  تعاىل  قوله 
يقدر   ](( الفجر:  ]سورة  چ  ەئ 
عىل  ربك،  امر  وجاء  حمذوفًا:  النحاة 

اليه  املضاف  واقامة  املضاف  حذف 
هذا  وجود  عىل  العقل  م  دهلرَّ وقد  مقامه، 
اىل  النحويني  ذهاب  ان  ويظهر  احلذف، 
اشارة  داللة  من  هتربًا  كان  التقدير  هذا 
يتضح  لكن  االهلية.  الذات  يف  التجسيم 

اآلية  جميء  ان  اذ  هذا،  غري  احلقيقة  ان 
بشكلها التي جاءت به، فيه اظهار آليات 
وبيان  تعاىل،  اهلل  العزيز  اقتداراخلالق 
امللك  فحضور  وسلطانه،  قهره  آثار 
وخاصته،  وزرائه  و  جيشه  مع  بنفسه 
املفقودة يف حال  والسطوة  للهيبة  أثٌر  فيه 
ان  يتضح  لذلك  اجلند.  مع  االمر  جميء 
هنا  اجلاللة  لفظ  اىل  )جاء(  الفعل  اسناد 
االمر  حضور  بعكس  اهليبة،  بيان  فيه 
ملا  املحذوف  هذا  قدر  فلو  اجلند.  مع 
اهليبة  من  اليه  ارشنا  الذي  املعنى  كان 
الكريم  للخالق  والسلطان  والسطوة 
اذا اضفي  واضحًا جليًا. عىل أن احلذف 
تشوقًا  النفس  يف  ألقى  الرتكيب  عىل 
يرتبط  القول  وهذا  املراد،  معرفة  اىل 
القاهراجلرجاين  عبد  الشيخ  باعجاب 
باحلذف يف العربية حني يرصح)1))) بانه: 
))باب دقيق املسلك، لطيف املاخذ،.. ، 

ويبني  تبن((.  مل  اذا  بيانا  تكون  ما  واتم 
فيقول))))):  احلذف  فضل  الزملكاين 
ورمز  الكالم  من  افصح  صمت  ))رب 

)1))) دالئل االعجاز: )16. 
))))) الربهان الكاشف: 19). 
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السيوطي  لدغ احلسام((. وذهب  آمل من 
اىل ذلك املعنى.. وللرماين ذكر يف فضل 
الذكر،  من  ابلغ  احلذف  ان  اذ  احلذف، 
فيه كل مذهب)3))). النفس تذهب  ألن 

ما  التفسري،  يف  احلذف  أثر  ومن 
الرتكيب،  من  به  املفعول  بحذف  نجده 
تعاىل  قوله  ففي  القرانية،  للفاصلة  رعاية 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ

چ چ چ چ ]سورة الضحى: 3w 1[ أي: 
حتاشيًا  كان  به  املفعول  فحذف  قالك.  ما 
املخاطب  ضمري  عىل  الفعل  وقوع  عىل 
نسبة  عن  وصونه   )حممد )الرسول 
شد  من  حالة  فيه  احلذف  إذًا  اليه.  القىل 
اىل  يصل  حتى  متأماًل  يبقى  كي  املتلقي 
الذي  الدور  هو  وهذا  املطلوب،  املعنى 
املتلقي  ذهن  حتريك  يف  احلذف  يؤديه 
النص  من  حذفت  التي  املالمح  ورسم 
ورغبة. بشوق  ذلك  بعد  النفس  لتتلقاها 

وال  اساسًا  بليغ  تعاىل  اهلل  كالم  ان 
)التكرير- أن  يظهر  لكن  فيه،  زيادة 
القرآنية  النصـــــوص  يف  والتطــويل( 
لو  ادراكها  اليمكن  داللة  ينتظرها 

 .77 )3))) النكت يف اعجاز القرآن: 76/ 

اسلفنا  كام  الكريم  فالقرآن  تكن.  مل 
اىل  باخلطاب  يتوجه  حينام  البحث  يف 
يوحي  او  يشري  وقد  يوجز،  فانه  العرب 
اللغة  اهل  هم  العرب  ألن  ذلك  فقط، 
باخلطاب  يتوجه  حني  اما  البيان.  واهل 
االلفاظ،  يف  يطنب  فانه  ارسائيل  بني  اىل 
العرب  يمتلكه  ما  اليمتلكون  ألهنم 
إالّ  الحيذف  واملفعول  وبيان.  لغة  من 
فان  املعنى،  اليها  خيرج  بالغية  ألرسار 
فال  الفاعل  نفس  يف  املعنى  اثبات  اريد 
املفعول وال خيطر عىل بال، وال  ينظر اىل 
الالزم)4))).  الفعل  مع  فيتساوى  يقدر 
أي ان احلاجة اىل حذف املفعول ما سة، 
اعجب  والرونق  احلسن  فيها  يظهر  بل 

جخ  مح  چ  تعاىل  قوله  ففي  واظهر)5))). 
 . .. حخ مخ جس حس خس مس حص
ٺ ٿ ٿ ٿ چ ]سورة النجم: 43[، 
االحياء  ومنه  واالبكاء،  االضحاك  فمنه 

واملفعول  واالفناء.  واالغناء  واالماتة، 
هنا الينظر له ألن الرتكيز عىل فاعل هذه 
البرشالحمالة،  عىل  واقعة  وهي  االمور، 

)4))) رشح املخترص التفتازاين: 1/ 156. 
)5))) دالئل االعجاز: 153. 
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اثبات  فيه  القصد  يكون  موضع  كل  ويف 
املفعول هنا يكون  املعنى يف نفسه. وذكر 
ورونقه)6))).  الكالم  لبهجة  ضياٌع  فيه 
هذه  يف  القصد  ))ان  السكاكي:  يقول 
املتعدي  تنزيل  نفسه  الفعل  اآليات، 
خطايب  املقام  ألن  الالزم(()7))).  منزلة 
ثبوته  الغرض  ان  أي  استداليل،  ال 
يقع  قد  من  اىل  النظر  دون  من  لفاعله 
لدواع  غائب  هنا  فاملفعول  عليه)8))). 
عىل  زيادة  التعميم  افادته  منها  بالغية، 
من  وهناك  واجيازه.  الكالم  اختصار 
القرآنية،  اآليات  يف  الحذف  أنه:  يرى 
من  املراد  تقدير  احد  استطاعة  لعدم 
الدكتورة  تقول  هذا  ويف  تعاىل  اقواله 
أن  لبرش  ))اليمكن  الشاطئ)9))):  بنت 
 ، و...  تعاىل،  أقواله  يف  املحذوف  يقدر 
لقواعد  استكامالً  النحو  يف  جاز  ان  وهو 
التي  البالغة  يف  بجائز  فليس  الصنعة، 

يقتيض  حني  وانه  ذلك  القول  فن  هي 
فال  ارسارالبيان  من  لرس  احلذف  املقام 

)6))) جواهر البالغة: )1. 
)7))) مفتاح العلوم: 334. 

)8))) رشح املخترص: 1/ 160. 
)9))) التفسري البياين للقرآن الكريم: 31. 

اضاع  واال  املحذوف،  لتقدير  وجه 
البيانية((.  اصالته  مقومـــــــات  التعبري 
بنت  الدكتورة  اليه  ذهبت  ما  ان  ويبدو 
ألن  للصواب،  األقرب  هو  الشاطئ 
آيات القرآن الكريم ينبغي ان تكون هي 
عىل  االنسان  يسري  التي  االصل  القاعدة 

وقواعدها. واصوهلا  هداها 
فيكمن  اجلملة  حذف  أثر  وأّما 
يوجزالكالم،  ألنه  فني  اعجاز  وراءه 
وتاثريه  نفسه  البالغي  املعنى  اىل  ويؤدي 
يف  ورد  ما  احلذف  ذلك  ومن  فيها)30)). 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل  قوله 
ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ 

ٺ چ ]سورة البقرة: 7)1[  ٺ 

يقوالن  املعنى:  أن  يذكرالفراء)31)) 
املعنى  يف  أثــرََّر  فاحلذف  منا.  تقبل  ربنا 
بارزا،  حيًا  املشهد  تصويره  خالل  من 
ابراهيم  ونشاهد  اآلن  واقعا  نراه  وكأننا 

منا.  تقبل  ربنا  يقوالن:  ومها  واسامعيل 
القرآين  القصص  ويكثر حذف اجلملة يف 
هذا  ومن  تفصيالت.  عن  به  ليستغني 

)30)) علم املعاين: )40، بسيوين عبد الفتاح. 
)31)) معاين القرآن للفراء: 1/ 78. 



نحاة الكوفة وأثرهم يف تفسري القرآن

3(8

داللة  يف  االتساع  ظاهرة  انتاج  يتضح 
عنى  ظاهرة  وهي  والرتاكيب،  االلفاظ 
فنجد  عناية،  اي  الكريم  القرآن  فيها 
عليه.  مرتتب  املعاين  يف  واتساع  احلذف، 
يدعو  املعنى  ان  نجد  املواضع  بعض  ويف 
وهنا  منه،  يمنع  واالعراب  أمر،  اىل 
ألنه  املعنى  بصحة  االلتزام  يتوجب 
يتناسب  إعراب  تقدير  وينبغي  االصل، 

الصحيح))3)). املعنى  مع 
ان  جيب  االعـرايب  التـقدير  ان  اي 
االدلة  عليه  تدل  الذي  املعنى  يـوافق 
تتمثل  ذلك  يف  فالقاعدة  الرشعية)33)) 
املعاين،  أصح  عىل  القرآن  محـــــــل  يف 
معنى  عىل  حيمل  فال  االقوال،  وافصح 
وال  ركيك،  لفظ  عىل  وال  ضعيف، 
أحسنها  اال  املحذوفات  من  يقدرفيه 
للسياق.  ومالئمة  موافقة  وأشدها 
عىل  أالخيرج  املفرس  عىل  حيّتم  وهذا 

لغري  الظاهر  خالف  او  االصل  خالف 
خاليًا  تفسريه  يكون  ان  جيب  اذ  مقتض، 

))3)) مغني اللبيب: )/ 63). 
 ،(83 الـــقـــرآن:  اعـــــراب  ــم  ــل ع  ((33(

العيساوي. 

قدر  واالضامر  واحلذف  التقدير  من 
االصل،  خالف  ذلك  ألن  مااستطاع، 
اضطرارًا،  اال  اليه  اللجوء  ينبغي  وال 

الكوفيون. عليه  عمل  ما  وهذا 
الكويف  النحو  فان  تقدم،  عام  فضاًل 
واهتاممهم  مؤسسيه  اجتهاد  خالل  ومن 
يف  آراء  اضاف  قد  القرآنية،  بالدراسات 
ذهبوا  ما  بعد  البرصية  القواعد  بعض 
بالزيادة  القول  اىل  مضطرين  اليها 
-حني  التاويل  -مظاهر  واحلـــــــــــذف 
بتلك  القرآنية  النصوص  اصطدمت 
القول  اىل  الكوفيون  فذهب  القواعد، 
بعد  سيام  وال  تأويل،  أي  لكنه  بالتاويل، 
للمحذوف  الوظيفية  الناحية  ادراكهم 
وهذا  ومعانيها،  االلفاظ  واملذكورمن 
االقرب  هو  بالتاويل  قوهلم  جعل  ما 
يف  هلم  ميزة  وكان  بل  اللغة،  روح  اىل 
اضافات  كانت  وهلذا  النحوي،  الدرس 

البرصية،  القواعد  لتلك  الكوفيني 
القرنني  بتفاسري  ووضوح  بدقة  مؤثرة 
من  هبا  متسكها  بل  هبا،  عربالتزامها 
املتكلف  بالتاويل  الذهاب  عدم  اجل 
التي  اآلراء  ومن  التعقيد.  اىل  الساعي 



د. حممد ياسني الشكري

3(9

يف  وأثرَّرت  النحو،  يف  الكوفيون  اضافها 
بــ: القول  التفسريعرب 

بحذف الم االمر من املضارع برشط . 1
عليه. )قل(  تقدم 

)حتى(، . ) املضارع  الفعل  بنصـــــــب 
التعليل( و)الم  اجلحود(،  و)الم 

بأنفسها ال بـ)أن( مضمرة.
بجواز الفصل بني املضاف واملضاف . 3

اخلفض. الظرف وحرف  بغري  اليه 
من . 4 حمذوفة  املصدرية  )أن(  بـإعامل 

غري بدل.
املرفوع . 5 الضمري  عىل  العطف  بجواز 

الكالم. اختيار  املتصل يف 
َمن  أكثر  الكريم  القرآن  فان  وعليه 
الذكر  إذ  واحلذف،  الذكر  قضية  راعى 
والحذف  السياق،  بمقتىض  إالّ  لكلمة 
وانسب  أبلغ  ذلك  كان  اذا  إالّ  لكلمة 
بحيث  االسلوب،  يف  ترابطا  وأكثر 

حسبام  طبيعيا  تداعيًا  االلفاظ  تتداعى 
ويرس  بسهولة  االفكاروتنسج  تقتضيه 
هّيأت  التي  مواضعها  يف  لتتامسك 
القرآن  اسلوب  أن  عن  فضال  هلا)34)). 

يف  االعجاز  وجــوه  بني  النظم  فكرة   ((34(

الصلة  يقطع  ان  يتطلب  سياقه  جعل 
واملعنى  اللفظ  بني  املألوفة  التقليدية 
اىل  الساعي  الداخيل  اآلية  نظم  حلساب 
وجود معنى جديد. وهلذا كان االسلوب 
القرآين متميزًا من أساليب العرب، كونه 
للتعبريعن  اللغة  طاقات  يستثمر  اسلوبًا 
أعجز  وهذا  املتفردة،  الدقيقة  املعاين 
اىل  حيتكمون  كوهنم  جماراته،  عن  العرب 

اللغة اىل الواقع. اشارة 
اخلامتة والنتائج:

حماولة  يمثل  الذي  البحث  إمتام  بعد 
عند  واحلذف  الزيادة  مساحة  لبيان 
واخلامس  الرابع  القرنني  يف  الكوفيني 
تفسري  يف  أثرمها  بيان  ثم  ومن  للهجرة، 
فيه  وبذلت  القرنني،  هذي  يف  القرآن 
اىل  السبل  أهدى  متوخيًا  جهدي  غاية 
متابعة  عرب  أثره،  وبيان  ذلك  توضيح 
من  املدة  هذه  يف  التفسري  لكتب  دقيقة 

مؤلفيها  مذاهب  تنوعت  التي  الزمن، 
أْن  عىل  مجيعًا  اتفقت  اهنا  االّ  واختلفت؛ 
قواعد  من  الكويف  النحو  تركه  بام  تتأثر 

فتحي  الدكتور   ،158 الكريم:  القرآن 
عامرة.  امحد 
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اىل  أضافها  وآراء  به،  خاصة  نحوية 
تطلب  وهذا  البرصي،  النحو  قواعد 
التي  الكويف  النحو  مصادر  اىل  العودة 
عامة،  العربية  املكتبة  اليها  حتتاج 
جاهدا  فحاولت  خاصة،  والنحوية 
هذا  وعىل  سبيال،  ذلك  اىل  مااستطعت 
التي  النتائج  أبرز  تلخيص  من  يل  البد 

يأيت: فيام  هي  البحث،  اليها  توّصل 
• بالزيادة 	 القول  أن  البحث  أثبت 

وسائل  من  وسيلة  هو  واحلذف 
التي  املآزق  من  للتخلص  النحويني 
وّرطوا أنفسهم فيها، التي التصلح أن 
ذلك  من  ماورد  لتفسري  تكون حلوال 

يف القرآن الكريم.
• اليه 	 ماذهب  ان  البحث  أظهر 

هو  بالزيادة،  قول  من  الكوفيون 
وروحها  اللغة  طبيعة  اىل  األقرب 
حاجة  بدافع  كان  ألنه  ومنطقها، 

ذهب  كام  وليس  النص،  وفهم  اللغة 
مع  االتفاق  حلصول  البرصيون  اليه 

النحوية. القواعد 
• -زائد(	 )زيادة  لفظة  ان  البحث  يرى 

القرآن، توحي  او لفظ يف  عىل حرف 

وجودها  ان  )أي  الفائدة  عدم  اىل 
ألحد  اليمكن  ممّا  واحد(.  وعدمه 
مقام  مع  اليتناسب  ألنه  به،  القول 
البحث  يرشح  هذا  وعىل  القرآن، 
الحتوائها  )مزيد(  لفظة  استعامل 
يف  الفائدة  زيادة  عىل  دالة  اشارة 
املعنى، بدال من لفظة )زيادة -زائد(.

• يف 	 املزيد  وجود  ان  البحث  يرى 
النص القرآين فيه اشارة من اهلل تعاىل 
حتديد  يف  القارىء  ارشاك  اىل  تسعى 
وهبذا  القرآين،  النص  من  املطلوب 
اىل  للوصول  حافزًا  ُيَعدُّ  وجوده  فان 
باب  من  مراده  وبيان  الرتكيب  فهم 

آياته. القرآن والتفكر يف  التدبر يف 
• بــ)أصلية 	 القول  أن  الباحث  تيقن 

نحويا  خالفا  سيحسم  اجلذر( 
أم  الفعل  االصل  )أهيام  مسألة  يف 
عدة،  قرونا  أمده  طال  الذي  االسم( 

هبذه  يفكرون  ال  املحدثني  وسيجعل 
يف  يتوجهون  بل  اخلالفية،  املسألة 

بحوثهم اىل مسائل أخرى.
• مفرسي 	 اغلب  ان  البحث  من  تبني 

والشيخ  كالطربي  القرون  هذه 
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واملاوردي  والسمرقندي  الطويس 
وهذا  النحويني،  من  هم  والواحدي 

مايؤصل آلرائهم يف التفاسري.
• التي 	 للخصوصية  انه  البحث  تيقن 

تعلو  التي  القرآين؛  النص  حيملها 
القول:  ينبغي  النحوية،  القواعد  عىل 
النصوص  يف  والحذف  الزيادة 
وجود  من  الرغم  عىل  القرآنية، 
أّن  إالّ  العرب.  كالم  يف  احلذف 
وظيفة  حرف  لكل  ان  يرى  البحث 
بأي  اليمكن  بحيث  غريه،  عن  متّيزه 
بوجود  القول  االحوال  من  حال 
القرآن  يف  اكثر  أو  حرف  زيادة 

الكريم.
• النحو الكويف مل 	 أثر  الباحث أن  تيقن 

الثالث  القرون  مفرسي  عىل  يقترص 
فقط،  للهجرة  واخلامس  والرابع 
مؤلفات  عىل  الواضح  أثره  ترك  بل 

علامء اللغة يف القرن الرابع اهلجري، 
الفاريس،  وأبوعيل  الزّجاج،  منهم: 
ذلك  تبني  وقد  وغريهم،  جني  وابن 

األثر عرب متابعة مؤلفاهتم.
• تفسري 	 يف  الكويف  األثر  يتجىل 

اللغوي  باألثر  املدة  تلك  يف  القرآن 
األثر  ولكن  والعقائدي،  والبالغي 
االبتعاد  اىل  سعى  الذي  العقائدي 
األهم  هو  االهلية  الذات  جتسيم  عن 
يف  أثره  الكويف  النحو  د  جسرَّ الذي 
الزمنية. القرآن يف تلك الفرتة  تفسري 
أّنه  الباحث:  يرى  ماتقدم  عىل  بناًء 
كان عىل النحويني ومن بعدهم املفرسون 
حيمله  بام  القرآين  النص  اىل  ينظروا  أن 
ألنه  الكالم،  من  املعهود  عن  عدول  من 
باسلوبه  والشعرية  النثرية  الفنون  يفوق 
وكان  التفوق،  ذروة  بالغ  جعله  الذي 
التي  القواعد  اىل  الخيضعوه  ان  عليهم 
ألهنم  العرب،  كالم  من  استنبطوها 
يف  واالعجازية  اجلاملية  بالقيم  أطاحوا 
اىل ذلك.  يذهبوا  مل  القرآين عندما  التعبري 
يكون  أن  رضورة  الباحث  يرى  وهنا 
يتعامل  به  خاص  نحو  الكريم  للقرآن 

العلــــوما  متــــــكامال،  نصا  مـــعه 
–داللة(  –نحو  متفرقة)صوت-رصف 
القرآين(،  )نحوالنص  بـــ:  ويســـمى 
مستوى  اىل  يصل  مل  العريب  النحو  ألن 
النص  عىل  تطبيقه  املطلوب  النص  نحو 
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يمّثل  اجلملة(  )نحو  إّن  إذ  القرآين، 
اليها  وصل  التي  املراتب  من  مرتبة  أعىل 
للنص  النحوية  دراساهتم  يف  النحويون 

القرآين.
البحث: روافد  أهم 

منها  اجتزأنا  القائمة  طول  اىل  بالنظر 
-فمعذرة يناسب  ما 

• القراءات 	 يف  البرش  فضالء  احتاف 
العالمة  تأليف  عرش،  االربعة 
عبد  بن  حممد  بن  امحد  الدين  شهاب 
بـالبنّاء  الشهري  الدمياطي  الغني 
الشيخ  حواشيه  وضع  )1117هـ(، 
العلمية،  الكتب  دار  مهرة،  أنس 
الثالثة  الطبعة  –لبنان،  بريوت 

7)14هـ -006) م.
• اإلتقان يف علوم القرآن، تأليف اإلمام 	

بكر  أيب  بن  الرمحن  الدين عبد  جالل 
)911هـ(،،  الشافعي  السيوطي 

حممد  آياته:  وخّرج  وصحّحه  ضبطه 
ذوي  دار  منشورات  هاشم،  سامل 

القربى، الطبعة الثانية، 9)14هـ.
• عبد 	 البالغي،  البحث  يف  النحاة  أثر 

دار  مرص،  القاهرة،  حسني،  القادر 

هنضة مرص 1975م.
• النحوي، 	 التحليل  يف  التعدد  اسباب 

اجلاسم،  حسن  حممود  الدكتور 
كلية  حلب،  جامعة  منشورات 

اآلداب، 003)م. .
• الدكتور 	 النحوي،  التفكري  اصول 

الليبية،  اجلامعة  املكارم،  ابو  عيل 
1979م. بريوت، مطابع دارالقلم 

• حممد 	 الدكتور  العريب،  النحو  أصول 
القاهـــــرة،  الكـــــتب،  عامل  عيد، 

)198م.
• بن 	 بكرحممد  أليب  القرآن،  اعجاز 

الطيب الباقالين، حتقيق: السيد أمحد 
صقر، القاهرة 1374هـ –1974م.

• )نشأهتا 	 التفسري  يف  الشاذة  االقوال 
الدكتورعبد  وآثارها(،  واسباهبا 
سلسلة  الدهش،  صالح  بن  الرمحن 
مانشسرت،  احلكمة،  اصدارات 

5)14هـ- االوىل  الطبعة  بريطانيا، 
004)م.

• املرتىض 	 الرشيف  املرتىض،  أمايل 
العلوي  املوسوي  احلسني  بن  عيل 
الفضل  ابو  حممد  حتقيق:  )436هـ(، 
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الثانية  الطبعة  بريوت،  ابراهيم، 
1387هـ -1967م.

• بني 	 اخلالف  مسائل  يف  اإلنصاف 
والكوفيني،  البرصيني  النحويني 
أيب  الدين  كامل  اإلمام  الشيخ  تأليف 
سعيد  أيب  بن  الرمحن  عبد  الربكات 
حممد  حتقيق:  )577هـ(،  االنباري 
إحياء  دار  احلميد،  عبد  الدين  حميي 

الرتاث العريب.
• اخلطيب 	 البالغة،  علوم  يف  اإليضاح 

الرمحن  عبد  بن  حممد  القزويني، 
أساتذة  من  جلنة  حتقيق:  )739هـ( 
أعادت  باألزهر،  العربية  اللغة  كلية 
املثنى  مكتبة  باالوفسيت  طبعه 

ببغداد.
• )تفسري 	 املسمى  العلوم  بحر 

نرص  الليث  أليب  السمرقندي(، 
السمرقندي  ابراهيم  بن  أمحد  بن 

الدكتورعبد  حتقيق:  )375هـ(، 
االوىل،  الطبعة  الزّقة،  أمحد  الرحيم 

1985م. بغداد  االرشاد،  مطبعة 
• الدين 	 بدر  القرآن،  علوم  يف  الربهان 

حممد بن عبد اهلل الزركيش )794هـ(، 

ابراهيم،  الفضل  ابو  حممد  حتقيق: 
الطبعة  احللبي،  البايب  عيسى  مطبعة 

الثانية )197م.
• اعجاز 	 عن  الكاشف  الربهان 

بن  الواحد  عبد  الدين  كامل  القرآن، 
)651هـ(،  الزملكاين  الكريم  عبد 
مطلوب،  أمحد  الدكتور  حتقيق: 
احلديثي،  خدجية  ة  والدكتور 
االوىل  الطبعة  بغداد،  العاين،  مطبعة 

1974م.
• الزجاجي، 	 مجل  رشح  يف  البسيط 

)688هـ( االشبييل  ربيع  ايب  ألبن 
دار  الثبيتي،  عّياد  الدكتور  حتقيق: 
–لبنان  بريوت  االسالمي،،  الغرب 

1407هـ -1986م.
• الدكتورحممد 	 واالسلوبية،  البالغة 

املرصية  اهليئة  مطابع  املطلب،  عبد 
1984م. للكتاب،  العامة 

• القاموس، 	 جواهر  من  العروس  تاج 
احلسيني  مرتىض  حممد  السيد 
القاهرة،  )05)1هـ(،  الزبيدي 
املطبعة اخلريية 1306هـ–1307هـ.

• بن 	 اهلل  عبد  القرآن،  مشكل  تأويل 
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حتقيق:  )76)هـ(،  قتيبة  بن  مسلم 
العلمية،  املكتبة  صقر،  أمحد  السيد 

الطبعة الثالثة 1401 هـ
• جعفر 	 ابو  القرآن،  تفسري  يف  التبيان 

)460هـ(،  الطويس  احلسن  بن  حممد 
حبيب  امحد  وتصحيح:  حتقيق 

العاميل، دار احياء الرتاث العريب.
• مواضعه، 	 النحوي،  التوجيه  تعدد 

حممد  الدكتور  نتائجه،  أسبابه، 
للطباعة  غريب  دار  صربة،  حسنني 
االوىل  الطبعة  القاهرة،  والنرش، 

7)14هـ –006) م.
• الكريم، 	 للقرآن  البياين  التفسري 

)بنت  الرمحن  عبد  عائشة  الدكتورة 
والثاين،  االول  اجلزء  الشاطىء(، 

دار املعارف، القاهرة 1968م.
• املشهور 	 العزيز،  القرآن  تفسري 

بتفسري ابن زمنني، عبد اهلل حممد عبد 

حتقيق:  )399هـ(،  زمنني  ايب  بن  اهلل 
اسامعيل،  حسن  حممد  حسن  حممد 
منشورات  املؤيدي،  فريد  وأمحد 
الكتب  دار  بيضون،  عيل  حممد 
الطبعة  –لبنان،  بريوت  العلمية، 

االوىل 4)14هـ –003)م.
• املشهور 	 والعيون،  النكت  تفسري 

تصنيف  )450هـ(،  املاوردي  بتفسري 
حبيب  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  ايب 
وعلق  راجعه  البرصي،  املاوردي 
دار  املقصود،  عبد  ابن  السيد  عليه 
–لبنان،  بريوت  العلمية،  الكتب 
طبعة  خرض،  حممد  خرض  حتقيق: 

الكويت )140هـ –)198 م.
• بن 	 عيل  احلسن  أليب  الوجيز،  تفسري 

)468هـ(،  الواحدي  حممد  بن  امحد 
بن  صالح  بن  حممد  الدكتور  حتقيق: 
عبد اهلل الفوزان، أرشف عىل طباعته 
بن  العزيز  الدكتورعبد  واخراجه 
الدكتور  واالستاذ  سعود،  آل  سطام 
جامعة  العتيبي،  سهو  بن  تركي 
االسالمية  مسعود  بن  حممد  االمام 
الرسائل  سلسلة  هـ،   1430

اجلامعية.
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حيم محن الررَّ بسم اهلل الررَّ
مة: مقدِّ

الة  والصرَّ العاملني،  ربِّ  هلل  احلمد 
آله  وعىل  املرسلني،  سّيد  عىل  الم  والسرَّ

وبعد: أمجعني،  وصحبه 
هو  العربّية  لغتنا  يميز  ما  أهمرَّ  فإنرَّ 
التي  اهرة  الظرَّ هذه  اإلعراب،  ظاهرة 
امَع  السرَّ وتعني  م،  املتكلِّ مراد  ح  توضِّ
غُة  اللُّ تؤّدي  َثمرَّ  ومن  الكالم،  فهم  عىل 
بني  والترَّواصلّية  الترَّفـــــــــاعليرَّة  وظيفتها 

أبنائها.
العربيرَّة  غة  اللُّ إثراء  ظواهر  ومن 
احلذف؛  -قضيرَّة  سبق  ملا  أيضًا-إضافة 
وحذٌف  اجلمل،  لبعض  حذٌف  ة  فثمرَّ
لبعض  آخُر  وحذٌف  الكلامت،  لبعض 
احلذف  وهذا  معيرَّنة،  مواضع  يف  احلروف 
لدى  وغايات  ألغراض  يكون  إنرَّام  ه  كلُّ
امع  السرَّ حلال  ومراعاًة  جهة،  من  م  املتكلِّ

واملقام من جهة أخرى.
قد  النُّحاة  فإنرَّ  احلذف  هلذا  ونتيجة 
ناحية  من  املحذوف  تقدير  يف  خيتلفون 

واإلعراب عىل حدٍّ سواء. املعنى 
ا  فإهنرَّ حيرَّة  لغًة  العربيرَّة  كانت  وملرَّا 

تعمل  أْن  النُّحاة  لعقول  املجاَل  أتاحت 
الكلمة  يف  نجد  فقد  عليه  وبناًء  وجتتهد؛ 
اإلعراب  يف  دة  متعدرَّ أوجهًا  الواحدة 
اعتامدًا عىل فهم املعنى وتقدير املحذوف.
التي  النرَّْحويرَّة  املسائل  مجلة  ومن 
 ) اجلارِّ )حذف  احلذف  قضيرَّة  عىل  قامت 
نزع  عىل  املنصوب  )االسم  مسألة 
اهلل- شاء  -إْن  ستكون  التي  اخلافض( 

هذا. بحثنا  نقطَة 
ومن  احلذف،  يرى  النُّحاة  فبعض 
االسم  إعراب  يف  االختالف  نجد  َثمرَّ 
الترَّضمني،  يرى  وبعضهم  احلذف،  بعد 
يدعم  فريق  وكلُّ  باحلذف،  يقول  وال 
ًة  قويرَّ تكون  قد  وشواهَد  بأدلرَّة  مذهبه 
أقوى  غريها  يكون  وقد  أحيانًا،  مقنعًة 

. منها
الكالم  أبلُغ  الكريَم  القرآَن  وألّن 
وعتاُده؛  النرَّحويِّ  ُة  وعــــــــــدرَّ وعامُده، 

عىل  مقصورًا  البحث  هذا  جعلنا  فقد 
بعض  رأي  نًا  مبيرَّ القرآنيرَّة،  واهد  الشرَّ
من  راجيًا  املسألة،  هـــــــذه  يف  النُّحاة 
ة  والِّدقرَّ العمل،  يف  العون  تعاىل  اهلل 
الّنقل، والّسداد والّصواب  والترَّحري يف 
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وأعظم  مسؤول،  خري  إّنه  القصد،  يف 
مأمول.

الترَّمهيد
اخلافض  نزع  عىل  املنصوب  تعريف 

لغًة:
والنصب:  مفعول،  اسم  املنصوب: 
رْضٌب  والنصب:  ورفعه،  اليشء  إقامة 
يف  والنصب  األعراب،  أغاين  من 
من  وهو  البناء،  يف  كالفتح  اإلعراب: 
نصبت  تقول  النحويني،  مواضعات 

فانتصب)1). احلرف: 
فهو  نزعًا،  ينِزعه  اليشَء  نزع  النَّزع: 
اقتلعه  فانتزع:  وانتزعه  ونزيع،  منزوع 
عمل:  من  العامل  األمري  ونزع  فاقتلع، 

أزاله))).
واخلفض:  فاعل،  اسم  اخلافض: 
ومها  واحد،  واجلر  واخلفض  الرفع،  ضد 
مواضعات  يف  البناء  بمنزلة  اإلعراب  يف 

النحويني)3).
اخلافض  نزع  عىل  املنصوب  تعريف 

.758  /1 ة )نصب(:  العرب، مادرَّ )1) لسان 
.3(9  /8 ة )نزع(:  مادرَّ نفسه،  السابق   (((

.145 ة )خفض(: 7/  )3) السابق نفسه، مادرَّ

النُّحاة: عند 
فينتصب  سامعًا،  اجلارُّ  حُيذف  قد 
باملفعول  له  تشبيهًا  حذفه  بعد  املجرور 

به.
نزع  عىل  املنصوب  أيضًا  ى  ويسمرَّ
ُنِصَب  الذي  االســـــــم  أي:  اخلافض، 
تعاىل:  كقوله   ، اجلرِّ حرف  حذف  بسبب 
چ ]سورة  ے ھ  ھ  ھ  ھ  چ 

.]68 هود: 
اعر:  الشرَّ وقول  م،  برهبِّ كفروا  أي: 

]البسيط[
ذنبًا لسُت حُمصيه اهلَل  أستغفُر 

الَوْجه والعمُل)4) إليه  العباد،  ربَّ 
أي: أستغفر اهلل من ذنب.

اجلر،  حرف  حذف  بأنه  وعرفوه 
وهو  بالعامل،  وإيصاله  جمروره  ونصب 

ما يعرف باحلذف واإليصال)5).
د 85) )هـ( ظاهرة احلذف  وأقرِّ املربِّ
وهو يرى  ومثرَّل هلا كذلك،  واإليصال، 
وجب  حذفت  إذا  اإلضافة  أن حروف 

37، ويف خزانة   /1 الكتاب:  )4) بال نسبة يف 
.111 األدب: 3/ 

النحو   ،150  /3 العربية:  الدروس  )5) جامع 
الوايف: )/ )16.
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يصل  الفعل  ألن  بعدها  االسم  نصب 
"واعلم أنك إذا  فيعمل ومن ذلك قوله: 
حذفت حروف اإلضافة من املقسم به 
الفعل يصل فيعمل، فتقول:  نصبته؛ ألن 
أحلف باهلل  ألنك أردت:  ؛  اهللِ ألفعلنرَّ
وكذلك كل خافض يف موضع   ، ألفعلنرَّ
فعمل  حذفته وصل الفعل،  نصب إذا 

ۈ  چ  تعاىل:  كقوله  فيام بعده")6) 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ چ ]سورة 

األعراف: 155[.
قومه  من  موسى  واختار  فاألصل: 
)من(  اجلار  ُحذف  فلام  رجال،  سبعني 

وصل الفعل فعمل فيام بعده.
ل: األورَّ املبحث 

وسامعّيًا ًا  قياسيرَّ اجلارِّ  حذف 
: اجلارِّ أسباب حذف  ال:  أوَّ

ْيد البطليويس  أشــــــــــــار ابُن السِّ
)1)5هـ( إىل أسباب احلذف فقال:

حروف  حتذف  قد  العرب  أن  "اعلم 
إليها،  حمتاجة  هي  أشياء  مــــــــــن  اجلر 
فإذا  عنها،  غنية  هي  أشياء  يف  وتزيدها 
إليه،  حمتاج  هو  مما  اجلر  حرف  حذفوا 

.3(0  /( املقتضب:   (6(

ثالثة: فذلك ألسباب 
ويفهم . 1 اليشء،  استعامل  يكثر  أن 

احلرف  فيحذف  واملراد،  منه  الغرض 
ختفيفًا.

أن حيمــــــــل اليشء عىل يشء آخر، . )
كام  ليتداخل اللفظان  وهو يف معناه، 
كقوهلم :أستغفر  املعنيان،  تداخل 
اهلل ذنبي، حني كان بمعنى: استوهبه 

إياه.
وحيذف حرف اجلر للرضورة الشعرية . 3

نحو قول الشاعر: ]الوافر[
ياَر ول تعوجوا متّرون الدِّ

حراُم()7)  إذْن  عيّل  )كالُمكُم 
قياسّيًا: اجلار  حذف  مواضع  ثانيا: 

بقاء  مع  اجلر  حرف  حذف  يطرد 
ثالثة  أشهرها  قياسية،  مواضع  يف  عمله 

موضعًا: عرش 
عوض، . 1 دون  القسم  يف  اجلاللة  لفظ 

نحو »اهللِ ألفعلن«.
دخل . ) إذا  االستفهامية  )كم(  بعد 

 /( الكتاب:  أدب  رشح  يف  االقتضاب   (7(
أمتضون  بلفظ:  الــديــوان  جرير:   .307
إذن حرام:  حُتّيا كالمكم عيّل  الرسوم وال 

ص416.
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درهٍم  بكم  نحو:  جر  حرف  عليها 
اشرتيت؟.

أي: من درهٍم.
املحذوف . 3 مثل  تضمن  ما  جواب  يف 

بمن  جـــــــــــواب:  يف  )زيٍد(  نحو: 
مررت؟.

مثل . 4 تضمن  ما  عىل  املعطوف  يف 
املحذوف بحرف متصل نحو: چ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

]سورة  ڇچ.  چ  چ  چ 

اختالف  ويف  أي:   ]5w  4 اجلاثية: 
الليل.

وقوله: ]البسيط[
أْن حيظى بحاجته أخلْق بذي الصرب 

 وُمدِن القرِع لألبواب أْن يلجا)8(
أي: وبمدمن .

منفصل . 5 بحرف  عليه  املعطوف  يف 
)بال( كقوله: ]الرجز[ 

احلــامســة  ديــــوان  رشح  بــشــري:  ــن  ب حمــمــد   (8(
رشح  يف  نسبة  وبــال   ،8(4 للمرزوقي: 

األشموين: )/ 301.

هيجرا أْن  َجَلٌد  ملحبٍّ  ما 
وال حبيٍب رأفة فيجربا))(

منفصل . 6 بحرف  عليه  املعطوف  يف 
)بلو( كقوله: ]الطويل[
مّنا فئٍة  ولو  بنا  عذتُم  متى 

وهنا)10) وال  هوانًا  ختشوا  ول  كفيتم 
تضمن . 7 ما  بعد  باهلمزة  املقرون  يف 

بِن  أزيِد  نحو:  املحذوف  مثـــــــــل 
مررُت  قال:  ملن  عمرٍو؟.استفهامًا 

بزيد؟.
هاّل . 8 نحو:  بعده  )هباّل(  املقرون  يف 

ديناٍر ملن قال: جئت بدرهٍم.
امرر . 9 نحو:  بعده  )بإْن(  املقرون  يف 

بأهيم أفضل إْن زيٍد وإْن عمرٍو.
بعده: . 10 اجلزاء  )بفاء(  املقرون  يف 

مررت  ))18هـ(:  يــــــونس  حكى 
فطالٍح،  صالٍح  إاّل  صالح  برجل 
مررت  فقد  بصالح  أمرر  إاّل  أي: 

ره: إاّل يكن صاحلًا فهو  بطالح، وقدرَّ

 ،((4  /4 اهلــوامــع:  مهــع  يف  نسبة  بــال   (9(
.301 ورشح األشموين: )/ 

 /4 الـــرضب:  ــشــاف  ارت يف  نسبة  بــال   (10(
.79 1759، وأوضح املسالك: 3/ 
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طالح، وإاّل يكن صاحلًا يكن طاحلًا.
)كي( . 11 جرت  إذا  التعليل  الم 

البرصيني  تسمع  وهلذا  وصلتها، 
كي  )جئت  نحـــــــــو:  يف  جييزون 
تعليلية  )كي(  تكون  أن  تكرمني( 
تكون  وأن  بعدها،  مضمرة  وأن 

قبلها. مقدرة  والالم  مصدرية 
)عجبت . )1 نحو:  و)أْن(  )أّن(  مــــــع 

عىل  قمــت(  و)أْن  قائم(،  أّنك 
)175هـ(  اخلليل  إليه  ذهب  ما 

)189هـ(. والكسائي 
ما( . 13 )ليس،  خرب  عىل  املعطـــــــوف 

أجاز سيبويه  اجلار،  لدخول  الصالح 
)180هـ( يف قوله: ]الطويل[

بدا يل أيّن لسُت مدرَك ما مىض
جائيا)11( كان  إذا  شيئًا  سابٍق  وال 
وجود  توهم  عىل  )سابق(  يف  اخلفض 
من  مجاعة  جيزه  ومل  )مدرك(،  يف  الباء 

النحاة))1).
اخلافض: منزوع  ثالثا: حكم 

األلفية:  يف  ))67هـ(  مالك  ابن  قال 

)11) زهري بن أيب ُسلمى: الديوان: 140.
ّبان: )/ 351. ))1) حاشية الصرَّ

جز[ ]الررَّ

بحرف جرِّ وعدِّ الزمًا 
(13( للمنجرِّ فالنَّصب  ُحِذْف  وإن 

أّن وأْن يّطرُد نقاًل، ويف 

يدوا أن  كعجبُت  لبٍس  أمن  مع 
رشحه  يف  )769هـ(  عقيل  ابن  قال 
ال  أنه  اجلمهور  »ومذهب  البيتني:  هلذين 
)أّن  غري  مع  اجلر  حرف  حذف  ينقاس 
وذهب  السامع،  عىل  يقترص  بل  وأْن( 
جيوز  أنه  إىل  )315هـ(  الصغري  األخفش 
تعنّي  برشط  قياسًا  غريمها  مع  احلذف 
يقول:  ثم  احلذف«  ومكان  احلرف، 
حذف  عند  وأْن(  )أّن  حمل  يف  »واختلف 

حرف اجلر:
أهنام  إىل  )15)هـ(  األخفش  فذهب 

يف حمل جر.
أهنام  إىل  )189هـ(  الكسائي  وذهب 

يف حمل نصب.

وذهب سيبويه إىل جتويز الوجهني«.
بقوله:  )769هـ(  عقيل  ابن  وخيتـم 
يصل  الالزم  الفعل  أن  »وحاصله: 
كان  إن  ثم  جر،  بحرف  املفعول  إىل 

)13) األلفيرَّة: 5).
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حذف  جيز  مل  وأْن(  )أّن  غري  املجرور 
)أّن  كان  وإن  سامعًا،  إال  اجلر  حرف 
اللبس،  قياسًا عند أمن  وأْن( جاز ذلك 

الصحيح«. وهو 
االسم  إعراب  يف  النحاة  واختلف 

بعد نزع منه عىل قولني:
سيبويه  قول  وهو  نصبه،  األول: 

)180هـ( .
اخلليل  قول  وهو  جره،  الثاين: 

)175هـ( والكسائي )189هـ()14).
)688هـ(  الريّض  هذا  ذكر  وقد 
فقال: »وال جيوز حذف اجلار يف اختيار 
فيهام  وذلك  وأْن(،  )أّن  مع  إال  الكالم 
فيحكم  اجلار،  تعني  برشط  إاّل  أيضَا، 
سيبويه  عند  بالنصب  مواضعهام  عىل 
اخلليل  عند  وباجلــــر  )180هـ(، 
)189هـ(،  الكسائي  و  )175هـ( 
عن  اجلر  حرف  لضعف  أوىل؛  واألول 

بشذوذ  حكم  وهلذا  مضمرًا،  يعمل  أن 
رؤبة  قول  ونحو  ألفعلن«،  »اهللِ 
كيف  له:  قال  ملن  خرٍي،  )145هـ(: 

أصبحَت؟.

.111  /( )14) رشح ابن عقيل: 

وقوله: ]الطويل[
قبيلًة؟ الناس رشٌّ  أّي  قيَل  إذا 

األصابُع)15) باألُكفِّ  ُكليٍب  أشارْت 
رأى  فقد  )761هـ(  هشام  ابن  ا  أمرَّ
حيذف  »وقد  فقال:  هذا  مثل  يف  النصب 

وينصب املجرور وهو ثالثة أقسام:
نحو: . 1 املنثور  الكالم  يف  جائز  سامعي 

ذكر  واألكثر  و)شكرته(،  )نصحته( 
ہ  ہ  ہ  ۀ  چ  نحو:  الالم 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
چ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

]سورة األعراف: 79[)16).
كقوله: . ) بالشعر  خاص  وسامعي 

]الكامل[
متُنه يعِسل  الكفِّ  َبزِّ  َلْدٌن 

الثَّعلُب)17) الطريَق  عَسَل  كام  فيه 
وقوله: ]البسيط[

آلْيُت َحبَّ العراِق الدهَر أطعُمه             =

الــفــرزدق:   ،137  /4 الكافية:  رشح   (15(
الديوان: )36.

 (16(
اهلذليني:  ديــوان  جــؤيــة:  بــن  ســاعــدة   (17(

.190
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القرية السوُس)18) =    واحَلبُّ يأكله يف 
َحّب  وعىل  الطـــــــــــريق،  يف  أي: 

العراق.
و)أْن( . 3 )أّن(  يف  وذلك  وقيايس، 

ٹ  ٿ  ٿ  چ  نحو:  و)كي( 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ 
عمران:  آل  ڃچ ]سورة 

.]18
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چ  ونحو: 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ں چ ]سورة احلرش: 7[. ڱ 
)كي(  قدرت  إذا  ولكيال  بأّنه،  أي: 

مصدرية.
عبد  الدين  حميي  ق  علرَّ وقـــــد 
الذي  "هذا  قائال:  )1393هـ(  احلميد 
هو  )761هـ(  هشـــــام  ابن  إليه  ذهب 

)175هـ(،  أمحد  بن  اخلليل  مذهــــــــب 
جوازه،  إىل  )180هـ(  سيبويه  وذهب 
املحل  يكون  أن  منه  أقوى  جعل  ولكنه 
عن  النقل  يف  الصحيح  هو  وهذا  جرًا، 

)18) املتلمس الضبعي: الديوان: 95.

وسيبويه")19). اخلليل 
الثرَّاين: املبحث 

القرآن يف  اخلافض  نزع  عىل  املنصوب 
وأْن(  )أنرَّ  من  اخلافض  نزع  أوال: 

القرآن: قياسًا يف 
حتتوي  جدًا  كثرية  آيات  جاءت 
وأْن(  )أنرَّ  املصدريرَّني  احلرفني  أحد  عىل 
منزوعة  إهنا  للقرآن:  املعربون  عنها  قال 
أمر  معهام  اخلافض  ونزع  اخلافض، 
بإيراد  سأكتفي  وهلذا  النحاة،  عند  قيايس 
استقصاء  دون  املسألة  هذه  توضح  أمثلة 

جلميع ما ورد منها يف القرآن.
ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
 .](5 البقرة:  چ ]سورة  ڀ  ڀ 

أي: بأنرَّ هلم جنات.
ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  وقال 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
آل  ڇچ ]سورة  ڇ  ڇ  چ 

عمران: 183[.
تضمني  عىل  أو  نـــــؤمن،  بأاّل  أي: 

ألزم. معنى  الفعل )عهد( 

)19) أوضح املسالك: )/ 179.
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ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  وقال 
ڤچ ]سورة  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

يونس: )[.
صدق. قدم  هلم  بأنرَّ  أي: 

يكون  ونظائرها  السابقة  اآليات  يف 

هذا  وإىل  نصب،  حمّل  يف  املؤّول  املصدر 
"وحمّل  فقال:  )761هـ(  هشام  ابن  ذهب 
اجلاّر  حذف  بعد  وصلتهام  وأْن(  )أّن 
وأكثر  )175هـ(  اخلليل  عند  نصٌب 
فيه  ظهر  فيام  الغالب  عىل  محاًل  النحويني 

اإلعراب مما حذف منه.
أْن  )180هـ(  سيبـــــــــــويه  وجّوز 
حكى  بعدما  فقال  جّرًا،  املحّل  يكون 
جّر  إنه  إنسان  قال  ولو  اخلليل:  قول 
ويتابع  نظائر...  وله  قويًا،  قواًل  لكان 
-منهم  مجاعة  نقل  وأّما  قائاًل:  هشام  ابن 
يرى  اخلليل  -أّن  ))67هـ(  مالك  ابن 
أّنه  يرى  سيبويه  وأّن  جّر،  املوضع  أّن 

فسهو")0)). النصب، 
يف  )كي(  من  اخلافض  نزع  ثانيا: 

القرآن:
عدة  يف  القرآن  يف  )كي(  جاءت 

)0)) مغني اللبيب: )68.

غري  وأحيانًا  بالاّلم،  جمرورة  مواضع 
ژ  ڈ  ڈ  چ  تعاىل:  قوله  نحو  جمرورة، 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
چ ]سورة  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

احلرش: 7[.
"أّن  )761هـ(:  هشام  ابن  يرى 
املصدرية  )أْن(  بمنزلة  اآلية  يف  )كي( 
معنى وعماًل إذا قدرت الالم قبلها، فإن 
حينئذ  تعليلية جارة، وجيب  فهي  تقدر  مل 

إضامر )أْن( بعدها")1)).
املغني  يف  هشام  ابـــــن  ويذكر 
كي  )جئت  نحو:  يف  النحاة  جتويز 
أْن  ُدوَلَة(  َيُكوَن  ال  و)َكي  تكرمني( 
مقدرة،  والالم  مصدرية  )كي(  تكون 
و)أْن(  تعليلية  )كي(  تكون  أْن  أو 
املصدرية  يرّجح  أّنه  إاّل  بعدها،  مضمرة 
أْن  »واألوىل  فيقول:  آخر  كتاب  يف 

الالم  فتقدر  مصدرية،  )كي(  تقدر 
نحو:  معها  ظهورها  كثرة  بدليل  قبلها؛ 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  چ

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ وئ 

)1)) املصدر نفسه: )4).
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.(((("](3 چ ]سورة احلديد:  ېئ
اخلافض  نزع  عىل  منصوب  فاملصدر 

بفعل مقّدر.
املفرد  من  سامعًا  اخلافض  نزع  ثالثا: 

يف القرآن:

موقوف  املفرد  من  اخلافض  نـــــزع 
جاءت  وقد  ذكره،  سبق  كام  السامع،  عىل 
عدٌد  عنها  قال  كثرية  القرآن  يف  آيات 
بأهنا  واملعربني  واملفرسين،  النحاة،  من 
منزوعة اخلافض، وذلك مع أفعال الزمة، 
وللثاين  بنفسه،  لواحد  يتعدى  مما  أو 
اآلنفة  القياسية  املسائل  غري  يف  باحلرف، 

ٹ  ٹ  چ  تعاىل:  قوله  منها  الذكر، 
ڤ  ڤ  ڤ 
ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

چچ ]سورة النساء: 34[.
احللبّي  السمني  يرى  )َسبِيــــــاًل(: 

)756هـ( يف إعراهبا وجهني:
األول: مفعول به.

إسقاط  عىل  منصوب  أنه  الثاين: 
اخلافض.

)))) أوضح املسالك: )4).

تفسري  عىل  مبنيان  الوجهان  وهذان 
هنا: البغي 

تعاىل:  قوله  من  الظلم  هو  فقيل: 
 ،]76 القصص:  ےچ ]سورة  ھ  چ

فعىل هذا يكون الزمًا، )سبياًل( منصوب 
بسبيل. أي:  اخلافض  بإسقاط 

َبَغْيُته  قوهلم:  من  الطلب  هو  وقيل: 
طلبته)3)). أي 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  وقال 
ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ 

ٺ ٺ ٺ چ]سورة البقرة: 135[.

بالنصب  َة(  )ملرَّ قراءة  توجيــــــه  يف 
أقوال: أربعُة 

مضمٍر،  فعٍل  مفعوُل  أنه  أحدها: 
أي: بل نتبُع ِمّلَة؛ ألنرَّ معنى كونوا ُهودًا: 

. النرصانية  أو  اليهوديَة  اتبعوا 
خرب  عىل  منصـــــــوٌب  أنه  الثاين: 
أهَل  أي:  َة  ِملرَّ نكـــــوُن  بل  أي:  )كان(، 

)311هـ(،  الّزّجاج  قوُل  وهو  ملة، 
)538هـ(. الزخمرشي  وَتبِعه 

اإِلغراء  عىل  منصوُب  أنه  الثالث: 
ُعَبْيَدَة  أيب  قوُل  وهو  ملَة،  الزموا  أي: 

)3)) الدر املصون: 3/ 673.
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أنرَّه  يف  األوِل  كالوجِه  وهذا  )09)هـ(، 
العامُل. به وإن اختلَف  مفعوٌل 

إسقاِط  عىل  منصوٌب  أنه  الرابع: 
بملِة  َنْقَتدي  واألصُل:   ، اجَلرِّ حرِف 
انتَصَب،  احلرُف  ُحِذَف  فلامرَّ  إبراهيم، 
املؤمنني  كالِم  من  يكوَن  َأْن  حيتمُل  وهذا 
نترَّبع  أو  نكوُن  بل  الفعِل:  تقديُر  فيكوَن 
خطابًا  يكوُن  وأن  م،  تقدرَّ كام  َنْقتدي  أو 
اترَّبعوا  أو  كونوا  التقديُر:  فيكوُن  للكفاِر 

أو اقتدوا)4)).
ڎ  ڎ  ڌ  چ  تعـــــــاىل:  وقال 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ ڈ  ڈ 
ڳ  ڳ  ڳ گ  گ  گ  گ  ک 
چ ]سورة  ں ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

.]158 البقرة: 
انتصبت كلمـــــــــة )خريًا( عىل أحِد 

أوجِه:
اجلرِّ  حــــــرِف  إسقاِط  عىل  األول: 

احلرُف  ُحِذَف  فلامرَّ  بخرٍي،  ع  َتَطورَّ أي: 
. نتَصَب ا

مصدٍر  نعــــــــَت  يكوَن  أن  الثاين: 
وعًا خريًا . حمذوٍف أي: تطُّ

)4)) الدر املصون: )/ 135.

ذلك  من  حاال  يكوَن  أن  الثالُث: 
مذهُب  وهذا  معرفًة،  ر  املقدرَّ املصدر 
فعٍل  تضمنِي  عىل  أو  )180هـ(،  سيبويه 
عًا به)5)). ى، أي: َمن فعل خريًا متطوِّ يتعدرَّ
ڄ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قوله  ويف 
البقرة:  ڃچ ]سورة  ڄ  ڄ  ڄ 

ژ  ڈ  چ  أيضا:  وقوله   ،]((7
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

الفعل   ](35 البقرة:  کچ ]سورة 

قال  )عىل(،  بـ  ى  يتعـــدرَّ الزم،  )عزم( 
َيعِزم  األمر  عىل  "عزم  القاموس:  يف 
وجَمِلس،  كَمْقَعد  وَمْعَزمًا  وُيَضّم،  َعْزمًا، 

وعزيمة")6)). وعزياًم  بالضم،  وُعْزمانًا 
»ال  )311هـ(:  الّزّجاج  وقـــــــال 
النكاح، وحذف )عىل(  تعزموا عىل عقد 
الظهَر  زيٌد  ب  )رُضِ تقول:  كام  استخفافًا 
إىل  )180هـ(  سيبويه  وذهب  والبطَن(، 
أّن احلذف يف هذه األشياء ال يقاس«)7)).

األوىل،  اآلية  يف  )الطالق(  فـكلمة 
عىل  منصوبتان  الثانية  اآلية  يف  و)عقدة( 

)5)) السابق نفسه: )/ )19.
)6)) القاموس املحيط: 1137: مادة )عزم(.

)7)) معاين القرآن وإعرابه للزجاج: 1/ 318.
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أعلم- -واهلل  واألصل  اخلافض،  نزع 
تعزموا  وال  الطالق،  عىل  عزموا  وإن 
اخلافض،  فحذف  النكاح،  عقدة  عىل 

معموله. وانتصب 
وجيوز أن يضّمن الفعل )عزم( معنى 
مفعواًل  بعـده  ما  فينتصب  )نوى(  الفعل 

به.
ڇ  ڇ  چ  چ  تعاىل:  قوله  ويف 
ڍچ ]سورة  ڍ  ڇ  ڇ 
)رصاَط(  كلمة  جاءت   ]16 األعراف: 
يطلبها  الذي  والفعل  منصوبة،  اآلية  يف 
يف  وللنحاة  الزم،  فعل  وهو  )َقَعَد(،  هو 

توجيه نصبها ثالثة أقوال:
إسقاط  عىل  منصوب  أنه  األول: 
األخفش)15)هـ(  رأي  وهو  اخلافض 
تقول  كام  رصاطك،  عىل  )أي  قال: 
وافقه  مكة()8))،  إىل  أي:  مكة  توجه 
عىل  اإلمجاع  وحكى  الزجاج)311هـ(، 

النحويني  بني  اختالف  »ال  قال:  ذلك 
قولك:  ذلك  ومن  حمذوفة،  )عىل(  أنرَّ  يف 

الظهَر والبطَن«)9)). َزيٌد  َب  رُضِ

)8)) معاين القرآن لألخفش: 1)3.
)9)) معاين القرآن وإعرابه للزجاج: )/ 4)3.

عىل  منصوب  أنرَّه  الثاين:  الوجــــــه 
الفراء  ذهب  وإليه  املكـــانية:  الظرفية 
أعلم- -واهلل  »املعنى  فقال:  )07)هـ( 
ألقعدنرَّ هلم عىل طريقهم، أويف طريقهم، 
كام  جائز،  هذا  من  الصفة)30)  وإلقاء 
وعىل  األرض،  َوْجَه  لك  قعدت  قال: 
يف  صفة  الطريق  ألن  األرض؛  وجه 
والليلة  اليوم  حيتمله  ما  فاحتمل  املعنى 
والعام إذا قيل آتيك غدًا أو يف غٍد«)31).
مفعول  هو  الثــــــــالث:  القـــــول 
ن  ضمِّ قد  ألنه  (؛  )ألقعدنرَّ للفعل:  به 
حّيان  أبو  ذكــــره   ) )أللزمنرَّ معنـــــــى 
)756هـ(،  احللبّي  والسمنُي  )745هـ(، 

وغريهم))3).
التي  واجلمل  التعليق  دراسة  رابعا: 

بعده:
لفظًا  العمل  »إبطال  هو:  التعــــليق 
بخالف  الوجوب  سبيل  عىل  حمالًّ  ال 

لفظًا وحمال عىل سبيل  إبطاله  فهو  اإللغاء 

ينظر:  صــفــًة،  الــظــرف  اء  ــفــررَّ ال ي  يسمِّ  (30(
.(00 النحوّية:  املدارس 

.4(9 )31) معاين القرآن للفراء: 4/ 
املصون:  الدر   ،(76  /4 املحيط:  البحر   (3((

.(67 /5
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قلبي  فعل  يف  إال  يكونان  وال  اجلواز، 
مترصف«)33).

وهي  ُعلِّقت  أفعااًل  العلامء  وذكر 
وسأل،  وأبرص،  كنظر،  قلبية:  ليست 
مع  يتالءم  بام  معانيها  يف  فهم  لتلطِّ

القلبية. األفعال 
قة: الم االبتداء،  ومن األدوات املعلِّ
والم القسم، وأدوات النفي: )ما، وال، 
املشّددة   ) و)إنرَّ واالستفهام،  وإْن(، 

الالم. خربها  يف  التي  املكسورة 
نصب  حمل  يف  قة  املعلرَّ واجلملة 
الذي  الفعل  كان  إْن  اخلافض  نزع  عىل 
كان  إن  نصب  موضع  ويف  الزمًا،  قبلها 
ة مسدرَّ املفعولني  ى إىل واحد، وسادرَّ يتعدرَّ
ابن  قال  مفعولني،  إىل  يتعّدى  كان  إن 
ق  املعلِّ بعد  »واجلملة  ))67هـ(:  مالك 
اجلّر  حرف  بإسقاط  نصب  موضع  يف 
إن  مفعوله  موضع  ويف  به،  تعّدى  إن 

مفعوليه  مسّد  وسادة  واحد،  إىل  تعدى 
املتوسط  من  وبدل  اثنني،  إىل  تعدى  إن 
ويف  واحد،  إىل  تعّدى  إن  وبينها  بينه 
ووجد  اثنني  إىل  تعّدى  إن  الثاين  موضع 

)33) رشح التسهيل: )/ 88.

األول«)34).
ابن عصفور )669هـ( فقد قال:  أما 
من  يكون  أن  فال خيلو  الفعُل  ق  ُعلِّ »وإذا 
جّر  بحرف  واحد  إىل  يتعّدى  ما  باب 
يتعّدى  ما  باب  من  أو  رت،  فكرَّ نحو: 
من  أو  عرفت،  نحو:  بنفسه  واحد  إىل 
املبتدأ  أصلهام  اثنني  إىل  يتعّدى  ما  باب 
باب  من  كان  فإن  علمت،  نحو:  واخلرب 
كانت  اجلر  بحرف  واحد  إىل  يتعّدى  ما 
إسقاط  بعد  نصب  موضع  يف  اجلملة 

حرف اجلّر«)35).
إىل  فذهب  )688هـ(  الريض  وأما 
موضع  يف  ق  املعلرَّ الفعل  بعد  »اجلملة  أن 
مفعوٍل  موضع  يف  إّما  وهي:  النصب، 
كّل  بعد  وذلك  اخلافض،  بنزع  ُينصب 

الشك«)36).ء يفيد  فعل 
القـــــرآن  يف  ُعلق  ما  أمثلة  ومــــــن 

ں  ڱں  ڱ  چ  تعاىل:  قوله  الكريم 

ہچ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 

)34) رشح التسهيل: )/ 91.
عصفور:  البــن  الزجاجي  مجل  رشح   (35(

.3(0
عصفور:  البــن  الزجاجي  مجل  رشح   (36(

.3(0
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حّيان  أبو  قال   ]184 األعراف:  ]سورة 
روا(  )َيَتَفكرَّ أن:  "الظاهر  )745هـ(: 
ُمعّلق عن اجلملة املنفية، وهي يف موضع 
حرف  إسقاط  بعد  بـ)يتفكروا(  نصب 
القلوب،  إعامل  من  ر  التفكُّ ألن  اجلر؛ 

تعليقه")37). فيجوز 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  أيضا:  وقوله 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ 
اإلرساء:  چ ]سورة  ژ  ڈ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ  مجلة:   ](1
عىل  منصوبة  حّيان  أبو  جعلها  چ  ڌڌ
موضع  »يف  عنها:  فقال  اخلافض،  نزع 
ألن  اجلر؛  حرف  حذف  بعد  نصب 
وملّا  قة،  معلرَّ هنا  فانظر  به،  ى  يتعدرَّ )نظر( 
جاز  العلم  إىل  وسببًا  مفضيًا  النظر  كان 

ق«)38). يعلرَّ أن 
قلبية  تكون  أن  يصح  هنا  و)نظر( 

وبرصية.

ڀ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  قوله  ويف 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
)أيُّكم   ]( امللك:  ]سورة  چ  ٹ 

.4(9 )37) البحر املحيط: 4/ 
 .19  /6 نفسه:  السابق   (38(

يف  واجلملة  وخرب،  مبتــــــدأ  أحسُن(: 
إسقاط  بعد  ثاٍن  مفعول  نصـــــب  حمل 
للفعل،  ق  ُمعلِّ واالستفهــــام  اخلافض، 

الزخمرشي )538هـ(: قال 
قوله:  تعّلق  أين  من  قلت:  »فإن 
البلوى؟.  بفعــــــل  چ  ٿ ٺ  ٺ  چ

معنى  تضمن  إنه  حيث  مــــــــن  قلت: 
أّيكم  ليعلمكم  قال:  فكأنه  العلم، 

عماًل«)39). أحسن 
چ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چ  آية:  يف  أما 
من  مجاعة  فذهب   ]3 احلاقة:  ]سورة 
أن  إىل  له  واملعربني  للقرآن  املفرسين 
السابقة  الكريمة  اآلية  يف  )أدرى(  الفعل 
بنفسه،  اًل  أورَّ مفعواًل  )الضمري(  نصب 
بعده  التي  اجلملة  يف  العمل  عن  وُعلِّق 
نصب  حملِّ  يف  عندهم  وهي  باالستفهام، 
أن األشهر يف  بناًء عىل  نزع اخلافض  عىل 
به  املفعول  إىل  يصل  أن  )درى(  الفعل 

مهزة  صحبته  فإذا  اجلر،  حرف  بواسطة 
الكريمة  اآلية  يف  احلال  هو  -كام  النقل 
والثاين  بنفسه،  األول  -نصب  السابقة 

. بالباء 

.169  /6 )39) الكشاف: 
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مبتدأ،  »)ما(:  حّيان:  أبو  قـــــــــال 
موضع  يف  واجلملة  خرب،  واحلـــاقة: 
قة،  معلرَّ و)أدراك(  بـ)أدراك(،  نصـــــب 
وقد  بالباء،  ى  يتعدرَّ أن  )َدرى(  وأصل 
النقل  مهزة  دخلت  فإذا  قلة،  عىل  حُتْذف 

اآلخر  وإىل  بنفسه،  واحد  إىل  ى  تعدرَّ
بعد  ُة(  احلاقرَّ )ما  فقوله:  اجلر،  بحرف 
إسقاط  بعد  نصب  موضع  يف  أدراك 

اجلر«)40). حرف 
ُة(:  احلاقرَّ )ما  »قوله:  السمني:  وقال 
اخلافض؛  إسقاط  عىل  نصب  موضع  يف 
الثنني،  ى  يتعدرَّ باهلمزة  )أدرى(  ألن 
تعاىل:  قال  بالباء  والثاين  بنفسه،  األول 
مجلة  وقعت  فلامرَّ  چ،  ڎ ڌ  ڌ  چ 

موضع  يف  كانت  هلا  قة  معلِّ االستفهام 
ى  تتعدرَّ اهلمزة  ودون  الثاين،  املفعول 
بكذا، ويكون  َدَرْيُت  نحو:  بالباء  لواحد 

الثنني«)41). فيتعّدى  )علم(  بمعنى 

تائج: اخلامتة والنرَّ
عاجلُت يف هذا البحث ظاهرة االسم 
القرآن  يف  اخلافض  نزع  عىل  املنصوب 

.315 )40) البحر املحيط: 8/ 
.4(3 )41) الدر املصون: 10/ 

ثم  املصطلح،  بتعريف  فبدأت  الكريم، 
ومواضعه  اجلارِّ  حذف  أسباب  ذكرت 
ذلك  وبعد  اخلافض،  منزوع  وحكم 

بالدراسة. رشعت 
اهلل- -بحمد  الدراسة  جاءت  وقد 
خالهلا  من  حاولت  خمترصة،  مّكثرَّفة 
ثّم  نظريًا،  أواًل  املسألة  هذه  أدرس  أْن 
يف  واقترصُت  التطبيق،  طريقة  سلكت 
الشواهد  -عىل  التطبيق  -يف  دراستي 
احلديث  إىل  أتطرق  ومل  فقط،  القرآنية 
الشعرية؛  الشواهد  إىل  وال  النبوي، 
أواًل،  البحث  بعنوان  التزامًا  وذلك 
وألن املقام ال يتسع لذلك املرتوك ثانيًا.
هذا  يف  الوصفّي  املنهج  اتبعـــت 
النحاة  بعض  آراء  بجمع  فقمت  البحث، 
يف القسم األّول، ويف الثاين كنت أعرض 
اآليات عىل بعض كتب األعاريب وأختار 

منها ما خيدم البحث.

أسجل  أْن  أحبُّ  املطاف  هناية  ويف 
والنتائج: املالحظات  بعض 

قضية . 1 عىل  قائم  الظاهرة  هذه  سبب 
. حذف اجلارِّ

هل . ) احلذف  شأن  يف  خمتلفون  النحاة 
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رضورة  أو  قيايس،  أو  سامعي،  هو 
شعرية؟.

يف . 3 إال  سامعيٌّ  اجلمهور  عند  احلذف 
أمن  مع  قيايّس  فهو  احلاالت  بعض 

اللبس.
وإنام . 4 عبثًا،  يكون  ال  اجلاّر  حذف 

داللية. وغايات  بالغية،  ألغراض 
مل ُيفِرد النحاة بابًا خاّصًا هلذا االسم . 5

األسامء. بباقي  أسوة 
عند . 6 يكون  عنه  احلديث  وجدت 

احلديث عن أمرين:
حذف أ.  عن  احلــــــديث  عند  األّول: 

حروف اجلر.
الفعل ب.  عن  احلــــــديث  عند  الثرَّاين: 

الالزم و املتعدي.
حكم . 7 يف  يذكرون  النحـــــاة  رأيت 

قولني: اخلافض  منزوع 
وكأن  االسم  بجر  يقــــــول  األّول: 

احلرف موجود.
. االسم  بنصب  يقول  الثاين: 

عىل . 8 املنصوب  يذكر  ال  النحاة  بعض 
ن  يضمِّ أن  يرى  وإنام  اخلافض،  نزع 

الفعل معنى فعل آخر .

فهرس املراجع واملصادر
القرآن الكريم .

العرب، . 1 لسان  من  ب  َ الرضرَّ ارتشاف 
حممد،  عثامن  رجب  ت:  حّيان،  أبو 
 ،)1( ط:  -القاهرة،  اخلانجّي  مكتبة 

1998م.
الُكّتاب، . ) أدب  رشح  يف  االقتضاب 

قا  السرَّ مصطفى  ت:  البطليويّس، 
وحامد عبد املجيد، د. ط، 1996م.

ابن . 3 ف،  والرصرَّ ـــحو  النرَّ يف  األلفيرَّة 
بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  مالك، 

د. ط، د. ت.
مالك، . 4 ابن  ألفيرَّة  إىل  املسالك  أوضح 

ين  الدِّ حميي  حممد  ت:  هشام،  ابن 
العرصيرَّة،  املكتبة  احلميد،  عبد 

بريوت، د. ط، د. ت.
البحر املحيط، أبو حّيان، ت: عادل . 5

العلميرَّة،  الكتب  دار  املوجود،  عبد 

بريوت، ط: )1(، 1993م.
الغاليينّي، . 6 العربيرَّة،  روس  الدُّ جامع 

دار  إبراهيم،  عبداملنعم  ضبطه: 
 ،)1( ط:  بريوت،  العلميرَّة  الكتب 

000)م.
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عبد . 7 طه  ت:  بـــــان،  الصرَّ حاشية 
د.  مرص،  الترَّوفيقيرَّة،  سعد،  ؤوف  الررَّ

ط، د. ت.
لسان . 8 لباب  ولبُّ  األدب  خزانة 

البغدادي،  القادر  عبد  العرب، 
مكتبة  هارون،  الم  السرَّ عبد  ت: 

القاهرة، د. ط، د. ت.  ، اخلانجيرَّ
الكتاب . 9 علوم  يف  املصــــون  الّدّر 

أمحد  ت:  احللبّي،  مني  السرَّ املكنون، 
القلم، دمشق، د.  اط، دار  حممد اخلررَّ

ط، د. ت.
بريوت، . 10 دار  ت،  د.  جرير،  ديوان 

بريوت، د. ط، 1986م.
عيّل . 11 وضبط:  رشح  زهري،  ديوان 

العلميرَّة،  الكتـــــــب  دار  فاعور، 
بريوت، ط: )1) 1988م.

وضبط: . )1 رشح  الفرزدق،  ديــــوان 
العلمّية،  الكتب  دار  فاعور،  عيّل 

بريوت، ط: )1(، 1987م.
ت: . 13 َبعّي،  الضُّ س  املتلمِّ ديــــــوان 

املخطوطات  معهد  رييّف،  الصرَّ حسن 
العربّية، مرص، د. ط، 1970 م.

القوميرَّة، . 14 ار  الدرَّ اهلذليِّني،  ديوان 

القاهرة، د. ط، 1965م.
ابن . 15 ألفّية  عىل  عقيل  ابن  شـــــرح 

عبد  الّدين  حميي  حممد  ت:  مالك، 
ط:  القاهرة،  الئع،  الطرَّ دار  احلميد، 

))(، 009)م.
ابن . 16 ألفيرَّة  عىل  اأُلشمويّن  شــــرح 

مالك، دار الكتاب العريّب، بريوت، 
د. ط، 1955م.

ت: . 17 مالك،  ابن  الترَّسهيل،  رشح 
بدوّي  د  وحممرَّ يد  السرَّ الّرمحن  عبد 
ط،  د.  القاهرة،  هجر،  املختون، 

د.ت.
رشح مجل الزجاجّي، ابن عصفور، . 18

وزارة  جناح،  أبو  صاحب  ت: 
األوقاف العراقّية، د. ط، 1980م.

املرزوقّي، . 19 احلامسة،  ديوان  رشح 
الكتب  دار  الّشيخ،  غريد  تعليق: 
 ،)1( ط:  بريوت،  العلمّية، 

003)م.
رشح الكافية، الّريّض األسرتابادّي، . 0)

منشورات  عمر،  حسن  يوسف  ت: 
ط:  بنغازي،  يونس،  قار  جامعة 

))(، 1996م.
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الفريوزآبادّي، . 1) املحيط،  القاموس 
العرقسويّس،  نعيم  د  حممرَّ إرشاف: 
مؤسسة الّرسالة، بريوت، ط: )6(، 

1998م.
الم . )) عبدالسرَّ ت:  سيبويه،  الكتاب، 

القاهرة،  اخلانجّي،  مكتبة  هارون، 
د. ط، د. ت.

عادل . 3) ت:  الّزخمرشّي،  الكّشاف، 
العبيكان،  مكتبة  املوجود،  عبد 

1998م. الّرياض، ط: )1) 
دار . 4) منظور،  ابن  العرب،  لسان 

صادر، بريوت، د. ط، د .ت.
ضيف، . 5) شوقي  الّنحوّية،  املدارس 

 ،)7( ط:  القاهرة،  املعارف،  دار 
د.ت.

هدى . 6) ت:  األخفش،  القرآن،  معاين 
القاهرة،  اخلانجّي،  مكتبة  قراعة، 

ط: )1(، 1990م.

عليه: . 7) عّلق  الفّراء،  القرآن،  معاين 
الكتب  دار  الّدين،  شمس  إبراهيم 
العلمّية، بريوت ط: )1(، )00)م.

الّزّجاج، . 8) وإعرابه،  القرآن  معاين 
عامل  شلبّي،  اجلليل  عبد  ت: 
الكتب، بريوت ط: )1(، 1988م.

األعاريب، . 9) كتب  عن  الّلبيب  مغني 
املبارك  مازن  ت:  هشام،  ابن 
منشورات  اهلل  محد  عيل  وحممد 

005)م. جامعة حلب، د. ط، 
اخلالق . 30 عبد  ت:  د،  املربِّ املقتضب، 

1994م. القاهرة، ط3،  عضيمة، 
دار . 31 حسن،  عّباس  الوايف،  النرَّحو 

املعارف، مرص، ط: )3(، د.ت.
عبد . )3 ت:  الّسيوطّي،  اهلوامع،  مهع 

هارون،  الم  وعبدالسرَّ مكرم  العال 
ط،  د.  بريوت  الّرسالة،  مؤسسة 

)199م.
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مدخل:
القدماء  بني  النحوية  الداللة  مفهوم 

واملحدثني:
بأهنا  النحوية  الـــــداللة  ف  تعررَّ
خالل  من  حتصل  التي  ))الداللة 
التي  الكلامت  بني  النحوية  العالقات 
اجلملة حسب  معينًا يف  موقعًا  منها  تتخذ 
يف  كلمة  كل  أن  إذ  اللغة(()1)،  قوانني 
خالل  من  نحوية  وظيفة  هلا  الرتكيب 
عن  فضاًل  واملفعولية،  كالفاعلية  موقعها 
تلك  فمن  ومعانيها  النحوية  األساليب 
هبا  يقصد  التي  الدالالت  تؤخذ  املعاين 
آخر)))،  دون  نحوي  أسلوب  استعامل 
الداللة  هذه  جني  ابن  سّمى  وقد 

.(3 باملعنوية)
أو  العربية  اجلملة  لنظام  كان  وملا 
يف  خلل  أي  فإن  خاص  ترتيب  هندستها 

د.  العرب/  عند  اللغوية  الداللة  ينظر:   (1(
 .194 جماهد  الكريم  عبد 

– العربية  الــداللــة  مصطلحات  ينظر:   (((
د.  احلديث/  اللغة  علم  ضوء  يف  دراسة 

 .110 العبود  جاسم حممد عبد 
w100  /3 جني  ابن  اخلصائص/  ينظر:   (3(

 .101

هذا الرتتيب سيؤدي إىل عدم فهم املعنى 
القاهر  عبد  سامه  ما  وهو  منها)4)،  املراد 
فيها  قرر  التي  النظم«  »نظرية  اجلرجاين 
كالمك  تضع  أن  ))إال  ليس  النظم  أن 
النحو،  علم  يقتضيه  الذي  الوضع 
وتعرف  وأصوله  قوانينه  عىل  وتعمل 
عنها،  تزيغ  فال  هُنجت  التي  مناهجه 
وحتفظ الرسوم التي رسمت لك فال ختل 
مستنبط  أن  ثبت  إذا  ثم   . منها..  بيشء 
أن  ثبت  العلم  هذا  من  وفساده  صحته 
التي  والفضيلة  مزيته  يف  كذلك  احلكم 
ثبت  ذلك  مجيع  ثبت  وإذا  فيه،  تعرض 
هذا  معاين  توخي  غري  شيئًا  هو  ليس  أن 

الكلم(()5). العلم وأحكامه فيام بني 
عىل  النظم  هذا  اجلرجاين  بنى  وقد 
يف  املعاين  و«ترتيب  »التعليق«  فكريت 
يف  نظم  ال   ...(( يقول:  فهو  النفس« 
بعضها  َيْعَلق  حتى  ترتيب  وال  الكلم 

. وأن  ببعض ويبنى بعضها عىل بعض.. 
ترتب  بسبب  النطق  يف  ترتتب  الكلم 

أنيس  إبراهيم  د.  األلفاظ/  داللــة  ينظر:   (4(
 .48

اجلرجاين:  القاهر  عبد  اإلعجاز/  دالئل   (5(
 .7( ،69
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فكرة  ولعل  النفس(()6)،  يف  معانيها 
عند  »التامسك«  فكرة  من  قريبة  التعلق 
الكلامت  متاسك  إن  إذ  املحدثني،  النقاد 
وخطوة  اجلملة  بناء  يف  أساسية  خطوة 
ال  وبعكسه  بأرسه  النص  بناء  يف  مهمة 
ظهرت  هنا  ومن  مجلة)7)،  اجلملة  تسمى 
بالكلمة  عنايتهم  بعد  باجلملة  العناية 
املعنى  وحدات  –أهم  اجلملة  -أي  فهي 
الكلمة  ألن  نفسها  الكلمة  من  أهم  بل 
الذي  اجلملة  سياق  خارج  هلا  معنى  ال 

فيه)8). ترد 
وجدت  أن  العناية  مظاهر  ومن 
بالداللة  النحو  بدمج  نادت  نظريات 
الداللية  كالنظرية  منعزلني  كانا  أن  بعد 
ورائدها »كانز« و »فودر« اللذان اعتمدا 
البنية  اعتامد  يف  تشومسكي  أفكار  عىل 
من  وكان  للجملة،  والعميقة  السطحية 
آثار هذه النظرية أن ُدمج النحو بالداللة 

 .54w 53 :6) نفسه(
النقد  يف  اللغوي  التحليل  منهج  ينظر:   (7(
جملة  ستيتية،  رشيــف  سمري  د.  األديب/ 

آداب الرافدين، ع16، ص 56). 
محاسة  حممد  د.  والداللة/  النحو  ينظر:   (8(

 .36w 35 عبد اللطيف

يملك  باللغة  األصيل  املتكلم  أن  بحيث 
الصحيحة  غري  اجلمل  متييز  عىل  قدرة 
ظواهر  مالحظة  ويمكنه  ودالليًا  نحويًا 

معينة)9). لغوية 
صحيحة  اجلملة  تكون  ولكــــــي 
حماور  جمموعة  من  البد  ودالليًا  نحويًا 

هي)10): اجلملة،  هذه  عليها  ترتكز 
العالقات . 1 وهي  النحوية:  الوظائف 

باملعنى  املنطوق  متد  التي  األساسية 
اجلرجاين  سامها  التي  األسايس، 

معاين النحو)11).
هذه . ) لشغل  املختارة  املفـــــردات 

القيمة  فليست  النحوية،  الوظائف 
النظام  أنفسها وال يف  املفردات يف  يف 
االختيار  يف  وإنام  وحده،  النحوي 
والنظام  املفردات  بني  الدقيق 

النحوي))1).
بني . 3 املتفاعلة  الداللية  العالقات 

واملفردات  النحـــــــــوية  الوظائف 

 .40w 36 :9) ينظر: نفسه(
)10) ينظر: نفسه: 46. 

فاضل  د.  العريب/  الكالم  أقسام  ينظر:   (11(
الساقي 09). 

))1) ينظر: النحو والداللة 171. 
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الدارسون  يفرق  ولذلك  املختارة 
يعدان  معنيني  بني  املحدثـــــــــــون 
الكلمة  داللة  عنارص  من  عنرصين 

مها)13):
النحوية: أ.  الداللة  أو  النحوي  املعنى 

بني  القائمة  العالقات  حمصـــــلة 
اجلملة. الكلامت يف 

املعنى املعجمي أو الداللة املعجمية: ب. 
ويسمى  املعجم  يف  الكلامت  معنى 
يف  وضع  ما  متى  نحويًا  املعنى  هذا 

معينة. بطريقة  معني  تركيب 
السياق اخلاص الذي ترد فيه اجلملة . 4

غري  أم  لغويًا  سياقًا  أكان  سواء 
لغوي.

اجتاهات  يف  تتوزع  النحو  مهمة  إن 
ثالثة هي)14):

عىل . 1 الدالة  النحوية  األدوات  رصد 
املعاين  بني  الرابط  الوظيفي  املعنى 

املعجمية مثل: أدوات اجلر، والعطف، 
والرشط، واالستفهام، وأمثاهلا.

ومعجمية/  لغوية  دراسة  الكلمة  ينظر:   (13(
د. حلمي خليل 135. 

األصوليني،/  عند  النحوي  البحث  ينظر:   (14(
 .(97w (96 د. مصطفى مجال الدين

صيغ . ) مثل  الترصيفية  الصيغ  رصد 
والصفات  واملصادر  األفعـــــــــــال 

املشتقة.
من . 3 املختلفة  الرتكيبات  رصـــــــــــد 

والفعلية  االسمية  كاجلملة  اجلمل 
والرشطية.

من  جمموعة  من  تتألف  فاللغـــــــة 
وصيغ،  أصوات،  املرتابطة:  العنارص 
الرتكيب  ويمثل  وداللة)15)،  وتراكيب، 
إليها  يسعى  التي  الغايات  أهم  من  غاية 
البحث  اهتم  وقد  اللغة)16).  يف  الباحث 
الرتكيب  بدراسة  احلديث  اللغوي 
اللغة  يف  له  وحملاًل  واصفًا  اللغوي 
املجموعة  يف  اه  إيرَّ مقارنًا  أو  الواحدة 
االهتامم  هذا  انعكس  وقد  اللغوية)17). 
املجاالت  أحد  أصبح  حتى  بالرتكيب 
اللغة  علم  بدراستها  يعنى  التي 

احلديث)18).

العربية/  وخصائص  اللغة  فقه  ينظر:   (15(
البحث  ومناهج  ــارك1)،  ــب امل حممد  د. 

اللغوي/ د. نعمة رحيم العزواي 16. 
)16) ينظر: منهج البحث اللغوي )7

حممود  د.  اللغة/  علم  إىل  مدخل  ينظر:   (17(
فهمي حجازي 67. 

)18) ينظر: مناهج البحث اللغوي 1). 
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عنايتهم  األوائل  النحاة  أوىل  وقد 
والوقوف  العرب  كالم  بدراسة  الفائقة 
عىل أساليب التعبري فيه)19)، وقد زخرت 
التي  النصوص  من  بكثري  مؤلفاهتم 
وإدراكهم  بالنحو،  اهتاممهم  عكست 
فه  إذ عررَّ املفردة  الكلمة  يقوم عىل  بأنرَّه ال 
كالم  َسْمَت  ))انتحاء  بأنه:  جني  ابن 
وغريه،  إعراب  من  ترصفه  يف  العرب، 
والتكسري،  والتحقري،  واجلمع،  كالتثنية 
وغري  والرتكيب،  والنسب،  واإلضافة 
العربية  أهل  من  ليس  َمن  ليلحق  ذلك، 
مل  وإْن  هبا  فينطق  الفصاحة،  يف  بأهلها 

منهم(()0)). يكن 
يبني  جني  ابن  قول  يف  التأمل  إنرَّ 
ويعكس  اجلملة،  عىل  يركز  النحو  أنرَّ 
علم  يف  والرصف  للنحو  القدماء  مجع 
إىل  اإلعراب  يتجاوز  إنرَّه  إذ  واحد، 
ذلك  وغري  والنسب  والتصغري  التثنية 

يف  املذكورة  الرصف  موضوعات  من 
النص.

النحويني  عند  الطلب  أساليب  ينظر:   (19(
األويس  إسامعيل  قيس  د.  والبالغيني/ 

 .(5
)0)) اخلصائص 1/ 35. 

ميدان  يف  السبق  هلم  العرب  أنرَّ  عىل 
الدراسات  والسيام  اللغوية،  الدراسات 
النتائج  أهم  من  ت  ُعدرَّ التي  الداللية 
الدرس  جمال  يف  الغربيون  هبا  جاء  التي 
يد  عىل  حتقق  ما  لذلك  ويشهد  اللغوي، 
انجازًا  ُيعد  الذي  اجلرجاين،  عبدالقاهر 
ففي  كافة،  اللغوية  املجاالت  عىل  علميًا 
رضورة  عىل  أكد  للنظم  دراسته  إطار 
النحو،  وعلم  يتناسب  بام  الكالم  وضع 
العربية  اجلملة  طبيعة  تعرف  من  والبدرَّ 
لفٍظ  كل  بأهنا  وها  حدرَّ الذين  النحاة  عند 
)زيٌد  نحو  ملعناه  مفيد  بنفسه  مستقل 
ُأسندت  كلمتني  من  مركب  أخوك(، 
ثمرة  وجعلوا  األُخرى.  إىل  إحدامها 
الكالم  به  ينعقد  الذي  الرتكيب  هذا 
كانت  وُربرَّام  الفائدة)1)).  حصول  هي 
هي  النحويون  يقصدها  التي  الفائدة 
من  فيظهر  اجلملة،  تؤديه  الذي  املعنى 

القرائن  من  ُيعدُّ  الذي  اإلعراب  خالل 
املعنى  فهم  عىل  تساعد  التي  السياقية 
من  غريها  مع  بتضافرها  وتوضيحه 

)1)) ينظر: نفسه 1/ 18. 
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جاء  ما  هذا  ويؤيد  األُخر))))،  القرائن 
القدماء  النحاة  عند  اإلعراب  حد  يف 
باأللفاظ؛  املعاين  عن  ))اإلبانة  بأنرَّه: 
سعيٌد  )أكرم  سمعت  إذا  أنرَّك  ترى  أال 
علمت  أبوه(  سعيدًا  )شكر  و  أباه( 
من  الفاعل  اآلخر  ونصب  أحدمها  برفع 
واحدًا  رشجًا  الكالم  كان  ولو  املفعول، 

صاحبِه(()3)). من  أحدمها  الستبهم 
جاء  اإلعراب  أنرَّ  هذا  من  نستنتج 
ما  إذا  الكالم  وأنرَّ  املعاين،  عىل  للداللة 
يستبهم  فإنرَّه  واحدة  إعرابية  حالة  الزم 
عليه  ويتعذر  واملخاطب،  السامع  عىل 

فهمه.
األوائل  النحاة  نظرة  تبدو  وبذلك 
نظرة  من  قبوالً  أكثر  اإلعراب  إىل 
ضيقوا  الذين  املتأخرين  النحــــــــــــاة 
إبراز  عىل  مقترصًا  وجعلوه  مفهومه 
الكلمة،  آخر  عىل  اإلعرابية  احلركات 

النحو  إىل  املحدثني  نظرة  متّيزت  وقد 
للتطور  وذلك  واملوضوعية،  بالدقة 

نارص  بتول  د.  اإلعـــراب/  داللــة  ينظر:   ((((
قاسم 40. 

)3)) اخلصائص 1/ 36. 

جمال  يف  احلديث  الدرس  حققه  الذي 
مقرراته  من  أصبح  إذ  اللغوية،  العلوم 
والرتكيز  الرتكيب،  دراسة  النحو هو  أنرَّ 
املعجمية،  دون  النحوية  املعاين  عىل 
اجلملة  مفهوم  توسيعه  عن  فضاًل 
للمعنًى  تأديتها  جعل  والذي  العربية، 
يف  أساسيًا  رشطًا  بالفهم  مستقاًل  كاماًل 
منه،  تتألف  عامرَّ  النظر  بغض  مفهومها. 
اشرتطوا  الذين  القدماء  للنحاة  خالفًا 
مها  أساسيني،  ركنني  من  تبنى  أن  فيها 
سواء  عبارة  وكلُّ  إليه،  واملسند  املسند 
معنًى  وأدت  أكثر  أو  كلمة  من  نت  تكورَّ
اهلل(،  )سبحان  فعبارات  مجلة،  فهي  تامًا 
و )صباحًا( يف جواب من يسألك )متى 
أفاد  منها  كال  ألنرَّ  تامة  مجل  تسافر؟.( 

بالفهم)4)). مستقاًل  معنًى 
قدر  ))أقل  املحدثني:  عند  فاجلملة 
مستقاًل  معنًى  السامع  يفيد  الكالم  من 

القدر من كلمة  بنفسه، سواء تركب هذا 
واحدة أو أكثر(()5)).

أنيس  إبراهيم  د.  اللغة/  أرسار  من  ينظر:   ((4(
 .(35

)5)) نفسه 36). 
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أنيس  إبراهيم  الدكتور  علرَّق  وقد 
معظم  اشرتطها  التي  االستقاللية  عىل 
ال  الفهم  أنرَّ  ورأى  اجلملة  يف  النحويني 
املستقلة، وإنام يدخل  يتوقف عىل اجلملة 
والسامع  املتكلم  بني  يدور  ما  كل  فيه 
سياق  عن  فضاًل  املاضية،  والتجارب 

الكالم)6)).
نظامًا  اللغات  من  لغة  لكل  وإنرَّ 
معينًا يف ترتيب كلامهتا، وإنرَّ أي اختالل 
يؤثر  اجلملة  نظام  يف  حيصل  اختالف  أو 
يف داللتها؛ ألنرَّ تغيري العالقات النحوية 
الرتكيب  يف  الكلامت  بني  الصحيحة 

إىل عبارة ال معنى هلا)7)). يؤدي 
البناء  صحيحة  تكون  قد  فاجلمـــــلة 
مضطربة  لكنها  النحوية،  الناحية  من 
املسامَر(  الثوُب  )َخَرَق  نحو:  دالليًا، 
النحوية؛  القاعدة  جهة  من  سليمة  فهي 
يف  اجلملة  بناء  نظام  عىل  جرت  ألهّنا 

– –وفاعل  )فعـــــــل  العريب  النحو 
الناحية  من  شاذة  لكنها  ومفعول(، 

 (36 نفسه  ينظر:   ((6(
الشعر ولغة  لغة  الداليل بني  التطور  ينظر:   ((7(

القرآن/ عودة خليل أبو عودة 76. 

الشذوذ  هذا  جاءها  وقد  املعنوية، 
املضطربة  الداللية  العالقة  طريق  عن 
اجلملة)8))،  يف  واملسامر(  )الثوب  بني 
النحوية  اللة  الدرَّ مفهوم  يتحدد  وهبذا 
اجلملة  نظام  من  املستمدة  اللة  الدرَّ بأهنا 
ثالثة  بذلك  تشمل  وهي  وترتيبها)9))، 
املصدر(،  بمطابقة  )تدل  لفظية  أنواع: 
الزمان(،  بتضمن  )تدل  وصناعية 
والفعل  بااللتزام(،  )تدل  ومعنوية 

الثالثة)30). األنواع  حيتوي 
املحدثني  الباحثني  معظم  شدد  وقد 
ويف  واملعنى)31)،  النحو  تالزم  عىل 
عبدالستار  أمحد  الدكتور  يقول  هذا 
عن  النحو  معاين  عزل  ))إنرَّ  اجلواري: 
عن  به  وجنوح  بالغة،  به  مساءة  النحو 
وجتريد  جنوح  أي  السوي،  السبيل 
بال  جساًم  يصري  حتى  روحه  من  للنحو 

الداللة،  وعلم  جني  ابن  ينظر:  ينظر:   ((8(
زرزور،  كريم  ــوال  ن ماجستري،  رسالة 

آداب املستنرصية، 1988، ص58). 
)9)) ينظر: داللة األلفاظ 48. 

 .100 )30) ينظر: اخلصائص 3/ 
النحويني  بــني  الطلب  أساليب  ينظر:   (31(

والبالغيني 76 –80. 
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أدى  بال حمتوى(())3)، وقد  روح وأهابا 
إىل  النحوية  الرتاكيب  بمعاين  اهتاممهم 
أحوج  العريب  النحو  أنرَّ  إىل  يذهبوا  أن 
تبدو  الذي  املعاين  علم  إىل  يكون  ما 
بالبالغة؛  صلته  من  أقوى  بالنحو  صلته 
للتعبري  الوظيفية  املعاين  يدرس  ألنرَّه 
بأنرَّه  بعضهم  وصفه  وبذلك  اللغوي، 

وفلسفتها)33). النحوية  الدراسة  قمة 
اللغوي  الدرس  اختاذ  مظاهر  ومن 
احلديث املعنى حمورًا لكل حتليل مدرسة 
املعنى  جعلت  إذ  التحويلية  تشومسكي 
وتعمقت  التحليل،  يف  أساسًا  عنرصًا 
بالنحو)34)،  املعنى  عالقة  بدراسة 
العريب  الرتاث  يف  ذلك  مالمح  ونجد 
الكالم  سيبويه  تقسيم  يف  مثاًل  ذلك  من 
حسن،  مستقيم  أقسام:  مخســـــــة  عىل 
كذب،  ومستقيم  حمال،  ومستقيم 
وهلذا  كذب)35)،  وحمال  قبيح،  ومستقيم 

الستار  عبد  ــد  أمح د.  ــرآن/  ــق ال نحو   (3((
اجلواري 16. 

 .18 ومبناها  معناها  العربية  اللغة  ينظر:   (33(
الرشيف  عند  القرآنية  الــداللــة  ينظر:   (34(

املرتىض/ د. حامد كاظم عباس )3). 
 .(6w (5 /1 35) ينظر: الكتاب/ سيبويه(

تشاهبًا  ثمة  أن  محاسة  حممد  د.  يرى 
ومن  واجلرجاين  سيبويه  نظرية  بني 
يف  تشومسكي  ونظرية  درهبام  عىل  سار 

الداللة)36). تفسري 
النحوية يف  الداللة  مظاهر 

الواقعة سورة 
والفعل: االسم  داللة 

للسورة  النحوية  البنية  ترتكز 
فيها،  اجلملة  نظام  وصف  عىل  املباركة 
انطالقًا  تكوينها  وكيفية  العبارة،  ونسق 
اسمية  اىل  اجلملة  النحويني  تقسيم  من 
سورة  يف  اجلملة  تراوحت  وقد  وفعلية، 
ويرى  والفعلية،  االسمية  بني  الواقعة 
الثبوت يف  النحويون أن االسم يدل عىل 
واحلدوث  التجدد  عىل  الفعل  يدل  حني 
ثبوت  أفاد  جمتهد(  )خالد  قلت  فإذا 
قلت  إذا  أنك  حني  يف  خلالد  االجتهاد 
االجتهاد  حدوث  أفاد  خالد(  )جيتهد 

أن  ذلك  رس  ولعل  يكن،  مل  أن  بعد  له 
بالزمن  بالزمن فاملايض مقيد  الفعل مقيد 
االستقبال  أو  باحلال  واملضارع  املايض، 
فهو  بزمن  مقيد  غري  االسم  حني  يف 

)36) ينظر: النحو والداللة 108. 
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أشمل وأعم وأثبت)37).
يراوح  القرآين  التعبري  أّن  واملالحظ 
الفعلية  واجلمل  املثبتة  الفعلية  اجلمل  بني 
التوكيد  بدالالت  يوحي  وذلك  املنفية، 
ذلك  ويؤكد  احلدث،  يف  والتجدد 
)وال  يصدعون(،  )ال  النفي  يف  التكرار 

ڀ  ڀ  چ  تعاىل  قوله  يف  ينزفون( 
أسلوب  برز  فقد   ]19[ ٺچ  ٺ  ٺ 

هذا  حيمله  ملا  السورة  يف  اللفظي  التوكيد 
قرآنية  داللية  إحياءات  من  األسلوب 
ديمومة  للمؤمنني  وتؤكد  احلدث،  تؤكد 

اجلنة. نعيم 
وتنوعت  الفعلية  اجلمل  وتراوحت 
االستقرار  عىل  الدال  املايض  بني 
الواقعة  وقوع  تقرير  يف  والسيام  والثبات 
قوله  يف  وجمهول  معلوم  بني  واملضارع 
وقوله   ،]1[ چ  ک  ک  ڑ  چ  تعاىل 
 ،]19[ ٺچ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  وقوله 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

فاضل  د.  العربية/  يف  األبنية  معاين  ينظر:   (37(
السامرائي 9. 

 ،](5w (0[ چ چ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ہ چ ]36[. ۀ  وقوله چ 
عىل  دلت  التي  االسمية  اجلمل  أما 
قوله  نحو  واالستقرار  الثبات  معنى 
وئچ  ەئ  ەئ  چ  تعاىل 

يقل:  مل  وكذا  يتكئون  يقل:  فلم   ]16[
عدم  عىل  يدل  الفعل  ألّن  يتقابلون 
االسمية  اجلمل  وتتواىل  االستقرار، 
يزيد  ما  وهذا  )إّن(،  بـ  املؤكدة  والسيام 
قوله  يف  كام  واستقرارها  ثبوهتا  توكيد  يف 
]35[، وقوله  چ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  تعاىل 
]سورة  وئچ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  چ 

جب  يئ  ىئ  چ  وقوله   ،]45 الواقعة: 
جت  يب  ىب  مب  خب  حب 

 ،]50w  49 الواقعة:  ]سورة  حتچ 

حئ مئ ىئ يئ جب چ  وقوله چ
يف  الطربيس  قال   .]76 الواقعة:  ]سورة 
چ ]30[:  ک  ک  چ  تعاىل  قوله  تفسري 
))أي دائم ال تنسخه الشمس فهو باق ال 
طويل  يشء  لكل  تقول:  والعرب  يزول، 
تفسريه  يف  وكذا  ممدود(()38)،  ينقطع:  ال 
ڱچ  ڱ  ڱ  ڳ  چ  تعاىل  قوله 

)38) جممع البيان/ الطربيس 9/ 345. 
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فواكه  تنقطع  كام  تنقطع  ال  ))أي   :]33[
خمصوصة،  أوقات  ويف  الشتاء،  يف  الدنيا 
يؤذي  شوك  أو  متناول  ببعد  متتنع  وال 

العني، كام يكون ذلك يف الدنيا(()39).
والتعريف: التنكري  داللة 

الكريمة  السورة  هذه  اشتملت 
يكون  وما  القيامة،  يوم  أحوال  عىل 
وأقامت  أهوال،  من  الساعة  يدي  بني 
ووحدانيته،  اهلل  وجود  عىل  الدالئل 
يف  وصنعه،  خلقه  بديع  يف  قدرته  وكامل 
وإنزال  النبات،  وإخراج  اإلنسان،  خلق 
النار..  القوة يف  املاء، وما أودعه اهلل من 
وأنه  العظيم،  القرآن  بذكر  نوهت  ثم 
اإلنسان  يلقاه  وما  العاملني،  رب  تنزيل 
وأهوال،  شدائد  من  االحتضار  عند 
ففي  املنكرة  للكلامت  مناسب  وهذا 
قد  أو  معروفة  غري  أسامء  هي  الغالب 
تعرف  ال  التي  الغيبية  األمور  من  تكون 

التنكري  ففي  الدقة  وجه  عىل  حقيقتها 
يف  حيلق  أن  يف  اإلنساين  للخيال  جمال 
السابقون  ينتظره  الذي  النعيم  أجواء 

القرآن  تفسري  وينظر:   ،345  /9 نفسه   (39(
العظيم، ابن كثري 4/ 7)18. 

يف  التكريم  يستحقون  فهم  املقربون 
ومتقابلني،  )متكئني،  بكوهنم  وصفهم 
خملدون،  ووالدان  موضونة،  رسر  وعىل 
لغوًا وال  وأباريق، وحور عني،  بأكواب 
منضود،  وطلح  سالمًا،  سالمًا  تأثياًم، 
وظل ممدود(، وغريها من الكلامت التي 
تعج هبا السورة املباركة فهذه النعم التي 
الغيبيات  من  تعد  املقربون  هبا  حيظى 
تتخيلها  بل  البرص  يدركها  ال  التي 
القرآين  التعبري  منح  بوساطة  البصرية 
يستغرق  الذي  العموم  معنى  النكرة 
يفيد  بلفظ  يكون  أن  دون  اجلنس  أفراد 
النكرة يف سياق  أو أن تقع  بذاته  العموم 

استفهام)40). أو  نفي 
ولعل يف دالالت االتنكري والتعريف 
الكريم  القرآن  إعجاز  عن  يكشف  ما 
اىل  السورة  جلأت  فقد  بيانه  وعظيم 
االسم  ماهية  عىل  بناًء  والتنكري  التعريف 

الكلمة  كانت  فإذا  تناوله  شيوع  ومدى 
قريبًا  حضورها  جعل  الذهن  يف  حارضة 
التي  الواقعة  ذلك  مثال  املعرفة  من 

د.  عم/  جزء  يف  قرآنية  دراسات  ينظر:   (40(
حممود أمحد نحلة 03). 
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حارض  مدلوها  ألّن  معرفة؛  جاءت 
يوم  هو  عظيم  يوم  اىل  تشري  إذ  الذهن 
تقرتب  التي  الكلامت  وتوالت  القيامة 
مثل:  أخرى  سور  يف  نفسه  املعنى  من 
جاءت  وقد  واحلاقة،  والقارعة  الطامة 
هتوياًل  أو  تعظياًم  معرفًة  األسامء  هذه 
)امليمنة،  أسامء  جاءت  هنا  ومن  لشأهنا، 
واليمني،  والســـــــابقون،  واملشأمة، 
معرفة  وغريها(  واجلبال  والشامل، 
املؤمنني  سياق  يف  فهي  نفسه.  للسبب 
سياق  ويف  والتكريم،  التعظيم  عىل  تدل 
التحقري  عىل  تدل  واملنافقني  الكافرين 

واإلهانة. والتهويل 
للمجهول: املبني  داللة 

يكثر  الذي  للمجهول  البناء  ويف 
من  القرآن  عموم  يف  القيامة  آيات  يف 
والفجر،  والنبأ،  احلاقة،  سورة  يف  ذلك 
والعاديات  والتكوير،  واملرسالت، 

وقفت  وقد  الواقعة  سورة  عن  فضاًل 
عبدالرمحن  عائشة  د.  الظاهرة  هذه  عند 
الفاعل«  عن  االستغناء  »ظاهرة  وسمتها 
مؤكدة  عليها  الدالة  اآليات  وأحصت 
يرصف  الكريم  القران  أن  هي  حقيقة 

بالبناء  أما  حمدثه  عن  عمدا  احلدث 
ڤ  ٹ  چ  تعاىل  كقوله  للمجهول 
 ،]1 الزلزلة:  ]سورة  چ  ڤ  ڤ 

ٻ  ٱ  او باملطاوعة نحو قوله تعاىل چ 
پ چ ]سورة  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
املجازي  باإلسناد  أو   ](w  1 االنفطار: 

ھ  ھ  ہ  ہ  چ  قوله  نحو 
وما   ،(41(]44 ق:  ]سورة  چ  ھ 

ڳ  چ ورد يف هذه السورة يف قوله تعاىل 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

داللة   ]5w  4 الواقعة:  ]سورة  چ  ں

حيفز  مما  الفاعل  ذكر  عن  الرتفع  عىل 
احلقيقي  الفاعل  عن  للبحث  الذهن 
اىل  حتتاج  العظيمة  األحداث  فهذه 
ينكرون  الكفار  كان  وملا  عظيم،  فاعل 
للبحث  حتفزهم  األفعال  فهذه  تعاىل  اهلل 

ڀ  چ  تعاىل  قوله  يف  وكذا  الفاعل،  عن 
چ ]سورة الواقعة:  ٺ ٺ  ٺ  ڀ 

وبناه  منفيني  الفعلني  استعمل  إذ   ]19
اىل  الذهن  يرصف  لكي  للمجهول  مرة 
التي  الغريبة  النعمة  هذه  واىل  الفاعل، 

)41) ينظر: من أرسار العربية يف البيان القرآين/ 
 .56w 53 د. عائشة عبد الرمحن
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هذه  فإىل  تعاىل  اهلل  عند  من  إال  تكون  ال 
بالصداع،  التي ال يصاب شارهبا  اخلمرة 
املتلقي  ذهن  ينرصف  عقله  ينزف  وال 

إيامنًا. ليزداد 
التكرار: داللة 

التي  الظواهر  من  التكرار  يعد 
العربية  ولغتنا  عامة  اللغات  هبا  تتسم 
وجوه  من  وجه  وهــــــو  خاصة))4)، 
قبل  أحد  هبا  نطق  ما  واإلعجاز،  البالغة 
الطالوة  تلك  فيه  فوجد  الكريم  القرآن 
القرآين  النص  تكتنف  التي  واحلالوة 
من  جديدًا  نغاًم  جاء  إذ  التكرار  أثناء  يف 
السارية  األنغام  عن  فضاًل  احلسن  أنغام 
من  عنرصًا  عد  كام  الدعاء)43).  ذلك  يف 
الديني  النص  يف  اإليقاع  تكوين  عنارص 
تضفي  التي  املعنوية  دالالته  عن  فضاًل 
تقوية  إىل  يؤدي  ونغاًم  جرسًا  النص  عىل 
املعنى و إيضاحه)44)، عىل أن التكرار يأيت 

النظرية  بــني  النيص  اللغة  علم  ينظر:   (4((
 /( الفقي  إبراهيم  صبحي  د.  والتطبيق/ 

 .11
الكريم  عبد  د.  الــقــرآن/  إعجاز  ينظر:   (43(

اخلطيب 373. 
)44) ينظر: سحر النص –قراءة يف بنية اإليقاع 

القرآين/ د. عبد الواحد زيارة 89. 

والتثبيت،  الرتسيخ  منها:  عدة  لدالالت 
سورة  ختل  ومل  والتأكيد)45)  والتنبيه، 
التي  الظاهرة األسلوبية  الواقعة من هذه 
أديت  وداللية  تعبريية  قياًم  عليها  أضفت 
عن  فضاًل  وترديدها  العبارة  بإعادة 

احلرف. تكرار 
تعاىل  قوله  العبارة  تكرار  ومــــــن 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ 

ڭچ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

عىل  التكرار  هذا  ويدل   ،]9w  8[
اىل  أملع  كام  الفريقني  حال  من  التعجب 
))واجلملتان  بقوله  البيضاوي  ذلك 
بإقامة  قيلهام  ملا  خربان  االستفهاميتان 
التعجب  الضمري ومعنامها  مقام  الظــاهر 

الفريقني(()46). من حال 
ېئ  چ  قوله  احلرف  تكرار  ومن 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

))كررت  إذ   ]47[ چ  ی ی 

البعث  إنكار  عىل  للـــــــداللة  اهلمزة 
كام  الوقت  هذا  يف  وخصوصًا  مطلقًا 

الصحيفة  يف  ونقدية  لغوية  قــراءة  ينظر:   (45(
السجادية 193. 

)46) تفسري البيضاوي 4/ 31).
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جئ  چ  قوله  يف  العاطف  دخلت 
أشد  ذلك  أن  عىل  للداللة  چ  حئ

وللفصل  زماهنم  لتقدم  حقهم  يف  إنكارا 
يف  املستكن  عىل  العطف  حسن  هبا 

پ  چ  قوله  وكذا  ملبعوثون...(()47) 

األوىل  ))من   ]5([ چ  ڀ  ڀ  پ  پ 
للبيان(()48). والثانية  لالبتداء 

اخلامتة:
الداللة  بأهنا  النحوية  الداللة  تعرف 
بني  النحوية  العالقات  من  املتحصلة 
موقعًا  منها  كل  يتخذ  التي  الكلامت 
إذ  اللغة  قوانني  بحسب  اجلملة  يف  معينًا 
يكون  أن  البد  الرتكيب  يف  كلمة  كل  إن 
موقعها،  خالل  من  نحوية  وظيفة  هلا 
أو  النحوي  اجلانب  مراعاة  من  والبد 
داخل  كلمة  لكل  النحوية  الوظيفة 
يف  الكلامت  مكان  تغيري  وإن  اجلملة، 

املعنى. تغيري  اىل  يؤدي  اجلملة 
بالظرف  السورة  افتتاح  ولعــــــل 
االنتباه  يسرتعي  الرشط  معنى  املتضمن 
مع  الزماين  الرشط  هذا  بعد  ما  لرتقب 

)47) نفسه 4/ 35). 
)48) نفسه، املكان نفسه. 

بتوقع  التهويل  من  إليه  املسند  يف  ما 
اآليات  تنتقل  ثم  حيدث.  عظيم  حدث 
بدايات  يف  املضارع  الفعل  الستعامل 
أشكال  بوصفه شكال من  الفعلية  اجلمل 
تعاىل  قوله  يف  والتجدد  االستقبال 
]سورة  چ  ٻ ٻ  ٻ  ٱ  چ

ٺ  ڀ  ڀ  چ  وقوله   ،]17 الواقعة: 
 ،]19 الواقعة:  ]سورة  چ  ٺ  ٺ 

چ  چ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  وقوله 
.](5 الواقعة:  ]سورة 

اجلمل  بني  يراوح  أنه  واملالحظ 
املنفية،  الفعلية  واجلمل  املثبتة  الفعلية 
التوكيد  بدالالت  يــــــــوحي  وذلك 
ذلك  ويؤكد  احلدث،  يف  والتجدد 
)وال  يصدعون(،  )ال  النفي  يف  التكرار 
التوكيد  أسلوب  برز  فقد  ينزفون( 
هذا  حيملـــــــه  ملا  السورة  يف  اللفظي 
قرآنية  داللية  إحياءات  من  األسلوب 

ديمومة  للمؤمنني  وتؤكد  احلدث،  تؤكد 
اجلنة. نعيم 

بني  السورة  يف  اجلمل  وتراوحت 
املايض  بني  وتنوعت  والفعلية،  االسمية 
والسيام  والثبات  االستقرار  عىل  الدال 
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بني  واملضارع  الواقعة  وقوع  تقرير  يف 
اجلمل  تكرار  عن  فضاًل  وجمهول  معلوم 
لتأكيد  النفي  جاء  وقد  واملنفية،  املثبتة 
السابقني  عن  النفي  لتأكيد  أو  املعنى 

اجلنة. الثابتة يف  وحاهلم 
معنى  عىل  دّلت  فقد  األسامء  أما 
تعاىل  قوله  نحو  واالستقرار  الثبات 
]سورة  وئچ  ەئ  ەئ  چ 

وكذا  يتكئون  يقل:  فلم   ]16 الواقعة: 
عىل  يدل  الفعل  ألّن  يتقابلون  يقل:  مل 
االسمية  اجلمل  وتتواىل  االستقرار،  عدم 
بـ )إّن( كام يف قوله تعاىل  والسيام املؤكدة 
الواقعة:  ]سورة  چ  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

ەئ  ەئ  ائ  چائ  وقوله   ،]35
وئچ ]سورة الواقعة: 45[، وقوله 

مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  چ 

الواقعة:  ]سورة  حتچ  جت  يب  ىب 

ىئ  مئ  چحئ  وقوله   ،]50w49

يئ جبچ ]سورة الواقعة: 76[.
والتنكري  التعريف  دالالت  ويف 
الكريم  القرآن  إعجاز  عن  يكشف  ما 
اىل  السورة  جلأت  فقد  بيانه  وعظيم 
االسم  ماهية  عىل  بناًء  والتنكري  التعريف 

الكلمة  كانت  فإذا  تناوله  شيوع  ومدى 
قريبًا  حضورها  جعل  الذهن  يف  حارضة 
التي  الواقعة  ذلك  مثال  املعرفة  من 
حارض  مدلوها  ألّن  معرفة؛  جاءت 
يوم  هو  عظيم  يوم  اىل  تشري  إذ  الذهن 
تقرتب  التي  الكلامت  وتوالت  القيامة 
مثل:  أخرى  سور  يف  نفسه  املعنى  من 
جاءت  وقد  واحلاقة،  والقارعة  الطامة 
هتوياًل  أو  تعظياًم  معرفًة  األسامء  هذه 
)امليمنة،  أسامء  جاءت  هنا  ومن  لشأهنا، 
واليمني،  والســـــــــابقون،  واملشأمة، 
معرفة  وغريها(  واجلبال  والشامل، 

نفسه. للسبب 
أما الكلامت التي جاءت منكرة ففي 
قد  أو  معروفة  غري  أسامء  هي  الغالب 
تعرف  ال  التي  الغيبية  األمور  من  تكون 
التنكري  ففي  الدقة  وجه  عىل  حقيقتها 
يف  حيلق  أن  يف  اإلنساين  للخيال  جمال 

السابقون  ينتظره  الذي  النعيم  أجواء 
يف  التكريم  يستحقون  فهم  املقربون 
ومتقابلني،  )متكئني،  بكوهنم  وصفهم 
خملدون،  ووالدان  موضونة،  رسر  وعىل 
لغوًا وال  وأباريق، وحور عني،  بأكواب 
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منضود،  وطلح  سالمًا،  سالمًا  تأثياًم، 
وظل ممدود(، وغريها من الكلامت التي 
تعج هبا السورة املباركة فهذه النعم التي 
الغيبيات  من  تعد  املقربون  هبا  حيظى 
تتخيلها  بل  البرص  يدركها  ال  التي 
تدل عىل  املؤمنني  البصرية فهي يف سياق 
الكافرين  سياق  ويف  والتكريم،  التعظيم 
والتهويل  التحقري  عىل  تدل  واملنافقني 

واإلهانة.
يف  يكثر  الذي  للمجهول  البناء  ويف 
عام  فضاًل  القرآن  عموم  يف  القيامة  آيات 

ڳ  چ ورد يف هذه السورة يف قوله تعاىل 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

داللة   ]5w  4 الواقعة:  ]سورة  چ  ں 

حيفز  مما  الفاعل  ذكر  عن  الرتفع  عىل 
احلقيقي  الفاعل  عن  للبحث  الذهن 
فاعل  اىل  العظيمة حتتاج  فهذه األحداث 
اهلل  ينكرون  الكفار  كان  وملا  عظيم، 

عن  للبحث  حتفزهم  األفعال  فهذه  تعاىل 
ڀ ڀ  الفاعل، وكذا يف قوله تعاىل چ 
 ]19 الواقعة:  ]سورة  چ  ٺ  ٺ  ٺ 

مرة  وبناه  منفيني  الفعلني  استعمل  إذ 
اىل  الذهن  يرصف  لكي  للمجهول 

التي  الغريبة  النعمة  هذه  واىل  الفاعل، 
هذه  فإىل  تعاىل  اهلل  عند  من  إال  تكون  ال 
بالصداع،  التي ال يصاب شارهبا  اخلمرة 
املتلقي  ذهن  ينرصف  عقله  ينزف  وال 

إيامنًا. ليزداد 
نغاًم  جييء  الذي  التكرار  داللة  ويف 
عنرصًا  عد  كام  احلسن  أنغام  من  جديدًا 
النص  يف  اإليقاع  تكوين  عنارص  من 
التي  املعنوية  دالالته  عن  فضاًل  الديني 
يؤدي  ونغاًم  جرسًا  النص  عىل  تضفي 
عىل  إيضاحه)49)،  و  املعنى  تقوية  إىل 
منها:  عدة  لدالالت  يأيت  التكرار  أن 
الرتسيخ والتثبيت، والتنبيه، والتأكيد)50) 
الظاهرة  هذه  من  الواقعة  سورة  ختل  ومل 
األسلوبية التي أضفت عليها قياًم تعبريية 
وترديدها  العبارة  بإعادة  أديت  وداللية 
تكرار  ومن  احلرف،  تكرار  عن  فضاًل 

ھ  ہ  چ  تعاىل  قوله  العبارة 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

هذا  ويدل   ،]9w  8[ چ  ڭ  ڭ 

)49) ينظر: سحر النص –قراءة يف بنية اإليقاع 
القرآين 89. 

الصحيفة  يف  ونقدية  لغوية  قــراءة  ينظر:   (50(
السجادية 193. 
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الفريقني  حال  من  التعجب  عىل  التكرار 
تكرار  ومن  أمرمها،  من  والتفخيم 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  قوله  احلرف 
ىئ ىئ ی ی یچ ]47[ إذ 

البعث  إنكار  عىل  للداللة  اهلمزة  كررت 

مطلقًا والسيام يف هذا الوقت كام دخلت 
حئچ  جئ  چ  قوله  يف  العاطف 
يف  إنكارا  أشد  ذلك  أن  عىل  للداللة 
حسن  هبا  وللفصل  زماهنم  لتقدم  حقهم 

ملبعوثون. املستكن يف  العطف عىل 
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التمهيد:
الكـــريم  القرآن  استعمل  لقـــــــــد 
حدودًا  له  وجعل  املجادلة،  اسلوب 
وأمهيتها،  رضورهتا  عىل  وأكد  وضوابط 
آياته، وهذا ما يصور  وذلك يف كثري من 
جانبًا  للجدل  أن  الكريم  القرآن  لقارئ 
ما  إذ  األديان،  سائر  حياة  يف  حيويًا 
قومه  ناظر  وقد  إال  نبي  أو   ٍ رسول  من 
يدعوهم  ما  صحة  إثبات  يف  وجادهلم 
أن  هو  وضوحًا  األمر  يزيد  ومما  إليه 
بمجادلة  رسوله  أمر  قد  تعاىل  اهلل 
إىل  ودعوهتم  الكتاب،  واهل  املرشكني 
فقال  احلسنة  واملوعظة  باحلكمة  احلق 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  تعاىل: 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ ھ 
الن   ،]1(5 النحل:  ]سورة  چ  ۓ
تزيد  ال  واجلدل  املناظرة  يف  الغلظة 
نفورًا وعنادًا وتعصبًا  إال  الطرف اآلخر 

ٺ  چ  تعاىل:  قال  بالباطل  ومتسكًا 
چ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
كان  وقد   ،]159 عمران:  ال  ]سورة 
واجلدل  املناظرة  من  األسلوب  ذلك 
مرشكي  مع   األنبياء قبل  من  ُمَتبعًا 

قومه   نوح جمادلة  يف  كام  أقوامهم، 
وازدادوا  عنادًا  رؤوسهم  ركبوا  الذين 
جيادهلم  وهو  له  قالوا  حيث  وفسادًا  غّيًا 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  اهلل  يف 
 ،]3( هود:  ]سورة  چ  ڱ ڱ 
فهذه الشواهد القرآنية دليل واضح عىل 
اإلسالم،  يف  واملناظرة  اجلدل  مرشوعية 
يف  األمثل  األسلوب  عن  يكشف  إذ 
مراعاته  جيب  والذي  النبوية  املناظرة 
يف  تدور  جدل  ومادة  املتناظرين،  بني 

معاٍن: أربعة  حول  العربية  اللغة 
األول:

مقاييس  كتاب  يف  جاء  اإلحكام، 
اسرتسال  يف  اليشء  ))استحكام  اللغة 
ومراجعة  اخلصومة  وامتداد  فيه،  يكون 
الكالم(()1)، وجدلت احلبل أي أحكمت 

فتله))).
الثاين:

اجلدل يف اخلصومة، من جدل جيدل 

 /1 اللغة:  مقاييس  معجم  ــارس،  ف ابــن   (1(
 .433

 +449  /4 الصحاح:  اجلــوهــري،  ينظر   (((
غريب  يف  املفردات  االصفهاين،  الراغب 

القران/ 97. 
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فالن  ويقال  خصومته،  اشتدت  بمعنى 
كان  إذا  اجلدل  شديد  أي  وجمدال  جدل 

قوي اخلصام شديده)3).
الثالث:

جداله  لألرض  يقال  ومنه  الشدة، 
هي  واجلدالة  رصعه،  ؛وجّدله:  لشدهتا 
بعد  اخلصم  فيها  يرصع  التي  األرض 
سالح،  أو  بدنية  قوة  من  يملك  ما  نفاد 

للرصيع جمّدال)4). ويقال 
الرابع:

املجدل  من  مشتق  فاجلدل  القرص، 
يتحصن  جمادل  كل  فكأن  القص،  وهو 
صاحب  يتحصن  كام  باحلجة  صاحبه  من 

بقرصه)5). القرص 
االصطالح  يف  اجلدل  مفهوم  أما 
أمهها  نذكر  خمتلفة  بألفاظ  َف  ُعرِّ فقد 

كاآليت:

)3) ينظر ابن منظور، لسان العرب: 1/ 0)4. 
 /1 الــعــرب:  لسان  منظور،  ــن  اب ينظر   (4(
مواهب  السبزواري،  االعىل  عبد   +4(0
w(57  /9 ــقــران:  ال تفسري  يف  الــرمحــن 

 .(58
 /11 الــعــرب:  لسان  منظور،  ابــن  ينظر   (5(

 .105

)ت  املرتىض  الرشيف  عـــــــــــرفه 
من  اخلصم  ))صـــــرف  436هـ(: 
الشبهة  او  احلجة  بطريق  آخر  اىل  مذهب 

الشغب(()6). او 
671هـ(:  )ت  القرطبي  ويعـــــــرفه 
احلجة  طريقة  عىل  القــــــــــول  ))دفع 

بالقوة(()7).
)ت  اجلـــــــــــــرجاين  ويعـــــــّرفه 
عن  خصمه  املرء  ))دفع  بأنه:  816هـ( 
يقصد  أو  شبهة  أو  بحجة  قوله  إفساد 
يف  اخلصومة  وهو  كالمه  تصحيح  به 

.(8 احلقيقة(()
انه:  1111هـ(  )ت  املجليس  ويراه 
واملجادلة  باحلجة،  احلجة  ))مقابلة 

واملخاصمة(()9). املناظرة 
سبيل  عىل  املفاوضة  هو  واجلدل: 
من  كال  أن  يف  شك  وال  املنازعة 
ترجح  التي  أدلته  يعرض  املتفاوضني 

معتقده  يظهر  أن  وحياول  وتدعمه  رأيه 

 /( املرتىض:  الرشيف  رسائل  املرتىض،   (6(
 .(67

 .67  /7 القرطبي:  القرطبي، تفسري   (7(
 .78 التعريفات/  )8) اجلرجاين، 

 .131  /10 العقول:  املجليس، مرآة   (9(
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عن  صاحبه  ليثني  كانت  وسيلة  بأية 
يريد)10). بام  ويلزمه  ويفحمه  رأيه 

1337هـ(  )ت  املظفر  ويعـــــــّرفه 
معها- يقتدر  علمية  ))صناعة  بأنه: 
من  احلجة  إقامة  -عىل  اإلمكان  حسب 
يراد  مطلوب  أي  عىل  املسلمة  املقدمات 
وجه  عىل  يتفق،  وضع  أي  حمافظة  وعىل 

مناقضة(()11). عليه  تتوجه  ال 
يعني  االصطالح  يف  فاجلدل  وعليه 
والكالم  البيان  يف  واملنازعة  اخلصومة 
واثبات  مدعاه،  بإبطال  اخلصم  إللزام 
اجلدل  يستعمل  ما  وأكثر  املتكلم،  دعوى 
واألفكار،  اآلراء  رصاع  يف  واملجادلة 
رأيه،  حيكم  أن  جمادل  كّل  حياول  حيث 

ويناضل عنه يف صالبة))1).
القرآين: السياق  يف  ومشتقاته  اجلدل 

أنواع  عىل  العزيز  اهلل  كتاب  اشتمل 

العروس من جواهر  تاج  الزبيدي،  ينظر   (10(
باقر  حمــمــد   +10(  /14 ــوس:  ــام ــق ال
حجتي، امتام احلجج يف تفسري مدلول وال 

 .9w 7 /جدال يف احلج
)11) حممد رضا املظفر، املنطق/ 3)3. 

))1) ينظر عائشة عبد الرمحن )بنت الشاطئ(، 
مقاٌل يف اإلنسان -دراسة قرآنية/ 94. 

برهان  من  وما  واألدلة  مجيعها  الرباهني 
املعلومات  كليات  من  تبنى  وداللة 
العظيم  والقران  إال  السمعية  أو  العقلية 
قد نطق هبا)13)، فهو مل يكتف باستدالالته 
اختذ  بل  ذاهتا  احلقائق  وبيان  إثبات  يف 
براهينه  يف  متثل  مميزا  جدليا  منهجا 
هلداية  وساقها  عليها  اشتمل  التي  وأدلته 
ما  مجيع  يف  املعاندين  وإلزام  الكافرين 
التي  واألهداف  املقاصد  من  إليه  هدف 
يريد حتقيقها وترسيخها يف أذهان الناس 
وفروعها)14)،  الرشيعة  أصول  مجيع  يف 
الوسائل  اجلديل  استدالله  يف  مستعمال 
اإلقناع  إىل  اخلصم  بيد  تأخذ  التي  كلها 

احلق)15). وقبول 
وما  ))اجلدل((  للفظة  املتتبع  ولعل 

)13) ينظر الزركيش، الربهان يف علوم القران: 
علوم  يف  االتقان  السيوطي،   +(4  /(
60+ حممد باقر حجتي، امتام  القران: 4/ 
يف  جــدال  وال  مدلول  تفسري  يف  احلجج 

 .9w 7 /احلج
الكربى/  املعجزة  زهرة،  ابو  حممد  ينظر   (14(
مناهج  االملــعــي،  ــوض  ع زاهــر   +9w8

 .(w 1 /اجلدل يف القران الكريم
القران  يف  ــدل  اجل التومي،  حممد  ينظر   (15(

الكريم/ 56). 
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القران  يف  وردت  أهنا  جيد  عنها  ترصف 
كام  موضعا  وعرشين  تسعة  يف  العظيم 
مخسة  منها  االيت،  اجلدول  يف  سيأيت 
وعرشون موضعا كان اجلدل فيه مذموما 

وما تبقى جاء اجلدل فيه حممودا)16).
الباحث  يرى  تقدم  ما  وفق  وعىل 
نوعني  عىل  جاء  القران  يف  اجلدل  أن 
الغلبة  به  يقصد  كان  ما  وهو  مذموما: 
بدحض  ولو  اخلصم،  وإفحام  والرياء 
تعاىل:  قال  الباطل،  وإظهار  احلق، 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ ڇ  ڇ 
أو   ،]56 الكهف:  ]سورة  چ  ڈ 

ۅ  چ تعاىل:  لقصد اجلدل فقط قال 
ائ  ائ ى  ى  ې  ې  ې  ې ۉ  ۉ  ۅ 
الزخرف:  ]سورة  چ  وئ وئ  ەئ  ەئ 
تعاىل:  قال  علم  بغري  اجلدل  او   ،]58

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

]سورة  چ  ڇ چ  چ  چ 
اجلدل  من  النوع  وهذا   ،]3 احلج: 
اهلل  عبد  أليب  قيل  املسلم،  عىل  حمرم 

منهجية  الطعان،  ادريــس  امحــد  ينظر   (16(
 .7w 5 /احلوار اجلديل يف القران الكريم

هي  التي  بغري  اجلدل  ما   الصادق
مبطال  جتادل  ))بان  فقال:  أحسن؟، 
قد  بحجة  ترده  فال  باطال  عليك  فيورد 
قوله،  جتحد  ولكن  تعاىل،  اهلل  هبا  نص 
يعني  ان  املبطل  ذلك  يريد  حقا  جتحد  او 
ان  خمافة  احلق  ذلك  فتجحد  باطله  به 
ال  ألنك  حجة؛  فيه  عليك  له  يكون 
حرام  فذلك  منه  املخلص  كيف  تدري 

شيعتنا...(()17). عىل 
وجدل حممود وهو ما كان بقصد بلوغ 
الباطل، والدعوة باحلسنى  احلق ودحض 
عز  فقال  بالدعوة  تعاىل  اهلل  قرنه  ولذلك 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  زب  قائل:  من 
ۓ  ے  ے  ھھ  ھ 
 ،]1(5 النحل:  ]سورة  ...رب  ۓ 
السبزواري:  األعىل  عبد  السيد  يقول 
))... ما كان منه لغري اهلل فهو قبيح، وما 
كان  وما  حسن،  فهو  احلق  إلظهار  كان 

لتثبيته وإيضاحه، فهو أحسن(()18).

أهل  أحاديث  موسوعة  النجفي،  هادي   (17(
 .360  /(  :البيت

مواهب  االعـــىل،  عبد  ــســبــزواري،  ال  (18(
 .176  /3 القران:  الرمحن يف تفسري 
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مراتالكلمةم
تكرارها

اآليةالسورةالشاهد من اآلية

w 1ڎ 1جادلتم ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چڇ 
ڎ… چ 

109النساء

w (3هودچ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ… چ 1جادلتنا(

w 35غافرچ …ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ 1جادلوا

w 468احلجچ ک ک ک گ گ گ گ چ 1جادلوك

w 5107النساء چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ … چ )جتادل

111النحلچ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ … چ 

w 61املجادلةچ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ …چ 1جتادلك

w 7پ 1جتادلوا پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
پ…چ 

46العنكبوت

w 8ڳ 1أجتادلونني ڳ  گ  گ  …گ  چ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں …چ 

71األعراف

w 9چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 6جيادل
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ… چ 

109النساء 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ 
ڍڍ…چ 

56الكهف

3احلجچڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ چ 

8احلج

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 
ڤ ڦ ڦ چ 

0)لقامن

4غافرچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ …چ 
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 1 0
w

ڃ 1جيادلنا ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چڦ 
ڃ ڃ ڃ چ چ 

74هود

 1 1
w

چ ژ ڑ ڑ ک ک کک 1ليجادلوكم
گ گ گ گ چ 

1)1األنعام

 1 (
w

13الرعدچ …ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ چ 5جيادلون

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 
ڃ… چ 

35غافر

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  چڳ 
ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہھ…چ 

56غافر

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ 
ڈ چ 

69غافر

35الشورىچ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 1 3
w

ىئ )جيادلونك مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  چ 
يئ جب چ 

5)األنعام

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  چ 
ڻ ڻ ۀ چ 

6األنفال

 1 4
w

ھھ 1وجادهلم ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ 
ے ے ۓ ۓڭ چ 

5)1النحل

 1 5
w

چ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ 1جدال
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ چ 

197البقرة

 1 6
w

ں 1جدالنا ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  چڳ 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ 

)3هود

 1 7
w

پ )جدال پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 
پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ 

54الكهف

ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  چ 
ائائ چ 

58الزخرف
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القران  يف  اجلدل  أساليب  تنوعت 
منها  نوضح  اخلصوم  عىل  رده  يف  العظيم 

ما يأيت:
السرب و التقسيم )برهان االستقصاء(:أ. 

أساليب  أحد  والتقسيم،  السرب  يعد 
أشكال  من  وشكال  القرآين،  اجلدل 
اخلصم  دعوى  دحض  يف  استدالالته 
مأخوذ من سرب  اللغة  والسرب يف  وردها، 
اجلرح أي نظر ما غوره أو هو استخراج 
كنه اليشء، والتقسيم من قسم اليشء إذا 

جزأه)19).
االصطالح  يف  والتقسيم  السرب  وأما 
فهو: حرص أوصاف املوضوع واإلحاطة 
جزءا  أجزائه  يف  النظر  وإعادة  بتفاصيله 
األحكام  تطابق  مدى  ومعرفة  جزءا، 
ادعى هبا اخلصم عىل تلك األجزاء  التي 
سلبا، أو إجيابا حتى يتسنى إدراك احلقيقة 
كل  املوضوع  استوىف  فإذا  تام،  بوضوح 

وحتليال،  متحيصا،  وتفاصيله  جزئياته، 
التي  األحكام  لقبول  مسوغا  جيد  ومل 
تلك  أبطل  وكذبا  خطأ،  املدعي  ألصقها 

)19) ينظر ابن منظور، لسان العرب: 4/ 340. 

األساس)0))،  من  والدعاوى  األحكام 
يف  املوجودة  األوصاف  حرص  هو  أو 
له  مناطا  تكون  أن  تصلح  والتي  األصل 
يصلح  ال  ما  إبطال  ثم  الرأي،  بادئ  يف 
ويالحظ  للعلة)1))،  الباقي  فيتعني  منها 
األسلوب  هبذا  املحتج  إن  التعريف  من 
ما  وهو  احلرص  مسلك  مسلكني:  يسلك 
ما  اإلبطال وهو  بالسرب، ومسلك  يسمى 

بالتقسيم. يسمى 
الكريم  القران  يف  عليه  األمثلة  ومن 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ تعاىل:  قوله 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڑ  ژ ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ ڌ 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ

خيلو  فال   ،](8 غافر:  ]سورة  چ  ڱ 

فكذبه  كاذبا  يكون  أن  من  الرجل  هذا 

)0)) ينظر الشوكاين، ارشاد الفحول/ 364+ 
 +67 ــدل/  اجل تاريخ  ــرة،  زه ابــو  حممد 
عند  البحث  مناهج  النشار،  عيل  سامي 

مفكري االسالم/ 0)1. 
البحث  مناهج  النشار،  عيل  سامي  ينظر   ((1(

 .1(0w 119 /عند مفكري االسالم
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كان  وان  يتخطاه،  وال  عليه  يعود 
إن  يعدكم  الذي  بعض  فيصيبكم  صادقا 
ترتكوه  أن  لكم  فاألفضل  له،  تعرضتم 
وال تتعرضوا له باألذى)))). ومثل ذلك 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ٱ  قوله تعاىل: چ
ڀ  ڀ ڀ  پ پ  پ  پ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ ٿ 
w143 االنعام:  ]سورة  چ  ڤ

.]144
الطريقة  ))وهذه  املظفر:  يقـــــول 

واجلدل(()3)). املناظرة  يف  كثريا  نافعة 
احلكيم(:ب.  )أسلوب  باملوجب  القول 

القران  يف  اجلدل  أساليب  من  وهو 
)أسلوب  أيضا  له  ويقال  الكريم، 
من  اخلصم  دعوى  رد  وهو  احلكيم( 
كالم  يف  صفة  تقع  كأن  كالمه،  خالل 
حكم  له  أثبت  يشء  عن  كناية  االخرين 

لثبوته  تعرض  غري  من  لغريه  فتثبتها 

مقتنيات  تفسري  الطهراين،  عيل  مري  ينظر   ((((
58w (54)+ جماهد حممود،   /9 الدرر: 

منهج اقامة الدليل يف القران/ 180. 
)3)) حممد رضا املظفر، املنطق/ 94). 

خيصص  أن  بمعنى  عنه)4))،  نفيه  أو  له، 
أو  العموم،  ظاهرها  كان  أن  بعد  الصفة 
ولكن  للحكم،  املوجبة  بالصفة  يقول 
أن  أي  املتكلم  أثبتها  من  لغري  يثبتها 
فيعمد  بكالم،  خماطبا  املتكلم  خياطب 
كالم  من  مفردة  كلمة  إىل  املخاطب 
يوجب  ما  لفظه  من  عليها  فيبني  املتكلم 
القول  عني  وذلك  املتكلم،  معنى  عكس 
كالم  اخلصم  رد  حقيقته  ألن  باملوجب؛ 

لفظه. خصمه من فحوى 
أحدمها  رضبان  باملوجب  والقول 
كناية  غريه  كالم  من  صفة  تقع  أن 
يف  فتثبت  حكم،  له  أثبت  يشء  عن 
اليشء  ذلك  لغري  الصفة  تلك  كالمك 
احلكم  ذلك  لثبوت  تعرض  غري  من 

ژ  ژ  چ  تعاىل:  كقوله  وانتفائه)5))، 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ

 +(78 املعاين/  خمترص  التفتازاين،  ينظر   ((4(
الكريم/  القران  يف  اجلدل  التومي،  حممد 
؛مناهج  االملــعــي  ايضا   +(57w  (56

اجلدل يف القران الكريم/ 74. 
وغاية  األدب  خــزانــة  احلــمــوي،  ينظر   ((5(

األرب/ 116. 
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]سورة  چ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
أسباب  نتصفح  وملا   ،]8 املنافقون: 
هو  القول  صاحب  ان  نجد  النزول 
عبد اهلل بن أيب سلول، وإنام عرب بصيغة 
الراضني  ألصحابه  ترشيكا  اجلمع 

وكناية  لنفسه  األعز  بصفة  فأراد  بقوله، 
كناية  واألذل  فريقه،  من  املنافقني  عن 
املؤمنني،  من  معه  ومن   ،النبي عن 
إخراج  لفريقهم  املنافقون  أثبت  وقد 
يف  تعاىل  اهلل  فأثبت  املدينة،  من  املؤمنني 
فريقهم،  لغري  العزة  صفة  عليهم  الرد 
واملؤمنون،  ورسوله  تعاىل  اهلل  وهو 
الذي  احلكم  ذلك  لثبوت  يتعرض  ومل 
أعني  بالعزة  للموصوفني  اإلخراج  هو 
لنفيه  وال  واملؤمنني  ورسوله  تعاىل  اهلل 
لفظ  حيمل  ))أْن  وثانيهام  عنهم)6))، 
مراده  خالف  عىل  غريه  كالم  يف  وقع 
تعاىل:  كقوله  له(()7))،  متعّلق  بذكر 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ ے  ے  چ 

البقرة:  ]سورة  …چ  ۇ ۇ ڭ 

امليزان يف  الطباطبائي،  ينظر حممد حسني   ((6(
 .(50 تفسري القران: 19/ 

املعاين  يف  البليغ  الــشــريازي،  أمــني  أمحــد   ((7(
والبيان والبديع/ 78). 

189[. سألوا عن سبب اختالف القمر 
ببيان  فُأجيبوا  ونقصانه،  النور  زيادة  يف 
أّن  وهو  االختالف،  هذا  من  الغرض 
معامل  االختالف  ذلك  بحسب  األهّلة 
املزارع  من  ُأمورهم  الناس  به  يوّقت 
والّصوم،  الّديون،  وحماّل  واملتاجر، 
وذلك  وقته،  هبا  يعرف  للحّج  ومعامل 
بحاهلم  واألليق  األوىل  أّن  عىل  للّتنبيه 
ممّن  ليسوا  ألهّنم  ذلَك  عن  يسألوا  أن 
اهليئة،  علم  دقايق  عىل  بسهولة  يّطلعُوَن 

غرٌض)8)). به  هلم  يتعّلق  وال 

املناقضة:ت. 
خمربها  مجلتني  يذكر  أن  هبا  ويقصد 
يقتيض  واحد  وجهته  ووقته  واحد، 
إثباته،  األخرى  يقتيض  ما  نفي  إحدامها 
ممكن  نقيضني  عىل  الرشط  تعليق  بمعنى 
وحمال ومراد املتكلم املحال دون املمكن، 
املرشوط)9))،  وقوع  عدم  التعليق  ليؤثر 

يف  البليغ  الــشــريازي،  أمــني  أمحــد  ينظر   ((8(
 .(78 والبديع/  والبيان  املعاين 

 /( املــرتــىض:  رسائل  املــرتــىض،  ينظر   ((9(
وغاية  األدب  خزانة  احلموي،   +(85
األرب/ 114+ حممد حسني الطباطبائي، 

 .95 امليزان: 8/ 
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حلكم  غاية  حماالً  الغاية  تكون  أن  بمعنى 
حمال)30).

شأنه:  جل  تعاىل  بقوله  له  ويمثل 
ک  ک  ک  ک  ڑ  چڑ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ڻ چ ]سورة االعراف: 40[.
أي ال تفتح أبواب السامء ألرواحهم 
كام تفتح ألرواح املؤمنني، وقيل ال تفتح 

ڳ  چڳ  وقوله:  ودعائهم  ألعامهلم 
چ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
باهبا  يفتح  أن  نفي  املراد  ان  كالقرينة عىل 
باملحال،  األمر  معلقا  اجلنة  لدخوهلم 
عن  كناية  باملحال  األمر  يتعلق  وإنام 
عدم حتققه وإياسا من وجوده)31)، يقول 
فإنه   ...(( 1410هـ(:  )ت  اخلميني 
ليس بصدد اإلخبار باملالزمة بني دخول 
اخلياط،  سم  يف  اجلمل  وولوج  اجلنة 

 +174  /( االتقان:  السيوطي،  ينظر   (30(
 /8 املــيــزان:  الطباطبائي،  حسني  حممد 
مصباح  اخلــوئــي،  الــقــاســم  ابـــو   +90

 .110 الفقاهة: 4/ 
امليزان:  الطباطبائي،  حسني  حممد  ينظر   (31(

 .96w 95 /8

بصدد  بل  بينهام  التالزم  عدم  رضورة 
بالتعليق  اجلنة  دخوهلم  استحالة  بيان 
هذا  نظائر  وباجلملة  اعتيادي،  حمال  عىل 
حمالة  أو  التحقق،  عدم  عن  كناية  الكالم 

ال إخبار باملالزمة كام هو واضح(())3).
جماراة اخلصم:	. 

االستدرا	: اوال: 
ألفاظا  لغرضه  يصوغ  أن  وهو 
األلباب،  حيري  ما  اللطافة  من  يكسوها 
دون  من  اخلصم  صنع  ما  يعرف  حتى 
أن جياهر أو هيجم عليه، أو هو التوصل 
املخاطب  من  الغرض  حصول  إىل 
املقصود  املعنى  بلوغ  يف  له  واملالطفة 
يف  ومثاله  يشعر)33)،  ال  حيث  من 

ڤ  ڤ  چ  تعاىل:  قوله  الكريم  القران 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ ڍ  ڍ  ڇ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

 .50 ))3) اخلميني، املكاسب املحرمة: )/ 
w174  /( االتقان:  السيوطي،  ينظر   (33(
175+ مري عيل الطهراين، تفسري مقتنيات 

الدرر: 1/ 7). 



))املجادلة(( من أساليب املحاجة يف القرآن

380

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻ  ڻ 
ے  ے  ھ  ھ ھ  ھ  ہ 
االنعام:  ]سورة  چ  ۓ  ۓ 
أن  يقتيض  اآلية  ظاهر  إن   ،]79w  76

وقت  يف  يعتقد  كان   إبراهيم اهلل  نبي 
وهذا  للكواكب؟،  اإلهلية  األوقات  من 
مبدأ  مع  ويتناىف  األنبياء  عىل  جيوز  ال 
العصمة، وهذا ما أجاب عنه اإلمام عيل 
املأمون  سأله  حينام   الرضا موسى  بن 
ابن  يا  املأمون:  له  ))قال  له:  قائال 
األنبياء  إن  قولك  من  أليس  اهلل  رسول 
عن  فسأله  قال:  بىل،  قال:  معصومون، 
أن  سأله  فيام  فكان  القرآن،  من  آيات 
وجل  عز  اهلل  قول  عن  فأخربين  له:  قال 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چ  إبراهيم  يف 
 :الرضا فقال  چ  ڃ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڦ
أصناف:  ثالثة  إىل  وقع   إبراهيم إن 
يعبد  وصنف  الزهرة،  يعبد  صنف 
وذلك  الشمس،  يعبد  وصنف  القمر، 
حني خرج من الرسب الذي أخفي فيه، 
قال:  الزهرة  ورأى  الليل  عليه  جن  فلام 
فلام  واالستخبار،  اإلنكار  عىل  ريب  هذا 

اآلفلني(  أحب  )ال  قال:  الكوكب  أفل 
من  ال  املحدث  صفات  من  األفول  ألن 
بازغا  القمر  رأى  فلام  القديم،  صفات 
قال: هذا ريب عىل اإلنكار واالستخبار، 
)لئن مل هيدين ريب ألكونن  قال:  أفل  فلام 
)ورأى  أصبح  فلام  الضالني(  القوم  من 
هذا  ريب  هذا  قال  بازغة  الشمس 
اإلنكار  عىل  والقمر  الزهرة  من  أكرب( 
واإلقرار،  اإلخبار  عىل  ال  واإلستخبار 
من  الثالثة  لألصناف  قال  أفلت  فلام 
)يا  والشمس:  والقمر  الزهرة  عبدة 
أراد  وإنام  ترشكون..(  مما  برئ  إين  قوم 
إبراهيم بام قال أن يبني هلم بطالن دينهم، 
ملا كان  العبادة ال حتق  ويثبت عندهم أن 
وإنام  والشمس،  والقمر  الزهرة  بصفة 
الساموات  وخالق  خلالقها  العبادة  حتق 
قومه  عىل  به  احتج  ما  وكان  واألرض، 
قال  كام  وآتاه  وجل،  عز  اهلل  أهلمه  مما 

ٺ  ٺ  ڀ  چ وجل:  عز  اهلل 
هلل  املأمون:  فقال  چ،  ٿ ٺ  ٺ 

درك يا ابن رسول اهلل..(()34).

اخبار  عيون   +75 التوحيد/  الصدوق،   (34(
االحتجاج:  الطربيس،   +175  /1 الرضا: 
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ريب  هذا  ذلك  قال   فإبراهيم
ويعرفهم  استدراجهم،  سبيـــــــل  عىل 
النظر  طريق  إىل  يرشدهم  وان  جهلهم 
النظر  أن  ويعرفهـــــــــم  واالستدالل، 
منها  شيئا  ))أن  إىل  يقود  الصحيح 
دليل  لقيام  إالها  يكون  أن  يصح  ال 
من  قول  ريب  وهذا  فيها...  احلدوث 
مبطل،  بأنه  علمه  مع  خصمه  ينصف 
متعصب  غري  هو  كام  قوله  فيحكي 

ملذهبه؛ الن ذلك أدعى إىل احلق(()35).
بعض  يف  للخصم  التسليم  ثانيا: 

مقدماته:
األسلوب  هبذا  البحث  يعنيه  والذي 
ثم  مقدماته،  يف  للخصم  تسلم  أن  هو 
إىل  يدعى  ما  مع  تتناىف  ال  أهنا  له  تبني 
هذا  إىل  السيوطي  أملح  وقد  اعتقاده، 
اخلصم،  جماراة  عنوان  حتت  األسلوب 

بأنه: وعّرفه 

 /11 االنوار:  بحار  املجليس،   +(16  /(
االمــام  حياة  القريش،  رشيــف  باقر   +79

الرضا: 1/ 157. 
وينظر  30؛   /(0 الكشاف:  الزخمرشي،   (35(
النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 

 .(0 /(

-بعض  -اخلصم  يسلـم  ))بأن 
تبكيته  يراد  حيث  مقدمـــــــــــاته 
عن  البحث  عدل  وإنام  وإلزامه(()36)، 
جماراة  لكون  هذه  السيوطي  تسمية 
أسلوب،  من  بأكثر  تكون  اخلصم 
أساليب  من  واالنتقال  فاالستدراج 
عىل  األمثلة  ومن  اخلصم،  جماراة 

ې  چ تعاىل:  قوله  للخصم  التسليم 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ابراهيم:  ]سورة  ٺ..چ  ٺ ٺ
برش  إال  نحن  إن  فقوله   ،]11w  10
للتبكيت  اخلصم  جماراة  باب  من  مثلكم 
من  عادة  من  فإن  واإلفحام  واإللزام، 
أمر  يف  اخلالف  خصمه  عليه  ادعى 
عىل  كالمه  يعيد  أن  فيه  خيالف  ال  هو 

إن  لقوهلم  تسليم  الرسل  فقول  وجهه، 
خالف  الستنتاج  مثلنا  برش  إال  أنتم 

ڀ  پ  چ  وقوله  منه  استنتجوه  ما 
مقدمة  إىل  إشارة  چ  ٺ ڀ  ڀ  ڀ 

)36) السيوطي، االتقان: )/ 361. 
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وقوله  املطلوب،  يستنتج  بانضاممها 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ

من  استنتجوه  منهم  جواب  چ  ڤ  ٹ 
مثلهم)37). برشا  كوهنم 

اهلــــــدم:	. 
وهو: ))أن يأيت غريك بكالم يتضمن 
تكون  فإنك  بضده،  أنت  فتأيت  معنى، 
بمعنى  املتكلم(()38)،  مبنى  هدمت  قد 
املبطلني، ثم يأيت  أن يورد اهلل تعاىل قول 
رد  قد  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فيكون  بضده 
ذلك  ومن  يزعمون  ما  ونفى  عليهم 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ پ  ٻ  ٻ 

عن  ــاف  ــش ــك ال ـــرشي،  ـــزخم ال يــنــظــر   (37(
ــون  ــي ــل وع ــزي ــن ــت ــق غـــوامـــض ال ــائ ــق ح
 /( الـــتـــأويـــل:  وجــــوه  يف  ـــل  ـــاوي األق
اجلامع:  جوامع  370+وينظرالطربيس، 
التفسري  ــــرازي،  ال ــر  ــخ ــف 76)+ال  /(
خمترص  التفتازاين،   +(8  /1( الكبري: 
يف  االيضاح  القزويني،   +1(5 املعاين/ 
 +1(8 والبيان/  املعاين  البالغة  علوم 
471+ مري  الكاشاين، زبدة التفاسري: 3/ 
عيل الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر: 6/ 

 .108
 /3 القران:  علوم  يف  الربهان  الزركيش،   (38(

 .41(

...چ  ٿ ٿ ٺ  ٺ  ٺ   . ڀ  ڀ
اليهود  ادعى  فقد   .]18 املائدة:  ]سورة 
وأحباؤه،  اهلل  أبناء  أهنم  والنصارى 
اهلدم  بأسلوب  عليهم  سبحانه  اهلل  فرد 

ڀ  ڀ ڀ  ڀ  پ  چ  بقوله: 

جل  وبقوله  چ،  ٿ ٿ ٺ  ٺ  ٺ   .
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  چ شأنه: 
 ،]91 املؤمنون:  ]سورة  چ  ٺ ٺ ٺ  ٺ 
بقوله  أحباؤه  أهنم  ادعاؤهم  هدم  ثم 
چ  ڱ  ڱ  ڱ  چ…ڳ  تعاىل: 

.]57 ]سورة ال عمران: 
األسجال:	. 

خصمك  لسان  عىل  تثبت  أن  وهو 
عليه  به  تسجل  آخر  سياق  يف  ألفاظا 
قال  وإنكار،  شبهة  حمل  عنده  كان  ما 

السيوطي:
عىل  تسجل  بألفاظ  اإلتيان  ))هو 
به(()39)،  خوطب  ما  وقوع  املخاطب 

ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  مثل  وذلك 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

)39) السيوطي، االتقان: )/ 174. 
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ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
.]45w 44 :ڃ چ ]سورة االعراف

اخلامتة والنتائج
أرجاء  يف  السياحة  هذه  بعـــــــــــد 
والبحوث  املصنفات  انتظمته  ما 

واملواقع  املكتبات  حوته  مما  والدراسات 
أفواه  من  أفدناه  وما  اإلليكرتونية 
فرضية  ضوء  عىل  الكرام،  أساتذتنا 
ملنهج  مستقل  تدوين  رضورة  مفادها: 
خلص  الكريم،  القران  يف  العقيل  النظر 

نتائج أمهها اآليت: البحث إىل 
علوم . 1 من  العلم  هــــــــذا  إن 

االعتناء  قّل  التي  املهمــــــة  القرآن 
الرغم  عىل  فيها  والتصنيف  هبا، 
بني  املتناثرة  الكثرية  اجلهود  من 
والتفسري  القرآن  علوم  كتب  طيات 

االستدالل. وكتب  والبالغة 
ان النص القرآين املبارك كان له االثر . )

يف  املنهجية  املبادئ  تأصيل  يف  اجليل 
التفكري  ان  وذلك  العلمي،  البحث 
مجع  عىل  القدرة  هو  احلقيقة  يف 
عن  فضال  ومتحيصها،  املعلومات 
العلمية  املناهج  اصول  عىل  اشتامله 

من  ولعل  احلقيقة  عن  البحث  يف 
ابرز تلك املناهج املنهج االستداليل، 

واالستقرائي، و االسرتدادي.
القران . 3 يف  العقيل  النظر  اساليب  ان 

الفن  من  قالب  يف  وردت  الكريــم 
للقبول  ادعى  فكانت  الرفيع؛ 
يف  التتأثري  بني  ومجعت  واالقناع؛ 
املنهجية  والقواعد  باالصول  العقل 
واالدلة  واجلدل،  االحتجاج  يف 
واثارة  اجللية،  الدامغة  واحلجج 
التي  البيانية،  باالساليب  العاطفة 

ختاطب الوجدان وهتز العاطفة.
املحاجة واجلدل . 4 الكريم  القران  اختذ 

قضية  واثبات  الدعوة،  لتبليغ  اداة 
الغيب،  عن  واالخبار  الوحي 
اساليب  وحجاجه  جدله  واحتوى 
باسلوب  عرضت  التأثري،  عميقة 
ويفصل  املعاين،  يقرب  مشوق 

االغراض  حقيقة  وصول  بغية  املباين 
تعاىل. قصدها  التي  الدينية 

من . 5 التفكري  تفعيل  اساليــــــب  تنوع 
واساليبه  املمدوح،  اجلدل  مثـــــــل 
اســـــــــــلوب  ارضاب  من  املتنوعة 
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عن  فضال  واملناقضة  االستدراج 
والتقسيم،  والسرب  واملساجلة  اهلدم 
التي  االساليب  من  ذلك  وغري 
ورقي  التفكري،  نمو  عىل  تساعد 

العقيل. النظر  عملية 
املصادر

• التفتازاين 	 الدين  سعد  التفتازاين: 
 1 ط  املعاين،  خمترص  ))79هـ(، 
دار  النارش  قم،  القدس،  مطبعة 

الفكر، 1411هـ.
• )ت 	 حممد  بن  عيل  اجلرجاين: 

التعريفات،  كتاب  816هـ(، 
بريوت،  العريب،  التاريخ  مؤسسة 

003)م.
• )ت 	 محاد  بن  إسامعيل  اجلوهري: 

اللغة  )تاج  الصحاح  393هـ(، 
وصحاح العربية(، تح: أمحد بن عبد 
الغفور عطار، ط41، طبع ونرش دار 
1407هـ. للماليني، بريوت،  العلم 

• عيل 	 بكر  ابو  الدين  تقي  احلموي: 
837هـ(،  )ت  حجة  بن  اهلل  عبد  بن 
تح/  االرب،  وغاية  االدب  خزانة 
ومكتبة  دار  ط1،  شقيو،  عصام 

اهلالل، 1987م -بريوت.
• القاسم 	 أبو  االصفهاين:  الراغب 

)50هـ(،  )ت  حممد  بن  احلسني 
حتقيق:  القرآن،  غريب  مفردات 
ط4،  داوودي،  عدنان  صفوان 

5)14هـ، دار القلم، دمشق.
• الزبيدي: حمب الدين أيب فيض حممد 	

تاج  هــ(،   1(05( الزبيدي  مرتىض 
القاموس،  جواهر  من  العروس 
الفكر  دار  مطبعة  شريي،  عيل  تح/ 
بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة 

1414هـ ـ 1994 م.
• اهلل 	 عبد  بن  حممـــــــــد  الزركيش: 

علوم  يف  الربهان  794هـ(،  )ت 
الفضل،  أبو  حممد  تح/  القران، 
الكتب  أحياء  دار  هـ،   1376 ط1، 

العربية-القاهرة.
• اهلل 	 جار  القاسم  أبو  الزخمرشي: 

حممود بن عمر الزخمرشي )538هـ(، 
وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 
دار   ، التأويل،  وجوه  يف  األقاويل 
العريب، بريوت، ط)،  الرتاث  إحياء 

001)م.
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• الرمحن 	 الدين عبد  السيوطي: جالل 
)911هـ(،  السيوطي  بكر  أيب  بن 
سعيد  تح/  القرآن  علوم  يف  اإلتقان 
الفكر،  دار  مطبعة  ط1،  املندوب، 

هــ -1996م.  1416 لبنان، 
• الشوكاين 	 عيل  بن  حممد  الشوكاين: 

إىل  الفحول  إرشاد  )50)1هــ(، 
تح/  األصول،  علم  يف  احلق  حتقيق 
-دار   1 -ط:  إسامعيل  حسن  حممد 
الكتب العلمية -1419هـ-بريوت.

• عيل 	 بن  حممد  جعفر  أبو  الصدوق: 
بابويه  بن  موسى  بن  احلسني  بن 
التوحيد،  هـ(،  )ت381  القمي 
الطهراين،  احلسيني  هاشم  تح/ 
-قم،  اإلسالمي  النرش  مؤسسة 

7)14هـ. ط9، 
• تح/ 	  ،الرضا أخبار  عيون 

ط1،  اإلسالمية،  الدراسات  قسم 

–بريوت،  األعلمي  مؤسسة 
1984م–1404هـ.

• الطربيس: أبو عيل الفضل بن احلسن 	
الطربيس )548هـ(، جوامع اجلامع، 
اإلسالمي  النرش  مؤسسة  تح/ 

–قم،  املدرسني  جلامعة  التابعة 
1418هـ.

• بن 	 أمحد  منصور  ابو  الطربيس: 
)ت548هـ(،  طالب  ايب  بن  عيل 
باقر  حممد  السيد  تح/  االحتجاج، 
دار  منشورات  مطبعة  اخلرسان، 
النجف  والنرش،  للطباعة  النعامن 

األرشف، 1386هـ/ 1966 م.
• بن 	 أمحد  احلسني  ابو  فارس:  ابن 

)ت395هـ(،  زكريا،  بن  فارس 
عبد  تح/  اللغة،  مقاييس  معجم 
دار  ط1،  هارون،  حممد  السالم 
القاهرة،  العريب  الكتاب  إحياء 

1366هـ.
• حممد 	 الدين  فخر  الرازي:  الفخر 

الشافعي  الرازي  التميمي  عمر  بن 
أو  الكبري:  التفسري  )ت606هـ(، 
الكتب  -دار  ط1  الغيب،  مفاتيح 

–1)14هـ– –بريوت  العلمية 
000)م.

• أمحد 	 بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  القرطبي: 
)671هـ(،  القرطبي  األنصاري 
مطبعة  ط1،  القرآن،  ألحكام  اجلامع 
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-بريوت،  العريب  الرتاث  إحياء  دار 
1405هـ.

• الرمحن 	 عبد  بن  حممد  القزويني: 
739هـ(،  )ت  القزويني  عمر  بن 
البالغة،  علوم  يف  اإليضاح، 
-بريوت،  العلوم  إحياء  دار  ط4، 

1998م.
• اهلل 	 شكر  بن  اهلل  فتح  الكاشاين: 

زبدة  988هـ(،  )ت  الرشيف 
املعارف  مؤسسة  تح/  التفاسري، 
مطبعة  ط1،  -إيران،  اإلسالمية 

عرتت، 3)14هـ.
• تقي 	 حممد  بن  باقر  حممد  املجليس، 

األنوار  بحار  1111هـ(،  )ت 
اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، 
باقر  حممد  اليزدي،  تقي  حممد  تح/ 
الرتاث  إحياء  دار  ط3،  البهبودي، 

العريب، 1983م.

• آل 	 أخبار  رشح  يف  العقول  مرآة 
الرسول، تح/ السيد جعفر احلسيني/ 
– اإلسالمية  الكتب  دار  مطبعة 

طهران/ د. ط، 1410هـ.
• املوسوي 	 احلسني  بن  عيل  املرتىض: 

املرتىض  بالرشيف  املعــــــــــــروف 
)436هـ(، رسائل الرشيف املرتىض، 
احلسيني،  أمحد  السيد  تقد/  و  تح 
-قم،  الشهداء  سيد  مطبعة  ط،  د. 

1405هـ.
• الفضل 	 أيب  الدين  مجال  منظور:  ابن 

بن  امحد  بن  عيل  بن  مكرم  بن  حممد 
األنصاري  حبقه  بن  القاسم  أيب 
لسان  هـ(،  )ت711  األفريقي 
حيدر،  امحد  عامر  تح/  العرب، 
إبراهيم،  خليل  املنعم  عبد  مراجعة 
بيضون– عيل  حممد  منشورات  ط1، 
–بريوت،  العلمية  الكتب  دار 

4)14 هـ -)00)م.
• ابن 	 اهلل  عبد  الربكات  أبو  النسفي: 

أمحد بن حممود النسفي )ت537هـ(، 
التأويل  وحقائق  التنزيل  مدارك 
املكتبة  ط،  د.  النسفي(،  )تفسري 

العرصية، بريوت، 009)م. 
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ملخص البحث:
باأللفاظ  يتعلق  ما  منها  كثرية  ومناحي  متعددة  صورًا  القرآين  اإلعجاز  اختذ 
أساليب  أبرز  من  واحد  التكرار  وأسلوب  بالرتكيب،  يتعلق  ما  ومنها  مفردة، 
يف  )الربهان  كتاب  صاحب  الكرماين  عنده  ووقف  الكريم،  القرآن  يف  التعبري 
سيام  وال  طويال  القرآن(  يف  التكرار  )أرسار  بعنوان  املطبوع  القرآن(  متشابه 
يف  وقع  ولكن  متفقة،  وألفاظها  القرآن  يف  تكررت  التي  املتشاهبات  اآليات  يف 
أو تأخري وغري ذلك مما ذكر علله والغاية من  أو تقديم  أو نقصان،  بعضها زيادة 
وجوده، وكان التكرار لديه وسيلة من أجل التأكيد تارة ومن أجل االختصار أو 

البحث. اثناء  تارة أخرى، وغريمها مما سنذكره يف  التخصيص 
يتناول  وخامتة،  مباحث  وثالثة  متهيد  عىل  مقسام  البحث  سيكون  ولذلك 
عىل  نعّرج  ثم  ومن  موجزة،  بصورة  الكرماين  حياة  عىل  الضوء  تسليط  التمهيد 
عرض  يف  ومنهجه  معامله  أبرز  عىل  للوقوف  القرآن(  متشابه  يف  )الربهان  كتاب 
اللغة  يف  التكرار  لفظة  عىل  الوقوف  وكذلك  العلمية،  الكتاب  هذا  وقيمة  مادته 
التكرار  الثاين  التكرار يف األسامء واملبحث  املبحث األول  واالصطالح، ويتناول 

النحوية. التكرار يف احلروف  الثالث  يف األفعال واملبحث 
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املقدمة:
وأهل  حممد  أمجعني  اخللق  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
القرآين  النص  إزاء  العلامء  توجهات  اختلفت  فقد  بعد  أما  الطاهرين.  الطيبني  بيته 
القرآنية  الدراسات  ظهرت  ولذلك  له،  نظرهتم  باختالف  خمتلفة  جهودهم  فجاءت 
يف  تبحث  التي  واللغوية  التارخيية  مستوياهتا  بمختلف  التفسري  كتب  هنالك  فكانت 
من  وغريها  قراءاته  أو  غريبه  أو  إعرابه  أو  معانيه  بيان  يف  سواء  منه  عديدة  جوانب 
إعجازه،  صور  يف  يبحث  فأخذ  معجز  أنه  عىل  إليه  نظر  من  ومنهم  األخرى،  اجلهود 
باأللفاظ  يتعلق  ما  منها  كثرية  ومناحي  متعددة  صورًا  القرآين  اإلعجاز  اختذ  وقد 
التعبري  أساليب  أبرز  من  واحد  التكرار  وأسلوب  بالرتكيب،  يتعلق  ما  ومنها  مفردة، 
القرآن(  يف  التكرار  )أرسار  كتاب  صاحب  الكرماين  عنده  ووقف  الكريم،  القرآن  يف 
القرآن  يف  تكررت  التي  املتشاهبات  اآليات  يف  سيام  وال  طويال  العنوان  هبذا  املطبوع 
وألفاظها متفقة، ولكن وقع يف بعضها زيادة أو نقصان، أو تقديم أو تأخري وغري ذلك 
مما ذكر علله والغاية من وجوده، وكان التكرار لديه وسيلة من أجل التأكيد تارة ومن 

أخرى. تارة  التخصيص  أو  االختصار  أجل 
التمهيد  يتناول  وخامتة،  مباحث  وثالثة  متهيد  عىل  مقسام  البحث  سيكون  ولذلك 
)أرسار  كتاب  عىل  نعّرج  ثم  ومن  موجزة،  بصورة  الكرماين  حياة  عىل  الضوء  تسليط 
يف  الكرماين  ومنهج  معامله  أبرز  وعىل  تسميته  عىل  للوقوف  القرآن()1)  يف  التكرار 
اللغة  يف  التكرار  لفظة  عىل  الوقوف  وكذلك  العلمية  الكتاب  هذا  وقيمة  مادته  عرض 

يف  التكرار  الثاين  واملبحث  األسامء  يف  التكرار  األول  املبحث  ويتناول  واالصطالح، 
التكرار يف احلروف. الثالث  األفعال واملبحث 

التمهيد: الكرماين وكتابه الربهان يف متشابه القرآن
لعّل من أقدم وأول من قام برتمجة حلياة الكرماين هو ياقوت احلموي)ت6)6هـ( 

االسم.  هبذا  املطبوع  الكتاب  السم  موافقة  التسمية  هبذه  نلتزم  سوف   (1(
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تاج  هو  النحوي،  الكرماين  نرص  بن  محزة  بن  ))حممود  هو:  بقوله  األدباء  معجم  يف 
دقة  يف  عجبًا  كان  والفضل،  التصانيف  صاحب  النبالء،  الفهامء  العلامء  وأحد  القراء 
الفهم وحسن االستنباط، مل يفارق وطنه وال رحل، وكان يف حدود اخلمسامئة وتويف 
للفاريس،  اإليضاح  من  اخترصه  النحو  يف  واإلجياز  التفسري،  لباب  صنف  بعدها. 
]و[  النحو،  يف  اإلفادة  ]و[  جني.  البن  اللمع  من  اخترصه  النحو  يف  النظامي  ]و[ 
ومل  بحذافريها  الرتمجة  هذه  التالية  املصادر  بعض  نقلت  وقد  أيضًا(())).  فيه  العنوان 
النحو  له مؤلفات يف  بالنسبة لرجل  قليال)3)، وهو مظهر غريب  يزيدوا عليها شيئا إال 
حمقق  ذلك  ذكر  كام  )الربهان(  كتابه  من  تبدو  أخرى  علوم  يف  مشاركة  وله  والتفسري، 

.(4 الكتاب)
محزة  بن  ))حممود  قوله:  )ت833هـ(  اجلزري  ابن  السابقة  الرتمجة  هذه  عىل  وزاد 
املصاحف  خط  كتاب  مؤلف  القراء،  بتاج  املعروف  الكرماين  القاسم  أبو  نرص،  بن 
يف  الربهان  وكتاب  التفاسري  لباب  وكتاب  مهران  ابن  غاية  رشح  يف  اهلداية  وكتاب 
ولكن  قرأ  من  عىل  أعلم  ال  املحل،  كبري  ثقة  حمقق  كبري  إمام  القرآن،  متشابه  معاين 
فيام أحسب، كان يف حدود اخلمسامئة  مريم  أيب  بن  بن عيل  اهلل نرص  أبو عبد  قرأ عليه 

أعلم(()5). واهلل  بعدها  وتويف 

 .1(5  /19 معجم األدباء   (((
91)، طبقات املفرسين:  77)، غاية النهاية يف طبقات القراء: اجلزري)/  )3) ينظر: بغية الوعاة)/ 
يف  للكرماين  ترمجة  عىل  أعثر  مل  أين  املوضع  هذا  يف  بالذكر  اجلدير  ومن   .31(  /( الــداوودي 
الكتاب  حمقق  ذكر  كام  )ت646هـ(  القفطي  الدين  جلامل  النحاة:  أنباه  عىل  الرواة  إنباه  كتاب 
والتسلسل  )ت911هـ(،  للسيوطي  الوعاة  بغية  كتاب  بعد  الكتاب  ذكر  أنه  عن  فضال  ذلك، 
)ت  للذهبي  القراء:  طبقات  كتايب  يف  حلياته  ترمجة  عىل  أعثر  مل  كذلك  التقديم،  يقتيض  الزمني 
وطبقات  واألعصار(.  الطبقات  عىل  الكبار  القّراء  )معرفة  اآلخر  كتابه  يف  حتى  وال  748هـ(، 

للسيوطي.  املفرسين: 
)4) ينظر: أرسار التكرار يف القرآن )1. 

)5) غاية النهاية يف طبقات القراء)/ 91). 
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الداوودي  القرآن(  متشابه  يف  )الربهان  كتابه  سيام  وال  مؤلفاته  ذكر  عىل  وأكد 
لباب  بقوله: ))صنّف:  البحث(  )ت945هـ( يف طبقاته )وهو كتاب األرسار موضوع 
اهلداية  وكتاب  املصاحف.  خط  وكتاب  القرآن،  متشابه  يف  الربهان  وكتاب  التفسري، 
النحو  النظامّي يف  اإليضاح،  النحو اخترصه من  ابن مهران و اإلجياز يف  يف رشح غاية 

اخترصه من اللمع، اإلفادة يف النحو، و العنوان وغري ذلك(()6).
يعزا  حياته  تكتنفه  الذي  الغموض  وهذا  الكرماين  حياة  يف  املقتضبة  الرتمجة  وهذه 
له  يدع  مل  الذي  هو  العلم  طلب  يف  رحلته  وعدم  كرمان  مالزمته  يبدو  ما  عىل  سببهام 
عن  عرف  ما  وكل  وفاته،  وسنة  ميالده  سنة  جهلت  حتى  الطبقات  مؤلفي  بني  شهرة 
حياته أنه كان يف حدود اخلمسمئة وتويف بعدها، ومن املؤكد أن تاج القّراء كان يعيش 
يف آخر القرن اخلامس وأول السادس ))وإن كنا نرجح أنه عاش يف النصف الثاين من 
الضامن رمحه اهلل  الدكتور حاتم صالح  أستاذنا  لنا ذلك  السادس(()7) وكام ذكر  القرن 

تعاىل.
القرآن: متشابه  يف  الربهان  كتاب 

الذي يبدو لنا أن الكرماين هو املؤلِف الوحيد وكتابه املؤَلف الوحيد الذي عالج 
مطبوعا  كتابا  اآلن  إىل  نعلم  ))ال  ألننا  التكرار(  أسلوب  )يعني  املوضوع  هذا  فيه 
درة  االسكايف«  كتاب  إال  ومستقال،  مستقصيا  القرآنية  الدراسة  من  الباب  هذا  عالج 
من  كثريا  وأغفل  مقصده،  وغمض  فيه،  القول  أطال  وقد  التأويل«  وغرة  التنزيل، 
واف  غري  خمترصا  بمرص  مطبوع  وهو  للرازي  التنزيل«  درة   « وإال  التكرار،  مواضع 

جوانب  من  واحد  جانب  أو  الكتب،  بطون  يف  وهناك  هنا  متفرقات  وإال  بالغرض. 
الوجه  عىل  القرآن  يف  واستقصائها  التكرار  جزئيات  أما  كالقصص،  الكيل  التكرار 
يعترب هذا  الربهان من اإلجياز والوضوح فال نجده، ولذلك  الكرماين يف  الذي سلكه 

)6) طبقات املفرسين)/ )31. 
)7) أرسار التكرار )1. 
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الكتاب هو األول من نوعه وبابه يف املكتبة اإلسالمية، وتلك أوىل دالئل أمهيته(()8).
واسعًا يف  مكانًا  الكرماين  بن نرص  بن محزة  القراء حممود  تاج  لدى  التكرار  وأحتل 
مقدمة  هناية  يف  بنفسه  هو  سامه  الذي  القرآن(  يف  التكرار  )أرسار  بعنوان  املطبوع  كتابه 
والبيان،  احلجة  من  فيه  ملا  القرآن،  متشابه  يف  الربهان  الكتاب،  هذا  ))وسميت  كتابه: 
ولعل  واالهتامم؛  العناية  من  بنصيب  الكتاب  هذا  حيظ  ومل  التكالن(()9)  وعليه  وباهلل 
غري  كونه  من  يتأت  مل  عطا  أمحد  القادر  عبد  الكتاب  حمقق  بّينه  كام  هو  ذلك  يف  السبب 
))فالكتاب  املحقق:  يقول  عنوانه،  يف  اإلشكالية  كانت  وإنام  األقدمني؛  لدى  معروف 
يد  إليه  تنهض  ومل  عرصنا  يف  يتداول  مل  ولكنه  األقدمني،  العلامء  بني  إذن  معروف 
إلخراجه لسبب واحد فيام نرى، هو العنوان الذي اختاره للكتاب، إذ سامه: »الربهان 
عنه  بالنرش  املشتغلون  فأغمض  والبيان«  احلجة  من  فيه  ملا  القرآن  متشابه  توجيه  يف 
املتشابه  يف  أنه  إىل  يفطنوا  ومل  الغامض،  أو  املوهم،  بمعنى:  املتشابه  يف  ظنوه  إذ  عيوهنم 

القرآن كام أوضح مؤلفه يف مقدمته(()10). املتامثل، وهو مكررات  بمعنى: 
أذكر  كتاب  هذا  ))فإن  بقوله:  أيضا  كتابه  مقدمة  يف  منهجه  الكرماين  حدد  وقد 
القرآن وألفاظها متفقة، ولكن وقع يف بعضها  التي تكررت يف  املتشاهبات  فيه اآليات 
ذلك  غري  أو  حرف،  مكان  حرف  إبدال  أو  تأخري،  أو  تقديم  أو  نقصان،  أو  زيادة 
نقصان،  وال  زيادة  غري  من  تكررت  التي  اآليات  أو  اآليتني  بني  اختالفا  يوجب  مما 
والنقصان،  للزيادة  املوجب  وما  إعادهتا،  يف  والفائدة  تكرارها،  يف  السبب  ما  وأبني 
اآلية  دون  بذلك  اآلية  ختصيص  يف  احلكمة  وما  اإلبدال،  أو  التأخري،  أو  والتقديم 

 .14 التكرار يف القرآن  ارسار   (8(
كلية  إىل  مقدمة  ماجستري  رسالة  هناك  أن  ههنا  بالذكر  اجلدير  من   .19 القرآن  يف  التكرار  ارسار   (9(
أصول الدين يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية حققها الطالب نارص بن سليامن العمر 
يف  الكتاب  مؤلف  أثبته  ما  وهو  والبيان(  احلجة  من  فيه  ملا  القرآن  متشابه  يف  )الربهان  بعنوان: 

كتابه.  مقدمة 
)10) أرسار التكرار يف القرآن 13)مقدمة املحقق(. 
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ال،  أم  تشاكلها  التي  السورة  يف  ما  مكان  السورة  هذه  يف  ما  يصلح  وهل  األخرى، 
ليجري ذلك جمرى عالمات تزيل إشكاهلا، ومتتاز هبا عن أشكاهلا، من غري أن أشتغل 
بتفسريها وتأويلها، فإين بحمد اهلل قد بينت ذلك كله برشائطه يف كتاب )لباب التفسري 
الكتاب  هذا  أفردت  ولكني  بصدده،  نحن  ما  أكثر  عىل  مشتمال  التأويل(  وعجائب 
ذكر  عىل  واقترصوا  تصنيفه  يف  رشعوا  قد  تعاىل  اهلل  رمحهم  األئمة  فإن  املتشابه،  لبيان 
وهو  ومثلها.  اآلية  بني  والفرق  وعللها  وجوهها  بذكر  يشتغلوا  ومل  ونظريهتا،  اآلية 

اهلل ألدائه(()11). إال من وفقه  بأعبائه  يقوم  الذي ال  املشكل 
يف  ودراية  بينة  عىل  كان  الكرماين  أن  يتضح  املتقدم  النص  بدقائق  التأمل  وعرب 
والرتكيب،  األسلوب  يف  متشابه  الكريم  القرآن  يف  املتشابه  اآليات  أّن  من  هذا  كتابه 
املتشابه يف  به  السياق يف اجلملة، وال يعني  ولكنها قد ختتلف يف املضمون وهذا حيدده 
متشابه  كتابه)الربهان يف  إثبات عنوانه يف مقدمة  أكد عىل  العقائد واألحكام، ولذلك 
علله  وذكر  التشابه  هذا  أسباب  بيان  يف  ورشع  والبيان(  احلجة  من  فيه  ملا  القرآن 
األلفاظ  من  جلملة  معاجلته  من  خمتلفة  أمثلة  عىل  ووقفت  بياهنا،  يف  املرجوة  والغاية 
التي  القرآنية  اآليات  من  املتشابه  ذكر  عرب  وذلك  التكرار،  أسلوب  فيها  ظهر  التي 

الكريم. القرآن  بياهنا يف كل سورة من سور  إىل  تعّرض 
التكرار يف اللغة واالصطالح:

منها:  الرجوع  هو  اللغة  يف  التكرار  داللة  أن  عىل  اللغوية  املعجامت  معظم  اتفقت 
واإلعادة  الرجوع  داللته  تكون  وقد  الترَّكرار(())1).  ومنه  عليه،  الرجوع   : ))والَكرُّ

وال  يتعّدى  بنفسه  وَكررَّ  ه  َكررَّ يقال  الرجوع  ))الَكرُّ  )ت711هـ(:  منظور  ابن  كقول 
وَكّر  رجع  عنه  وَكررَّ  عطف  وَتْكرارًا  وُكرورًا  ا  كرًّ َيُكرُّ  عليه  َكررَّ  مصدر  والَكرُّ  يتعّدى 
مرة  َأعاده  وَكْرَكره  اليشء  َر  وَكررَّ الفرس  وكذلك  وِمَكّر  ار  َكررَّ ورجل  َيُكرُّ  العدّو  عىل 

املؤلف(.  القرآن18w 17)مقدمة  التكرار يف  أرسار   (11(
))1) العني مادة )كرر(. 
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ومنه  اليشء  عىل  الرجوع  ))الَكرُّ  بأن  كالمه  منظور  ابن  ويواصل  ُأخرى(()13)  بعد 
اجلوهري  ة  والترَِّدررَّ ة  والترَّرِضرَّ ة  الترَّرِسرَّ وكذلك  الترَّْكراِر  بمعنى  ُة  الترَِّكررَّ ُبُزرٍج  ابن  الترَّْكراُر 
وَكّر  الَفناء  بعد  اخلَْلق  ديُد  وجَتْ الَبْعث  ُة  والَكررَّ وَتْكرارًا...  َتْكِريرًا  اليشء  ْرُت  َكررَّ

املوت(()14). عند  بنفسه  جاد  َكِريرًا  َيِكرُّ  املريُض 
هو  )ت816هـ(  اجلرجاين  الرشيف  أوضحه  كام  التكرار  فإن  االصطالح  ويف 
من  أكثر  لفظ  أو  كلمة  هو))تكرار  أو  أخرى(()15)  بعد  مرة  بيشء  اإلتيان  عن  ))عبارة 
أو  للتهويل،  أو  التنبيه  لزيادة  أو  للتوكيد،  إما  وذلك  ما،  لنكتة  واحد  سياق  يف  مرة 
للتعظيم(()16) ويبدو أن العالقة قوية بني املعنى اللغوي واالصطالحي للفظة التكرار، 

العلامء يف مؤلفاهتم. فكالمها بمعنى واحد هو اإلعادة وهو ما يقصده 
والتكرير: التكرار  مصطلحي  بني  الفرق 

التكرير  مصطلح  وهو  )ت911هـ(  السيوطي  عنده  وقف  آخر  مصطلح  هنالك 
فوائد  وله  غلط  من  لبعض  خالفا  الفصاحة  حماسن  من  وهو  التأكيد  من  أبلغ  ))وهو 
ألجله  الذي  السبب  عىل  تعاىل  نبه  وقد  تقرر  تكرر  إذا  الكالم  قيل  وقد  التقرير،  منها 

ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  چ  بقوله  القرآن  واإلنذار يف  األقاصيص  كرر 
زيادة  ومنها  التأكيد  ومنها   ]113 طه:  ]سورة  چ  يت ىت  مت  خت  حت  جت  يب 

ڭ  ۓ  ۓ  چ  ومنه  بالقبول  الكالم  تلقي  ليكمل  التهمة  ينفي  ما  عىل  التنبيه 
چ  ۋ ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

الفوائد  لذلك...(()17). وغري ذلك من  النداء  فيه  فإنه كرر   ]39w 38 ]سورة غافر: 

املحيط  والقاموس  )كــرر(.  مادة  اللغة،  يف  الصحاح  وينظر:  )كــرر(.  مادة  العرب  لسان   (13(
)كرر(. 

السابق.  املصدر   (14(
 .41 التعريفات   (15(

 .35w 34 )16) أنوار الربيع يف أنواع البديع 5/ 
)17) اإلتقان يف علوم القرآن )/ 179. 
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الكريم)18). القرآن  من  أمثلة  هلا  ورضب  السيوطي  ساقها  التي  األخرى 
التعبري  أساليب  من  أسلوبا  الكالم  يف  اإلعادة  أو  الرجوع  بمعنى  التكرار  ويعد 
فارس  ابن  عّده  إذ  وسننها،  العرب  طرق  من  هو  بل  فحسب  القرآن  يف  ليس 
العلة يف ذلك ترجع  التكرير واإلعادة(()19). ولعل  العرب  )ت395هـ(: ))من سنن 
نوعني)1)):  عىل  العلامء  قّسمه  وقد  باألمر(()0)).  العناية  بحسب  اإلبالغ  ))إرادة  إىل 
واآلخر  أرسع.  أرسع  تستدعيه:  ملن  كقولك  واملعنى،  اللفظ  يف  نجده  الذي  أحدمها 
بالطاعة  األمر  فإن  تعصني،  وال  أطعني  كقولك:  اللفظ،  دون  املعنى  يف  نجده  الذي 
األول  القسم  يقع ضمن  ُجّله  الكرماين  تناوله  الذي  والتكرار  املعصية.  النهي عن  هو 

البحث. من  سيتضح  كام 
ومن اجلدير بالذكر اإلشارة إىل أّن )التكرار( الذي توجهت إليه عناية الكرماين مل 
چ))))  ۇ ڭ  چ  تعاىل:  قوله  الواحد من نحو  السياق  التكرار يف  يقترص عىل 
چ)3)) ]سورة النبأ: 5w 4[ بل  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چ  ]سورة الواقعة: 10[، و 
فقد  املتفرقة، وهبذا  املواضع  املتشاهبة يف  القرآنية  اآليات  ما يف  تكرار  إىل  األمر  تعدى 
الوظائف  أحد  التوكيد  ويعّد  بـ)التوكيد(  األلفاظ  أغلب  يف  التكرار  وظيفة  حرص 
جاءين  قولك:  نحو  للتوكيد  التكرير  يكون  ))أن  النحويني  وعند  اجلملة  يف  النحوية 
كأنك  ذلك  يف  شك  ال  ومعناه  ببكٍر.  ببكٍر  ومررت  عمرًا،  عمرًا  ورأيت  زيٌد،  زيٌد 
واعجْل   ، ارضْب  ارضْب  نحو:  الفعل  هذا  مثل  وجيوز  وفّهمته.  اللبس  تومهت 

 .183w 180  /( السابق  ينظر: املصدر   (18(
 .(07 اللغة  فقه  يف  الصاحبي   (19(

السابق.  املصدر   ((0(
 .146 السائر)/  املثل   ((1(

)))) ينظر: أرسار التكرار يف القرآن 199. 
 .(13 القرآن  التكرار يف  ينظر: أرسار   ((3(
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التوكيد(()4)). عىل  كله  وهذا  ُقم.  وُقْم  اعجْل، 
أنواع  ثالثة  عىل  نجعله  أن  يمكن  القرآن(  يف  التكرار  )أرسار  كتاب  يف  والتكرار 
ولذا  النحوية  احلروف  بعض  يف  وتكرار  األفعال،  يف  وتكرار  األسامء،  يف  تكرار  هي: 

سنأيت عىل جممل ما ذكر يف هذا الكتاب.
األسامء: يف  التكرار  األول:  املبحث 

تعدد  إىل  يرجع  ذلك  ولعل  اآليات،  يف  املتشابه  مجلة  من  األسامء  الكرماين  عّد 
املعاين التي يمكن أن يرد عليها هذا التكرار مما حيتاج إىل اإلبانة عنها، وترجيح بعضها 

ڍ  ڇ  ڇ  چ تعاىل:  ))قوله  الكرماين يف:  يقول  التكرار.  بعدم  بمقابلتها  عىل بعض 
1[ ثّم كّرر )النرَّاِس( مخس مّرات...(()5)) فالتكرار فرع أو  ]سورة الناس:  چ  ڍ
ظاهرة تم هبا خرق األصل وهو أن تذكر األلفاظ مرة واحدة، وجيري التعويض عنها 

)الكناية(. الكوفيون  ويسميه  املضمر(  )عالمة  سيبويه  يسميه  الذي  بالضمري 
هي: آراء  ثالثة  التكرار  ميزة  وبيان  التشابه  هذا  رفع  سبيل  يف  الكرماين  ويقّدم 

الرأي األول: يذهب فيه إىل أنرَّ التكرار كان لتعظيم )الناس( ورفع درجتهم عىل 
املوضع ذم وهنا موضع مدح. )الفلق(. ألن  ما سبق أي يف سورة 

الرأي الثاين: التكرار يقوم مقام الرابط بني اآليات القرآنية يف هذه السورة وذلك 
))وقيل:  الكرماين:  قال  األخرى.  عن  آية  كل  وانفصال  بينها  العطف  حرف  النعدام 
الرأي  هذا  عىل  ويرد  العطف(()6)).  حرف  بعدم  األُخرى  من  آية  كّل  النفصال  كّرر 
إىل  يؤدي  ما  العطف  حرف  استعامل  من  أّن  ،عىل  الضمري  استعامل  باإلمكان  كان  أنه 

اهلل. به وهو  ذ  املعورَّ تعدد 
املراد لكل منها هو الذي أّدى إىل تكرارها. قال  املعنى  الثالث: إنرَّ اختالف  الرأي 

)4)) رشح عيون اإلعراب 19). 
)5)) أرسار التكرار يف القرآن 8)). 
)6)) أرسار التكرار يف القرآن 8)). 
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ّبان  الشُّ وبالثاين  عليه،  يدّل  الّربوبّية  ومعنى  األَطفال  باألَّول  املراد  ))وقيل:  الكرماين: 
املنبئ  )إِله(  ولفظ  الشيوخ  وبالثالث  ألَنرَّه.  عليه؛  يدّل  الّسياسة  عن  امُلنبئ  امُلْلك  ولفظ 
بإِغوائهم،  مولع  والشيطان  واألَبرار.  الّصاحلون  وبالرابع  عليه؛  يدّل  العبادة  عن 
فهذا  ذلك(()7)).  ّعىل  يدل  منهم  ذ  املتعورَّ عىل  وَعْطفه  واألَرشار،  املفسدون  وباخلامس 
اللفظة  معاين  تعدد  عن  يكشف  فالتكرار  والداليل،  اللغوي  السياق  عىل  يرتكز  الرأي 

فيها. تقع  التي  اللغوية  بيئتها  بحسب  الواحدة 
القلة والكثرة  )النرَّاس( من جهة  نتيجة الختالف داللة  التكرار  أنرَّ  وقد يرجع إىل 
واملرشد  املوجه  هو  )الَرّب(  أّن  من  السامرائي)8))  فاضل  الدكتور  ذلك  إىل  ذهب  كام 
وامللك  )ربرَّا(.  يكون  قد  منا  واحد  وكل  موجه  من  أكثر  هناك  يكون  وقد  واملريب 
رب  إىل  تكون  فالشكوى  يتعدد.  ال  فواحد  اإلله  أما  األكثرية.  يتعدون  ال  وسلطته 
فتدرج  واحد.  اهلل وهو  اإلله وهو  إىل  ثم  القلة  امللك وهم  إىل  ثم  الكثرة  الناس وهم 
فقال  الواحد  ذكر  ثم  الناس(  )ملك  فقال:  القلة  ثم  الناس(  )رب  فقال:  الكثرة  من 
ألن  الكثرة  إىل  القلة  من  تدرج  هناك  أخرى  ناحية  ومن  ناحية  من  هذا  الناس(  )إله 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  الواحد لقوله تعاىل:  )الناس( قد يطلق عىل 
يطلق  وقد  األشجعي،  مسعود  بن  نعيم  به  يراد   ]173 عمران:  آل  ]سورة  چ  ی 
فتدرج  األنصار.  يعني  الناس((  ا  أهيُّ عيّل  ))أشريوا   :الرسول لقول  املجموع  عىل 
بـ)الناس( من القلة إىل الكثرة، وتدرج من الكثرة إىل القلة فقال: من الرب ثم امللك 

اإلله. ثم 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  يف  )اإليالف(  تكرار  الكرماين  وعلل 
بيان  َأفاد  األَّول  من  بدل  الثرَّاين  ))ألَنرَّ  بقوله:   ](w  1 قريش:  ]سورة  چ  ٻ

 .((8 التكرار يف القرآن  أرسار   ((7(
الدكتوراه )مدونتي(  الدكتور عىل طلبة  ألقاها  القرآين: حمارضات  التعبري  ينظر:   ((8(
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ايضاح  بزيادة  التأكيد  أفاد  فالتكرار  والصيف..(()9)).  َتآِء  الشِّ ِرْحَلَة  وهو  املفعول، 
الرحالت  هلذه  وألفًة  استئناسا  أشد  قريش  وكون  الشتاء(  )رحلة  الثاين  املفعول 
]سورة  چ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چ  أنه  اهلل  وصفه  مكان  يف  للعيش  وسيلتهم  كانت  التي 

.]37 إبراهيم: 
چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ))چ  تعاىل:  قوله  األسامء  تكرار  من  ذكره  ما  املتشاهبات  ومن 
چ چ ]سورة البلد: )[ كّرره وجعله فاصال  ڃ  ڃ  ڃ  ]سورة البلد: 1[ ثم قال چ 
َأنرَّ  الّسورة عىل اخلصوص  ذكر يف هذه  وممرَّا  مثل هذا.  القول يف  وقد سبق  اآليتني،  يف 
ُأِحلرَّت  ألَنرَّه  البلد وهو حالل؛  ِحّل هبذا  وَأنت  َحَرام  البلد وهو  ُأقسم هبذا  التقدير: ال 
ة حتى قتل فيها َمن شاَء وقاتل. فلام اختلف معناه صار كَأنه غري األَّول، ودخل  له مكرَّ
التكرار  أنرَّ  من  ما سبق  يؤكد  فالنص  لفظه(()30).  ويترَّفق  معناه  الذي خيتلف  الِقْسم  يف 
أنه  إىل  الكرماين  ويذهب  داللته،  اختلف  وإن  مرتني  اللفظة  تكررت  إذا  تكرارا  يعّد 
أبيح  الثاين  املوضع  يف  اللفظة  معنى  عن  خيتلف  إليه  املقصود  األول  املعنى  كان  ملا 
البلد  أقسم هبذا  املعنى: ال  فيكون  ( احلالل  )احللِّ املراد من  يكون  التكرار. وهبذا  هذا 

البلد)31). وحالل لك قتل من شئت هبذا 
االسم  تكرار  من  جاء  ما  األسامء  فيه  تكررت  مما  احلكيم  الذكر  يف  ورد  ومما 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چ  تعاىل:  قوله  يف  كام  بمعنى)الذي(،  )ما(  املوصول 
چ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  چ  تعاىل:  وقوله   ]68 يونس:  ]سورة  چ  ۋ
قالوا:  ار  الكفرَّ بعض  ألَنرَّ  فكّرر؛  )ما(  بلفظ  ))ذكر  الكرماين:  يقول   ]6 طه:  ]سورة 

املوضع  وكان  األرض،  يف  وما  الّسموات  يف  ما  له  سبحانه:  فقال  ولدًا،  اهلل  ذ  اخترَّ

 .((6w ((5 أرسار التكرار يف القرآن   ((9(
)30) أرسار التكرار يف القرآن 19). 

الدكتوراه  طلبة  عىل  السامرائي  فاضل  الدكتور  ألقاها  حمــارضات  القرآين:  التعبري  ينظر:   (31(
بعدها.  180 وما  بيانية  )مدونتي(. وينظر: ملسات 
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والترَّخصيص(())3). للترَّْأكيد  التكرار؛  وموضع  )ما(  موضع 
كل  عىل  امللك  هذا  يشتمل  بأّن  والتخصيص  هلام  سبحانه  اهلل  مللك  تأكيد  فالتكرار 
عىل  بالتنصيص  املفرسين  بعض  عنه  عرّب  ما  وهو  واألرض  السموات  أفراد  من  فرد 
يف  احلال  وكذلك  منفعة(.  َجلب  َأو  َأًذى،  لدفع  يكون  إنام  الولد  اختاُذ  )َأي  األفراد 
))أنه  وجد  وقد   ]18 احلج:  ]سورة  چ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  چ  تعاىل:  قوله 
يف  املقصود  إىل  ترى  اال  والظرف  املوصول  ذكر  األفراد  عىل  التنصيص  قصد  حيث 
آية  يف  املقصود  وإىل  األرض  يف  اختذوهم  الذين  الرشكاء  نفي  من  )يونس()33)  سورة 
واحدة  مرة  إال  املوصول  يذكر  مل  آخر  امر  قصد  وحيث  امللك.  إحاطة  من  )الكريس( 
سورة  إىل  ترى  اال  اآلية.  تلك  يف  املقصود  هو  بام  ولإلهتامم  اجلنس  قصد  إىل  إشارة 
يقصد  ومل  مسؤوالً  وكونه  وشأنه  وعلمه  تعاىل  اهلل  قدرة  علو  منها  املقصود  )الرمحن( 
چ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ گ  گ  ک  ک  چ  تعاىل:  قوله  وهو  السائلني(()34). 
وإحاطة  تفصيل  موضع  املوضع  كان  إذا  فيام  احلال  وكذلك   .](9 الرمحن:  ]سورة 
ڀ چ ]سورة املجادلة: 7[. ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  كرر )ما( كام يف قوله تعاىل: چ 

موضع  يف  التفصيل  من  شيئًا  وحاول  ههنا  الكالَم  أمجَل  الكرماين  أّن  ويالحظ 
التغابن:  ]سورة  چ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  يف  وذلك  آخر 
 ]4 التغابن:  ]سورة  چ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  1[ وبعده: 
الّسامِء  َأهل  وتسبيح  األَرض  َأهل  تسبيح  الختالف  الّسورة  َأّول  ىف  )ما(  كّرر  ))إِنرَّام 
وما  ُيرّسون  )ما  وكذلك  والطرَّاعة.  املعصية  من  والقرب  والبعد  والِقلرَّة،  الكثرة  يف 

اهلل  علم  إِىل  باإِلضافة  الكّل  ألَنرَّ  )يعلم(  معها  يكّرر  ومل  ضّدان.  فإِهنام  يعلنون(؛ 

))3) أرسار التكرار يف القرآن 104. 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ  )33) يعني هبا اآلية 66 من قوله تعاىل: چ 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ.  ڑ ڑ ک ک ک ک

 .88w 87 73 –74، وينظر: التعبري القرآين )34) الربهان يف علوم القرآن 4/ 
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يشء(()35). عليه  خيفى  ال  واحد؛  جنس  سبحانه 
وأهل  السموات  أهل  من  فلكل  التفصيل  يقتيض  الذي  املوضع  يف  كان  فالتكرار 
عنده.  سواء  فهام  اهلل  علم  جهة  من  يمتازان  ال  أهنام  عىل  غريه  عن  يميزه  ما  األرض 
الفعل )يعلم( يكتسب حمتوى دالليًا خيتلف يف سعته وكيفيته عندما  ويالحظ أيضا أن 

املخلوقات. من  غريه  إىل  مسندًا  يكون  عندما  عنه  اهلل  إىل  مسندًا  يكون 
ووازن الكرماين بني أوائل السور اخلمس التي بدأ آياهتا األوىل بـ)التسبيح( وهي: 

ڇ  چ  بداية كل منها قوله تعاىل:  احلديد واحلرش والصف واجلمعة والتغابن. وجاء يف 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  إال يف سورة )احلديد( فقد جاء قوله تعاىل:  چ  ڇ  ڇ  ڇ 

پ چ. وعلق عىل ذلك قائاًل: ))إِعادة )ما( هو األَصل. وُخّصت هذه الّسورة  پ 

ٻ چ ]سورة  ٻ  ٻ  )يعني: احلديد( باحلذف؛ موافقة ملا بعدها. وهو چ 
الترَّقدير  ألَنرَّ   ،]( احلديد:  ]سورة  چ  ى  ى  ې  ې  چ  وبعدها   ]4 احلديد: 
احلرش  آخر  يف  قال  ولذلك  واألَرض(.  السموات  َخْلق  هلل  )سَبح  الّسورة:  هذه  يف 

ۆئ چ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ ائ  ى  ى  ې ې  ې  چ  بعد قوله: 
َخْلُقهام(()36). أِي:   ](4 ]اآلية 

يبدو– استعامالً -فيام  األكثر  بناًء عىل  )ما(  أن األصل ذكر  الكرماين  يقرر  أن  فبعد 
وملا كان األصل ال يبحث عن علته كام هو مشهور عند النحويني، فقد توجه نحو بيان 
اللغوي  فالسياق  سياقية.  علة  إىل  )ما(  تكرار  عدم  فرجع  )احلديد(  سورة  يف  ما  علة 

ما بعدها. أقتىض هذا احلذف ملوافقتها  لآلية 

املبحث الثاين: التكرار يف األفعال:
الفعل، وبمعنى آخر هو  الوارد عند الكرماين ما جاء من تكرار  التكرار  من أقسام 
سيبويه  يقول  كام  مضمر  أو  ظاهر  فاعل  من  خيلو  ال  الفعل  ألن  الفعلية  اجلملة  تكرار 

)35) أرسار التكرار يف القرآن 05). 
)36) أرسار التكرار يف القرآن 00). 
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الفعل)37). وهو كاجلزء من 
األمر  فعل  تكرار  السياق  هذا  يف  الكرماين  إليها  التفت  التي  املواضع  ومن 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  ففي  التتايل  عىل  وهن  السور  بعض  بدايات  يف  )ُقْل( 
ٱ  چ  تعاىل:  وقوله   ،]1 اجلن:  ]سورة  چ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٻ چ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  1[، وقوله تعاىل:  ]سورة الكافرون:  چ  ٻ ٻ 
الفلق:  ]سورة  چ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  وقوله   ،]1 اإلخالص:  ]سورة 
سورة  يف  قال  إذ   ،]1 الناس:  ]سورة  چ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  وقوله   ،]1
وَكّرَر  جوابًا،  نزلت  ا  ألَهنرَّ هبا؛  َمْتُلّوا  وصارت  ُسَور،  مخس  ابتداِء  يف  ))نزلت  الفلق: 
وكام  اآلخر(()38).  رّش  غري  منها  واحد  كّل  رّش  ألَنرَّ  مّرات؛  َأربع   )) رَشِّ ))ِمْن  قوله: 
تباين  عىل  يرتكز  متابع  بنحو  األلفاظ  تكرار  من  يرد  فيام  الكرماين  منحى  أن  يلحظ 
وههنا  )البلد(  وتكرار  )الناس(  تكرار  يف  كان  كام  سابقتها،  عن  لفظة  كل  معنى 

رش(. )من  تكرار 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  )تواصوا( يف  تكرار  ومنه 
 ]3w 1 :چ ]سورة العرص ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
 .(39())) رْبِ ( و)بِالصرَّ وعلل هذا التكرار بقوله: ))كّرر الختالف املفعولني، ومها )بِاحْلَقِّ
بني  والتكاتف  باملعاهدة  اإلسالمي  للمجتمع  تربوية  ميزة  التوايص  تكرار  يف  ولعل 

أفراد املجتمع يف أمرين مها: لزوم احلق والعدل، ولزوم الصرب.
ڱ  چ  الكرماين يف قوله تعاىل:  القرآين قول  املتشابه  الذي وقع يف  التكرار  ومن 

ل؛  ل مهِّ ل مهِّ 17[ ))هذا تكرار، وتقديره: مهِّ الطارق:  ]سورة  چ  ڱ  ڱ  ڱ 

وعدل  التكرار،  كراهة  وبمعناه:  َأصله،  من  ألَنرَّه  )َأمهل(؛  إِىل  الثرَّاين  يف  عدل  لكنرَّه 

)37) ينظر: الكتاب 1/ 40. املقتضب 4/ 50. 
 .((8w ((7 38) أرسار التكرار يف القرآن(

)39) أرسار التكرار يف القرآن 5)). 
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)إِروادًا(  ر  ُصغِّ ثم  إِروادًا.  ثم  إْرودا  َأي  بمعناه،  ألَنرَّه  )ُرَوْيدًا(؛  قوله:  إِىل  الثالث  يف 
إِمهاالً  َأي  حمذوف،  مصدر  صفة  )رويًدا(  وقيل:  )رويدًا(.  فصار:  خيم،  الرترَّ تصغري 

ُأعجوبة(()40). وهذه  مّرتني.  التكرار  فيكون  ُروْيًدا، 
تكررت  التي  للطريقة  باإلعجوبة  التعبري  هذا  الكرماين  لوصف  موافقتنا  ومع 
وهو  املادة  هذه  من  األمر  لفعل  أخرى  بصيغة  ل(  )َمهِّ فعل  فكرر  واملعاين  األلفاظ  هبا 
أيضا  التكرار  عىل  يقوم  اجلملة  يف  التقدير  إن  ثم  )رويدًا(  بـ  احلدث  كرر  ثم  )أمهلهم( 
هو  لفظه  من  حمذوف  فعل  عىل  انتصب  اروادًا(  للمصدر  مصغر  )وهو  )رويدًا(  فـ 
التقدير  فإن  صفة  كونه  من  قيل  فيام  وكذلك  )أمهلهم(،  مقامه  قام  الذي  )أرودهم( 
ل(  )إمهاالً رويدًا( ينحو كالتكرار. فيكون )إمهاالً رويدًا( تكرارين مع ماسبق من )مهِّ

)أمهلهم(. و 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  تعاىل:  قوله  من  املباركة  باآلية  يذكرنا  وهذا 
فعل  بمصدر  أتى  بل  بمصدره  يأت  مل  ثم  )تبّتـل(  بالفعل  أتى  إذ   ]8 املّزمل:  ]سورة 
من  املصدر  ومعنى  الفعل  معنى  بني  فجمع  االشتقاق  يف  يالقيه  وهو  )تبتيال(  آخر 
األبنية  استعامل  وضع  من  وهو  عجيب  فني  استعامل  وهذا  وأيرسه،  طريق  أقرب 
وضعا معجزا يف القرآن الكريم، كام يقول ذلك دكتورنا األستاذ فاضل السامرائي)41) 
بمصدر  جاء  وإنام  بمصدره  يأت  مل  أنه  )تبّتل(غري  بالفعل  جاء  فقد  البنية  ناحية  فمن 
يكون  مصدر)تفّعل(  فإن  )التبترَّل(  هو  مصدر)تبتل(  أن  وذلك  )بّتل(  هو  آخر  فعل 
تبّتل  ال  بّتَل  مصدر  فهو  )التبتيل(  وأما  تقّدما،  وتقّدم  تعلام  كتعلم  )التفّعل(  عىل 

أن  املتوقع  وكان  تعظيام.  وعّظم  تعليام  كعّلم  )فّعل(  مصدر  هو  )التفعيل(  فإن 
جيمع  أن  أراد  أنه  ذلك  يف  والسبب  ذلك.  يقل  مل  أنه  غري  تبتال(  إليه  )وتبتل  يقول 
التدرج  يفيد  و)تفّعل(  )تفّعل(  وزن  عىل  تبّتل  أن  وذلك  والتبتيل  التبتل  معني  بني 

)40) أرسار التكرار يف القرآن 17). 
 .35w 34 41) ينظر: التعبري القرآين(
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وذلك  واملبالغة  التكثري  فيفيد  )فّعل(  وأما  وتبرّص،  وحتسس  جتسس  مثل  والتكلف 
كرسته  تعني  التي  األوىل  بخالف  كرسة  كرسة  جعلته  أنك  تفيد  التي  وكرّس  كرس  نحو 
هو  آخر  ملعنى  باملصدر  جاء  ثم  التدرج  ملعنى  بالفعل  جاء  سبحانه  فاهلل  واحدة،  مرة 
البنية  بني  فغاير  فنيا  وضعا  ووضعهام  موجزة  واحدة  عبارة  يف  املعنيني  ومجع  التكثري 
)الصيغة( والداللة فكسب املعنيني يف آن واحد وهذا باب رشيف يف القرآن الكريم.
الضمري  منه  حيذف  قد  ما  الكرماين  عندها  وقف  التي  الفعلية  اجلملة  تكرار  ومن 
فيام  قوله  ثّم   ]175 الصافات:  ]سورة  چ  ې ې  ۉ  چ  تعاىل:  قوله  نحو  من 
))كّرر  الكرماين:  يقول   .]179 الصافات:  ]سورة  چ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  بعد: 
ُتوعدنا  الذي  هذا  متى  قالوا:  ُهْم(  )َوَأْبرِصْ َنَزل  ملرَّا  ألَنه  الثاين؛  من  الضمري  وحذف 
ى چ ]سورة الصافات: 176[ كّرر تْأكيدًا...(())4).  ې  به؟. فَأنزل اهلل چ 
اآليات،  نظم  سياق  وعرب  احلال  سياق  عرب  املفعول  لوضوح  كان  احلذف  أن  بمعنى 
أخرى  آراء  الكرماين  ينقل  ثم  حدوثه.  يستبعدون  ما  تأكيد  ألجل  التكرار  وكان 
يف  األُوىل  ))وقيل:  فقد  الثانية  من  املضمر  حذف  وسبب  األوىل  اآلية  داللة  يف  قيلت 
وقيل:  ذلك.  يبرصون  فسوف  يناهلم،  ما  َأبرص  والتقدير:  الُعْقبى.  يف  والثانية  الّدنيا، 
فسوف  َأمرنا  من  ضّيعوا  ما  بعد  وقيل:  معاينًة.  يبرصون  فسوف  بقلبك  حاهلم  َأبرص 
الضمري مضمر  باألَّول. وقيل:  اكتفاًء  الثاين  الّضمري من  ما حيل هبم وُحِذف  يبرصون 
شدهدهتم  ما  حتتِقر  ما  اليوم  بعد  وترى  توّل()43)  إِىل  )خريهم  اليوم  ترى  تقديره: 
يف  يستطرد  عادته  عىل  فالكرماين  الّدنيا(()44).  عذاب  من  فيه  شاهدهتم(  )لعلها: 

إىل  اآلراء  هذه  بنسبة  يعتني  أن  غري  من  املوضع  يف  قيلت  التي  اآلراء  من  طائفة  إيراد 
اآلراء. استعراض  األمر حول  مدار  بل جيعل  أصحاهبا، 

))4) أرسار التكرار يف القرآن 181. 
397 منه.   /1 العزيز )غريهم إىل ُذل( ينظر  التمييز يف لطائف الكتاب  يف كتاب بصائر ذوي   (43(

)44) أرسار التكرار يف القرآن 181 –)18. 
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النحوية: احلروف  يف  التكرار  الثالث:  املبحث 
النحويون  ويشرتط  النحوية  احلروف  تكرار  هو  التكرار  من  آخر  نوع  هنالك 
ومما  به.  اتصلت  أو  عليه  دخلت  ما  مع  املعنى(  )حرف  األداة  تعاد  أن  التكرار  عند 
التسويغ  النحوية  احلروف  تكرار  مواضع  عىل  وقوفه  عند  الكرماين  عند  ههنا  يربز 
تعاىل:  قوله  يف  كام  جوابه  وتكملة  ذكره  يستدعي  ثم  األول  احلرف  صلة  بطول  هلا 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  چ 

يف  وكذلك  )إِّن(،  ))كّرر   :]110 النحل:  ]سورة  چ  ائ ائ  ى  ى  ې 
واسمها  )إِن(  َأعاد  بصلته  طال  مّلا  الكالم  أَلن  چ)45)  ٻ ٻ  ٱ  چ  األخرى  اآلية 
چ ]سورة  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  وثّم، وذكر اخلرب. ومثله: چ 

الكالم(()46). مّلا طال  ( واسمها  )َأنرَّ َأعاد   ]35 املؤمنون: 
أن  من  أقل  ويصبح  األسمى  بيانه  التعبري  يفقد  قد  الصلة  طول  أنرَّ  واملالحظ 
إذ  حاهلا  يكون  كيف  فيها  )أنكم(  تكرر  مل  لو  اآلية  هذه  إىل  فانظر  بالبالغة  يوصف 

خمرجون؟!. وعظامًا  ترابًا  وكنتم  متم  إذا  أنكم  أيعدكم  تصبح: 
تكرار)ال(  ما جاء يف  نحو  التعبري من  لدواعي حتسني  األداة  تكرار  يكون  وقد 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  تعاىل:  قوله  يف  معـــــــًا  )يف(  و 
وتكرار)يف(  )ال(  ))بزياة  الكرماين:  يقـــــــــول   ]18 يونس:  ]سورة  چ  ۈ 
للفظ  حتسينًا  )يف(  كرر  كّرر)ال(  فلاّم  حسن،  كثري  النفي  مـــــــع  )ال(  تكرار  ألَنرَّ 
)كذا(،   (47 ( موضعني  يف  سبأ  يف  ومثله  )أنجيتنا(  مقابلة  يف  وقــــــع  ألنه  األلف، 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  هبا  يعني   (45(
]سورة النحل: 119[.  ٿ چ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

)46) أرسار التكرار يف القرآن 6)1. 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ  تعاىل:  قوله   (47(
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  چ  تــعــاىل:  وقــولــه   .]3 ــة  ]اآلي چ  گ

چ ]اآلية ))[.  ی
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.(49 ( (((48 ( واملالئكة
غري  نفي  بعد  وقوعها  عند  خاصة  النافية  )ال(  زيادة  يف  كثري  كالم  وللنحويني)50) 
النفي  شمول  تأكيد  تفيد  ههنا  إن  بل  هلا  وظيفة  ال  أّنه  يعني  ال  بزيادهتا  القول  أّن 
تعاىل:  قوله  يف  جاء  ما  ذلك  ومن  هبم.  وسخرية  هلؤالء  اهلل  من  استنكارًا  للطرفني، 
يف  وقوله  )ال(  بتكرار   ]55 التوبة:  ]سورة  چ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

من  بحذفها   ]85 التوبة:  ]سورة  چ  ې  ې  ې  ې  چ  األخرى:  اآلية 
باإِلجياب  األَّول  الكالم  د  َأكرَّ مّلا  ))ألَنرَّه  بقوله:  هذا  الكرماين  علل  وقد  )أوالدهم(. 
الكالُم  اقتىض  بالرشط،  اجلزاء  تعليق  باألَّول  الثرَّاين  وعلرَّق  الغاية،  وهو  النفي  بعد 
د معنى النرَّهي بتكرار )ال( يف املعطوف(()51). الثاين من التوكيد ما اقتضاه األَّوُل، فَأكرَّ
مل  ما  التأكيد  من  فيها  مقصود  األوىل  اآلية  ))أن  نرى  فإننا  أخرى  زاوية  ومن 
كفروا  أهنم  إال  نفاقتهم  منهم  تقبل  أن  منعهم  »وما   :له قيل  ملا  الثانية  يف  يقصد 
إليهم  يلتفت  أن  عن   هنيه أكد  أشنعها  مرتكباهتم  قبح  من  له  وذكر  وبرسوله«  باهلل 
تنزهيا لقدره العيل عن الصغو إىل ما حاصله إمالء وألهله يف احلقيقة استدراج وعناء 
اشرتاط  األخرى  اآلية  يف  يكن  مل  وملا  القصد،  هذا  يناسب  تأكيدا  النافية  ال  فدخلت 

ويناسب(())5). جيب  ما  عىل  كل  فجاء  ال  ختل  فلم  التأكيد  يقتيض  وجزاء 
مل  وإال  احلالتني  يف  واحدًا  اللفظة  متعلق  يكون  أن  بالتكرار  احلكم  يف  ويشرتط 
املتشابه  الكرماين بذلك يف بعض اآلي  بأهنا تكرار لألوىل، وقد رّصح  الثانية  حيكم يف 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  چ  تعاىل  قوله  من  املتشابه  يف  كام  التكرار  ظاهره  كان  وإّن 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  وقوله   ](( اإلرساء:  ]سورة  چ  گ  گ  گ 

مج چ ]اآلية 44[(.  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  )48) قوله تعاىل: چ 
)49) أرسار التكرار يف القرآن )10. 

)50) ينظر: دراسة يف حروف املعاين الزائدة 111 –155. 
)51) أرسار التكرار يف القرآن 97. 

))5) مالك التأويل1/ 3)3. 
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وقوله:   ،](9 اإلرساء:  ]سورة  چ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
فظاهر   .]39 اإلرساء:  ]سورة  چ  ٿ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  چ 

باملخاطب  التكرار وقع فـي )وال جتعل( ولكن اخلطاب ملا جاء خمتلفًا سواء  احلال أن 
بعض  ))فيها  الكرماين:  قال  هذا  وعىل  تكرارًا.  كونه  انتفى  اخلطاب  بمكان  أو 
يف  والثالثة  الّدنيا،  يف  والثانية  األُوىل  ألَنرَّ  بتكرار؛  وليس  التكرار  وُيْشبه  التشابه، 

غريه(()53). به  واملراد   ،للنرَّبّي فيهام  واخلطاب  الُعْقبى، 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  تعاىل:  قوله  الرعد،  سورة  يف  جاء  ما  ومنه 
ہ ہ  ]سورة الرعد: 1)[ وقوله تعاىل: چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ  چ ]سورة الرعد: 5)[. فالظاهر أنه كرر قوله چ  ٴۇ ۋ ۋ 
بقوله:  مترَّصل  ل  األَورَّ بتكرار؛ ألَنرَّ  الكرماين: ))ليس  قال  السورة  املوضعني من هذه  يف 
عليه  وعطف  )ويقطعون(  بقوله:  مترَّصل  والثرَّاين  )وخْيَشون(،  عليه  وعطف  )َيِصُلون( 

)يفسدون((()54).
من  التكرار  مدار  بأن  القول  إىل  يدعونا  تقدم  فيام  الكرماين  من  اإلحرتاز  هذا  إن 
األوىل.  للفظة  نفسه  املدلول  الثانية  للفظة  يكون  أن  فالداللية  ونحوية،  داللية  جهتني: 

گ  گ  والنحوية أن يكون العامل فيهام واحدّا. ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىل: چ 
أنه تكرار  فالرأي األول   .]4w 3 التكاثر:  ]سورة  چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
القرب والقيامة. فال يكون تكرارًا. وكذلك  التوكيد))وعند بعضهم: مها يف وقتني:  أفاد 

ار، والثاين للمؤمنني(()55). قول من قال: األَول للكفرَّ
وعىل ما يبدو فإن السياق له أثر يف توجيه املعنى القرآين الذي يراد منه النص عرب 

)53) أرسار التكرار يف القرآن 7)1. 
)54) أرسار التكرار يف القرآن 116. 

)55) أرسار التكرار يف القرآن 4)). وينظر: ملسات بيانية 171 –)17. 
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  ذلك  فمثال  ذكره،  وعدم  احلرف  تكرار  استعامله 
چ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چ  تعاىل:  وقوله   ،]1( األعراف:  ]سورة  چ  پ  پ 
بزيادة   ،]3( احلجر:  ]سورة  چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  وقوله   ،]75 ]سورة ص: 
قـرب من  بقوله: ))ألن خطابه  الكرماين سبب ذلك  السورتني، ويعلل  إبليس( يف  )يا 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  چ  قوله:  األعراف( وهو  )يعني:  السورة  ذكره يف هذه 

يف  يقـرب  ومل  واملنادى،  النداء  حرف  حذف  فحسن   ،]1(  ،11[ چ  ٻ ٻ  ٱ  ەئ 

چ  ۆ ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  )ص( قربه منه يف هذه السورة، ألن يف )ص(، چ 
يف  وكذلك  إبليس(،  )يا  فقال:  واملنادى  النداء  حرف  فزاد  )استكرب(،  بزيادة   ،  ]74[
]31[، بزيادة)أبى(، فزاد  چ  حئ جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  چ  احلجر، فإن فيها: 

ما لك((()56). إبليس  )يا  فقال:  النداء واملنادى  حرف 
فيها  تتكرر  التي  القرآنية  النصوص  بعض  إيراد  يف  آخر  توجه  هنالك  ولعل 
]سورة  ڇ چ  ڇ  چ  احلروف موافقة ملا قبلها يف السياق، من ذلك قوله تعاىل: چ 
 ،]8( ص:  ]سورة  چ  جخ  مح  جح  مج  چ  تعاىل:  وقوله   ،]16 األعراف: 
يف  العلة  الكرماين  ويبن   ،]39 احلجر:  ]سورة  چ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ  تعاىل:  وقوله 
االقتصار  يف  قبله  ملا  موافق  األعراف(  )يعني:  السورة  هذه  يف  ما  ))ألن  بقوله:  ذلك 
النداء، وزاد يف هذه  قبله يف مطابقة  ملا  النداء. وما يف احلجر موافق  عىل اخلطاب دون 
احلجر،  يف  تدخل  ومل  باألول،  مربوطا  الثاين  ليكون  للعطف،  هي  التي  الفاء  السورة 
فإن  النداء،  يستدعي  بالذي  ليس  ألنه  منه،  النداء  المتناع  النداء،  بمطابقة  فاكتفى 
وخرب  )ص(،  يف  ما  بدليل  أكثرهم،  عند  قسم  وهذا  والطلب،  السؤال  مع  يقع  ذلك 
عند بعضهم والذي يف )ص( عىل قياس ما يف األعراف )16، 17( دون احلجر)39، 

أعلم(()57). )فبعزتك( واهلل  فقال:  ما سبق،  أكثر عىل  40(، ألن موافقتهام 

 .78w 77 56) أرسار التكرار يف القرآن(
 .80w 79 57) أرسار التكرار يف القرآن(
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))وهذا  بقوله:  النصوص  هلذه  معاجلته  من  االنتهاء  بعد  الكرماين  ويعّقب 
عن  نفسه  اخلطيب  وسأل  المع.  برهان  األعراف(  )يعني:  السورة  هذه  يف  الفصل 
األلفاظ  أداء  به  يقصد  مل  إذا  ما مىض  اقتصاص  إن  فأجاب عنها. وقال:  املسائل  هذه 
حسن،  جواب  وهذا  املقصود.  املعنى  أدى  إذا  سواء  واتفاقها  اختالفها  كان  بأعياهنا 

. السحر(()58)  إىل  السهر  مؤنة  كفيت  به  رضيت  إن 
ومهام يكن فإن مظاهر التكرار عىل اختالفها ترجع إىل وظيفة أساسية هي التأكيد 
التكرار  هبا  ورد  التي  املتشاهبات  اآليات  معظم  إن  القول  ويمكننا  املعنى.  وتقوية 
كانت للتأكيد ولعل األمر خيرج عن هذا الغرض إىل مراعاة السياق اإليقاعي للتعبري 
يف  ذكر  ما  نحو  من  اآلي(  )فواصل  بمراعاة  الكرماين  عليه  اصطلح  ما  وهو  القرآين 
قال:  إذ   ]46 يوسف:  ]سورة  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل:  يف  )لعل(  تكرار 
َأرجع  لعيل  لقال:  الكالم  بمقتىض  جاَء  لو  إذ  اآلي،  لفواصل  رعاية  )لعل(  ))كّرر 
قوله:  سواًء  الّسورة  هذه  يف  ومثله  اجلواب.  عىل  النون  بحذف  فيعلموا،  النرَّاس  إِىل 
الكالم:  فمقتىض   ،]6( يوسف:  ]سورة  چ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ 

اآلية  انتهاء  عىل  حمافظة  إال  تكرر)لعل(  فلم  فريجعوا(()59).  يعرفوهنا  لعلرَّهم  َأي 
النون. بحرف 

اخلامتة:
عىل  وقفنا  للكرماين  التكرار(  أرسار  يف  التكرار  )أسلوب  بحث  من  اإلنتهاء  بعد 

أبرزها: من  كان  النتائج  من  مجلة 

• السياق 	 يف  التكرار  عىل  يقترص  مل  الكرماين  عناية  إليه  توجهت  الذي  )التكرار(  إّن 
املواضع  يف  املتشاهبة  القرآنية  اآليات  يف  ما  تكرار  إىل  األمر  تعدى  بل  الواحد، 

بـ)التوكيد(. األلفاظ  أغلب  يف  التكرار  وظيفة  حرص  فقد  وهبذا  املتفرقة، 

)58) أرسار التكرار يف القرآن 80. 
)59) أرسار التكرار يف القرآن )11. 
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• تعدد 	 إىل  يرجع  ذلك  ولعل  اآليات،  يف  املتشابه  مجلة  من  األسامء  الكرماين  عّد 
اإلبانة عنها، وترجيح  إىل  التكرار مما حيتا+ج  يرد عليها هذا  أن  التي يمكن  املعاين 

التكرار. بعدم  بمقابلتها  بعض  عىل  بعضها 
• األلفاظ 	 تذكر  أن  وهو  األصل  خرق  هبا  تم  ظاهرة  أو  فرع  الكرماين  عند  التكرار 

بالضمري. عنها  التعويض  وجيري  واحدة،  مرة 
• عندما 	 وكيفيته  سعته  يف  خيتلف  دالليًا  حمتوى  يكتسب  الفعل)يعلم(  أن  يالحظ 

املخلوقات. اهلل عنه عندما يكون مسندًا إىل غريه من  إىل  يكون مسندًا 
• من 	 التكرار  مدار  وأن  التعبري،  حتسني  لدواعي  النحوية  األداة  تكرار  يكون  قد 

للفظة  نفسه  املدلول  الثانية  للفظة  يكون  أن  فالداللية  ونحوية،  داللية  جهتني: 
فيهام واحدًا. العامل  يكون  أن  والنحوية  األوىل. 

• وتقوية 	 التأكيد  هي  أساسية  وظيفة  إىل  ترجع  اختالفها  عىل  التكرار  مظاهر  إن 
كان  التكرار  هبا  ورد  التي  املتشاهبات  اآليات  معظم  بأن  القول  ويمكننا  املعنى. 
للتعبري  اإليقاعي  السياق  مراعاة  إىل  الغرض  هذا  عن  خيرج  األمر  ولعل  للتأكيد 

اآلي(. )فواصل  بمراعاة  الكرماين  عليه  ما اصطلح  القرآين وهو 
مصادر البحث:

القرآن الكريم.
سعيد ) 1 حتقيق:  السيوطي)ت911هـ(،  الدين  جالل  القرآن:  علوم  يف  اإلتقان 

1416هـ -1996م. الفكر -لبنان  دار  الطبعة األوىل،  املندوب، 

وحتقيق: ) ) دراسة  ق6هـ(،  الكرماين)ت  محزة  بن  حممود  القرآن:  يف  التكرار  ارسار 
دار االعتصام، ونسخة أخرى مصورة عن  الرتاث/  نوادر  القادر أمحد عطا،  عبد 

األوىل1983م. الطبعة  –تونس،  والنرش  للطباعة  بوسالمة  دار 
3 (w105(املدين)ت معصوم  ابن  الدين  صدر  عيل  البديع:  أنواع  يف  الربيع  أنوار 

–1969 الرشيف  -النجف  النعامن  مطبعة  ُشكر،  هادي  شاكر  حتقيق:  0)11هـ( 
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1968م.
الزركيش)ت794هـ(، ) 4 عبداهلل  بن  حممد  الدين  بدر  القرآن:  علوم  يف  الربهان 

–بريوت1988م. العلمية  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  حتقيق: 
بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز: جمد الدين الفريوزآبادي)ت817هـ( ) 5

للشؤون  األعىل  املجلس  القاهرة1383هـ -1964م،  النجار،  بتحقيق: حممد عيل 
1393هـ -1973م. –القاهرة  الرتاث اإلسالمي  إحياء  اإلسالمية، جلنة 

حممد ) 6 حتقيق:  السيوطي،  الدين  جالل  والنحاة:  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية 
-صيدا. لبنان   ، العرصية  املكتبة  إبراهيم،  الفضل  أبو 

نرشه، ) 7 عىل  بغداد  جامعة  ساعدت  السامرائي،  صالح  فاضل  د.  القرآين:  التعبري 
-1987م. ،1986م  -املوصل  العايل  التعليم  مطبعة 

الدكتوراه ) 8 طلبة  عىل  السامرائي  فاضل  الدكتور  ألقاها  حمارضات  القرآين:  التعبري 
1997w 1996م. الدرايس  للعام  )مدونتي( 

التعريفات: أبو احلسن عيل بن حممد اجلرجاين املعروف بالسيد الرشيف)ت816هـ(، ) 9
األعظمية. -بغداد  العراق  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار 

دراسة يف حروف املعاين الزائدة: عباس حممد السامرائي، طبع بمطبعة اجلامعة-) 10
األوىل،1987م. الطبعة  بغداد، 

)ت479هـ(، ) 11 املجاشعي  فّضال  بن  عيل  احلسن  أبو  اإلعراب:  عيون  رشح 
1406هـ- األوىل،  الطبعة  –األردن،  املنار  مطبعة  حداد،  مجيل  حنا  د.  حتقيق: 

1985م.
)ت395هـ(، ) )1 فارس  ابن  أمحد  كالمها:  يف  العرب  وسنن  اللغة  فقه  يف  الصاحبي 

لبنان،1383هـ- -بريوت/  بدران  أ.  مؤسسة  الشويمي،  مصطفى  حتقيق: 
1964م.

عبد ) 13 أمحد  حتقيق:  اجلوهري)ت393هـ(،  محاد  بن  إسامعيل  اللغة:  يف  الصحاح 



أم.د. وفاء عباس فياض

411

الكتاب  دار  رشبتيل،  حسن  السيد  العىل  صاحب  نفقة  عىل  طبع  عطار،  الغفور 
-القاهرة،1956م. العريب 

14 (– العلمية  الكتب  دار  945هـ(  الداوودي)ت  الدين  شمس  املفرسين:  طبقات 
بريوت.

الفراهيدي)ت175هـ( حتقيق: د. مهدي املخزومي، ود. ) 15 العني: اخلليل بن أمحد 
-بغداد. للطباعة  احلرية  دار  العامة،  الثقافية  الشؤون  دائرة  السامرائي،  إبراهيم 

مكتبة ) 16 833هـ(،  )ت  اجلزري  ابن  الدين  شمس  القّراء:  طبقات  يف  النهاية  غاية 
تيمية. ابن 

1351هـ ج. برجسرتارس.) 17 عني بنرشه ألول مرة عام 
دار ) 18 الفريوزآبادي)ت817هـ(،  يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد  املحيط:  القاموس 

-1983م. بريوت،1403هـ  الفكر 
مصورة ) 19 طبعة  )ت180هـ(  بسيبويه  املعروف  عثامن  بن  عمرو  برش  أبو  الكتاب: 

1317هـ. الطبعة األوىل   ، –القاهرة  املطبعة األمريية الكربى  عن مطبعة بوالق، 
دار ) 0) األوىل  الطبعة  املرصي)ت711هـ(،  األفريقي  منظور  ابن  العرب:  لسان 

صادر -بريوت.
الشؤون ) 1) دار  السامرائي،  فاضل  د.  التنزيل:  من  نصوص  يف  بيانية  ملسات 

األوىل،1999م. الطبعة  الثقافية-بغداد، 
املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين ابن األثري )ت( حتقيق: حممد ) ))

1995م. -بريوت،  العرصية  املكتبة  عبداحلميد  الدين  حميي 
العربية، ) 3) املعارف  وزارة  راجعته  احلموي)ت6)6هـ(،  ياقوت  األدباء:  معجم 

دت. األخرية،  الطبعة  -القاهرة،  احللبي  البايب  عيسى  مكتبة 
املربد )ت85)هـ(، حتقيق: حممد عبد اخلالق عظيمة، عامل ) 4) العباس  أبو  املقتضب: 

–بريوت،)د. ت(. الكتب 



خالصة البحث:
اإلمام  مرحلة  عارصوا  الذين  الرواة  من  النّجار  داود  بن  عيسى  ُيَعدُّ 
عنه  روي  تفسري  كتاب  وله  الرواية،  يف  مقلٌّ  وهو   ،عنه وروى   ،الكاظم
وكذلك  فيهام،  الرواة  ملعرفة  الطريقني  كال  تتبع  الدراسة  هذه  حاولْت  بطريقني؛ 
لإلمام  داود  بن  عيسى  معارصة  من  والتحقق  السند  اتصال  إمكانية  من  التأكد 
عنه  املنقولة  الروايات  استقصاء  أيضًا  الدراسة  هذه  وتكفّلت  عنه.  يروي  الذي 
وبحار  الربهان،  تفسري  هي  تراثية  مصادر  ثالثة  يف  منحرصة  أهنا  تبني  والتي 
عىل  تعتمد  مجيعًا  أهنا  ويبدو  ذلك،  تفصيل  سيأيت  وكام  العقول  ومرآة  األنوار، 
ثم قمت  ماهيار.  وآله إلبن  النبي  الكريم يف  القرآن  من  نزل  ما  تأويل  كتاب 
إىل  توصلت  ذلك  خالل  ومن  وحمتواها،  الروايات  هذه  سند  ودراسة  بتحليل 
إىل  لرواياته  التتبع  وقادين  التفسريي.  حمتواها  بحسب  التفسريية  رواياته  تصنيف 
ابن ُعقدة ))33هـ(، واآلخر: عن طريق حممد  أّن ملرّوياته طريقني؛ أحدمها عن 
لنا بعض  الذي ُحفظت  فقط هو  والطريق اآلخر  هـ(.  بن مهام اإلسكايف )336 
من  نزل  ما  )تأويل  كتاب  صاحب  املاهيار  العباس  بن  حممد  طريق  عن  رواياته 
رواية  وثالثون  تسع  جمموعه  ما  لدينا  املحصلة  يف  أعاله.  املذكور  يف..(  القرآن 

41(
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عن  رويت  منها  واحدة  عدا   الكاظم اإلمام  عن  كّلها  منها،  املكررات  حذف  بعد 
وبحار  الربهان  تفسري  كتايب  بني  مشرتك  جّلها  الروايات  هذه  و   ،الصادق اإلمام 
لرواياته  التفسريي  والتصنيف  البحار.  صاحب  هبا  انفرد  روايات  مخس  عدا  األنوار، 
وبيان  والتأويل،  والتطبيق،  اجلري  لنا من صنف  الواصلة  الروايات  أغلب  أّن  لنا  يبنّي 

النزول. وأسباب  املعنى، 
موسى  اإلمام  رواية  النّجار،  داود  بن  لعيسى  تفسري  املفتــــــــاحية:  الكلامت 

السند. نقد  األحاديث،  تصنيف  التفسريية،  الروايات   ،الكاظم
مسالة الدراسة:. 1

وأمهية  مكانة  هلا  مجيعا  البيت  أهل  أئمة  عن  الرواة  دراسة  أّن  فيه  شك  ال  مّما 
هذه  كل  ومع  ولكن  ومآثرهم.  آثارهم  عىل  والوقوف   تراثهم تتبع  يف  قصوى 
األمة  حياة  يف  حساسية  أكثر  تعترب  حمّطات  هناك  يبقى  عام  بشكل  تطغى  التي  األمهية 
سياسية  وظروف  مالبسات  من  خالطها  ملا  أكرب  بصورة  عليها  الضوء  تسليط  جيب 

لنا. نقلها  وطريقة  األحداث  طبيعة  يف  أّثرت  واجتامعية 
ظروف  السياسية، وليس  األحداث  من  النوع  هذا  الكاظم رافقها  اإلمام  حياة 
الفرق  بعض  ظهور  وأيضًا  بآخرها.  وليس  أحدها  إال   إليه اإلمامة  انتقال  وطبيعة 
الذين  الرواة  حياة  تتبع  يعد  هنا،  ومن  والسلوك.  العقيدة  يف  اخلاصة  التوجهات  ذات 
الروائية  الذائقة  عىل  للوقوف  وحتليلها  مروياهتم  ودراسة  األحداث  تلك  عايشوا 
متكامل  تصور  وبناء  الصورة  تشكيل  يف  مهاًم  أمرًا  ليعد  منقوالهتم  عىل  حكمت  التي 
أولئك  أحد  هو  النّجار)  داود  بن  )عيسى  عنهم.  لنا  نقلوه  وما  األئمة  أصحاب  عن 
ينقل  كام  عنهم  تفسريي  تراث  نقل  يف  دور  له  وكان  األئمة  عارصوا  الذين  الرواة 
أو  باألئمة  باتصاله  واحلكم  الروايات  سند  فتحليل  والفهارس.  الرجال  أصحاب 
أعمق  وفهام  أدق  وضوحا  سيعطينا  التفسريي  وحمتواها  رواياته  حتليل  وكذلك  عدمه، 
دراسة  أجد  مل  النّجار)  داود  بن  )عيسى  الراوي  هذا  ومروياته.  الراوي  هذا  لطبيعة 



كتاب التفسري لعيسى بن داوود النجار

414

كتاب  حمّقق  أّن  حتى  والفهارس،  الرجال  كتب  يف  القليل  النزر  إاّل  حياته  عن  مستقّلة 
كان  به  االجدر  أّن  مع  الراوي  هذا  عند  يتوقف  مل  يف...)  القرآن  من  نزل  ما  )تأويل 

حاهلم. ورشح  التفسري  كتاب  روايات  رواة  عند  الوقوف 
الرجال:. 2 كتب  يف  النّجار  داود  بن  عيسى 

تكلمت  الذي  املصادر  قلة  لوحظ  والطبقات  والرتاجم  الرجال  لكتب  متابعة  بعد 
معلومات  توجد  فال  شديد،  باجياز  ذكر  فقد  ذكره  من  وحتى  داود)  بن  )عيسى  عن 
عنه  أخرى  معلومات  أي  أو  ووفاته  والدته  تاريخ  معرفة  خالهلا  من  يمكننا  عنه  كافية 
من  سنحاول  ولكن   ،الكاظم اإلمام  عن  يروي  وأّنه  تفسري  كتاب  لديه  كونه  إال 
اتصاله  وإمكانية  فيها،  عاش  التي  الزمنية  الفرتة  حتديد  رواياته  عنه  روى  من  خالل 
حصلنا  التي  واملعلومات  ذكرته  التي  املصادر  ذكر  عىل  هنا  فسنأيت   .الكاظم باإلمام 

ييل: عليها، وكام 
 .قال النجايش: »كويف، من أصحابنا، قليل الرواية، روى عن أيب احلسن موسى
له كتاب التفسري، رواه أمحد بن حممد بن سعيد، عن حممد بن سامل بن عبد الرمحن، عن 

به«)1). عيسى 
من  –كويف  النون  بعد  –باجليم  النّجار  داود  بن  »عيسى  احليلّ:  العالمة  وقال 
عنه  رواه  التفسري  كتاب  له   ،موسى احلسن  أيب  عن  روى  احلديث،  قليل  أصحابنا 

الرمحن«))). عبد  بن  سامل  بن  حممد 
أصحابنا  من  كويف  )جش)  م  النّجار  داود  بن  »عيسى  احليلّ:  داود  ابن  رجال  ويف 

الرواية«)3). قليل 
من  النّجار :كويف،  داود  بن  »عيسى  الرجال:  نقد  كتابه  يف  التفرييش  وقال 

 .(94 ص  الشيعة  مصنفي  أسامء  فهرست  النجايش،  رجال   (1(
 .(35 العالمة احليل، ص  إيضاح االشتباه،   (((

)3) رجال ابن داود، ابن داوود احليل ص. 150. 
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روى  التفسري،  كتاب  له  موسى؛  احلسن  أيب  عن  روى  الرواية،  قليل  أصحابنا، 
النجايش«)4). رجال  الرمحن،  عبد  بن  سامل  بن  حممد  عنه: 

قليل  أصحابنا،  من  كويف  النّجار  داود  بن  "عيسى  الرواة:  يف جامع  وكذا 
عبد  بن  سامل  بن  حممد  عنه  التفسري  كتاب  له   موسى احلسن  أيب  عن  روى  الرواية 

.(5 الرمحن")
داود  بن  "عيسى  الرجال:  أحوال  يف  املقال  منتهى  يف  بحسنه  احلكم  مع  ومثله 
كتاب  له   ،موسى احلسن  أيب  عن  روى  الرواية،  قليل  أصحابنا،  من  النّجار :كويف، 
عيسى...  عن  الرمحن  عبد  بن  سامل  بن  حمّمد  عن  سعيد  بن  حمّمد  بن  أمحد  التفسري، رواه 
الوجيزة  يف  حمالة، ولذا  ال  حسن  اإلمامّية، فهو  مصّنفي  من  كونه  ذلك  من  يظهر  أقول: 

ممدوح")6). أّنه 
داود  بن  "عيسى  الرجال:  طبقات  معرفة  يف  املقال  طرائف  يف  كذلك  وحّسنه 
عنه  التفسري  كتاب  له   الكاظم عن  روى  الرواية،  قليل  أصحابنا  من  كويف  النّجار، 
حسن  فهو  االمامية،  مصنفي  من  أنه  منه  أقول :يظهر  الرمحن..  عبد  بن  سامل  بن  حممد 

الرمحن")7). عبد  بن  سامل  بن  حممد  عنه  "مشكا"  ويف  "ح"  الوجيزة  ويف 
قليل  أصحابنا،  من   ، النّجار :ُكويفِّ داود  بن  "عيسى  املستدرك:  خامتة  فی  وقال 
الرواية، روى عن أيب احلسن موسى له كتاب التفسري، كذا يف النجايش. ويظهر منه 
والتعليقة")10). والوجيزة)9)،  البلغة)8)،  يف:  بحسنه  حكم  اإلمامية، ولذا  مؤّلفي  من  أنه 

 .390 ص  التفرييش،  الرجال،  نقد   (4(
)املتوىف:  األردبييل  عيل  حممد  واالســنــاد،  الطرق  عن  االشتباهات  ــة  وإزاح ــرواة  ال جامع   (5(

النّجار.  داود  بن  عيسى  1100هـ(، 
.164  /5 املازندراين:  الرجال،  املقال يف أحوال  )6) يف منتهى 

ص690. الربوجردي،  عيل  الرجال،  طبقات  معرفة  يف  املقال  طرائف   (7(
 .40/391 )ت1)11):  البحراين  املاحوزي  عبداهلل  بن  سليامن  الشيخ  املحدثني:  بلغة   (8(

.39 الوجيزة:   (9(
املستدرك، ج8، ص84).  )10) خامتة 
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داود  بن  عيسى  النجايش:  داود :قال  بن  "عيسى  احلديث:  رجال  معجم 
له   ،موسى احلسن  أيب  عن  روى  الرواية،  قليل  أصحابنا،  من  كويف،  النّجار: 
الرمحان،  عبد  بن  سامل  بن  حممد  عن  سعيد،  ابن  حممد  بن  أمحد  رواه  التفسري،  كتاب 

." به)11) عيسى،  عن 
نقل  عىل  تعتمد  املصادر  أغلب  أّن  املصادر  مراجعته  عند  القارئ  يالحظ 
ولوجود  ذلك،  لتأكيد  كررناها  وإّنام  داود(،  بن  )عيسى  للراوي  ذكرها  يف  النجايش 
بن  عيسى  أّن  مىض  مما  تلخص  شخصيته.  عن  املؤلفني  بعض  من  اإلضافات  بعض 

داود:
 w.كويف
 w.من الرواة املقّلني
 w.له كتاب يف التفسري
 w.الكاظم اإلمام  عن  يروي 
 w ت( ُعَقدة(  )ابن  سعيد  بن  حممد  بن  أمحد  مها:  شخصان،  التفسري  يف  كتابه  روى 

333 أو )33 هـ(، وحممد بن العباس بن عيل بن مروان بن املاهيار املعروف بابن 
اجلحام )حي يف 8)3 هـ())1).

 w.(13(يف بعض آخر "حسٌن ال حمالة"،  ذكر حتسينه يف بعض املصادر أعاله، وكونه 
النّجار:. 3 داود  بن  عيسى  تفسري  رواة 

عن  لنا  نقل  داود  بن  عيسى  تفسري  أّن  أيدينا  بني  التي  املصادر  من  اتضح  كام 

.397 ص:  -اخلوئي،  احلديث  رجال  معجم   (11(
ينقل  الذي  و  كتابه  املوجود يف  املاهيار  واإلسكايف هو طريق  الرجاليون،  فذكره  ابن عقده  أّما   (1((

أيضًا.  البحار  عنه صاحب 
حلديث،  رجال  علم  مستدركات   ،)164  /5( املازندراين  الرجال،  أحوال  يف  املقال  منتهى   (13(

الشاهرودي، ص159. النامزي 
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وهو  سعيد«)14)  بن  حممد  بن  أمحد  »رواه  النجايش  لنا  نقل  كام  أحدمها  طريقني: 
بن  مهام  بن  »حممد  واآلخر  هـ(،   333  /33( عام  املتوىف  ُعَقدة  )ابن  بـ  املعروف 
العباس  بن  حممد  من  ذلك  يتبني  كام  هـ(«،   336 سنة  )متوىف  اإلسكايف  سهيل 
الوحيد  املصدر  هو  الذي  كتابه  يف  اجُلحام(  )ابن  املاهيار  بن  مروان  بن  عيل  بن 
الكريم  القرآن  من  نزل  ما  »تأويل  اآلن  يدينا  بني  املوجود  داود  بن  عيسى  لروايات 
الربهان  تفسري  وصاحب  البحار  صاحب  عنه  ينقل  والذي   (15(»وآله النبي  يف 
البحث.  من  يأيت  فيام  ذلك  سنبني  كام  منها  واحدة  عدا  داود  بن  عيسى  روايات  كل 

يأيت: فيام  داود  بن  عيسى  لكتاب  الراويني  كال  حلياة  خمترص  رشح  عىل  وسنأيت 
–332 هـ(: ُعَقدة ))24  ابن  العباس  الطريق األّول: طريق أيب   .3  .1

عن  الرمحن،  عبد  بن  سامل  بن  حمّمد  عن  ُعَقدة(،  )ابن  سعيد  بن  حممد  بن  أمحد 
النجايش،  قال  كام  داود  ابن  عيسى  كتاب  روى  ممن  فهو  النّجار  داود  بن  عيسى 
وال  املصادر  إىل  نحيل  ثم  فيه  األقوال  بعض  نورد  معروف  مشهور  عقدة  وابن 

: نطيل
ووفاته: والدته 

يف  املحرم  من  النصف  ليلة  ومائتني  وأربعني  تسع  سنة  ُعقدة  بن  العباس  أبو  ولد 
وتويف  هـ(.   748 )ت  والذهبي  والسمعاين،  البغدادي،  اخلطيب  ذلك  ذكر  الكوفة. 
)ت  الدارقطني  ذكره  وثالثامئة،  وثالثني  اثنتني  سنة  القعدة  ذي  من  خلون  لسبع 

البغدادي، الطويس، واخلطيب  والشيخ  385هـ(، 

والده:
بضم  الُعَقدي:  السمعاين:  قال  بُعَقدة.  امللقب  الرمحن  عبد  بن  سعيد  بن  حممد  هو 

 .(94 ص:  الشيعة  مصنفي  أسامء  فهرست  النجايش،  رجال   (14(
البّزاز املعروف بابن اجُلحام  )15) تأويل ما نزل من القرآن الكريم يف النبي وآله، تأليف املاهيار 
سلسلة  تربيزيان،  فارس  له  وقّدم  ورّتبه  وحّققه  أحاديثه  مجع  اهلجري  الرابع  القرن  أعالم  من 

العقائدية.  البيت )47(، إعداد مركز األبحاث  املؤلفة يف أهل  الكتب 
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وهو  )ُعقدة(  إىل  النسبة  هذه  املهملة،  الدال  آخرها  ويف  القاف،  وفتح  املهملة،  العني 
والنحو،  بالترصيف  لعلمه  بذلك  لقب  وإنام  احلافظ،  ُعقدة  بن  العباس  أيب  والد  لقب 
قبل  وكان  العاملني  العلامء  من  وهو  واألدب،  القرآن  ويعّلم  بالكوفة،  يورق  كان 

.(16 الثالثامئة)
بن  حممد  عن  واحدة  واسطة  عن  نقال  داود  بن  عيسى  تفسري  ُعقدة  ابن  ويروي 
الرواية البن  الكاظم، وثبوت  الرمحن عن عيسى بن داود عن اإلمام  سامل بن عبد 
داود  بن  عيسى  كتاب  غري  يف  به  مقطوع  الرمحن  عبد  بن  سامل  بن  حممد  عن  عقدة 
روايات  لنا  تصل  –مل  األسف  شديد  –مع  ولكن  اتصاهلام،  عىل  يدل  وهذا  أيضًا)17)، 
الثاين  بالطريق  برواياته  النّجار. فانحرص طريق معرفتنا  ابن عقدة عن عيسى بن داود 
–بضم  اجُلحام  ابن  لنا  ذكره  الذي  اإلسكايف،  سهيل  بن  مهام  بن  حممد  طريق  وهو 

الكريم«. القرآن  من  نزل  ما  »تأويل  كتابه  يف  املعجمة-املاهيار  اجليم 
عن  العلوي  إسامعيل  بن  حممد  عن  سهيل  بن  مهام  بن  حممد  الثاين:  الطريق   .3  .2

النّجار: داود  بن  عيسى 
أواًل: حممد بن مهام بن سهيل اإلسكايف )والدته 258/ وفاته 336، 332هـ(:

البغدادي،  الكاتب،  عيل  أبو  بيزان،  بن  سهيل  بن  مّهام  بكر  أيب  بن  حممد  فهو 
اإلسكايف. ولد سنة ثامن ومخسني ومئتني يف ذي احلّجة. وكان شيخًا متقّدمًا من شيوخ 

حمّققًا)18). احلديث،  كثري  القدر،  ثقًة، جليل  ثيهم،  الشيعة وحمدِّ
يكنى  اإلسكايف،  مهام  بن  »حممد  الشيخ:  وقال  احلديث:  رجال  معجم  يف  قال 

أيب  عن  أصحابنا،  من  عدة  هبا  أخربنا  كثرية،  روايات  له  ثقة،  القدر،  جليل  عيل:  أبا 
املفضل، عنه«. وعده يف رجاله يف من مل يرو عنهم، قائال: »حممد بن مهام البغدادي، 

 .(19 ص  ج5،  البغدادي،  اخلطيب  العلمية،  وذيوله  بغداد  تاريخ  انظر:   (16(
)17) مستدركات علم رجال احلديث -النامزي الشاهرودي ، ص 11). 

الصادق/  اإلمام  مؤسسة  السبحاين،  جعفر  املؤلفني،  من  جمموعة  الفقهاء،  طبقات  موسوعة   (18(
قم.
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وسمع  التلعكربي،  عنه  روى  ثقة،  القدر،  جليل  بكر،  أبا  يكنى  ومهام  عيل،  أبا  يكنى 
منه أوال سنة )3)3(، وله منه إجازة، مات سنة ))33)«)19).

ثم أضاف بعد ذلك يف مكان آخر: »حممد بن مهام البغدادي: تقدم بعنوان حممد 
واإلسكايف،  البغدادي،  مهام  بن  حممد  الوجيزة:  ويف  سهيل.  بن  مهام  بكر  أيب  بن 
يف  مر  كام  واحد  لرجل  العنوانني  أن  مع  التعدد،  عىل  يدل  وهذا  )انتهى(  ثقتان. 

.((0 ترمجته«)
فقال:  بالوثاقة  معًا  واالبن  األب  وصف  الوجيزة  صاحب  مراد  الظاهر  أقول 

العطف. بواو  اللقبني  عطف  ملا  وإال  العنوان  يف  التعدد  مقصوده  وليس  ثقتان، 
العلوي: إسامعيل  بن  حممد  ثانيًا: 

وكان  وقال  حممد،  بن  عيل  عنه  روى  جعفر،  ابن  العلوي.  إسامعيل  بن  حممد  فهو 
أسنُّ شيخ من ولد رسول اهلل بالعراق، فقال: رأيته )الصاحب( بني املسجدين، 
 ، احلديث  وهو غالم. الكايف: اجلزء 1، كتاب احلجة 4، باب يف تسمية من رآه 
أبو  وكنيته  املتقدم،  بن جعفر  بن موسى  إبراهيم  بن  إسامعيل  بن  أقول: هو حممد   ...(
به بني دعوى  يفصل  ما  باب  كتاب احلجة )4(،   ،1 اجلزء  الكايف:  به يف  عيل كام رصح 

املحق واملبطل يف أمر اإلمامة.. احلديث)1)).
وأهنام  أيضا  هبا  مقطوع  البغدادي  إسامعيل  بن  حممد  عن  مهام  بن  حممد  ورواية 
مروية  هي  الكاظم  اإلمام  عن  داود  بن  عيسى  رواية  من  بيدينا  ما  وكل  متعارصان 

. عنهام

3. حممد بن العباس بن عيل بن مروان بن املاهيار:  .2  .1
بن  املجمع عىل عدالته )حممد  الثقة  للشيخ  اآليات(: ورأيت  )تأويل  أوائل  قال يف 

)19) معجم رجال احلديث، ج 15، ص: 45).
.34( 18، ص:  )0)) معجم رجال احلديث، ج 

 .114 )1)) معجم رجال احلديث، اخلوئي، ج16، ص: 
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الذي  اجُلحام،  بابن  املعروف  البزاز  اهلل  أبوعبد  املاهيار(  بن  بن مروان  بن عيل  العباس 
أهل  يف  القرآن  من  نزل  )ما  كتاب  طبقته،  يف  ومن  التلعكربي  مشايخ  أجالء  من  هو 
تعاىل  قوله  من  نصفه  عىل  إال  نطلع  ومل  معناه  يف  مثله  يصنف  مل  كتاب  وهو   )البيت

ې چ إىل آخر القرآن. ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  يف سورة االرساء چ 
من  نقال  بخطه  املؤلف  ترمجة  عليها  السيد  كتب  طاوس  ابن  خط  عليها 

.((( النجايش)
بن  فخار  عن  طاوس  بن  موسى  بن  عيل  رواية  قال:  للكتاب  روايته  طريق  وذكر 

معد العلوي وغريه عن شاذان بن جربئيل عن رجاله)3)).
تدّل  عرصه  مشايخ  كبار  عن  اجُلحام  ابن  »رواية  املقدمة:  يف  كتابه  حمقق  وقال 
ابن  عن:  يروي  فهو  آنذاك.  العلامء  عند  عالية  مكانة  له  كانت  أّنه  عىل  بوضوح 
إدريس  بن  أمحد  العمي،  مجهور  بن  حممد  بن  احلسن  الرزاز،  جعفر  بن  حممد  ُعقدة، 
الطربي،  جرير  بن  حممد  اإلسكايف  مهام  بن  حممد  الزراري،  سليامن  بن  عيل  القمي، 
علامء  أعاظم  من  وغريهم  ساّلم،  بن  القاسم  بن  حممد  شيبة،  أيب  بن  عثامن  بن  حممد 

.((4 عرصه)
4 .:الكاظم باإلمام  داود  بن  عيسى  روايات  طرق  اتصال 

 ،الكاظم باإلمام  داود  بن  عيسى  باتصال  يقطع  ومل  املحقّقني)5))  بعض  تردد 

لنا  نقل  ما  عىل  اعتامدا  النجار،  داود  بن  عيسى  لروايات  الطريق  هذا  يؤكد  أيضا  فالنجايش   ((((
الذريعة.  صاحب 

الطهراين، ج19، ص9). الذريعة،   ((3(
بابن  املعروف  البّزاز  املاهيار  تأليف   ،وآله النبي  يف  الكريم  القرآن  من  نزل  ما  تأويل   ((4(
تربيزيان،  فارس  له  وقّدم  ورّتبه  وحّققه  أحاديثه  مجع  اهلجري  الرابع  القرن  أعالم  من  اجلُحام 

العقائدية.  األبحاث  مركز  إعداد   ،)47(  البيت أهل  يف  املؤلفة  الكتب  سلسلة 
)5)) مرياث الشيعة املكتوب يف القرون الثالث األوىل )= مرياث مكتوب شيعة(، حسني املدريس 

ص364.  الطباطبائي، 
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يقولون  ألهّنم  ترجيح؛  بال  وعدمه  فيها  االتصال  حيتمل  ظاهرها  الرجاليني  وعبارات 
ومعارصوه  أصحابه  من  هو  هل  بالضبط  حيددوا  ومل   ،الكاظم اإلمام  عن  يروي 
ولكن  مبارشة،  عنه  يروي  بأّنه  تيش  عبارهتم  أّن  أرى  أيّن  عىل  بالواسطة،  يروي  أم 
االطمئنان بذلك حيتاج إىل إبراز قرائن سنحاول أن نرجح من خالهلا طرف االتصال 
وحينئٍذ  ذلك،  إمكان  واستظهار  الزمنية  الفرتة  حساب  خالل  من   الكاظم باإلمام 

العدم. جانب  يف  منها  أقوى  االتصال  جانب  يف  القرائن  ستكون 
1. 5. الطريق األول: طريق ابن عقدة:
1. 1. 5. القرينة األوىل: الفرتة الزمنية:

.(184 أو   183 وشهادته   ،1(8 )والدته  الكاظم  اإلمام 
.(333 أو   3(( 49)، ووفاته  ابن عقدة )والدته 

عامًا،   66 هو  عقدة  ابن  والدة  وتاريخ  اإلمام  وفاة  تاريخ  بني  الزمني  الفاصل 
من  ليس  )النه  والدته  تاريخ  من  عقد  البن  عاما   (0 من  يقرب  ما  هلا  أضفنا  ما  إذا 
تاريخ  قبل  األقل  عىل  واحدة  سنة  وكذلك  جدًا،  صغريًا  وهو  يروي  ان  املمكن 
بن  عيسى  مها  راويان  فيها  الفرتة  وهذه  عامًا،   87 املجموع  سيكون  اإلمام  شهادة 

الزمنية. الناحية  من  جدًا  ممكن  وهذا  سامل  بن  وحممد  داود، 
كالنجايش: الرجاليني  قول  الثانية:  القرينة   .5  .1  .2

 .كويف، من أصحابنا، قليل الرواية، روى عن أيب احلسن موسى" حيث عرّب: 
الرمحن،  عبد  بن  سامل  بن  حممد  عن  سعيد،  بن  حممد  بن  أمحد  رواه  التفسري،  كتاب  له 

روى  بمن  مهتم  وهو  اإلمام،  عن  روايته  نسبت  يف  يرتدد  ومل  به")6)).  عيسى  عن 
نفسه؟!!.  عيسى  عنه  روى  من  يغفل  فكيف  داود،  بن  عيسى  عن  التفسري  كتاب 

بعيد. فهذا 
عن  ومبارشة  ثاٍن  بطريق  عندنا  التي  التفسري  روايات  رواية  الثالثة:  القرينة   .5  .1  .  3

.(94 ص:  الشيعة  مصنفي  أسامء  فهرست  النجايش،  رجال   ((6(
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اإلمام الكاظم بلفظ »عن أيب احلسن موسى بن جعفر« يف كل روايته عدا رواية واحد 
الضمري  ارجاع  ويمكن  ُموَسى()7))  َسِن  احْلَ َأيِب  إِىَل  َيْرَفُعُه  )بِإِْسَناِدِه  عبارة  فيها  يذكر 
بني  الواسطة  فيها  حذفت  قد  الرواية  هذه  ألن  مهام؛  بن  حممد  أو  العباس  بن  حممد  إىل 
املوجود يف  العلوي(  إسامعيل  بن  أعني حذف )حممد  بن مهام،  داود وحممد  بن  عيسى 
كل الروايات، فلعله هلذا االنقطاع ذكرت عبارة يرفعه، وليست عائدة التصال عيسى 

.بن داود باإلمام الكاظم
إىل  »يرفعه  عبارة  فيها  ترد  ومل  كامل  بسند  أخرى  مرة  الرواية ذكرت  أّن هذه  عىل 

احلسن«)8)). أيب 
اإلسكايف: بن مهام  الثاين: طريق حممد  الطريق   .5  .2

5. القرينة األوىل: الفرتة الزمنية:  .2  .1
هـ(.  184 او   183 وشهادته   ،1(8 )والدته  الكاظم  اإلمام 

هـ(. وفاته336   ،(58 )والدته  اإلسكايف  مهام  بن  حممد 
عامًا،   75 هو  اإلسكايف  ووالدة  اإلمام  عمر  من  سنة  آخر  بني  الزمني  الفاصل 
من  أسبق  كانت  عقدة  ابن  والدة  أن  باعتبار  األول  الطريق  يف  الفاصل  من  أكثر  وهو 
الرواية من قبل اإلسكايف، وسنة  0) سنة لتحمل  والدة اإلسكايف، وإذا ما أضفنا هلا 
مها  راويان  عمر  يمألها  ان  جيب  عامًا   96 املجموع  أصبح  اإلمام  شهادة  قبل  واحدة 

نسبيًا. طويلة  فرتة  وهي  إسامعيل.  بن  وحممد  داود،  بن  عيسى 
العلوي: إسامعيل  بن  حممد  عمر  طول  الثانية:  القرينة   .5  .2  .2

العراق،  ولد رسول اهلل يف  من  أسن شيخ  العلوي  إساعيل  بن  كان حممد  فقد 

ِعيَسى  َعْن  اٍم  مَهرَّ ْبِن  ِد  مرَّ حُمَ َعْن  اْلَعبرَّاِس  ْبُن  ُد  مرَّ حُمَ َرَوى  الظاهرة  اآليات  وتأويل  الفوائد  جامع   ((7(
َقْولِِه  يِف    َعيِلٍّ ِه  َجدِّ َعْن  َأبِيِه  َعْن  َجْعَفٍر  ْبِن  ُموَسى  احْلََسِن  َأيِب  إِىَل  َيْرَفُعُه  بِإِْسنَاِدِه  َداُوَد  ْبِن 
األنوار  بحار  الرواية(  َي...  ُأرْسِ مَلرَّا  ص  النرَّبِيُّ  َقاَل   »3« َيْغشى  ما  ْدَرَة  السِّ َيْغَشى  إِْذ  َوَجلرَّ  َعزرَّ 

)ط–بريوت(، ج 36، ص: )16.
.3(0w 319 :ج 37، ص ،)8)) انظر: بحار األنوار )ط –بريوت(
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بِِمْثِل  َفَأَجاَب  هَذا،  ِمْثِل  َعْن  إِْسَحاَق  ْبِن  َد  َأمْحَ ِعْنَد  ُسئَِل  َعْمٍرو  »َأَبا  الكليني:  يقول 
هَذا.

ِمْن  َشْيٍخ  َأَسنرَّ  -وَكاَن  َجْعَفٍر  ْبِن  ُموَسى  ْبِن  إِْساَمِعيَل  ْبِن  ِد  مرَّ حُمَ َعْن  ٍد،  مرَّ حُمَ ْبُن  َعيِلُّ 
.((9(»...  ُغاَلٌم وُهَو  امْلَْسِجَدْيِن  َبنْيَ  َرَأْيُتُه  -َفَقاَل:  بِاْلِعَراِق    ِ اهللرَّ َرُسوِل  ُوْلِد 

الفاصلة  الزمنية  الفرتة  طول  –مشكلة  –تقريبا  حيل  إسامعيل  بن  حممد  عمر  فطول 
بن مهام اإلسكايف. اإلمام وحممد  بني 

واحد  بواسطة  الكاظم  اإلمام  عن  إسامعيل  بن  حممد  رواية  الثالثة:  القرينة   .5  .2  .3
 .(30(الكاظم غري عيسى بن داود، مما يدعم إمكانية اتصال عيسى بن داود باإلمام 
إدريس،  بن  أمحد  أمحد، عن  بن  احلسن  بن  عن حممد   ...« الوسائل:  جاء يف مستدرك 
الزبرقان  بن  حممد  حدثني  قال:  العلوي  إسامعيل  بن  حممد  بن  أمحد  بن  حممد  عن 

الرشيد..«. هارون  وبني  بينه  جرى  ما  قصة   ،الكاظم عن  الشيخ،  الدامغاين 
5. القرينة الرابعة: قول الرجاليني بأنه يرويه عن اإلمام الكاظم ومل يذكروا   .2  .4
أهنم  مبارشة، خصوصا  يروي عنه  أنه  فالظاهر من كالمهم  أو من دوهنا،  بواسطة  أنه 

عنه. تفسريه  لرواية  طريق  من  اكثر  يذكرون 
موالي  حدثني  قال:  النّجار،  داود  بن  عيسى  »عن  تعبري  اخلامسة:  القرينة   .5  .2  .5
كام  مبارشة،  اإلمام  عن  بالنقل  ترصيح  فيه  الذي  جعفر«)31)  بن  موسى  احلسن  أبو 

البحث. تسلسلها يف هذا  )3 بحسب  و  رقم4  الرواية  اوردناه يف 
5 .:)183هـ– )128هـ  الكاظم  جعفر  بن  موسى  اإلمام  عرص  مالمح 

العقائدية))3)  االجتاهات  من  متنوعة  بموجات   الكاظم اإلمام  عرص  اتسم 
الشعوبية  بالنزعات  متيز  كام  بصلة،  لإلسالم  نفسها  تنسب  أن  منها  كل  حتاول  التي 

.((30 8)1. معجم رجال احلديث -اخلوئي )ص:  )، ص:  –داراحلديث(، ج  )9)) الكايف )ط 
.(405 الشاهرودي )ص:  -النامزي  احلديث  )30) مستدركات علم رجال 

.117 4، ص:  )31) الربهان يف تفسري القرآن ج 
ص08).  ج8،  السبحاين،  جعفر  والنحل،  امللل   (3((
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التي  السياسية  والتحديات  الضغوط  عن  ناهيك  الدينية)33)،  والنحل  والعنرصية 
.الصادق أبيه  شهادته  بعد   الكاظم اإلمام  تواجه  كانت 

اإلمام  يعيشه  كان  الذي  اآلمن  وغري  املرتبك  الوضع  طبيعة  لنا  حيكي  دليل  خري 
السلطة  عىل  ليمّوه  أشخاص؛  عدة  إىل   الصادق والده  وصية  من  ذكر  ما  هو 
اإلمام  وصية  إّن  له.  مكروه  وقوع  دون  وحيول  املنتخب،  باإلمام  السوء  يريد  ومن 
املنصور، حممد  أبو جعفر  الناس خلمسة أشخاص، هم  أمام  التي عهد هبا   الصادق
بأن  املدينة  يف  لعامله  املنصور  كتابة  مع  ومحيدة،  وموسى،  اهلل،  وعبد  سليامن،  بن 
املنصور  أوامر  مع  خالهلا  من  يتضح  نًا،  معيرَّ كان  إن   الصادق اإلمام  ويّص  يقتل 
ثم   ،موسى اإلمام  جتاه  املنصور  هبا  يتحرك  كان  التي  الطريقة  نوع  الويّص  بقتل 
اإلمامة  ملركز  املنصور  يعطيه  كان  الذي  االهتامم  وحجم  النشاط  حجم  أيضًا  يتضح 

حركته)34). ملراقبة   واإلمام
آنذاك  الشيعي  املجتمع  الغلو يف  اجتاهات  فإّن  والعقيدي  الفكري  اجلانب  أّما عىل 
جهود  سياق  يف  يقع  األمر  ذلك  يف   الكاظم اإلمام  دور  وكان  باالنتشار،  بدأت 

اإلسالم)35). روح  عىل  الغريبة  الظواهر  هلذه  التصدي  يف  آبائه 
5. ويمكن تلخيص أهم مالمح عرص اإلمام الكاظم بام ييل:  .1

العباسيني.أ-  إىل  األمويني  من  السلطة  وانتقال  السيايس  االضطراب 
مرة.ب-  من  أكثر  السلطة  قبل  من  اإلمام  اعتقال 
عام.ج-  بشكل  وانتشارها  والعقائدية  الفكرية  التيارات  تصاعدت 

)33) بحار األنوار )ط بريوت(، ج 46، ص: 71).
العاملي  املجمع  يف  التأليف  جلنة   ،الكاظم جعفر  بن  موسى  اإلمام  )ج9(  اهلداية  أعالم   (34(

.64 ص63،  –قم،   البيت ألهل  العاملي  للمجمع  والنرش  الطباعة  مركز  البيت،  ألهل 
بريوت(،  )ط  األنوار  بحار   .566 ص:  ج)،  داماد(،  املري  تعليقات  )مع  الكيش  رجال  انظر:   (35(

ج 46، ص: 71).
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قوي)36).د-  بشكل  الباطني  اإلسامعييل  االجتاه  بروز 
املدنية.ه-  نحو  واجتاة  مدين  استقرار  بداية 
الرشعية.و-  احلقوق  الستالم  الوكاالت  لشبكة   الكاظم اإلمام  تأسيس 

6 .:الكاظم اإلمام  عن  النجار  داود  بن  عيسى  روايات 
بشكل  الكاظم  اإلمام  عن  لنا  الواصلة  الروايات  وعدد  ونوعية  بطبيعة  يتعلق  فيام 
وذلك  الصعوبة)37)؛  من  نوع  فيه  أمر  بالدقة  عددها  احصاء  أّن  القول  يمكن  عام 
طبيعة  بسبب   الكاظم لإلمام  نسبت  التي  االسامء  اختالف  منها  عديدة  ألسباب 

آنذاك. وخصوصيتها  املرحلة 
وأوصلها  وعلومه  بالقرآن  املتعلقة  الروايات  عدد  الباحثني  بعض  أحىص  وقد 
والروايات  كالتفسريية،  الروايات،  من  أصناف  عدة  عىل  اشتملت  رواية   )(75( إىل 
بعلوم  مرتبطة  وروايات  بالقرآن)38)،  االستشهاد  وروايات  والتطبيقية،  التأويلية، 

القرآن)39).
ضمن  نصفه  أن  فيمكن  النّجار(  داود  بن  )عيسى  الرواي  بخصوص  يتعلق  فيام 

نقاط وكام يأيت:
التفسري.أ.  يف  كتاب  لديه  النجار  داود  بن  عيسى 
هو راو ثقة من أصحاب األئمة.ب. 
طريق ت.  عن  واآلخر  ُعَقدة،  ابن  طريق  عن  أحدمها  بطريقني:  التفسريي  كتابه  روي 

اإلسكايف.

ص40.  ج8،  السبحاين،  جعفر  والنحل،  امللل   (36(
8)، ص195. )37) جملة علوم احلديث، عدد 

مستفاد(.   =( االستنطاق  روايات  النوع  هذا  عىل  أبحاثه  يف  راد  عيل  الدكتور  االستاذ  اطلق   (38(
انظر: 

تصنيف   ،1390 سنة  والشتاء،  اخلريف   6 العدد   ،3 السنة  حديثية،  دراسات  جملة  انظر:   (39(
عيل  معصومه  هبابادي،  ريض  ســادادت  بيبي  القرآنية،   الكاظم موسى  اإلمــام  روايــات 

 . بخيش
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الثاين.ث.  الطريق  من  رواية   39 لنا  الواصلة  روايته  عدد 
منها 38 رواية عن اإلمام الكاظم، ورواية واحدة عن اإلمام الصادق.ج. 
القرآن ح.  من  نزل  ما  )تأويل  كتاب:  عن  مروية  لنا  الواصلة  املذكورة  الروايات  كل 

اجُلحام(. ابن  املاهيار  العباس  بن  )حممد  لصاحبه   )وآله النبي  يف  الكريم 
)عن( خ.  بـتعبري  اإلمام  عن  ينقل  عندما  الرواي  تعبري  فيها  جاء  الروايات  أغلب 

اإلمام. ولكن توجد لدينا روايتان يقول فيهام الراوي عيسى بن داود النجار: 
البحث،  هذا  يف  تسلسلها  بحسب   3( و  رقم4  الرواية  يف  اوردناه  كام  )حّدثني(. 

مبارشة. باإلمام  الراوي  اتصال  عىل  قوية  قرينة  وهذا 
حسب د.  الروايات  أصناف  من  أنواع  مخسة  عىل  لنا  الواصلة  الروايات  احتوت 

األصناف  من  صنف  من  أكثر  الواحدة  الرواية  ضمت  ورّبام  املحتوى،  تصنيف 
العام، فنستطيعها وضعها حتت أكثر من عنوان يف نفس الوقت.  باملعنى  التفسريية 

البحث: هذا  يف  اآليت  ترقيمها  حسب  كالتايل  واألصناف 
النزول:. 1 أسباب  روايات 

ولدينا 5 موارد يف الروايات التالية: 1و16و1)و7)و)3.
املعنى:).  بيان  روايات 

4 و 5) و30 و35 و36. التالية:  الروايات  موارد، يف  مخسة  وجدنا  أيضا 
الباطني:3.  واملعنى  التأويل  روايات 

) و5 و7 و9 و)1 و13 و0) و4)  التالية:  الروايات  16 موردًا، ويف  وعددها 

و5) و9) و30 و31 و33 و34 و36 و37.
والتطبيق:4.  اجلري  روايات 

وعددها 1) موردًا، وهي كالتايل: ) و3 و5 و6 و8 و10 و11 و)1 و14 و15 
و17 و18 و19 و0) و1) و)) و3) و6) و8) و30 و3.

املرتبطة:5.  الروايات 
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الروايات  ضمن  ويوجد  االصطالح،  بحسب  تفسريية  روايات  تعترب  ال  وهي 
الواصلة موردان مها: 4 و 39.

للموارد  ناظر  املخطط  يف  الروايات  عدد  أّن  )يالحظ  التايل  املخطط  انظـــــــــــر 
املكررة(:

التأويل  وروايات  والتطبيق(،  )اجلري  املصاديق  تطبيق  روايات  أّن  نالحظ 
لعلنا نستطيع  الكاظم. ومن هنا  الباطني هلا حضور نسبي أكرب بني روايات اإلمام 
ويدعوا  له  يدعو  كان  الذي  اخلط  معامل  ترسيم  يف  اإلمام  دور  من  جوانب  اكتشاف 
املصاديق  لكوهنا  أّما  بمصاديقها،  القرآنية  اآليات  بربط  وذلك  ملتابعته،  أصحابه 
أّنه  ألصحابه  ليبنّي  لآليات،  األكمل  املصاديق  لكوهنا  أو  األساس  من  املقصودة 
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من   آبائه من  واألئمة   املؤمنني وأمري   النبي رعاه  الذي  اخلط  لذلك  امتداد 
عليهم. القرآنية  اآليات  انطباق  خالل 

أو  الغلّو  من  والتفريط،  اإلفراط  من  وتنقيته  الصحيح  املسار  لتحديد  وكذلك 
الباطنية  للتيارات  ازدهار  فرتة  كانت   الكاظم اإلمام  فرتة  أّن  خصوصًا  التقصري، 
إسناد  خالل  من  القرآنية  باآليات  الباطنية  اجلوانب  عىل  اإلمام  فتأكيد  والتأويلية، 
من  تتكون  جدًا  مهمة  لضابطة  خيضع  التأويل  جيعل  آبائه  أحد  أو  اهلل  لرسول  ذلك 

: شّقني
)املصدر(. املؤّول  املعنى  صدور  صحة  أواًل: 

(40( الكريمة.  اآلية  مع  وانسجامه  املعنى  اتساق  وثانيها: 
تصنيف الروايات التفسريية املعتمدة:. 7

قسمني: إىل  الكريم  بالقرآن  ارتباطها  بحسب  مبدأي  بشكل  الروايات  تقسم 
ودوره  وأمهيته  عام  بشكل  بالقرآن  بالتعريف  املرتبطة  الــــــــــــروايات  األول: 

وخصوصياته.
والكشف  مبارش  بشكل  والسور  اآليات  حمتوى  بتبيني  هتتم  التي  الروايات  الثاين: 

ومقصوداهتا. مدلوالهتا  عن 
أّننا يمكن أن نضع حتت القسم الثاين أصنافًا مخسة، وهي:

للمفردات.. 1 اللغوي  التبيني 
تفسري الظاهر من املعنى لآلية أو اآليات أو السور.. )
ومداليلها، . 3 معانيا  للكشف عن  اآليات  بتأويل  تعنى  التي  الروايات  وهي  التأويل: 

وقد ضم حتت هذا الصنف نوعني:

منشور  )املقال  والتطبيق،  النظرية  من  التفسريية  الروايات  تصنيف  راد،  عيل  الدكتور  انظر:   (40(
رشوط  1393ش(  والصيف  الربيع  عدد  العدد1،  الثانية،  السنة   ،البيت أهل  تفسري  جملة  يف 

ص16. التفسريية،  الرواية 
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اآليات.أ-  من  املتشابه  بيان 
الباطني.ب-  املعنى  تفسري 

والتطبيق.. 4 اجلري 
االستنطاق.. 5 روايات 

توضيح  مع  األقسام  من  قسم  لكل  مصاديق  ونذكر  التصنيف  هذا  وسنعتمد 
األصناف. من  صنف  لكل  أمكننا  ما  وقدر  خمترص 

التفسريية:. 8 الروايات  أنواع  بحسب  النّجار  داود  بن  عيسى  روايات  تصنيف 
لـ  رواية   39 جمموعه  ما  عىل  عثرت  الرتاثية  احلديثية  املصادر  يف  البحث  بعد 

كالتايل: النّجار(، يف ثالث مصادر وهي  داود  بن  )عيسى 
• تفسري الربهان: 34 رواية.	
• بحار األنوار: 38 موردًا يروي فيه عيسى بن داود عن األئمة، مع املكررات منها، 	

منها  ومخسة   .الكاظم اإلمام  عن  والباقي   ،الصادق اإلمام  عن  منها  واحد 
فقط غري موجودة يف تفسري الربهان.

• السابقة.	 العقول: رواية واحدة مكررة مع املصادر  مرآة 
• 	 39 هو  لنا  الواصل  من  األئمة  عن  داود  بن  عيسى  عن  للمروي  الكيّل  املجموع 

فقط. رواية 
أغلبها  نقل  يف  معه  البحار  صاحب  اشرتك  والتي  الربهان  تفسري  روايات  سنذكر 

للروايات. جعلناه  الذي  الرتقيم  بحسب  ذيلها  يف  نذكرها  مخسة  يف  وانفرد 

الروايات)41):. ) لتحليل  تفصيلية  نامذ	 
النزول: النموذ	 األول: روايات أسباب   .(  .1

)41) ترقيم الروايات الواردة يف اجلدول هو بحسب ترقيمها الذي جاءت به يف البحث. 
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االية ت
املرتبطة

 املصدرالرواية

سورة 1
اإلرساء: 
74w 73

الرواية رقم 1:
»... وعنه، قال: حدثنا حممد بن مهام، 
عن حممد بن إسامعيل العلوي، عن عيسى 
موسى  احلسن  أيب  عن  النّجار،  داود  بن 
بن جعفر، عن أبيه )صلوات اهلل عليهام(، 
  النبي أرادوا  قد  القوم  »كان  قال: 
عنه  وليمسك   عيل يف  رأيه  ]لرييبوا[ 
نسائه  بعض  أن  حتى  اإلمساك  بعض 
إليهم  يركن  فكاد  ذلك،  يف  عليه  أحلحن 
وجل:  عز  اهلل  فأنزل  الركون،  بعض 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  چۋ 
ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ چ

تفسري  يف  الربهان 
القرآن )3/ 538)

ۋ التحليل چ  تعاىل:  قوله  نزول  سبب  بيان  يف  السياق  واضحة  الرواية 
حتريض  حماولة  واقعة  يف  جاءت  وأهّنا  اآلية،  چ   . ۅ..  ۅ 

.عىل اإلمام عيل النبي
فهي  فيها،  املذكورة  القرآنية  اآلية  نزول  سبب  تبني  الرواية  فهذه 
الروايات  من  وليست  النزول  بأسباب  تتعلق  التي  الروايات  قسم  من 

االصطالح. بحسب  التفسريية 
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اآليات )
املرتبطة، 

سورة 
احلج: 15

الرواية رقم 16:
قال:  العباس،  بن  –حممد   ...«
بن  حممد  عن  مهام،  بن  حممد  حدثنا 
داود  بن  عيسى  عن  العلوي،  إسامعيل 
بن  موسى  اإلمام  قال  قال:  النّجار، 
-أيب  أبيه  عن  أيب،  »حدثني   :جعفر
أمجعني(:  عليهم  اهلل  )صلوات  جعفر 
ريب  إن  يوم:  ذات  قال   النبي »أن 
بمالئكته،  يمدين  وأن  نرصته،  وعدين 
خاصة  أخي  وبعيل  هبم  نارصي  وأنه 
القوم  عىل  ذلك  فاشتد  أهيل؛  بني  من 
وأغاظهم  بالنرصة،  عليا  خص  أن 

يئ  ىئ  چ  ذلك، فأنزل اهلل عز وجل: 
حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب 
ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت 
چ قال:  مح  جح  مج  حج  يث 
بيته يمده  ليضع حباًل يف عنقه إىل سامء 
يذهبن  هل  فينظر  فيموت  خيتنق  حتى 

غيظه«؟. كيده 

تفسري  يف  الربهان 
القرآن )3/ ))8)

ىئ التحليل چ  املباركة:  اآلية  نزول  سبب  أّن  عىل  تؤكد  الرواية  هذه  كذلك 
وردعًا   النبي ملوقف  تأكيد  هو  ىب...چ اآلية،  مب  خب  حب  جب  يئ 
ومنزلته  والسالم(  الصالة  )عليه  للنبي   عيل نرصة  أمر  استثقل  ملن 

. منه
تفسريية  وليست  لآلية  النزول  سبب  بيان  روايات  من  الرواية  فهذه 

بحسب االصطالح.
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االية ت
املرتبطة

 املصدرالرواية

اآليات 3

املرتبطة، 

سورة 

املؤمنون: 

61– 57

الرواية رقم 7):

حدثنا  قال:  العباس،  بن  حممد   ...«

إسامعيل،  بن  حممد  عن  مهام،  بن  حممد 

اإلمام  قال: حدثنا  داود،  بن  عن عيسى 

قال:   ،أبيه عن  جعفر،  بن  موسى 

»نزلت يف أمري املؤمنني وولده: چىئ 

حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 

مئ ىئ يئ جب حب خب مب 

ٻ  ٱ  خت  حت  جت  يب  ىب 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٿچ «.

تفسري  يف  الربهان 

القرآن )4/ 3))

اإلمام التحليل يقول  حيث  اآليات  نزول  سبب  توضح  الرواية  فهذه 

باملعنى  تفسريية  رواية  ليست  فهي   .عيل اإلمام  يف  نزلت  أهنا 

. ملصطلح ا
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املعنى: لبيان  تفسريية  روايات  الثاين:  النموذ	   .(  .2

 املصدرالروايةاالية املرتبطةت

اآليات 1
املرتبطة، 

سورة احلج: 
78– 77

:(5 الرواية رقم 
»... حممد بن العباس، قال: حدثنا 
إسامعيل  بن  حممد  عن  مهام،  بن  حممد 
قال:  داود،  بن  عيسى  عن  العلوي، 
عن  جعفر،  بن  موسى  اإلمام  حدثنا 

أبيه، يف قول اهلل عز وجل: چ گ 
ڳچ  ڳ  ڳ  ڳ 
والسجود،  بالركوع  »أمركم  اآلية: 
عليكم،  افرتضها  وقد  اهلل،  وعبادة 
اإلمام  طاعة  فهو  اخلري،  فعل  وأما 
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب بعد 
َحقرَّ   ِ اهللرَّ يِف  )َوجاِهُدوا     اهلل  رسول 
حممد  آل  شيعة  اْجَتباُكْم(يا  ُهَو  ِجهاِدِه 
يِن ِمْن َحَرٍج(  )َوما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ
إِْبراِهيَم  َأبِيُكْم  َة  )ِملرَّ ضيق  من  قال: 
هذا  يِف  َو  َقْبُل  ِمْن  امْلُْسِلِمنَي  ُكُم  َسامرَّ ُهَو 
آل  يا  َعَلْيُكْم(  َشِهيدًا  ُسوُل  الررَّ لَِيُكوَن 
املسلمني،  استودعكم  قد  من  يا  حممد، 
َتُكوُنوا  َو  عليهم  طاعتكم  وافرتض 
من  قطعوا  بام  النرَّاِس  َعىَل  ُشَهداَء  أنتم 
ومزقوا  حقكم،  من  وضيعوا  رمحكم، 
غريكم  حكم  وعدلوا  اهلل،  كتاب  من 
الَة  الصرَّ َفَأِقيُموا  األرض  فالزموا  بكم، 
آل  يا   ِ بِاهللرَّ اْعَتِصُموا  َو  كاَة  الزرَّ آُتوا  َو 
أنتم  َمْوالُكْم  ُهَو  بيته  وأهل  حممد، 
النرَِّصرُي«.  نِْعَم  َو  امْلَْوىل  َفنِْعَم  وشيعتكم 

الربهان يف 
تفسري القرآن 

(874 /3(
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الرشيفة؛ التحليل لآلية  معى  بيان  عىل  األول  شقها  يف  هذه  الرواية  تشتمل 
بيان  فهذا  ضيق.  بمعنى  حرج(  )من  تعاىل  قوله  معنى   اإلمام فيوضح 
تفسريي  بيان  عىل  اشتملت  فقد  اآلية.  مفردات  من  ملفردة  لغوي  ملعنى 
املبينة  الروايات  من  فهي  والسجود،  بالركوع  األمر  وبيان  لآلية  ورشح 

للمعنى من هذا اجلانب.
هذه  من  فهي  لآلية  الباطن  للمعنى  تفسري  فهي  منها  اآلخر  الشق  أّما 

اجلهة أيضًا رواية تأويلية.
اآليات )

املرتبطة، 
سورة مريم: 

آية 5

الرواية رقم 4:
حدثنا  قال:  العباس،  بن  حممد   ...«
بن  حممد  عن  سهيل،  بن  مهام  بن  حممد 
داود  بن  عيسى  عن  العلوي،  إسامعيل 
موسى  احلسن  أبو  حدثني  قال  النّجار، 
يوما  أيب  عند  »كنت  قال:   ،جعفر بن 
قاعدا، حتى أتى رجل فوقف به، وقال: 
أفيكم باقر العلم ورئيسه حممد بن عيل؟ 
قيل له: نعم. فجلس طويال، ثم قام إليه، 
فقال: يا بن رسول اهلل، أخربين عن قول 

ڦ  چ  زكريا:  قصة  يف  وجل  عز  اهلل 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄچ اآلية ؟.

قال: »نعم. املوايل بنو العم، وأحب 
اهلل أن هيب له وليا من صلبه، وذلك أنه 
فيام كان علم من فضل حممد، قال: يا 
رب، أما رشفت حممدا وكرمته ورفعت 
ذكره حتى قرنته بذكرك، فام يمنعك -يا 
سيدي -أن هتب له ذرية من صلبه »3« 

فتكون فيها النبوة؟... إلخ«.

الربهان يف 
تفسري القرآن 

(670 /3(
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بنو التحليل بمعنى  اإلمام  أوضحها  حيث  )املوايل(  لعنى  بيان  عىل  تشتمل 
بنو  املوايل   =( أواًل؛  للمفردات  املعاين  بيان  سياق  يف  فالرواية  العم. 
فهي   ،البيت أهل  بمنزلة  يتعلق  باآلية  مرتبط  بياٍن  بصدد  ثم  العم(، 

منها.  الثاين  قسمها  يف  املرتبطة  الروايات  من 

اآليات 3
املرتبطة، 

سورة النور: 
38– 36

الرواية رقم 30:
مهام،  بن  حممد  عن  وعنه:   ...«
عيسى  عن  إسامعيل،  بن  حممد  عن 
موسى  اإلمام  حدثنا  قال:  داود،  بن 
اهلل  قول  يف   ،أبيه عن  جعفر،  بن 

خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  چ  وجل:  عز 
مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب 
ىتچ قال: »بيوت آل حممد، بيت 
ومحزة  واحلسني  واحلسن  وفاطمة  عيل 
وجعفر )صلوات اهلل عليهم أمجعني(«.
قال:  اآْلصاِل؟.  َو  بِاْلُغُدوِّ  قلت: 
»الصالة يف أوقاهتا« قال: »ثم وصفهم 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  فقال:  وجل،  عز  اهلل 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ 

ٿ چ، قال:
معهم  اهلل  خيلط  مل  الرجال،  »هم 

ٹ  ٹ  ٹ  چ  قال:  ثم  غريهم. 
ڤچ قال:  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
والطاعة  املودة،  من  به  اختصهم  »ما 
 ُ اهللرَّ َو  اجلنة  مأواهم  وصري  املفروضة، 

بَِغرْيِ ِحساٍب«.  َمْن َيشاُء  َيْرُزُق 

الربهان يف 
تفسري القرآن 

(1(7 /4(
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بيان التحليل منها  الثاين  تفسريية،  بيانات  ثالث  عىل  تشتمل  الرواية  هذه 
بالصالة يف وقتها. للمعنى؛ حيث فرّس اإلمام )الغدو واآلصال( 

مصداق،  بيان  األول  التفسريية:  البيانات  من  الثالث  األصناف  أّما 
فهي من باب اجلري والتطبيق. والثاين: من باب التفسري وتوضيح املعنى 

تأويلية هنا.  الباطن فهي  أوقاته(. والثالث: تفسري  )=قال: الصالة يف 

3. 10. النموذ	 الثالث: الروايات التأويلية:

 املصدرالروايةاالية املرتبطةت

اآليات 1
املرتبطة، 

سورة 
الكهف: 

9) –30 و 
107 وسورة 

احلجر: 94

الرواية رقم ):
بن  حممد  حدثنا  قال:  وعنه،   ...«
مهام، عن حممد بن إسامعيل، عن عيسى 
بن  موسى  احلسن  أيب  عن  داود،  بن 
عليهم  اهلل  )صلوات  أبيه  عن  جعفر، 

ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل  قوله  يف  أمجعني(، 
ڃ  ڃ  چ   عيل والية  چ يف  ڄ 
إىل  وقرأ  چچ.  چ  چ  ڃ 

قوله: َأْحَسَن َعَماًل.
ٺ  چ   للنبي »قيل  قال:  ثم 
ٺ ٺچ يف أمر عيل، أنه احلق من ربك، 
فليكفر،  شاء  ومن  فليؤمن،  شاء  فمن 
قال:  وكفرا«.  معصية  تركه  اهلل  فجعل 
چ آلل  ڇ  ڇ  ڇ  چ  قرأ:  ثم 
حممد چڇ ڍ ڍ ڌ چ اآلية، 

ڳ  گ  گ  -چگ  قرأ:  ثم 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

 .»ںچ يعني هبم آل حممد

الربهان يف 
تفسري القرآن 

(605 /3(
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تعاىل: التحليل لقوله  للرواية  الباطنية  التأويلية  املعاين  أحد  اإلمام  يبني 
ڄ چ فيفرّسها بوالية عيل. فاحلق له عدذة معاين،  ڄ  ڄ  ڄ  چ

اآلية. اإلمام  به  فرّس  ما  االستعاملية غري  للداللة  املبارش  واملعنى 
لآلية،  الباطن  املعنى  بيان  يف  التأويل  بني  ما  جتمع  اآلية  فهذه 

)الظاملني(. قوله  يف  والتطبيق  اجلري  وكذلك 

سورة )
املؤمنون: 

105

الرواية رقم 9):
حدثنا  قال:  العباس،  بن  حممد   ...«
إسامعيل،  بن  حممد  عن  مهام،  بن  حممد 
اإلمام  حدثنا  قال:  داود،  بن  عيسى  عن 
أيب  عن  أبيه،  عن  جعفر،  بن  موسى 
وجل:  عز  اهلل  قول  يف  قال:   ،جعفر
 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ يف عيل

چپ پ پ چ ». 

يف  الربهان 
القرآن  تفسري 

(38 /4(

تعاىل التحليل قوله  اإلمام  فيؤول  لآلية  الباطنة  املعاين  أحد  اإلمام  يوضح 
بصدد  هنا  اإلمام  أن  فيظهر   .عيل يف  چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

تأويلية.  فهي رواية  لآلية  باطني  بيان معنى 

سورة 3
األنبياء: 10

يف الرواية رقم 13:  الربهان 
القرآن  تفسري 

(768 /3(

وجل: التحليل عز  اهلل  قول  يف  باطنيًا  تفسريا  اآلية   اإلمام يفرس 
چ فيقول:  ى ې  ې  ې ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  چ 
باب  من  الرواية  هذه  فتعد   .النبي بعد  لإلمام  الطاعة 

اآلية. يف  باطني  ملعنى  التأوييل  التفسري 
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والتطبيق: اجلري  روايات  الرابع:  النموذ	 

 املصدرالروايةاالية املرتبطةت

الكهف: 1 سورة 

107

الرواية رقم 3:

قال:  العباس،  بن  حممد   ...«

سهيل،  بن  مهام  بن  حممد  حدثنا 

عن  العلوي،  إسامعيل  بن  حممد  عن 

حدثنا  قال:  النّجار،  داود  بن  عيسى 

قال:   جعفر بن  موسى  موالي 

وجل:  عز  اهلل  قول  عن  أيب  سألت 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

چ. قال: »نزلت يف آل  وئ  وئ  ەئ 

حممد )صلوات اهلل عليهم أمجعني(«. 

الربهان يف 

تفسري القرآن 

(66( /3(

ۅ التحليل ۅ  ۋ  چ  تعاىل  لقوله  مصداقا  الرواية  هذه  يف   اإلمام يبني 

عليهم  اهلل  صلوات  حممد  آل  يف  »نزلت   :قال چ  ۉ..  ۉ 

وهو من باب مصاديق اجلري  باب املصداق األتم واألكمل  أمجعني، من 

والتطبيق.
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سورة مريم: )
63–58

الرواية رقم 5
حممد  حدثنا  قال:  وعنه،   ...«
بن  حممد  عن  سهيل،  بن  مهام  بن 
بن  عيسى  عن  العلوي،  إسامعيل 
موسى  احلسن  أيب  عن  النّجار،  داود 
قول  عن  سألته  قال:   ،جعفر بن 

ڈ  ڎ  چڎ  وجل:  عز  اهلل 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ 

ڻ ڻ ڻ ڻچ.
قال: »نحن ذرية إبراهيم، ونحن 
صفوة  ونحن  نوح،  مع  املحمولون 
اهلل، وأما قوله: َو مِمرَّْن َهَدْينا َو اْجَتَبْينا 
فهم -واهلل -شيعتنا الذين هداهم اهلل 
ملودتنا واجتباهم لديننا، فحيوا عليه، 
بالعبادة،  اهلل  ووصفهم  عليه،  وماتوا 
إِذا  فقال:  القلب،  ورقة  واخلشوع، 
دًا  وا ُسجرَّ مْحِن َخرُّ ُتْتىل َعَلْيِهْم آياُت الررَّ

ہ  چ  وجل:  عز  قال  ثم  ا،  ُبِكيًّ َو 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
وهو  چ.  ڭ  ۓ  ۓ  ےے 
جبل من صفر يدور يف جهنم، ثم قال 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چ  وجل:  عز 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ۅ چ إىل قوله: چ ىئ يئ چ «. 

يف  الربهان 
القرآن  تفسري 

(694 /3(
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فيقول: التحليل چ  ڳ..  گ  گ  چ  تعاىل  لقوله  مصداقا  فيها  اإلمام  يبني 

تعترب  فاآلية  لآلية.  املصاديق  إجراء  باب  من  وهذا  إبراهيم.  ذرية  نحن 

يتعلقان  بيانني  من  عليه  اشتملت  ملا  والتطبيق  اجلري  مصاديق  من 

والتطبيق  اجلري  أقسام  من  هو  األول  البيان  فيها  ذكرت  التي  باآليات 

من  اآلخر  والقسم  إبراهيم(،  ذرية  نحن   =( لآلية  املصداق  وبيان 

من  تاب،  من   =( للمعنى  وتأويل  باطني  تفسري  عىل  اشتمل  الرواية 

آل حممد..(.  غش 

سورة 3

األنبياء: 105

الرواية رقم 15

حممد  حدثنا  قال:  وعنه،   ...«

إسامعيل،  بن  حممد  عن  مهام،  بن 

احلسن  أيب  عن  داود،  بن  عيسى  عن 

عز  اهلل  قول  يف   ،جعفر بن  موسى 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  وجل: 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڎ چ.

اهلل  )صلوات  حممد  آل  قال: 

عىل  تابعهم  ومن  أمجعني(،  عليهم 

منهاجهم، واألرض أرض اجلنة«. «

يف  الربهان 

القرآن  تفسري 

(813 /3(
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ڎ التحليل چ  تعاىل:  لقوله  مصداقا   حممد آل  من   اإلمام جيعل 

صنف  من  فهي  األكمل.  املصداق  بيان  باب  من  وهي  ڎچ، 

والتطبيق.  اجلري  باب 

 الرواية رقم 18:سورة احلج: 434

قال:  العباس،  بن  حممد   ...«

بن  حممد  عن  مهام،  بن  حممد  حدثنا 

بن  عيسى  عن  العلوي،  إسامعيل 

 :جعفر بن  موسى  قال  قال:  داود، 

وجل:  عز  اهلل  قول  عن  أيب  »سألت 

قال:  اآلية،  گچ  چگ 

فينا خاصة«. « نزلت 

يف  الربهان 

القرآن  تفسري 

(847 /3(

چ التحليل گ  گ  چ  تعاىل  قوله  يف  اآلية  مصداق  فيها  اإلمام  يبنّي 

واألتم.  األكمل  املصداق  بيان  باب  من  وهي  خاصة.  فينا  نزلت  فيقول: 

باب اجلري والتطبيق.  التفسريية من  الروايات  الرواية من  فهذه 

املرتبطة: الروايات  اخلامس:  النموذ	   .10  .5
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 املصدرالروايةاالية املرتبطةت
سورة األنبياء 1

آية 30.
سورة يس: 

44w37 و51.
سورة األحقاف 

.35
سورة 

النازعات: 46. 

الرواية رقم 39
ِعيَسى   األئمة طب  طب،   «
اْلَقاِسِم  ْبِن  ُموَسى  َعْن  َداُوَد  ْبُن 
َأيِب  َعْن  ُعَمَر  ْبُن  ُل  امْلَُفضرَّ َثَنا  َحدرَّ َقاَل 
َتْكُتُب  َقاَل:  ع  اِدِق  الصرَّ َعِن  ْبَياِن  الظرَّ
إَِذا  اِمُل  احْلَ ِقْرَطاٍس  يِف  اآْلَياِت  َهِذِه 
اَل  ُه  َفإِنرَّ ِفيِه  َتِلُد  تِي  الرَّ َشْهِرَها  يِف  َدَخَلْت 
َوْلُيَلفرَّ  ِواَلَدٍة  ُعرْسُ  َواَل  َطْلٌق  ُيِصيُبَها 
َواَل  َخِفيفًا  َلّفًا  َسَحاٌة  اْلِقْرَطاِس  َعىَل 

ڳ  گ  گ  چگ  َوْلَيْكُتْب  َيْربِْطَها 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ 
چۇ ۆ ۆ  چ  ڻۀ ۀ ہ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ې  ېې  ې  ۉ  ۉ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يئ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چ  چ  ڦ 
َوُتْكَتُب  چ  ې  ې  ې  ۉ 
اآْلَياُت  َهِذِه  اْلِقْرَطاِس  َظْهِر  َعىَل 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  چۈئ 
حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  یجئ  ی  ی 
مث  جث  يت  ىت  مت  چ  چ،  خب 
يِف  اْلِقْرَطاُس  ُق  َوُيَعلرَّ مجچ  حج  يث  ىث 
َعْنَها  ُيْقَطُع  َوَلُدَها  َيَقُع  َفِحنَي  َوَسِطَها 

ُك َعَلْيَها َساَعًة َواِحَدًة. « َواَل ُيرْتَ

بحار 
األنوار )ط 
–بريوت(، 

ج )9، ص: 
118w 117
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للمرأة التحليل وفائدهتا  اآليات  بعض  خصائص  حول  تتمحور  الرواية  هذه 
احلامل فهي من سنخ روايات خصائص اآليات والعالج باآليات. فهي 
السور ببيان خصائص  تتعلق  بل  املصطلح،  باملعنى  تفسريية  ليست رواية 
التفسريية  بالروايات  ترتبط  وال  باآليات،  والعالج  بالرقية  املتعلقة 

عليه.  املصطلح  باملعنى 

استنتا	:. 10

أئمة  من  السابع  اإلمام  عن  رووا  الذين  الرواة  أحد  هو  النّجار  داود  بن  عيسى 
كالنجايش:  الرجاليون  عنه  قال   ،الكاظم جعفر  بن  موسى  اإلمام  اإلمامية، 
كتاب  له   .   موسى  احلسن  أيب  عن  روى  الرواية،  قليل  أصحابنا،  من  كويف،   «
التفسري، « فهو راٍو مقٍل روى عن اإلمام جمموعة روايات وما وصلنا منها عدد قليل 
لنا  نقل  وقد  النّجار.  داود  بن  عيسى  تفسري  خالهلام  من  روي  طريقان  لدينا  أيضًا. 
اتصال  الظاهر أهنا من روايات تفسريه.  العباس جمموعة من روايته يف كتابه  حممد بن 
الزمنية، وبحسب  الناحية  أمر ممكن من   الكاظم عيسى بن داود ومعارصته لإلمام 
قال:  النّجار،  داود  بن  عيسى  »عن  تعبري  إىل  باالستناد  اكثر  ويتأكد  نة،  املبيرَّ القرائن 
اإلمام  عن  بالنقل  ترصيح  فيه  الذي  جعفر«  بن  موسى  احلسن  أبو  موالي  حدثني 
السياسية  الناحية  من  خصوصية  ذا  يعترب   الكاظم اإلمام  عرص  كان  وملا  مبارشة. 
قبل  نشأت  التي  الفكرية  االجتاهات  يف  واضطراب  احلكم  يف  حتول  من  والفكرية؛ 
العهد  هناية  يف  جعفر  بن  موسى  اإلمام  ولد   « حيث  اإلمامة،  منصب  تسّنمه  وبعد 
العّبايس الذي استوىل  ااُلموي سنة )8)1 هـ(.. . وعارص أيضًا بدايات نشوء احلكم 
 .حممد آل  من  الّرضا  اىل  الدعوة  اإلسالمي حتت شعار  العامل  القيادة يف  مركز  عىل 
والده  علوم  بظالل  وتفّيأ  املبارك  عمره  من  عقدين    الصادق  أبيه  ظّل  يف  وعاش 
بل  اإلسالمي  العامل  النافذة  بأشعتها  استقطبت  التي  الرّبانية  ومدرسته  الكريم 
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وكام  املنفردة.  وميزهتا  اخلاص  طابعها  عنه  املروية  للروايات  كان  أمجع«.  اإلنساين 
عىل  اآليات  تطبيق  أو  الباطني  التفسري  جانب  فيها  يغلب  الروايات  هذه  أّن  سنالحظ 

لآليات. كمصاديق   األئّمة
مصادر البحث:

سنة . 1 ط1،  -بريوت،  األعلمي  منشورات  املجليس،  الرجال،  علم  يف  الوجيزة 
1415 هـ.

نقد الرجال، التفرييش، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث –قم، ط1، 1418 هـ.. )
شيعة(، . 3 مكتوب  مرياث   =( األوىل  الثالث  القرون  يف  املكتوب  الشيعة  مرياث 

جعفريان،  ورسول  قرائي  عيل  سيد  للفارسية  ترمجه  الطباطبائي،  املدريس  حسني 
ط1، 1386 ش.

اإلمام . 4 مؤسسة  السبحاين،  جعفر  املؤلفني،  من  جمموعة  الفقهاء،  طبقات  موسوعة 
الصادق -قم.

منتهى املقال يف أحوال الرجال، املازندراين، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث-قم، . 5
ط1، 1418هـ.

بال، . 6 ط  الصادق-قم،  اإلمام  مؤسسة  السبحاين،  جعفر  والنحل،  امللل  يف  بحوث 
بال. تاريخ 

س . 7  ،5 ط  –قم،  اإلسالمية  الثقافة  نرش  مركز  -اخلوئي،  احلديث  رجال  معجم 
1413 هـ.

ط1، . 8 املؤلف،  ابن  نرش  الشاهرودي،  النامزي  حلديث،  رجال  علم  مستدركات 
)141 هـ، طهران.

9 ..(8 العدد  احلديث،  علوم  جملة 
جملة دراسات حديثية، السنة 3، العدد 6 اخلريف والشتاء، سنة 1390،. 10
جملة تفسري أهل البيت، السنة الثانية، العدد1، عدد الربيع والصيف 1393ش.. 11
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سخن–. )1 نرش  ط1،  راد،،  عيل  الدكتور  القرآن،  تفسري  يف  اإلمامية  الكالمية  املباين 
هتران 1390.

13 .– اإلسالمية  الكتب  دار  الغفاري،  أكرب  عيل  صححه:  الكليني،  الكايف،  أصول 
طهران، ط)، 1403هـ.

مهدي . 14 حتقيق  الربوجردي،  أصغر  عيل  الرجال،  طبقات  معرفة  يف  املقال  طرائف 
–قم، ط 1، سنة 1410 هـ. الرجائي، نرش مكتبة آية اهلل املرعيش النجفي العامة 

الزنجاين، . 15 الشبريي  موسى  الشيعة،  مصنفي  أسامء  فهرست  النجايش،  رجال 
اإلسالمي-قم. النرش  مؤسسة 

الذريعة، الطهراين، نرش االضواء –بريوت، سنة 1403هـ –1983 م.. 16
خامتة املستدرك، الطربيس، حتقيق: مؤسسة آل البيت إلحيار الرتاث–قم، ط1، . 17

سنة 1415 هـ.
جامع الرواة وإزاحة االشتباهات عن الطرق واالسناد، حممد عيل األردبييل، نرش . 18

بال. بال،  املحمدي.  مكتبة 
)ابن . 19 البّزاز  املاهيار  تأليف   ،وآله النبي  يف  الكريم  القرآن  من  نزل  ما  تأويل 

مركز  إعداد  تربيزيان،  فارس  له  وقّدم  ورّتبه  وحّققه  أحاديثه  مجع  اجُلحام( 
العقائدية. األبحاث 

البحراين )ت1)11).. 0) املاحوزي  الشيخ سليامن بن عبد اهلل  بلغة املحدثني: 
(1 ..1416 سنة  ط1،  البعثة،  مؤسسة  القرآن،  تفسري  يف  الربهان 

بحار األنوار، املجليس، دار إحياء الرتاث العريب –بريوت، ط)، سنة 1403.. ))
إيضاح االشتباه، العالمة احليل، حتقيق: حممد احلسون، مؤسسة النرش اإلسالمي-. 3)

جلامعة املدرسني بقم، ط1، 1411 ه.
–بريوت، . 4) العلمية  الكتب  دار  البغدادي،  اخلطيب  العلمية،  وذيوله  بغداد  تاريخ 

القادر عطا، ط1، 1417 هـ.  حتقيق: مصطفى عبد 



جون . 1 الشيخ  د.  املاركيس.  والتصور  القرآين  املفهوم  يف  التارخيية  احلتمية 
.68w 57 العتايب. جملة )مآب(، ع3، 7)14ه= 007)م، ص

يف . ) )دراسة   طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  تفسري  يف  السياقية  احلجج 
اإلسالمية  )الكلية  جملة  الساعدي.  حبيب  شبار  حنش  نضال  د.  املنهج(. 

.54w (3 اجلامعة(، ع)3/ ج)، 1436هـ= 015)م، ص
ع)، . 3 إسالمية(،  )دراسات  جملة  كالنرت.  حممد  السيد  الكتاب.  ظواهر  حجية 

.88w 8( /3 ،43w 37 1384هـ، ص
العاميل . 4 احلسني  بن  لعيل  الكريم  القرآن  تفسري  يف  الوجيز  يف  والتقدير  احلذف 

الزهرة حمسن  د. سليم عبد  الصغري،  د. حممد حسني عيل  أ.  1135هـ(.  )ت 
ص  011)م،  ع9،  اإلنسانية(،  للعلوم  للبنات  الرتبية  )كلية  جملة  اجلصاين. 

.13w7
النحوّي . 5 والتنظري  القرآيّن  االستعامل  بني  الكريم  القرآن  يف  به  املفعول  حذف 

)الكلية اإلسالمية  اهلادي كاظم كريم. جملة  د. عبد  نموذًجا.  الثالثون  اجلزء 
.187w 165 اجلامعة(، ع31/ ج)، 1436هـ= 015)م، ص

446
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عيل . 6 عبد  حممد  الكريم.  القرآن  ألفاظ  معاين  وترمجة  الرويس  االسترشاق  حركة 
w(31 ص  014)م،   =1435 ع1،  إسترشاقية(،  )دراسات  جملة  القزاز.  حسني 

.(46
حركتا األرض عىل ضوء القرآن. د. حمسن عبد الصاحب املظفر. جملة )األضواء(، . 7

.(79w (6( 7، س5، 1384هـ= 1965م، صw 6ع
جملة . 8 الفتالوي.  حسني  كاظم  حممد  د.  الكريم.  القرآن  يف  العقل  ألفاظ  حركية 

.17w 10 ينابيع(، ع46، 1433هـ، ص(
زهير . 9 »غولد  املسترشقني  نظر  يف  القرآنية  بالقراءات  وعالقتها  السبعة  احلروف 

ج)،  ع31/  اجلامعة(،  اإلسالمية  )الكلية  جملة  برتو.  فخري  عصام  أنموذجًا«. 
.487w 45( 1436هـ= 015)م، ص

أمحد . 10 جواد  د.  أنموذجًا.  نمسكه  عيل  رصاط  الكريم  القرآن  يف  املقطعة  احلروف 
البهاديل. جملة )الكلية اإلسالمية اجلامعة(، ع)3/ ج3، 1436هـ= 015)م، ص 

.397w 357
احلرية يف القرآن. السيد حممد باقر الصدر. جملة )األضواء(، ع1، س)، 1381ه، . 11

.14w 5 ص
فوزي . )1 صادق  د.  الرصحية((.  غري  وصيغه  ))الفاظه؛  البقرة  سورة  يف  احلظر 

.36w 15 النجادي. جملة )كلية الدراسات اإلنسانية(، ع3، 013)م، ص
حممد . 13 صاحب  د.  أ.  إنموذجًا.  )األمن(  األحكام  آيات  خالل  من  النظام  حفظ 

015)م،  1436ه=  ع0)،  الفقه(،  )كلية  جملة  حسني،  عيل  سهام  نصار،  حسني 
.46w (5 ص

ع)1، . 14 )مآب(،  جملة  املال.  عباس  فاضل  القايض  القرآنية.  مداليليه  يف  احلق 
.68w 61 1430هـ= 009)م، ص

ع49، . 15 )ينابيع(،  جملة  الفتالوي.  كاظم  حممد  د.  الكريم.  القرآن  يف  الزوج  حقوق 
.105w 98 ربيع األول -ربيع الثاين= كانون األول -شباط 013)م، ص
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القادر . 16 عبد  د.  أ.  07)ه(.  )ت  للفراء  القرآن  معاين  كتاب  يف  االضداد  حقيقة 
.94w 69 سالمي. جملة )مآب(، ع5، 8)14هـ= 007)م، ص

حقيقة األلفاظ الرشعية ودالالهتا يف كتاب )الربهان يف علوم القرآن للزركيش ت . 17
794ه(. د. رحيم كريم الرشيفي، د. حسن كاظم أسد. جملة )كلية الفقه(، ع0)، 

.15(w 111 1436هـ= 015)م، ص
حقيقة الرتادف يف القرآن الكريم دراسة يف لفظتي )اخلشية واخلوف(. د. شكران . 18

ص  007)م،  7)14هـ=  ع)،  )مآب(،  جملة  محزة.  حبيب  وحيدر  شالكة،  محد 
.77w67

باقر جريو، رمحة . 19 باسم  د.  أ.  والتأويل.  النظرية  بني  العرفاء  املحمدية عند  احلقيقة 
w47 015)م، ص  14360هـ=  الفقه(، ع0)،  املوسوي، جملة )كلية  كامل عزيز 

.7(
)الكلية . 0) د. شعالن عبد عيل سلطان. جملة  املفرسين.  املعنى عند  تفسري  احلمل عىل 

.50(w 469 اإلسالمية اجلامعة(، ع35/ ج1، 1437هـ= 015)م، ص
احلديثة. . 1) اللسانيات  مفاهيم  ضوء  يف  قراءة  الكريم  القرآن  يف  القصيص  احلوار 

سعيدة حسن شاهي، آفر ين زارع. جملة )اللغة العربية وآداهبا(، ع14، 1433هـ= 
.351w 3(5 01)م، ص(

)احلوار . )) مفرديت  خالل  من  النص  يف  األديان  وباقي  اإلسالمي  الدين  بني  احلوار 
دباس  فوزي  صادق  د.  شعبان،  مهدي  كاظم  عدنان  د.  أنموذجًا.  والسالم( 
015)م،  1437هـ=  ج1،  ع35/  اجلامعة(،  اإلسالمية  )الكلية  جملة  النجادي. 

.40(w 385 ص
احلوار يف القرآن الكريم )مفهومه ودالالته(. د. حممد حممود زوين. جملة )ينابيع(، . 3)

.19w 13 ع3، ربيع األول -ربيع الثاين، ص
)حولية . 4) جملة  مشكور.  شهيد  سامي  د.  القرآين.  اخلطاب  يف  والتسامح  احلوار 

.73w 55 املنتدى(، ع17، ص
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(5 . ،8w ع7  )األضواء(،  جملة  اآلصفي.  مهدي  حممد  الشيخ  القرآن.  حتريف  حول 
.(99w (95 138هـ، ص(

(6 . ،(w 1ع ،)الربوجردي. جملة )األضواء الشيخ عيل اآلصفي  القرآن.  نزول  حول 
.30w (4 س4، 1383هـ= 1963م، ص

اهلادي االسدي. جملة )الدليل . 7) الشيخ عبد  القرآن.  احلياة االجتامعية هدف رشيعة 
.361w 359 النجفية(، نرش العتبة العلوية املقدسة، جملد )، 7، ص

حرف اخلاء
جملة . 8) السالمي.  خضري  مدحية  د.  اإلنشائية.  الداللة  إىل  القرص  اسلوب  خروج 

.69w 57 مآب(، ع6، 8)14هـ= 008)م، ص(
د. . 9) آيات اجلهاد مسوغ من مسوغات اإلرهاب.  النص يف تفسري  اخلروج عن فهم 

1436هـ=  ع33،  اجلامعة(،  اإلسالمية  )الكلية  جملة  السالمي.  األمري  عبد  عامر 
.379w 355 015)م، ص

كاظم . 30 حممد  الكريم.  القرآن  ضوء  عىل  اإلسالمية  للعقيدة  العامة  اخلصائص 
.73w 68 143هـ= 011)م، ص( ،40w 39ع ،)حسني. جملة )ينابيع

ع59، . 31 )ينابيع(،  جملة  السلطاين.  سلامن  حكيم  املصاحف.  ورسم  العريب  اخلط 
.66w 6( 1435هـ، ص

كاظم . )3 حمّمد  د.  باإلنسان(.  اإلنسان  )عالقة  الكريم  القرآن  يف  األخالقي  اخلطاب 
w(51 ص  010)م،  1431هـ=  ع11،  الفقه(،  )كلية  جملة  الفتالوي.  حسني 

.(79
التفسري . 33 آفاق  بني  فكرية  مقاربة  احلكيم  الشهيد  مباحث  يف  التغيري  خطاب 

ص  007)م،  ع1،  )مآب(،  جملة  جعفر.  حممد  د.  القرآين.  واإلعجاز  املوضوعي 
.153w 147

34 .– وتنميتها  اإلنسانية  الشخصية  توجيه  يف  وأثره  الكريم  القرآن  يف  الذات  خطاب 
)الكلية  املقدادي. جملة  إبراهيم  د.  د. حيدر صاحب شاكر،  اختيارًا.  األمر  صيغة 
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.49w 17 اإلسالمية اجلامعة(، ع35/ ج)، 1437هـ= 015)م، ص
حممد . 35 عباس  خضري  التطبيق.  وهامشية  املفهوم  أصالة  بني  القرآين  اخلطاب 

.4(w (1 اجلوراين. جملة )مآب(، ع10، 1430هـ= 009)م، ص
اخلطر احلاصل من دمج املفاهيم املحرفة يف التوراة واإلنـجيل مع املفاهيم القرآنية . 36

عيل  حيدر  كاظم،  صادق  أزهر  د.  اإلسالمية.  اهلوية  عىل  ذلك  واثر  الصحيحة 
حسني كاظم. جملة )الكلية اإلسالمية اجلامعة(، ع8)/ ج)، 1435هـ= 014)م، 

.(85w (43 ص
ع)3، . 37 )ينابيع(،  جملة  زاهد.  غازي  زهري  د.  أ.  الكريم.  القرآن  لغة  يف  اخلالصة 

.15w 1( 1430هـ= 009)م، ص
اخلالفة واالستخالف يف القرآن الكريم. السيد عبد الستار اجلابري. جملة )ينابيع(. . 38

.(9w (4 جملة )ينابيع(، ع15، 7)14هـ= 007)م، ص
س)، . 39 ع4،  اإلسالمي(،  )العدل  جملة  اهلجري.  باقر  الشيخ  القرآن.  يف  اخلليقة 

س)،  ع)1،   /144w  143 س)،  ع7،   /87w  85 ص  1947م،  1366هـ= 
.151w 149

حرف الدال
أ. د. صباح عباس . 40 التفسريية.  الداللة اإلحيائية  داّلة اإلستعارة ودورها يف تكوين 

010)م،  1431هـ=  الفقه(، ع11،  عنوز، خلود رجاء هادي فياض. جملة )كلية 
.36w 9 ص

)دراسات . 41 جملة  طباطبائي.  پور  جميد  السيد  القرآنية.  جولدزهير  دراسات 
.1(4w 87 استرشاقية(، ع3، 1436= 015)م، ص

ين. حممد حسني عيل. جملة )مآب(، ع4، 8)14هـ= 007)م، . )4 دراسات يف آية الدرَّ
.39w 7 ص

)النجف(، . 43 جملة  اآلصفي.  مهدي  حممد  الشيخ  الكريم.  القرآن  تفسري  دراسات يف 
 /153w 145 31/ ع)، س1، صw (( ع1، س1، 1385هـ= 1966م، ص
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ع1، س19w 13 ،5/ ع)، س5، ص 7w 17)/ ع5، س5، ص 14w 4/ ع6، 
.9w 5 س5، ص

عىل . 44 القائم  العقيل(  )املجاز  ضوء  يف  الكريم  القرآن  يف  األخالق  آيات  دراسة 
)كلية  أمري عبودي عبد. جملة  اجلنايب،  الزهرة  عبد  د. سريوان  أ.  السببية.  عالقته 

.103w  95 ص  )01)م،   ،10 االنسانية(،  للعلوم  للبنات  الرتبية 
45 . زكريا قصة  النفيس؛  املنهج  ضوء  عىل  القرآنية  الفنية  الصورة  يف  دراسة 

)آداب  جملة  مطوري.  عيل  د.  عموري،  نعيم  د.  تطبيقيًا.  نموذجًا   ومريم
املؤمتر  بوقائع  ونرش   .((0w  191 ص  013)م،  1435هـ=  ع19،  الكوفة(، 
العلمي احلادي عرش املوسوم )القرآن الكريم وأثره يف تطور الدراسات القرآنية 
)الكلية  جملة  يف  االرشف(  -النجف  اجلامعة  اإلسالمية  الكلية  يف  واالدبية، 

.313w (81 015)م، ص  1436هـ=  اإلسالمية اجلامعة(، ع31/ ج1، 
)مآب(، . 46 جملة  امحيدان.  محيد  د.  القرآن.  تفسري  يف  امليزان  نقد  عىل  نقدية  دراسة 

.94w 83 ع)1، 1430هـ= 009)م، ص
رسالة . 47 )عرض  الكريم  القرآن  ملعاين  عربية  ترمجة  أحدث  لشبهات  نقدية  دراسة 

 =1435 ع1،  استرشاقية(،  )دراسات  جملة  البهنيس.  أمحد  إعداد  ماجستري(. 
.(77w (67 014)م، ص

عبد . 48 د.  وتقديم(.  )عرض  قرن  نصف  خالل  العراق  يف  القرآين  اللغوي  الدرس 
.14w 7 عيل حسن ناعور اجلاسمي. جملة )مآب(، ع7، 8)14هـ= 008)م، ص

49 . ،8w ع7  )األضواء(،  جملة  الصدر.  باقر  حممد  السيد  الكريم.  القرآن  من  دروس 
.(83w (79 138هـ، ص(

)ينابيع(، . 50 جملة  الفتالوي.  حسني  كاظم  حممد  الكريم.  القرآن  يف  التعلم  دعوة 
.15w 1( ع43، )143هـ= 011)م، ص

)مآب(، . 51 جملة  هويدي.  عباس  ثائر  د.  اإلسالم.  معرفة  إىل  الكريم  القرآن  دعوة 
.(9w 15 ع7، 8)14هـ= 008)م، ص



الدراسات القرآنية يف املجالت النجفية )اجلزء الثالث(

45(

دفع هتمة الضاللة عن الرسول )ص( قراءة حتليلية يف سورة الضحى. د. سريوان . )5
.(0w 14 011)م، ص  )143هـ=  )ينابيع(، ع41،  الزهرة اجلنايب. جملة  عبد 

دفع هتمة يعقوب من أنه زجرَّ بيوسف يف نطاق اخلطر قراءة بمنطق التحليل . 53
-ذو  القعدة  ذو  ع65،  )ينابيع(،  جملة  اجلنايب.  الزهرة  عبد  سريوان  د.  الداليل. 

.(0w 16 015)م، ص  1436هـ= ايلول -ترشين األول  احلجة 
الدالالت التفسريية يف شواهد هنج البالغة القرآنية. د. عدي جواد احلجار. جملة . 54

.(03w 180 كلية الفقه(، ع18، 1435هـ= 014)م، ص(
الزهرة . 55 عبد  سريوان  د.  القرآين.  التعبري  يف  الصيام  لواجب  اللغوية  الدالالت 

.105w 97 اجلنايب. جملة )املبني(، ع17، 010)م، ص
الزهرة . 56 عبد  سريوان  د.  القرآين.  التعبري  يف  الصوم  لوجوب  اللغوية  الدالالت 

.40w 36 اجلنايب، ع14، 7)14هـ= 006)م، ص
دهش. . 57 جاسم  عقيل  د.  الكشاف.  تفسري  يف  النهي  ألسلوب  املجازية  الدالالت 

.153w 113 جملة )مركز دراسات الكوفة(، ع 34، 014)م، ص
)الكلية . 58 جملة  العّوادي.  خلف  أسعد  د.  البسملة.  يف  وَفعيل  َفْعالن  دالالت 

.500w 481 اإلسالمية اجلامعة(، ع31/ ج1، 1436هـ= 015)م، ص
الرسول . 59 عبد  ثراء  الصغري  حسني  حممد  الكريم.  القرآن  يف  البرص  لغة  دالالت 

.100w 71 حسن. جملة )مركز دراسات الكوفة(، ع37، 015)م، ص
)مركز . 60 جملة  كاظم.  اإلله  عبد  نارص  د.  القرآين.  السياق  يف  )قىض(  لفظة  دالالت 

.87w 75 دراسات الكوفة(، ع6، 8)14هـ= 007)م، ص
القرآنــي. د. صاحب منشد عباس. جملة . 61 اخلــطاب  فــــي  اجلـــارة  داللــة ﴿فـي﴾ 

.(13w 197 الكلية اإلسالمية اجلامعة(، ع6، 1430هـ= 009)م، ص(
د. . )6 الوجوب.  ودواعي  املفهوم  أبعاد  يف  قراءة  القرآين  التعبري  يف  )احلج(  داللة 

007)م،  8)14هـ=  الفقه(، ع4، س3،  الزهرة اجلنايب. جملة )كلية  سريوان عبد 
.(81w (51 ص
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ع9، . 63 )مآب(،  جملة  عامش.  كاظم  أمحد  الكريم.  القرآن  يف  العقيب  أسلوب  داللة 
.58w 49 8)14هـ= 008)م، ص

النجادي. . 64 فوزي  صادق  د.  املباركة.  النحل  سورة  يف  لفظها  بغري  االباحة  داللة 
.179w 16( جملة )كلية الفقه(، ع18، 1435هـ= 014)م، ص

انموذجًا. . 65 القرآن  عن  الدفاع  يف  املنان  –منة  القرآين  التفسري  يف  االحتاملية  الداللة 
خالد حوير الشمس. جملة )املنهج(، ع0)، 1433هـ= )01)م، ص 153.

أصولية . 66 قراءة  التكليفي  احلكم  عن  الكاشف  القرآين  النص  يف  األمر  داللة 
الفتيل.  د. سكينة عزيز عباس  العويدي،  د. جبار كاظم شنبارة  فقهية.  وتطبيقات 
w(39 015)م، ص  1436هـ=  اجلامعة(، ع31/ ج)،  اإلسالمية  )الكلية  جملة 

.(63
داللة البنية الصوتية أللفاظ الكفر يف القرآن الكريم. رجاء حمسن محد. جملة )كلية . 67

.316w (94 الفقه(، ع18، 1435هـ= 014)م، ص
صباح . 68 د.  أ.  االفهامية.  الوظيفية  الدال  بني  القرآين  النص  تفسري  يف  البيان  داللة 

ص  006)م،  7)14هـ=  ع)،  اإلسالمية(،  الدراسات  )كلية  جملة  عنوز،  عباس 
.5(w 31

جملة . 69 )مآب(.  جملة  احليل.  عبود  جودي  عبود  د.  الرمحن.  سورة  يف  التثنية  داللة 
.4(w (5 مآب(، ع1، 007)م، ص(

خالد . 70 العايل،  عبد  كوزي  حافظ  د.  القرآنية.  املفردة  يف  وااليقاع  اجلرس  داللة 
.107w 91 توفيق مزعل. جملة )كلية الفقه(، ع11، 1431هـ= 010)م، ص

)ينابيع(، . 71 جملة  املوسوي.  جعفر  هاشم  الكريم.  القرآن  يف  واجلنود  اجلند  داللة 
.10w 8 ع37، 1431هـ= 010)م، ص

شنشول . )7 اللطيف  عبد  د.  الطور.  سورة  يف  واخلربي  اإلنشائي  اخلطاب  داللة 
ص  015)م،  1437هـ=  ج1،  ع35/  اجلامعة(،  اإلسالمية  )الكلية  جملة  دكامن. 

.674w 649
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حسني . 73 حممد  د.  أ.  األحكام.  آيات  يف  املفردات  معاين  توجيه  يف  السياق  داللة 
1435هـ=  ع19،  الفقه(،  )كلية  جملة  الشافعي.  وايل  سلامن  أمحد  الصغري،  عيل 

.1(w 1 014)م، ص
الكوفة(، . 74 )آداب  جملة  سلامن.  داود  سمري  د.  اإلرساء.  سورة  يف  السياقية  الداللة 

.(69w ((7 ع7، 1431هـ= 010)م، ص
الداللة الرصفية عند الزخمرشي وأثرها يف التفسري -قرينة الصيغة مثاال. د. نحاج . 75

.13w 7 فاهم صابر العبيدي. جملة )مآب(، ع13، 1430هـ= 009)م، ص
املائدة. د. حسن عبد املجيد . 76 الداللة الرصفية واملعجمية لصيغة االفتعال يف سورة 

ص  006)م،  7)14هـ=  ع5،  الكوفة(،  دراسات  )مركز  جملة  الشاعر.  عباس 
.(97w (75

الفقه(، . 77 )كلية  جملة  الصغري.  عيل  حسني  حممد  د.  أ.  القرآن.  يف  الصوتية  الداللة 
.38w 9 ع4، س3، 8)14هـ= 007)م، ص

الداللة الصوتية يف )املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز( ألبن عطية األندليس . 78
)ت 546هـ( -بحث مستل. أ. د. عبد الكاظم حمسن الكاظم، رسل عباس حممد 
w59 ص  011)م،  ع9،  االنسانية(،  للعلوم  للبنات  الرتبية  )كلية  جملة  شريوزة. 

.70
وتية وأثرها يف بيان املعنى )آيات املعاد أنموذجًا(. أ. د. منـاف مهـدي . 79 اللة الصرَّ الدِّ

للعلوم  للبنات  الرتبية  )كلية  جملة  املوسوي.  كطافة  صاحب  جنان  املوسوي، 
.46w 13 االنسانية(، ع15، 014)م، ص

جملة . 80 النرصاوي.  عباس  عادل  د.  الكوثر.  سورة  يف  واملوسيقية  الصوتية  الداللة 
.17w 1( ينابيع(، ع1، ذو القعدة -ذو احلجة، 4)14هـ، ع1، ص(

داللة الفصل والوصل يف آيات طعام أصحاب اجلنة والنار ورشاهبم. د. وجدان . 81
ص  013)م،  1433هـ=  ع17،  وآداهبا(،  العربية  )اللغة  جملة  عباس.  صالح 

.516w481



حيدر كاظم اجلبوري

455

داللة الفقري واملسكني يف سياق واحد يف النص القرآين. د. جبار كاظم املال. جملة . )8
.386w345 الكلية اإلسالمية اجلامعة(، ع35/ ج)، 1437هـ= 015)م، ص(

الداللة القرآنية بني خصوص السبب وعموم اللفظ. د. عادل عباس النرصاوي. . 83
.15w 10 013)م، ص  1434هـ=  جملة )ينابيع(، ع51، 

عباس . 84 عزيز  سكينة  د.  القرآنية.  القصة  يف  التكرار  ظاهرة  من  القصدية  الداللة 
ص  015)م،  1437هـ=  ج)،  ع35/  اجلامعة(،  اإلسالمية  )الكلية  جملة  الفتيل. 

.41(w 387
)الكلية . 85 جملة  البيضاين.  اجلواد  عبد  د.  الكريم.  القرآن  ألفاظ  يف  القصدية  الداللة 

.536w 503 اإلسالمية اجلامعة(، ع35/ ج1، 1437هـ= 015)م، ص
عبيد . 86 حكمت  د.  انموذجًا.  )احلكمة(  مصطلح  الكريم  القرآن  يف  الكلمة  داللة 

w39 ص  )01)م،  1433هـ=  ع16،  الفقه(،  )كلية  جملة  اخلفاجي.  حسني 
.101

الداللة املركزية لاللفاظ الزوائد يف التعبري القرآين )احلال انموذجًا(. د. سريوان . 87
.1((w 113 عبد الزهرة اجلنايب. جملة )املبني(، ع10، 8)14هـ= 007)م، ص

جملة . 88 عامش.  كاظم  أمحد  د.  الكريم.  القرآن  يف  الرتغيب  عىل  املشتقات  داللة 
)ينابيع(، ع65، ذو القعدة -ذو احلجة 1436هـ= ايلول -ترشين األول 015)م، 

.69w 64 ص
الداللة النحوية االحتاملية يف مجلة الصلة يف القرآن الكريم. عامد فاضل عبد. جملة . 89

.676w 649 الكلية اإلسالمية اجلامعة(، ع34، 1436هـ= 015)م، ص(
اإلسالمية . 90 )الكلية  جملة  بشري.  خلف  خليل  د.  الواقعة.  سورة  يف  النحوية  الداللة 

.398w 381 اجلامعة(، ع31/ ج1، 1436هـ= 015)م، ص
إيامن . 91 العالق،  صالح  جليلة  د.  القرآين.  النص  يف  املرأة  خلطاب  النفسية  الداللة 

)01)م، ص  1433هـ=  العربية وآداهبا(، ع13،  )اللغة  املوسوي. جملة  صاحب 
.370w 331
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)ينابيع(، . )9 جملة  احلكيم.  جعفر  حممد  السيد  الواحد.  خرب  حجية  عىل  النبأ  آية  داللة 
.34w (6 ،( /65w 60 ع1، ذو القعدة -ذو احلجة، 4)14هـ، ع1، ص

داللة بعض حروف املعاين املفردة يف القرآن الكريم. فاطمة عبد احلسني صيهود. . 93
.6((w 597 جملة )الكلية اإلسالمية اجلامعة(، ع4)، 1435هـ= 014)م، ص

)دراسة . 94 النحوي  واملنظور  القرآين  السياق  بني  العريب  الفعل  يف  الزمن  حترر  داللة 
.156w 137 حتليلية(. د. سريوان عبد الزهرة اجلنايب. جملة )املبني(، ع8، ص

داللة تكرار النداء يف اخلطاب القرآين. د. حسني عيل هادي املحنّا. جملة )ينابيع(، . 95
.18w 15 ع63، 1436هـ= 015)م، ص

)مركز . 96 جملة  اهلل.  عبد  حممد  عايد  الكريم.  القرآن  يف  والرشاء  البيع  فعيل  داللة 
.(0w 1 دراسات الكوفة(، ع10، 008)م، ص

)ينابيع(، . 97 جملة  املوسوي.  جعفر  هاشم  الكريم.  القرآن  يف  )ضيزى(  لفظة  داللة 
.(1w 18 ع7)، 9)14هـ= 008)م، ص

داللة لفظة مثاين يف القرآن الكريم. أ. د. عبد الكاظم حمسن اليارسي. جملة )كلية . 98
.107w 93 الفقه(، ع13، )143هـ= 011)م، ص

)املبني(، . 99 جملة  اخلواجة.  لقامن  حممد  الكريم.  القرآن  يف  )الزخرف(  مفردة  داللة 
.154w 149 ع17، 010)م، ص

)غرائب . 100 تفسريه  يف  )ق8هـ(  النيسابوري  عند  الثامنية  وواو  اإلقحام  واو  داللة 
القرآن ورغائب الفرقان( دراسة موازنة. د. عادل عبد اجلبار، جنان سامل حممد 
w171 البلداوي. جملة )اللغة العربية وآداهبا(، ع0)، 1435هـ= 014)م، ص

.(06
)مآب(، . 101 جملة  اليعقويب.  نبيل  املسلمني.  صفوف  توحيد  يف  الكريم  القرآن  دور 

.164w 145 ع3، 7)14هـ= 007)م، ص
م1/ . )10 )اإليامن(،  جملة  الفضيل.  اهلادي  عبد  الشيخ  د.  والقرآن.  اللغة  يف  الدين 

.835w 831 10/ صw9ع
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حممد . 103 الشيخ  ترمجة:  الطباطبائي؛  حممدحسني  السيد  القرآن.  منطق  يف  الدين 
 ،10w ع9   /109w  100 ص  1831هـ،  س)،   ،( )األضواء(،  جملة  اخللييل. 

.590w 584
حرف الذال

الدين . 104 صدر  للمال  القرآن(  )تفسري  كتاب  يف  وتعليقات  فكرية  ذكريات 
الشريازي. عبد املحسن احلكيم. )األصالة النجفية(، ع 5، 7)14هـ= 006)، 

.(7w (5 ص
الراء حرف 

رياض . 105 د.  أنموذجًا(.  القرآنية  القصة  يف  الراوي  )شكل  رسديًا  مكونا  الراوي 
1437هـ=  ج)،  ع35/  اجلامعة(،  اإلسالمية  )الكلية  جملة  شهيل.  جباري 

.441w 413 015)م، ص
رأي املفرسين يف نص خالفة آدم عليه السالم. د ابتسام عبد الكريم املدين. جملة . 106

.1(w 8 ينابيع(، ع50، 1434هـ= 013)م، ص(
املنتدى(، . 107 )حولية  جملة  الربيعي.  سلامن  لعيبي  عادل  الكريم.  القرآن  يف  رجع، 

.333w 305 ع13، 1434هـ= 013)م، ص
جملة . 108 احلكيم.  أمحد  السيد  االلفاظ.  معاين  يف  اللفظية  القرينة  اثر  مقالة:  عىل  رد 

.55w 53 ينابيع(، ع)1، 7)14هـ= 006)م، ص(
عبد حســـوة. جملة . 109 أمري عبودي  القرآين.  النص  االيامن يف  ثوابت  ناقد  الرد عىل 

.461w 435 014)م،  للبنات للعلوم االنسانية(، ع14،  الرتبية  )كلية 
مقدام . 110 د.  الكريم.  القرآن  جمال  يف  االسترشاقية  الدراسات  عىل  العربية  الردود 

عبد احلسن الفياض، د. عيل عبد املطلب عيل خان املدين. جملة )الكلية اإلسالمية 
.(73w (45 اجلامعة(، ع18، 1434هـ= )01)م، ص

ع0)، . 111 )ينابيع(،  جملة  اخلفاجي.  عمران  عامر  د.  النحل.  سورة  يف  الرزق 
.45w 40 8)14هـ= 007)م، ص
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دراسة . )11 1389wهـ(   1(93( الطهرانــــي  ُبُزرگ  آقـــا  للشيخ  الرمحانية.  الرسالة 
009)م، ص  1430هـ=  الفقه(، ع8،  وحتقيق: حيدر كريم اجلاّميل، جملة )كلية 

.184w 167
تأليف: . 113 واالذكار.  القرآن  من  الصالة  يف  يقرأ  ما  معانى  قصد  يف  فقهية  رسالة 

سعيد  السيد  حسني  السيد  حتقيق:  1394wه(.   1309( احليل  حسني  الشيخ 
.394w 363 اخلرسان. جملة )دراسات علمية(، ع6، 1435هـ/ 014)م، ص

رسالة يف التجويد. تأليف: الشيخ أمحد بن زين الدين االحسائي )ت41)1هـ(. . 114
الدراسات  كلية  جملة  النرصاوي.  هويدي  عباس  عادل  د.  وحتقيق:  دراسة 

.(53w (17 االنسانية، ع)، )01)م، ص
رسم املصحف باخلط الكويف يف املنظور اإلسلويب. أ. د. مشكور كاظم العوادي. . 115

.304w (95 جملة )حولية الكوفة(، ع1، )143هـ= 011)م، ص
الرسول بني امللك والنبوة وتأييد الوحي )نظرات قرآنية(. د. عيل عباس عليوي . 116

.130w 117 األعرجي. جملة )مآب(، ع)، 7)14هـ= 007)م، ص
)مآب(، . 117 جملة  العابدي.  باسم  الشيخ  واحلديث(.  الكتاب  يف  )نظرة  الرشوة 

.150w 131 ع10، 1430هـ= 009)م، ص
)الكلية . 118 جملة  جابر.  مهدي  رائدة  احلديث.  الشعر  يف  وأثره  القرآين  الرمز 

.451w 431 اإلسالمية اجلامعة(، ع31/ ج)، 1436هـ= 015)م، ص
الروايات التفسريية لإلمام عيل )ع( يف تفسري الطربي. د. حسن حممد الدربندي. . 119

w58( جملة )الكلية اإلسالمية اجلامعة(، ع)3/ ج1، 1436هـ= 015)م، ص
.6(3

التباين الداليل يف التعبري القرآين. د. سريوان عبد الزهـرة . 0)1 الروعة اإلعجازية يف 
.(6w 16 اجلنايب. جملة )ينابيع(، ع43، )143هـ= 011)م، ص

القرآن . 1)1 تفسري  يف  وتوظيفها  رسه(  )قدس  احلكيم  الشهيد  عند  الداللية  الرؤية 
املدين.  الكريم  عبد  السيد  ابتسام  د.  أ.   .– مثاال  احلديد  سورة  -تفسري  الكريم 
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.39w 19 جملة )كلية الفقه(، ع8، 1430هـ= 009)م، ص
رؤيتان يف مجع القرآن. السيد عيل الشهرستاين. جملة )العقيدة(، ع)، 1435هـ= . ))1

.178w 85 014)م، ص
حرف الزاي

)ينابيع(، . 3)1 جملة  احلساين.  جهاد  حسني  القرون.  عرب  املصاحف  وتذهيب  زخرفة 
.(3w 16 ع)3، 1430هـ= 009)م، ص

الزمن يف )ليس( ونظريهتا )ما( بني الفهم النحوي واملنظور القرآين. د. سريوان . 4)1
.46w 41 عبد الزهرة اجلنايب. جملة )مآب(، ع4، 8)14هـ= 007)م، ص

عباس . 5)1 صباح  د.  أ.  احلسناوي،  حسني  عيل  حسني  الكريم.  القرآن  يف  الزمن 
.148w 113 عنوز. جملة )آداب الكوفة(، ع10، 1433هـ= 011)م، ص

السني. 6)1 حرف 
سحر القرآن وأثره عىل متدبريه )دراسة تطبيقية بالغية يف تلقي القرآن الكريم(. . 7)1

ج)،  ع35/  اجلامعة(،  اإلسالمية  )الكلية  جملة  األسعد.  السالم  عبد  عدنان  د. 
.(76w (43 1437هـ= 015)م، ص

الكريم. هاشم جعفر حسني املوسوي. جملة )ينابيع(، ع31، . 8)1 القرآن  السكينة يف 
.17w 15 1430هـ= 009)م، ص

ربيع . 9)1 ع3،  )ينابيع(،  جملة  احلكيم.  رياض  السيد  التحريف.  من  القرآن  سالمة 
.1(w 7 األول -ربيع الثاين، ص

ع)4، . 130 )ينابيع(،  جملة  العيل.  فالح  وآثارها.  الكريم  القرآن  يف  اإلهلية  السنن 
.((w 18 143هـ= 011)م، ص(

)حولية . 131 جملة  اليارسي.  متكني  عامرة  د.  الكريم،  القرآن  يف  التارخيية  السنن 
.146w 1(7 ع16، ص ،)املنتدى

))يتبع((


