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ضوابط النش

± 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�



11

 ÊU1ù« �»u� UMOK� �m�??�«Ë ¨Âö??��ùU� UMOK� �r�F�« Íc�« �� �bL(«
 �t�O���� �W �M?? ���� �ÊUM�?? ��ô« �« UMI���Ë�Ë �s�b�U� UMN�I�Ë �‰e�√ U� �œËb� UM��d�Ë

ÆÆÆ—«d�_« �t�� �� ��Ë �—UN�_« �t��O� �q�√Ë vHDB*«
 …—u??� s� ®∏¥© W�ü« � �o(« t��u�Ë≠ qzU� �s�� e�≠ ‰uIO� ∫bF�Ë

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ چ   ∫¡«d??�ù«
¾ چ œu� …—u??� s� ®±±∏© W�ü« �≠ �UF�≠ ‰uI�Ë چ ! " 
 / . - , + * ) (' & % $ #
 ;  :  9  8  7  6  5  43  2  10
 …—u??� s� ®π¥© W??�ü« � ≠t�U��??�≠ ‰u??I�Ë چ = <

 |  {  z  y  x  w  v  u  t چ   ∫¡U??�M�«
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±



1(

¼ ½ ¾ ¿ چ .
 �÷�d�� t� �Êu??�d �C���Ë �Âö??��ù« �Êu��b�� �s�� �ÂöJ??�« «c� √dI� ∫ �‰u??��√
  UDD�� –UH�≈ � �…d��dA�« r �N���“«u��Ë �r �N�z«u�_ �n��U �� �Âö� �t�ô �—«b'«
 �n�K� �� �W�K�� �s�b�« � Èd� ��« �W��d�M*« � UH ��KH�«Ë �W�O�uO�N �B�«Ë �WO�u ��U*«

Æ�WO�U���ù« � UFL�:«
 UN ��HM� �X�O �{�— U� �WFO�� � «Ëœ√ ¨�W��uL�*« � «—UO��« Ác� � �b ��Ë√ bI�
 qzU?? ��u� p�–Ë Æ�W�«�b��«  «e�J��d*« �Ác� �f��d�J�� `��d�« �ÊUM?? �� �ÊuJ� �Ê√
 � U�ü« t� � �d���–Ë �t���d���– U� �« �Ê¬dI�« �…u??���œ �f�L�� � �h�K�� �W??�O� ��

∫w� �—u�√ � �‰uI�« �q �BH�� ��«Ë Æ�UH�¬ U�U�√d� ��« �W1dJ�«
± Æ �d�ü« �q�L�� �ÊöD� Ë√ �W �� �� vK� �r�J� �Ê√ �ÊU??��« �Í√ �o� �s�� fO�

 �qLF�« s� �̀ �B�� ô Ë√ �̀ �B�� Íc�U� Æ�rK�√ u� �s??� �œu�Ë l� �Íb??��F��«
 ¨ �qO�?? ���« �¡« �u?? �� s� �W��«u�G�«Ë ¨‰ö �C�« s�� �W���«b��« œ�b �� Íc�« u�Ë
 Íe �� u�Ë Áb�Ë � u� q??L� qJ� ¨U�UH)«Ë U�«uM�U� ���UF�« u??�Ë
 Á—ËbI�Ë t�I�d� v??K� Í√ چ ¸ ¶ µ ´ ³ چ Æt??�
ÆrJ� �� Íc�« Áb�Ë u�Ë ÊU��ô« �o�U) �hO�L��« vI��Ë ÆÁœUI��«Ë

≤ Æ W�O�Ëd??A0 ¨�W1dJ�« t�U�¬ ÊU??�K� ¨d�√ b�≠ t???�U��??�≠ �« Ê≈
 �…b�«Ë �W�√ rNKF� Ê√ vK� —œU�≠ t�U���≠ t�«Ë ¨”UM�« �·ö��«
 “ULM� Íc�« �q�I�F�« �—Ëœ �“eFO� �·ö��ö� rNIK� ≠ö�Ë q� ≠t??MJ�Ë
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 �WIOI(« �« �q??B� v�� ¨��« � U�uK� �Âd??�« u�Ë ¨�ÊU??��ô« t�
 ‰uI� ÆUNOK� �ÊU���« ÂU??O� bF� UN� �·«��ô« �s�� �’U??M� ô �??�«

»*W1dJ�« �W�ü« �Ác� �ÊËd??�H�∫ چ ! " # $ % & 
'چ¨ �ÊU1ô« � r??NMO� ·ö??�ô WM�R� ∫�??F¨ چ ( 
* +چ �ÆV�«c*«Ë qK*«Ë ÊU�œ_« � �F چ 2 
 �« qO�Ë ¨ �·ö??��ô« �« ®p??�c�©?� …—U??�ô« ∫q??O� 3 چ

Æ�UF� ULNO�« ¨qO�Ë ¨�W�d�«
 s� ¨�¡«d��ù« �…—u� �W�¬ t� �X ���d� U� �« �rJ(«Ë �‰uI�« œuF� p�c�Ë
 vK�Ë Æ �̀ �B�ô U�Ë �̀ �� U� 5� q �B�H�« r�U(« u� �Á�b�Ë �U??F�≠ �« Ê√
 ÊU���U� ÁœUI��« «“eF� ¨b??I�F�Ë Èd� U� o��Ë vK� qLF� Ê√ ÊU??��ô«
 �s��b��« �¡UO�œ√ ¡U??�M�« …—u??� W�¬ � œ�d� bI� Æ �lMI*« �qO�b�«Ë l??�UI�«
 Æ�Âö?? ���« rNO�« vI�√ �s�� ��HJ� �—«d� �–U�« �s�� �« qO�??� � œUN�'«Ë
 fO� U*Ë W�uO�b�« rN(UB* p�– ÊuKFH� U/�≈ rN�Q� �¡ôR� �‰U��« �n�ËË

ÆÊuFMB� U* «uM�O��� ÊQ� r���d���Q� ¨��« �t�Ë ¡UG��U� WK �� t�
 s�c�« Âö?? ���ù« �¡UO�œ√ vK� �W�(« rOI� ¨�W�C�I*« �W�bI*« Ác� Ê≈
 UM�??��© �W��u� «u�—Ë s2 ÁËb ���u�Ë Á�ƒU��«Ë ��« �—U??B�√ rN��≈ Êu??��b��
 �«��� «u�M� s2 r�K�F�«Ë �W??�UI��« �¡UO�œ« vK�Ë ¨�W�ËR??A*« ®��« �»U��
 �bK� ‚d���√ �Ë 5M� �d??A�Ë �W�� Èb� vK� �WO�U� � «œUN??� �¡ULKF�« s�



 r�bK� � ”�—�œ �dJ� � �d??EM�« �r�d% �« ÊËbLF� r� ¨W�UI��« � w??�d�
 v�“√ s� �bF� W??�I� �Ë ¨ÊU�e�« s� �Êd� �nB� Ë 5??�d� Èb� v??K�
 �“U� �wHzU� �ÕU�H �� U�d�bO � ¨U�œ√ U�—e�√Ë �UI�d� U�b??�«Ë rN�—U� VI�
 Íc�« a�—U��« �W??MF�K��U� ÆW�OI� �W�dBM�Ë �W??OHzU� l�«Ëb� �U%U� U??�«e�
 XI� s� �UIKDM� ¨œu��« � U�HB�« iO���Ë ¨iO��«  U�HB�« œ�u??��
 Á—�u� Íc�«Ë ¨5*UFK� �W�— �YF�� Íc�« Âd�_« tO��Ë wIOI(« Âö�ô«
 ®ÁU??�U�© ‰U� t�U� r�ô«Ë s�Ë 5�u�ô« Íb??�« t�FM� Íc�« a??�—U��«
 t�«Ë i�O �� s�Ë �t�zU�� vK� ·uD� �¡U??�� �d�“ ÊU� t�«Ë ¨`�c�U� �X�F��
 U2 p�– t�U� U�Ë ¨n�«Ë u�Ë ‰u�� ÊU� t�«Ë ¨�5�O��d�F�« …—e� VJ�—«
 ôË Æ°°ÆÆrOE� o�K �� vK� t�U�≠ �UF�≠ �« �t�H ��Ë �ÂuBF� �M� oOK� ô
 Ê√ ô« Áu�A*« a�—U��« «c�  U�HB� �nOD�� s�Ë UM�u� s� mK�√ ·dF�
 ÆÆUM� �¡UNH?? ���« �q�F�� U0 U�c�«R�ô UM�— ∫�_« U�dB�F� UM�uK�Ë ¨‰u??I�

Æ�B*« pO�«Ë UMK�u� pOK� U�ôu� X�«
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UN�U�� Í√— s� �F� —UJ�«Ë ¡«—¬ s� UNMLC�� U�Ë Àu���«
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 tM�Ëb�  ¡b�  cM�  d��√  Íc�«  r�d�U�  n�dA�«  n�B*«  u��U�  Âe��«
 WO�uB� r��« Íc�«Ë WO�UL�F�« n�UB*« r�— tOK� Íc�«Ë ¨ÂuO�« �«
 b�Ë Æl{«u*« s� ��� � W�bOKI��« WOzö�ù« b�«uI�« s� t�eO� WOzö�≈
 ÊuJ� ô Ê« vK� U�UH� tM� ÃËd)« Âb�Ë t�«e��« vK� ÊuLK�*« »√œ
 UN�H�U� W�� t�Ëd� iF� � Í√d�« ¡«b�« Ë« tH�d% u� …uD� p�–
  ULKJ�« s�  U�–u/« Y�U��« bO��« l� b�Ë Æw�dF�« ¡ö�ô« b�«uI�
 U0 Â«e��ô« WOL�U� �U��uM� w{«dF��« Y� � UN� Ê¬dI�«  h��« ��«
 b�ô  “u�ô �UHO�u�  t�—  �bF�  Íc�«  r�dJ�«  »U�J�«  «c�  tOK�  U�b�Ë
 W�uL;« n�UB*« r�— ŸU��« s� —c� tO�Ë Æ‰«u�ô« s� ‰U� tO�D�
 »ö)«  UNI�d�  WO�¬dI�«  …œdH*«  X�K�  UN�u�  X���ô«   UJ��  vK�

ÆqO�ô« w�dF�« r�d�« d�P� s� …d�Q� �bF� Íc�«
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ِحيِم الرَّ ِن  حمْ الرَّ اهللِ  ِم  بِسمْ
االول: القسم 

ِف  َ َأشمْ عىل  والســالم  والصــــــالة 
وآله  حممٍد  القاسِم  َأيب  وامُلرسلني  األنبياء 
األنبياء  مجيع  وعىل  الطاهرين،  الطيبني 

وبعُد. واملرسلني، 
يف  ُكتَِبتمْ  التي  احلــروِف  بعَض  َفإنَّ 
  اهللِ َرُسوِل  ِد  َعهمْ َعىَل  الَكِريِم  القرآِن 
القرآن،  ُموَن  َيَتَعلَّ َوُهممْ  ِلُموَن،  امُلسمْ َوكاَن 
ُم  امُلَتَعلِّ َيسَمُع  َحيمُْث  امَع،  السَّ يعتمدوَن 
َن  َدوَّ ــا  وملَّ ــُظ،  ــَف َوَيمْ ِم  امُلَعلِّ َشيمِْخِه  ِمــَن 
املََصــــــاِحَف   َتَجُبوَن امُلنمْ َحاَبُة  الصَّ
ملمْ  َوَتَداَوَلوَها،  َعنمُْهُم  ِلُموَن  امُلسمْ َوَأَخَذَها 
ِف باَِم  ِمَنا هذا عىل التََّصُّ َيٌد َحتَّى َيومْ ُرؤمْ  َتمْ
َعنمُْهُم  أخذوُه  بلمْ  الِكَراُم،  َحاَبُة  الصَّ َكَتَبُه 
ًئا  َشيمْ  َ ُيَغيِّ َأنمْ  َمحمْ أَلَحٍد  َومَلمْ ُيسمْ كاَم كَتُبوُه، 
سِم امُلصحِفي،  َكَتُبوُه بالرَّ َما  َوُعِرَف  ِمنمُْه، 
ال  التي  املََسائِِل  بعُض  ِم  سمْ الرَّ هذا  َويِف 

الِكَتاَبِة  ِمَن  َنَنا  َبيمْ ــَداَوِل  امُلــتَ َعىَل  ُتنمَْطبُِق 
آَياتَِنا  يِف  َسَعومْ  ِذيَن  چَوالَّ َكَتاَبتِهم:  ِمثل 
چَوُهَو  َتَعاَل:  لِِه  وَقومْ ُمَعاِجِزيَنچ)1(، 
ُفوامْ  َوَيعمْ ِعَباِدِه  َعنمْ  َبَة  ومْ التَّ َبُل  َيقمْ ــِذي  الَّ

)1( سبأ: 34/ 5. 

ــاَل:  ــَع َت ــِه  ــولِ َوَق َئاِتچ))(،  يِّ السَّ ــِن  َع
َكِذٍبچ)3(،  بَِدٍم  َقِميِصِه  َعىَل  چَوَجآُءو 

َقــاَل  ــاُءو  َج إَِذا  چَحتَّى  تِــِعــاِل:  وقــولـِـِه 
ــِعــاِل:  تِ ــِه  وقــولِ بِآَياتچ)4(،  ــم  ــُت بمْ ــذَّ َأَك
َحَص  َحصمْ المْئَن  َعِزيِز  المْ َرَأُت  اممْ چَقاَلِت 

ِت  َ َرحمْ ُر  چِذكمْ َتَعاَل:  لِِه  َوَقومْ چ)5(،  قُّ َ احلمْ
اچ))(. َزَكِريَّ َدُه  َعبمْ َربَِّك 

اجَلاَمَعِة  َواِو  َألِِف  َع  َنزمْ ِفيَها  َوُنالِحُظ 
َليمَْستمْ  َواٍو  َد  َبعمْ اأَللِِف  هذِه،  َوَضَع  َأو 
أو  ِل،  الِفعمْ ــِل  َأصمْ ِمنمْ  ِهَي  َبلمْ  لِلَجاَمَعِة 
َطِويلًة،  ُبوَطِة  املَرمْ الَقِصَيِة  اِء  التَّ ــَم  َرسمْ
ُرؤمْ  مَلمْ َيمْ آِن  َوَما َشاَكَل َذلَِك َولَِقَداَسِة الُقرمْ

ِمنمْ  َشٍء  يِيِ  َتغمْ َعىَل  ِلِمنَي  امُلسمْ مَن  أَحٌد 
ٍف  َحرمْ إَِل  الَيوَم  َيٌد  تمْ  َتدَّ ُلواممْ إِذمْ  ُحُروِفِه 
َما  َوَهَذا  َكِلاَمٍت،  يِي  لَِتغمْ َغًدا  َأيمٍْد  َتدُّ  َسَتممْ

بِِه. ُيسمحمْ  ملمْ 
َعــىَل  ــِمــُد  ــَت َنــعمْ ـــِة ال  َولــتــخــريــج اآلي
إَِل  ِجُع  َنرمْ َبلمْ  َياًنا  َأحمْ وُنَنا  َيُ ُه  أَلنَّ ِظ  احِلفمْ
َجاَمِت  بِامُلعمْ َتِعيننَِي  ُمسمْ ا  ً َحصمْ َحِف  امُلصمْ

))( الشورى: )4/ 5). 
)3( يوسف: )1/ 18. 

)4( النمل: 7)/ 84. 
)5( يوسف: )1/ 51. 

))( مريم: 19/ ). 
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اآلَيِة  َمَكاِن  إَِل  ِشُدَنا  ُترمْ التِي  َرَسِة،  امُلَفهمْ
َحِف،  امُلصمْ بِــَســَواِد  َغالًِبا  َتلَتِزُم  ــي  َوِه
ــَهــا، ومن  َوِمــنمْ ــِة،  ــَحــِفــيَّ امُلــصمْ َوالــِكــَتــاَبــِة 
َرُس  امُلَفهمْ َجُم  "امُلعمْ وأقدِمها،  ُضِلها  َأفمْ
ِد  َعبمْ َفَؤاِد  ِد  مِلَُحمَّ آِن الكريم"  الُقرمْ أَللفاظ 
َعىَل  َبَناُه  الــِذي  )ت1388ه.(  الَباِقي 
 G. ُفُلوِجل)7(  اأَلملِاِن  ِق  ِ َتشمْ امُلسمْ َجَم  ُمعمْ
ى  . Flugel ))180-1870م. ( امُلَسمَّ
الُقرآن"  أطــراف  يف  الُفرقان  "ُنُجوم  بـ 
)184م.  ــاَم  َع ٍة  َمـــرَّ َل  َأوَّ ُطــبِــَع  ــذي  ال
َألَفاِظ  َجَم  َو"ُمعمْ ُفَؤاٍد"،  املَِلِك  َجَم  َو"ُمعمْ
اللَغِة  َمِع  َممْ َداِد  إِعمْ ِمنمْ  الَكِريِم"،  آِن  الُقرمْ

القاهرة. يف  ِة  الَعَربِيَّ
آِن  الُقرمْ َفاِظ  أَللمْ َرَس  امُلَفهمْ ًجَم  و»امُلعمْ
اِم،  اللحَّ سعيٍد  ِد  مَّ حُمَ لِلدكتوِر  الَكِريِم«، 
ِمنمَْها  ــَة  اآلَي ُخــُذ  َنــأمْ َفــال  ــا  ِبَ َتِفي  َنكمْ ِوال 
إِل  ِجُع  َنرمْ َبلمْ  ِفيَها،  اخَلَطأ  ُوُقوِع  تاَِمِل  الحمْ
التِي  َطَبَعاتِِه  َوِمنمْ  يِف،  ِ الشَّ َحِف  امُلصمْ

لِِطَباَعِة  َفهٍد  املَِلِك  َمِع  َممْ َطبمِْع  ِمنمْ  ِهَي 
َرِة،  امُلَنوَّ املَِديَنِة  يف  يِف،  ِ الشَّ َحِف  امُلصمْ
ــَرى  ُأخمْ َطبمَْعة  إِل  ــُعــوُد  َن أو  1405ه. 

َتَمَدٍة. ُمعمْ َغِيَها 

)7( ترمجته يف كتاب: املستشقون: 3/ 701. 

اآلِلُّ   » ــِمــيُّ قمْ الــرَّ ــُف  ــُح ــص »امُل ـــا  أمَّ
َبنَي  ــَداَوُل  ــَت امُل األنرتنيت،  عىل  املَــوُجــوُد 
َوالَباِحُثوَن  ُقوَن  امُلَحقِّ ُه  ِمنمْ َذرمْ  َيحمْ َفلمْ النَّاِس، 
آِن  الُقرمْ ألَلَفاِظ  ُح  ُيَصحِّ ُه  ألنَّ احَلَذِر،  ُكلَّ 
ُح  ُنَصحِّ ال  َوَنــحــُن  ــِن!.  ــتمْ املَ يِف  الكريِم، 
ــُة  ــاَن ــِل األَم ــَشِ َب ــَب ــِع ال ــنمْ ًصــنمْ َلــَكــَتــاٍب ِم
َماُهَو  َعىَل  اخَلَطَأ  َك  ُ َنرتمْ َأنمْ  َتِض  َتقمْ ُة  ِميَّ العلمْ
إِال  احَلاِشَيِة  يِف  ِه  َعَليمْ َه  َوُنَنبِّ املَتمِْن  يِف  ِه  َعَليمْ
ُح  َفُنَصحِّ ٍة  آنِيَّ ُقرمْ آَيٍة  يِف  امُلَؤلُِّف  َطَأ  أخمْ إَِذا 
احَلاِشَيِة،  يِف  اخَلَطأ  َعــىلَ  ُه  َوُنَنبِّ املَتمِْن  يف 
ِد  َعهمْ َعىَل  الرَبَرُة  َحاَبِة  الصَّ َكَتَبُه  َما  َوَقَداَسُة 
َتَمَدَه  اعمْ َوَمــا  آِن  الُقرمْ ِمَن   اهلل ــوِل  َرُس
َبنَي  َوامُلَتَداَوُل  ِة  آنِيَّ الُقرمْ الِقَراَءاِت  ُعَلاَمُء 
َفُتَغيِّ  َيٌد  إَِليِه  متتدَّ  َأنمْ  ِمنمْ  َمى  َأسمْ ِلِمنَي  امُلسمْ
َولِِكنَّ  احَلاِشَيِة،  يِف  َوال  املَتمِْن  يف  ال  ِفيِه 
ِمَن  َسُه  َنفمْ َطى  َأعمْ ِمي  قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َواِضَع 
ِلُكُه  َيممْ ال  َما  َتَعاَل  اهللِ  ِكَتاِب  يِف  ِف  التََّصُّ

َحِف  امُلصمْ َسَواَد  الُِف  ُيَ َوُهَو  ِلٍم،  ُمسمْ َأيُّ 

كثيٍة،  اِطــَن  َمــوَ يِف  َة  َحِفيَّ امُلصمْ َوالِكَتاَبَة 
َهَذا  َعىَل  ُأَنبُِه  َوَأَنا  َفاٍش،  َهَذا  ِمنمْ  َوَخَطُؤُه 
ِمنمْ  َثَر  َأكمْ َلُه  َصيمُْت  َأحمْ َأنمْ  َد  َبعمْ ُه،  ِمنمْ ُر  َوُأَحذِّ

َوِمنمَْها: ِضٍع،  َمومْ َألمِْفي 
 ُ اهللهّ ـــي  ُيمْ چَكَذلَِك  َتــَعــاَل:  ـــاَل  َق
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َتىچ)8(. َومْ املمْ
يي  ُيمْ )َذلَِك   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َأِرِن  َربِّ  چ  تِِعاِل:  وقوُلُه  َتى(؛  َومْ املمْ  ُ اهللهّ

چ)9(. َتى  َومْ املمْ ِي  ُتمْ َكيمَْف 

َأِرِن  )َربِّ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َتى(. َومْ املمْ يِـي  ُتمْ َكيمَْف 
ـــِي  ــــــُه ُيمْ ـــاَل: چَوَأنَّ ـــَع ــــُه َت ُل َوُقــــومْ

َتىچ)10(. َومْ املمْ
يِي  ُيمْ ــهُ  )َأنَّ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َتى(. َومْ املمْ
َد  َبعمْ َض  رمْ َ األمْ ِي  چَوُيمْ تِِعاِل:  ُلُه  َوَقومْ

اچ)11(. ِتَ َمومْ
ـــِي  )َوُيمْ  : ــِمــيِّ قمْ الــرَّ ــَحــِف  امُلــصمْ َويِف 

ا(. ِتَ َمومْ َد  َبعمْ َض  رمْ َ األمْ
اَمِء  السَّ ِمَن  ُل  چَوُيَنزِّ َتَعاَل:  ُلُه  َوَقومْ

اچ))1(. ِتَ َمومْ َد  َبعمْ َض  رمْ َ األمْ بِِه  ِي  َفُيحمْ َماًء 
ِمَن  ُل  َ)ُيَنزِّ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ا(. ِتَ َد َمومْ َض َبعمْ رمْ َ يِي بِِه األمْ اَمِء َماًء َفُيحمْ السَّ
َمئٍِذ  َيومْ يَء  چَوِجامْ ــِعــاِل:  تِ ــُه  ُل ــومْ َوَق

)8( البقرة: )/ 73. 
)9( البقرة: )/ 0)). 
)10( احلج: ))/ ). 

)11( الروم: 30/ 19. 
))1( الروم: 30/ 4). 

.)13 چ) َم بَِجَهنَّ

ــيَء  )َوِج  : ــِمــيِّ قمْ الــرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
بَِجَهنََّم(. َمئٍِذ  َيومْ

ِت  َ ُلُه تِِعاِل: چَفانُظرمْ إَِل آَثاِر َرحمْ َوَقومْ
اچ)14(. ِتَ َمومْ َد  َبعمْ َض  رمْ َ ِي األمْ ُيمْ َكيمَْف   ِ اهللَّ

إَِل  )َفانُظرمْ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َد  َبعمْ َض  رمْ َ األمْ يِي  ُيمْ َكيمَْف   ِ اهللَّ ِت  َ َرحمْ آَثاِر 

ا(. ِتَ َمومْ
ِعَظاَم  المْ ِي  ُيمْ َمنمْ  چَقاَل  َتَعاَل:  ُلُه  َوَقومْ

َرِميٌمچ)15(. َوِهَي 

َمنمْ  ــاَل  )َق  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َرِميٌم(. َوِهَي  ِعَظاَم  المْ يِي  ُيمْ

ـــِي  ـــــَو ُيمْ ـــاَل: چَوُه ـــَع ــــُه َت ُل ــــومْ َوَق
َتىچ))1(. املَومْ

يِي  ُيمْ )َوُهَو   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َتى(. املَومْ

َض  رمْ َ األمْ ِي  ُيمْ  َ اهللَّ چَأنَّ  َتَعاَل:  ُلُه  َوَقومْ
اچ)17(. ِتَ َمومْ َد  َبعمْ

يِي  ُيمْ  َ اهللَّ )نَّ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

)13( الفجر: 89/ 3). 
)14( الروم: 30/ 50. 

)15( يس: )3/ 78. 
))1( الشورى: )4/ 9. 
)17( احلديد: 57/ 17. 
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ا(. ِتَ َمومْ َد  َبعمْ َض  رمْ َ األمْ
َض  رمْ َ األمْ ِي  ُيمْ  َ اهللَّ چَأنَّ  تِِعاِل:  ُلُه  َوَقومْ

اچ)18(. ِتَ َمومْ َد  َبعمْ
يِي  َ ُيمْ : )َأنَّ اهللَّ ِميِّ قمْ َحِف الرَّ َويِف امُلصمْ

ا(. ِتَ َمومْ َد  َبعمْ َض  رمْ َ األمْ
ِت  َ َرحمْ آَثاِر  إَِل  چَفانُظرمْ  تِِعاِل:  ُلُه  َوَقومْ
َذلَِك  إِنَّ  ا  ِتَ َمومْ َد  َبعمْ َض  رمْ َ األمْ ِي  ُيمْ َكيمَْف   ِ اهللَّ

َتىچ)19(. َومْ املمْ ي  مَلُحمْ
إَِل  )َفانُظرمْ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َد  َبعمْ َض  رمْ َ األمْ يِي  ُيمْ َكيمَْف   ِ اهللَّ ِت  َ َرحمْ آَثاِر 

َتى(. َومْ املمْ يِي  مَلُحمْ َذلَِك  إِنَّ  ا  ِتَ َمومْ
َياَها  َأحمْ ي  ــذِ الَّ چإِنَّ  تعال:  وقوله 

َتىچ)0)(. َومْ املمْ ي  مَلُحمْ
الَِّذي  )إِنَّ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َتى(. َومْ املمْ ي  مَلُحمْ َياَها  َأحمْ
َن  مِّ بَِغَضٍب  چَوَبآُءومْ  َتَعاَل:  ُلُه  َوُقومْ

چ)1)(. ِ اهللَّ
 : اآلِلِّ ــيِّ  ــِم قمْ ــرَّ ال ــِف  ــَح ــصمْ امُل َويِف 

چ.  ِ چَوَبآؤوامْ بَِغَضٍب ِمَن اهللَّ

َعىَل  بَِغَضٍب  چَفَبآُءو  َتــَعــاَل:  ــاَل  َق

)18( احلديد: 57/ 17. 
)19( الروم: 30/ 50. 

)0)( فصلت: 41/ 39. 
)1)( البقرة: )/ 1)، )11. 

َغَضٍبچ)))(.

َفــَبــآؤوا   : ــِمــيِّ قمْ ــرَّ ال ــَحــِف  امُلــصمْ َويِف 
َغَضٍب(. َعىَل  بَِغَضٍب 

ِمن  ُلوَن  ُيؤمْ ِذيَن  لَّ چلِّ َتَعاَل:  ــاَل  َوَق
َفآُءو  َفإِنمْ  ُهٍر  َأشمْ َبَعِة  َأرمْ ُص  َتَربُّ نَِّسآئِِهممْ 

ِحيٌمچ)3)(. رَّ َغُفوٌر   َ اهللهّ َفإِنَّ 

ِذيَن  لَّ لِّ  : ــِمــيِّ قمْ ــرَّ ال ــَحــِف  امُلــصمْ َويِف 
ُهٍر  َأشمْ َبَعِة  َأرمْ ُص  َتَربُّ نَِّسآئِِهممْ  ِمن  ُلوَن  ُيؤمْ

ِحيٌم(. َغُفوٌر رَّ  َ َفإِنَّ اهللهّ َفآؤوا  َفإِنمْ 
ِعَشاء  َأَباُهممْ  چَوَجاُءو  َتَعاَل:  وقاَل 

َيبمُْكوَنچ)4)(.
ــاُؤوامْ  )َوَج  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َيبمُْكوَن(. ِعَشاء  َأَباُهممْ 
َقِميِصِه  َعىَل  چَوَجآُءو  َتَعاَل:  َوَقاَل 

َكِذٍبچ)5)(. بَِدٍم 

ــآُؤوا  )َوَج  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َكِذٍب(. بَِدٍم  َقِميِصِه  َعىَل 

َقاَل  جاُؤ  إَِذا  چَحتَّى  َتَعاَل:  َوَقــاَل 
بِآَياتچ)))(. بمُْتم  َأَكذَّ

)))( البقرة: )/ 90. 
)3)( البقرة: )/ ))). 

)4)( يوسف: )1/ )1. 
)5)( يوسف: )1/ 18. 

)))( النمل: 7)/ 84. 
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((

إَِذا  )َحتَّى   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
بِآَياِت(. بمُْتم  َأَكذَّ َقاَل  َجاُؤوا 

اًم  ُظلمْ َجـــاُءو  چَفَقدمْ  ــاَل:  ــَع َت ـــاَل  َوَق
َوُزورًاچ)7)(.

َجاُؤوا  )َفَقدمْ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َوُزورًا(. اًم  ُظلمْ

ــاُءو  َج ــِذيــَن  الَّ چإِنَّ  ــَعــاَل:  َت َوَقـــاَل 
چ)8)(. نُكممْ مِّ َبٌة  ُعصمْ ِك  فمْ ِ بِالمْ

ِذيَن  الَّ )إِنَّ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
.) نُكممْ مِّ َبٌة  ُعصمْ ِك  فمْ ِ بِالمْ َجاُؤوا 

ِمَّا  ُءوَن  ــرَبَّ ُم َلئَِك  چُأومْ َتَعاَل:  َوَقــاَل 
َيُقوُلوَنچ)9)(.

ــكَ  َلــئِ )ُأومْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َيُقوُلوَن(. ِمَّا  ُؤوَن  ُمرَبَّ

ِمن  َجــاُءو  ِذيَن  چَوالَّ َتَعاَل:  ــاَل  َوَق
چ)30(. َلَنا  ِفرمْ  اغمْ َنا  َربَّ َيُقوُلوَن  ِدِهممْ  َبعمْ

يــنَ  ــذِ )َوالَّ ِميِّ  قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِفرمْ  اغمْ َنا  َربَّ َيُقوُلوَن  ِدِهممْ  َبعمْ ِمن  َجــاُؤوا 

َلَنا(.
َقاُلَوامْ  َجاُءوُكممْ  چَوإَِذا  َتَعاَل:  َوَقاَل 

)7)( الفرقان: 5)/ 4. 
)8)( النور: 4)/ 11. 
)9)( النور: 4)/ )). 

)30( احلش: 59/ 10. 

اچ)31(. آَمنَّ
)َوإَِذا   : ــيِّ ــِم قمْ ــرَّ ال ــَحــِف  امُلــصمْ َويِف 

آَمنَّا(. َقاُلَوامْ  َجآُؤوُكممْ 
تمْ  َجآُءوُكممْ َحِصَ چَأومْ  َتَعاَل:  َوَقاَل 

ُصُدوُرُهمچ))3(.

: )َأومْ َجآُؤوُكممْ  ِميِّ قمْ َحِف الرَّ َويِف امُلصمْ
.) ُصُدوُرُهممْ تمْ  َحِصَ

َقاُلَوامْ  َجآُءوُكممْ  َوإَِذا  چ  َتَعاَل:  َوَقاَل 
چ)33(. ا  آَمنَّ

)َوإَِذا   : ــيِّ ــِم قمْ ــرَّ ال ــَحــِف  امُلــصمْ َويِف 
آَمنَّا(. َقاُلَوامْ  َجآُؤوُكممْ 

ن  مِّ ــم  ــاُءوُك َج چإِذمْ  ــاَل:  ــَع َت ـــاَل  َوَق
چ)34(. ِقُكممْ  َفومْ

: )إِذمْ َجاُؤوُكم  ِميِّ قمْ َحِف الرَّ َويِف امُلصمْ
.) ِقُكممْ َفومْ ن  مِّ

ِلُفوَن  َيمْ َجاُءوَك  ُثمَّ  چ  َتَعاَل:  َوَقاَل 
َسانًاچ)35(. إِحمْ إِالَّ  َنا  َأَردمْ إِنمْ   ِ بِاهللهّ

َجآُؤوَك  )ُثمَّ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َسانًا(. إِحمْ إِالَّ  َنا  َأَردمْ إِنمْ   ِ بِاهللهّ ِلُفوَن  َيمْ

)31( املائدة: 5/ 1). 
))3( النساء: 4/ 90. 
)33( املائدة: 5/ 1). 
)34( األحزاب: 10. 

)35( النساء: 4/ )). 
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إِذ  ــــممْ  ُ َأنَّ َوَلــــومْ  چ  َتـــَعـــاَل:  ــــاَل  َوَق
 َ اهللهّ َفُروامْ  َتغمْ َفاسمْ َجآُءوَك  َأنُفَسُهممْ  َلُموامْ  ظَّ
ابًا  َتوَّ  َ اهللهّ َلَوَجُدوامْ  ُسوُل  الرَّ ُم  َلُ َفَر  َتغمْ َواسمْ

ِحياًمچ))3(. رَّ
ممْ إِذ  ُ : )َوَلومْ َأنَّ ِميِّ قمْ َحِف الرَّ َويِف امُلصمْ
 َ اهللهّ َفُروامْ  َتغمْ َفاسمْ َجآُؤوَك  َأنُفَسُهممْ  َلُموامْ  ظَّ
ابًا  َتوَّ  َ اهللهّ َلَوَجُدوامْ  ُسوُل  الرَّ ُم  َلُ َفَر  َتغمْ َواسمْ

ِحياًم(. رَّ
ُكم  َفاحمْ َجآُءوَك  َفإِن  چ  َتَعاَل:  َوَقاَل 

چ)37(. َعنمُْهممْ  ِرضمْ  َأعمْ َأومْ  َنُهم  َبيمْ
: )َفإِن َجآُؤوَك  ِميِّ قمْ َحِف الرَّ َويِف امُلصمْ

.) َعنمُْهممْ ِرضمْ  َأعمْ َأومْ  َنُهم  َبيمْ ُكم  َفاحمْ
ــآُءوَك  َج إَِذا  چَحتَّى  َتــَعــاَل:  ــاَل  َوَق
ِذيَن َكَفُروامْ إِنمْ َهَذا إِالَّ  اِدُلوَنَك َيُقوُل الَّ ُيَ

چ)38(. لنَِي  اأَلوَّ َأَساِطُي 
إَِذا  )َحتَّى   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َكَفُروامْ  ِذيَن  الَّ َيُقوُل  اِدُلوَنَك  ُيَ َجآُؤوَك 

لنَِي(. إِنمْ َهَذا إِالَّ َأَساِطُي اأَلوَّ
ـــنُيَ  َأعمْ چَسَحُروامْ  َتــَعــاَل:  ــــاَل  َوَق
ٍر  بِِسحمْ َوَجــاءو  َهــُبــوُهــممْ  ــرَتمْ َواسمْ ــاِس  الــنَّ

))3( النساء: 4/ 4). 
)37( املائدة: 5/ )4. 

)38( األنعام: 5/ 5). 

.)39 َعِظيٍمچ)
مْ  ُيَغيِّ مَلمْ  ِمي  قمْ الرَّ َحَف  امُلصمْ َولِكنَّ 
ــُه ُوَضــًع  َأنَّ َ ــَزِة َغــيمْ ــَم اَلــممْ ِة َرسمْ ــرَّ ــِذِه املَ َه
يِف  ــا  َلَ ُوُجــوَد  َوال  ــِة،  اجَلــاَمَع َواِو  ــَف  َألِ
النَّاِس  نُيَ  َأعمْ )َسَحُروامْ  َفَكَتًب  َحِف،  امُلصمْ

َعِظيٍم(،  ٍر  بِِسحمْ َوَجــاءوا  َهُبوُهممْ  رَتمْ َواسمْ
ُه  ُ َضِميمْ َتيمَْقظ  اسمْ َهِل   ، ِهــيَ َكاَم  َفرَتَكَها 
َأو  آِن؟.  لِلُقرمْ ِحيمَْح  التَّصمْ َنِسَ  َأممْ  َوَأَناَب، 

الَكِريمِْم؟. آِن  الُقرمْ ِمَن  ُكتَِب  مِلَا 

َيَشاُء  َما   ُ اهللهّ ُحوامْ  چَيممْ َتَعاَل:  َوَقاَل 
المِْكَتاِبچ)40(. ُأمُّ  َوِعنَدُه  َوُيثمْبُِت 

 ُ اهللهّ ُحو  ِمي: )َيممْ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِكَتاِب(. المْ ُأمُّ  َوِعنَدُه  َوُيثمْبُِت  َيَشاُء  َما 

ِة  نَّ َ اجلمْ إَِل  ُعَوامْ  َيدمْ  ُ چَواهللهّ َتَعاَل:  َوَقاَل 
ِفَرِةچ)41(. َغمْ َواملمْ

ُعَو  َيدمْ  ُ )َواهللهّ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِفَرِة(. َغمْ َواملمْ ِة  نَّ َ اجلمْ إَِل 

َداِر  إَِل  ُعوامْ  َيدمْ  ُ چَواهللهّ َتَعاَل:  وقاَل 
اَلِمچ))4(. السَّ

ُعو  َيدمْ  ُ )َواهللهّ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

)39( األعراف: 7/ )11. 
)40( الرعد: 13/ 39. 
)41( البقرة: )/ 1)). 
))4( يونس: 10/ 5). 
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اَلِم(. إَِل َداِر السَّ
َأنمْ  ُت  ـــرمْ ُأِم ــاَم  إِنَّ چُقلمْ  ــَعــاَل:  َت ــاَل  َق
ِه  َوإَِليمْ ُعوامْ  َأدمْ ِه  إَِليمْ بِِه  َك  ِ ُأشمْ َوال   َ اهللهّ ُبَد  َأعمْ

َمآِبچ)43(.
ــامَ  إِنَّ ــلمْ  )ُق  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِه  إَِليمْ بِِه  َك  ِ ُأشمْ َوال   َ اهللهّ ُبَد  َأعمْ َأنمْ  ُت  ــرمْ ُأِم

َمآِب(. ِه  َوإَِليمْ ُعو  َأدمْ
إَِل  ُعوامْ  َأدمْ َسبِييِل  َهـِذِه  چ  َتَعاَل:  َقاَل 

َبَعنِيچ)44(. اتَّ َوَمِن  َأَنامْ  َبِصَيٍة  َعىَل   ِ اهللهّ
ــِذِه  )َهـــ  : ــيِّ ــِم قمْ ــرَّ ال ــَحــِف  امُلــصمْ َويِف 
َوَمِن  َأَنامْ  َبِصَيٍة  َعىَل   ِ اهللهّ إَِل  ُعو  َأدمْ َسبِييِل 

َبَعنِي(. تَّ ا
َبثِّي  ــُكــوامْ  َأشمْ ــاَم  إِنَّ چ  َتــَعــاَل:  َوَقـــاَل 

ِ چ)45(. ِن إَِل اهللهّ َوُحزمْ
ُكو  َأشمْ اَم  )إِنَّ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

.)ِ ِن إَِل اهللهّ َبثِّي َوُحزمْ
َوَمــا  َتِزُلُكممْ  چَوَأعمْ ــاَل:  ــَع َت ـــاَل  َوَق

ُعوامْ َريبچ))4(. ِ َوَأدمْ ُعوَن ِمن ُدوِن اهللَّ َتدمْ
َتِزُلُكممْ  )َوَأعمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

.) ُعو َريبِّ ِ َوَأدمْ ُعوَن ِمن ُدوِن اهللَّ َوَما َتدمْ

)43( الرعد: 13/ )3. 
)44( يوسف: )1/ 108. 

)45( يوسف: )1/ )8. 
))4( مريم: 19/ 48. 

اَعًة  ا َلَظى* َنزَّ َ َوقاَل َتَعاَل: چَكالَّ إِنَّ
َوَتَولچ)47(. َبَر  َأدمْ َمنمْ  ُعوامْ  َتدمْ َوى*  لِّلشَّ

ا  َ إِنَّ چَكالَّ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َبَر  َأدمْ َمنمْ  ُعو  َتدمْ َوى*  لِّلشَّ اَعًة  َنزَّ َلَظى* 

َوَتَولچ.

ِ َما  ُعوامْ ِمن ُدوِن اهللَّ َوَقاَل َتَعاَل: چَيدمْ
الُل  الضَّ ُهَو  َذلَِك  َينَفُعُه  ال  َوَما  ُه  َيُضُّ ال 
ِمن  ــَرُب  َأقمْ ُه  َضُّ مَلَــن  ُعــوامْ  َيــدمْ  * َبِعيُد  المْ

.)48 ِعِهچ) نَّفمْ
ِمن  ُعو  )َيدمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َذلَِك  َينَفُعُه  ال  َوَما  ُه  َيُضُّ ال  َما   ِ اهللَّ ُدوِن 
ُه  َضُّ مَلَن  ُعو  َيدمْ  * َبِعيُد  المْ الُل  الضَّ ُهَو 

ِعِه. نَّفمْ ِمن  َرُب  َأقمْ
ُعوامْ  َيدمْ َكاَن  َما  َنِسَ  چ  َتَعاَل:  َوَقاَل 

چ)49(. َقبمُْل  ِمن  ِه  إَِليمْ
: )َنِسَ َما َكاَن  ِميِّ قمْ َحِف الرَّ َويِف امُلصمْ

َقبمُْل(. ِمن  ِه  إَِليمْ ُعو  َيدمْ
ُعوامْ  َوَقاَل َتَعاَل: چَوَمنمْ َأَضلُّ ِمَّن َيدمْ
َيوِم  إَِل  َلُه  َتِجيُب  َيسمْ الَّ  َمن   ِ اهللَّ ُدوِن  ِمن 

.)50 ِقَياَمِةچ) المْ

)47( املعارج: 71/ 15 -17. 
)48( احلج: ))/ )1 -13. 

)49( الزمر: 39/ 8. 
)50( األحقاف: )4/ 5. 
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َأَضلُّ  )َوَمنمْ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َتِجيُب  َيسمْ الَّ  َمن   ِ اهللَّ ُدوِن  ِمن  ُعو  َيدمْ ِمَّن 

ِقَياَمِة(. المْ َيوِم  إَِل  َلُه 
ُكلُّ  َتبمُْلوامْ  چُهَنالَِك  َتَعاَل:  ــاَل  َوَق

چ)51(. َلَفتمْ َأسمْ ا  مَّ ٍس  َنفمْ

َتبمُْلو  : )ُهَنالَِك  ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
.) َلَفتمْ َأسمْ ا  مَّ ٍس  َنفمْ ُكلُّ 

ـــَو  ـــُل َأتمْ چَوَأنمْ  َتــــَعــــاَل:  ــــــاَل  َوَق
آَنچ))5(. ُقرمْ المْ

ُلَوامْ  َأتمْ )َوَأنمْ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
آَن(. ُقرمْ المْ

ُعوامْ ُكلَّ ُأَناٍس  َم َندمْ َوَقاَل َتَعاَل: چ َيومْ
َلـئَِك  َفُأومْ بَِيِمينِِه  ِكَتاَبُه  ُأوِتَ  َفَمنمْ  بِإَِماِمِهممْ 
َلُموَن َفتِياًلچ)53(. ممْ َواَل ُيظمْ َرُءوَن ِكَتاَبُ َيقمْ
ُعو  َندمْ َم  )َيومْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِكَتاَبُه  ُأوِتَ  َفَمنمْ  بِإَِماِمِهممْ  ــاٍس  ُأَن ُكــلَّ 
َواَل  ممْ  ِكَتاَبُ ــَرُؤوَن  َيــقمْ َلـئَِك  َفُأومْ بَِيِمينِِه 

َفتِياًل(. َلُموَن  ُيظمْ

مْ  ملَّ َبل  ا  َعنَّ وا  َضلُّ چَقاُلوا  َتَعاَل:  َوَقاَل 
ُيِضلُّ  َكَذلَِك  ئًا  َشيمْ َقبمُْل  ِمن  ُعوامْ  نَّدمْ َنُكن 

)51( يونس: 10/ 30. 
))5( النمل: 7)/ )9. 

)53( الرساء: 17/ 71. 

المَْكاِفِريَنچ)54(.  ُ اهللَّ
وا  َضلُّ )َقاُلوا   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ئًا َكَذلَِك  َقبمُْل َشيمْ ُعو ِمن  مْ َنُكن نَّدمْ ا َبل ملَّ َعنَّ

المَْكاِفِريَن(.  ُ اهللَّ ُيِضلُّ 
ُجوامْ  َترمْ ُكنَت  چَوَما  َتــَعــاَل:  ــاَل  َوَق

ن  مِّ ــةً  َ َرحمْ إِالَّ  ِكَتاُب  المْ إَِليمَْك  َقى  ُيلمْ َأن 

بَِّكچ)55(. رَّ
ُكنَت  )َوَما   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ًة  َ َرحمْ إِالَّ  ِكَتاُب  المْ إَِليمَْك  َقى  ُيلمْ َأن  ُجو  َترمْ

بَِّك(. رَّ ن  مِّ
لَِقاء  ُجوامْ  َيرمْ َكاَن  چَمن  َتَعاَل:  َوَقاَل 

ِ آَلٍتچ))5(. ِ َفإِنَّ َأَجَل اهللَّ اهللَّ
َكــاَن  )َمــن  الرقمي:  املصحف  ويف 

ِ آَلٍت(. َفإِنَّ َأَجَل اهللَّ  ِ ُجو لَِقاء اهللَّ َيرمْ
ــَو َقــانـِـٌت  ـــنمْ ُه ــاَل: چ َأمَّ ــَع َت ـــاَل  َوَق
ِخَرَة  اآلمْ َذُر  َيمْ َوَقائاًِم  َساِجدًا  يمِْل  اللَّ آَناء 

چ)57(. ِه  َربِّ َة  َ ُجوامْ َرحمْ َوَيرمْ
ُهَو  ــنمْ  )َأمَّ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ــَذُر  َيمْ َوَقائاًِم  َساِجدًا  يمِْل  اللَّ آَنــاء  َقانٌِت 

َربِِّه(. َة  َ َرحمْ ُجو  َوَيرمْ ِخَرَة  اآلمْ

)54( غافر: 40/ 74. 
)55( القصص: 8)/ )8. 
))5( العنكبوت: 9)/ 5. 

)57( الزمر: 39/ 9. 
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ن  مِّ َأَصاَبُكم  چَوَما  َتــَعــاَل:  ــاَل  َوَق
َعن  ُفوامْ  َوَيعمْ َأيمِْديُكممْ  َكَسَبتمْ  َفباَِم  ِصيَبٍة  مُّ

َكثٍِيچ)58(.
)َوَمـــا   : ــيِّ ــِم قمْ ــرَّ ال ــِف  ــَح ــصمْ امُل َويِف 
َأيمِْديُكممْ  َكَسَبتمْ  َفباَِم  ِصيَبٍة  مُّ ن  مِّ َأَصاَبُكم 

َكثٍِي(. َعن  ُفو  َوَيعمْ
ِذَي  الَّ ِهُم  َعَليمْ ُلَوامْ  َتتمْ لِّ چ  َتَعاَل:  َوَقاَل 

چ)59(. إَِليمَْك  َنا  َحيمْ َأومْ
ُلَو  َتتمْ )لِّ  : ــِمــيِّ قمْ الــرَّ ــَحــِف  امُلــصمْ َويِف 

إَِليمَْك(. َنا  َحيمْ َأومْ ِذَي  الَّ ِهُم  َعَليمْ
ِكَتاِب  المْ ــَل  َأهمْ چَيا  ــاَل:  ــَع َت َوَقـــاَل 
َّا  مِّ َكثِيًا  َلُكممْ   ُ ُيَبنيِّ َرُسوُلَنا  َجاءُكممْ  َقدمْ 
َعن  ُفوامْ  َوَيعمْ ِكَتاِب  المْ ِمَن  ُفوَن  خُتمْ ُكنُتممْ 

َكثٍِيچ)0)(.
ــلَ  َأهمْ )َيــا   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َلُكممْ   ُ ُيَبنيِّ َرُسوُلَنا  َجاءُكممْ  َقدمْ  ِكَتاِب  المْ
ُفو  َوَيعمْ ِكَتاِب  المْ ِمَن  ُفوَن  خُتمْ ُكنُتممْ  َّا  مِّ َكثِيًا 

َكثٍِي(. َعن 
ـــُف  ـــدمْ َجـــاَء اأَللِ ــاَل، َوَق ــَع َوَقـــاَل َت
َتَعاَل:  لِه  َكَقومْ ِع  اجَلممْ الَفاِعِل  ِم  اسمْ َد  َبعمْ

)58( الشورى: )4/ 30. 
)59( الرعد: 13/ 30. 

)0)( املائدة: 5/ 15. 

َتِقبمُْهممْ  َفارمْ ممْ  ُ لَّ َنًة  ِفتمْ اَقِة  النَّ ِسُلوامْ  ُمرمْ چإِنَّا 

چ)1)(. َطرِبمْ َواصمْ

ِسُلو  ُمرمْ )إِنَّا   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
.) َطرِبمْ َواصمْ َتِقبمُْهممْ  َفارمْ ممْ  ُ لَّ َنًة  ِفتمْ اَقِة  النَّ

َعَذاِب  المْ َكاِشُفوامْ  إِنَّا  چ  َتَعاَل:  لِِه  َوَقومْ

چ)))(. َقِلياًل 
َكاِشُفو  )إِنَّا   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َقِلياًل(. َعَذاِب  المْ
ـــوامْ  ُل ــَك ُأومْ َذَن ــأمْ ــَت ــاَل: چ اسمْ ــَع َت ـــاَل  َوَق

ِلچ)3)(. ومْ الطَّ
َذَنَك  َتأمْ )اسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

ِل(. ومْ الطَّ ُلوامْ  ُأومْ
ـــوامْ  ُل ُأومْ ــِل  َت ــأمْ َي چَواَل  ــاَل:  ــَع َت ـــاَل  َوَق
ِل  ُأومْ ُتوا  ُيؤمْ َأن  َعِة  َوالسَّ ِمنُكممْ  ِل  المَْفضمْ
َسبِيِل  يِف  َُهاِجِريَن  َواملمْ ََساِكنَي  َواملمْ َبى  ُقرمْ المْ

ِ چ)4)(. اهللَّ
َتِل  َيأمْ )َواَل   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ُتوا  ُيؤمْ َأن  َعِة  َوالسَّ ِمنُكممْ  ِل  المَْفضمْ ُلــو  ُأومْ
يِف  َُهاِجِريَن  َواملمْ ََساِكنَي  َواملمْ َبى  ُقرمْ المْ ِل  ُأومْ

.)ِ اهللَّ َسبِيِل 

)1)( القمر: 54/ 7). 
)))( الدخان: 44/ 15. 

)3)( التوبة: 9/ 8. 
)4)( النور: 4)/ )). 
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ٍة  ُقوَّ ُلوامْ  ُأومْ ُن  َنحمْ چَقاُلوامْ  َتَعاَل:  َوَقاَل 
َشِديٍدچ)5)(. ٍس  َبأمْ َوُأوُلوامْ 

ُن  َنحمْ )َقاُلوامْ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ٍس َشِديٍد(. َبأمْ َوُأوُلوامْ  ٍة  ُقوَّ ُلوامْ  ُأومْ

ُلوامْ  رِبمْ َكاَم َصرَبَ ُأومْ َوَقاَل َتَعاَل: چَفاصمْ

ُسِلچ)))(. الرُّ ِمَن  ِم  َعزمْ المْ
َكاَم  رِبمْ  )َفاصمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

ُسِل(. الرُّ ِمَن  ِم  َعزمْ المْ ُلو  ُأومْ َصرَبَ 
إِالَّ  ُر  كَّ َيذَّ َوَما  چ  َتَعاَل:  َلُه  َقومْ َوَتَرَك 

چ)7)(. َباِب  اأَللمْ ُلوامْ  ُأومْ
ُلـــوامْ  ــَر ُأومْ كَّ َتــَعــاَل: چ َولِــَيــذَّ ــُه  َل ــومْ َوَق

َباِبچ)8)(. اأَللمْ
ــوامْ  ُل ُأومْ ُر  َيَتَذكَّ إِنهّ  چ  َتَعاَل:  َلــُه  َوَقــومْ

چ)9)(. َباِب  اأَللمْ
ُلــوا  ُأومْ ُر  َيَتَذكَّ ــامَ  إِنَّ چ  َتَعاَل:  َلُه  َوَقومْ

َباِبچ)70(. لمْ َ األمْ
ُلوا  ُأومْ ُهممْ  َلئَِك  َوُأومْ چ  َتَعاَل:  َلُه  َوَقومْ

چ)71(. َباِب  لمْ َ األمْ

)5)( النمل: 7)/ 33. 
)))( اأَلحقاف: )4/ 35. 

)7)( البقرة: )/ 9))، وآل عمران: 3/ )1. 
)8)( إبراهيم: 14/ )5، وسورة: ص: 38/ 9). 

)9)( الرعد: 13/ 19. 
)70( الزمر: 39/ 9. 

)71( الزمر: 39/ 18. 

الــَواِو  َد  َبعمْ بَِالٍِف  ِه  َعَليمْ ُهَو  َما  َعىَل 
ِحيَح  التَّصمْ َوَتَرَك  ُهَناَك  َشاَء  َكاَم  َح  َفَصحَّ

َهَذا!. َفَعَل  مِلَاَذا  ُكَر  َيذمْ َأنمْ   ِ ُهَنا، ِمنمْ َغيمْ
َعــَذابــًا  ُه  َبنَّ َعذِّ چأَلُ ــاَل:  ــَع َت ـــاَل  َوَق

ُهچ))7(. َبَحنَّ ذمْ امْ أَلَ َأومْ  َشِديدًا 
ُه  َبنَّ َعذِّ )أَلُ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

ُه(. َبَحنَّ ذمْ أَلَ َأومْ  َشِديدًا  َعَذابًا 
ــَه  َأيُّ َلُكممْ  ُرُغ  چَسَنفمْ َتــَعــاَل:  َوَقــاَل 

َقاَلِنچ)73(. الثَّ

ــــــُرُغ  )َسَنفمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
وهي  األلـــف  فأثبت  َقاَلِن(  الثَّ ا  َ َأيُّ َلُكممْ 

املصحف. يف  ليست 
َأن  إِالَّ  َتَشاُءوَن  چَوَما  َتَعاَل:  َوَقاَل 

چ)74(. ُ اهللَّ َيَشاَء 

)َوَمـــا   : ــيِّ ــِم قمْ ــرَّ ال ــِف  ــَح ــصمْ امُل َويِف 
.) ُ َتَشاُؤوَن إِالَّ َأن َيَشاَء اهللَّ

ممْ َما َيَشاُءوَنچ)75(. َوَقاَل َتَعاَل: چَلُ
َما  ــممْ  )َلُ  : ــِمــيِّ قمْ الــرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َيَشاُؤوَن(.

))7( النمل: 7)/ 1). 
)73( الرحن: 55/ 31. 

)74( النسان: )7/ 30، والتكوير: 81/ 9). 
 /50 ق:  وســورة:   ،((  /4( الشورى:   )75(
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ــا َمــا  ــَه ــي ــــممْ ِف ـــاَل: چَلُ ـــَع ـــــاَل َت َوَق
َيَشاُءوَنچ))7(.

َما  ِفيَها  ممْ  )َلُ الرقمي:  املصحف  ويف 
َيَشاُؤوَن(.

ــَشــاُءوَن  ــا َي ــم مَّ ــَعــاَل: چ َلُ َوَقـــاَل َت

.)77 ِفيَهاچ)
ا  مَّ ــم  )َلُ  : ــِمــيِّ قمْ الــرَّ ــَحــِف  امُلــصمْ َويِف 

ِفيَها(. َيَشاُؤوَن 
إِنَّ  ِد  َعهمْ بِالمْ ُفوامْ  چَوَأومْ َتَعاَل:  َوَقــاَل 

ُئواًلچ)78(. َمسمْ َكاَن  َد  َعهمْ المْ

ُفـــوامْ  )َوَأومْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ُؤواًل(. َمسمْ َكاَن  َد  َعهمْ المْ إِنَّ  ِد  َعهمْ بِالمْ

ــَع  ــممْ ــسَّ ال چإِنَّ  َتـــَعـــاَل:  َوَقــــــاَل 
ُه  َعنمْ َكاَن  ُأولـئَِك  ُكلُّ  ُفَؤاَد  َوالمْ َبَصَ  َوالمْ

ُئواًلچ)79(. َمسمْ

َع  ممْ السَّ )إِنَّ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ُه  َعنمْ َكاَن  ُأولـئَِك  ُكلُّ  ُفَؤاَد  َوالمْ َبَصَ  َوالمْ

ُؤواًل(. َمسمْ
ــاَر  َب دمْ َ األمْ وَن  ُيَولُّ اَل  چ  َتَعاَل:  ــاَل  َوَق

))7( النحل: )1/ 31، و الفرقان: 5)/ )1. 
)77( الزمر: 39/ 34، وسورة: ق: 50/ 35. 

)78( الرساء: 17/ 34. 
)79( الرساء: 17/ )3. 

ُئواًلچ)80(. َمسمْ  ِ اهللَّ ُد  َعهمْ َوَكاَن 

وَن  ُيَولُّ )اَل   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ُؤواًل(. ِ َمسمْ ُد اهللَّ َعهمْ َوَكاَن  َباَر  دمْ َ األمْ

َرُءوامْ َعنمْ َأنُفِسُكُم  َوَقاَل َتَعاَل: چ َفادمْ
َصاِدِقنَيچ)81(. ُكنُتممْ  إِن  َت  َومْ املمْ

َرُؤوا  ــادمْ )َف  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َصاِدِقنَي(. ُكنُتممْ  إِن  َت  َومْ املمْ َأنُفِسُكُم  َعنمْ 

ِذيَن َسَعومْ يِف آَياتَِنا  َوَقاَل َتَعاَل: چَوالَّ
چ))8(. ُمَعاِجِزيَن 

يــنَ  ــذِ )َوالَّ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ُمَعاِجِزيَن(. آَياتَِنا  يِف  َسَعوامْ 

َبَعِة  بَِأرمْ ِه  َعَليمْ َجاُؤ  چَوال  َتَعاَل:  َوَقاَل 
ُشَهَداءچ)83(.

َجاُؤوا  )َوال   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ُشَهَداء(. َبَعِة  بَِأرمْ ِه  َعَليمْ

َفَقدمْ  ُبــوَك  َكــذَّ ــإِنمْ  َف چ  َتَعاَل:  ــاَل  َوَق
َناِت  َبيِّ بالمْ َجاُءو  َقبمِْلَك  ِمنمْ  ُرُسٌل  َب  ُكذِّ

امُلنِِيچ)84(. ِكَتاِب  َوالمْ ُبِر  َوالزُّ

ُبوَك  : )َفإِنمْ َكذَّ ِميِّ قمْ َحِف الرَّ َويِف امُلصمْ

)80( األحزاب: 33/ 15. 
)81( آل عمران: 3/ 8)1. 

))8( سبأ: 34/ 5. 
)83( النور: 4)/ 13. 

)84( آل عمران: 3/ 184. 
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ــاؤوا  ــِلــَك َج ــنمْ َقــبمْ َب ُرُســـٌل ِم َفــَقــدمْ ُكـــذِّ
امُلنِِي(. ِكَتاِب  َوالمْ ُبِر  َوالزُّ َناِت  َبيِّ بالمْ

ِمن  ــَنــا  َبــَعــثمْ ُثـــمَّ  چ  َتــَعــاَل:  ــــاَل  َوَق
َفــَجــآُءوُهــم  ــِهــممْ  ِم ــومْ َق إَِل  ُرُســـاًل  ــِدِه  ــعمْ َب

.)85 َناِتچ) َبيِّ لمْ بِا
َنا  َبَعثمْ )ُثمَّ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َفَجآُؤوُهم  ِمِهممْ  َقومْ إَِل  ُرُســاًل  ِدِه  َبعمْ ِمن 

َناِت(. َبيِّ لمْ بِا
ِمن  َنا  َسلمْ َأرمْ َوَلَقدمْ  چ  َتَعاَل:  ــاَل  َوَق
َفــَجــاُءوُهــم  ِمــِهــممْ  َقــومْ إَِل  ُرُســـاًل  َقبمِْلَك 

چ))8(. َناِت  َبيِّ بِالمْ
ــدمْ  ــَق )َوَل  : ــِمــيِّ قمْ ــرَّ ال ــَحــِف  امُلــصمْ َويِف 
ِمِهممْ  َقومْ إَِل  ــاًل  ُرُس َقبمِْلَك  ِمــن  ــَنــا  َســلمْ َأرمْ

َناِت(. َبيِّ بِالمْ َفَجاُؤوُهم 
بَِيِدِه  الَِّذي  ُفَوامْ  َيعمْ چَأومْ  َتَعاَل:  َوَقاَل 

النَِّكاِحچ)87(. َدُة  ُعقمْ

ُفَو  َيعمْ چَأومْ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
النَِّكاِحچ. َدُة  ُعقمْ بَِيِدِه  الَِّذي 

َبَة  ومْ َبُل التَّ وَقاَل َتَعاَل: چَوُهَو الَِّذي َيقمْ
َئاِتچ)88(. يِّ السَّ َعِن  ُفوامْ  َوَيعمْ ِعَباِدِه  َعنمْ 

)85( يونس: 10/ 74. 
))8( الروم: 30/ 7). 
)87( البقرة: )/ 37). 

)88( الشورى: )4/ 5). 

)َوُهـــَو   : ــيِّ ــِم قمْ ــرَّ ال ــَحــِف  امُلــصمْ َويِف 
َعِن  ُفو  َوَيعمْ ِعَباِدِه  َعنمْ  َبَة  ومْ التَّ َبُل  َيقمْ الَِّذي 

َئاِت(. يِّ السَّ
َعــن  ُفوامْ  چَوَيعمْ ـــاَل:  ـــَع َت ـــــاَل  َوَق

َكثٍِيچ)89(.
َعن  ُفو  )َوَيعمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َكثٍِي(.
َوِمَّا  ِمنُكممْ  ُبَرَءآُؤامْ  ا  چإِنَّ َتَعاَل:  َوَقاَل 

ُبُدوَنچ)90(. َتعمْ
اء  ُبــرَ ــا  )إِنَّ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

ُبُدوَن(. َتعمْ َوِمَّا  ِمنُكممْ 
ــِذيــَن  ــِزَي الَّ ــَيــجمْ لِ ــاَل: چ  ــَع َت ـــاَل  َوَق

َعِمُلواچ)91(. باَِم  َأَساُئوامْ 
ِزَي  )لَِيجمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َعِمُلوا(. باَِم  َأَساُؤوا  ِذيَن  الَّ
َكَفُروا  ِذيَن  الَّ چَوَقاَل  َتَعاَل:  َوَقاَل 
ٌم  َقومْ ِه  َعَليمْ َوَأَعاَنُه  اُه  رَتَ افمْ ٌك  إِفمْ إِال  َهَذا  إِنمْ 

َوُزورًاچ))9(. اًم  ُظلمْ َفَقدمْ َجاُءو  آَخُروَن 
ـــاَل  )َوَق  : ــِمــيِّ قمْ ــرَّ ال ــَحــِف  امُلــصمْ َويِف 
اُه  ــرَتَ افمْ ــٌك  إِفمْ إِال  َهــَذا  إِنمْ  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ

)89( الشورى: )4/ 30. 
)90( املمتحنة: 0)/ 4. 
)91( النجم: 53/ 31. 
))9( الفرقان: 5)/ 4. 



خصوصية رسم املصحف التوقيفي وعدم جواز ختطي مأثوره

30

َجاؤوا  َفَقدمْ  آَخــُروَن  ٌم  َقــومْ ِه  َعَليمْ َوَأَعاَنُه 
َوُزورًا(. اًم  ُظلمْ

ِمن  َجــاُءو  ِذيَن  چَوالَّ َتَعاَل:  ــاَل  َوَق
َوانَِنا  َوِلِخمْ َلَنا  ِفرمْ  اغمْ َنا  َربَّ َيُقوُلوَن  ِدِهممْ  َبعمْ
يِف  َعلمْ  َتمْ َواَل  يــاَمِن  ِ ــالمْ بِ َسَبُقوَنا  ــِذيــَن  الَّ
َرُءوٌف  إِنََّك  َنا  َربَّ آَمُنوا  ِذيَن  لَّ لِّ  ً ِغالهّ ُقُلوبَِنا 

چ)93(. ِحيٌم  رَّ
يــنَ  ــذِ )َوالَّ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َلَنا  ِفرمْ  اغمْ َنا  َربَّ َيُقوُلوَن  ِدِهممْ  َبعمْ ِمن  َجاُؤوا 
َواَل  ياَمِن  ِ بِالمْ َسَبُقوَنا  ِذيَن  الَّ َوانَِنا  َوِلِخمْ
َنا  َربَّ آَمُنوا  ِذيَن  لَّ لِّ  ً ِغالهّ ُقُلوبَِنا  يِف  َعلمْ  َتمْ

ِحيٌم(. َرُؤوٌف رَّ إِنََّك 
ــاِس  بـِـالــنَّ  َ اهللهّ چإِنَّ  ــاَل:  ــَع َت ـــاَل  َوَق

ِحيٌمچ)94(. رَّ َلَرُءوٌف 

 َ اهللهّ )إِنَّ   : ــِمــيِّ قمْ الــرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِحيٌم(. رَّ َلَرُؤوٌف  بِالنَّاِس 

َرُءوٌف  ِبِــممْ  ُه  چإِنَّ ــاَل:  ــَع َت ـــاَل  َوَق
ِحيٌمچ)95(. رَّ

ِبِممْ  ــهُ  )إِنَّ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِحيٌم(. رَّ َرُؤوٌف 

)93( احلش: 59/ 10. 
)94( البقرة: )/ 143، واحلج: ))/ 5). 

)95( التوبة: 9/ 117. 

َعَليمُْكم  چَحِريٌص  ــاَل:  ــَع َت ـــاَل  َوَق
ِحيٌمچ))9(. رَّ َرُءوٌف  ِمننَِي  ُؤمْ بِاملمْ

)َحِريٌص   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِحيٌم(. رَّ َرُؤوٌف  ِمننَِي  ُؤمْ بِاملمْ َعَليمُْكم 

ــَرُءوٌف  َل َربَُّكممْ  چإِنَّ  َتَعاَل:  ــاَل  َوَق

ِحيٌمچ)97(. رَّ

َربَُّكممْ  )إِنَّ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِحيٌم(. رَّ َلَرُؤوٌف 

َلرُءوٌف  َربَُّكممْ  چَفإِنَّ  َتَعاَل:  َوَقــاَل 
ِحيٌمچ)98(. رَّ

َربَُّكممْ  )َفإِنَّ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِحيٌم(. رَّ َلرُؤوٌف 

ــاِس  بـِـالــنَّ  َ اهللَّ چإِنَّ  ــاَل:  ــَع َت ـــاَل  َوَق
ِحيٌمچ)99(. رَّ َلَرُءوٌف 

 َ اهللَّ )إِنَّ   : ــِمــيِّ قمْ الــرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِحيٌم(. رَّ َلَرُؤوٌف  بِالنَّاِس 

َرُءوٌف  اهللَّ  چَوَأنَّ  ــاَل:  ــَع َت ـــاَل  َوَق
َرِحيٌمچ)100(.

اهللَّ  )َوَأنَّ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

))9( التوبة: 9/ 8)1. 
)97( النحل: )1/ 7. 

)98( النحل: )1/ 47. 
)99( احلج: ))/ 5). 

)100( النور: 4)/ 0). 
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َرِحيٌم(. َرُؤوٌف 
َلَرُءوٌف  بُِكممْ   َ چَوإِنَّ اهللَّ َتَعاَل:  َوَقاَل 

ِحيٌمچ)101(. رَّ

 َ اهللَّ )َوإِنَّ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِحيٌم(. رَّ َلَرُؤوٌف  بُِكممْ 

رُءوٌف   ُ چَواهللهّ ـــاَل:  ـــَع َت ـــــاَل  َوَق
ِعَباِدچ))10(. بِالمْ

 ُ )َواهللهّ  : ــيِّ ــِم قمْ ــرَّ ال ــَحــِف  امُلــصمْ َويِف 
ِعَباِد(. بِالمْ رُؤوٌف 

ِمَّا  ؤَن  ــرَبَّ ُم َلئَِك  ُأومْ چ  َتَعاَل:  َوَقــاَل 
چ)103(. َيُقوُلوَن 

ــكَ  َلــئِ )ُأومْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َيُقوُلوَن(. ِمَّا  ُؤوَن  ُمرَبَّ

َل  َأوَّ َبَدُءوُكممْ  َوُهم  چ  َتَعاَل:  َوَقاَل 
ٍة چ)104(. َمرَّ

)َوُهــم   : ــيِّ ــِم قمْ ــرَّ ال ــَحــِف  امُلــصمْ َويِف 
ٍة(. َمرَّ َل  َأوَّ َبَدُؤوُكممْ 

َما  إَِل  امْ  ــَرومْ َي مَلمْ  َأَو  چ  َتَعاَل:  ــاَل  َوَق

َعِن  ِظالُلُه  ُؤامْ  َيَتَفيَّ ٍء  َشمْ ِمن   ُ اهللهّ َخَلَق 
ــممْ  َوُه  ِ هلِلهّ ــدًا  ُســجَّ ــَمــآئِــِل  ــشَّ َوالمْ ــَيــِمــنِي  المْ

)101( احلديد: 57/ 9. 
))10( البقرة: )/ 07)، وآل عمران: 3/ 30. 

)103( النور: 4)/ )). 
)104( التوبة: 9/ 13. 

َداِخُروَنچ)105(.
امْ  َيَرومْ مَلمْ  )َأَو   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِظاَلُلُه  ُأ  ٍءَيَتَفيَّ َشمْ ِمن   ُ اهللهّ َخَلَق  َما  إَِل 
َوُهممْ   ِ هلِلهّ دًا  ُسجَّ َمآئِِل  َوالمْشَّ َيِمنِي  المْ َعِن 

َداِخُروَن(.

َجآُءوَها  إَِذا  َحتَّى  چ  َتَعاَل:  ــاَل  َوَق
چ))10(. ا  َأبمَْواُبَ ُفتَِحتمْ 

إَِذا  )َحتَّى   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ا(. َأبمَْواُبَ ُفتَِحتمْ  َجاُؤوَها 

ٌء  َشمْ َمَكاَنُه  كمْ  َ ُيرتمْ َومَلمْ  الَواُو  ُوُحِذَف 

ُهممْ  ِفيَها  َفُكبمِْكُبوا  چ  َتَعاَل:  لِِه  َقومْ يِف  َكاَم 
َغاُوَنچ)107(. َوالمْ

ِميِّ :)َفُكبمِْكُبوا  قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َغاُووَن(. َوالمْ ُهممْ  ِفيَها 

َيا  ءمْ الرُّ َنا  َجَعلمْ چَوَما  َتَعاَل:  ــاَل  َوَق
لنَّاِسچ)108(. لِّ َنًة  ِفتمْ إِالَّ  َناَك  َأَريمْ تِي  الَّ

َنا  َجَعلمْ )َوَما   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
لنَّاِس(. لِّ َنًة  ِفتمْ إِالَّ  َناَك  َأَريمْ تِي  الَّ ؤَيا  الرُّ

إِنَّا  َيا  ءمْ الرُّ َت  قمْ َصدَّ چَقدمْ  َتَعاَل:  َوَقاَل 

)105( النحل: )1/ 48. 
))10( الزمر: 39/ 71، 73. 

)107( الشعراء: ))/ 94. 
)108( الرساء: 17/ 0). 
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ِسننَِيچ)109(. ُحمْ املمْ ِزي  َنجمْ َكَذلَِك 
َت  قمْ َصدَّ )َقدمْ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

ِسننَِي(. ُحمْ املمْ ِزي  َنجمْ َكَذلَِك  إِنَّا  َيا  ؤمْ الرُّ
ُ َرُسوَلُه  َوَقاَل َتَعاَل: چَلَقدمْ َصَدَق اهللَّ

چ)110(. قِّ َ بِاحلمْ َيا  ءمْ الرُّ
َصَدَق  )َلَقدمْ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

.) قِّ َ بِاحلمْ َيا  ؤمْ الرُّ َرُسوَلُه   ُ اهللَّ

َبَلُؤ  المْ َو  َلُ َهَذا  چإِنَّ  َتَعاَل:  َوَقــاَل 
ُبنُِيچ)111(. املمْ

َو  َلُ َهَذا  )إِنَّ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ُبنُِي(. املمْ َباَلء  المْ

َياِت  اآلمْ َن  مِّ َناُهم  چَوآَتيمْ َتَعاَل:  َوَقاَل 
بنٌِيچ))11(. مُّ َباَلٌؤامْ  ِفيِه  َما 

َناُهم  )َوآَتيمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
بنٌِي(. مُّ َباَلء  ِفيِه  َما  َياِت  اآلمْ َن  مِّ

ُنوٌح  َناَدايَنا  چَوَلَقدمْ  َتَعاَل:  ــاَل  َوَق
ُِجيُبوَنچ)113(. املمْ َم  َفَلنِعمْ

َناَداَنا  )َوَلَقدمْ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

ُِجيُبوَن(. املمْ َم  َفَلنِعمْ ُنوٌح 

)109( الصافات: 37/ 105. 
)110( الفتح: 48/ 7). 

)111( الصافات: 37/ )10. 
))11( الدخان: 44/ 33. 

)113( الصافات: 37/ 75. 

ــــــُه َلــَيــُئــوٌس  ــــال تـــعـــال: چإِنَّ وق
َكُفوٌرچ)114(.

َلَيُؤوٌس  ُه  )إِنَّ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َكُفوٌر(.

 ُّ ــشَّ ال ــُه  ــسَّ مَّ َوإِن  چ  تــعــال:  ــال  وق

چ)115(. َقُنوٌط  َفَيُئوٌس 
ُه  سَّ مَّ )َوإِن   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َقُنوٌط(. َفَيُؤوٌس   ُّ الشَّ
َعىَل  َنا  َأنمَْعممْ چَوإَِذا  تعال:  ــال  وق
ُه  َمسَّ َوإَِذا  بَِجانِبِِه  َوَنَئا  َرَض  َأعمْ اِلنَساِن 

َيُئوسًاچ))11(. َكاَن   ُّ الشَّ
َنا  َأنمَْعممْ )َوإَِذا   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َوإَِذا  بَِجانِبِِه  َوَنَأى  َرَض  َأعمْ اِلنَساِن  َعىَل 

َيُؤوسًا(. َكاَن   ُّ الشَّ ُه  َمسَّ
ِطئًا  َمومْ َيطُئوَن  چَواَل  تعال:  وقال 

اَرچ)117(. المُْكفَّ َيِغيُظ 

: )َواَل َيَطُؤوَن  ِميِّ قمْ َحِف الرَّ َويِف امُلصمْ
اَر(. المُْكفَّ َيِغيُظ  ِطئًا  َمومْ

ــنَّ  َلُ َتَدتمْ  چَوَأعمْ َتــَعــاَل:  َوَقــــاَل 

)114( هود: 11/ 9. 
)115( فصلت: 40/ 49. 
))11( الرساء: 17/ 83. 

)117( التوبة: 9/ 0)1. 
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.)118 َكًئاچ) ُمتَّ
َتَدتمْ  )َوَأعمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َكًأ(. ُمتَّ َلُنَّ 
ُكُر  َتذمْ َتُؤا  َتفمْ َتاهلل  چَقاُلوامْ  َتَعاَل:  َوَقاَل 
ِمَن  َتُكوَن  َأومْ  َحَرضًا  َتُكوَن  َحتَّى  ُيوُسَف 

َالِِكنَيچ)119(. المْ
َتاهلل  )َقاُلوامْ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َأومْ  َحَرضًا  َتُكوَن  َحتَّى  ُيوُسَف  ُكُر  َتذمْ َتُأ  َتفمْ

َالِِكنَي(. المْ ِمَن  َتُكوَن 
ِفيَها  َمُؤامْ  َتظمْ اَل  چَوَأنََّك  َتَعاَل:  َوَقاَل 

َحىچ)0)1(. َتضمْ َواَل 
اَل  ــكَ  )َوَأنَّ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َحى(. َتضمْ َواَل  ِفيَها  َمُأ  َتظمْ
َعنمَْها  َرُؤامْ  َوَيـــــدمْ چ  ــاَل:  ــَع َت ـــاَل  َوَق
ُه  إِنَّ  ِ َبَع َشَهاَداٍت بِاهللَّ َهَد َأرمْ َعَذاَب َأنمْ َتشمْ المْ

المَْكاِذبنَِيچ)1)1(. مَلَِن 
َها  َعنمْ َرُأ  )َوَيدمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ُه  إِنَّ  ِ َبَع َشَهاَداٍت بِاهللَّ َهَد َأرمْ َعَذاَب َأنمْ َتشمْ المْ

المَْكاِذبنَِي(. مَلَِن 
ِمن  َئَيُسوامْ  يمْ َتامْ چَواَل  َتَعاَل:  ــاَل  َوَق

)118( يوسف: )1/ 31. 
)119( يوسف: )1/ 85. 

)0)1( طه: 0)/ 119. 
)1)1( النور: 4)/ 8. 

إِالَّ   ِ اهللهّ ِح  ومْ رَّ ِمن  َييمَْأُس  اَل  ُه  إِنَّ  ِ اهللهّ ِح  ومْ رَّ
المَْكاِفُروَنچ)))1(. ُم  َقومْ المْ

َأُسوامْ  َتيمْ )َواَل   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِ إِالَّ  ِح اهللهّ ومْ ُه اَل َييمَْأُس ِمن رَّ ِ إِنَّ ِح اهللهّ ومْ ِمن رَّ

المَْكاِفُروَن(. ُم  َقومْ المْ
َأ  َفَنَترَبَّ ًة  َكرَّ َلَنا  َأنَّ  َلومْ  چ  َتَعاَل:  َوَقاَل 

اچ)3)1(. ِمنَّ ُءوامْ  َترَبهّ َكاَم  ِمنمُْهممْ 
َلَنا  َأنَّ  )َلومْ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

ِمنَّا(. ُؤوامْ  َترَبَّ َكاَم  ِمنمُْهممْ  َأ  َفَنَترَبَّ ًة  َكرَّ

نَت  أَلَ ــَك  َأِءنَّ چَقاُلوامْ  َتَعاَل:  ــاَل  َوَق
ُيوُسُفچ)4)1(.

َأإِنََّك  )َقاُلوامْ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ُيوُسُف(. نَت  أَلَ

ـــنمْ  ِ مَل ــــــَك  َأِءنَّ چ  ـــاَل:  ـــَع َت َوَقـــــاَل 
ِقنَيچ)5)1(. َُصدِّ املمْ

مَلِنمْ  )َأئِنََّك   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِقنَي(. َُصدِّ املمْ

َهـَذا  َأَبــِت  َيا  چَوَقاَل  َتَعاَل:  َوَقــاَل 

َقبمُْلچ)))1(. ِمن  َياَي  ُرءمْ ِويُل  َتأمْ

)))1( يوسف: )1/ 87. 
)3)1( البقرة: )/ 7)1. 

)4)1( يوسف: )1/ 90. 
)5)1( الصافات: 37/ )5. 
)))1( يوسف: )1/ 100. 
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َيا  ــاَل  )َوَق  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َقبمُْل(. ِمن  َياَي  ُرؤمْ ِويُل  َتأمْ َهـَذا  َأَبِت 

إِن  َياَي  ُرؤمْ يِف  ُتوِن  َأفمْ چ  َتَعاَل:  َوَقاَل 
چ)7)1(. وَن  رُبُ َتعمْ َيا  ؤمْ لِلرُّ ُكنُتممْ 

يِف  ُتوِن  )َأفمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
وَن(. رُبُ َتعمْ َيا  ءمْ لِلرُّ ُكنُتممْ  إِن  َياَي  ُرءمْ

َتيمْئَس  اسمْ إَِذا  چَحتَّى  َتَعاَل:  ــاَل  َوَق
ُسُلچ)8)1(. الرُّ

إَِذا  )َحتَّى   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ُسُل(. الرُّ َتيمَْأَس  اسمْ

َأِءنَّا  ُتَرابًا  ا  ُكنَّ چَأِءَذا  تَعاَل:  ِوِقــاِل 
َجِديٍدچ)9)1(. ٍق  َخلمْ َلِفي 

ا  ُكنَّ ا  ــذَ )َأئِ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َجِديٍد(. ٍق  َخلمْ َلِفي  ا  َأئِنَّ ُتَرابًا 

َسَنِة  َ بِاحلمْ َرُءوَن  چَوَيدمْ تعال:  وقال 
.)130 َئَةچ) يِّ السَّ

َرُؤوَن  )َوَيدمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َئَة(. يِّ السَّ َسَنِة  َ بِاحلمْ

ِذيَن  الَّ َييمَْئِس  چَأَفَلممْ  تعال:  وقال 

)7)1( يوسف: )1/ 43. 
)8)1( يوسف: )1/ 110. 

)9)1( الرعد: 13/ 5. 
)130( الرعد: 13/ ))، والقصص: 8)/ 54. 

چ)131(. آَمُنوامْ
َييمَْأِس  )َأَفَلممْ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

آَمُنوامْ(. ِذيَن  الَّ
ُيــــِريــــَدآ  چإِن  ــــعــــال:  ت ـــــال  ق

اَلحاچ))13(. إِصمْ
ُيِريَدا  )إِن   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

اَلحًا(. إِصمْ
أُل  َيسمْ ِســـأِِل،  ــَحــِف:  امُلــصمْ يِف  َوَرَد 
أُل،  وَنسمْ َأُل،  ِويِسمْ ِوتِِسأُل،  وسألمْ  أُِل،  أِسمْ
َزٍة  ممْ ِبَ ٍف،  ومْ َوُحــرَ َضاَمئَِر  ِمنمْ  حَلَِقَها  َوَما 
ــٍف  َألِ ــىَل  َع َأو  ٍة،  َ ـــربمْ َن ــىَل  َع َأو  ــِرَدٍة،  ــَف ــنمْ ُم
َحِف  امُلصمْ َصاِحُب  َطى  َوَأعمْ ــَرًة،  )14َم
ِمنمَْها  َشاَء  َما  ِحيِح  َتصمْ َحقَّ  َسُه  َنفمْ ِميِّ  قمْ الرَّ

ُد: َسَيِ َما  َعىَل 
ا  ُكنَّ تِي  الَّ َيَة  َقرمْ المْ َئِل  چَواسمْ قال تعال: 

.)133 ِفيَهاچ)
ِل  ــأَ )َواسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

ِفيَها(. ا  ُكنَّ تِي  الَّ َيَة  َقرمْ المْ

ـــِذيـــَن  الَّ ئِل  چَفسمْ ــال:  ــع ت وقـــال 
َرُءوَنچ)134(. َيقمْ

)131( الرعد: 13/ 31. 
))13( النساء: 4/ 35. 

)133( يوسف: )1/ )8. 
)134( يونس: 10/ 94. 
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ــَأِل  )َفــاسمْ  : ــِمــيِّ قمْ الــرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َقبمِْلَك(. ِمن  ِكَتاَب  المْ َرُؤوَن  َيقمْ ِذيَن  الَّ

ــَرُءوَن  َيــقمْ َلـئَِك  چَفُأومْ تعال:  وقــال 
َفتِياًلچ)135(. َلُموَن  ُيظمْ َواَل  ممْ  ِكَتاَبُ

َلـئَِك  )َفُأومْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َفتِياًل(. َلُموَن  ُيظمْ َواَل  ممْ  ِكَتاَبُ َرُؤوَن  َيقمْ

ــي  ــنِ َب ئلمْ  چَفسمْ ـــعـــال:  ت وقـــــال 
ائِيَلچ))13(. َ إِرسمْ

َبنِي  َألمْ  )َفاسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ائِيَل(. َ إِرسمْ

ــــلمْ  ــــئِ ــــسمْ وقــــــــال تـــــعـــــال: چَف
يَنچ)137(. َعادِّ المْ

ــَألمْ  )َفــاسمْ  : ــِمــيِّ قمْ الــرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
يَن(. َعادِّ المْ

ـــِه  بِ ـــلمْ  ـــَئ ـــسمْ َف چ  ـــال:  ـــع ت وقـــــال 
چ)138(. َخبِيًا

بِِه  َألمْ  )َفاسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َخبِيًا(.

َنا  َسلمْ َأرمْ َمنمْ  َئلمْ  چَوسمْ تعال:  وقال 

)135( لرساء: 17/ 71. 
))13( الرساء: 17/ 101. 
)137( املؤمنون: 3)/ 113. 

)138( الفرقان: 5)/ 59. 

ُسِلَناچ)139(. رُّ ِمن  َقبمِْلَك  ِمن 
َمنمْ  َألمْ  )َواسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

ُسِلَنا(. رُّ ِمن  َقبمِْلَك  ِمن  َنا  َسلمْ َأرمْ
ُتممْ  َأنَفقمْ َما  َئُلوا  چَواسمْ تعال:  وقال 

َأنَفُقواچ)140(. َما  ئُلوا  َيسمْ َولمْ
َما  َأُلوا  )َواسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َأنَفُقوا(. َما  َأُلوا  َيسمْ َولمْ ُتممْ  َأنَفقمْ
ِمن   َ اهللهّ َئُلوامْ  چَوسمْ تــعــال:  ــال  وق

.)141 ِلِهچ) َفضمْ
َأُلوامْ  )َواسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

ِلِه(. َفضمْ ِمن   َ اهللهّ
َيِة  َقرمْ المْ َعِن  ُهممْ  َئلمْ چوَاسمْ تعال:  وقال 

ِرچ))14(. المَْبحمْ َة  َحاِضَ َكاَنتمْ  تِي  الَّ

ممْ  ُ َألمْ )وَاسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِر(. المَْبحمْ َة  َحاِضَ َكاَنتمْ  تِي  الَّ َيِة  َقرمْ المْ َعِن 

َكاُنوا  إِن  َئُلوُهممْ  چَفسمْ تعال:  وقال 
.)143 َينِطُقوَنچ)

َأُلوُهممْ  )َفاسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َينِطُقوَن(. َكاُنوا  إِن 

)139( الزخرف: 43/ 45. 
)140( املمتحنة: 0)/ 10. 

)141( النساء: 4/ )3. 
))14( األعراف: 7/ 3)1. 

)143( األنبياء: 1)/ 3). 
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جًا  َخورمْ َئُلُهممْ  َتسمْ چَأممْ  تعال:  وقال 
چ)144(. ٌ َخيمْ َربَِّك  َفَخَراُج 

ممْ  َأُلُ َتسمْ )َأممْ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
.) ٌ َخيمْ َربَِّك  َفَخَراُج  جًا  َخرمْ

ِه  َعَليمْ َئُلُهممْ  َتسمْ َوَما  چ  تعال:  وقال 

َعامَلنَِي چ)145(. لمْ ٌر لِّ ٍر إِنمْ ُهَو إِالَّ ِذكمْ ِمنمْ َأجمْ
)َوَمــا   : ــيِّ ــِم قمْ ــرَّ ال ــَحــِف  ــصمْ امُل َويِف 
ٌر  ِذكمْ إِالَّ  ُهَو  إِنمْ  ٍر  َأجمْ ِمنمْ  ِه  َعَليمْ ممْ  َأُلُ َتسمْ

. ) مَلنَِي َعا لمْ لِّ
َحِيٌم  ــَئــُل  َيــسمْ چَواَل  تــعــال:  ــال  وق

َحِياًمچ))14(.
َأُل  َيسمْ )َواَل   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َحِياًم(. َحِيٌم 
ِمنمْ  ِه  َعَليمْ َئُلُكممْ  َأسمْ چَما  تعال:  وقال 

ٍرچ)147(. َأجمْ
َما  ــلمْ  )ُق  : ــِمــيِّ قمْ الــرَّ ــَحــِف  امُلــصمْ َويِف 

ٍر(. َأجمْ ِمنمْ  ِه  َعَليمْ َأُلُكممْ  َأسمْ
َأُعوُذ  إِنِّ  َربِّ  َقاَل  چ  تعال:  وقال 

)144( املؤمنون: 3)/ )7. 
)145( يوسف: )1/ 104. 

))14( املعارج: 70/ 10
 /(( والشعراء:   ،57  /(5 الفرقان:   )147(
و180،  و4)1،   ،145 و7)1،   ،109

وسورة: ص: 39/ )8. 

ٌم چ)148(. ئَلَك َما َليمَْس ِل بِِه ِعلمْ بَِك َأنمْ َأسمْ
َربِّ  )َقــاَل   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
بِِه  ِل  َليمَْس  َما  َأَلَك  َأسمْ َأنمْ  بَِك  َأُعوُذ  إِنِّ 

ٌم(. ِعلمْ
ِه  َعَليمْ َئُلُكممْ  َأسمْ چاَل  تعال:  وقــال 

چ)149(. رًا َأجمْ
َأُلُكممْ  َأسمْ )اَل   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

رًا(. َأجمْ ِه  َعَليمْ
َئُلُكممْ  َأسمْ ال  ِم  َقومْ َوَيا  چ  تعال:  وقال 

چ)150(. َمااًل  ِه  َعَليمْ
ال  ِم  َقومْ )َوَيا   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َمااًل(. ِه  َعَليمْ َأُلُكممْ  َأسمْ
َئُلُكممْ  َيسمْ بُِعوا َمن الَّ  چاتَّ وقال تعال: 

َتُدوَنچ)151(. همْ مُّ َوُهم  رًا  َأجمْ
َمن  بُِعوا  )اتَّ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َتُدوَن(. همْ مُّ َوُهم  رًا  َأجمْ َأُلُكممْ  َيسمْ الَّ 
ــُكــممْ  ــلمْ ــَئ ــسمْ َي چَواَل  ــال:  ــع ت ـــال  وق

چ))15(. َواَلُكممْ َأممْ

)148( هود: 11/ 47. 
 ،51  /11 وهـــود:   ،90  /( األنــعــام:   )149(

والشورى: )4/ 3). 
)150( هود: 11/ 9). 
)151( يس: )3/ 1). 

))15( حممد: 47/ )3. 
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)َواَل   : ــيِّ ــِم قمْ ــرَّ ال ــِف  ــَح ــصمْ امُل َويِف 
.) َواَلُكممْ َأممْ َألمُْكممْ  َيسمْ

ُكُموَها  َئلمْ َيسمْ چإِن  تــعــال:  ــال  وق
َتبمَْخُلواچ)153(. ِفُكممْ  َفُيحمْ

)إِن   : ـــِمـــيِّ قمْ الـــرَّ ــِف  ــَح ــصمْ امُل َويِف 
َتبمَْخُلوا(. ِفُكممْ  َفُيحمْ َألمُْكُموَها  َيسمْ

َئُل َعن ُذُنوِبُِم  وقال تعال: چَواَل ُيسمْ
ِرُموَنچ)154(. ُجمْ املمْ

َأُل  ُيسمْ )َواَل   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِرُموَن(. ُجمْ املمْ ُذُنوِبُِم  َعن 

ِقَياَمِة  المْ َم  َيومْ َئُلنَّ  چَوَلُيسمْ تعال:  وقال 
وَنچ)155(. رَتُ َيفمْ َكاُنوا  َعامَّ 

َأُلنَّ  )َوَلُيسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
وَن(. رَتُ َيفمْ َكاُنوا  َعامَّ  ِقَياَمِة  المْ َم  َيومْ

َعن  اِدِقنَي  الصَّ َئَل  چلَِيسمْ تعال:  وقال 
چ))15(. ِقِهممْ ِصدمْ

َأَل  )لَِيسمْ  : ــِمــيِّ قمْ الــرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
.) ِقِهممْ ِصدمْ َعن  اِدِقنَي  الصَّ

َعــنمْ  ئُلوَن  چَيسمْ تــعــال:  وقــــال 

)153( حممد: 47/ 37. 
)154( القصص: 8)/ 78. 

)155( العنكبوت: 9)/ 13. 
))15( األحزاب: 33/ 8. 

چ)157(. َأنَبائُِكممْ
ــَأُلوَن  )َيسمْ  : ِمــيِّ قمْ الرَّ َحــفِ  امُلصمْ َويِف 

.) َعــنمْ أَنَبائُِكــممْ
ممْ  َشَهاَدُتُ َتُب  چَسُتكمْ تعال:  وقال 

َئُلوَنچ)158(. َوُيسمْ
َتُب  )َسُتكمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َأُلوَن(. َوُيسمْ ممْ  َشَهاَدُتُ
ــَك  ــٌر لَّ ــِذكمْ ــــُه َل ــال تــعــال: چَوإِنَّ وق

َئُلوَنچ)159(. ُتسمْ َف  َوَسومْ ِمَك  َولَِقومْ
ٌر  َلِذكمْ ُه  )َوإِنَّ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َأُلوَن(. ُتسمْ َف  َوَسومْ ِمَك  َولَِقومْ لََّك 
َعامَّ  َئُلوَن  ُتسمْ الَّ  چُقل  تعال:  وقال 

َمُلوَنچ)0)1(. َتعمْ َعامَّ  َئُل  ُنسمْ َواَل  َنا  َرممْ َأجمْ
الَّ  ــل  )ُق  : ــِمــيِّ قمْ الــرَّ ــَحــِف  امُلــصمْ َويِف 
َعامَّ  ــَأُل  ــسمْ ُن َواَل  ــَنــا  ــَرممْ َأجمْ ــامَّ  َع ــَأُلــوَن  ُتــسمْ

َمُلوَن(. َتعمْ
َليمَْس  َما  ِن  َألمْ َتسمْ َفاَل  چ  تعال:  وقال 

چ)1)1(. ٌم  ِعلمْ بِِه  َلَك 

َألمِْن  َتسمْ )َفاَل   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

)157( األحزاب: 33/ 0). 
)158( الزخرف: 43/ 19. 
)159( الزخرف: 43/ 44. 

)0)1( سبأ: 34/ 5). 
)1)1( هود: 11/ )4. 
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ٌم(. ِعلمْ بِِه  َلَك  َليمَْس  َما 
ــَحــاُب  َب َأصمْ َكـــذَّ چ  ــال تــعــال:  وق

چ)))1(. َسِلنَي  ُرمْ املمْ َئيمَْكِة  لمْ
َب  )َكــذَّ  : ــِمــيِّ قمْ الــرَّ ــَحــِف  امُلــصمْ َويِف 

َسِلنَي(. ُرمْ املمْ يمَْكِة  َ األمْ َحاُب  َأصمْ
َأن  ــَئــُمــوامْ  َتــسمْ َواَل  چ  تــعــال:  ــال  وق

َكبِيًاچ)3)1(. َأو  َصِغيًا  ُه  ُتُبومْ َتكمْ
امْ  َأُمومْ َتسمْ : )َواَل  ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َكبِيًا(. َأو  َصِغيًا  ُه  ُتُبومْ َتكمْ َأن 
نَساُن ِمن  ِ َئُم المْ وقال تعال: چ اَل َيسمْ

ِ چ)4)1(. يمْ َ ُدَعاء اخلمْ
َأُم  َيسمْ )اَل   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

.) ِ يمْ َ اخلمْ ُدَعاء  ِمن  نَساُن  ِ المْ
سًا  َنفمْ ُتممْ  َقَتلمْ َوإِذمْ  چ  تعال:  وقــال 

چ)5)1(. ِفيَها  ُتممْ  اَرأمْ َفادَّ
ُتممْ  َقَتلمْ )َوإِذمْ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

ِفيَها(. ُتممْ  اَرأمْ َفادَّ سًا  َنفمْ
َتئنِِسنَي  ُمسمْ چَواَل  تــعــال:  وقـــال 

بِيَّ  النَّ ِذي  ُيـــؤمْ ــاَن  َك ــُكــممْ  َذلِ إِنَّ  ــِديــٍث  حِلَ
قِّ  َ ِمَن احلمْ ِي  َتحمْ َيسمْ اَل   ُ َواهللَّ ِمنُكممْ  ِي  َتحمْ َفَيسمْ

)))1( الشعراء: ))/ )17. 
)3)1( البقرة: )/ )8). 
)4)1( فصلت 41/ 49. 

)5)1( البقرة: )/ )7. 

ِمن  َئُلوُهنَّ  َفسمْ َمَتاعًا  ُتُموُهنَّ  َسَألمْ َوإَِذا 
ِحَجاٍبچ)))1(. َوَراء 

)َواَل   : ــيِّ ــِم قمْ ــرَّ ال ــِف  ــَح ــصمْ امُل َويِف 
ِذي  ُيؤمْ َكاَن  َذلُِكممْ  إِنَّ  ِديٍث  حِلَ نِِسنَي  َتأمْ ُمسمْ
يِي  َتحمْ َيسمْ اَل   ُ َواهللَّ ِمنُكممْ  يِي  َتحمْ َفَيسمْ بِيَّ  النَّ
َمَتاعًا  ــُمــوُهــنَّ  ــُت َســَألمْ َوإَِذا  ـــقِّ  َ احلمْ ِمــَن 

ِحَجاٍب(. َوَراء  ِمن  َأُلوُهنَّ  َفاسمْ
ــَبــَشٍ  لِ ـــا َكـــاَن  َوَم وقــال تــعــال: چ 
َوَرآِئ  ِمن  َأومْ  يًا  َوحمْ إِالَّ   ُ اهللَّ َمُه  ُيَكلِّ َأن 

نِِه  بِإِذمْ َفُيوِحَي  َرُسواًل  ِسَل  ُيرمْ َأومْ  ِحَجاٍب 
چ)7)1(. َحِكيٌم  َعيِلٌّ  ُه  إِنَّ َيَشاُء  َما 

َكاَن  )َوَمــا   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
يًا َأومْ ِمن َوَراِء  ُ إِالَّ َوحمْ َمُه اهللَّ لَِبَشٍ َأن ُيَكلِّ

نِِه  بِإِذمْ َفُيوِحَي  َرُسواًل  ِسَل  ُيرمْ َأومْ  ِحَجاٍب 
َحِكيٌم(. َعيِلٌّ  ُه  إِنَّ َيَشاُء  َما 

يَعاُد  مِّ ــُكــم  لَّ ــل  ُق چ  تــعــال:  وقــال 
َواَل  َســاَعــًة  ــُه  َعــنمْ ــِخــُروَن  ــَتــئمْ َتــسمْ الَّ  ٍم  َيـــومْ

.)1(8 ِدُموَنچ) َتقمْ َتسمْ
لَُّكم  )ُقل   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َواَل  َساَعًة  ُه  َعنمْ ِخُروَن  َتأمْ َتسمْ الَّ  ٍم  َيومْ يَعاُد  مِّ

)))1( األحزاب: 33/ 53. 
)7)1( الشورى: )4/ 51. 

)8)1( سبأ: 9)/ 30. 
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ِدُموَن(. َتقمْ َتسمْ
ُهممْ  َئَلنَّ َلَنسمْ چَفَوَربَِّك  تعال:  وقال 

چ)9)1(. َ ِعنيمْ َ َأمجمْ
َربِّــكَ  )َفــوَ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

.) َ ِعنيمْ َ َأمجمْ ُهممْ  َأَلنَّ َلَنسمْ

ِر  كمْ الذِّ َل  َأهمْ َئُلوامْ  چَفسمْ تعال:  وقال 
َلُموَنچ)170(. َتعمْ اَل  ُكنُتممْ  إِن 

َأُلوامْ  )َفاسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َلُموَن(. َتعمْ اَل  ُكنُتممْ  إِن  ِر  كمْ الذِّ َل  َأهمْ

َفُهم  رًا  َأجمْ َئُلُهممْ  َتسمْ چَأممْ  تعال:  وقال 
َقُلوَنچ)171(. ثمْ مُّ َرٍم  غمْ مَّ ن  مِّ

ممْ  َأُلُ َتسمْ )َأممْ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َقُلوَن(. ثمْ مُّ َرٍم  غمْ مَّ ن  مِّ َفُهم  رًا  َأجمْ

يِف  َمـــن  َئُلُه  چَيسمْ ــال:  ــع ت ـــال  وق
ِضچ))17(. رمْ َ َواألمْ اَمَواِت  السَّ

َمن  َأُلُه  )َيسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِض(. رمْ َ اَمَواِت َواألمْ يِف السَّ

َعن  َئُل  ُيسمْ الَّ  َمئٍِذ  چَفَيومْ تعال:  وقال 

چ)173(. إِنٌس َواَل َجانٌّ َذنبِِه 

)9)1( احلجر: 15/ )9. 
)170( النحل: )1/ 43، واألنبياء: 1)/ 7. 

)171( الطور: )5/ 40، والقلم: )4. 
))17( الرحن: 55/ 9). 
)173( الرحن: 55/ 39. 

الَّ  َمئٍِذ  )َفَيومْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
.) إِنٌس َواَل َجانٌّ َذنبِِه  َأُل َعن  ُيسمْ

ُكنُتممْ  َعامَّ  َلُتسَئُلنَّ   ِ چَتاهللهّ تعال:  وقال 
وَنچ)174(. رَتُ َتفمْ

َأُلنَّ  ِ َلُتسمْ : )َتاهللهّ ِميِّ قمْ َحِف الرَّ َويِف امُلصمْ
وَن(. رَتُ َتفمْ ُكنُتممْ  َعامَّ 

ُكنُتممْ  َعامَّ  َئُلنَّ  چَوَلُتسمْ تعال:  وقال 
.)175 َمُلوَنچ) َتعمْ

َأُلنَّ  )َوَلُتسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َمُلوَن(. َتعمْ ُكنُتممْ  َعامَّ 

ــِن  َع چَيسَئُلوَنَك  ــعــال:  ت وقـــال 
ِةچ))17(. األِهلَّ

َأُلوَنَك  )َيسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِة(. األِهلَّ َعِن 

َعــِن  َئُلوَنَك  چَوَيسمْ تــعــال:  ــال  وق
وِحچ)177(. الرُّ

َأُلوَنَك  )َوَيسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
وِح(. الرُّ َعِن 

ِذي  َعن  َئُلوَنَك  چَوَيسمْ تعال:  وقال 

)174( النحل: )1/ )5. 
)175( النحل: )1/ 93. 
))17( البقرة: )/ 189. 

)177( الرساء: 17/ 85. 
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چ)178(. ِ َننيمْ َقرمْ المْ

َأُلوَنَك  )َوَيسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
.) ِ َننيمْ َقرمْ المْ ِذي  َعن 

ِر  همْ الشَّ َعِن  ئُلوَنَك  چَيسمْ تعال:  وقال 
ِفيِهچ)179(. ِقَتاٍل  َراِم  َ احلمْ

َأُلوَنَك  )َيسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِفيِه(. ِقَتاٍل  َراِم  َ احلمْ ِر  همْ الشَّ َعِن 

َمــاَذا  َئُلوَنَك  چَيسمْ تــعــال:  وقــال 
.)180 ُينِفُقونچ)

َأُلوَنَك  )َيسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ُينِفُقوَن(. َماَذا 

ِر  ممْ َ اخلمْ َعِن  َئُلوَنَك  چَيسمْ تعال:  وقال 
چ)181(. َيمِْسِ َواملمْ

َأُلوَنَك  )َيسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
.) َيمِْسِ َواملمْ ِر  ممْ َ اخلمْ َعِن 

َعــِن  َئُلوَنَك  چَوَيسمْ تــعــال:  ــال  وق
َيَتاَمىچ))18(. المْ

َأُلوَنَك  )َوَيسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َيَتاَمى(. المْ َعِن 

)178( الكهف: 18/ 83. 
)179( البقرة: )/ 17). 
)180( البقرة: )/ 15). 
)181( البقرة: )/ 19). 
))18( البقرة: )/ 0)). 

َعــِن  َئُلوَنَك  چَوَيسمْ تــعــال:  ــال  وق
َِحيِضچ)183(. املمْ

َأُلوَنَك  )َوَيسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َِحيِض(. املمْ َعِن 

ــِن  َع َئُلوَنَك  چَيسمْ ــعــال:  ت وقـــال 

اأَلنَفاِلچ)184(.
َأُلوَنَك  )َيسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

اأَلنَفاِل(. َعِن 
ــِن  َع َئُلوَنَك  چَيسمْ ــعــال:  ت وقـــال 

َباِلچ)185(. ِ اجلمْ
َأُلوَنَك  )َيسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َِباِل(. اجلمْ َعِن 
ُم  َيــومْ ــاَن  َأيَّ َئُلوَن  چَيسمْ تعال:  وقــال 

يِنچ))18(. الدِّ
َأُلوَن  )َيسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

يِن(. الدِّ ُم  َيومْ اَن  َأيَّ
ُم  ــومْ َي ـــاَن  َأيَّ َأُل  چَيسمْ تــعــال:  ــال  وق

ِقَياَمِةچ)187(. المْ
اَن  َأيَّ َأُل  )َيسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

)183( البقرة: )/ ))). 
)184( األنفال: 8/ 1. 

)185( طه: 0)/ 105. 
))18( الذاريات: 51/ )1. 

)187( الذاريات: 51/ )1، والقيامة: 75/ ). 
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ِقَياَمِة(. المْ ُم  َيومْ
ــِن  َع َئُلوَنَك  چَيسمْ ــعــال:  ت وقـــال 

َساَهاچ)188(. ُمرمْ اَن  َأيَّ اَعِة  السَّ
َأُلوَنَك  )َيسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

َساَها(. ُمرمْ اَن  َأيَّ اَعِة  السَّ َعِن 
َعــِن  ــَئــُلــوَنــَك  َيــسمْ چ  وقــال تــعــال: 
ِعنَد  ُمَها  ِعلمْ اَم  إِنَّ ُقلمْ  َساَها  ُمرمْ اَن  َأيَّ اَعِة  السَّ
يِف  َثُقَلتمْ  ُهَو  إِالَّ  تَِها  لَِوقمْ يَها  لِّ ُيَ اَل  َريبِّ 
َتًة  َبغمْ إِالَّ  تِيُكممْ  َتأمْ اَل  ِض  َواأَلرمْ اَمَواِت  السَّ

َعنمَْهاچ)189(. َحِفيٌّ  َكَأنََّك  َئُلوَنَك  َيسمْ
َأُلوَنَك  )َيسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ُمَها  ِعلمْ اَم  إِنَّ ُقلمْ  َساَها  ُمرمْ اَن  َأيَّ اَعِة  السَّ َعِن 
تَِها إِالَّ ُهَو َثُقَلتمْ يِف  يَها لَِوقمْ لِّ ِعنَد َريبِّ اَل ُيَ
َتًة  َبغمْ إِالَّ  تِيُكممْ  َتأمْ اَل  ِض  َواأَلرمْ اَمَواِت  السَّ

َعنمَْها(. َحِفيٌّ  َكَأنََّك  َأُلوَنَك  َيسمْ
َعِن  النَّاُس  َئُلَك  چَيسمْ تعال:  وقال 

اَعِةچ)190(. السَّ
ـــــَأُلَك  )َيسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

اَعِة(. السَّ َعِن  النَّاُس 
ُأِحلَّ  َماَذا  َئُلوَنَك  چَيسمْ تعال:  وقال 

 /79 والنازعات:   ،187  /7 األعراف:   )188(
 .4(

)189( األعراف: 7/ 187. 
)190( األحزاب: 33/ 3). 

چ)191(. ممْ َلُ
َأُلوَنَك  )َيسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

.) َلُممْ ُأِحلَّ  َماَذا 
النَّاَس  َئُلوَن  َيسمْ چاَل  تعال:  وقــال 

افًاچ))19(. َ إِحلمْ
َأُلوَن  َيسمْ )اَل   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

افًا(. َ إِحلمْ النَّاَس 
ِكَتاِب  المْ ُل  َأهمْ َئُلَك  چَيسمْ تعال:  وقال 

ِكَتابًاچ)193(. َعَليمِْهممْ  َل  ُتَنزِّ َأن 
ـــَأُلَك  )َيسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

ِكَتابًا(. َعَليمِْهممْ  َل  ُتَنزِّ َأن  ِكَتاِب  المْ ُل  َأهمْ
ــَك  ــُل ــئ ــسمْ َن چاَل  ـــال:  ـــع ت وقـــــال 

قًاچ)194(. ِرزمْ
َأُلَك  َنسمْ )اَل   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

قًا(. ِرزمْ
ــِذيــَن  الَّ ئَلنَّ  چَفَلَنسمْ تــعــال:  ــال  وق

َسِلنَيچ)195(. ُرمْ املمْ ئَلنَّ  َوَلَنسمْ إَِليمِْهممْ  ِسَل  ُأرمْ
َأَلنَّ  )َفَلَنسمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َسِلنَي(. ُرمْ املمْ َأَلنَّ  َوَلَنسمْ إَِليمِْهممْ  ِسَل  ُأرمْ ِذيَن  الَّ

)191( املائدة: 5/ 4. 
))19( البقرة: )/ 73). 
)193( النساء: )/ 153. 

)194( طه: 0)/ )13. 
)195( األعراف: 7/ ). 
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إَِل  ــــوا  ــــُع ِج چَوارمْ ــال:  ــع ت ـــال  وق
ُكممْ  َلَعلَّ َوَمــَســاِكــنـِـُكــممْ  ِفيِه  ــممْ  ــُت ــِرفمْ ُأتمْ َمــا 

.)19( َئُلوَنچ) ُتسمْ
ِجُعوا  )َوارمْ  : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ُكممْ  َلَعلَّ َوَمَساِكنُِكممْ  ِفيِه  ُتممْ  ِرفمْ ُأتمْ َما  إَِل 

َأُلوَن(. ُتسمْ
َأن  ـــُدوَن  ـــِري ُت چَأممْ  تــعــال:  وقـــال 
ِمن  ُموَسى  ُسئَِل  َكاَم  َرُسوَلُكممْ  َئُلوامْ  َتسمْ

َقبمُْلچ)197(.

ُتِريُدوَن  )َأممْ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِمن  ُموَسى  ُسئَِل  َكاَم  َرُسوَلُكممْ  َأُلوامْ  َتسمْ َأن 

َقبمُْل(.
َعُل  َيفمْ َعامَّ  َأُل  ُيسمْ چاَل  تعال:  وقال 

َأُلوَنچ)198(. ُيسمْ َوُهممْ 
َأُل َعامَّ  : )اَل ُيسمْ ِميِّ قمْ َحِف الرَّ َويِف امُلصمْ

َأُلوَن(. ُيسمْ َوُهممْ  َعُل  َيفمْ
َمئٍِذ َعِن  َيومْ َئُلنَّ  َلُتسمْ چُثمَّ  وقال تعال: 

.)199 ِعيِمچ) النَّ

َأُلنَّ  َلُتسمْ )ُثمَّ   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِعيِم(. النَّ َعِن  َمئٍِذ  َيومْ

))19( األنبياء: 1)/ 13. 
)197( البقرة: )/ 108. 

)198( األنبياء: 1)/ 3). 
)199( التكاثر: )10/ 8. 

َعن  نِي  َئلمْ َتسمْ چَفاَل  تــعــال:  ــال  وق
ٍءچ)00)(. َشمْ

َألمْنِي  َتسمْ )َفاَل   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ٍء(. َعن َشمْ

َليمَْس  َما  ِن  َئلمْ َتسمْ َفاَل  چ  تعال:  وقال 

چ)01)(. ٌم  ِعلمْ بِِه  َلَك 
َألمِْن  َتسمْ )َفاَل   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 

ٌم(. ِعلمْ بِِه  َلَك  َليمَْس  َما 
ــنمْ  َع ــُل  ــَئ ــسمْ ُت چَواَل  ــعــال:  ت وقـــال 

ِحيِمچ))0)(. َ اجلمْ َحاِب  َأصمْ

َأُل  ُتسمْ )َواَل   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ِحيِم(. َ اجلمْ َحاِب  َأصمْ َعنمْ 

َليمَْس  َما  ِن  َئلمْ َتسمْ َفاَل  چ  تعال:  وقال 
چ)03)(. ٌم  ِعلمْ بِِه  َلَك 

َألمِْن  َتسمْ )َفاَل   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
ٌم(. ِعلمْ بِِه  َلَك  َليمَْس  َما 

َعامَّ  َئُلوَن  ُتسمْ چَواَل  تعال:  ــال  وق
َمُلوَنچ)04)(. َيعمْ َكاُنوا 

َأُلوَن  : )َواَل ُتسمْ ِميِّ قمْ َحِف الرَّ َويِف امُلصمْ

)00)( الكهف: 18/ 70. 
)01)( هود: 11/ )4. 

))0)( البقرة: )/ 119. 
)03)( هود: 11/ )4. 

)04)( البقرة: )/ 134، و141. 
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َمُلوَن(. َيعمْ َكاُنوا  َعامَّ 
َياء  َأشمْ َعنمْ  َئُلوامْ  َتسمْ چاَل  تعال:  وقال 
َعنمَْها  َئُلوامْ  َتسمْ َوإِن  ُكممْ  َتُسؤمْ َلُكممْ  َد  ُتبمْ إِن 

چ)05)(. َلُكممْ َد  ُتبمْ آُن  ُقرمْ المْ ُل  ُيَنزَّ ِحنَي 
َأُلوامْ  َتسمْ )اَل   : ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
َوإِن  ُكممْ  َتُسؤمْ َلُكممْ  َد  ُتبمْ إِن  ــَيــاء  َأشمْ َعــنمْ 
.) َد َلُكممْ آُن ُتبمْ ُقرمْ ُل المْ َأُلوامْ َعنمَْها ِحنَي ُيَنزَّ َتسمْ
َليمَْس  َما  ِن  َئلمْ َتسمْ چَفاَل  َتَعاَل:  َوَقاَل 

ٌمچ))0)(. ِعلمْ بِِه  َلَك 

َألمِْن َما  : )َفاَل َتسمْ ِميِّ قمْ َحِف الرَّ َويِف امُلصمْ
ٌم(. ِعلمْ بِِه  َلَك  َليمَْس 

ِشئمَْت  ــومْ  َل َقـــاَل  چ  ــاَل:  ــَع َت ـــاَل  َوَق
چ )07)(. رًا  َأجمْ ِه  َعَليمْ َت  َلتََّخذمْ

َلومْ ِشئمَْت  : )َقاَل  ِميِّ قمْ الرَّ َحِف  َويِف امُلصمْ
رًا(. َأجمْ ِه  َعَليمْ َت  ذمْ َ اَلختَّ

ُف  رمْ الظَّ َوَمَعَها  َهــــــــاِم  تِفمْ االسمْ َزُة  َهمْ
يِف  ُكتَِبتمْ  )إَِذا(  َماِن  الزَّ ِمـــــَن  بَِل  ُتقمْ اسمْ مِلَا 
َدى  إِحمْ )َأِءَذا(  َفِرَدٍة  ُمنمْ َزٍة  ممْ ِبَ َحِف  امُلصمْ
َحِف  امُلصمْ َصاِحُب  َوَكَتَبَها  ًة،  َمرَّ َة  َ َعشمْ
المزة  بوضع  )أئذا(  َها  ُكلِّ ِفيَها  قِميِّ  الرَّ

)05)( املائدة: 5/ 101. 
))0)( هود: 11/ )4. 

)07)( الكهف: 18/ 77. 

املصحفية  للكتابة  ــا  خــالًف نــربة  عــىل 
بيننا. للمتداول  وخالًفا 

ــا  ُكــنَّ َأءَذا  چ  ـــَعـــاَل:  َت َقـــاَل  ــدمْ  ــَق َف
ُتَرابًاچ)08)(.

ا ُتَرابًا چ)09)(  وَقاَل َتَعاَل: چ َأئَِذا ُكنَّ
ٌة. َ َكسمْ َتَها  َوَتمْ ِة  َ النَّربمْ َت  َتمْ َزٍة  ممْ ِبَ

ا  َوُكنَّ َنا  ِمتمْ ـــَذا  َأئِ چ  ــاَل:  ــَع َت ـــاَل  َوَق
ُتَرابًاچ)10)(.

َف  َلَسومْ ِمتُّ  َما  َأِءَذا  چ  َتَعاَل:  َوَقاَل 
چ)11)(. ًا  َحيهّ َرُج  ُأخمْ

يِف  َنا  َضَللمْ َأِءَذا  چ  ــاَل:  ــَع َت ـــاَل  َوَق
چ))1)(. َجِديٍد  ٍق  َخلمْ َلِفي  ا  َأئِنَّ ِض  رمْ َ األمْ

ِعَظامًا  ا  ُكنَّ َأِءَذا  چ  َتــَعــاَل:  َوَقـــاَل 
.)(13( نَِّخَرًةچ 

ا ِعَظامًا َوُرَفاتًا  َوَقاَل َتَعاَل: چ َأِءَذا ُكنَّ
َجِديدًاچ)14)(. قًا  َخلمْ مَلَبمُْعوُثوَن  ا  َأإِنَّ

إَِليمِْهنَّ  ــتمْ  ــَل َس َأرمْ چ  َتــَعــاَل:  َوَقـــاَل 

)08)( الرعد: 13/ 5، والنمل: 7)/ 7). 
)09)( الواقعة: )5/ 47. 

)10)( املؤمنون: 3)/ )8، والصافات: 37/ )1 
و53، وسورة: ق: 50/ 3. 

)11)( مريم: 19/ )). 
))1)( السجدة: )3/ 10. 

)13)( النازعات: 79/ 11. 
)14)( الرساء: 17/ 49 و 98. 
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.)(15( چ  َكًئا  ُمتَّ َلُنَّ  َتَدتمْ  َوَأعمْ
ــتمْ  ــلَ َس )َأرمْ الرقمي:  املصحف  ويف 

َكًأ(. ُمتَّ َلُنَّ  َتَدتمْ  َوَأعمْ إَِليمِْهنَّ 
َريبِّ  بُِكممْ  َبُؤامْ  َيعمْ َما  چُقلمْ  تعال:  قال 

چ))1)(. ُدَعاُؤُكممْ  اَل  َلومْ

َبُأ  َيعمْ َما  )ُقلمْ  الرقمي:  املصحف  ويف 
.) ُدَعاُؤُكممْ اَل  َلومْ َريبِّ  بُِكممْ 

ـــوامْ  ـُــُئ ــــ ـــُس ـــَي لِ چ  تــــعــــال:  قـــــال 
چ)17)(. ُوُجوَهُكممْ

)لَِيُسوُؤوامْ  الرقمي:  املصحف  ويف 
.) ُوُجوَهُكممْ

 ) )َأنمُْتممْ َكِلَمَة  َهاِم  تِفمْ االسمْ َزُة  َهمْ َسَبَقتمْ 

َها  اٍت َوِفيَها ُكلِّ آِن الَكِريِم َسبمَْع َمرَّ يِف الُقرمْ
َفِرَدًة. ُمنمْ ُرِسَمتمْ 

َأِم  ــَلــُم  َأعمْ چَءَأنُتممْ  َتــَعــاَل:  ـــاَل  َق
چ)18)(. ُ اهللهّ

َلُم  َأعمْ )َأَأنُتممْ  ِمي:  قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ َويِف 
.) ُ َأِم اهللهّ

ُتممْ  َللمْ َأضمْ چَءَأنُتممْ  ــاَل:  ــَع َت ـــاَل  َوَق

)15)( يوسف: )1/ 31. 
))1)( الفرقان: 5)/ 77. 

)17)( الرساء: 17/ 7. 
)18)( البقرة: )/ 140. 

ِعَباِديچ)19)(.
ُتممْ  َللمْ ويف املصحف الرقمي: )َأَأنُتممْ َأضمْ

ِعَباِدي(.
َأممْ  ُلُقوَنُه  خَتمْ چَءَأنُتممْ  َتَعاَل:  ــاَل  َوَق

الُِقوَنچ)0))(. َ اخلمْ ُن  َنحمْ
ُلُقوَنُه  خَتمْ )َأَأنُتممْ  ويف املصحف الرقمي: 

الُِقوَن(. َ اخلمْ ُن  َنحمْ َأممْ 
َأممْ  َرُعوَنُه  َتزمْ چَءَأنُتممْ  َتَعاَل:  َوَقــاَل 

اِرُعوَنچ)1))(. الزَّ ُن  َنحمْ
ـــممْ  ـــُت )َأَأن ــي:  ــم ــرق ال املــصــحــف  ويف 

اِرُعوَن(. الزَّ ُن  َنحمْ َأممْ  َرُعوَنُه  َتزمْ
ا  ُتممْ َشَجَرَتَ َوَقاَل َتَعاَل: چَءَأنُتممْ َأنَشأمْ

ُنِشُئوَنچ))))(. املمْ ُن  َنحمْ َأممْ 
ُتممْ  َأنَشأمْ )َأَأنُتممْ  الرقمي:  املصحف  ويف 

ُنِشُؤوَن(. املمْ ُن  َنحمْ َأممْ  ا  َشَجَرَتَ
اَر  الدَّ ُءو  َتَبوَّ ِذيَن  َوالَّ چ  َتَعاَل:  َوَقاَل 

ياَمَن چ)3))(. ِ َوالمْ
ــَن  ــِذي )َوالَّ الــرقــمــي:  املصحف  ويف 

ياَمَن(. ِ َوالمْ اَر  الدَّ ُؤوا  َتَبوَّ

)19)( الفرقان: 5)/ 17. 
)0))( الواقعة: )5/ 59. 
)1))( الواقعة: )5/ 4). 
))))( الواقعة: )5/ )7. 

)3))( احلش: 59/ 9. 
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َعَليمَْها  رًا  َورُسُ چ  ــاَل:  ــَع َت َوَقــــاَل 
َيتَِّكُؤوَنچ)4))(.

رًا  )َورُسُ الرقمي:  املصحف  ويف 
َيتَِّكُؤوَن(. َها  َعَليمْ

َأِم  قًا  َخلمْ َأَشدُّ  چَءَأنُتممْ  َتَعاَل:  َوَقاَل 

َبَناَهاچ)5))(. اَمء  السَّ
َأَشدُّ  )َأَأنُتممْ  الرقمي:  املصحف  ويف 

َبَناَها(. اَمء  السَّ َأِم  قًا  َخلمْ
ُقوُب  َيعمْ اهللِ  َنبِيُّ  ُهــَو  اهللِ  ـــُل  ائِ َ إِرسمْ
الِة  الصَّ َضُل  َأفمْ ِه  َوَعَليمْ َوآلِــهِ  َنا  َنبِيِّ )َعىَل 
يِف  ائِيَل(  َ )إِرسمْ ُم  اسمْ َوَرَد  َوَقدمْ  الِم(،  َوالسَّ
َوفيها  ًة،  َمرَّ َبِعنَي  َوَأرمْ الَكِريِم َثالًثا  آَن  الُقرمْ
اِءيمَْل(  َ )إِرسمْ َكِلَمُة  يف  َزُة  اَلممْ َوَرَدتمْ  َها  ُكلِّ
َصاَحُب  َلِكنَّ  َفِرَدًة  ُمنمْ الَكِريِم  آِن  الُقرمْ يِف 
َحقَّ  َسُه  َنفمْ ــى  ــطَ َأعمْ ِميِّ  قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ
ٍة  َ ــربمْ َن ــىَل  َع ــَزَة  ــممْ اَل َوَجــَعــَل  ِحيمِْحَها  َتصمْ
َتَعاَل:  لِِه  َقومْ يَف  َكاَم  ائِيمْل(،  َ )إِرسمْ َهَكَذا: 
تِي  الَّ َمتَِي  نِعمْ ُكُروامْ  اذمْ ِءيمَْل  ا  َ إِرسمْ َبنِي  َيا  چ 

.)(((( چ  َعَليمُْكممْ ُت  َأنمَْعممْ
َبنِي  ــا  )َي ـــِم:  امُلـــَرقَّ ــَحــِف  امُلــصمْ َويِف 

)4))( الزخرف: )4/ 34. 
)5))( النازعات: 79/ 7). 

))))( البقرة: )/ 40، و47، و))1. 

ُت  َأنمَْعممْ تِي  الَّ َمتَِي  نِعمْ ــُروامْ  ُك اذمْ ائِيَل  َ إِرسمْ
.) َعَليمُْكممْ

َيِة  لمْ ِ ُؤامْ يِف احلمْ وقال تعال: چَأَوَمن ُيَنشَّ
ُمبنٍِيچ)7))(.  ُ َِصاِم َغيمْ َوُهَو يِف اخلمْ

ُأ  ُيَنشَّ )َأَوَمن   : ِميِّ قمْ الرَّ املصحف  ويف 
ُمبنٍِي(.  ُ َِصاِم َغيمْ َوُهَو يِف اخلمْ َيِة  لمْ ِ يِف احلمْ

ـــَك  َجـــَع ـــــإِن رَّ وقــــال تـــعـــال: چَف
ــَذُنــوَك  ــئمْ ــَت َفــاسمْ ــُهــممْ  ــنمْ مِّ ــٍة  ــَف ــآئِ َط إَِل   ُ اهللهّ

ُخُروِجچ)8))(. لِلمْ
)َفــــإِن  ــي:  ــم ــرق ال املــصــحــف  ويف 
َذُنوَك  َتأمْ َفاسمْ نمُْهممْ  مِّ َطآئَِفٍة  إَِل   ُ اهللهّ َجَعَك  رَّ

ُخُروِج(. لِلمْ
ِض  َتئمَْذُنوَك لَِبعمْ وقال تعال: چَفإَِذا اسمْ

چ)9))(. ِمنمُْهممْ ِشئمَْت  َن  ملِّ َذن  َفأمْ ِنِممْ  َشأمْ
)َفـــإَِذا  ــي:  ــِم قمْ ــرَّ ال ــِف  ــَح ــصمْ امُل ويف 
ِشئمَْت  َن  ملِّ َذن  َفأمْ ِنِممْ  َشأمْ ِض  لَِبعمْ َذُنوَك  َتأمْ اسمْ

.) ِمنمُْهممْ
ِذيَن  الَّ َتئمِْذنُكُم  لَِيسمْ چ  تعال:  وقال 

چ)30)(. َأيمْاَمُنُكممْ  َمَلَكتمْ 
ِذنُكُم  َتأمْ )لَِيسمْ ِمي:  قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ ويف 

)7))( الزخرف: 43/ 18. 
)8))( التوبة: 9/ 83. 

)9))( النور: 4)/ )). 
)30)( النور: 4)/ 58. 
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.) َأيمْاَمُنُكممْ َمَلَكتمْ  ِذيَن  الَّ
َفاُل  طمْ َ األمْ َبَلَغ  َوإَِذا  چ  تعال:  وقال 
َتئمَْذَن  اسمْ َكاَم  َتئمِْذُنوا  َيسمْ َفلمْ ُلَم  ُ احلمْ ِمنُكُم 

چ)31)(. ِلِهممْ  َقبمْ ِمن  ِذيَن  الَّ
َبَلَغ  )َوإَِذا  ِمي:  قمْ الرَّ َحِف  امُلصمْ ويف 
َكاَم  ِذُنوا  َتأمْ َيسمْ َفلمْ ُلَم  ُ احلمْ ِمنُكُم  ــَفــاُل  طمْ َ األمْ

.) ِلِهممْ َقبمْ ِمن  ِذيَن  الَّ َذَن  َتأمْ اسمْ
َأنمْ  ُت  ــرمْ ُأِم ــاَم  إِنَّ چُقلمْ  َتَعاَل:  ــاَل  َوَق
ِه  َوإَِليمْ ُعوامْ  َأدمْ ِه  إَِليمْ بِِه  َك  ِ ُأشمْ َوال   َ اهللهّ ُبَد  َأعمْ

َمآِبچ))3)(.
ــامَ  إِنَّ ــلمْ  )ُق قِمي:  الرَّ امُلصحِف  ويف 
إَِليمِْه  بِِه  َك  ِ ُأشمْ َوال   َ اهللهّ ُبَد  َأعمْ َأنمْ  ُت  ــرمْ ُأِم

َمآِب(. ِه  َوإَِليمْ ُعو  َأدمْ
َواَل  ِفيَها  سُئوا  چَقاَل اخمْ َتَعاَل:  وقاَل 

.)(33 ُموِنچ) ُتَكلِّ

)َقــــاَل  ــي:  ــم ــرق ال املــصــحــف  ويف 
ُموِن(. ُتَكلِّ َواَل  ِفيَها  َسُؤوا  اخمْ

َرَثـــــُكـــــممْ  َوَأومْ چ  َتـــَعـــاَل:  وقــــاَل 

مْ  ملَّ ضــًا  َوَأرمْ ممْ  َواَلُ َوَأممْ َوِدَياَرُهممْ  َضُهممْ  َأرمْ
.)(34 َتطُئوَهاچ)

)31)( النور: 4)/ 59. 
))3)( الرعد: 13/ )3. 

)33)( املؤمنون: 3)/ 108. 
)34)( اأَلحزاب: 33/ 7). 

َرَثُكممْ  )َوَأومْ الرقمي:  املصحف  ويف 
مْ  ملَّ ضــًا  َوَأرمْ ممْ  َواَلُ َوَأممْ َوِدَياَرُهممْ  َضُهممْ  َأرمْ

َتَطُؤوَها(.
وَدًة،  ــدُ َممْ ُصوَرُة  املَقمْ األلُف  َوُكتَِبِت 
َحِف  امُلصمْ ــُع  َواِض ــَطــى  َوَأعمْ آِن،  الــُقــرمْ يِف 
اأَللِِف  إَِل  ِحيمِْحَها  َتصمْ َحقَّ  َسُه  َنفمْ ِميِّ  قمْ الرَّ
چُسبمَْحاَن  َتَعاَل:  لِِه  َقومْ يِف  َكاَم  ُصوَرَة  املَقمْ
ِجِد  َسمْ املمْ ــنَ  مِّ َليمْاًل  ِدِه  بَِعبمْ ى  َ َأرسمْ ــِذي  الَّ
َنا  َباَركمْ الَِّذي  َصا  اأَلقمْ ِجِد  َسمْ املمْ إَِل  َراِم  َ احلمْ

َلهچ)35)(. َحومْ
ــَحــاَن  )ُســبمْ الــرقــمــي:  املصحف  ويف 
َراِم  َ ِجِد احلمْ َسمْ املمْ َن  مِّ َليمْاًل  ِدِه  بَِعبمْ ى  َ الَِّذي َأرسمْ

َله(. َحومْ َنا  َباَركمْ الَِّذي  َص  اأَلقمْ ِجِد  َسمْ املمْ إَِل 
نمْ  مِّ ــٌل  َرُج چَوَجاء  َتــَعــاَل:  ــِه  لِ ــومْ َوَق

َعىچ))3)(. َيسمْ َِديَنِة  املمْ َصا  َأقمْ
ويف املصحف الرقمي: )َوَجاء َرُجٌل 

َعى(. َيسمْ َِديَنِة  املمْ َص  َأقمْ نمْ  مِّ
َصا  َأقمْ ِمــنمْ  چَوَجاء  َتَعاَل:  لِِه  َقومْ َو 

َعىچ)37)(. َيسمْ َرُجٌل  َِديَنِة  املمْ
ِمنمْ  )َوَجــاء  الرقمي:  املصحف  ويف 

)35)( الرساء: 17/ 1. 
))3)( القصص: 8)/ 0). 

)37)( يس: )3/ 0). 
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َعى(. َيسمْ َرُجٌل  َِديَنِة  املمْ َص  َأقمْ
َعىَل  َنا  َأنمَْعممْ چَوإَِذا  َتَعاَل:  لِــِه  َوَقــومْ

بَِجانِبِِهچ)38)(. َوَنَئا  َرَض  َأعمْ نَساِن  ِ المْ
َنا  َأنمَْعممْ )َوإَِذا  الرقمي:  املصحف  ويف 

بَِجانِبِِه(. َوَنَأى  َرَض  َأعمْ نَساِن  ِ المْ َعىَل 
الرقمي  املصحف  صاحب  ــرك  وت
چُثمَّ  تــعــال:  قوله  يف  مـــدودة  ــف  األل
َحها  َوَصحَّ  ،)(39( چ  ا  َ َترتمْ ُرُسَلَنا  َنا  َسلمْ َأرمْ
لَِساِن  ِكَتابِِه  يف   ) َمنمُْظوٍر)ت711ه.  ابن 
َأومْ  ُصوَرِة  املَقمْ بِاأَللِِف  َفَكَتَبَها  الَعَرِب 
َذلَِك  َعىَل  ُيَنبِّهمْ  َوملمْ  ِكَتابِِه  اُخ  ُنسَّ َكَتَبَها 
َتَعاَل:  ُلُه  }ِوِقومْ ِفِقاِل:  الَكَتاَب  َقا  قِّ حُمَ
َتَتاُبِع  ِمنمْ  چ  ى  َ َترتمْ ُرُسَلَنا  َنا  َسلمْ َأرمْ چُثمَّ 

 َ اٌت أَلنَّ َبنيمْ َوَفرَتَ َفَجَواٌت  َنَها  َوَبيمْ َياِء  اأَلشمْ

بن سالم  قال حممد  ًة...  َ َفرتمْ َرُسولنِِي  ُكلَّ 
)18ه(  ُيوُنَس)ت  َسَألمُْت  )ت31)ه(: 
ُرُسَلَنا  َنا  َسلمْ َأرمْ چُثمَّ  َتَعاَل:  لِِه  َقومْ َعنمْ 
ُمَتَفاِوَتٌة{)40)(،  َعًة  ُمَتَقطِّ قال:  ىچ  َ َترتمْ
َوَحَصَل ِمثمَْل َذلَِك يِف َتاِج الَعُروِس )41)(.

 /41 وفصلت:   ،83  /17 الرساء:   )(38(
 .51

)39)( املؤمنون: 3)/ 44. 
)40)( لسان العرب ـ وتر: 15/ )0)ـ 07). 

)41)( تاج العروس ـ وتر: 14/ 340. 

المزُة  ُكتَِبِت  وقد  ُنُه  َشأمْ َجلَّ  َوَقــاَل 
ِه  َعَليمْ َجنَّ  چَفَلامَّ  َألِــٌف:  َدَها  َبعمْ َفِرَدًة  ُمنمْ
َأَفَل  َفَلامَّ  َريبِّ  َهـَذا  َقاَل  َكبًا  َكومْ َرَءا  يمُْل  الَّ

َقاَل ال ُأِحبُّ اآلِفِلنَيچ))4)(.
َجنَّ  )َفَلامَّ  الرقمي:  املصحف  ويف 
َفَلامَّ  َريبِّ  َهـَذا  َقاَل  َكبًا  َكومْ َرَأى  يمُْل  اللَّ ِه  َعَليمْ

َقاَل ال ُأِحبُّ اآلِفِلنَي(. َأَفَل 
َباِزغًا  َقَمَر  المْ َرَءا  چَفَلامَّ  َتَعاَل:  لِِه  َوَقومْ

َهـَذا َريبچ)43)(. َقاَل 
َرَأى  )َفَلامَّ  الرقمي:  املصحف  ويف 

.) َريبِّ َهـَذا  َقاَل  َباِزغًا  َقَمَر  المْ
َس  ممْ الشَّ َرَءا  چَفَلامَّ  َتَعاَل:  لـِـِه  َوَقــومْ

چ)44)(. رَبُ َأكمْ َهـَذا  َهـَذا َريبِّ  َقاَل  َباِزَغًة 

َرأى  )َفَلامَّ  الرقمي:  املصحف  ويف 
.) رَبُ َس َباِزَغًة َقاَل َهـَذا َريبِّ َهـَذا َأكمْ ممْ الشَّ
َلًة  َنزمْ َرَءاُه  َوَلَقدمْ  چ  تعال:  ِوَقــولـِـِه 

َرى چ)45)(. ُأخمْ
َرآُه  )َوَلَقدمْ   : ِميِّ قمْ الرَّ ِحِف  امُلصمْ َويِف 

َرى(. ُأخمْ َلًة  َنزمْ
ا  َ َتزُّ َكَأنَّ ِوَقولِِه تعال: چ َفَلامَّ َرَءاَها َتمْ

))4)( األنعام: )/ )7. 
)43)( األنعام: )/ 77. 
)44)( األنعام: )/ 78. 

)45)( النجم: 53/ 13. 
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چ))4)(. بمْ ُيَعقِّ َومَلمْ  بِرًا  ُمدمْ َجانٌّ َولَّ 
َرآَها  )َفَلامَّ   : ِميِّ قمْ الرَّ ِحِف  امُلصمْ َويِف 

.) بمْ ُيَعقِّ َومَلمْ  بِرًا  ُمدمْ َولَّ  َجانٌّ  ا  َ َكَأنَّ َتزُّ  َتمْ

َفَقاَل  ــارًا  َن َرَءا  چإِذمْ  تعال:  وقوله 
لََّعيلِّ  َنــارًا  ــُت  آَنــسمْ إِنِّ  ــُكــُثــوا  اممْ ــِه  ــِل همْ أِلَ
اِر  النَّ َعــىَل  ــُد  َأِج َأومْ  بَِقَبٍس  َها  نمْ مِّ آتِيُكم 

ُهًدىچ)47)(.
َرأى  )إِذمْ  الرقمي:  املصحف  ويف 
َنارًا  ُت  آَنسمْ إِنِّ  ُكُثوا  اممْ ِلِه  همْ أِلَ َفَقاَل  َنارًا 
اِر  النَّ َعىَل  َأِجُد  َأومْ  بَِقَبٍس  َها  نمْ مِّ آتِيُكم  َعيلِّ  لَّ

ُهًدى(.
ــممْ  ــِدَيُ َأيمْ َرَءآ  چَفَلامَّ  تعال:  ــِه  َوَقــولِ
ِمنمُْهممْ  َجــَس  َوَأومْ َنِكَرُهممْ  ِه  إَِليمْ َتِصُل  اَل 

.)(48 ِخيَفًةچ)

))4)( النمل: 7)/ 10، والقصص: 8)/ 31. 
)47)( طه: 0): 10. 

)48)( هود: 11: 70. 

َرَأى  )َفَلامَّ  الرقمي:  املصحف  ويف 
َجــسَ  َوَأومْ َنِكَرُهممْ  ِه  إَِليمْ َتِصُل  اَل  ممْ  َأيمِْدَيُ

ِخيَفًة(. ِمنمُْهممْ 
َوَهمَّ  بِِه  تمْ  َهَّ چَوَلَقدمْ  َتَعاَل:  لِِه  َوَقومْ

ِهچ)49)(. َهاَن َربِّ َءا ُبرمْ ال َأن رَّ ا َلومْ ِبَ
تمْ  َهَّ )َوَلَقدمْ  الرقمي:  املصحف  ويف 

َهاَن َربِِّه(. َأى ُبرمْ ال َأن رَّ ا َلومْ بِِه َوَهمَّ ِبَ

ُقدَّ  َقِميَصُه  َرَءا  چَفَلامَّ  َتَعاَل:  لِِه  َوَقومْ
َكيمَْدُكنَّ  إِنَّ  َكيمِْدُكنَّ  ِمن  ُه  إِنَّ َقاَل  ُدُبٍر  ِمن 

.)(50 َعِظيٌمچ)

َرأى  )َفَلامَّ  الرقمي:  املصحف  ويف 
َكيمِْدُكنَّ  ِمن  ُه  إِنَّ َقاَل  ُدُبٍر  ِمن  ُقدَّ  َقِميَصُه 

َعِظيٌم(.  َكيمَْدُكنَّ  إِنَّ 

)49)( يوسف: )1: 4). 
)50)( يوسف: )1/ 8). 
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متهيد:
بسم اهلل الرحن الرحيم

چ ڻ ڻۀ ۀ ہ چ

تقويم  بأحسن  خلقنا  الذي  هلل  احلمد 
االمني  احلبيب  عىل  والــســالم  والــصــالة 

حممد وعىل اله الطاهرين.
املقارنة  الدراسات  نوع  من  البحث 
وباألخص  الكريم  والقران  العلم  بني 
بني علم النفس النمو املعريف وبني القران 

الكريم.
من  وخــرج  النفس  علم  تطور  لقد 
مطالبه  لكثرة  الفلسفــــــة  علم  مسائل 
يف  االستقالل  له  اوجبت  التي  وتفرعاته 
واهداف  بموضوع  ومستقل  خاص  علم 
والتطور  النمو  ولسعة  انه  اال  معينة. 
من  اهلل  اودعه  مـــا  لعظيم  –وذلك  فيه 
– االنسان  فطـــــرة  يف  ارسار  امكانيات 
بدأت تستقل فيه علوم اخرى كثية جدا 
علم  نمى  ثم  النمو.  نفس  علم  ومنها 
واملالحظة  التدقيق  خالل  مــــــن  النفس 
تالقحه  من  و  املختلفـــــة  والدراســات 
من  مموعة  فنشأت  االخرى  العلوم  مع 
النفس  كعلــــم  ختصصية  االكثر  العلوم 

النمو وغيها. النفس  الرتبوي وعلم 
ان  نريد  الصفحات  هذه  يف  ونحن 
من  ــاص  خ جــانــب  عــىل  الــضــوء  نسلط 
او  املعريف  النمو  وهو  االنسان  عند  النمو 
احيانا.  عنه  يعرب  كام  العقيل  املعريف  النمو 
النمو  او  العضوي.  اجلسدي  النمو  ال 
االخالقي أو النمو االجتامعي. ثم اخرتنا 
الكبي  العامل  ومؤسسه  الفن  هذا  استاذ 
من  قدمه  ما  نعرض  لكي  بياجه  جــان 
املعريف عند االنسان  النمو  نظريات حول 
ثم  االول.  الفصل  له  خصصنا  ما  وهذا 
الكريم  القران  نفتش عن رأي  ان  حاولنا 
يف النمو املعريف العقيل عند االنسان وذلك 
الكريمة  ــات  اآلي يف  البحث  خــالل  من 
باحثني  املعروفة  و  الرصينــــة  والتفاسي 
النمو املعريف عند االنسان يف  عن مراحل 
به من مالحظات.  القران وما ييط  رأي 

وذلك ما خصصنا له الفصل الثان.

الفصل االول: النمو املعريف ومراحله 
عند جان بياجيه)1(

 9 ولــد   Jean Piaget بياجيه:  جــان   )1(
سبتمرب   1( –تويف   189( أغسطس 
وفيلسوفًا  نفس  عــامل  كــان   .)1980
علم  يف  الدكتوراه  عيل  حصل  سويسيًا 
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االول  املحور  يف  سنعمل  متهيـــد: 
التعريفات  اهــم  ذكـــر  عىل  وبأختصار 
املوضوع  تديد  اجل  من  وذلك  الالزمة 
وبيان دائرته. وعليه فسيشمل هذا الفص 
النفس  علم  يف  النمـــو  بظاهرة  التعريف 
املعريف  النمو  وتعريف  عنارصها  واهـــم 
النمو والدف منه  النفس  ثم تعريف علم 
وعرض  املعريف.  النفس  علم  تعريف  ثم 
املحور  وأما  املعريف.  النمو  مراحل  الهم 
يف  بياجيه  جان  بنظرية  خمتص  فهو  الثان 
النمو املعريف والتعريف با وباملراحل التي 

اكتشفها.
لبيان  الالزمة  التعريفات  االول:  املحور 

البحث: موضوع 
ــيــك ايـــا الــقــارئ الــكــريــم اهــم  ال

مديرا  عني   19(1 عام  ويف  البيولوجية 
روسويف  جاك  جان  بمعهد  للدراسات 
من  كتابني  ذلك  بعد  نش  حيث  جنيف، 
عند  والفكر  اللغة  كتاب:  كتبه:  أشهر 
عن  واالستدالل  احلكم  وكتاب:  الطفل 
املعريف  التطور  نظرية  طور  وقد  الطفل. 
عند األطفال فيام يعرف اآلن بعلم املعرفة 
الوراثية. أنشأ بياجيه يف عام 5)19 مركز 
وترأسه  جنيف  يف  الوراثية  املعرفة  نظرية 
بياجيه  1980. ويعترب  حتى وفاته يف عام 

النفس. علم  يف  البنائية  املدرسة  رائد 

التعاريف املهمة والتي تدخل يف التعريف 
باملراد من النمو املعريف يف علم النفس.

النــســان  يتعرض  الــنــمــو:  تعريف 
حلظة  منذ  النمو  يف  وتطورات  لتغيات 
الشيخوخة  مرحلة  وحتى  الخــصــاب 
وناية احلياة. ورغم أن النسان عبارة عن 
العادي  الفرد  نمو  أن  إال  واحــدة،  وحدة 
بخصائص  منها  كل  تتميز  بمراحل  يمر 

معينة))(.
والكيفي  الكمي  االرتقاء  هو  فالنمو 
لالشياء)3(. و للنمو اتاهان واضحان نمو 
احدها  نشاهد  ما  ونادرا  ونفس  جسمي 
قليلة  حــاالت  يف  اال  االخــر.  عن  يستقل 
النضج  او  الثقايف  او  العقيل  التخلف  كام 
املعريف  العقيل  النمو  ان  املبكر)4(.  اجلسمي 
ــاالدراك  ب يبدأ  التصاعدية  مستوياته  يف 

شفيق  د.  النــســان/  النمو  سيكولوجية   )((
الفرقان/  دار  األردن/  عــامن/  عالونه/ 

 .(001
نفس  )علم  الطفل  سيكلوجية  حقي.  الفت   )3(
االسكندرية  مركز  ص10.  الطفولة(. 

للكتاب. )199. مص. 
نفس  )علم  الطفل  سيكلوجية  حقي.  الفت   )4(
االسكندرية  مركز  ص10.  الطفولة(. 

للكتاب. )199. مص. 
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احلس وينتهي بالذكاء)5(.
للنمو  املمكن ان نجد تعريفات  ومن 

كثية. نعرض لبعض منها وبأختصار:
بـأنه  عموما:  النمو  تعريف  يمكن 
كمية  تغيات  من  احلي  للكائن  يدث  ما 
بداية  تبدأ مع  والبنية  وزيادات يف احلجم 
حتى  وتستمر  امللقحة  البويضة  تكون 
هذه  أن  املــعــروف  ومــن  النضج  اكتامل 
يف  ارتــقــاء  يصاحبها  الكمية  التغيات 
تزايد  يف  تتمثل  التي  النفسية  الوظائف 
واالستنتاج  والتذكر  التعلم  عىل  القدرة 
والتوافق  والبــــداع  املشكالت  ــل  وح
ــي واالســـتـــقـــرار االنــفــعــال  ــامع ــت االج
النمو  أن  أي  اجلامعة  بأخالق  وااللتزام 
يف  وتسني  ــقــاء  ارت يرافقها  احلجم  يف 

التعليمية))(. الوظائف 
التغي  هو  النمو  عنارص  اهــم  ومــن 

للنمو،  النفسية  االسس  السيد.  البهي  فؤاد   )5(
ص109، دار الفكر العريب. ط1. )195، 

مص. 
عبد  حنان  دكــتــورة  النمو/  سيكولوجية   )((
– يتم  اجلابر  عبد  –دكتور  العنان  احلميد 
حممد حسن الشناوي/ عامن/ األردن/ دار 

الصفاء/ 001). 

التقدمي يف االعضاء ويف وظائفها. فهناك 
احليوان  تويل  يف  كام  النوع  يف  التغيي 
والتغيي  وجــنــني.  بويضة  ال  املــنــوي 
يف  والتغيي  ــان  االســن يف  كــام  الــعــدد  يف 
كام  الشكل  ويف  الــطــول  يف  كــام  احلجم 
كام  اجلسم.  اعضاء  او  الوجه  صــورة  يف 
النواحي  خمتلف  يف  النمو  اطراد  يالحظ 
واالنفعالية  ]املعرفية[  والعقلية  اجلسمية 

واالجتامعية)7(.
تعريف النمو املعريف: و يقصد بالنمو 
املعرفية  العقلية  الوظائف  نمو  هو  املعريف 
العقلية  والقدرات  العــــــــام  الذكاء  مثل 
العقلية  كالعمليات  املختلفــــــة  املعرفية 
واالنتباه  والتذكـــــــر  وكالدراك  العليا 

والتفكي والتحصيل)8(. والتخيل 
العلم  وهو  النمو:  نفس  علم  تعريف 
املراحل  خالل  النمو  مظاهر  يتناول  الذي 
اجلسمي  النمو  فيدرس  واملتتابعة  املختلفة 

نفس  علم  عــويــضــة.  حممد  حممد  كــامــل   )7(
العلمية.  الكتب  دار  ص19.  الــنــمــو. 

)199،بيوت. 
نفس  علم  عــويــضــة.  حممد  حممد  كــامــل   )8(
العلمية.  الكتب  دار  ص131.  النمو. 

)199،بيوت. 
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والنمو  العقـــــــيل  والنمو  والفسيلوجي. 
االنفعال والنمو االجتامعي. وان كان علم 
وفهم  دراســة  عامة  بصفة  يتناول  النفس 
السلوك وضبطه وتوجيهه والتنبؤ به. فان 
علم النفس النمو يتناول فهم سلوك الفرد 
بدء  منذ  ينمو  وهو  به.  والتنبؤ  وضبطه 

حياته حتى نايتها)9(.
يدف علم نفس النمو ال دراسة نمو 
ويلقي  املختلفة.  مراحله  يف  احلي  الكائن 
لكل  السيكلوجية  اخلصائص  عىل  الضوء 
االنسان  لدى  النمو  مراحل  من  مرحلة 
منذ بدء نشأته خلية يف بطن امه حتى ناية 

وجوده)10(.
• املعريف:	 النفس  علم  تعريف 

هو احد فروع علم النفس العام الذي 
ماالت  يف  االنسان  السلوك  نامذج  يعالج 
تتجاوز  والتي  املختلفة  االنــســان  حياة 
حاليا اكثر من مخسني فرعا. وان الظواهر 

نفس  علم  عــويــضــة.  حممد  حممد  كــامــل   )9(
العلمية.  الكتب  دار  ص17.  الــنــمــو. 

)199،بيوت. 
نفس  علم  عويضة.  حممد  حممد  كامل   )10(
العلمية.  الكتب  دار  ص17.  الــنــمــو. 

)199،بيوت. 

هذا  لا  تصدى  التي  والسلوكية  النفسية 
العلوم  احد  النفس  علم  من  جعل  العلم 

املتجددة واملتطورة)11(.
خالل  متسارع  بشكل  الدماغ  ينمو 
يعترب  حيث  املختلفة  احلــمــل  مــراحــل 
الدماغ اول ما ينمو من جسم اجلنني وفقا 
ومع  النمو.  يف  ــرأيس  ال السياق  لقانون 
املختلفة  العمر  مراحل  عرب  الدماغ  نمو 
وان  ختصصية.  واكثر  تعقيدا  اكثر  يصبح 
الوالدة هو  الدماغ تطورا عند  اكثر اجزاء 
القشة  هو  تطورا  واقلها  االوسط  الدماغ 
ارتباطا  االكثر  اجلزء  انا  حيث  الدماغية 
احلياة  تتطور  و  املعرفية))1(.  األنشطة  مع 
العقلية واملعرفية للمراهق تطورا ينحو با 
الفرد  لعداد  توطئة  والتباين  التاميز  نحو 
املعقدة.  املتغية  لبيئته  الصحيح  للتكيف 
عدة  الوانا  الفرد  حياة  تكتسب  وهكذا 
خصبة تساير يف جوهرها تباين املستويات 

النفس  علم  العتوم.  يوسف  عــدنــان   )11(
للنش.  املــســية  دار  ص1).  ــريف.  ــع امل

004). عامن. 
))1( عدنان يوسف العتوم. علم النفس املعريف. 
 .(004 للنش.  املسية  دار   .((- ص1) 

عامن. 
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وتفاوت  املحلفة.  املجتمعات  يف  الواحدة 
الواحد.  املجتمع  يف  العدة  املستويات 
نفسها  االنسانية  احلياة  الفرد  حياة  وتساير 
تباينها  ويف  العام.  تنظيمها  يف  تنظيمها  يف 
وخصوبة  وتنوعها  واختالفها  وتفاوتا 

ميدانا)13(.
انه ذهب  بياجه هي:  وخالصة نظرية 
حوله  للعامل  البشي  الكائن  إدراك  أن  إل 

ينمو عرب أربع مراحل، هي كالتال:
املرحلة احلسية احلركية.. 1
املرحلة احلدسية.. )
املرحلة العينية.. 3
املرحلة التجريدية)14(.. 4

املعريف.  النمو  عىل  بياجية  ركز  فقد 
واهتم بدراسة نمو املفاهيم األساسية عند 
الطفل مثل مفهوم الزمان. مفهوم املكان. 

مفهوم العدد. مفهوم املساحة.
من  املعريف  التطور  إل  بياجية  وينظر 

)13( فؤاد البهي السيد. االسس النفسية للنمو، 
ص05)، دار الفكر العريب. ط1. )195، 

مص. 
)14( كامل شاهني. قصة جان بياده وعلم النفس 
تطوير  مركز  منشورات  ص8.  االدراكــي. 

الفقه السالمي. 013). 

الوظائف  و  العقلية.  البنية  ها:  زاويتني 
العقلية.

التداخل  ]بياجه[  الحــظ  ان  فبعد 
افرد  االدراك  وبــني  احلركة  بني  الشديد 
الطفل  عمر  من  والثانية  االول  السنتني 
عىل انا مرحلة احلس –حركية وفيها يميز 
وحيث  االشياء.  وبني  نفسه  بني  الطفل 
فإن وسيلته يف فهم  بعد  اللغة  يتعلم  مل  انه 
العام  ومن  بيده.  معاملتها  هي  االشياء 
مرحلة  ال  الطفل  ينتقل  الرابع  ال  الثان 
فهم  عليه  يتعذر  بحيث  االنــان.  التفكي 
مايريده  هه  وكل  االخرين.  نظر  وجهة 
يمر  السابع  ال  الــرابــع  العام  ومــن  هــو. 
الطفل بمرحلة احلدس، وفيها تظهر قدرة 
االشياء  تقسيامت  بني  التميز  عىل  الطفل 
التفريق  هــذا  ال  يصل  ولكنه  ورتبها. 
باحلدس والتخمني ال بالقياس او املناظرة 
,ثم يتطور بحيث يمكن احلكم عىل الفروق 

 (( واالوزان  سنوات(   5( االحجام  يف 
سنوات( والسعة واملسافات )7 سنوات(. 
العمليات  ال  انتقل  قــد  ــذا  ب ويــكــون 
يستخدم  حيث  -11سنة(   7( املحسوسة 
العمليات  استخدام  ويمكنـــــه  املنطق. 
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احلسابية االكثر تعقيدا. وتصبح له القدرة 
احلوادث.  وسلسلة  االشياء  تصنيف  عىل 
واخيا يصل ال مرحلة العمليات املعقدة 
عىل  قدرته  تظهر  وفيها  -15سنة(   11(
ال  باالضافة  املفاهيم  وتكوين  التجريد 

الربهنة عىل النظريات)15(.
الفصل الثان: 

النمو املعريف ومراحله يف القرآن الكريم:
السالميني  الفالسفة  نظرية  مقدمة: 

يف مراحل املعرفة:
بوجود  السالمية  الفلسفة  تعرتف 
احلسيهّة  املــعــرفــة  وراء  عقلية  مــعــرفــة 
الفلسفات  والتجريبية، وقد قصت سائر 
عن إدراكها ومراحل تلك املعرفة هي كام 

ييل:
املعرفة احلسّية:. 1

وعقلية،  حسيهّة  عىل  املعرفة  تنقسم 
السطحية  املعرفة  عــن  عــبــارة  واحلسيهّة 

ربام  بل  واحليوان،  النسان  بني  املشرتكة 
النسان،  يف  منها  أقوى  احليوان  يف  تكون 

)15( الفت حقي. سيكلوجية الطفل )علم نفس 
االسكندرية  مركز  ص7).  الطفولة(. 

للكتاب. )199. مص. 

تي  الهّ جدًا  البعيدة  األشياء  يرى  فالُعقاب 
تشمهّ  والــكــالب  ــيه،  غ أبــصــار  تنالا  ال 
املوانع  تسهّ  واخلفافيش  اخلفية،  الروائح 
كلهّ  وعىل  فتتجنهّبها...  الظلامء،  الليال  يف 
تي تقوم باحلواس  تقدير فاملعرفة احلسيهّة الهّ

الظاهرية تعمهّ النسان وغيه.
املعرفة العقلية:. )

الكلية  املفاهيم  هي  العقلية  املعرفــــة 
التصديقية  يهّة  الكلهّ القضايا  أو  التصورية 
تي ينالا العقل يف ظل عمليات خاصة.  الهّ
الكيلهّ  ــســان  الن مفهوم  إل  فاالنتقال 
معرفة  متامثلة،  أفــراد  ة  عــدهّ مشاهدة  من 
كليهّة  قاعدة  انتزاع  أنهّ  عقلية تصورية، كام 
)كانصهار احلديد عند درجة خاصة( من 
عقلية  معرفة  متكررة،  تريبية  عمليات 

تصديقية.
انتقال  كيفية  م  تقدهّ فيام  أوضحنا  وقد 
الكليهّة،  والقوانني  املفاهيم  إل  النسان 

صنع  كفية  يف  غــمــوضــًا  هــنــاك  أنهّ  غــي 
الكليات من مشاهدة اجلزئيات، والرابطة 
املنطقية القائمة بني املعرفة احلسيهّة واملعرفة 
العقلية. فانهّ النسان عندما يطل بنظره إل 
مفهومًا  منها  يصنع  كيف  حمــدودة،  أفراد 
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عندما  ــه  أنهّ أو  وغــيهــا؟.  يشملها  يًا  كلهّ
التجربة عىل عنارص خاصة،  يري عملية 
به  كيف يصنع منها قاعدة كلية تعم ما جرهّ

وغيه))1(؟.
املحور االول: 

االشارات القرآنية للنمو االنسان املعريف 
عند االنسان:

سمي  الستار  عبد  الــدكــتــور  يقول 
النبات ذكرت  النمو  إن مراحل  و  الرجب 

ی  چ  عدة:  آيات  يف  الكريم  القرآن  يف 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 

مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب 

مج  يثحج  ىث  مث  جث  يت  ىت 

]سورة  مخچ  حخ  جخ  مح  جح 

اهلل  ــم  ]اس يتصل  كــام   .)17(](1 الــزمــر: 
والذي هو من االسامء احلسنى[  }تبارك{ 
و  نموهّ  حالة  يف  ــا  بــأنهّ اخلليقة  مقام  يف 
بركة  يعطيها  خالقها  ألنهّ  مستمر،  تكامل 

املعرفة.  نظرية  السبحان.  جعفر  الشيخ   )1((
االمـــام  مــؤســســة   .(03–  199 ص: 

الصادق. )149هـ. قم. 
و  النبات  و  النبات  العبيدي.  فائق  خالد   )17(
احليوانات و احلشات. ج7،ص: 17، دار 

الكتب العلمية. ))14 هـ. بيوت. 

اخللق  مسية  أنهّ  عىل  يدلهّ  مهّا  أخرى،  تلو 
تصاعدي)18(.

منتهى  من   االنبياء اهلل  بعث  ولقد 
تعال. وليست  منه  البش رحة  ال  الكامل 
الرسالة  حل  إالهّ  املرسلني  هؤالء  وظيفة 
زائــد  ــام  دون إليهم  املــرســل  إل  الربانية 
العقيل  الرشد  إل  لم  نقال  ناقص،  أو 
من  هللهّ  ما  لم  أن  ادعــاء  دون  املعريف،  و 
شؤون، و ال ضب بم يف تيه الفلسفات 
املختلقة،  الالهوتية  املجادالت  و  الهّذهنية 
الدراكــــات  طــاقــات  استنفدت  الــتــي 

البشية أجياال بعد أجيال)19(.
ل فيــه القرآن  و يف العــص الــذي تنزهّ
البــشي  ــق  التهّخلهّ مراحــل  عــن  خمــربا 
بمصطلحــات دقيقــة تنطبــق مــع قواعد 
املعرفــة احلديثــة و مثبتا أنهّ ختلــق اجلنني 
أطــوار  و  مراحــل  عــىل  يتــم  تطــوره  و 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چٺ  تعــال:  يقــول  حيــث 

هدى  مــن  املـــدريس.  تقي  حممد  السيد   )18(
حمبي  دار   ،137 ص:  ج)1،  ــرآن،  ــق ال

احلسني. ط1. 1419هـ. طهران. 
ج10،  بالقرآن،  القرآن  تفسي  يف  الفرقان   )19(
االسالمية.  الثقافة  منشورات   ،33 ص: 

ط). قم. 
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]سورة نوح:  ٹ چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
14[)0)(. و قــال ابــن عبهّــاس و قتــادة و 
عكرمة و الســدي و ابن زيــد: معناه من 
نطفــة ثمهّ مــن علقة ثمهّ مــن مضغة... إل 

آخر أطوار النســان)1)(.

التي  االيـــات  مــن  مموعة  وهــنــاك 
لبحثنا  ومتهيدا  مدخال  نجعلها  ان  يمكن 
و  االنــســان  نمو  ال  تشي  نجدها  ــذا.  ه
تلك  مــن  ولعل  فيه  النمو  ــوة  ق ــود  وج

االيات:
ژ  ڈ  ڈ  چ  تعال:  قوله  اوال: 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
گچ تشياالية ال النمو يف االنسان)))(.
ثانيا: چ ٹ ٹ ٹ چ أي خلق 
عة، و ذلك يف  كلهّ واحد منكم تارات متنوهّ
ما تعرب عنه األطوار اجلنينية من النطفة إل 
إل  العظمي  اليكل  إل  املضغة  إل  العلقة 

العجاز  موسوعة  احــد.  احلــاج  يوسف   )(0(
العلمي يف القرآن و السنة. ص: )11. 

علوم  يف  التمهيد  معرفة.  ــادي  ه حممد   )(1(
القرآن، ج)، ص: 80. 

املني  التفسي  الزحييل،  مصطفى  بن  وهبة   )(((
ج))،  املنهج،  و  الشيعة  و  العقيدة  يف 

ص90). دار الفكر ))14 هـ. بيوت. 

تعرب عنه مراحل  ما  أو يف  الكامل،  اخللق 
الشباب،  إل  الطفولة  من  النسان  النموهّ 

إل الشيخوخة)3)(.
ڀ  ڀ  چ  تــعــال:  قــولــه  ثــالــثــا: 
الرادة  أفــرد  ــام  إنهّ و  أطفاال  أي  ٺچ 
أو  الكثي،  عىل  يصدق  اجلنس  و  اجلنس 
أو  منكم،  واحد  كلهّ  يرج  و  تأويل  عىل 
ألنهّه يف األصل مصدر و هو يف هذا املنزل 
فيكمل   ، كــامهّ و  ة  قــوهّ النموهّ  و  التزايد  يف 
بحسب  فشيئا  شيئا  مقداره  يزيد  و  قواه 
بذهن  األشياء  فيلقى  الطبيعة  يقتضيه  ما 
ضعيف و معرفة ناقصة ثمهّ ال يزال يتزايد 
شء  بعد  شيئا  و  قليال  قليال  املعرفة  يف 
و  عليها  ن  يتمرهّ و  األشياء  يألف  حتهّى 
يصل إل غايته و يرج من حدهّ احلية فيها 

ف يف املعاش بعقله)4)(. إل التصهّ
رابعا: و قوله چ ۇ ۆ ۆ ۈچ 

من  تفسي  اهلل.  فضل  حسني  حممد  السيد   )(3(
املالك  دار  القرآن، ج3)، ص: )1،  وحي 

للطباعة. ط). 1419 هـ، بيوت.
الكايف- شح  املــازنــدران.  صالح  املول   )(4(
 ،130 ص:  ج1،  الــروضــة.  و  األصــول 
املكتبة  ــران.  ــع ــش ال ــن  ــس ــواحل اب تقيق 

االسالمية. ط1، )138هـ. طهران.
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التي  املــراحــل  أن  إل  إشـــارة  ــة  اآلي ففي 
مرتتبة  ربه  إل  مسيه  يف  النسان  يقطعها 
عن  منزلة  معناه  ان  فقيل  متطابقة)5)(، 
منزلة و طبقة عن طبق و قيل: معناه حاال 
أحيا)))(،  ثم  إماتة،  و  أحياء  من  حال  عن 
الشباب  سن  ال  الطفولة  ال  النطفة  من 
والرم)7)( و قيل: درجة بعد درجة، و رتبة 
بعد رتبة، يف القرب من اهللهّ و رفعة املنزلة، 
و قيل: املعنى: لرتكبنهّ حاال بعد حال كل 
ة، و قيل  حالة منها مطابقة ألختها يف الشدهّ
املعنى: لرتكبنهّ أيا النسان حاال بعد حال 
ثم  من كونك نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، 
حيا و ميتا و غنيا و فقي)8)(. فجيمع البش 
والــذي  العام  لتطور  لقانون  خاضعني 

امليزان يف  الطباطبائي.  السيد حممد حسني   )(5(
47)،مؤسسة  ص:  ج0)،  القرآن،  تفسي 

النش االسالمي. ط 5. 1417هـ. قم. 
)))( الشيخ حممد بن احلسن الطويس. التبيان يف 
القرآن، ج10، ص: 31. دار احياء  تفسي 

الرتاث العريب، بيوت. 
القرش. تفسي أحسن احلديث،  اكرب  )7)( عيل 
ط3.  البعثة.  مؤسسة   ،15 ص:  ج)1، 

1419هـ. طهران. 
القدير،  فتح  الشوكان.  عيل  بن  حممد   )(8(
الكثي. 1414هـ.  ابن  ج5، ص: 49. دار 

بيوت. 

يشمل التطور والنمو املعريف العقيل.
املحور الثان: 

املراحل الثالث العامة للنمو املعريف:
املعريف  النمو  تقسيم مراحــــل  يمكن 
ال  استنادا  مراحل؛  ثالث  عىل  لالنسان 
الذي  االنسان  يف  للنمو  العام  التقسيم 
قوله  وهي  الثالث  املراحل  آية  اليه  تشي 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  چ  تعال: 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ 
وبالتال   ،]54 الــروم:  ]سورة  کچ 
عابرا  املعرفية  اجلهة  من  االنسان  سيكون 

لثالث مراحل هي:
الضعف  مرحلة  االوىل:  املـــــــرحلة 
الطفولة  مرحلة  وهي  والعقيل.  املعريف 
وقــوة  التعلم  وسهولة  ــة  رسع مرحلة 

احلفظ.
يف  القوة  مرحلة  الثانية:  املــــرحلة 

ما  مرحلة  وهي  والعقيل.  املعريف  املجال 
وصول  و  الرشد  كامل  ال  الطفولة  بعد 

قوة التفكي ولذاكرة ال قمتها.
الضعف  مرحلة  الثانية:  املــــــرحلة 
)التنكيس(.  الثانية  والعقيل  املعــــــــــريف 
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احلفظي  والضعف  النزول  مرحلة  وهي 
والعلمي من الرشد باتاه الشيخوخة.

املحور الثالث: 
املراحل اخلاصة للنمو املعريف 

يف االشارات القرانية
هو  املــحــور  ــذا  ه يــكــون  قــد  متهيد: 
زبدته.  وهــو  البحث  من  القلب  مركز 
وقد وجدنا النمو املعريف ومراحله مشارًا 
املسلمني  تفاسي  ويف  الــقــران  يف  اليها 
دراسة  القضية  تدرس  ومل  متناثر  بشكل 
بجمع  فقمنا  مركزة.  ختصصية  موضوعية 
اليه  مشيين  املوضوع  حول  وجدناه  ما 

التالية: بالنقاط 
التي  ــات  اآلي من  طائفة  هناك  اوال: 
يف  احلــواس  بعض  غرز  و  جعل  ال  تشي 
عىل  منها  اخرتنا  االنــســان.  خلقة  اصــل 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  املثال:  سبيل 
ڇچ  چ  چ  چچ  ڃ 

]سورة املؤمنون: 78[.
إذ يظهر من اآلية ان اهلل هو الذي بذر 
بعد  و  االنسان،  خلقة  يف  احلاستني  تلك 
تني اللتني ها مفتاح الدراك  هاتني احلاسهّ
ينتزع  الــذي  العقل  ــأت  ي ة،  املــــادهّ لــعــامل 

يتاز  و   ، احلـــواسهّ به  نه  متوهّ مهّــا  األفكار 
و  النقد  ته  مهمهّ و  وراءها،  ما  إل  الطبيعة 
تليل  و  التعميم  و  الرتتيب  و  االستنتاج 
السمــــــــع)9)(.  و  البص  تي  حاسهّ لة  حمصهّ
تفسي  يف  الطباطبائي  العالمــــــة  ويقول 
ما  إل  بتعقله  أي  بفؤاده  يرقى  ثم  اآلية: 
فـــــوق املحسوسات و اجلزئيات فيتعقل 
و  الكلية،  القوانني  فيحصل  الكليـــــات 
يغور متفكرا يف العلوم النظرية و املعارف 
أقطار  التدبر يف  ينفذ بسلطان  احلقيقية، و 
الساموات و األرض)30(. وبذلك الحظنا 
هذه  يف  العريف  النمو  ال  املفسين  اشارة 

اآلية.
املعريف  النمو  ملرحل  ثان  تصور  ثانيا: 
تعال:  قوله  خال  من  وذلــك  القرآن:  يف 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چٹ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ 
]سورة احلديد: 0)[.

احلياة  وضع  بوضوح  ترسم  فاآلية 

يف  األمثل  الــشــيازي،  مكارم  الشيخ   )(9(
ص:  ج10،  املــنــزل،  اهلل  كــتــاب  تفسي 

 .488
امليزان يف  الطباطبائي.  السيد حممد حسني   )30(

تفسي القرآن، ج15، ص: 5. 
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املراحل  ]ومنها  املختلفة  املراحل  و  الدنيا 
و  الــظــروف  و  ــزات  املــحــفهّ و  املعرفية[ 
هذه  من  مرحلة  كلهّ  تكم  التي  األجواء 

ٹ  چ  املراحل، حيث يقول سبحانه: 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ.
و  »الغفلة«  فـــإنهّ  ــصــورة  ال ــذه  ب و 
»الــتــفــاخــر« و  ــنــة« و  »الــزي »الــلــهــو« و 
لعمر  اخلمس  املراحل  ل  تشكهّ »التكاثر« 

النسان.
احلياة  و  الطفولة،  مرحلة  البداية  ففي 
من  بحالة  مقرتنة  عــادة  املرحلة  هــذه  يف 

الغفلة و اجلهل و اللعب.
اللهو  يأخذ  حيث  املراهقة  مرحلة  ثمهّ 
يكون  املرحلة  هذه  يف  و  اللعب،  مكان 
النسان الهثا وراء الوسائل و األمور التي 

ية. تلهيه و تبعده عن األعامل اجلدهّ
الشباب  مرحلة  هي  الثالثة  املرحلة  و 

و احليوية و العشق وحبهّ الزينة.
املرحلة  هذه  النسان  تاوز  ما  إذا  و 
تتولهّد  الرابعة حيث  املرحلة  إل  فإنهّه يصل 

يف نفسه دوافع العلو و التفاخر.
اخلامسة  املرحلة  إل  يصل  أخــيا  و 

و  األوالد  و  املال  بزيادة  فيها  ر  يفكهّ حيث 
ما إل ذلك.

حسب  ص  تشخهّ االول  املراحــــل  و 
الالحقة  املراحل  أنهّ  إالهّ  تقريبا،  العمر 
البعض  و  متاما،  األشخاص  عند  ختتلف 
إل  النسان  مع  تستمر  املراحل  هذه  من 
ناية عمره، كمرحلة مجع املال، و بالرغم 
من  مرحلة  كلهّ  أنهّ  يعتقد  البعض  أنهّ  من 
هذه املراحل اخلمس تأخذ سنني من عمر 
حيث  سنة)31(،  أربعون  مموعها  النسان 
إل  وصوله  عند  النسان  شخصية  تتثبهّت 

هذا العمر.
أن  يمكن  األشخاص  بعض  أنهّ  كام 
و  االول  املــرحلة  يف  شخصيتهم  تتوقهّف 
فإنهّ  لذا  و  الـــــرم،  مرحلة  حتهّى  الثانية 

)31( ولعله اشارة ال تفسي قوله تعال: چٺ 
]ســـورة  ٹچ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

االحقاف: 15[.
و  الثالثني  بــني  يـــرتاوح  األشــد  وبــلــوغ 
النضج  غاية  هي  األربعون  و  األربعني. 
القوى  مجيع  تكتمل  فيها  و  الــرشــد،  و 
و  للتدبر  النسان  يتهيأ  و  الطاقات،  و 
السيد  )راجع  هدوء.  و  اكتامل  يف  التفكر 
القرآن. ج)،  بن قطب الشاذل. يف ظالل 

ص: )))3. 
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الشاخصة  هي  تبقى  املرحلة  هذه  سامت 
تكوين شخصياتم، حيث  و  يف سلوكهم 
اللعب و الشجار و اللهو هو الطابع العامهّ 
تيئة  يف  للغاية  منهمك  تفكيهم  و  لم، 
غي  و  الفاخرة  املالبس  و  األنيق  البيت 
املوت..  حتهّى  الدنيا  احلياة  متع  من  ذلك 
يف  شيوخ  و  الكهولة،  سنهّ  يف  أطفال  م  إنهّ

روحية األطفال.
ناية  و  لبداية  مثاال  سبحانه  يذكر  و 
د الدنيا أمام أعني الناس بذه  احلياة و يسهّ

چڃ  سبحانه:  يقول  حيث  الصورة 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڇ ڇ ڇ ڇ چ.
ار« هنا ليس بمعنى األشــخاص  »كفهّ
اع«  غــي املؤمنني، و لكــن بمعنــى »الزرهّ
بــام  و  التغطيــة،  هــو  الكفــر  أصــل  ألنهّ 
أنهّ الــزارع عنــد ما ينثــر البــذور يغطهّيها 
بالــرتاب، فقد قيــل له كافــر، و يقال أنهّ 

»الكفــر« جــاء بمعنى القــرب أحيانا، ألنهّه 
يغطهّــي جســم امليهّــت كام ورد يف ]ســورة 

الفتــح: 9)[.
السيع  النمو  عــن  احلــديــث  يف  و 
چ  ڇ  چ  چ  تعال:  يقول  للنبات 

من  بدال  اع«  ــزرهّ »ال كلمة  هنا  وردت  إذ 
ار))3(. الكفهّ

ثالثا: مرحلة االشتداد العقيل: چپ 
ڀچ ]سورة االنعام: )15[، أي  ڀ 

حتى يقوى و يكمل عقل)33(.
ېئچ  ېئ  ۈئ  چ  تــعــال:  قوله  و 
و  اجلسامن  االستحكام  معناه   ) )اشــدهّ ان 
الوصول  معناه  الرشد  بلوغ  و  الروحان، 
قد  العنوان  هذا  لكن  و  املرحلة،  هذه  ال 
خمتلفة  مراحل  يف  الكريم  القرآن  عنه  عربهّ 

من عمر النسان.
كقوله  البلوغ  سنهّ  عىل  أطلقه  فتارة 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  چ  تعال: 
االرساء:  ]ســورة  ۇچ  ۇ  ڭ  ڭ 
وصول  يف  املعنى  هذا  يرد  تــارة  و   .]34
تعال:  كقوله  سنة،  أربعني  ال  النسان 
ٹچ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چ 

به  يراد  تارة  و   ،]15 االحقاف:  ]ســورة 

ما قبل مرحلة الشيخوخة و الكرب، كقوله 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چ  ــعــال:  ت

يف  األمثل  الــشــيازي.  مكارم  الشيخ   )3((
تفسي كتاب اهلل املنزل، ج18، ص: 55. 
يف  اجلديد  الــســبــزواري.  حممد  الشيخ   )33(

تفسي القرآن املجيد، ج3، ص: 10. 



النمو املعريف بني اشارات القرآن الكريم ونظرية )يباجيه(

((

ٺ ٿ ٿ ٿ چ.
و لعل هذا التفاوت يف التعبيات آت 
من طيهّ النسان مراحل خمتلفة الستحكام 
الروح و اجلسم، و ال شكهّ ان الوصول ال 

سنهّ البلوغ واحد من هذه املراحل.

توأما  يكون  الــذي  األربعني  بلوغ  و 
ثانية،  مرحلة  العقيل  و  الفكري  للنضج 
يسي  ان  قبل  تكون  الثهّالثة  املرحلة  ان  كام 
النسان نحو قوس النهّزول و يبلغ الضعف 
و الوهن!. و عىل كل حال فإنهّ املقصود يف 
البلوغ  مرحلة  –هو  البحث  –حمل  اآلية 
اجلسمي و الروحي الذي ظهر يف يوسف 

بداية شباب)34(.
ولــكــن هــنــاك مــن املــفــسيــن مــن ال 
لكي  مدخال.  االربعني  سن  لتحديد  يرى 
قوله  خامتة.  معريف  نمو  كمرحلة  نحددها 

ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  چ  تعال: 
ــد  األش بــلــوغ  یچ  ی  ی 
و  بدنه  به قوى  تشتد  ما  النسان  يعمر  أن 
و  الصباوة،  آثار  بذهاب  أركانه  به  تتقوى 
إل  عمره  من  عش  ثامنية  من  ذلك  يأخذ 

)34( الشيخ مكارم الشيازي. األمثل يف تفسي 
كتاب اهلل املنزل، ج7، ص: 174. 

و  العقل  يكمل  عندها  التي  الكهولة  سن 
يتم الرشد.

و الظاهــر أن املــراد بــه االنتهــاء إل 
أول ســن الشــباب دون التوســط فيــه أو 
االنتهــاء إل آخــره كاألربعــني، و الدليل 

ٱ ٻ  عليه قوله تعال يف موســى: چ 
]سورة  پچ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
القصــص: 14[ حيــث دل عىل التوســط 

ٺ ٿ  ــَتوى«، و قوله:  چ  فيه بقوله: »اسمْ
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ چ ]ســورة األحقاف: 15[ 

فلو كان بلوغ األشــد هو بلوغ األربعني مل 
تكن حاجــة إل تكــرار قولــه: چ ٿ چ.

املراد  أن  بعضهم:  ذكره  ملا  مال  فال 
و  الثالث  أو  الثالثني  بلوغ  األشد  ببلوغ 
املراد  إن  آخرون  قاله  ما  كذا  و  الثالثني، 
به بلوغ األربعني و هو سن األربعني. عىل 
أن من املضحك أن تصرب امرأة العزيز عن 

يوسف مدى عنفوان شبابه و ريعان عمره 
حتى إذا بلغ األربعني من عمره و أشف 
عن  راودتــه  و  به  تعلقت  الشيخوخة  عىل 

نفسه)35(.

امليزان يف  الطباطبائي.  السيد حممد حسني   )35(



الشيخ الدكتور هاشم ابو مخسني

(3

ٻ  ٱ  چ  ــم:  ــُل احلُ مرحلة  رابــعــا: 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
پ پ ڀ ڀ چ ]سورة النور: 
–من  االصفهان  الــراغــب  يقول   ]59
النفس  ضبط  –احللـم:  اللغوية  اجلهة 

مجعه  و  الغضب،  هيجان  عن  الطبع  و 
–قيل  أحــالمــهــم  تــأمــرهــم  أحالم–أم 
احلقيقة  يف  احللـم  ليس  و  عقولم،  معناه 
لكونه  بذلك  وه  فــسهّ لكــن  العقل،  هو 
»احللم«  كلمة  و  العقل))3(.  مسبهّبات  من 
الكناية  و  العقل  بمعنى  عىل وزن »كتب« 
لطفرة  توأما  يعترب  ــذي  ال البلوغ،  عن 
عقلية و فكرية، و مرحلة جديدة يف حياة 
ألنه  حلام  العقل  ويسمى  النــســان)37(، 
لزمان  أيضا احللم  منه  التفكر، و  استقامة 

البلوغ قال تعال. چٱ ٻ ٻ ٻ 
العقل،  بلوغ  البلوغ،  ٻچ. أي زمان 
األنــاءة  بمعنى  احلــاء  بكس  احللم  منه  و 
الطبع  و  النفس  ضبط  هو  و  الطيش  ضد 

تفسي القرآن، ج11، ص: 118.. 
غريب  مــفــردات  االصفهان.  الــراغــب   )3((

القران. مادة »حلم«. 
)37( الشيخ مكارم الشيازي. األمثل يف تفسي 

كتاب اهلل املنزل، ج11، ص: )1. 

املعاجلة  عــدم  و  الغضب  هيجان  عــن 
استقامة  عن  يكون  إنام  فإنه  العقوبة  يف 

التفكي )38(.
املعرفة:  ملراحل  آخر  تصور  خامسا: 

ڈ  چ  اآليات  هذه  يف  سبحانه  اهللهّ  ذكر 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
گ  گ  گ  گ  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ 
الــروم: 1) -4)[  ]ســورة  چ  ۈئ 
أربع مجل عقب كل آية، و لعلهّها خترب عن 

ڱ  ڳ  ڳ  چ  تعال:  فقال  املعرفة،  مراحل 
ڱ ڱ ڱ چ چ ہ ہ ھ ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چ  چ  ھ 

امليزان يف  الطباطبائي.  السيد حممد حسني   )38(
تفسي القرآن، ج11، ص: 188. 
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ۇئ  ۇئ  وئ  چ  چ  ٴۇ  ۈ 
ۆئ ۆئ ۈئچ فنحن بحاجة إل 

الفكر و العلم و السامع و العقل.
العلم،  ر حتى نحصل عىل  نفكهّ فنحن 
علوم  مــن  لالستفادة  يدعونا  العلم  و 

أخبارهم،  و  علومهم  سامع  عرب  اآلخرين 
آنئذ  علومهم  إل  علومنا  نجمع  ما  عند  و 
نعقل، و عند ما نعقل نصبح مؤمنني باهللهّ 
، ألننا نستطيع أن نستوعب آياته  عزهّ و جلهّ

ل با إليه)39(. و نتوصهّ
املحور الرابع: 

مالحظات مع املراحل املعرفية يف القرآن
نسجل  ان  املــحــور  هــذا  يف  ــد  ــري ون
البحث  خالل  صادفتنا  التي  املالحظات 
عن مراحل النمو املعريف والعقيل يف القران 
الكريم. فهي مالحظات ال تقل اهية عن 
القران  يف  املعريف  النمو  مرحل  نفس  بيان 
الكريم. فهي مكملة وقد كون مؤسسة له 

ايضا. وهي يف نقاط كام ييل:
ۇ . 1 ڭ  چ  املعريف:  االفــول  مرحلة 

هدى  مــن  ـــدريس.  امل تقي  حممد  السيد   )39(
القرآن، ج10، ص: 44، دار حمبي احلسني. 

ط1. 1419هـ. طهران. 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
الناس  ان  بعض  عىل  تــدل  ۅچ. 
فقد  بمرحلة  يمرون  البشية  كل  ال 
متأخرة  فرتة  يف  والنسيان  املعلومات 
ال  اشارة  هذه  تكون  وقد  العمر  من 

مرض الزهايمر.
من . )  ( اهلل  بيد  املعريف  النمو  قــوة  ان 

حيث االصل ومن حيث العمل ومن 
حيث رسعة النمو(: قال تعال چۅ 
]ســـــورة  ۉچ  ۉ  ۅ 

يونس: 31[.
عىل  القدرة  النفس  يب  الــذي  فاهلل 
أو  يصححها  و  يرمها،  أو  وظائفها  أداء 
يمرضها، و يصفها إل العمل أو يلهيها، 
تكره..  ما  أو  تب  ما  يريا  و  يسمعها  و 
ملك  من  يومئذ  يدركونه  كانوا  ما  ذلك 
السمع و األبصار. و هو حسبهم لدراك 
ما  و  توجيهه.  و  الــســؤال  هــذا  مدلول 
السمع  طبيعة  من  يكشفون  البش  يزال 
البص، و من دقائق صنع اهللهّ يف هذين  و 
اجلهازين ما يزيد السؤال شموال و سعة. 
كيفية  و  أعصابا  و  العني  تركيب  إن  و 
و  األذن  تركيب  أو  للمرئيات،  إدراكها 
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للذبذبات،  إدراكها  طريقة  و  أجزائها 
لعامل وحده يدير الرؤوس، عند ما يقاس 
األجهزة  أدق  إل  ذاك  أو  اجلــهــاز  هــذا 
العلم  معجزات  من  الناس  يعدها  التي 
الناس  كــان  إن  و  احلــديــث!.  العص  يف 
يولم و يروعهم و يبهرهم جهاز يصنعه 
اهللهّ.  يقاس يف شء إل صنع  النسان، ال 
بينام هم يمرون غافلني بالبدائع اللية يف 
يبصون  ال  كأنم  أنفسهم  يف  و  الكون 
فيزيائيا  السمع  فأن  يــدركــون)40(.  ال  و 
او  مادية  غي  ميتافيزيقية  عملية  ال  ينتهي 

معلومة. وكذا البص.
يولد االنسان بدرجة الصفر العرفية: . 3

ې  ې  ې  ې  چ  قال تعال: 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ 
أخرجكم  أي  چ.  ۆئ  ۆئ 
أن  احلــــال  و  بالتولد  أرحامهن  من 

املعلومات  هذه  من  خالية  نفوسكم 
التي أحرزمتوها مــــن طريق احلس و 
اآلية  و  ذلك.  بعـــد  العقل  و  اخليال 

)40( السيد بن قطب الشاذل. يف ظالل القرآن. 
ج3، ص: 178. 

أن  النفس  علامء  إليه  ذهب  ما  تؤيد 
املعلومات  عن  خالية  النفس  لــوح 
شيئا  فيها  تنتقش  ثــم  تكونا  أول 
النمو  يثبت  ما  وهــــــو  فشيئًا)41(. 
ــريف، املــعــرفــة كــانــت صــفــرا ثم  ــع امل
اليعني  االنــســان،وهــذ  عند  تتطور 
عدم وجود معارف بالقوة تتحول ال 
املعرفية  واملحفزات  باملثيات  الفعل 
با  بالفطرة  مغروزة  معرفية  وادوات 

يتطور معرفيا وعقليا.
االنسان: . 4 عىل  املحالة  املعرفية  املرحلة 

إنهّ للمعرفة مراحل، أعالها هي تلك 
املقدسة،  اهللهّ  ذات  ختص  التي  املعرفة 
يعرفها  أن  التي ال يمكن ألي أحد  و 
التي  املقدسة  ذاته  عليها غي  يطلع  أو 
احلديث  و  املقدسة،  ذاته  كنه  تعرف 
الشيف املذكور يشي إل هذا املعنى.

هذه  بعد  تأت  التي  املراحل  بقية  ا  أمهّ

أن  البشي  للعقل  يمكن  التي  و  املرحلة 
صفات  معرفة  مرحلة  هي  عليها،  يتعرف 
بصورة  أفعاله  معرفة  و  عامة  بصورة  اهللهّ 

امليزان يف  الطباطبائي.  السيد حممد حسني   )41(
تفسي القرآن، ج)1، ص: 313. 
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مكنة  ذكرنا  كام  املرحلة  هذه  و  مفصلة، 
اهللهّ  معرفة  من  املراد  و  لإلنسان،  بالنسبة 
الوصول إل هذه املرحلة، و اآلية))4( مورد 
أن  حيث  املرحلة،  هذه  عن  تدثت  بحثنا 
املعرفة  من  املقدار  هذا  يهلون  املشكني 

أيضا)43(.
ال  يشي  الكريم  الــقــران  نــرى  فإننا 
وذلك  حمــددة.  ناية  له  املعريف  النمو  ان 
مرحلة  املعريف  النمو  تاوز  عدم  هو  احلد 
املقدسة.  االلية  الــذات  حقيقة  معرفة 
قصة  خــالل  من  عرفناه  هــذا  واالمتناع 
سيدنا موسى إذ قد طلب موسى لنفسه 
املعريف.  كيانه  فوق  هي  التي  القمة  الرؤية 
و عىل هامشها الرؤية البصية املقرتحة من 
األصل  و  تران«  »لن  اجلواب  فجاء  قومه 
لِكِن  »َو  ل  املناسبة  هي  و  اخلاصة،  رؤيته 

ى  ې  ې  چ  تعال:  قوله  هي  ــة  االي  )4((
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ــورة  ]س چ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

الزمر: 7)[. 
)43( الشيخ مكارم الشيازي. األمثل يف تفسي 
 .148 ص:  ج15،  ــزل،  ــن امل اهلل  كــتــاب 
ط1.   .عيل االمـــام  مــدرســة  ــنــاش:  ال

1)14 هـ. قم. 

فانا  املستحيلة،  دون  ََبِل..«  اجلمْ إَِل  انمُْظرمْ 
حاجة  دون  االستحالة  و  البطالن  مربهنة 

إل برهنة حسية)44(.
رؤيته  إمكانية  بني  الصلة  هي  ما  ثم 
أن يستقر اجلبل مكانه  تعال ملوسى و بني 
يف  اجلبل  يكون  أن  إالهّ  التجيل،  ذلك  يف 
ذلك التجيل مثاال ملوسى أنه ال يستطيع 
دام هو موسى  ما  هللهّ  القمة  املعريف  التجيل 
أن  إالهّ  العارفني  أول  مبلغ  يبلغ  مل  الــذي 
، ثم ال يفيده املوت  يموت يف ذلك التجيلهّ
التجردية  احلالة  يف  ربه  له  يتجىل  أن  أيضا 
بــأول  خمصوص  ــك  ذل فإنام  الــربزخــيــة، 
حني   حممد النبيني  خاتم  و  العارفني 
نى...  َأدمْ َأومْ   ِ َسنيمْ . َفكاَن قاَب َقومْ َفَتَدلَّ »َدنا 
َرِة املمُْنمَْتهى.  رى. ِعنمَْد ِسدمْ َلًة ُأخمْ َو َلَقدمْ َرآُه َنزمْ
مل  لو  و   )1(  :53( ــأمْوى«  املمَْ َجنَُّة  ِعنمَْدها 
التي  الرسالة  باستمرارية هذه  يكن مكلفا 
هذه  عن  يرج  مل  اخللق  مواجهة  تتطلب 

خارقة  القمة،  املعرفية  التجردية  احلالة 
و  بينه  النورانية  و  الظلامنية  لكافة احلجب 
يبق– فلم  نفسه،  حجاب  حتى  اهللهّ،  بني 

بالقرآن، ج11،  القرآن  تفسي  الفرقان يف   )44(
ص: 95). 
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اهللهّ  ذات  إالهّ  املعرفة،  لتلك  حجاب  إذا– 
التي ال ترتفع ألحد)45(.

ما . 5 وهــي  اشــتــداديــة:  مراحل  للقني 
اشار اليه قال تعال: چ ڱ ڱ ڱ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ہچ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

]سورة التكاثر: 5 -7[.
إنهّ  كــام  ــشــك«،  »ال يقابل  »اليقني« 
يعني  اليقني  و  »اجلهل«،  يقابــل  »العلم« 
من  يستفاد  و  ثبوتــــه.  و  اليشء  وضوح 
مراحل  أعــىل  هو  اليقني  أنهّ  ــات  واي ــرهّ ال
اليامن و لليقني ثالث مراتب: األول علم 
فوق  هي  و  اليقني  عني  الثانية  و  اليقني. 
اليقني.  حق  الثالثة  و  اليقني.  علم  مقام 
السابقتني. فالسالك بعد  و هي أرقى من 
يقينه  يف  ارتقائه  و  الثانية،  املرتبة  إكامل 
مقام  إل  النفسانية، يصل  بنتيجة رياضاته 
شديدا،  سمعه  و  حديدا  بصه  فيه  يصي 

فيى ما ال ترى عيـــون غيه من الناس، 
يدرك  و  آذانــم،  تسمـــع  ال  ما  يسمع  و 
ترتفع  إذ  أقرانه،  قلوب  عىل  يطر  ال  ما 

بالقرآن، ج11،  القرآن  تفسي  الفرقان يف   )45(
ص: 84). 

احلجب، و تزول األغطية، فيى األشياء 
عىل ما هي عليه بحقائقها و بواطنها و كام 

يرى ظواهرها سواء بسواء))4(.
اآلية  إليها  أشــارت  مراتب،  فلليقني 
الواقعة:  سورة  من   )95( اآلية  و  أعاله 

چے ۓ ۓ ڭ ڭ چ. و هي ثالثة:

يصل . 1 الذي  هــــــو  و  اليقني:  علم 
الدالئل  مشاهدتـــــــه  عند  لإلنسان 
فيعلم  دخانا  يشاهد  كأن  املختلفة، 

علم اليقني أن هناك نارا.
عني اليقني: و هـــو يصل حني يصل . )

املشاهدة كأن يرى  إل درجة  النسان 
بعينه مثال النهّار.

حقهّ اليقني: و هو كأن يدخل النسان . 3
و  بحرقتها،  ــسهّ  ي و  بنفسه  ــار  ــنهّ ال
مراحل  أعىل  و هذه  يتصف بصفاتا. 

اليقني)47(.
وكام . ) القران:  يف  املعريف  النمو  موانع 

األذهــان  إرشـــاد  اهلل.  حبيب  بــن  حممد   )4((
التعارف  دار   .8 ص:  القرآن،  تفسي  إل 

للمطبوعات. 1419 هـ. بيوت. 
يف  األمثل  الــشــيازي.  مكارم  الشيخ   )47(
ص:  ج0)،  املــنــزل،  اهلل  كــتــاب  تفسي 

 .4(4
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ال  تشي  قرآنية  ايات  وجود  الحظنا 
النمو  وتعطل  تؤخر  موانع  وجــود 
ما  منها  نذكر  االنسان.  عند  املعريف 

ييل:
ٻ أ.  ٻ  ٱ  چ  االعمى:  التقليد 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ ]سورة  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

الزخرف: 3) -4)[.
يمنع ب.  االعــمــى  والتقليد  التعصب 

الفكرو العقل: چ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ 
ىب  مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جت  يب 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
]سور  چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ةاملائدة: 103 –104[. 
العقيل: ج.  النشاط  يمنع  ــوى  ال اتباع 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چوئ 

ٻ  ٻ  ٱ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ 
ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ ]سورة 

الفرقان: 43 –44[.
هناك . 7 االنسان:  لدى  املعرفية  القوى 

او  ــان  ــس االن عند  ــاء  ــض االع بعض 

باملعرفة  التي تؤدي ال تزويده  القوى 
تعمل  وبالتال  املختلفة  واملعلومات 
عىل التطور والنمو املعريف عند خليفة 
وهو  اال  املكرم  وخملوقه  ارضه  يف  اهلل 
تعد  التي  االدوات  وتلك  االنسان. 
بمجموعها البوابة املعرفية لإلنسان –
التي اشار اليها القران الكريم –والتي 
ال  الكائن  هــذا  ينطلق  خاللا  مــن 
وتلك  الرتابية.  ثقل  عن  بعيدا  السمو 

الدوات هي كام ييل:
قـــوة الــنــظــر احلــســيــة بــالــعــني: قــال . 1

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  ــال:  ــع ت
ڃچ.

قال . ) بــــاألذن:  ــس  احل السمع  ــوة  ق
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  ــعــال:  ت

چ. ڃ 
تعال:  . 3 قال  باليد:  احلس  اللمس  قوة 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ 
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ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ائ چ ]سورة االنعام: 7[.

ــس بــالــســان: قال . 4 ــتــذوق احل ــوة ال ق
چ  ېئ  ۈئ  ۈئ  چ  ـــال:   ـــع ت
]سورة الصافات: )4[ و قوله تعال: 

]سورة  ڄچ  ڄ  ڄ  چڦ 

النحل: ))[.
ڭ . 5 چ  تعال:  قال  الذاكرة:  قوة 

ــــورة  ]س ۇچ  ڭ  ڭ  ڭ 

ٴۇ  ۈ  چ  13[ و قوله تعال:  املائدة: 
ۋ ۋ ۅ ۅ چ.

ـــوة الــعــقــل املـــجـــردة املــعــنــويــة: . ) ق
للتحليل  العقل  االنسان  ويستخدم 
ــي احلــســيــات  ــط ــاج وخت ــت ــن ــت واالس
الكلية  ــقــواعــد  ال ال  والـــوصـــول 
كثي  يف  تعال  اليه  اش  وقد  العامة. 
ــــات الــكــريــمــة. والســيــام  ــن اآلي م
تعال  اهلل  بــا  ذم  التي  االيـــات  ف 
وال  العقل  اليستخدمون  الـــذي 
ــال:  ــل وع ــقــول ج يــســتــثــمــرونــه. ي

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  چ

گ  گ  گ  ک  ک 
]سورة  ڱچ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ 

تعال:  ويــقــول   .](5 عــمــران:  آل 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  چ

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ 
]سورة الرعد: 4[. ۆ چ 

الوجدانية: . 7 للمعارف  القلب  قـــــوة 
فمثال تشي االية چ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ 
ٹ ڤ چ ]سورة البقرة: 7[، 
و  التعصب  و  اللجاج  هذا  سبب  إل 
َعىل  َو  ُقُلوِبِممْ  َعىل  اهللَُّ  }َخَتَم  تقول: 
و  ِغشاَوٌة،  َأبمْصاِرِهممْ  َعىل  َو  ِعِهممْ  َسممْ
َعذاٌب  َلُممْ  يكون  أن  استحقوا  لذلك 

احلقائق  استقبال  أجــهــزة  َعظِيٌم{ 

معطوبة عند هؤالء... العني التي يرى 
التي  االذن  و  اهللهّ،  آيات  فيها  املتقون 
يسمعون با نداء احلق، و القلب الذي 
به احلقائق، كلها قد تعطهّلت  يدركون 
الكافرين.  العمل لدى  و توقفت عن 

عقول،  و  آذان  و  عيون  لم  هــؤالء 
و  ــة«  »الــرؤي ــدرة  ق يفتقدون  لكنهم 
»الدراك« و »السمع«. ألن انغامسهم 
جلاجهم،  و  عنادهم  و  االنحراف  يف 
كلها عنارص تشكل حجابا أمام أجهزة 
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املعرفة )48(.
ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  چ  تعال:  قــال  كام 
البقرة:  ]سورة  چ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
بام  املشاهدة  يقيني بسبب  يزداد  0))[، و 

آمنت به كام يف رواية الكايف )49(.

)48( الشيخ مكارم الشيازي. األمثل يف تفسي 
كتاب اهلل املنزل، ج 1، ص: )8. 

)49( حممد جواد البالغي. آالء الرحن يف تفسي 
البعثة.  مؤسسة   .(3 ص:  ج 1،  القرآن. 

ط1. 0)14 هـ. قم. 
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الشأن  تقيصهّ  عىل  ناجي  اجلبار  عبد  الدكتور  االستاذ  العالمــــــــة  دأب 
والعقيدة  االسالمي  التاريخ  دراســات  يف  املشبوهة  وأنشطته  االستشاقي 
االسالمية وباخلصوص منها ما يتعلق بالقرآن الكريم، علَّهم يقفون يف ضوء 
تلك الدراسات عىل ثغرة ينقذون من خاللا ال القدح يف قدسية النص اللي 
الشأن تعدهّ األكثر أهية يف مال  الكريم. وقد نشت املجلة مجلة بحوث بذا 
كشف احلقائق التي اراد اولئك املستشقون تزييفها أو االنحراف با ال تقيق 
من  اثنني  حاور  البحث،  هذا  ويف  وراءهــم.  تقف  التي  املؤسسات  مبتغيات 
القرآن وعملية  النص  آرائهم يف مسألة حقيقة  بعد ترمجة  املستشقني،  اولئك 
مجعه، مستفيدين من اختالف املسلمني أنفسهم يف هذه القضية. واملستشقان 
John Wansbrough وجون ونزبورو  Fred Donner ها: فريد دونر
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: ِ األمريكيَّنيمْ  ِ باملستشَقنيمْ تعريف 
املستشق  كتاب  من  الثان  الفصل  يف 
دونر  مكغراو  فريد  الربوفسور  األمريكي 
املوسوم   Fred McGraw Donner

السالم:  أصول  حول  السدية  الروايات 
بدابات الكتابة التاريية السالمية

Narratives of Islamic Ori-
gins: The beginnings of Is-
lamic historical writing.
التي  النظرية  دونر  املستشق  جادل 
احتلت مكانة كبية بني أوساط املستشقني 
املستشقني  من  وغيهم  األمريكان 
تاريانية  بشأن  واالرسائيليني  األوربيني 
نظرية  وهي  أال  الكريم  القرآن  النصهّ 
املستشق األمريكي اآلخر جون ونزبورو 
 Quranic Studies: Sources and

Methods of Scriptural Inter-
)pretation )Oxford، 1977

John Edward Wansbrough

يف كتابه ذائع الصيت يف الغرب "دراسات 
تفسي  طرق  أو  ومناهج  مصادر  قرآنية: 
علمية  حماججة  وهي  املقدس".  الكتاب 
معتمدة عىل أدلة قرآنية بالدرجة األساس، 

بام  واألثرية  التاريية  األدلة  عن  فضال 
صحراء  يف  املكتشفة  بالنقوش  عالقة  له 
أرتأيت  وغيها  الصخرة  قبة  ويف  النقب 
ب هذا البحث وأعلق عليه لكونه  أن أعرهّ

يرتبط بكتابنا العظيم القرآن الكريم.
فــالــربوفــســور فــريــد مــكــغــراو دونــر 
واشنطن  يف  ولــد  أمريكي  مستشق  هو 
يف  وختــــرج   ،1945 ـــام  ع يس(  )دي 
 Yale ييل  جامعة  مــن  شيكاغو  جامعة 
يف  متخصص  وهــــــــو   .University

تاريخ  يف  وأستاذ  السالمية،  الدراسات 
وقد  شيكاغو.  جامعة  يف  األدنــى  الشق 
يف  واحــدة  سنة  ملدة  العربية  اللغة  درس 
العربية  للدراسات  األوسط  الشق  مركز 
لبنان.  يف  شمالن  قرية  يف   MECAS

من  األمــريــكــي  اجليش  يف  ــدم  خ بعدها 
ثمهّ درس  سنة 8)19 حتى 1970. ومن 
أملانيا؛  يف  العريب  اللغة(  )فقه  الفلولوجي 

درجة  نال  وهناك  وطمه  الو  عاد  بعدها 
ــشق األدنــى  الــدكــتــوراة يف دراســـات ال
بعد  ثم   .1975 عام  برنستون  جامعة  يف 
األدنى  الشق  تاريخ  س  درهّ الشهادة  نيله 
رئيسا  ــنيهّ  وع األمريكية،  اجلامعات  يف 
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اللغات  األدنى يف  الشق  دراسات  لقسم 
واحلضارة من 1997حتى )00)؛ وكان 
العص  يف  املختصني  عىل  ومشفا  رئيسا 
Medievalists للشق األدنى  الوسيط 
وعمل   ،1994 سنة  ــى  ــت )199ح مــن 
من  الوسطى  العصور  ملة  لتحرير  رئيسا 
)199حتى سنة 011) بعدها عنيهّ مديرا 
سنة  من  ــى  األدن الــشق  دراســات  ملركز 
009) حتى يومنا هذا. وألف عدة كتب 

وبحوث منها:-
املبكرة . 1 السالميـــــــة  الفتوحــــــات 

.)1981(
ــــزاء تــاريــخ . ) ـــد أج ــة ألح ــرمج نــش ت

"فتوحات  الــعــاش  ــزء  اجل الــطــربي، 
اجلزيرة العربية" 1993.

األصــــول . 3 يف  ـــون:  ـــن ـــؤم وامل ــد  ــم حم
السالمية )010)(.

ال . 4 مــؤمــنــني  "من  ــه  ــوان ــن ع بــحــث 

عدد  أبحاث  ملة  يف  نشه  مسلمني" 
.)(003- (00(( 51- 50

كتاب الروايات السد ية عن األصول . 5
Wik - )ينظر   .)(007 )للسالمية 
pedia، the free Encylopedia

ماالت  دونر  الربوفسور  غطى  لقد 
احلقبة  هذه  يف  كثية  وفكرية  تاريية 
ويف  السالمية،  األمة  تاريخ  من  املبكرة 
لنظرية  املخالف  الرأي  يعزز  كان  مجيعها 
صيته  ذاع  الذي  األمريكي  املستشق 
 Qur›anic قرآنية  "دراسلت  كتابه  عرب 
Studies" املطبوع يف سنة 1977، وكتابه 

 The املذهبي  املحيط  أو  البيئة  اآلخر" 
Sectarian Milieu ´املطبوع بعدكتابه 

أعاله بسنة أي يف سنة 1978. وهو جون 
بني  شعبية  عىل  حصل  الذي  ونزبورو؛ 
بنيهّ  ألنه  واليهودية  التبشيية  األوساط 
بأن القرآن الكريم مل يكن مموعا كوحدة 
الثان  القرن  ناية  حتى  »القرآن«  واحدة 
للهجرة، وأنه أي القرآن الكريم كان متأثرا 
وما  والتلمود  التوراة  اليهودية،  باملصادر 
البحوث  ال ذلك. وقد قدمت الكثي من 
والدراسات املؤيدة لنظريته واملخالفة لا، 

مفندا  نظريته  عىل  وقفت  فقد  هلل  واحلمد 
القرآن  مجع  عن  الطبع  تت  كتاب  يف  لا 
فالربفسور  فصوله.  من  بفصل  الكريم 
دونر كان يف مجيع فصول كتابه هذا يصل 
رأي  عىل  الردهّ  األساس  غرضها  نتائج  ال 
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من  له  املؤيدين  واملستشقني  ونزبورو 
 Cook، Michael كوك  مايكل  أمثال 
 Crone، Patricia كرونه  وباتريشيا 

وغيها.
أدوارد  جون  الربوفسور  واملستشق 
ه  عدهّ فقد   Wansbrough ونــزبــورو 
A. Rippin وهو  الربوفسورأندرو ربن 
عىل  تتلمذ  مشهورمهّن  كندي  مستشق 
العلامء  أحد  كونه  عن  فضال  املستشق، 
إبداعا  املفكرين  األفذاذ وواحد من أشهر 
السالمية.  الدراسات  ميدان  يف  وأصالة 
عام  شباط  شهر  من   19 يف  ونزبرو  ولد 
Peoria ، I - بيوريا  مدينة  يف   19(8
وأكمل  املتحدة.  الــواليــات  يف   linois

 Harvard هارفرد  جامعة  يف  دراسته 
عمره  بقية  أمــى  ثــم   ،University

رس يف جامعة لندن يف مدرسة  العلمي يدهّ
املعروفة  والفريقية  الشقية  الدراسات 

العاش من شهر  SOAS، وتويف يف  برمز 
احلقيقة  يف  كان  لقد   .(00( عام  حزيران 
 Semitic السامية  الدراسات  يف  استاذ 
السابق  املدير  أو  والرئيس   Studies

الشقية  الـــدراســـات  ــة  ــدرس م جلامعة 

يف  سا  متمرهّ كونه  ال  وبالنظر  والفريقية. 
براعته  عليه  دلهّت  التي  اللغوية  اجلوانب 
اللغوية يف عدة لغات كام هو متميز وجيل 
يف كتابه )دراسات قرآنية(؛ إذ كان مهيمنا 
والالتينية  والعربية  النجليزية  اللغة  عىل 
له  وكانت  واألملانية  والغريقية  والعربية 
معرفة وصلة حيمة بلغة التوراة واملصادر 
دراســات  علامء  اعتمدها  التي  التوراتية 

التوراة والنجيل.
اتقانه  يف  العلمية  امليزة  هذه  أن  ومع 
اللغات األجنبية والقديمة منها عىل وجه 
اخلصوص كانت حسنة يف حقبقتها لكنها 
أضحت سلبية يف املجال العلمي والعميل 
كتبه  رواج  دون  عائقا  لت  شكهّ فكأنا 
املذهبي(  املحيط  وكتابه  قرآنية  )دراسات 
. فكانت لغته يف دراساته من بني املشاكل 
قرائتها  مــن  األوريب  الــقــارئ  نفور  يف 
املتخصصني،  غي  اء  القرهّ قبل  من  السيام 

كام بيهّنه العديد من الذين عرضوا الكتاب 
من  ونــزبــورو  املستشق  نظرية  وقيهّموا 
أسلوبه  فصعوبة  وغيهم.  املستشقني 
واألجنبية  الغربية  املصطلحات  وصعوبة 
املستخدمة فيه كانت من بني أسباب عدم 
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عن  ناهيك  مثال  العربية  اللغة  ال  ترمجته 
دراسات  كتابه  فهويف  األخرى.  اللغات 
القرآن  مجــع  عملية  مــع  تعامل  قرآنية 
أكاديمي رصف  ومنهج  باسلوب  الكريم 
من الصعب عىل الفرد العادي فهمه مجيعا 
واختصاص  شأن  لم  الذين  أولئك  إالهّ 
القرآنية.  ــات  ــدراس ال مــيــدان  يف  د  حمــدهّ

وللمستشق عدة دراسات من بينها:
عن  فضال  دراسات  ة  عدهّ وهومؤلف 
دراساته املشهورة )دراسات قرآنية( نذكر 

منها اآلت: -
•	Quranic Studies: Sources 

and Methods of Scriptural 

Interpretation )Oxford، 
1977(.

•	The Sectarian Milieu: 
Content and Composition 

of Islamic Salvation His-

tory )Oxford، 1978(.
•	Res Ipsa Loquitur: History 

and Mimesis )1078(.
•	Lingua Franca in the Mediter-

ranean )Curzun Press 1996(.

•	Res Ipsa Loquitur: History 

and Mimesis )Reprint by 

World Scientific Publishing 

، 2012(()1(.
التمهيدي  ــعــريــف  ــت ال ـــذا  ه ــعــد  ب
نــعــرض اآلن  املــســتــشقــني  بــخــصــوص 
فريد  املستشق  كتبه  الذي  القيم  البحث 
دونر بشأن نقاط خالفه يف حماججته لنظرية 
القرآن.  النصهّ  تاريانية  حول  ونزبورو 
وقد تداخلت مع آراء كل منهام ضمن متن 
بحث  نصهّ  بحسب  ترمجته  الذي  البحث 

البارع،  غي  لونزبورو  النثري  أسلوب  إن   )1(
إل  وميله  واملنتش،  املسهب  وتنظيمه 
ومكشوفة  مثية  مضامني  عىل  االعــتــامد 
غي  صفات  }وهي  حمكمة  حجة  من  أكثر 
املنشورة(  األخـــرى  أعــاملــه  يف  مــوجــودة 
من  العديد  من  تعليق  غضب  أثــارت  قد 
قرآنية«  »دراســـات  عــن  مثال:  املعقبني 
لباريت يف ملة Der Islam دير السالم 
يف  إيس  فان  أسفل؛   354  ،)1978{  55
مكتبة الفلوبتوماس 35 }1978(، 350؛ 
 ،)1980{  100  JAOS يف  جــراهــام 
يف  ماديلونغ  الطائفي،  الوسط  يف  138؛ 
-55؛   354  ،)1980{  57 السالم  دير 
 ،)1980{  43  BSOAS يف  إيــس  فــان 
137 -39هو ينحدى الكثي من حججج 

معينة أخرى لونزبورو. 
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سلفا  املذكور  كتابه  يف  املنشور  املستشق 
والقرآن  السالم  بشأن  تعبياته  وبحسب 

.ونبي األمة رسول اهلل
تاريخ النص القرآن:

اإلشكالية:
الكتابة  بدايات  إل  النظر  علينا  ينبغي 
التاريية يف الرواية السالمية وفيام يتعلق 
بشخصية أو صفة متمع املؤمنني ]أو ربام 
املرتجم[،  الصحابة؟.  متمع  املقصود 
تاه  املجتمع  هذا  موقف  خاصة  وبصورة 
عىل  تقليديا  العادة  جرت  فقد  التاريخ. 
البينة  أو  الدليل  من  الرئيس  اجلزء  اعتبار 
الدراسة والبحث أن يكون  عىل مثل هذه 
النصهّ القرآن، الذي من املفروض أن كان 
وأصحابه  حممد  مع  معارصا  أو  متعارصا 
عىل  للتديل  وبذلك  األوائل،  وأتباعه  أو 
ومهام  وأهيتهم.  ومكانتهم  معتقداتم 
عن  التعديلية  النظريات  فبعض  يكن، 

األصول السالمية التي قد متهّت مناقشتها 
املبكرلوجود  الوقت  ترفض  املقدمة،  يف 
للمناقشة  طرحت  فإنا  وهكذا  القرآن، 
قضية احتاملية بأن شخصية وطبيعة متمع 
املؤمنني األوائل ألن يكون يف غي متناول 

فأن  لذا  األبد.  وال  التاريي  البناء  إعادة 
عرض  أو  إثبات  سيحاول  الفصلمن  هذا 
بعني  نأخذها  أن  ينبغي  القرآن  النصهّ  بأن 
الرغم  -عىل  مبكرا  االنتقادات  االعتبار 
سيؤسس  -وذلك  التعديلني  نقد  من 
التي  التحليل  لبعض  األدلة  من  أساس 
من  املتبقية  الفصول  يف  الكتاب  سيتناولا 
املنبت  بأن  نعترب  أننا  حيث  األول،  القسم 
الفكري الذي ظهرت منه الكتابة التاريية 

السالمية األول))(.
التعديلية  املعاجلات  هذه  بني  ومن 
Wan - ونزبورو جون  عمل   للقرآن، 
يلق  الذي  اخلصوص،  بوجه   brough

ملجتمع  مؤرخا  يكون  من  لكل  مشاكل 
من  ونزبورو  بدأ  فقد  املبكر.  املؤمنني 
من  عدد  عىل  يتوي  القرآن  أن  حقيقة 
واملعلومات،  املواد  من  املختلفة  األنواع 
خمتلفة  أقساما  أن  أن  عىل  افرتض  لذلك 

من القرآن قد نشأت يف متمعات خمتلفة، 
يف  ينشأ  مل  مجيعها،  أو  بعض  أن  ويقرتح، 

))( بعض األفكار يف هذا الفصل قد تمهّ تقديمها 
كجزء من حماضة عامة يف مركز دراسات 
يف  تكساس  جامعة  األوســــط،  الـــشق 

أوستن، يف 8) يناير )198. 
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أو  العراق  يف  نشأ  ولكن  العربية،  اجلزيرة 
سوريا. فضال عن ذلك، فأن تليله األديب 
النصهّ  بأن  االستنتاج  إل  قاده  قد  للقرآن 
ببطء  اندمج  قد  اآلن  نعرفه  الذي  القرآن 
فقط، ومل يتخذ الشكل النهائي حتى أواخر 
أو  امليالدي  الثامن  للهجرة/  الثان  القرن 
حتى وقت متأخر أبعد من ذلك. وياجج 
مؤخرا  متهّت  قد  التي  تلك  النصوص  بإن 
للكتاب  وتطابقت  انسجمت  التي  هي 
املقدس كانت مرد قسم صغي من اجلسم 
الثوابت  من  الكثي  من  األكرباملكون 
أدب  قصص،  واألمثال،  والتقية  الورعة 
تتداول  كانت  التي  تلك  الخ،  احلكمة... 
-وبني  البداية  يف  -شفويا،  املجتمع  بني 
األكثرية  وأن  املتنوعة.  اجلامعات  مجيع 
العظمى من هذه املواد، من جهة، مل يصل 
وأصبح  املقدس،  الكتاب  حالة  يبلغ  أو 
-يف  أو  لألحاديث)3(  مادة  ذلك  من  بدال 

االفتتاحية  العبارة  املثال،  سبيل  عىل  ينظر،   )3(
لونزبوروغ  القرآنية  الــدراســات  لكتاب 
املجموعة  من  االنفصال  "بمجرد  بقوله 
املحمدي املنطق  مــن  الواسعة  الكاملة 
prophetical logia فإن الوحي يصبح 
يقصد  ونزبورو  ولعل  املقدس...  الكتاب 

بعض احلاالت تسقط أو تتالشى نائيا إذا 
ما اعتربت بأنا تقع خارج حدود مفاهيم 
تنمو  كانت  التي  تلك  السالمية  العقيدة 
يعدهّ  ونزبورو  فإن  ثمهّ  ومن  بطيئا.  نموا 
القرآن، مثل احلديث أو أي مصادرأخرى 
لرواية تاريخ صدر السالم املبكر، ليكون 
نتاج ما سامه بجدارة »الوسط الطائفي أو 
الوسط املذهبي للجدالت السياسية وتلك 
امليدان  هذا  ويف  العقيدة.  بشأن  املتبادل 
التنافس -واملفروض أن ذلك يضم بلدان 
واليهود  املسيحيني  –من  اخلصيب  الالل 
املسلمني  أو  واملؤمنني  والزرادشتيني، 
عن  بعيدا  وإدعاءا  أفكارا  يدخل  األوائل 
تكون  قرون،  بضعة  وبعد  وبعد  اآلخر، 
بوضوح  حددت  قد  املجموعات  مجيع 
واحلدود  والشعائر،  والطقوس  الفقه، 
بارزة  عقيدة  أو  طائفة  لكل  االجتامعية 
القرآن  أن  يعتقد  ال  أنه  ومع  متميزة.  أو 

قرآن  أو  املصحف  بوصفها  وجد  قد 
الثان  القرن  ناية  حتى  متاما  النصهّ  منته 

prophetica - املحمدي  "املنطق   تتعبي
logia"، األقوال عن حممد والتي أيضا عىل 

حممد –والتي نطلق عليها احلديث. 
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للهجرة/ الثامن امليالدي أو حتى يف وقت 
يعرتف  فإنه  التاريخ،  ذلك  عن  متأخر 
قد  املطاف  ناية  يف  التي  املواد  بعض  بأن 
احتفظ با وكأنا مقدسة قد تمهّ تداولا يف 
األخية  النقطة  هذه  فأن  مبكر)4(.  وقت 
كام  األهية  قليلة  وليست  مهمة  نقطة  هي 
ال  تتيح  أو  تسمح  ألنا  وذلك  يتوقع، 
ال  بالنسبة  حتى  بأنه  عي  يدهّ أن  ونزبورو 
القرآن  من  املقتبسة  املبكرة  االقتباسات 
)عىل سبيل املثال، آيات قرآنية وجدت يف 
الجري/  األول  القرن  ال  ترجع  نقوش 
يؤخذ  أن  يمكن  ال  امليالدي(  السابع 
موجودا  كان  القرآن  إن  عىل  كدليل  با 
النهائية  التي هي عليها بصورته  بالصورة 
مبكر؛  تاريخ  يف  الكامل  القرآن  للنصهّ 
يمكن  أنا  ذلك،  من  وبدال  باألحرى 
أو  اآليات  تلك  أن  عىل  كدليل  تؤخذ  أن 
النصهّ  يصبح  ألن  تكون  قد  التي  املقاطع 

الوقت،  بالفعل يف ذلك  املوجودة  القرآن 
وهي  أال  حلهّ  دون  من  الشكالية  تاركا 
أوال  كله  شكله  د  وتدهّ القرآن  تبلور  متى 

كنصهّ منته وكامل.

)4( ومثال عىل ذلك ينظر املرجع نفسه ص، 44. 

الكثي  عىل  يتوي  ونزبورو  عمل  إن 
حول  واملفحمة  املقنعة  املالحظات  من 
الكثي من حججه  أن  القرآن، غي  النصهّ 
املثال،  سبيل  عىل  وتديا.  الطعن  يمكن 
إن احدى الطرق التي يدعم با ونزبوروغ 
تطور  قد  القرآن  النصهّ  بأن  ادعاؤه  وهو 
ببطىء وعىل مدى فرتة طويلة -بام يقرب 
من قرنني من الزمان تقريبا -فهذا الدعاء 
ومن خالل تليل بعض املقاطع، اآليات، 
بموجب عدد من  القرآن  فيها  التي  املعينة 
املعلومات.  نفس  عن  التنوعة  الروايات 
فإنه يادل بشكل مقنع إل حد ما أن هذه 
عىل  النصهّ  تطور  عىل  تنطوي  املتغيات 
مرور الزمن، وإنه ياول تأسيس تسلسال 
للبعض  بعضها  املرتبطة  للمتغيات  زمنيا 
اآلخر. ومع ذلك، حتى إن كان املرء يتفق 
هذه  حول  املحدد  ونزبورو  استنتاج  مع 
النقطة، فإنه ال يزال من املحتمل أن التطور 

خالل  يدث  أن  يمكن  افرتضه  الذي 
ثالثني عاما، بدال من قرنني من الزمن)5(. 

)5( هذه النقطة حسب ما أعتقد قد قدمت أوال 
عرضه  يف   Graham غــراهــام  قبل  مــن 

كتاب "دراسات قرآنية" ص140. 
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إثارته  متهّت  قد  آخر  اعرتاض  وهناك 
عىل اطروحة ونزبورو تتوقف عىل حقيقة 
ما  )وعىل  السالمية  النصوص  بعض  أن 
تذكر  املبكرة  وأصيلة(  موثوقة  أنا  يبدو، 
أن تالوة أو قراءة القرآن واجبا، ويقتبسون 
اآليات  أو  املقاطع  من  متنوعة  مموعة 
الواضح  القرآنية يف سياقات خمتلفة، ومن 
أن هذه هي من ذاكرة املؤلف. وتشي كال 
بالفعل  متوافرا  كان  القرآن  أن  احلقيقتني 
الذي كانت  الوقت  كمصحف مقدس يف 

فيه النصوص قد مجعت))(.
تفسي  يف  أخــــرى  صــعــوبــة  ــة  ــم وث
للقراءات  ربام يكمن يف رؤيته  ونزبوروغ 
يف  حفظها  تمهّ  التي  تلك  املختلفة  القرآنية 
ونزبوروغ  ياجج  إذ  السالمية.  الرواية 
البقية  متثل  الخــتــالفــات  هــذه  أن  عــىل 
األفكار  وصياغة  سبك  إعادة  من  الباقية 

عىل  القرآن  »أثر  دراستها  يف  القايض  ينظر   )((
املؤلفة  ولنفس  املبكر«؛  العريب  األدب 
األموي  للفكر  الدينية  »األســس  دراســة 
-(70 املتأخرة«،  املرحلة  يف  واملامرسة 
)عىل   (58  ، االقتباسات(  بشأن  )أما   71
الــقــرآن(. وعــن مصداقية  ــراءة  ق ــالوة/  ت
وأصالة الرسائل، ينظر القايض يف دراستها 

رسائل الدولة السالمية املبكرة. 

أسامه  ما  التي وقعت خالل  تلك  القرآنية 
عملية  )أي  املاسورت«  »التفسي  عملية 
هذا  أن  مالحظة  الــنــصــوص؟.  تــريــر 
استعمله  الــذي  املصطلح  هو  املصطلح 
التي  تلك  املؤلف(،  كتابه.  يف  ونزبورو 
العربية  قواعد  بتطور  ونزبوروغ  ترتبط 
هــذه  فـــأن  ـــك،  ذل ومـــع  الكالسيكية. 
اآلونة  يف  وطعنها  تديا  تمهّ  الفكرةقد 
قواعد  تطور  يف  متأنية  دراسة  يف  األخية 

العربية)7(.
حالة  يف  أخرى  ضعف  نقطة  وهناك 
تؤش  التي  تلك  ونزبوروغ  قضية  يف  او 
ال  كتابه  من  مكان  أي  يف  يش  مل  أنه  ال 
من الذي كان مسؤوال عن اختاذ قرار ما 
يتعلق  ما  بالنسبة  يفعل،  ال  وما  يفعل، 
تعليق  مسألة  وأن  القرآن.  باملصحف 
ببساطةعىل  العملية  هذه  ملثل  املسؤولية 
أمرغامض  فهو  »العلامء«  أو  »املجتمع« 

يكون  أن  إل  بحاجة  ونحن  للغاية؛ 
لدينا فكرة عن ما األفراد، أو عىل األقل 
اختاذ  يف  تورطوا  الذين  اجلامعات،  ما 

اللغة  قواعد   ،Versteegh فرستيغ  ينظر   )7(
العربية والتفسيالقرآن، 83. 
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التي  املصالح  وما  القرارات،  هذه  مثل 
ونزبوبورغ  فإن  ذلك  ومع  يمثلونا؛ 
هذه  أو  املسألة  هذه  بشأن  صامتا  تبقى 
يف  فشل  ن  فإنه  وباملثل،  الشكالية. 
للقرآن  الالتينية  الرتمجة  كان  كيف  شح 
الثان الجري،  القرن  أواخر  النهائية، يف 
إسبانيا  من  الناس  عىل  فرضت  قد 
كان  الذي  هو  فمن  الوسطى  آسيا  إل 
اليشء  بعض  خمتلفة  نصوصا  قداستخدم 
أي  هناك  يكن  مل  وملاذا  طويلة،  ولفرتة 
كام  -التي  املفرتضة  العملية  لذه  صدى 
معارضة  ستثي  أنا  من  املرء،  يتخيل 
حادة -ألن تكون موجودة يف مصادرنا.

املستحيل  من  واقعيا  فأنه  ذلك،  مع 
حماججة  عــرب  ــورو  ــزب ون تفسي  ــض  دح
من  متامسكة  مموعة  يشكل  أو  منظومة 
systematic argument -  ألألفكار
مل  أو  يقدم  مل  tion، وذلك ألن ونزبورو 

متكاملة.  حجة  بمثابة  مالحظاته  يعرض 
سلسلة  ويفرض  يبتدع  فإنه  واألحــرى، 
او  رخو  ترابطا  مرتابطة  الفرضيات  من 
مهلهال فضال عن كونا افرتاضات واسعة 
والتي  فحسب  اجلدال  أجل  من  النطاق 

استنتاجاته  عىل  ضمنا  لتدل  معا  تبدو 
األساسية بخصوص تاريخ وأصل النص 
القرآن، أكثر من كونا استدالالت خطية 
املربك  أو  املشوش  التقديم  أن  حمددة)8(. 
من  يعل  القرآن  عن  ونــزبــورو  ألعــامل 
الصعوبة بمكان مسألة استيعابا أو حتى 
وذلك  فيها.  األساسية  النقاط  استيعاب 
يرجع ال أنه ال يقدم سلسلة واضحة متاما 
الصعب  من  فأنه  بمعنى  للمحاججة، 

تأخذنا  املتداخلة  الفرضيات  هذه  بعض  إن   )8(
»الــدراســات  فكتاب  حقلنا.  عــن  بعيدا 
األول  الفصل  فقط  ليس  يتضمن  قرآنية« 
القرآن،  وأصــل  تاريخ  مع  يتعامل  الــذي 
ولكن أيضا هناك فصول تتناول »شعارات 
ورخوة  فضفاضة  مناقشة  }وهي  النبوة« 
لبعض املفاهيم املرتبطة بمطالبة حممد بكونه 
العربية  اللغة  ظهور  مع  رســوال(،  أو  نبيا 
ونزبورو  يربطها  التي  }تلك  الكالسيكية 
إل نصهّ املصحف القرآن(، وبشكل واسع، 
مع ظهور وتطور علم تفاسي القرآن. وإن 
إعادة  حديثا  تم  قد  األخرين  املوضوعني 
 Versteegh فرستيغ  قبل  من  فيهام  النظر 
العربية  "القواعد  املوسومة  دراســتــه  يف 
Ve "؛ و يعرتف فرسغيغ - نتتفسي القرآ
steegh بالكثي من أفكار ونزبورو، ولكنه 
ال يقبل أطروحته أن النص القرآن تأخر ال 

القرن الثان للهجرة }املرجع نفسه، 77(. 
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لتفسيه؛  وخطي  منطقي  تفنيــــــد  بناء، 
وحمددة  معينة  نقطة  ودحض  تفنيد  وإن 
جدارة  ما  حد  إل  تشوه  أو  تضعف  قد 
صحة  ــدى  م غــيأن  الــكــل،  ومعقولية 
قائمة  تبقى  القولبأنا  املمكن  من  تفسيه 
املالحظات األخرى  أساس  وسليمة عىل 
مها. واألمور املرتابطة يف الذاكرة التي قدهّ

اسرتاتيجية  هناك  ــال،  ح ــة  أي وعــىل 
أخرى يمكننا تبنيها الختبار وبناء التفسي 
أال  ونزبورو.  تفسي  يمثله  الذي  الرخــو 
الفرضيات  من  مموعة  عىل  الربهنة  وهو 
حول  ونــزبــورو  إدعـــاءات  مثل  املرتبطة 
عىل  القدرة  املطاف  ناية  يف  تكمن  القرآن 
للقرآن  فهل  الضمنية.  معانيها  يف  القناع 
تبلور  الذي  النصهّ  ومزايا  خصائص  حقا 
عىل مدى قرنني )أو أكثر(، وإل حد كبي 
ذلك  ال  تشي  كام  العربية،  اجلزيرة  خارج 
فرضية ونزبورو؟. فام تبقى من هذا الفصل 

سيكرس ما تبقى من هذا الفصل لدراسة 
هذه املسألة. وكام سنرى، فإن الدليل يلقي 
ظالال من الشك عىل حد سواء عىل إرصار 
ونزبورو بأن القرآن قد تبلور ببطىء خالل 
السالمي،  العص  من  األولــني  القرنني 

تبلور خارج  النصهّ قد  بأن  وكذلك رؤيته 
ينفع  الوقت ال  العربية. يف  حدود اجلزيرة 
وحماججتنا  مطلق،  كربهان  يصلح  وال 
التقليدية  النظر  وجهة  دعم  إل  ستميل 
التي مفادها إن النصهّ القرآن إن هو سوى 
نتاج أديب انبثق أو انطلق من مجاعة املؤمنني 

األوائل يف اجلزيرة العربية.
دعونا نبدأ بمسألة العالقة بني القرآن 
وأدب احلديث. فإذا ما كان النصهّ القرآن 
نفس  نتاج  ــر  األم حقيقة  يف  إالهّ  هو  إن 
الوسط الذي أنتج األحاديث والروايات 
وخمتلف  احلديث  فــإن  ــذا  ول األصلية، 
مصادر  تتويا  التي   " "اآليات  املقاطع 
تعبي  حد  )عىل  املبكرة  السد  أو  الرواية 
نسخ  أو  ــات  رواي فأن  ونــزبــورو(  عبارة 
فلامذا  القرآن)9(،  ملادة  مصحف"  "الشبه 
إذن ختتلف مضامني القرآن كثيا من تلك 
األخرى؟.  املواد  أو  املعلومات  يف  التي 

وأي شخص يقرأ كثيا عن كل من القرآن 
مثي  بأنا ختتلف بشكل  واحلديث سيميز 

أعامل  يف  يظهر  ال  فلك  أن  بالذكر  اجلدير   )9(
قبل  شــعــراء  مــن  احلــيــاة  قيد  عــىل  الباقني 
ويف  العربية،  اجلزيرة  شقــي  يف  ــالم  الس

احلية عىل نر الفرات... الخ. 
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يف املحتوى -وهناك نقطة عامة التي، عىل 
ما أعتقد، بإن ونزبورور مل يوجهها يف أي 
لذا  رسيع  أو  حاض  تفسي  وثمة  مكان. 
االختالف إذ قد يكون القرآن وغيه من 
نفس  يف  تبلورت  قد  املعلومات  أو  املواد 
الظروف  نفس  يف  وتقريبا  تقريبا  الوقت 
جدا:  خمتلفة  ألغراض  ولكن  التاريية، 
االحتياجات  لتلبية  القرآن  ال  بالنسبة 
وللتالوة،  الدينية  املامرسلت  أو  الطقسية 
والــروايــات  األحــاديــث  ال  بالنسبة  أمــا 
لتلبية  وذلــك  تاريية  شبه  أصوله  التي 
احتياجات التفسي والتاريانية للمجتمع 
االحتياجات  شءلتلبية  كل  قبل  )وربام 
جانبا  وضعنا  فإن  للمجتمع(.  الشعية 
يفهم  القرآن  النصهّ  كان  إذا  فيام  مسألة 
الديني- الطقس  كمنشأ  أفضل  حقا 
وهـــو اقــــرتاح ونـــزبـــورو وقـــد وجــدتــه 
بوسعنا  نزل  مل  -فإننا  فيه  مشكوك  أيضا 

القرآن  بني  األختالفات  أن  نلحظ  أن 
املعقولية  وأن  جــدا  أساسية  واحلــديــث 
واجلـــدول  املخطط  جلميع  واملقبولية 
اقرتحه  الذي  القرآن  لإلندماج  الزمني 
ودعونا  تساؤل.  موضع  يبقى  ونزبوروغ 

دراسة عدد من األمثلة.
واحلديث  القرآن 

والسياسية: الدينية  السلطة  بخصوص 
إن أحــد اجلــوانــب األكــثــر إثـــارة يف 
األصلية  ــات  ــرواي وال احلديث  مموعة 
الروايات  تلك  ذلك  يف  )بام  عامة  بصفة 
التي تم مجعها يف مؤلفات السيهّ السالمية 
ملحمد( هي الدرجة التي تعكس القضايا 
األول  الــقــرنــني  يف  ــارزة  ــب ال السياسية 
احلديث  ومؤلفات  الجريني.  والــثــان 
القيادة  ماهية  عــن  ــات  ــرواي ــال ب مليئة 
أي  وتت  املجتمع،  يف  والسيئة  اجليدة 
إل  املسلمني  يتطلبها  الظروف  من  ظرف 
سبيل  فعىل  زعامئهم)10(.  أو  قادتم  باع  إتهّ
يعالج  األحاديث  من  الكثي  نجد  املثال، 
السلطة  نحو  الطاعة  مسألة  النبي  فيها 
إماما  كــان  -ســـواء  املمنوحة  الشعية 
كزعيم  للنبي  خليفة  أو  ديني(،  )زعيم 

)10( بعد أن متت صياغة هذا الفصل، صادفت 
أو التقيت ببحث لكسرت Kister، املوسوم 
السلطة  عــن  ودينية  اجتامعية  "مفاهيم 
من  الكثي  فيه  يوفر  ــذي  ال السالم"  يف 
املوضوع،  هذا  حول  الضافية  الروايات 
مصادر  من  واسعة  مموعة  من  مأخوذة 

تلك التي تكمل تلك املذكورة هنا. 
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أمي  أو  األسالمي(،  للمجتمع  السيايس 
يتم  )قائد، حاكم(. يف كثي من األحيان، 
صحيح("،  "الدين  الطاعة.  عىل  الرتكيز 
وبالكتاب  بــاهلل  "اليامن  النبي:  يقول 
جدا  شائعة  أقــوال  وهناك  وبإئمة")11(. 
عن النبي من أمثال: ».. من أطاعني فقد 
أطاع اهلل، ومن عصان عصا اهلل ومن يطع 
فقد  أميي  عصا  ومن  أطاعني،  أميي 
ووصايا  أوامر  نجد  كذلك  عصان«))1(. 
احلكام  لعن  عدم  أو  الــوالة،  لعن  بعدم 
األحيان  بعض  ويف  النبي)13(.  صحابة  أو 
مباش يب طاعة  بشكل  يذكر  النبي  فإن 
أن  يف  أي  الواجب  هذا  وأن  ــام)14(.  الم

 15 جــزء  مسند،  حنبل،  بن  أحــد  ينظر   )11(
 .)7941 احلديث  )رقم   100-  99 ص، 
عىل  تدل  ربام  املسلمني«  »أئمة  إل  الشارة 
تاريية صياغة هذا احلديث يف وقت ما من 

القرن الثان للهجرة أو يف وقت الحق..
)حــديــث   7( ص،   14 جـــزء  ن.  م.   )1((
جزء  صحيح  الــبــخــاري،  ــــم43)7(؛  رق

8ص، 104 )أحكام/ مقدمة(. 
ص)8- اخلراج  كتاب  يوسف،  أبا  ينظر   )13(
ص14)-  4 جزء  سنن  داود،  أبو  84.؛ 
15). )أحاديث رقم 58)4، 59)4، سنة 

 .)11
أبو يوسف كتاب اخلراج، ص 80- )14( مثال 

ما  بحسب  األحيان  بعض  يف  هو  تطيع 
قيل أنه يطبق أيضا يف حاالت التي يكون 
بعدي  هناك  »سيكون  ظاملا.  احلاكم  فيها 
أئمة ال يتبعون الدى وال يقلدون سنتي؛ 
قلوب  قلوب  رجال  سيكون  بينهم  ومن 
وعندما  النــســان«.  فيأجساد  شياطني 
سأل حماوره كيف يب التصف إن عاش 
النبي:  فيجيب  الشخص،  هذا  مثل  ليى 
»اسمعوا وأطيعوا األمي، حتى وإن جلد 

81 يالحظ أيضا الفكرة مثل: »ذلك الذي 
يوم  عليه  الحجة  الطاعة  من  يده  يسحب 
بعيدا  يموت  الذي  ذلك  القيامة، وكذلك« 
بن  أحد  جاهلية:  ميتة  يموت  اجلامعة  عن 
)حديث   (3( ص  جــزء7ً  مسند،  حنبل، 
األخرى  املواضع  من  الكثي  ويف   )538(
جزء 8 ص 105 )أسفل( أحكام 3؛ مسلم، 
)إمارة   (41-  (39 )1ص  جزء  صحيح 
 ،II الدارمي، سنن،  آل  راجع  85 -89(؛ 
ويف   ..)7( سيهّ  )أحــاديــث519)؛   314
بدال من  عند مسلم سلطان،  واحدة  رواية 
املصنف  شيبة،  أيب  ابن  أيضا  ينظر  اجلامعة، 
جزء، 7، ص، ))4 )رقم 43)37(، 457 
)رقم 37(00(. ، J )عتاب AL -أموال، 
751 -55، وإسبانيا غ 1794 -)179؛ . 
ابن أيب شيبة، مو ~ annaf، السابع، 447 
املــروع.  سياق  يف  وذلــك   ،)37113 )أي 

Al)1 الرتمذي، سنن. 
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ظهرك وأخذ مالك؛ اسمع وأطع«)15(.
هذا  ختفف  للنبي  أخــرى  وأحاديث 
متفاوتة.  بدرجــــــات  للطاعة  الواجب 
فقط  الواجبة  الطاعة  إن  يقول  والبعض 
وأحاديث  الصالة))1(.  المام  يؤم  طاملا 
الطاعة  الواضح أن عدم  آخرى تعل من 
اهلل)17(.  معصية  ال  بالشخص  ستؤدي 

)15( مسلم، صحيح جزء )1ص، 37) -38 
)إمارة 80(.. وينظر فكرة مشابة أو ماثلة 
-750 ص،  األموال  كتاب  عبيد  أيب  عند 
أبن  -)179؛   1794 Iوبخاصة   ،755
أيب شيبة جزء 11V، 447 )رقم 37113( 

بمغزى السفر. 
))1( الرتمذي، سنن جزء 4 ص 458 )حديث 
5)))؛ الفتن 78(؛ مسلم، صحيح )1، 
يظر   )100 )إمــــارة   45-  (44 ص 
المام  ضد  السيف  سحب  املؤمنني  عىل 
)إمارة  الصالة  ال  املسلمني  يؤم  انه  طاملا 
األمر  من  الكثي  مثل  و  الصالة؛   )!100
ليس  ولكن  اخلطيئة  »يكرهون  املسيحي 
أعــامل  ــره  ك يرشدهبعدم  اخلــاطــىء«، 
ال  أن  ولكن  عصيانه،  أو  الشيرة  المام 

الطاعة.  عن  يتزعزع 
ص   ،VIII جــزء  صحيح،  الــبــخــاري،   )17(
حنبل،  بن  أحد  3(؛  )أحكام   10(-105
مسند، V، 301 -)30 )حديث 3790(، 
-301 ،VI 340 -41 )حديث 3889(؛
-47 )ص  جزء  8))4(؛  )حديث   30(
48 )حديث )))(، 98 )حديث 4)7(، 

األفراد  أن  احلقيقة  مرارا  النبي  د  ويشدهّ
كلفوا  الذين  أولئك  عن  مسؤولون  هم 
والرفاهية،  اخلي  تقيق  يف  عليها  وأمتنوا 
املسؤول  يعدهّ هو  الذي  وبضمنهم األمي، 
عن الناس تت حكمه)18(. ويصف النبي 
معاقبة أمي السوء أو الش، وقال إن أمي 
شؤون املسلمني)19( الذي ال يبذل قصارى 
لن  سوف  صاحلة  قيادة  لقيادتم  جهده 
وهو من بني  يدخل اجلنة مع املؤمنني)0)(. 
أقسى  عىل  سيحصلون  الذين  األشخاص 
"إمام  النبي  ويذكر  القيامة،  يوم  العذاب 
أبواب  يغلق  سوف  اهلل  وإن  الضالل)1)(. 

)حديث   (48  ،)10(5 )حديث   (37
1095(؛ جزء 11، 59 )حديث 793)(؛ 

الخ. 
)رقم   (30  ،VI مسند،  حنبل،  بن  أحد   )18(
7)51(؛  )رقــم   1(1  ،7 جزء  4495(؛ 
 104  ،،8 ـــزء  ج صــحــيــح  الــبــخــاري، 
)صحيح  ومسلم  املقدمة((  أسفل)أحكام، 

جزء، XII، 13) )! مارة 4)(. 
دوران  هذا  فهل  املسلمني،  أمر  يال  أمي   )19(

غامض حول معنى ألمي املؤمتني؟. 
 (15 ص،   1( جـــزء،  صحيح  مسلم   )(0(
جزء  سنن  الــرتمــذي،  يانظر  إمــــارة0)(؛ 
المام  حول   )13(9 )حديث  3ص17) 

اجلائر. 
القناع  القدرة عىل  املطاف  )1)( تكمن يف ناية 
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بالفقراء  يتم  ال  الذي  المام  بوجه  اجلنة 
واملساكني)))(. 

ويف أدب احلديث، هناك نسبة ال باس 
كمية  عىل  يتوي  حتى  النبي  أقوال  من 
منصب  ظهور  أن  مع  اخلالفة،  كبيةعن 
اخلليفة مل ينشأ إال بعد وفاته. وهناك رواية 

طريفة من أن النبي قال:
وأن  اهلل،  من  ختافوا  أن  آمركم  إن 
عبدا  كان  وإن  حتى  وتطيعونه،  تسمعونه 
سيعيشون  الذين  أولئك  فإن  حقا  حبشيا. 
بعدي سيون إختالفا كثيا، لذلك خذوا 
الراشدين؛  املهديني  اخللفاء  ومثال  بسنتي 

متسك با، وعضهّ بأسنانك عليها...)3)(.

حقا  للقرآن  فهل  الضمنية.  معانيها  يف 
خصائص ومزايا النصهّ الذي تبلور عىل. 

)حديث   (19  ،III سنن،  الــرتمــذي،   )(((
)133؛ أحكام )(. 

)3)( أبو داود، سنن، جزء4، ص، 00) -01) 
)حديث07)4؛ سنة )(؛ آلدارمي، سنن، 
مقدمة  95؛  )حــديــث   57 ص   ،I جــزء 
 8 جزء  صحيح  البخاري،  راجــع   .)1(
احلديث  ]وأمــا   .)3 )أحكام   105 ص، 
املذكور فقد رواه كلهّ من أحد بن حنبل د 
العرباض  ال  بسنٍد  ماجه  وابن  داود  وأبو 
بن سارية السلمي )وهو من أهل الصفة إذ 
بمَْح   الصُّ ث قال: َصىلَّ بِنَا َرُسوُل اهللَِّ حدهّ

ِعَظًة  َمومْ َفَوَعَظنَا  َعَليمْنَا  َبَل  َأقمْ ُثمَّ  ٍم  َيومْ َذاَت 
ِمنمَْها  َوَوِجَلتمْ  ُعُيوُن  المْ ِمنمَْها  َذَرَفــتمْ  َبِليَغًة 
َكَأنَّ  اهللَِّ:  َرُســوَل  َيا  َقاِئٌل  َفَقاَل  ُقُلوُب،  المْ
َفَقاَل:  إَِليمْنَا  َهُد  َتعمْ َفاَمَذا  ٍع  ُمَودِّ ِعَظُة  َمومْ َهِذِه 
َوالطَّاَعِة  ِع  ممْ َوالسَّ اهللَِّ  َوى  بَِتقمْ "ُأوِصيُكممْ 
ِمنمُْكممْ  َيِعشمْ  َمنمْ  ُه  َفإِنَّ َحَبِشيًّا  َعبمًْدا  َكاَن  َوإِنمْ 
َفَعَليمُْكممْ  َكثًِيا  تاَِلًفا  اخمْ ى  َفــَســَيَ ِدي  َبعمْ
نَي  ِديِّ املمَْهمْ اِشِديَن  الرَّ َُلَفاِء  اخلمْ َوُسنَِّة  بُِسنَّتِي 
بِالنََّواِجِذ  َعَليمَْها  وا  َوَعضُّ ــا  ِبَ ُكوا  َفَتَمسَّ
حُممَْدَثٍة  ُكلَّ  َفإِنَّ  ُُمــوِر  األمْ َوحُممَْدَثاِت  اُكممْ  َوإِيَّ
َعٍة َضاَلَلٌة". واملراد به كام هو  َعٌة َوُكلَّ بِدمْ بِدمْ
تعال  اهلل  واله  من  طاعة  وجوب  واضح 
طاعة  ووجوب  األمراء،  من  الناس  أمور 
الناس،  عىل  الــوالة  من  األمــراء  واله  من 
إذا  إال  عليهم  اخلروج  أو  خمالفتهم  وعدم 
أمروا بمعصية فال طاعة لم، ألنه ال طاعة 
كان  وإن  حتى  اخلالق،  معصية  يف  ملخلوق 
هذا األمي أو الولهّ عبدًا حبشيًا. وال يعني 
بالعبد  استشهد  قد  النبي  إن  مطلقا  هذا 
احلبيش من باب الزدراء العنصي حاشاه 
املستشقني  بعض  يتوقع  كام  تعال(  اهلل 
العريب،  بالنسب  التعصب  بــاس  من  أو 
إن  املرجح  أن  مع  التعميم،  باب  من  إنام 
أورد  حنبل  فابن  فيه؛  مشكوك  احلديث 
العرباص  با  تدث  التي  القصة  املسند  يف 
عن  مسنده  رويفي  إذ  خمتلف  آخر  بشكل 
وحجر  السلمي،  عمرو  بن  الرحن  عبد 
بن سارية.  العرباض  أتينا  قاال:  بن حجر، 

ۓ  ے  ے  ھ  چ  فيه:  نــزل  من  وهــو 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
فسلمنا، وقلن: أتيناك  ۆ ۆ چ 
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صىل  فقال:  ومقتبسني.  وعائدين  زائرين 
أقبل  ثم  يوم،  ذات  الصبح  اهلل  رسول  بنا 
منها  ذرفت  بليغة  موعظة  فوعظنا  علينا، 
يا  فقيل:  القلوب،  منها  ووجلت  العيون، 
فامذا  مودع،  موعظة  هذه  كأن  اهلل،  رسول 
اهلل،  بتقوى  أوصيكم  قال:  إلينا؟.  تعهد 
فإنه   . حبيشًّ عبمًْدا  وإن  والطاعة  والسمع 
اختالًفا  فَسَيى  بعدي،  منكم  يِعشمْ  من 
اخللفاء  وســنــة  بسنتي  فعليكم  كــثــي. 
وعضوا  با،  متسكوا  املهديني،  الراشدين 
عليها بالنواجذ. وإياكم وحمدثات األمور؛ 
ضاللة.  بدعة  وكل  بدعة  حمدثة  كل  فإن 
العبد  مجلة  إن  بوضح  يبدو  هذا  فحسب 
مضافتان  والضاللة  البدعة  وحلة  احلبيش 
باع أول األمر  عىل قول الرسول بضورة إتهّ
يف  أمية  بنو  اعتمدها  التي  الفلسفة  وهو 
اختزل  مثال  فالبخاري  اجلائر.  حكمعم 
 :قول العرباص ال اآلت قال رسول اهلل
ِمَل َعَليمُْكممْ َعبمٌْد  ُتعمْ َمُعوا َوَأطِيُعوا َوإِنمْ اسمْ اسمْ
البخاري  رواه  َزبِيَبٌة.  ــُه  َس َرأمْ َكــَأنَّ  َحَبيِشٌّ 
بِيَبِة  بِالزَّ ََبيِشِّ  احلمْ َرأمَْس  َشبََّه  َوقد   ،)714((
ثِيلٌه  لَتممْ ــَوَد،  َأسمْ ِرِه  َشعمْ ِن  َولَِكومْ ِعَها  لَِتَجمُّ
تَِداِد  ااِلعمْ َوَعَدِم  وَرِة  الصُّ َوَبَشاَعِة  ََقاَرِة  باحلمْ
الذي  العرقي  املعنى  هذا  أن  واجلدير  ِبَا. 
نتاج لعنجهية الرس األبيض ال يمكن  هو 
نبي  من  يصدر  أن  األحوال  من  حال  بأي 
الرحة حممد، فلهذا ولغيه من أسباب 
يعلنا عىل ثقة أنه موضوع من قبل أولئك 
وعــدوانــا  زيفا  اخلــالفــة  حــصوا  الــذيــن 
الســالم  وجهاؤها  عــادى  التي  بقريش 
والنبي العظيم. ولعل حقيقة املسألة تكمن 

خمتلفة  مؤشات  ألتباعه  النبي  م  ويقدهّ
اخللفاء  ستسمر  وقت  أي  ال  أو  مدة  عن 
اهلل  قــيــادة  صحيح  بشكل  قبل  الــقــيــادة 
»سيبقى  فيقول:  يتوقف  للمجتمع  املهدية 
اثني  قبل  من  يكم  حتى  قائام  الدين  هذا 
عليه  تتفق  منهم  واحــد  كل  خليفة  عش 
أو  خمططا  تقدم  أخرى  ورواية  األمة«)4)(. 
النبوءة  »خالفة  يقول:  إذ  خمتلفا  سيناريو 
يلب  ثم  عاما،  ثالثني  تستمر[  ]ســوف 

عليه  أتى  الذي  الغفاري  ذرهّ  أليب  قول  يف 
ِلٌم ِمنمْ َطِريِق ُغنمَْدٍر َعنمْ  َرَج ُمسمْ مسلم إذ َأخمْ
إَِل  َتَهى  انمْ ُه  َأنَّ َذرٍّ  إَِليَأيِب  آَخَر  نَاٍد  بِإِسمْ َبَة  ُشعمْ
ِل  ُر أِلَجمْ ُهممْ َفَذَهَب َيَتَأخَّ َبَذِة َفإَِذا َعبمٌْد َيُؤمُّ الرَّ
َصاِن َخِلييِل« َفَذَكَر  َأيِب َذرٍّ َفَقاَل َأُبو َذرٍّ »َأومْ
يِف  َمُة  كمْ احلمِْ َواَيِة  الرِّ ِذِه  ِبَ َوَظَهَرتمْ  َوُه.  َنحمْ
َواَيِة.  الرِّ َهِذِه  يِف  ِر  َممْ بِاألمْ َذرٍّ  َأيِب  خَتمِْصيِص 
به  يقصد  وال  أمر  عىل  مقصورة  فاحلادثة 

من قبيل التعميم. املرتجم[. 
)حديث   10(  ،4 جزء  سنن،  داود،  أبو   )(4(
مسلم،  أيضا  ينظر  مــهــدي1(.  79)4؛ 
)إمــــارة   (04-  (0( )1ا،  صــحــيــح 
والكثي  الروايات.  من  لعدد  و   ،)1(-(
د عىل أن اخللفاء سيكونون من  من هذه تشدهّ
قبيلة قريش.. أحد بن حنبل، مسند جزء 5 
ص 94) )حديث 3781 '( قال النبي بأن 
النقباء  عدد  "مثل  خليفة،  عش  أثني  هناك 

أطفال بني إرسائيل". 
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الــروايــات  وبعض  املـــلـــك....«)5)(.  اهلل 
يوفر مبادئ توجيهية  النبي  بإن  تفيد  أيضا 
يصل  أن  ينبغي  الذي  املال  مقدار  بشأن 
ليس فقط  املال)))(.  بيت  اخلليفة من  عليه 
أننا نجد يف أدب احلديث هذه التلميحات 
بل  اخللفاء،  ــدد  وم اخلــالفــة  ــود  وج عــن 
فيها  ينصح  األقوال  بعض  أيضا  نجد  اننا 
النبي أتباعه بشأن إشكالية مسألة اخلالفة. 
قال  وهناك حالة مثية لالهتامم هو رواية 
بني إرسائيل  "يستخدم أطفال  النبي:  فيها 
سيتول األنبياء احلكم)7)(، كلام مات نبي، 
]فإن اآلخر[ يلق نبي آخر. ولكن ال نبي 
بعدي، ولكن سيكون هناك بعدي خلفاء، 
وقال ]أتباعه(: »إذن  وسيكونوا كثيين". 
النبي:  فيجيب  نفعل؟.«  أن  تأمرنا  مــاذا 
بعده  مــن  ثــم  لـــألول،  بالبيعة  »وأوفـــوا 

)5)( أبو داود، سنن، جزء4، ص 11) )حديث 
)4)4؛ سنة 9، قريب من الوسط(. امللك 
يتضمن  ما  ــح،  واض بشكل  إزدرائـــي  هنا 
معنى حكم استبدادي مل يكن مهديا من اهلل، 
بام يتناقض اخلالفة أو المامة، التي لا إقرار 

إلي. 
)))( أحد بن حنبل، مسند، جزء، ص )) )رقم 

 .)578
)7)( كانت تسوسهم. 

منهم  ]كــل(  وامنحوا  ]بــعــده()8)(  األول 
ألن  عليهم،  با  اهلل  أنعم  الــذي  واجبهم 
اهلل سيتحقق معهم حول ذلك«)9)(. وهذا 
املعنى الضمني يبدو أن هذا األول شخص 
ينبغي  كخليفة  به  يعرتف  أن  ينبغي  الذي 
اعتباره أن له احلق الشعي، وبأن املطالبني 
الالحقني الذين ربام يظهروا لتحديه ينبغي 
وهناك  أدعياء.  باعتبارهم  إليه  ينظر  أن 
ة وأكــثــر رصاحــة عــن نفس  روايـــة حـــادهّ
يمني قسم  »عندما  النبي:  قول  الدرس يف 
فعليكم  اخللفاء،  من  الثنني  يقسم  البيعة 

قتل الثان منهم«)30(.
تعكس  واملعلومات  املواد  هذه  مجيع 
احلديث  أدب  يف  عميقــــــا  ا  وههّ قلقا 
القيادة  أو  الزعامة  عن  تساؤالت  عن 
أن متارس  له  ينبغي  الذي  فمن  السياسية. 
أن  ينبغي  املبادئ  ألي  ووفقا  القيادة؟. 
املجتمع  به  يقوم  أن  الذي  وما  متارس؟. 

وظامل،  شير  زعيم  معضلة  يواجه  عندما 
أو من اثنني )أو أكثر( متنافسني يف ذلك؟. 

)8)( يقرأ النصهّ »يف البيعة األولو فاألول«. 
-109  ،15 جزء  مسند،  حنبل،  بن  أحد   )(9(

10 )حديث 7947(. 
)30( مسلم، صحيح جزء 7، )4))إمارة(. 
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ال  بالنسبة  الرئيس  امتيازات  هي  وما 
واألخالق؟.  والدارة  والقانون  السياسة 
يف  جاد  طالب  يوجد  ال  ذلك،  عن  فضال 
لا  التي  القضايا  هذه  بأن  يشك  احلديث 
أصداء يف أدب احلديث إن هي إالهّ صدى 
احتدمت  التي  للمناقشات  استجابة  أو 
خالل  املؤمنني  مجاعة  بني  شديد  بعنف 
السابع  الجريني/  والثان  األول  القرنني 
الثامن امليالديني -يف الواقع، فمن السهل 
جدا، يف معظم احلاالت، أن نحدد ما يشبه 
األحاديث  من  للكثي  التاريي  الطار 

الفردية، من هذا القبيل)31(.
من  الــقــرآن،  نــصهّ  يف  هــنــاك  ليس 
ليقوله  شء  أي  تقريبا  املقارنة،  خالل 
أو  السياسية  القيادة  أو  الزعامة  عــن 
الدينية، ما خال ما يؤش مباشة إل حممد 
من  غيه  إل  األحيان  بعض  يف  )أو  نفسه 
أي  يوفر  ال  بالتأكيد  والقرآن  األنبياء(. 

توجيه واضح بشأن من الذي ينبغي عليه 

)31( إن األحاديث حول م الذي ا يب القيام به 
أو غي ورع،  إمام غي تقي  يف حالة وجود 
نزاع  إل  تتبعه  يمكن  ربام  املثال،  عىل سبيل 
وأوائــل  األول  القرن  ــر  أواخ يف  القدرية 

القرن الثان الجري. 

املؤمنني  بني  السياسية  السلطة  مارسة 
شخص  أي  كان  إن  حتى  -أو  حممد  بعد 
يريد ذلك. وهذا ببساطة ال يبدو أنه ذات 
ال  أنه  كام  للقرآن.  بالنسبة  أهية  أو  فائدة 
يتضمن أي إشارة عن الكيفية التي ينبغي 
واالستثناءات  السلطة؛  فيها  متارس  أن 
العامة  االخالقيه  األوامــر  هي  الوحيدة 
عىل  تسي  كانت  التي  والغامضة  جدا 
وهكذا  ســواء،  حد  عىل  املؤمنني  مجيع 
للقيادة  اخلاصة  املشاكل  ختاطب  ال  فأنا 
فيام  مسؤولياتا  أو  وحقوقها  السياسية 
يتعلق برعاياها بأي طريقة مدية. وتقريبا 
التي  الــقــرآن  يف  الوحيدة  العبارة  فــإن 
أنا كداللة عىل  إليها عىل  ينظر  أن  يمكن 
بعد  السياسية  السلطة  ومواصلة  استمرار 
املشهور:  املقطع  إنه  الواقع،  ويف  حممد، 
»أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأول األمر 
أن  أيضا  يمكن  هذا  وحتى  منكم«))3(، 

د  أيضا  ينظر  59[؛  النساء:  ]سورة  ينظر   )3((
الرحن  اهلل  قال اهلل عزهّ وجل بسم  آية 83. 

ىئ  ىئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ  چ  الرحيم 
ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ 
ختمت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب 

ىت يت جث مث چ ]املرتجم[. 
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موقع  يف  أولئك  إل«  إشــارة  مرد  يؤخذ 
املثال  السلطة »يف زمن حممد -عىل سبيل 
من  -بدال  الغارات  يف  له  التابعني  القادة 
واخللفاء  املستقبل،  حلكام  تلميحا  تكون 

واألئمة، والوزراء، وما إل ذلك.
اهتامم  وجود  عدم  من  القدر  وبنفس 
عدم  يبدو  السياسية  للقيــــادة  بالنسبة 
الــقــرآن  يــوظــف  حينام  حتى  ــا  ــوده وج
الحق  وقت  يف  أصبحت  التي  الكلامت 
أو سنة.  مثل خليفة  معنى سياسيا،  تمل 
فقط  مرتني  يف  جاءت  قد  خليفة  فكلمة 
القرآن، يف الشارة إل آدم وداود)33(.  يف 
وعىل الرغم من أن اآلية الثانية عىل وجه 
قويا  إيــاءا  »عــىل  تمل  قــد  اخلــصــوص 

)33( ]سورة البقرة: 8)[؛ ]سورة ص: ))[. 
غي  البقرة  سورة  من   (8 آية  ال  الشارة 
آية  يف  جاءت  خليفة  كلمة  وإن  صحيحة 
رقم 30 بدال عن آية 8) إذ قال اهلل تعال 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ 
يف   (( وآيــة  ٺ...چ؛  ٺ  ٺ 

ېئ  ېئ  سورة ص قال اهلل تعال فيها چ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
خب...چ  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 

]املرتجم[.

السيايس  املعنى  أن  ويبدو  للسيادة«)34(، 
جلميع  بــديــيــا  يــكــن  مل  خليفة  لكلمة 
األدب  يف  الكلمة  ألن  األوائل  املسلمني 
التفسيي املبكر قد فست عىل أنا تعني 
وجه  عىل  وليس  عامة،  بصورة  »رجــل« 
مفهوم  ــا  أمهّ سياسيا)35(.  زعيام  التحديد 
أو  السالمية،  للدولة  كرئيس  اخلليفة 
احلكام،  خط  يشكلون  وكونم  للخلفاء 
قد  رأينا،  كام  مجيعا،  للنبي،  كخلفاء  أو 
أنا  ل  يبدو  احلديث،  أدب  يف  وجــدت 
فاالستخدام  القرآن))3(.  عن  متاما  غائبة 
توحي  بآخر،  أو  بشكل  للخليفة،  القرآن 
األقل،  عىل  اآليــات،  أو  املقاطع  هذه  أن 
حول  للجدل  متقدم  ــن  زم ال  تــرجــع 
الذي  املصطلح  لذا  السياسية  املضامني 

السياسية لإلسالم،  اللغة   ،Lewis لويس   )34(
 .44

» مصطلح  املوسومة  دراستها  القايض؛ يف   )35(
اخلليفة«. 

املعنى  عن  كبي  أديب  إنتاج  أيضا  هناك   )3((
أي  خليفة  كان  -ســواء  للخليفة  األصــيل 
 .deputy اهلل  "نائب"  أو   successor
مصطلح   " دراســتــهــا  يف  الــقــايض  ينظر: 
اخلليفة " وينظر كرونه وهيندز يف دراستهام 

خليفة اهلل، 4 -5، وهناك مناقشة وأدب. 



حماججة بشأن تاريخ النص القرآن وعملية مجع القرآن

90

يتفظ به وكأنه مقدس يف احلديث.
ــــاءت كــلــمــة ســنــة )عــــرف أو  وج
ذلك  نحو  أو  ــرات  امل بعشات  تقليد( 
اهلل«  »سنة  بتعبي  دائام  ولكن  القرآن،  يف 
ملرة  ــو  ول -ولــيــس  ـــني«  األول »ســنــة  أو 
املعنى  وهو  النبي،  سنة  بمعنى  واحــدة 
كام  وهـــذا  ــث،  ــدي احل أدب  يف  الــســائــد 
العام  الستعامل  بحيز  دخــل  أنــه  يبدو 
التعارض  هجرية)37(.   100 سنة  بنحو 
إشكالية  بشأن  واحلــديــث  الــقــرآن  بــني 
للنظر،  الفتة  مسألة  السياسية  القيادة 
معلومات  أو  مواد  أن  إل  بقوة  وتوحي 
املجموعتني ليست نتاج مشرتك »للوسط 
أو  انبثق  ولكنه  املذهبي«،  أو  الطائفي 
حد  إل  خمتلفة  تاريية  سياقات  من  جاء 
أن  للمرء  فيمكن  الطبيعي،  ومــن  مــا. 
أطروحة  عن  الدفاع  يف  اجلــدال،  ياول 

دراسته  يف   ،Juynboll جوينبول  ينظر   )37(
السالمي،  احلديث  أو  " الرواية  املوسومة 
األدب  إل  ــارات  إش مع   ،39-  30  ،((
املبكر بشأن مفهوم سنهّة. ويلص جوينبول 

.Juynboll
بأن اخلليفة عمر بن عبد العزيز كان أول من 

د عىل فكرة السنهّة كسنهّة النبي. شدهّ

السياسية  ــادة  ــقــي ال بـــأن  ـــوروغ،  ـــزب ون
والشكاليات ذات الصلة كانت، لسبب 
أو  تشكيل  يف  بقصد  استبعدت  قد  ما، 
من  تبلور  كام  القرآن  املصحف  تكوين 
متمع  يف  املتداولة  املعلومات  أو  املــواد 
من  فإنه  يكن،  ومهام  األول.  املؤمنني 
املفحمة  للحجة  مصادة  مواجهة  أجل 
سليم  تــاريــي  منهج  ــه  إن يبدو  ال  فإنه 
لا  ليس  بمحاججة  التقيد  أو  األلتزام 
أية  وعــىل  حية.  للبقاء  لــا  ــم  داع دليل 
حال، لنكن معقولني فإن مثل هذا الدفاع 
لشح ملاذا استبعدت عن قصد مثل هذه 
عي  يدهّ أن  يستطيع  بالكاد  فاملرء  القضايا؛ 
كانت  قد  السياسية  القيادة  قضايا  أن 
تدرج  لكي  جدا  دنيوية«  أو  »العلامنية 
املقاطع  من  الكثي  ألن  ونظرا  تشمل، 
دنيوية  قضايا  تتناول  القرآنية  اآليات  أو 
الزواج  مثل  أخرى،  أساسية  علامنية  أو 

ليس  ذلك،  ومع  املــياث.  أو  والطالق 
توجيهية  مبادئ  إدراج  أن  يف  شكهّ  هناك 
كان  السياسية  الــقــيــادة  عــن  واضــحــة 
للمجتمع  للغاية  مفيدة  تكون  أن  يمكن 
املنظرين  من  الالحقة  ولألجيال  األول 
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هؤالء  اضطر  فقد  املسلمني.  السياسيني 
الشعية  نظرية  تطوير  إل  املنظرين 
قــرآن  أســاس  أي  دون  مــن  السياسية 
تفسي  ت  ومدهّ سحبت  وبالنتيجة  تقريبا، 
البعيدة  القرآنية  اآليات  أو  املقاطع  حتى 
الدعم  العثور عىل بعض  االحتامل ألجل 
السياسية- لنظرياتم  املقدس  الكتاب  يف 
ودون أن نذكر أنم حهّلوا الكثي من حل 
أو نفوذ الصح النظري برمته عىل أساس 
هزيل لشارة غامضة يف القرآن من أجل 
وهناك  بينكم«.  من  السلطة  يف  »أولئك 
طريقة أكثر من ذلك بكثي ومستمدة من 
الطبيعية من أجل شح وتفسي الصمت 
القيادة  إشكالية  بشأن  الظاهري  القرآن 
النصهّ  أن  نفرتض  أن  وهــي  السياسية 
ال  يرجع  اآلن،  لدينا  هو  كام  الــقــرآن، 
السياسية  االهتاممات  عن  سابق  زمــن 
بارز  نحو  عىل  مقدس  بشكل  املحفوظة 

يف أدب احلديث.
النصهّ  كان  ما  إذا  نتوقع  كنهّا  ما  وهذا 
وأتباعه  حممد  ــن  زم نــتــاج  هــو  ــقــرآن  ال
نفسه  حممدا  إن  القوي  االحتام  القريبني. 
جدا  قريبا  كــان  الــعــامل  ــأن  ب يؤمن  كــان 

سيصل إل نايته النهائية الوشيكة يف يوم 
له األولوية وراء  أن تكون  القيامة يتمل 
كاخلالفة  املسائل  هذه  عن  القرآن  صمت 
إذا  ألنــه  وذلــك  السيايس؛  التعاقب  أو 
أو  ذاهب  سوف  العامل  بأن  املؤمنون  فكر 
يسود  عندئذ  قريبا،  النهاية  ال  سيفض 
األمد  زعامة طويلة  أو  قيادة  للقلق حول 
حياة  فــوريــة  لقضية  خالفية  )كمسألة 
اخلــالص(  ليتحقق  وصــاحلــة  مستقيمة 
ال  أمر  ببساطة  يكون  التفكي  هذا  فإن 
السياسية  للقيادة  الالعالقية  عالقي)38(. 
أكثر  مقنعة  ل  يبدو  القرآن  ال  بالنسبة 

لتوضح وتفس بذه الطريقة.
القرآن واحلديث 

حول املعارصين للنبي:
نالحظ  نــحــن  ــل،  ــاث م ــاق  ســي ويف 
والروايات  احلديث  يف  متكررة  إشارات 
عم  بن  عــيلهّ  مثل  لشخصيات  األصلية 

حممد، فأعاممه أبو طالب و آلعباس، وأبو 

)38( وأمر ال عالقي يثي أيضا كان القلق حول 
تفاصيل فيزيولوجية املحيطة واحد، مثل ما 
إذا كان املسجد يب أن يغطيها سقف دائم 
كشك  مثل  "كشك   ،Kister رؤية  ال؛  أم 

موسى...".
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سفيان زعيم العشية... الخ. كانت هذه 
للمناقشات  األهية  غاية  يف  الشخصيات 
يف  السياسية  الشعية  ــول  ح الالحقة 
كانوا  ألنم  وذلــك  السالمي  املجتمع 
السيايس  املجد  ال  الطامحني  ــالف  أس
التي  والطريقة  الالحقة،  لألزمنة  الرئيس 
أو  األحــاديــث  من  الكثي  يف  يف  ظهروا 
الواضح  من  تعل  الروايات  أصول  يف 
هذه  يف  وصفها  تــمهّ  التي  األحــداث  أن 
هذه  أدوار  األقــل  عــىل  أو  الــروايــات، 
تلك  يف  صوروا  كام  البارزة  الشخصيات 
وضعت  أو  أفــردت  ما  كثيا  األحــداث، 
لتعزيز املطالبات الدعاءات السياسية من 
ذرية هذه الشخصيات البارزة يف رصاعها 

أو يف نزاعها من أجل السلطة)39(.
يقدم  مل  أخرى،  ناحية  من  فالقرآن، 
الشخصيات  لذه  ذكر  أي  الطالق  عىل 
ضرا.  األساليب  أكثر  يف  حتى  البارزة، 

 "Donner دونر  حمدد،  مثال  عن  وينظر   )39(
يف  نولدكه،  عام،  "بشكل  طالب  أيب  وفاة 
 Zur" األملانية  باللغة  املوسومة  دراسته 
 tendenziosen Gestaltung der
 .Urgeschichte des Islam›s""

دراسات يف ما قبل التاريخ من السالم.. 

مقارنة بالقحامات ملثل هذه الشخصيات 
القصص،  وأصول  األحاديث  يف  البارزة 
اآلذان  يصم  عنهم  القرآن  يف  والصمت 
الشخصية  أن  والواقع   ..deafening

الذي  ملحمد  املعارصة  الوحيدة  التاريية 
اعرتف بذكر اسمه يف القرآن هو عمه أبو 
دعوة  يعارض  كان  وألنه  -الذيي،  لب 
يكن  مل  البداية،  منذ  وقسوة  بعنف  حممد 
بأي  املطالبة  يدعم  كان  بكونه  أبدا  يقدم 
اجلامعة  يف  السياسية  للزعامة  شخص 
بني  التعارض  املتأخرة)40(.  السالمية 
يعل  الصدد  هذا  يف  واحلديث  القرآن 
يعني  االثنني  ان  فيه  مشكوك  االقــرتاح 
ــقــرآن واحلــديــث جــاءا مــن »الــوســط  ال
وتبلور  مفــــــردة،  املذهبي«  أو  الطائفي 

املذكور  لب،  أبا  أن  مالحظة  املمكن  من   )40(
يف  نسبيا  قليل  ــر  ذك يلقى  ــرآن،  ــق ال يف 
بارزين  أشخاصا  أن.  حني  يف  احلديث؛ 
مهّن مل  الخ  بكر وعيل والعباس...  أبو  مثل 
يذكرهم القرآن، كانوا موضوعا للكثي من 
األحاديث، وحول األحاديث عن أيب لب 
ينظر روبني Rubin، يف دراسته املوسومة 
سورة  املقصود   .111 وسورة  لب"  "أبو 

ژ  ڈ  ڈ  چ  تعال  اهلل  قال  التي  املسد 
 5 آية  ال   1 آية  من  چ  الخ  ڑ...  ژ 

]املرتجم[.
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خالل نفس الفرتة تقريبا من الزمن. وأن 
أعتقد،  كام  معقولية،  أكثر  يبدو  التباين 
مندما  كان  القرآن  النصهّ  أن  بافرتاض 
التي  السياسية  املنافسات  قبل  ملتئام  أو 
والعباس،  طالب،  أحفادأيب  بني  دارت 
وأيب سفيان... الخ، ضد بعضهم البعض 
هذه  مثل  إن  الظهور.  يف  بدأ  قد  كانت 
احلرب  قبل  فقط  ســادت  قد  الــظــروف 
األهلية األول )35 -41/ )5) -1)(.
عن  ماثلة  مالحظات  إبداء  ويمكننا 
األفــراد  عن  وكذلك  القبلية  اجلامعات 
ــارة  إش أي  يقدم  ال  فــالــقــرآن  املهمني. 
قريش.  حممد  قبيلة  سوى  قبيلة  أي  عن 
األحاديث  نسبت  ــرى،  أخ ناحية  ومــن 
فحسب،  قريش  ليس  ذكر  أنه  حممد  إل 
جاء  وأحيانا  أيضا،  خمتلفة  قبائل  ــام  وإنهّ
)شوفينية(  العصبية  يف  مغال  باسلوب 
أن  يقول  حممد  املثال،  سبيل  فعىل  متاما. 

أسد  احلليفني،  من  أفضل  وغفار  أسلم 
وغطفان؛ أو أن مزينة وجهينة هي أفضل 
ويبدو  صعصعة)41(.  بن  وعامر  منتميم 

)41( الدارمي، سنن، II، 315 -)1 )أحاديث 
))5) -5)؛ )سيهّ 79 -80(..( . 

هي  األحاديث  هذه  مثل  أن  املحتمل  من 
واملنافسات  اخلصومات  آثــار  بقايا  من 
يف  خاصة  القبائل  بني  سائدة  كانت  التي 
أواسط وأواخر العص األموي )تقريبا يب 
يرجع  القرآن  فإن كان  80)م -750م(، 
بعد  ومــا  الفرتة  هــذه  تاريخ  ال  تاريه 
ذلك فمن الغريب أن ال نجد وال يمكننا 
العداوات  هذه  ملثل  أثر  أي  عن  الكشف 
الناحية األخرى،  القرآن. ومن  القبلية يف 
أكثر  بطريقة  القرآن  نفهم  كنهّا  نحن  إذا 
فأن  حممد،  لبيئة  نتاج  أنه  وعىل  تقليدية، 
إذ  أكثرمفهومية.  يكون  الصمت  هــذا 
بالتأكيد  متفشية  القبلية  العداوات  كانت 
حممد  حياة  سبقت  التي  العقود  خــالل 
ومتفشية خالل سيته، غي أن أن جوهر 
التأكيد  هو  القرآن  بينها  كام  حممد  تعاليم 
والتشديد عىل مسؤولية الفرد املؤمن تاه 
املؤمنني اآلخرين ثم ال اهلل، عىل حساب 

وإن  حتى  القرابة،  عالقات  أقرب  حتى 
كان من والد إل ولده))4(.

تعال  اهلل  وقال   ](3 التوبة:  ]سورة  مثال   )4((
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  اآليـــة  ــذه  ه يف 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
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املفارقات التاريية يف القرآن واحلديث:
األمثلة  من  الصنفني  إن  وبالفعل 
اللذين تقدما ذكرها ها حالتني تني جدا ملا 
قد يكونا األكثر وضوحا واألكثر أساسية 
واحلديث:  القرآن  بني  التعارض  بشأن 
متاما  يلو  ذاته  بحدهّ  القرآن  أن  واحلقيقة 
مفارقات  بمثابة  تعدهّ  التي  الشارات  من 
الناس،  ال  ذلك  كان  سواءا  واضحة 
يرجع  قد  التي  واألحداث  واجلامعات، 
تاريها ال فرتات طويلة بعد حياة حممد. 
احلديث  أدب  فإن  اآلخر،  اجلانب  ومن 
ال  أشار  املفارقات، وكام  بمثل هذه  ميلء 
طويلة)43(؛  فرتة  منذ  جولدتسيهر  ذلك 
أن  املفرتض  والكالم  األقوال  بني  فمن 
اوصافا  املرء  يد  النبي  مصدره  يكون 
)وهي  السوداء  الرايات  أن  أن  كيف  عن 
خراسان،  من  ستقدم  العباسيني(  رايات 

ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
املرتجم.

تطور  »عن  دراسته  يف  جولدتسيهر،  ينظر   )43(
إسالمية«،  ــات  »دراس كتابه  يف  احلديث« 
II، 15 -51) ))تعادل دراسته يف األملانية 
 ،Muhammedanische Studien

 .،II

وقول عن شخص يدعى »السفاح« وهو 
)لقب أول خليفة للعباسيني( سوف يظهر 
االنقسام  من  فرتة  خالل  أو  فتنة  خالل 
طاغية  بأن  التحذير  وكذلك  السيايس، 
يعتيل  أو  يرتقي  البيت األموي سوف  من 
هذه  بأن  الواضح  ملن  إنه  حممد)44(.  منرب 
النبي تكشف، يف  »التنبؤات« املنسوبة إل 
الواقع، عن األصل املتأخر لذه األقوال، 
ريب  ال  األمثلة  أو  احلاالت  هذه  ففي 
أو  األمويني  حكم  إل  تاريها  يرجع  أن 
باألمويني  العباسيني  إطاحة  زمن  إل 
أحاديث  وهناك   750  /13( سنة  يف 
أخرى تنسب ال حممد يبدو أنا من بقايا 
من  الستينيات  يف  الثانية  األهلية  احلرب 
أبكر  أحداث  من  حتى  أو  الجرة)45(. 

)44( 3 -74) لإلشارة ال هذه األحاديث ينظر 
فنسنك Wensinck. يف دراسته املوسومة 

"كتيب دليل"، 79، 101، 139، )3).
جزء  مصنف،  شيبة،  أيب  ــن  اب مــثــال.   )45(
)حــديــث   431- ص430   4(0  ،7
الكعبة(؛  بحرق  يتنبأ  حممد   :37((5
 31-  430  ،5 جزء  مصنف  الصنعان؛ 
الزدهار  أن  يتنبأ  حممد   :9754 )حديث 
أيضا  ينظر  األنصار؛  وليس  للمهاجرين، 
دراسته  يف   Madelung مادلونغ،  تليل 

"عبد اهلل بن الزبي واملهدي".



ترمجة وتعليق: أ.د. عبد اجلبار ناجي

95

األحاديث  هذه  وأحد  التاريخ.  ذلك  من 
نسب  من  وصحة  صحتها  يف  املشكوك 
أصحابه،  ألحد  قال  أنه  حممد  تصور  اليه 

بينام يضع يده عىل رأسه: -
ترى  عندما   ،Hawala خوله  ابن  يا 
املقدسة،  األرض  استقرت يف  قد  اخلالفة 
والفتن  الزالزل  ستحدث  فعندها 
قي  الساعة  وأن  العظيمة  واألحداث 
ذلك اليوم قريبة من الناس، وأقرب جدا 
من يدي هذه من عىل رأسك))4(. )ولقد 
اخلامس  اجلزء  صفحات  مجيع  راجعت 
الطبعة  ومن  حنبل  بن  أحد  مسند  من 
والتحقبق نفسه أي تقيق احد شاكر وهو 
جزء يتعلق بالفتن واملالحم والساعة فلم 
أعثر عىل هذا احلديث، واملستشق يعطي 
رقم الصفحة 88) ومل يذكر رقم احلديث 
املؤلفات  هذه  مثل  يف  األفضل  وهو 

))4( ينظر أحد بن حنبل، مسند، جزء 5، 88).. 
األهلية  احلرب  حممد  يتبأ  فيه  الذي  وآخر، 
عالقات  حكام  السلطة  وإرتــقــاء  األول 
واضحة  اشارة  وهي  كلب  قبيلة  مع  وثيقة 
عند  -ووجد  األمويني  وأوائل  معاوية  ال 
)حديث   4(0 ص،  جــزء7  شيبة  أيب  ابن 

رقم 3))37(. 

احلديث  بسهولة  وجدت  بينام  احلديثية. 
األحاديث  يف  املصنف  كتاب  يف  اآلخر 
 4(0 صفحة  قي   37((3 برقم  واألثار 
عمران  حدثنا  قال  عفان  حدثنا  ه  ونصهّ
القطهّان عن قتادة عن أيب اخلليل هن عبيد 
قال  قالت:  سلمة  أم  عن  احلارث  بن  اهلل 
الركن  بني  لرجل  يبايع   اهلل رسول 
عصائب  فتأتيه  بدر  أهل  كعدة  واملقام 
جيش  فيغزوهم  الشام،  وأبدال  العراق 
بم،  يسف  بالبيداء  إذا  الشام  أهل  من 
ثم يغزوهم رجل من قريش أخواله كلب 
اخلائب  يقال  فكان  اهلل  فيهزمهم  فيلتقون 
من خاب من غنيمة كلب(. املرتجم عبد 

اجلبار ناجي( .
أن  ينبغي  يبدو،  كام  الرواية،  هذه 
األمويني  تبوؤ  بعد  ما  ال  تاريها  يرجع 
هجرية/   41 سنة  يف  سورية  يف  اخلالفة 
1))م)47( بوقت قصي. وباملثل، فأن مثل 

النبي  صحابة  إل  املنسوبة  االشارات  هذه 
ندرة  وكذلك  ونادرة،  قليلة  أصبحت 

الدراسة  ينظر  التبؤية  الروايات  تاريخ  )47( عن 
قبل  مــن  املسيحية  التنبؤيو  كالسيكية 
يف  التبؤية  »الروايات  دراسته  يف  األسكندر 

العصور الوسطى كمصادر تاريية«. 
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)مثل  األموال  بوفرة  املتعلقة  الشارات 
خالفة  أثناء  كانت  يبدو  حسبام  التي  تلك 
عىل  االستيالء  بشأن  الشارة  أو  عثامن(، 
فإن  عمر(.  خالفة  )خالل  املقدس  بيت 
مثل هذه الروايات والشارات موجودة يف 
إن  ]ملحوظة  الرؤيوية  األحاديث  خمتلف 
لإلشارة  تستعمل   Apocalyptic كلمة 
اليهودية  األسفار  أحد  ال  خاص  بشكل 
الرؤيا. املرتجم[ ، وهي توحي  وهو سفر 
ليس  تاريها  بأن  احلاالت  من  كثي  يف 

أقصاه منتصف القرن األول الجري)48(.
ومن اجلانب اآلخر، ال نجد يف القرآن 
األحداث  ال  تشي  واحدة  إشارة  وال 
املسائل  أو  واجلامعات،  والشخصيات 
فرتات  إل  بوضوح  ترجع  أو  تنتمي  التي 
واألمويون  –العباسيون  حممد  زمن  بعد 
بشأن  واخلالف  والعلويون  والزبييون، 
عائدات  عىل  واخلالف  الرادة،  حرية 

السالم،  ال  التحول  وعىل  الضائب 
وما  والفتوحات  القبلية،  واخلصومات 

 Conrad 48( ينظر عن هذه الروايات كونراد(
وأنني  الساعة".  "نذر  املوسومة  دراسته  يف 
هذا  مسودة  جلعله  كونراد  للدكتور  متن 

 . البحث متاحة لهّ

إل ذلك. وهذا يوحي بأن القرآن، كام هو 
»منتهيا«  مموعة  بالفعل  كان  اآلن،  قائم 
األهلية  احلرب  زمن  بحوال  النصهّ  يف 
عىل   ،)(1-  (5(  /41-  35{ األول 

أبعد تقدير.
بأن  يــادل  أن  فللمرء  وبالطبع، 
كام  الحق،  وقت  يف  فعال  مجع  قد  القرآن 
مجاعه  ولكن  وأنصاره،  ونزبورو  يؤكد 
وحذرين  حــاذقــني  كــانــوا  مصنفوه  أو 
أو  املعلومات  مــن  أي  بحذف  للغاية 
مفارقة  عىل  تنطوي  باعتبارها  ــواد،  امل
النصهّ  أصــول  عن  تفضح  قد  تاريية، 
املتأخرة. ولكن مثل هذه احلجة تفرتض 
-أولئك  املصنفون  أو  اجلامع  هؤالء  أن 
حال  بأي  هويتهم  عن  يكشف  مل  الذين 
تارييا  ا  حسهّ -يمتلكون  ــوال  األح من 
يبدو  وهـــذا  ــنــا،  حــسهّ إل  أقـــرب  نقديا 
ذلــك،  عــن  وفضال  املحتمل.  غــي  مــن 

من  االفــرتاض  هذا  مثل  قبلنا  إذا  حتى 
شح  أن  علينا  يب  املحاججة،  أجــل 
احلسهّ  أو  الشعور  هذا  مع  الناس  ملــاذا 
يسمحوا  أن  عليهم  التاريي  التمييزي 
الشديدة  تارييا  املفارقة  املادة  هذه  بمثل 
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بشكل  وتــزدهــر  تنمو  أن  الــوضــوح 
يف  حممد  إل  املنسوبة  األقــوال  بني  وافر 
املؤمل  من  التي هي  احلديث،  مموعات 
األهداف  خمتلف  بوضوح  ختدم  أن  أيضا 
السياسية والفقهية. عىل أساس مثل هذه 
القائلة  النظرية  فإن  وحدها،  االعتبارات 
ا مبكرا، ولكن، مثل  بأن القرآن ليس نصهّ
أواخر  مرحلة  نتاج  احلديث،  يف  جاء  ما 
القرن األول والقرن الثان الجريني فإن 
غي  يكون  أن  يب  الطائفي«،  »الوسط 

املتوقع. املستوى  بالغ 
القرآن واحلديث 

بشأن األنبياء السابقني:
ما،  نوعا  خمتلف  خــط  طــول  وعــىل 
علينا مالحظة أن القرآن واحلديث عندما 
وإنام  مشرتك،  موضوع  كالها  يناقش 
الفت  خمتلفا  تشديدا  يعرضان  أحيانا 
التعامل معهام بطرق  أو  للنظر عىل ذلك، 

خمتلفة جدا. فعىل سبيل املثال، فإن كليهام 
مرات  يف  يقدمان  احلديث  وأدب  القرآن 
كثية ذكر الكثي من األنبياء قبل السالم 
ونوح  آدم  حممد:  أسالف  يمثلون  الذين 
ويعقوب  ومــوســى  وأيـــوب  وإبــراهــيــم 

الخ.  يسوع...  وعيسى  وداود  ويوسف 
با  يتم  التي  الطريقة  بني  مقارنة  وإن 
البارزة  الشخصيات  هؤالء  مع  التعامل 
احلديث  أدب  ويف  ناحية،  من  القرآن،  يف 
ــرى،  أخ ناحية  مــن  قــصــص،  ـــول  وأص
فاحلديث  عادة،  العام:  نمط  عن  يكشف 
عن  الكثي  يعرفون  الــروايــات  وأصــول 
هؤالء األنبياء عن ما هو يف القرآن. ومهام 
الشخصيات  من  قليل  عدد  ومع  يكن، 
وشعبه،  صالح  النبي  مثل  هذه،  البارزة 
عكسيا:  يــكــون  التشديد  ــأن  ف ثــمــود، 
فالقرآن يقول لنا شيئا عنهم، ولكن أدب 
يضيفان  ال  الروايات  وأصــول  احلديث 

شيئا كثيا عن ذلك.
التعارض  هذا  تفسي  الصعب  ومن 
هذه  كــل  أن  افرتضنا  إذا  ــالف  ــت والخ
القرآن  يف  كانت  إن  املعلومات،  أو  املادة 
مــســتــمــدة من  احلـــديـــث،  أوكـــذلـــك يف 

»الوسط الطائفي«. املشرتك. و من الناحية 
التقليدية  النظر  وجهة  ــإن  ف ـــرى،  األخ
فر تفسيا أكثر  بخصوص تاريخ للقرآن توهّ
واملعلومات  املواد  بكثي:  ذلك  من  قبوال 
يامثل  وشعبه،  صالـــح  العريب  النبي  عن 
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اليهودية  الــبــارزة  الشخصيات  يف  ذلــك 
متداولة  كانت  أنا  والظاهر  واملسيحية، 
للجزيرة  الغريب  الوسط  يف  يبدو  ما  عىل 
مل  ولكنه  حممد،  فيه  يعيش  الذي  العربية 
حيث  وسوريا،  العراق  يف  معروفا  يكن 
كبيا  قدرا  أنتج  الذي  الطائفي«  »الوسط 
من أدب احلديث املتأخراملتوافر. لذا فمن 
وصالح؛  ثمود  أن  نتوقع  أن  متاما  املعقول 
أكثر بروزا يف القرآن ما كانت عليه احلال 
يف احلديث. عىل العكس من ذلك، طاملا أن 
اليهودية واملسيحية كانا من بني  الروايات 
ساعدت  التي  تلك  الرئيسيني  املتنافسني 
للرواية  العريضة  اخلطوط  تشكيل  عىل 
يف  ذلــك  انعكس  كام  املبكرة  السالمية 
احلديث وأصول الروايات. فإنه ليس من 
املستغرب أن تعكس هذه األخية بشكل 
واضح تأثي هذه الروايات املتنافسة. ومن 
اجلانب اآلخر، فإن شعب ثمود الذي كان 

يف  العربية  اجلزيرة  غرب  شامل  يف  يقطن 
مل  النقوش)49(-  أتبتته  قد  الرومان  العص 

افة  "الروهّ  Beauchamp ينظر بوشامب،   )49(
Rawwafa et les Tha -  االثموديني

 ."oudeens

عىل  فقهيا  أو  سياسيا  تديدا  يشكل  يعدهّ 
فإن  وبالنتيجة،  األوائــل.  املؤمنني  متمع 
إل  تاهلت  النامية  السالمية  الروايات 
وتوسيع  تطوير  يف  ونبيها  ثمود  كبي  حد 
أصول الروايات اخلاصة با؛ إذ مل يكونوا 
للقرون  الطائفي«  »الــوســط  مــن  ــزءا  ج
يربزوا  مل  وهكذا  للهجرة،  والثانية  األول 
أبدا يف احلديث، عىل الرغم من وجودهم 
آن واحلديث عن حممد وهناك  القرآن.  يف 
موضوع آخر يظهر تبني القرآن واحلديث 
نفسه.  حممد  النبي  عــن  خمتلفة  ملــواقــف 
ويبدو أن ونزبوروغ يرغب أن ينكر هذا، 
أو عىل األقل أن يجيمه ويقلل من أهيته، 
الروايات  ومصادر  القرآن  أن  ويقرتح 
كثيا  اآلخرين(  )واألنبياء  حممــد  تصور 
من  كال  إن  طبعا،  الــطــريــقــة)50(.  بنفس 
يف  كنبي،  حممد  يقدمان  واحلديث  القرآن 
الخ)51(.  وعيسى...  وإبراهيم  نوح  رواية 

إذ  ص5)،  قرآنية  دراســات  ونزبوروغ؛   )50(
أدب  يف  صيغت  حممد  »ســية  فيها  يقول 
معلومات  إما  يقال  أن  يمكن  ال  التفسي 
الكتاب  تتعارض مع معلومات  أو  مشوهة 
بشكل  النبي  وأفعال  كلامت  بشأن  املقدس 

عام«.
)51( هناك تقديم موجز وحمكم ملا يمكن تسميته 
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بعيدا  القرآن  يف  ها  ونبوته  حممد  أن  إالهّ 
عليه  طغت  وقد  جدا،  كثيا  األنظار  عن 
ويشكل  ــرى.  أخ ومواضيع  شخصيات 
واحد  موضوعا  والنبوة  األنبياء  موضوع 
مسائل  مــع  جنب  إل  جنبا  ــقــرآن،  ال يف 
اللية  كالقدرة  ــرى  أخ رئيسة  وقضايا 
القادمة،  القيامة  ويوم  والربكة،  والرحة 
العبادية  واألنــظــمــة  للتقوى،  وأوامـــر 
واالجتامعية))5(؛ وإن الغالبية الساحقة من 
املقاطع اآليات القرآنية التي تشمل األنبياء 
والنبوة تقف عىل الكثي من األنبياء الذين 
نفسه.  حممد  عــىل  وليس  حممد،  سبقوا 
حممد  وخلق  أخــالق  عىل  القرآن  ويؤكد 
وعىل احلقيقة من أنه، عىل الرغم من كونه 
وإن  ــي،  الل للوحي  والوسيلة  املتلقي 
بش  هو  األخرى  النواحي  مجيع  يف  حممدا 
يقدم  القرآن  أن  والواقع  وميت.  عــادي 
إهانات  من  كثيا  يعان  كان  كأنه  حممد 

اعتياديا  حممد  نظر  يف  الــذيــن،  أولــئــك 

ابن  طبقات  يف  موجود  النبوي«  »بالنسب 
سعد ملد1 ص 1ً، 7). 

الرئيسية  »املــحــاور  دراســتــه  يف  ــن،  رح  )5((
للقرآن« ص، 80 -105، إذ يتعامل النبوءة 

والنبوة كواحد من ثامنية حماور رئيسة. 

ومألوفا وغياب املعجزات، التي ال يمكن 
ا: ويقولون: »   أن يعتقد به أنه كان نبيا حقهّ
الطعام  يأكل  الرسول؟.  هذا  مع  الذي  ما 
ويميش يف األسواق. ملاذا مل يكن له مالك 
]هذه  مــعــه«)53(  نذير  ليكون  معه  أرســل 
ها  ونصهّ الفرقان  سورة  يف  الكريمة  اآلية 

گ  گ  گ  گ  ]چ  تعال  اهلل  قــال 
ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
آية  ڻچ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

7، املرتجم[ .
ــن نــاحــيــة أخــــرى، فـــإن حمــمــد يف  م
الثقل  مــركــز  أو  ــز  ــرك امل ــو  ه ــث  ــدي احل

)53( ]سورة الفرقان: 7[؛ كذلك راجع ]سورة 
نفسه  حممد  يصف  إذ   ،]188 األعــراف: 
]أود  خاصة  قوى  له  وليس  نذير  مرد  بأنه 
الشارة هاهنا إن آخر آية يف سورة األعراف 
هي آية 187 ال 188 كام أشار الربوفسور 

وئ ۇئ ۇئ  چ  ت عىل  نصهّ وإنا  دونر 
ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی 
مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی 
ىبيب جت حت خت متىت يت جث مث ىث 
يث حج مج جح مح جخ چ. 
املرتجم[؛ . كام يف سورة الرساء )17(: آية 
90 -94. ]يف هذه اآليات الكريمة ورد يف 

اآلية رقم 93 أن قال تعال چ ۅ ۅ ۉ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ەئ ەئ وئ چ. املرتجم[ . 
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إما  كانت  األحــاديــث  ومجيع  احلقيقي؛ 
وصفا  تكون  أن  أو  عنه  أقواال  تكون  أن 
أقــوال  أو  مــعــارصيــه،  قبل  مــن  ألفعاله 
تنسبت إليه. وفضالعن ذلك، فإن حممدا 
فإنه  احلديث؛  أدب  يف  عاديا  بشا  ليس 
املعجزات،  فاعل  انه  عىل  يقدم  ما  كثيا 
وقادر  الناس،  عامة  إطعام  عىل  وقــادر 
يف  يبصق  أن  بمجرد  املــرىض  شفاء  عىل 
عىل  الضغط  بواسطة  املياه  ويدث  فيه، 
من  ــرى  ن ــه  وإن رجــلــه،  بكعب  األرض 
املعرفة  ولــه  باملستقبل،  ويتنبؤ  وراءه، 
األشخاص  ــامء  أس مثل  اللدنية  اللية 
الذين يقال انه مل يلتقي بم بعد أوأصول 
قطعة من اللحم املسوق قدمت له. هذه 
فرتة  منذ  اليها  أشي  كام  ملحمد،  الرؤية 
طويلة)54(، ال تتطابق مع الصورة القرآنية 
تلقي  أخرى  ومرة  عادي،  كرجل  ملحمد 
اقرتاح  عىل  أخرى  مرة  الشك  من  ظالال 

أو مقرتح ونزبورو بأن القرآن نشأ يف بيئة 
قصص  أنتجت  التي  للبيئة  ماثلة  ثقافية 

وينظر  حممد«  »اسطورة  بحثه  هروفيتس   )54(
حممد«  ــوة  دع »اســطــورة  بحثه  يف  أنــدريــه 

وبحثه اآلخر »شخصية حممد«. 

يف  جــاءت  تص  وال  تعد  ال  املعجزات 
أدب احلديث وأصول الروايات.

الصالة: القرآن واحلديث بخصوص 
الكثي  واحلــديــث  الــقــرآن  من  لكل 
واملامرسات  املتطلبات  عــــــن  ليذكرانه 
التي  الطريقة  ولكن  الطقسية،  والشعائر 
يتحدثان عنها ختتلف بشكل ملموس)55(. 
وكمثال عىل ذلك، دعونا ننظر يف موضوع 
إل  متكرر  بشكل  القرآن  فيشي  الصالة. 
طقوس الصالة، وغالبا ما يض املؤمنني 
عليه  يمليه  ملــا  وفقا  الــصــالة  أداء  عــىل 
يــزود قدرا  أنــه ال  الــخ. عي  ضــمــيه... 
يتعني  كيفية  حول  التفاصيل  من  كبيا 
الصالة؛  الركن  بذا  القيام  املؤمن  عىل 
وبإمكان املرء أن يصل ال االنطباع، بدال 
عن ذلك، أن القرآن يشي إل الصالة التي 
كانوا  الذين  املؤمنني  بني  معروفة  كانت 

أيضا  الحــظــه  قــد  ــالف  ــت االخ ــذا  ه أن   )55(
»مالحظات  املوسوم  بحثه  يف  هروفيتس 
ــخ واملــصــطــلــحــات الــعــبــادة  ــاري حـــول ت

السالمية«.
 Bemerkung zur Geschichte«
und Terminologie des isla-

.mischen Kultus
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ولذلك   ، النصهّ يف  األول  اجلمهور  هم 
الطقس  ملــامرســة  تفصييل  ــف  وص ــأن  ف
ليست ضورية. فمثال، إن القرآن مل يدد 
اليومية  بوضوح حتى كم عدد الصلوات 

التي يؤديا املؤمنون))5(.
فـــإن أدب  ــب اآلخــــر،  ــان ومـــن اجل
األحــاديــث  اآلالف  يتضمن  احلــديــث 
الصالة  دقائق  بالتفصيل  توضح  التي 
وبالنظرا  متضاربة(.  تفاصيل  )وأحيانا 
الختاذ  كأساس  املكتسبة  القرآن  ألهية 
القرارات الشعية يف الرواية السالمية، 
فيكون املرء يف حية لتفسي تفظ القرآن 
بالضبط،  كثيا  الصالة  طقوس  لوصف 
فإن كان املرء يفرتض أن القرآن هو نتاج 
أنتج  الذي  ذلك  ذاته  الفكري  السياق  يف 
أدب احلديث. ومن اجلانب الثان، إذا ما 
افرتضنا أن النصهّ القرآن يعكس ظروف 
اجلــزيــرة  يف  ــــل  األوائ املــؤمــنــني  متمع 

القرآن  بني  االختالف  هذا  فأن  العربية، 
وما  متاما.  مفهوم  يكونغي  واحلــديــث 

))5( روبني يف دراسته ينظر عن هذه وعن املسائل 
األخرى املرتبطة با » صالة الصباح واملساء 

يف السالم املبكر. 

العربية،  اجلزيرة  من  املؤمنون  انتقل  أن 
وجدوا أن من الضوري تعريف طقوس 
واليهودية  باملسيحية  يتعلق  فيام  صالتم 
يف  األخــرى  املامرسات  و  والزرادشتية، 
املؤمنني  بسببأن  جزئيا  ــام،  -رب الصالة 
املجتمعات  تلك  يف  نشأوا  الذين  اجلدد 
داخل  الطقس  هذا  مارسة  معرفة  جلبوا 
ذلك  يرجع  وجزئيا  املؤمنني،  متمع 
تمعات  إل  للمؤمنني  الكاملة  القرابة 
املصلني املسيحيني واليهود والزرادشتيني 
الراسخة بشكل جيد يف »الوسط الطائفي 
وهكذا  اخلصيب.  للهالل  املذهبي«  أو 
القرآن  يف  ــاف  األوص تكامل  عــدم  فــأن 
فقد  وهكذا  الغامضة  التلميحات  وال 
واحلدود  الدقيقة  التعريفات  استكملت 
تطرح  كانت  ما  غالبا  الصالة،  كيفية  عىل 
أحاديث  املطاف يف شكل  ناية  وتدبر يف 

النبوية.

ــن الــصــالة  ــاك جــانــب آخـــر م ــن وه
الصالة  السياق هو  هذا  النظر يف  يستحق 
اجلامعة التي تعقد يوم اجلمعة، أو »صالة 
اخلاصة  املتطلبات  من  فالكثي  اجلمعة«. 
يف هذه الطقوس املعينة يف صالة اجلمعة-
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بالتفصيل  فصلت  -قد  اخلطبة  وخاصة 
الكامل يف أدب احلديث)57(. ومن الناحية 
عن  شيئا  يقول  ال  القرآن  فإن  األخــرى، 
التي  احليدة  اآليــة  وأن  اجلمعة.؛  صالة 
ورد فيها ذكر صالة اجلمعة تقرأ كام لو أن 
مرافقة عبارة »الصالة« وعبارة »اجلمعة« 
إل  إشارة  وليس  أألموراحلسنة،  من  هي 
طقوس  من  خاص  لنوع  الفني  املصطلح 
الصالة و )58( و طقوس الرئيس، اخلطبة، 

 ،Wensinck فنسنك  عند  املدخ  ينظر   )57(
Conco ". فهرست أبجدي -    مفردته

dance" خطبة، خطيب، الخ. 
قال  إذ   )9(«  :]11-  9 اجلمعة:  ]ســورة   )58(

ٻ  ٻ  ٻ:  ٻ  ٱ  چ  تعال  اهلل 
 goes out املستشق  ]بحسب  پ 
غي  األمــر  الفعل  وهــذا  أخــرجــوا  بمعنى 
موجود يف اآلية الكريمة وإنني أثبت الكلمة 
املرتجم[  اآلية  منطوق  بحسب  الصحيحة 
پ پ پ، ]هنا أيضا يذكر املستشق 
غي  وهــي  اهلل،  لتذكر  عجل  عــىل  عــبــارة 
املرتجم  الكريمة.  اآلية  أصل  يف  موجودة 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ، والــصــحــيــح[ 
ٺ ]هنا يضع املستشق قوال آخر وهو" 
والتوقف عن مارسة األعامل التجارية وهذا 
هو أفضل بالنسبة لك، إذا ]فقط[ كنت عىل 
الصالة،...  انتهت  وعندما   }10( علم. 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   }11(
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

القرآن. فإن كان، كام يؤكد  مل يذكرأبد يف 
ونزبوروغ، أن القرآن قد تبلور يف القرنني 
التحديد  ــه  وج عــىل  لــإلســالم  ـــني  األول
من  احلذف  وأن  طقسية،  دينية  ألغراض 
هناك  مهم،  ذكر  أي  من  القرآن  النصهّ 
الفعاليات  مــن  لــواحــد  قليل،  ــف  وص
الذي  ذلــك  الرئيسية  الطقسية  الدينية 
بعض  يتطلب  الوقت  هذه  خالل  تطور 

التفسي.
القرآن واحلديث 

بشـأن الشفاعة وبشأن امليت:
قبل   C. H. Becker بيكر  جادل 
والتشديد  الرتكيز  بأن  سنوات،  عدة 
السمة  أو  النتقال  الطابع  عىل  القرآن 
يف  للشخصية  الزوال  والسيعة  املؤقتة 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ 
حني  ]يف  کچ  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ 
كانت ترمجة الدكتور دونر باسلوب آخر إذ 
التسوق  يرون  "عندما  الصيغة  بذه  ترمجها 
أو الرتفيه، فهم يتفرقون أو يتبعثرون إليها، 
قل ]لم[:   .( هناك  واقفا  وتركوك )حممد( 
الرتفيه  من  أفضل  اهلل  مع  هو  الــذي  "هذا 

والتسوق. اهلل هو خي الرازقني"". 
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الشكل  يف  خمتلفا  كان  الدنيوية  احلياة 
واملضمون عن تلك التي عند املسيحية قبل 
السالم، غي أن تلك املواعظ يف السلوك 
لتوبة  يف  املتأخرة  السالمية  والواجبات 
وليس  املسيحية)59(.  يف  نظياتا  تشابه 
هنالك من حاجة ال تكرار تليله هنا؛ إالهّ 
االختالف  نشيال  أن  ال  هنا  بحاجة  أننا 
وبني  القرآنية  واملواقف  االتاهات  بني 
املتأخرة  أو  الالحقة  السالمية  املواقف 
من  سيكون  وأنه  املسألة  هذه  بخصوص 
القرآن  إل  نظرنا  ما  إذا  شحها  الصعب 
للهالل  الطائفي«  »الوسط  نتاج  باعتباره 
املنبت  كانت  التي  املنطقة  تلك  اخلصيب 
والواجبات  السلوك  يف  املواعظ  هذه  ملثل 
قبوال  األكثر  املتأخرة. وإنه من  السالمية 
االختالف  هذا  بأن  نفرتض  أن  ومعقولية 
من  ملجموعتني  خمتلفة  أصوال  يعكس  إنهّام 
زاوية  من  املواد-القرآن  أو  املعلومات 

 Ubi" املوسومة  دراسته  يف  بيكر  ينظر   )59(
 sunt qui ante nos in mundo
النموذج  أن  إل  تشي  والــتــي   ،"fuere
القرآن يتلف عن كل من املوقف املسيحي 
يف  عنها  عرب  التي  تلك  ومن  السالم  قبل 

حياة األولياء املسلمني. 

أو  وأبكر  أهم  وإنه  جدا  مهام  كونه  نظرنا 
وأقدم من املواعظ.

أال  النوع  هذا  من  آخر  مثال  وهناك 
التي  تلك  امليت،  أجل  من  الشفاعة  وهو 
من  كل  يف  معها  التعامل  ــمهّ  وت عوجلت 
وأساليب  بطرق  ولكن  واحلديث،  القرآن 
بالشفاعة  يسمح  احلديث  فأدب  خمتلفة. 
أيضا- ولكن  بالطبع،  حممد،  قبل  من 
نقل  يف  الثقات  أو  املراجع  عىل  واعتامدا 
األحاديث -فإنه يسمح با لألولياء أيضا، 
الخ.  املؤمنني، وألفراد معينني...  وجلميع 
وبحسب ما روي عن النبي قوله »سيكون 
يف أمتي رجل يدعى صلة بن عشيم، وإن 
وعىل  بشفاعته  سيكون  اجلنة  ال  الدخول 
فإنه  األحيان  بعض  ويف  النحو)0)(.  هذا 
بدرجة  احلديث  أدب  يف  بالشفاعة  يسمح 
قال  فقد  للتصديق.  قابلة  وغي  خرافية 
بشفاعة  اجلنة  سيدخل   :اهلل ــول  رس

أحد أفراد أمتي الكثي من )الناس[ وأكثر 
متيم«)1)(.  قبيلة  ــراد  أف عدد  من  ــددا[  ]ع

والتاريخ  املعرفة  كتاب  البسوي؛  ينظر   )(0(
جزء )ص77.

)حديث   541  ،4 جزء  سنن،  الرتمذي،   )(1(
438)؛ قيامة )1(. 
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للكثي  وإن »عثامن بن عفان سوف يشفع 
يوم  ومض  لربيعة  )قبيلتني[  أعداد  بقدر 

القيامة«)))(..
أزاء  العقلية  ــلــيــربال  ال فــاملــوقــف 
يتلف  احلديث  أدب  يف  املتوافر  الشفاعة 
إذ  القرآن،  يف  املرء  يصادفه  ما  عن  متاما 
اليهودية(  الرواية  احلال يف  هو  )كام  يعترب 
تكافئ  بطريقة  صورت  قد  الشفاعة  أن 
بعض  يف   :ambivalent الــضــديــن 
غي  ــن  وم باتا  رفضا  ترفض  األحــيــان 
أخرى  مناسبات  يف  تكون  بينام  تفظ، 
اليهودية،  الرواية  )يف  ملحمد  با  مسموح 
حاالت  ويف  له  فقط  ولكن  لبراهيم(، 
حمدودة جدا -وأقصد بذلك عندما يكون 
بالفعل  يريض  الشفاعة  هذه  من  املستفيد 

فضل اهلل عىل كل حال)3)(.

)أحــديــث439)؛   541  ،،4 جزء  ن  م.   )(((
قيامة)1(.( . 

دراســتــه  يف   Bowker بــروكــر  ينظر   )(3(
الرواية  ويف  القرآن  يف  "الشفاعة  املوسومة 
روايات  أو  األحاديث  بعض  اليهودية". 
السد أيضا تأخذ بذا اخلط. مثال عمر بن 
 ،I " كتاب تاريخ املدينة املنورة"،  شبهّة، يف 
118 -0)، حيث أظهر النبي املكان الذي 
ويزور  يبكي  وأنه  آمنة؛  والدته  فيه  دفنت 

أي  تستطيع  ال  عندما  يوما  »أحــذر 
تكافئ  ــىل[  ع ـــادرة  ق ]تــكــون  أن  نفس 
منها  تقبل  وال  ــالق،  الط عىل  األخــرى 
ما  مع  التداخل  ]أود  الشفاعة...«)4)( 
ذكره الربوفسور دونر؛ أوال إن رقم اآلية 
التي ذكرها وهو رقم 45، فإ هذه اآلية ال 
البحث  وبعد  الشفاعة،  بموضوع  عالقة 

لا  يستغفر  أن  مسموح  غي  ولكنه  املكان، 
شباب  يف  توفيت  قد  )طبعا  لا.  يشفع  أو 
 Watt ينظر  مسلمة.(  غي  بكونا  حممد، 
يف  تعال"،  باهلل  ــامن  والي ''القرآن  وات، 
قبل  الوثنية  العبادة  يف  اآللة  يناقش  حني 
"زعامء  أن  ويــالحــظ  مكة،  يف  الســـالم 
عىل  كانت  درجة  األقل  اآللة  هذه  وظيفة 
األعىل..."،  الكائنات  تتوسط  يبدو  ما 
قد  ربام  الشفاعة  فأن  األساس  هذا  وعىل 

ارتبطت ارتباطا وثيقا مع الشك. 
يف  مناقشتها  ]متت   ]45 البقرة:  ]ســورة   )(4(
أعاله. املرتجم يف أن اآلية رقمها الصحيح 
48 وليس 45[. ينظر أيضا ]سورة املمتحنة 
سوف  أطفالكم  وال  أقاربكم  )ليس   ]3
ينفعونكم يف يوم القيامة. فإنه سوف يفصل 
بينكم؛ الواقع، إن اهلل يميز ما تعمل( ]هذه 
ترمجة الدكتور دونر للية الكريمة والتي مع 
للمعنى  األساسية  باليكلية  احتفظت  إنا 
اآليــة  منطوق  أحيانا  تــوافــق  ال  أنــا  غــي 

الكريمة إذ يقول اهلل تعال فيها چ گ گ 
ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ 

ں ڻ ڻ چ. املرتجم[ . 
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فيها  وجدت أنا برقم 48ألا 45 ويقول 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  چۇئ  عزهّ من قائل 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

فعل  فاستخدام  مئچ  حئ  جئ  ی 

يف  ذكر  ما  مع  يتوافق  ال   beware األمر 
األفعال تزى  الكريم، فضال عن  القرآن 
الرتمجة  تعربهّ  مل  التي  عدل  وكلمة  وتؤخذ 

عن تطابقها. املرتجم[.
معجم القرآن واحلديث:

واحلديث  القــــرآن  بني  التعارضات 
واملسلئل؛  املوضوعـــات  عىل  تقتص  ال 
أحيانا  يتلفان  أيضا  أنــام  وجدنا  وقــد 
املفضلة،  أو  املستخدمــة،  املفردات  يف 
بالفعل  الحظنا  وقد  معني.  شء  لوصف 
ما  كلمة  أن  يــبــدو  إذ  ـــاالت  احل بعض 
عن  القرآن  يف  خمتلف  معنى  لا  بوضوح 
كلمة  -مثال  احلــديــث  أدب  يف  هــي  مــا 
كلمة  إن  أخرى  حاالت  ويف   )(5( خليفة. 

بنفس  فيه  تتفظ  الذي  الوقت  يف  معينة، 
مموعة  مع  تب  فإنا  األســايس،  املعنى 
مع  أو  مرتابطة  أشياء  من  متاما  جديدة 
مع  تفارن  حينام  احلديث  أدب  يف  املعان 

)5)( ينظر املناقشة يف أعاله. 

سنهّة  كلمة  -مثل  القرآن  يف  استخدامها 
الرتابط  متاما  تفتقر  القرآن  يف  هي  والتي 
تسود  أن  الذي  الوقت  النبي حممد يف  مع 
تمهّ  فيه يف أدب احلديث)))(. وأن هذه قد 
من  بعناية  احلاالت  هذه  بالفعل  دراستها 
من  مزيد  إل  تتاج  وال  اآلخــريــن  قبل 

هنا. التفصيل 
يف  فإننا  ذلك،  مـــــن  العكس  وعىل 
يكون  التي  حاالت  نجد  األحيان  بعض 
يشيان  احلــديــث  وأدب  ــرآن  ــق ال فيها 
األشياء،  من  ذلك  شابه  ما  أو  نفس  إل 
للقيام  خمتلفة  كلامت  يستخدمان  ولكنهام 
بذلك. ويرد مثال عىل ذلك عبارة اجلامعة 
املجتمعية.  أو  الدينية  أو  و/  سياسية 
بحتة  عربية  كلمة  وهي  مجاعة،  وكلمة 
وقد  اجلامعية"،  "اجلامعة  العام  باملعنى 
يف  تستخدم  األحيان  من  كثي  يف  جاءت 
الكالسيكي  السالمي  العريب  اخلطاب 

سياسية  كجامعة  املسلمني  إل  لإلشارة 
ودينية)7)(؛ وقد وجدت بذا املعنى، فعىل 

)))( ينظر املناقشة يف أعاله. 
يف  للجامعة  خمتلفة  االستخدامات  ملناقشة   )(7(
كارديت لويس  ينظر  السالمي،  اخلطاب 
املعارف  دائرة  يف  بحثه  يف   )L. Gardet
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القرن  من  قديمة  رسالة  يف  املثال  سبيل 
املــاوردي)8)(  من  احلكومة  حول  العاش 
الكثي من األعامل األخرى.  و كذلك يف 
اجلامعة  استخدمت  عندما  وبالضبط 
واضحة.  غــي  كانت  املعنى  بــذا  أوال 
ظهورها  عند  البداية  يف  أنا  احلتمل  ومن 

"مجاعة"  السالمية )طبعة جديدة( بعنوان 
»Djama›a«L. Gardet(؛   (  EI
الدراسة،  يف   ،As -Sirri السي  وينظر 
 Religios والديني  السيايس  "اجلدل 
  ،Nagel ناجل  وأيضا   ."-politische
"الدولة  ــة  ــي ــان األمل باللغة  دراســتــه  يف 
 Staat und واملجتمع اليامن يف السالم
 Glaubensgemeinschaft im
 ،(4-  1(3  ،1(0  ،11(  ،I  ،"Islam
135، )30. ويشي كارديت Gardet ال 
مصطلح  تقييد  أرادوا  احلنابلة:  الفقهاء  أن 
بعض  أن  حني  يف  النبي،  صحابة  املجتمع 
الشافعي  مثل  الكبار،  املسلمني  املفكرين 
ا املصطلح عىل نطاق أوسع  والطربي، فسهّ
دينية  سياسية  كجامعة  املسلمني  ليعني 
سواءا يف زمن النبي أم يف الفرتات املتأخرة 
–حتى وأن الوحدة اجلامعية أصبحت اآلن 

عىل نحو متزايد مثالية ال يمكن تقيقها. 
السلطانية،  األحــكــام  ـــاوردي  امل مثال   )(8(
 .3 8السطر  ــوســط(وص  ال )يف   7 ص، 
املــاوردي  أن  ذكره  يدر  ومهّا  ذلك،  ومع 
من  أكثر  نحو  عىل  األمــة  كلمة  يستخدم 

استخدامه كلمة اجلامعة. 

ككل  املؤمنني  جلامعة  مهم  كمصطلح 
حينام  األول،  األهــلــيــة  احلـــرب  ــالل  خ
املختلفة  املجموعات  بني  الصاع  جعل 
واضحا  حالة  اجلامعة  غياب  املؤمنني  من 
بالذكر  اجلدير  ومن  ومفجع.  مؤمل  بشكل 
بأن سنة 40 هجرية، عندما انتهت احلرب 
أن  ال  "انتهوا  واملؤمنون  األول  األهلية 
السنة  صارت  أخرى،  مرة  معا"  يكونوا 
اجلامعة)9)((،  )عام  اجلامعة"  "سنة  تسمى 
فرج  ملموس  بشكل  يعرب  وهواستخدام 
قد  الوحدة  أن  ذلــك  املؤمنني  وارتــيــاح 
أيضا  د  شدهّ السياق،  هذا  ويف  استعيدت؛ 
الوحدة  إل  تشي  لكونا  اجلامعة  معنى 
اقرتح  وقد  املؤمنني.  للجامعة  السياسية 
بأن األمويني، عىل وجه اخلصوص، كانوا 
من  وذلك  اجلامعة  عىل  التأكيد  من  أول 
السياسية  الوحدة  أهية  عىل  التأكيد  أجل 
ففي  احلــال()70(؛  بطبيعة  زعامتهم  )تت 

»جــدول  الــعــاش،  الفصل  ملحق  ينظر   )(9(
السيد؛  أدناه(؛  يف  )ينظر  املسامة«  السنوات 
مفاهيم اجلامعة يف السالم ص، 55 -57. 
الحظ أهية مفهوم اجلامعة بني اخلوارج منذ 

ستينيات سنة 0) هجرية/ 80). م. 
)70( آلسيد، آألمة واجلامعة والسطة صفحات، 

 .59- 158 ،((- 13(
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ــوي،  األم واملــســؤول  الكاتب  كتابات 
هذا  معنى  فــإن  ييى،  بن  احلميد  عبد 
-السياسية  الدينية  »اجلامعة  من  املصطلح 
تبلور)71(. وربام،  أنه قد  يبدو  للمسلمني« 
وكام اقرتحه آخرون، أن استخدام اجلامعة 
قد  الســالمــيــة  اجلــامعــة  تعني  ــا  أن عــىل 
واملطالبة  الدعاء  مع  عام  بشكل  ربطت 
ترجع  السالمي  املجتمع  يف  القيادة  بأن 

إل قريش))7(.
وعىل أية حال، فإن هذه النقطة مهمة 
يف املناقشة احلالية هي أن اجلامعة مصطلح 
بني  ـــع  واس نــطــاق  ــىل  ع يستخدم  كـــان 
املسلمني من القرن الثان الجري، اولعله 
أيضا قبل ذلك. وليس من املستغرب، أن 

اجلامعة  كلمة  يستخدم  أحيانا  احلميد  عبد   )71(
بعض  )ويف  »مجاعة«  لكلمة  العام  باملعنى 
من  مموعة  ال  يؤش  الواقع،  يف  األحيان، 
وأحيانا  املسلمني(،  غي  من  أو  املتمردين 
سبيل  عىل  ينظر  املسلم:  املجتمع  بمعنى 
املثال، عبد احلميد بن ييى »تقيق عباس« 
أهل  مع  تتناقض  الفتنة  198)أهـــل  ص 
ممع  كل  »يف  يقول  حيث   (1( اجلامعة(، 

تمع منهم اهلل مجاعة«. 
ي؛ يف دراسته باألملانية "اجلدل الديني  ))7( السهّ
Religios -politische A -  للسيايس

 .(0 ،" gumentation

أدب  يف  جدا  كثيا  هذا  املصطلح  يوجد 
يف  وصيغته  شكله  ــذ  أخت التي  احلــديــث 
أعاله  يف  الحظنا  وقد  أيضا.  الوقت  هذا 
النبي  إن  تذكر  التي  الروايات  من  عددا 
لئال  اجلامعة،  عن  التخيل  ضدا  حذر  قد 
يموت الفرد ميتة جاهلية؟)73(. كذلك فقد 
اسخدم املصطلح يف بعض روايات السد 
دعا  عندما  كمثل  للنبي،  فرتة  ال  مؤشة 
العربية(  اجلزيرة  )شق  البحرين  حاكم 
والطاعة،  اهلل،  إل  يدعوه  ــالم،  الس إل 
الناحية  ومن  اجلــامعــة)74(.  يف  والدخول 
األخرى، فإن كلمة مجاعة مل ترد يف القرآن 
املؤمنني  الة  يريد الشارة  اطالقا. وعندما 
تعني يف  التي  أمة،  يستعمل كلمة  كجامعة 
أيضا  األمة  وكلمة   .)75( »الناس  األصل 

)73( ينظر أعاله، هامش. 14. 
)74( ابن سعد، طبقات جزء 1، ص. )، 7). 
عند  بكر  أيب  انتخاب  ــة  رواي أيضا  ينظر 
حيث   ،1845  ،I ملد  تاريخ  الطربي، 
يتمل  طبعا،  اجلامعة..  كلمة  ت  استخدام 
استخدام  تعكس  ــات  ــرواي ال تكون  أن 

الحق. 
األجنبية  املــفــردات   ،Jeffery جيفري   )75(
قيمة  مناقشة  وهناك  ص9).  القرآن،  يف 
للمصطلحات القرآنية من أجل التجمعات 
"مفاهيم  السيد،  عند  متواجدة  االجتامعية 
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يطلق  التي  الوثيقة  يف  استخدم  مصطلح 
األصل  يف  لإلشارة  املدينة«  »دستور  عىل 
إل مجاعة املؤمنني يف املدينة يف زمن حممد، 
من  الرغم  عىل  مجاعة.  كلمة  تستعمل  ومل 
عىل  مبني  األمة  لكلمة  الدقيق  املعنى  أن 
قد  تضمنتها  التي  للوحدة  املحددة  أسس 
العلامء  من  الكثي  قبل  من  مناقشتها  متهّت 
من  كل  يف  فاستخدامها  الــغــربــيــني))7(، 
ما  حد  إل  يتفق  املدينة«  و«دستور  القرآن 
تعنيه  بام  الحقا  مجاعة  كلمة  استخدام  مع 
كلتا  »وأن  -السياسية  الديني  »اجلامعة 
الكلمتني، األمة واجلامعة غالبا ما تستخدم 
بشكل متعاوض أي مكن استعامل أحدها 
مكان اآلخرتقريبا من قبل العلامء املسلمني 
يف العص الوسيط ويف العص احلديث)77(. 

اجلامعات يف السالم "وبصورة خاصة ص 
1) -44؛ ولنفس املؤلف" األمة واجلامعة 

والسلطة خاصة ص 19 -87. 
إشارات  مع  احلديثة  املساهات  عن  وينظ   )7((
إل الكثي من املؤلفات يف وقت سابق، ينظر 
وينظر  املدينة«؛  دراسته »دستور  روبني، يف 
دونر يف دراسته »من مؤمنني ال مسلمني«. 

فيحاول   ،Gardet »مجاعة«  كارديت؛   )77(
االختالف  بعض  يد  أن  بحثه  يف  كارديت 
عىل  واجلامعة  األمة  بني  املعنى  يف  املنهجي 
استخدام  با  تم  قد  التي  الطريقة  أســاس 

يف  جدا  بارزة  اجلامعة،  كلمة  بأن  احلقيقة 
والثان  األول  القرنني  يف  احلديث  أدب 
التام  الغياب  فكرة  وتوحي  الجريني، 
يشي  القرآن  اخلطاب  من  اجلامعة  لكلمة 
قبل  وصيغته  شكله  قدأختذ  القرآن  أن  إل 
أن تأت كلمة يف االستخدام الواسع النطاق 
نتوقع  فإننا  ذلك،  وبخالف  املؤمنني؛  بني 
ليكون حاضا يف  املصطلح كالن  أن هذا 
النصهّ القرآن. وبعبارة أخرى، فإنه يؤش 
ككل  اندمج  أو  توحد  قد  القرآن  أن  ال 

كنصهّ قبل احلرب األهلية األول.
الالمتاسك  أو  الثغرة  آخرعن  مثال 
املعجمي بني القرآن واحلديث، وهو واحد 
لالهتامم،  جدا  إثارة  املضامني  أكثر  من 
فكل  السفن.  بكلامت  يتعلق  الذي  ذلك 
السفن  يذكران  واحلديث  القرآن  من 
ما،  حد  إل  األحيان  من  كثي  يف  والبحر 
الكلمة  يستخدم  الذي  الوقت  يف  ولكن 

بالعربية  املعتاد  روتيني)78(  املعتاد  بالشكل 

ولكن  السالمية،  الرواية  يف  املصطلحني 
لغويا.  بينهام  التمييز  يف  جــاءت  مشكلته 
بحثه  ويف   ،33 واجلــامعــة  األمــة  السيد، 

يساوي اجلامعة واألمة. 
املعارف  دائـــرة  يف  »فــلــك«  بحث  ينظر   )78(
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غي  كلمة  القرآن  يفضل  سفينة،  لكلمة 
وجدت  قد  فلك  وكلمة  فلك.  عادية 
ولكن  القرآن،  يف  مرة  عشين  من  ألكثر 
كلمة سفينة مل تذكر سوى يف أربعة مرات 
من  الرئيس  اجلزء  ففي  ناحية،  من  فقط. 
فلك  تستخدم  احلديث،  أدب  مموعة 
ملرة واحدة فقط، ويف املرة يتم استخدامه، 
ذلك  أن  القارئ  لعالم  بمعان  مصحوبا 
الواضح أن  يعني سفينة)79(، ما يعل من 
الفلك مل تكن كلمة شائعة يف االستعامل يف 
»الوسط الطائفي« الذي أنتج اجلزء األكرب 

من األحاديث.
فلك  الــقــرآنــيــة  ــمــة  ــكــل ال أصــــل 

 H.باور بقلم  أول(  )طبعة  السالمية 
يف   ،Barthold بارتولد  كذلك  Bauer؛ 
والبحر الكريم  "القرآن  باألملانية  دراسته 

 ."Der Koran und das Meer
يف   ،Wensinck فــنــســنــك  يــنــظــر   )79(
أبــجــدي  "فهرس  ــة  ــوم ــوس امل دراســـتـــه 
V ، ،Concordance، 198. ففي هذه 
صحيح  البخاري؛  ال  ــاراة  الش الصفحة 
جزء 3 3ص7 )بيوع(، »10(. وعىل سبيل 
املقارنة فقد جاء ذكر سفينة بام مموعه أكثر 
أحاديث  ثالثني  من  أكثر  يف  مرة   (0 من 
 ،II ،خمتلفة، ينظر فنسنك، فهرست أبجدي

475، حيث يذكر املراجع. 

القواميس  يف  واستقصاءه  غــامــض)80(. 
املناسبة يكشف أنه ال يوجد هناك كلامت 
واليهودية  والعربية  األكادية  يف  مشرتكة 
ــة واألثــيــوبــيــة،  ــي ــان ـــة والــسي واآلرامـــي
والقبطية، أو يف الفارسية الوسطى. وقبل 
 Vollers كــارل  اقــرتح  ســنــوات،  عــدة 
األغريقية  من  مشتقة  العربية  الفلك  أن 
تعني،  التي   ،efolkion)81( الكالسيكية 

)80( من بني علامء املسلمني، لقد نوقشت فكرة 
هناك  يكون  أن  يمكن  الــقــرآن«  »يف  بــأن 
كلامت من أصل أجنبي. وعن ملحة موجزة 
دراسته  يف  جيفري  ينظر  السؤال،  هذا  عن 
»املفردات األجنبية يف القرآن الكريم«، ص 

 .11- 5
دراســتــه  يف   Vollers فوللرز  ينظر   )81(
يف  "املساهات  املوسومة  األملانية  بالللغة 
 Beitrii."مص يف  العربية  اللغة  املعرفة 
 ge zur Kenntnis der lebenden
 arabischen Sprache in
جيفري  أيــضــا  ينظر   ."Aegypten
 ((9 القرآن"،  يف  األجنبية  "املفردات 
فوللرز  اقــــرتاح  إن  ظــهــر  وقـــد   .30-
 ،Biella بايال  تبناه  قد  كان   "  Vollers
اجلنوبية  العربية  "قاموس  دراســتــه،  يف 
جيفري  عىل  واعتامدا   .404 القديمة"، 
كتابه  يف   ،  ،Fraenkel فرانكل  ــإن  ف
اآلرامية  األجنبة  "الكلامت  األملانية  باللغة 
 ،(1(  "  aramiiische العربية  يف 
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يف  ولكن  ملحق«،  أو  »ذيل  عام،  بشكل 
صغي  قارب  إليها  املشار  بحرية  سياقات 
إيفولكن  وكلمة   .)8(( سفينة  خلف  يقطر 
يف  فقط  واحــدة  مرة  يبدو  ما  عىل  تظهر 
األرتيي،  البحر  حول  الطواف  كتــــاب 
 Periplus  Maris Erythraei

منطقة  حول  التحديد  وجه  عىل  والنصهّ 
الكثيمن  عىل  تتوي  التي  األحر  البحر 
باملالحة  املتعلقة  واملــفــردات  الكلامت 

والسفن)83(.

أنه قد يكون هناك وسيط  ويقرتح فرانكل 
اليونانيني  القبارصة  بني  وهــواآلرامــيــة 
من  يبدو  هذا  أن  ذلــك،  ومع  العربية.  و 
وجود  لعدم  نظرا  ولكن  املحتمل،  غي 
من  أو  السيانية  من  الكلمة  لغياب  أو 

الفلسطينية.  اليهودية  اآلرامية 
Scott، يف  Liddell وسكوت  ))8( ينظ ليدل 
دراسته "املعجم اليونان النجليزي" )74 

)أسفل الصفحة(. 
ــيي  األرت البحر  حــول  الــطــواف  كتاب   )83(
ص   ،Periplus Maris Erythraei
ص،  كاسون  ينظر  األخــية؛  الكلمة   ،33
اليونانية  العبارة  كاسون  يرتجم  إ   ،71
"بالسفن   skcifas kai ef6lkia"
جيفري  ـــع  راج الصغية"؛  ــة  الــشاعــي
التاريخ  وإن   .(30 األجنبية،  "املفردات 
نقاشا  نوقش  قد  الطواف  لكتاب  الدقيق 

مع ذلك، فإن اليفلكون مل تذكر عىل 
وال  اليونان،  اجلديد  العهد  يف  الطالق 
والكلمة   Patristic اآلبائي  األدب  يف 
–وال  ثقيل"  "ملحق  لتعني  استخدمت 
متعلق  أو  بحري  معنى  أي  فيه  يوجد 
إيفوكون،  والسفن. وكلمة  باملالحـــــــــة 
السفينة)84(.   زورق  مثل  شء  تعني  التي 
مثل  شيئا  تعني  التي   ،efolkion وكلمة 
"قارب السفينة"، وهكذا يبدو أنه قد كان 
بشكل  امليالدية  القرون  أوائل  يف  متدوال 
-يف  فقط  الوحيدة  تكن  مل  -إن  أســاس 
منطقة  يف  اليونانيني  البحارة  مصطلحات 
البحر األحر. وهي ال يبدو أنا تستخدم 
بمعنى يتعلق بالسفن أو باملالحة البحرية 
األبيض  البحر  لسواحل  اليونانيـــــــة  يف 

املتوسط.
يبدو  اليونانية«،  األحر  »البحر  مـــن 

أنه قد صنف يف وقت  يبدو  ساخنا، ولكن 
ما يف أوائل القرون امليالدية. 

"معجم  Lampe، يف دراسته  )84( ينظر المب 
قائمة  ــع  راج  .588 اآلبائي"،  اليونان 
لكلمة  الكالسيكية  اليونانية  الشــارات 
"قارب  تعني  وهي   ،efolkion إيفولكن 
"السفن  ودراسته  كاسون،  يف  السفينة"، 

والبحارة"ص 48)هامش 93. 
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العربية  يف  استعيت  قد   ef6lkion أن 
العربية. هناك إشارة واحدة  اجلنوبية ويف 
 flkm' إيفلكم  إل  الــنــقــوش  ــد  أح يف 
من  سفن  تعني  يبدو  ما  وعىل  )أفالك؟(، 
اجلنوبية)85(،  العربية  نقش  يف  ما،  نوع 
ال  اليونانية  من  معارة  كلمة  هي  ربــام 
عن  أعلن  أنا  فاحلقيقة  اجلنوبية.  العربية 
النقوش  أمرها مرة واحدة فقط يف  صحة 
ال  موحدة  أو  مندمة  اجلنوبية  العربية 
التي توحي  اللغة  تاريخ يف قواميس تلك 
اجلنوبية  العربية  مألوفة يف  تكن  مل  أنا  إل 
جنوب العربية. ويف الشعر العريب املبكر، 
عش  فقط  تظهر  كلمة  فلك  كلمة  فــإن 
عامة  إشارات  هذه  من  اثنتان  مرات))8(؛ 
شعراء  من  وثالثة  العربية،  املعاجم  من 

يف   ،Beestonوآخرون بيستون  ينظر   )85(
 ،Sabaic الصابئي"  "القاموس  دراستهم 
اجلنوبية  العربية  قاموس  بايلال،  44؛  ص، 

القديمة، ص 404. 
يف  العريب  الشعر  فهرست  إل  متن  إنني   )8((
هذه  لتقديم  القدس  يف  العربية  اجلامعة 
الدكتور  زمييل  ال  ومدين  املعلومات، 
 Amitai ــس  ــراي -ب أمــيــتــاي  رؤوفــــني 
اجلامعة  من   Dr. Reuven  -Preiss
املــراجــع  مــن  نسخ  يف  لتكرمه  الــعــربيــة 

 . وإرسالا لهّ

يف  تأثروا  قد  ربام  الذين  األمــوي  العص 
أما  القرآنية.  بالسابقة  الكلمة  استخدام 
فهناك  املتبقية،  ــارات  الش اخلمسة  عن 
أربعة منها من شعراء أوائل يف احلجاز)87(، 
الذي، هو أصال  اخلامسة من شاعر  وأما 
مكة  حول  نشيطا  كان  احلجاز،  من  ليس 
فإن  ذلك،  عن  فضال  الوقت)88(.  لبعض 
لشاعر  هي  "املتأخرة"  الشارات  أحدى 
من األرسة األموية)89(، الذي كانت لجته 

تقيق   « الصلت  أيب  بن  أمية  ديوان  ينظر   )87(
 ،(  .(( ــش.  ــام ه  439  ،II الــســطــيل 
شوليس لتحقيق  املطابق   11  .98  .5(5
 .37  ،5  .(9  .33 رقم   ،Schulthess
فلهاوزن،  يوليوس  كــذلــك  11؛   .31
هذيلية  "أغان  األملانية  باللغة  دراسته  يف 
عىل   "Lieder der  Hudhailiten
شاكر  )أليب   30  .((0 94رقــم.  صفحة، 
بن  )مليح   7  .(7( رقــام.   110 ــذل(،  ال
هذيل،  قصائد  يف  الفلك  وعــن  احلكم(. 
ينظر لوين، "مفردات القصائد الذيلية ص 

 .33(
قيس،  بن  ميمون  األعشى،  ديــوان  ينظر   )88(
 (9  .79 ــم.  401رق ص  حسني(  )تقيق 
 ،9  ،Geyer غيي  تقيق  مع  )ويتطابق 

 .)(9
الرقيهّات  قيس  بن  اهلل  عبيد  ديوان  ينظر   )89(
 14  .14  .45 ص،  ــم(  ــج ن )تــقــيــق 
)املـــقـــابـــل لــتــحــقــيــق رودوكــنــانــيــس. 
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األصيل يمكن أن يكون لجة حجازية.
قد  العربية  فلك  أن  يظهر  باختصار، 
املحلية  اللهجة  صيغة  يف  متداولة  كانت 
العربية،  اجلزيرة  غرب  يف  القليمية  أو 
يف  املحيل  االستخدام  يعكس  ما  وهــو 
اليونانية  لإلفولكن  األحر  البحر  حوض 
وأن األصل كثيا ولذلك فمن املستحيل 
وبني  ذكــرنــاه  ــذي  ال هــذا  بني  نوفق  أن 
النظرية القائلة بأن القرآن، مثل احلديث، 
الطائفي«  »الوسط  يف  ببطىء  تبلور  قد 
قرنني  أكثر  مدى  عىل  اخلصيب  للهالل 
يف  الكلمة  بروز  إن  أكثر.  أو  الزمان  من 
يف  نشأت  القرآن  أن  إل  يوحي  القرآن 
حممد  حياة  خالل  العربية  اجلزيرة  غرب 
عي  يدهّ كام  قصي،  بوقت  ذلــك  بعد  أو 
اجلانب  ومن  التقليدي.  العلمي  البحث 
اآلخر، وتديدا ألن الفلك كلمة مل تكن 
بكونا  اليونانية  من  املشتق  يف  معروفة 

السفينة.  قارب  أو  السفن  نوعا من  تعني 
أن  إل  يوحي  دليل  من  هنالك  وليس 
بمعنى  اليونانية   efolkion اليفولكن 

 .14 رقــم   118  ،Rhodokanakis
 .14

مكان  أي  يف  معروفا  كان  العربية  فلك 
احلجاز،  خارج  العربية  اجلزيرة  يف  آخر 
البتة  دلــيــل  مــن  هنالك  ليس  كــذلــك 
مكان  أي  يف  معروفا  كان  أنه  إل  توحي 
األدنى  الشق  أو  املتوسط  البحر  آخريف 
خارج اجلزيرة وخارج البحر األحر)90(. 
القرآن  املفضل  كان  الفلك  أن  واحلقيقة 
عليهاالالل  املعتاد  العربية  السفينة  عىل 
النجدية  الــلــهــجــات  يف  أو  اخلــصــيــب 
يف  حاسام  دورا  أدت  التي  تلك  العربية 
تكن  مل  الفصحى،  العربية  اللغة  تشكيل 
الكلمة  حيث  احلديث،  يف  أبدا  لتصبح 
عند  تستخدم  السفينة  املألوفة  العربية 

الشارة إل السفن.
النتائج التي توصل اليها البحث:

وتكثر  تزداد  األمثلة  هذه  أن  يتمل 
سوف  آخرين  حمللني  وإن  مــرات،  عدة 
ضاغطة  حــاالت  شك  دون  من  يــدون 

بني  أوالــثــغــرة  الالمتاسك  إقناعا  أكثر 
يكفي  ما  لدينا  ولكن  واحلديث؛  القرآن 

فان  راجع  ص5.  الطائفي،  الوسط  ينظر   )90(
إيس van Ess "مراجعة وعرض، 137-

 .39
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ــالص بــعــض االســتــنــتــاجــات  ــخ ــت الس
مرة  نــالحــظ  أن  علينا  ينبغي  الــعــامــة. 
تدحض  ال  االعتبارات  هذه  بأن  أخرى 
تشكل  -أنــا  ونــزبــوروغ  فرضية  نائيا 
الدحض  إن  ضدها.  تفصيلية  حالة  فقط 
تأت  قد  ــوروغ  ــزب ون ألطــروحــة  احلاسم 
اكتشاف  خالل  من  فعال،  أتت  إذا  فقط، 
شكل  يف  مزيفة  وغي  أصلية  وثائقية  أدلة 
ولكن،  نسخة مبكرة جدا من القرآن)91(. 
لتاريخ  ونزبورو  إن حجة  نتذكر  أن  يب 
رئيس  بشكل  يعتمد  نفسه  للقرآن  متأخر 
عويص  منها  والكثي  تفصيلية،  أدلة  عىل 
تم  الــذي  الدليل  إن  تتهّبعها.  ويصعب 
عرضه يف أعاله، والذي كان واضحا إل 
تاريخ  إنه يشي بوضوح إل  يبدو  حدهّ ما، 
القرآن، ويؤش  مبكر نسبيا لبلورة النصهّ 
ضمنيا ال أن هذا احلدث ينبغي أن يكون 
األول.  األهلية  احلــرب  قبل  اكتمل  قد 

يف  معينة  عنارص  فــإن  ذلــك،  عن  فضال 
استخدامه  سيام  )وال  القرآن  مفردات 
)مثل  األخرى  السامت  وبعض  الفلك(، 

الوثائقية مكن من هذا  )91( وعن بعض األدلة 
النوع، ينظر امللحق لذا الفصل )). 

قد  أنه  إل  تشي  الطقوس(  أزاء  موقفه 
يف  ــام  إنهّ اخلصيب،  الــالل  يف  ليس  تبلور 

احلجاز.
بالضبط  تثننا  ال  هذا  فإن  وبالطبع 
متى أو كيف، تمهّ تميع أو تصنيف النصهّ 
يمثله.  ــذي  ال مــا  بالضبط  أو  ــقــرآن،  ال
القرآن  حول  الشائكة  األسئلة  من  الكثي 
ما زالت قائمة: سواء، كام يزعم بيتون، 
ا مؤسسا يف وقت وفاة  إنه كان بالفعل نصهّ
السالمية،  الرواية  تعتقد  كام  أو،  حممد، 
نائي  وبشكل  معا  تأليفه  سوى  يكن  مل 
القرن  الربع األول من  يف وقت ما خالل 
)3)؛   /11 يف  حممد  ــاة  وف بعد  األول 
السالمية،  الرواية  تؤكد  كام  إذا،  وفيام 
إذا  فيام  أو  املوحى،  النبي  يمثل كالم  كان 
التعديلية،  املفاهيم  من  تعديال ألحد  كان 
عدة  من  النصوص  من  مزيا  يمثل  إنه 
من  كانت  أنا  املحتمل  –ومن  تميعات 

اجلزيرة  ملؤمنني  خمتلفة  حملية  مموعات 
عن  النظر  وبغض  ذلــك،  ومع  العربية. 
فإنه  املسائل  هذه  با  نقرر  التي  الكيفية 
هو  كام  القرآن،  النصهّ  إن  واضحا  يبدو 
نتاج  من  شء  تكون  أن  البدهّ  اآلن،  لدينا 
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جدا  املبكرة  تاريية  املرحلة  يف  إنسان 
جلامعة املؤمنني، وبكذا طريقة فأنه يمكن 
فهم  أجل  من  الثقة  من  بيشء  استخدامه 
-بضمنها  اجلامعة  تلك  ومعتقدات  قيم 
أزاء املايض والتاريخ. وذلك البدهّ  موقفه 

لنا أن ننتقل ال هذا اآلن.
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11(

مدخل:
التفسي  ـــالم  أع ــني  ب خـــالف  وقـــع 
الذي  الدور  طبيعة  حول  القرآن  وعلوم 
رأي  بني  التفسيية،  الــروايــات  تؤديه 
التفسيية  الروايات  مجيع  يعترب  إفراطي 

ــرآن، كـــام هـــو حــال  ــق ــل ــسة ل ــف هـــي م
يعترب  تفريطي  رأي  وبــني  األخباريني، 
دائرة  عن  خترج  ال  التفسيية  الروايات 
وليست  مصداقية  فهي  والتطبيق،  اجلري 
مفهومية،  جهة  يمثل  والتفسي  مفهومية، 
فهي  األدوار،  طبيعة  يف  ل  ُمفصهّ وبــني 
وليست  إطالقها،  عىل  تفسيية  ليست 
تشمل  هي  وإنام  إطالقها،  عىل  تطبيقية 
ألداء  ى  وترتقهّ بل  معًا،  األمرين  هذين 
الصائب،  الرأي  هو  وهذا  ُأخرى،  أدوار 
والذي يتاج منا بيان طبيعة هذه األدوار 

مع ذكر أمثلة خمتلفة لا.
ساذجًا  فهاًم  هنالك  أنهّ  الحظنا  وقد 
ـــصوه يف  ملــفــهــوم الــتــطــبــيــق، حــيــث ح
يؤدي  أنه  مع  غي،  ال  املصداقي  اجلانب 
ى  يرتقهّ إنه  بل  وعظياًم،  دقيقًا  معرفيًا  دورًا 
املفهــــوم  تسية  يف  م  التحكهّ مستوى  إل 
هاتني  ــوء  ض ويف  آلخــر،  مــصــداق  مــن 

التفسيية،  الروايــــــــة  أدوار  املسألتني، 
للتطبيق،  والعمليــــــة  املعرفية  واألدوار 
من  ُمستفيدين  املقالــــــة،  هذه  انطلقت 
والتحليـــــل،  االستقراء،  ثالث:  مناهج 

واالستنباط.
األدوار العامة للرواية التفسيية:

للمفاهيــــــم  التفسريي  الدور  أواًل: 
القرآنية:

التفسيية  ــات  ــرواي ال إنهّ  ــب  ري ال 
قل  أو  فحسب،  تطبيقي  بدور  تقوم  ال 
اجلري  نظرية  ضمن  دورهــا  ينحص  ال 
تفسيي  دور  لــا  ــام  وإن والــتــطــبــيــق)1(، 
املفهوم  لبيان  ض  تتعرَّ حيث  خالص، 
مصداقه  تديد  عند  تتوقهّف  وال  القرآن، 
أراد  ما  بيان  مقصوده  )كان  فمن:  فقط؛ 
اهلل من كالمه يف احلقيقة ويف نفس األمر، 
ُمستداًل بأنَّ االقتصار عىل اآليات يوجب 
إل  الوصول  التفسي، وعدم  اكتامل  عدم 

عىل  االقتصار  يوز  فال  اهلل،  مــراد  متام 
غي  من  االستمداد  من  البدَّ  بل  القرآن، 

السنة واألخبار())(. اآليات من 

)1( سيأت بيان ذلك. 
))( قواعد التفسي لدى الشيعة والسنة، للدكتور 
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بل إنَّ من أفضل وأهمهّ الطرق ملعرفة 
املعصومني؛  بسنة  تفسيه  هو  القرآن 
وُأصول  التفسي  علم  مصادر  أحد  ألنا 
التحقيق للوصول إل املعارف القرآنية)3(، 
القرآن،  ِعدل  هم  الثقلني  حلديث  وطبقًا 
القرآن  فهم  يف  بأحدها  ك  التمسهّ فيكون 
الثقلني  ترك  بمنزلة  هو  اآلخر  دون  من 
الدور  توكيد  يف  كاٍف  األمر  وهذا  معًا، 
لقص  معنى  فــال  لــلــروايــة،  التفسيي 
والتطبيق،  اجلــري  عىل  الــروائــي  ــدور  ال
ذلك،  ُيفنِّد  ما  عنهم  روي  وقد  السيَّام 
املنرب  صعد  أن   احلسني ــام  الم فعن 
فخطب قائاًل: )نحن حزب اهلل الغالبون، 
وعرتة نبيه األقربون، أحد الثقلني اللذين 

حممد فاكر امليبدي: ص 4)4، نش املجمع 
السالمية،  املذاهب  بني  للتقريب  العاملي 
التحقيقات  مــركــز  الثقافية،  املعاونية 
األُول،  الطبعة  العلمية،  والــدراســات 

)141هـ، قم. 
)3( انظر: تسنيم يف تفسي القرآن الكريم، تأليف 
اجلــوادي  اهلل  عبد  الشيخ  العالمة  اهلل  آية 
 ،17(-  171 ص   1 ج  اآلمــيل:  الطربي 
ق  حقَّ رضــا،  املطلب  عبد  السيد  تعريب 
املنعم  عبد  حممد  الشيخ  حها  وصحَّ الرتمجة 
الطبعة  للنش،  الرساء  دار  نش  اخلاقان، 

األُول، 1431هـ، قم املقدسة. 

فيه  اهلل،  كتاب  ثان   اهلل رسول  جعلنا 
من  الباطل  يأتيه  ال  شء،  لكل  تفصيل 
ل علينـــــا  بني يديه وال من خلفه، واملعوهّ
نتبع  بل  تأويله،  نتظنى  ال  تفسيه،  يف 
مفروضة  طاعتنا  فإنَّ  فأطيعونا،  حقائقه، 
إذ كانت بطاعة اهلل ورسوله مقرونة( )4(، 
ق بعلمهم بتأويل  ولذه الرواية داللة تتعلَّ
الدور  القرآن والكشف عن بطونه، وهو 
الذي سيأت ذكره، وعن المام  السادس 
بن  عمرو  مع  له  كالم  يف   الباقر حممد 
يقرؤوا  أن  الناس  عىل  )فإنام  قال:  عبيد، 
القرآن كام انزل، فإذا احتاجوا إل تفسيه 
حتى  عمرو!.()5(،  يا  وإلينا  بنا  فاالهتداء 
تفسي  يــن  املــفــسهّ عــىل  ــكــروا  أن  أنم

)4( وسائل الشيعة إل تصيل مسائل الشيعة، 
احلسن  بن  حممد  ث  املحدهّ الفقيه  للشيخ 
 (7 ج  1104هـــــ(:  )ت:  العاميل  ــرهّ  احل
مؤسسة  ونــش  تقيق   ،45 ح   195 ص 
األول،  الطبعة  الرتاث،  لحياء  البيت  آل 
قوله:  من  واملراد  املقدسة.  قم  هـ،   1409
)ال نتظنى تأويله(، أي: ال نظن تأويله، أو 
واقفون   ألنم تأويله،  يف  الظن  نتبع  ال 
عىل حقائقه، ولذلك قال بعدها: )بل نتبع 

حقائقه(. 
 (7 ج  ســابــق:  مــصــدر  الشيعة،  وســائــل   )5(

ص)0) ح 4). 
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روى  وقد  إليهم،  العود  دون  من  القرآن 
قال:  الشحام  زيد  عن  ذلك  يف  الكليني 
جعفر  أيب  عىل  دعامة))(  بن  قتادة  )دخل 
أهل  فقيه  أنت  قتادة  )يا  فقال:   الباقر
فقال  يزعمون،  هكذا  فقال:  البصة؟. 
أبو جعفر: بلغني أنك ُتفسِّ القرآن؟. 
 :فقال له قتادة: نعم، فقال له أبو جعفر
وأنا  أنت،  فأنت  بعلم  تفسه  كنت  فإن 
أسألك -إل أن قال أبو جعفر: ويك 
ت القرآن من  يا قتادة!. إن كنت إنام فسَّ
وإن  وأهلكت،  هلكت  فقد  نفسك  تلقاء 
فقد هلكت  الرجال،  قد فسته من  كنت 
يعرف  إنام  قتادة!.  يا  ويك  وأهلكت، 
ال  ــرب  واخل ـــه()7(،  ب خوطب  من  الــقــرآن 

حمدث  التابعي،  البصي  دعامة  بن  قتادة   )((
والنهاية،  البداية  انظر:  ولغوي.  ومفس 
كثي  بــن  إســامعــيــل  ــداء  ــف ال أيب  للحافظ 
الدمشقي )ت: 774 هـ(: ج 9 ص 343، 
إحياء  دار  ــاش:  ــن ال شـــيي،  عــيل  تقيق 
هـ،   1408 األُول،  الطبعة  العريب،  الرتاث 
بـــيوت؛ األعـــالم قــامــوس تــراجــم، خلي 
دار  نش  189؛  ص   5 ج  الزركيل:  الدين 
العلم للماليني، الطبعة اخلامسة، 1980م، 

بيوت. 
الشيخ  الســالم  لثقة  الكايف،  من  الروضة   )7(
يعقوب  ــن  ب حمــمــد  جعفر  أيب  ــدث  ــح امل

فحسب،  القرآن  يعرفون  أنم  عىل  يدل 
وإنام هم أكمل من يعرفه، أو قل: هم من 

كاملة. معرفة  يعرفونه 
 عيل املؤمنني  أمي  لذلك  نبهّه  وقد 
 اهلل ــول  رس عــىل  نزلت  )فــام  بقوله: 
وأمالها  أقرأنيها  إالهّ  الــقــرآن  مــن  ــٌة  آي
تأويلها  مني  وعلهّ بخطي،  فكتبتهــا  عيلَّ 
ومنسوخها،  ونــاســخــهــا  وتــفــســيهــا 
وعامها،  وخاصها  ومتشابها،  وحمكمها 
وحفظها،  فهمها،  يعطيني  أن  اهلل  ودعا 
فام نسيت آية من كتاب اهلل وال علاًم أماله 
وما  دعا،  بام  ل  اهلل  دعا  منذ  وكتبته،  عيلَّ 
ترك شيئًا علمه اهلل من حالل وال حرام، 
وال أمر وال ني كان أو يكون وال كتاب 
منزل عىل أحد قبله، من طاعٍة أو معصيٍة 

إالهّ علمنيه وحفظته()8(.

تقيق   ،485 ح   311 ص   8 ج  الكليني: 
الكتب  دار  ــش  ن ــاري،  ــف ــغ ال أكـــرب  ــيل  ع
قم  هـ،   1417 الرابعة،  الطبعة  السالمية، 
موضع  منه  اقتطعنا  طويل  واخلرب  املقدسة. 

احلاجة. 
الشيخ  الســالم  لثقة  الكايف،  من  اأُلصــول   )8(
يعقوب  ــن  ب حمــمــد  جعفر  أيب  ــدث  ــح امل
)باب  باب:   ،1 ح   (( ص   1 ج  الكليني: 
أكــرب  ــيل  ع تقيق  احلـــديـــث(،  ــالف  ــت اخ
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ومن مصاديق الدور التفسيي لم ما 
قوله  نزل  ملا  أنه  مسعود  بن  اهلل  عبد  رواه 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تــعــال 
ڀچ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

عىل  )شــقهّ  قــال:   ،]8( األنعام:  ]ســورة 
مل  وأيهّنا  اهلل!.  رسول  يا  وقالوا:  الناس، 
الذي  ليس  إنه   :فقال نفسه؟.  يظلم 
العبد  قــال  ما  إل  تستمعوا  أمل  تعنون، 

ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چ  الصالح 
ڄ ڄ چ ]سورة لقامن: 13[()9(، 

السالمية،  الكتب  دار  نــش  الــغــفــاري، 
اخلصال،  قــم؛  )199م،  الثالثة،  الطبعة 
حممد  جعفر  أيب  الصدوق  األقــدم  للشيخ 
ص  القمي:  بابويه  بن  احلسني  بن  عيل  بن 
الغفاري،  أكرب  عيل  تقيق   ،131 ح   (55
العلمية،  احلــوزة  يف  املدرسني  جامعة  نش 
قم املقدسة؛ تف العقول عن آل الرسول، 
للشيخ الثقة األقدم أيب حممد احلسن بن عيل 
ان: ص )19، تقيق عيل أكرب  بن شعبة احلرَّ
السالمي  النش  مؤسسة  نش  الغفاري، 
 1404 الثانية،  الطبعة  سني،  املدرهّ جلامعة 
هـ، قم املقدسة؛ تفسي العياش، أليب النض 
ج  هـــ(:   3(0( العياش  مسعود  بن  حممد 
الدراسات  قسم  تقيق   ،( ح   14 ص   1
األول،  الطبعة  البعثة،  سة  مؤسهّ السالمية، 

1)14هـ، قم املقدسة. 
)9( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن 

من  الكلامت  لبعض   تفسيهم ومنها 
عامر  بن  معاوية  فعن  مرادفاتا،  خالل 
قال عن المام أيب عبد اهلل الصادق أنه 

قال: )إنهّ اهلل عز وجل يقول: چ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ چ، والرفث: اجلامع، والفسوق: 

الكذب والسباب، واجلدال: قول الرجل 
خالل  من  أو  واهلل()10(،  وبــىل  واهلل،  ال 

ص   7 ج  هـــ(:   310 )ت:  الطربي  جرير 
)33، ضبط وتوثيق وختريج صدقي مجيل 
العطار، نش دار الفكر، الطبعة 1415 هـ، 
بن  حممد  القرآن،  ألحكام  اجلامع  بيوت؛ 
أحد القرطبي: ج 7 ص 30، نش مؤسسة 
ممع  بيوت؛  هـ،   1405 العريب،  التأريخ 
الفضل  للشيخ  الــقــرآن،  تفسي  يف  البيان 
 ،99 ص   4 ج  الـــطـــربيس:  احلــســن  ــن  ب
األول،  الطبعة  األعلمي،  مؤسسة  نش 
1415هـ، بيوت؛ مسند أحد، لإلمام أحد 
بن حنبل الشيبان )ت: 303 هـ(: ج 1 ص 
صحيح  بــيوت؛  صــادر،  دار  نش   ،444
د بن إسامعيل البخاري )ت:  البخاري، حممهّ
)5) هـ(: ج 8 ص 54، الناش: دار اجليل، 

بيوت. 
بن  حممد  للشيخ  الــكــايف،  مــن  الــفــروع   )10(
 ،3 ح   337 ص   4 ج  الكليني:  يعقوب 
تقيق: عيل أكرب الغفاري، نش دار الكتب 
الرابعة، 1417 هـ، قم  السالمية، الطبعة 
حممد  للشيخ  األحكام،  تذيب  املقدسة؛ 
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أنه  زرارة  عن  ورد  كام  اللغوي،  الكشف 
ختربن  )أال   :الباقر حممد  المام  سأل 
ببعض  املسح  إنهّ  وقلت:  علمت  أين  من 
ثم  فضحك  الرجلني؟.  وبعض  الــرأس 
يا زرارة قال: رسول اهلل، ونزل  قال: 

به الكتاب من اهلل؛ ألن اهلل عز وجل يقول 
پ پچ، فعرفنا أنهّ الوجه  چ 

كله ينبغي أن يغسل، ثم قال چڀ 
الكالم  بــني  ــل  فــصهّ ــم  ث ڀچ،  ڀ 
فعرفنا  ٺچ،  ڀ  چ  فقال: 
ببعض  املسح  أنهّ  ٺچ  چ  قال  حني 
الرجلني  وصل  ثم  الباء،  ملكان  الــرأس؛ 

فقال  بالوجه:  اليدين  وصل  كام  بالرأس 
فعرفنا  ٺچ،  ٺ  چٺ 

عىل  املــســح  أنهّ  ــرأس  ــال ب وصلها  حــني 
 اهلل رســول  ــك  ذل ــسهّ  ف ثــم  بعضها، 
خالل  مــن  أو  ــعــوه()11(،  فــضــي للناس 
كام  الــعــريف،  االستعامل  مــن  االســتــفــادة 

ح   (9( ص   5 ج  الــطــويس:  احلسن  بن 
نش  اخلــرســان،  حسن  السيد  تقيق:   ،1
الرابعة،  الطبعة  السالمية،  الكتب  دار 

1995م، قم. واآلية: )البقرة: 197(. 
 3 ج  سابق:  مصدر  الكايف،  من  الفروع   )11(

ص30 ح 4. 

سأل  أنه  اجلريري  الرحن  عبد  عن  جاء 
ڄ  چ  تعال:  قوله  عن   اهلل عبد  أبا 
إل  ــر  ت )أمل  ــال:  ــق ف ڄچ؟.  ڄ 

ينظر  ال  وكأنه  الــيشء  إل  ينظر  الرجل 
وغي  األعــني())1(،  خائنة  فذلك  إليه؟. 
التفسيية،  الروائية  النصوص  من  ذلك 
لنا  ترسم  أنا  إالهّ  قليلة  كانت  وإن  وهي 
االصطالحي  التفسيي  الدور  مالمــــح 
مقولة  ضمن  يندرج  فالتفسي  عندهم، 
يندرج  فإنه  التطبيق  بخالف  املفهوم، 
قاموا  قد   وهم املصداق،  مقولة  ضمن 
بالدورين معًا، وسيأت سبب الرتكيز عىل 
الدور  مصاديق  قلة  سبب  وأما  التطبيق، 
كانوا   أنــــم هو  فاملظنون  التفسيي، 
أنهّ  بصيتم  ونفاد  بحكمتهم  ُيدركون 
القرينة  أنهّ  بمعنى  الزمان،  ه  ُيفسهّ القرآن 
إطار  تديد  يف  عملية  قرينة  متثل  الزمانية 
التفسي  إنهّ  وحــيــث  ــرآن،  ــق ال املفهوم 

بن  الصدوق حممد  للشيخ  األخبار،  ))1( معان 
عيل بن احلسني بن بابويه القمي: ص 147 
ح 1، باب: )معنى خائنة األعني(، صححه 
النش  مؤسسة  نش  الغفاري،  أكــرب  عيل 
قم  هـ،   1418 الرابعة،  طبعة  السالمي، 

املقدسة. واآلية: )غافر: 19(. 
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القرآن،  املــراد  عن  صــورة  تقديم  يعني 
بشكل  يتعلهّق  ال  فإنه  التطبيق،  بخالف 
يؤثر  كان  وإن  القرآن،  باملفهوم  مباش 
املوضوعية  من  فليس  وبالتال  نتيجته،  يف 
تتعايش  للقرآن  تفسيية  لوائح  تقديم 
اقتصوا عىل  وإنام  ومكان،  زمان  مع كل 
لوجود  نظرًا  التفسيية  املصاديق  بعض 
بعض املفاهيم القرآنية غي القابلة للتغيي 
احلال  هو  كام  الزمانية،  بالقرينة  التأثر  أو 
يف األمثلة اآلنفة الذكر، وال شكهّ أنهّ هذا 
املعنى يتاج إل دراسة مستقلة، ُنثبت من 

خاللا هذا الوجه التحلييل الدقيق.
التبييني: ثانيًا: الدور 

األخبار،  ببعض  الدور  لذا  ُأشي  قد 
التبيني  بدور  فًا  ُمعرَّ  اهلل رسول  فعن 
 ،عيل المام  املؤمنني  ألمي  والتفسي 
القرآن،  تدبروا  الناس  )معاش  قال:  أنه 
وال  حمكامته،  يف  وانظروا  آياته،  وافهموا 

زواجــره،  لكم  يبني  لن  فــواهلل  متشابه، 
ح لكم عن تفسيه، إال الذي أنا  وال يوضِّ

آخذ بيده()13(.

 (7 ج  سابق:  مصدر  الشيعة،  وسائل   )13(
ص193 ح 43. 

التبييني أربع مستويات،  ولذا الدور 
وهي:

معان  بيــــان  األول  األول:  املستوى 
الغامضة. املفردات 

التفاصيــل  بيــان  الثــاين:  املســتوى 
لإلمجــال القــرآن، أو قــل بيــان جزئيات 
آيــات األحــكام منــه؛ كام يف قولــه تعال: 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

ڻ چ ]ســورة البقــرة: 43[، وقوله 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  تعــال: 
ڭ ڭ ڭ چ ]ســورة آل عمران: 
97[(، حيــث ُتبــنيِّ لنــا معنــى الصــالة 
وأركانــا، ومعنى االســتطاعة والســبيل 
احلــج  معنــى  بيــان  مــع  هــا)14(،  وحدِّ
وأركانه؛ وتكفينا مراجعة يســية للكتب 
احلديثية لإلطالع عــىل تفاصيل األحكام 
الشعيــة الــواردة يف ذيــل آيــات قرآنية، 
وامُلجمل بقول الرســول: )خذوا مني 

مناســككم()15(.

)14( انظر: الفروع من الكايف، مصدر سابق: ج 
4 ص 7)) ح 3. 

ق امليزا حسني  )15( مستدرك الوسائل، للمحقِّ
 ،4 ح   4(0 ص   9 ج  الطربيس:  النوري 
الرتاث،  لحياء  البيت  آل  مؤسسة  الناش: 
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من  الناسخ  بيان  الثالث:  املستوى 
چڤ  المــتــاع:  آيــة  يف  كام  املنسوخ، 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڄچ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
عن  روي  فقد   ،](40 البقرة:  ــورة  ]س
المــامــني  ــن  وع  عيل املــؤمــنــني  ــي  أم

الصادقني أنا منسوخة بآية: چپ 
]ســـورة  ڀچ  پ  پ  پ 

جزاء  آيــة  يف  وكــام   ،)1((](34 البقرة: 
ٻ  ٻ  چٱ  ــفــحــشــاء  ال
پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ ]سورة النساء: 15[، حيث  ٹ ٹ 

الطبعة األول، 1408 هـ، قم املقدسة.
ـــر: )خــــذوا عني  آخ لــفــظ  ـــة يف  ـــرواي وال
مناسككم(. الصاط املستقيم إل مستحقي 
عىل  حممد  أيب  الدين  زين  للشيخ  التقديم، 
 3 ج  هـــ(:   877 )ت:  العاميل  يونس  بن 
الباقر  حممد  تقيق   ،)17( رقم   188 ص 
لحياء  املرتضوية  املكتبة  نش  البهبودي، 
1384هـ،  األول،  الطبعة  اجلعفرية،  اآلثار 

إيران. 
))1( انظر: وسائل الشيعة، مصدر سابق: ج )) 

ص 37) ح 4، ص 38) ح 7، ح 8. 

 ورد عن أيب بصي عن المام الصادق
تعال:  قوله  يف  اجللد  بآية  منسوخة  أنا 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چڀ 

قد  واخلرب   ،)17(]( النور:  ]سورة  ٿچ 
اتفق عىل مضمونه املفسون)18(.

للعام،  التخصيص  الرابع:  املستوى 
أما  واحلكومـــــــــة،  للمطلق،  والتقييد 
تعال:  قوله  يف  جاء  ما  فنحو  التخصيص 

ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  چ 

 ،]11 النساء:  چ ]سورة  ڱ  ڱ 

ويف  القاتل  غي  يف  ختصيصه  ورد  حيث 
يرث،  وال  ُيورث  فالقاتل  السالم،  أهل 
يرثـــه)19(،  ال  وغيه  غيه  يرث  واملسلم 

ڃ  چ  تعال  قوله  يف  وهــكــذا 

)17( انظر: تفسي العياش، مصدر سابق: ج 1 
ص 7)) ح 1). 

للشيخ  القرآن،  علوم  يف  التمهيد  انظر:   )18(
العالمة حممد هادي معرفة: ج ) ص 301، 
نش مؤسسة النش السالمي التابعة جلامعة 
قم  هـ،   141( الثالثة،  الطبعة  املدرسني، 

املقدسة. 
سابق:  مصدر  الكايف،  من  الفروع  انظر:   )19(
 ،1 حديث:  من  بعد،  فام   140 ص   7 ج 
القاتل(؛ ص  إل حديث 9، باب: )مياث 
)14 من حديث: 1، إل حديث: )، باب: 

)مياث أهل امللل(. 
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]ســورة  چ  چ  چ  چ  ڃ 
بغي  ــص  خمــصهّ ــه  فــإن  ،]((8 ــقــرة:  ــب ال
وكذلك  لــا،  ة  ــدهّ ع فــال  فيها،  املــدخــول 
اليائس،  وغــي  الصغية  بغي  صة  خمصهّ
ة  عدهّ ال  مجيعًا  فإننهّ  الدخول،  مع  حتى 

.)(0( لنهّ عند طالقهنهّ

قوله  يف  جاء  ما  فنحو  التقييد  وأمــا 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  چ  ــال  ــع ت
مقيدة  ا  فإنهّ  ،]11 النساء:  ]سورة  ۇئچ 

به  امُلوىص  املال  الدالة عىل كون  باألخبار 
فلو  للورثة،  والباقي  الثلث،  يتجاوز  ال 
أوىص بامله كله أو نصفه ألحد أو لقضاء 
له ورثة،  لعمل خي، وكان  أو  عنه  عبادة 
فإنا متض يف الثلث، والباقي لغو، فإن مل 
تركه  فام  دين  عليه  يكن  ومل  بيشء  ُيوِص 

للورثة)1)(.

)0)( انظر: الفروع من الكايف، مصدر سابق: ج 
) ص 84 من حديث: 1، إل حديث: )، 
باب: )طالق التي مل يدخل با(؛ ج ) ص 
تبلغ  مل  التي  )طالق  باب:   ،( ح   5 ح   85

والتي قد يئست من املحيض(. 
سابق:  مصدر  الكايف،  من  الفروع  انظر:   )(1(
من  الفرائض  )بيان  بــاب   ،7( ص   7 ج 
الصدوق  للشيخ  الشائع،  علل  الكتاب(؛ 
بن  موسى  بن  احلسني  بن  عيل  بن  حممد 

وأما احلكومة)))(، توسعة أو تضييقًا، 

القمي: ج ) ص 7)5 ح )، ح 3،  بابويه 
النجف  ))19م،  احليدرية،  املكتبة  نش 
احلالل  وذكــر  ــالم  الس دعائم  األشف؛ 
واحلرام، للقايض أيب حنيفة النعامن بن حممد 
التميمي املغريب: ج ) ص 357 ح 1300، 
تقيق آصف بن عيل أصغر فيض، نش دار 
مص؛  هـ،  الثانية، 1379  الطبعة  املعارف، 
حسني  امليزا  ق  للمحقِّ الوسائل،  مستدرك 
 ،4 ح   94 ص   14 ج  الطربيس:  النوري 
الرتاث،  لحياء  البيت  آل  مؤسسة  الناش: 
املقدسة؛  قم  هـــ،   1408 األول،  الطبعة 
للحافظ  ــار،  واآلث األحاديث  يف  املصنف 
عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف العبس 
 ،13 ح   307 ص   7 ج  هـــ(:   (35 )ت: 
حممد  سعيد  األســتــاذ  عليه  وعلق  ضبطه 
األُول،  الطبعة  الفكر،  دار  نش  اللحام، 

1409 هـ، بيوت. 
)))( احلكومة هي: )أن ُيقدم أحد الدليلني عىل 
اآلخر، تقديم سيطرة وقهر من ناحية أدائية، 
تقديم  فيكون  باحلكومة،  سميت  ــذا  ول
الدليل احلاكم عىل املحكوم ليس من ناحية 
عىل  ها  بل  احلجية،  ناحية  من  وال  السند 
أي:  التقديم،  بعد  احلجية  من  عليه  ها  ما 
يتكاذبان  ال  وأدائهام  لسانام  بحسب  أنام 
تقديم  فأيهّ   . يتعارضان..  فال  مدلولام،  يف 
يسمى  فهو  القيود  بذه  اآلخر  عىل  للدليل 
الفقه، للشيخ حممد رضا  حكومة(. أصول 
الناش:  بعد،  فام   195 ص   ( ج  املظفر: 
الطبعة  السالمي،  التبليغ  انتشارات  مركز 

الرابعة، 1990 م، قم املقدسة. 
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ٱ  چ  تعال:  قوله  يف  جــاء  ما  فنحو 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
پ پ ڀ... چ ]سورة 
املائدة: )[، حيث لزوم الوضوء للصالة، 
أو مستحبة، والصالة  سواء كانت واجبة 

املخصوصة،  بــأركــانــا  احلــال  معلومة 
ولكن ورد يف األخبار أنهّ الطواف صالة، 
أيضًا)3)(،  بالطهارة  مشوط  فهو  وبذلك 

)إنام  قــال:  أنــه   اهلل رســول  عن  روي   )(3(
الطواف صالة، فإذا طفتم فأقلهّوا الكالم(. 
هام  بن  ــرزاق  ال عبد  بكر  أليب  املصنف، 
ص   5 ج  ــــ(::  ه  (11 )ت:  الصنعان 
الشيخ  495 ح 9788، ح 9789، تقيق 
املجلس  الناش:  األعظمي،  الرحن  حبيب 
مصدر  أحــد،  مسند  بـــيوت؛  العلمي، 
سابق: ج 3 ص 414؛ سنن النسائي، أحد 
 ( ج  هـ(:   303 )ت:  النسائي  شعيب  بن 
الفكر  دار  الناش:   ،3945 ح   40( ص 
األول،  الطبعة  والتوزيع،  والنش  للطباعة 
الكبي، سليامن  املعجم  م، بيوت؛   1930
بن أحد بن أيوب الطربان: ج 11 ص 34، 
تقيق حدي عبد احلميد السلفي، طبع دار 
إحياء الرتاث العريب، نش مكتبة ابن تيمية، 

الطبعة الثانية، القاهرة.
يف  ــرد  ي مل  ــرب  اخل ــذا  ه أنهّ  بالذكر  جــديــر 
ورد  وإنام  البيت،  أهل  مدرسة  روايــات 
ُسئل:  ــه  أن  الباقر حممد  المـــام  عــن 
وضوء؟.  غي  عىل  وهو  املناسك  )أينسك 

وهذا ما باب التوسعة يف األفراد.
ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعال:  قوله  ونحو 
 ،](75 البقرة:  ــورة  ]س چ  ڤ  ڤ 
الشيفة  السنة  ولكنهّ  مطلقًا،  فالربا حرام 
أجازته بني الوالد وولد، فهو دليل حاكم 
وخُمرج لذا الفرد من حكم احلرمة، وهذا 

هو التضييق يف األفراد.
التطبيقي: ثالثًا: الدور 

ــراد  امل ــأنهّ  ب ــذي قيل  ال الـــدور  وهــو 

فإنهّ  بالبيت؛  الطواف  إالهّ  نعم،  فقال: 
مصدر  الكايف،  من  الفروع  صــالة(.  فيه 
االستبصار  )؛  ح   4(0 ص   4 ج  سابق: 
بن  للشيخ حممد  األخبار،  اختلف من  فيام 
احلسن الطويس: ج ) ص ))) ح )؛ ج 
السيد  وتعليق  تقيق   ،( ح   (41 ص   (
احلجة حسن املوسوي اخلرسان، تصحيح 
الكتب  دار  نش  اآلخوندي،  حممد  الشيخ 
طهران؛  ــــ،  1390ه طبعة  الســالمــيــة، 
تذيب األحكام، مصدر سابق: ج 5 ص 

)11 ح 51.
واحلديث ظاهر يف التعليل يف كون الوضوء 
الصالة  هذه  ولكنهّ  للطواف،  ال  للصالة 
فصارت  الواجب،  الطواف  من  جزء  هي 
 :الطهارة شطًا فيه، وهو ما ينمهّ عنه قوله
مل  حيث  منه،  جزء  أي  صــالة(،  فيه  ــإنهّ  )ف
لزوم  انحص  )فإنهّ معه صالة(، وإالهّ  يقل: 

الطهارة بالصالة. 
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والتطبيق،  اجلــري  قاعدة  خصوص  منه 
بيانه. وسيأت 

لِلتأسيس  التوكيدي  الـــــدور  رابعًا: 
القرآين:

ثالث  عىل  ز  ُيركهّ الــذي  ــدور  ال وهو 
جهات، وهي:

أساسيات  توطيد  األول:  اجلهـــــــة 
دة  الدين، كام هو احلال يف الروايات املؤكهّ
ــور  األم وســائــر  بــل  ــاد،  ــع وامل للتوحيد 
ض لا القرآن الكريم. العقائدية التي تعرهّ
القرآن،  الفهم  تعزيز  الثانية:  اجلهـــة 
القرآن  النصهّ  من  نفهمه  ما  أنهّ  بمعنى 
ــات  ــرواي ــاء يف ال ونــجــده مــوافــقــًا ملــا ج
ما  ز  ــعــزهّ ُي ــوف  س ــك  ذل فـــإنهّ  التفسيية 

فهمناه، ويعله آكد عندنا.
لفهم  التعميقي  الدور  الثالثة:  اجلهة 
ما  كثيًا  فالرواية  قرآنيًا،  املقروء  النصهّ 
مراتب  إل  ص  امُلتخصهّ القارئ  نظر  ُتلفت 

بدونا؛  إليها  الوصول  يعس  قد  معرفية 
قة  وُمعمِّ جهة،  من  زة  ومعزِّ دة  ُمؤكِّ فهي 

من جهة ُأخرى.
للعملية  التعليمي  الدور  خامســـــــًا: 

التفسريية:

عىل  تعمل  التفسيية  فــالــروايــات 
تربية شخصية امُلفسِّ وتوجيهها إل كيفية 
معهد  وكأنا  التفسيية؛  العملية  جريان 

تعليمي فيه ُتصقل املواهب التفسيية.
دور  بيان  العالمــــــة يف  السيد  يقول 
السنة: )من هنا يظهر أنهّ شأن النبي يف 
والتعليم  فحسب،  التعليم  هو  املقام  هذا 
املتعلم  ذهن  اخلبي  املعلم  هداية  هو  إنام 
به  العلم  عليه  يصعب  ما  إل  ــاده  وإرش
من  فهمه  يمتنع  ما  ال  عليه،  واحلصول 
للطريق  تسهيل  التعليم  فإنام  تعليم؛  غي 
للطريق  إيـــاد  ال  للمقصد  وتــقــريــب 
إنام  تعليمه  يف  م  واملعلهّ للمقصد،  وخلق 
ونضدها  العلمية  املطالب  ترتيب  يروم 
ويأنس  املتعلم  ذهن  يستسهله  نحو  عىل 
التنظيم  به فال يقع يف جهد الرتتيب وكد 
يشف  أو  القوة  وموهبة  العمر  فيتلف 
الذي  هو  وهذا  املعرفة.  يف  الغلط  عىل 

ٹ  ٿ  يدل عليه أمثال قوله تعال: چ 
ڤچ،  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

چ  چچ  ـــعـــال:  ت ـــه  ـــول وق
الناس  م  يعلهّ إنام   فالنبي چ،  ڇ 

بنفسه،  القرآن  عليه  يدلهّ  ما  لم  ويبنيهّ 
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.)(4( اهلل سبحانه بكالمه(  ويبينه 
بعدًا  التعليمي  الــدور  يأخذ  وقـد 
ينطلق  التي  األولية  املبان  رسم  يف  عميقًا 
السيد  ــك  ذل إل  ــه  نــبهّ كــام   ، املــفــسهّ منها 
)فالذي  قوله:  يف  الطبأطبائي  العالمـة 
نى  والذي  طريقه  من  تفسيه  إليه  ندب 
أنهّ  تبني  وقد  غي طريقه،  تفسيه من  عنه 
املتعنيهّ يف التفسي االستمداد بالقرآن عىل 
فهمه وتفسي اآلية باآلية، وذلك بالتدرب 
 بيته وأهل  النبي  عن  املنقولة  باآلثار 
وتيئة ذوق مكتسب منها ثم الورود واهلل 
رؤيته  بأنهّ  ح  يصهّ  فهو الــادي()5)(، 
وتوجيهات  بيانات  عىل  قائمة  التفسيية 
تدريبية  لدورة  أنه قد خضع  روائية، أي: 
م  املعلهّ كان  وقد  تفسيه،  يف  الشوع  قبل 
ب الوحيد فيها هو األخبار عمومًا  وامُلدرهّ
ومهّا  خصوصًا،  التفسيية  والــروايــات 

العالمة  للسيد  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )(4(
 ،85 ص   3 ج  الطبأطبائي:  حسني  حممد 
نش مؤسسة النش السالمي التابعة جلامعة 
األول:  واآليــة  سة.  املقدَّ قم  املــدرســني، 

)النحل: 44(. والثانية: )اجلمعة: )(. 
القرآن، مصدر سابق: ج  تفسي  امليزان يف   )(5(

3 ص 87. 

 أنه هو  التفسيية  الدربة  هذه  د  يؤكهّ
تفسيه،  يف  كثية  فات  توقهّ اعرتضته  قد 
رؤية  فيها  م  يقدهّ مل  كثية  آيــات  فتجاوز 
ــة  رؤي فيها  يمتلك  ال  ــه  ألن تفسيية؛ 
دورته  يف  عليه  مترهّ  ومل  تفسيية،  إخبارية 

التفسيية. التدريبية األخبارية 
وتأويل  القرآنية  البطون  بيان  سادسًا: 

امُلتشاهبة: اآليات 
األدوار  قبال مجيع  الدور يف  يقع هذا 
اختصَّ  الذي  الدور  وهو  الذكر،  اآلنفة 
العلم  يف  الراسخون  أمجعني  اخللق  من  به 

ڭ  ڭ  چ  تعال:  قــال  الــقــرآن،  بنصهّ 
چ ]سورة  ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 
آل عمران: 7[، أي: ال يعلم تأويل القرآن 
إالهّ اهلل والراسخون يف العلم، وال ينحص 

التأويل باملتشابه القرآن.
التأويل  قيهّم اجلوزية: )وهذا  ابن  قال 
واخلــرب؛  ــر  واألم واملتشابه  املحكم  يعمهّ 
حجة  حديث  يف  عبداهلل  بن  جابر  قــال 
الوداع ورسول اهلل بني أظهرنا ينزل عليه 
من  به  عمل  فام  تأويله  يعلم  وهو  القرآن 
علمه  هو  بتأويله  فعلمه  به  عملنا  شء 
هو  به  وعمله  عليـــه  يدل  وما  بتفسيه 
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)))(، والعبارة  تأويل ما أمر به ونى عنه( 
شاماًل  ليس  التأويل  كــون  يف  واضحة 
يشمل  أي:  مــعــًا،  واملتشابه  للمحكم 
عامل   اهلل رســول  وأن  بــأرسه،  القرآن 
عبارة  ولعل  ومتشابه،  حمكمه  يف  بتأويله 
حيث  وضوحًا،  أشدهّ  الطبأطبائي  العالمة 
يقول: )إن جلميع القرآن حمكمه ومتشابه 

تأويال( )7)(.
مال  يف  ــــورادة  ال الــروايــات  ــن  وم
عن  جعفر  بن  عيل  عن  روي  ما  التأويل 
اهلل عزَّ  أخيه موسى بن جعفر يف قول 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ــل  وج
 ،]30 امللك:  ــورة  ]س چ  ڎ  ڎ  ڌ 

فمن  إمامكم  عنكم  ــاب  غ )إذا  قــال: 
بإمام()8)(. يأتيكم 

عىل  املرسلة  الصواعق  املرسلة  الصواعق   )(((
أيب  اجلوزية  القيم  البن  واملعطلة،  اجلهمية 
الزرعي  أيــوب  بكر  أيب  بن  حممد  اهلل  عبد 
تقيق:   ،181 ص   1 ج  هـــ(:   751 )ت: 
الناش:  اهلل،  دخيل  حممد  بن  عيل  الدكتور 
هـ،   1418 الثالثة،  الطبعة  العاصمة،  دار 

الرياض. 
)7)( امليزان يف تفسي القرآن، مصدر سابق: ج 

3 ص 3)، مصدر سابق. 
 1 ج  سابق:  مصدر  الكايف،  من  اأُلصول   )(8(

ص 339 ح 14. 

املعتــربة  الروايــات  لكــون  ونظــرًا 
تتوافــق متامًا مــع القرآن الكريــم ظاهرًا 
وباطنــًا فإنــا -عــىل حــدِّ تعبي الشــيخ 
حســن زاده آميل-مرتبة نازلة من القرآن 
الكريــم، أو كأنــا كذلــك )9)(، وبعبارة 
ُأخــرى: إنَّ القــرآن بحر وهي ســواحله 
أو جداولــه، أو أنــه روح وهــي ماليــه 
ومظاهــره، وأنَّ الكثــي مــن الروايــات 
التأويليــة له هي تفاســي أنفســية له)30(، 
وقد روي عن المــام الباقر: )إنَّ من 
ِم ما أوتينا تفســَي القرآن وأحكامه...  ِعلمْ
ولو وجدنا أوعية أو مســرتاحًا لقلنا واهلل 

املســتعان()31(.

آية  العيون،  شح  يف  العيون  رسح  انظر:   )(9(
ص  اآلميل:  زاده  حسن  حسن  الشيخ  اهلل 
)مركز  كتاب  بوستان  مؤسسة  نش   ،84
العــالم  ملكتب  التابع  والنش  الطباعة 
1387ش،  األُول،  الطبعة  السالمي(، 

قم املقدسة. 
العيون،  شح  يف  العيون  رسح  انظر:   )30(

مصدر سابق: ص 84. 
 1 ج  سابق:  مصدر  الكايف،  من  اأُلصول   )31(
القرآن  يمع  مل  )إنه  باب:   3 ح   ((9 ص 
علمه  يعلمون  وأنــم   األئمة إالهّ  كله 

كله(. 
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ثبوت احلاجة للروايات 
تفسيًا وتأوياًل:

الستة  األدوار  من  م  تقدهّ ما  ضوء  ويف 
يف  للروايات  املاسة  احلاجة  وجه  يتبنيهّ 
والتوكيـــــــد  والتطبيق  والتبيني  التفسي 
لنا  غنى  فال  معًا،  والتأويل  والتعليم 
عنى، وإن مل ينحص األمران بام، وأما ما 
نور  ألنه  سواه،  عامَّ  القرآن  باستغناء  قيل 
وبيان وتبيان وهدى، وغي ذلك مَّا ُيوهم 
بالقرآن،  القرآن  تفسي  بمنهج  باالكتفاء 
عن  لالستغناء  ناهضًا  دلياًل  ليس  فهو 
التفسيية،  والــروايــات  الشيفة  السنة 
القرآن  يف  جاء  ما  مع  )يتعارض  هو:  بل 
الكريم، كاآلية )44() من سورة النحل، 
عىل  يدل  والــذي  الثقلني،  حديث  وكذا 
وأهل   النبي بأحاديث  األخذ  حجيته 
تفسي  فإنَّ  وعليه  التفسي؛  يف   البيت
 النبي أحاديث  مراجعة  بدون  القرآن 

نقلية  قرائن  ُتعترب  والتي   البيت وأهل 
بالرأي())3(،  التفسي  من  ُيعدهّ  التفسي  يف 

التفسيية  واالتاهات  املناهج  يف  دروس   )3((
الرضائي  عــيل  حممد  للدكتور  لــلــقــرآن، 
قاسم  تــعــريــب   ،79 ص  ــان:  ــه ــف األص
العاملي  املركز  منشورات  نش  البيضان، 

يف  اخلــوئــي  السيد  ــه  ب ح  رصَّ مــا  وهـــذا 
البيان)33(.

ــة  ــعــالم ال إل  ــب  ــس ــن ُي ـــا  م وأمـــــا 
القرآن  استغنـــــــاء  من   الطبأطبائي
للتفسي  ضه  تعرهّ عند  بقوله  ســواه  عــامَّ 
إنام  عنه  املنهي  أنَّ  )واملحصل  بالرأي: 
واعتامد  القرآن  تفسي  يف  االستقالل  هو 
املفسِّ عىل نفسه من غي رجوع إل غيه 
الغي  من  االستمداد  وجــوب  ــه  والزم
إليه وهذا الغي ال حمالة إما هو  بالرجوع 
الكتاب أو السنة، وكونه هي السنة ينايف 
القرآن ونفس السنة اآلمرة بالرجوع إليه 
للرجوع  يبقى  فال  عليه  األخبار  وعرض 
إليه واالستمداد منه يف تفسي القرآن إال 
 الرسول دور  وأنَّ  القرآن()34(،  نفس 

األُول،  الطبعة  السالمية،  للدراسات 
الرابعة  واآليــة  املقدسة.  قم  ــــ،  ))14ه

واألربعون من سورة النحل هي: چ ٿ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڤ ڦ چ. 
أيب  للسيد  القرآن،  تفسي  يف  البيان  انظر:   )33(
مؤسسة  نش   ،((9 ص  اخلوئي:  القاسم 
إحياء تراث المام اخلوئي، الطبعة األُول، 

قم املقدسة. 
القرآن، مصدر سابق: ج  تفسي  امليزان يف   )34(

3 ص 77. وقريب منه يف: ج 3 ص 83. 
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الكريم  القرآن  يف   الطاهرة وعرتته 
عامَّ  فضاًل  م)35(،  تقدهّ كام  حمض،  تعليمي 
موارد  ويف  تفسيه  مة  مقدِّ يف  عنه  جاء 
رأيه  ل  ُيشكِّ أن  يكاد  ال  فإنـه  ــرى؛  ُأخ
النهائي يف دور السنة الشيفة يف التفسي، 
مورد  من  أكثر  يف  ح  رصَّ قــد   ألنه
)ثم  كقولــه:  للسنة،  التفسيي  بالدور 
وجعله  القرآن  مه  علَّ الذي   النبي إنَّ 

ڳ  چ  تعال:  يقول  كام  لكتابه  اًم  معلِّ
ويقول  ںچ،  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چ 

وئ  وئ  چ  ــول  ــق وي چ،  ڤ  ڤ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
بيته  ــل  وأه وعــرتتــه  چ،  ۈئ 
يف  املقام  هــذا   النبي أقامهم  الذين 
"إن  الفريقني:  بني  عليه  املتفق  احلديث 
بام  متسكتم  إن  ما  الثقلني  فيكم  تــارك 
أبدًا، كتاب اهلل وعرتت  لن تضلوا بعدي 
يردا  حتى  يفرتقا  لن  وأنــام  بيتي،  أهل 
يف  تــعــال  اهلل  وصــدقــه  احلوض"،  ــيلَّ  ع

قائل  من  عزَّ  قال  حيث  بالقرآن،  علمهم 

لألخبار  التعليمي  الــدور  بيان  عنـــــــد   )35(
التفسيية. 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  چ 

وقــــال  کچ،  ک  ک  ڑ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ

وقــــد  ڀچ،  ڀ  ڀ  پ  پ 

والتفسي  التعليم  يف  طريقتهــــم  كانت 

إلينا  وصل  ما  عىل  بعينها  الطريقة  هذه 
هذا  فإنهّ  التفسي())3(،  يف  أخبارهم  من 
 النبي كون  عن  يكشف  منه  القـول 
ة  خاصهّ طريقــــة  له  وأنهّ  للقرآن،  اًم  معلِّ
وهنالك  تعليم،  فهنالك  التفسي،  يف 
  تفسي، وهذا ال يتفق مع إلغاء دورهم

الكريم. للقرآن  التفسيي 
ح  ُيصِّ  العالمة نجده  ولذلك 
يمرهّ  عندما  التفسيية   أقوالم بحجية 
بقوله:  النحل،  ســورة  من   )44( باآلية 
 ويف اآلية داللة عىل حجية قول النبي(
ذكره  ما  وأمــا  القرآنية،  اآليــات  بيان  يف 

))3( امليزان يف تفسي القرآن، مصدر سابق: ج 1 
ص11 -)1.

واآلية   .)193 )الشعراء:  األُول:  واآليــة 
)آل  الثالثة:  واآلية   .)44 )النحل:  الثانية: 
عمران: 4)1(. واآلية الرابعة: )األحزاب: 
-77 )الواقعة:  األخــية:  واآليــات   .)33

 .)79
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والظاهر  النصِّ  غي  يف  ذلك  أنَّ  بعضهم 
أرسار  إل  يرجع  فيام  أو  املتشابات  من 
كالم اهلل وما فيه من التأويل فمامَّ ال ينبغي 
 ،بيانه نفس  يف  هذا  إليه؛  ُيصغى  أن 
الثقلني  بيته، حلديث  أهل  بيان  به  ويلحق 

املتواتر وغيه( )37(.
القرآن  كون  من   ذكره ما  وأمــا 
من  لغيه  حاجتنا  يلغي  ال  فإنه  نـــورًا 
يتنايف  إنام  فالنور  فهمه؛  يف  املعتربة  األدلة 
البداهة،  عدم  مع  يتنايف  وال  الظلمة  مع 
عدم  من  منطلقة  فهمه  يف  لغيه  واحلاجة 
الشارحة  السنة  دور  يأت  وهنا  بداهته، 
لغيه  حاجتنا  أنهّ  كام  األساس،  بالدرجة 
القرآن  بيانه وتفسيه غي أصل حاجة  يف 
لذلك، وإالهّ فإنهّ اهلل تعال هو أكثر حضورًا 
وظهورًا وبيانية من القرآن الكريم نفسه، 
قوله  يف  نفسه  ــن  ع سبحانه  عـــربهّ  ــام  ك
چ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ  تــعــال 

النورية  هذه  ولكنهّ   ،]35 النور:  ]سورة 
الذاتية،  واملطلقــــــة  الصية،  الواضحة 
االستعانــــة  إل  احلاجة  عن  اليد  ترفع  مل 

القرآن، مصدر سابق: ج  تفسي  امليزان يف   )37(
)1 ص 1)). 

لثبات  والنقلية  العقلية  األدلة  بعشات 
إل  احلاجة  عن  فضاًل  سبحانه،  وجــوده 
احلاجة  عن  فضاًل  توحيده،  لثبات  أدلة 
وصفاته  بأسامئه  سبحانه  ملعرفته  املاسة 
بام  وآثاره، وال قائل بعدم احلاجة لذلك، 
ال  سبحانه  أنه  مع  العالمة،  السيد  فيهم 
وظهوره  حضوره  لشدة  دليل  إل  يتاج 
عىل  أ  نتوكهّ الذين  نحن  وإنام  ونورانيته، 
نحتاج  والثبات  والدليل  واملنطق  العقل 

إل ذلك.
إليه  نميل  ما  ــإنَّ  ف حــال،  أيِّ  وعــىل 
يف  السنــة  دور  يف   العالمة مبنى  يف 
بمحورية  القائلة  النظرية  هو  التفسي 
ـــ: )هي  ــة الــســنــة)38(، ف الــقــرآن ومــداري

أربع،  نظريات  املقام  يف  ُتساق  ما  عــادة   )38(
وهي: أوالً: نظرية حمورية القرآن، وُيراد با 
بالقرآن دون الرجوع إل أمر  القرآن  تفسي 
آخر، وأصحابا هم الذين ُيصطلح عليهم 
أصحاب  أنفسهم  ولعلهّهم  )قــرآنــيــون(، 
نظرية  ثانيًا:  اهلل.  كتاب  حسبنا  شــعــار: 
حمورية السنهّة، وُيراد با تفسي القرآن بالسنهّة 
أنفسهم  هم  وهؤالء  غي،  ال  فقط  الشيفة 
ية ظواهر القرآن، وهؤالء  الذين أنكروا حجهّ
القرآن  أنهّ  يرون  باألَخباريني،  ون  الـُمسمهّ
ُمفسهّ للقرآن، ولكن شط أن يكون املفسهّ 
هو املعصوم، وما عداه ليس أمامه سوى 
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ومدارية  القرآن  نظرية حمورية  ثالثًا:  السنهّة. 
املتن،  بمثابة  القرآن  أنهّ  با  ــراد  وُي السنهّة، 
عن  خترج  ال  فهي  الــشح،  بمثابة  والسنة 
املعتمدة  هي  النظرية  وهذه  القرآن،  مدار 
فهذه  امليزان،  يف  الطباطبائي  السيد  عند 
النظرية ال تعني إلغاء دور السنهّة الشيفة يف 
العملية التفسيية، وهو ما نلمحه عند بعض 
امليزان( بذلك، فال  من يلمز كتاب )تفسي 
الطباطبائي قرآنهّ بحسب االصطالح، وال 
هو َأخباري، وال من حموري للقرآن والسنهّة 
الشيفة. رابعًا: نظرية حمورية القرآن والسنهّة 
معًا، وُيراد با اعتامد القرآن والسنهّة الشيفة 
التفسيية،  العملية  يف  أساسني  مصدرين 
فحسب  قة  ُمعمهّ وال  دة  مؤكهّ ليست  فالسنهّة 

. وإنام هي مصدر تفسييهّ أسايسهّ
وما نراه هو بطالن هذه النظريات األربع، 
املقام،  نظرية خامسة يف  الصحيح هو  وأنهّ 
التفصيل  بنظرية  عليها  نطلق  ما  وهــي 
املوردي، والتي تقتض منا أوالً ترير حمل 
املرجعية  من  املراد  أنهّ  هل  ملعرفة:  النزاع، 
دون  علم  يف  ألحدها  أو  والسنة  للقرآن 
فإن  الدينية؟.  املعارف  مجيع  يف  أم  آخــر 
فال  الدينية  املعارف  املراد هو يف مجيع  كان 
األول،  الثالث  النظريات  بطالن  يف  ريب 
وأما  الرابعة.  بالنظرية  العمل  وتصحيح 
فال  ــرآن  ــق ال تفسي  خــصــوص  أريـــد  إذا 
القائلة  الثالثة،  النظرية  صحة  يف  ريــب 
الروايات  إل  نحتاج  ال  ألننا  باملدارية؛ 
مدار  ــدور  ت كانت  إذا  إالهّ  املقام  هــذا  يف 

الطبأطبائي  السيد  لدى  املعتمدة  النظرية 
الدور  إعطاء  با  ُيــراد  والتي  امليزان،  يف 
الشيفــــة،  للسنة  التكمييل  أو  التتميمي 
القرآن  من  ينطلق  التفسيي  فالتأسيس 
من  تفريعاته  أو  فراغاته  وتكتمل  نفسه، 
خالل السنة الشيفة، أما الدور التكمييل 
بالوجوه  عليه  ُنطلق  أن  ُيمكن  ما  فهو 
بالتأويل،  عليها  ُيصطلح  والتي  الباطنية 
أن  ُيمكن  ما  فهو  التفريعي  الــدور  ــا  وأمهّ

ــات األخــرى التي  ــرواي ــا ال الــقــرآن، وأم
من  ليست  ــرى  أخ موضوعات  تتناول 
شأن القرآن فإنا خارجة ختصصًا عن حمل 
مدارية  بنظرية  بالتزامنا  بأننا  علاًم  البحث. 
السنة ال نريد االنحصار بذلك، وإنام نريد 
تديد املوقف من السنة الشيفة، وإالهّ فإنهّ 
هنالك مرجعيات أخرى البدهّ من الرجوع 
العلمي  والدليل  العقيل  كالدليل  لــا، 
القرآن  عــن  فضاًل  التجريبي،  القطعي 
يف  ـ  اهلل  شــاء  إن  ـ  م  نــقــدهّ ــوف  وس نفسه. 
يف  كاملة،  دراسة  املوردي  التفصيل  نظرية 
متثل  ألنا  وتطبيقاتا.  وأهدافها،  ُأسسها، 
تصنيف  مستوى  عىل  حتى  الصحيح  احللهّ 

التفسيية. األخبار 
القرينية  نظرية  مع  نحن  موجزة:  وبعبارة 
ألنهّ  القرآنية؛  اآليات  معان  عن  الكاشفة 
وأما  بعينه،  الدليل  وليس  القرآن  الــدف 
بحسب  فيتحدد  السنة  من  ملوقفنا  بالنسبة 

املجال املبحوث فيه. 
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بالنسبة  بالتبيني، كام هو احلال  ُنطلق عليه 
وردت  التي  الشيعة  تفصيالت  بيان  إل 
ـَم  ث ومن  القرآنية؛  النصوص  يف  ُأصولا 
بإلغاء  التلويح  العلم  أُلول  ينبغي  ال 
التفسيية  العملية  يف  الشيفة  السنة  دور 
وهو  الطبأطبائيـــة؛  املــدرســة  ضــوء  يف 
كتاب  يلمز  مهّن  البعض  عند  نلمحه  ما 
الطبأطبائي  فال  بذلك؛  امليزان«  »تفسي 
وال  االصطالح،  بحسب  حمضًا   RقرآنS
القائلني  من  هو  وال  حمضًا،  َأخباري  هو 
الشيفة  والــســنــة  الــقــرآن  بــمــحــوريــة 

معًا()39(.
التفسي الروائي منهج تفسيي 

تطبيقيًا: وليس 
أدوارًا  الروائي  للتفسي  أنَّ  بنا  ت  مرَّ
للمفاهيم  التفسيي  الدور  منها  عديدة، 
القرآنية، وأنَّ االقتصار عىل املنهج القرآن 
عدم  يوجب  بالقرآن(  الــقــرآن  )تفسي 

العالمة  عند  التفسيي  )املنهج  مقالة:   )39(
ونقــــــد(،  وتليل  عرض  الطبأطبائي... 
ملة  يف  منشورة  احلسن،  طالل  للدكتور 
لسنة  السابع،  العدد   ،(05 ص  املصباح: 
ما  ُيراجع  التفصيل  وملراجعة  ـــ.  1433ه

كتبناه يف هذه املقالة. 

متام  إل  الوصول  وعدم  التفسي،  اكتامل 
املناهج  من  االستفادة  من  فالبدَّ  املــراد، 
بسنة  تفسيه  إنَّ  بل  كالسنة)40(؛  اأُلخرى 
املعصوم  من أفضل وأهمهّ طرق معرفة 

القرآن)41(.
ومن أدوار التفسي الروائي القرآنية-
بمستوياته  التبييني  -الـــدور  م  تقدهّ كام 
الغامضة،  املفردات  معان  بيان  الثالثة، 
آليات  القرآن  المجــال  تفاصيل  وبيان 
املنسوخ،  من  الناسخ  وبيان  األحكام، 
التوكيدي  والــدور  التطبيقي،  والــدور 
لِلتأسيس القرآن، والدور التعميقي لفهم 
إلفات املفسِّ  املقروء قرآنيًا، حيث  النصهّ 
الوصول  يعس  قد  معرفية  مراتب  إل 
التعليمي  ــدور  ال وأيضًا  بدونا؛  إليها 
التقييد  التفسيية))4(، ودورها يف  للعملية 
يف  دورهـــا  عــن  وفــضــاًل  والتخصيص، 
اآليــات  وتــأويــل  القرآنية  البطون  بيان 

)40( انظر: قواعد التفسي لدى الشيعة والسنة، 
مصدر سابق: ص 4)4. 

الكريم،  القرآن  تفسي  يف  تسنيم  انظر:   )41(
مصدر سابق: ج 1 ص 171 ـ )17. 

مصدر  الــقــرآن،  تفسي  يف  امليزان  انظر:   )4((
سابق: ج 3 ص 85. 
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امُلتشابة)43(.
ـــات  ـــرواي ــت ال ــقَّ ــح ــت ولـــذلـــك اس
التام  توافقها  نتيجة  املعتربة  التفسيية 
وباطنًا -أن  القرآن -ظاهرًا  مع معطيات 
ل  تكون مرتبة نازلة من القرآن، وأنَّ ُتشكِّ
تفاسي  التأويلية  الــروايــات  من  الكثي 
تنا  أئمهّ منشآت  إنهّ  بل  ـــه)44(،  ل أنفسية 
عرفائنا  اصــطــالح  عــىل   املعصومني
للقرآن)45(،  أنفسية  تفاسي  هي  الشاخمني 
ذلـــك يف مجــلــة من  ويــمــكــن مــالحــظــة 
الــربهــان،  كتفسي  الــروائــيــة  التفاسي 

وتفاسي املال فيض الكاشان.
بالكشـــــف  ُيعنى  األنفس  والتفسي 
الكشف  خــالل  من  النفس  حقائق  عن 
الروايات  بواسطـــة  القرآنية  احلقائق  عن 
النسان  حقيقة  إل  للوصول  التأويلية، 

يف  دروس  ُينظر:  التفصيل  عىل  للوقوف   )43(
للقرآن،  التفسيية  واالتــاهــات  املناهج 

مصدر سابق: ص )8 -)9. 
)44( انظر: رسح العيون يف شح العيون، مصدر 

سابق: ص 84. 
كلمة  ــف  )أل كلمة  يــك  و  ــزار  ه انــظــر:   )45(
وكلمة(، للشيخ العالمة حسن حسن زاده 
)باب  الثان  الباب   ،355 ص   5 ج  آميل: 

الرحة(، نش بوستان كتاب ، قم املقدسة. 

اهلل  معرفة  إل  الوصول  ثم  ومن  قرآنيًا، 
)من   :اهلل رســول  لقول  تبعًا  تعال، 
وملعرفة  ربهّه())4(،  عرف  فقد  نفسه  عرف 
تبعًا  ــأرسه،  ب المكان  عــامل  من  األغيار 
عرف  )من   : عيلهّ املؤمنني  أمي  لقول 

نفسه فهو لغيه أعرف()47(.
التفسي  أنَّ  ذلــك:  مـــن  واملحصلة 
تطبيقيًا  وليس  تفسيي  منهج  الروائي 
وظيفة  يمثل  التطبيق  كان  وإن  فحسب، 
عدة،  وظائف  عرضه  يف  تقع  أساسية 
التفسيي  املنهج  هــذا  وأنَّ  م،  تــقــدهّ كام 
ع  بتنوهّ اأُلخــرى  املناهج  سائر  عىل  يمتاز 
ال  الذي  الوحيد  املنهج  أنه  كام  أدواره؛ 
ُيمكن االستغناء عنه البتة، بل إنَّ العملية 
التفسيية سوف ُتشلهّ حركتها بدونه، وما 
القرآنيني  دعــوات  من  منه  ونسمع  نــراه 

اللئال، البن أيب مجهور األحسائي،  ))4( عوال 
ج  العراقي:  متبى  الشيخ  البحاثة  تقيق 
سيد  مطبعة  نــش   ،149 ح  ص)10   4
قم  هـ،   1403 األُول،  الطبعة  الشهداء، 

املقدسة. 
)47( غرر احلكم ودرر الكلم، مجع عبد الواحد 
تقيق   ،)4(54( احلكمة:  رقم  اآلمــدي: 
السيد جالل الدين اآلرموري، نش جامعة 

طهران، الطبعة الثالثة. 
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غي  ــوات  دع مــرد  اهلل!  كتاب  وحسبنا 
الروايات  عن  غنى  ال  إذ  للتطبيق،  قابلة 
عــى  ادَّ ومــن  الــقــرآن،  فهم  يف  التفسيية 
بمنهج  أو  الــقــرآن  باملنهج  االستغناء 
القرآن  مع  يتعارض  فإنه  آخر  تفسيي 
مع  ويتعارض  التبيني،  آية  يف  كام  نفسه، 
بالثقلني؛  بالتمسك  اآلمرة  الشيفة  السنة 
السنة  اعتامد  بدون  القرآن  تفسي  فيكون 

الشيفة ضب من التفسي بالرأي)48(.
تركيز  األخبار  من  مجلة  يف  ورد  وقد 
ًا وموئاًل  كبي عىل عدم كفاية القرآن ُمفسِّ
فإن وجدوا  ًا،  ُمفسِّ له  مل يدوا  ما  لأُلمة 
سوى  أمامهم  سبيل  فال  وإالهّ  با  كــان 
عنهم؛  األخذ  وضورة  الطاهرة،  العرتة 
ومَّا ورد يف ذلك عن المام الباقر أنه 
وله  إال   حممد يمت  )مل  لسائل:  قال 
ضيع  فقد  ال،  قلت:  فــإن  نذير،  بعيث 
الرجال  أصــالب  يف  من   اهلل رســول 

واالتــاهــات  املناهج  يف  دروس  انظر:   )48(
ص  ســابــق:  مصدر  لــلــقــرآن،  التفسيية 
القرآن، للسيد أيب  البيان يف تفسي  79؛ و: 
مؤسسة  نش   ،((9 ص  اخلوئي:  القاسم 
إحياء تراث المام اخلوئي، الطبعة األُول، 

قم املقدسة. 

يكفهم  أومل  السائل:  فقال  أمــتــه؛  مــن 
ًا،  له مفسِّ القرآن؟. قال: بىل إن وجدوا 
قال:  اهلل؟.  رسول  ه  فسَّ ما  أو  قال: 
وفسَّ  واحــد،  لرجل  ه  فــسَّ ولكن  بىل، 
لألمة شأن ذلك الرجل وهو عيل بن أيب 

.)49()طالب
نفي  ر  ُيتصوَّ كيف  نســــأل:  أن  ولنا 
وهنالك  لــلــروايــات  التفسيي  الـــدور 
أسموه  رين  واملتأخِّ مني  املتقدِّ عند  بحث 
بحجية السنة يف التفسي؟. وكيف ينحص 

كالمهم يف خرب اآلحاد دون املتواتر؟.
أمجعوا  قد  أنم  لع  املطهّ عىل  يفى  فال 
التفسي،  يف  املتواتر  اخلــرب  حجية  عــىل 
واختلفوا يف خرب اآلحاد، فذهب قوم إل 
والعالمة  الطويس  كالشيخ  حجيته  عدم 
والشيخ  الطبأطبائي  والعالمة  الشعران 
حجيته  إل  آخــرون  وذهب  عبده،  حممد 
والشيخ  وتــالمــذتــه،  اخلــوئــي  كالسيد 

يف  والــزركــيش  أيضًا،  وتالمذته  معرفة 
لوا يف اخلرب الواحد  الربهان، وآخرون فصَّ
قساًم،  وتركوا  قساًم  فقبلوا  التفسيي، 

 1 ج  سابق:  مصدر  الكايف،  من  األصول   )49(
ص 49) ح ). 
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معنى  فام  ـــيل)50(،  اآلم ــوادي  ج كالشيخ 
للمنهج  يكن  مل  إذا  واختالفهم  اتفاقهم 

الروائي دور تفسيي؟.
هوية الدور التطبيقي:

خالف  وهو  السيالن،  لغة:  اجلــري 
االصطالح:  ويف   ،)51( والسكون  الوقف 
عبارة عن انطباق ألفاظ القرآن وآياته عىل 
التوسعة،  فيه، وهذا من باب  غي ما نزل 
التوسعة  باب  من  يكون  أن  إما  واجلري 
والقرآن  الســالم  عدهّ  يف  كام  املصداقية، 
مصاديق   عيل ـــام  والم  والنبي

ٹ  چ  تعال  قوله  يف  املستقيم  للصاط 
 ،]( الفاتة:  ]ســورة  چ  ٹ  ٹ 

بحيث  املفهومية،  التوسعة  باب  من  وإما 
غي  عىل  يصدق  نحو  عىل  فيه  ف  ُيتصَّ

املصاديق املعروفة ))5(.

واالتــاهــات  املناهج  يف  دروس  انظر:   )50(
ـ  التفسيية للقرآن، مصدر سابق: ص 97 

 .100
)51( انظر: املصباح املني يف غريب الشح الكبي، 
أحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي: مادة: 
جري، نش مؤسسة دار الجرة، 1414هـ، 

قم املقدسة. 
))5( انظر: قواعد التفسي لدى الشيعة والسنة، 

مصدر سابق: ص 301. 

منها: معان،  عدة  ففيه  التطبيق  وأما 
أواًل: التفسي بالرأي)53(.

أسباب  ـــات  رواي تفيده  مــا  ثــانــيــًا: 
الــنــزول، فهي روايــات  الــنــزول وشــأن 

.)54 تطبيقية)
ثالثًا: ما يرادف اجلري )55(.

رابعًا: انطباق اآلية أو املفهوم القرآن 
املفهوم  ، فتصي دائرة  عىل املصداق األتمهّ
ــراد  أف عــىل  لالنطباق  الــقــابــل  ــع  ــوسَّ امل
العام عىل  املفهوم  وينطبق  كثيين ضيِّقة، 

املصداق األتم))5(.
وأقرب هذه املعان للتطبيق هو املعنى 
مصداق  من  ل  التنقهّ هو  فاجلري  األخي؛ 
األبرز،  املصداق  اختيار  والتطبيق  آلخر، 
املفهوم  جريـــــان  هي:  لة  املحصهّ فتكون 

مصدر  الــقــرآن،  تفسي  يف  امليزان  انظر:   )53(
سابق: ج 1 ص ). 

مصدر  الــقــرآن،  تفسي  يف  امليزان  انظر:   )54(
سابق: ج 7 ص 110. 

)55( انظر: التمهيد يف علوم القرآن، للشيخ حممد 
مؤسسة  نش   ،(9 ص   3 ج  معرفة:  هادي 
املدرسني،  جلامعة  التابعة  السالمي  النش 

الطبعة الثالثة، )141 هـ، قم املقدسة. 
))5( انظر: قواعد التفسي لدى الشيعة والسنة، 

مصدر سابق: ص )30 ـ 03). 
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ثم  الزمكانية،  بحسب  مصاديق  عدة  بني 
القيام بتطبيقه عىل األبرز منها، وقد يتفق 
مع بيان املصداق األبرز ما ُيذكر يف سبب 

ٹ  ٹ  چ  النزول، كام يف قوله تعال: 
احلاقة:  ــورة  ]س چ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

پ  پ  پ  چ  )1[، ويف قوله تعال: 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

حيث   ،]43 الرعد:  ]سورة  چ  ٺ 

من  املراد  أنَّ  الصحيحة  األخبار  يف  ورد 
اأُلذن الواعية واملراد من الذي عنده علم 
 ،)57(الكتـــــــاب هو أمي املؤمنني عيل

سابق:  مصدر  الكايف،  من  اأُلصول  انظر:   )57(
ج 1 ص 3)4 ح 57. نظم درر السمطني، 
الــزرنــدي  يوسف  بــن  حممد  الــديــن  مجــال 
خمطوطات  )من  املطبعة   ،9( ص  احلنفي: 
العامة،   املؤمنني أمــي  المـــام  مكتبة 
أسباب  األشف؛  النجف  م،   1958
أحد  بن  عيل  احلسن  أليب  ــات،  اآلي نــزول 
نش   ،(94 ص  النيسابوري:  الــواحــدي 
والتوزيع،  للنش  وشكاه  احللبي  مؤسسة 
لقواعد  التنزيل  شواهد  القاهرة؛  8)19م، 
عبيد  احلسكان  احلاكم  للحافظ  التفضيل، 
اهلل بن أحد احلنفي النيسابوري:: ج 1 ص 
400 ح ))4، تقيق وتعليق الشيخ حممد 
الثقافة  إحياء  ممع  نش  املحمودي،  باقر 
والرشاد  الثقافة  لوزارة  التابع  السالمية 

فهام   ،بــــــــــه ولكنهام غي منحصين 
أهل  قطعية صدقهام عىل سائر  فضاًل عن 
فعن  عنهم،  اخلرب  يف  جاء  كام   ،البيت
جعفر  أيب  ــام  الم عن  معاوية  بن  َبريد 
وعيلٌّ  عنى،  )إيانا  قــال:  أنه   ،الباقر
 ،)58()أوُلنا وأفضُلنا وخُينا بعَد النبي
عىل  وانطباقهام  رسايتهام  املمكن  من  فإنه 
مستوفية  دامـــت  مــا  ـــرى  ُأخ مــصــاديــق 
األول  املصداق  فإنهّ  القرآن،  للمفهوم 
القرآن ليس قيدًا ملعنــــاه، وكم  للمفهوم 
يشمل  هو  بل  قــرآن،  مصداق  من  لذا 

األعمهّ األغلب من املفاهيم القرآنية.
احليدري  األستاذ  السيد  طرح  وقد 
صلة  لا  القرآن  املفهوم  يف  مهمة  قاعدة 
وثيقة بالتطبيقات املصداقية، وهي قاعدة 
)املدار يف صدق املفهوم اشتامل املصداق 
يقول:  حيث  ــرض(،  ــغ وال الغاية  عــىل 
بابًا  تفتح  التي  األساسيهّة  القواعد  )من 
املفاهيم  أنهّ  القرآنية:  املعارف  لفهم   ً مهامهّ
كالقلم  الكريم،  القرآن  استعملها  التي 

1411هــــ،  األُول،  الطبعة  الســالمــي، 
طهران. 

 1 ج  سابق:  مصدر  الكايف،  من  اأُلصول   )58(
ص 9)) ح ). 
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واللوح  والكتـــاب  والكريس  والعرش 
وغيها، يمكن أن تكون خمتلفة املصاديق 
أنهّ  بمعنى  يــة،  واملــادهّ د  التجرهّ حيث  من 
املفهوم وإن كان واحدًا، إالهّ أنهّ املصاديق 
إل  -بالضافة  لتشمل  ع  تتنوهّ أن  يمكن 
ية- احلسهّ حياتنا  يف  املــتــداول  املــصــداق 
مصاديق أخرى فوق العامل املشهود، بنحو 
.)59( ًا(  يكون االستعامل فيها مجيعًا حقيقيهّ

عالقة الدور التطبيقي  بقاعدة 
اجلري والتطبيق:

العــــام  املنظور  إل  احتكمنا  ما  إذا 
وقاعدة  التفسيية  الــروايــة  يف  للتطبيق 
التوافق  اجلري والتطبيق فإننا سننتهي إل 
تديد  منهام  ُيراد  حيث  بينهام،  والتساوي 
وبحسب  الــقــرآن،  للمفهوم  املــصــداق 
الــدور  إطــالق  يف  خمالفًا  نجد  مل  التتبهّع 
والتطبيق،  اجلري  قاعدة  عىل  التطبيقي 
ما  أنهّ  هو  الصحيح  ولكنهّ  وبالعكس، 

متثل  ال  والتطبيق  اجلري  بقاعدة  ى  ُيسمهّ
للدور  حمـــدودة  عملية  جهة  مــن  أكــثــر 

يف  اللباب  كتاب:  املسألة  تفصيل  يراجع   )59(
كامل  السيد  الديني  املرجع  الكتاب،  تفسي 
احليدري: ص 53، نش دار فراقد، الطبعة 

األُول، 1431هـ، قم املقدسة. 

مال  التطبيقي  للدور  ــإنهّ  ف التطبيقي؛ 
ق  معريف وآخر عميل، واملجال املعريف يتعلهّ
برفع البام املحدق باملفهوم القرآن ـ كام 
العميل  واملجال  ـ  ييل  فيام  ذلك  سيتضح 
ن من أمرين، األول: تديد املصداق  يتكوهّ
القرآن،  املفهوم  عليه  املنطبق  اخلارجي 
العميل يف رسيان  الضابط  إعطاء  والثان: 
اجلديدة،  املصاديق  عىل  القرآن  املفهوم 
كام  التطبيق،  يف  اخلطأ  دائــرة  وتضييق 

سيتضح.
اجلــري  مفهوم  أنَّ  بــالــذكــر  جــديــر 
ُأستفيد  فقد  التأسيس،  روائي  والتطبيق 
القرآن  )إنَّ   :الصادق المام  قول  من 
الليل  يري  ما  يري  وانه  يمت،  مل  حيٌّ 
والقمر،  الشمس  تري  وكام  والنهار، 
ــــري عـــىل آخـــرنـــا كـــام يـــري عىل  وي

أولنا()0)(.
األدوار املعرفية والعملية للروايات 

التطبيقية التفسيية 
املوافق  العام  العنوان  من  بالرغم 
ــوان  ــن ــة هـــو ع ــفــســيي ــت لـــلـــروايـــات ال

ج )  ســابــق:  مــصــدر  الــعــيــاش،  تفسي   )(0(
ص04). 
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قاعدة  ضمن  واملــنــدرج  )الــتــطــبــيــق(، 
هو  الصحيح  أنهّ  إالهّ  والتطبيق،  اجلــري 
األكرب  الكم  عىل  منطبق  العنوان  هذا  أنهّ 
فهنالك  وإالهّ  التفسيية،  الروايات  من 
ــذه الـــروايـــات، من  ـــرى ل وظــائــف ُأخ
التفصييل  والــدور  التعليمي  الدور  قبيل 
التأوييل،  والــدور  التوكيدي،  والــدور 
ال  فهو  التطبيقي  بالدور  ق  يتعلهّ فيام  وأما 
اخلارجي،  املصداق  تديد  مرد  به  ُيــراد 
نظرية  أصــحــاب  عند  املشهور  هــو  كــام 
ُبعد معريف  اجلري والتطبيق، وإنام هنالك 
التطبيقية،  التفسيية  الروايات  به  تقوم 
الدركية،  النسان  برتكيبة  ق  يتعلهّ ما  وهو 
الصورة  عىل  كثيًا  يعتمد  كان  وإن  فهو 
والتحقيق  الفهم  يف  للمفاهيم  العلمية 
عنده  ستبقى  دائام  أنه  إالهّ  النتائج،  ورسم 
تيط  والغموض  البــام  من  مساحات 
كان  وإن  حتى  عنده،  الذهني  باملفهوم 

ألنهّ  قطعيًا،  املفهوم  لذلك  املثبت  الدليل 
باحلس  ة  مندكهّ لإلنسان  الدركية  الرتكيبة 
واخلارج، فيأت التطبيق الروائي للمفهوم 
الذي  احلاد  النقص  ذلك  ليعالج  القرآن 
ُيمكن  ال  والذي  الذهني،  املفهوم  يرتكه 

عن  فضاًل  تطويقه  األحول  من  حال  بأيهّ 
فيكون  اخلارجية،  بالواقعية  إالهّ  إلغائه، 
السياق  يف  حتى  داخاًل  الروائي  التطبيق 
يقوم  إنه  بل  الذهني،  للمفهوم  املعريف 
معريف  دور  ولكنه  ــر،  آخ معريف  ــدور  ب
خالل  من  وذلك  العميل،  املستوى  عىل 
آخر  مصداق  عىل  القرآن  املفهوم  تطبيق 
بواسطة  وذلــك  الروائي،  املصادق  غي 
االستعانة بالتطبيق الروائي نفسه، فيكون 
يف  العميل  املناط  هو  الــروائــي  التطبيق 
ذلك  ولوال  آخر،  مصادق  عىل  التطبيق 
ستكون  اجلــديــدة  التطبيق  عملية  ــإنهّ  ف
حموطة باألخطاء الكثية، كام هو احلاصل 
ُتساق  التي  القرآن،  املفاهيم  من  مجلة  يف 
مصداقها  مالحظة  دون  مــن  ــق  وُتــطــبهّ
األول، من قبيل مفهوم الكوثر، الوارد يف 
چ  ڈ  ڎ  ڎ  چ  تعال  قوله 
األبرز  مصداقه  فإنهّ   ،]1 الكوثر:  ]سورة 

بحسب   ،الزهراء فاطمة  السيدة  هو 
املستفادة  واملــوضــوع  احلكم  مناسبات 
حيث  املباركة،  السورة  نزول  سبب  من 
نزلت بعد أن قال العاص بن وائل ـ والد 
عمرو بن العاص ـ لقريش بعد أن سألوه 
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معه،  م  يتكلهّ كــان  ــذي  ال الشخص  عن 
األبــرت!.  مع  م  يتكلهّ كــان  بأنه  فأخربهم 
ويقصد النبي؛ ألنه كان قد فقد ولده، 
بالكوثر،  ولده  فقد  تعال عن  اهلل  ضه  فعوهّ
وهي الذرية الكثية، وأنهّ شانئه هو األبرت 
يبقى  ال  أو  ذريته،  ستزول  الذي  احلقيقي 
هو  العرب  عند  فاألبرت  مــدوح،  ذكر  لا 

املقطوع نسله.
النزول  سبب  عىل  الرازي  ق  علهّ وقد 
ردًا  نزلت  إنام  السورة  هذه  )إنَّ  بقوله: 
عىل من عابه بعدم األوالد، فاملعنى أنه 
فانظر  الزمان؛  مرَّ  يبقون عىل  نساًل  يعطيه 
ُمتلئ  العامل  ثم  البيت،  أهل  من  ُقتل  كم 
الدنيا أحد  منهم، ومل يبق من بني أمية يف 
ُيعبأ به! ثم انظر كم كان فيهم من األكابر 
والكاظم  والصادق  كالباقر  العلامء  من 
والرضا والنفس الزكية وأمثالم()1)(.

الطبأطبائي:  السيد  يقول  ذلك  ويف 

وظاهر  نسله،  املنقطع  هو  األبرت  )وظاهر 

لإلمام  الكبي(،  )التفسي  الغيب  مفاتيح   )(1(
فخر الدين حممد الرازي: ج )3 ص 115، 
منشورات  جــلــدًا(،  عــش  ــد  األح )طبعة 
الطبعة  العلمية،  الكتب  بيضون،  حممد عيل 

األول، 1)14هـ، بيوت. 

اجلملة أنا من قبيل قص القلب، إَن كثرة 
بالكوثر،  وحدها  ــرادة  امل هي   ذريته
اخلي  با  املراد  أو   ،النبي أعطيه  الذي 
ضمن  يف  ــرادة  م الذرية  وكثرة  الكثي، 
تقيق  لكان  ذلــك  ولــوال  الكثي،  اخلــي 

ک  ک  ک  چ  بــقــولــه:  الــكــالم 
عن  خاليًا   ]3 الكوثر:  ]ســورة  چ  ک 

الفائدة()))(.
ملفهـــــوم  واألبــرز  األول  فالتطبيق 
ما  فــإذا   ،الزهراء السيدة  هو  الكوثر 
آخر،  مصداق  عىل  املفهوم  تطبيق  أردنــا 
من  لنا  فالبد  الكثي،  اخلي  يعني  والذي 
األول  املصداق  خصوصيات  إل  النظر 
ليكون  املفهوم عليه،  تطبيق  اقتضت  التي 
التطبيق صحيحًا، فلو طبهّقناه عىل مصاديق 
أخرى، من قبيل نر يف اجلنة، أو احلوض، 
أو كثرة األتباع، وغي ذلك من املصاديق 
الروايات،  من  بعضها  املستفاد  املساقة، 

وامليول،  الشخيص  التحليل  من  وأكثرها 
لذلك  خاضعة  تبقى  ســوف  كلها  فإنا 
وال  املفهوم،  تطبيق  يف  األول  املصداق 

القرآن، مصدر سابق: ج  تفسي  امليزان يف   )(((
0) ص 370. 
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يكفي السيان باملفهوم وحده، وإالهّ لوقع 
الكثي من األخطاء، بمعنى البد أن نجد 
املصداق  امتيازات  بني  إمجالية  مقاسية 
املفهوم  لتسية  اجلديد  واملصداق  األول 
امُلنجزات،  بني  املقايسة  قل  أو  القرآن، 
فلو أردنا أن نطبهّق مفهوم الكوثر عىل أمي 
 ،فهو هبة اهلل لرسوله ،املؤمنني عيل
يفوق  ما  والعمل  العلم  يف  خيه  فكان 
فيكون  احلـــص،  ويــتــجــاوز  ر،  ــصــوهّ ــت ال
نطبهّقه  أن  أردنــا  ولو  صحيحًا،  التطبيق 
التاريي  ومنجزه   احلسني المام  عىل 
يف ترير النسان، وإعطاء املثل األعىل يف 
ذلك، لكن التطبيق صحيحًا، وهكذا فيام 
 ،ُنطبهّقه عىل المام املهدي لو أردنا أن 

فخيه  اللي،  العدل  دولة  سيقيم  الذي 
الوفي ملزم بتطبيق املفهوم عليه.

التطبيقية  الروايات  إنهّ  واخلالصة: 
فحسب،  عينيًا  مصداقًا  د  تدهّ أن  تريد  ال 
أبعد من ذلك،  ما هو  إل  ترمي  وإنام هي 
الذهني  القصور  ذلك  معاجلة  تريد  حيث 
ي املفاهيم، حيث ترفع ما  والدركي يف تلقهّ
يرتكه املفهوم من إبام، وما يعجز الدرك 
االستعانة  غي  من  تــاوزه  عن  الذهني 
املنجز  هــذا  ويف  ــي،  ــارج خ بــمــصــداق 
عمق  يتبنيهّ  التطبيقي  التفسيي  الروائي 
تلك  يف  السهّ  لنا  وينكشف  فيها،  الدف 

التطبيقية.  التفسيية  الروائية  الكثافة 
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مة: املقدهّ
تمل  وهي  األلفاظ  نجــــد  ما  كثيا 
أكثر من داللة عرب السياق القرآن ومل يتمهّ 
هذا التغيي إالهّ بمرور زمن طويل، فبعض 
نزول  وقَت  العرب  يعرفه  الدالئل  تلك 
به  لم  علم  ال  ــر  اآلخ وبعضها  الــقــرآن 
وقَت نزوله، إذ جاء به االستعامل القرآن.
يف  الباب  لفظ  بدراســـــة  قمنا  لقد 
من  القرآن  التعبي  يف  ملا  الكريــم  القرآن 
من  نته  مكهّ وبالغــــة  ة  خاصهّ مجاليهّة  ميزة 
خالدًا.  وحلنًا  اقًا  برهّ لونــًا  الكلمة  إعطاء 
قمنا  البالغيهّة  للداللة  دراستنــــــــا  ففي 
الباب  لفظ  دالالت  توضيح  بــدراســة 
ل  لتحوهّ العقيل  التطور  يف  وجلنا  ثمهّ  ومن 

هذه الدالالت.
تكون  أن  الــبــحــث  خــطــة  اقــتــضــت 
تعريف  يسبقها  حمــوريــن  يف  الــدراســة 
ملادة  األصيل  واملعنى  املجازي،  ل  للتحوهّ
)ب و ب( يف العص اجلاهيل والسالمي، 
واالستعامل املجازي للفظ الباب ومن ثمهّ 

خضنا يف املحورين األصليني و ها:
توضيح الداللة للفظ الباب.أ. 
رقي احلياة العقلية لداللــــة الباب.ب. 

ل  توصهّ ما  أهــمهّ  املحورين  وأحلقنا 
اآليات  البحث وجدوال يتوي عىل  إليه 
كلمة  تضمهّ  وهــي  الــقــرآن  يف  الـــواردة 

الباب.
إل  تطرقت  الــتــي  ــات  ــدراس ال ـــا  أمهّ
التال:  النحو  عىل  فهي  البحث  موضوع 
)داللة  عنوان  تت  أنيس  إبراهيم  كتاب 
املعنى(  وظالل  )املعنى  وكتاب  األلفاظ( 
هذان  تناول  عيل.  يونس  د  حممهّ د  لـمحمهّ
والامشيهّة  ة  املركزيهّ الداللــــــــة  الكاتبان 
عة.  املتنوهّ الدالالت ومصطلحاتا  وأنواع 
القرآن  يف  لأللفاظ  النفسيهّة  والــداللــة 
درس  حسني  جعفر  د  لـمحمهّ الكريــــــم 
لداللة  النفسية  األساليب  الكاتب  فيــــــه 
هذا  ومن  القــــرآن.  يف  املتكررة  األلفاظ 
القرآن  يف  الــبــاب  لفظ  درســنــا  املنطلق 
باحث  إليه  ق  يتطرهّ مل  ربام  جديدة  دراسة 

ومل يدرسه كاتب.

ل املجازي: التحوهّ
ل املجــــازي باٌب من األبواب  التحوهّ
والتعمم،  )التخصيص،  التالية  اخلمسة 
وانحطاط الداللة، ورقي الداللة، وتغيي 
املجازي(  ل  التحوهّ أي  االستعامل  مال 
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هو  املجاز  لأللفاظ)1(.  الدالل  التطور  يف 
الدالل  التطور  مال  يف  األسايس  الركن 
ويف أبسط معانيه يعني: ما تاوز موضعه 
يتجاوز  مل  ما  واحلقيقة  له،  وضع  الــذي 
يف  أصاًل  احلقيقة  كانت  إذا  أي  ذلــك))(، 
االستعامل اللغوي فإنهّ املجاز خروج عن 
اللغوي  النمو  عىل  ليساعد  األصل  هذا 
املجاز  يعترب  وكذلك  ــدالل  ال والتوالد 
انتقاالً يف داللة الكلمة املعيهّنة من مساحة 
أو  دة إل مساحة أخرى بقصد  دالليهّة حمدهّ

بغيه)3(.
خمتلفة  وأغراض  دوافــــــع  للمجاز 
ثالثة:  ملعان  احلقيقة  عن  إليه  »ُيعدل  وقد 
فإن  والتشبيه،  والتوكيد،  االتساع،  وهي 
احلقيقة  كانت  ــاف  األوص هــذه  ُعدمت 
الداللة  توضيح  دوافعه  ومن  البتة«)4( 
واللبس  اخلطأ  يف  األفهام  وقــوع  لعدم 

)1( أنيس، داللة األلفاظ، ص 0)1. 
القرآن،  ألفاظ  مفردات  اصفهان،  راغب   )((

ص )1). 
)3( هادي نر، علم الداللة التطبيقي يف الرتاث 

العريب، ص 4)). 
نقاًل  ص)44.  اخلصائص،  جنهّي،  ابــن   )4(
يف  التطبيقي  الداللة  علم  نر،  هادي  عن 

الرتاث العريب، ص 5)). 

توظيف  بسبب  العقليهّة  احلــيــاة  ــي  ورق
املعان  لتوالد  األلفاظ بشكل غي حقيقي 

اجلديدة والراقية)5(.
املعنى األصيل ملادة )ب و ب(:

»الباب:  العني:  كتاب  يقول صاحب 
والبابة  التبويب.  منه،  والفعل  معروف.. 
الغاية.  ونــحــوه:  واحلــســاب  ــدود  احل يف 
وبــاب  ـــروم.  ال ثغور  مــن  ثغر  والــبــابــة: 
والــبــواب:  ــزر.  اخل ثغور  من  األبـــواب: 
فعالة  عىل  فعل  منه  اشتق  ولو  احلاجب. 
لقيل: بوابة، بإظهار الواو، وال يقلب ياء، 
ألنه ليس بمصدر حمض، إنام هو اسم«))(.
»باب  اللغة  تذيب  صاحب  ويقول 
فالن، إذا حفر كوة، وهو البيب. أبو عبيد: 
وقال  بوابا.  اختذت  أي:  بوابا،  تبوبت 
أي:  ببابية،  فالن  أتانا  يقال:  مالك:  أبو 
البابية:  الليث:  عجيبة.  بابية:  بأعجوبة. 
قال  له؛  تكرار  ترجيعه  يف  الفحل  هدير 

الرجل،  بابيا. بوب  بغبغة مرا ومرا  رؤبة: 
الفالة،  والبوباة:  العدو.  عىل  حـــــل  إذا 

-1(0 ص  األلفاظ،  داللة  أنيس،  إبراهيم   )5(
 .1(1

))( فراهيدي، كتاب العني، ج8، ص 415. 
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األنباري يف قولم:  ابن  قال  املوماة.  وهي 
السكيت  بن  يعقوب  قال  بابتي.  من  هذا 
الذي  الوجه  العرب:  عند  البابة،  وغيه: 
أريده ويصلح ل. وقال أبو العميثل: البابة: 
سطوره.  الكتاب:  بابات  وقيل:  اخلصلة. 
بن  لتميم  وأنشد  وأبواب؛  وبابات،  بابة، 
قال:  الكتاب هجائيهًّا(  بابات  مقبل: )ختيهّ 
الكتاب.  وجوه  من  هجائي  ختي  معناه: 
من  فمعناه:  بابتي،  من  الناس:  قال  فإذا 

الوجه الذي أريده و يصلح ل«)7(.
الصدد:  هذا  يف  منظـــور  ابن  وقال 
أبوبة،  قالوا  وقد  أبوابا،  يمع  »الباب 
أي  بابتك،  من  شء  وهذا  لالزدواج. 
منه  والفعل  معروف،  الباب  لك.  يصلح 
ابن  قال  وبيبان.  أبواب  واجلمع  التبويب، 
السكيت وغيه: البابة عند العرب الوجه، 

والبابات الوجوه«)8(.
قبل  اته  ومشتقهّ الباب  لفظ  داللة  ا  أمهّ

معان  منها  ـــدودة  حم فكانت  ـــالم  الس
كاجلود والكرم، ومدخل البيوت وقصور 
امللوك، وامتناع اخلي واجلود، واألماكن، 

)7( أزهري، تذيب اللغة، ج15، ص 439. 
)8( ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص 3))

واملبالغة يف القرابة. وبعض من الدالالت 
هي األمثلة التالية:

مدخل البيوت:أ. 
»َوَمأَكَمًة َيضيُق الباُب َعنها

َوَكشحًا َقد ُجنِنُت بِِه ُجنونا
الشح: املأكمة: رأس الورك، ويريد 
يقول:  اخلص.  والكشح:  العجيزة،  با 
الباب  يضيق  ضخمـــة  عجيزة  وتريك 

عنها، وخصًا قد فتنت به«)9(. 
يف حق فالن:ب. 

بِجاِره الُعَويِر  فِعَل  َفَعلوا  »َوما 
َد قائاِم رَّ َلدى باِب ِهنٍد إِذ َتَ

بجاره(  العويرة  )فعل  قوله  الشح: 
وكان  العطاردي،  شجنة  بن  عوير  يعني 
منه.  ومنع  القيس  امــرأ  أجــار  من  أحــد 
د  وهند أخت امرئ القيس. وقوله )إذ ترهّ
إذا  األمــر  لذا  فالن  د  تــرهّ يقال:  قائاًم(؛ 

ر له وقام به«)10(.  شمهّ

كناية عن: ال آخر له وال منتهى:	. 
»َوال َتذَهب بِِحلِمَك طاِمياٌت

نَّ باُب  ِمَن اخُلَيالِء َليَس َلُ

)9( عمر بن كلثوم، الديوان، ص9). 
)10( امرؤالقيس، الديوان، ص131. 
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الشح: الطاميات: املرتفعات، يقال: 
طــام املــاء، إذا عــال وارتــفــع. واخلــيــالء: 
باب(،  لنهّ  )ليس  وقوله  والبطر.  التكربهّ 

أي ال آخر لنهّ وال منتهى«)11(. 
ما:د.  بأمٍر  العلم 

»َوإِن باُب َأمٍر َعَليَك اِلَتوى
َفشاِور َلبيبًا َوال َتعِصِه

اللبيب:  اعتاض.  التوى: أي  الشح: 
احلكيم املعاقل ذو الفطنة«))1(. 

مدخل البيت:ه. 
»ُكَميٍت َكُركِن الباِب َأحيا َبناتِِه 

إِصَبُع َواِسَتحَمَلتُهنَّ  َمقاليُتها 

ارية  كالسهّ الــبــاب:  كركن  الـــشح: 
إبل  فيها  كــان  يقول:  الــبــاب.  تيل  التي 
لا  يعيش  ال  التي  واملــقــالت  مقاليت، 
فلامهّ  شء،  وكــلهّ  والطي  البــل  من  ولد 
ضبا هذا الفحل بورك يف ضابه فعاش 
أوالدها واستحملتهن إصبع: أي عليهن 

إليهنهّ  ُنظر  فــإذا  الراعي  من  حسن  أثــر 
باألصابع«)13(.

)11( النايغة الذبيان، الديوان، ص109. 
))1( طرفة بن عبد، الديوان، ص59. 

)13( الطفيل الغنوی، الديوان، ص1)1. 

كناية عن: الكرم واجلود:و. 
»َفَفَتحَت باَبَك لِلَمكاِرِم حيــ

َن َتواَصِت األَبواُب بِاألَزِم

الشح: األزم: أي الغالق«)14(. 
ما:ز.  الناس لوجود شخص  استثقال 

»لِزاِد امَلرِء آَبَص ِمن ُعقاٍب

َأثَقَل ِمن َرصاِص الباِب  َوِعنَد 
َبكى الَبّواُب ِمنَك َوقاَل َهل يل

َوَهل لِلباِب ِمن ذا ِمن خالِص
تناول  يف  كالعقاب  كنت  الـــشح: 
صــيــده، يــنــفــض الــنــاس مــن حــولــك 
لفظاظتك وبخلك وثقل وجودك بينهم.

التخلهّص  وياولون  الناس  يستثقلك 
منك بكل حيلة«)15(. 

املكان:	. 
»َلن َتسُلكي ُسُبَل الَبوباِة ُمنِجَدًة

رَت قابوُس ما عاَش َعمٌرو َوما ُعمِّ

د  نجمْ طريق  يف  ثنيهّة  الَبوباة:  الشح: 

ينحدر منها صاحبها إل العراق«))1(. 
لدى  الباب  للفظ  املوظهّفة  املعان  ا  أمهّ

)14( طرفة بن عبد، الديوان، ص)8. 
)15( عبيد بن األبرص، الديوان، ص74. 

س، الديوان، ص93 -94.  ))1( املتلمهّ
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فهي  منه(  السالمي  )القسم  املخضمني 
عىل النحو التال:

مواجهة األمور من طريقها:أ. 
»َمتى ما َأَتيَت األَمَر ِمن َغرِي بابِِه 

َضلِلَت َوإِن َتدُخل ِمَن الباِب َتَتد)17(«
من  أمورك  يف  تتصف  حينام  الشح: 
األمور  ترد  وحينام  تتيه  سوف  طريقه  غي 

من سبيلها تد الرشد والداية.
مد	 أصحاب النبي:ب. 

»َوَكَأنَّ َأصحاَب النَبِيِّ َعِشيًَّة
ُر ِعنَد باِب امَلسِجِد ُبدٌن ُتنَحَّ

ــع بــدنــة وهــي  الـــشح: الــُبــدن: مج
الغنم  من  كاألضحية  والبقر  البــل  من 
كانوا  م  ألنهّ بذلك  يت  سمهّ ة  مكهّ إل  ُتدى 

ة بدن()18(«. ونا )اللسان مادهّ يسمهّ
أبواب اجلنّة:	. 

»َفلو ُكنَت َبّوابًا َعىل باِب َجنٍَة

مداَن اِدخلوا بِسالِم َلُقلُت ِلَ

الشح: ولو: يف الديوان: إذا. لقلت: 
موقعة  يف  ادخلوا:  أقول.  الديوان:  يف 

)17( قيس بن اخلطيم، الديوان، ص)7. 
)18( حسان بن ثابت، الديوان، ص8). 

صفني وشح املنهج: ادخيل)19(«.
طريق احلالل:د. 

»َوُكن طالِبًا لِلِرزِق ِمن باِب ِحلٍَّة

ُيضاَعف َعَليَك الِرزُق ِمن ُكلِّ جانِِب)0)(«

الطريق  من  ــرزق  ال اطلب  ــشح:  ال
مالك  الربكة  فتجد  ــالل  واحل الصحيح 

ويزداد رزقك من حيث مل تتسب.
أبواب الفضل:ه. 

»إَِلي َأنِلني ِمنَك َرْوحًا َوَرمَحًة
َفَلسُت ِسوى َأبواِب َفضلَِك َأقَرُع)1)(«

طيبًا  روحـــًا  امنحني  إلــي  الـــشح: 
أحد  بباب  أقف  مل  فإنهّ  عندك  من  ورحة 

)وأريد الفضل( سوى أبواب فضلك.
املعجمية  املعان  نستنتج  أن  فيمكننا 
السالم(  قبل  )ما  ومشتقاته  الباب  للفظ 
وحافظ  بالعمل،  القيام  التال:  النحو  عىل 
 ) )الكرهّ واحلملة  الــيشء،  واختــاذ  البيت، 
، واملحاسبة، واحلاجب، وحفر  عىل العدوهّ

والفالة،  الفحل،  وهدير  وأعجوبة،  كوة، 
الكتاب.  وسطور  واخلصلة،  والــوجــه، 

)19( عيل بن ايب طالب، الديوان، ص174. 
)0)( املصدر نفسه، ص15. 

)1)( عيل بن ايب طالب، الديوان، ص8)1.
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جدير بالذكر أنهّ املعان املذكورة مل تتجاوز 
حينام  وامللموسة؛  املحسوسة  الــدالالت 
تتجاوز  املخضمني  لدى  الدالالت  نجد 
باملعان  ر  وتتشمهّ املحسوســـــــة  املفاهيم 
بالقرآن  متأثهّرة  ة  السامويهّ والــــــــــدالالت 
املفاهيـــــــم  بجانب  السالميهّة  واملفاهيم 

املحسوسة.
االستعامل املجازي للفظ الباب:

الباب يف غي ما وضع له  ُوظهّف لفظ 
وحسب مقى احلال كام يف األمور التالية:

هذا من باب كذا: من قبيلة.. 1
ًا له.. ) أغلق باب االجتهاد: وضع حدهّ
لديه . 3 ليس  املفاوضات:  بــاب  أغلق 

. ل إل حلهّ استعداد للتوصهّ
احلرب عىل األبواب: حُمِدقة، وشيكة.. 4
ا.. 5 العدوهّ عىل األبواب: قريب جدًّ
باب اآلخرة: املوت.. )
زق: حرفة، مرتزق.. 7 باب الرِّ

قوس . 8 النص:  باب  أو  االنتصار  باب 
النص.

فرصة، 9.  أتاح  مفتوًحا:  الباَب  تَرَك   
ًقا دون اختاذ قرار نائيهّ  ترك األمر معلهّ

بشأنه.

مركًزا . 10 بلغ  الصغي:  الباب  من  دَخل 
الباب  من  ودَخل  استحقاق  بـــدون 
ــن جـــدارة  الــكــبــي: نـــال مــركــًزا ع

واستحقاق.
يف . 11 فِشل  األبواب:  وجهه  يف  ت  ُسدَّ

بلوغ غرضه.
 سياَسُة الباب املفتوح: سياسة تعتمد 1). 

سيايسهّ  أسلوب  القيود،  إلغاء  عىل 
يقوم عىل احلوار وعدم املواجهة.

ــلهّ األبــــواب: حـــاول بكلهّ . 13 ــرق ك ط
بل، استعمل كلهّ وسيلة. السهّ

اهلل . 14 الــكــريــم: عــىل فضل  ــاب  ب عــىل 
ونعمه. 

باًبا جديًدا: أَتى بيشٍء جديد.. 15 فَتح 
فَتح باب النِّقاش: بدأ عرض القضايا . )1

موضوع النقاش.
ِل: ِمنمْ . 17 َباِب الَفضمْ َطى ِمنمْ َمالِِه ِمنمْ  َأعمْ

ُروِف)))(. َقبِيِل املمَْعمْ

أي . 18 الكذب:  باباته  أهون  من  فالن 
أنواع خبثه.

هذا من بابتك: أي مـــا يصلح لك.. 19

 http:// التال:  الرابط  )))( موقع املعان عىل 
 www. almaany. com
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ــالل، . 0) ــن ه ــيل ب ـــن الـــبـــواب: ع واب
يــوجــد يف  املــشــهــور، ومل  الــكــاتــب 
كتب  من  املتأخرين  وال  املتقدمني 

قاربه. مثله وال 
ل . 1) هذا اليشء باب إل كذا، أي يتوصهّ

به إليه.
منها . )) قديمة  مدينة  ــواب:  األب وبــاب 

وهي  ــام،  أي سبعة  نحو  شــيوان  إل 
وملكة  ــرس  ــف ال ملكة  ــني  ب احلـــد 
اخلزر، وتسمى باب احلديد، وتعرف 
وبويبا،  بــابــا،  وســمــوا:  بــدربــنــد... 
وبويبة، وبوبو، وبايب، وبابيه، وبوبة، 

وبابويه، كخالويه.
باب العلم.. 3)
أبواب الكتاب.. 4)
بوبت املكان: عملت له بابا.. 5)
وبوبت الكتاب: جعلته أبوابا.. ))
ـــاب، وهــو . 7) ـــب ــظ ال ــاف ـــواب: ح ـــب ال

احلاجب.
أول . 8) ألنا  التوبة؛  هو  األبواب:  باب 

القرب  حضات  العبد  به  يدخل  ما 
من جناب الرب)3)(.

)3)( مدن، الطراز األول، ج1، ص 97)-98). 

وأهل . 9) األطهار  األئمة  احلطة:  باب 
والــســالم.  الــصــالة  عليهم  البيت 

و...
الكريم: القرآن  الباب يف  لفظ 

الكريم  القرآن  يف  الباب  لفظ  ورد 
ر،  املذكهّ واملفرد  اجلمع  بصيغتي  ة  5)مــرهّ
يف  أحيانًا  ُيــؤَنــث  اللفظ  هــذا  نجد  بينام 
خمتلفة  بصيغ  وُيَمع  واملعاجم  النصوص 
أحيانًا أخرى. وجدير بالذكر أنهّ ما يمع 
يف القرآن الكريم بصيغة اجلمع عىل وزن 
أفعال، ينضمهّ إل ما يعربهّ عنه النحاة بجمع 
أبواب.  أكثر من عشة  يتجاوز  القلهّة وال 
اجلنهّة  أبواب  حول  مثاًل  ُيتكلَّم  حينام  أي 
أو  سبعة  التتجاوز  فهي  النار  ــواب  وأب
ما  بأنهّه  املهمهّ  أبواب. ونشي إل هذا  ثامنية 
)أبواب(  أفعال  وزن  عىل  القرآن  يف  ورد 
ال يتجاوز هذا اجلمع وال يدخل يف إطار 

مجع الكثرة.

يضمهّ  شكل  بــرســم  نــقــوم  هنا  ــا  وه
القرآن  يف  الــبــاب  للفظ  رقميهّة  لطائف 
يف  الباب  لفظ  ورد  بأنهّه  رين  متذكهّ الكريم 
رًا وتمهّ توظيفه اساًم  القرآن مفردًا ومُجع مذكهّ

وال غي.



أ.م.د. عيل خضي

149

لطائف رقميهّة ملفاهيم الباب يف القرآن الكريم

اخلروجي الدخول النار اجلنهّة املجازي احلقيقي الدنيوي األخروي املعنوي احلس

18 ( ( 3 (0 5 1( 11 19 1(

ة: م جدوالً يضمهّ املعجم اللغوي للفظ الباب شكاًل ومعنًی بصورة عامهّ وكذلك نقدهّ

املعجم اللغوي للفظ الباب بشكل عام

املعنىنوع التوظيفلفظ الباب ومشتقاته

رالباب مدخل البيتاسم ومفرد مذكهّ

مجع مدخل البيتاسم ومجعاألبواب

مجع مدخل البيتاسم ومجعالبيبان

وجه، خصلةاسم ومفرد مؤنثالبابة

سطوراسم ومجعالبابات

ب قسمهّ الكتابفعل ماضبوهّ

ب اختذ بوابًافعل مضارعتبوهّ

اب احلاجبصفة مشبهّهالبوهّ

الفالةصفة مشبهّهالبوباة

أعجوبةصفة مشبهّهبابية
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التي  باألشكال  الباب  لفظ  يوظهّف 
وفعاًل  ــاًم  اس أي  اجلــدول  يف  شحها  تــمهّ 
)سطور،  مثل:  خمتلفة  معان  فيقبل  وصفة 
والفالة،  واحلاجب،  وتقسيم،  ووجــوه، 
ر، ويفرد،  وأجوبة(. وكذلك يؤنث، و يذكهّ
د توظيفه يف القرآن  ويثنهّى، ويمع، بينام يدهّ

باالسم فقط.
توضيح  أي  التاليني  املحورين  ففي 
)وهــا  العقليهّة  احلــيــاة  ورقــي  الــداللــة 
يعتربان من أضاب املجــــــاز وأهدافه( 
املوجودة  الدالالت  بتحليل  نقوم  سوف 
وسنتبعهام  آيات  بعض  يف  الباب  للفظ 
بشكل  الــدالل  التحليل  يشح  جــدوالً 
ثمهّ  ومن  إهالا،  تمهّ  التي  لليات  موجز 
نشي إل اآليات التي وظهّفت لفظ الباب 
ل  توصهّ ما  أهمهّ  بيان  وبعد  عام،  بشكل 
اآليات  فهرس  نلحقه  البحث  هذا  إليه 
يف  اته  ومشتقهّ الباب  لفظ  فيها  ورد  التي 

ته. برمهّ الكريم  القرآن 
الباب:أ.  للفظ  الداللة  توضيح 

النوع  هــذا  يف  أنيس  إبراهيم  أشــار 
حني  عادة  »يكون  بأنهّه  قائاًل  املجاز  من 
الداللة املجردة إل مال الدالالت  تنتقل 

حينام  أي  ــة«)4)(  ــوس ــم ــل امل املحسوسة 
بالعقل  يتعلهّق  ما  فهم  يف  الذهن  يضلهّ 
يعثر  لكي  بــاحلــواس  يستمدهّ  أن  فعليه 
اآليات  اخلطأ.  يف  يقع  وال  الصواب  عىل 
اجلنهّة  نعم  بوصف  تقوم  التي  القرآنيهّة 
من  النوع  هذا  إطــار  يف  تقع  النار  ونقم 
مل  ما  يدرك  أن  ألحد  يمكن  ال  إذ  املجاز 
ير من املجردات واملاورائيات، وكثيًا ما 
نعمها  بديمومة  اجلنهّة  أصحاب  اهلل  يبشهّ 

ڳ  گ  چ  تعال:  قوله  ومن  عها.  وتنوهّ
 .]50 ص:  ]ســورة  چ  ڳ  ڳ  ڳ 
من  التمكني  عن  كناية  األبواب  »وتفتيح 
األبواب  تفتيح  ألنهّ  اجلنهّة  بنعيم  االنتفاع 
يستلزم  وهــو  بالدخول  الذن  يستلزم 
بام  االنتفاع  وبــني  الداخل  بني  التخلية 
نقول  أن  املمكن  األبواب«)5)(فمن  وراء 
بأنهّ أبواب اجلنهّة املفتهّحة من ضمن نعيمها 
وراحتها والداللة اللفظيهّة املوظهّفة يف هذه 

اآلية الشيفة هي الداللة التضمنيهّة.
العباد  ع  يشجهّ أن  يريد  تعــــــال  إنهّه 

)4)( إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، ص 0)1. 
التحرير  طاهر،  بن  د  حممهّ عاشور،  ابــن   )(5(

والتنوير، ج3)، ص 174 -175. 
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وَتِرد  كبد  يف  يعيش  النسان  يزل  مل  إذ  ة  األبديهّ وراحتها  اجلنهّة  إل  للوصـــــول  بالعمل 
لبيان  األبواب«  »تفتيح  فاستعار  اجلنهّة،  يف  وهو  إالهّ  ترتكه  ومل  واملتاعب  املصائب  عليه 
نعم اجلنهّة ورغدها؛ أي املعنى املراد من لفظ األبواب، بيان أصناف نعم اهلل)))(. ولكي 
ُنقلت نعم  املاورائيهّات،  يَر من عـــامل  مل  ما  املعنويات ويمكنه فهم  البشي  العقل  يدرك 

أبواب مفتهّحة. ُشبهّهت اجلنهّة بقصور لا  امللموسات حيث  اجلنهّة إل عامل 
احلقل  طريق  عن  املركزي(  )املعنى  املراد  املعنى  نرسم  أن  حاولنا  التال  الشكل  ويف 

ين من اآليات السابقة لذه اآلية الشيفة: الدالل)7)( لذا املعنى مستمدهّ

)))( البيضاوي، أنوار التنزيل وأرسار التأويل، ج3، ص ))). 
يمعها.  عام  لفظ  تت  عادة  وتوضع  دالالتا،  ترتبط  الكلامت  من  مموعة  هو  الدالل:  احلقل   )(7(
، والكشف عن  التي ختتصهّ بحقٍل معنيهّ الكلامت  الداللية هو مجع كلهّ  والدف من تليل احلقول 

الصالت املوجودة بينها )خمتار عمر، علم الداللة، ص79 -80(. 

جنات األبواباملتقنی
عدن

حسن 
املآب

األخيار
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قد وعد اهلل األخيار بأفضل جزاء وأجود العودات وهي ديمومة احلياة يف جنهّات تمهّ 
الذي يظهر يف  الدالل  الطيبة. فاحلقل  للمتهّقني وألعاملم  الكريم جزاء  القرآن  وصفها يف 
ألفاظ )األخيار، واملتقني، وحسن املآب، وجنهّات عدن( يدي القاريء نحو املعنى املركزي 
ملفهوم الباب املفتوح؛ وهي البشارة بخلود أصناف النعم يف جنهّة الفردوس املعدهّ لألخيار 

واملتقنيهّ الذين يسنون العودة إل اهلل
حينام  املحسوسات  عامل  إل  املجردات  عامل  من  اجلميل  االنتقال  هذا  يظهر  كذلك 
ار  الكفهّ يقول سبحانه وتعال خماطبًا  بالنار وأصناف عذابا حيث  الطغاة  اهلل عباده  ر  يذهّ
]سورة غافر: )7[  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئچ  يف النار: چ 
»أي مؤبهّدين فيها ال انقطاع لكربكم فيها وال ناية لعقابكم. وقيل إنهّام ُجعل جلهنهّم أبواب 
ر النسان يف الدنيا من املطابق والسجون واملطامي  كام جعل لا دركات تشبيهًا بام يتصوهّ
فإنهّ ذلك أهول وأعظم يف الزجر«)8)(؛ فطبقًا للداللة اللتزاميهّة يمكننا القول بأنهّ »دخول 
إل  منها  ليسلك  إنهّام جعلت  األبواب  الكون يف جهنهّم، ألنهّ  استمرار  كناية عن  األبواب 
البيت ونحوه«)9)( ولزوم التعذيب يف النار هي الدخول من أبوابا أو يف أصناف عذابا 
النار، ولكن هذا أمر  السابقة، وهم قد كانوا يف  بينام جاءت اآلية الشفة »بعد املحاورة 

يقيد باخللود، وهو الثواء الذي ال ينقطع، فليس أمرًا بمطلق الدخول«)30(.
اخللود  أمر  عىل  د  ليؤكهّ فيها،  والدخول  جهنهّم(  )أبواب  عبارة  تعال  اهلل  استعار 
ة لم.  ر عباده الطغاة من أصناف العذاب وأهوالا املعدهّ والقامة يف النار وكذلك ليحذهّ
املعنى  إل  لينتقل  والسجون  املطابق  أبواب  أي  املحسوس  باملعنى  يستعني  تعال  فإنهّه 

املجرد وهو العذاب والنقمة يف النار والسقر. واحلقل الدالل املرسوم يف الشكل التال 
لنا املعنى املركزي املراد من اآلية الشيفة: يربز 

)8)( الطربيس، ممع البيان يف تفسي القرآن، ج8، ص 830. 
د بن طاهر، التحرير والتنوير، ج4)، ص 48).  )9)( ابن عاشور، حممهّ

د، البحر املحيط يف التفسي، ج9، ص 74).  )30( األندلس، حممهّ
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ين  أبواب جهنهّم وأصناف عذابا أفضل عقاب للكافرين، والفرحني املرحني واملتكربهّ
ل من عامل املعنى إل عامل احلسهّ لتجسيد  يف الدنيا الدنيئة. ففي هذا الشاهد كذلك تمهّ التحوهّ
والفرح،  )الكافرين،  ألفاظ  يف  ق  املتحقهّ الدالل  واحلقل  الناس.  أفهام  إل  وتقريبها  املعان 

ين( يرشدنا إل املعنى املركزي املراد وهو التحذير من أصناف العذاب يف  واملرح، واملتكربهّ
النار.

اآليات  الباب يف  الدالل ملفردة  التحليل  صًا من  أن يرسم ملخهّ التال ياول  اجلدول 
اآليات،  رقم  ببيان  واكتفينا  البحث.  هذا  يف  املجال  ضيق  بسبب  بتحليلها  نقم  مل  التي 

والكلامت املرتبطة بلفظ الباب والغاية من توظيف هذا اللفظ.

الكافرين

لفر	  ا
اخللود يف ابوابواملر	

النار

املتكربين
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فتمهّ االنتقال من مال )عامل املجردات( إل مال عامل آخر )عامل املحسوسات( لتوضيح 
الذي  البالغي  املجاز  اسُتمدهّ من  فلهذا  البشي،  العامل  يفهم كنهه  العقل ومل  يدركه  ما مل 
ة  عامهّ أفهام  من  وتقريبها  دة  املعقهّ املفاهيم  لتجسيد  والكناية  واالستعارة  التشبيه  يضمن 

الناس.
رقي احلياة العقلية لداللة الباب:ب. 

ر يف املعنى  كام أشنا مسبقًا يف قسم الدالالت للفظة الباب؛ فقد أخذ هذا اللفظ يتطوهّ
ق  بعد ما كان حمدودًا بمعناه العام-يف العص اجلاهيل -وكذلك الكرم واجلود و... ومل يتحقهّ
هذا املهمهّ إالهّ بعد نزول القرآن الكريم والدخول يف العهد السالمي حتهّى يومنا هذا؛ أي 

تصف  حتی  العقليهّة  احلياة  وارتقت  لديه  املفاهيم  فاتسعت  بالتطور  البشي  العقل  أخذ 
العقل يف األلفاظ ليستمدهّ منها ما كان يفيده ويلزمه يف حياته اليوميهّة.

مال  من  تنتقل  الداللة  قائاًل:  املجاز  من  النوع  هذا  تعريف  يف  أنيس  إبراهيم  جاء 
التفكي العقيل واجلنوح إل استخراج الدالالت  د بسبب ارتقاء  املحسوس إل مال املجرهّ
املجردة وتوليدها، لكنهّها ختتلف مع املجاز البالغي )يف املحور السابق من هذا البحث(، 
إذ ليس املراد منه أثارة العاطفة أو انفعال النفس، بل هدفه األسايس االستعانة عىل التعبي 
دة. وقد تستعمل الداللة املحسوسة، فال تثي دهشة أو غرابة  عن العقليهّات واملعان املجرهّ

ي  نسمهّ أن  املمكن  ومن  أحد،  لا  يندهش  فال  نفسه  الوقت  يف  املجردة  الداللة  وتستعمل 

التحليل الدالل للفظ الباب يف اآليات املهملة 

﴿3) رعد﴾ ﴿73 زمر﴾ ﴿34 زخرف﴾ ﴿14و44 حجر﴾ ﴿9) توضيح الداللة
نحل﴾ ﴿77 مؤمنون﴾ ﴿71و)7 زمر﴾ 

الكلامت 
املرتبطة بالباب

اجلمل الفعليهّة: يدخلون، فادخلوا، فتحنا عليهم، فتحنا، فتِحت، 
ادخلوا، فتِحت، ادخلوا، ففتحنا.

اجلمل السميهّة: لا سبعة أبواب، لكلهّ باب منهم، لبيوتم أبوابًا. 
دة وهي النعم يف اجلنهّة والعذاب يف النار الغاية توضيح الدالالت املجرهّ

بواسطة األمور املحسوسة. 
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ال  بينام  باملجاز  واآلخــر  باحلقيقة  ل  األوهّ
إحداها  وليست  ماز  وال  بينهام  حقيقة 
األخــرى)31(.  عن  بالصالة  وأول  بأحقهّ 
أنهّ  هو  أنيس  إبراهيم  به  قام  ما  ص  فملخهّ
األصل واألساس يف هذا النوع من املجاز 
قياس اللفظ وداللته مع ما ورد مسبقًا يف 
باملجاز  االهتامم  دون  من  واملعاجم  املتون 

البالغي وأنواعه.
إنهّ العقل البشي معيار للتفكيك بني 
ص يف اآليات  الرشد والغي فعليه أن يفحهّ
ما هو مصون من  إل  للوصول  والتفاسي 
أدهّى إل  العقليهّة للبش  اخلطأ. فرقي احلياة 

هذا التشخيص والفهم.
إذا  ــة  اجلــاهــلــيهّ يف  ــرب  ــع ال ــت  ــان »ك
للدخول  بيوتا  ظهور  يف  نقبت  أحرمت 
الــرســول  جــاء  وحينام  ــــــروج«))3(  واخل
ورد  )كــام  ونقصانا  ــة  األهــلهّ عن  سألوه 
تعال  اهلل  فأجابم  التالية(  اآلية  بداية  يف 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  چۆ  ــاًل:  ــائ ق
ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

)31( إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، ص 1)1-
 .1((

))3( النيشابوري، إياز البيان عن معان القرآن، 
ج1، ص 139. 

ائ  ائ  ىى  ې  ې 
البقرة:  ]ســورة  ەئچ  ەئ 
أنهّ  عىل  )تنبيهًا  اآليــة،  أتــت  أي   ]189
تفعله  مــا  أمــثــال  يسألوا  أن  لــم  الــالئــق 
با؛  بالعلم  وا  ويتمهّ اجلاهليهّة(  يف  العرب 

ؤال  أو أنهّ املراد به التهّنبيه عىل تعكيسهم السهّ
ومتثيلهم بحال من ترك باب البيت ودخل 
ُبُيوَت ِمنمْ َأبمْواِبا«  من ورائه.)33( فـ »َوأمُْتوا المْ
التي  وجوهها  من  األمور  وباشوا  يعني: 
يب أن يباش عليها، وال تعكسوا...)34(. 
تطورت داللة لفظ الباب حيث أصبحت 
عن  دة  املجرهّ املفاهيم  عىل  تشمل  واسعة 
إل  يشي  تعال  إنهّه  إذ  اللتزام  طريق داللة 
وهو  باحلواس  ــدرك  وُي باللمس  قابل  ما 
)املعنى  أبوابا  من  البيوت  يف  الدخول 
املجازي؛  املعنى  إل  يرمز  لكي  الــعــام( 
أو  وجوهها،  من  األمــور  ُتباَش  أن  وهو 
التال  والشكل  أهله.  من  املعروف  ُيطَلب 
يسعى لكي يرسم لنا احلقل الدالل املتعلهّق 

باملعنى األصيل:

و  الدقائق  كنز  تفسي  املشهدي،  القمي   )33(
بحر الغرائب، ج)، ص، 0)) -1)). 

د، البحر املحيط يف التفسي،  )34( األندلس، حممهّ
ج)، ص39) -40). 
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ييب اهلل تعال سؤال البش عن األهلهّة وجدواها للحياة البشية ومن ثمهّ يشي إل أنهّ 
الربهّ ال يعني دخول البيوت من ظهورها بعد الحرام )كام كان يفعل العرب يف اجلاهليهّة( 
ينتهي  الذي  وهذا  طريقها  من  باألمور  والقيام  أهله  من  املعروف  طلب  هو  الربهّ  ولكنهّ 
إل  املحسوسات  املعنى من  انتقال  تمهّ  املسلمني.  باملتقني من  الفالح والنجاح ويتص  إل 

املعنويات بسبب رقي العقل البشي ولتوضيح املجردات التي ال سبيل لوضوحها.
وقد جاء الباب باملعنى املجازي حينام خاطب اهلل تعال بني إرسائيل قائاًل: چ ۈئ 
قريتهم  أدخلوا  أي   ](3 املائدة:  ]سورة  چ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
فتحصلوا عىل الفوز والنجاح. املراد من دخول الباب يف اآلية ترسيم النجاح والغلبة عىل 
مها القرآن عن طريق الداللة اللتزاميهّة يف اللغة حيث انتقل اهلل تعال  األعداء وهذه داللة قدهّ
ي وهو الدخول من باب القرية ليشي إل الغلبة عىل األعداء  فيها من املعنى املحسوس العامهّ

واحتالل املدينة. والشكل التال يرسم املعان املرتبطة باملعنى األصيل يف اآلية الشيفة:

الرّب

النجا	ابوابالتقوى

الفال	
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ل، والغلبة( يشي إل ما  ألفاظ )نعم اهلل، واليامن، والتوكهّ املرتسم يف  الدالل  فاحلقل 
العقل  نموهّ  بسبب  والغلبة  الفالح  أي  املركزي  املعنى  ترسيم  وهو  الشيفة  اآلية  من  يراد 
ل. ق الغلبة عىل األعداء وكذلك النجاح إالهّ باليامن والتوكهّ البشي ورقي حياته. ومل تتحقهّ

املنتمية  بالنسبة إل اآليات  الباب  للفظ  الدالل  التحليل  التال يقوم برتسيم  واجلدول 
إل املحور الثان للبحث وهو رقي احلياة العقليهّة فيكتفي بيان الكلامت املرتبطة بلفظ الباب 

والغاية الكليهّة من توظيف هذا اللفظ:
التحليل الدالل للفظ الباب يف اآليات املهملة 

﴿58 بقرة﴾ ﴿154 نساء﴾ ﴿40و1)1 أعراف﴾ ﴿44 أنعام﴾ رقي احلياة العليهّة
﴿11 قمر﴾ ﴿19 نبأ﴾ 

الكلامت املرتبطة 
بالباب

اجلمل الفعليهّة: ادخلوا، ادخلوا، ادخلوا، فتحنا عليهم، ال  ُتفتهّح، 
فتحنا، فتحت. 

الشارة إل وجود أهل البيت وهم باب احلطهّة، والبشارة بنزول الغاية
الرحة، والفتح يف األمور ونزول النعمة. 

نعم اهلل 

الغلبةالباباإليامن

التوكل
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ر لغة الباب من معاٍن كاجلود والكرم ومعناه املعروف نحو املعان املجردة بسبب  فتمهّ تطوهّ
ت  وتغيهّ املعان  فتوالدت  والراقية.  اجلديدة  باملعان  ة  املاسهّ وحاجته  البشي  العقل  ر  تطوهّ

الكلامت أحيانًا.
ا اآليات التي تمهّ توظيف لفظ الباب فيها بمعناه العام أي املدخل للبيوت يف القرآن  أمهّ

الكريم فهي عىل النحو التال:

التي  اآليــات 
ورد فيها لفظ 
الــدالهّ  الباب 
عـــىل املــعــنــى 
ـــقـــي  احلـــقـــي
مدخل  ــو  وه

األماكن

رقم اآليةاآلية والسورة

3)يوسفچ پ پ ڀ ڀ ڀ چ 

چ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ... 

5)يوسف

5)يوسفڈ ژ ژ ڑ چ

7)يوسفچ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ... 

7)يوسفۀ ۀ ہ ہ چ

االبتعاد من عني احلسودالوصول إل الغاية النفسيهّةالغاية

حسب  توظيفه  من  والغاية  امللموس  بمعناه   يوسف سورة  يف  الباب  لفظ  ورد 
االستنباط يف اآليات الثالثة األولی هي الوصول إل الغاية النفسيهّة ويف األِخيين االبتعاد 
املعان  له  نجد  حيث  هذا  زمننا  حتى  معنًا  ر  يتطوهّ الباب  لفظ  أخذ  أي  احلسود؛  عني  من 
التالية بعد ما وظهّفه القرآن بمعناه احلقيقي: غلهّقت األبواب: أي اختارت العزلة وفارقت 
قة: أطرقوا كلهّ  اها. ادخلوا من أبواب متفرهّ الناس، وامتنعت ورفضت مساعدة اآلخرين إيهّ

األبواب، وحاولوا بكلهّ سبل، واستعملوا كلهّ وسيلة.
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اخلامتة:
يف  الباب  لفظ  البحث،  هذا  يدرس 
لغوية  دراسة  منظار  من  الكريم  القرآن 
تغيي  يف  القرآن  أثر  عن  ليكشف  داللية 
وتطور هذه املفردة، وياول تبيني البالغة 
هذه  معنى  طيهّات  يف  املوجودة  والرموز 
ها  أساسيني  حمورين  دراســة  عرب  املفردة 
احلياة  ورقي  الباب  للفظ  الداللة  توضيح 
إبراهيم  نظرية  حسب  لداللتها  العقلية 
لأللفاظ.  الــدالل  التطور  مال  يف  أنيس 
القرآن  أرسار  معرفة  إلــی  لنا  توصهّ وقــد 
البالغيهّة  وكــنــوزه  تعبيه  ـــة  ودقهّ اخلفيهّة 

ودالئله العجازية.
قائمة املصادر واملراجع

القرآن الكريم.
مجع 	  الديوان؛  عيل،  طالب،  أيب  ابن 

الطبعة  الكرم،  العزيز  عبد  وترتيب: 
األول، 1409هـ -1994م.

د 	  حممهّ تقيق  اخلصائص؛  جنهّي،  ابن 
بيوت،  الثالثة،  الطبعة  ار،  النجهّ عيل 

ال تاريخ.
د بن طاهر، التحرير 	  ابن عاشور، حممهّ

والتنوير، ال طبعة، ال تاريخ.

مجعه 	  ــوان؛  ــدي ال عمر،  كلثوم  ابــن، 
قه وشحه إميل يعقوب، الطبعة  وحقهّ
العريب،  الكتاب  دار  بيوت:  الثانية، 

)141هـ/ )199م.
لسان 	  م،  مكرهّ بن  د  حممهّ منظور،  ابن 

دار  بيوت:  الثالثة،  الطبعة  العرب، 
صادر، 1414هـ.

د بن أحد، تذيب اللغة، 	  أزهري، حممهّ
إحياء  دار  بيوت:  األول،  الطبعة 

الرتاث العريب، 1)14هـ.
د 	  حممهّ تقيق  الديوان؛  امرؤالقيس، 

اخلامسة،  الطبعة  إبراهيم،  أبوالفضل 
بيوت: دار معارف، 009)م.

د بن يوسف، 	  األندلس أبوحيهّان، حممهّ
طبعة،  ال  التفسي،  يف  املحيط  البحر 

بيوت: دار الفكر، 0)14هـ.
ان بن ثابت، الديوان؛ 	  األنصاري، حسهّ

الثانية،  الطبعة  مهنهّا،  عبداهلل  شحه 

بيوت: دار الكتب العلميهّة، 1414هـ 
-1994م.

أنــيــس، إبــراهــيــم، داللـــة األلــفــاظ، 	 
الطبعة اخلامسة، مص: مكتبة األنجلو 

املصية، 1984م.
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أنوار 	  عمر،  بن  عبداهلل  البيضاوي، 
الطبعة  التأويل،  وأرسار  التنزيل 
الرتاث  إحياء  دار  بيوت:  األول، 

العريب، 1418هـ.
د، 	  حممهّ بن  حسني  اصفهان،  راغب 

مفردات ألفاظ القرآن، الطبعة األول، 
بيوت: دار القلم، )141هـ.

د 	  الذبيان، النابغة، الديوان؛ تقيق حممهّ
الثانية،  الطبعة  إبراهيم،  أبوالفضل 

القاهرة: دار املعارف، 009)م.
ممع 	  احلسن،  بن  الفضل  الطربيس، 

طبعة،  ال  الــقــرآن،  تفسي  يف  البيان 
خــسو،  نــارص  منشورات  طــهــران: 

1413هـ.
طرفة بن عبد، الديوان؛ اعتنى به حدو 	 

دار  بيوت:  األول،  الطبعة  س،  طامهّ
املعرفة، 4)14هـ/ 003)م.

تقيق 	  ــوان؛  ــدي ال الغنوي،  الطفيل 

األول،  الطبعة  أوغــيل،  فالح  ان  حسهّ
والنش،  للطباعة  صادر  دار  بيوت: 

1997م.
شح 	  الــديــوان؛  األبـــرص،  بن  عبيد 

األول،  الطبعة  ــدرة،  ع أحــد  أشف 

ــريب،  ــع ال ــاب  ــت ــك ال دار  بـــــيوت: 
1414هـ/ 1994م.

كتاب 	  ــد،  أح بــن  خليل  فــراهــيــدي، 
نش  قــم:  الــثــانــيــة،  الطبعة  ــعــني،  ال

هجرت، 1409هـ.
د رضا، 	  د بن حممهّ القمي املشهدي، حممهّ

الغرائب،  وبحر  الدقائق  كنز  تفسي 
الطبعة األول، طهران: مؤسسة الطبع 
والنش يف وزرارة الرشاد السالمي، 

1410هـ.
شح 	  الــديــوان؛  الضبعي،  س  املتلمهّ

طبعة،  ال  ــييف،  ــص ال كــامــل  حسن 
العربيهّة،  الـــدول  جامعة  الــقــاهــرة: 

009)م.
التطبيقي 	  الداللة  علم  هادي،  نر، 

األول،  الطبعة  العريب،  الرتاث  يف 
والتوزيع،  للنش  األمل  دار  األردن: 

7)14هـ/ 007)م.

احلسن، 	  أيب  بن  حممود  النيشابوري، 
القرآن،  معان  عن  البيان  إياز 
الغرب  دار  بيوت:  األول،  الطبعة 

السالمي، 1415هـ.
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بسم اهلل الرحن الرحيم
مقدمة:

الكريم  القرآن  أن  أحد  عىل  اليفى 
اللغة،  ــذه  ه ــم  رح مــن  ألفاظه  جــاءت 
وظهرت عليها مالمح من عص النزول، 

التي  األساليب  تضم  القرآن  لغة  فكانت 
العرب  بــني  ومتعارفة  معهودة  كانت 
واحلقائق  الرفيعة  املعان  وبيان  ــذاك،  آن
وضع  دون  ــاظ  ــف األل بتلك  امللكوتية 
جديد وال طريقة خاصة معلن عنها؛ ألن 

ڳ  ڳ  ڳ  چ  يقول:  نفسه  الــقــرآن 
تلك  ڱچ فيتخذ  ڱ  ڱ  ڳ 

لنقل  والقدرة  القابلية  لا  كوسيلٍة  اللغة 
املحسوسة  غي  واملــعــان  احلقائق  تلك 
املأنوسة  واأللفاظ  احلروف  عىل طبق من 
وبعبارة  كذلك.  واملــحــدودة  لــألذهــان 
أخرى: عرض تلك احلقائق بتعابي مادية 
لتلك  املادية  املعان  وحمسوسة، وملا كانت 
االلفاظ هي التي شاع استعاملا صار األمر 
املشكلة  هــذه  ولرفع  مستصعبًا،  صعبًا 
سواعدهم  عن  واملحققون  العلامء  ر  شمهّ
ملعرفة احلل ومن هنا طرحت نظرية وضع 
األلفاظ ألرواح املعان وهي تسعى ال أن 

املوضوع  يف  وحمورية  أساسية  نقطة  تبني 
عند  التقف  القرآنية  األلفاظ  أن  وهي 
تشمل  وإنــام  وحسب،  الظاهرية  املعان 
وتدل  امللكوتية  واحلقائق  الغيبية  املعان 
عليها وذلك من خالل تقق روح املعنى 
لا  القرآن  فآيات  مجيعًا،  فيها  ورسيانا 
معان أرفع وأسمى ما يفهمه عامة العرب 
ومعان  مصاديق  األلفاظ  لذه  إذ  منها، 
املادي واملحسوس ومنها غي ذلك،  منها 
للناس بكل  املوجه  الوحي  وجاء خطاب 
عىل  مبتنيًا  الفكرية  ومستوياتم  طبقاتم 
بني  ذهني  انسجام  يصل  حتى  ــك  ذل
التي  املعان  والتعرف عىل  املخاطبني  فهم 

الكريم. القرآن  يتضمنها 
ــا مـــا هو  ـــؤال املـــطـــروح هــن ـــس وال
هذه  عليه  قامت  الذي  الرئيس  املرتكز 
تفسيات  من  لنا  قدمته  وما  النظرية؟. 
االستعمـــال  من  ينطلق  األلفاظ،  لبعض 

نفي  عىل  يبتني  أنــه  أو  مباشة  احلقيقي 
ما  تقديم  يمكنها  وكيف  مطلقًا؟.  املجاز 
إليه من تفسي وفهم سليم لليات  تصبو 
منها؟.  املتشابة  اآليات  السيام  الشيفة 
وبام أنا فكرة علمية تقدم منهجًا يف كيفية 
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القرآن لدراك معانيها  التعامل مع ألفاظ 
وفهمها بالطريقة الصحيحة لديا شواهد 
وما  صحتها؟.  مدى  عن  وتكشف  تدل 
القرآن الكريم أهو شامل  طبيعة أثرها يف 

وعام أو يقتص عىل بعض موضوعاته؟.
أهية البحث:

القرآنية  اآليات  من  الكثي  كم  هناك 
ــادة  امل وراء  مــا  مسائل  ــول  ح تتحدث 
يصعب  غيبية  وحقائق  امللكوت  وعــامل 
مدركات  من  يمتلك  بام  النــســان  عىل 
خالل  من  إال  ملعرفتها  والتوصل  فهمها 
آيات  وجــود  إل  مضافًا  ــي،  الل النص 
يتبادر  بأوصاف  تعال  احلق  تصف  كثية 
معانيها  سامعها  حني  النسان  ذهن  إل 
كالسميع  لديه  واملــأنــوســة  املحسوسة 
والبصي، وأحيانًا يفهم من بعضها أن هلل 
عز وجل يد ووجه وساق أو أنه سبحانه 
املتعارفة  بالطريقة  وينتقم  ويدع  يمكر 

كثي  يف  يستلزم  الــذي  األمــر  البش  بني 
وعــدم  بالتشبيه  الــوقــوع  األحـــوال  مــن 
احلياة  و  املــوت  الفاظ  وهكذا  التنزيه. 
اآليات  ذلك  إل  وتشي  الظلمة  و  والنور 

ڳ  ڳ  ڳ  چ...  تــعــال:  قوله  مثل 

و   ،]1(( االنــعــام:  ]ســورة  ڱچ 
چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

]ســورة  چ  گ  گ  گ  ک 
عىل  بصاحة  تدل  فاالية   ]97 النحل: 
وال  جديدة  حياة  واعطائه  املؤمن  احياء 

من  املــفــردات  هــذه  ان  عىل  دليل  يوجد 
يف  جاءت  والظلمة  والنور  واحلياة  املوت 
التمثيل  او  املجاز  نحو  عىل  االيات  هذه 
احلقيقي  فااليامن  وعليه  االستعارة.  او 
بني  املشرتكة  احلياة  لتلك  حياة  يضيف 
يتمتع  أن  ذلك  واليعني  والكافر،  املؤمن 
وإنام  حياتان  له  فتصبح  مستقلة  بحياة 
فيها تول مهم  نفس حياته األول يدث 
احلياة  من  وأرفــع  أعىل  وتصي  وأســايس 

املشرتكة بني املؤمن والكافر)1(.
والدليل عىل هذا تاكيد القرآن الكريم 
جديدة  بمواصفات  سيتصف  املؤمن  بأن 
واالرادة  االطـــالع  مــن  ــذه  ه حياته  يف 
االعىل واالسمى ما تتمتع به حياة الكافر 

ڌ  ڍ  ڍ  چ  تــعــال:  قوله  يف  كــام 
 ،]99 احلجر:  ڎچ ]ســورة  ڌ 

يف  امليزان  حسني،  حممد  الطباطبائي،  ينظر:   )1(
تفسي القرآن، ص)34. 
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یچ  ىئ  ىئىئ  وچېئ 
ڇ  ڇ  ڇ  وچ   ،](8( البقرة:  ]سورة 
االنــفــال:  ]ســـورة  چ  ڌ  ڍ  ڍ 

ڎ ڈ ڈ ژ چ ]سورة  9)[ و چ 
الكهف: 5)[، فهذه اآليات تدل بصاحة 

أنالعلم واالطالع خصيصة تنتج من  عىل 
مثل:  ــرى  أخ ــات  وآي احلقيقي،  ــامن  االي

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

ڤ ڤ ڦ چ ]سورة املجادلة: 
چ  ھ ھ ھ ے ے  ))[، چ 
]سورة الروم: 47[. تدل عىل أن االيامن 
فوق  وقوة  وتاييد  ارادة  يقتض  احلقيقي 

التصور))(.
واحدة  املعان  أرواح  نظرية  فكانت 
من النظريات التي أدلت بدلوها لرفع هذه 
املعضلة، بل وفتحت الباب لبلوغ املعارف 
والوصول إل األرسار التي يويا القرآن 
إل  النسان  تقود  التي  العميقة  ودالالته 
التي  املعان  ومعرفة  العوامل  تلك  إدراك 
النظر  والنقص  األلفاظ  تلك  وراء  تقف 

عند سامعها عىل ما أنست به األذهان.

يف  امليزان  حسني،  حممد  الطباطبائي،  ينظر:   )((
تفسي القرآن، ج)1، ص341. 

بحسب  مـــثـــاًل  ـــريس  ـــك ال ــظ  ــف ــل ف
املعنى  هذا  اليتجاوز  العريف  االستعامل 
اليدل  ولكنه  البش،  نحن  بيننا  املعروف 
مادة مصنوع من اخلشب  أي  أنه من  عىل 
ملن  يــدد  مل  كام  احلديد،  أم  األملنيوم  أم 
خصص هذا الكريس وألي عمل، فيقول 
 سليامن النبي  عــن  متحدثًا  الــقــرآن 
چۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ ويأت 

ۆئ  ۆئ  چ  يقول:  حني  اللفظ  بنفس 
مرة  الكريس  وهنا  چ،  ۈئ  ۈئ 
بغي  وأخـــرى  املحسوس  باملعنى  جــاء 
املحسوس، وهذا ما دفع املجسمة للقول 
وهو  االيتني،  كال  يف  واحــد  املعنى  بــأن 
فس  من  هناك  املقابل  ويف  األول،  املعنى 
مازي  معنى  بأنه  الثانية  اآلية  يف  الكريس 
العلم والحاطة واالستقرار،  وكناية عن 
تصحح  أن  فرتيد  املعنى  روح  نظرية  أما 
هذا االستعامل يف حق اهلل تعال وتبني أن 

االستعامل كان حقيقة يف قدرة اهلل وإدارته 
املطلقة دون القول باملجاز وأن هذا املعنى 
يالف  ال  وهذا  اللفظ  نفس  من  مفهوم 

وضع األلفاظ للمعان املحسوسة أيضًا.
النظرية:  عىل  األخرى  األمثلة  ومن 
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يكتب  ما  هو  وحقيقته  روحه  فإن  القلم 
يتسطر  شء  الوجود  يف  كان  فإن  به، 
القلوب  ألواح  يف  العلوم  نقش  بواسطته 
اهلل  فإن  القلم،  هو  يكون  أن  به  فأخلق 
م بالقلم علم النسان ما مل يعلم،  تعال علهّ
فيه  وجد  إذ  روحانيًا  القلم  ذلك  وكان 
قالبه  إالهّ  يعوزه  ومل  وحقيقته  القلم  روح 
يف  للخصوصيات  شأن  وال  وصورته، 
خشب  من  القلم  كون  قبيل  من  ذلك، 
حده  يف  نجدها  ال  ولذلك  قصب،  أو 
احلقيقي، ومتى اهتدى النسان إل أرواح 
كام  امللكوت.  أبواب  له  فتحت  املعان 

احلياة واملوت، أفمن كان ميتًا فأحييناه.
النظرية ومضمونا: نشأة 

تصاعدية  حالة  يف  النظرية  هذه  مرت 
وازداد رواجها واشتهارها مهّا يكشف عن 
مقبوليتها، وباخلصوص عند العلامء الذي 
يمتلكون نظرة فلسفية للوجود ويعتقدون 

بعامل ما وراء الطبيعة.
وإنام  بدعًا  ليست  التطور هذه  وحالة 
يتوقف  ال  فإنه  العلم،  طبيعة  مع  تنسجم 
عن التقدم كام أنه اليصل بشكل فجائي. 
فكانت البوادر األول لذه النظرية والتي 

تعود إل ما قبل ألف عام تقريبًا عبارة عن 
اسمها  مقتطفات من هنا وهناك، وجرى 
عىل ألسنة علامء السالم، ولكن ما يعلنا 
يف  الغزال  ه  قدمهّ ما  هو  كنظرية  نعتربها 
األول  معاملها  أظهر  حيث  املضامر،  ذلك 
يكتف  ومل  الــقــرآن(،  )جواهر  كتابه  يف 
من  ويعترب  وشحــهــا  بــل  بــا،  بالعمل 
املستحيل الوصول إل اللبهّ إالهّ من طريق 
القش، فيستحيل الرتقي إل عامل األرواح 

إالهّ بمثال عامل األجسام)3(.
لا  متبٍن  دون  النظـــــــرية  واستمرت 
من  آخر  عامل  ظهر  حتى  قرن،  من  ألكثر 
ى لنشها من خالل  علامء املسلمني، تصدهّ
وهو  تفاصيلها،  يف  الدخول  دون  كتبه 
كثرة  رغــــم  وهو  عريب،  ابن  الدين  حميي 
األوساط  يف  ومقبوليتها  ومؤلفاته،  كتبه 
العلمية إالهّ أننا مل نعثر يف مطاوي كتبه عىل 
احلال  عليه  كان  كام  النظرية  بذه  تصيح 

من  الرغم  عىل  الغزال،  لكتب  بالنسبة 
ينكر وقوع املجاز يف القرآن الكريم)4(.

جواهر  حامد،  أبــو  حممد  الــغــزال،  ينظر:   )3(
القرآن، ص49 -51. 

الفتوحات  الدين،  حميي  عريب،  ابن  ينظر:   )4(
املكية، ج1، ص35) و ج4، ص)33.



نظرية أرواح املعان وأثرها يف التفسي 

1((

وبقيت هذه النظرية مدخرة يف أروقة 
ها أو يشنهّع  العلامء، ومل يكن هناك من يردهّ
والعمل  ــا،  ب بعض  اعتقاد  مــع  عليها 
األفق  لتدخل  با  األمر  أمتد  أن  إل  با. 
الذي  الشيازي،  الدين  لصدر  الفكري 
لتقبهّلها،  الباب  وفتح  جديد،  من  أحياها 
يعلوها  أن  العلامء  من  بالكثي  حدى  مهّا 
يلجأون  التي  النظريات  أبرز  من  واحدة 
ألفاظ  حــول  الــدائــرة  أبحاثهم  يف  إليها 
املتشابة  األلــفــاظ  وبــاألخــص  الــقــرآن، 
القرنني  يف  استجد  مــــا  إل  مضافًا  منها، 
والشبهات  االشكاالت  مـــن  األخيين 
وتعال،  سبحانه  اهلل  عن  احلديث  مقام  يف 
التي  املقنعة  األجوبة  لتحصيـــل  والسعي 
ومل  الشبهات.  تلك  دفع  خاللا  من  يتم 
فكانت  وحسب  هــذا  عند  ــر  األم يقف 
من  املسلمني  األصول  علامء  لدى  النظرة 
االصفهان  حسني  حممد  الشيخ  أمثـــــال 

وتالميذه هي األخرى كذلك، ويف الفرتة 
تنقيح وتليل من  األخية نجد لا عملية 
من  منفتحة  وبصورة  اللغة  فلسفة  خالل 
أن  احلــال  به  وبلغ  اخلميني،  السيد  قبل 
ُيعربهّ عنها: ))مفتاح مفاتيح املعرفة وأصل 

أصول فهم األرسار القرآنية(()5(.
تاريخ  حول  خاطفة  إطاللـــــــة  هذه 
الفكرة  حول  مبسط  وتعريف  النظريــــة 
التي تدور عليها، ونشع بتوضيح النظرية 

وبيان مغزاها وأثرها يف التفسي
حقيقة النظرية:

قد  النظرية  هذه  عن  احلديث  يكن  مل 
بيانا  يكن  مل  كام  واحــدة،  طريقة  له  اختذ 
معامله  وكانت  واحــد،  قالب  يف  صبهّ  قد 
تعددت  ــذا  ل عليها؛  متفقًا  وحــــدوده 
إال  النظرية،  هــذه  وتفسيات  تقريرات 
جذر  إل  املطاف  ناية  يف  تعود  مجيعًا  أنا 
خالل  مــن  نبينه  أن  لنا  واحـــد،  ــل  وأص
هاتني القضيتني؛ األول متثل اجلنبة السلبية 
اليابية  اجلنبة  ببيان  تتكفـــــل  والثانية 

الداية،  مصباح  اهلل،  روح  اخلميني،  ينظر:   )5(
من  بلغك  هل  فيه:  ــاء  وج  .51 مصباح 
وكلامت   األولياء إشـــارات  تضاعيف 
األلفاظ وضعت ألرواح  أنهّ   العرفاء
املعان وحقائقها؟. وهل تدبهّرت يف ذلك؟. 
ُر  وَلعمري!.إنهّ التدبر فيه من مصاديق )َتَفكهّ
ساعٍة خي من عبادة ستهّني سنًة(؛ فإنهّه مفتاح 
املعرفة وأصُل أصول فهم األرسار  مفاتيح 
كشف  التدبر  ذلك  ثمرات  ومن  القرآنية. 
حقيقة النباء والتعليم يف النشئات والعوامل.
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للنظرية، وهاتان القضيتان ها:
يف . 1 املصاديق  خصوصيـــات  تلحظ  مل 

عملية الوضع.
مـــا وضع لـــه اللفظ هو روح املعنى . )

املشرتك بني املصاديق املتعددة.
كيفية  يف  النظريــــة  بيــان  اختلفت  و 
ويمكن  األصلني،  هذين  مــــع  التعامل 
با  القائلني  األعالم  لدى  النظرية  تصوير 

عىل أحد هذه التصورات الثالثة اآلتية:
األول: احلقيقة املشرتكة:

يمثل روح املعنى بحسب هذا التقرير 
املصاديق  بني  املشرتكــــــــة  احلقيقة  تلك 
ويشي  اللفظ  عليهــــا  يدل  التي  املتعددة 
إليها، فهي موجودة يف كل تلك املصاديق 

وتقوم مقام الروح بالنسبة إليها.
الذات  تلك  هي  أخــرى:  وبعبـــارة 
املثال:  باب  ومن  املصاديق،  بني  املشرتكة 
للقلم  واملختلفة  املتعددة  املصاديق  إن 

ذات،  أو  أو حقيقة  بمعنى  تشرتك مجيعها 
لفظ  له  وضع  فام  وأمثالا،  ماهية  ولنقل 
الذي  املعنى  وذاك  الذات  تلك  هو  القلم 
يمثل الروح من اجلسد، وأما القلم احلس 
فام هو إالهّ ظل لتلك احلقيقة الغيبية للقلم 

العوامل  يف  واملستقرة  اهلل  يعلمهــــا  التي 
العلوية))(.

فمن الثابت أن اخلارج ليس منحصًا 
بعامل املادة فقط إذ هناك عوامل أخرى كعامل 
فيام  متطابقة  العوامل  وهذه  والعقل  املثال 
بينها، فكل شء يف عامل املادة له حقيقة يف 
ل  تنزهّ وقد  العقل،  عامل  يف  ثم  املثال،  عامل 
من  )املبدأ(  النزول  قوس  يف  اليشء  هذا 
املادة  عامل  فإل  املثال  عامل  إل  العقل  عامل 
أنه  -بمعنى  تاف  عن  ال  تل  عن  تنزال 
عامل  يف  موجودًا  زال  وما  الدنيا  إل  نزل 
ما  الدنيا مظهر وآية  املثال والعقل، فام يف 
املعاد  يف  سيتقي  -ثم  والعقل  املثال  يف 
املثال  إل  املـــادة  مــن  الصعود(  ــوس  )ق
العقل  إل  الصعودي(  الربزخ  أو  )القرب 
تعال:  قوله  مع  ينطبق  وهذا  )اآلخــرة(، 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ 

احلجر:  ڎچ ]ســورة  ڌ  ڌ  ڍ 
چ  ڃچ  ڃ  ڃ  چ  تعال:  وقوله   ](1

چ چ ڇ چ ]سورة النحل: )9[.
يف  يكون  املشكلة  حل  فإن  وعليه 

ومعرفه  قرآن  رضا،  عيل  نيا،  قائمي  ينظر:   )((
شناسى، ص491. 
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مصاديق  عدة  عىل  يدل  املفهوم  أن  ادراك 
-كل  فقط  واحد  مصداق  -ال  خارجية 
الدنيا( هو  العامل األدنى )مثال  مصداق يف 
مظهر وآية املصداق الذي يف العامل األعىل 

)املثال والعقل(.
تلك  تكون  ))أن  ذلــك  يف  والوجه 
من  حلقيقة  األصل  يف  موضوعة  اللفظة 
الصور  مــن  وصـــورة  اللــيــة،  احلقائق 
تلك  كانت  ــا  ملهّ لكن  ــة،  الــنــوريهّ دة  املــجــرهّ
األطـــوار،  يف  ر  تتطوهّ دة  ــرهّ ــج امل احلقيقة 
مراتب  يف  النوريهّة  الصورة  هذه  ل  وتتنزهّ
اآلثار ال أن انتهى األمر ال ما هاهنا من 
بحيث   ، احلــسهّ واملوطن  السفيل،  العامل 
وصنام  للسابق  قالبا  الحــق  كــلهّ  يصي 
باسم  ى  يتسمهّ فلذلك  يطابقه،  له  وشبحا 
مصداقًا  أيضًا  هو  ويصي  فوقه،  هو  ما 

اللفظة(()7(. لتلكم 
مــثــلــه)8(.  الــكــاشــان  الفيض  ــن  وع

النظرية هذا قريب من الكيل  ولعل تقرير 

توحيد  شح  سعيد،  ــقــايض  ال الــقــمــي،   )7(
الصدوق، ج)، ص518. 

ج1،  الصايف،  تفسي  الفيض،  الكاشان،   )8(
ص)3. 

تلك  هو  القلم  معنى  فيكون  الطبيعي)9(، 
املشرتكة  الـــذات  أو  املشرتكة  احلقيقة 
)املاهية وأمثالا( والقلم املحسوس الذي 
ظل  أو  تقليد  هو  أذهاننا  إليه  تنصف 

لتلك احلقيقية املستقرة يف عامل الثوابت.
الثاين: املعاين العامة:

األلفاظ  أنهّ  يعني  هنا  املعنى  وروح 
تعميم  وأنهّ  ة،  العامهّ للمعان  موضوعة 
يف  الــربهــان  يساعده  مــا  بقدر  األلــفــاظ 
ويؤكده  الربهان  يصححه  مهّا  مقـــام  كل 
من  معنى  كلهّ  أن  باعتبـــــار  ويقتضيه، 
كذلك  ولـــــه  وروح،  حقيقة  له  املعان 
صورة وقالب، وقد تتعدد الصور حلقيقة 
واحدة، وما وضعت له األلفاظ هو تلك 
تلك  يف  املــوجــودة  واألرواح  احلقائق 
لتلك  االستعامل  يكون  وبذا  القوالب، 
هي  والتي  ة  العامهّ املعان  تلك  يف  األلفاظ 
املجاز  ال  احلقيقة  عىل  واحلقائق  األرواح 

بينه  ما  وهــذا  بينهام،  فيام  االتــاد  نتيجة 
للمعان  موضوعة  األلفاظ  ))إن  القائل: 

)9( الكيل الطبيعي هو: مالحظة املوصوف بام هو 
موصوف مثل ذات النسان بام هو إنسان، 

من غي أن نالحظ كليته.



أ.د. حممد صالح احللفي 

1(9

استعملت  ثم  وبالذات  أصالة  العامــــة 
األصل  بتناسب  املختلفة  املصاديـــــق  يف 

املشرتك اجلامع(()10(.
ــزواري  ــســب ال ـــادي  ه املـــال  ورصح 
يف  الــعــام  املعنى  هــو  املعنى  روح  ــأن  ب
شح  ويف  احلــســنــى)11(.  األســـامء  شح 
اخلميني  السيد  عرب  وهكذا  املنظومة))1(، 
وبواطنه  املنزل  الكتاب  من  املراد  بيان  يف 
كون  ))فباعتبار  قــــــــال:  حيث  السبع، 
وكون  العامة  للمعان  موضوعة  األلفاظ 
األحدية  مقام  من  النازل  اللي  الكتاب 
كل  لداية  اليقًا  والصوت  اللفظ  عامل  إل 

طائفة من الطوائف(()13(.
الغايات: الثالث: 

املعان  أرواح  تفسهّ  التصوير  ويف هذا 
وضعت  قد  األلفاظ  فتكون  بغاياتا، 
للغايات ال للمبادئ، وقد يعرب عنه سابقًا 

االمام  أحد،  المدان،  الرحان  عن  نقاًل   )10(
عيل بن أيب طالب، ص470. 

األسامء  شح  هــادي،  مال  السبزواري،   )11(
احلسنى، ج1، ص148. 

))1( كرامي، شح منظومة السبزواري، ديباجة 
الكتاب، ص9. 

شح  عىل  تعليقات  اهلل،  روح  اخلميني،   )13(
فصوص احلكم ومصباح األنس، ص15).

املبادئ، مثاًل  الغايات واترك  بالقول: خذ 
أو  البسط  أو  البطش  منها  فالغاية  اليد، 
القبض، وهذه املعان هي غاية اليد وكاملا. 
للجارحة،  توضع  مل  اليد  لفظة  وعليه 
فاليد  اجلارحة.  هذه  لغاية  وضعت  بل 
وضعت لنفس التصف وإل نفس القبض 
العني  وهكذا  التصف.  وقدرة  والبسط 
ملا  هي األخرى فهي وضعت لإلبصار ال 
يبص به أو ما يدرك به املبصات ألنهّه مرد 

آلة.
املعنى  روح  الغـــــــايات  عن  فيعرب 
نفسها  تكن  مل  إن  الفكرة  هـــــذه  وتقارب 
-يعني  الغايات  خذ  القائلة:  الفكــــــرة 
دون  فاملبدأ  املباديء.  ــرك  -وات األرواح 
اهل  ــال  ق هنا  ومــن  أصـــاًل،  ــواء  خ غاية 
أكمل  من  بغايته  اليش  تعريف  إن  املنطق: 
بصورته  يعرف  تــارة  فاليشء  التعاريف 
ف  تعرهّ ــارة  وت عمق،  لا  ليس  والــصــورة 

كذلك  االخرى  هي  واملــادة  بامدته  اليشء 
حقيقة  معلوم  هو  وكام  روح.  فيها  ليس 
كل شء بكامله األخي، يعني غايته وهذا 
ما يفس افرتاق النسان عن احليوان فليس 
والروح  العقل  األخي  بكامله  بل  بجسمه 
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السيد  صاحب  تبناه  ما  وهذا  )انسانيته(. 
حممد حسني الطباطبائي)14(. ولذا نالحظ 
أنه  بالقول  اليكتفى  اهلل  نبي  تعريف  يف 
انا  وإنام  للنبي،  ناقص  تعريف  ألنهّه  بش؛ 
استمرار  فهناك  إل،  يوحى  مثلكم  بش 
أنه  ال  انقطاع  دون  الوحي  لفيض  ودوام 
له، ولعل يف ذلك  أو سيوحى  إليه  أوحي 
بينه وبني  املائز  هو  وهذا  واستمرار،  دوام 
صحيح  تعريف  وهــذا  املخلوقات  بقية 

للنبي بالغاية النهائية.
املشكالت  أبرز  من  واحدة  أن  ومع 
تشتت  هي  النظريـــة  هذه  واجهت  التي 
االستفـــــادة  وعدم  با  القائلني  عبارات 
التعرض  عند  نفسها  املصطلحـــات  من 
من  املقدار  هذا  فإن  كان  كيفام  ولكن  لا، 
النظرية  بمضمون  يض  ال  االخــتــالف 
تصورها  عىل  تأثيه  ويقتص  وأصلها، 
مجيع  ــرتك  ــش ت إذ  ــق،  ــي ــدق ال بــالــشــكــل 

لتطبيق  تسعى  كــونــا  يف  الــتــصــويــرات 
ذلك اليشء العام واملشرتك عىل مصطلح 
املعنى  روح  كــان  ســواء  املعان،  أرواح 

)14( ينظر: الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف 
تفسي القرآن، ج1، ص11. 

هو  أو  املشرتك  والعام  الكيل  املعنى  هو 
الغاية والغرض من اليشء، أو هو الذات 
العامل  يف  تنزل  لا  التي  العلوية  واحلقيقة 

املادي.
أسس النظرية وجذورها:

حقيقة املعنى:. 1
النظرية  قبول  يف  كبي  تأثي  األمر  لذا 
املنظور  يف  املعنى  روح  إن  إذ  ورفضهـــا، 
الفلسفي قد يكون لا عدة تفسيات وكلها 
هناك  ليس  ــارج  اخل عــامل  يف  بأنه  تشرتك 
له  وضــع  ــذي  ال للمعنى  كامل  مصداق 
اللفظ، وعليه فليس من املمكن أن يوضع 
عندنا  فليس  كامل،  مادي  ملصداق  لفظ 
االشجار  خصائص  مجيع  تتوي  شجرة 
فالبد  هنا  من  اللفظ،  عليها  يصدق  حتى 
ذلك  ومن  اللفظ،  له  وضع  ما  تديد  من 
يربز عندنا التفسي الفلسفي لروح املعنى، 

والذي يقع عىل األنحاء اآلتية:

االفالطونية  املثل  األول:  النحــــــــو 
وتقدم احلديث عنه.

الثــاين: الكيل العقيل: يراد  النحـــــــو 
بالكيل العقيل هو الكيل الذي اليتحقق إال 
النسان  قولنا:  مثل  الكلية  بقيد  بالذهن 
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كيل)15(، وهذا اليمكن قبوله بأي صورة؛ 
أي  عىل  انطباقه  يمنع  الكلية  قيــــــد  ألن 

مصداق خارجي.
ويف  الطبيعي:  الكيل  الثالث:  النحــو 
يف  واســع  واختالف  نظر  وجهات  هــذا 
اخلارج  يف  الكيل  هذا  تقق  يف  الفلسفة 

وعدم تققه.
البــشط:  املــاهــيــة  الــرابــع:  النحو 
املاهية  الفلسفة  يف  املصطلح  بذا  ويقصد 
خارجي،  أو  ذهني  بقيد  املقيـــــــدة  غي 
بقيد  مقيدة  غي  املاهية  ستكون  وعندها 

خاص كان أو عام يف الذهن أو اخلارج.
وتظهر قيمة هذا التفسي لروح املعنى 
بام  املراتب  مجيع  يف  متحققة  املاهية  أن  يف 
تقتضيه، فالنسان ماهيته واحدة يف مرتبة 
يف  تققها  ورغم  واملادة،  واملثال  العقل 
اللوازم  واملتعددة  املختلفة  العوامل  هذه 

واملقتضيات لكنها واحدة.

تكون  أن  يــمــكــن  هـــذا  وبــحــســب 
ــت لــتــلــك املــاهــيــة  ــع ــد وض األلـــفـــاظ ق
أو  عــامل  يف  تققها  حلــاظ  دون  ــشط  الب
املاهيات  ستكون  وعندها  خاص،  ظرف 

)15( املظفر، حممد رضا، املنطق، ج1، ص78.

واللوح  والــعــرش  الــكــريس  قبيل:  مــن 
أخرى  دون  بمرتبة  مقيدة  غي  وغيها 
تقتضيه.  ما  وفق  مرتبة  كل  يف  ومتحققة 
دون  اللفظ  عليها  وينطبق  املرتبة،  تلك 
توز والغيه، ذلك أن املاهية التي وضع 
تلك  مجيع  يف  هي  كام  متحققة  اللفظ  لا 
تقدم  تغي. وكام  أي  فيها  يقع  ومل  املراتب 
يف مثال القلم فامهية التي وضع لا اللفظ 
كانت  سواء  املراتب  باختالف  الختتلف 

يف عامل امللكوت أو عامل احلس.
شيئية اليشء بصورته ال بامدته:. 2

اليشء  شيئية  مالك  عنـــــــه  ويعرب 
الكبي  أثره  املعنى  لـــــذا  وكان  صورته، 
الفكر السالمي، وأما  املهمة يف  ونتائجه 
املادة  كانت  فلام  فيه  نحن  ما  بخصوص 
فتوجهت  الــيشء  بحقيقــــة  دخيلة  غي 
الوضع  يتــــم  الصورة حتى  االنظار نحو 
الصورة  هــي  مــا  يف  الــكــالم  ولكن  لــا، 

هناك  وليس  األشياء،  تلك  بني  املشرتكة 
هذا،  غي  املتعددة  املصاديق  بني  اشرتاك 
يعترب  قول  السالمية  الفلسفة  يف  وبــرز 
ملا  قوة  يعطي  واحـــــدة،  الوجود  حقيقة 
واحد  مفهوم  انتزاع  اليمكن  ألنهّه  ذكرنا؛ 
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من مصاديق متعددة إن مل تكن بينها جهة 
الغاية  هي  فيه  نحن  وما  واحدة  مشرتكة 

والدف.
يوضع  أن  يمكن  الذي  املعنى  فروح 
واختالفها  املصاديق  تعدد  مع  اللفظ  له 
بينها؛  املشرتك  االستعامل  أو  الغاية  هو 
ألن املادة تسبب الكثرة وال تقدم لنا جهة 

مشرتكة تصلح للوضع لا.
املعنى  لروح  التفسي  هذا  وجه  ويربز 
متثل  التي  القلم  فصورة  القلم  مثل  يف 
الغاية  املوضوع له احلقيقي هي عبارة عن 
منه، أي مايكتب به دون حلاظ املادة، فلو 
كانت هناك حقيقة غي مادية تتم بواسطتها 
عليها  القلم  لفظ  اطالق  سيصح  الكتابة 
احلال  وهكذا  عليها،  القلم  معنى  لصدق 
واستعامله  غايته  فهو  للجناح  بالنسبة 
كانت  وإذا  واالرتفاع  والصعود  للطيان 
بواسطتها  يتمكنون  قوة  املالئكــــة  لدى 

نسميها  أن  فلنا  أعىل  عامل  إل  االنتقال  من 
باجلناح.

اخليال وعامل املثال:. 3
وهذا مـــــــــا ال يمكن غض الطرف 
بني  التطابق  عىل  الفكــــرة  تبتني  إذ  عنه 

بني  شديدًا  ارتباطًا  نجد  حيث  العوامل، 
بذا  ورأيم  للنظرية  واملؤيدين  القائلني 
يقف  بــا  ــاًل  قــائ نجد  فــال  ــوص،  ــص اخل
األمر  املثال  عامل  لفكرة  رافضًا  أو  حمايدًا 
الذي يكشف عن تأثي قبول هذه احلقيقة 

للذهاب إل القول بالنظرية.
القول بالتشكيك:. 4

العالقة  املتقدمة  األبحاث  من  يتضح 
والتفسي  املثال  بعامل  القول  بني  الوثيقة 
افرتاض  يتم  حيث  للنظرية،  التشكيكي 
وأسمى  وأرفع  املادة  عامل  غي  عوامل  عدة 
بام  عامل  كل  يف  املاهية  تقق  وإمكان  منه 
يتناسب معه وبام يقتضيه، وتتحقق النظرية 
سواء قبلنا فكرة التشكيك يف املاهية بنفس 
البيان املتقد يف األصل الثان أو التشكيك 
يف الوجود. نعم فكرة التشكيك يف املاهية 
مل تظ بالقبول من قبل الفالسفة املسلمني، 
ولذا صاروا يقبلون بالتشكيك يف الوجود 

ال نفس املاهية، وهذا األمر يبقى حمل جدل 
العلامء من مذاهب  ملا عليه  وفقا  وخالف 

فلسفية بخصوص املاهية والوجود.
الشواهد عىل صحة النظرية:

يف اللغة:. 1
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اهلل  هــو  الــواضــع  أن  النــدعــي  نحن 
ولكن  سبحانه  اهلل  هو  بل  مباشة،  تعال 
عىل  الــقــدرة  ومنحه  النــســان  إلــام  عرب 
الكلامت،  النطق وتركيب األلفاظ ونسج 
تلك  مع  يتناسب  بام  العبارات  وصــفهّ 
النسان  امتلكها  التي  الذهنية  الصور 
له  أم   ً منتزعا  كان  ما  منها  سواء  النوعي 
اللام  إن  إذ  ذلك،  غي  أم  انتزاع  منشأ 
اللفظ  يضع  عندما  النسان  جعل  االلي 
للمعنى يتصور معان كلية وإن مل نقل يف 
واحدًا  يكن  مل  فالواضع  املواضع،  مجيع 
ولو كان فالبد أن يكون نبيًا، وهذا يفف 
فرض  وعىل  الدف،  ويقق  األمر  علينا 
من  االلتفات  نستبعد  فــلــامذا  التعدد، 
غافلني  الغايات  أو  العامة  للمعان  قبلهم 
الساموية  واحلــركــة  ــي  االل التسيي  عن 
وفق  الكثي  لفعل  بالنسان  تدفع  التي 
سبحانه  رها  وفهّ التي  والقابليات  القوى 

كيف  نشهد  اليوم  نحن  وها  لإلنسان، 
القابليات  بعض  خالل  ومن  النسان  أن 
أفاضها  التي  والذهنية  العقلية  والقدرات 
بال من  ما مل يطر عىل  أبدع  البارئ عليه 
ن  عمهّ فضال  سنة،  مئة  قبل  يعيشون  كانوا 

اهلل  من  إال  ذلك  وليس  ذلك،  قبل  كانوا 
وضع  يكون  أن  ففرض  وعليه  سبحانه، 
الوجدان  يقبله  ذلك  من  شء  فيه  اللغة 

وال يالف االمكان.
من  نجده  ما  هو  ذكرناه  ما  يؤيد  وما 
اللغات  بني  احلاصل  واالشرتاك  االتفاق 
األمر  وحروفها،  أصواتا  اختالف  عىل 
وتوضيحه:  بيهّنا،  ما  عىل  يشهـــــد  الذي 
سنجدها  العربية  اللغــــة  إل  نأت  عندما 
وصياغات  عالقـــــات  ثناياها  بني  تضم 
الفاعل  وأسامء  واخلرب  املبتـــدأ  قبيل  من 
وأسامء  واملشتقات  واملصادر  واملفعول 
اللغة  يف  نجده  بعينه  وهــذا  األجــنــاس، 
اللغة  يف  نــجــده  ــك  ــذل وك الــفــارســيــة، 
لغة ختلو  ا، ومل نجد  االنجليزية وهلم جرهّ
فهل  والصياغات،  الرتاكيب  هــذه  من 
هذا كان من الصدف، أو الفوىض وعدم 
نعلم  ونحن  ذلك،  يكون  كيف  النظم؟. 

متامًا أن اهلل سبحانه هو املفيض للوجود، 
واملبدع لكل املخلوقات.

وما يشهــد لنا كذلك هو أن كلهّ هذا 
من  اجلوانب  مجيع  يف  احلاصـــل  التطور 
التواصل  وسبل  املعيشــــة  وطرق  احلياة 
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بني  املجتمعـــــــات، وحتى  بني  والرتابط 
عندما  املخلوقات  مـــن  وغيه  النسان 
أثرًا  له  نجد  ال  اللغة  بخصوص  نالحظه 
النسان  لغــــة  واعني  شء،  يتغي  فلم 
أو  كلامت  يضع  أن  أراد  وإن  فهو  األم، 
لأللفاظ  يرجــــــع  جديدة  مصطلحات 
عنده، ويضع من خاللا  املتوفرة  واملعان 
واملوضوع،  احلكم  تناسب،  مالحظة  بعد 
اللغات  يف  تغييات  من  يدث  ما  وأما 
دخول  نتيجة  تكــــون  أن  فإما  أحيانًا، 
عىل  يدل  أخرى  لغة  من  جديد  مصطلح 
املراد أو خللو ذهن املستعمل من األلفاظ 

املناسبة التي يف لغته، فيلجأ إل غيها.
بعض  بسعة  يشكل  مــن  هناك  ولعل 
حالة  وجود  أو  مفرداتا،  وكثرة  اللغات 
منها  كبي  جزء  فأقول:  بينها.  ــرتادف  ال
يعود جلهل الناس بلغتهم األم، إذ مل تكن 
هناك مدارس وكتب وسبل لتعلم الناس 

مجيع الفاظهم مع معانيها.
قد  لفظ  كل  أن  ليس  إثباته  نود  وما 
العموم  نحو  عىل  العام  للمعنى  وضع 
حاالت  هناك  كانت  فلربام  االستغراقي، 
خارجي  ليشء  األلفاظ  فيها  وضعت  قد 

أن  كام  مقصودنا.  ليس  وهذا  بخصوصه، 
من املحتمل أن يكون لفظ قد وضع ملعنى 
بعد حني  مادية ولكنه  له مصاديق  يكن  مل 
وبعد تطور عامل املادة صارت له مصاديق، 
ذلك  عن  اجلديد  املصداق  يرج  ال  فهذا 
املعنى كام اليرج اللفظ عن الداللة عليه.

للغة:. 2 والعرفانية  الفلسفية  النظرة  يف 
فهم  عىل  يساعد  دالل  نظـــام  اللغة 
املقاصد من الشيعة والتكليف الشعي، 
دااًل  نظامًا  بوصفه  ))وأداته  أساسه  فهي 
يف النسق املعريف يرتبط بغيه من األنظمة 
متنوع  عنها(())1(،  والينفصل  الداللية 
وللتواصل،  املعان  لتقريب  الوسائل 
التعبي  هي  العارف  عنــد  اللغة  ووظيفة 
عن احلقائق الوجودية، والعرفاء يوازنون 
والكالم  للقرآن  اللغوي  الــكــالم  بــني 
رقهّ  يف  املنشورة  اهلل  وكلامت  الوجودي 
كل  وفهم  قرائتهــــا  وضورة  الوجود، 

عند  اللغة  فحقيقة  اآلخر،  ضوء  يف  منها 
الوسيط  فهي  الوجــــود  تطابق  العارف 
املتمثـــــل  النص  يعكس  الــذي  املتجيل 

وآلية  القراءة  اشكاليات  حامد،  زيد،  ابو   )1((
التأويل، ص)) -7). 
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وكذلك  االلي  والنتاج  الكريم،  بالقرآن 
هي  الواقع  يف  وااللفاظ  البشي،  النتاج 
فهناك  واملفاهيم،  األفكار  لنقـــــل  مرايا 
لفظي  ووجــود  للمفاهيم  ذهني  وجــود 
مسألة  ملعاجلة  العلامء  اته  وملا  لأللفاظ، 
اللغة وحقيقتها أهي وضعية أم توقيفية أم 
غي ذلك، كان للعرفاء رأيم وهو قبولم 

لنظرية أرواح املعان.
وبينوا  اللغة  نجدهم فسوا  هنا  ومن 
حقائقها عىل أساس نظرية وضع األلفاظ 
كلية  حقيقة  فاللفظ  املــعــان،  ألرواح 
املعنى  يف  إليها  ويرجع  عنها،  يعرب  أخرى 
جسده  واللفظ  ــه  روح فهي  احلقيقي، 
اللفظ  أن  املسألة  بذه  ))ويقصد  ولباسه 
موضوع لليشء يف غايته وحقيقته وروحه 
ال يف شكله وصورته، ومن ثم فإن املدار 
اشتامل  هو  مصداقه  عىل  اللفظ  صدق  يف 
المجود  والغرض  الغاية  عىل  املصداق 

يطلق  فمثال  ــدة  واح صــورة  عىل  اللفظ 
لفظ الساج عىل كل ما يقق االستضاءة 
البدائية  االشكال  مصداقه  أكــان  ســواء 
عصنا،  يف  املتطورة  ــارة  االن وسائل  أو 
البدائية  الفتيلة  عىل  يصدق  الساج  فلفظ 

الــذي  واملــصــبــاح  النفطي  والــفــانــوس 
يصدق  كام  الكهربائية  بالطاقة  يشتغل 
النسانية  التجربة  تفرزه  عىل أي مصداق 
عىل خط تطورها...(()17(، فالنظرية وكام 
مراتب  تعدد  عىل  أســاســًا  تعتمد  تقدم 
نظرية  تفهم  أســاســهــا  ــىل  وع ــود  ــوج ال
أي  متعددة  مراتب  فللفظ  املعان،  أرواح 
أو  معنوية  تكون  قد  متعددة،  مصاديق 
األصل  هو  املعنوي  األصل  ألن  مادية؛ 
املادي  األصــل  عىل  وسابق  احلقائق،  يف 
األصــل  يف  مــوضــوعــة  اللفظة  ))تــلــك 
يف  تتطور  املــجــردة  احلقائق  من  حلقيقة 
يف  النورية  الصور  هذه  وتتنزل  األطــوار 
مراتب االثار إل أن انتهى االمر إل هاهنا 
بحيث  احلس  واملوطن  السفيل  العامل  من 
له  وصنام  للسابق  قالبًا  الحق  كل  يصي 
باسم  يتسمى  فلذلك  يطابقه،  له  وشبحا 
لتلكم  مصداقًا  أيضًا  ويصي  فوقه  هو  ما 

القرآن  ألفاظ  تكون  وعليه  اللفظة(()18(، 
والستعارة،  املجاز  عىل  ال  احلقيقة  عىل 

)17( الكسار، جواد عيل، فهم القرآن عىل ضوء 
املدرسة السلوكية، هامش ص70). 

الصدوق،  توحيد  شح  سعيد،  القمي،   )18(
ج)، ص518ـ 519. 
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استنادا  الواحد  للفظ  املصاديق  تعدد  مع 
وقد  اللفظ،  فيها  يوجد  التي  املرتبة  إل 
كام  العرفاء  عبارات  يف  املعنى  هذا  تكرر 
فااللفاظ  املتالني)19(.  صــدر  إليه  أشار 
ال  واملــعــان  احلقائق  عــىل  تــدل  أن  يــب 
صور األلفاظ وأشكالا. وال يفى يف كل 
ذلك دور فكرة املراتب فإنا حاكمة فيها 
فمثاًل امليزان يتلف باختالف العوامل فإن 
كان املوزن ماديًا ناسبه امليزان الذي يوزن 

به وهكذا.
عىل  العرفاء  كــالم  صياغة  ويمكن 

شكل أدلة كاآلت:
يكن هناك معنى  مل  لو  األول:  الدليل 
يضطر  الطولية  املصاديق  بــني  مشرتك 
الذهن حينها إل فصــل كل مصداق عن 
وعند  مستقل،  بشكــل  إليه  وينظر  غيه، 
أن  اليمكنه  جديــــدة  مصاديق  حصول 
اجلديدة  املصاديق  بني  رابطة  أي  يلحظ 

عدم  وهو  الفرض  هذا  وعىل  والقديمة، 
يبقى  لن  ومشرتكة  عامة  حقيقة  وجــود 
اليتغي  ما  ألن  الذهن؛  يف  ثابت  مفهوم 

تفسي  الدين،  صــدر  الــشــيازي،  ينظر:   )19(
القرآن الكريم، ج4، ص))1.

ومع  والكيل،  العام  املعنی  هو  واليتبدل 
من  الذهن  يتمكن  العـــام  املعنى  وجود 
هو  فمام  املتغية،  املصاديـــق  مجيع  حلاظ 
واملتكثر  التغي  بوصف  املتغي  أن  بديي 
أي  بينهام  اليتحقق  الــكــثــرة،  بــوصــف 

اشرتاك يف املعنى.
املتغي  أن  نقول  أن  البــــــد  وعليه 
والوحدة  بالثبـــــــوت  نصفهام  والكثي 
وهذا  مشرتك،  معنی  عىل  يدالن  كانا  إن 
اليتحقق إال إذا كان وراء الكثرة والتغي 
كل  مــع  يتناسب  ــت  ــاب وث عــام  معنی 

والتحوالت. التغيات 
ونتيجة  الكثرة  أن  أساسية  وبصورة 
والذي  الالمتناهي  والتحـــــــول  للتغي 
كثرته  بلحاظ  به،  االحاطــــــة  اليمكن 
وهذه  الذهــــــن.  يف  يثبت  أن  اليمكن 
حقيقة  هناك  تكـــون  عندما  تل  املشكلة 
وعندها  والتبدل،  التغيي  عن  خالية  ثابتة 

تغي  حصول  حــال  يف  الــذهــن  سيكون 
خالل  من  املعنى  ليعرف  يعود  وتبدل 
فهذا  العام،  واملعنى  الثابتة  احلقيقة  تلك 
لذاك  يعود  الــواقــع  يف  املعقد  املــصــداق 
إليه  ينظر  العام  املعنى  العام، وهذا  املعنى 
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وخارجية  كلية  حقيقة  أنه  عىل  العارف، 
يف  تسي  احلقيقة  وهذه  ذهنية.  الحقيقة 
املعنى  هذا  كان  وملا  املتكثرة.  مصاديقها 
تعال  اهلل  علم  يف  حقيقة  مرتبة  له  العام 
اليمكن أن تكون كلية بمعنى اعتباري أو 
إنام  الذهن  تبلور وجوده يف  ذهنی، بل ما 

نشأ من العام احلاض يف علم اهلل تعال.
من  تقدم  ما  بحسب  الثاين:  الدليل 
املعنى  بيان  يريد  الــعــارف  نجد  كلامت 
يشي  فهو  به،  وعلمه  سبحانه  هلل  بالنسبة 
أن  يمكن  االخرين.  عن  خفية  حقيقة  إل 
أوال  نلحظه  للمعنى فمرة  نتصور حلاظني 
النسان  يف  التحول  إل  بالنسبة  وبالذات 
أواًل  نلحظه  وأخــرى  ــادة،  وامل واملجتمع 
 . وجلهّ عزهّ  وعلمه  هلل  بالنسبة  وبالذات 
نظرتني  عن  يعربان  اللحاظان  وهــذان 
املعنى  تعترب  فاألولی  للمعنى،  خمتلفتني 
للتغيي  وقابلة  تاريية  اعتباريـــــة  ظاهرة 

حقيقة  املعنى  تعترب  والثانيــــــة  والتحول 
عينية، فـــــــوق التاريخ وغي قابلة للتغيي 

والتحول.
العارف  نظرة  هي  الثانية  النظرة  هذه 
املعنى  أن  يـــرى  أســاســهــا  ــىل  ع ــي  ــت وال

لا  يكون  أن  يمكن  وعينية  عامة  حقيقة 
يتناسب  معنى  وكــــل  طولية،  مصاديق 
لنسان،  معنى  نسب  فلو  موضوعه،  مع 
كل  ويف  حقيقته،  مع  يتناسب  أن  فالبد 
قيود  وفق  يتبلور  النسان  وجود  مواطن 
النسان اخللقية اخلاصة، ولو نسب ذلك 
املعنى هلل سبحانه، فإنه يتبلور وفق القيود 

املتناسبة مع الوجود االلي.
ألن اللغة يف نظر العارف -هي جعل 
وهو  تعال،  اهلل  -فعل  للمعان  األلفاظ 
بكل  األلــفــاظ  تلك  كــل  خلق  سبحانه 
أظهرها  تدرييا  ثم  ومعانيها،  صيغها 
يــتــم إغــفــال  ــن خــالل النــســان، ومل  م
والثقافات  املجتمعات  يف  التحول  واقع 
واألزمنة واألمكنة، إذ أنا مجيعا خلق اهلل 
هذا  أراد  الذي  وهو  ارادتــه  ووفق  تعال 

التنوع باللغات واملفردات لغايات إلية.
يف علم األصول:. 3

لبحثه  ونتيجة  األصــول  علم  كان  ملا 
التي  القواعد  تصيل  أجل  من  العريض 
من  الشعية  األحكام  استنباط  من  متكنه 
النصوص الشعية صار له ميدانه الواسع 
باملعان  وعــالقــاتــا  األلــفــاظ  دراســـة  يف 
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عامل  يف  نظرية  أصحهّ  عىل  العثور  وحماولة 
نظرية  أكمل  و  للمعان،  األلفاظ  وضع 
نظرية  الوضع هي  عامل  اعتامدها يف  يمكن 
املعان، ويتم ذلك  وضع األلفاظ ألرواح 

من خالل مالحظة هذه املقدمات:
لتعريف  العلمية  الطرق  من  األوىل: 
والتعريف  ــدهّ  ــاحل ب التعريف  ــاء  ــي األش
عىل  كيل  بشكل  يعتمد  واألول  بالرسم، 
لليشء،  الذاتية  املميزات  وبيان  تشخيص 
أي األجــنــاس والــفــصــول، والــثــان عىل 
تشخيص وبيان املميزات العرضية لليشء 

أي لوازمه وآثاره.
وما الشك فيه وقد اعرتف به العلامء 
وسبب  التام،  احلد  تصيل  صعوبة  هو 
التعريف  من  املــراد  أن  إل  يعود  ذلــك 
يف  املعقولة  صورته  حصول  هو  لليشء 
اخلارجية  لصورته  واملــســاويــة  الــذهــن 
ال  الذاتية  أوصــافــه  مجيع  عىل  املشتملة 

مرد متييزه عن غيه، ولو قيل يف تعريف 
النسان مثال: النسان جوهر ناطق، فمع 
حصول التميز الذات ولكن مل تتضح مجيع 
أوصافه الذاتية، فكيف يتيقن النسان من 
تصيله اجلنس القريب ومل يأت بالزم غي 

وبام  الذاتية.  األوصاف  أحد  بدل  مفارق 
املفهومي  احلد  نفع  أن  يرى  من  هناك  أن 
الرابطة  ألن  احلقيقي؛  احلد  لنفع  مقارب 
لذا  اعتباري،  أمر  واملسمى  االســم  بني 
وعليه  االسمي  احلد  تصيل  السهل  من 

اليكون صعبًا مستصعبًا)0)(.
بلحاظ  الوضع  أقسام  أحد  الثانية: 
العام  الــوضــع  هــو  لــه  املــوضــوع  املعنى 
واملوضوع عام، ويذكر له من األمثلة أسامء 
وما  و...  والكتاب  كالنسان  األجناس 
األوصاف  دخالة  هو  املقام  هذا  يف  يمنا 
يف احلقائق املوضوع لا وعدم دخالتها؟!. 
واللون  الفلز  قبيل  من  ــاف  األوص فهل 
ماهية وحقيقة  داخلة يف  األصفر ونحوها 
الذهب وتعترب جزء من مقوماته؟!. وهذا 
اليرون  فالفالسفة  واضــح،  هو  كام  بعيد 
ماهية  يف  دخل  أي  العرضية  لألوصاف 
حيث  واملناطقة  واألصــولــيــون  الــيشء، 

يعتربون اسم اجلنس هو اسم للامهية فلفظ 
تدخل  النسان وال  ملاهية  إنسان موضوع 
اللون  من  العرضية  األوصاف  تلك  فيها 

القاسم، حماضات يف أصول  ابو  )0)( اخلوئي، 
الفقه، ج1، ص0). 
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تلك  عندنا  ويتبقى  ونحوها.  والطـــــول 
يعتقد  فام  املقومة  الذاتية  واخلصال  القيود 

با األصوليون؟.
االستدالل  من  بأنحاء  هنا  ونـــــأت 

والتوضيح:
الصفات  تلك  كانت  لــــــــو  األول: 
واحليوانية  كالناطقيــــة  املقومة  واألجزاء 
ألصبحت  النســــان  معنى  يف  دخيلة 
ناطق،  حيوان  النسان  مثل:  القضايا 
قضايا  حيوان  والنسان  ناطق  والنسان 
تليلية أي يكون حممولا خارج من نفس 
احلاصلة،  التجربة  عىل  ومقدم  املوضوع 
نتيجة  نعم،  ذلك.  يالف  الواقع  ولكن 
كــثــرة االســتــعــامل اشــتــد ارتــكــازهــا يف 
يأت  فهل  معدن  الذهب  وهكذا  الذهن. 
الذهب  معدنية  ليثبت  يبحث  من  اليوم 

وفلزيته.
الذري  العدد  أن  افرتضنا  لو  الثاين: 

-هو  له  الذاتية  لألجزاء  -املبني  لليشء 
علامء  أن  مدة  بعد  تبني  ثم  ومن  ما،  عدد 
الكيمياء قد اخطأوا فهل يعني هذا فقدان 
العدد  املادة وتولا، كام لو قالوا أن  تلك 
بعد  فيام  وتبني   ،79 هو  للذهب  الــذري 

أنه أكثر أو أقل فهل يصح أن ندعي عدم 
العدد  كان  فلو  معدن؟!.  هكذا  وجــود 
للزم  الــيشء  ملاهية  مقومًا  جــزءًا  الــذري 
خالف  وهذا  املعدن،  ذلك  وجود  عدم 
سيقولون  فإنم  العقالء،  عند  االرتكاز 
ذاك  غي  للذهب  الــذري  العدد  أن  تبني 
النسان  عىل  املثال  اسقطنـــــا  لو  وهكذا 
ليس فصال  الناطق  أن  بعد حني  تبني  فلو 
فإننا  آخـــــر،  شء  فصله  وأن  لالنسان، 
النقول أنه اليوجد إنسان، وإنام نقول أن 

له فصل غي هذا.
ومــن خــالل هــذا االرتــكــاز تبني أن 
أجزاء ذات املدلول ليست داخلة يف اسم 
إل  القضايا  تلك  تول  للزم  وإال  جنسه، 
اآلخر  االرتكاز  وهكذا  تليلية  قضايا 
انتفاء ذلك  عند اكتشاف اخلالف ال يرى 
وأجزاء  صفات  له  أن  يرى  ولكنه  اليشء 

غي التي كنا نعلمها ال غي.

لا  املاهية  أن  اثبات  بصدد  هنا  ولسنا 
أن  نريد  وإنــام  أجــزاء  لا  ليس  أو  أجــزاء 
النسان  حقيقة  كانت  لو  حتى  أنه  نقول 
مدلول  أن  إال  والناطقيــــة  احليوانية  هي 
أما  ناطق  حيوان  هو  ليس  انســــان  لفظ 
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مدلول  يف  مسترتة  والناطقيـــة  احليوانية 
نوعية  صـــــورة  إل  يشي  واللفظ  اللفـظ 
لفظ  فمثال  لا،  ومصاديق  أفراد  وهؤالء 
املاء وضع لصورة نوعيــــة وحقيقة نحن 
بعض  عىل  انطباقهــا  سوى  منها  نعلم  ال 
نقول  أو  اخلارجيــــة.  واألفراد  املصاديق 
احلقيقة  تلك  إل  تشي  املصاديق  هذه  أن 

واملعنى التي النعرفها.
أن  نقول  فعندما  تقدم  ما  بحسب 
موضوعة  األجــنــاس  أســامء  يف  األلــفــاظ 
للامهية عىل سبيل الوضع العام واملوضوع 
األصوليني  لتصوير  طبقًا  ليس  العام  له 

بأننا نتصور املاهية ونضع اللفظ لا.
يرى  األصوليني  بعض  هناك  الثالثة: 
أن ))املعنى املوضوع له -سواء كان عاما 
القابلة  املفاهيم  يكون من  أو خاصا -إنام 
يف  السامع  ذهن  يف  للحضور  نفسها  يف 
التخاطب، فاأللفاظ كام مل توضع  مرحلة 

قابلة  غي  ا  -ألنهّ اخلارجية  للموجودات 
توضع  مل  -كذلك  األذهــان  يف  للحضور 
املوجود  فإن  الذهنيــــــــة،  للموجودات 
بل  آخر،  ذهني  لوجود  قابل  غي  الذهني 
اآلبية  غي  املعان  لذوات  موضوعة  هي 

نفسها،  يف  الوجود  من  نحوين  قبول  عن 
وبالضيق ال  بالسعة  تتصف  املعان  وتلك 
والصدق  االنطباق  باعتبار  بل  بنفسها، 
تقسيم  كــان  اللحاظ  ــذا  وب اخلــارجــي. 
تارة، وال اخلاص  العام  إل  له:  املوضوع 
تارة أخرى، أي: بلحاظ االنطباق عىل ما 

يف اخلارج ال يف نفسه(()1)(.
يرى:  حيث  بعضهم  عن  هذا  ونفس 
اللفظ  جعل  هي  الوضـــــــع  حقيقة  أن 
أخذ  دون  معنى  هــــو  بام  املعنى  ــازاء  ب
أوصاف  فإن  هنا  ومن  خصوصية،  أي 
املصاديق  الناظرة خلصوصيات  املسميات 
يف  فاملعنى  الوضع،  عملية  عند  تلحظ  مل 
املطلق  املفهــــــوم  ذلك  هو  الثبوت  مقام 
قابلية  له  والذي  واملشوط،  املقيد  وغي 

االنطباق يف الذهن واخلارج)))(.
ــفــاظ  ـــأن األل ــن يـــصح ب ومــنــهــم م
ألجسادها،  ال  املعان  ألرواح  موضوعة 

يف  املصباح  يستخدم  النــســان  كــان  فلام 

)1)( ينظر: السيستان، عيل، الرافد يف األصول، 
ج1، ص145. 

الداية  اهلل، مصباح  ينظر: اخلميني، روح   )(((
الــثــان،  القسم  والـــواليـــة،  اخلــالفــة  إل 

ص39. 
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املايض البعيد كان يمل عىل ذلك احلطب 
آخر،  مصباحـــًا  يمتلك  مل  ألنهّه  املحرتق؛ 
عنده  وصــــارت  األمر  تطور  وبالتدريج 
بالزيت  تعمل  لــإلنــارة  جديدة  وسائل 
والكهرباء ظل يطلق عليهــا لفظ مصباح 
املفهوم  لذلك  وضــــــــع  فللفظ  أيضًا، 
لنفس  ال  املعنى  لـــــــروح  املصاديق،  ال 

املصداق)3)(.
األلفاظ  إن  نقول:  تقـــــدم  ملا  فطبقًا 
والــقــيــود  املـــعـــان،  ألرواح  ــت  ــع وض
املوضوع  يف  داخلة  غي  واخلصوصيات 
له، والبد من مالحظة اجلامع بني االفراد 
بينها،  فيام  ــرتاك  االش به  ومــا  واملصاديق 
الكشف دون  مثــال هو عبارة عن  فالعلم 
وما  به  تقوم  وما  واملحل  املكان  مالحظة 

تعلق به، ومن هنا يقال هلل تعال عامل.
لا  ذات  فهو  النسان  مفهوم  وهكذا 
اخلصوصيات  عن  ومــــرد  وحياة  إرادة 

لــــــو كان طوله يمتد إل  الفردية، فحتى 
العكس  كان  ولو  انسان  فهو  السامء  عنان 
وصار بقدر النملة فهو انسان كام صورت 

ج1،  الكايف،  يعقوب،  بن  حممد  الكليني،   )(3(
ص87. 

يوم  املتكرب  النــســان  ــات  ــرواي ال بعض 
إنسان  يف  املعنى  هذا  تقق  فلو  القيامة، 
بشكل أكمل فهو انسان أيضًا ولو كان يف 
بالنسبة ملا  عامل الربزخ، كام هو العلم فإنه 

كان كشفًا أكمل فهو أصدق.
التعبي  صح  إن  املقدمات  هذه  بعد 
ذهب  ما  إدراك  السهل  من  يصبح  بذلك 
اســامء  مــدلــول  أن  إلــيــه األصــولــيــون يف 
الذي  املعنى  روح  هو  واملشتق  االجناس 
دون  والعامة،  الكلية  باملعان  عنه  عربوا 
أي دخالة خلصوصيات األفراد واملصاديق 
بعض  يف  تكون  وقد  الوضع،  عملية  يف 
زمن  يف  موجودة  غي  املصاديق  احلاالت 
كمصداق  يقبله  يكن  مل  ولعله  الوضع، 
هو  ومدلوله  اللفظ  معنى  فحقيقة  لــه، 
عىل  للصدق  القابلة  املعنى  وروح  ذات 
وغيها،  منها  احلسية  املعنى  مراتب  مجيع 
للمعان  اللفظ  استعامل  سيتسع  وعندها 

واليكون  لا،  الطولية  واحلقائق  املجردة 
استعامال مازيًا وخالف ما وضع له اللفظ.

الكريم والروايات:. 4 القرآن  يف 
ڦ ڦ ڄ  چ  قولــــه تعال: 
اآلية  فهذه  البقرة: 31[،  چ ]سورة  ڄ 
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علم  مــن  هــو  سبحانه  اهلل  أن  عــىل  ــدل  ت
يشكل  من  ولعل  األشياء،  اسامء  النسان 
األلــفــاظ  يتعلم  أن   ألدم كيف  ــه  أن
الس  أن  جوابه  يكون  اجلديدة،  واألسامء 
إن  إذ  هنا  -يكمن  ينفعنا  -والذي  االلي 
أسامء  هو  آلدم  سبحانه  احلق  مه  يعلهّ ما 
يبدأ  والتي  العامة،  واملعان  احلقائق  تلك 
منها بعملية التطبيق عىل املصاديق الطولية 
مثاًل.  الزمن  تطور  نتيجة  تــدث  التي 
نعم، قد يكون التعليم بأن ألمه اهلل تعال 
احلاجة إل الوضع، فوضع بتدبيه وفكره، 
ألنهّه  تعال؛  اهلل  تعليم  إل  ذلــك  ونسب 
الادي وامللهم، كام تنسب مجيع أفعالنا إل 

اهلل تعال.
لو  جــدًا  الواضح  من  يصبح  ولعله 
أيب  اســم  ذكــر  بــأن  الشيفة  ــة  اآلي فسنا 
البش آدم ليس بخصوصه، بل أريد منه 
جنس البش، ومن هنا فتكون اآلية أرصح 

داللة عىل هذا املقصود.
وأما الروايات فقــــد ورد عن المام 
حقيقة  فيها  يبني  روايـــــــــة   الصادق
فيها  سبحانـــه  اهلل  بأسامء  تتعلق  وجودية 
هشام  سأل  حيث  املقام،  يف  دالة  إشــارة 

اهلل  أسامء  عن   اهلل عبد  أيب  احلكم  بن 
واشتقاقها: اهلل مهّا هو مشتق؟. قال: فقال 
والله  إله  من  مشتق  اهلل  هشام  ))يا  ل: 
يقتض مألوها واالسم غي املسمى، فمن 
يعبد  فقد كفر ومل  املعنى  عبد االسم دون 
كفر  فقد  واملعنى  االسم  عبد  ومن  شيئا، 
املعنى دون االسم  اثنني، ومن عبد  وعبد 
قال:  هشام؟.  يا  أفهمت  التوحيد  فذاك 
وتسعني  تسعة  هلل  إن  قال:  زدن.  فقلت: 
لكان  املسمى  هو  االسم  كان  فلو  اســاًم، 
يدل  معنى  اهلل  ولكن  إلًا،  منها  اسم  كلهّ 
يا هشام  األسامء، وكلها غيه،  عليه بذه 
اخلبز اسم للمأكول واملاء اسم للمشوب 
اسم  ــار  ــن وال للملبوس  ــم  اس ــثــوب  وال
به  تدفع  فهاًم  هشام  يا  أفهمت  للمحرق. 
اهلل  مع  واملتخذين  أعداءنا  به  وتناضل 
عز وجل غيه؟. قلت: نعم، قال: فقال: 
نفعك اهلل به وثبتك يا هشام، قال هشام: 
حتى  التوحيد  يف  أحــد  قهرن  ما  فــواهلل 

قمت مقامي هذا(()4)(.
ملا   الصادق المام  عن  روي  وما 

)4)( ينظر: الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف 
تفسي القرآن، ج1، ص11.
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ڭ  ڭ  ڭ  چ  تعال:  قوله  عن  سئل 
ڭ چ حيث فسهّ مفردة الطعام بتفسي 
العلم  يأخذ  من  ))فلينظر  قائاًل:  معنوي 

منه(()5)(.
القرآن  أن  عىل  هنا  الفهـــم  ويبتني 

التكوين  كتاب  احلقيقة  يف  هو  الكريـــم 
فهو الذي فيه تبيان كل شء، وهذا يعني 
ويؤيده:  شاشه  بكل  للوجود  موازاته 
كان  ــا  ومل كــبــية،  وال  صغية  اليــفــارق 
القرآن يوازي الوجود وكل شء فيه ومن 
واملصاديق  الغيبية  احلقائق  األشياء  تلك 
املعنوية، يربز هنا سؤال كيف يدل القرآن 
وكيف  الغيبية  األمور  تلك  عىل  الكريم 
سيبينها؟ ومن املعلوم مسبقًا أن اهلل تعال 
اللغة  اختار  وما  بيان شء،  عنه  يقص  ال 
العربية إال لقدرتا عىل استيعاب كل تلك 
تعال  اهلل  حاجة  عدم  مع  العالية،  املعان 
إما  إليها  ُيلجأ  التي  ونحوها  للمجازات 
الكالم،  أو يف مقام تسني  البيان  يف مقام 
ألن  األول؛  دون  القرآن  يف  مكن  والثان 
كان  من  إفهام  ليس  القرآن  من  الغاية 

الكايف، ج1،  يعقوب،  بن  الكليني، حممد   )(5(
ص39.

حاضًا يف زمان النزول فقط، بل هو ثابت 
إل يوم القيامة وما كان هذا شأنه البد أن 
للمعان  البيان  من  مستوى  بأعىل  يتصف 
لإلنسان،  شء  كل  ويبني  خــالــدًا  ليبق 

واليتوقف عند حد من احلدود.
أدلة  تكن  مل  لو  حتى  كــــــان  وكيفام 
الظرف  غض  اليمكننـــا  مقنعة  النظرية 
النظرية  هذه  أن  وهي  احلقيقة  هذه  عن 
افق  من  اللغة  تليل  امكانية  إل  ترشدنا 
مربين  ولسنا  املحسوسات  عامل  وراء  ما 
معان  تديد  يف  واالقتصار  التقوقع  عىل 
الطبيعية.  االمـــور  دائـــرة  عــىل  االلــفــاظ 
يف  االصل  أن  قبلنا  لو  فيام  وباخلصوص 
النصوص  الفاظ  السيام  االلفاظ  معان 
عن  والرغبة  احلقيقي،  معناها  هو  الدينية 
هوية  لتأويل  وامليل  احلقيقي  معناهــــــا 
مقبول  غي  الواقع  يف  فلسفيًا  االلفاظ 

ويعد عدواًل عن أصل اللغة.

أثر النظرية يف عملية التفسي
لالبتعاد  يتكل عليه  أن  يمكن  ما  خي 
البارئ عز وجل  ننزه  التشبيه، وحتى  عن 
توجد  ال  إذ  النظرية،  بذه  العمل  هو  عنه 
نقول  أن  ولنا  املقام،  يف  منها  أكمل  نظرية 
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املتقوم  النسان  للفكر  ابداع  بحق  هي 
باملعرفة اللية احلقة البعيدة عن التسطيح 
الصعبة  التحديات  مواجهة  عند  والفرار 

واملفصلية.
خصوصًا إذا علمنا أن هناك تفسيات 
الــروايــات  تضافرت  ــذي  ال بطن  ملعنى 
بحسب  املعنى  روح  مع  ينسجم  له  املثبتة 
ما  إل  إضافة  حقيقتها،  من  بيانه  تقدم  ما 
نجده من أثرها يف الكثي من املوضوعات 
ترد  حينام  والقول  التكلم  ومنها  القرآنية، 
ترى  حيث  الكريم،  القرآن  يف  تعبياتام 
إياد  يعني:  تعال  منه  القول  أن  النظرية 
معنى  ألن  املقصود؛  املعنى  عىل  يدل  أمر 
وإبراز  إظهار  هو  النظرية  بحسب  القول 
فكل  وبالتال  والرادة،  الضمي  يف  ما 
يعدهّ  سبحانه  ــه  إرادت يكشف  إلــي  فعل 
نحو  عىل  عليه  ويطلق  للتكلم،  مصداقًا 
احلقيقة، وإن حصل إختالف بني الطريقة 

ما  يــربز  حيث  االنسان  با  يتكلم  التي 
ــار  األوت تريك  طريق  عــن  ضميه  يف 
احلق  عىل  يستحيل  الذي  األمر  الصوتية 
تعال. ومن خالل هذه الفكرة يسهل فهم 
إذ  القيامة،  يوم  واألرجل  األيدي  تكلم 

سيكون هناك إظهار للحقائق بواسطتها.
بل  هــذا،  عند  النظرية  دور  واليقف 
للحقائق  معقوال  تصورًا  تعطينا  أن  لا 
امللكوتية الواقعة خارج احلس واملادة، من 
والكتاب  واللوح  والعرش  امليزان  قبيل: 
الكثي،  الكثي  وغيها  واالستواء  املبني 
األخذ  بأنه  العرش  عىل  االستواء  فتفس 
تعال  سلطنته  وظهور  األمور  تدبي  بزمام 
األشياء  عىل  ملكه  واستقرار  الكون  عىل 

بتدبي أمورها وإصالح شؤونا.
وهكذا احلال عندما تفس لنا النظرية 
هو  لغة  كان  وإن  ألنـــــه  النبي؛  معنى 
عىل  اليقتص  أنــه  تــرى  أنــا  إال  االخبار 
املكتوب،  أو  الشفوي  والعالم  االخبار 
يف  والخبار  التعليم  إل  ذلك  يتعدى  بل 
فيه  يكون  مرتبــة، كل عامل  األعىل  العوامل 
يتناسب  بام  والتعليـــم  واالخبار  النباء 

معه.

النتيجة:
وثباتا  النظرية  قوة  تبينت  بعدمـــا 
التي  املعضالت  حــــل  عىل  قادرة  نجدها 
الذي  القرآن،  والباحث  املفس  تواجه  قد 
تيط به اآليات القرآنية الكريمة بام تمله 
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وبام  جهة،  من  ودقــة  ورصانة  عمق  من 
يقوم عليه الفكــــر البشي املؤمن بوجود 
بموجوداته  العظيم  الوجـــود  لذا  خالق 
ُترى  ال  والتي  ُترى  التي  واملعنوية  املادية 
اجلهة  من  نعلمها  ال  والتي  نعلمها  والتي 

األخرى.
فمن  وأفقها  النظرية  مــيــدان  ــا  وأم
املسميات  ــول  دخ عــدم  متــامــًا  الــواضــح 
وخصوصًا  البشية  للصناعات  اجلديدة 
بلغته  املتكلم  ــار  ص إذ  الــزمــن  ــذا  ه يف 
الشديد  االخــتــالط  نتيجة  يبني  ال  األم 
القواعد  تتبق  فلم  املختلفة،  اللغات  بني 
عىل  واملــعــان  األلــفــاظ  بني  والعالقات 
اطالق  عملية  وأصبحت  عليـه،  هي  ما 
إن  علمي  شء  عىل  تبتني  ال  التسميات 
ونصفه  لغة  مــن  ــم  االس نصف  يكن  مل 
ال  النظرية  أن  كام  أخرى.  لغة  من  اآلخر 
تشمل كذلك األلفاظ التي ال مصداق لا 

أصاًل من قبيل: العدم واالمتناع وشيك 
البحث  اليتعدى  حيث  ونحوها،  الباري 
واحلال هذه إل معرفة الروح املشرتكة بني 

املصاديق.
النظرية هذه سارية  ويأت الكالم هل 

ببعضها،  أم ختتص  القرآن  ألفاظ  يف مجيع 
القائلني  كلامت  خالل  من  يتضح  الذي 
هو  فيه  ــالف  والخ القطع  نحو  عىل  با 
القرآن  يف  وردت  التي  األلفاظ  شمولا 
اسامئه  تذكر  أو  تعال  اهلل  تصف  الكريم 
له عز وجل  التي تنسب  سبحانه، و تلك 
بعض األفعال اخلاصة من قبيل: االستواء 
تنسب  التي  واأللفاظ  ونحوها،  واملجيء 
كالعرش  املختصات  بعض  تــعــال  لــه 
والكريس، و هكذا األلفــــاظ التي تكي 
عامل  ومــاوراء  الغيبية  احلقائق  بعض  عن 
والقلم  اللوح  نحو  حسية  بألفاظ  احلس 
عندنا  ويتبقى  ذلك،  وغي  والكتــــاب 
فيه  يكن  مل  ما  املجيد،  القرآن  ألفاظ  من 
واملسائل  الغيبية  للحقائق  وداللة  إشارة 
البحث  حيز  يف  يبقى  وهــذا  امللكوتية، 
والنقاش لدراســات أخرى؛ ليتم التيان 

بدليل ناهض عليه.

أللفاظ  النظرية  شمول  بلحاظ  وأما 
يثبت صدوره  فبعدما  الشيفة  األحاديث 
مناقشة  إل  ـــدور  ال ــأت  ي املــعــصــوم  مــن 
تقع  ما  عادة  وهي  فيه،  الــواردة  األلفاظ 
اهلل  عن  تتحدث  كانت  إن  نحوين:  عىل 
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املتيقن  فمن  وصفاته،  وأفعاله  سبحانه 
بيانه،  م  تقدهّ ما  وفق  لا  النظرية  شمول 
وهكذا فيام إذا كان احلديث حول املسائل 
كانت  إذا  وأما  الغيبية،  واحلقائق  املعنوية 
والغيبية  معنوية  جنبة  ال  األلفاظ  تلك 
فيها، فهي قيد النقاش، واألمر يعود فيها 
إليه من  التوصل  يتم  ما  إل مدى ومقدار 

معان لا.
هام  دور  للنظرية  أن  النتيجــــة  ويف 
وبارز يف فهم الكثي من األرسار القرآنية 
الكريمة،  ــات  اآلي عليها  انطوت  التي 
ــث  ــادي ــذا يف فــهــم وتــفــســي األح ــك وه
تنالا  ال  رفيعة  معان  تضم  التي  الشيفة 

احلواس، والمتتد إليها.
املصادر واملراجع:

القرآن الكريم.
	 جواهر • حــامــد،  ــو  أب حممد  ــغــزال،  ال

الطبعة  العلوم،  احياء  دار  الــقــرآن، 

الثالثة، 1411هـ، بيوت، لبنان.
	 الفتوحات • الدين،  حميي  عــريب،  ابن 

بدون  دار صادر،  املكية، ج1، وج4، 
تاريخ، بيوت، لبنان.

	 ومعرفه • قرآن  رضا،  عيل  نيا،  قائمي 

والفكر  الثقافة  مؤسســـــة  شناسى، 
األول، )139م،  الطبعـة  السالمي، 

إيران.
	 توحيد • شح  سعيد،  القايض  القمي، 

الثقافة  وزارة  ج)،  الـــصـــدوق، 
واالرشاد االسالمي، مؤسسة الطباعة 

والنش، 1415هـ، طهران، إيران.
	 الصــــايف، • تفسي  الفيض،  الكاشان، 

الطبعة  ــدر،  ــص ال ــتــشــارات  ان ج1، 
الثانية، 1415هـ، طهران، إيران.

	 عيل • االمــام  أحد،  المدان،  الرحان 
بن أيب طالب، منشورات مني، الطبعة 

الثانية، 1377ش، إيران.
	 السبزواري، مال هادي، شح األسامء •

مكتبة  مــنــشــورات  ج1،  احلــســنــى، 
بصيت، بدون تاريخ، قم، إيران.

	 السبزواري، • منظومة  شح  كرامي، 
ديباجة الكتاب، مؤسسة تنظيم ونش 

األول،  الطبعة  الــكــرامــي،  اهلل  ــة  آي
89)1ق.

	 عىل • تعليقــــات  اهلل،  روح  اخلميني، 
ومصباح  احلكـــــــم  فصوص  شح 
اســالم(،  )پاسدار  مؤسسة  ــس،  األن
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الطبعة  )املــســاهــة(  أوفــســت  شكــة 
ـــ،  )140ه املبارك  رمضان  األول، 

طهران، إيران.
	 يف • امليزان  حسني،  حممد  الطباطبائي،   

النش  مؤسســــة  ج1،  القرآن،  تفسي 
املدرسني يف  التابعة جلامعة  السالمي 

قم، بدون تاريخ، قم، إيران.
	 ج1، • املنطق،  رضـــــا،  حممد  املظفر، 

التابعة  السالمي  النش  مؤسســــــة 
قم،  تاريخ،  بدون  املدرسني،  جلامعة 

إيران..
	 القراءة • اشكاليات  حامد،  زيــد،  ابو 

العريب،  الثقايف  املركز  التأويل،  وآلية 
بيوت،  005)م،  السابعة،  الطبعة 

لبنان.
	 القرآن • فهم  ــيل،  ع جــواد  الــكــســار، 

مركز  السلوكية،  املدرسة  ضوء  عىل 
االسالمي،  الفكر  لتنميــــة  احلضارة 

بيوت،  تاريخ،  دون  األول،  الطبعة 
لبنان.

	 تــوحــيــد • شح  ــد،  ــي ــع س الــقــمــي، 
الثقافة  وزارة  ج)،  الــصــــــــدوق، 
مؤسسة  االســـالمـــي،  ـــــاد  واالرش

1415هـــ،  طبع  والــنــش،  الطباعة 
طهران، إيران.

	 تفسي • ــن،  ــدي ال صــدر  الـــشـــيازي، 
التعارف  دار  ج4،  الكريم،  القرآن 
بيوت،  1998م،  للمطبوعـــات، 

لبنان.
	 ــي، ابــو الــقــاســم، حمــاضات • ــوئ اخل

الــادي  دار  ج1،،  الفقه،  أصــول  يف 
لــلــمــطــبــوعــات، الــطــبــعــة الــثــالــثــة، 

1410هـ، قم، إيران.
	 األصول، • يف  الرافد  عيل،  السيستان، 

مجادي  األول،  الطبعــــــة  مهر  ج1، 
اآلخرة 1414 ق، قم. ، إيران.

	 الداية • مصباح  اهلل،  روح  اخلميني، 
الثان،  القسم  والوالية،  اخلالفـــة  إل 
ــام  االم آثـــار  ــش  ون تنظيم  مؤسسة 
الثالثة )137ش،  الطبعــــة  اخلميني، 

طهران، إيران.

	 الكايف، • يعقوب،  بن  حممد  الكليني، 
الطبعة  االسالمية،  الكتب  دار  ج1، 

اخلامسة، 3)13ش، طهران، إيران.
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بسم اهلل الرحن الرحيم
امللّخص:

أرساًرا  القرآن  للتعبي  أنهّ  يف  ريب  ال 
مقصود  فنيهّ  أنهّه كالم  عىل  تدلهّ  ومجاليات 
حمكاًم.  نسًجا  وُنسج  دقيًقا  وضًعا  ُوِضــع 
عن  الكشف  إل  الــدراســة  هــذه  وتسعى 
ــلــغــويهّ الــكــامــن يف  ــاز ال ــج ـــه الع أوج
الظواهر  ورصد  ة،  خاصهّ االنفطار  سورة 
الثالثة:  املستويات  عىل  فيها  األسلوبيهّة 
(. وقد تناول  )الصوتهّ والصيفهّ والنحويهّ
، من جهٍر، وهٍس،  املقال املستوى الصوتهّ
تعضيد  كيفية  يف  وأثره  وتكرار،  وفاصلٍة، 
إليه  يرمي  الذي  املعنى  وتكثيف  الداللة 
املستوى  إل  انتقل  ذلــك  وبعد   . الــنــصهّ
والصيغ  الكلمة  بنية  تمله  وما  الــصيفهّ 
االختيار  يف  ــة  دقهّ من  املستعملة  الصفيهّة 
واالستعامل. ثمَّ انتهت الدراسة باملستوى 
الرتكيبيهّة وأهم األساليب  النحويهّ والبنى 

كاالستفهام،  ــنــصهّ  ال يف  وردت  الــتــي 
احلــذف،  وظاهرة  والتوكيد،  والــشط، 
وتركيب اجلمل، ومعرفة مدى شيوعها يف 
، وإظهار داللتها يف ردف املعنى املراد  النصهّ
إيصاله للمتلقي، مع ذكر مستوى اخلطاب 

وداللته يف ضوء البالغات األسلوبيهّة التي 
احتواها نصهّ السورة املبارك.

الدراسة  أهيهّة  جاءت  الدراسة:  أمهّية 
من  تمله  وما  ة  اللغويهّ األسلوبيهّة  بيان  يف 
الكريم؛  القرآن  سور  من  سورة  يف  داللة 
الكامنة  ة  اللغويهّ األرسار  عن  لالفصاح 
ة  اللغويهّ قيمتها  وإبــراز  املبارك،  ها  نصهّ يف 

واجلامليهّة.
هو  الــدراســة  هــذه  يف  املتهّبع  واملنهج 
تتعلهّق  مزايا  من  له  ملا  ؛  األسلويبهّ املنهج 
ة  اللغويهّ الظواهر  من  الدالالت  باستنتاج 

. الواردة يف النصهّ
سورة  األسلوبيهّة،  الرئيسة:  الكلامت 

. االنفطار، املستوى اللغويهّ
مة مقدِّ

والصالة  الــعــاملــني،  ربهّ  هلل  احلمد 
واملرسلني،  األنبياء  أشف  عىل  والسالم 

ا بعد.. د وآله الطيهّبني الطاهرين، أمهّ حممهّ

مفهوم  تــديــد  يف  اآلراء  تباينت 
ــان جلهود  األســلــوب واألســلــوبــيهّــة، وك
مفهوم  بيان  يف  بالٌغ  ــٌر  أث ــال(  ب ــارل  )ش
التعبي  »وقائع  ــا:  أنَّ فيى  األسلوبيهّة، 
الوجدانيهّة،  مضامينها  ناحية  من  اللغويهّ 
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للحساسيهّة  الوقائع  تعبي  تدرس  ا  أنَّ أي 
ا، كام تدرس فعل الوقائع  املعربهّ عنها لغويًّ
)جيو(- ا  أمهّ احلساسيهّة«)1(.  عىل  ة  اللغويهّ
قائاًل:  األسلوب  ف  فيعرِّ -)بال(  تلميذ 
الــذي  الــقــول  مظهر  هــو  »األســلــوب: 
هذه  التعبي،  وسائل  اختيار  عن  ينجم 
ومقاصد  طبيعة  تددها  التي  الوسائل 
ولعلَّ  الكاتب«))(.  أو  املتكلِّم  الشخص 
تفصييلهّ  تصور  أوضح  هو  التعريف  هذا 

لألسلوب.
األسلوب  مفهومي  بني  فرق  وهناك 
ــيى )فــيــيل ســانــدرس(  ــة؛ ف واألســلــوبــيهّ
لإلشارة  تستعمل  األسلوب  نظرية  أنَّ 
بينام  العام،  اللغويهّ  األسلوب  علم  إل 
من  كلِّ  إل  لإلشارة  األسلوبيهّة  تستعمل 
وعلم  لألسلوب،  التطبيقيهّة  القواعد  علم 
ة والوصفيهّة)3(.  الوسائل األسلوبيهّة املعياريهّ

منذر  تــرمجــة:  جــيو،  بيي  األســلــوبــيــة:   )1(
ـ  احلضاري  ــامء  الن مركز  نش:  عياش، 

حلب، ط )، سنة: 1994م، ص 34. 
دار  نش:  صالح،  فضل  األسلوب:  علم   )((
1985م،  سنة:  ط1،  ــيوت،  -ب ــاق  اآلف

ص)9. 
تقيق:  لسانيهّة،  أسلوبيهّة  ة  نظريهّ نحو  ُينظر:   )3(
الفكر- دار  ــش:  ن مجــعــة،  ــد  حمــمهّ خــالــد 

ويتصور )بيي جيو( أنَّ األسلوبيهّة دراسة 
إذا  )أسلوب(  كلمة  ا  أمهّ  ، اللسانهّ للتعبي 
فها فهي: »طريقة للتعبي عن  أردت أن تعرهّ

الفكر بوساطة اللغة«)4(.
األسلوب  إنَّ  القول:  يمكننا  وهكذا 
يف  الكاتب  يستعملها  التي  الطريقة  هو 
األسلوبيهّة  ــا  أمهّ األدبيهّة،  النصوص  كتابة 
يقوم  حديًثا  منهًجا  ها  نعدهّ أن  فيمكن 
بدراسة النصهّ األديبهّ وإبراز أهم الظواهر 
فيها  تكمن  التي  اخلفيهّة  واملزايا  البداعيهّة 

. مجاليهّة النصهّ
األسلوبيهّة  الــدراســة  ــة  أهــيهّ وتـــأت 
 ، النصهّ فهم  يف  اللغويهّ  املستوى  عــىل 
ــوء  ــى يف ض ــن ــع امل ــــدالل عـــىل  واالســــت
ــة لــألصــوات  ــق ــي ــدق االســـتـــعـــامالت ال
اجلمل  مــن  معيهّنة  ـــواع  وأن والــفــواصــل، 
تزيد  التي  الصفيهّة  والصيغ  والرتاكيب، 
للمتلقي،  إيصاله  املراد  املعنى  تكثيف  من 

وكام هو معلوم فإنَّ علم األسلوب فرٌع من 
يتمُّ  فهو  احلديث،  اللغويهّ  الدرس  فروع 
ببيان اخلصائص التي متيهّز كتابات أديٍب ما 

دمشق، ط1، سنة: 003)م، ص0). 
)4( األسلوبيهّة: ص). 
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عن غيه)5(.
تليله  يف  األسلويبهّ  املنهج  »ويعتمد 

عىل عنارص ثالثة، هي:
نصوًصا . 1 ُيعالج  إذ  اللغوّي:  العنرص 

قامت اللغة بوضع رموزها.
أن . 2 إل  يؤدي  الذي  النفعّي:  العنرص 

ة  ندخل يف حسابنا مقوالت غي لغويهّ
املوقف  ــارئ،  ــق ال ــف،  ــؤلِّ )امل مــثــل: 

، هدف الرسالة( وغيها. التارييهّ
عن . 3 ويكشف  األديّب:  اجلاميّل  العنرص 

والتفسي  الــقــارئ  عىل  النصهّ  تأثي 
والتقييم األديبهّ له«))(.

أسئلة البحث:
ــة بــني األصــــوات . 1 ــالق ــع مــا هــي ال

إليه  الذي تدف  وأجراسها، واملعنى 
سورة االنفطار؟.

يف . ) الصفيهّة  الصيغ  ع  تنوهّ يؤثهّر  كيف 
التعبي عن املعان؟.

اهلل  عبد  د  حممهّ د.  والنحو:  األسلوب  ُينظر:   )5(
جرب، نش: دار الدعوة -مص، ط1، سنة: 

1988م، ص). 
د عبد املنعم  : د. حممهّ ))( األسلوبيهّة والبيان العريبهّ
اللبنانيهّة- ة  املصيهّ الــدار  نش:   ، اخلفاجيهّ

بيوت، ط1، سنة: )199م، ص15. 

ة . 3 النحويهّ األســالــيــب  ـــمهّ  أه ــي  ه ــا  م
املستعملة يف السورة، وأثرها يف داللة 

املعنى؟.
الفرضيهّات:

املهموسة . 1 األصــــــوات  استعامل  إنَّ 
القرآنيهّة  الفواصـــــل  يف  ة  االنفجاريهّ
اليقاع  وميء  والكاف(،  كـ)التاء، 
نربة  ذا  ــًدا،  ــدي ش قــصــًيا،  ــا،  ــًع رسي
ــروف  ــرار ح ــك ــة عــالــيــة، وت صــوتــيهّ
املجهورة  ـــوات  األص وبــعــض  املــدهّ 
مع  منسجاًم  جاء  والراء(،  كـ)المزة، 
باملشكني،  د  والتوعهّ التخويف  معنى 
يوم  أهوال  عن  مفزعة  صورة  ورسم 

القيامة يف ذهن املخاطب.
ع . ) تنوهّ السورة  يف  امللفتة  الظواهر  من 

املعنى،  ُيناسب  فيام  الصفيهّة  الصيغ 
عن  لإلخبار  املايض  الفعل  فاستعامل 
فة  املضعهّ الصيغ  وكذلك  املستقبل، 

يف  )انفعل(  وصيغة  ــل(،  )فــعهّ مثل: 
ــة؛ لــلــداللــة عىل  احلــــوادث الــكــونــيهّ
واملفرد  النحت،  وظاهرة  املطاوعة، 
استعامالت  كلَّها  اجلمع،  عىل  الــدال 
وضًعا  ُوِضعت  ا  أنَّ عىل  تدلهّ  دقيقة 
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دقيًقا مقصوًدا.
م األساليب التي وردت يف السورة . 3 أههّ

والشط   ، النكاريهّ االستفهام  هي: 
رة،  ر السورة بصورة متكرهّ الذي تصدَّ
والتوكيد  عة،  املتنوهّ احلذف  وظاهرة 
أسلوٍب  لكلهّ  وكان  الصيغ،  د  املتعدهّ
استعامل خاص يتهّفق مع املعنى املشار 
إليه وُياول إبرازه يف ضوء اخلصائص 

الفنيهّة له.
خلفيهّة البحث:

دراســة . 1 طه  ــورة  )س بعنوان:  كتاب 
إبراهيم  د.  مقارنة(،  أسلوبيهّة  ة  لغويهّ
عوض، نش: الطائف، سنة: 1993م.

ــة . ) )دراس بعنوان:  ماجستي  رســالــة 
سامنة  األنــعــام(،  ســورة  يف  أسلوبيهّة 
وآدابا،  العربيهّة  اللغة  قسم  قالوند، 
سنة:  شــياز،  جامعة  اآلداب،  كليهّة 

1391ش.

ــة . 3 )دراس بعنوان:  ماجستي  رســالــة 
رفيق  معني  مريم(،  سورة  يف  أسلوبيهّة 
العربيهّة  اللغة  قسم  صــالــح،  ــد  أح
وآدابا، كليهّة الدراسات العليا، جامعة 

النجاح الوطنيهّة، سنة: 003)م.

ــورة . 4 )س بــعــنــوان:  ماجستي  رســالــة 
الواقعة دراسة أسلوبيهّة(، بالل سامي 
كليهّة  العربيهّة،  اللغة  قسم  احـــود، 
ــط،  األوس ــشق  ال جامعة  اآلداب، 

سنة: )01)م.
يف . 5 األسلوبيهّة  )البنية  بعنوان:  مقال 

سورة النحل(، م. د حسني ميد رستم 
صكر،  املحسن  عبد  أحــالم  م  م.  و 
اللغة العربيهّة، ملهّة  كليهّة الرتبية، قسم 
 ،3 مج  النسانيهّة،  لألبحاث  أوروك 

ع3، سنة: 010)م.
يف . ) أسلوبيهّة  )دراســة  بعنوان:  مقال 

سورة »ص«(، نص اهلل شاميل وسميهّة 
احلضارة  ــاق  آف ملهّة  عليان،  حسن 

السالميهّة، ع1، سنة: )143هـ.
التكوير . 7 )ســــورة  ــوان:  ــعــن ب مــقــال 

هدى  د.  أسلوبيهّة(،  ة  لغويهّ ــة  دراس
المـــــام  كليهّة  ملهّة  إسامعيل،  هشام 

.الكاظم
مقال بعنوان: )سورة النازعات دراسة . 8

أسلوبيهّة(: د. خولة عبد احلميد عودة، 
اآلداب،  كليهّة  ملهّة  بــغــداد،  جامعة 

جامعة بغداد، ع)9.
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مقــال بعنــوان: )مالمــح أسلوبيهّة يف . 9
ســورة القمــر(، م. م خليــل خلــف 
اللغــة  قســم  اآلداب،  كليهّــة  بشــي، 

العربيهّــة.
يف . 10 ة  لغويهّ )مالمح  بعنوان:  مقـــال 

د إسامعيل،  سورة األعىل(، م. م حممهّ
جامعة بابل، كليهّة الرتبيهّة.

هذا وسورة االنفطار مل ُتدرس من قبل 
ستختصهّ  الدراسة  فهذه  أسلوبيهّة،  دراسة 
وعىل  ة  لغويهّ أسلوبيهّة  ــة  دراس بدراستها 
والــصيفهّ  )الــصــوتهّ  الثالثة:  املستويات 

.) والنحويهّ
سورة االنفطار:

آياتا  وعدد  املكيهّة،  الســـور  من  هي 
تسع عشة، وهي ال تشذهّ عن سياق سور 
فهي  الكريم،  القرآن  من  األخــي  اجلــزء 
بيوم  املتعلهّقة  املسائل  حمــور  حــول  تــدور 
املواضيع  آياتا  مموع  ن  وتتضمهّ القيامة، 

اآلتية:
احلوادث . 1 وهي  الساعـــــة،  أشاط 

أواخر  العـــامل  سيشهدها  التي  الائلة 
حلظات عمره وعند قيام الساعة.

الداخلة . ) الليهّة  بالنعــــــــم  التذكي 

حالــــة  وكس  النســان،  وجود  يف 
للمعاد. وتيئته  النسان،  غرور 

ل . 3 تسجِّ التي  املالئكة  إل  الشـــــــارة 
أعامل النسان.

يف . 4 واملسيئني  املحسنني  عاقبــــة  بيان 
القيامة. يوم 

ذلك . 5 يف  سيجري  عامهّ  رسيعة  ملحات 
العظيم)7(. اليوم 

تسمية السورة:
يت السورة بذا االسم؛ الشتاملا  ُسمهّ

ٱ  چ  تعال:  قوله  يف  االنفطار  فعل  عىل 
ل فعل وحدث  چ، وهو أوهّ ٻ  ٻ 
السور  كسائر  وهــي  الــســورة،  يف  ُيذكر 
العقيدة  قضايا  تعالج  جاءت  فقد  املكيهّة 
التكوير  سورة  كانت  وحيث  أصولا،  يف 
السورة  القيامة، جاءت هذه  أهوال  لبيان 

دة لتلك)8(. مؤكِّ

املنزل:  اهلل  كتاب  تفسي  يف  األمثل  ُينظر:   )7(
ج19/  ت،  د.   ، الــشــيازيهّ مكارم  نارص 

ص475. 
حممد  األذهــان:  إل  القرآن  تقريب  ُينظر:   )8(
العلوم- دار  نــش:   ، الــشــيازيهّ احلسيني 
ج5/  003)م،  ســنــة:  ط1،  بــــيوت، 

ص9))(. 
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فضيلة السورة:
أنَّه   الصادق المــــــام  عن  ُروي 

ٱ  چ  السورتني:  هاتني  قرأ  »مـــــن  قال: 
چ  ٺ  ڀ  ڀ  چ  و  چ  ٻ  ٻ 
الفريضة  عينـــه يف صالة  وجعلهام نصب 
ومل  حجاب،  اهلل  من  يجبـــه  مل  والنافلة، 
إل  ينظر  يزل  ومل  حاجز،  اهلل  من  يجزه 
اهلل وينظر اهلل إليه، حتهّى يفرغ من حساب 

الناس«)9(.
دراسة أسلوبيهّة لسورة االنفطار 

عىل املستوى اللغويهّ

فهم  يف  بالغ  أثر  األسلوبيهّة  للدراسة 
اجلامليهّة،  اجلوانب  واستكشــــاف  النصهّ 
عىل  ــدرة  ق من  لــلــدارس  تتيح  ملا  ــك  وذل
وداللتها.  ة  اللغويهّ املفاهيم  مع  التعامل 
ومستويات  اتاهات  ة  اللغويهّ ولألسلوبيهّة 
املستوى  منها:   ، اللغويهّ التحليل  يف  ة  عدهّ
واملستوى   ، الصيفهّ واملستـــوى   ، الصوتهّ

واملستوى   ، املعجميهّ واملستوى   ، النحويهّ

الشيعة:  مسائل  تصيل  إل  الشيعة  وسائل   )9(
 البيت آل  مؤسسة  تقيق:   ، العاميلهّ احلرهّ 
سنة:  ط)،  سة،  املقدهّ -قم  الرتاث  لحياء 
ح9/  ص144،  ج)/  ص  1414هـــــ، 

 .75((

هذا  يف  دراستنا  اقتصت  وقد   . السياقيهّ
املقال عىل املستويات الثالثة األول.

: املستوى الصوتهّ
تليل  يف  بــالــغــة  ــة  ــيهّ أه لــلــصــوت 
مقياٌس  فهو  الدالالت،  وبيان  النصوص 
النفسيهّة،  ــفــعــاالت  االن عــن  للكشف 
إليها  يومئ  التي  للداللــــة  وانعكاٌس 
الصوت  ة  مــادهّ أنَّ  َيفى  »وليس   ، النصهّ
هذا  وأنَّ   ، النفسهّ االنفعال  مظهُر  هي 
تنويع  يف  سبٌب  هو  إنهّام  بطبيعته  االنفعال 
لينًا  أو  غنَّة  أو  ا  مدًّ فيه  بام يرج  الصوت، 
املستوى  هذا  يف  وسنتناول  ة«)10(.  شدهّ أو 
جوانب ثالثـــــة وهي: )الفاصلة القرآنيهّة 
يف السورة، واليقاع الذي حلته السورة، 
وأثر  دة(  املتعدهّ بأنواعه  التكرار  وظاهرة 

هذه اجلوانب يف داللة املعنى.
الفاصلة القرآنّية:. 1

ــا: »حــروف  ف الــفــواصــل بــأنَّ ــعــرَّ ُت

إفــهــام  ــا  ب يــقــع  املــقــاطــع  يف  متشاكلة 
من  مهامًّ  جزًء  ل  تشكهّ فهي  املــعــان«)11(، 

مصطفى  ة:  النبويهّ والبالغة  القرآن  إعجاز   )10(
-القاهرة،  املنار  دار  نش:   ، الرافعيهّ صادق 

ط1، سنة: 1997م، ص9)1
الدين  جــالل  الــقــرآن:  علوم  يف  االتقان   )11(
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كالقافية  للسور، وهي  الصوتهّ  االنسجام 
فها  وعرهّ النثر.  يف  وكالسجع  الشعر،  يف 
صوتيهٌّة  »قيمٌة  ا:  بأنَّ ان  حسهّ متام  الدكتور 
آيات  من  كثٍي  يف  ُتــراعــى  وظيفة  ذات 
تقديم  إل  رعايتها  أدَّت  ــام  وربَّ القرآن، 
عنص أو تأخيه من عنارص اجلملة«))1(. 
ا  قويًّ ارتــبــاًطــا  الفواصل  هــذه  وترتبط 
 ، القرآنهّ النصهّ  إليه  يدف  الذي  باملعنى 
لُتسهم  األصـــوات  مع  منسجمة  ــأت  وت
 : الرافعيهّ قال  وكام  إيقاعاته.  تشكيل  يف 
الصوت  قرار  يف  آياتا  مع  متهّفقة  »وهي 
اتفاًقا عجيًبا يالئم نوع الصوت، والوجه 
يف  وراءه  ليس  بــام  عليه  ُيــســاق  الـــذي 

العجب مذهب«)13(.
تقسم  االنفطار  ســورة  يف  والفاصلة 

عىل ثالثة أنساق:
الفاصلة  فيه  ارتكزت  األّول:  النسق 

الفضل  أبــو  ــد  حمــمهّ تقيق:   ، الــســيــوطــيهّ
سنة:  -لبنان،  ة  العصيهّ املكتبة  إبراهيم، 

1978م، ص9). 
ان، نش:  القرآن: متام حسهّ البيان يف روائع   )1((
عامل الكتب -القاهرة، ط1، سنة: )199م، 

ص81). 
)13( إعجاز القرآن والبالغة النبويهّة: ص170. 

اآليات  يف  كام  الساكنة،  التاء  حرف  عىل 
ٻ  ٱ  چ  تعال:  قال  األول،  اخلمسة 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
وهــو  چ،  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
واستعامله   ، انفجاريهّ مهموٌس  صــوٌت 
مدى  ُيبنيهّ  داللهّ  بعٌد  له  اآليــات  هذه  يف 
ارتباط استعامل احلروف فيام يوافق املعنى 
، فالمس أزيٌز فيه داللة راعبة  العام للنصهّ
ا  أمَّ مهول،  أمٍر  من  سيحدث  ملا  وترقهٌّب 
احلركيهّة  إل  ُتشي  فهي  االنفجار:  صفــــة 
وانتثار  السامء،  انفطار  من  واالنفجــــار، 
البحار،  وتفجي  وتساقطهــــا،  الكواكب 
صوتيهّة  ــة  دالل وهــي  األرض،  وانقالب 
ــدة ملـِـا جــاء يف هــذه اآليــات  ــدة ومــؤكِّ راف
ة الفزع، وأهوال وقوع هذا  املباركة من شدهّ

اليوم وذهوله ورهبته.
بحرف  فواصله  انتهت  الثاين:  النسق 

ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعال:  قال  الكاف، 
ڃچ،  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
 ، انفجاريهّ مهموٌس  صــوٌت  أيًضا  وهو 
اهلل  قدرة  عىل  صوتيهّة  داللة  فيه  فالمس 
تكلهّف  غي  من  النســان  خلق  يف  تعال 
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تعال:  قوله  ذلك  ويؤيهّد  وجهد،  وعناء 
چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅچ 

فهو  االنفجار  ا  أمهّ  ،]117 البقرة:  ]سورة 
وهذا  والزجر،  ة  والقوهّ ة  الشدهّ عىل  يدلهّ 
هو  والدليل  املبارك،  النصهّ  مع  يتهّفق  ما 
استعامله االستفهام النكاريهّ قوله تعال: 
چ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

أنَّ  وأيًضا  والتوبيخ،  للتأنيب  هو  الذي 
احلركيهّة،  عىل  تــدلهّ  هنا  االنفجار  صفة 
االنتقال  يف  النصهّ  مع  متهّفقة  داللة  وهي 
تعال:  كقوله  أخرى  إل  خلٍق  مرحلة  من 
فهنا  ڦچ  ڦ  ڦ  چڦ 

وهذه  وأصنافه،  اخللق  عمليهّة  يف  مراحل 
فقد  ع،  وتنوهّ وانتقال  حركة  فيها  املراحل 
قال قوم يف معنى هذه اآلية: يف أيهّ صورة 
بك: من ذكر أو أنثى، وجسيم  ما شاء ركهّ
أو نحيف، وطويل أو قصي، ومستحسن 
أو مستقبح)14(، ومراحل اخللق هذه تتهّفق 

والنكـــــت  القــــرآن  تفسي  يف  املنتخب   )14(
إدريس  ابن  البيان:  كتاب  من  املستخرجة 
مهدي  ــد  حمــمهّ ــد  الــســيهّ تــقــيــق:   ، هّ ــــيلهّ احل
ة  العلويهّ العتبة  نش:  اخلرسان،  املوسويهّ 
008)م،  سنة:  ط1،  العراق،  ـ  سة  املقدهّ

ص345. 

الكاف  صوت  يمله  ما  مع  االتفاق  متام 
من صفة االنفجار.

انتهت  النسق  هذا  يف  الثالث:  النسق 
النون  وإحلــاق   ، ــدهّ امل بـ)حرف  الفواصل 
اآليات  عدد  وكــان  أخــرى(،  وامليم  تــارًة 
التي انتهت بحرف النون يف السورة ثامنية، 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  چ  هي: 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ۀ ہ ہ ہ چ.
بحرف  انتهت  الــتــي  ـــات  اآلي ـــا  أمهّ

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  هي:  ثالثة،  امليم 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڤ...  ڤ  ڤ 
كثر  وقـــــد  گچ،  ک  ک  ک  ک 
وفق  الكريم،  القرآن  يف  االستعامل  هــذا 
كثر  ولذلك  للقرآن،  اليقاعيهّة  الطبيعة 

حــروف  بعد  ــم(  ــي و)امل ــون(  ــن )ال ورود 
الشأن:  هذا  يف  الرافعيهّ  يقول  كثًيا.  املدهّ 
آيات  با  تنتهي  التي  الفواصل  هذه  »وما 
تنتهي  التي  لألبعاد  ٌة  تامهّ صوٌر  إالهّ  القرآن 
با مجل املوسيقى.. وتراها أكثر ما تنتهي 
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الطبيعيهّان  احلرفان  وها  وامليم،  بالنون 
كذلك  وهو  باملد،  أو  نفسها  املوسيقى  يف 
الدكتور  وعلهّل  الــقــرآن«)15(،  يف  طبيعيهّ 
»ولعلهّ  بقوله:  ذلك  ائيهّ  السامرهّ إبراهيم 
النون من األصوات التي يسن السكوت 
عليها؛ للغنهّة التي تصل يف النطق غناًء أم 
لزمتها  هذا  أجل  ومن  القول،  يف  اًل  ترسهّ
وكام  املسجوعة«))1(.  القرآنيهّة  الفواصل 
با  تنتهي  التي  احلــروف  أنَّ  معلوم  هو 
داللــة  ذات  تكون  القرآنيهّة  الفواصل 
مالحظ  هو  وكام  باملعنى،  مرتبطة  صوتيهّة 
بصورة  والنون  امليم  حريف  استعامل  أنَّ 
عىل  -زيـــادة  السبب  أنَّ  ــرى  ون كــثــية، 
الصوتني  هذين  أنَّ  -هو  أعــاله  ُذكــر  ما 
وداللة  والقسوة،  ة  الشدهّ لداللة  موافقان 
الصوتان  ملِا يمل هذان  النعيم والرخاء؛ 
طة  املتوسهّ األصــوات  من  فهام  صفة،  من 
اآلية  ملعنى  ووفًقا  والرخاوة،  ة  الشدهّ بني 

يف  ورد  كام  املعنيني،  يتمل  قد  املباركة 

ة:  النبويهّ والــبــالغــة  ــرآن  ــق ال إعــجــاز   )15(
ص150. 

 ، ائيهّ السامرهّ إبراهيم  د.  املقارن:  اللغة  فقه   )1((
ط)،  -بــيوت،  للماليني  العلم  دار  نش: 

سنة: 1978م، ص))1. 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  تعال:  قوله 
ذلك  عىل  والشواهد  چ.  گ  ک  ک 

يف القرآن كثية جًدا.
اإليقاع:. 2

ظاهرة  تردد  عن  عبارة  »هو  اليقاع: 

دة  حمــدهّ زمنيهّة  مسافاٍت  عىل  ما  صوتيهّة 
يف  تتجىلهّ  اليقاع  وظاهرة  النسب«)17(. 
لذا  لكنَّ  واضح،  بشكٍل  الكريم  القرآن 
عن  فيها  يتلف  ة  خاصهّ طريقة  اليقاع 
كام  فهو  والقوايف،  باألوزان  املقيهّد  الشعر 
ان: »إيقاٌع يف نطاق  قال الدكتور متام حسهّ
التوازن، ال إيقاع يف نطاق الوزن، فالوزن 
اليقاع  يف  والتوازن  للشعر،  العربيهّة  يف 
ال  متوازن  إيقاع  القرآن  يف  والذي  للنثر، 

موزون«)18(.
ارتباًطا  الصوتيهّة  اليقاعات  ترتبط 
النص،  عليه  ــدلهّ  ي ــذي  ال باملعنى  دقيًقا 
املعنى  تكثيف  يف  فاعٌل  دوٌر  فلإليقاع 
إبرازها  يريد  التي  ة  التعبييهّ الطاقة  وزيادة 
املوسيقيهّة  اآللــيــات  ضـــوء  يف  ــصهّ  ــن ال

د عياد،  : شكري حممهّ )17( موسيقى الشعر العريبهّ
سنة:  ط)،  -القاهرة،  املعرفة  دار  نــش: 

1978م، ص0). 
)18( البيان يف روائع القرآن: ص9)). 
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املعنى  داللــة  مع  وانسجامها  املستعملة 
املقصود، وجاء اليقاع يف سورة االنفطار 
رسيًعا، قصًيا، شديًدا، ذا استعالء، ونربه 
إليه،  السامع  يشدهّ  بحيث  عالية،  صوتيهّة 
جاء  وقد  ُيقال.  ما  عظمة  قلبه  يف  ويبعث 
بالعنف  يمتاز  فهو  السورة،  جلوهّ  مالئاًم 
للحوادث  مانبة  وفيه  والفزع،  ة  والشدهّ
وانتثار  السامء  انفطار  من  املتزامنة  الكونيهّة 
القبور،  وبعثرة  البحار  وتفجي  الكواكب 
ونالحظ  والزجر  التهديد  لغة  عىل  زيــادًة 
اللــيهّ  اخلطاب  ضــوء  يف  واضًحا  ذلــك 
باجلحيم  د  والتوعهّ الغضب  يوبه  الــذي 

ٹ  چ  قوله:  وعصاه،  خالفه  من  لكلهّ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ فقد استعمل 
النداء )يا( هنا للتحقي والتصغي، وأيًضا 
هو  الذي  النكاري  االستفهام  استعمل 

ک  ک  چ  وقوله:  والتوبيخ،  للتأنيب 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
إل  ترمي  رصيــة  آيــات  فكلهّها  چ  ڱ 

د بالعذاب واخللود به، وقوله: چڱ  التوعهّ
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
املوازنة الصوتيهّة  فالتكرار بذه  چ  ہ 
ُيشي إل عظمة هذا اليوم وأنهّه ال مفرهّ منه. 

من  الكيفيهّة  بذه  اليقاع  يكون  وعندما 
اجلزم؛  ة  قوهّ عىل  يدلُّ  إنَّام  والسعة  القوة 
ية املوقف  ملا يلقي يف نفس السامع من جدهّ
احلاسم وخطره، بحيث ال يتمل الطالة 

والتأن)19(.
التكرار:. 3

عرفتها  ة،  لغويهّ ظاهرة  التكرار  ُيعد 
وصلت  التي  نصوصها  أقدم  يف  العربيهّة 
، وخطب  إلينا، نعني بذلك الشعر اجلاهيلهّ
اجلاهليهّة، وأسجاعها، ثمَّ استعملها القرآن 
النبويهّ  احلــديــث  يف  ورد  كــام  الــكــريــم، 
فه  ــد عرهّ ــعــرب. وق ال الــشيــف، وكـــالم 
القايض اجلرجانهّ بأنهّه: »عبارة عن الثبات 
ة«)0)(. ووصفه السيوطيهّ  ة بعد مرهّ بيشء مرهّ
من  وهو  التوكيد،  من  أبلغ  »هو  ه:  نصهّ بام 
فارس:  ابن  وقال  الفصاحة«)1)(.  حماسن 
إرادَة  ــادة  والع التكرير  العرب  »وُسنن 

د.  الكريم:  للقرآن  البيانهّ  التفسي  ُينظر:   )19(
ظالل  يف  و  ص79.  ط7،  الشاطئ،  بنت 
-مص،  الشوق  دار  قطب،  سيد  القرآن: 

ط1، سنة: 1978م، ص4) -34. 
تقيق:   ، اجلرجانهّ القايض  التعريفات:   )(0(
القدس- شكة  نش:   ، تونسهّ الدين  نص 

القاهرة، ط1، سنة: 007)، ص113. 
)1)( االتقان يف علوم القرآن: ص)14. 
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البالغ بحسب العناية باألمر«)))(.
عىل  املباركة  السورة  يف  التكرار  وجاء 

ة: أنواع عدهّ
أّواًل: تكرار األصوات:

	 ــكــرر صـــوت الــمــزة • ـــزة(: ت ـــم )ال
من  ــو  وه ة(،  مـــرهّ  (0( ــورة  ــس ال يف 
من  يزيد  التي  ة  االنفجاريهّ األصوات 

صعوبة نطق الكلمة التي يرد فيها.
ــم أنــيــس:  ــراهــي ــور إب ــدكــت ــقــول ال ي
أشقهّ  من  العربيهّة  اللغة  يف  »فالمـــــــزة 
ألنَّ  النطق؛  حــني  وأعــسهــا  احلـــروف 
ينطق  حني  املرء  ويسهّ  املزمار،  خمرجها 

با كأنَّه يتنق«)3)(.
تسيد  يف  مهٌم  دوٌر  الصوت  ولــذا 
جوهّ الغضب والتهديـــــد، ورسم الشعور 
باالستنكار، ومن أحســــن االستعامالت 
الصوت هو يف  تكرار هذا  فيها  التي ورد 

ومسائلها  العربية  اللغة  فقه  يف  الصاحبي   )(((
وسنن العرب يف كالمها: أحد بن فارس بن 
، نش: دار الكتب  الرازيهّ القزويني  زكرياء 
1997م.  سنة:  ط1،  ــيوت،  -ب العلمية 

ص5). 
نش:  أنيس،  إبراهيم  د.  الشعر:  موسيقى   )(3(
)197م،  سنة:  ط4،  -بيوت،  القلم  دار 

ص35. 

ذهنك  ييهّـُئ  فهو  األول؛  اآليــات  بداية 
إل  ه  ويــشــدهّ السامع  ييهّئ  كام  ر،  للتفكهّ
االنتباه لالستامع إل السورة والتدبهّر فيها، 
يف  ــات  اآلي هــذه  لداللة  مالئم  فهو  إذن 

تسيد قدرة اهلل تعال وأهوال القيامة.
	 )الراء( • صوت  ر  تكرهّ )الراء(:  صوت 

نسبة  وهــي  ــرة،  م  )19( الــســورة  يف 
ومن  السورة،  حلجــم  بالنسبة  كبية 
ــفــطــرت،  ــه: )ان ــعــامالت أحــســن اســت

رت، ُبعثِرت(. انتثرت، ُفجِّ
قال الدكتور إبراهيم أنيس: »والصفة 
اللسان  طــرق  تكرر  هــي  لــلــراء  املميهّزة 
هذا  ولعلهّ  ــا«)4)(.  ب النطق  عند  للحنك 
الراء، وما يمله من هذه  التكرار لصوت 
والتخويف  االنتباه،  شدهّ  ُيشي  الصفة، 
واالضطراب  العظيم،  والفزع  الشديد، 
إثر هذه  بالكون  الذي سيحلهّ  واالنقالب 
لسعة  بيان  هو  وأيًضا  الكونيهّة،  احلوادث 

يقدر  ال  الظواهر  هذه  بأنَّ  الليهّة،  القدرة 
عليها سوى اهلل تعال.

	 : من الظواهــر األسلوبيهّة • حروف املدهّ

مط:  أنيس،  إبراهيم  اللغوية:  األصــوات   )(4(
نضة مص، ص58. 
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 ، املدهّ حــروف  تكرار  هو  السورة  يف 
ة،  مرهّ األلف ))4(  ر صوت  تكرهّ فقد 
وصوت  ة،  مــرهّ  )((( الياء  وصــوت 
معلوم  هو  وكــام  ة،  ــرهّ م  )((( ــواو  ال
زمٍن  إل  تتاج  احلــروف  هــذه  ــإنَّ  ف
أطــول مــن احلـــروف األخـــرى عند 
قدرة  ُيعطيها  األمر  وهذا  با،  النطق 
بناء  يف  املوسيقي  التكيهّف  يف  عالية 
أحلاًنا  ي  املتلقهّ متنح  بحيث   ، النصهّ
فهو  عة،  متنوهّ نفسيهّة  وتأثيات  خمتلفة 
والرتابط  االنسجام  ق  يقهّ جهة  من 
 ، للنصهّ اليقاعيهّة  الوحـــــدات  بني 
حزن  حالة  ر  يصوهّ أخرى  جهة  ومن 
النسان وخيبته يف ذلك اليوم العظيم 
ــوع  ووق اخلــالــق  عظمة  ينظر  ــو  وه
إل  إشارة  فهو  منها،  وذهوله  القيامة 
ر هذا اليوم  نفسيهّة النسان فيام لو تأخهّ
ًقا  مصدهّ ويكون  صاحلًا  يعمل  لعلهّه 

لوعد اهلل عزهّ وجلهّ )5)(.
ثانًيا: تكرار الكلامت:

كامل  الــفــنهّــي:  البــــداع  عــنــارص  ُيــنــظــر:   )(5(
سنة:  -ط1،  مدبول  مكتبة  غنيم،  أحــد 

1998ص)8). 

• يف 	 الكلمة  هــذه  تكررت  )الــديــن(: 
أربعة مواضع، قوله: چ چ چ چ 
ڳ  ڳ  گ  گ  ڇ...  چ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ہچ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
وهذا  ــزاء،  اجل بمعنى  كانت  وكلهّها 
هذا  ثبوت  عىل  ــة  دالل هو  التكرار 
ا  أيهّ وأنَّكم  له،  منكًرا  كان  ملن  اليوم 
كنتم  ما  عىل  سُتجزوَن  الكافرون 
تسمية  سبب  »وأمـــا  تــعــمــلــون)))(. 
يوم  فألنهّ  الدين(.  بـ)يوم  اليوم  هذا 
اللغة:  والدين يف  اجلزاء.  يوم  القيامة 
اجلزاء، واجلزاء: أبرز مظاهر القيامة، 
السائر،  ُتكشف  اليوم  ذلــك  ففي 
بدقهّة،  فعلوه  عــامهّ  الناس  وُيــاَســب 
صاحلًا  عمله  ما  جزاَء  فرٍد  كلُّ  ويرى 

أم طاحلًا«)7)(.
• الكلمة يف مخسة 	 رت هذه  تكرهّ )يوم(: 

ڳ  گ  گ  چ  قــولــه:  ــع،  ــواض م

تقيق:  القرآن:  تفسي  يف  التبيان  ُينظر:   )(((
النعامن- مطبعة   ، الــعــامــيلهّ حبيب  أحــد 
ج)،  1409هـ،،  سنة:  األشف،  النجف 

ص335. 
)7)( تفسي األمثل: ج1، ص47. 
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ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڳ... 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
چ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ 
وتعجيٌب  تفخيٌم  التكرار  هــذا  ويف 
لشأن هذا اليوم الذي ال مفرَّ منه، وهو 

هذا  أمره،  وفخامة  هوله  ة  لشدهّ تقريٌر 
اليوم الذي ال ينفع فيه إال من جاء اهلل 
بقلٍب سليم وأعامل صاحلة تنجيه من 

ته)8)(. هول العذاب وشدهّ
ثالًثا: تكرار املقطع:

	 هذا • ر  تكرهّ الدين(:  يوم  ما  أدراك  )ما 
التكرار  وهــذا  موضعني،  يف  املقطع 
للسورة  العـــام  اجلوهّ  مــــع  منسجم 
اجلزاء  ليوم  »تعظيم  فهــــو:  املباركة، 
فيه:  ــغــرض  وال االســتــفــهــام،  بلفظ 
ُيستحقهّ  وما  حاله،  عظم  عىل  التنبيه 
العباد  ليعمل  وعقاب؛  ثواٍب  من  به 
بام يؤديم إل الثواب واجلنهّة والنجـــاة 
ة  لشدهّ الدين  يوم  وعظم  العقاب،  من 
من  والنجاة  اجلنهّة،  نعيــم  إل  احلاجة 

عمر  بن  اهلل  عبد   : البيضاويهّ تفسي  ُينظر:   )(8(
ـ  الفكر  دار  نش:   ، البيضاويهّ الشيازيهّ 

بيوت، د. ت،، ج5/ ))4

النار ومن مجلة العصاة، فال يوم أعظم 
من ذلك«)9)(.

: املستوى الصيفهّ
ــة عىل  مــن أبـــرز املــظــاهــر األســلــوبــيهّ

يفهّ يف سورة االنفطار هي: املستوى الصهّ
• الفعل املايض:	

األفعال:  يف  املايض  صيغــة  استعامل 
 ، ثَِرتمْ ُبعمْ  ، َرتمْ ُفجِّ  ، َتَثَرتمْ انمْ  ، َفَطَرتمْ )انمْ
املستقبل،  يف  حدث  عىل  للداللة  رت(  أخَّ
وتقيق  الفعل  وقــوع  حتميهّة  عىل  ــدلهّ  ي
تام لوقوع هذه  تأكيد  حدوثه، أي بمعنى 
الظواهر الكونيهّة التي تنمهّ عن يوم القيامة 
املايض  بصيغة  عنها  فالخبار  وحدوثه، 
فعاًل،  وقعت  ا  وكأنهّ للمتلقي  بيان  هو 

وأنَّ هذا اليوم آٍت ال حمال.
ــاُر  ــب »الخ  : ــويسهّ ــط ال الشيخ  ــال  ق
قد  كَأنَّه  املعنى،  ق  لتحقهّ املايض  بصيغــــة 

كان«)30(.

• صيغة )انفعل(:	
قوله  يف  )انفعل(  صيغة  استعامل  إنَّ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعــــــــال: 

)9)( التبيان يف تفسي القرآن: ج10/ ص94). 
)30( التبيان يف تفسي القرآن: ج8/ ص 444. 
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خاص،  وبعد  داللــة  لا  چ  پ  پ 
املزيد  الثالثي  الفعل  من  الصيغة  فهذه 
له، وذهب العلامء ال  بالمزة والنون يف أوهّ
َأنَّ األَصل الغالب عىل هذا البناء أن ييَء 
لواحد،  دي  املتعهّ الثالثي  للفعل  مطاوًعا 

ويأت الزًما مطاوًعا لـ)فعل( نحو: كسته 
أثر  َقبوُل  هو  املطاوعة:  ومعنى  فانكس، 
يف  َفَعَل(  )انمْ صيغة  تتبعنا  ولو  الفعل)31(. 
الواضح  تكرارها  نالحظ  العزيز  الكتاب 
القيامة  وقــوع  عن  ُتنبئ  التي  ــات  اآلي يف 
ــورة  ]س پچ  پ  ٻ  چ  قــولــه: 
چ  ٺ  ڀ  ڀ  چ  وقوله:   ]( التكوير: 
القرآن  عمد  فقد   ،]1 االنشقاق:  ]سورة 
غيها  دون  من  الصيغة  هذه  إل  الكريم 
جــاءت  ــام  كــأنَّ املــطــاوعــة،  عــىل  لداللتها 
لكلمة  مطاوعة  مستجيبة  األفعال  تلك 
عظمة  من  الرغم  عىل   ، ــلهّ وج عــزهّ  املــول 
هذه  استعامل  أنَّ  امُلالحظ  ومن  احلــدث، 
املوجودة يف  الكونيهّة  الصيغة مع احلوادث 
الفضاء )كالسامء، والكواكب، والشمس، 

ابن  التصيف:  علم  يف  الشافية  ُينظر:   )31(
احلاجب، تقيق: حسن أحد العثامن، نش: 
سنة:  ط1،  مة،  املكرهّ ة  -مكهّ يهّة  املكهّ املكتبة 

1995م، ج1/ ص 108. 

فعىل  لطيفة،  التفاتة  وهــو  والــنــجــوم(، 
املوجودة  الظواهر  هذه  عظمة  من  الرغم 
اهلل  ألمر  مطاوعة  تأت  ا  أنَّ إالهّ  الفضاء  يف 
، ويف هذا إظهار لعظمة اخلالق،  عزهّ وجلهّ
هذا  من  والتحذير  بالتخويف  وتصيح 
اليوم، وهو مناسب ومتهّفق متاًما مع املعنى 

الذي ُيشي إليه النصهّ املبارك.
• صيغة )فعَّل(:	

أربــعــة  يف  الــصــيــغــة  هـــذه  وردت 
َمتمْ  َقدَّ َمــا   ، ــَرتمْ ــجِّ ُف ِ( قوله:  مواضع، 
معلوم  هو  وكام  ك(،  ــرَّ َغ َما  ـــَرت،  َوَأخَّ
للتكثي  تستعمل  الصيغــــة  هــذه  أنَّ 
ــرت(  )فــجِّ موضع  ويف  واملــبــالــغــة))3(، 
وجوه  وفيه  والكثرة،  املبالغة  عىل  دالة 
يف  البحــــــار  بعض  ينفذ  أنَّه  »أحدها: 
جعله  الذي  احلاجــــــز  بارتفاع  البعض 
بحًرا  الكلهّ  يصــــي  وحينئٍذ  برزًخا،  اهلل 
اآلن  البحار  مياه  أنَّ  ثانيهــــا:  واحًدا.. 

قت  تفرهّ رت  فجهّ ــإذا  ف متمعة،  ــدة  راك
احلسن:  قال  وثالثها:  ماؤها،  وذهــب 

فخر  تقيق:  التصيف:  يف  املمتع  ُينظر:   )3((
للكتاب- العربية  الدار  نش:  قباوة،  الدين 
تونس، ط5، سنة 1983م، ج1/ ص189. 
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يف  جاءت  وما  يبست«)33(.  أي:  رت  فجهّ
ڇ  چ  چ  تعال:  قوله  النار  وصف 
فقد   .]1( التكوير:  ]ســورة  چ  ڇ 
املبالغة  عىل  الدالة  الصيغة  تعال  اختار 
ألَنَّ  وذلك  الكلمة؛  د  وشــدهّ رت(  )ُسعِّ
وردت  وقد  عليهم)34(،  ُشِددت  اجلحيم 
عىل  ة  دالهّ الكريم  القرآن  يف  الصيغة  هذه 

ٻ  ٱ  چ  قوله:  واملبالغة،  التكثي 
... پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٻ
ٹ  ٹ  ٿ  ٺ  ٺ   .
ڇ  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ۇ  ڭ  ڭ  چ  وقوله:  چ)35(،  ڇ 
تعال:  قوله  ا  أمهّ چ))3(.  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

املوضع  ــذا  ه يف  چ  ٿ ٿ  ٿ  چ 

ة  للقصديهّ ل(  )فعَّ صيغـــــــة  اسُتعِملت 
من  أنفسكم  مت  قدَّ ما  أي  العمل،  يف 
ـــرت مــن الــرتكــات،  الــصــدقــات، وأخهّ

)33( تفسي الرازي: ج31/ ص77. 
بن  ييى  زكريا  أبو  القرآن:  معان  ُينظر:   )34(
نجات  يوسف  أحد  تقيق:  الفراء،  زيــاد 
الكتب  دار  نــش:  ــار،  الــنــجهّ عــيل  ــد  وحمــمهّ
1955م،  سنة:  ط1،  -القاهرة،  ة  املصيهّ

ج)/ ص530. 
)35( من سورة التكوير. 

))3( من سورة املرسالت. 

مت من االسقاط والفراط،  وقيل ما قدهّ
سيئة،  أو  حسنة  سنهّة  من  أخــرت  ومــا 
الفرائض  من  مت  قدهّ ما  عكرمة:  وقال 
التي  الفرائض  من  رت  وأخهّ تا،  أدهّ التي 
األعامل  من  مت  قدهّ ما  وقيل:  ضيهّعتها، 
رت من املظامل، أي أنَّ األعامل التي  وأخهّ
عىل  تعتمد  التي  هي  النسان  با  يقوم 
احلال  وكذلك  النار.  أو  اجلنهّة  دخوله 
ة  قصديهّ وفيه  ڤ..چ  ٹ  چ  قــولــه:  يف 
باهلل  ه  يغرهّ الــذي  النسان  إل  اخلطاب 

عليه)37(. املسلهّط  وشيطانه  جهله 
• )بعثرت(، 	 كلمة  يف  النحت  ظاهرة 

ُنِحتت  چ،  ٺ  ٺ  ڀ  چ  قوله: 
وهي  كلمتني،  من  )بعثرت(  كلمــــة 
هذه  فيها  اشتملت  أسلوبيهّة  ظاهرة 
)البعث  معنى  اخــتــزال  عىل  املــفــردة 
والبحث( يف كلمة واحدة، داللة عىل 
دليل  وهذا  واحد،  آٍن  يف  يقعان  ام  أنَّ

، وصورة  عىل عظمة اخلالق عزهّ وجلهّ
معرفة  ضوئها  يف  يتجىلهّ  واضــحــة 

)37( ُينظر: الكشف والبيان يف تفسي القرآن: أبو 
، نش: دار  إسحاق أحد بن إبراهيم الثعلبيهّ
العريب -بيوت، ط1، سنة:  الرتاث  إحياء 

003)م، ج10، ص145. 
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الكونيهّة  الظواهر  هذه  ترتيب  زمنيهّة 
وهي  القيامـــة)38(،  بيوم  ترتبط  التي 
املشكني  أفكار  لبعثرة  التفاتة  أيًضا 
بيوم  التصديق  عدم  من  يعرتيم  وما 
القيامة وجحودهم للدالئل والرباهني 
معناها  ويف  لم.  تعال  اهلل  بيهّنها  التي 

ثالث آراء.
)بعثر(  أن  »فاعلم  الرازي:  قـــــــال 
من  ومركبان  ــد،  واح بمعنى  و)بحثر( 
مضمومة  راء  مع  و)البحث(  )البعث( 
أسفلها  وقلب  )أثــيت(  واملعنى  إليهام، 
أعالها وباطنها ظاهرها، ثمَّ ههنا وجهان 
ما  يرج  بأن  تبعثر  القبور  أن  أحدها: 
تعال:  قال  كام  أحيـــاء،  املوتى  من  فيها 
ــورة  ]س چ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

لخراج  تبعثر  ا  أنهّ والثان:   ،]( الزلزلة: 
وذلك  والفضة،  الذهب  من  بطنها  يف  ما 
ألنهّ من أشاط الساعة أن خترج األرض 

و  ص77،  ج31،  الــرازي:  تفسي  ُينظر:   )38(
التنزيل  غوامض  حقائق  عن  اف:  الكشهّ
حممود  التأويل:  وجوه  يف  األقاويل  وعيون 
نش:  نش:   ، الزخمشيهّ د  حممهّ بن  عمر  بن 
-مص،  وأوالده  احللبيهّ  البايبهّ  مصطفى 

سنة: ))19م، ج4، ص8)). 

تها، ثمهّ يكون  أفالذ كبدها من ذهبها وفضهّ
أقرب؛  ل  واألوهّ املوتى،  خروج  ذلك  بعد 

ل أتم«)39(. ألنهّ داللة القبور عىل األوهّ
: »)بــعــثــر(  ـــشيهّ ـــزخم وقـــــــــــــــــال ال
من  بان  مركهّ وها  واحد،  بمعنى  و)بحثر( 
مضمومة  راء  مع  و)البحث(  )البعث( 
موتاها.  وأخرج  بحثت  واملعنى:  إليهام، 
بعثرت أرسار  ا  املبعثرة، ألنَّ لرباءة  وقيل: 
هو  األقــرب  املعنى  ولعلهّ  املنافقني«)40(. 
من  الرازي  إليه  ذهب  الذي  ل  األوهّ الرأي 
وخروج  عاليها  سافلها  األرض  انقالب 
ذلك  ودليل  ُمفزعني،  قبورهم  من  املوتى 

چى  قوله تعال واصًفا حال املشكني: 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  ەئوئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
]سورة  چ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

ياسني: )5[.
• الفعل املضارع:	

الفعــــــــــل املضارع يف السورة  ورد 

)تكذبون،  مواضع:  مخســـة  يف  املباركة 
ــون، وتــفــعــلــون،  ــم ــل ــع وكــاتــبــني، وي
ويصلونا(، وكام هـــــو معلوم أنَّ الفعل 

: ج31/ ص77.  )39( تفسي الرازيهّ
اف: ص7)).  )40( الكشهّ
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ة، ويف هذا  املضارع يدلهّ عىل االستمراريهّ
ففي  ملفتة،  أسلوبيهّة  ظاهرة  االستعامل 
املضارعة  األفعال  جاءت  املبارك  النصهّ 
وهذه  للمشكني،  خماطبــــة  مجيعهـــــــا 
هؤالء  استمرار  إل  جهٍة  من  ُتشي  داللة 
الرغم  عىل  وطغيانم  بكفرهم  املشكني 
اهلل  بيهّنها  التي  والــرباهــني  ــات  اآلي من 
چچ،  چ  چ  چ  چ  قوله:  إليهم، 
مالئكة  عليهم  أنهّ  لــم  ــنيهّ  ب اهلل  لــكــنَّ 
قوله:  األعامل،  من  يفعلون  ما  يدونون 
أي  چ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چ 

لُتجزون  أعاملكم  تدوين  يف  مستمرين 
ُأخــرى  جهة  ومــن  الــديــن،  يــوم  عليها 
قبل  من  فيه  وخلودهم  العذاب  تقيق 

ڳ  گ  گ  چ  قوله:  وجــل،  عزهّ  اهلل 
يلزمونا  أي  چ،  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
عنها،  غائبني  يكونون  وال  فيها  بكونم 
أن  والظاهر  فيها،  مؤبدين  يكونون  بل 

ال  أن  بيان  منها  ُيراد  )يصلونا(  مفردة 
من  جهنم  ســيى  أنــه  أحــدهــم  يتصور 
بالقرب  سيستقر  أنـــــه  أو  بعيدة،  مسافة 
منها، ال، بــــل أنَّه سيد إل داخلها، وال 
يتصور أحدهم أنه سيعتاد عىل نار جهنم 

يرتق  فإنه  كال،  با،  يستأنس  ثمَّ  ومن 
قوله  ذلك  ودليل  ــدوام)41(،  ال عىل  فيها 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  ــال:  ــع ت
گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ 

]سورة النساء: )5[. ں چ  ڱ 

• استعامل املفرد:	
قوله  يف  )نفس(  لفظة  استعامل  ورد 

ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  ــال:  ــع ت
عزهّ  اهلل  اختار  فقد  چ،  ڭ  ڭ  ۓ 
يف  املفرد  صيغة  العزيز  كتابِه  يف  ــلهّ  وج
أثرُه  االختيار  لذا  وكــان  ة؛  عــدهّ مواضع 
تفوق  وغالظته  املعنى،  ة  بشدهّ اِليــاء  يف 
بصيغة  به  جيء  لو  اللفظ  وشــدة  غالظة 
هنا  »)نــفــُس(  عطية:  ــُن  اب يقول  اجلمع. 
ووقع  النفوس،  علمت  أي:  جنس،  اسُم 
ِة  اِلفراُد لتنبيه الذهن عىل حقارة املرء وقلَّ
ألنَّ  نكرة  وجاءت  نفسه«))4(.  عن  دفاعِه 

ص437،  ج)،  األمــثــل:  تفسي  ُينظر:   )41(
وج14/ ص545. 

العزيز:  الكتاب  تفسي  يف  الوجيز  املحرر   )4((
عيل  تقيق:  الفرناطي،  عطية  بن  احلق  عبد 
عوض، نش: دار الكتب العلميهّة -بيوت، 

د. ت، ج5، ص443. 
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فهي  والشمول،  العموم  عىل  تدلهّ  النكرة 
تتجاوب مع االنقالب الائل الذي يدث 

يف مجيع الكون وانعكاس اخللق)43(.
• استعامل صيغة اجلمع يف: )الكواكب، 	

ـــاءت هذه  ــقــبــور(، وج ال الــبــحــار، 
عىل  داللــة  اجلمع  بصيغة  األلفاظ 
مجيعهـا  الكواكب  أنَّ  أي  الشمول، 
ستنفجر،  بأكملها  والبحار  ستتناثر 
الناس  وُيبعث  سُتبعثر  كلَّها  والقبور 
هو  األمر  وهذا  مرقدهم،  من  مجيًعا 
الفزع  حالة  وبيان  التهويل  من  هالة 
اليوم  ذلك  يف  النسان  ستنتاب  التي 
وإن  )السامء(  كلمـــــــة  ا  أمهّ العظيم. 
ا يف حكم  املفرد فأنهّ جاءت يف صيغة 
بل  جنس،  اســـــم  باعتبارها  اجلمع 
هي أدلهّ عىل االتســـــاع والتعدد من 

صيغة )الساموات( نفسها)44(.

الكريم  القرآن  يف  الصيف  العجاز  ُينظر:   )43(
أحد  احلميد  عبد  تطبيقية:  نظرية  دراســة 
العصية  املكتبة  نش:  هنداوي،  يوسف 
ص  001)م،  سنة:  ط1،  -بيوت،  صيدا 

 .109
القرآن:  الكشف والبيان عن تفسي  ُينظر:   )44(

ج1، ص180. 

: املستوى النحويهّ
األسلوبيهّة  بعلم  النحـــو  علم  يرتبط 
ا، فله دور كبي يف داللة النصهّ  ارتباًطا قويهّ
هذا  ويف  املستعملة،  الرتاكيب  ضوء  يف 
الوصف  »ليس  املحدثون:  قال  املوضوع 
إنَّ  إذ  الداللة؛  النحويهّ جامًدا خالًيا من 
الوصف النحويهّ وصف للعالقات التي 
بعضها  الــواحــدة  اجلملة  عنارص  تربط 
املستوى  وينقسم  اآلخــر«)45(.  بالبعض 

املبارك عىل قسمني: النصهّ  النحويهّ يف 
أّواًل: اجلمل اخلربّية:

وكام هو معلوٌم عند اجلميع أنَّ اجلملة 
الفعليهّة  واجلملة  الثبوت،  تفيد  االسميهّة 
تفيد التجدد واحلدوث، والسبب يف ذلك 
ا االسم غي  هو أنَّ الفعل مقيهّد بالزمن، أمهّ
يقول  وبذلك  األزمنة،  من  بزمن  مقيهّد 
الفعليهّة  »اجلملة   : املخزوميهّ الدكتــــور 
عىل  املسند  فيهــــا  يدلهّ  التي  اجلملة  هي 

إليه  املسند  فيها  يتهّصف  التي  أو  د،  التجدهّ
أوضح  وبعبارة  متجدًدا،  اتهّصاًفا  باملسند 

نش:  عبد،  السيهّد  حممد  والداللة:  النحو   )45(
000)م،  سنة:  -القاهرة،  الــشوق  دار 

ص40. 
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ا  أمهّ فعاًل...  املسند  فيها  يكون  التي  هي 
فيها  يــــــدلهّ  التي  فهي  االسميهّة  اجلملة 
التي  أو  والثبوت  وام  ـــدهّ ال عــىل  املسند 
اتهّصاًفا  باملسند  إليه  املسند  فيها  يتهّصف 
ا يف النصهّ املبارك فقد  غي متجدد«))4(. أمهّ
النصهّ إحدى  الفعليهّة يف  كان عدد اجلمل 
 ،5  ،4  ،3  ،(  ،1( اآليــات:  وهي  عشة 
اجلمل  ا  أمهّ  .)18  ،17  ،15  ،1(  ،9  ،8
 ،(( وهي:  ثامنية  عددها  فكان  االسميهّة 
7، 10، 11، 13، 14، )1، 19(، فجاء 
أكثر من االسميهّة هو  الفعليهّة  عدد اجلمل 
ودالالت  رؤى  ــدت  ولهّ حركيهّة،  ــة  دالل
وأحواله  اليوم  هذا  أوصاف  ُتبنيهّ  قرآنيهّة 
الكونيهّة  التغيات  عن  وتفصح  وأهواله، 
عن  النسانيهّة  النفس  ُتسأل  يوم  الغريبة، 
عليها،  تعال  اهلل  فضل  ونكران  ظلمها 
عند  علمه  ٍد  حمدهّ بزمٍن  مرتبط  ذلك  وكلهّ 

العزيز اجلبهّار.

• أسلوب الرشط:	
بالظرف  املباركـــــة  السورة  افُتتِحت 

مهدي  وتــوجــيــه:  نقد  ــريبهّ  ــع ال النحو   )4((
الثقافيهّة  الــشــؤون  دار  نــش:   ، املــخــزومــيهّ
005)م،  ســنــة:  ط)،  ــة-بــغــداد،  الــعــامهّ

ص45. 

مواضع،  أربعة  يف  الشط  معنى  ن  املتضمهّ
األلباب  يسرتعي  ألنهّه  بديع  افتتاح  وهو 
وما  الزمان،  الشط  هذا  بعد  ما  لرتقهّب 
بتوقع  التهويل  من  إليه  املسند  االسم  يف 
األسلوب  ــذا  وه ــدث،  ي عظيم  حــدث 
النكار  بالسياق  دالليًّا  ارتباًطا  يرتبط 
املشكني  شوط  كثرت  فقد  د،  والتمرهّ
ووقوعها،  القيامة  وإنكارهم  واعرتافاتم 
فكان هذا االستعامل الشطيهّ داللة مكنيهّة 
: »واألصل  عىل وقوع الواقعة. قال الريضهّ
من  لزمان  تكون  أن  )إذا(،  استعامل  يف 
بوقوع  بينها  من  خمتص  املستقبل  أزمنة 
عليه:  والدليل  بــه،  مقطوع  فيه  حــدث 
األكثر يف هذا  األغلب  )إذا(، يف  استعامل 
وقوله  الشمس،  طلعت  إذا  نحو:  املعنى، 
كثر  ولــذا  چ،  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعال: 
م  عالهّ لقطع  استعامله،  العزيز  الكتاب  يف 
املتوقعة«)47(.  باألمور  سبحانـــه  الغيوب 

الفعل  »وميء  الشاطئ:  بنت  وقالـــــت 
ر  ماضًيا، تقرير ألنَّه حادث فعاًل، وقد ُصدِّ

الدين  ريض  الكافية:  عىل  الــريض  شح   )47(
عمر،  حسن  يوسف  تقيق:   ، االسرتاباديهّ
سنة:  -طــهــران،  الــصــادق  مؤسسة  نــش: 

1975م، ج3، ص185. 
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بـ)إذا(، فصفته إل املستقبل دون أن يفقد 
بداًل  املايض  استعامل  به  يوحي  الذي  أثره 
من املستقبل الصيح«)48(. ويقول يف ذلك 
الشط  »أداة   : ائيهّ السامرهّ فاضل  الدكتور 
الواردة  األحداث  وقوع  عىل  الدالة  )إذا( 
وهذه  ــا«)49(.  ــرتاًض اف ال  يقينًا  النصهّ  يف 
ظاهرة أسلوبيهّة عن احلديث عن هذا اليوم 
كام  الرتهيب  يف  إمعاًنا  بغتًة،  يأت  الــذي 

يشي إليه السياق.
• أسلوب التوكيد:	

ُتستعمل  لغويهّ  أسلوٌب  التوكيد  إنَّ 
تثبيت  َأجل  من  خمصوصة  ألفــــاظ  فيه 
الشكوك  وإزالة  وتقيقــه،  معني  معنَى 
ز يف نفس السامع أو القارئ)50(.  والتجوهّ
عىل  التوكيد  جــاء  املــبــارك  الــنــصهّ  ويف 

منها: ة،  عدهّ أساليٍب 

ج1،  الكريم:  للقرآن  البيان  التفسي   )48(
ص)8. 

فاضل  ــيــة:  الــعــرب يف  ــة  ــي ــن األب ــان  ــع م  )49(
ط1،  -عامن،  عامن  دار  نش:  السامرائي، 

سنة: 005)م، ج4، ص1). 
الــربكــات  ــو  أب الــعــربــيهّــة:  أرسار  ُينظر:   )50(
، نش: دار اجليل -بيوت، تقيق:  األنباريهّ
ص1995م،  ط1،  قدارة،  صالح  فخر  د. 

ص53). 

	 توكيد لفظي: قوله تعال چ ڱ ں •
التوكيد  هنا  جـــاء  فقد  چ،  ڻ  ڻ  ں 
وثبوته  اليوم،  هذا  عظمــة  بيان  عىل 

لدى املنكرين.
	 تني: • مرهّ ورد  وقــــــد   ) )إنَّ حــــرف 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  چژ 

أنَّ  عىل  وداللة  تأكيد  وفيه  گچ، 
فموعده  الصالح  العمل  يعمــــل  من 
الدنيا  أهواء  يف  يضلُّ  من  ا  أمَّ اجلنهّة، 
ــن ديــن اهلل  ــرض ع ــع ــا وُي ات ــذهّ ــل وم

ه. ستكون اجلحيم مستقرهّ
• 	 ، إنَّ خرب  عىل  الداخلة  االبتــــداء  الم 

تعال  قوله  مرات،  ثالث  وردت  وقد 
اهلل  إنَّ  أي  ڇچ،  ڇ  ڇ  چ 

د يف ضوء الم االبتداء  تعال ُينبئ ويؤكِّ
التي وردت أنَّكم يا بني البش عليكم 
أعاملكم  ُيقيدون  حافظون  مالئكــــة 
واعملوا  تام  حذٍر  عىل  فكونوا  مجيًعا 

العمل الصالح، وقوله: چ ژ ژ ڑ 
چ، زيادة  ڑ ک ک ک ک گ 

يف التوكيد عىل ما ذكرنا أعاله)51(.

ج10،  القرآن:  تفسي  يف  التبيان  ُينظر:   )51(
ص)9). 
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• ڳ 	 چ  قوله:  يف  )الباء(:  اجلــرهّ  حرف 
ى:  ُتسمهّ هذه  و)مــا(  چ،  ڱ  ڱ  ڳ 
)ليس(،  عمل  عاملة  وهي  ة  احلجازيهّ
فهو  خربها  يف  الباء  حرف  وقع  وإذا 
ُيغيهّبون  ال  م  أنَّ هو:  واملعنى  للتأكيد، 

عنهم،  ــف  ــفَّ ُي وال  الــعــذاب  ــن  ع
اآليــة  مــيء  هــو  ذلــك  عــىل  والدليل 
الثبات  تفيد  كونا  السميهّة  باجلملة 
أي ال يكونون غائبني عن اجلحيم، بل 

يكونون مؤبدين فيه))5(.
ثانًيا: اجلمل واألساليب اإلنشائّية:

• االستفهام:	
مواضع،  ثالثة  يف  االستفهـــام  ورد 

هي:
وهــو . 1 چ:  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چ   

، وجاء مبيهّنًا للعتاب  استفهام إنكاريهّ
باهلل  غرك  شء  أي  بمعنى  والتوبيخ، 
الباطل،  فعل  لك  ل  وســوهّ وخدعك 
آنسك  ومــا  ذنبك  عىل  أجــرأك  ومــا 
جبهّار  عصيت  حتى  نفســــك  بلكــة 
وخالفتـــــــــه؟.  واألرض  السموات 

ج10،  القرآن:  تفسي  يف  التبيان  ُينظر:   )5((
ص93). 

وأيًضا اشتمـــــل عىل داللة التخويف 
دالالت  وهي  والتهديـــد،  والوعيد 
ة حسبام جاء يف النصهّ املبارك،  تذيريهّ
بخالقــك  ك  ــرهّ غ شء  أيهّ  بمعنى: 
والذي  تاب،  ملــــن  املتجاوز  الكريم 
بأحسن  فخلقك  بكرمه  عليك  مــنهّ 
وجعلك  ــســواك  ف فعدلك  تقويم 
فيام  عصيته  حتى  األعضاء  ا سامل  سويهّ
»وليس  ــه؟)53(،  عــن ونــاك  به  أمــرك 
ربهّ  أي  فيقول:  ُييب  أن  لإلنسان 
سبحانه  اهلل  قى  فقد  كرمك.  ن  غرهّ
قوله:  أنبيائه،  بلسان  وبلهّغه  قى  فيام 

ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  چ 

ــورة  ]س ڃچ  ڃ  ڃ  ڄ 
إبراهيم: 7[، إل غي ذلك من اآليات 
ة يف أنهّ ال خملص للمعاندين من  الناصهّ
يوم  يشملهم  ال  الكرم  وأنَّ  العذاب 

ٹ  ٿ  چ  قــال:  القيامة، 

ڤچ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ 
كفى  ولو   ،]15( األعــراف:  ]سورة 
ن كرمك(  النسان العايص قوله: )غرهّ

ج10،  القرآن:  تفسي  يف  التبيان  ُينظر:   )53(
ص91). 
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لصف العذاب عن الكافر املعاند كام 
يصفه عن املؤمن العايص، وال عذر 
البيان. ومن هنا يظهر أنَّ ال حملهّ  بعد 
الــربهّ  توصيف  إنهّ  بعضهم:  لقول 
وهو  ة  احلجهّ تلقني  قبيل  من  بالكريم 

من الكرم أيضا«)54(.
ۀ ).  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  چ   

استفهـــــام  چ:  ہ  ہ  ہ  ۀ 
والتفخيم  التهويل  عىل  يدلهّ  إنكاريهّ 
وعد  الذي  العظيم،  اليوم  هذا  ألمر 
ا النسان  اهلل به الكافرين، أي أنَّك أيهّ
ُتيط  أن  العقليهّة  مداركك  تستطيع  ال 
فيه  سيحدث  وما  اليوم  هذا  بعظمة 
قانون  عن  خارجة  عظيمة  أهوال  من 
وهذا  الطبيعة،  لقوى  وخارقة  املعرفة 
وفخامة  هوله  ة  لشدهّ تقرير  هو  التعبي 
تكرار  أمره وجزاؤه، ودليل ذلك هو 
وهو  َراَك..((  َأدمْ َما  ))ُثــمَّ  االستفهام 

هو  وغرضه   ، إنكاريهّ استفهام  أيًضا 
تأكيد عظمة يوم اجلزاء، يوم تكون فيه 

حسني  ــد  حمــمهّ السيهّد  املــيــزان:،  تفسي   )54(
، نش: مؤسسة النش السالمي  الطباطبائيهّ
)د.  فة،  املشهّ -قم  املدرسني  جلامعة  التابعة 

ت(، ج0)/ ص4)). 

واألبصار شاخصة والقلوب مضطربة 
ذلك  الالك،  من  خوًفا  متقلبة  قلقـة 
نفس  كــلهّ  فيه  سُتجزى  الــذي  اليوم 
من  كفروا  للذين  فويـــل  كسبت،  بام 

مشهده وحسابه)55(.
ثالًثا: ظاهرة احلذف:

• حذف الفعل:	
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  قولـــــــــه: 
الــســامء  ــن  م ــكــلهّ  ف پچ  پ  ٻ 
ه  يفسهّ حمذوف  لفعل  فاعل  والكواكب: 
السامء(،  انشقت  )إذا  وتقديره:  املذكور، 
حذف  ولعلَّ  الكواكب(،  انتثرت  و)إذا 
عىل  داللة  هو  املوضعني  هذين  يف  الفعل 
الفاعل  عىل  احلــدث  إسقاط  يف  االهتامم 
ُيريد أن  املعنويهّ )السامء والكواكب( فهو 
يصعقه  ثمَّ  السامء  ذكر  السامع  إل  يوصل 
يفزعه  ثمَّ  الكواكب  وكذلك  بانفطارها، 
التهويل  ألــوان  من  لون  وهو  بانتثارها، 

والتحذير الذي يبثهّه اهلل تعال يف النصهّ عن 
طريق عدم ذكر الفعل.

ج10/  القرآن:  تفسي  يف  التبيان  ُينظر:   )55(
ج0)/  ـــزان:  ـــي امل وتــفــســي  ص94)، 

ص7)). 
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هذا  أنَّ  الــنــحــاة  مــن  فــريــق  ويـــرى 
لفعل  فــاعــاًل  إعــرابــه  يلزم  ال  املــرفــوع 

حمذوف، بل يوز إعرابه مبتدأ))5(.
• حذف الفاعل:	

التي تتجىلهّ  املظــــــاهر األسلوبيهّة  من 
الفاعل  ذكر  عدم  هي  املباركة  السورة  يف 
ون أنهّ العلم  ألسباب بالغيهّة، ويرى املفسهّ
السبب  هو  الفعل  تقق  وثبوتيهّة  بالفاعل 
وراء احلذف، قال أبو حيهّان: »من بواعث 
السيهّد  العلم به«)57(. وقال  الفاعل  حذف 
: »مع حذف الفاعل داللة عىل  الطباطبائيهّ
بفاعله«)58(.  شعور  غي  من  الفعل  تقق 
ون فإنَّ حذف  وزيادة عىل ما ذكره املفسهّ
عىل  جاء  املباركة  السورة  هذه  يف  الفاعل 

پ ڀ ڀ  أساس املطاوعة، قوله: چ 
أي مطاوعـــة هذه  ٺچ  ٺ  ڀ  ڀ 
البحــــــار  تفجي  من  الكونيهّة  الظواهر 
االمتثال  يف  اهلل  لكلمــــة  القبور  وبعثرة 

الشاطئ:  بنت  تقول  وبذلك  والتحقيق. 

بن  عثامن  الفتح  أيب  اخلصائص:  ُينظر:   )5((
جني، تقيق: حممد عيل النجار، ناش: عامل 

الكتب–بيوت، ج)/ ص380. 
)(18 /3 ، )57( )األندلسهّ

)58( امليزان يف تفسي القرآن: ج3، 5)3. 

أنَّ  وهي  مطهّردة..  أخرى  بيانيهّة  »ظاهرة 
عن  عمًدا  احلدث  ُيصف  الكريم  القرآن 
مبنيًّا  به  يأت  وإنَّام  إليه،  يسنده  فال  حمدثه، 
فاعله، عىل  إل غي  أو مسنًدا  للمجهول، 
كثًيا  ورد  وهذا  املجاز«)59(،  أو  املطاوعة 
يف القرآن الكريم، السيهّام يف السور املكيهّة.
رابًعا: استعامل حرف العطف )الفاء( 

چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  قوله:  يف 
 ،) )ثمَّ أو  )الواو(  استعامل  عن  والعدول 
القرآن  يف  تتجىلهّ  أسلوبيهّة  ظاهرة  وهي 
العطف  حرف  أنَّ  هو  ومظهرها  الكريم، 
بعد  الثان  معه  يأت  أن  يوجب  )الفاء( 
 ) )ثمَّ ا  أمَّ قريب،  بينهام  األمر  وأنَّ  ل  األوهّ
أشــدُّ  ــا  أنَّ إالهّ  الــفــاء  عمل  تعمل  فهي 
الثان  إشاك  فهي  )الــواو(  بينام  تراخًيا، 
دليل  فيها  وليس  ل،  األوهّ فيه  دخل  فيام 
دقيق  استعامل  وهو  ل)0)(،  األوهّ ام  أيَّ عىل 
خلقك،  أن  فبعد  التكوين  ملرحلة  موافق 

ج1،  الكريم:  للقرآن  البيان  التفسي   )59(
ص80. 

د، تقيق:  )0)( ُينظر: املقتضب: أبو العبهّاس املربهّ
املجلس  نش:  عظيمة،  اخلالق  عبد  د  حممهّ
األعىل للشؤون السالميهّة -القاهرة، سنة: 

1994م، ص148. 
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األعضاء،  سامل  ا  سويًّ جعلك  أي  اك:  سوهّ
معتدل  إنساًنا  وأكملك  عدلك  ذلك  بعد 
اخللق، وهذه املراحل املتتابعة يف التكوين 
فلذلك  بينها  جًدا  قريب  وقت  إل  تتاج 
لذلك  )الفاء(،  العطف  حرف  استعمل 
عىل  تدلهّ  ا  ألنَّ  ،) )ثمَّ استعامل  عن  عدل 
املراحل، وعدل عن  بني  بمسافة  الرتتيب 
يف  االشــرتاك  إل  تقصد  ــا  ألنَّ ـــواو(،  )ال

احلكم، وال تفيد الرتتيب.
خامًسا: مستوى اخلطاب:

اتهّسم اخلطاب الليهّ يف هذه السورة 
واالستعالء،  التعبي،  بحرارة  املباركة 
ة، وهو متهّفق متام االتفاق  والتهديد، والقوهّ
جاء  ما  ضوء  يف  وذلك  ؛  النصهّ داللة  مع 
تومئ  التي  ة  اللغويهّ البالغات  من  فيه 
اخلطاب،  يف  ة  والقوهّ والزجر  ة  الشدهّ إل 
وزيادًة عىل ذلك فإنَّ طريقة اخلطاب بذه 
ورسعة  العبارات  بقص  املتمثهّلة  الصيغة 

املكيهّة،  السور  يف  غالًبا  تكون  اليقاعات 
أرسار  من  ورسهّ  أسلوبيهّة،  التفاتة  وهي 
الكريم،  الــقــرآن  يف  اللغويهّ  العــجــاز 
املكيهّة  الــســور  يف  األســلــوب  ــذا  ه ألنَّ 
قوًما  كانوا  فقد  املكيهّني؛  لطبيعة  مالئم 

والفواحش،  املنكرات،  تسودهم  جبابرة 
الفاسدة،  واألخالق  السيئة،  والعادات 
االستعالء  بمستوى  لـــم  اخلطاب  فجاء 

ة)1)(. ة والشدهّ والقوهّ
النتائج:

وبعد هذه الصحبة اجلميلة يف رحاب 
ودراسة  العزيز،  الكتاب  سور  من  سورٍة 
املستوى  عىل  األسلوبيهّة  الظواهــــــر  أهم 
من  مجلة  إل  البحث  ــل  تــوصَّ  ، الــلــغــويهّ

النتائج نوجزها باآلت:
السورة . 1 يف  القرآنيهّة  الفواصل  وردت 

صوت  ل  األوهّ ــســاق:  أن ــالث  ث عــىل 
)التاء(، والثـــــان: صوت )الكاف(، 
المس  صفة  يمالن  الصوتني  وكال 
فالمس داللة عىل هدوٍء  واالنفجار، 
واالنفجار داللة عىل حركيهّة  مرعب، 
الياء،  املــد  حــرف  الثالث:  مفزعة. 

وإحلاق النون تارًة وامليم أخرى.

االنفطار . ) ســـورة  يف  ــقــاع  الي وجـــاء 
استعالء،  ذا  شديًدا،  قصًيا،  رسيًعا، 

القرآن  يف  الصوت  العجاز  صور  ُينظر:   )(1(
املجلهّة  العبد،  سليامن  السيهّد  د  حممهّ الكريم: 
مج9،  ع)3،  النسانيهّة،  للعلوم  العربيهّة 

سنة: 1989م، ص88. 
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يشدهّ  بحيث  عاليـــة،  صوتيهّة  ونــربه 
السامع إليه، ويبعث يف قلبه عظمة ما 
ُيقال. وقد جاء مالئاًم جلوهّ السورة، فهو 
وفيه  والفزع،  ة  والشدهّ بالعنف  يمتاز 

مانبة للحوادث الكونيهّة املتزامنة.
ة، وهو . 3 تكرار صوت المزة )0)( مرهّ

النطق،  صعب   ، انــفــجــاريهّ ــوٌت  ص
تسيد  يف  مهٌم  دوٌر  الصوت  ولــذا 
ــم  ــهــديــد، ورس ــت جـــوهّ الــغــضــب وال
أحسن  ومن  باالستنكـــار،  الشعور 
االستعامالت التي ورد فيها تكرار هذا 
األول؛  اآليات  بداية  يف  هو  الصوت 
االنتباه  إل  ه  ويــشــدهّ السامع  ليهيهّئ 
فيها.  والتدبهّر  السورة  إل  لالستامع 
 )19( الــراء  حــرف  تكرار  وكذلك 
ل  مرة، للداللة عىل االضطراب والتنقهّ

واحلركيهّة.
ع . 4 تنوهّ السورة  يف  امللفتة  الظواهر  من 

املعنى،  ُيناسب  فيام  الصفيهّة  الصيغ 
عن  لإلخبار  املايض  الفعل  فاستعامل 
فيه من حتميهّة احلصول،  ملا  املستقبل؛ 
فة مثل  وكذلك استعامل الصيغ املضعهّ
واملبالغة،  التكثي  عىل  للداللة  ل(  )فعهّ

احلــوادث  يف  )انفعل(  صيغة  وأيًضا 
عىل  الــداللــة  مــن  فيها  ملــا  الكونيهّة؛ 

املطاوعة.
النصهّ . 5 يف  الفعليهّة  اجلمل  عـــــدد  إنَّ 

االسميهّة  اجلمل  ــا  أمهّ عــشة،  إحــدى 
عدد  جاء  فقد  ثامنية،  عددها  فكان 
االسميهّة  من  أكثر  الفعليهّة  اجلمـــــل 
ولهّدت  فقد  احلركيهّة،  عىل  للداللــــة 
عـن  ُتفصح  قرآنيهّة  ودالالت  رؤى 
لقوانني  املخالفـــة  الكونيهّة  التغيات 

الطبيعة، واخلاضعة ألمر اهلل تعال.
بالظرف . ) املباركة  الــســورة  افُتتِحت 

أربعــــة  يف  الــشط  معنى  ن  املتضمهّ
ــه  ــو افــتــتــاح بــديــع ألنهّ ــع، وه ــواض م
هذا  بعد  ما  لرتقهّب  األلباب  يسرتعي 
بتوقهّع  التهويل  من  الزمان  الــشط 
أسلوب  ورد  ــد  وق عظيم.  ــدث  ح
وكانت  مواضع،  ثالثة  يف  االستفهام 

والتوبيخ،  العتاب،  إل  ُتشي  كلهّها 
ــه  مــوجهّ اخلـــطـــاب  ألنَّ  ـــر؛  ـــزج وال
أساليب  ع  تنوهّ وكذلك  للمشكني. 
تثبيت  َأجل  من  السورة؛  يف  التوكيد 
الشكوك  وإزالة  معنَى معني وتقيقه، 



أ.م.د. صادق فتحي

(15

ز يف نفس السامع. والتجوهّ
يف . 7 وردت  التي  ة  اللغويهّ الظواهر  من 

فتارًة  احلــذف،  ظاهرة  هي:  السورة 
للعلم  عمًدا؛  ويصفه  الفاعل  يذف 
غي  من  الفعل  تقيق  عىل  وداللــة  به 
مطاوعة  عىل  والرتكيز  بفاعله  شعور 
داللًة  الفعل؛  حذف  وأيًضا  احلدث. 
عىل  احلــدث  إسقاط  يف  االهتامم  عىل 

. الفاعل املعنويهّ
ــورة . 8 ــاب اللــــيهّ يف س ــط ــم اخل ــس اتهّ

االنفطار بحرارة التعبي، واالستعالء، 
متام  متهّفق  وهو  ة،  والــقــوهّ والتهديد، 
يف  وذلــك  ؛  النصهّ داللــة  مع  االتفاق 
ة  ضوء ما جاء فيه من البالغات اللغويهّ
ة  والقوهّ والزجر  ة  الشدهّ إل  تومئ  التي 

يف اخلطاب.
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بسم اهلل الرحن الرحيم
املقدمة:

بدأ السالم غريبا ورسيا مقتصا عىل 
دون  قريش  وعىل  أمــره،  أول  يف  املكيني 
اهلل  أمر  ذلك  ودليل  القبائل  من  غيها 
تعال:  قوله  يف   الكريم لرسوله  تعال 
ـــورة  ]س ڇچ  ڇ  ڇ  چ 

اهلل  رسول  حورب  وملا   ](14 الشعراء: 
مع  اضطر  األول  وبلده  عشيته  قبل  من 
فكانت  مكة  وترك  الجرة  إل  به  آمن  من 
هجرته إل يثرب وهي املدينة املنورة ومنها 
قبائل  فيه  باالنتشار فدخلت  بدأ السالم 
لديه  متشوقة  اختالف لجاتا  كثية عىل 
دستوره  كان  ملا  و  السمحاء،  ولتعاليمه 
كل  تبيان  فيه  الــذي  الكريم  القرآن  هو 
غي  من  املسلمني  عىل  لزاما  صار  شء، 
وينطقون  ويقرأوه  يتعلموه  أن  القرشيني 
مشكلة  واجهتهم  لغيهم  ويعلموه  به 

كبية أال وهي اختالف لجاتم عن لجة 
ببعض  النطق  صعوبــــــة  وبالتال  قريش 
الرسول  ينطقها  كام  القرآنية  األلــفــاظ 
الكريم والصحابة من قريش، فكانت 
والتوسع  القراءة  تيسي  إل  ماسة  احلاجة 

وقد  ــرآن،  ــق ال ـــراءة  ق يف  املسلمني  عــىل 
قول رسول  التيسي يف  تلت مظاهر هذا 
اهلل لوفد حي بلسانم: "ليس من أمرب 
الرب  من  "ليس  أي:  سفر"  أم  يف  امصيام 
بصعوبة   منه أيامنا  السفر"  يف  الصيام 
تغيي اللهجة عىل من شب وشاب عليها. 
لذلك قال : "إنَّ هذا القرأن أنزل عىل 

سبعة أحرف فاقرأوا ما تيس منه")1(.
وامتثــــــاال ألمره تعاهد قسم من 
باحلفظ  الكريم  القرآن  األجالء  الصحابة 
آيــاتــه و عرفوا  وتــدبــر  ــوره  ـــدارس س وت
بالقراء، وقال صاحب املغازي: )كان من 
يسمون  شـَبـَبـًَة  رجال  سبعون  األنصار 
من  ناحية  أتــوا  أمسوا  إذا  كانوا  القراء، 

املدينة فتدارسوا وَصلـَّوا())(.
يف   الصحابة من  عــدد  وحفظ 
الكريم عن ظهر  القرآن   عهد الرسول
أيب  بن  عيل  منهم:  احلفاظ،  فسموا  قلب 

بن  اهلل  وعبد  عفان،  بن  وعثامن  طالب، 
ــدرداء  ال ــو  وأب كعب،  بن  وأيب  مسعود، 

وصحيح   ،(18  /( البخاري:  صحيح   )1(
مسلم: 1/ 0)5. 
))( املغازي: 1/ 347. 
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وأبو  ثابت،  بن  ــد  وزي ــد،  زي بن  عويمر 
أخذ  وعنهم   األشعري مــوســى 
القراءة  أسانيد  دارت  و  عرضا،  القرآن 
كتب  منهم  بعضا  وان  بعد)3(.  فيام  عليهم 
لنفسه مصحفا خاصا به، كان منهم المام 
بن مسعود،  اهلل  أيب طالب، وعبد  بن  عيل 

.)4(وأيب بن كعب
وبلغ من عنايته بالقرآن، وحرصه 
للمسلمني،  وتعليمه  تفيظه  عىل  الشديد 
احد  إل  جديد  مهاجر  كل  يدفع  كان  أنه 
الكريم،  القرآن  حفظ  ليعلمــــــه  احلفاظ 
ولقد  والنساء،  الرجال  بني  حفظه  فشاع 
وشغفوا  القرآن.  بحفظ  املسلمون  افتتن 
به شغفا مجا، حتى أن املرأة املسلمة كانت 
مهرا  أكثر  او  القرآن  من  بسورة  ترىض 

لا)5(.
ــتــش  ـــا فــتــحــت األقـــالـــيـــم، وان ومل
الــقــراء،  منهم  وكــان  فيها،  املسلمون 

اهل  وكــان  القرآن،  املسلمني  ُيعلـِّمون 
اشتهر  من  بــقــراءة  يــأخــذون  اقليم  كل 

الطبقات  ــىل  ع الــكــبــار  ــراء  ــق ال مــعــرفــة   )3(
والعصار: 1/ )4. 

)4( تاريخ القرآن: ص137. 
)5( فضائل القرآن: ص40. 

بينهم من الصحابة، فاهل الكوفة يقرأون 
البصة  واهل  مسعود،  بن  عبداهلل  بقراءة 
االشعري،  موسى  ايب  بــقــراءة  يــقــرأون 
وقرأ أهل الشام بقراءة ايب بن كعب فكان 
بينهم اختالف يف حروف االداء، ووجوه 
بعد  به، وفيام  القراءة، وكان هذا مرخصا 
املسلمون االمر عىل وجهه  يتفهم  مل  ذلك 
والشقاق،  النزاع  بينهم  فوقع  الصحيح، 
واخذ كل فريق يدعي انه عىل احلق، وان 

غيه عىل الباطل))(.
طبيعيا  اخلــالف  هذا  يعد  من  وهناك 
فلم   الرسول زمــن  يف  عليه  متعارفا 
أباحه  ألنه  بينهم   لوجوده أحد  ينكره 
انتهى ذلك االختالف إل ما مل يعاين  فلام 
من  ــاح  أب بام  علم  ال  و  ــشع،  ال صاحب 
ذلك، أنكر كل قوم عىل اآلخرين قراءتم، 

واشتد اخلصام بينهم)7(.
اخلليفة  زمن  يف  املصاحف  وحــدت 

عثامن بن عفان فرسمت عىل حرف 
األمصار  إل  با  وُبعث  ثابت  بن  زيــد 
نسخ  تم  فلام  العمل،  لــذا  جلنة  وألفت 

))( مناهل العرفان يف علوم القرآن: 1/ 48). 
)7( االبانة عن معان القراءات: 7). 
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إماما  أرسل مع كل مصحف  املصاحف، 
املصحف  هذا  يف  ملا  موافقة  قراءته  تكون 

غالبا)8(.
باحلذف  اختالفا  النسخ  هذه  شهدت 
واملد  والتخفيف.  والتشديد  والثبات. 
واحــدة،  نسخة  تتمله  ال  مــا  والــقــص 
املصاحف،  مموع  عــىل  اللجنة  فرقته 
ثبت  ما  كل  متمعـــة  املصاحف  فحوت 
قرآنيته يف العرضـــة االخية، ولذا تراهم 
واملصحف  املكي،  املصحف  يقولــــــون: 
واملصحف  الكويف،  واملصحف  ــدن،  امل

الشامي...)9(.
العثامنية  املصاحف  وزعت  أن  بعـــد 
عىل األمصـــار السالمية، تركت القراءة 
بام سواها من مصاحف، ولكن ما استقر 
األول  القراءات  مــــن  بالصدور  حفظه 
يوافق  بام  الــروايــة  طريق  عن  ينقل  ظل 
التي  اللهجات  وظلت  املصحف،  خط 

والسيام  القراءات  تلك  عليها  اشتملت 
قراءة عبد اهلل بن مسعود، وُأيب بن كعب 

)8( مناهل العرفان: 1/ )40. 
مناهل  و   ،35- ص34  املصاحف:  كتاب   )9(

العرفان، 1/ )39. 

قائمة يف االمصار، ثم اطل عص التابعني 
ــذوا  اخ قــد  كثيين،  فيه  ــقــراء  ال وكــان 
ووثقوها،  شيوخهم،  عــن  ــراءات  ــق ال
املصحف  خلــط  مــوافــقــتــهــا  ــت  ــح وص
ال  بحيث  الكثرة  من  وكانت  الشيف، 
القراء  فعمد  مجيعا)10(،  با  االقراء  يمكن 
القراء  من  ــام  الم فكان  االختيار،  إل 
يرويه  ما  مموع  من  معينة  ــراءة  ق يتار 
نعيم،  أيب  بن  نافع  فهذا  شيوخه،  عن 
)قرأت  يقول:  السبعة،  القراء  احد  وهو 
عليه  اجتمع  فام  التابعني،  من  سبعني  عىل 
تركته،  واحد  فيه  شذ  وما  اخذته،  اثنان 
ابو  وكان  القراءة()11(  هذه  ألـَّفت  حتى 
عمرو بن العالء، وهو احد القراء السبعة 
ايضا، قد قرأ )عىل ابن كثي وهو يالفه يف 
اكثر من ثالثة اآلف حرف، النه قرأ عىل 
غيه، واختار من قراءته ومن قراءة غيه 

قراءة())1(.

 .78-  70 الــقــراءات:  يف  السبعة  كتاب   )10(
ج)/  الــقــراء:  طبقات  يف  النهاية  وغاية 

 .37(-330
القراء  معرفة  و   ،(( السبعة:  كتاب   )11(

الكبار: 1/ 109. 
))1( البانة: 17. 
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الــقــراءات  إن  الــقــول:  نافلة  ومــن 
والثالث  ماهد،  ابن  َسبَّعها  التي  السبع 
خيارات  إال  هي  ما  غــيه:  اقرها  التي 
فيام  اختار  واحد  فكــــل  القراء،  أولئك 
هو  ما  القراءة،  من  وجهـــه  وعلم  روى 
طريقه  ــزم  ول واالول،  عنده  االحسن 
عنه  واشتهرت  با،  وقرأ  ورواها،  منها 
وحرف  نافع،  حرف  فقيل:  اليه  ونسبت 
حرف  منهم  واحد  يمنــع  ومل  كثي،  ابن 
نه)13(. غه وَحسَّ اآلخر وال انكره، بل َسوَّ

القرآنية: القراءات  تعريفات 
عدة  تعريفات  عــىل  الــعــلــامء  ــف  وق

للقراءة القرآنية، منها:
الزركيش  الدين  بــدر  الشيخ  عرفها 
ألفاظ  اخــتــالف  )والـــقـــراءات:  بقوله: 
من  وكيفيتها  احلروف  يف  املذكور  الوحي 

ختفيف وتشديد وغيها()14(.
ابن  الدين  شمس  العالمة  وعرفها 

بكيفية  علم  )القراءات:  بقوله:  اجلزري 
ا  معزوهّ واختالفهــــــا  القرآن  كلامت  اداء 

 .((7 )13( الربهان يف علوم القرآن: 1/ 
)14( نفسه: 1/ 318. 

لناقله()15(.
قائال:  الدمياطي  الشيخ  وعرفهــــــــا 
الناقلني لكتاب اهلل  اتفاق  منه  يعلم  )علم 
والثبات،  احلذف  يف  واختالفهم  تعال 
ــني، والــفــصــل  ــك ــس ــت ــك وال ــري ــح ــت وال
النطق  هيئة  من  ذلــك  وغــي  والــوصــل، 
والبدال، وغيه، من حيث السامع())1(.

نفهم:  التعريفات  هــذه  مجلة  ومــن 
كتاب  بألفاظ  النطق  معرفة  الــقــراءة  أن 
نطقها  كام   املرسل نبيه  عىل  املنزل  اهلل 
الثابت  بالسامع  عنــه  ورويــت   النبي

املتصل.
أركان القراءة القرآنية:

عليها  امجــع  التي  تلك  ــان  أرك ثالثة 
صحيحة  قراءتم  لتكون  املسلمني  علامء 

مقبولة يف الصالة وغيها. وهي:
العربية.. 1 للغة  موافقتها 
صحة السناد.. )

املصاحف . 3 ألحد  الرسم  يف  موافقتها 
العثامنية.

)15( منجد املقرئني ومرشد الطالبني: 3. 
األربع  القراءات  يف  البش  فضالء  إتاف   )1((

عش: 5. 
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ركنا  ــان  األرك هذه  يف  بعضهم  وزاد 
ال  فهو  السند،  تواتر  وجوب  وهو:  رابعا 
يكن  مل  ما  القراءة  قبول  يكتفي بصحته يف 

متواترا)17(.
يــقــول شمس  ـــان  ــذه األرك ــن ه وع
وافقت  قراءة  )كل  اجلزري:  ابن  الدين 
ــت احــد  ــق ــه، وواف ــوج الــعــربــيــة ولـــو ب
وصح  احتامال،  ولو  العثامنية  املصاحف 
ال  التي  الصحيحة  القراءة  فهي  سندها، 
يوز ردها، وال يل إنكارها، بل هي من 
القرآن،  با  نزل  التي  السبعة  األحــرف 
كانت  سواء  قبولا،  الناس  عىل  ووجب 
أم  العشة،  عن  أم  السبعة،  األئمة  عن 
املقبولني...()18(. عن غيهم من األئمة 

وضعها  الــتــي  احلـــدود  بــذه  فــهــو 
وهي  غيها،  أخرج  املتواتــــرة  للقراءة 
الشاذه  بالقـــــــــراءة  سميت  التي  تلك 
سندها،  وصح  العربيـــــة،  وافقت  التي 

ونقص،  زيادة  من  الرســــــــم  وخالفت 
وإبدال كلمة بأخرى، ونحو ذلك، فهذه 

 /1 القراءات:  لفنون  الشــارات  لطائف   )17(
 .(9

)18( النش يف القراءات العش: 1/ 9. 

القراءة تسمى »شاذة« لكونا شذت عن 
عليه،  املجمع  الشيف  املصحف  رسم 
توز  فال  صحيحا،  إسنادها  كان  وإن 
القراءة با، ال يف الصالة، وال يف غيها. 
عن  أكانت  سواء  باطلة  أو  ضعيفة  فهي 

.)(0( السبعة أم عمن هو أكرب منهم)19( 
موقف العلامء من االحتجاج 

القرآنية: بالقراءات 
كالمه عز اسمه أفصح كالم وابلغه، 
شاذه.  و  بمتواتره  االستشهــــــاد  ويوز 
نص  أوثق  عن  البغدادي  قاله  مــــــا  هذا 
اللغة  يستشهد بفصاحتـــه وبالغته عرفته 

العربية)1)(.
يف  الــتــألــيــف  حــركــة  نشطت  ــني  ح
املتواترة  بنوعيها  القرآنيــــــــة  القراءات 
ضورة  إليها  الرجوع  صـــــــار  والشاذة 
الــنــحــويــة  ــد  ــواع ــق ال ـــع  مــلــحــة يف وض
واللغوية، فبدأت مرحلة االستشهـــــــــاد 

القرآنيــــة يف مدرستي البصة  بالقراءات 

)19( منجد املقرئني: )1، و لطائف الشارات: 
 .7( /1

)0)( النش يف القراءات العش: 1/ 9. 
العرب:  لسان  لباب  ولب  األدب  خزانة   )(1(

 .4 /1
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والكوفة، ومل يكن موقف نحاة املدرستني 
حاولوا  سيبويه  منذ  فالبصيون  واحدا، 
قواعدهم  إل  القراءات  هذه  يضعوا  أن 
املقررة  القواعد  هذه  وافق  فام  واقيستهم، 
رفضوه  خالفها  وما  به،  واحتجوا  قبلوه 

ووصفوه بالشذوذ)))(.
القراءات  قبلوا  فقد  الكوفيون  امـــا 
التي تتجاىف عن املنطق النحوي واساليبه، 
وبنوا  والنقل،  الــروايــة  عىل  تقوم  النــا 
وكانوا  النحوية،  القواعد  من  كثيا  عليها 
من  وبغيها  السبـــع  بالقراءات  يأخذون 
القراءات يتجون بـــــــا فيام له نظي من 
خالف  ما  فيها  ورد  ما  وييزون  العربية، 
عليها  ويقيسون  الــعــرب،  عــن  ـــوارد  ال
يبنون  التي  اصولم  من  اصال  فيجعلونا 
عليها القواعد واالحكام. فكانت القراءة 

الشاذة من مواردهم)3)(.
النحاة  عن  القراءات  ائمة  يرض  ومل 

وعابوا  منهجهم،  عليهم  وردوا  البصيني 

ناية  ال  العرب  عند  اللغوية  الدراسات   )(((
النحوية  الثالث: 349. والدراسات  القرن 

واللغوية عند الزخمشي: 40.
سيبويه:  كتاب  يف  النحو  وأصول  الشاهد   )(3(

 .47

جسد  و  بــــــا،  يتمسكوا  ومل  اقيستهم، 
الدان  بن سعيد  عثامن  أبو عمرو  موقفهم 
يف  تعمل  ال  القراءة  )وأئمة  فقال:  املقرئ 
يف  االفشى  عىل  القرآن  حروف  من  شء 
ثبتت  وإذا  العربية،  يف  واالقيس  اللغــــة، 
فشو  وال  عربية،  قياس  يردها  مل  الرواية 
قبولا  يلزم  متبعة  سنة  القرآن  الن  لغة، 

واملصي إليها()4)(.
مع  تتفق  ال  متواترة  لقراءة  ورفضهم 
بالقراءة  أخذهم  لعدم  أدعــى  اقيستهم 
جني  ابــن  العالمة  ــربى  ان التي  الــشــاذة 
املوصيل النحوي للذب عنها واالحتجاج 
والنحويـــة  اللغويـــــــة  الناحيتني  من  با 
فسامه  ذلك  تعـــدى  وضب   ...( قائال: 
قراءة  عن  خارجا  أي:  شاذا،  زماننا  اهل 
نازع  عنها،  خروجه  مـــع  انه  إال  السبع، 
من  بالروايات  حمفوف  قرآئه،  ال  بالثقة 
إمامه ورواته، ولعله او كثيا منه مساو يف 

للمجتمع عليه()5)(. الفصاحة 
املؤلف)))(:

)4)( التقان يف علوم القرآن: 1/ 11). 
القراءات  وجوه شواذ  تبيني  املحتسب يف   )(5(

واليضاح عنها: 1/ )3. 
 ،185-  184 الصلة:  لوفيات  التكملة   )(((
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اسمه ونسبه:
هو: أبو جعفر أحد بن عبد الصمـــد 
عبد  بن  أحــد  بن  حممد  عبيـــدة  أيب  بن 
الرحن بن حممد بن عبد احلق األنصاري 
سعد  إل  ينسب  الــســاعــدي  اخلــزرجــي 
العامل   ،اهلل رسول  صاحب  عبادة  بن 

الفقيه، واللغوي املفس.
مولده:

ولد سنة تسع عشة ومخسامئة.
نشأته:

أليب  ترمجت  التي  املصادر  تذكــــر  مل 
األول  حياته  عن  شيئـا  اخلزرجي  جعفر 
برتبيته  تكفل  ومن  طفولتـــــــــه،  وسني 
وهل  الكتهّاب؟.  إل  وإدخاله  ورعايتــــــه 
ولد  أو  الصمد  عبد  أبيه  كنف  يف  عاش 
أغفلتها  وغيها  السؤاالت  هذه  يتيام؟!. 
أننا مل نعرف  له، كام  التي ترمجت  املصادر 

وتاريخ   ،1(3 الرعيني:  شيوخ  وبرنامج 
واألعـــالم:  املشاهي  ــات  ــي ووف الســـالم 
والتكملة:  والذيل  والستون،  الثانية  الطبقة 
1/ 357، وشجرة النور الزكية يف طبقات 
املالكية. : 174، والعرب/ 170، والديباج: 
جذوة   ،85 الذهب:/  ــذرات  وش  ،447

االقتباس: 79، واألعالم: 1/ 70. 

شيئًا عنه من دراسة كتابه )نفس الصباح( 
شيخـــا  فيفيه  يذكر  فلم  البحث  موضوع 
وتربى  إليه  انظم  قرابة  وال  يف  رفيقا  وال 

يف حجره.
قدمته  قد  ترمجته  مصادر  كانت  ولذا 
له  املعرتف  الفقيه  المـــــــام  بـ:  للقارئ 
املصنفــــات  وصاحب  والعلم،  بالفضل 
من  عــدد  ذكــر  إل  سارعت  ثم  اجلليلة، 

شيوخه.
شيوخه:

إل  بنفسه  اخلزرجي  جعفر  أبو  سعى 
طلب العلم من شيوخ قرطبة البارزين يف 
فنون  من  بالتضلع  واملشهورين  عصه، 
سيام  وال  واملــعــارف  العلم  من  متعددة 
وأصول  الشيف  النبوي  واحلديث  الفقه 
للعلوم  املساعدة  والعلوم  والتفسي  الفقه 
درسهم  حلقات  يف  فانتظم  الشعية، 
حتى  عليهم،  ــســامع  وال عنهم  لــألخــذ 

إليه  وامليل  إتقانه  إل  بحاجة  كان  ما  اتقن 
ترمجته  مصادر  جادت  وقد  فيه،  والتبحر 
عنهم  أخذ  الذين  الشيوخ  من  عدد  بذكر 
عىل  رتبتهم  وقد  السالمية،  العلوم  هذه 

حروف املعجم وهم:
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بن . 1 الرحن  عبد  بن  أحــد  جعفر  أبو 
ِجي  البطَرومْ البــــــاري  عبد  بن  حممد 
القرطبي الفقيــــــه احلافظ الكبي)ت 

)54هـ(.
أبو القاسم أحد بن حممد بن عمر بن . )

ورد،  بابن  املعروف  التميمي  يوسف 
انتهت  إليه  املفس،  األصــول،  الفقيه 
األندلس  يف  املالكي  املذهب  رئاسة 

)ت 540هـ(.
مكي . 3 بن  حممد  بن  جعفر  اهلل  عبد  أبو 

بن أيب طالب القيس، الوزير األديب 
الكاتب )ت 535هـ(.

عبد . 4 بن  حممد  بن  سليامن  احلسني  أبو 
الطراوة،  بابن  املعروف  املالقي  اهلل 
ــوي )ت  ــح ــن ــوي ال ــغ ــل ــــب ال األدي

8)5هـ(.
بن ُشيح . 5 أبو احلسن ُشيح بن حممد 

املحدث  املــقــرئ  الرعيني  أحــد  بــن 

)ت539هـ(.
أبو احلسن عبد الرحيم ابن احلجازي، . )

أقف  )مل  الكاتب  الراوية،  املحدث 
عىل تاريخ وفاته(.

حممد . 7 بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بكر  أبو 

العريب  بابن  املــعــروف  اهلل  عبد  بــن 
الشبييل، احلافظ الكبي، خامتة علامء 

اندلس وحفاظها )ت543هـ(.
أبو عبد اهلل حممد بن مسعود بن فرج . 8

الشقوري،  الغافقي  اخلصال  أيب  بن 
الفضل  أهــل  مــن  الفقيه،  املــحــدث 

والتقدم )ت 540هـ(.
اخلزرجي  جعفــــــر  أبو  يكتف  ومل 
ــام أخــذ مــن عــلــوم عــن عــلــامء قرطبه  ب
مدن  إل  انتقل  بل  عليها،  والــوافــديــن 
بمراكز  وااللتحاق  العلم  لطلب  أخرى 
له رحلة إل غرناطة،  فيها فكانت  العلوم 
وبجاية، وفاس، أخذ عن عدد من شيوخ 
شهرة  له  فكانت  فيها،  َس  ودرهّ املدن  هذه 
وكثر  ــا،  ــيه وغ املـــدن  ــذه  ه يف  علمية 

اختالف الطلبة إليه لإلفادة من علمه.
تالميذه:

درسوا  الذين  تالميذه  أبرز  من  وكان 

واملعارف  العلوم  مجيع  منه  وسمعوا  عليه 
التي يشارك فيها مموعة طيبة من طالب 
علامء  بعد  فيام  أصبحوا  والعلم،  الدرس 
أجالء كانت لم منزله علمية سامية، وقد 

رتبتهم أيضا عىل حروف املعجم، وهم:
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عبد  بــن  يزيد  بــن  احــد  القاسم  ــو  أب
اجلامعى  قايض  بقي،  بن  أحند  بن  الرحن 
صاحب  املحدث،  الفقيه،  المام  بقرطبة، 

املؤلفات املفيدة )ت 5))هـ(.
داود . 1 بن  سليامن  بن  داود  سليامن  أبو 

األنصاري،  اهلل  حــوط  ابــن  عمر  بن 
العالمة، الفقيه، الراوية )ت 1))هـ(.

أبو حممد عبد اهلل بن سليامن بن داود . )
األنصاري،  اهلل  حــوط  ابــن  عمر  بن 
)ت  احلافظ  األصول  الفقيه  العالمة، 

)1)هـ(.
أبو احلسن عيل بن إبراهيم بن عيل بن . 3

الغرناطي  اجلذامي  عيل  بن  إبراهيم 
املحدث  القفــــــاص،  بابن  املعروف 

احلافظ النحوي)ت )3)هـ(.
موسى . 4 بن  عتيق  بن  عيل  احلسن  أبو 

الفقيه  املقرئ  القرطبي،  األنصاري 
املحدث )ت 598هـ(.

أبو عيسى حممد بن حممد بن أيب السداد . 5
املريس قايض مرسية املعروف بالنزاهة 

ورصامة األحكام )ت )4)هـ(.
مكانته العلمية:

إسهام  اخلــزرجــي  جعفر  أليب  كــان 

عليه  الطلبة  وإقبال  التدريس  يف  واضح 
متعددة  علوم  من  بتضلعه  ــرف  ُع وقــد 
احلفظ  وقــوة  الــذكــاء  وحــدة  الفطنة  مع 
ويف  األدب.  ونوادر  والقصص  لألخبار 
املراكيش:  يقول  الرفيعة  العلمية  هــذه 
والنبل  بالذكاء  معروفا  شبيبته  يف  "وكان 

ـــرًا  مــشــهــورا بــاحلــفــظ لــلــحــديــث، ذاك
املجالسة  متــــــع  والقصص،  للتواريخ 
حظوة  فنال  بالرئاسة  وتلق  األدب،  متني 
اربعني  سنة  باألرس  وامتحن   . وجاها.. 
َيسَّ  فلام  طليطلة،  إل  وُحــل  ومخسامئة 
اثنتني  سنة  عنها  فانفصل  ختلصه  يف  اهلل 
وأربعني ومخسامئة... وكــــان أبو القاسم 
بفضله،  ويقول  عليه  الثناء  يكثر  بقي  بن 
وملل قدم مدينة فاس التزم إسامع احلديث 
القرويني  بجامع  معانيـــــه  عىل  والتكلم 
ذلك  عىل  واستمر  فاس،  وت  ُعدمْ إحدى 

صابرا حمتسيا ونفع اهلل به خلقا كثيا".

مؤلفاته:
ثــروة  اخلزرجي  جعفـــر  أبـو  خلَّف 
جليلة  مؤلفات  بعدة  متثلت  نافعة  علمية 
كان لا الصيت والسنعة يف حياة مؤلفها، 
املؤلفني  من  لعـــــــدد  مصدرا  وأصبحت 
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بعده، وإليك أسامء هذه املؤلفات:
األقضية . 1 يف  وهو  الشموس،  آفــــاق 

النبوية.
خمتص)آفاق . ) وهو  الشموس،  إشاق 

الشموس(.
املتفق . 3 عليه  ما  بيان  يف  املرتنق  ُحسن 

فيام بعد الفجر وقبل الشفق.
آيـــات . 4 ــة  ــعــرف الــســبــيــل يف م قــصــد 

.الرسول
مقام املدرك يف إفحام امُلشك.. 5
وروائع . ) الصُذلبان  هامات  مقامـــــع 

عىل  املؤلف  فيــه  يُردُّ  اليامن.  رياض 
بعض القسيسني بطليطلة.

القرآن . 7 الصباح، وهو يف غريب  َنَفس 
وناسخه ومنسوخه.

وفاته:
وتنقلت  اخلزرجي  أبو جعفر  ملا غادر 
به البالد بني غرناطة وبجاية وفاس، فالقى 

واستوطنها  فاس  مدينة  يف  الرتحال  عصا 
ربه  نداء  لبى  حتى  أعوام  عشة  من  أكثر 
اثنتني  سنة  من  احلجة  ذي  عقب  تعال 
من  وله  بفاس،  ودفن  ومخسامئة،  وثامنني 
العمر ثالث وستون سنة )رحه اهلل تعال(.

منهج املؤلف يف كتابه:
التي  املهمة  الكتب  من  الكتــاب  يعد 
الغريبة  القرآنية  املفــــردة  شح  تناولت 
يف  األكثر  -وهو  اللغوية  داللتهــا  وبيان 
السياقية،  داللتها  عىل  يقف  الكتاب-كام 
وبيان مراد القرآن الكريم من تفسي هذه 

املفردة أو تلك.
النقاط  يف  إمجاله  فيمكن  منهجه  أما 

اآلتية:
املفســـرين . 1 منهج  اخلــزرجــي  اتبـع 

حسب  الــقــرآنــيــة  ـــات  اآلي شح  يف 
فابتدأ  الكريم،  القرآن  من  موضعها 
احلمد  سورة  وسامها  الفاتة  بسورة 
ما  وإذا  الــكــوثــر،  بــســورة  وانــتــهــى 
السور  ما يف عدد من  مفردة  تكررت 
أول  عليها  بوقوفه  اكتفى  القرآنية 
موضعها  إل  ويشي  يكررها  ومل  مرة 
مفردة  شح  يؤجل  وأحيانا  األول. 

يف  الـــواردة  )زلـــزاال(  كلمة  مثل  ما 
فيقول:  ص97) يف سورة األحزاب 
إذا  سورة  يف  عليه  القول  »سأستويف 

زلزلت« وهي يف ص454. 
الرئيس . ) املدخل  القرآنية  املفردة  جعل 
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أو  اللغوية  داللتها  وبــيــان  للشح 
ــذكــر تلك  ــعــددة، وي ــت دالاللــتــهــا امل
الدقة  يلتزم  وهــو  تباعا  ـــدالالت  ال
يف  منها  جــاء  بــام  نقلها  يف  ــة  واألمــان
التفاسي  وكتب  اللغوية  املعجامت 
باملوازنة  لدينا  ثبت  ما  وهو  املتنوعة، 

بني النصوص. 
لتلك . 3 ــفــســيي  ــت ال ــى  املــعــن ــر  ــه اظ

املفسين يف  أقوال  املفردات، وأوجز 
أشار  وربام  املفردات،  تلك  من  املراد 

إل اسم العامل املفس. 
املفردات . 4 بعض  يصيب  ما  إل  تطرق 

اتساع  من تغيي يف داللتها عن طريق 
)مناسكنا( كلفظة  الـــــــداللة  تلك 

اع(. رهّ و)الزهّ
األلفاظ . 5 بعض  يصيب  ما  إل  يتطرق 

ــام  ــالدغ تــغــي يف أصـــواتـــا ك ــن  م
والقلب.

القرآنية . ) القراءات  غالبا ما يغفل نسبة 
السبعة  ــراء  ــق ال ــن  م أصــحــابــا  إل 
من  غيهم  أو  العشة  أو  املشهورين 
قرأت  "وقد  بقوله:  فيكتفي  القراء، 
غي  يف  "وقرئ  قولـه:  أو  بام"  القراء 

قرأها"،  القراء  "بعض  و  السبـــع" 
"هذا  كقوله:  يسميهم  قليلة  وأحيانا 
"قرأه  و:  والكلبي"  ماهــــــد  قول 

الكسائي".
ــان عىل . 7 ــي اقــتــص يف كــثــي مــن األح

للمفردة  فقط  اللغــوي  املعنى  إيراد 
يف  شحها،  يف  يتوسع  ومل  القرآنية، 
=مبتدع(  )بديع  و  متنى(   = )ودهّ  مثل 
 = )اقسط  و  األسس(  )القواعد=  و 

أقوم(و)سلام=مصعدا(.
املــوضــوعــات . 8 ــدد مــن  تــطــرق إل ع

واجلمع  كاملصادر  والنحوية  اللغوية 
ــــداد والــــرتادف،  ــــراد واألض واألف
العربية،  القبائـــل  ولغات  والوجوه، 
كاحلبشية  العربية  غي  واللغـــــــــات 

والفارسية، وغيها.
من . 9 ــدم  ق مــا  عــىل  يستشهد  أحــيــانــا 

ما  وهو  بالقرآن  القرآن  بتفسي  معان 

باملأثــــور، وباحلديث  التفسي  يسمى 
الشيف، وأشعــــار العرب، وامثالا 

وأقوالا. وإن كانت قليلة. 
الذين . 10 العلامء  من  عدد  بأسامء  رصح 

نقل عنهم وكانوا من مجلة مصادره، 
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 ،عباس ــن  ب ــداهلل  ــب ع مــنــهــم: 
بن  وسعيد   احلنفي ابن  وحممد 
والفراء،  وسيبويه،  واخلليل،  جبي، 
وأبو  وقتادة،  والكسائي،  وماهد، 
وأبو  زيد،  بن  الرحن  وعبد  عبيدة، 
القرآنية  اآليات  من  كثي  ويف  حاتم، 
قوله:  نحو  مصادره،  يف  القول  أمجل 
التفسي،  أهل  قال  أو  املفسون،  قال 
قال  و  العربية،  علامء  بعض  قال  او 
الكوفيون. وغيها  البصيون، وقال 
من  النقل  عىل  الدالة  الشــارات  من 

املصادر وعدم التصيح با.
املفردات  بعض  تفسيه  عنــــد  يذكر 
با،  املخاطب  ومــن  ــة،  اآلي ــزول  ن سبب 
ڀچ،  ڀ  پ  پ  چ  تعــــــال:  كقوله 
وقوله تعال: چ ڃ ڃچ، وأحيانا يذكر 
نزول  مكان  يذكر  كام  اآلية،  نزول  مكان 

السورة إذا كانت مكية أم مدنية.
منهج البحث:

الدالل  التوجيـــه  يف  عملنا  يتلخص 
للقراءات القرآنية يف ثالثة أقسام:

للقراءة  خصصناه  الذي  وهو  االول: 
مزهرين  قوسني  بني  ووضعناها  القرآنية، 

}َمِلِك{، ثم اشنا إل موضعها من القرآن 

اآلية  ورقــم  السورة  اسم  بذكر  الكريم، 
 )4 اآليــة  احلمد/  )ســورة  قوسني  داخــل 
الكتاب  صفحة  رقم  بتدوين  اردفناه  ثم 
تنبا  قــوســني  بــني  اخلــزرجــي(  )تفسي 
عىل  الشارة  تكون  وبذلك  للتكرار))1( 
)سورة احلمد/ اآلية  }ملك{  النحو:  هذا 

.)1(( )4
كام  كامال  القراءة  نص  اثبتنا  وقـــــد 
او  تأخي  او  تقديم  املؤلف من غي  ذكره 

زيادة او حذف.
كتب  من  القراءة  تلك  ختريج  الثاين: 
القراءة  كانت  إذا  املشهورة  ــقــراءات  ال
والقراءات  التفاسي  كتب  ومن  متواترة، 
أسامء  وذكــرنــا  ــاذة،  ش كانت  إذا  الــشــاذة 
العشة  أو  السبعة  القراء  من  بام  قرأ  من 
"ختريج  وسميناه  القراء  من  غيهم  أو 
القراءة". ومل نعرف باألعالم الذين ذكروا 

قارئ  بني  فهم  لشهرتم  البحث،  هذا  يف 
ونحوي  الصيت،  ذائع  ولغوي  مشهور، 
من  هــذا  ووزيــر،  وخليفة  املنزلة،  رفيع 
البحث  هذا  أن  أخــرى  جهة  ومن  جهة، 
للمعنيني  هو  إنام  القراء  لعامة  يصص  مل 
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بم  وليس  واللغوية،  القرآنية  بالدراسات 
حاجة إل تعريف هؤالء األعالم.

الثالث: هو املسمى بـ"التوجيه الدالل 
قرأ  من  حجة  بيان  يتناول  وهو  للقراءة" 
باألدلة  الــقــراءات  تلك  من  ــراءة  ق بكل 
والتفسي،  والنحو  اللغة  من  املختلفـــــة 
بذا  املعنية  الكتب  عىل  ذلك  يف  معتمدين 
االحتجاج  كتب  مقدمتها  ويف  الــشــأن 

للقراءات القرآنية.
التوجيه الدالل للقراءات القرآنية:

	 چ ٺ چ ]سورة احلمد: 4[ ))1(.•

 قراءتان روي عن رسول اهلل فيها 
أنا  عىل  بألف  مالك  إحــداهــا:  بام  قــرأ 
هذا  يف  ومعناه  ــالك  وم ملك  عىل  تمع 
أهل  ــر  ذك هكذا  ومــاز  حاكم  املــوضــع 
ألف  دون  الالم  كس  مع  وملك  التفسي، 
تمع عىل أمالك وعىل ملوك ومعناه هاهنا 
أن هلل امللك يوم الدين خالصا لقوله تعال: 

چ ېئ ىئ ىئ چ وقد تسكن الم ملك 

كام يقال: فخذ وفخذ ربيعة بن نزار ويكى 
أن أبا عمرو قرأ بذلك.

ختريج القراء:
ويعقوب  والــكــســائــي  عــاصــم  ــرأ  ق

وخــلــف واحلــســن واملــطــوعــي )مــالــك( 
باأللف، وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثي 

وابن عامر وحزة بغي ألف )ملك()7)(.
التوجيه الداليل للقراءة:

حجة من قرأ )مالك( باأللف جعلها 
امللك  وجعل  فاعل  اسم  سامع  وزن  عىل 
تعال:  قوله  ودليلهم  املالك  حكم  تت 
آل  ــــورة  ]س ژچ  ڈ  ڈ  چڎ 

قرأ)ملك(  مــن  وحجة   ،](( عــمــران: 
بغي ألف عىل وزن سمع صفة مشبهة هو 
هو  فاهلل  وعليه  والنهي  باألمر  املتصف 

چېئ  تعال:  لقوله  الدين  يوم  يف  امللك 
]ســـورة  چ  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ 
غافر: )1[. أي أن امَلِلك أخص من املالك 
َمِلٍك،  غي  املالك  يكون  قد  ألنه  وأمدح، 

وال يكون املِلك إال مالكا)8)(.
	 •]3( البقرة:  ]ســورة  ىچ  چ 

.)18(

الزلل، ومن قرأ:  بمعنى استنزلام من 

)7)( املبسوط يف القراءات العش: 83، والتبصة 
القراءات  يف  والكنز   ،54 الــقــراءات:  يف 
العش: 4)1وإتاف فضالء البش: ))1. 

 (( السبع:  الــقــراءات  يف  احلجة  ينظر:   )(8(
واملفردات يف غريب القرآن: )47ـ473.
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أزلت  يقال:  نحاها،  فمعناه  "فأزالام" 
فالنا عن اليشء فزال.

ختريج القراءة:
باأللف،  )فــأزالــام(  وحــده  حزة  قرأ 

وقرأ الباقون بغي ألف وتشديد الالم)9)(.
التوجيه الداليل للقراءة:

أن  داللتها  جعل  ألــف  بغي  قــرأ  من 
الوقوع  أي  الزلل  يف  أوقعهام  الشيطان 
يف  »الزلة  ألن:  منهام  قصد  دون  اخلطأ  يف 
جــِل من غي  الــرِّ اســرتســاُل  ــل هي  األص
زلة  قصد  غي  من  للذنب  وقيل  قصد... 
ترى  إذا  واستزله  الرجل...  بزلة  تشبيها 

ھ  چ  تعال:  قوله  ودليله  ــه«)30(.   ــت زلهّ
ھ ے چ ]سورة آل عمران: 

155[ أي استحرهم الشيطان.
عىل  تــدل  جعلها  األلــف  أثبت  ومــن 
الزوال واالنتقال عن اجلنة واالبتعاد عنها 
من  عليها  كانا  التي  احلال  عن  نحاها  أي 

اآلية  يف  تعال  لقوله  والرضوان،  النعيم 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ  سبقتها:  التي 

والكشف   ،11( القراءات:  يف  املبسوط   )(9(
عن وجوه القراءات السبع: 35)، وإتاف 

فضالء البش: 134. 
)30( املفردات: 14). 

ۆ چ بمعنى اثبتا فثبتا فأزالام الشيطان 
الداللتني  بني  يقابل  حتى  باأللف  فقرأ 
الثبات والزوال وها ضدان، ولكي يوافق 
بينها وبني ما بعدها يف اآلية ذاتا وهو قوله 

ائ  ائ  ى  ى  چ  تعال: 

هو  املكان  عن  ــروج  واخل چ  وئ  ەئ  ەئ 
زوال عنه.

	 •]88 الــبــقــرة:  ـــورة  ]س چ  ى  چ 

.)(7(
غــالف،  يف  كــأنــا  أي:  أغــلــف  مجــع 
السلف:  بعض  وقــرأ  قولك.  تفهم  فال 
غالف  مجــع  يريد  ــالم  ال بضم  ــُلــف(  )ُغ
تيئنا  فكيف  للعلم  أوعية  قلوبنا  ومعناه: 

بام ليس عندنا.
ختريج القراءة:

مع  الالم  بإسكان  كلهم  القراء  قـــرأ 
وسمى  بن  احد  روى  وقــــــد  التخفيف، 
ُغُلف  قــرأ:  أنه  عمرو:  أيب  عن  اللؤلؤي 
بضم الالم، وروى الباقون عنه أنه خفف 

واملعروف عنه التخفيف)31(.
التوجيه الداليل للقراءة:

)31( كتاب السبعة يف القراءات: 4)1، وإتاف 
فضالء البش: 141. 
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جعلها  الالم  بإسكان  ُغلمْف  قرأ  من 
واستدلوا  غالف  يف  هو  أي  َلَف  أغمْ مجع 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چ  تــعــال:  بقوله 
 ]5 فصلت:  ]ســـورة  ڦچ  ڤ  ڤ 
يف  كأنا  تقول  عــامهّ  حمجوبة  قلوبنا  أي 
غلف))3(. وأما من قرأ بضم الالم جعلها 
قلوبنا  أي  ومُخر،  مِخار  مثل:  غالف  مجع 
وقد  عنك  تفهم  ال  بالا  فام  للعلم  أوعية 

َوَعينا علام كثيا)33(.
	 چ پ پ چ ]سورة البقرة: )10[•

.)(8(
هو من النسيان وقرأ بعض القراء "أو 

ننسئها" أي نؤخرها.
ختريج القراءة:

قرأ عمر وابن عباس وعطاء وماهد 
والنخعي  عمي  بن  وعبيد  كعب  بن  وأيب 
ابن  و  حميصن  وابن  رباح  أيب  بن  وعطاء 
كثي وأبو عمرو بفتح النون األول، وفتح 

الباقون  وقــرأ  )ننَسأها(،  والمز  السني 
غي  من  السني  وكس  األول  النون  بضم 

))3( ينظر املفردات: 4)3. 
 /( القرآن:  آي  تأويل  عن  البيان  جامع   )33(

4)3، واجلامع ألحكام القرآن: )/ 5). 

هز )ُننِسها()34(.
التوجيه الداليل للقراءة:

داللتها  جعل  )نــنــَســأهــا(  ــرأ  ق مــن 
حكمها  بإبطال  وأما  بإنسائها  إما  التأخي 
ألن النسء تأخي يف الوقت، يقال نسأ اهلل 
بيع  والنسيئة  أجلك،  اهلل  ونسأ  أجلك  يف 
الذي كانت  النسئ  بالتأخي ومنها  اليشء 
األشهر  بعض  تأخي  وهو  تفعله  العرب 
النون  بضم  ــرأ  ق مــن  وأمــا  احلــــرم)35(، 
وكس السني من غي هز، فجعل داللتها 

النسيان الذي هو ضد الذكر.
	 البقرة: 49)[ • ]ســـــــورة  ٹچ  چ 

.)48(
مــصــدر غـــرف، ومــن قــرأهــا بضم 
املغروف  من  يد  ملء  مقدار  فهي  الغني: 

منه.
ختريج القراءة:

وأبو  كثي  وابن  ونافع  جعفر  أبو  قرأ 

ابن  ــرأ  وق الغني.  بفتح  ــة(  )َغــرَف عمرو 
عامر وعاصم وحزة والكسائي ويعقوب 

و   ،1(1 العش:  الــقــراءات  يف  املبسوط   )34(
 -(58  /1 القراءات:  وجوه  عن  الكشف 

59)، والكنز يف القراءات العش: 9)1. 
)35( ينظر: املفردات: 493. 
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َفة( بضم الغني))3(. وخلف )ُغرمْ
التوجيه الداليل للقراءة:

مصدرا  جعلها  الغني  بفتح  قرأها  من 
واحدة،  مرة  الفعل  حدوث  عىل  للداللة 
أي  غرفة،  ماء  اغرتف  من  إال  ومعناها: 
ما  اللغة  أهل  قال  ولذلك  واحــدة،  مرة 
قرأ  ومن  بالفتح،  فة(  )َغرمْ فهو  باليد  كان 
املغرتف  للامء  اسام  جعلها  فة(  )ُغرمْ بالضم 
عىل  يدل  بناء  وهو  اليد  ملء  مقدار  أي 
قراءته  ويقوي  والُلقمة،  كاألُكلة  املفعول 
ُبوا منه«  ما جاء بعدها يف اآلية ذاتا: »َفَشِ

فالشب معروف وهو غرفة بالضم)37(.
	 چ ۈئ ېئچ ]سورة البقرة: •

.)54( )(59
أيضا،  وبالزاي  بالراء  القراء  قــرأت 
فمن قرأ بالراء فمعناه نحييها. يقال أنشه 
فمعناه:  بالزاي  قرأ  ومن  أحياه،  أي:  اهلل 
وأصله  ونزعجه  بعض  إل  بعضها  نحرك 

ومنه  األرض،  من  املرتفع  وهو  النشز  من 
يقال: نشزت املرأة يعني: زوجها.

))3( املبسوط: 133، والكنز: 135. 
كتابه  يف  الدالل  والــدرس  القاري  ينظر:   )37(

مرقاة املفاتيح: 39ـ 141. 

ختريج القراءة:
ــر وعـــاصـــم وحـــزة  ــام ـــن ع ـــرأ اب ق
ننشزها{  }كيف  وخلف  والكســــــــائي 
بالزاي. وقــرأ نافع وابن كثي وابو عمرو 
ها{  ويعقوب وابو جعفر }كيــــــف نـُنـمِْشُ

بالراء )38(.
التوجيه الداليل للقراءة:

فإنه  بالزاي،  }نـُنـمِْشُزها{  قــــــرأ  من 
وهو  )النـَّشز(  من  الرفع  داللة  عىل  حلها 
املرتفع من األرض، أي: وانظر إل العظام 
الرتكيب  نرفع بعضها عىل بعض يف  كيف 
ومنه  االرتــفــاع.  )النشز(  الن  لألحياء، 
رب  خب  حب  جب  يئ  زب  تعال:  قوله 
]سورة املجادلة: 11[ أي ارتفعوا وانظموا 
يضم  حتى  انفراد  عىل  تيا  ال  العظام  ألن 
االنضامم  بمعنى  بعض، فهي  إل  بعضها 
هو  بالحياء  املوصوف  ألن  الحياء  دون 

القراءات  يف  والتيسي   ،134 املبسوط:   )38(
شح  يف  الوجيز  والكتاب   ،8( السبع: 
األمصار  أئمة  الثامنية  الــقــراء  ـــراءات  ق
الــقــراءات  يف  والــعــنــوان   ،95 اخلمسة: 
اللغوية  الظواهر  ــة  ودراس  ،75 السبع: 
القراءات  يف  الكايف  كتاب  يف  والنحوية 
تسميته  عىل  "وساقتص   .((1 السبع: 

بالكايف فيام بعد". 
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حي  عظم  هذا  يقال  فال  كامال  املخلوق 
نرفعها  كيف  العظام  إل  أنظر  ومعناها: 
من أماكنها من األرض إل جسم صاحبها 
القراءة  تكون  التفسي  هذا  وعىل  لإلحياء 
قراءة  ومعنى  معناها  عىل  مشتملة  بالزاي 
حل  بالراء،  ها(  )نـُنـمِْشُ قرأ  ومن  الــراء، 
داللتها عىل )النش( وهو الحياء، ويقال: 
انش اهلل املوتى، أي: أحياهم فنشوا، أي 
حيوا، ومنه قوله تعال: چ ہ ہ ہ ھچ 
بالراء  قرأها  فمن   ،](( عبس:  ]ســورة 
إحيائه  من  به  ُيعجَّ اهلل  أن  داللتها:  جعل 
للموتى بعد فنائهم، ألنه شك يف الحياء 

وليس يف رفع العظام)39(.
	 البقرة: • ]ســــــورة  ڤچ  ٹ  چ 

.)54(]((0
وضمهن  أملهن  أي:  الصـــاد  بضم 
فأنصار  اليشء  رصت  قولـــم  من  إليك 
الصاد  بكس  قرأ  ومن  فامل.  أملته  أي: 

فهي لغة أخرى بمعنى األول، وقد قيل: 
{ بالكس أي قطعهن ُهنَّ إن معنى }َفُصمْ

ختريج القراءة:

)39( ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 
310ـ 311. 

رويــس،  بــروايــة  ويعقوب  حــزة  قــرأ 
اليــــــك{  هـُنَّ  }فـَِصمْ جعفر  وابو  وخلف 
 } هـُنَّ بكس الصــــاد. وقرأ الباقون }فـَُصمْ

بضم الصاد)40(.
التوجيه الداليل للقراءة:

هـَّن{ بضم الصاد، اتى  من قرأ }فـَُصُ
َصار  من  اليك،  أِملـمُْهنَّ  داللــة:  عىل  با 
ُت اليشَء أُصوُره، أي:  َيُصور، يقال: رُصمْ
 ، إلَّ رُصمْ وجهَك  تقول:  والعرب  أِملـمْتـُُه. 

. اي: اقبل عيلَّ واجعل وجهَك إلَّ
الصاد،  بكس   } هـُنَّ }فـَِصمْ قرأ  من  و 
إذا  َصاَره  يقال:  املعروفة،  اللغة  جعله من 
ُت  رُصمْ ويقال:  قــَطَعه.  اذا  وصاره  أماله، 

تـُه. اليشَء: أِملتـُه، ورُصتـُه: قــَطـَعمْ
قال مكي بن ايب طالب القيس: »فكل 
واحد من الكس والضم يف الصاد لغة يف 
وقد  بمعنى.  فالقراءتان  والتقطيع«.  امَليمْل 
« والضم  هـُنَّ قيل: ان الكس بمعنى »قــَطـِّعمْ

البديع  و  السبع: 81،  القراءات  احلجة يف   )40(
يف  والتذكرة   ،435 الثامنية:  قــراءات  يف 
القراءات: ج)/ 339، و املوضح يف تعليل 
النش  و   ،31( السبع:  الــقــراءات  وجــوه 
البدور  و   ،(3(  /( العش:  القراءات  يف 
الزاهرة يف القراءات العش املتواترة: )14.
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.)41(» ُهنَّ بمعنى »أِملـمُْهنَّ وُضمَّ
	 • ](79 البقرة:  ]ســورة  چ  ۇ  چ 

.)57- 5((
فاعلموا  أي:  الذال  وفتح  بالقصــــر 
وكس  باملد  قرأ  ومن  واسمعـــــوه،  ذلك 

الذال فمعناه فأعلموا غيكم بذلك.
ختريج القراءة:

قرأ حزة وأبو بكر عن عاصم )فآِذُنوا(
مكسورة،  والذال  مدودة  المزة  مفتوحة 
المزة  ساكنة  )َفــأَذنــوا(  الباقون  ــرأ  وق

مفتوحة الذال ))4(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

وسكون  بالقص  )َفــأَذنــوا(  قرأ  من 
عىل  للداللة  جعلها  الذال.  وفتح  المزة 
أمر املخاطبني عىل ترك الربا، أي يعلموا 
ألن  باألمر  املقصودين  ألنــم  أنفسهم 
علم  إذا  إذنا  يأذن  به  وأِذن  استمع  أِذَن 

 ،313 القراءات: 1/  الكشف عن وجوه   )41(
يف  واحلجة   ،87 القراءات:  معان  وينظر: 
 ،(95-  (9(  /( السبع:  القراءات  علل 
القراءات: 145، و إتاف فضالء  و حجة 

البش: 3)1. 
واملبسوط:   ،19(-  191 السبعة:  كتاب   )4((
وإتــاف   ،(3( والــنــش:   ،137-  13(

فضال البش: 5)1. 

من  بحرب  فأيقنوا  يتعلموا  مل  فإن  به، 
)فآِذُنوا(  قرأ  من  وأما   ،ورسوله اهلل 
جعلها  الــذال  وكس  المزة  وفتح  باملد 
إعالم  عىل  املخاطبني  أمر  عىل  للداللة 
»آذنت  لقولك:  حربه  عىل  بأنكم  غيهم 
واختلف  أعلمته  أي  بــكــذا«  الــرجــل 
فقال  القص،  أم  املد  ابلغ  أيم  يف  العلامء 
خطاب  ألنه  القص  »االختيار  عبيد:  أبو 
)فآذنوا(  قــال  وإذا  والتحذير،  باألمر 
من  خارج  املخاطب  فكأن  والكس  باملد 
وإعالمه«  غيه  بتحذير  مأمور  التحذير 
معنى  يتضمن  املــد  إن  آخـــرون:  ــال  وق
باحلرب  غيهم  أعلموا  إذا  ألنم  القص 
إن  ذلك  َعِلموا هم  فقد  اهلل ورسوله  من 
علمهم  يف  وليس  الربا،  فعل  عىل  أقاموا 
غيهم  إعالم  عىل  داللة  ألنفسهم  ذلك 
القص  ــة  دالل ــرى  ون ــد.  وآك أعــم  فاملد 
سياق  من  املقصودة  هي  ــذال  ال وفتح 

هم  املــخــاطــب  ألن  الكريمة  ـــات  اآلي
شملهم  اخلطاب  فــإذا  عامة  املسلمون 

باملد)43(. قرأ  مجيعهم سقطت حجة من 

والكشف   ،148 القراءات:  حجة  ينظر:   )43(
عن وجوه القراءات: 1/ 318. 
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	 • ](83 الــبــقــرة:  ]ســـورة  پچ  چ 

.)58(
مجع رهن، ومن قرأ فُرُهن بضم الراء 

الاء فهو مجع هان فكأنه مجع اجلمع.
ختريج القراءة:

)فُرٌهن(  عمرو  وأبو  كثي  ابن  قـــــرأ 
)َفِرهان(  الباقون  الراء والاء، وقرأ  بضم 

باأللف مكسورة الراء)44(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

عىل  للداللة  جعلها  )ُرُهــن(  قرأ  من 
الرهان  بني  وليفصل  )رهنا(  مجع  اجلمع، 
يف اخليل وبني مجع )َرهن( يف غيها، ألن 
متييز  فأرادو  العرب  عند  مكانة  لا  اخليل 
وهي  األثقل  احلركــــــة  فأعطوها  رهانا 
الفراء:   قال  نــادر  اجلمع  وهــذا  الضمة، 
ثم  ــان  وِره )َرهــن  اجلمع:  مجع  الــُرُهــن، 
ــُمــر(،  وُث وثِـــامر  ثمرة  تقول  كــام  ـــن(  ُرُه
عىل  للداللة  جعلها  )فِرهان(  قرأها  ومن 
عىل  ل(  )َفعمْ يمع  أن  العربية  يف  األقيس 
وعباد،  وعبد  وبحار،  )بحر  مثل  )فِعال( 

وجوه  عن  والكشف   ،137 املبسوط:   )44(
القراءات: 1/ ))3وإتاف فضالء البش: 

 .1(7

وجعلها  وكالب(  وكلب  ونعال،  ونعل 
بام  يتص  مصدرا  األصفهان  الراغب 

يوضع يف اخِلطار)45(.
	 • ]140 عمران:  آل  ]سورة  چ  ۇ  چ 

.)70(
بمعنى  والضم  بالفتح  يقرأ  ــراح  اجل
اجلراح،  بالفتح:  القرح  إن  وقيل:  واحد، 

وبالضم املها.
ختريج القراءة:

وحزة  بكر،  ايب  رواية  يف  عاصم  قرأ 
القاف  بضم  ٌح{  }قـُرمْ وخلف  والكسائي 
هنا ويف آل عمران ايضا اآلية )17، وقرأ 
فيهام.))4(  القاف  بفتح  ٌح{  }قــَرمْ الباقون 
وقـــد رســمــت يف املــصــحــف الــشيــف 

ٌح{ بفتح القاف فيهام. }قــَرمْ
التوجيه الداليل للقراءة:

جعل  ٌح{  }قـُرمْ القاف  بضم  قـــرأ  من 
اجلـَِراحات.  ألــَُم  أنـَّها  عىل  داللتهـــا 

وحجة   ،194 السبعة:  كتاب  ينظر:   )45(
وجوه  عن  والكشف   ،15( ــقــراءات:  ال

القراءات: ))3، واملفردات: 04). 
و   ،359 التذكرة: )/  و  املبسوط: 147،   )4((
الكتاب الوجيز: 8))، و الكايف: )3)، و 

القناع يف القراءات السبع: )/ ))). 
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ٌح{ عىل  }قــَرمْ القاف  بفتح  قرأ  من  وحجة 
أنا اجلــَِراحات بعينها.

من  ــى  أرق الذهنيات  أن  شــك  وال 
من  النفس  يف  وقعا  اشد  فاألمل  املاديات 
األثر الظاهر عىل اجلسم لذلك أعطيت له 
الضمة التي هي أثقل من الفتحة وأول يف 

التعبي عنه )47(. 
املعنيني  بــني  الــزجــاج  ــاوى  س وقــد 
بمعنى  اللغة  اهــل  عند  ــا  )وه فــقــال: 
وألــَُمها،  ـــَراُح  اجلــــِ ومــعــنــاه  ـــد،  واح
وأصابه  حا  قــَرمْ يـَقـمَْرُح  قــَرَح  قد  يقال: 

ٌح()48(. قــَرمْ
	 چ گ گچ ]سورة آل عمران: 1)1[ •

.)71(
قرأ أكثر القراء: يغل بضم الياء وفتح 
الغني، ومعناه: يان هذا هو األول. وقال 
الفراء معنى يغل: يون. وقال ابن قتيبة: 
كام  يغلل  لقيل:  املعنى  هذا  املراد  كان  لو 

يقال: يفسق ويون ويفجر ونحوه. وقرأ 

علل  يف  واحلجة   ،110 القراءات:  معان   )47(
الكشف:  و   ،385  /( السبع:  القراءات 
إتاف  و   ،341 املــوضــح:  و   ،35(  /1

فضالء البش: 179.
)48( معان القرآن وإعرابه: 1/ 470. 

وضم  الياء  بفتح   ) َيُغلَّ )أن  القراء  بعض 
الغني، معناه: أي يون يف الغنائم.

ختريج القراءة:
وعاصم  عمرو  ــو  واب كثي  ــن  اب قــرأ 
وقرأ  الغني.  الياء وضم  { بفتح  يـَغـُـلَّ }ان 
وفتح  اليـــــاء  بضم   } يـُغـَـلَّ }ان  الباقون 

الغني)49(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

وضم  الياء  { بفتح  يـَغـُلهّ }أنمْ  قرأ  من 
الغني جاء به عىل املعنى، أي: ما كان لنبي 
الغــُـلول  نفى  قد  وانه  ـتــَُه.  أمَّ َيـُوَن  أن 
ونفاه  إليه،  الفعل  وأضــاف  النبي،  عن 
عنه أن يفعله، وقد ثبت أن الغـُـلول وقع 
الغـُـلول  ينفي  أن  َيمُْسن  فال  غيه،  من 

عن غيه، ألنه أمر قد وقع.
فاملعنى: ما كان لنبي أن يون من معه 

الغنيمة. يف 
{ بضم الياء  وحجة من قرأ }أنمْ يـُغـَلَّ

احدها:  وجهني،  عىل  فهو  الغني،  وفتح 
أي:  أصحابـه:  يـَغـُـلــَّه  أن  لنبي  كان  ما 

 /( التذكرة:  و   ،149-  148 املبسوط:   )49(
القناع:  الكايف: 34)، و  و   ،3(5- 3(4
)/ 3))، و النش: )/ 43)، و املكرر فيام 

تواتر من القراءات السبع وترر: 7).
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 ) )يـُغـَلَّ يكون  أن  ــان:  ــث وال يــونــوه. 
ن، واملعنى: ما كان لنبي أن  ـُخـَوَّ بمعنى: ي

ن، أي: ُينسب إل اخليانة)50(. يـُخـَوَّ
الياء،  ضم  )واالخــتــيــار  مكي:  قــال 
تنزيا  فيه  وألن  الــقــراء،  أكثر  عليه  ألن 
للنبي وتعظيام له، أن يكون احد من أمـهّتـِه 
املخطئون  هــم  بــل  الغلول،  إليه  نسب 

املذنبون()51(.
وهي  مكي  إلــيــه  ذهــب  مــا  ــد  ــؤي ون
للرسول  تنزيا  فيها  ألن  الضم  قــراءة 
»أن  قوله:  يف  معه  نتفق  وال   .الكريم
الغلول«  إليه  نسب  أمـهّتـِه  من  احد  يكون 
باخليانة  اتمه  من  أصحابه  من  هناك  ألن 

يف تقسيم الغنائم.
	 • ](5 النساء:  ]ســـورة  ہچ  چ 

.)81(
بفتح  أحصن  قرأ  ومن  زوجن،  أي: 

 ،484-  483  /1 واعرابه:  القرآن  معان   )50(
و معان القراءات: )11، واحلجة: 91، و 
احلجة يف علل القراءات السبع: )/ )39، 
وعيون  التنزيل  حقائق  عــن  والكشاف 
 ،475  /1 التأويل:  وجــوه  يف  االقــاويــل 
واجلامع الحكام القرآن: 4/ 55)، والبحر 

املحيط: 3/ 101. 
)51( الكشف: 1/ 4)3. 

أسلمن. فمعناه  والصاد،  المزة 
ختريج القراءة:

وأبو  كثي  وابن  ونافع  جعفر  أبو  قرأ 
عاصم،  عن  وحفص  عامر،  وابن  عمرو 
األلف  بضم   ) ــنَّ ــِص ُأحمْ )فــإذا  ويعقوب 
وكس الصاد، وقرأ عاصم برواية أيب بكر، 
) َصنَّ َأحمْ )فإذا  وخلف  والكسائي  وحزة 

بفتح األلف والصاد ))5(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

للمفعول  بناها  )ُأحــِصــن(  قــرأ  من 
املحصن  هو  ــزوج  ال أن  داللتها  وجعل 
أزواجهن«  أحصنهن  »فــإذا  ومعناه:  لن 
أي  للفاعل  فبناها   ) )َأحَصنَّ قرأ  من  وأما 
وأزواجهن  فروجهن  أحصن  اللوات  هن 

بالعفاف أو بالسالم.
	 • ]( املائدة:  ]ســورة  ېچ  ۉ  چ 

.)97(
أي: بغض قوم يقال: شنئ يشنأ شنآنا 

وإسكانا،  النون  بفتح  القراء  ــرأت  وق

))5( كتاب السبعة: 30)، ، واحلجة يف القراءات 
السبع: ))1، و املبسوط: 157، والكشف 
يف  والتبصة   ،385 القراءات:  وجوه  عن 
البش:  فضالء  وإتاف   ،180 القراءات: 

 .189
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فقال البصيون: هو بالفتح بمعنى بغض 
قوم،  بغيض  بمعنى:  وبالسكان  قــوم، 
وقد  مصدران.  معا  ها  الكوفيون:  وقال 
يكون  أن  السكان  كان  إذا  سيبويه  أجاز 
مصدرا ومل يز أبو حاتم ذلك لكن جعله 
العرب،  عن  زيد  أبو  وحكى  صفة.  اسم 
كغضبان  شــنــآى  وامــــرأة  شــنــآن  ــل  رج

وغضبى.
ختريج القراءة:

قرأ ابن عامر ونافع يف رواية إسامعيل، 
قوم(  )شنمْئان  بكر  أيب  روايــة  يف  وعاصم 
بعده،  ما  وكذلك  األول  النون  ساكنة 
يف  النون  بفتح  )َشــنَــَئــان(  الباقون  ــرأ  وق

احلرفني)53(.
التوجيه الداليل للقراءة:

من قرأ )شنَئان( بالفتح جعل داللتها: 
فهو  االعــتــداء  قــوم  بغض  يكسبنكم  ال 

 ،1(1 واملبسوط:   ،(4( السبعة:  كتاب   )53(
عن  والــكــشــف   ،(34  /( ـــاع:  ـــن والق
والتبصة   ،404  /1 ــراءات:  ــق ال ــوه  وج
القراءات  يف  والنش   ،18( القراءات:  يف 
54)، وإرشاد املبتدي وتذكرة  العش: 1/ 
املنتهي: 181، والكنز يف القراءات العش: 
الكنوز:  ومفتاح  الرموز  وايضاح   ،149
)35والثغر الباسم يف قراءة عاصم: 149.

مصدر، ومن قرأ )شنمْئان( بالسكون جعل 
ألن  صفة  هنا  وهي  قوم  بغيض  داللتها 
املشبهة  الصفات  أبنية  )َفعمْالن( من  صيغة 
عىل  ويــدل  ــىل(  )َفــعمْ مؤنثه  الفاعل  باسم 
اخللو واالمتالء بالوصف إل احلد األقص 
وحرارة  والطروء،  احلدوث  عىل  يدل  كام 
وضعفان  وشبعان  جوعان  نحو  الباطن. 
النفسية  احلــالــة  عــىل  ويـــدل  وعــطــشــان، 

كغضبان ولفان)54(.
	 • ]100 األنعام:  ]ســورة  ەئچ  چ 

.)118(
بتخفيف الراء افتعلوا ذلك واختلقوه 
بتشديد  السبع  يف  نافع  وقرأ  وإفكا،  كذبا 
وقيل  أخرى  بعد  مرة  فعلوا  ومعناه  الراء 
ابن  أن  ويروى  سواء.  األول  بمعنى  هو 
ُفوا( بحاء غي معجمة  عباس قرأها )َوَحرَّ
افتعلوا  ومعناه  بعدها  وفاء  الراء  وتشديد 

ماال أصل له.

ختريج القراءة:

يف  احلجة  و   ،(01 الكاتب:  أدب  ينظر:   )54(
عن  والكشف   ،1(8 السبع:  الــقــراءات 
واملفردات:   ،404  /1 القراءات:  وجوه 
ــدرس الــدالل يف كتابه  7))والــقــاري وال

مرقاة املفاتيح: 9)1. 
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ُقــوا(  )وَخــرَّ جعفر  وأبــو  نافع  ــرأ  ق
مرة،  بعد  مرة  أي:  للتكثي  الراء  بتشديد 
مثل قَتل وقتَّل، وقـــرأ الباقون )وَخَرقوا( 
يقال:  االختـــالق،  بمعنى:  بالتخفيف، 
وافرتاه  واختلقه  خرقه  الفــــــك  خلق 

وافتعله: بمعنى: كذب)55(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

جعل  ــوا(  ق ــرهّ )خ بالتشديد  ــرأ  ق مــن 
مرة  الكذب  يلقون  أي  للتكثي  داللتها 
من  التخلهّق  يف  لغة  ق  والتخرهّ أخرى  بعد 
)خَرُقوا(  بالتخفيف  قرأها  ومن  الكذب. 
له واختلقوه  افتعلوا ما ال أصل  أراد أنم 
التكثي  إرادة  دون  أي  واحــدة  مرة  كذبا 

واملبالغة التي أعطاها التشديد.
عباس  ابن  قراءة  أن  املصادر  وذكرت 
املهملة  باحلاء  )وَحَرفوا(   عمر وابن 
والفاء وشدد ابن عمر الراء، وخففها ابن 
ألن  أوالدا،  له  وزوروا  بمعنى:  عباس 

ف مغي احلق إل الباطل. ر حمرهّ املزوهّ
معنى  أيضا  وهــو  جني:  ابــن  ــال  وق

 /1 والكشف:   ،((4 السبعة:  كتاب   )55(
والنش:   ،((4 القراءات:  وحجة   ،443

)/ 1))، وإتاف فضالء البش: 14). 

والقاف،  باخلاء  )وَخَرُقوا(  اجلامعة  قراءة 
ومعنى اجلميع: كذبوا))5(.

	 • ]111 ــام:  ــع األن ]ســـورة  ڀچ  چ 

.)1(0- 119(
الباء  وفتح  الــقــاف  بكس  ــرأه  ق مــن 
استينافا،  معناه  وقيـــــــل  معاينة،  فمعناه 
الــقــاف والــبــاء  ــال( بضم  ــُب ــرأ )ُق ــن ق وم
وقيل:  قبيل،  وواحــده  أصناف  فمعناه 

ڳ  ڳ  چ  تعال:  كقوله  كفالء  معناه 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڻ ڻچ ]ســــــورة الرساء: 

.]9(
ختريج القراءة:

ويعقوب  عمرو  ــو  وأب كثي  ابــن  قــرأ 
الكهف  ]سورة  ويف  والباء،  القاف  بضم 
كس  ِقَبال"  العذاُب  يأتيهم  "أو  اآلية 55( 

القاف وفتح الباء.
وقرأ أبــــو جعفر ها هنا )ِقَبال( بكس 

)ُقُبال(  الكهــــف  ويف  الباء،  وفتح  القاف 
وابــن  نافع  قــرأ  و  ــاء،  ــب وال الــقــاف  بضم 

 ،39 الــقــراءات:  شــواذ  يف  خمتص  ينظر:   )5((
 /( والكشاف:   ،((4  /1 واملحتسب: 

41، والبحر املحيط: 4/ 194. 
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القاف  بكس  )ِقَبال(  السورتني  يف  عامر 
وفتح الباء. وقرأ عاصم وحزة والكسائي 
القاف  بضم  )ُقُبال(  املوضعني  يف  وخلف 

والباء)57(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

املقابلة  داللتها:  جعل  )ِقَبال(  قرأ  من 
الصيغة:  هــذه  دالالت  ومــن  والعيان، 
أي طاقة. وقيل  ِقَبٌل،  به  مال  قيل:  الطاقة 
ومن  عنده.  أي  حق  فالن  ِقَبل  ل  أيضا: 
)قبيل(  مجع  جعلها  بضمتني  )ُقُبال(  قرأها 
شء  كل  عليهم  وحشنا  هو:  ومعناها 
قبيال قبيال أي مجاعة مجاعة. قال الزجاج: 
)قبيل(  مجــع  ــال«  ــُب »ُق يــكــون:  أن  ــوز  وي
لو حشنا  املعنى:  فيكون  الكفيل،  ومعناه 
عليهم كل شء فتكفل لم بصحة ما يقول 

ما كانوا ليؤمنوا.
وقال الفراء: ويوز أن يكون »ُقٌبال« 
ألن  يقابلهم،  ما  أي  وجوههم  قبل  من 

لو  املعنى:  فيكون  الُدُبر  خالف  الُقُبل 

واملبسوط:  5))ـ)))،  السبعة:  كتاب   )57(
والتبصة   ،((7 القراءات:  وحجة   ،173
القراءات  يف  والنش   ،197 القراءات:  يف 
القراءات  يف  والكنز   ،(((  /1 العش: 
العش: 154، وإتاف فضالء البش: 15). 

فقابلهم)58(. حشنا عليهم كل شء 
	 ]سورة • ائچ  ائ  ى  ى  چ 

األعراف: 57[ )130 -131(.
ألنه  بذلك  سامه  املطر  ههنا:  الرحــة 
ا( فيه أربعة قراءات  َ يكون برحته. و)ُبشمْ
بضم  يقرأها  من  منهم  السبع.  يف  كلها 
يراد  الذي  نشور  والشني وهو مجع  النون 
كأن  مركوب  بمعنى:  كركوب  مفعول  به 

اهلل أحياها لتأت باملطر.
وقد قيل: إنا مجع ناش كقاتل وقتل 
النون وإسكان  ومنهم من قرأ نشا بضم 
الشني  أن  إال  األول  بمعنى  وهي  الشني 
ل  ورسمْ رُسل  يقــال  كام  ختفيفها  سكنت 
بفتح  قرأها  من  ومنهــــم  وكتمْب  وكُتب 
نش  مصدر  وهو  الشني  وإسكان  النون 

ينش ونش اليشء ما تفرق منه.
قيل للقوم املتفرقني نش ويقال: اللهم 
اضمم ل نشي أي: ما تفرق من أمري، 

ومنهم من قرأها بالباء مضمومة وإسكان 
ختفيفا  أسكنها  ثم  الشني  ضم  أراد  الشني 

 ،148 السبع:  القراءات  يف  احلجة  ينظر:   )58(
وخمتار   ،((8-  ((7 القراءات:  حجة  و 

الصحاح: 0)5.
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وهو مجع بشي يقال فعيل وفعل كام يقال 
القراءة  هذه  يف  يمكن  وقد  وفعل،  فاعل 
اسام وال يكون مجعا  أن يكون  بالباء  التي 
بني  ومتقدم  طليعة  ــه  أن املـــراد  ويــكــون 
أوائله  الصبح  تباشي  ومنه  املطر  يــدي 

ومقدماته.
ختريج القراءة:

قرأ أبــو جعفر ونافع وابن كثي وأبو 
النون  بضــــم  ــُشا(  )ُن ويعقوب  عمرو 
والشني حيث كان. وقرأ حزة والكسائي 
النـــون  بفتح  ا(  َنـــشمْ )الــريــح  وخلف 
)الرياح  عاصم  وقرأ  الشني،  وسكــون 

ُبشا( بالياء وسكون الشني )59(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

)ُبــشا(  املضمومة  بالباء  قرأها  من 
تبش  الرياح  ألن  بشي  مجع  داللتها  جعل 

ک  ک  چ  تعال:  بقوله  واحتج  باملطر 
وعنده   ]4( الـــروم:  ]ســورة  چ  ک 
ختفيفا  أسكنت  ولكن  الضم  الشني  أصل 

ل. كرسول ورسمْ

 ،181 واملبسوط:   ،(83 السبعة:  كتاب   )59(
والقناع:   ،(03 القراءات:  يف  والتبصة 
 ،(71 العش:  القراءات  يف  والنش   ،(47

وإيضاح الرموز ومفتاح الكنوز: 397. 

والشني  النون  بضم  )ُنُشا(  قرأ  مــن 
نشور، ونشور  جعــــــل داللتها عىل مجع 
فاعل،  بمعنى  فعــــول  أي  ناش  بمعنى 
طاهر  بمعنى  كطهور  حميي  معناه  وناش 
أي  لألرض  ناشة  الريح  جعل  بمعنى: 
يكون  ــذي  ال باملطر  تــأت  ألنــا  لا  حميية 
مجع  ُنــُشا  تكون  أن  ويمكن  به،  النبات 
بمعنى  فعول  أي  منشور  بمعنى  نشور 
مفعول، كركوب بمعنى مركوب وتكون 
داللة القراءة أن اهلل تعال أحيا الريح لتأت 
أي  منشورة:  ريح  فهي  رحته  يدي  بني 
حمياه و حكى أبو زيد: قد أنش اهلل الريح 

انتشارا إذا بعثها.
ا( بضم النون وإسكان  ومن قرأ )ُنشمْ
أن  إال  قبله  فيام  كاحلجة  فحجته  الشني 
ل،  ورسمْ كرسول  للخفــــة  الشني  أسكن 
يف  األصـــــل  هو  والضم  وكتمْب،  وكتاب 

ذلك كله.

ا( بفتح النون وإسكان  ومن قرأ )َنشمْ
معنى  فيها  وأعمل  مصدرا  جعلها  الشني 
أنش  الــذي  هــو  تقدير:  عــىل  قبلها  مــا 
أنا  تفسيها  يف  قيل:  وقد  نشا،  الرياح 
سكونا  يف  الريح  فكأن  الطي  خــالف 
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فتكون  سكونا  من  ترســــل  ثم  مطوية 
بمعنى  عبيد  أبو  فســــره  وقد  كاملتفتحة، 
متفرقة يف وجوهها أي تب يف كل وجه 

املمطرة)0)(. السحاب  جلمع 
	 األعـــراف: • ]ســـورة  چچ  چ 

.)138( ]180
ــَحــدون(  ــلمْ )َي ــرئ  وق ـــورون،  أي ي
وقيل:  يميلون،  أي:  واحلـــاء  الياء  بفتح 
وحلد  إحلادا  أحلد  يقال  حلد  يف  لغـــة  هي 
حلدا بمعنى واحد. وقال بعض املفسين 
الالت  تسميتهم  من  أسامئه  يف  يلحدون 

من اهلل، والعزى من العزيز.
ختريج القراءة:

الياء  بفتح  ــدون(  ــَح ــلمْ )َي ــزة  ح ــرأ  ق
وكس  الياء  بضم  الباقون  وقرأ  واحلــاء، 

احلاء )1)(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

من قـــــــرأ )ُيلمِْحدون( جعل داللتها: 

أسامئه  يف  احلق  عن  ويعرضون  يــورون 

 ،157 السبع:  القراءات  يف  احلجة  ينظر:   )(0(
 ،4((-  4(5  /1 الــقــراءات:  والكشف 

وخمتار الصحاح: 59). 
)1)( املبسوط: )18 -187، واملفردات 448، 

وإتاف فضالء البش: 33).

الالت  اشتقاقهم  وهــو:  وتعال  سبحانه 
من  ودليل  العزيز  من  والــُعــَزى  اهلل،  من 

ڦ  ڤ  ڤ  چ  تعال:  قوله  بالرفع  قرأ 
أي   ](5 احلــــج:  ]ســـــورة  ڦچ 
واحلــاء  الياء  بفتح  قــرأ  ومــن  بــاعــرتض. 
وال  يميلون  داللتها:  جعل  )َيلمَْحدون( 
يستقيمون مأخوذة من حلد القرب ألنه يامل 
بحفرة إل جانبه بخالف الضيح فإنه يفر 

يف وسطه باستقامة)))(.
	 • ]9 األنفال:  ]ســورة  ڀچ  چ 

.)141(
وأردفته  ردفته  يقــــال:  رادفني  أي: 
الدال  بفتح  قرأهــا  بعده، ومن  إذا جئت 
أردفهم  الرباعي  من  مفعــــول  اسم  فهو 

بغيهم.
ختريج القراءة:

ويعقوب  ــع  ــاف ون جعفر  ـــو  أب قـــرأ 
َدفني( بفتح الدال، وقرأ الباقون بكس  )ُمرمْ

يف  ــة  ــج واحل  ،548 الــســبــعــة:  كــتــاب   )(((
وحــجــة   ،1(7 ــع:  ــب ــس ال الــــقــــراءات 
الوجيز:  والكتاب   ،303 ــراءات:  ــق ال
 /( والنش:   ،(51  /( والقناع:   ،(85

 .(73
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الدال)3)(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

ِدفــني(  )ُمــرمْ ـــدال  ال بكس  ــرأ  ق مــن 
اسم  بصيغة  فأتى  للمالئكة  الفعل  جعل 
الدال  بفتح  قرأ  ومن  أردف،  من  الفاعل 
فأتى  تعال  هلل  الفعل  جعـــل  َدفني(  )ُمرمْ
أي  )أردف(،  من  املفعـــول  اسم  بصيغة 
والعرب  تقدمهـــم  من  آثار  عىل  بعثهــم 
ــــُت الــرجــل: أركــبــتــُه عل  َدفمْ تــقــول: أرمْ
رِكبُت  إذا  ورِدفته:  خلفي،  دابتي  قطاة 

َفُه.)4)(. َخلمْ
	 چ گ گ چ ]سورة األنفال: )7[ •

.)14((
وكسها  ــواو  ال بفتح  القراء  قــرأت 
وبالكســر:  النصة،  بالفتـــــــح  فمعناها 
ها  وقيل  ــة  والي وليت  مصدر  المــارة 

لغتان بمعنى واحد.
ختريج القراءة:

 ،189 واملبسوط:   ،304 السبعة:  كتاب   )(3(
القراءات  يف  والنش   ،(54  /( والقناع: 

العش: 75). 
 ،1(9 السبع:  القراءات  يف  احلجة  ينظر:   )(4(
وحجة القراءات: 307، وخمتار الصحاح: 

40)، وإتاف فضالء البش: )3).

ــده )ِواليــتــهــم( بكس  قــرأ حــزة وح
بفتح  )َواليتهم(  الباقون  وقــرأ  ــواو،  ال

الواو)5)(.
التوجيه الداليل للقراءة:

داللتها  جعل  الـــواو  بفتح  ــرأ  ق مــن 
هي  وقيل:  النصة  وقيل:  الدين،  والية 
بالفتح مصدر. ومن قرأ بكس الواو جعل 
قيل:  السلطان  أي  المرة،  والية  داللتها، 
هي بالكس اسم. وقيل ها لغتان، والفتح 

أقرب)))(.
	 •](7 يــونــس:  ــــورة  ]س ڃچ  چ 

.)1(5(
بإسكان  قــرأ  ومــن  قطعة،  مجــع  هــو 
ومجعه  املقطوع  اليشء  اســـم  فأراد  الطاء 
أردت  فــإن  احلــمــل،  مثل  وهــو  أقــطــاع، 

املصدر يف أمثالا فتحت األول.
ختريج القراءة:

قـــــــرأ ابن كثي والكسائي ويعقوب 

)5)( السبعة: 309، واملبسوط: )19، والكنز يف 
القراءات العش: 7)1

والكشف   ،170 ــقــراءات:  ال يف  احلجة   )(((
يف  والنش   ،497 ــقــراءات:  ال وجــوه  عن 
فضالء  ــاف  وإت  ،(77 العش  الــقــراءات 

البش: 39).
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الباقون  وقرأ  الطاء،  ساكنــــــــة  )ِقطمْعا( 
)ِقَطعا( بفتح الطاء مجع قطعة)7)(. 

للقراءة: الداليل  التوجيه 
داللتها  جعل  الطاء  بإسكان  قرأ  من 
ِقطمْعة:  تمع  أن  أحدها،  وجهني:  عىل 
ر،  وِســـدمْ رٍة  ـــدمْ ِس يف:  تقول  كــام  ــعــا،  ِقــطمْ
)الِقطمَْع(  جعلت  شئت  إن  والثـــــــان: 
بقية من  أو  الليل  تريد ظلمة من  واحدا، 
الطاء جعلها  بفتح  الليل. ومن قرأ  سواد 
َقة  ِخرمْ مثل:  التكسي،  عىل  قطعـــــة  مجع 
سواد  يف  املبالغة  معنى  وفيــــــه  وِخَرق. 

الكفار)8)(.  وجوه 
	 • ](7 هــود:  ]ســورة  ىچ  ې  چ 

.)170(
هزه  من  الــقــراء  ومــن  ظاهره  أي: 

أول. بمعنى  فجعله 
ختريج القراءة:

برواية  والكسائي  عمرو  ابو  قــــــرأ 

 /( والقــنــاع:   ،(00-  199 املبسوط:   )(7(
1))، والنش: )/ 83). 

)8)( كتاب السبعة: 5)3، واحلجة يف القراءات 
و   ،517  /1 والكشف:   ،181 السبع: 
فضالء  وإتــاف   ،330 ــقــراءات  ال حجة 

البش: 48). 

مفتوحــــــة  بمزة  أي{  الرَّ }بـَاِدَئ  نصي 
بيـــاء  }بـَاِدَي{  الباقون  وقرأ  الدال.  بعد 

مفتوحة بعد الدال بغي هز)9)(. 
الشيف  املصحف  يف  رسمت  وقد 

}بـَاِدَي{ بغي هز.
التوجيه الداليل للقراءة:

داللته  جعل  بالمز  }بـَادَئ{  قرأ  من 
ـــرأي، أي  ال ــداء  ــت اب ــداء، أي:  ــت االب مــن 
قلت  ما  يتدبـَّروا  الرأي ومل  ابتداء  اتـَّبعوك 
مل  وتدبَّروا  تفكـَّروا  ولو  فيه،  وا  يـُفكرِّ ومل 

يتـَّبعوك.
أنه  هز،  غي  من  }بـَادَي{  قرأ  من  و 
إذا  يـَبـمُْدو«  »بـََدا  الظاهر  من  داللته  جعل 
القراءة عىل  التفسي يف هذه  ظهر، ويكون 
يف  اتبعوك  يكون  أن  احــدهــا:  ــني،  ضب
أي:  ذلك،  خالف  عىل  وباطنهم  الظاهر 
الكفر.  وأبطنوا  ــالم  الس اظــهــروا  أنــم 
الرأي  ظاهر  يف  اتبعوك  يكون  أن  والثان: 

بروا ما قلت ومل يـُفـكـِّروا فيه)70(. ومل يتدَّ

)9)( كتاب السبعة: )33، و املبسوط: 03)، و 
القراءات:  التبصة يف   ،457 التذكرة: )/ 
 /( القــنــاع:  و   ،(8( الكايف:  و   ،(((

 .((4
)70( معان القرآن لألخفش: )/ 10، و معان 
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	 • ]41 ـــود:  ه ]ســــورة  چ  گ  چ 

.)171(
امليم  بفتح  قرأ  ومن  إجــراؤهــا،  أي: 

فمعناه جريا.
ختريج القراءة:

قرأ حزة والكسائي، وعاصم يف رواية 
امليم وكس  بفتح  )َممِْريا(  حفص وخلف 
)ُممْراها(  الباقون  وقرأ  المالة.  عىل  الراء 

بضم امليم)71(.
التوجيه الداليل للقراءة:

من  املصدر  أراد  امليم  بفتح  قــرأ  من 
وداللتها  ــَرى،  َممْ السفينة  َجــَرت  قولك: 
بضم  قرأ  ومن  تري.  حني  اهلل  بسم  هي: 
رى ُيمِْري  امليم أراد املصدر من قولك: أجمْ

ُممَْرى، وداللتها: باهلل إجراؤها))7(. 

47، و الكشف: 1/  القرآن وإعرابه: 3/ 
وممع   ،4(7 املوضح:  و   ،5(7-  5((
153، و روح املعان يف تفسي  البيان: 5/ 

القرآن العظيم والسبع املثان: )/ )44. 
 ،31( الوجيز:  وكتاب   ،(04 املبسوط:   )71(

والنش: 88). 
يف  واحلــجــة   ،333 الــســبــعــة:  كــتــاب   )7((
وحــجــة   ،187 ــع:  ــب ــس ال الــــقــــراءات 
فضالء  وإتاف  339ـ340،  القراءات: 

 .(5( البش: 

	 • ]1( ــف:  ــوس ي ]ســــورة  ېچ  چ 

.)17((
قرأ  ــن  وم نــتــحــارس،  الــعــني  بكس 

بإسكان العني معناه نأكل.
ختريج القراءة:

بالياء  )يرتِع(  ونافع  جعفر  أبو  قرأ 
روح  برواية  يعقوب  قرأ  العني،  وكس 

 .)73( ( بالنون وجزم العني  َتعمْ وزيد )َنرمْ
التوجيه الداليل للقراءة:

جعل  )نرتِع(  العني  بكس  قــرأ  من 
ماشيته  يرعى  أي:  الرعي،  من  داللتهــــا 
وهو  الــراعــي،  يرعاه  كام  ــال  امل ويرعى 
القوم(  )ارتعى  تقول:  الرعاية  من  يفتعل 
إذا تارسوا ورعى بعضهم بعضا وحفظ 
أي  اهلل  رعـــاك  يــقــال  بــعــضــا.  بعضهم 
حفظك، واألصل )نرتعي( فسقطت الياء 

للجزم ألنه جواب األمر.
ومن قرأ بإسكان العني جعل داللتها 
رتعِت  يقال:  معنا،  يأكـــــل  أي  األكل، 
ترعى  تركتها  إذا  ُتهــــا:  أرتعمْ وأنا  البل 
يقال:  النســـان  وكذلك  شاءت.  كيف 

واملبسوط:   ،34(-  345 السبعة:  كتاب   )73(
09)، والكنز يف القراءات العش: )17. 
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اجلزم  وعالمة  راتع.  فهو  رتمْعا  يرتع  رتع 
سكون العني يف هذه القراءة، وإنام انجزم 
إن  )أرسله،  املعنى  األمــر،  جــواب  ألنه 

 .)74(  ) ترسلمْه يرَتعمْ ويلعبمْ
	 يوسف: • ]ســـورة  چ  ڀ  ڀ  چ 

.)178- 177( ](3
قرأته القراء عىل أنحاء مع ترك المز، 
فمن  المز،  مع  أنحاء  أيضا عىل  وقرأتـــه 
ومنه  لك،  هلم  فمعناه  المز،  فيــــه  ترك 
وصاح  دعاه  إذا  بفالن  فالن  هيت  يقال: 
به، ويكون معنى قوله لك يف اآلية: تبيني 
سقيا  ومثله:  لك،  بذا  إرادت  قال:  كأنه 
تيأت  فمعناه:  بالمز  قرأ  من  وأما  لك، 

لك.
ختريج القراءة:

نافع وأبو جعفر وابن ذكوان عن  قرأ 
ابن عامر )ِهيمَْت( بكس الاء، وياء ساكنة، 
وفتح التاء. وقرأ أبو عمرو وعاصم وحزة 

والكسائي ويعقوب وخلف )َهيمَْت( بفتح 
الاء والتاء وياء ساكنة، وقرأ هشام عن ابن 

)74( كتاب السبعة: 345، والكشف عن وجوه 
القراءات:  حجة   ،7-  (  /( الــقــراءات: 

 .35(

عامر )ِهئمُْت( بالمز)75(.
للقراءة: الداليل  التوجيه 

بِل(،  من قرأ )ِهيمَْت( جعل داللتها )أقمْ
وياء  والتاء  الاء  بفتح  )َهيمَْت(  قرأ  ومن 
وتعال  َهُلمَّ  داللتهــــا هي:  ساكنة، جعل 
ــن قرأ  إلــيــه، وم مــا أدعـــوك  ــل إل  ــبِ وأقمْ
قالت:  كأنا  اليئة،  من  بالمز  )ِهئمُْت( 

تيأت لك))7(.
	 • ]30 يوسف:  ]ســورة  حبچ  چ 

.)178(
قلبها،  شغـــاف  حبـــــــــه  بلغ  أي: 
حبة  وقيل:  القلب،  حجاب  والشغـاف 
شعفها  السبع  غي  يف  وقـــــــرئ  القلب 

فتنها. أي:  بالعني 
ختريج القراءة:

ابن حميصن واحلسن )قد شعفها(  قرأ 
)قد  الباقون  وقــرأ  املعجمة.  غي  بالعني 
)قد  الــرجــاء  أبــو  ــرأ  وق بالغني.  شغفها( 

العني  شعفها( و )شغفهـــــــــا( بكســــــر 

وتبي   ،1(8 والتيسي:   ،(09 املبسوط:   )75(
التيسي: 7)1. 

يف  ــة  ــج واحل  ،347 الــســبــعــة:  ــاب  كــت  )7((
القراءات  وحجة   ،194 السبع:  القراءات 

357ـ358، والنش: )/ )39.
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والغني والشني معا)77(.
التوجيه الداليل للقراءة:

املعجمة  بالغني  قـــــــرأ )شغفها(  من 
شغاف  ق  خرهّ حبــــــه  أن  داللتها:  جعل 
قلبها، وهو غالفة، فوصل إل قلبها. ومن 
أن  داللتها:  جعل  بالعني  )شعفها(  قـــرأ 
حلدته.  يرقه  فكاد  قلبها،  إل  وصل  حبه 
ُيمْنَأ بالقطران فيصـــــل  وأصله من البعي 

ذلك إل قلبه. قال امرؤ القيس:
فؤادها  َشَعْفُت  وقد  َأيقتلني 

الطايل)78(. الرجُل  املهنوءَة  َشَعَف  كام 
فكل  مطلوبتان  الداللتني  أن  ونــرى 

واحدة منهام هي سبب لألخرى.
	 چ ڭ ۇ چ ]سورة إبراهيم: 50[ •

.)19((
"من  بـــه البل، ومن قرأ  هو ما تطىل 
منتهى  بلغ  قد  نحاس  فمعناه من  قطران" 

حره.

ختريج القراءة:
القاف  "َقطَِراٍن" بفتح  اجلمهور  قــــرأ 

الرموز:  وإيضاح   ،(84 القراءات:  شواذ   )77(
459، وإتاف فضالء البش: 4)). 

)78( معان القرآن للفراء: )/ )4، واملحتسب: 
 .339 /1

عباس،  ابــن  وقــرأ  الطاء.  وكــس  والــراء 
بن جبي، واحلسن، وابن سيين،  وسعيد 
نتني عىل  "ِمنمْ ِقطمٍْرآٍن" منوهّ وقتادة وغيهم 

كلمتني )79(. 
للقراءة: الداليل  التوجيه 

َقطِران  لغات:  ثالث  فيــــه  القطران 
بفتح  وِقطمَْران  وَقطمَْران،  َفِعالن،  وزن  عىل 
ومن  الطاء،  إسكان  مع  وكسها  القاف 
به  تطىل  ما  داللتها:  جعل  ــَراٍن(  )َقــطِ قرأ 
هنأت  من  مأخوذ  الناء  هو  والذي  البل 
تستلذه  وهي  بالقطران،  طليتها  إذا  الناقة 
سبحانه  فجعل  عليها،  يغشى  يكاد  حتى 
عليهم  النار  حر  يف  ليزيد  لباسا  القطران 
ومن  عذابا،  العذاب  به  يتوقى  ما  فيكون 
جعل  كلمتني  عىل  نتني  منوهّ )ِقطمٍْرآٍن(  قرأ 
داللتها: من نحاس قد بلغ منتهى احلرارة، 
ر والنحاس، وهو أيضا  فمْ ألن )الِقطمْر( الصُّ
اد ومنه قدور الصاد أي قدور  ، والصهّ الِفِلزُّ

الصفر، واآلن الذي قد َأنى وَأدرك، وهو 
املتناهي حره)80(.

 ،157 القرآن  وغريب   ،(18 املبسوط:   )79(
وخمتص يف شواذ القراءات: 70.

 /13 القرآن:  آي  تأويل  عن  البيان  جامع   )80(
 ،337-  33(  /1 واملحتسب:   ،1(7
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	 احلجر: • ]سورة  چ  ەئ  ەئ  چ 

.)193( ]15
قرأها  ومــن  ــدت،  وس غشيت  أي: 

سحرت. فمعناها  بالتخفيف 
ختريج القراءة:

ـــن كــثــي واحلــســن وحــدهــا  ـــرأ اب ق
الباقون  الكاف، وقرأ  بتخفيف   ) )ُسِكَرتمْ

( مشددة الكاف)81(.  َرتمْ )ُسكِّ
للقراءة: الداليل  التوجيه 

الكاف  بتخفيف   ) )ُسِكَرتمْ قـــرأ  من 
ــرت وُحــبِــســت.  ــِح ــتــهــا: ُس جــعــل دالل
ووقفت. والعرب تقول )سكرت الريح( 
ُت املاء  إذا سكنت فكأنا حبست، وَسَكرمْ
يف النهر: إذا وقفته. فكأن داللة )ُسِكَرتمْ 
األشياء  تدرك  وال  نورها  نفذ  أبصارنا( 
ووقفت.  حبست  فكأنا  حقيقتها  عىل 
( بتشديد الكاف، جعل  َرتمْ ومن قرأ )ُسكِّ
 ، تمْ ُسدَّ وقيل:  فغطيت،  َيتمْ  ُغشِّ داللتها 

التبيان:  و   ،385-  384  /( والكشاف: 
 /9 الــقــرآن:  ألحكام  واجلامع   ،71  /(

 .385
)81( املبسوط: 0))، واملحتسب: )/ 3، وخمتار 
البش:  فضالء  وإتــاف   ،30( الصحاح: 

 .(74

إل  ُأسند  الفعل  أن  التشديد  يف  وحجتهم 
َنا«  َأبمَْصُ َرتمْ  »ُسكِّ قولــــه:  وهو  اجلامعة، 

والتشديد مع اجلمع أول))8(.
	 چ ۈئ ۈئچ ]سورة الرساء: )1[ •

.)(03- (0((
لغة  المزة  بمد  وآمرنا  كثرنـــا،  أي: 
قرئ  وقد  وأفعل  فعـــل  تقدير  عىل  فيها 
إذا  أمرا  يأمرون  بنو فالن  أمر  يقال:  بام، 
كثروا ومن أهل التفسي من يرى أن أمرنا 
مرتفيها من األمـــر أي: أمرناهم بالطاعة 
قرأ  وقد  القول.  عليهم  حــق  فسقوا  فإذا 
أي:  امليم  بتشديد  رنا  أمهّ السبع  غي  يف 
الذين  أي:  و)مرتفيها(  أمــراء  جعلناهم 

نعموا يف غي طاعة اهلل حتى بطروا.
ختريج القراءة:

نافع  ــن  ع يــعــقــوب وخــارجــة  قـــرأ 
ابن  عن  وروي  مدودة.  بألفني  نـَا{  }آمـَرمْ
نـَا{ بتخفيف  كثي مثله. وقرأ الباقون }أمـَرمْ

امليم وقص األلف. وروي عن أيب عمرو 
نـَا{ بتشديد امليم)83(. انه كان يقرأ }أمـَّرمْ

 ،(0( خالويه:  البن  القراءات  يف  احلجة   )8((
الــقــراءات:  وحجة   ،3  /( واملحتسب: 

 .38(
 ،((8 املبسوط:  و   ،379 السبعة:  كتاب   )83(



التوجيه الدالل للقراءات القرآنية يف تفسي اخلزرجي

(50

التوجيه الداليل للقراءة:
نـَا{ بتخفيف امليم وقص  من قرأ }أَمرمْ

األلف، جعل داللتها عىل وجهني:
ففسقوا  بالطاعة  أمرناهم  أحدمهــــا: 
كقولك:  وهــو  الــعــذاب،  عليهم  فحق 
أن  ُعـِلَم  فقــــــد  فعصيتني،  أَمرتــُـك 
الفسق  وكذلك  لألمر.  خمالفة  املعصية 

خمالفة أمر اهلل تعال.
بمعنى  نـَا{  }أمـَرمْ أن  الثاين:  والوجه 
أي:  اهلل،  أمرهم  يقال:  مرتفيها،  كـثــَّرنا 
)خـَيـمُْر   :النبي قول  ومنه  كـَثــَّرهم، 
أي:  مـَأُمورة(  َرة  وَمهمْ مـَأبـُوَرة  ِسكـَّة  امَلال 
يـَأُمُرون:  فالن  بنو  أمـَِر  ويقال:  ُمـكـَثــِّرة. 

اذا كثروا.

والتذكرة: )/ 498، و النش: )/ )30، و 
إتاف فضالء البش: )8).. 

المزة، جعل  بمد  نـَا{  }آمـَرمْ قرأ  ومن 
فـَأمـََر  ـَُه  لـ َما  اهلل  آَمَر  أكثرنـــا،  داللتها: 
اهلل  أَمَر  يقـــول:  عبيدة  أبو  وكان  يـَأُمُر. 
تعال  وقوله  واحد.  بمعنى  وآمـََره  لــَه  ما 
يف  ــون  ــك ي أن  يــصــلــح  ۈئچ  چۈئ 

حـُُروثهم  كثرة  يف  أو  املرتفني،  عدد  كثرة 
وأموالم.

بتشديد  نـَا{  }أمـَّرمْ قـــرأ  من  وحجـــة 
ُمتـمَْرفـِيها،  سـَلــَّطـمْنـَا  داللتها:  جعل  امليم، 

أي: جعلنا لم إمَرة وسلطانا)84(. 

 ،(3(-  (31 وإعرابه: 3/  القرآن  معان   )84(
و احلجة يف القراءات السبع: 14)، ومعان 
 /( الكشاف:  و   ،(54-  (53 القراءات: 
واجلامع   ،45  /( البيان:  ممع  و   ،44(
البحر  و   ،(3(  /10 الــقــرآن:  ألحكام 

املحيط: )/ 0).
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ملخص البحث:
علامء  مجيع  تركيز  مــن  الــرغــم  عــىل 
والذات  الداخيل  العجاز  عىل  املسلمني 
بأن  املنظرين  بعض  قــال  لكنه  للقرآن، 
ــرآن الــكــريــم هــو مــن باب  ــق إعــجــاز ال
التدخل  بمعنی  ــة  ــصف وال ــة.  ــصف ال
لصف  تعالی  اهلل  قبل  مــن  اخلــارجــي 
املعارضني عن معارضتهم للقرآن الكريم 
تليالت:  ثالثة  النظرية  لذه  ذكروا  وقد 
سلب  أو  الدوافع  سلب  القدرة؛  سلب 
تبيني  بعد  البحث،  ــذا  ه ــام  ق الــعــلــوم. 
الصفة،  نظرية  حول  املختلفة  املناهج 
حص  أي  النظرية  لقبول  مالني  بدراسة 
ــرآن الــكــريــم يف اجلــوانــب  ــق ــاز ال إعــج
الظاهرية، وعدم االكرتاث بحدود تدي 
القرآن ومن ثم بتحليل حجج املعارضني 
اخلتام  ويف  الصفة(  عـــن  املدافعني  )أي 
للصفة  املخالفني  أدلة  عن  الكاتب  دافع 

علی  التحدي  آيــات  داللــة  أهها  والتي 
»التحدي«  كلمة  افتقاد  و  التحدي  ذاتية 
الصفة.  نظرية  أســـــــــاس  عىل  للمعنی 
يعتقد  الباحث  أن  هو  ذلك،  من  واألهم 
وفحويات  بيكلية  متمتع  الــقــرآن  أن 

حتی  لشخص  مال  أي  التــرتك  عظيمة 
يريد إبراز نفسه ملنافسته فمن هذا املنطلق 
النظي  املنقطع  القرآن  عظمة  إلی  نظرا  و 

تتضح هشاشة نظرية الصفة.
القرآن  إعجاز  املفتاحيـــــة:  الكلامت 
وجوه  و  والتحدي،  والصفة،  الكريــم، 
و  اليكلية  يف  والعـــجـــاز  العـــجـــاز، 

الفحوی.
املقدمة:

الرئيسية  ــزة  ــج ــع امل ـــأن  ب شــك  ال 
تكشف  با  التي   األكـــــرم للرسول 
عن  فضاًل  القرآن.  هي  رسالتـــه  حقانية 
أدلة الوحي وإمجاع املسلمني لثبات هذا 
علی  منطبق  املعجزة  تعريف  الدعــاء، 
يب  املعجزة  ألن  طريقة  بأفضل  القرآن 

أن تظی بأربعة شوط:
الرسالة.. 1 بادعاء  قرينًا  أن تكون 
أن تكون خارقة للعادة، أي ال يكون . )

أحد قادرا عىل أداء مثل ذلك.
أن تكون مع تدي اآلخرين.. 3
أن ال يكون قد ُنقض التحدي لا)1(.. 4

راجــع:  هــذا  حــول  املعلومات  من  ملزيد   )1(
اكتشاف  ص)9؛  التعريفــــــات،  كتاب 



أ.م.د. عيل نصيي

(53

الشوط  هذه  بكل  متمتـــع  والقرآن 
بعرضه  الرســــالة  ادعی   النبي ألن 
الكتاب  القرآن هو  العامل. إن  جلميع أهل 
يتحدى  ــان؛  ــس الن طاقة  يفوق  الــذي 
القرآن اآلخرين من خالل ثالث مراحل 
سور  عش  أو  القرآن  مثل  بكتاب  ليأتوا 
أنه مل يستطع أحد  أو سورة واحدة))( كام 
منذ البداية حتی اآلن أن يأت بسورة مثل 
الكريم حتی كسورة قصية  القرآن  سور 

منه، ما يشكل نقضا لذاك التحدي.
اآلن  البداية حتی  ومـــع ذلك، ومنذ 

33؛  البيان، ص   ،350 املراد، ص  كشف 
االليات، املجلد )، ص 14)، وپيام قرآن 
)أي رسالة القرآن(، املجلد 7، ص 77). 
ما  بداية  يف  الكريم  القرآن  طالب  وقــد   )((
يصنع  أن  علی  يقدر  أنــه  اخلصم  ادعــی 
يثبتوا  أن  الكريم  القرآن  به  جاء  ما  مثل 
القرآن.  يامثل  ما  ويعرضوا  يدعون  ما 
وعندما عجزت اخلصوم عن ذلك، تدی 
سور  مثل  سور  بعش  يأتوا  بأن  القرآن 
األخية  اخلطوة  ويف   )13 )هود،  القرآن. 
ادعائهم  إثــبــات  أجــل  مــن  منهم  طلب 
الرسول  عند  من  الكريم  القرآن  أن  علی 
اهلل  عند  من  ليس  وال  نفسه   االكرم
واحدة  بسورة  األقل  علی  يأتوا  أن  تعالی 
البقرة،  )سورة  القرآن.  من  سورة  متاثل 

 .)(4 ،(3

املسلمني  علامء  بني  كبي  خــالف  هناك 
حول اجلانب العجازي للقرآن.

آراء  العموم  علی  نصور  أن  يمكن 
نظرية  حــول  الفريقني  مفكري  و  علامء 
ضمن  من  الكريم  القرآن  إعجاز  حول 

نظريتني كام ييل:
إن . 1 أي  ذات،  الكريم  القرآن  إعجاز 

نفسه  يف  العــجــاز  يمتلك  الــقــرآن 
والبالغة  الفصاحة  حيث  من  سواء 
أو من جهة النظام أو أنباء الغيب أو 
عدم دخول اخلالف فيه أو من حيث 
كام  والعميقة  العالية  بالتعاليم  التمتع 
و  السنة  لعلامء  الساحقة  األغلبية  أن 

الرأي. الشيعة ذهبوا إلی هذا 
إن . ) أي  ــي؛  ــارج خ ــرآن  ــق ال إعــجــاز 

ــد العـــجـــاز يف ذاتــه  ــاق ف الـــقـــرآن 
من  اهلل  بتدخل  مرتبط  ــازه  ــج وإع
تعالی  اهلل  أن  بمعنی  القرآن؛  خارج 

التكوينيــة و اجلربية  بإرادته  اليسمح 
املعــــــارضون  وينافس  يعارض  أن 
حتی  مثله  بكالم  اليأتوا  كي  القرآن 
واحدة.  سورة  بقدر  ذلك  كان  وإن 
التي  "الصفة"  نظريــــة  من  الغرض 
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واملنظرين،  العلامء  بعض  عليها  أرص 
»النظام«،  مثل  املعتزلة  بعض  خاصة 
املرتى؛  والسيد  األشاعرة  وبعض 
يعتقدون  أنم  يعني  التحليل،  نفس 
بأن إعجاز القرآن شء أبعد من ذات 

القرآن وما فيه )3(. 
الصفة: لنظرية  تليالت  ثالثة 

فعلی أســــــاس نظرية الصفة يرجع 
هذا  من  خارجي  أمر  إلی  القرآن  إعجاز 
إلية  الرادة  أن  بمعنی  الساموي  الكتاب 
أن  من  للقرآن  املعارضني  بمنع  تعلقت 
فقد  ذلك  مع  القرآن.  يامثل  بكالم  يأتوا 
الصفة عىل  لنظرية  ثالثة تليالت  ذكروا 

النحو التال:
و . 1 والقس  باجلرب  يسمح  لن  اهلل  إن 

يقوم  أن  أحد  ألي  التكوينية  ــه  إرادت
يسلب  فبالتـــال  القرآن  بمعارضة 
سبحانه و تعالی من املعارضني القدرة 

علی ذلك.
القرآن . ) إن اهلل يسلب دوافع معارضة 

)3( يكتب العالمة احليل: »قال النظهّام و املرتضی 
رصف  تعالی  اهلل  انهّ  بمعنی  الصفة  هو 
كشف  املعارضه«.  عن  منعهم  و  العرب 

املراد، ص 357. 

املعارضني. وفقا لذلك، هم كلام  من 
الكريم،  القرآن  يعارضوا  أن  أرادوا 
لم  يسمح  وال  دوافعهم  اهلل  يسلب 
يعني  وهــذا  باملعارضة.  يقوموا  أن 
العلم  يمتلكون  الــقــرآن  ــداء  أع أن 
اهلل  ولكن  وتديه؛  ملعارضته  الالزم 
بذلك  القيام  من  يمنعهم  وجل  عز 
اعتبار  يزول  ولئال  اللطف  لقاعــدة 
عن  يدافع  من  و  القرآن.  العجاز 
إسحاق  أبو  هم  هذه،  الصفة  نظرية 
النصيبي،  إســحــاق  وأبــو  ــام،  الــنــظهّ
وهشام  الصيمري  سليامن  بن  وعباد 

بن عمرو الفوطي.
منهم . 3 يسلب  وتعالی  سبحانه  اهلل  إن 

ملعارضة  إليها  يتاجون  التي  العلوم 
حوافز  لديم  أن  يعني  وهذا  القرآن 
سلبت  ملا  ولكن  الــقــرآن،  ملعارضة 
ليسوا  فهم  منهم  الــالزمــة  العلوم 

قادرين علی تقيق معارضتهم.
هنا تـــدر الشارة إل نقطتني حول 
النحو  علی  الثالثـــــــة  التحليالت  هذه 

التال:
الثالثة . 1 التحليــــالت  أن  يبدو  كام 
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أمر خارجي  العجاز  أن  مشرتكة يف 
ذاته  يف  والقرآن  القرآن  من  أبعد  و 
مــن جانب  ــاز ســـواء  ــج الع فــاقــد 

اليكلية أو من جهة الفحوی)4(.
االشرتاك . ) يبــدو  أنه  من  الرغم  علی 

لكن  الــثــالث،  النظريات  هــذه  بني 
مفهومها مجيعًا هو أن اهلل تعالی يمنع 
اجلربية.  بــإرادتــه  الــقــرآن  معارضة 
النظريات  هذه  فان  أوضح  وبعبارة 
كلها  بل   . علهّ لبعض  بعضها  الثالث 
بمعنی واحد يعني الرادة القسية هلل 
تعالی ملنع معارضة القرآن تلخص يف 
القسية  الرادة  ــذه  ه أي  حالتني 
الرادة  بسلب  إما  بطريقني  تتحقق 
العلوم  سلب  أو  املعــــــــارضني  من 

الالزمة منهم.
نظرة إلی االتاهات املختلفة 

لنظرية الصفة:

ثالثــــــــة  علی  نحصل  أن  نستطيع 
و  النظرية  هذه  حول  أســــاسية  اتاهات 

تفسي  –8)1؛   1(( ص  املقاالت،  أوائل   )4(
الصاط املستقيم، ج )، ص 47)؛ الفصل 

يف امللل و النحل، ج 3، ص 9). 

ذلك بالنظر إلی مموع اآلراء التي قدمها 
و  الصفة  نظريــة  بشأن  الفريقني  علامء 

ذلك هو:
بصورة . 1 الصفة  نظرية  عن  الدفــــاع 

مانعة اخللو.
بصورة . ) الصفة  نظرية  عن  الدفــــاع 

مانعة اجلمع.
مانعة . 3 بصورة  الصفة  نظرية  نقــــــد 

اجلمع.
بصورة . 1 الرصفة  نظرية  عن  الدفــــاع 

مانعة اخللو:
بعض  يعتقد  األســاس  هـــــذا  علی 
بأن هناك طريقتني لثبات إعجاز  العلامء 

القرآن.
القرآن . 1 يف  ورد  ملــا  العــجــاز  إثــبــات 

ذاتـــه(  يف  القرآن  إعجاز  إثبات  )أي 
مثل  الــوجــوه  أحــد  قبول  خــالل  من 

الفصاحة والبالغة املتفوقة.

إثبات إعجاز القرآن من خالل نظرية . )
الصفة.

الفئة من  يف احلقيقة، فان غرض هذه 
يف  القرآن  بأن  قلنا  سواء  أننا  هو  العلامء 
تعالی  اهلل  بأن  نقول  أو  معجزة  ذاته  حد 
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فعلی  خارجه،  من  القرآن  معارضة  يمنع 
القرآن  بتحدي  يل  ذلك  كل  حال،  أية 
و  مثله  يأت بكالم  أن  أحد  يستطع  مل  ألنه 
هذا يكفي لثبات إعجاز القرآن الكريم.
 الطويس الدين  نصي  خواجه  قال 
املوضوع:  هذا  حول  االعتقاد«  »تريد  يف 
وقيل  لفصاحته،  قيل  القرآن  »وإعجاز 
ألسلوبه وفصاحته، وقيل للصفة والكل 

حمتمل«)5(.
شح  يف   احليل العالمــــة  يتبعه  و 

ذلك حيث يقول:
فقال  هنا،  الناس  اختلف  »أقـــول: 
الــقــرآن  إعــجــاز  سبب  إن  اجلــبــائــيــان: 
الفصاحة  هو  اجلويني:  وقال  فصاحته. 
الفن  باألسلوب  وعنى  معا  واألسلوب 
ــام واملــرتــى:  ــظهّ ــَن والــــضب. وقـــال ال
رصف  تــعــال  اهلل  أن  بمعنى  ــة،  ــصف ال
وكل  املعارضة...  عن  ومنعهم  العرب 

هذه األقسام حمتملة«))(.
اخلصوص  ــذا  ه يف  ـــي«  »اي ــال  ق و 

)5( كشف املراد يف شح تريد االعتقاد )تقيق 
اآلميل(، ص 484 –485. 

))( نفس املصدر. 

العجاز  بأن  فنقول  الصفة  »وأما  أيضًا: 
أو  ندعيها  ولكن  التعيني  عىل  با  أوليس 
يصل  كان  ما  وأيــا  معجزا  القرآن  كون 
إذ  باملعجزة  الرسالة  إثبات  املطلوب أعني 
يف  الكالم  للعادة  خارق  معجز  منهام  كل 

سائر املعجزات«)7(.
 :الربوجردي املحقق  كتـــــب  و 
االختالف  أنهّ  عليـــــك  يفى  ال  »لكنهّه 
ــذي  ــادح يف العــجــاز الَّ يف ذلــك غــي ق
ة  كافهّ بل  الســالم،  أهل  مجيع  عليه  اتهّفق 
، حيث  ـــواصهّ والـــعـــوامهّ ـــام مــن اخل األن
املعلومة  القطعية  ــات  الــضوريهّ من  ــه  إنهّ

للجميع«)8(.
هــذا  كــثــي يف  ـــن  اب ـــال  ق ــك  ــذل ك و 

املوضوع:
»وقـــد قرر بعض املتكلمني العجاز 
وقول  السنة  أهــــــل  قول  يشمل  بطريق 
هذا  كان  إن  فقال  الصفـــة.  يف  املعتزلة 

البش  يستطيع  ال  نفسه  يف  معجزا  القرآن 
معارضته،  قواهم  يف  وال  بمثله  االتيان 

)7( املواقف، ج 3، ص 404 –405. 
)8( تفسي الصاط املستقيم، ج )، ص 47)–
51). راجع: تفسي مقتنيات الدرر، ج )، 

ص 8)). 
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وإن  املطلوب،  وهو  املدعى  حصل  فقد 
ومل  بمثله  معارضته  إمكانم  يف  كــــــــان 
كان  له  عداوتم  شدة  مـــع  ذلك  يفعلوا 
لصفه  اهلل  عند  من  أنه  عىل  دليـــال  ذلك 
عىل  قــدرتــم  مــع  معارضته  عــن  إيــاهــم 
الطريقة وإن مل تكن مرضية  ذلك، وهذه 
يستطيع  ال  معجز  نفسه  يف  القرآن  ألن 
تصلح  أنا  إال  قررنا  كام  معارضته  البش 
واملنافحة  واملجادلة  التنزل  سبيل  عىل 
الرازي  أجاب  الطريقة  وبذه  احلق،  عن 
القصار  السور  يف  سؤاله  عن  تفسيه  يف 

الكوثر«)9(. كالعص وإنا أعطيناك 
بصورة . 2 الرصفة  نظرية  عن  الدفـــــاع 

مانعة اجلمع:
إن مقصودنا من الدفاع بصورة "مانعة 
اجلمع" هو ما قاله املعتقدون بالصفة بأن 
السبيل الوحيد لثبات إعجاز القرآن هو 
بالعجاز  االعتقاد  دون  الصفة  نظرية 

أن  تقدم  وكام  القرآن.  يف  ورد  ملا  الــذات 
واألشاعرة  املعتزلة  من  املتكلمني  بعض 
قد  الشيعة  من  املرتضی  السيد  وكذلك 

دافعوا عن هذه النظرية.

)9( تفسي القرآن العظيم، ج 1، ص 4). 

احليل؛  املحقق  قال  املثال  سبيل  علی 
يف هذا املجال:

وجه  يف  اختلفوا  الناس  أن  »واعلم 
الفصاحة.  هــو  قـــوم:  فــقــال  ــاز،  ــج الع
وآخرون:  األسلوب.  هو  آخرون:  وقال 
ــو مــمــوع األمـــريـــن. وآخـــــرون: هو  ه
املرتى  واختار  االختالف.  من  سالمته 
الــصفــة. وذكــر أن الــعــرب قـــادرة عىل 
تعال  اهلل  أن  غي  وأسلوبه،  فصاحته  مثل 
رصفهم عن ذلك. ولعل هذا الوجه أشبه 

بالصواب«)10(.
مانعة . 3 بصورة  الرصفة  نظرية  نقـــــــد 

اجلمع:
إثبات  يمكن  إنام  املعارضون،  ويرى 
إعجاز القرآن بإثبات أفضلية و تفوق ما 
الدفاع  يمكن  وال  نفسه  القرآن  يف  ورد 

الصفة. بنظرية  القرآن  إعجاز  عن 
يعتقدون  الصفة  نظرية  خمالفی  لكن 

إشــكــاالن  النظرية  ــذه  ه علی  ــرد  ي ــه  أن
أساسيان وها:

من . 1 خمتلفة  إشكاليات  الصفة  لنظرية 

–181 ص  الدين،  أصــول  يف  املسلك   )10(
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ال  فلذلك  والنقل  العقل  نظر  وجهة 
أوضح،  وبعبارة  عنها.  الدفاع  يمكن 
هلل  القسي  التدخل  إثبات  اليمكن 
القرآن  معارضة  منع  أجل  من  تعالی 
الستناد  بعد  يمكن  حتی  الكريم، 
من  القرآن  إعجاز  نثبت  أن  ذلك  إلی 

خارجه.
ــة . ) ــول مجــيــع أدل ــب ــــرتاض ق وعـــىل اف

الـــصفـــة وعــــىل أســــاس كـــل من 
الصفة،  لنظرية  الثالثة  التحليالت 
ال يثبت إعجاز القرآن بأي شكل من 
املسلمني  مجيع  أن  حني  يف  األشكال. 
الــوحــيــدة  املــعــجــزة  أن  يــعــتــقــدون 
القـــــــرآن؛  هي   للنبي اخلالـــدة 
الصفة  نظرية  أساس  عىل  يثبت  ما 
هلل  واجلـــربي  الــقــسي  التدخل  هــو 
الكتاب  هذا  معارضة  منع  يف  تعالی 

الساموي املقدس.

حقول العتقاد بنظرية الصفة:
يمكن الفهم من تليل مموع كلامت 
خطأين  بأن  الصفة  نظرية  عن  املدافعني 
نظرية  ظهور  يف  مؤثرين  كانا  كبيين 

الصفة كام ييل:

يف . 1 الــقــرآن  إعــجــاز  انحصار  تصور 
اجلوانب الشكلية والبالغية.

ــات بـــحـــدود تــدي . ) ــف ــت ـــدم الل ع
القرآن.

يف . 1 الــقــرآن  إعــجــاز  انحصار  تصور 
اجلوانب الصورية والبالغية:

أن  إلی  أدت  التي  األسبـــاب  أحد 
نظريــــة  يقبلوا  أن  العلامء  بعض  يتصور 
إعجاز  بأن  تصوروا  أنم  هو  الصفة، 
الصورية  اجلــوانــب  يف  منحص  الــقــرآن 
و  والبالغـــــة  الفصاحة  أي  والظاهرية 
هذا  يف  للقرآن  العجاز  تعريف  ويمكن 
الطار فقط. وهكذا، أصبح من الصعب 
بالنسبة لم أن يقبلوا عدم إمكانية التيان 
كان  وإن  القرآن  يف  ورد  ما  مثل  بكالم 
قالوا  فبالتال،  قصية.  سورة  قدر  ذلك 
بأن إعجاز القرآن يب أن يكون شيئًا ما 

وراء ذات القرآن وما فيه.

التحليـــل الذي قدمه بعض املنظرين 
مثل  يعطي  القرآن،  إعجـــاز  يف  املتقدمني 
إعجاز  أن  بمعنی  اخلاطئ  الفهـــم  هذا 
الصوريـــــة  اجلوانب  يف  انحص  القرآن 
يقول  املثـــــــال  سبيل  فعلی  والظاهرية؛ 
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قضية  مؤسس  من  اجلرجان  القادر  عبد 
البحث يف إعجاز القرآن:

ِة  ِدقَّ من  معان  أعن  عجزوا؟.  ذا  »عام 
أممْ  العقول؟.  تها يف  نِها وِصحَّ َمعانيه وُحسمْ
"عِن  ُتم:  قلمْ فإِنمْ  ألفاظه؟.  ِمثمِْل  ألفاٍظ  عن 
َجَزهم مَن اللفظ، أممْ ما  فامذا َأعمْ األلفاظ"، 
برهم منه؟. فقلنا: أعجزتم مزايا ظهرتمْ 
يف  صادفوها  وخصائُص  نظمِه،  يف  لم 

ِسياق لفظه...«)11(.
و كذلك يقول يف موضع آخر:

القرآُن  َتَناهى  به  الذي  َف  الوصمْ »أنَّ 
هو  ــوَن،  ــوق ــُل ــخ املَ عنه  عــجــَز  حــدٍّ  إِل 

والبالغُة))1(«. الفصاحُة 
ويقول األستاذ »معرفت« حول دور 
نظرية  ظهــــــور  يف  القرآن  إعجاز  تليل 

الصفة:
الذين  أولئك  واجهوا  م  أنهّ »نعتقــد 
جانب  فی  العــجــاز  وجــــــه  قــصوا 

و  سبكه  جودة  و  حروفه  و  القرآن  لفظ 
يعلو  خطي،  جدهّ  جانب  هو  و  أسلوبه.. 
أنهّه  إالهّ  قدره..  يرتفع  و  الكالم  شأن  به 

)11( دالئل العجاز يف القرآن، ج1، ص39. 
))1( نفس املصدر، ج)، ص0)5. 

ليس بمثابة بحيث يرجه عن احلدهّ املعتاد 
بلغاء  غي املمكن علی فصحاء الكالم و 
من  غيهم  و  العرب  كالم  ففي  البيان.. 
رائعة،  مقطعات  راقية  لغة  ذات  أمــم 
و  يبهر  مهّا  النثر  رفيع  و  النظم  بديع  من 
الشأن،  هذا  يف  نرافقهــــم  و  يعجب!. 
للقرآن- البيان  العجاز  جهة  أنهّ  غي 
جودة  فی  تنحص  -ال  سنذكر  ما  علی 
بدائع  من  والوفي  نظمه،  روعة  و  سبكه 
هو  إنهّام  ه  كلهّ هذا  إنهّ  اللفظية.  نات  املحسهّ
جزء سبب لروعة القرآن الباهرة... وإنهّ 
وراء  كامن  هو  أقــوی  آخر  سببًا  وراءه 
القالب اجلميل، هي: خالبة روحه،  هذا 
أناقة  فی  معنی  فخامة  روحــه.  ونسمة 
توأمني،  وليدان  متمعني  وهــا  تعبي. 
يف  ينعدم  بل  وجــوده،  يعزهّ  الــذي  األمــر 

كالم غيه...«)13(.
ــة  ــالم ــع ــــالم ال ويــســتــفــاد مـــن ك

الطباطبائي؛ يف ذيل اآلية الشيفة 38 من 
سورة يونس أنه أيضًا يری إعجاز القرآن 
واملعنی،  اللفظ  أي  أســــاسيني  ركنني  يف 

القرآن ج4، ص)17- التمهيد يف علوم   )13(
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دائام  القدماء  باهتامم  عنه  يعرب  ما  وينقد 
البيان  العــجــاز  علی  نظرتم  برتكيز 
أن  األمر  هذا  جعلهم  ما  الكريم  للقرآن 
خصوص  يف  الكتب  من  العديد  يكتبوا 

الفصاحة والبالغة للقرآن الكريم.
يقول العالمة:

القرآن  ببالغة  تتحدى  ال  اآلية  »أن 
هذه  يف  السياق  بل  فحسب  وفصاحته 
اآلية ويف سائر اآليات التي وردت مورد 
هو  إنام  التحدي  أن  عىل  يشهد  التحدي 
ونعت  الكامل  صفة  من  القرآن  عليه  بام 
املعارف  مخ  عىل  اشتامله  من  الفضيلة 
االحكام  من  الشائع  وجوامع  اللية، 
السياسيـــة  املدنيـــــــة  والقوانني  العبادية 
واألخالق  والقضائيــــــــة  واالقتصاديــة 
وقصص  احلسنــــــة،  واآلداب  الكريمة 
ـــم املــاضــيــة، واملــالحــم  األنــبــيــاء، واألم
املالئكة  ووصـــف  الغيبية،  ــار  ــب واالخ

واحلكمـــة  واألرض  والسامء  واجلــــــــن 
واملوعظة والوعد والوعيد، وأخبار البدء 
البيان  وجــذالــة  احلجة  ــوة  وق ــعــود،  وال
جزء  يتلف  أن  غي  من  والداية  والنور 
يف  وقوعه  ذلك  إل  أضف  جزء،  عن  منه 

بالغته وفصاحته موقعا يقص عن البلوغ 
إليه أيدي البش«. 

علامء  من  الباحثون  قص  ولقــــــــــد 
إذ قصوا  يتلونـــــم  الصدر األول ومن 
وكتبوا  وفصاحتـــه،  بالغته  عىل  إعجازه 
فصفهم  رسائل  وألــفــوا  كتبا  ذلــك  يف 
يف  والتعمق  حقائقه  يف  التدبر  عن  ذلك 

معارفه...«)14(.
اآلية  ذيل  يف  سامحته  يكتب  وكذلك 

لسورة هود: الشيفة 
هذه  يف  اخلــصــم  بــه  كلف  ــذي  ــال »ف
التحديات هو أن يأت بكالم يامثل القرآن 
بعض  بيان  يف  لفظه  بالغة  إل  مضافا 

املقاصد اللية...«)15(.
فبناء علی ذلك، كالم يمكن أن يامثل 
جوانب  مجيع  علی  يشتمل  أن  الــقــرآن 
ذلك  إل  والبالغـــة وبالضافة  الفصاحة 
وعميقة  عاليــــة  بمعاٍن  يظی  أن  يب 

بالضوء،  متمتعًا  القرآن  مثـــل  يكون  و 
والدی والشفــــاء. لكن يف احلد األعلی 
بعض  يعرضه  أن  يمكن  ما  التصور  من 

)14( امليزان، ج10، ص 5). 
)15( نفس املصدر 7)1. 
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املتحدثني املهرة، ياذي القرآن من حيث 
اللفظ، وليس يف املعنى واملضمون. فنظرًا 
عن  للبحث  ــي  داع ال  النقطة  هــذه  إل 
نظرية  علی  معتمدًا  وراءه  القرآن  إعجاز 

الصفة.
القرآن:. 2 حتدي  بحدود  االهتامم  عدم 

نظرية  دعاة  ذكرهـــا  التي  األمثلة  من 
التيان  إمكان  إثبات  أجل  من  الصفة 
يمكن  الكريــــم،  القرآن  يساوي  بكالم 
القرآن  أن  تــصــوروا  بأنم  ــذا  ه إدراك 
اللتفات  دون  ذلك  و  أيضًا  بآياته  تدی 
أن  بيد  فيه  املطلوب  التحدي  مراحل  إلی 
املرحلة األخية لتحدي القرآن هي سورة 

]واحدة[ وال آية ]واحدة[.
ـــا الـــــذي هـــو مــشــهــور بــني  ـــأم ف
كذلك  و  القرآنية  العلوم  يف  املتخصصني 
املفسين للقرآن من الشيعة والسنة هو أن 
يثبت  ومل  سورة،  للتحدي،  األخي  احلد 

فتح  ذلك.  من  أقل  إلی  بالنسبة  التحدي 
من  وها  والسيوطي)17(،  الــزركــيش))1( 
رواد مؤلفي العلوم القرآنية، فصال سمي 

))1( الربهان فی علوم القرآن، ج )، ص )1. 
)17( االتقان فی علوم القرآن، ج 4، ص 0). 

فيه  وذكرا  القرآن«  من  املعجز  قدر  بـ»ما 
املعجزة  حد  علی  الــدال  األشاعرة  رأي 
يكتب  املــثــال  سبيل  فعىل  ســـورة.  بأنه 

الباقالن:
– أصحابنا  عامة  إليه  ذهب  »الــذي 
وهو قول ]الشيخ[ أبى احلسن األشعري 
–أن أقل ما يعجز عنه من القرآن  يف كتبه 
ما  أو  طويلة،  أو  كانت  قصية  السورة، 
كان بقدرها... ومل يقم دليل عىل عجزهم 

عن املعارضة يف أقل من هذا القدر«)18(.
وذكر عبد العظيم الزرقان من خالل 

عد مراحل التحدي الثالث:
من  املعجز  املرز  أن  لك  يتبنهّن  »وبذا 
و  منه،  سورة  بأقص  يقدر  ما  هو  القرآن 
القرآن  كلهّ  هو  املعجز  بانهّ  القــــائلني  انهّ 
بانهّ  القائلني  و  املعتزله  هم  و  البعضــــــه 
لو  و  قرآن  انهّه  عليه  يصدق  ما  كلهّ  املعجز 
كان اقلهّ من سورة، كل اولئك بمنأی عن 

الصواب«)19(.
الــقــرآن  الــرغــم مــن أن عــلــوم  عــىل 
فصل  يف  املسألة  لذه  تتعرض  مل  الشيعية 

)18( إعجاز القرآن، ص54). 
)19( مناهل العرفان، ج 1، ص 3)3. 



إعادة تعريف نظرية الصفة ونقدها

(((

مستقل ولكن يمكن أن يالحظ العرتاف 
عن  تدثت  التي  كلامتم  بني  من  بذلك، 
الشيعة  مفسي  مجهور  أكـــد  التحدي. 
ألن  ـــاء  االدع ــذا  ه صحة  عــىل  والسنة 
نظرهم  وجهة  يف  التحدي  آيات  ترتيب 

بحيث يؤدي إل نفس النتيجة)0)(.
دراسة أدلة املدافعني عن 

الصفة: نظرية 
عن  املدافعني  كلامت  مشاهدة  من 
نظرية الصفة يمكن أن نفهم بأنم قدموا 

أربعة أدلة لنظرية الصفة:
سائر . 1 علی  القرآن  لسان  أفضلية  عدم 

األلسنة. 
مع . ) املفردات  عرض  قدرة  بني  تالزم 

قدرة عرض الرتاكيب.
القصية . 3 السور  أن  إثبات  صعوبـــــة 

وأبعد  للعادة  خارقة  الكريم  للقرآن 
من طاقة البش.

لسان . 4 متييز  يف  الصحابة  بعض  ترديد 
القرآن.

السور:  هذه  يف  التحدي  آيــات  جــاءت   )(0(
سورة البقرة، 3)؛ يونس، 38؛ هود، 14 ـ 

13؛ الرساء، 88؛ الطور، 34. 

سائر . 1 علی  القرآن  لسان  أفضلية  عدم 
األلسنة:

يــقــول املــدافــعــون عــن الــصفــة إن 
متتلك فصاحة وبالغة  القرآن ال  بالغـــة 
الفصحاء  لكالم  بالنسبة  عالية  و  متفوقة 
إلی  مستمع  كل  يدرك  بحيث  والبلغـــاء 
هذه  و  الفرق  هذا  القرآنيــــة  للكلامت 

األفضلية.
بطريقة  احلجة  ــذه  ه تبيني  تــم  ــد  وق

أخرى كام ييل:
الطبقة  شعر  بني  الفرق  أن  ترى  »أال 
املحدثني  شعر  وبني  الشعراء،  من  العليا 
معرفة  يف  نحتاج  وال  نظر؟.  بأول  يدرك 
تناهى  من  إل  الرجوع  إل  الفصل  ذلك 
الفرق  وكــان  بالفصــاحة...  العلم  يف 
أفصح  وبني  املفصـــــل  سور  قصار  بني 
الظهور  لنـــــــا  ظاهر  غي  العرب  قصائد 
فرق،  ثم  كان  إن  –ولعله  ذكرناه  الذي 

يبلغـــــه  وال  غينا،  عليه  يقف  ما  فهو 
علمنا...«)1)(.

ويقول أبو مد احللبي يف الدفاع عن 

–984 ص   ،3 ج  واجلــرائــح،  اخلرائج   )(1(
 .987
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الصفة: نظرية 
لم،  مقدورا  البليغ  الكالم  كان  »إذ 
متطاولون،  وبه  مطبوعون،  عليه  وهم 
يف  عليهم  وتعذره  لم  إخالفه  وجه  فام 
لوال  إليه  وحاجتهم  اضطرارهم  وقت 
تداهم  ما  فصاحة  كانت  فإن  ذكرناه،  ما 
بني  الفرق  وجب  كالها،  أو  نظمه  أو  به 
سور  أقص  وبني  وأرتبه،  كالمهم  أفصح 
به كل  العلم  املفصل عىل وجه يشرتك يف 

سامع لام من مربز ومقص«)))(.
مع . 2 املفردات  عرض  قدرة  بنی  تالزم 

قدرة عرض الرتاكيب:
ــي ذكـــرهـــا دعـــاة  ــت مـــن األدلـــــة ال
العرب  فصحاء  أن  هو  الصفة  نظرية 
و  ومجــل  بكلامت،  يأتوا  أن  يستطيعون 
والذي  القرآن؛  يف  ورد  ما  مثل  تراكيب 
علی  قادر  باملفردات  التيان  علی  يقدر 
القرآن  تراكيب  يساوي  برتكيب  يأت  أن 

يفوقها. أو  الكريم 
ــقــاًل عن  ــول صـــدر املــتــألــني ن ــق وي

املدافعني عن نظرية الصفة:
كانوا  العرب  فصحاء  بانهّ  نقطع  »انا 

)))( املصدر السابق، ص 41 –44. 

مفردات  بمثل  التكلــــــــم  علی  قادرين 
احلمد  مثل  القصية  مركباتـــا  و  السورة 
الی  هكذا  و  العاملني  ربهّ  ومثـــــــل  اهلل 
التيان  علی  قــادريــن  فيكونوا  ــر،  االخ

بمثل السورة«)3)(.
تبيني  يف  الربوجردي؛  املحقق  ونقل 

هذا االستدالل كام يأت ذكره:
بالصفة  القائلني  عن  يكى  ما  ا  »وأمهّ
يف إبطال القول بالفصاحة من أنهّ العجاز 
حيث  من  ا  إمهّ لكان  إليها  مستندا  كان  لو 
ألفاظه املفردة أو من حيث اليئة الرتكيبيهّة، 
بأرسها  الثالثة  واألقسام  معا،  منهام  أو 
باطل،  الفصاحة  بسبب  فإعجازه  باطلة، 
إذ ما عداها من األقوال  فيكون للصفة، 
ألنهّ  باطلة  األقسام  إنهّ  قلنا  وإنهّام  ضعيفة، 
وعىل  املفردات  عىل  قادرين  كانوا  العرب 
الرتاكيب، ومن كان قادرا عليهام منفردين 
يكون قادرا عليهام معا، فثبت من ذلك أنهّ 

وإنهّام  املعارضة  عىل  قادرين  كانوا  العرب 
منعوا منها، ليكون املنع هو العجز«)4)(.

)3)( تفسي القرآن الكريم، ج )، ص 7)1. 
)4)( تفسي الصاط املستقيم، ج )، ص59)–

 .((3
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وقال املحقق اخلوئي؛ يف هذا املجال: 
قادر  العربية  باللغة  العارف  إن  »وقالوا 
كلامت  ــن  م كلمة  بمثل  يــأت  أن  ــىل  ع
يأت  أن  أمكنه  ذلك  أمكنه  وإذا  القرآن. 
بمثل القرآن، الن حكم األمثال فيام يوز 

وفيام ال يوز واحد«)5)(.
القصرية . 3 السور  أن  إثبات  صعوبــــــة 

وأبعد  للعادة  خارقة  الكريـــم  للقرآن 
من طاقة البرش:

قد يقال يف الدفاع عن نظرية الصفة 
مل  العرب  بأن  الدعاء  يمكن  ال  بسخاء، 
بليغ  بكالم  التيان  عىل  قادرين  يكونوا 
كسورة قصية من سور القرآن الكريم!.
الكالم  هذا  الرازي  الفخر  يقـــــول 
َقوله:  قيــــل  »فإِن  هو:  و  أكثر  بتفصيل 
ــوَرَة  ُس َيَتناول  ِلِه  ِمثمْ ِمــنمْ  ــُســوَرٍة  بِ ُتــوا  َفــأمْ
َيا  ُقلمْ  ــوَرَة  َوُس  ِ المَْعصمْ ــوَرَة  َوُس المَْكوَثِر، 
وَرِة  ُ بِالضَّ َلُم  َنعمْ ونحن  المَْكاِفُروَن،  ا  َ َأيُّ

ُممِْكن  ُه  منمْ َيقرب  باَِم  َأومْ  ِله  بِِمثمْ تمْيان  ِ المْ َأنَّ 
ور  السُّ َهذه  َثاِل  بَِأممْ َياَن  تمْ ِ المْ إِنَّ  ُقلتم  َفإِنمْ 
َبَشِ َكاَن َذلَِك ُمَكاَبَرًة  ُدور المْ خارج َعنمْ َمقمْ
ِمَّا  َُكابَِراِت  املمْ َهِذِه  َثاِل  َأممْ َعىَل  ــَداُم  قمْ ِ َوالمْ

)5)( البيان يف تفسي القرآن، ص )8 –84. 

ين«)))(. يطرق التهّهمة إَِل الدِّ
من  الفئة  هــذه  رأي  وفــق  لذلك، 
يــأت  أن  لــإلنــســان  يمكن  املــنــظــريــن، 
القصية  الــســور  بــل  ســـورة  بــمــفــردات 
وإذا  الكوثر.  كسورة  الكريم،  للقرآن 
داخيل  بعنص  متعلقًا  القرآن  إعجاز  كان 
للقرآن وال عنص خارجي أي الصـــرفة، 
القرآن  وحجيـــــة  اعتبار  يسقط  أن  يلزم 
كل  إن  نقول  أن  لنا  فالبد  األســاس.  من 
اآليات قصية كانت أم طويلة و كل سور 
ولكن  معجزة  والطويلة  القصية  القرآن 
ــذات  وال الــداخــيل  العنص  بسبب  ليس 
رضخ  كام  الصفـــة،  بسبب  بل  للقرآن، 
مؤلف مفاتيح الغيب لذا و حسب كالمه 

إنه قبل بنظرية الصفة.
لسان . 4 متييز  يف  الصحابة  بعض  ترديد 

القرآن.
نظرية  ــن  ع ــعــني  ــداف امل ـــة  أدل ومـــن 

إلی  باالستناد  يقولون  أنم  هو  الصفة 
بعض الوثائق التاريية لقد تعرض بعض 

117؛  ص   ،1 ج  الــغــيــب،  مفاتيح   )(((
وعلومه،  ــقــرآن  ال تــاريــخ  يف  بــحــوث  و 

ص193. 
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وذلك  القرآن  مجع  حني  للتحي  الصحابة 
الكلامت  من  القرآن  كــالم  متييز  بسبب 
قرآنية  سورة  حذفوا  فبالتال  القرآنية  غي 
ليست  أنــا  زعــمــوا  ملــا  مصاحفهم  مــن 
مسعود  ابــن  عن  روي  كام  الــقــرآن؛  من 
من  »املعوذتني«  و  »الفاتة«  حذف  بأنه 
سورت  كعب  بن  أيب  أضاف  أو  مصحفه 
–حسب  كانتا  اللتني  »احلفد«  و  »اخللع« 
رأي مجيع املحققني والباحثني -من أدعية 
إلی  للقرآن  كسورتني   االكرم النبي 

مصحفه.
ويبدو أن هذه الشبهة نامجة عن عدم 
اللتفات إل معنى وماهية إعجاز القرآن 
بالضبط و كذلك حدود التحدي. ونحن 
سور  من  كال  وضع  تعالی  اهلل  أن  نعتقد 
إنسان  أي  اليقدر  بحيث  الكريم  القرآن 

عىل التيان بكالم يضاهيها.
القرآن  سور  من  ســورة  كل  يف  هناك 

كل  مموعها  يضع  عنارص  سبعة  الكريم 
السورة يف حد العجاز:

أو موضوع جدير، . 1 اختيــــار املوضوع 
سبحانـــــه  اهلل  أن  احلقيقة  يف  يعني 
موضوعًا   114 اختـار  وتعــــــــالی 

ما  سورة  موضوع،  لكل  وخصص 
جعل القرآن الكريم يف 114 سورة. 
الكريم  القرآن  عصارة  إدراج  مثل 
كله يف سورة الفاتة، وتبيني التوحيد 
التحذير  و  الخـــالص  ســـورة  يف 
عن  للتجنب  لــلــنــاس  ــي  ــالق األخ
العص.  ســورة  يف  األبدية  اخلسارة 
بأهية  القرآنية  املوضوعات  تظی 
أن  ينبغي  كان  بحيث  بالغة  وقيمة 

يصص اهلل تعالی لكل منها سورة.
لكل . ) الفحوی  فحوى؛  أفضـل  تعيني 

ــرآن مــن جهة  ــق ــور ال ســـورة مــن س
ــاق مع  ــب ــط الــتــعــال املــعــنــوي واالن
بصورة  وامللكوتية  امللكيـــة  احلقائق 
اليقدر صنعها سوی اهلل املحيط بكل 

أرسار الكون وحده وال غيه.
اختيار أفضــــــل مدخل؛ من عجائب . 3

من  سورة  كل  بداية  منهج  القرآن، 

سور القرآن الكريـــم ببسملة بام فيها 
جيدًا  نعلم  ونحن  كثية.  أرسار  من 
واخلطابات  املكتوبـــــات  عموم  أن 
ناهيك  َمطلع،  ألي  فاقـــدة  البشية 

عن أن يري الكالم حول حسنها.
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نعرف . 4 املفردات،  وأبلغ  أفضل  اختيار 
كلامت  بضع  اســتــعــامل  يمكن  ــه  أن
ــة ليــصــال رســالــة واحـــدة،  مــرتادف
بعض  فنری  العربية  يف  وخصوصا 
مفردة  سبعون  ُوضعت  قد  األحيان 
بأن  الــقــول  يــب  كــام  واحـــد.  ملعنی 
من  أفضل  و  أبلغ  مفردات  اختيار 
الرسالة  و  املدلول  إلی  نظرا  غيها 
قلب  إلـــی  تــوصــل  أن  ــب  ي ــتــي  ال
علم  علی  متوقف  ــر  أم املخاطب 

وإحاطة ليسا يف طاقة البش.
اختيار أقص وأبلغ تركيب؛ فكل كالم . 5

طوبه  الكلامت  تكون  بناء  بمنزلة 
ملا  خالفا  و  تركيبــــه.  املبنى  وشكل 
فان من أصعب  الصفة،  ادعی دعاة 
كيفية  يعني  تركيبه  كالم،  كل  أجزاء 
بضع  من  مجل  بضع  أو  مجلة  تركيب 
ضمن  الكالم  تعل  بحيث  مفردات 

ــادة  إف يف  أبلغ  املناسب  اخــتــصــاره 
وهذا  تشابها.  مجل  مجيع  من  املعنی 
ما قد تم تقيقه بأحسن وجه يف سور 
القرآن و هو باليقني خارج عن طاقة 

وقدرة البش.

اختيار أفضل الصناعات اخلطابية؛ كل . )
و  املعنی  و  املفردة  إلی  إضافة  كالم 
اخلطابية  بالصناعات  يتمتع  الرتكيب 
االلتفات  و  الفاصلة  أو  السجع  مثل 
كام  البديعية  باملحسنات  تسمی  والتي 
أن سور القرآن بصورة كاملة و أفضل 
هذه  مثل  علی  يتوي  كــالم  أي  من 

الصناعات.
الــتــمــتــع بــصــفــات مـــاورائـــيـــة؛ من . 7

قد  التي  القرآن  الكالم  خصائص 
ُيغفل عنها هي الصفات املاورائية أو 
امللكوتية؛ مثل عدم زوال املعارف، و 
كونه نورًا و هدی و شفاء. وإدراك و 
فهم ماهية هذا القسم من اخلصائص 
أن  عن  فضاًل  البش  طاقة  عن  خارج 
مندرجة  اخلصائص  هذه  مثل  تكون 

يف عدة مجل.
فيجب أن يسأل حاليــــًا: هل يمكن 

الســــور  قيمة  و  حد  يف  كالمًا  نجد  أن 
أفضل  بني  الكريـــــــم  للقرآن  القصية 
الكلامت و اخلطابات خاصـــــــة للعرب 
لغة كانت  أية  البداية حتی اآلن ويف  منذ 
التي  اخلصائص  هذه  كل  يمع  بحيث 
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نفسه؟. ذكرها يف  سبق 
األدب  يف  عمرهم  رصفوا  الذين  كل 
العلم  اللغة ومطلعون علی أرسار هذا  و 
تاريخ  يف  يظهر  مل  بأنه  جــيــدًا  يعرفون 
بن  القيس  امرئ  مثل  خطبـــاء  العرب، 
سلمی  أبی  بن  زهي  و  الكندي،  حجر 
املزن، و عمروبن كلثوم التغلبي، و عنرتة 
ربيعه  أيب  بن  لبيد  و  العبس،  شــداد  بن 
اليشكري  حلزة  بن  واحلارث  العامري، 
أصحاب  نفس  هؤالء  العبد؛  بن  طرفة  و 
كتبت  بأنا  اشتهر  التي  السبعة  املعلقات 
بامء الذهب و علقت للتفاخر علی جدار 
قصيدة  السبعة  املعلقات  من  الكعبـــــة. 
"قفا نبك"  تبدأ بمطلع  التي  القيس  امرئ 

و التي رجحها اجلميع من بني املعلقات.
العرب  أن معجزة  الكالم  معنی هذا 
من البداية حتی اآلن نفس هذه املعلقات 
يكون  أن  اآلن  حتی  أحد  ع  يدهّ مل  السبعة 

منها  أعلی درجة  و  أفضل  قد ظهر كالم 
يومنا هذا. إلی 

السبعة  املعلقات  أن  عن  النظر  بغض 
يعترب  القرآن  و  الشعر  أسلوب  يف  تكون 
الشعر  من  أنزه  و  أعلی  و  أفضل  كالمه 

نفس  يف  أحد  ادعــی  هل  نسأل  أن  يب 
السبعة  املعلقات  كانت  ــذي  ال الــزمــان 
هذا  زماننا  إلی  الكعبة  ستار  علی  معلقة 
أن تكون معجزات العرب هذه علی قدرة 

أن تضاهي و تنافس القرآن الكريم!؟.
بوضوح  الكريم  القرآن  أعلن  نعم، 
يف آخر تٍد له: فأتوا بسورة من مثله؛ إن 
يفصل  مل  و  للعامل  اعرضوه  ثم  استطعتم 
فلامذا  أوطويلة.  بني سورة قصية  القرآن 
عص  يف  املــشكــني  و  للكفار  ــان  ك لــو 
للعص  املتعصبني  للمعاندين  أو  النزول 
من  بداًل  ذلك  علی  ادعاء  هناك  احلاض 
أن يرهقوا أنفسهم يف هذا املجال و يفدوا 
مل  القتال،  معركة  يف  أموالم  و  بأنفسهم 
كسورة  قصية  بسورة  يأتوا  أن  ياولوا 
و  بالم  أراحوا  قد  بذلك  ليكونوا  الكوثر 

ختلصوا من االسالم و القرآن؟!.
كالم  ذكر  ما  فبعد  كثي،  ابن  أما  و 

معارضة  إمكانية  حول  ــرازي  ال الفخر 
لذا  خضع  و  للقرآن  القصية  الســــــور 

القول شيئًا ما يقول:
القرآن  يف  سورة  كل  يعم  »العجاز 
فاالعجاز  قصية....  أو  كانت  طويلة 
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وقصارها....  السور  طوال  يف  حاصل 
وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد 
فقال  أن يسلم  قبل  الكذاب  عىل مسيلمة 
صاحبكم  عىل  أنــزل  مــاذا  مسيلمة:  له 
لقد  عمرو  له  فقال  احلني  هذا  يف  بمكة 
وما  فقال  بليغة  وجيزة  سورة  عليه  أنزل 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ فقال  هي 
فقال:  رأسه  رفع  ثم  پچ ففكر ساعة 
هو؟.  وما  فقال:  مثلها  عيل  أنزل  ولقد 
فقال: يا وبر يا وبر إنام أنت أذنان وصدر 
يا  ترى  كيف  قال  ثم  فقر  حقر  وسائرك 
عمرو فقال له عمرو واهلل إنك لتعلم أن 

أنك تكذب«)7)(. العلم 
إذا أوجد قص سـورة الكوثر املباركة 
بأنه لربام يوجد بني  الشبهة  لشخص هذه 
يستطيع  من  واالدب  اخلطابة  أصحاب 
نفس  كالم  إلی  نرجعه  بمثلها  يأت  أن 
هذه  أن  لم  يتضح  كي  املفكرين  هؤالء 

السورة مع كل قصها كم و إلی أي حد 
إلی  و  الرفيع  الكالم  بمواصفات  يتمتع 
أي مدی بلغ ذروة الفصاحة و البالغة و 
يف  أثبت  الزخمشي  اهلل  جار  أن  الطريف 

)7)( تفسي القرآن العظيم، ج 1، ص 5). 

رسالة مستقلة من خالل تقيق له وجوه 
إجابة  يف  ذلــك  و  السورة  هــذه  أفضلية 

الذي كان قد طرح نفس هذه الشبهة.
يف   اخلوئي السيد  املحقق  يقول 
تليق  الشبهة ال  هذا اخلصوص: »إن هذه 
بمثل  االتيان  عىل  القدرة  فإن  بالذكر، 
االتيان  عىل  بل  القرآن،  كلامت  من  كلمة 
القدرة عىل  بمثل مجلة من مجله ال تقتض 
من  سورة  بمثل  أو  القرآن،  بمثل  االتيان 
تستلزم  ال  املادة  عىل  القدرة  فإن  سوره، 

القدرة عىل الرتكيب«)8)(.
من  البعض  عمل  ــی  إل واالســتــنــاد 
الــقــرآن  مــن  ســـورة  تــرك  يف  الصحابة 
الكريم ال صحة و ال أساس له إذا إنه يف 
أكثر  رأي  وفق  القرآن  ألن  الضعف  غاية 
و  تدوينه  تم  الفريقني  علامء  و  املنظرين 
تبينت  و   االكرم النبي  عهد  يف  مجعه 
يكن  مل  و  للجميع  القرآن  ناية  و  بداية 

األمر بحيث يمع أحد مصحفًا فيه زيادة 
أو نقصانًا من سورة.

من جهة أخری ليس لدينا ما يوضح 
التفاصيل  و  الصحابـــة  مصاحف  كيفية 

 .83 القرآن، ص  البيان يف تفسي   )(8(
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قد  أنــه  هو  فقط  قوله  نستطيع  ما  و  لا 
الروائية  و  التأريية  املنابع  يف  عنها  ذكر 
لدينا  ليست  بعبارة أوضح،  السنة.  ألهل 
مصاحف الصحابة حاليًا كي نستطيع أن 
نقبل صحة أو بطالن االدعاءات املذكورة 

حول نقصان أو زيادة سورة فيها)9)(.
و ما يب القول بشأن مصحف ابن 
مسعود هو أنه مل يذف سورة احلمد من 
القرآن بحجة أنا ليست من سور القرآن 
و إنام كان يدعي بام أن سورة الفاتة علهّ 
القرآن فإذًا له مكانة رفيعة ال تتاج إلی 
ضبط و تسجيلها يف املصاحف و أما مع 
افرتاض قبول ادعاء أيب بن كعب الدال 
"حفد"  و  "خلـع"  الدعائني  كون  علی 
بأنه  نقول  أن  يب  القرآن  ســــــور  من 
يف  مثله  من  و  الكبي  ضعفه  عن  ناجم 
غي  و  عابــرة  نظرة  ألن  األقاويل  هذه 
لنا  تظهر  الدعائني  هذين  إلی  فاحصة 

القرآن  سور  و  بينهام  أن  جيدة  بصورة 
الفحوی  و  اليكلية  حيث  من  الكريــــم 

الثريا!. و  الثری  بني  مثلام  شاسعًا  بونًا 

التمهيد  راجع:  املعلومات  من  للمزيد   )(9(
 .3((–307 يف علوم القرآن، ج1، ص 

لنا  يبني  أيضًا  أخــری  جهة  مــن  و 
إعجاز  علی  الــدالــة  اآليــات  يف  النظر 
إعجاز  تعترب  ــات  اآلي هــذه  بــأن  القرآن 
ما  و  القـــرآن  ذات  علی  معتمدًا  القرآن 
أبعد من  و  أمرًا خارجيًا  ليس  فيه و  ورد 

اآليات و وراءها.
العالمة  يــقــول  ــال  ــث امل سبيل  علی 

الطباطبائي يف هذا املجال:
عىل  ينطبق  ال  فــاســد،  ــول  ق »هـــذا 
بظاهرها،  التحدي  آيــات  عليه  تدل  ما 

ٻ پ پ پ پ  كقوله تعال: چ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ــإن  ڤچ ف ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
االستدالل  أن  يف  ظاهرة  األخية  اجلملة 
بالتحدي إنام هو عىل كون القرآن نازال... 
عىل  يدل  إنام  به،  يقولون  الذي  والصف 
الصف،  هي  آية  بوجود  الرسالة  صدق 

من  نازال  هلل،  كالما  القرآن  كون  عىل  ال 
عنده«.

القرآن  آخری من  بآيات  يستشهد  ثم 
قائال:

األخــرى  ــة  اآلي ــة،  اآلي هــذه  »ونظي 
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ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  چ  تعال:  قوله  وهي 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
چ فإنا  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ظاهرة يف أن الذي يوجب استحالة إتيان 

قواهم  وضعف  القرآن،  هذا  بمثل  البش 
وقوى كل من يعينهم عىل ذلك من تمل 
هذا الشأن، هو أن للقرآن تأويال مل ييطوا 
إال اهلل،  به علام  بعلمه، فكذبوه وال ييط 
فهو الذي يمنع املعارض عن أن يعارضه 
مع  ذلك  عن  يصفهم  سبحانه  اهلل  أن  ال 
اهلل  من  بــإرادة  الصف  لوال  منه  متكنهم 

تعال«.
با  يستدل  التي  ــات  اآلي مجلة  من  و 
الصفة  نظرية  لنقد  الطباطبائي  العالمة 

هي آية نفي اختالف:
چ  چ  چ  تعال:  قوله  »وكــذا 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 
أن  يف  ظاهر  ڈچ فإنــــــه  ڎ 
بمثل  االتــيــان  عن  الناس  يعجز  ــذي  ال
صفة  عىل  نفسه  يف  كونـه  هو  إنام  القرآن، 
يسع  وال  ومعنى،  لفظا  االختالف  عدم 
عىل  مشتمل  غي  بكالم  يأت  أن  ملخلوق 

االختالف، ال أن اهلل رصفهم عن مناقضته 
بإظهار االختالف الذي فيه«)30(.

الطباطبائي  العالمة  اســتــدالل  إن 
إلی  باالستناد  ألنه  جدًا  منصف  و  دقيق 
التأكيد  تم  الذي  التحدي،  آيــــات  كل 
بشأنه كإعجاز القرآن هو من مواصفات 

الذاتية. القرآن 
املــوضــوع:  هــذا  يف  الــزركــيش  كتب 
إضافة  عىل  منعقد  االمجــاع  أن  مع  »هــذا 
العجاز إل القرآن، فكيف يكون معجزا 
املعجز  بل  إعجاز،  صفة  فيه  وليس  غيه 
عن  قدرتم  سلبهم  حيث  تعال،  اهلل  هو 
با  رصفــه  نظريه  خمالفت  بمثله  التــيــان 

امجاع«)31(.
أن  نعلم  أن  يــب  ــری  أخ جهة  مــن 
املنهج املتداول و املتعارف يف التحدي هو 
املعركة  املتنافسان  أي  الطرفان  يدخل  أن 
ساحة  يف  يتصارعا  و  خمتلفة  قدرات  مع 

علی  أحدها  تغلب  يظهر  كي  املــبــارزة 
يف  خارجي  تدخل  يكون  أن  دون  اآلخر 
ذلك األمر بأن يصل تصف من اخلارج 

)30( راجع: حماضات يف الليات، ص313. 
)31( الربهان يف علوم القرآن، ج )، ص 93. 
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بغية متهيد غلبة أحد الطرفني علی اآلخر.
-عــلــی  املــقــرر  مــن  ـــار  ص لــو  إذًا 
املجالدين  أحــدُ  يقيَّد  -أن  املثال  سبيل 
)املصارعني( يف ساحة مبارراتام أو يشده 
أحد بحبل نحو اخللف أو األمام أو يبطأه 
سائل  أو  مادة  بحقن  يه  ويقوهّ عه  يسهّ أو 
مباراة  ذلــك  نسمي  ال  عندئذ  بدنه  فی 
احلقيقي  املفهوم  يتحقق  مل  إذ  احلقيقة  يف 

للمباراة.
اليوم  "املنشطات"  تريم  رس  أن  كام 
الذين  اولئك  إخراج  و  امليادين  مجيع  يف 
السباق  ميادين  من  املنشطات  يستعلمون 
أو اسرتداد اجلوائز من تبني وانكشف يف 
حتی  املنشطة  املــواد  هذه  استعامل  حقه 
مجلة  يف  تلخص  بفوزه  الزمان  مر  إن  و 
واحدة و هي أن املبارزة يب أن تتحقق 
بشكل  والتنافس  املــبــارزة  أرض  علی 
حقيقي وصادق دون أن يتدخل فيها أي 

خارجي. عامل 
نظرية  عن  املدافعـــــــون  يلتفت  ال 
الصفـــــــة إلی أنم أخرجوا و أسقطوا 
ملا  الواقع  يف  احلقيقي  معناه  من  التحدي 
من  القهري  و  القسي  التدخل  ادعــوا 

فبالتال  التحدي  تعالی يف عملية  اهلل  قبل 
ملبارزة كان حكمها واضحًا من  خضعوا 

خالل الرادة اجلربية اللية سابقًا!.
قال اجلرجان: »وأما القول بالصفة 
هــؤالء(  قبل  االمجـــاع  األول  فلوجوه 
معجز(  الــقــرآن  أن  )عــىل  بــا  القائلني 
هو  املعجز  يــكــون  ــقــول  ال هــذا  وعــىل 
قال  )لو  أنه  ترى  أال  القرآن  ال  الصف 
وكان  عليه  تقدرون  ال  وأنتم  أقــوم  أنا 
عجزهم  بل  معجزا  قيامه  يكن  مل  كذلك 
لمجاع  خارقة  املقالة  فهذه  القيام(  من 
املسلمني السابقني عىل أن القرآن معجزة 
لرسول اهلل دالة عىل صدقه )الثان( إنم 

القدرة(«))3(. )لو سلبوا 
الزركيش  الدين  بدر  ذلك  و عرب عن 
بأن مفهوم وجود الرادة القهرية هلل تعالی 
يف منع معاريض القرآن عن املعارضة هو 
فنتيجة  للمواجهة  موتی  أنتم  تدعو  أن 

ذلك ال يثبت شء بدعوة املوتی للمبارزة 
»ولو  املتحدي:  قــدرة  عــدم  و  عجز  إال 
الجتامعهم،  فائدة  يبق  مل  القدرة  سئلوا 
عجز  وليس  املوتى،  اجتامع  منزلة  ملنزلته 

))3( شح املواقف، ج 8، ص )5). 
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املوتى بكبي يتفل بذكره«)33(.
االستنتاج:

عن  البحث  هــذا  يف  ذكــره  تقدم  ما 
نقد و دراسة نظرية الصفة تتوفر النتائج 

التالية:
التحليالت . 1 أساس  علی  الصفــــــة 

التدخل  بمعنی  املتقدمـــــة،  الثالثة 
منع  يف  تعالی  هلل  ــربي  واجل القسي 
له.  املعارضة  من  القــــرآن  معاريض 
العلامء  بعض  النظرية  هذه  علی  أكد 

واملنظرين. 
بشأن . ) أساسية  اتاهات  ثالثة  هناك 

نظرية الصفة و ذلك هو:
بصورة أ.  الصفة  نظرية  عن  الدفـــــاع 

مانعة اخللو.
بصورة ب.  الصفة  نظرية  عن  الدفـــــاع 

مانعة اجلمع.
مانعة ج.  بصورة  الصفة  نظرية  نقـــــــد 

اجلمع.
يمكن الفهم من تليل مموع كلامت . 3

بأن  الــصفــة  نظرية  عــن  املــدافــعــني 
خطأين كبيين كانا مؤثرين يف ظهور 

)33( الربهان يف علوم القرآن، ج )، ص 93. 

نظرية الصفة كام ييل:
يف أ.  الــقــرآن  إعــجــاز  انحصار  تصور 

اجلوانب الشكلية والبالغية.
ــات بـــحـــدود تــدي ب.  ــف ــت ـــدم الل ع

القرآن.
عن . 4 املدافعني  كلامت  مشاهدة  مــن 

بأنم  نفهم  أن  يمكن  الصفة  نظرية 
قدموا أربعة أدلة لنظرية الصفة:

سائر أ.  علی  القرآن  لسان  أفضلية  عدم 
األلسنة.

مع ب.  املفردات  عرض  قدرة  بني  تالزم 
قدرة عرض الرتاكيب.

القصية ج.  الســـــور  أن  إثبات  صعوبة 
وأبعد  للعادة  خارقة  الكريم  للقرآن 

من طاقة البش.
لسان د.  متييز  يف  الصحابة  بعض  ترديد 

القرآن.
بينام . 5 الــصفــة،  لنظرية  املــعــارضــون 

يعتربون  عنها  املدافعني  أدلة  ينتقدون 
من  لكن  النقاش  حمــل  نظرية  ــذه  ه
اآليات  مدلول  ألن  أخــرى،  جهات 
من  للقرآن  الذات  االعجاز  هو  املثبتة 
اعتمدنا  إذا  أخــری  جهة  من  و  جهة 
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التحدي  يفقد  الصفة  نظريــــة  علی 
مفهومه.

املصــــــــادر:
العظيم . 1 عــبــد  الــعــرفــان،  مــنــاهــل 

ــارات  ــش ــت الـــزرقـــان، بــــيوت، ان
دارالكتب العلمية، 1409ق.

امني . ) القرآن،  علوم  يف  البيان  ممـــع 
انتشارات  تران،  الطربيس،  االسالم 

نارص خسو، يب تا.
كشف املراد يف شح تريد االعتقاد، . 3

مؤسسة  قم،  احليل،  مطهر  بن  حسن 
النش االسالمي، 1419. 

ــف . 4 ــشي كـــتـــاب الــتــعــريــفــات، ال
خسو،  نارص  انتشــارات  اجلرجان، 

تران، )130 ق. 
ــالم، . 5 ــك ال املــــرام يف عــلــم  قـــواعـــد 

آية  مكتبة  قم،  ميثم،  ابن  البحران، 
الثانية،  اهلل مرعيش نجفي، الطبعـــــة 

 .140(
ــيل، . ) آم جــــوادي  ــــرآن،  ق در  قـــرآن 

عبداهلل، قم، نش ارساء، 1378. 
باقر . 7 حممد  السيد  القــــــــرآن،  علوم 

ممع  قم،  الثالثـــة،  الطبعة  احلكيم، 

الفكر االسالمي، 1417. 
ـــي، . 8 اي ــــايض  ق ــــف،  ــــواق امل شح 

السعادة،  مطبعة  مص،  عضدالدين، 
يب تا. 

ــالم، . 9 ــك ال عــلــم  يف  املــقــاصــد  شح 
التفتازان، سعد الدين، باكستان، دار 

املعارف النعامنية، 1401. 
سبـــل الدی و الرشاد يف سية خي . 10

العبـــاد، الصاحلي الشامي، حممد بن 
يوسف، بيوت، دار الكتب العلمية، 

 .1414
ــد الــقــاهــر . 11 ـــاز، عــب ـــج ــــل االع دالئ

املــدن،  مطبعه  مــص،  اجلــرجــان، 
 .1413

ــات . )1 ــل آي ــأوي ــن ت جــامــع الــبــيــان ع
الطربي،  جرير  بن  حممد  الــقــرآن، 

بيوت، دارالفكر، 1415. 
سيد . 13 مي  الــدرر،  مقتنيـــــات  تفسي 

الكتب  دار  الطهران،  احلائري  عيل 
السالمية، طهران، 1337.

والنحل، . 14 واألهــواء  امللل  يف  الفصل 
ــيوت،  ب ــادر،  ــص ال ــن حــزم، دار  اب

.1317
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كثي . 15 ابن  العظيم،  القــــرآن  تفسي 
الدمشقي، بيوت، دار إحياء الرتاث 

العريب، يب تا. 
تفسي الصاط املستقيم، سيد حسني . )1

أنصاريان،  مؤسسة  الــربوجــردي، 
قم، )141.

عساكر . 17 ابــن  دمــشــق،  مدينة  تــاريــخ 
الفكر،  دار  القاسم،  ابــو  الدمشقي، 

بيوت، 1414 ق. 
بيام قرآن، نارص مكارم و السائرين، . 18

قم، مطبعة نسل جوان، 1373.
عقائد . 19 شح  يف  اللية  املعارف  بداية 

ــزازي،  اخل حمسن  سيـــد  المامية، 
الطبعة  الســالمــي،  النش  مؤسسة 

اخلامسة، 1418.
علومه، . 0) و  القرآن  تاريخ  يف  بحوث 

مي حممدي، سيد ابو الفضل، جامعة 
قم،  العلمية،  ــوزه  احل يف  املــدرســني 

 .14(0
اخبار . 1) ــدرر  ل اجلامعة  بــحــاراالنــوار 

االئمة االطهار، العالمة املجلس، 
بيوت، مؤسسة الوفاء، 1403. 

املفيـــد، . )) الشيخ  املقــــــاالت،  اوائل 

الطبعة  انصــــاري،  ابراهيم  تقيق: 
الثانية، بيوت، داراملفيد، 1414.

امليزان يف تفسي القرآن، حممد حسني . 3)
النش  مؤسسة  قــــــم،  الطباطبائي، 

االسالمي، يب تا. 
ـــف، عــضــد الــديــن إيــي، . 4) ـــواق امل

بيوت، دار اجليل، 1417. 
املحقق . 5) الدين،  أصـــــول  يف  املسلك 

السالميــــة،  البحوث  ممع  احليل، 
مشهد، الطبعة الثالثة، 1)14. 

احليل، . )) مسلم  سيد  والعقيدة،  القرآن 
يب نا، يب تا، يب جا.

الدين . 7) قطب  ــح،  ــرائ واجل اخلــرائــج 
املهدي،  المــام  مؤسسة  الراوندي، 

قم، 1409.
الكريم، . 8) الــقــرآن  الحــكــام  اجلــامــع 

دارالكتب  بــيوت،  قرطبى،  حممد 
العلمية، 0)14.

معرفت، . 9) القرآن،  علـــوم  يف  التمهيد 
املدرسني،  جامعة  نش  هادي،  حممد 

قم، )141.
سيد . 30 الـــقـــرآن،  تفسي  يف  الــبــيــان 

ــي، قــم، انــوار  ــوئ ابــوالــقــاســم اخل
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الدى، 1401. 
بدرالدين . 31 القرآن،  علوم  يف  الربهان 

الـــزركـــيش، بـــيوت، دارالــكــتــب 
.14(( العلمية، 

قــم، . )3 ســبــحــان،  جعفر  االلـــيـــات، 
العاملي للدراسات االسالمية،  املركز 

.1411
الرشاد، . 33 طريق  ال  الادي  االقتصاد 

حممدبن حسن شيخ الطويس، تقيق: 
جامع  مكتبة  قــم،  سعيـــد،  حسن 

چهلستون، 1400.

جالل . 34 ــرآن،  ــق ال علوم  يف  ــقــان  االت
انتشارات  قــم،  السيوطى،  الدين 

زاهدي، 1411.
احلسني . 35 عبد  سيد  الــبــيــان،  اطــيــب 

طهران،  الثالثــــــــة،  الطبعة  طيب، 
مكتب نش االسالم، 1411.

احللبي، . )3 املجد  أبو  السبق،  إشــــــارة 
ــنــش الســـالمـــي، قــم،  مــؤســســة ال

.1414
حممد . 37 كبي(،  )تفسي  الغيب،  مفاتيح 

دارالفكر،  بيوت،  الرازي،  عمر  بن 
.14(3
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التوفهّر  أجل  ومن  أنهّه  يف  شك  ال  مهّا 
القران  ملعان  ة  دقهّ وأكثر  أفضل  فهم  عىل 
فهم  ال  سنحتاج  ومقاصـــــــده  الكريم 
ومصاديقها  القرآنية  للمفردات  صحيح 
يف سورة  "السابقون"  احلقيقيـــة. ومفردة 
التي  املفردات  هذه  إحدى  هي  الواقعة، 
معناها  لفحص  عندهــا  للوقوف  نحتاج 

وتديد مصداقها.
أو  إبــام  ال  ــه  أنهّ القول  يمكن  ــدًء،  ب
الناحية  مــن  ــردة  ــف امل ــذه  ه يف  غــمــوض 
ولكننا  املفهوم،  حيث  من  أو  اللغوية 
يف  عت  تنوهّ الـــواردة  الــروايــات  أنهّ  نجد 
وشخوصه  املفهوم  هذا  مصاديــق  تفسي 
آراء  تبعًا  اختلفت  وكذلك  اخلارجيــــة 
مجيعا؟.  األنبيــاء  هم  فهل  فيه؛  املفسين 
أو  ــرم،  االك الرسول  يف  منحص  هو  أو 
األئمة  بخصوص  أو  فقط؟.  عيل  المام 

والسابقون يف اليامن والعمل؟.

تعنى  هذه  دراستنا  فان  هنا..  ومن 
تفسي  يف  املتباينة  واآلراء  بــالــروايــات 
األخرى،  القرانية  باآليات  مستعينة  ذلك 
املفردات املشابة والتي تشرتك يف  السيهّام 
كلمة  قبيل  من  السابقون  كلمة  مع  املعنى 

بون"، وعىل ضوء ذلك تم الوصول  "املقرهّ
ال النتيجة التالية، وهي: أن مصداق هذه 
اهلل،  وأولياء  املعصومون  فقط  هم  املفردة 
التي  األخــرى  واألقــوال  الروايات  وأما 
تكون  ان  أما  فهي  ذلك  غي  عن  تدثت 
ت املفردة بلحاٍظ تاريي وزمان،  قد فسهّ
غيهم  عــن  السابقني  ــزت  مــيهّ ــا  أن أو 

باملعتقدات والسجايا واخلصال.
السابقون،  األســاســيــة:  ــردات  ــف امل
ــات  ــرواي بــون، ســـورة الــواقــعــة، ال املــقــرهّ

التفسيية.
البحث: إشكالية  بيان 

كلمة  أصل  أن  عىل  اللغة  علامء  اتفق 
"َسبمْق" يعني "التقدم" )الفراهيدی، ج5، 

ص9)1؛  ج3،  فـــارس،  ــن  اب ص)8؛ 
ابن  ص395؛  االصفهانی،  الــراغــب 
املصطفوی،  ص151؛  ج10،  منظور، 
كلمــــــة  واستعملت  ص141(،  ج5، 

بصيغة  الــكــريــم  ــران  ــق ال يف  ــق(  ــبمْ ــَس )ال
ـــراف/  ــق«، كــام يف )األع ــَب املـــايض: »َس
طه/  40؛  ــود/  ه 8)؛  ــفــال،  األن 80؛ 
 ..(8 العنكبوت/  7)؛  املؤمنون/  99؛ 
)يونس/  يف  كام  »َســَبــَقــت«،  وبصيغة: 
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االنبياء/  9)1؛  طه/  110؛  هود/  19؛ 
45؛  فصلت/  171؛  الصافات/  101؛ 
الشوری/ 14(. وبصيغة »َسَبقوا«، كام يف 
)األنفال/ 59؛ األحقاف/ 11؛ احلش/ 
كام  »يسبقون«،  املضارع  وبصيغة   .)10
 .)4 العنكبوت/  7)؛  )األنــبــيــاء/  يف 
5؛  )احلجر/  يف  كام  »تسبق«،  وبصيغة: 
كام  »اسَتَبقا«،  وبصيغة:   .)43 املؤمنون/ 
يف )يوسف/ 5)(. وبصيغة: »استبِقوا«، 
 .)48 املــائــده/  148؛  )البقره/  يف  كام 
)احلديد/  يف  كام  »سابقوا«،  وبصيغة: 
0). (. وبصيغة: »سابق«، كام يف )فاطر/ 
»سابقات«  وبصيغـــة:   .)40 يس/  )3؛ 
و»السابقون«   .)4 )النازعات/  يف  كام 
كام  و»سابقون«   .)100 )التوبه/  يف  كام 
يف  كام  و»سابقني«   .)(1 )املؤمنون/  يف 

)العنكبوت/ 39(.
االستعامالت  هــذه  كل  يف  فنالحظ 

بق منظورًا  م والسَّ التقدهّ القرآنية كان معنى 
فيها.

إبام  أو  غموض  يوجد  فال  هنا  من 
املفهوم  ناحية  من   " "السابقون  مفردة  يف 
جاءت  التي  الروايات  أنهّ  إال  واملعنى، 

ڭ  چ  تــعــال  قــولــه  تفسي  بــصــدد 
اخلارجية  مصاديقهـــــا  وبيان  ۇچ 

يف  ومتباينة  خمتلفة  جاءت  وشخوصها، 
اختالف  إل  ذلك  وأدى  األحيان،  بعض 
لتلك  رؤيــتــهــم  يف  الــفــريــقــني  ي  مــفــسهّ

متخض  ما  األخرى  القرائن  أو  الروايات 
تص  فتارة  خمتلفة،  وتفاسي  آراء  عن 
هذه املفردة بمصاديق معيهّنة بحسب مزايا 
سابقة  له  من  كل  تشمل  وأخرى  خاصة، 

يف طريق الطاعة اليامن.
ومن أجل االقرتاب أكثر من مقصود 
البحث  ينبغي  وغرضه  االصطالح  هذا 
ي  والتحرهّ التفسييــــة  الرؤى  قواعد  يف 
التي  الروايات  يف  املستعملة  املعان  عن 
يظهر  فهل  املفردة.  لذه  شارحة  جاءت 
كلمة  معنى  انحصـــار  القواعد  تلك  من 
إنهّ  أم  معينـــــة؟.  بمصاديق  "السابقون" 
لفئة  والسيــان  الشمول  هو  منها  املراد 
هل  ذلك  بعد  و  املصاديق؟.  من  واسعة 
ال  أم  الرؤيتني  هاتني  بني  اجلمـــع  يمكن 
هي  وما  منها؟.  واحدة  اتبـاع  من  مناص 
يمكن  التي  واملــالحــظــات  االنــتــقــادات 
عليها  اعتمد  التي  ــة  األدل إل  توجه  أن 
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بقرائن  االتيان  يمكن  وكيف  املفسون، 
ان  املمكن  مــن  -والــتــي  ــرى  أخ وأدلـــة 
-مل  االصطالح  هذا  استيضاح  يف  تسهم 
وغي  إليها؟.  التفتوا  قد  املفسون  يكن 
ذلك من األسئلة التي سوف يتناولا هذا 

البحث وييب عنها.
مالحظة  أن  إل  الشــــارة  ـــدر  وت
الواقعة  سورة  يف  األساسية  املوضوعات 
أن  يمكن  عنها  تدثت  التي  واملضامني 

تظهر ضورة هذا البحث بشكل أوضح.
املقدمة:

القيامة  عن  الواقعة  سورة  تتحدث 
والشك  النــكــار  مقابل  اآلخــر  والــعــامل 
يكون  وربام  املشكون،  يظهره  كان  الذي 
ية حاكيا عن ذلك،  املكهّ السورة  اسم هذه 
أيضا  مطلعها  يف  الــســورة  هــذه  وختربنا 
وتبني  القيامة  ليوم  احلتمي  الوقوع  عن 
ترافق  التي  الكونية  األحداث  بعض  لنا 

األرض  زلــزلــت  قبيل  مــن  الــيــوم  ذلــك 
ذلك  بعد  لنا  وتستعرض  اجلبال،  وتفتت 
الناس إل  تنويع  العظيم  إزاء هذا احلدث 
عند  الناس  حلال  تبعًا  بشية  فئات  ثالث 
هي:  الفئات  وهــذه  اليوم،  ذلك  وقــوع 

وأصحاب  اليمني  وأصحاب  السابقون، 
الشامل )الواقعة: 1 -10(.

ذلك  بعد  السورة  هـــذه  وتتحدث 
تلك  من  فئة  كل  ومزايــــا  خصائص  عن 
بني بذلك  الفئات، حتى يظهر مصي املكذِّ
به )الواقعة:  املؤمنني  إيامن  اليوم، ومصي 

.)5(- 11
الالحقة  اآليات  خالل  من  ويبـــدو 
وطبيعة  اخلــلــق  ــداع  ــت اب عظمة  لــذلــك 
املخلوقات  خلق  وإتقان  والنبــات  الزرع 
قبيل  من  الطبيعة  يف  األخرى  املحسوسة 
املاء والنار والواء الذي تتجىل فيه عظمة 
الــنــشــأة، ومتض  ــذه  وبــاء اخلــالــق يف ه
يف  تعال  قدرته  عن  احلديث  يف  السورة 
-57 )الواقعة:  القيامة  يوم  املوتى  إحياء 

.)74
هذه  لنا  تقص  الـــذي  السياق  ويف 
حقانية  املشكني  إنكار  طبيعة  الــســورة 

إزاء  يظهروه  الــذي  والشك  اليوم  ذلك 
ق أيضا إل هوية القرآن الكريم  ذلك، تتطرهّ
)الواقعة:  والتحريف  اخلطأ  من  وسالمته 

.)8(- 75
بتوصيف  آياتا  السورة  هذه  وختتتم 
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سكرات  حقيقة  وتقريب  االحتضار  حالة 
القيامة  وقــوع  مقدمات  كإحدى  املــوت 
)الطباطبائی،   .)9(-  85 )الــواقــعــة: 
ج)،  قــطــب،  ســيــد  ص115؛  ج19، 
الشيازی،  مكارم  -))34؛  ص1)34 

ص194 -193(.
ــدم أن  ــق ـــالل مــا ت ويــظــهــر مــن خ
موضوع اختالف وانقسام الرؤية البشية 
حظي  قد  به  والتصديق  القيامة  يوم  إزاء 
ما  أن  حتى  السورة،  هذه  يف  كبية  بأهية 
آياتا قد انصبهّ حول هذا  يقارب نصف 
اجلانب، ومن أهداف هذه الدراسة أيضا 
السورة  الضوء عىل أهية هذه  هو تسليط 
وتفصيل  بيان  يف  خطوة  وهي  الكبية، 

بعض أهدافها ومقاصدها.
األقوال واألراء املختلفة:

وكتب  الـــروايـــات  بــعــض  ـــرت  ذك
»السابقون«  لكلمــــــة  الشارحة  التفسي 

بيانا: مجلة من املصاديق وفيام ييل 
االنبياء:. 1

أنهّ معنى   الصادق االمام  نقل عن 
رسال  كانوا  سواء  األنبياء  هم  السابقون 
ار، ص448، الكلينی، ج)،  أم ال )الصفهّ

ص189(  احلرانی،  شعبه  ابن  ص)8)؛ 
ص449،  ار،  )الصفهّ  عيل واالمـــــــام 
نقل  وقد   .) ص513؛  ج1،  البحرانی، 
السنة  أهل  روايــات  يف  أيضا  املعنى  هذا 
عن حممد بن كعــــب القرظي وأبو حرزة 
 ،8 ج  كثي،  ــن  )اب ماهد  بن  ويعقوب 

ص)(.
االنبياء واالوصياء:. 2

أن    املــؤمــنــني  أمـــي  ــن  جــــــــاء ع
ۇ  ۇ  ڭ  چ  ــال  ــع ت ــه  ــول ق
األنــبــيــــــــاء  يف  نـــزل  ۆچ  ۆ 

هو   األكــــرم والنبي   .وأوصيائهم
 والمام عيل والرسل،  األنبياء  أفضل 
ج)،  )الــاللــی،  األوصــيــاء  أفضل  هــو 
الصـــــدوق،   ،757  ،(43- ص)4) 
ج1،  الــنــعــمــة،  ـــام  مت و  الــديــن  ـــامل  ك
 .)(41 ص  ج)،  البحرانی،  ص)7)، 
اهلل  لعبد   الصادق المام  حديث  ويف 

رسل  هم  السابقني  من  املراد  أن  اجلعفي 
ص)44،  ار،  )الصفهّ خلقه  وخاصــة  اهلل 
الكلينی، ج1،  الكويف، ص5)4؛  فرات 
ص53)(.  ج5،  البحرانی،  ص71)، 
وردت  التي  اهلل"  خلق  ة  "خاصهّ ومعنى 
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يف احلديث هم األوصياء كام ذكره بعض 
الشارحني له )املجلسی، ج3، ص))1( 
التي ذكر  الباب  وهو ما يظهر من عنوان 

يف ذيله هذا احلديث)1(.
املفسين  بعض  ذهب  ذلك  عىل  بناء 
األنبيــــــاء  هم  السابقني  معنى  أن  أيضا 
وأوصيائهم  )الطيب، ج)1، ص359؛ 

القرشی، ج10، ص513())(.
3 .:النبي حممد

ــن حــذيــفــة ابــن  ــث نــقــل ع يف حــدي
هو   اهلل رسول  أن  فيـــــه  اعترب  اليامن 
وهو  وسيـــدهم  اليمني  أصحاب  أفضل 
ج)،  )القمی،  وأولـــــم  السابقني  أسبق 

الدرجات »باب ما  الباب يف بصائر  عنوان   )1(
جعل اهلل يف األنبياء و األوصياء واملؤمنني 
فضل  ــه  وأنهّ األرواح  من  الناس  سائر  و 
بــروح  حممد  آل  مــن  األئــمــة  و  األنــبــيــاء 
يف  و  اخلمس«  األرواح  ذكــر  و  القدس 
فی  التی  األرواح  ذكر  فيه  »باب  الكافی 

األئمة«. 
عىل  االعتامد  إل  مضافا  القرش  واستدل   )((
بقوله  أيضا  اســتــدل  ــة  الــرواي يف  ذكــر  مــا 
عىل اعتبار أن  چ  ې  ې  ې  چ  تعال: 
باألنبياء  املصاديق  انحصار  صورة  تقق 
واألوصياء هو الذي سيصحح تفسي قوله 

ة املسلمة.  تعال )قليل.. ( يف االمهّ

و  ص)5)(  ج5،  البحرانی،  ص347؛ 
ابن عباس )الصدوق، االمالی، ص30)، 
احلسينی  ص49؛  ج)،  احلــســكــانــی، 
ج4،  البحرانی،  ص587؛  االسرتآبادی، 
 ،(57  ،(55 ص114،  ج5،  ص7)4؛ 
الثعلبی، ج8، ص44)؛ السيوطی، ج5، 

ص199(.
النبي حممد وآله:. 4

مصاديق   الصادق المــــــــام  بنيهّ 
 ـــول اهلل ــال: إنـــم رس ــق الــســابــقــني ف
 عيل والمــــام   ،خدية والــســيــدة 
ص411ـ)41؛  ج)،  )القمی،  وذريته. 

البحرانی، ج5، ص09)(.
5 . عيل واالمام   األكـــــــرم النبي 

فقط:
 يف رواية اخرى جاءت عن النبي
زمرة  يف  معه  عليًا  جعل  اهلل  إنهّ  قال:  أنهّه 
الكوفی، ص5)4(. »السابقني« )فرات 

6 .:االمام عيل
االيــة  أنهّ  عــيل  ــام  ـــ ـــ ـــ االمـــ ــرب  ــت اع
فيه. )الصدوق، عيون  الكريمـــــة نزلت 
أخبار الرضـــا، ج)، ص1)؛ الطوسی، 
ج4،  البحرانی،  ص549؛  االمــــالی، 
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ص)1؛ ج5، ص343(.
أنهّ   احلسن ــام  االم عن  نقل  وقــد 
ورسوله  اهلل  ال  السابقني  اسبق  هو  أبــاه 
الطوسی،  ص)93؛  ج)،  ــی،  ــالل )ال
ج)،  الــبــحــرانــی،  ص3)5،  ــی  ــال األم

ص9)8؛ ج4، ص455(.
ونقل عن ابن عباس أنهّه قال يف االمام 
الكوفی،  )فـــرات  ايضا  ــك  ذل  عيل
ص)9)؛  ج)،  احلسكانی،  ص3)4؛ 
احلسينی  ص5،  ج4،  آشوب،  شهر  ابن 
البحرانی،  ص0))؛  آبــادی،  االســرت 
انه يف زمرة السابقني  ج5، ص57)( او 
احلسكانی،  ص4)4،  الكوفی،  )فرات 
أن  ــدي  األس واعترب  ص)9)(.  ج)، 
 طالب ايب  ابــن  عيل  يف  نزلت  ــة  اآلي

)احلسكانی، ج)، ص95)(.
االمام عيل والشعية:. 7

ورد عن ابن عباس عن رسول اهلل أنهّ 

جربائيل قال له: عيل وشيعته هم السابقون 
الطوسی،  ص98)؛  )املفيد،  اجلنهّة  ال 
ج)،  احلــســكــانــی،  ص73،  االمــالــی، 
ص95)، الطربی، بشارة املصطفی، ج)، 

ص7، 89، البحرانی، ج5، ص53)(.

االئمة:. 8
مصداق  أنهّ  الروايات  بعض  يف  جاء 
 االئمة هـــم  »الــســابــقــون«  كــلــمــة 
شهــــــر  ابن  ص419،  ج1،  )الكلينی، 
330؛  ص84)،  ج4،  آشــــــــــــوب، 

البحرانی، ج5، ص531(.
بــاالنــبــيــاء . 9 ــــامن  االي إىل  ــقــون  ــســاب ال

واألوصياء يف االمم املختلفة:
 أن  ــادق  ــص ــن االمــــام ال نــقــل ع
وقابيل  هابيل  هم  االولــني  من  السابقني 
ومن  النجار،  وحبيب  فرعون  ال  ومؤمن 
)فرات   طالب ايب  ابن  عيل  اآلخرين 
احلسينی  ص5)4ـ))4؛  ــكــوفــی،  ال
البحرانی،  ص0))؛  ـــادی،  آب االســرت 
أنم  عباس  ابــن  وعــن  ص)5)(.  ج5، 
صاحب  أو  وشمعون  ــون  ن بــن  يــوشــع 
)احلسكانی،  طالب  ايب  ابــن  وعــيل  يس 
االسرتآبادی،  احلسينی  ص97)؛  ج)، 

ص154؛  ج)،  السيوطی،  ص19)؛ 
ابن كثي، ج8، ص). ( او يعترب السابقني 
وحبيب  فرعون  آل  ومؤمن  حزقيل  هم 
أفضلهم.  وهــو  عــيل  واالمــــام  الــنــجــار 
احلسينی  ص477؛  الــكــوفــی،  ـــرات  )ف
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ج5،  البحرانی،  ص0))؛  االسرتآبادی، 
ص)5) -57)(.

ــم . 10 ــن األم الــســابــقــون يف االيــــامن م
املختلفة: واالعراق 

النبي  عــن  اجلــمــهــور  كتب  يف  ــاء  ج
وسلامن  ــرب،  ــع ال ســابــق  ــه  أن  حممد
احلبشيني،  سابق  وبــالل  الفرس،  سابق 
وصهيب سابق الروميني )السيوطی، ج)، 

ص154(.
أهل القران:. 11

السابقني هم  من  املراد  ان  يرى كعب 
عىل  تاج  القيامة  يوم  وهم  القران،  أهل 

الرؤوس )الثعلبی، ج9، ص)0)(.
أهل عّلينی:. 12

السابقني  من  املراد  ان  ي  السدهّ ونقل 
هم أهل عليني )ابن كثي، ج4، ص304( 
ويبدو أنه بعد ان ظمهّ تفسي قوله تعال من 

آيات ]سورة املطففيني 18 -1)[: چ ڳ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
چ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ال  توصل  باملقربون  السابقني  وتوصيف 

النتيجة املتقدمة.
كل من تقّدم يف االيامن والعمل:. 13

ذهب ال هذه الرؤية أكثر املفسين، 
وتىلهّ ذلك منهم مرة بشكل كيلهّ من خالل 
مون  املتقدهّ هم  السابقني  من  ــراد  امل أن 
ج10،  )القرشی،  والعمل  ــامن  االي يف 
ص178؛  ج5،  البيضاوی،  ص509؛ 
ص318؛  ج9،  ـــوی،  ـــربوس ال حــقــی 
ومــرة  ص44)(،  ج7)،  الــزحــيــلــی، 
يكون  أن  يمكن  ــه  أنهّ يصحون  أخــرى 
من  تقدم  من  كل  السابقني  من  املقصود 
كل أمــــة من األمم. )الطربسی، جوامع 
مكارم  ص30)ـ31)؛  ج4،  اجلامع، 
ص04)ـ05)،  ج3)،  الـــشـــيازی، 
ثالثة  ومرة  ص409(.  ج14،  املدرسی، 
هي  السبقة  من  املقصود  أن  إل  يذهبون 
والسابق  ــامن،  والي العقيدة  يف  السبقة 
ج9،  )الثعلبی،  اليــامن  يف  السابق  هو 
االستجابة  يف  املسارعة  يف  أو  ص)0)( 
املختلفة  والشعوب  األمم  من  للرسول 

الطبــــــری،  ص)1)؛  ج4،  )البلخی، 
الثعلبی،  ص98؛  ج7)،  البيان،  جامع 
ج4،  اجلــــوزي،  ــن  اب ص)0)،  ج9، 

ص0))(.
االعامل  من  مجلة  عىل  أحيانا  ويطلق 
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االيامن  يف  السبقة  تقق  ال  تــؤدي  التي 
جامع  )الطربی،  القبلة.  باتاه  كالصالة 
ج9،  الثعلبی،  ص99؛  ج7)،  البيان، 
من  ص)(  ج8،  كثي،  ابــن  ص)0)؛ 
مفردة  بيان  يف  املفسين  بعض  أكد  هنا 
"السابقون" عىل السبقة يف أداء الطاعات 
ص79؛  ج10،  حيهّان،  )ابن  والعبادات 
بعض  ويف  ص00)(،  ج18،  القرطبی، 
التي  االعــامل  لذكر  يتعرضون  األحيان 
حمسوسة،  عينية  نامذج  يف  للسبقة  تؤدي 
رضا  ال  االنسان  يوصل  سلوك  وأي  بل 
ص)0)؛  ج9،  )الثعلبی،  وطاعته.  اهلل 
واملسارعــــة  ص457(،  ج4،  الثعلبی، 
الباري  رضا  عنه  يثمر  عمل  كل  اداء  يف 
تعال حتى لو مل يبلغ درجة االمر والنهي 
 ،)3(9- ص8)3  ج1)،  اهلل،  )فضـــل 
)الطوسی،  االنبياء  اتباع  يف  السبق  وكذا 
التبيان فی تفسي القرآن، ج9، ص490؛ 

البيان، ج9، ص4)3- الطربسی، ممع 
5)3(، والسبق ال اخلي )الثعلبی، ج9، 
ص)0)، الطباطبائی، ج19، ص117-
-1))؛  ص0))  ج7،  مغنيــه،  )11؛ 
-4))؛  ص5))  ج7)،  عاشور،  ابن 

سنني  من  اخلــي  عمل  عىل  واملواظبة   )
)الثعلبی،  ذلك  عىل  واملحافظة  مبكرة 
التوبة  ال  واملسارعة   ) ص)0).  ج9، 
السابق(  )املــصــدر  الصاحلة  واالعـــامل 
والسبق ال كل ما دعى اليه الباري تعال 
املسجد  ال  واملسارعة  السابق(  )املصدر 
جامع  )الطربی،  اهلل  سبيل  يف  واخلــروج 
ج9،  الثعلبی،  ص99؛  ج7)،  البيان، 
ص)ـ7؛  ج8،  كــثــي،  ــن  اب ص)0)، 
والدخول  ص154(  ج)،  السيوطی، 
منه  واخلــروج  اآلخرين  قبل  املسجد  ال 
ج)،  )السيوطی،  االخرين  خروج  بعد 
)الثعلبی،  اجلهاد  ال  والسبق  ص154( 
الجــــــرة  يف  والسبق  ص)0)(.  ج9، 

السابق(. )املصدر 
تاكي  التفاسي  ــذه  ه أن  ويــتــوقــع 
ــــامالت االخــــــــرى ملـــفـــردة  ــــع ــــت االس
قبيل  من  الكريم  القران  يف  "السابقون" 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

پ  پ  پ  پ  ٻ 
التوبة:  ]سورة  چ  ڀ...  ڀ  ڀ  ڀ 

100[، چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ چ ]سورة املؤمنون: 1)[ و چٿ 



مفهوم ومصداق )السابقون( يف سورة الواقعة

(8(

ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڄ..چ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

]سورة فاطر: )3[.
كثرة  مالحظـــة  وبعد  ولكن  هــــــذا 

التي حددت »السابقون« بفرد  الروايات 
بعض  اعترب  خمصوصني،  أفراد  أو  معني 
القائلني بالرأي االخي أن هذه الروايات 
والنامذج  املصاديق  بعض  لبيان  جاءت 
ص)11ـ117؛  ج19،  )الطباطبائی، 
اآللوسی، ج7)، ص)13( أو املصاديق 
ج3)،  الــشــيازی،  )مكارم  الواضحة 
واملصداق  العنوان  أو  ص04) -05)( 
ــرازی،  ال الفتوح  ــو  )أب والــتــام  الكامل 
الكاشـــــانی،  -301؛  ص98)  ج18، 
ج9، ص141؛ بانوی اصفهانی، ج)1، 

ص))()3(.
املذكورة: دراسة وتقييم االراء 

االراء  من  ذكر  ما  مالحظة  بعد  يبدو 
تعيني  وبيـــــان  تفسي  حول  دارت  التي 

قبولم  عــدم  مــن  ــرغــم  ال عــىل  ــهــؤالء  ف  )3(
 ،عيل باالمام  السبق  مصداق  بانحصار 
اال أنم اقروا أنه كان سابقا يف كل ميادين 

السبق. 

مصداق مفردة "السابقون" يف آية الواقعة 
ما  غاية  )التي  ــرى،  االخ ــات  االي يف  أو 
من  يتسابقون  التي  األمور  هو  اليه  تشي 
مــن  مجلة  استعراض  وكذلك  أجلهــــا، 
أوالئك  مصاديق  عىل  الدالة  الروايات 
السابقني( او الروايــــــــات التي تعرضت 
السابقني،  من  املختلفــــــة  املصاديق  ال 
علينا  الروائيــــــة  السياقات  هذه  مثل  يف 
اآليات  يف  أخرى  مرة  والتحري  البحث 
قوله  نص  مضمون  أن  ويبدو  القرانية، 
]سورة الواقعة:  ۆچ  چۆ  تعال 
فيه  "السابقون"  معنى  ياكي  الذي   ]11
فأن  النافع.  املجدي  البحث  من  الكثي 
حمورية واهية هذا املضمون الذي جاء يف 
مضمون  حمل  حل  قد  الواقعة  سورة  اخر 

ڈ  چ  تعال  قال  له،  ومبينا  "السابقون" 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

]سورة الواقعة: 88 -89[. گ چ 

مــصــداق  ــد  ــدي ت أجـــل  ومـــن  إذن 
ومنزلة  مكانــــــة  رسم  علينا  السابقني 
املقربني يف القران الكريم، ولتحقيق ذلك 
الكريمة  االية  مقصود  يف  البحث  ينبغي 

واألقوال املتعلقة با أيضا.
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ايضا  "املقربون"  مفردة  ذكــرت  لقد 
السيــــــاق  وبحسب  املطففني،  سورة  يف 
سورة  ايات  مع  تنسجم  فهي  واملوضوع 
املطففني  سورة  يف  اآليــات  ألن  الواقعة؛ 
القيامة  موضوع  حــول  تتحدث  كانت 

ووقائعها ايضا.
تدور  كانت  الذي  االسايس  واملحور 
فئتي  بني  املقارنة  هو  السورة  هذه  حوله 
االول  الفئة  أنهّ  فُتبني  ــرار،  واألب ار  الفجهّ
كانت تحد بيوم القيامة وتقرتف الذنوب 
سجني.  جــزاؤهــا  فسيكون  واملــعــايص 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
]سورة املطففني: 7ـ)1[(  چ  ڦ  ڦ  ڤ 
حينام  اهلل  بايات  يسخرون  الذين  أوالئك 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  عليهم  تتىل 
املطففني: 13[ وبسبب  چ ]سورة  ڃ 
يف  قلوبم  صدئت  والــذنــوب  املعايص 
احلق  معرفة  دون  ذلــك  وحــال  الــواقــع، 
اخلي  عليه  واختلط  الباطل  عن  ومتييزه 
ــاخلــي، وأخـــيا ســوف  ـــش ب بــالــش وال
االلي  القرب  من  القيامة  يوم  يرمون 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  ڃچ  چ 

]ســورة  چ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
املطففني: 15-14[.

وبعد االنتهـــاء من حكاية قصة الفئة 
الســــورة  تبدأ  ار،  الفجهّ فئة  وهي  االول 

وهم  الثانيـــة  الفئة  عن  باحلديث  املباركة 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ  ـــرار:  االب
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
-18 املطففني:  ]ســـورة  چ  وئ 

.](8
األبرار  ء  تبوهّ أن  تعترب  االيــات  فهذه 
تلك  يف  وهـــــم  حتمي  أمر  علهّيني  منزلة 
من  وأحسنها  النعم  أبى  سينالون  املنزلة 
يف  ومجيلة  خالبة  ومناظر  وأرسة  غرف 
ألذ  من  األبرر  وسيشب  الواسعة،  اجلنة 
بـ  ــة  االي نعتته  ــذي  وال ــة  االشب وأشهى 
"تسنيم" وهو شاب مزوج بأفضل أنواع 
التعرض  ذلــك  بعد  ونشاهد  الــشاب، 
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منزلة  أن  نعلم  ومنه  أيضا،  املقربني  لذكر 
هذه الفئة أعىل واسمى من منزلة األبرار، 

ائ  چ  تعال  قوله  ذلــك  عىل  والدليل 
ەئ ەئ وئ چ والعني هنا جاءت 
يف  وهي  االختصاص،  أو  املدح  لغرض 
آخر  وبمعنى  "تسنيم"،  مفرد  بيان  صدد 
ميزة  عــني  ــة  اآلي يف  املــذكــورة  العني  أن 
وخاصة بفئة حمددة، اذن املقربون يشبون 
من  ــرار  االب يشب  حني  يف  تسنيم،  من 
شء  عىل  يتوي  الــذي  خمتوم«  »رحيق 
أعىل  فاملقربون  اذن  "تسنيم"،  شاب  من 
األبرار  ومقــــام  منزلة  من  ورتبة  منزلة 
 )(39 و  ص35)  ج0)،  )طباطبائی، 
الثالثي يف سورة  التقسيم  أن  الواقع  ففي 
والفجــــار(  واألبرار  )املقربون  املطففني 
االخر  الثالثي  التقسيــــم  ويامثل  ياكي 
-املفردة  )السابقون  الواقعـــــة  سورة  يف 
اليمني،  -واصحاب  بون  املقرهّ متاثل  التي 

وأصحاب الشامل(.
)املــقــربــون(  ــان  ف ــك  ذل عــن  فضاًل 
َهُدُه  )َيشمْ ايضـــــا  علهّيني  مقام  سينالون 
ج0)،  ــی،  ــائ ــب ــاط ــب )ط ُبــــوَن(  ــــَقــــرَّ املمُْ

ص35)(.

فئة  صــفــات  ال  االلــفــتــات  إن  ــم  ث
وهي:  التاليــــــة،  احلقيقـــة  يبني  ار  الفجهّ
وشكهم  تكذيبهم  وبسبب  الفجـــــار  أن 
وفجورهم وعصيانم كانوا حمجوبني عن 
ال  املقربون  أن  ومعلوم  وخالقهم،  ربم 
املعايص واجلهل  قلوبم من  حجاب عىل 
والشك، االمر الذي يمكن اقتباسه ايضا 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تــعــال  قــولــه  ــن  م
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
التكاثر:  ]سورة  چ  ہ  ہ  ۀ 
املقربني  أن  القول  يمكن  هنا  من   ،]7-5
ج1،  )الطباطبائی،  اليقني  أهـــــــل  هــم 

ص73)؛ 430، ج0)، ص35)(.
العالمة  يــقــول  الــســيــاق  هـــذا  ويف 
مال  ال  قرآنية  حقيقة  هاهنا  الطباطبائي 
يف  النسان  دخــول  أنهّ  هو  و  لنكارها، 
إل  به  تقرهّ و  الليـــة،  الــواليــة  حظية 
بابا  له  يفتح  الكربيــــاء  و  القدس  ساحة 

يشاهد  األرض  و  الساموات  ملكوت  إل 
اهلل  آيـــات  مــن  ــيه  غ عــىل  خفي  مــا  منه 
تطفأ،  ال  التي  جربوته  أنوار  و  الكربى، 
الشياطني  أنهّ  لــــــــوال   :الصادق قال 
ــرأوا  ل آدم  بني  قــلــوب  ــول  ح يــومــون 
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ملكوت الساموات واألرض، و فيام رواه 
تكثي  ال  لو  قال:   النبي عن  اجلمهور 
ما  لرأيتم  قلوبكم  يف كالمكم و متريج يف 
أرى و لسمعتم ما أسمع، و قد قال تعال: 

ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چڻ 

العنكبوت:  ]ســورة  ہچ  ہ  ہ 
تعال:  قوله  ظاهر  ذلك  عىل  يدل  و   ](9

ڎچ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چ 

اليقني  فرع  حيث   ]99 احلجر:  ]ســورة 
ٿ  چ  تعال:  قال  و  العبادة،  عىل 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
األنعام:  ]ســورة  ڤچ  ٹ  ٹ 
امللكوت،  بمشاهدة  اليقان  وصف   ]75

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعال:  وقال 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
 ]7-  5 التكاثر:  ]سورة  چ  ہ  ہ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  چ  تعال:  قال  و 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
-18 املطففني:  ]ســورة  چ  ہ  ہ 

1)[ )الطباطبائي، ج5، ص71)(.
كل  بعيدون  املقربني  فإن  هنا  مـــن 
والشك  واجلهــــل  املعصيــــــة  عن  البعد 
والرتدد وهم أهل يقني وثبات، وسيكون 

ذلك  ضوء  ويف  ايضا،  كذلك  السابقون 
يتعني  سوف  "الســـابقون"  مصداق  فان 
ولذا  االليني،  واألولياء  املعصومني  يف 
عىل  السابقة  الرواية  تأكيد  سبب  يتضح 
حقيقيا  مصداقا  بعنوانـــه  املؤمنني  امي 
اتباع  من  واملــراد  "السابقون"،  لكلمة 
اثرهم ويقتدون  الذين يقتفون  االئمة هم 
بم يف كل شئ، وكيف كان االمر فال بد 
ذات  السابقني  منزلة  ان  ال  االلتفات  من 
االبرار  ان  كام  متعددة،  ورتب  درجــات 
ودرجات  منازل  عىل  الشامل  واصحاب 

ايضا. خمتلفة 
التي جاءت  الروايات االخرى  وأما 
عىل  تقسيمهــا  فيمكن  اآليــــــة  ذيل  يف 

قسمني:
تسلط  التي  الروايــــــات  األول: هي 
السابقني،  ومتبنيات  عقائد  عىل  الضـــوء 
ميــــــدان  يف  السبق  أنهّ  القول  يب  وهنا 

الصالح  )العمـــل  والعمــــــــل  االيامن 
والصلوات اخلمس والذهاب ال املسجد 
واجلهاد يف سبيل اهلل و..( عىل الرغم من 
أنهّه تيل ملصاديق خارجية لعمل السابقني، 
هذه  يف  سبق  كل  جعل  يمكن  ال  ولكن 
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السابقني  ملفردة  مصداق  هو  املجاالت 
املذكورة يف اآلية.

بــحــدود  ـــاءت  ــردة ج ــف امل ألن هـــذه 
تعد  فــهــي  هــنــا  ــن  م معينة،  ــــاف  وأوص
العالمة  ــار  اش وكــام  قرآنيا،  اصطالحا 
هو  السابق  الشخص  أنهّ  ال  الطباطبائي 
فيه أسمى اخلصال واملعارف  الذي تلت 

واملعتقدات.
التي  الروايــــات  هي  الثان  والقسم 
الناحيـــة  من  "الســـــابقون"  تدثت عن 
كالروايات  التاريي،  والبعد  الزمانية 
وحبيب  يــوشــع  لــذكــر  تعرضت  الــتــي 
ــام  االم ال جــانــب  الــنهّــجــار وشــمــعــون 
عيل واعتربت أنهّ هؤالء هم مصاديق 
والتقدم  السبق  الحظت  فقد  للسابقني، 
الذي  هو  ذلك  ان  واعتربت  األيامن،  يف 
كانت  وأن  املــفــردة  ــذه  ه عليه  تنطبق 
 عيل المـــام  أنهّ  ايــضــا  ــت  رصح قــد 

من  أفضل  هو  واملقام  املنزلة  حيث  من 
اآلخرين.

كالتي  ـــرى  األخ ــث  ــادي اآلح وأمـــا 
تــعــرضــت لــســلــامن وصــهــيــب وبـــالل 
ليست يف مقام  اآلية فهي  كمصاديق لذه 

السابقني  ومصاديق  نامذج  وحص  بيان 
ــى ال  بــذلــك، بــل هــي الحــظــت مــن أت
االيامن أوال وسارع ال اتباع الرسول من 

االمم واألعراق املختلفة.
النتيجــــة:

ملصاديق  الــشــارحــة  ــات  ــرواي ال أن 
التي  املختلفة  املفسين  وأقوال  السابقني 
واالنبياء  فقط،  كاألنبيــاء  لا،  تعرضت 
 حممـــــــــد والرسول   ،وأوصيائهم
 أواالمام عيل  ،االمام عيل بضميمة 
لوحده، واالمام عيل واتباعه، واالئمة 
والشيعـة،  واملعصومون  لوحدهـــــــــم، 
ال  اليامن  يف  والسابقون  فقط،  والشيعة 
والشعوب  األمم  من  بالرسل  التصديق 
علهّيني  وأهــل  الــقــران،  وأهــل  املختلفة، 
وكل من سبق يف ميدان االيامن والعمل، 
من  مقتبسة  ا  أنهّ إما  كلها  املصاديق  هذه 
عرب  مأخوذة  أو  والــروايــات  النصوص 

أخرى  واستعامالت  بقرائن  االستعانة 
الكريم،  ــرآن  ــق ال يف  السابقني  ملــفــردة 
مفردة  يف  البحث  تم  الدراسة  هذه  ويف 
"املقربون" أيضا باعتبارها حماكية ومشابة 
يف  السابقني  ملفردة  واملعنى  االستعامل  يف 
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فني،  املطفهّ سورة  من   )(8-  18( االيات 
اليقني  أهل  هم  بون(  )املقرهّ أنهّ  والنتيجة 
بينهم  حال  الذي  االمر  الراسخ  واليامن 
والرتدد،  والشك  واجلهل  املعصية  وبني 
لذلك  كذلك،  سيكونوا  ايضا  والسابقني 
تنحص مصاديق هذه املفردة باملعصومني 
الروايات  وتعرضت  االليني،  واألولياء 
وعقائد  وســجــايــا  طــبــاع  ال  ـــرى  األخ
السابقني  عن  تتحدث  إنا  أو  السابقني، 
من  الصالح  والعمل  واخلــي  االيــامن  ال 

الزمانية والتارية. الناحية 
أهم املصادر :

القائمة(: لطول  )اختصناها 
• الرحن 	 عبد  ابوالفرج  اجلــوزي،  ابن 

التفسي،  علم  ىف  املسي  زاد  عيل،  بن 
بيوت:  املهدي،  الرزاق  عبد  تقيق: 

دار الكتاب العريب، ))14 ق.
• ـــى، حــســن بن 	 ـــران ـــن شــعــبــه احل اب

علی  تقيق:  الــعــقــول،  تــف  ــىل،  ع
النش  مؤسسة  قــم:  الغفاری،  أكــرب 

السالمی، 1404ق.
• معجم 	 فارس،  بن  احد  فارس،  ابن 

اللغة، حمقق و مصحح: عبد  مقاييس 

األول،  الطبعة  هارون،  د  حممهّ السالم 
حوزه  اسالمی  تبليغات  مكتب  قم: 

علميه قم، 1404ق.
• ابن  كثي، إسامعيل بن عمرو، تفسي 	

حسني  حممد  تقيق:  العظيم،  القرآن 
شمس الدين، الطبعة األول، بيوت: 

دار الكتب العلمية. 1419ق.
• عىل، 	 بن  حسني  الــرازى،  الفتوح  ابو 

روض اجلنان و روح اجلنان ىف تفسي 
جعفر  حممد  دكــرت  تقيق:  ــقــرآن،  ال
ناصح،  مهدى  حممد  -دكــرت  ياحقى 
اسالمی  پژوهشهای  بنياد  مشهد: 

آستان قدس، 1408ق.
• ابو حيـــان، حممد بن يوسف، البحر 	

حممد  تقيــــق:  التفسي،  يف  املحيط 
الفكر،  دار  بــيوت:  صدقی،  مجيل 

0)14ق.
• املعانى 	 روح  حممود،  سيد  اآللوسی، 

تقيق:  العظيم،  الــقــرآن  تفسي  ىف 
عــلــی عــبــد الــبــاری عــطــيــة، چــاپ 
العلمية،  الكتب  دار  بــيوت:  اول، 

1415ق.
• ــوى اصــفــهــانــى، ســيــده نصت 	 ــان ب
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قرآن،  تفسي  در  العرفان  خمزن  أمني، 
مسلامن،  ـــان  زن نــضــت  طـــهـــران: 

1)13ش.
• تفسي 	 سليامن،  بن  مقـــاتل  البلخی، 

ــن ســلــيــامن، تــقــيــق: عبد  مــقــاتــل ب
األول،  الطبعة  شحاته،  حممود  اهلل 
بيوت: دار إحياء الرتاث، 3)14ق.

• أنوار 	 عمر،  بن  اهلل  عبد  البيضاوى، 
التنزيل و أرسار التأويل، حمقق: حممد 
الطعبة األول،  املرعشىل،  الرحن  عبد 
العربی،  الــرتاث  إحياء  دار  بــيوت: 

1418ق.
• ــاق احـــد بن 	 ــح الــثــعــلــبــى، ابـــو إس

إبراهيم، الكشف و البيان عن تفسي 
دار  بيوت:  االول،  الطبعة  القرآن، 

إحياء الرتاث العريب، ))14 ق.
• اهلل، 	 عبد  بن  اهلل  عبيــــد  احلسكانى، 

التفضيل،  لقواعـــــد  التنزيل  شواهد 

طبع  مؤسسة  طهران:  األول،  الطبعة 
و نش، 1411ق.

• احليل، حسن بـــن سليامن بـــن حممد، 	
مشتاق  تقيــــــــق:  البصائر،  خمتص 
مظفر، قم: مؤسسة النش السالمي، 

1)14ق.
• عن 	 الكشاف  حمــمــود،  ــشي،  ــزخم ال

الطبعة  التنزيل،  غوامض  حقـــــــائق 
العربی،  دارالكتاب  بيوت:  الثالثة، 

1407ق.
• املنثور 	 الدر  الدين،  جالل  السيوطى، 

اهلل  آية  مكتبة  قم:  باملأثور،  تفسي  ىف 
املرعيش النجفى، 1404ق.

• جرير، 	 بن  حممد  جعفر  أبو  الطــــربى 
ــرآن،  ــق ال تفسي  ىف  الــبــيــان  جــامــع 
املعرفه،  دار  بيوت:  األول،  الطبعة 

)141ق.
• التبيان 	 احلسن،  بن  حممد  الطوسی، 

إحياء  دار  القرآن، بيوت:  فی تفسي 
الرتاث، بال ت.

• تفسي 	 اهلل سيد حممد حسني،  فضـــل 
الثانية،  الطعبـــــة  القرآن،  وحى  من 
بيوت: دار املالك للطباعة و النش، 

1419 ق.
• اجلامع 	 احد،  بن  حممـــــد  القرطبى، 

االول،  الطبعة  ــرآن،  ــق ال ألحــكــام 
ــارص خــسو،  طــهــران: انــتــشــارات ن

4)13ش.
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• ــم، تفسي 	 ــراهــي إب ــن  ب الــقــمــي، عــيل 
املوسوی  طيب  سيد  تقيق:  القمي، 
دار  قم:  الرابعة،  الطعبة  اجلزايری، 

الكتاب، 7)13.
• الكاشانى، مال فتح اهلل، تفسي منهج 	

الصادقني يف إلزام املخالفني، طهران: 
علمى،  حسن  حممد  ــروش  ف كتاب 

)133 ش.

• األمـــال، 	 حمــمــد،  ــن  ب حممد  املــفــيــد، 
تقيق: حسني استاد ولی و علی امرب 
للشيخ  العاملي  املؤمتر  قم:  غفاری، 

املفيد، 1413ق.
• تفسي 	 نـــارص،  الــشــيازي،  مــكــارم 

دار  طهران:  األول،  الطبعة  نمونه، 
الكتب السالمية، 1374ق.
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بسم اهلل الرحن الرحيم
املقدمة:

احلمد هلل ربهّ العاملني، وصىل اهلل عىل 
آله  وعــىل  حممد  واملرسلني  األنبياء  سيد 

الطيبني الطاهرين.
بعُد: ا  أمهّ

سبحانه  اهلل  حكمـــــة  اقتضت  فقد 
اهلل  رســـول  معجزة  تــكــون  أن  وتــعــال 
أمجعني،  اخللق  به  ُينذر  كتابًا   حممد
الغي،  سبيل  من  الرشاد  سبيل  لم  ويبنيهّ 
واقتضت  املستقيم،  الصاط  إل  ويديم 
الكتاب  احلكمة اللية أن تكون لغة هذا 
ُبِعَث  الذين  القوم  لغة  العربية،  اللغة  هي 
فجاء  إليهم،   حممد األكــرم  الرسول 
العرب،  لغة  وفــق  عىل  الكريم  الــقــرآن 

القرآن  يبني  الكالم، ولكي  وأساليبهم يف 
بمثل  التــيــان  عن  البش  عجز  الكريم 
قال  بمثله،  يأتوا  أن  يف  تداهم  القرآن 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  تعالچ 
ېچ  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
يأتوا بعش  أن  أو   ،]49 القصص  ]سورة 

ٻ  ٱ  تعالچ  قال  مثله،  من  سور 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
 ،]13 هـــود  ــــورة  ]س چ  ٿ  ٿ 

چۉ  تعال:  قــال  واحـــدة،  بسورة  أو 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
]سورة البقرة  چ  ۈئ  ۆئ ۈئ  ۆئ  ۇئ 

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  تعالچ  وقــال   ،](3
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
يونس  ]ســـورة  ۉچ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
لذا  العرب  فصحاء  يستجبمْ  فلم   ،]38
عجزهم  الكريم  القرآن  َر  وقرهّ التحدي، 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چ  تعال:  قوله  يف 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ينِف  ومل   ،]88 الرساء  ]سورة  ڦچ 
بوا هذه  العرب هذا العجَز عنهم، ومل يكذِّ
أخذوا  بل  لم،  العجز  نسبت  التي  اآلية 
 حممد السالم  نبي  إل  التهم  يكيلون 
علهّمه  معلاًم  أنَّ  أو  منون،  أو  ساحر،  بأنَّه 
ُثمَّ ما لبثوا أن شنهّوا عىل الرسول  القرآن، 
فيهم  وأشاعوا  احلروَب،  وأتباعه  األكرم 

القتل والتهجي والتنكيل.
وقد متثل العجاز القرآن بجملة من 
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والعجاز  البيان  العجاز  منها  األمور، 
والعجاز  العقيل  والعجـــــــاز  املعنوي 

العددي والعجاز الغيبي.
إنَّ  إذ  اللغوي،  العجاز  ومنهـــــــا 
سنن  عىل  جرى  أنَّه  مع  الكريم،  القرآن 
عاٍل  بأسلوب  متيهّز  كالمها،  يف  العرب 
اللغة  متسامية عىل  ولغـــة  الفصاحة،  من 
أدهشت  وصيــــــاغات  آنذاك،  املتداولة 
وعقولم  بألبابـــــم  وأخذت  الفصحاء، 
معًا، وكان مبعث دهشـــــــة العرب هذه 
القرآن  با  اتصف  التي  العاليــــة  البالغة 
وألفاظه  املتقنة  بأساليبه  مثلة  الكريم، 
اجلزلة، التي جاءت يف مواضعها املناسبة 

بحيث ال يمكن استبدال غيها با.
)الوعد  لفظتا  ذلك  عىل  مثــــاًل  خذ 
يف  استعملت  األول  وأنَّ  والوعيــــــد(، 
العقاب،  استعملت يف  الثواب واألخرى 
إذ  واملطــــــر(  )الغيث  لفظتا  ذلك  ومثل 

واستعملـــــت  اخلي  األول يف  اسُتعِمَلت 
لنا  يبني  ــك  ذل ــلهّ  ك الـــش،  يف  األخـــرى 
ألفاظه،  اختيار  يف  الكريــم  القرآن  دقة 
وتراكيبه، وصوره، وكلهّ ذلك من أجــــل 
الغاية األسمى التي جاء با القرآن الكريم 

وهي هداية األمة إل سواء السبيل.
فيها  ملــســنــا  ــي  ــت ال األلـــفـــاظ  ـــن  وم
الكريم  القرآن  يف  ورد  ما  لغويًا  إعجازًا 
مواضع،  يف  )قرية(  لفظة  استعامل  من 
واستعامل لفظة )مدينة( يف مواضع أخر، 
إل  لــإلشــارة  الكلمتني  يستعمل  ــد  وق
موضع واحد، وما ذاك إالَّ لوجود فروق 
اآليات  سياق  وأنَّ  اللفظتني،  بني  داللية 
ال  اللفظتان،  هاتـــــان  فيهام  وردت  التي 
باألخرى،  الواحدة  استبدال  معه  يمكن 

وهذا ما سيتكفل البحث ببيانه.
بمفاصل  معرفة  نحيط  أن  أجل  ومن 
مبحثني،  عىل  مه  نقسهّ أن  ارتأينا  املوضوع، 
وملحوقنِي  ومتهيـــــد،  بمقدمة،  مسبوقنِي 

بخامتة.
من  جانبًا  فيها  ذكرنا  فقد  مة  املقدهّ ا  أمهّ
خطة  وبيان  الــقــرآن  إعجاز  يف  الكالم 
عن  فيه  تدثنا  فقد  التمهيد  ا  وأمهّ البحث، 

العجاز اللغوي يف القرآن الكريم.
ص  ختصهّ فقد  األول  املبحــــث  ــا  وأمهّ
إذ  وتعريفًا،  لغة  واملدينة  القرية  معنى  يف 
القرية واملدينة يف استعامل  تضمن تعريف 
العرب الذين يتج بلغتهم، استنادًا إل ما 
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ورد يف املعجامت العربية.
استقراء  فهو  الثان  املبحــــث  ا  وأمهّ
الكريـــــم،  القرآن  يف  اللفظتني  ملواضع 
داللية،  دراســة  موضع  كــلهّ  دراســة  مع 
القرآن  استعامل  بني  الفوارق  ودراســة 

للمفردتني.
خالصة  تضمنت  فقد  اخلامتة  ــا  وأمهّ
املوضوع وأهم النتائج مع التوصيات، مع 
توصلنا  ما  بصحة  اجلزم  عدم  عىل  التأكيد 
من  اجتهاد  مرد  املوضوع  يبقى  إذ  إليه، 

عقل قارص.
اللغوية  الداللة  بني  موازنًة  أجِر  ومل 
الكريم  القرآن  يف  واملدينة  القرية  ملفردة 
ــعــاملــا يف لــغــة الـــعـــرب؛ تــوخــيــًا  واســت
الكايف  الوقت  وجود  ولعدم  لالختصار، 

للبحث.
القرآن  تفاسي  من  مصادري  وكانت 
وبعض  العربية،  اللغة  ومعجامت  الكريم 

الدراسات األخرى التي تناولت العجاز 
القرآن.

جل  اهلل  أسأل  مة  املقدهّ هذه  ختام  ويف 
فهاًم  الكريم  القرآن  فهم  يرزقنا  أن  وعال 
أهل  كالم  عىل  مستندًا  سلياًم،  صحيحًا 

عىل  املأمونني  السالم  وعلامء   ،البيت
كتابه  خدمة  مــن  يعلنا  وأن  تعاليمه، 

العظيم، بمحمد وآله الطاهرين.
التمهيد: 

الكريم: القرآن  اللغوي يف  العجاز 
النص  ــوه العــجــاز يف  دت وج تــعــدهّ
السيوطي  أوصلها  حتى  الكريم،  القرآن 
وجهًا،  وثالثني  مخسة  إل  )ت911هــــ( 
هات  أمهّ وجعلها  العلامء،  آراء  فيها  بسط 
أوضح  من  ــان  وك ــاز)1(،  ــج الع مسائل 
العجاز  هــو  ــقــرآن  ال العــجــاز  وجــوه 

اللغوي.
العرب،  بلغة  الكريم  القرآن  نزل  فقد 
قرآن  بأنهّه  نفسه  الكريم  القرآن  وصف  إذ 
قوله  منها  ـــات،  اآلي مــن  مجلة  يف  ــريب  ع

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  تعالچ 
ے چ ]سورة يوسف: )[))(، وبأنَّه 

يف  األقران  معرتك  من  األول  املجلد  ينظر:   )1(
صه املصنف بذكر  إعجاز القرآن، فقد خصهّ
العجاز  وجوه  من  وجهًا  وثالثني  مخسة 
وينظر:  لــه،  األمــثــلــة  ذكــر  مــع  ــرآن  ــق ال
بني  الكريم  القرآن  يف  اللغوي  العجاز 
والمس  اجلهر  دالالت  والتأويل  التفسي 

أنموذجًا: )9). 
طه  الكريامت:  ــات  اآلي اآليــة  هــذه  ومثل   )((
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ڈ  ڎ  تعالچ  قوله  يف  عريب  حكم 
ڈ ژچ ]سورة الرعد من اآلية 37[، 

ٺ  تعالچ  قوله  يف  عريب  لسان  وبأنَّه 
النحل  ]ســورة  چ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڳ  ڳ  تعالچ  وقوله   ،]103 اآليــة  من 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
الشعراء:  ]ســورة  ۀچ  ۀ  ڻ  ڻ 

193 -195[، وقوله تعالچ ىئ ىئ 
األحقاف  ]ســورة  چ  ی  ی  ىئ 

من اآلية )1[.
بلسان  نزل  الكريم  القرآن  أنَّ  ومـــع 
يف  أساليبهم  وفق  وعىل  ولغتهـم،  العرب 
وكلامتم،  حروفهم  مستعمــــاًل  الكالم، 
يف  رتبته  وعلوِّ  سبمْكه،  بجامل  متيَّز  أنَّه  إالَّ 
العرُب  تصل  مل  معاٍن  وابتداع  الفصاحة، 
باأللباب  تأخذ  سامية  لغـــــة  مع  إليها، 
القرآن  لبيان  أذعن  معـــًا، وقد  واألرواح 
تعبيه  ومجال  العالية  ولغتــــــه  الكريم 
أن  عن  وعجزوا  أمجُع،  العرِب  فصحـــاُء 
كلهّ  من  واكتفـــوا  يعارضوه،  أو  يناظروه 
التحديات التي تداهم با القرآن الكريم 

لت 3، الشورى 7،  113، الزمر 8)، فصهّ
الزخرف 3. 

ورموا  األولني،  أساطي  بأنَّه  وصفوه  أن 
وبالشعر  ــارة  ت باجلنون   اهلل ــول  رس
تارة أخرى، وقالوا يف ما قالوا: بأنَّ معلاًم 
الكتاب علهّمه، إل غي ذلك من  من أهل 

احلجج الواهيات.
ــغــوي ما  ــاز ال ــج ومــن وجـــوه الع
أللفاظ  الكريم  القرآن  باستعامل  متثهّل 
يسن  ال  معينة،  مواضع  يف  خمصوصة 
لفظة  استعامل  يف  كام  موضعها،  يف  غيها 
واستعامل  والتبشي،  اخلي  يف  )الرياح( 
وكام  والعقوبة،  النذار  يف  )الريح(  لفظة 
مواضع  يف  )مطر(  كلمـــــة  استعامل  يف 
الثواب،  مواضع  يف  و)الغيث(  العقاب، 
إذا  ــا  م يف  ــــة(  )زوج لفظة  ــعــامل  واســت
والرحة  املــودة  عىل  مبنية  العالقة  كانت 
يف  )امــرأة(  لفظة  واستعامل  واالنسجام، 
غي  الزوجني  بني  العالقة  كانت  إذا  ما 
الكثية  األمثلة  من  ذلك  وغي  منسجمة، 

ببالغة  واملهتمون  املفسون  با  ه  نوهّ التي 
القرآن وإعجازه وبيانه.

فالتعبي القرآن ))تعبي فني مقصود، 
وضعًا  ُوِضَع  فيه  حرف  كل  بل  لفظة  كلهّ 
الوضع  هذا  يف  ــراَع  ُت ومل  مقصودًا،  فنيًا 
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بل  وحدها  الــســورة  وال  وحدها  ــة  اآلي
القرآن  التعبي  الوضع  هــذا  يف  ــي  روع
للرتادف  يكون  ال  وبالتال  ــه(()3(،  ــلهّ ك
كلمة  كــل  إذ  الكريم؛  الــقــرآن  يف  حمــلهّ 
دقيقنِي،  وقــدر  بحساب  موضوعة  فيه 
يف  الغاية  بلوغ  الكريم  القرآن  فيه  ى  توخهّ
األمر  هذا  يظهر  وال  والبالغة،  الفصاحة 
العزيز،  كتابه  م  فهمْ تعال  اهلل  رزقه  ملن  إالهّ 
ة الضورية للتفسي. بعد أن يتسلح بالِعدَّ
من  مجلة  إل  املــفــسون  أشــار  ــد  وق
باب  من  ت  ــدَّ ُع التي  اللغوية  النكات 
كالزخمشي  القرآن،  يف  اللغوي  العجاز 
عطية  ابــن  ــاف،  الــكــشهّ يف  )ت538هـــــ( 
األندلس )ت541هـ( يف املحرر الوجيز، 
يف  )ت745هــــ(  األنــدلــس  حيان  وأيب 
)ت80)1هـ(  واآللويس  املحيط،  البحر 
عاشور  بــن  والطاهر  املــعــان،  روح  يف 
)التحرير  تفسيه  يف  ــــــ(  )ت1390ه

والتنوير(.
ــن نــجــد الــدكــتــور  ــعــارصي ومـــن امل
جانب  أول  قد  السامرائي  صالح  فاضل 

)3( التعبي القرآن: 10، وينظر: بالغة الكلمة يف 
التعبي القرآن: 4. 

قد  التي  األلفاظ  بني  الدالليــــة  الفروق 
عناية  الكريــــم  القرآن  يف  مرتادفة  تبدو 
ولقاءاتــه  وحماضاته،  مؤلفاته،  يف  كبية 
يف  الفــروق  س  تلمهّ فقد  التلفزيونية، 
لبعض  للكريــم  الــقــرآن  اســتــعــامالت 
مستندًا  والرتاكيب،  والصيـــــغ  األلفاظ 
ومستضيئًا  فيه،  وردت  الذي  السياق  إل 
بأقوال املفسين وأئمـــة اللغة، وقد فتح 
العلم  من  بابًا  هذا  بصنيعه  للدارسني 

نافعًا، فجزاه اهلل خيًا.
من  الكريم  القرآن  يف  ما  كلهّ  ومـــــع 
العلامء  عليها  نبهّه  التي  العجاز  وجــــوه 
من  املعارصين  من  نجـد  وحديثًا،  قدياًم 
كالدكتور  عنه،  العجــــــاز  صفة  ينفي 
أو  )املعجزة  كتابـــه  يف  طرابييش  جورج 
أنَّ  عيًا  مدهّ الســـالم(،  يف  العقل  سبات 

الرسول نبيهّ بال معجزة)4(.
عيهّاش  منذر  أيضًا  املعارصين  ومن 

العجاز  من  والتلقي  )القرآن  كتابـــه  يف 
الذي  واخلرافة(  األسطورة  إل  واملجاز 

تأثهّر بجورج طرابييش. ام  أيهّ فيه  تأثهّر 
واحلق أنَّ احلجج التي جاء با هؤالء 

)4( املعجزة أو سبات العقل يف السالم: 11. 
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وغيهم لنفي العجاز القرآن قد ذكرها 
علامؤنا يف مصنفاتم، قبل أن ينطقوا با، 
إعجاز  بحث  من  أفضل  ولعلهّ  وها،  وردهّ
القرآن الكريم من املعارصين وردهّ حجج 
القاسم  أبو  السيد  هو  لعجازه  النافني 
كتابه  يف  )ت)141هـ(  اخلوئي  املوسوي 

القيهّم )البيان يف تفسي القرآن()5(.
ل:  األوهّ املبحث 

وتعريفًا: لغًة  واملدينة  القرية 
بلفظتي  املقصود  معرفة  أجــــــل  من 
املعجامت  إل  )مدينة( رجعنـــــا  و  )قرية( 
تفسي  من  أوردته  ما  عىل  ف  لنتعرهّ العربية 

وشواهد لام.
القرية واملدينة لغًة:

أشارت  فقد  )قرية(،  بلفظــــة  لنبدأ 
أنَّ )القرية( من مادة  معظم املعجامت إل 
عزاها  وبعضهم  ــَع(،  )مَجَ بمعنى  )َقــَرى( 
يف  اخلليل  بحثها  فقد  )َقـــَرو(،  مــادة  إل 

مادة )قرو( من كتاب )العني(، وقد فسهّ 
ۉ ۉ  )الُقَرى( يف قوله تعالچ 
ى  ې  ې  ې  ې 
 ]59 اآليـــة  ــن  م ]الــكــهــف  ىچ 

)5( ينظر: البيان يف تفسي القرآن: 33 –119. 

ــن(())((،  ــدائ بـــ))الــُكــَور واألمــصــار وامل
ــم نــرى ابــن فـــارس )ت395هــــــ( يف  ث
مادت  تت  القرى  معنى  أورد  املقاييس 
ــرى، وقــرو(، قــال: ))الــقــاف والــراء  )ق
عىل  يدلهّ  صحيٌح  أصٌل  املعتل  واحلــرف 
يت  سمهّ القرية  ذلك  من  واجتامع.  مجع 
ويقولون:  فيها،  الناس  الجتامع  قرية 
قريت املاء باملقراة: مجعته، ... ومن الباب 
واحدة،  طريقة  عىل  شء  كلهّ  وهو  و  القرمْ
 ... واحد،  قرو  عىل  القوم  رأيت  تقول: 
قًرى  ي  وسمِّ الظهر،  الَقَرى:  الباب  ومن 
دلهّت  إذن  العظام(()7(،  من  فيه  اجتمع  ملا 
الطريقة  واختاذ  التجمـــع  عىل  هنا  املادة 

الواحدة.
مــادة  قــد جعل  فـــارس  ــن  اب ونـــرى 
ــَرى( و)َقـــُرَو(، تت باب واحــد، بل  )َق

جعل تت هذا الباب أيضًا مادة )َقَرَأ(.
فقد  )ت817هـــ(  الفيوزآبادي  ا  أمهّ

ـــُرَو(،  )َق و  ـــَرى(  )َق املــادتــني  بــني  فصل 
يف  لكتابه  رسمه  الــذي  املنهـــج  حسب 
ما  أحسن  ))ومن  قال:  إذ  الكتاب  خطبة 

))( العني: 5/ 04). 
)7( مقاييس اللغة: 5/ 78. 
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الواو من  الكتاب ختليص  هذا  به  اختصهّ 
بالعيهّ  املصنفني  َيِسُم  قسم  وذلك  الياء، 
ــك بحث  ــل ذل ـــاء(()8(، مــن أج ـــي والع
قال:  ـــَرى(،  )َق مــادة  يف  )القرية(  معنى 
النمل  وقرية  اجلامع،...   ُ املِصمْ ))القرية 
املدينة...  األنصار  وقرية  ترابا،  متمع 
وقًرى  قريًا  يقريه  احلوض  يف  املاء  وقرى 
)ت1085هـ(  الطريي  وقال  مجعه(()9(، 
الَضيمَْعة  ))القرية:  البحرين:  ممع  يف 
يقرى  املاء  ألنَّ  بذلك  يت  ُسمهّ واملدينة، 
الزبيدي  يرج  ومل  يمع(()10(،  أي:  فيها 
املعنى  عن  التاج  صاحب  )ت05)1هـ( 
للقرية،  قبله  املعجميون  أورده  ــذي  ال
األجــدايب  ــن  الب تعريفًا  أورد  ــه  أنهّ غــي 
قال:  املتحفظ،  كفاية  يف  ــــ(  )ت470ه
مكان  كلهّ  القرية:  ظ:  املتحفِّ كفاية  ))ويف 
َِذ قرارًا، وتقع عىل  اتصلت به األبنية، واختُّ
املدن وغيها أ. هـ(()11(، ولكننا نرى ابن 

كتابه  يف  بـ)القرية(  ف  عــرهّ قد  األجــدايب 
)الكفاية( من دون ذكر لعبارة: وتقع عىل 

)8( القاموس املحيط: 1/ 3 -4. 
)9( القاموس املحيط: 4/ 377. 
)10( ممع البحرين: 3/ 500. 
)11( تاج العروس: 39/ )8). 

يذكرها  مل  زيادة  ومع  وغيها))1(،  املدن 
ــًرى،  ُق عىل  قرية  مجع  أنَّ  تبني  الزبيدي 
ختتلف  الكفاية  من  الزبيدي  نسخة  ولعلهّ 

عن املطبوعة املتداولة اآلن.
ا  أنهّ املعجميون  ذكر  فقد  املدينـة  ا  أمهّ
))املدينة  اخلليل:  قال  )َمَدَن(،  مادة  من 
أرٍض  وكلهّ  الَفَعاِئل،...  يف  ُتمْمز  َفِعيَلة 

فهو  تها)13(  اصُطمَّ يف  حصن  با  ُيبنى 
ـــال ابـــن فـــارس:  ــا(()14(، وق ــه ــت ــن ــدي م
إالهّ  فيه  ليس  والــنــون  والـــدال  ))املــيــم 
ويمعونا  فعيلة،  عىل  كانت  إن  مدينة، 
ــُت مــديــنــًة(()15(، وقــال  ن ــدَّ ــًا. وم ــُدن ُم
أقـــام... ومنه  ـــَدَن  ))َم الــفــيوزآبــادي: 
ــة  ــمَّ ُأصــُط يف  يــبــنــى  للحصن  ــة  ــن املــدي
ن  ))ومدَّ الطريي:  وقال  أرض(())1(، 
باملكان:  الرجـــــــل  بالتضعيف[  ]كذا 
َفِعيَلة  وهي  املدينة  ي  سمهّ ومنه  به،  أقام 

))1( ينظر: كفاية املحفِّظ: )17. 
أو  متمعه  أو  معظمه  لليشء:  ة  اأُلصُطمَّ  )13(

وسطه. 
)14( العني: 8/ 53. 

)15( مقاييس اللغة: 5/ )30. 
وينظر:   ،(70  /4 املحيط:  القاموس   )1((

بصائر ذوي التمييز: 4/ 490. 
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دان(()17(،  من  ِعلة  َمفمْ وقيل:  ن  مدهّ من 
املعجميون  قاله  عامهّ  الزبيدي  يرج  ومل 

قبله)18(.
القرية واملدينة تعريفًا:

قد  املعجميني  بعض  نــرى  م  تقدهّ ما 
ابن  كالم  يف  رأينا  كام  باللفظتني،  فوا  عرهّ
األجدايب يف تعريف القرية الذي نقله عنه 
املعنى  من  مأخوذ  تعريف  وهو  الزبيدي، 
للمدينة  مرادفة  عنـــــده  وهي  اللغوي، 

بحسب كالم الزبيدي.
الراغب  أيضًا  بالقريـة  ف  عــرهّ ومهّــن 
)املفردات(،  يف  )ت)50هـ(  األصفهان 
قال: ))القرية اسم للموضع الذي يتمع 
فيه الناس، وللناس مجيعــًا، ويستعمل يف 
أنَّ  هنا  ونالحظ  منهام(()19(،  واحٍد  كلهّ 
شاماًل  )القريــــة(  لفظ  جعل  قد  الراغب 
فلم  املدينة  ا  أمهّ معًا،  وللناس  للموضع 
بالكالم  اكتفى  وإنهّام  كتابه،  يف  با  ف  يعرهّ

ذكر  مع  ووزنــا،  واشتقاقها  مجعها  عىل 
بعض اآليات القرآنية)0)(.

)17( ممع البحرين: 4/ 181. 
)18( ينظر: تاج العروس: )3/ )15. 
)19( املفردات يف غريب القرآن: 419. 

)0)( ينظر: املصدر نفسه: 485. 

ومن التعريفات أيضًا ما أورده ُصنهّاع 
)))القرية(  فيه:  جاء  إذ  الوسيط  املعجم 
اتصلت  مــكــان  وكـــلهّ  ــع،  ــام اجل  ُ املـِـــصمْ
املدن  عىل  وتقع  قـــرارًا،  واختــذ  أبنية  به 
تعريف  من  قريب  وهو  وغــيهــا(()1)(، 
املدينة:  تعريف  يف  وقالوا  األجدايب،  ابن 
و  َمَداِئٌن  )ج(  اجلامع   ُ املـِـصمْ )))املدينة( 
 الرسول مدينــــة  يثرب  واسم  ُمُدٌن، 

عليها(()))(. غلبت 
الوسيط(  )املعجـــم  تعريفي  يف  نرى 
باملص  كالها  واملدينة  القرية  ف  عرهّ أنَّه 
اجلامع، فهام مرتادفتان هنا، كام يف تعريف 
ابن األجدايب الذي نقله الزبيدي، واحلق 
يف  جاء  ما  بدليل  مرتادفتني؛  ليستا  ام  أنهّ
القرآن  يف  سيجيء  وما  املعجميني،  كالم 
إذ  املفردتني،  هاتني  استعامل  من  الكريم 
أكسبهام القرآن الكريم داللة جديدة غي 

املعاجم. ُصنهّاع  استعملها  التي 

الثان:  املبحث 
الكريم القرآن  القرية واملدينة يف 

مفهومي  املبحث  هذا  يف  سنتنـــــاول 

)1)( املعجم الوسيط: )73. 
)))( املصدر نفسه: 859. 
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الكريم يف ضوء  القرآن  القرية واملدينة يف 
السياق الذي وردت فيه هاتان اللفظتان، 
ذلك  إل  ذهب  كام  مرتادفتان  ها  وهل 
لفظة  لكل  أنهّ  هل  أم  املفسين،  بعض 
غيها  تصلح  ال  القرآن  يف  خاص  معنى 
بدلا؟. وسنبدأ بمفهوم القرية ثم بمفهوم 
املدينة، كل ذلك يف ضوء اآليات القرآنية 

الكريمة.
القـــرآن  يف  القريـــــــة  مفهوم  أّوالً: 

الكريم:
وردت لفظة )قرية( يف القرآن الكريم 
)قرية(  اآلت:  التفصيل  وفق  ة  مرهّ  )5((
ات،  مــرهّ  )10( و)القرية(  ة،  ــرهّ م  )(3(
ة واحــــدة، و)قـــرى(  و)الــقــريــتــني( مـــرهّ
)قريتك(  ة،  مرهّ  )17( و)القرى(  تان،  مرهّ

تان. ة واحدة، و)قريتكم( مرهّ مرهّ
واملعنى العام الذي تعطيه هذه اآليات 
الشيفة للقرية هو اجتامع أهلها عىل حال 

من  الباطل،  يف  أو  كانت  احلق  يف  معينة، 
دون خمالف لم أو معرتض عليهم أو كاره 

لفعلهم.
كقلب  تابوا   يونس سيدنا  فقوم 
ـــل قـــريـــة، قــال  ـــل واحــــد فــهــم أه رج

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالچٱ 
ڀ  ڀ  پ ڀ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ثبت  أي   ،]98 يونس  ]سورة  ٿچ  ٿ 
 اليامن، وقوم سيدنا لوط أمرهم عىل 

عليها  وتــعــاهــدوا  فعلتهم  استحسنوا 
ڱ  هم القرآن )قرية(، قال تعالچ  فسامهّ
ڻچ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
وهذه   ،]40 اآليــة  من  الفرقان  ]ســورة 
يف  فــاألول  ســـدوم)3)(،  قرى  من  القرية 

اخلي والثانية يف الش.
ــيــوم يف  ال ــروف إل  ــع امل وهـــذا هــو 
عرف  أو  فكر  أو  بعادة  ومتسكها  القرى 
املدينة  يف  يكون  ال  ما  معينة،  عقيدة  أو 

مثله.
الكريم  ــرآن  ــق ال يف  ــة(  ــن )املــدي ـــا  أمهّ
بني  االختالف  بوجود  يوحي  فاستعاملا 
أو  العقيدة  مستوى  عىل  فيها،  األهلنَي 
واحد  رجل  وجــود  مــــع  حتى  اخلُُلق، 
التي  اآليــــات  يف  ســنــرى  ــام  ك ــف،  ــال خم
األمثلة عىل هذه  سندرسها، ومن أوضح 
 الدعوى ما ورد يف قصة سيدنا موسى

)3)( ينظر: ممع البحرين: 3/ 499. 
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الكهف  ــورة  س يف  الصالح،  العبد  مــع 
املوضع  الكريم  القرآن  ى  سمهّ إذ  املباركة، 

چڤ  تعال:  قال  بتسميتني،  الواحد 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
من  الــكــهــف  ــــورة  ]س ڄچ  ڄ 
قرية  ــا  أنهّ التفسي  يف  وجــاء   ،]77 اآليــة 
أنطاكية)4)(، فعربهّ القرآن عنهم بأهل قرية 
قال  ثم  فيهم،  البخل  كلمة  اجتمعت  ملا 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  تعالچ 
اآلية  من  الكهف  ]ســورة  چ  ۅ  ۅ 
باملدينة،  نفسه  املوضــــع  عن  فعربهّ   ]8(
وتنوعت  ساكنيها  حــاالت  اختلفت  إذ 
إذ  اليتيمني،  الطفلني  ذكر  فيها  أدخل  ملهّا 
ع  التنوهّ فَحَدَث  القوم  حلال  خمالف  حالام 
حال  بتغيهّ  الصفة  تغيي  ولزم  األخالقي، 

املوصوف.
املباركة، قال  ومثله ما يف سورة يس 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعال 

 ،]13 يس:  ]سورة  چ  پ  پ 

اخلضاء  اجلزيرة  أو  األبلة،  هي  وقيل:   )(4(
أو  باجر  أو  برقة  أو  األندلس،  من  وهي 
تبصي  ينظر:  ــروم،  ال أرض  من  أرمينية 

الرحن وتيسي املنان: 1/ 453. 

ا قرية أنطاكية)5)(،  فقد جاء يف التفسي أنَّ
فهي  األوثــان)))(،  يعبدون  أهلها  وكان 
عىل  أهلها  كلمة  اجتمعــــــت  ملهّا  قرية 
َخَل  ادمْ ملهّا  ثمَّ  املرسلني،  وتكذيب  الكفر 
القوي  املؤمن  الرجـــــــل  ذاك  القصة  يف 

ومل  الرسل،  مبارزة  باحلق  بارزهم  الذي 
ألجله  املكان  اســم  تغيهّ  بأسهم  يــَش 

ں  ڱ  تعالچ  قال  مدينة،  فصارت 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ا  ]سورة يس: 0)[؛ ألنَّ چ  ہ

وباطل. حق  عقيدتني:  َحََلتمْ 
وما ُيالحظ من تفريق القرآن الكريم 
يرد  مل  أنَّه  و)املدينة(  )القرية(  لفظتي  بني 
قطُّ يف القرآن إهالك مدينة، وما نزل بالء 
إال عىل قرية، مهام كربت أو صغرت، قال 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  تعال 
األعراف  ]ســورة  چچ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  تعالچ  وقــال   ،]4
احلجر:  ]ســورة  ڦچ  ڦ  ڦ  ڦ 

عرب  وقد   ،183  /( نفسه:  املصدر  ينظر:   )(5(
بمزيد  املعروفة  بـ)القرية  عنها  املصنف 

اخلباثة(. 
 ،59 الكريم:  القرآن  غريب  تفسي  ينظر:   )(((

وممع البحرين: 3/ 499. 
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ٿ  ٿ  ٿ  تعالچٿ  وقــال   ،]4
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
]ســـــورة  ڃچ  ڃ  ڃ 

تعالچىئ  ـــال  وق  ،]11( الــنــحــل: 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
جبحب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
]ســــورة  جتچ  يب  ىب  مب  خب 

تعال  ــال  وق  ،]58 ــة  اآلي مــن  الرساء 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

]ســورة  ڀچ  پ  پ  پ 
تعالچڭ  ــال  وق  ،]11 األنــبــيــاء: 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
]ســـورة  ۋچ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

ۆ  تعالچ  وقال   ،]45 اآلية  من  احلج 
ۋچ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

وقال   ،]58 اآلية  من  القصص  ]سورة 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  تعالچ
اآلية  من  الفرقان  ]سورة  ڻچ  ڻ 

ٻ  ٻ  ٱ  تعالچ ــال  وق  ،]40
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
من  العنكبوت  ]ســورة  چ  ڀ  ڀ 

ک  ک  تعالچ  وقال   ،]31 اآلية 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
چ ]سورة العنكبوت:  ڳ  ڳ  ڳ 
القرى،  تلك  أهل  أن  معناه  وهذا   ،]34
يتناهوا  ومل  معني  باطـــل  عىل  أمجعوا  قد 

بخالف  العـــــذاب،  عليهم  فحقَّ  عنه، 
مجاعة  فيها  يكون  قــــد  التي  )املدينة( 
اهلل  فيدفع  صــاحلــًا،  فـــردًا  أو  صــاحلــة، 
العذاب عن هذا املوضع من أجل هؤالء 

الصاحلني.
لفظتي  بني  االختالف  ــوارد  م ومــن 
ال  وعال  جلهّ  اهلل  أنَّ  )املدينة(  و  )القرية( 
أراد  ما  إذا  )قرية(،  إل  إالهّ  الُرُسل  يبعث 

چەئ  تعال:  قوله  يف  كام  املوضع،  ذكر 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ىئچ  ېئ  ېئ  ېئ 
]سورة األعراف: 94[، وقال تعالچھ 
]سورة  ۓچ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

الفرقان: 51[، وقال تعال: چ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ ]سورة الشعراء: 

ڈ  ڈ  ڎ  چ  تــعــال:  ــال  وق  ،](08
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
وقال   ،]34 سبأ:  ]سورة  چ  گ  گ 
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پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعال: 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
]ســورة  ٿچ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
الزخرف: 3)[، نجد يف كل هذه اآليات 
أنَّ إرسال الُرُسل ال يكون إالهّ للقرية، وأنَّ 

القرى،  إنذار  الُرُسل هي  الغاية من بعث 
القرى قد  إنَّ  إذ  والسبب يف هذا واضح، 
اهلل  ومعصية  الباطل،  عىل  أهلها  اجتمع 
عن  ينهاهم  من  فيهم  يوجد  وال  تعال، 
ت كلمة  الصواب، فحقهّ فعلهم ويبني لم 

اهلل تعال أن يبعث فيهم من يديم.
الــقــرآن  ــى  ســمهّ مِلَ  نــدرك  هنا  ــن  وم
القرى(  )أم  و  بـ)القرية(  َة  مكهّ الكريـــــم 
يف  أخــرى  بأسامء  هــا  وســامهّ مــواضــع،  يف 

ٻ  ٻ  ٱ  تعالچ  قال  أخــر؟،  مواضع 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦچ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
فقد   ،]75 اآليـــة  مــن  الــنــســاء  ]ســـورة 
وقال  مكة)7)(،  هي  هنا  القرية  أنَّ  ذكروا 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  تعالچ 

)7)( ينظر: ممع البحرين: 3/ 499. 

الزخرف:  ]ســورة  چ  ۇ  ڭ  ڭ 
ة  مكهّ هــا:  القريتني  أنَّ  ورد  إذ   ،]31

ڌ  ڍ  تعالچ  وقال  والطائف)8)(، 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

األنــعــام  ]ســـورة  کچ  ک  ڑ  ڑ 

تعالچک  ــال  وق  ،]9( ــة  اآلي مــن 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

 ،]7 اآلية  من  الشورى  ]سورة  ڳچ 

يت  سمهّ مة  املكرهّ ة  مكهّ هي  القرى  وأمهّ 
ــا  ــرى، أو ألنَّ ــق ال ـــا أصــل  بــذلــك ألنهّ

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  أشفها، وقال تعال: چ 
]سورة  چ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

حممد: 13[.
ة  مكهّ تسمية  ـــات  اآلي ــذه  ه يف  ــرى  ن
ال  بالوصف  تسمية  وهــي  بـــ)الــقــريــة(، 
سياق  من  ونالحظ  املتعارف،  باسمها 
وهذا   ، الــذمهّ مقام  يف  وردت  ا  أنهّ اآليــات 
إذ  النساء،  ــورة  س مــن  ــة  اآلي يف  ــح  واض
األنعام  آيتي  ويف  بالظلم،  القرآن  وصفها 
إرســال  الكريم  القرآن  علهّل  والــشــورى 
لنــذار  الكريم  القرآن  ــزال  وإن الرسول 
يكون  ال  والنذار  حولا،  ومن  ة  مكهّ أهل 

)8)( ينظر: املصدر نفسه: 3/ 500. 
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يف  ا  أمهّ الطغيان،  يف  احلـــد  قارب  ملن  إالهّ 
ة  بمكهّ التعريض  ففيها من   سورة حممد
عىل ما فعلته مــع رسول اهلل  ما يغني 

ڦ  ڦ  قولهچ  يف  وذلــك  البيان،  عن 
ڄچ.

ى  سمهّ قد  الكريم  القرآن  نــرى  بينام 
الذي  السيـاق  تناسب  آخر  بأسامء  ة  مكهّ
ها  سامهّ فقد  األســامء،  هــذه  فيه  وردت 
ــبــلــد األمــــني(، قــال  بـــ)الــبــلــــــــد( و)ال

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  تعالچ
وقال   ،](-  1 البلد:  ]ســــورة  چ  چ
]ســـورة  چ  پ  پ  پ  تعالچ
قوله  يف  )مــعــاد(  هــا  وســامهّ  ،]3 الــتــني: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعالچ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ پ  پ 
القصص  ]سورة  چ  ٿ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
التسمية  اختلفت  فقد   ،]85 اآلية  من 
اسم  فيها  ورد  التي  املناسبة  الختالف 

املوضع.
يف  املدينة  عن  القرية  به  تفرتق  ومــا 
يصف  ما  دائاًم  القرآن  أنَّ  الكريم  القرآن 
كاليامن،  معينة،  بصفات  بأمجعها  القرية 

ٱ  تعالچ  قال  والــعــدوان،  والظلم، 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
 ،]98 اآليــة  من  يونس  ــورة  ]س پچ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  تعالچ  ــال  وق
 ،]75 اآليــة  من  ]النساء  چ  ٿ  ٿ 

ے  ھ  ھ  ھ  تعالچ  وقــال 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ڭ چ ]ســـورة األعـــراف مــن اآليــة 

ک  ک  ڑ  تعالچ  وقال   ،]1(3
ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک 
ــال  وق  ،]10( هـــود:  ]ســـورة  ڳچ 

ې  ې  ۉ  ۉ  تعالچ 
]سورة  چ  ى  ى  ې  ې 

ٿ  تعالچ  وقـــال   ،]59 الــكــهــف: 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

 ،]74 األنبياء:  ]ســورة  ڄچ  ڦ 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  چ 

چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
تعال:  وقــال   ،]34 العنكبوت:  ]ســورة 

حئ  جئ  ی  ی  ی  چی 

 ،]59 القصص:  ]ســـورة  مئچ 

إل غي ذلك من اآليات، فقد عربهّ القرآن 
وعن  بالقرية،  القرية  أهــل  عن  الكريم 
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عىل  للداللة  وذلك  بالقرى؛  القرى  أهل 
قد  املواضع  هذه  يف  البشي  التجمع  أنَّ 
أجله  من  معني،  فعل  مارسة  عىل  اتفقوا 
فهذه  فعلهم،  عىل  ــدلهّ  ي مكانم  أصبح 
وهذه  مؤمنون،  أهلها  ألنَّ  آمنت  القرية 
وتلك  ظاملون،  أهلها  ألنَّ  ظاملة  القرية 
أهلها  القرية موصوفة بعمل اخلبائث ألنَّ 
بصفة  املوضع  فُوِصَف  اخلبائث،  يعملون 

أهله.
اآليات خارجة عن  تبدو بعض  وقد 
بعض  فسنتناول  م،  تقدهّ الــذي  املفهوم 
اآليات التي قد ال يوافق ظاهرها ما جاء 
با  وردت  التي  اآليات  ا  أمهّ م،  تقدهّ ما  يف 

فهي: )القرية(  لفظة 
ٻ . 1 ٻ  ٻ  ٱ  چ  ــال  ــع ت ـــال  ق

اآليــة  مــن  البقرة  ]ســـورة  ٻچ 
ڌ  ڍ  تعالچ  قوله  ومثلها   ،]58
ڌ ڎ ڎ ڈ چ ]سورة 
هي  القرية  وهذه   ،]1(1 األعراف: 

تعالچھ  قوله  يف  نفسه  املوضع 
]ســـورة  ےچ  ھ  ھ 
قيل  ــد  وق  ،](1 اآليـــة  مــن  ــدة  ــائ امل
اآليــة  يف  بـــ)الــقــريــة(  املقصود  بــأنَّ 

وقيل:  ــِدس،  امَلــقمْ بيت  هي  الكريمة 
وأول  مص)9)(،  أرض  وقيل:  أريا، 
من  اآلية  لداللة  ل)30(؛  األوهّ األقوال 
ها القرآن  سورة املائدة عليه، وقد سامهّ
هذه  قدسية  إل  لإلشارة  بـ)القرية( 
سورة  يف  عنها  ث  تدهّ التي  األرض 
بصفة  اتــصــفــت  ــد  ق فــهــي  املــائــدة، 
من  التي جاءت  القداسة  معينة وهي 
األنبياء  وهم  فيها  حلهّ  ومن  أهلها 

وأتباعهم.
ں . ) ں  ڱ  ڱ  ڱ  تعالچ  ــال  ق

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
البقرة  ]ســورة  ھھچ  ہ  ہ  ہ 
بـ)قرية(  واملقصود   ،](59 اآلية  من 
قرية  وقيل  املقدس،  بيت  هي:  هنا 
املفسين  كلامت  وتــدلهّ  أخـــرى)31(، 
عىل أنهّ سكانا كانوا من أتباع موسى 
بابل،  إل  وسباهم  بختنصهّ  غزاهم 

واحد  دين  عىل  كانوا  من  بذلك  فهم 

 /3 الرازي:  تفسي   ،78 الكشاف:  ينظر:   )(9(
 .94

)30( ينظر: اللباب يف علوم الكتاب: )/ 93. 
وتبصي   ،34  /7 ــرازي:  ال تفسي  ينظر:   )31(

الرحن وتيسي املنان: 1/ )9. 
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وشيعة واحدة وهي اليهودية))3(.
وأمر آخر يف استقامة هذه القرية عىل 
إذ وصفها  )اخلـــواء(،  أمــر واحــد وهــو: 
وهذا  عروشها(  عىل  )خاوية  ا  بأنهّ القرآن 
وأبنيتها،  بسكانا  كلهّها  للقرية  وصف 
خال  إذا  البيت  خــوى  من  مأخوذ  وهــو 
مع  اآلية  هذه  تشابه  نرى  وهنا  أهله،  من 
معينة  صفات  أعطت  التي  اآليات  بعض 
للقرى، كاليامن أو الظلم واالعتداء، كام 

م. تقدهّ
ڱ . 3 ڱ  ڱ  ڱ  قال تعالچ 

ــة  اآلي مــن  يــوســف  ـــورة  ]س چ  ں 
 يوسف إخــوة  كــالم  وهــو   ،]8(
ويقصد   يعقوب اهلل  نبي  ألبيهم 
فيها  كان  التي  املدينة  بالقرية  القرآن 
يوسف، والتي خلهّفوا فيها أخاهم 
الصاحلني،  من  وها  أيضًا،  بنيامني 
هذه  الكريم  الــقــرآن  ى  سمهّ فكيف 

النبي  وجـــود  مــع  بالقرية  املــديــنــة 
واجلواب  فيها؟،  وأخيـــه   يوسف
بوجود  يعلمون  ال  يوسف  إخوة  أنَّ 
يطابق  أن  فاقتى  فيها  النبي  أخيهم 

))3( ينظر: تفسي الرازي: 7/ 34. 

م  القرآن الكريم اعتقاد هؤالء، وألنَّ
شيعة  غي  عىل  القريــــة  هذه  رأوا 
اهلل  نبي  يمثلهـــــا  التي  إرسائيل  بني 

.يعقوب
الــقــرآن  املــديــنــة يف  ــًا: مــفــهــوم  ــي ــان ث

الكريم:
القرية  ملفهوم  دراستنا  أثناء  يف  م  تقدهّ
بني  االختالف  وجـــه  الكريم  القرآن  يف 
مفهوم  يف  تكلهّمنا  وقــد  واملدينة،  القرية 
موازنة  عقد  مع  الياز  من  بيشء  املدينة 
ــن خـــالل اآليـــات  ــني االســتــعــاملــني م ب
اللفظتني،  التي تضمنت هاتني  الكريمـــة 
أكثر  بصورة  )املدينــــة(  سندرس  وهنا 

تفصيل.
بـ)ال(  فة  معرهّ )املدينة(  لفظة  وردت 
يف  وهي  الكريم،  القرآن  يف  ة  مــرهّ  )14(
املدينة  سكان  أنَّ  عىل  تدلهّ  مواضعها  كل 
الدين  يف  واحــــــد  مستوى  عىل  ليسوا 

تباين  يوجد  أي  اخلُــُلــق،  أو  العرف  أو 
واختالف بني السكان، بل حتى لو كان، 
ما  يالف  واحد  رجــل  املدينة  يف   ، مرَّ أو 
الكريم  القرآن  ي  يسمهّ السكان  عليه سائر 
الواحد،  هذا  ألجل  باملدينة  املوضع  هذا 
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وذكرنا  املسألة،  هــذه  بيان  م  تقدهّ وقــد 
لفظة  فيها  وردت  التي  ــات  اآلي بعض 
وسورة  الكهـــــف  سورة  يف  كام  )مدينة( 
الكريم  القرآن  عدول  سبب  وبينا  يس، 
شواهد  وبقيت  هناك،  لفظ  إل  لفظ  من 

أخرى للموضوع نتناولا يف ما يأت:
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ . 1 قال تعالچ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
]سورة األعراف: 3)1[،  ڦ چ 
 ،موسى اهلل  بنبي  السحرة  آمن  ملهّا 
صنفني:  املدينــــــة  يف  الناس  أصبح 
ومنهم  وأتباعه   موسى اهلل  نبي 
وفرعون  حديثًا،  املؤمنون  السحـــرة 
هــا الــقــرآن  وأتــبــاعــه؛ ولــذلــك ســامهّ

)مدينة(.
ڦ . ) ڤ  ڤ  تعالچ  قــال 

ڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڦ  ڦ ڦ 
چ  چ  چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ
]سورة  چ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ــقــرآن  ال ــى  ســمهّ  ،]101 ــة:  ــوب ــت ال
لوجود  االسم  بذا  املدينة  الكريـم 

 بيته وأهل   اهلل رســـــــــــول 
ــود  وأصــحــابــه، مــن جــانــب، ووج
آخر؛  جانب  من  واليهود  املنافقني 
يثرب  سميت  التنوع  هذا  أجل  فمن 
هذه  ومثل  بـ)املدينة(،  القرآن  يف 

چ  چ تعال:  قوله  يف  جاء  ما  اآليــة 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
]ســـورة  چ  ڑ ژ  ژ  ڈ 

ۇ  چ  تعال:  وقوله   ،]1(0 التوبة: 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
األحــزاب:  ]ســورة  چ  ى ى  ې 

ژ  ژ  تعالچ ــه  ــول وق  ،](0
ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
 ،]8 املنافقون:  ]سورة  چ  گ ک 
املدينة  َيت  ُسمِّ اآليــات  هذه  كل  يف 
ديني  تنوع  من  فيها  ملا  بـ)املدينة( 
ُأريـد  لــو  ــا  أمهّ واجــتــامعــي،  وثــقــايف 
مدينة  أي  )املدينــــــــــة(،  ختصيص 
يت  رســول اهلل، بطبقة معينة ُسمهّ
الــفــيوزآبــادي:  قــال  قرية،  حينئٍذ 
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املدينة(()33(. األنصار  ))وقرية 
ھ  تعالچ  قوله  يف  ورد  مــــــا  ا  أمهّ
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
إذ   ،]13 ـــزاب  األح ]ســـورة  ڭچ 
 ى القرآن الكريم مدينـــة الرسول سمهّ
ألنَّ  وذلك  يثرب؛  أي:  القديم،  باسمها 
الذين  املنافقني  أورد كالم  الكريم  القرآن 
تطويه  ملا  بيان  وفيه  القول،  هــذا  قالوا 
 أنفسهم من حقد عىل الرسول األكرم
بحمل  تشفت  التي  املدينة  وا  سمهّ حتى 

اسمه املبارك باسمها اجلاهيل القديم.
ی . 3 ی  ىئ  ىئ  تعالچ  ــال  ق

ىئچ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 

هنا  اآليـــة30[،  من  يوسف  ]ســورة 
مص  أرض  الكريم  الــقــرآن  ى  سمهّ
صاحبات  لــســان  عــىل  بـــ)املــديــنــة( 
َن عىل  زليخا؛ ألنَّ نسوة املدينة مل يتفقمْ

ٹ  القائالتچ  منهنَّ  إذ  املراودة، 

ڦچ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ــن اآليـــــة31[،  ــوســف م ]ســــورة ي
املوقف  يف  التنوع  حصل  وهنـــــــــا 
نبي اهلل يوسف، ونزاهتـــــــه  تاه 

)33( القاموس املحيط: 4/ 377. 

ى  سمهّ مِلَ  ــدرك  ن هنا  ومــن  وبــراءتــه، 
كام  )قرية(  الواحدة  األرض  القرآن 
كام  يوسف،  إخــــوة  لسان  عىل  جاء 
لسان  عىل  جاء  كام  و)مدينة(  م،  تقدهّ

زليخا. صاحبات 
ەئ . 4 ەئ  ائ  تعالچ  قـــال 

 ،](7 احلجر:  ]ســورة  چ  وئ 
سدوم  ُقرى  الكريـــم  القرآن  ى  سمهّ
فيها  نزل  ملهّا  املدينة(  بـ)أهل  وأهلها 
بيت  أهل  أيضًا  فيها  وكان  املالئكة، 
هؤالء  يكن  ومل   ،لــــوط اهلل  نبي 
إالهّ  وأفعالم،  لوط  قوم  سجيهّة  عىل 

امرأته.
ڇ . 5 ڇ  ڇ  چ  تعالچ  قــال 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
 ،]48 النمل:  ]ســورة  ڎچ 
السياق  أنَّ  مع  الكريمــة،  اآليــة  يف 
اهلل  نبي  قوم  ثمــود  ذم  يف  ث  يتحدهّ

ها  سامهّ القــــــرآن  أنَّ  إالهّ   ،صالح
األتقياء  القــــوم  من  فيها  ملا  )املدينة( 
النبي صالــــــــــح، هذا  أصحاب 
هذه  عىل  السابقــة  اآلية  أوضحته  ما 

ڇ  ڇ  چچ  تعال:  قال  اآلية، 
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ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
من  الــنــمــل  ]ســــورة  ڎچ 
نبي  أنَّ  يف  رصية  وهي   ،]47 اآلية 
مدينته  يف  أتباع  معه   صالح اهلل 

يؤازرونه يف دعوته.

ٺ . ) ٺ  ٺ  ڀ  تعالچ  ــال  ق
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
من  الــقــصــص  ــــــورة  ]س ڤچ 
اآلية15[، داللة اآلية واضحة يف أنَّ 
من  فئة  فئتان،  املدينة  هذه  أصحاب 
إرسائيل،  بني  وهم   موسى قوم 
أي  فرعون  أتباع  هم  ــرى  أخ وفئة 
ــاق،  وف عــىل  ليسوا  وهــم  ــاط،  ــب األق
واالختالف  التنوع  حدث  هنا  ومن 
يمثهّل  فصنمٌْف  املدينــة،  هذه  أهل  بني 
بني  وهـم  والفقية  شة  املهمهّ الطبقة 
الطبقة  يمثهّل  ــٌف  ــنمْ وص ــل،  ــي إرسائ
فرعون  ــم  وه ورعــايــاهــا  احلــاكــمــة 

وحاشته واألقباط.
ڻ  تعالچ  قوله  م  تقدهّ ما  ومثـــل 
القصص  ]سورة  چ  ڻ ڻ ڻ ۀ 
من اآلية 18[، وهي املدينة عينها يف قوله 

تعال أيضًاچ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی ی ی ی جئ حئ 
]ســـورة  حبچ  جب  يئ  ىئ  مئ 

القصص: 0)[.
اخلامتــــــــة:

رحاب  يف  املاتعـة  الرحلة  هذه  بعد 
گ  گ  چ  الذي  الكتاب  الكريم،  القرآن 
ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
 ،]4( لت:  فصهّ ]ســورة  چ  ڻ  ں 
أن  يمكن  ما  املباركــــة  آياته  من  نلتمس 
واملعارف،  املصطلحـات  بعض  لنا  يفسهّ 
العجيب واملعجز، كيف ال  ببيانه  ويبهرنا 

ڳ  ڳ  گگ  فيهچ  تعال  اهلل  قال  وقد 
چ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

]سورة هود: 1[.
القرآن،  دت صور العجاز  تعدهّ وقد 
فيه  نتبني  الذي  اللغوي،  العجاز  ومنها 
ة القرآن الكريم يف اختيار األلفاظ  مدى دقهّ
توضع  الواحدة  اللفظة  وأنَّ  والرتاكيب، 
غيها  يصلح  وال  لا،  املناسب  املكان  يف 
بدلا؛ إذ ال تتأتى الداللة املناسبة إالهّ با، 
يف  و)املدينة(  )القريـة(  لفظتي  ذلك  ومن 

القرآن الكريم.
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بمعنى  )َقــَرى(  من  مشتقة  والقريـــة 
بمعنى  )َمَدَن(  من  مشتقة  ومدينة  )مَجََع(، 
مفهوميهام  أنَّ  نالحظ  ولكنهّنا  )أَقـــاَم(، 

اختلف يف القرآن الكريم.
ال  الكريم  ــقــرآن  ال أنَّ  نــالحــظ  إذ 
يستعمل لفظة )قرية( إالهّ للموضع الذي 
يمل صفة واحدة، يتصف أهلها با، يف 
، وأنَّ الهالك ال  اخلي كانت أو يف الشهّ
الُرُسل مبشين  للقرية، وبعث  يكون إالهّ 
ومنذرين ال يكون إالهّ للقرى، إذا ما أراد 

ذكر املوضع دون ساكنيه.
يمل  الذي  املوضع  فهي  املدينة  ا  أمهّ
لو  حتى  سكانه،  يف  والتباين  االختالف 
ذكرنا  وقد  ــدًا،  واح رجــاًل  املخالف  كان 

شواهد هاتني املسألتني.
عي أنهّنا أصبنا يف تليلنا لليات  وال ندهّ
حماولة  د  مــرهّ القول  يبقى  بل  الكريمة، 
ما  معرفة  يف  الكريم  القرآن  استنطاق  يف 

التي  للكلامت  ودالالت  معاٍن  من  يعطيه 
يتضمنها.

من  املــزيــد  ببذل  نــويص  اخلــتــام  ويف 
ــة  ودراس الكريم،  الــقــرآن  بلغة  العناية 
ــد تبدو  ــني الــكــلــامت الــتــي ق ــروق ب ــف ال

و)البعث  والزوجة(،  )املرأة  مثل  مرتادفة 
والرسال(، وغيها.

واهلل من وراء القصد
أهم مصادر البحث:

القرآن الكريم.
• الكريم 	 القرآن  اللغــــوي يف  العجاز 

املصباح،  ملة  والتأويل،  التفسي  بني 
-كربالء  ســــة  املقدهّ احلسينية  العتبة 
سة، ع4) س1437هـ -)01)م  املقدهّ

ص91) -308.
• بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب 	

يعقوب  بن  حممد  الدين  مـد  العزيز، 
تقيق  )ت817هــــ(،  الفيوزآبادي 
الرتاث  إحياء  جلنة  النجار،  عيل  حممد 
الســالمــي -الــقــاهــرة، )141هــــ – 

)199م.
• القرآن، 	 التعبي  يف  الكلمـــــة  بالغة 

فــاضــل صــالــح الــســامــرائــي، ط)، 

-القاهرة،  الكتاب  لصناعة  العاتك 
7)14هـ -)00)م.

• صالح 	 ــل  ــاض ف ـــرآن،  ـــق ال الــتــعــبــي 
–عامن،  ر  عامهّ دار  ط4،  الســــامرائي، 

7)14هـ -)00)م.



م.م. مقدام حممد جاسم البيات

315

• القاســـم 	 أبو  القرآن،  تفسي  يف  البيان 
املــوســوي اخلــوئــي )ت1)14هـــــ(، 
ط8، أنوار الدى -إيران، 1401هـ–

1981م.
• تبصي الرحن وتيسي املنهّان بعض ما 	

يشي إل إعجاز القرآن، عيل بن أحد 
)ت835هـــ(،  املهايمي  إبراهيم  بن 

طبعة بوالق يف مص، 95)1هـ.
• فخر 	 الكريــم،  القرآن  غريب  تفسي 

الدين الطريي )ت1085هـ(، تقيق 
انتشارات  الــطــريــي،  كــاظــم  حممد 

زاهدي، د. ط، د. ت.
• إسحاق 	 أبو  اللغة،  يف  ظ  املتحفِّ كفاية 

الطرابلس  إســامعــيــل  بــن  إبــراهــيــم 
)ت470هـ(،  األجدايب  بابن  املشهور 
مجعية  حسني،  عــيل  السائح  تقيق 

الدعوة السالمية، د. ط، د. ت.

• حفص 	 أبو  الكتاب،  علوم  يف  اللباب 
الدمشقي )ت  بن عادل  بن عيل  عمر 
عبد  أحد  عادل  تقيق  880هـ(،  بعد 
الكتب  دار  ط1،  وآخــرون،  املوجود 
1419هـ- –لبنان،  بيوت  العلمية 

1998م.
• القرآن، 	 إعجاز  يف  األقـــران  معرتك 

)ت911هـ(،  السيوطي  الدين  جالل 
تقيق حممد عيل البجاوي، دار الفكر 

العريب، د. ط، د. ت.
• مصطفى 	 إبراهيم  الوسيط،  املعجم 

الـــشوق  مكتبة  ط4،  وآخـــــرون، 
الدولية القاهرة، 5)14هـ -004)م.

• ــارس 	 ف ــن  ب أحـــد  الــلــغــة،  مقاييس 
السالم  عبـــد  تقيق  )ت395هـــ(، 
 – بيوت  الفكر  دار  هــارون،  حممد 

لبنان، 1399هـ –1979م. 
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بسم اهلل الرحن الرحيم
من الشكاالت التي يتساءل البعض 
تعال،  اهلل  ر  يصوهّ الكريم  القرآن  أن  عنها 
مع  تنسجم  ال  صــفــات  ــه  ل يــذكــر  بــان 
أن  ينبغي  التي  والقداسة  والطهر  الكامل 

الصفات  تلك  ومن  عليها!  الله  يكون 
وصفة  اخلداع،  وصفة  املكر،  صفة  مثاًل 
وصفة  االستهزاء،  صفــــة  وكذا  الكيد، 
الصفات  هــذه  مثل  فهل  ــدراج.  ــت االس
هو  بمن  فكيف  كامل!.  بشخص  الئقة 
بذه  ــراد  ُي ال  أنــه  أم  املطلق؟!.  الكامل 

احلقيقية؟. معانيها  الصفات 
نتعرض  أن  نريد  البحث  هـــــذا  يف 
نتبني  أن  ونــحــاول  املــذكــورة  للصفات 
 : ثمهّ ومن  منها،  احلقيقي  املقصود  ماهو 
أم  اللية  ــذات  ال إل  نسبتها  يتسق  هل 

ال؟!.
نسبة )املكر -اخلداع -الكيد-االستهزاء-

االستدراج( إل اهلل تعال:
-ينسب  –سبحانه  اهلل  إن  يقولون: 
الكريم كام  القرآن  نفسه يف  إل  املكر  صفة 

ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  چ  قوله:  يف 
ٺ ٺ چ ]سورة آل عمران: 54[.

گ  گ  گ  ک  ک  چ  وقوله: 
ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

]سورة  چ  ڱ ڱں ں ڻ ڻ 

األنفال: 30 [.
وقوله: چ ڃ ڃ چچ چ چ 
]سورة  چ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

األعراف: 99[ .
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  وقـــوله: 
ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٹ چ ]سورة يونس: 1)[.

جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  چ  وقوله: 
ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب  خبمب  حب 
الرعد:  ]ســورة  چ  ىث  مث  جث  يت 

. ]4(
چ  چ  چ  اخلــداع:  صفة  وكــذا 
چ چ چ ]سورة النساء: )14[)1(.
ڳ  گ  گ  گ  چ  الكيد:  وصفة 

الطارق: 15 -)1[،  ]سورة  چ  ڳ ڳ 

األعراف:  ]سورة  چ  ڱ  ڳ  ڳ  چ 

.]183
ەئ  ەئ  چ  االستهـــــزاء:  وأيضًا: 

)1( ينظر نقد قرآن )فاريس( ص397. 
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]سورة البقرة: 15[، وهكذا صفة  وئ چ 
گ  ک  ک  ک  چ  االستدراج: 

گ چ ]سورة األعراف: )18[.
املناقشـــــة:

يذكره  الشكال  هذا  عن  اجلــواب 

ملاذا  ــدري  الن ولكن  ــادة،  ع املــفــسون 
ليجيب  امُلشِكلة  أو  املشكل  يطرحه  مل 
عامة  لدى  نالحظه  وهذا  ويــرده!.  عنه 
أنم  الشــكــاالت  هــذه  يطرحون  مــن 
التفاسي  بمراجعة  خاطرهــم  اليكلفون 
ليوا ماهي األجوبة التي ذكرت يف هذا 
فال   - -فرضًا  طالعوهـــا  وإن  املجال، 
مناقشتهــــم،  ضمن  إليها  يتعرضـــــون 
العلمية،  عن  بحوثهــــــم  مايسقط  وهذا 
طـــــــــرح  يقتض  العلمي  البحث  فإن 
ثم  املوضوع  يف  يطرح  أن  مايمكن  كل 

. قشته منا
اجلواب األول:

عامة  ذكره  فالذي  حال  كــــل  وعىل 
بـ)املكر(  التعبي  أن  هو  هنـــــا  املفسين 
تسمية  ــاب  ب مــن  هــو  ـــات  اآلي ــذه  ه يف 
عند  معروف  وهذا  الفعل،  باسم  اجلزاء 
الفعل  جزاء  عن  يعربون  م  أنهّ العرب، 

قول  ومنــــه  املشاكلة،  باب  من  باسمه 
الشاعر:

أال الجيهلْن أحٌد علينا
فنجهَل فوَق جهِل اجلاهلينا

أي نجازي جهله))(.
ھ  ھ  چ  تعال:  قوله  ومنــه 
 ،]40 الــشــورى:  ]ســورة  چ  ے ے 

ليس  السيئة  جزاء  أن  الواضح  من  فإنه 
أمرًا سيئًا،  ليس  الواقع، أي  هو سيئة يف 

املشاكلة. باب  من  بذلك  عنه  عرب  وإنام 
ک  ک  چ  ــال:  ــع ت قــولــه  ومــنــه 
چ  ڳڳ گ  گ  گ  گ  ک  ک 
االعتداء  ردهّ  فإن   ،]194 البقرة:  ]سورة 
الُيقال له اعتداء، ولكن ُعربِّ بذلك أيضًا 
الفعل  باسم  اجلـــزاء  تسمية  طريقة  عىل 

مشاكلًة.
)سمي  سيـــده:  البن  )امُلحَكم(  ويف 
صورة  ألن  اسمه،  بمثل  االعتداء  مازاة 

طاعة  أحدها  كان  وإن  واحدة  الفعلني 
تقول: ظلمني  والعرب  واآلخر معصية، 

األمــال  احلسني،  بن  عيل  املرتى،  ينظر:   )((
ج1ص)4. 
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بظلمه()3(. جازيته  أي:  فظلمته،  فالن 
تعال:  )وقــولــه  الــعــرب:  لسان  ويف 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  چ 

ألن  ــداء...  ــت اع ســامه  چ،  ڳڳ  گ 
أحدها  كان  وإن  واحدة،  الفعلني  صورة 
تقول:  والعرب  معصية،  واآلخــر  طاعة 
ظلمني فالن فظلمته أي جازيته بظلمه... 
واألول ظلم والثان جزاء ليس بظلم، وإن 
وافق اللفظ اللفظ مثل قوله: وجزاء سيئة 
والثانية  سيئة،  األول  السيئة  مثلها،  سيئة 
يف  ذلك  ومثل  سيئة،  سميت  وإن  مــازاة 
يأثم  الرجل  أثم  يقال:  العرب كثي.  كالم 
عليه  جــازاه  أي  إثمه  عىل  اهلل  وأثمه  إثــاًم 

ٿ  ٿ  چ  تعال:  اهلل  قال  أثامًا.  يأثمه 
ٿ ٹ ٹ چ()4( .

سمى  )وإنــام  السمعان:  تفسي  ويف 
ازدواج  عىل  اعتداء،  الظلم:  عىل  اجلزاء 

ھ  چ  تعـــــال:  قوله  ومثله  الكالم، 

الــعــرب:  وتــقــول  چ.  ے  ے  ھ 

عىل  جازيته  أي:  فظلمته،  فالن  ظلمني 

)3( املدن، عيل خان، رياض السالكني ص47. 
العرب  لسان  مكرم،  بن  حممد  منظور،  ابن   )4(

ج15 ص 34. 

فجهلت  عيلهّ  فالن  جهل  ويقال:  الظلم. 
عليه، قال الشاعر:

)أال ال جيهلهْن أحٌد علينا 
 فنجهل فوق جهل اجلاهلينا( 

وقال آخر:
)ويل َفرٌس للحلِم باحللِم ملَجٌم 

 ويل فرٌس للجهِل باجلهِل مرسُ	()5(.
ــضــًا قــولــه تــعــال:  ومــن األمــثــلــة أي

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چڦ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
أن  ذكـــروا  حيث   .]1( ســبــأ:  ]ســـورة 
اخلمط )يقال لكل نبت قد أخذ طعاًم من 
شجر  وقيل:  أكله(  يمكن  ال  حتى  مرارة 
شجر  اآلية:  يف  اخلمط  وقيل:  شوك،  له 
ذلــك))(.  غي  وقيل  قاتل،  سم  أو  قاتل 
فإنه من الواضح أنهّ هكذا نباتات الُيقال 
ذات  صــحــراء  هــي  بــل  جنة،  أنــا  عنها 
من  بذلك  عرب  ولكنـــــه  شوكية،  نباتات 

اجلنتني:  ذكر  حيث  أيضًا،  املشاكلة  باب 

تفسي  حمــمــد،  بــن  منصور  الــســمــعــان،   )5(
السمعان ج1 ص 194. 

ص  ج7  العرب  لسان  حممد،  منظور،  ابن   )((
 .(9(
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بجنتيهم جنتني{)7(. }وبدلناهم 

ومنها قوله تعال: چ ائ ەئ ەئ 
ۆئچ)8(.  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

عقدة  بيده  بــالــذي  املـــراد  أنهّ  عــىل  بــنــاًء 
لو  إنه  املعنى  فيكون  الزوج،  هو  النكاح 
عىل  فيجب  الدخول  قبل  الطالق  حصل 
تعفو  أن  إال  املهر  نصف  إعطاء  ــزوج  ال
فيهبها  هو  يعفو  أو  حقها،  فتسقط  املرأة 
هبة  عن  فعربهّ  فقط،  النصف  ال  املهر  كـل 
أنه  مع  بالعفو،  الثـــان  للنصف  الــزوج 
ولكن  وإهداء،  منح  هو  إذ  كذلك،  ليس 
عفو  ذكر  أنه  جهة  من  املشاكلة،  باب  من 

النساء: }إال أن يعفون..{.
نحن  ما  فنقول:  ذكرنا  ما  اتضح  إذا 
فقوله  املشاكلة،  بــاب  من  هو  كذلك  فيه 
چچ  چ  چ  چ  چ  ــال  ــع ت

ى  چ  قوله:  وكـــذا  خلداعهم،  ماٍز  أي 

تفسي  احلــســن،  بــن  الفضل  الــطــربيس،   )7(
جوامع اجلامع ج3 ص)9. 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چ   )8(
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
]ســورة  چ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی 

البقرة: 37)[.

أي  وئچ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
گ  گ  چ  وقوله:  استهزاءهم.  ُيازي 
كيدهم.  أجازي  أي  چ.  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

أي  چ.  ڭ  ڭ  ڭ  چ  وقـــولـــه: 
جازاهم عىل نسيانم.

)ومــن  الــدعــاء:  يف  ورد  فقد  ــذا  ول
كيدًا  وسامه  جازه،  أي  ُه()9(.  َفِكدمْ كادن 

املشاكلة. باب  أيضًا من 
ــان  ــع امل ــص  ــت خم كـــتـــاب  يف  ــــاء  ج
اليشء  ذكر  وهي  )املشـــاكلة  للتفتازان: 
الــيشء(  ذلــك  )أي  لوقوعه  غــيه  بلفظ 
أو  تقيقًا  الغي(  ذلك  )أي  صحبته  يف 
اقرتح  قالوا  كقوله:  فاألول...  تقديرًا... 
ل  اطبخـــوا  قلت:  طبخه،  لك  شيئًا... 
خياطة  وذكر  خيطوا،  أي  وقميصًا  جبة 
صحبة  يف  لوقوعهـــا  الطبخ  بلفظ  اجلبة 

ڻ  ں  ں  چ  ونــحــوه:  الــطــعــام،  طبخ 
]ســـورة  چ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

النفس  أطلق  حيــــث   ،]11( املائدة: 
نفس.  صحبة  يف  لوقوعــه  اهلل  ذات  عىل 
والثـــــان وهو مايكون وقوعه يف صحبة 

جعفر،  بن  موسى  بن  عيل  طــاووس،  ابن   )9(
إقبال األعامل ج3ص337. 
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چٿ  تعال:  قوله  نحو  تقديرًا  الغي 
]سورة البقرة:  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ 

ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  )13[ إل قوله: چ 
ۀچ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں 

اهلل،  تطهي  أي   ..]138 البقرة:  ]سورة 

ذكر  ثم  النفوس..(  يطهر  ــامن  الي ألن 
من  بالصبغة  التطهي  عن  عــربهّ  إنــام  أنــه 
يف  لوقوعها  التقديرية،  املصاحبة  باب 
)كام  تقديرًا،  النصارى  صبغة  مصاحبة 
لديم  وهي  النزول(  سبب  عليه  يــــدل 
)ويسمى  أبنائهــــــــم  تطهي  عن  عبارة 
يعني:  اليامن،  صبغــة  لينالوا  بالتعميد(، 
يصبغنا  ومل  صبغـــة،  باليامن  اهلل  صبغنا 
النصارى، فعربهّ عن اليامن  صبغتكم أيا 
صحبة  يف  لوقوعه  للمشاكلة،  اهلل  بصبغة 
سبب  بقرينـــة  تقديرًا،  النصارى  صبغة 

النزول)10(.
ذكر  هي  )املشاكلة  البليغ:  كتـــاب  يف 
الغي  ذلك  ملصاحبته  غيه  بلفظ  الــيشء 
تقيقًا أو تقديرًا. فاألول نحو: قالوا اقرتح 
ل  اطبخوا  قلت:  طبخه.  لك  نجد  شيئًا 

التفتازان، مسعود بن عمر، خمتص املعان   )10(
ج1 ص 18) -0)). 

بلفظ  اجلبة  خياطة  ذكــر  وقميصًا.  جبة 
ونحو  الطعام،  طبخ  ملصاحبته  الطبخ 
)تعلم ما يف نفس وال أعلم ما يف نفسك(، 
تعال  اهلل  ذات  عىل  النفس  أطلق  حيث 
ملصاحبته »نفس«. والثان نحو التعبي عن 
اليامن باهلل بـ)صبغة اهلل( ملصاحبته صبغة 
قوله  يف  النزول  بقرينة  تقديرًا  النصارى 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ..  چ  تعال 

ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ   .
بمعنى  اهلل(  )صبغة  چ.  ۀ  ۀ  ڻ 

ألن  بــاهلل  آلمنا  مؤكد  مصدر  اهلل  تطهي 
اليامن يطهر النفوس()11(.

من  املــراد  فليس  ماذكرنا  عىل  وبناًء 
وكذا  واالستهزاء  واخلداع  والكيد  املكر 
معانيها  اهلل  إل  نسبتها  لـــــــدى  النسيان 
بدليــل  املجازاة،  بمعنى  هي  بل  احلقيقية 

قاعدة املشاكلة يف البالغة.
اجلواب الثاين:

وهناك جواب آخر، أشار إليه بعض 
يف  املكر  كلمة  أن  وهـــــو  املفسين))1(، 

البليغ  أمــني،  أحــــــد  الــشــيازي،   )11 (
 .(5( ص

تفسي  ــن،  ــدي ال فخر  الــــرازي،  ينظر:   )1((
نارص  والــشــيازي،  ج8ص71  ــرازي،  ال
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اللغة التدل عىل معنى سلبي. أصل 
احتيال  )املكر:  العني:  كتاب  يف  جاء 
ما  بغي  احتيال  واملكر:  خفيـــــة[،  ]يف 

يضمر()13(.
ــذق  ــإن االحــتــيــال الـــذي هــو )احل ف
ــة  ــر والـــقـــدرة عـــىل دق ــظ ــن وجـــــودة ال

التصف()14(.
شًا،  فيكون  ش  مورد  يف  يكــون  قد 
خيًا.  فيكون  خي  مـورد  يف  يكون  وقد 
احليلة  طلب  بأنه  االحتيال  فسنا  ولــو 
الطرف  مع  التعامل  كيفية  يف  والوسيلة 
مذمومًا  املكر  اليكون  فكذلك  اآلخــر، 

مطلقًا.
اللغوية  ــفــروق  ال كــتــاب  يف  وجـــــاء 
التدبي  )هو  اللغة  يف  املكر  أن  للعسكري 
إنه  الراغب  العدو()15(، ويف مفردات  عىل 

)رصف الغي عام يقصده بحيلة(.

مكارم، األمثل ج)1ص)9.
كتاب  أحــد،  بن  اخلليل  الفراهيدي،   )13(

العني ج5 ص 370. 
)14( ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب 

ج11 ص 185. 
اهلل،  بن عبد  أبو هالل احلسن  العسكري،   )15(

الفروق اللغوية ص07). 

وبناء عىل كل هذا فاملكر بحد ذاته-
فعاًل  -ليس  اللغـــــوي  املعنى  بحسب 
فلو  املورد  بحسب  يتلف  وإنام  مذمومًا، 
لوكان بدف الضار بالغي أو إيذائه من 
فال.  وإال  مذمومًا،  كان  استحقاق،  دون 
الكريم  هّالقرآن  بأن  ذلك  تأييد  ويمكن 
بأنه سيٌئ، وهذا  املكر  بعض  قد عربهّ عن 
قال  وحسنًا،  جيدًا  مكرًا  هناك  أنهّ  يعني 

ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چ  تعال: 
چ ]سورة  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
الوصف  إن  يقــــال:  ال   .]43 فاطر: 
ُحقَق  كام  ــول  األص يف  مفهوم  له  ليس 
توضيحيًا  القيد  يكون  قــد  إذ  حمله،  يف 
بأنه  املوصوف  املكر  أي  احــرتازيــًا،  ال 
هي  دومًا  له  املالزمة  صفته  )الذي  سيئ 
يف  األصــل  إن  نقول:  ألننــا  الــســوء(!. 
هو  األمر  وهذا  االحرتازية،  هو  القيود 
ذكر  لدى  ويفهمه  العرف،  عليه  مايبني 

اخلالف،  عىل  الدليل  يقوم  أن  إال  القيد، 
ڳ  ڳ  چ  كام يف قوله تعال: 
شخٍص  أي  ــإن  ف چ.  ڳ  ڳ 
ذهنه  إل  يتبادر  العبارة  هذه  مثل  يسمع 
أن كونا يف حجر الزوج هو قيد يف تريم 
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الدليل عىل  دلهّ  منها، لكن حيث  الزواج 
عىل  حلناه  القيد  هذا  ملثل  مدخلية  ال  أنه 
التوضيح )وأنه يشي إل حالة الغالبة من 

الربيبة يف بيت الزوج(. كون 
رصف  )املكر  الراغب:  قــــال  ولذا 
ضبان:  وذلك  بحيلة  يقصده  عام  الغي 
بذلك  ُيتحرى  أن  ــك  وذل حممود  مكٌر 

ٺ  ٺ  چ  قــال  ذلــك  عىل  مجيــل  فعل 
به  ُيتحرى  أن  وهو  ومذموم  ٺچ 
السيئ  املكر  ييق  )وال  قال  قبيح،  فعل 

بأهله())1(. إال 
كلمة  يستعمــل  غالبًا  العـــرف  نعم 
فقـــــــــــد  ولذا  السلبي،  املعنى  يف  املكر 
إليه  تنصف  الذي  هــو  املعنى  هذا  صار 

األذهان لدى إطالق هذه املفردة.
ــفــســه يــــأت بــالــنــســبــة  ـــالم ن ـــك وال
للمكر:  ــــرادف  م ــه  ــإن ف اخلـــــداع،  إل 
ــاح: )املـــكـــر: االحــتــيــال  ــح ــص فــفــي ال

اللغة  مقاييس  معجم  ويف  واخلديعة)17(. 

مفردات  حممد،  بــن  احلسني  ــراغــب،  ال  )1((
الراغب ص 471. 

الصحاح  حاد،  بن  إسامعيل  اجلوهري،   )17(
ج) ص 819. 

أن املكر هو: )االحتيال واخلداع()18(.
هو  أيــضــًا  ـــداع  اخل أن  يعني  وهـــذا 
خفاء  يف  التدبي  أو  خفاء،  يف  االحتيال 
عىل خالف مايتوقع اخلصم أو من حيث 
سيئًا  أمرًا  يكون  فقد  َثـمهّ  ومن  اليتسب. 

وقد يكون حسنًا.
عىل  ينطبُق  أيضًا  الكــــــالم  وهذا 
)الكاف  املقاييس:  معجـــم  ففي  الكيد. 
عىل  يدل  صحيح  أصــــل  والدال  والياء 
الباب،  يتسع  ثم  بشـــــدة،  ليشء  معاجلة 
أهل  قال  األصل.  هذا  إل  راجــع  وكله 
شء  وكل  قالوا  املعاجلـــة.  الكيد  اللغة 
تعاجله فأنت تكيــده. هذا هو األصل يف 

املكر كيدًا()19(. ثم يسمون  الباب 
االستدراج:

يف  جاءت  فقد  االستدراج،  صفة  أما 
موضعني من القرآن:

املوضــــع األول يف سورة األعراف: 

ک  ک  ڑ  ڑ  چ 

ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

اللغة  مقاييس  معجم  أحد،  فارس،  ابن   )18(
ج5 ص 345. 
)19( م ن ص 149. 
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ڳ ڱ چ ]سورة األعراف: )18-
.]183

املوضع الثان يف سورة القلم: چٺ 
ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ 

]سورة القلم: 44 -45[.
واالستدراج هو األخذ بالتدريج)0)(.

األقوال يف غاية االستدرا	:
املــوت،  إل  ــدراج  االســت املــراد  قيل 
فيغفلون  عنهم  املــوت  وقت  إخفاء  أي 
يأتيهم  ثــم  املــعــايص  يف  ويقعون  عــنــه، 
)املراد  املعتزلة(:  الكعبي)من  قال  املوت: 
ال  حيث  من  املــوت  إل  سنستدرجهـــم 
احلكمة  تقتضيه  الذي  هو  يعلمون، وهذا 
يموتون  الذي  الوقت  عرفـــوا  لو  فإنم 
الــوقــت  ــاروا آمــنــني إل ذلــك  ــص فــيــه ل
إغراء  ذلك  ويف  املعايص.  عىل  وألقدموا 

باملعايص()1)(.
يف  العقاب  إل  ــدراج  ــت االس وقيـل 
مايريدون  يعملون  برتكهــــــــم  اآلخرة 

أحــد  بــن  حمــمــد  ــي،  ــقــرطــب ال يــنــظــر:   )(0(
األنصاري، تفسي القرطبي ج7ص9)3. 
)1)( الرازي، فخر الدين، تفسي الرازي ج 30 

ص97. 

إل  )سنستدرجهم  اجلبائي:  الدنيــــا:  يف 
العذاب من حيث ال يعلمون يف اآلخرة، 
الدنيا توكيدا للحجة عليهم  وأميل لم يف 
األعــذار  وأزيــح  فأمهله  متني  كيدي  إن 
من  وييي  بينة  عن  هلك  من  ليهلك  عنه 
الكيد  من  املــراد  هو  فهذا  بينة  عن  حي 

املتني()))(.
يف  نرتكهم  املعنى  يكون  أن  ويتمل 
من  املفهوم  وهو  بغتة.  نأخذهم  ثم  غيهم 

الطويس)3)(.
ويتمل أن يكون قد عربهّ باالستدراج 
جــزاء  سمى  حيــث  املشاكلة،  باب  من 
املــعــايص  إل  ــاس  ـــ ــن ال ــم  ــه ــدراج ــت اس
)القسم  املشاكلة  من  فيكون  استدراجًا، 
غيه  بلفظ  الــيشء  ــر  ذك ــو  وه ــان(،  ــث ال
ملصاحبته لذلك الغي تقديرًا ال تقيقًا)4)(.
عىل  دلــت  كام  باالستدراج  ــراد  وامل
يف  العبد  متادى  كلام  أنه  الروايات:  ذلك 

الغي والضـــالل واملعايص، زاد  طريـــق 
عن  أبعد  يكون  حتى  النعـــم،  عليه  اهلل 

)))( م ن. 
التبيان  احلسن،  بن  حممد  الطويس،  ينظر:   )(3(

ج5 ص. 41.
)4)( ينظر: م ن ج5 ص)4. 
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يأخذه  حتى  واألوبة،  والتوبة  االستغفار 
السوء  عاقبة  عاقبته  فتكون  فجأة،  اهلل 

والوبال.
عبد  أبو  )سئل  بسنده  الكـــايف  ففي 
العبد  هو  فقال:  االستدراج،  عن   اهلل
عندها  له  ويدد  له  فيمىل  الذنب  يذنب 
الذنوب  من  االستغفار  عن  فتلهيه  النعم 
يعلـــــــم(.  ال  حيث  من  مستدرج  فهو 
مهـران  بن  سامعـــــة  عن  بسنده  وروى 
قال: )سألت أبا عبد اهلل عن قول اهلل 

ٹ  ٹ  ٿ  چٿ  وجــل(:  )عز 
الذنب  يذنب  العبد  قـــال: هو  ٹچ. 
النعمة  تلك  تلهيه  معه  النعمة  له  فتجدد 

الذنب()5)(. عن االستغفار من ذلك 
يتار  حينام  النسان  أنهّ  يعني  وهذا 
فإن  تعال  اهلل  عن  والبعد  الشقاء  طريق 
اهلل )عز وجل( من باب العقاب له يفعل 
غيًا.  يزداد  بل  غيه  عىل  يستمر  مايعله  به 

يف  أنه  فيظن  النعم،  عليه  يغدق  أن  وهو 
مأمن وبالتال يزداد طغيانًا وعتوًا -وهذا 
اهلل  يأخذه  حلظة  -ويف  االستدراج  معنى 

 ( ج  الكايف  يعقوب،  بن  حممد  الكليني،   )(5(
ص )45. 

فيخلد  شء،  كل  لينتهي  غرة،  حني  عىل 
وهذا  املقيم.  واجلحيم  األليم  العذاب  يف 
آخر  موضع  يف  القرآن  به  مــارصح  عني 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ  قــال:  حيث 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ 
آل  ـــورة  ]س چ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ 

عمران: 178[.
ــذا  ــــال هـــنـــا: ألـــيـــس ه ــــك والش
وجــل؟!.  عز  اهلل  من  ظلاًم  االســتــدراج 
النسان  بذا  اهلل  يفعل  أن  الالزم  أليس 
املسكني مايردعه عن معصيته وعن غيهّه، 
لكي يرجع ويؤوب إل طريق الصواب، 
يزيد  أن  إل  مايدفعـــــه  به  يعمل  أن  ال 
الالك  إل  يستدرجـــه  أي  وطغيانًا،  غيًا 

املبني؟!. واخلسان 
اجلواب: 

أوالً: إن هـــذا الفعل من اهلل اليمنع 
الداية.  معــــه  تصعب  نعم  الداية،  من 

مهام  والضال  املنحرف  النسان  أن  يعني 
أغدق اهلل عليه النعم، هذا اليسلبه تكوينًا 
القدرة عىل التوبة واألوبة، بل غاية األمر 
عليه  وأغدقت  ملذاته  ازدادت  كلام  أنه 
دافع  فإن  وبالتال  العقــاب،  أمن  النعم، 
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غاية  هذا  لديه،  يضعف  واألوبــة  التوبة 
ما  به  اهلل  يفعل  ملاذا  أنه  وأما  األمر،  مايف 
يؤثر يف استمراره عىل الضاللة، واليفعل 
به مايردعه وينبهه لعله يعود!. فاجلواب: 
له عىل غيه،  الطبيعي  العقاب  إن هذا هو 
فمن  اهلل،  عن  يبتعد  حينام  النسـان  فإن 
باأللطاف،  عنه  اهلل  يبتعد  أن  الطبيعي 
حتى  عنه  اهلل  يبتعد  مايبتعد،  وبمقدار 

ڀ  ڀ  ڀ  چ  درجــــة:  إل  يــصــل 
مع  )هــذا  ٺچ،  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
بل  العصاة  لكل  ليس  االســتــدراج  أن 
لفئة خاصة منهم كام سيتضح يف اجلواب 
اهلل  اقــرتب  العبد  اقــرتب  وإذا  الثالث( 
ازداد  قربًا  ازداد  وكلام  باأللطاف،  إليه 
درجة  إل  يصله  حتى  إليه  اللي  القرب 
ولسانه(..  ويده  سمعـــه  و  بصه  )كنت 
لطفًا،  الطاعـــــة تستوجب  معادلة.  فهذه 
إل  إضافة  عقابـــًا،  تستوجب  واملعصية 

بحد  هو  املعادلــة  لذه  تعال  اهلل  بيان  أنهّ 
طريق  اليتار  حتى  بالعبد،  لطف  ذاته 

العودة. الغواية، فتصعب عليه 
ثانيًا: إن النسان املقيم عىل القبيح إما 
أن يكون عاملًا بذلك أو ال، وعىل الثان فإما 

فإذن  ال،  أو  به  العلم  عىل  قادرًا  يكون  أن 
يوجد لدينا ثالثة أقسام من العصاة ال رابع 

لا:
ــيــح مـــع الــعــلــم . 1 ــقــب ــم عـــىل ال ــي ــق امل

والرصار.
املقيم عىل القبيح مع عدم العلم لكنه . )

معرفة  إل  ليصل  يبحث  أن  يستطيع 
أنهّ ماهو عليه قبيح أم ال. 

علمه . 3 ــدم  ع مــع  القبيح  عــىل  املقيم 
بقبحه وعدم قدرته عىل الوصول.

مقيٌم  بأنه  عاملًا  مادام  فإنه  األول  أما 
تتوال  النعم  يرى  ذلك  ومع  القبيح  عىل 
النعم  هذه  أن  الحمالة  سيدرك  فإذن  عليه 
وهي  وجائزة،  الثواب  له  استدراج  هي 
مقدمة للفتك به، إذن كيف تكون جائزة 
عىل  -أنه  الفرض  -حسب  مــوقن  وهو 
لذا  الظلم  فإذن  حــال؟!  وسوء  ضالل 
يتمل  مادام  فإنه  الثان  وأما  الشخص، 

ــه عــىل ضــالل وغــوايــة، ومــع ذلــك مل  أن
ليس  أنه  يكم  أيضًا  فالعقــل  يبحث، 
جزاء،  النعم  تلك  تكون  أن  بالضورة 
لألخذ.  ومقدمة  استدراجًا  تكون  قد  بل 
جائزة  فيه  هو  ما  أن  يرز  أن  فاليستطيع 
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احلق،  عىل  أنــه  التيقن  بعد  إال  ــواب  وث
وليس كذلك حسب الفرض.

القبيح  عىل  املقيم  وهو  الثالث  وأما 
فإنه  احلق،  معرفة  عىل  القدرة  له  وليست 
ــه خــارج عــن موضوع  أن الــواضــح  مــن 
البحث، أي ليس من ضمن من ُيستدرج، 
عىل  دلــت  القطعية  األدلـــة  ألن  ــك  وذل
املسمون  -وهــم  القدرة  له  ليس  من  أن 
ــن(- ــارصي ــق )ال أو  بـــ)املــســتــضــعــفــني( 
عمن  والــكــالم  ب،  ــذهّ ــع والُي اليعاقب، 
ُيستدرج لكي يصل يف النهاية إل العقاب 
عن  خارج  إذن  القسم  فهذا  والعذاب، 

البحث أصاًل.
املتمردين  أو  العصاة  كل  ليس  ثالثًا: 
أعــنــي  ـــك  ذل بــم  اهلل  يــفــعــل  اهلل  عــىل 
نحن  ولذا  النعم،  بزيادة  )االســتــدراج( 
نشاهد فعاًل الكثي من العصاة واملنحرفني 
هذه  يف  والشقـــاء  البؤس  غاية  يعيشون 

احلياة.
االستدراج  أنهّ  نفهم  هـــــذا  من  إذن 
من  معينـــــــة  طبقـــــة  إل  مايتوجه  عادة 
إل  يصلون  الذين  ولعلهـــم  العصـــــــاة، 
كفرعون  والطغيان  العتو  من  كبية  درجة 

ونمرود وأيب جهل وأيب لب وأشباههم، 
فيستحقون بذلك عقاب االستدراج.

تدثتا  اللتني  اآليتني  أنهّ  والشاهـــــد 
التكذيب  عنوان  ذكرتـا  االستدراج  عن 
ــتــان:  اآلي تقل  مل  يعني  الـــكـــذب!!.  ال 
ِذب...  يكمْ ومن  فذرن  كَذبـوا..  والذين 

ک  ڑ  ڑ  چ  ـــا:  ـــت ـــال ق بــــل 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  کچ 
عىل  التكــــــذيب  ٿچ.  ٿٿ 
التي  الصيغ  من  وهي  )تفعيــــــل(،  وزن 
تفيد الكثرة والزيادة، وتعني كثرة املعاندة 

آليات اهلل.
عىل  نرى  ولكننا  قائل:  يقول  قـــــــد 
العاديني  الكفار  من  كثيًا  الواقــع  أرض 
لم  اهلل  أمىل  قد  والطغـــــــاة  العتاة  غي 
ليس  اجلواب:  دنياهم.  عليهم يف  ووسع 
بالضورة،  اســتــدراج  هي  توسعة  كل 
قد  أيضًا  الــــــــــورع  التقي  فاملؤمن  وإال 

موضوع  عن  خارج  ولكنه  عليه،  ع  ُيوسهّ
االســـتـــدراج، وكـــذا الــكــافــر الــقــارص، 

والضال القارص، كام أشنا.
إذن فليس كــــل نعمة هي استدراج، 
وبناء  التكون،  وقد  كذلك  تكـــون  فقد 
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أهل  عىل  مغدقة  نعمة  كل  فليس  عليه 
ــضورة،  ــال ــي اســتــدراج ب ــالل ه ــض ال
الضــالل  أهـــل  إل  بالنسبة  االستدراج 
اجلزئية،  املوجبــــــة  نحو  عىل  هو  والزيغ 
املسبغـــة  النعم  تكون  يعني بعض هؤالء 
طغيانم  نتيجة  وذلك  استدراجًا،  عليهم 

التكون. وبعضهم  وعتوهم، 
تزايد  يدفعه  الناس  كل  ليس  رابعــًا: 
والضالل،  الغي  يف  الزيــــــادة  إل  النعم 
تدفق  يكــون  من  هناك  العكس  عىل  بل 
النعم سببًا يف نجاته وعودته، وذلك ألنه 
واحليـــاء  اخلجل  حالة  نفسه  يف  يستشعر 
الرغم من كل  أنه عىل  العظيم  من اخلالق 
مقابله،  يف  يصنعه  الذي  والتمرد  البعد 
تلك  كــل  يكافئ  اخلــالــق  ــك  ذل أن  إال 
الساءات بالحسان واللطف والعطف، 
ومن هنا قلنا: إنه ليس كل تزايد للنعم يف 
حق أهل املعصية والضالل هو استدراج 

بالضورة.
نستشهد  أن  هنا  املناسب  من  ولعل 
حيث   إبراهيم إل  املنسوبة  بالقصة 
فإذا  يأكل وحــده،  )كــان ال  أنــه:  ذكــروا 
حض طعامه أرسل يطلب من يأكل معه، 

عىل  معه  جلس  فلام  رجــال،  يوما  فلقي 
قال  اهلل،  سم  إبراهيم:  له  قال  الطعام، 
الرجل ال أدري ما اهلل؟. فقال له: فاخرج 
جربيل  إليه  نزل  خرج  فلام  طعامي،  عن 
كفره  عىل  يرزقه  إنه  اهلل  يقول  له:  فقال 
بلقمة،  عليه  بخلت  وأنــت  عمره  مدى 
وقال:  رداءه،  ير  فزعا  إبراهيم  فخرج 
مل  ختــربن  حتى  أرجــع  ال  فقال:  ــع،  ارج
تردن لغي معنى؟. فأخربه باألمر، فقال: 
هذا رب كريم، آمنت، ودخل وسمى اهلل 

وأكل مؤمنًا()))(.
كان  النعم  ــوال  ت أن  كيف  فنالحظ 
سببًا يف استحياء هذا الكافر، ورجوعه إل 

طريق الصواب.
ــل: ولكن  ــائ ق يــقــول  ــد  ق خــامــســًا: 
هذا  أنهّ  يبقى  ماذكرتــم  كل  من  بالرغم 
د  ُمبعهّ للمسَتدرج  بالنسبــــــة  االستدراج 
أوليس  الرجوع واألوبة،  للمستدَرج عن 

به  مايقرهّ بالعبد  يفعـــل  أن  باهلل  من احلري 
إل الطاعــــــــة ال مايبعده عنها. قلنا: إن 
بحد  هو  االستدراج  طريقة  عن  الخبار 

األنــصــاري،  أحــد  بن  حممد  القرطبي،   )(((
اجلامع آلحكام القرآن ج9 ص8). 
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إن  ــك:  ذل توضيح  ب.  مــقــرهّ لطف  ــه  ذات
عن  وسرتها  الطريقة  هذه  أخفى  لو  اهلل 
النعم،  بزيادة  االستدراج  العاملني، طريقة 
فربام  با،  اخللق  فاجأ  القيامة  يوم  يف  ثم 
يا رب،  فلقائل أن يقول:  ورد الشكال، 
فظننا  نعمنا  زدَت  مل  هذا؟!.  بنا  فعلَت  مل 
أننا يف مأمٍن فزدنا يف غينا، أما وقد بنيهّ اهلل 
ه  طريقته هذه للعاملني، وأن من يطغى أمدهّ
بالنعم،  والتغرتوا  فاحذروا،  طغيانه،  يف 

إليها!. والتركنوا 
فأين الشكال هنا؟.

مجلة  مــن  ذلــك  إن  لنقل:  ســادســًا: 
هــؤالء  يمتحن  اهلل  إن  أي  االمــتــحــان. 
االمتحان  وتصعيب  عليهم،  النعم  بزيادة 
قال  كــام  ــم،  ــدي أي ماجنت  نتيجة  هــو 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چ  الــقــرآن: 
]سورة النساء:  ۇ ۆ چ  ڭ ۇ 
هو  الطيبات  تريم  أن  الشك  إذ   .]1(0

واالختبار،  االمتحان،  يف  تصعيب  نوع 
الصعوبــــــــة  تلك  بسبب  ربام  والكثي 
نتيجة  التصعيب هو  يفشلون، ولكن هذا 

لغيهم. طبيعية 
ــًا أســاســًا عــىل اهلل أن  ولــيــس واجــب

أو  تعجبهم،  التي  بالطريقة  اخللق  يمتحن 
ييله  الذي  نعم  عليهم،  السهلة  الطريقة 

العقل هو فقط التكليف بام الُيطاق.
باألمـــــــــــور  التكليف  كان  لو  وإال 
باجلهــــــاد  التكليف  لكان  متنعًا  الصعبة 
أن  ُيعلـــــم  ومنه  ترى!.  متنعًا!. وهو كام 
االبتالء بزيادة النعم مع صعوبة التكليف 
وال  املمتنعات  من  ليس  عندئذ  بالرجوع 

من املحاالت، والهو ظلم أو حيف.
واملثال الذي يوضــــح املسألـــــــــــــة 
بمرض  مريضًا  شخص  كان  لو  ما  جليًا، 
عىل  حياته  إنقاذ  ويتوقف  )الغرغرينــــا(، 
بذا  الدكتور  حكم  فهل  ساقه!.  ُتقطع  أن 
يف  جدًا  واملــؤذي  والشاق  الصعب  احلكم 
سبيل إنقاذ حياة هذا املريض حكم صائب 
ُيعدُّ  السليم؟. وهل  العقل  بنظر  أم خاطئ 

فعل ذلك باملريض ظلاًم له؟.
فكذلك مانحن فيه.

اخلالصة:
إن الصفات املذكورة، والتي حسبها 
اهلل  إل  القرآن  ينسبه  نقصــــًا  املستشكل 

كذلك!. ليست  تعال 
-كالكيد  الصفـــــــات  تلك  أكثر  بل 
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باب  من  إما  با  -جيء  واخلــداع  واملكر 
منافيـــــة  غي  معان  لا  أن  أو  املشاكلة، 
للقداسة اللية، وأما صفــــة االستدراج 
ليست  أنا  بيناه  الذي  بالبيان  اتضح  فقد 
واحلكمة  أولــلــعــدالــة  لــلــكــامل  منافية 

الليتني.
وصىل  وآخــرًا،  أوالً  هلل  واحلمد  هذا 

اهلل عىل عباده الذين اصطفى.
املصادر واملراجع:

القرآن الكريم.
ــن طـــاووس، عــيل بــن مــوســى بن . 1 اب

تقيق:  األعـــــامل،  ــال  ــب إق جــعــفــر، 
القيومي، جواد، ط1، مكتب العالم 

السالمي، 1414 هـ.
مقاييس . ) معجم  ــد،  أح فــارس،  ابــن 

السالم،  عبد  هــارون،  تقيق:  اللغة، 
مكتبة األعالم السالمي، 1404 هـ.

بن . 3 حممد  الديـــن  مجال  منظــور،  ابن 

منشورات  قم:  العرب،  لسان  مكرم، 
أدب احلوزة، 1405هـ

عمر، . 4 ــن  ب مسعــود  ــازان،  ــت ــف ــت ال
غي  الطبع  )معلومات  املعان  خمتص 

مذكورة(.

ــل بــن حــاد، . 5 ــي ــامع اجلـــوهـــري، أس
ط)،  أحد،  تقيــــــــق:  الصحاح، 
للماليني،  العلـــــــــم  دار  بيوت: 

.1987
طبعة . ) قــــــرآن،  نقد  سهـــــــا،  دكرت 

1391هـ ش، )بقيـة معلومات الطبع 
غي مذكورة (

بن عمر. . 7 الدين حممد  الرازي، فخـــر 
دار  طهـــران:  ط).  الكبي.  التفسي 

الكتب العلميهّة.
حممد، . 8 احلسني  األصفهــان،  الراغب 

دفرت  ط)،  القـــرآن،  غريب  مفردات 
نش كتاب، 1404 هـ..

تفسي . 9 حممد،  بن  منصور  السمعان، 
يارس  إبراهيم،  ابن  تقيق:  السمعان، 
و ابن عباس، غنيم ط1، الرياض: دار 

الوطن، 1997 م.
يف . 10 البليغ  ــني،  أم حممد  ــيازي،  ــش ال

ايران:  ط1،  والبديع،  والبيان  املعان 
مؤسسة  طبع  فــروغــي،  انــتــشــارات 

النش السالمي، ))14 هـ.
ممع . 11 احلسن،  بن  الفضل  الطربيس، 

البيان يف تفسي القرآن، ط1، تقيق: 
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جلنة من العلامء األخصائيني، بيوت: 
مؤسسة األعلمي، 1995م.

التبيان، . )1 احلسن،  بن  حممد  الطويس، 
ط1،  حبيب،  أحد  العاميل،  تقيق: 

مكتب العالم السالمي، 1409.
بن . 13 احلسن  هالل  أبــــو  العسكري، 

تقيق:  اللغوية،  الفروق  اهلل،  عبد 
قم،  ط1،  السالمي،  النش  مؤسسة 
مؤسسة النش السالمي، )141 هـ.

كتاب . 14 أحد،  بن  اخلليل  الفراهيدي، 
مهدي  املخزومي،  تقيـــــق:  العني، 

مؤسسة  ط)،  إبراهيم،  والسامري، 
دار الجرة، 1409 هـ.

األنصاري، . 15 أحد  بن  حممد  القرطبي، 
ألحكام  )اجلامـــــع  القرطبي  تفسي 
أحد  الربدون،  تصحيــح:  القرآن(، 
إحياء  دار  ـــيوت:  ب العليم،  عبد 

، 1985م. الرتاث العريبهّ
الكليني، حممد بن يعقوب. الكــــايف. . )1

أكرب.  عيل  الغفاري،  تقيق:   .5 ط: 
الســالمــيهّــة،  الكتب  دار  طــهــران: 

3)13 هـ -ش. 
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بسم اهلل الرحن الرحيم
املقدمة:

النفس  عىل  ايالما  ــور  االم اكثر  من 
واشدها وطأة عليها ان ال تد من يفهمها 
عندما  االمل  هذا  ويــزداد  معها،  ويتواصل 
الوثوق  النفس )آخرًا( ال يمكن  تعد هذه 

به او التعاطي معه.
وال شــــــك يف ان اكثر ما يميز وقتنا 
احلاض هو حالة الغــــــاء )اآلخر( وعدم 
ويف  بل  معه،  التواصـــل  او  معه  التعاطي 
بعض االحيان التقاطع معه وحماولة الغائه 

من الوجود.
يف  والتباعد  القطيعـــــة  حالة  وتزداد 
الراهن  وقتنــا  يف  نراه  كام  الواحد  الدين 
قوم  نفوس  شحت  عندما  االســـالم  يف 

يد  ال  ــا  م وحـــددت  واســعــا  فضيقت 
فأصبحت تكفر وتنفر وتفتي بقتل االخر 
وعدم جواز التعامل معه، كل ذلك تت 
انا  يف  ضعيفة،  وحجج  واهية  مسميات 

متثل االسالم ومن سواها هو عىل باطل.
للقرآن  دراستنـــا  تكون  ان  وألجل 
الكريم دراسة حضارية حيـــة ومتواصلة 
وذات تواصل ونضج معريف جاء البحث 

التعاطي  كيفية  وهي  مهمة  موضوعة  يف 
مع االخر يف القران الكريم.

مفردت  عن  بتمهيد  البحث  بـــــــدأ 
الكريـــــــــم،  –القرآن  العنــوان: اآلخــر 
حدودها،  وتديــد  بكليهام  نقصد  ماذا 
املختلف،  هـو:  )اآلخر(  من  فاملقصــــود 
املغاير أو بمعنى غيه وكام ورد يف القران 

چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  ــم:  ــري ــك ال
]سورة املؤمنون: 14[.

يف  ورد  كام  فهو  الكريــم  القرآن  اما 
أول  القـــرآن:  علوم  يف  الواضح  كتاب 
أسامء الكتاب العزيز وأشهرهــا، وأصحهّ 
اللغوي  معنــــــــاه  شح  يف  األقـــــــوال 
تعال:  قولــه  ومنه  للقراءة،  مرادف  أنه 

حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  چی 

ثم   ]18-  17 القيامـة:  ]سورة  خبچ 
وجعل  املصدري  املعنى  هـــــذا  من  نقل 
.اسام لكالم اهلل املنزل عىل نبيه حممد

من  مشتق  القرآن  اسم  إن  قيل:  وقد 
ثمرات  مجع  ألنــه  اجلمع؛  بمعنى  القرء 
ل  األوهّ والرأي  السابقة،  الساموية  الكتب 

أصح.
العريب  اللفظ  فهو:  اصطالحــــــا  اما 
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بواسطة   حممد إل  به  املوحى  املعجـز، 
بالتواتر،  املنقــــــــــول  وهــو   ،جربيل
بتالوته،  املتعبــد  املصحف،  يف  املكتوب 
بسورة  واملختوم  الفاتــة،  بسورة  املبدوء 

الناس.
ستة  فقرات  عىل  البحث  امتـــــد  ثم 
القران  معه  تعامل  الذي  )اآلخر(  مثلت 

الكريم وهي:
)ابليس(. الشيطان  اوال: 

السيئة. النفس  ثانيا: 
واملشكني. الكفار  ثالثا: 

املنافقني. رابعا: 
الساموية. الديانات  اتباع  خامسا: 
الديانات االخرى. اتباع  سادسا: 

كل  مناقشة  ال  البحث  عمــــــد  وقد 
وعدد  حدة  عىل  املفاهيم  هذه  من  مفهـوم 
كيف  ثم  الكريـم،  القرآن  يف  ذكره  مرات 
ذلك  وبعد  معـــه،  الكريم  القرآن  تعاطى 
الواردة  االستنتاجات  بأهم  البحث  ختم 

فيه.
اوال: الشيطان )ابليس(.

ذكر مجاعة من أهل اللغة أن الشيطان 
من  مشتق  فيعـــال  وزن  عىل  أصلية  نونه 

اما  بطبعه،  بعيد  فهو  بعـــد،  أي  شطن: 
إبليس  أن  العلامء  بعض  ذكر  فقــد  ابليس 
من  مشتق  إفعيل،  وزن  عىل  عــريب،  اسم 
البالس، وهو البعاد من اخلي، أو اليأس 

من رحة اهلل)1(.
 )(4( الشيطان  كلمــة  وردت  وقد 
كلمــــة  ووردت  الكريم،  القرآن  يف  مرة 

ابليس )11( مرة.
مع  الكريم  القرآن  تعامل  كيف  اما 
الشور  اخطر  الشيطـان  فُيعد  الشيطان؟. 
االنســـان  هدد  حيث  بالنسان  املحيطة 

ڍ  ڇ  ڇ  چ  قــال:  عندما  رصاحــة 
ڍ چ ]سورة االعراف: )1[.

خالل  من  القران  معــــه  تعامل  وقد 
االت:

بيان صفات الشيطان للبش.. 1
ذكر اعامله وافعاله السيئة.. )
احلوار معه.. 3

تنبيه الناس خلطره.. 4
فقد  االول  بالنقطـــــــة  يتعلق  ففيام 
وصف القران الكريم الشيطان بأكثر من 

اية ومن هذه االوصاف:

)1( املوسوعة العقدية اللكرتونية. 
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• يــــرد: 	 حيث  الفقر:  يعد  الشيطــــان 
ۇ  ڭ  ڭ  چڭ 

ــرة:  ــق ــب ال ]ســــــورة  چ  ۇ 

چڭ  تعــــــال:  فقوله   ]((8
إليكم  ييل  أنه  معناه  ڭچ  ڭ 

باملال  يذهب  النفـاق  أن  بوسوسته 
من  بد  فال  ــال،  احل ســوء  إل  ويفض 
استعدادا  عليه  ــرص  واحل إمساكــه 
ــات، و  ــاج ملــا يــولــده الــزمــن مــن احل

چۇ  ــعــال:  ت قــولــه  معنى 
عبارة  هنا  ــر  األم فــإن  ۇچ 

الغـــراء،  مــن  الوسوسة  تــولــده  عــام 
األصل  يف  وهي  البخـــل،  والفحشاء 
وكان  قبحه،  اشتد  أي  فحش؛  ما  كل 
أفحش  ــن  م ــرب  ــع ال عــنــد  الــبــخــل 

الفحش))(.
• هنا 	 ويكون  اولياؤه:  خيوف  الشيطان 

يتولونه. للذين  املخوف  بمثابة 

• ٹ ڤ 	 چ  الشيطان مضـــل: 
]ســـورة  ڦچ  ڤ  ڤ  ڤ 
الشيطـــــــان  أن  يعني:   ](0 النساء: 

))( حممد رشيد رضا، تفسي املنار، اليئة املصية 
للكتاب، ج1، ص3). 

إل  املتحاكمني  هؤالء  يصد  أن  يريد 
والدى  احلق  سبيل  عـــن  الطاغوت 
يعني:  بعيدا  ضالال  عنها  فيضلهـــم 

فيجور بم عنها جورا شديدا)3(.
• اآليـــة 	 يف  ورد  كام  ضعيف:  الشيطان 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چ  الكريمـــــــــة: 
ڎچ ]سورة النساء: )7[.

• الشيطـــــان ال يفي بوعده: چ ى 	
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ 

وئ چ ]سورة النساء: 0)1[.
• ڀ 	 چ  ــســان:  ــإن ل عـــدو  الــشــيــطــان 

چ  ٺ ٺ  ٺ  ڀ 
ظاهر  انه  اي   ]5 يوسف:  ]ســورة 
وحواء   بآدم فعـــــــل  ملا  العداوة 
وإثارة  يألوا جهــدًا يف تسويلهم  فال 
عىل  يملهم  حتى  فيهــــــم  احلسد 

.)4 الكيد)
• الشيطان خيذل االنسان: چ ڭ 	

دار  القرآن،  تفسي  الطربي،  جرير  بن  حممد   )3(
املعارف، ج8، ص 508. 

التأويل،  وأرسار  التنزيل  أنوار  البيضاوي،   )4(
دار  املرعشيل،  الرحن  عبد  حممد  تقيق 
إحياء الرتاث العرب -بيوت، 1418 هـ، 

ج3، ص 155. 
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]ســـورة  ڭچ  ڭ  ڭ 
الفرقان: 9)[.

• ــســان اعــاملــه 	 ــن لــإن ــزي الــشــيــطــان ي
ې  ې  ې  چ  السيئة: 
 ]38 العنكبوت:  ]سورة  ىچ 
سبقه  ملا  التفسي  عطف  بمنزلـــة  اي 
بعد:  لقوله  توطئــــة  ذلك  مع  وهو 
ـــورة  ]س ائچ  ائ  ى  چ 

العنكبوت: 83[، الن تزيني الشيطان 
لم أعاملم التي هي سجدتم وسائر 
ومنعهم  رصفهم  الذي  هو  تقرباتم 
عن سبيل اهلل وهي عبادته وحده، ويف 
إليه  السبيل من غي إضافتها  إطال ق 
املتعينة  السبيل  أنا  إل  إشــارة  تعال 
إل  بالنظر  لإلنسان  بنفسها  للسبيلية 
بالنظر إل اخللقة  فطرته بل لكل شئ 

العامة)5(.
حددت  التي  اآليات  من  مجلة  هـــذه 
الكريم،  القرآن  يف  الشيطـــــــان  صفات 
وهناك العديد من اآليات املليئة بأوصافه 
االساس  هـــذا  وعىل  اهلل(،  لعائن  )عليه 

)5( الطباطبائي، امليزان يف تفسي القران، ج 15، 
ص )35. 

يف  الكريم  القران  اساسيات  من  ان  نجد 
هي  واملخالف  املباين  االخر  مع  تعامله 

بيان صفاته وذلك لغرض معرفته.
اما فيام يتعلق بالنقطة الثانية وهي ذكر 
تذير  االسلوب  هذا  ففي  السيئة،  اعامله 

غي مباش منه، ومن هذه اآليات:
	 ک • ڑ  ڑ  ژ  چ   

ــــــورة  ]س کچ  ک 
توضيح  ذلــك  ويف   ]1(1 االنــعــام: 
مع  بالتواصـل  السء  الشيطان  لعمل 
املؤمنني  لغرض مادلة  املسيئني  البش 

والتأثي عليهم.
• وئ 	 چ  الكفر:  عىل  حيث  الشيطان 

چ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
قوله  ومعنى   ]1( ــش:  احل ــورة  ]س
هؤالء  مثل  أي  چ  ۇئ  وئ  چ 

ما  مثل  لليهــود،  قالوا  فيام  املنافقني 
لإلنسان(  قال  )إذ  الشيطــــــان  قال 

كفر(- )فلام  اليه  ودعــاه  به  ــواه  واغ
الشيطان  -)قال(  االنســــــان  يعني 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  چېئ 

عقابه،  أخاف  بمعنى  یچ  ی 
اكفر  لإلنسان  الشيطان  يقول  وإنــام 
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له:  ويقول  به  ويغويه  اليه  يدعوه  بأن 
هو  والشك  حقيقة  له  ليس  التوحيد 
احلق ويأمره بجحد النبوة، ويقول ال 

أصل لا))(.
الكريم  القران  قــام  احلالة  هــذه  ويف 
وهناك  للشيطان،  السيئة  االعــامل  ببيان 
له موجودة يف مواضع  اخرى سيئة  اعامل 

اآليات التي تناولت ذكر الشيطان.
القران  وصل  الثالثـــــــة  النقطة  ويف 
الشيطان،  مع  املطاف  خامتة  ال  الكريـــم 
ــالل احلـــوار مــعــه، وهــذا  وذلـــك مــن خ
بيان صفاته  يتم اال بعد ان اكمل  االمر مل 
يقوم  التي  السيئة  اعاملـه  وذكر  للمؤمنني 
با، ويمكن لنا القول ان ابلغ حالة حوار 
يف  البقرة  ســورة  يف  كانت  الشيطان  مع 

پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ــات:  اآلي
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

القرآن،  لعلــــوم  اجلامع  التبيان  الطويس،   )((
موقع هدى القرآن اللكرتون. 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ 
ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
]ســورة  چ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

االعراف: )1–18[.

يف  ال  يــزاد  تسجد  أن  ذلــك:  وتفسي 
دخلت  الــذي  الفعـل  معنى  لتأكيد  مثله 
أن  عىل  تنبيه  وفيه  يعلم  لئالهّ  نظيه  عليه 
املمنوع  وقيل  السجود  ترك  عليه  املوبهّخ 
عن اليشء مضطر ال خالفه فكأنهّه قيل ما 

اضطرك ال أن ال تسجد چ پ پپ پ ڀ 
يف  چ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
قاس  إبليس  أنهّ   الصادق عن  الكايف 
نفسه بآدم فقال خلقتني من نار وخلقته من 
طني، فلو قاس اجلوهر الذي خلق اهلل منه 
من  وضيئًا  نورُا  أكثر  ذلك  كان  بالنهّار  آدم 
يسبون  كانوا  املالئكة  أن   وعنه النار، 
أن إبليس منهم وكان يف علم اهلل أنهّه ليس 
احلمية  من  نفسه  يف  ما  فاستخرج  منهم 

فقال خلقتني من نار وخلقته من طني)7(.

تفسي  يف  الصايف  تفسي  الكاشان،  الفيض   )7(
ــــوايف، مــوقــع هــدى الــقــران  كــالم اهلل ال

االلكرتون. 
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فهي  منه  النـاس  بتنبيه  يتعلق  فيام  اما 
القران  ذكــــر  ان  بعد  االخــية  املرحلة 
ذلك  واكمـــــــــل  السيئـة  واعامله  صفاته 
ذكره  ما  ابلغ  ولعل  معـه،  املباش  باحلوار 
القرآنية:  اآليــــة  هو  الصدد  بذا  القران 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں 
ہ ہ ہچ ]سورة االعراف: 7)[.

ثانيا: النفس السيئة:
ادراجها  يمكــــن  التي  املصاديق  من 
تت مفهوم )االخر( والذي ورد ذكــرها 
السيئــــــة(  )النفس  هو  الكريم  القران  يف 
االمــارة  -النفس  القران  يف  يقابلها  وما 
بالسوء-فاملعروف ان النفس هي: الروح، 

ويقال خرجت نفسه)8(.
يف  مــرة   )(95( النفس  ذكــرت  وقــد 

التي  ــور  االم اهــم  ومــن  الكريم،  القران 
ذكرها القران الكريم فيام يتعلق بالنفس ما 

ٿ ٿ ٿ  چ  الكريمة  اآلية  ورد يف 

)8( ابو بكر الرازي، خمتار الصحاح، دار الكتاب 
العريب، بيوت، 1981، ص )7). 

ٿ ٹ ٹ چ ]سورة السجدة: 13[.

كل  ان  الكريم  القرآن  اوضــــح  كام 
كان  ان  عملت  ما  عىل  ستجــزى  نفس 

ٻ  ٱ  چ  يرد:  حيث  سوءا  او  حسنا 
چ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ 

قانونا  هناك  ان  اي   ،]17 غافر:  ]سورة 
االمارة  النفس  التعامل مع  يتم وفقه  ثابتا 
بالسوء، وليس االمر يتم بشكل اعتباطي 

او كيفي.
كام ان اهلل سبحانــــــه وتعال قد فرق 
قيمة  من  يقلل  فهــــو  االنفس  انواع  بني 

ک  چ  يرد:  حيث  بالسوء  االمارة  النفس 
 ،]( القيامة:  ]سورة  چ  گ  ک  ک 
أِلَنَّ  َلَا،  ِقًيا  َتمْ هنـــا  ِس  بِالنَّفمْ ِسُم  ُأقمْ َواَل 

ِقَياَمِة  ا َأنمْ َتُكوَن َكافَِرًة بِالمْ اَمَة إِمَّ َس اللَّوَّ النَّفمْ
َفاِسَقًة  َتُكوَن  َأنمْ  ــا  َوإِمَّ ِرَها،  َأممْ ِعَظِم  َمَع 
َا  َفإِنَّ ِن  ِديَريمْ التَّقمْ َوَعىَل  َعَمِل،  المْ يِف  ًة  َ ُمَقصِّ

ِقَرًة)9(. َتحمْ َتُكوُن ُمسمْ

بخصوص  ورد  ما  لذلك  ويضـــاف 
چپ  يرد:  حيث  بالسوء  االمــارة  النفس 

)9( فخر الدين الرازي، التفسي الكبي، ط3، دار 
هـ،   14(0 بيوت،  العريب،  الرتاث  إحياء 

ج 31، ص1)7. 
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ڀچ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
]سورة يوسف: 53[.

ينهوا  ان  الــنــاس  مــن  اهلل  طلب  كــام 
ائ  ائ  چ  يــرد:  حيث  الــوى  عن  النفس 
چ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

]سورة النازعات: 40[.
الــذي  هــو  اهلل  ان  ــقــران  ال ـــح  واوض
حيث  وفجورها  هديا  نفس  كــل  الــم 
]ســورة  رب  ڦ  ڤ  زبڤ  ــرد:  ي

الشمس: 8[.
طاقتها  فــوق  النفس  اهلل  يكلف  ومل 
بــيشء  تــكــلــف  يــعــلــهــا  ومل  ـــا  ـــدرت وق

ٿ ٿ ٿ  چ  التستطيعه، حيث يرد: 
ٿ ٹ چ ]سورة االنعام: )15[ اي 
يسعها  ما  إال  َعها،  ُوسمْ إاِلَّ  سًا  َنفمْ ُنَكلُِّف  ال 

وال تعجز عنه)10(.
السيئات  الكريــــم  القرآن  عزى  كام 
مل  التي  نفســـه  ال  االنسان  يرتكبها  التي 

ىت  مت  خت  حت  چ  يديا:  ومل  ياهدها 
يت جثچ ]سورة النساء: 79[.

الكشاف عن حقائق غوامض  الزخمشي،   )10(
التنزيل، ط3، دار الكتاب العريب، بيوت، 

1407 هـ، ج)، ص 79. 

عبادة  عن  امليــل  الكريم  القران  ورد 
اهلل تعال ال سفه االنسان لنفسه وتضييعه 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ  لا: 
 ،]130 البقرة:  ــورة  ]س چ  ک  ڑ 

اِر  ُكفَّ المْ َعىَل  ا  َردًّ َوَتَعاَل  َتَباَرَك  َيُقوُل  اذ 
بِاهللَِّ،  ِك  مْ الشِّ ِمَن  َدُثوُه  َوَأحمْ َتَدُعوُه  ابمْ فِياَم 
ــاِم  إَِم َِليِل،  اخلمْ ــَراِهــيــَم  إِبمْ ــِة  ملـِِـلَّ املمُْــَخــالـِـِف 

ُنََفاِء)11(. احلمْ
اليه  والرجوع  التوبة  باب  اهلل  فتح  كام 
اهلل  ويعيص  نفســــه  االنسان  يظلم  عندما 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چ  ــرد:  ي حيث 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ڻ چ ]سورة النساء: 110[.

بأحكام  وااللتـزام  الداية  اهلل  وجعل 
دون  الشخص  لنفس  فائدته  تعود  الدين 
اهلل تعال -الن اهلل غني عن عباده –فيد: 
چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

]سورة يونس: 18[.

من  الناس  الكريــــم  القران  وصنف 
ڤ  چ  انفسهــــم:  مع  تعاملهم  جهة 

تقيق:  العظيم،  القرآن  تفسي  كثي،  ابن   )11(
طيبة  دار  ط)،  سالمة،  حممد  بن  سامي 
للنش والتوزيع، 1999 م، ج 1، ص445. 
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ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
فــاطــر:  ]ســــورة  چ  ڄ  ڄ  ڄ 
فأما  االصــنــاف:  هــذه  تفسي  ويف   ]3(
فأولئك يدخلون اجلنة بغي  الذين سبقوا 
فأولئك  اقتصدوا  الذين  وأما  حساب، 

الذين ياسبون حسابا يسيا، وأما الذين 
فأولئك يبسون يف طول  أنفسهم  ظلموا 
برحة  اهلل  يلقاهـــم  الذين  هم  ثم  املحش 
الــذي  هلل  احلمد  يقولون:  الــذيــن  فهم 
شكور  لغفور  ربنا  إن  احلزن  عنا  أذهب 
الذي أحلنا دار املقامة من فضله ال يمسنا 

فيها نصب وال يمسنا فيها لغوب))1(.
امارة  النفس  الكريـم ان  القرآن  وذكر 
بطبعها  ميالة  فهي  اهلل  ما رحم  اال  بالسوء 

ٻ ٻ ٻٻ  چ  نحو املعصية حيث يرد: 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ 

]سورة يوسف: 53[ .
االنفس  الكريــــم  القرآن  توعد  كام 
يوم  ستحض  بانا  )الشحيحــــة(  السيئة 

ٿ  چ  يرد:  القيامة وتاسب، حيث 
ٿ ٹ چ ]سورة النساء: 8)1[.

القران،  تفسي  يف  امليزان  الطباطبائي،   )1((
ج17، ص50. 

اتباع  عــن  الــكــريــم  ــرآن  ــق ال ــى  ون
وئ  وئ  چ  ومطالبها:  النفس  هــوى 
ــورة  ]س ۈئچ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
تكـون  أن  نفي  ذلك  ويف   ،](3 النجم: 
يزعمونا  التي  اخلصائص  عىل  حجة  لم 
بتلك  سامهم  اهلل  أن  عىل  أو  ألصنامهم 
فيام  ــدوا  ــن اســت أنـــم  بــإثــبــات  األســــامء 
نفوسهم  تبه  وما  األوهام  إل  يزعمونه 
سدنتها  ــة  وحمــب األصــنــام  ــادة  ــب ع ــن  م
ومواكب زيارتا، وغرورهم بأنا تسعى 
يف الوساطة لم عند اهلل تعال بام يرغبونه 
يف حياتم فتلك أوهام وأمان حمبوبة لم 

يعيشون يف غرورها)13(.
تزكية  بــضورة  الكريم  القرآن  وامر 
يرد  حيث  صحيحة  تربية  وتربيتها  النفس 
چ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ 

]سورة البقرة: 44[.
كام طمئن اهلل املؤمنني انه لن يضهم 

فساد انفس غيهم فيام لو كانوا صاحلني، 
ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  چ  ــرد:  ي حيث 
املائدة:  ــورة  ]س ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ 

التحرير  عاشور،  ابن  الطاهــــر  حممد   )13(
والتنوير، دار سحنون، ج 8)، ص 109. 
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ان  الــكــريــم  ــران  ــق ال ـــح  واوض  ،]105
النفوس  با  تقوم  التي  السيئــة  االفعال 
ورد  كام  عليها  عاقبتهـــا  سيعود  السيئة 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  ذلــــك: 
ألن   ،](3 يونس:  ــورة  ]س چ  ۀ 

وباله راجع عليها)14(.
يظلم  ال  انه  الكريم  القرآن  واوضح 
االنفس ولكن االنفس بأعاملا السيئة هي 

ۈئ  ۈئ  چ  ورد:  كام  نفسها  تظلم  التي 
ىئچ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
القران  اراد  و   ،]33 النحل:  ]ســـورة 
ال  يــركــنــوا  ال  ان  الــنــاس  مــن  الــكــريــم 
من  انفسهم  يظلمـــون  تعلهم  ظروف 
خالل ضعف بالدين او مانبة للحق، بل 
وال  الظروف  هذه  يغيوا  ان  منهم  طلب 

ڍ  ڇ  ڇ  چ  يركنوا اليها حيث ورد: 
ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ 
النساء:  ]سورة  چ  ڳ  ڳ  گ  گ 

.]97
تغي  حالة  الكريــم  القرآن  ربط  كام 

)14( البغوي، تفسي القرآن، دار طيبة، ج4، ص 
 .1(9

النفس  عقائد  بتغيي  وزوالـــــــا  النعمة 
باطلـــة  فاسده  بعقائد  واستبدالا  احلقه 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  يــرد:  حيث 
ٺچ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
]سورة االنفال: 53[ فجعل املناط الذي 
متتعها  جهــة  من  النفس  حالة  به  تتعلق 
حيث  من  ذاتــا  بالنفس  مرتبط  بالنعم 

القرب والبعد عن اهلل تعال.
موضوع  وتعال  سبحانــه  اهلل  وختم 
من  معها  تعامل  وكيف  ــارة  االم النفس 

ۀ ۀ ہ  چ  الكريمة:  اآلية  خالل 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

القران  ان  اي  الزمر: 53[،  ےچ ]سورة 

التوبة واحلوار مفتوحا  باب  الكريم جعل 
لنفسها  كانت ظاملة  لو  نفس حتى  اي  من 
اليه  العودة  او عاصية لربا، ولكن بشط 
معايص  من  تفعل  كانت  عام  واالقـــالع 

وذنوب.

ثالثا: الكفار:
ومشتقاتا  الكفــــــــار  مفردة  وردت 
كيف  اما  مرة،   )(97( الكريم  القران  يف 
كان عىل  فقد  معهم  الكريم  القران  تعامل 

مراحل:
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االول  ــة  ــل ــرح امل تــضــمــنــت  حــيــث 
ما  ذلك  عىل  ومثال  الكافريــن  وصـــف 

ڑ  ژ  چ  الكريمة:  ــة  اآلي يف  ورد 
ڑ ک ک ک ک گچ ]سورة 
ايضا  الكريــــم  القرآن  املائدة: 73[ وبني 

ڦ  چ  الــكــافــريــن:  صــفــات  مــن  ان 
ڦ ڄ ڄ ڄ چ ]سورة الكهف: 
37[ فجعل الذي ينكر اهلل وآياتــــه كافر 
من  هو  اهلل  بآيــات  التكذيب  وايضا  به، 

الكفر بحسب القرآن الكريم.
العالقة  حكم  بني  الثانية  املرحلة  ويف 
مع الكفار وكيفية التعامل معهم حيث يرد 

ڤ  ڤ  ٹ  چ  ذلــك:  بخصوص 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڦ ڄ چ ]سورة التوبة: 3)[ ففي 
والية  بعــدم  املؤمنني  اهلل  يأمر  احلالة  هذه 
وجاء  قربى  اول  كانوا  ولو  حتى  الكفار 
هذا االمر بعد ان وصف اهلل الكفار وبني 

صفاتم.
خــــــالل  من  املؤمنني  اهلل  طمئن  كام 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ  الكريمة:  اآلية 
ڄ ڄ ڃچ ]سورة النساء: 141[ 
ألنه -تعال -مل يعل لم غلبة املسلمني، 

بل  أموالم)15(،  من  شيئــا  لم  أباح  وال 
ان  عــىل  ــدل  ي ــذا  وه عليهم  ذلــك  حظر 
وسائل  من  وامتلكوا  تربوا  مهام  الكفار 
منهم  املؤمنني  سيعصــم  اهلل  لكن  القوة 
اهلل  بأحكام  ملتزمني  فعال  كانوا  كونم 

تعال ويمثلون الصفات االيامنية حقا.
تعال  اهلل  بني  فقد  الثالثة  املرتبـــة  اما 
النهائي  الكافرين  مصي  الكريم  قرانه  يف 
وماذا سجل لم وذلك من خالل اآليات 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چ  الــكــريــمــة: 
املعارج:  ــورة  ]س چ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

چ  چ  يـــرد:  اخـــرى  ــة  اي ويف   ،](-1
چ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ 
]سورة سبأ: 17[. ثم جعل القرآن الكريم 
من  وذلك  النهائي  الكافرين  مثوى  النار 

ڀ  ڀ  چ  الكريمة:  اآليـــة  ــالل  خ
ڀ ڀ چ ]سورة االرساء: 8[.

رابعا: املنافقون:

ذكرها  التي  ـــر(  )اآلخ اصــنــاف  مــن 
التعامل  كيفية  وبني  الكريـــــــــم  القران 
ذكــــرت  وقــد  املــنــافــقــون،  هــم  معها 

 ،3 ملد   ، التبيـــــــــان  تفسي  الطويس،   )15(
ص3)3. 
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القرآن  يف  مــرة   )19( املنافقون  مــفــردة 
بدأ  فقد  معهم  تعامل  كيف  اما  الكريـــم، 
كي  للمؤمنني  بوصفهم  الكريم  القرآن 
حيث  املجتمع  يف  ويددوهم  يعرفوهم 
چ  ڱ  ڱ  ڳ  چڳ  يــرد: 
القران  حدد  وهنا   ]97 التوبة:  ]ســورة 
مموعة معينة يوصف النفاق بل هم اشد 

املنافقني.
التشكيك  االخـرى  صفاتـــــم  ومن 
يرد:  حيث  وتعال  سبحانــــه  اهلل  بوعد 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  چڱ 

ہچ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
االمر  ومجلة   ،]1( ـــزاب:  االح ]ســورة 
من  بنوع  تلبسه  يعني  القلب  مــرض  أن 
باهلل  االيامن  أمر  يكدر  والشك  االرتياب 
من  اختالط  وهو  آياته،  إل  والطمأنينة 
االيامن بالشك، ولذلك يرد عىل مثل هذا 
القلب من األحوال، ويصدر عن صاحب 

واالفعــال  األعامل  مرحلة  يف  القلب  هذا 
ما يناسب الكفر باهلل وبآياته))1(.

الــقــران  ـــرى بــني  ويف املــرحــلــة االخ
التوجيهات  واعطاء  معهم  التعامل  كيفية 

))1( الطباطبائي، ، امليزان، ج، ص 377. 

بخصوص  فيد  للمؤمنني  ــادات  واالرش
ذلك:
• يرد: 	 حيث  املنافقنی  اطاعــــــة  عدم 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چڄ 

ــورة  ]س چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
بيان  اآلية  هذه  ويف   ]48 االحــزاب: 
وان  املنافقني  يطــــــع  ال  ان  للرسول 
يسببونـــه  الــذي  ــاألذى  ب يكرتث  ال 

بأفعالم.
• وان 	 حتى  بقولــم  التصديــــق  عدم 

ــق، كــام ورد يف  ــان ظــاهــره عــىل ح ك
گ  ک  ک  چ  القرآنية:  اآليــة 
ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڻ چ ]سورة املنافقون: 1[.

• وذلك 	 وجهادهــــــــم:  لم  التصدي 
ردع  يف  الوسائـــل  كل  استنفاذ  بعد 
السيئة االمر االلي  املنافقني وافعالم 

املنافقني  بمقاتلة   حممد للرسول 
واستئصالم حيث يرد: چ ٱ ٻ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ويف   ،]73 التوبة:  ]ســورة  چ  پ 

معهم  احلوار  اشكال  لكافة  ناية  هذا 
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والتعايش بني املؤمنني واملنافقيـــن.
اوردها  التي  االخية  املرحلة  امـــــــا 
عاقبـــــــة  بيان  فكانت  الكريــــم  القرآن 
اليـــــه  سيؤولون  الذي  واملكان  املنافقني 
ذلك:  بخصوص  فــيد  احلياة  هــذه  بعد 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چۓ 

تم  وهنا   ]145 النســـاء:  ]سورة  ۇچ 
النار  يف  بالعذاب  عليهــم  النهائي  احلكم 
من  عــدوا  حيث  عــذاب  ابشـــــع  ولكنه 

سكنة اسفل درك يف النار.
خامسا: اتباع الديانات الساموية:

اليهود:
 )9( ومشتقاتا  اليهود  مفردة  ذكرت 
تعامل  اما كيف  الكريم،  القرآن  مرات يف 
يف  سلك  فقد  اليهود  مع  الكريم  القران 

ذلك عدة طرق:
القرآن  فيـــــه  وبني  االول:  الطريــــق 
من  مسبق  موقف  لديه  ليس  انه  الكريــم 

اليهود وانام فقط من ظلم نفسه منهم حيث 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ـــرد:  ي
پ پ پ پ ڀ ڀ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ 

]سورة البقرة: ))[.
صفات  بيان  هو  الثــــــــاين:  الطريق 

اليهود ويرد بخصوص ذلك: چ ڀ ڀ 
ٿچ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
أنــم  ــاه:  ومــعــن  ]4( ــنــســاء:  ال ]ســــورة 
لتلك  الفاســـــــــــدة  التأويالت  يذكرون 

ٺ  ٺ  چ  تعال:  فقوله  النصوص، 
يذكرون  أنم  معنـــــاه:  ٿچ  ٺ 
النصوص،  لتلك  الفاسدة  التأويــــــالت 
تلك  يرجـــــــــون  أنم  بيان  فيه  وليس 
صفاتــــم  من  و  الكتاب)17(.  من  اللفظة 

ہہ  ہ  ۀ  چ  االخـــــــــرى: 
]ســـــورة  ھچ  ہ 

املائدة: 41[.
باهلل  اشاكهم  بيان  الثالث:  والطريق 
بخصوص  يــرد  حيث  توحيدهم  وعــدم 
ذلك: چ ڱ ڱ ڱ ں ںچ 

]سورة التوبة: 30[ وايضا چ ۉ ې 

ې ې ې چ ]سورة املائدة: 4)[.

اما الطريق الرابع: فقد اوضح القران 
امنوا  للذين  عدائهـــم  مقدار  فيه  الكريم 

ج5،  الغيب،  مفاتيح  ــرازي،  ال الفخــــر   )17(
ص1)). موقع التفاسي االلكرتون. 
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ے  ے  چ  ــك:  ذل بخصوص  ــرد  وي
]سورة  چ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

املائدة: )8[.
اسلوب  كان  فقد  العامة  وباملحصلة 
عىل  قائام  اليهود  مع  الكريم  القران  حوار 

صفاتــــــــم  وتبيان  وارشادهم  وعظهم 
وابعادهم  ديانتهم  تريفهم  وكيفية  السيئة 
كام  الصحيح،  االلي  الطريـــق  عن  اياها 
التعامل  كيفية  وبني  منهــم  املؤمنني  حذر 

ٻ  چ  الكريمة:  اآلية  خالل  من  معهم 
پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڀ ڀ ڀ چ ]سورة املائدة: 51[.
النصارى:

الثانية  الساموية  الديانة  اتباع  وهـــــم 
مرة   )15( الكريــــم  القرآن  ذكرهم  فقد 
بداية  ففي  معهم.  التعامــــل  كيفية  وبني 
لدية موقف  ليس  انه  القران  االمر اوضح 
اآليــة  ــاء يف  كــام ج الــنــصــارى  مــن  مسبق 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  الــكــريــمــة: 
پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
واما   ](( البقرة:  ]ســورة  چ  ٹ 

القرآن  تعامل  فقد  النصارى  يص  فيام 
مراحل: اربعة  وفق  الكريـــم 

هــذه  يف  ـــح  اوض االوىل:  املــرحــلــة 
يعتقد  التي  العقائد  بعض  بطالن  املرحلة 
للطريق  ارشادهم  وحماولة  النصارى  با 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  الــصــحــيــح: 
ۇچ ]سورة ال عمران: 7)[ حيث 
نصانيا  يكن  مل  ابراهيم  ان  لم  اوضــح 
اليــــــــه  ينتمــون  انم  بدعواهم  وانم 
ما  وعكس  باطلة  دعــوى  هي  عقائديـــا 

يدعون.
انم  دعواهم  عليهم  اهلل  استنكر  كام 
اليه من غيهم من  اقرب  اهلل وانم  احباء 

االمم كام ورد: چ ٱ ٻ ٻ 
املائدة:  ]ســورة  پچ  پ  ٻ  ٻ 
اتى  انه  اآليــة  هذه  تفسي  يف  ويذكر   ]18
وبحريهّ  ــاء  أَض بن  نعامُن   اهلل ــوَل  رس
فكلمـوه،  عــدي،  بن  وشــأس  عمرو،  بن 

اهلل  إل  ودعاهم   ،اهلل رسـول  فكلهّمهم 
فنا، يا حممد.  رهم نقمته، فقالوا: ما خُتَوهّ وحذهّ

نحـن واهلل أبناء اهلل وأحبَّاؤه)18(. 

املعارف،  دار  الطربي،  تفسي  الطربي،   )18(
ص111. 
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القران  اوضــح  الثانية:  املرحلة  ويف 
خاصية  من  النصارى  به  يمتاز  ما  الكريم 
وانم  امــنوا  الذين  من  قربــــــم  وهي 
حيث  اليهــــــــود  من  نسبيا  اليهم  اقرب 

يرد: چ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۅچ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
نظم  ان  ويمكن   ،]8( املائدة:  ]ســورة 
لذه املرحلة ما ورد يف اول سورة الروم: 

چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ 
ېچ  ې  ې  ۉې 
انتصت  ملا  ألنه   ،]4-  1 الروم:  ]سورة 
املؤمنني،  ذلــك  ســاء  ــروم  ال عىل  ــارس  ف
فــرح  فارس  عىل  الروم  انتصت  فلمــــا 
املؤمنون بذلك؛ ألن الروم أهل كتــــــاب 
من  املؤمنني  إل  أقــرب  فهم  اجلملة،  يف 

املجوس)19(.

ان  اهلل  ــني  ب الــثــالــثــة:  املــرحــلــة  ويف 
جانبوا  قد  عقائدهـم  بعض  يف  النصارى 
يف  وذلك  الكفـــر  ال  وانتقلوا  التوحيد 

ج)،   ، العظيم  القران  تفسي  كثي،  ابن   )19(
ص37). 

ڻ  ڻ  چڻ  ـــــة:  اآلي
ويف   ]30 التوبة:  ]ســورة  ۀچ  ڻ 
التعامل  بكيفيـة  للمؤمنني  توضيح  ذلك 
ببنـــوة  يعتقـــدون  الذين  النصارى  مع 
واجبات  مـــن  الن  وذلــك  هلل،  املسيح 

من  للموجودين  يمكن  عام  تنزيه  الرب 
اوالد وغيها.

اوضح  فقد  الرابعـــة:  املرحلة  يف  اما 
بام  النصارى  من  يؤمن  من  ان  تعال  اهلل 
عيسى  لسان  عىل  احلــق  الدين  من  جــاء 
احسن  سيجزيـــــم  اهلل  فان  مريم  ابن 

اجلزاء كام ورد يف اآلية: چ ٱ ٻ ٻ 
پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ ٹ ٹ چ ]سورة البقرة: ))[.

سادسا: اتباع الديانات االخرى:
الديانات  اتباع  نجمـــــــل  ان  يمكن 
يف:  الكريم  بالقرآن  وردت  التي  االخرى 
ففيام  والــدهــريــني،  واملــجــوس  الصابئني 
القران  يف  ذكـــروا  فقد  الصابئني  يــص 
هذه  ومجيع  مــواضــع  اربــعــة  يف  الكريم 
اتباع  من  يريد  اهلل  ان  عىل  تؤكد  املواضع 
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ـــامن بــه والــيــوم  الــديــانــات االخـــرى االي
ٱ  چ  عليهم:  تثريب  فال  ثم  ومن  االخر 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
]ســورة  چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

البقرة: ))[.
يف  ذكروا  فقد  باملجوس  يتعلق  وفيام 
هو  فيهم  ورد  وما  مرتني  الكريم  القران 

نفس ما ورد يف الصابئني.
ــن لم  ــا الــدهــريــني فــهــؤالء ال دي ام
مرة  الكريم  القران  يف  ــروا  وذك واضــح 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ــة:  اآلي يف  ــدة  واح
]سورة  ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
الكريـــم  القرآن  ويكمل   ،](4 اجلاثية: 

ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  چ  بقوله:  اآليــة 
عندما  الكريم  القرآن  ان  اي  چ  ڇ  ڇ 
بطالنا  يف  ناقش  هذه  عقيدتم  ال  يصل 

وليس  ظــن  ــذا  ه كالمهم  ان  واوضـــح 
حقيقة.

اخلامتة:
الشيطان . 1 مع  الكريــــم  القرآن  تعامل 

وذكر  للبش  صفاته  بيان  خالل  من 

معه  احلوار  ثم  السيئة  وافعاله  اعامله 
وبعد ذلك تنبيه الناس خلطره.

بني . ) فــرق  قد  وتعال  سبحانه  اهلل  ان 
قيمة  مــن  يقلل  فهو  االنفس  انــواع 
يرد:  حيث  بالسوء  ــارة  االم النفس 
طلب  كام  چ،  گ  ک  ک  چک 

النفس  ينهـوا  ان  ــنــاس  ال مــن  اهلل 
اهلل  ان  القران  واوضــح  الــوى،  عن 
هديــا  نفس  كــل  ــم  ال الـــذي  هــو 
النفس  اهلل  يكلف  ومل  وفــجــورهــا، 
يعلها  ومل  وقدرتــــــا  طاقتها  فوق 
وصنف  تستطيعــه،  ال  بيشء  تكلف 
ــاس مــن جهة  ــن ال ــران الــكــريــم  ــق ال

ڤ  چ  انفسهم:  مــع  تعاملهم 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڦ ڄ ڄ ڄ چ .
العالقة . 3 حكم  الكريــــــم  القرآن  بني 

معهم،  التعامــل  وكيفية  الكفار  مع 

الكافريــــــن  مصي  تعال  اهلل  بني  كام 
وذلــك،  لــم  سجل  ومـــاذا  النهائي 
مثوى  النار  الكريم  القران  جعل  ثم 
خالل  من  وذلك  النهائي  الكافرين 

اآلية الكريمة: چ ڀ ڀ ڀ 
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معهم  تعامل  كيف  امــا  چ،  ڀ 
بوصفهم  الكريم  الــقــران  بــدأ  فقد 
ويددوهم  يعرفوهم  كي  للمؤمنني 
يف املجتمع، ويف املرحلة االخرى بني 
واعطاء  معهم  التعامل  كيفية  القران 

للمؤمنني  واالرشــادات  التوجيهات 
ثم التصدي لم وجهادهم.

اتباع . 4 مــع  ــقــرآن  ال تعامـــــل  ــان  ك
قائام  تعامال  الــســامويــة  ــات  ــان ــدي ال
صفاتم  ببيـــان  فبدأ  التدرج،  عىل 
معهم  واالتفاق  عقائدهم  وتوضيح 
االخرى،  يف  واالختالف  بعضها  يف 

ثم اصدار احلكم النهائي عليهم.
االخرى . 5 الديانات  اتبــــاع  يص  فيام 

املشرتكات  القرآن عىل  حرص  فقــــد 
االسالمي  الدين  مـــــع  التي تمعهم 
وهي االيامن باهلل واليــــوم االخر، اما 
فقد  االمور  هذه  تنكر  التي  الديانات 
وابدى  البداية  منــــذ  القرآن  عارضها 

بطالن مدعاها.
املصادر:

خي ما نبدأ به: القران الكريم.
• ابن منظور، لسان العرب، ج4.	

• الرازي، خمتار الصحاح، دار 	 ابو بكر 
الكتاب العريب، بيوت، 1981.

• العظيم، 	 الــقــرآن  تفسي  كثي،  ــن  اب
بن حممد سالمة، ط)،  تقيق: سامي 
م،   1999 والتوزيع،  للنش  طيبة  دار 

ج 1.
• طيبة، 	 دار  الــقــرآن،  تفسي  البغوي، 

ج4.
• وأرسار 	 التنزيل  أنــــــوار  البيضاوي، 

الرحن  عبد  حممد  تقيــــق  التأويل، 
العريب- الرتاث  إحياء  دار  املرعشيل، 

بيوت، 1418 هـ، ج3.
• حقائق 	 عن  الكشـــاف  الــزخمــشي، 

الكتاب  دار  ط3،  التنزيل،  غوامض 
العريب، بيوت، 1407 هـ، ج).

• القران، 	 تفسي  يف  امليزان  الطباطبائي، 
ج 15.

• لعلوم 	 اجلــامــع  التبيان  ــويس،  ــط ال

الــــقــــرآن، مـــوقـــع هــــدى الـــقـــرآن 
اللكرتون.

• الكبي، 	 التفسي  الــرازي،  الدين  فخر 
الــعــريب،  ـــرتاث  ال ــاء  إحــي دار  ط3، 

بيوت، 0)14 هـ، ج 31.
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• يف 	 الصايف  تفسي  الكاشـان،  الفيض 
هدى  موقع  ــوايف،  ال اهلل  كالم  تفسي 

القران االلكرتون.
• اليئة 	 املنار،  تفسي  رضا،  رشيد  حممد 

املصية للكتاب، ج1.
• حممد بن جرير الطربي، تفسي القرآن، 	

دار املعارف، ج8.
• التحرير 	 عاشــور،  ابن  الطاهر  حممد 

والتنوير، دار سحنون، ج 8).
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مة: املقدهّ
مدخل تنظيي: 

)مفهوم التهّناسب اجلامل(:
النسجام  منتجًة  أداًة  التهّناسب  يعدُّ 
الوعي  وهــــذا  األديب،  النهّص  والتحام 
الياد  كمبــدأ  حضوره  من  الً  أوهّ يتشكل 
اللفظ  بني  واملتالءمــــة  املتسقة  الَعالئق 

اث النهّقدي والبالغي. واملعنى يف الرتهّ
من  كبية  مساحة  يشغل  فالتهّناسب 
النهّصية  وتليالتم  البالغيني  تطبيقات 
مقام  "لكلِّ  املتداولة  مقولتهم  من  انطالقًا 
)ت55)هـ(  اجلاحظ  نجدُّ  لذا  مقال")1(، 
العام  بمفهومه  التهّناسب  فكرة  إل  يشي 
أقدار  يعرف  أن  للمتكلهّم  ))ينبغي  بقوله: 
ذلك  مــن  طبقٍة  لكل  فيجعل  احلـــاالت 
مقامًا،  ذلــك  من  حالـــة  ولكل  كالمًا، 
ــدار  أق عــىل  الــكــالم  ـــدار  أق يقسم  حتى 
أقدار  عىل  املعان  أقــدار  ويقسم  املعان، 
أقدار  عىل  املستمعني  ــدار  وأق املقامات، 
وعيُّ  فيه  النهّص  فهذا  احلاالت(())(.  تلك 

البالغة  يف  اجلامليهّة  الوظيفة  عنارص  ظ:   )1(
العربيهّة، د. مسعود بودخة، ص173. 

بحر  بن  عمرو  عثامن  أبو   ، والتهّبينيهّ البيان   )((
اجلاحظ، 1/ 138، 139. 

بِنية  بني  املقامي  بالتهّناسب  عاٍل  جاحظي 
الكالم، وغرضه، واملتلقني له)3(.

تناول  قد  )ت)38هـــ(  مان  الرهّ وكان 
)التهّناسب(  داللـــة  فيه  مصطلح  من  أكثر 
بالغة  مظاهر  ـــراز  إب يف  أفـــاض  عندما 

العجاز الُقرآن)4(.
اجلرجان  القاهر  لعبد  النهّظم  ونظرية 
ثاقب،  َفهـــم  عىل  اكتنزت  )ت471هـ( 
حينام  التهّناسب  بفكــرة  راحــج  ووعــيهّ 
جزئيات  بني  يكون  التهّناسب  أنهّ  أدركت 
النهّص  بِنية  وبني  جهة،  من  داخليًا  النهّص 
وبني املقام العام خارجيًا من جهة ُأخرى. 
تشرتك  النهّص  جزئيات  بني  التهّناسب  إذًا 
-مع  قوليًا  -فنًا  بوصفها  البالغة  فيه 
كالرسم  األُخــرى  اجلميلة  الفنون  بقية 
ــا. ووجــه  ــيه ــقــش وغ ــحــت والــنهّ والــنهّ
اجلرجان  القاهر  عبد  يــراه  كام  التهّشابه 
هو  األُخــرى  الفنون  وبقية  البالغة  بني 

كلهّ  وخدمة  وااللتئام  والتهّناسق  التهّامسك 

ابق.  )3( ظ: املصدر السهّ
بن  عيل  الــُقــرآن،  إعجاز  يف  النهّكت  ظ:   )4(
يف  رسائل  ثالث  ضمن  مان،  الرهّ عيسى 

الُقرآن، ص)7.  إعجاز 
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العام)5(. لألطار  جزئية 
عبد  عند  التهّناسب  من  اآلخر  والنهّوع 
والتالحم  التهّطابق  هو  اجلرجان  القاهر 
يتضمنه  بام  واملقـــام  اللسانيهّة  البِنية  بني 
املتكلم  ظروف  من  عليـــه  ينطوي  وما 
وماشاكل  املخاطب  وحــــال  ومقاصده، 

ذلك))(.
واملقام  الكالم  بني  التهّناسب  ــدهّ  وُع
البالغيني  عند  متميـــــزًا  مجاليًا  معيــارًا 
الكالم  ن  ُحسمْ ربطوا  حني  املتأخريــــــن 
احلال  مقتى  عىل  إجراءه  بمدى  وقبحه 
)ت)))هــــ(:  كاكي  السهّ قــال  هــذا  ويف 
عىل  وقبحه  الكالم  ن  ُحسمْ ــدار  م ))إنهّ 
انطباق تركيبه عىل مقتى احلال وعىل ال 

.)7( انطباقه(( 
الــُقــرآن  عــلــوم  يف  الباحثون  ونــظــر 
بوصفه  ــرآن  ــُق ال الــنهّــص  إل  واملــفــسون 

البالغة  يف  اجلامليهّة  الوظيفة  عنارص  ظ:   )5(
دالئــل  وكــتــاب  ص181،  ــة،  ــيهّ ــرب ــع ال

العجاز، عبد القاهر اجلرجان، ص87. 
البالغة  يف  اجلامليهّة  الوظيفة  عنارص  ظ:   )((

العربيهّة، ص)18.
عيلهّ  بن  د  حمُمهّ بن  يوسف  العلوم،  مفتاح   )7(

، ص175.  كاكيهّ السهّ

مرتابط  ــزاء،  األج متالحم  منسجاًم  نصًا 
التهّالحم  هــذا  فيه  يتجىل  إذ  األعــضــاء. 
والكلامت،  بــاحلــروف  ءًا  َبــــدمْ ــط  اب ــرتهّ وال
باملقاطـــع  ــرورًا  م واألدوات،  والصيغ 

ور)8(. والفواصل، وانتهاءًا باآليات والسهّ
ـــن عــــيلهّ اجلــرجــان  ـــد ب ــــا حُمـــمَّ أمَّ
هو  ــديــع  ــب ال أنهّ  فـــيى  )ت9)7هــــــ( 
العمل  أجزاء  بني  التهّناسب  يقق  الذي 
إل  واضــحــة  إشـــارة  وهــذه  األديب)9(. 
يسوغ  ولذا  بالبديع،  التهّناسب  ختصيص 
مفهوم  بــني  الــفــاصــل  احلـــدهّ  هــا  ــدهّ َع لنا 
)التهّناسب  ومفهوم  العـــام(،  )التهّناسب 
ومهّا   .) اجلــاملهّ التهّناسب  -أعني  اخلاص 
القرطاجني  حازم  أنهّ  الفكرة  هذه  د  يعضهّ

الباقالن،  بكر  أبــو  ــُقــرآن،  ال إعجاز  ظ:   )8(
علوم  يف  والــربهــان   ،(0( ص00)، 
، ص0)،  د بن بادر الزركيشهّ الُقرآن، حُممهّ
ين  الدهّ جالل  الُقرآن،  علوم  يف  والتقان 
اف  الكشهّ تفسي  ص1840،  يوطي،  السهّ
وعيون  التِّنزيل  غــوامــض  حقائق  عــن 
حمُمود  المام  التأويل،  وجوه  يف  األقاويل 
 ،95  /( خمــشي،  الــزهّ د  حممَّ بن  عمر  بن 
د  حُممهّ يهّد  السهّ الــُقــرآن،  تفسي  يف  وامليزان 

حسني الطهّباطبائي، 0)/ ))1. 
البالغة،  علم  يف  والتهّنبيهات  الشارات  ظ:   )9(

د بن عيل اجلرجان، ص)0).  حُممَّ
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يف  التهّناسب  عن  تكلهّم  قد  )ت84)هـــ( 
وأشمل)10(.  أوسع  بشكل  البديع  فنون 
الباحثني  أحـــُد  ــر  ذك ــك  ذل عــن  فــضــاًل 
مبادئ  إل  أقرب  ))البديع  أنهّ  املحدثني 
قسيميه- من  اخلالص  اجلاملهّ  التهّشكيل 
قد  اجلامل  دام  ما  والبيان،  املعان  يعني 
واملفكرين  الفالسفة  أكثر  عند  ارتبط 
العمل  أجــزاء  بني  والتهّناسق  بالتهّناسب 

الفني(()11(.
ف  نعرهّ أن  نستطيع  م  تقدهّ ملا  وفقًا  إذًا 
أنــواع  من  »نــوع  بأنهّه  ــاملهّ  اجل التهّناسب 
التهّناسب يتخذ من فنون البديع موضوعًا 
ليجري عليه تطبيقاته يف مظاهره املختلفة 
كيل،  والشهّ الل،  والــدهّ وت،  الصهّ كاملظهر 
وكشف  املتنوعة،  الَعالئق  لبراز  قصدًا 
استجالء  ال  وصــــــوالً  املكتنزة  النهّكاة 

املنشودة«. اللة  الدهّ

صنعه  األدباء،  ورساج  البلغاء  منهاج  ظ:   )10(
أبو احلسن حازم القرطاجني، ص45. 

البالغة  يف  اجلامليهّة  الوظيفة  عنـــــارص   )11(
الــتهّــفــكــي  وظ:  ص1)1،  ــة،  ــيهّ ــرب ــع ال
اث  ـــة مــعــارصة يف الـــرتهّ ــويب )رؤي ــل األُس
النهّقدي والبالغي يف ضوء علم األُسلوب 
عبابنة،  ــد  ــمهّ حُم ســامــي  د.  احلـــديـــث(، 

ص)7)، 77). 

اجلاملهّ  التهّناسب  ألـــــوان  وسنتهّعقب 
ما  ــرى  ون ــزان(،  ــي )امل تفسي  أروقـــة  يف 
البديعية  الفنون  يف  الطهّباطبائي  استحرثه 

املباحث اآلتية: من ِخالل 
ل:  املبحث األوهّ

وت((: ))التهّناسب يف املظهر الصهّ
وتية  الصهّ بالبِنية  التهّناسب  هذا  يتجىل 
اللفظية. ومن  للنص، فضاًل عن عنارصه 
بيل  السهّ أنهّ  القرطاجني  حــازم  يــرى  هنا 
التهّناسب يكمن يف  النوع من  لتحديد هذا 
املبحث  هذا  يف  وسأعرض  البالغة))1(. 

وتيني اآلتيني: املظهرين الصهّ
مشبع  بديعيُّ  فُن  الّتكــــرار:  أّوالً: 
األلفاظ  ))تناوب  من  يدثـه  ملا  باجلامل 
بحيُث يشكل  التعبي،  وإعادتا يف سياق 
نغاًم موسيقيًا(()13(، نجدُّ أثره يف استجابة 
النهّفاذ  ِخالل  من  البالغ  وتقق  املتلقيهّ 

املقصودة)14(. إل تعيني دالالته 

ـــاء،  األدب ورساج  البلغاء  منهاج  ظ:   )1((
ص81)،  األُسلويب،  والتهّفكي  ص)))، 

 .(77
البحث  يف  وداللــتــهــا  ــاظ  ــف األل ــرس  ج  )13(
ماهر  د.  العرب،  عند  والنقدي  البالغي 

مهدي هالل، ص39). 
الطهّباطبائي  بني  البالغيهّة  املباحــــث  ظ:   )14(
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سلط  خمــتــلــفــة  ــــامط  أن ــرار  ــك ــت ــل ول
سنحاول  عليهـــــــــا  وء  الضهّ الطهّباطبائي 
والوصول  أغوارها،  وسرب  استكشافها، 
سياقاتـــا  بحسب  ــا  دالالت عمق  إل 

فيها. جاءت  التي  النهّصيهّة 
ــامط  ــن أن فــلــالســُم نــصــيــُب كــبــي م
الطهّباطبائي  إليها  أشـــــــار  التي  التهّكرار 
ما  وهــذا   ،إبراهيم لسورة  تناوله  يف 
ورة  السهّ آيات  من  جلملة  تفسيه  يف  ذكره 
تعال:  قوله  يف  منها  ءًا  ــزمْ ُج ُنبنيَّ  املباركة 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چٿ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ 
اسم  ))وكرر  قال:  إذ  ڇڍچ)15(، 
فإن  حوائجه  من  حاجة  ذكر  كلام  ب  الــرهّ
العبد  بني  املوصول  بب  السهّ هي  بوبيهّة  الرهّ
كلهّ  لباب  املفتاح  وهـــو  تعال،  اهللهّ  وبني 

بزواري، لؤي سمي مهدي اخلالدي،  والسهّ
)رسالة ماجستي(، ص137. 

وظ:   ،3(  ،35 اآليتان  إبراهيم،  ســورة   )15(
اآلتية:  نفسها  ورة  السهّ يف  ــر  األُخ ــات  اآلي

 .)37 ،38 ،39 ،40 ،41(

دعاٍء(())1(.
تكرار  يف  املناسبة  الطهّباطبائي  يرجع 
البراهيمي  اخلطاب  يف  ب(  )الــرهّ اسم 
وبني  العبـــد  بني  املباشة  الواسطة  إل 
زيــــــادًة  بوبيهّة(.  بـ)الرهّ املتمثلة  تعال  اهللهّ 
املعنى  ــالل  ظ مــن  نستشف  ــك  ذل عــىل 
والقرب  وحــي،  الــرهّ التهّلذذ  التهّكراري 
اآلليهّة  احلضة  من   لبراهيم النهّفس 

اهللهّ!. بوصفه خليل 
بنيهّ  بالتقوى  األمر  لتكرار  مورد  ويف 
تبعًا  منه  املستفــــاد  الغرض  الطهّباطبائي 
يف  كام  األحــوال  وقرائن  النهّيصهّ  للسياق 

ٱ ٻ ٻ ٻ  تفسي قوله تعال: چ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڦچ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ 
]سورة النهّساء: 1[، إذ قال: ))يظهر وجه 
يف  ثانيا  إعادته  و  بالتقوى  األمر  تكرار 

يف  الثانيـــــــة  اجلملة  فإنهّ  الثانية  اجلملة 
زيادًة  مع  األول  للجملة  تكرار  احلقيقة 
بأمر  التام  االهــتــامم  إفــادة  وهــي  فائدة 

))1( امليزان، )/ 73). 
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األرحــام(()17(.
األمـــــر  بني  التهّناسب  يعزو  فاملفس 
ل، وتكرار األمر  بالتقوى يف اجلملة األوهّ
االهتامم  إل  الثهّانيهّة  اجلملة  يف  بالتقوى 
ُقرآنيهّة  نكتة  وهذه  األرحــام،  بأمر  التهّام 

والبيان. وعة  الرهّ اجتامعية يف غاية 
وللتناسب احلرويف من حيُث التهّكرار 
تفسي  يف  الطهّباطبائي  تناولــــا  مواضع 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  چ  ــال:  ــع ت ــه  ــول ق
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳچ  گ  گ  گ  گ 
))تكذيب  قال:  إذ   ،]1( احلش:  ]سورة 
المجــال  تكذيبه  بعد  لوعدهم  تفصييل 
بقوله: چڍ ڍ ڌ ڌ چ ]سورة 
القسم،  الم  فيه  كرر  وقد   ،]11 احلش: 
ال  النضي  بنو  أخرج  لئن  أقسم  واملعنى: 
يرج معهم املنافقون، وأقسم لئن قوتلوا 

ال ينصونم(()18(.

أثـــــر  إدراك  يف  ثاقبُة  نباهُة  وهذه 
املنافقني  لتكذيب  القسم(  )الم  تكرار 
وعٍد  بأي  إيفائهم  عدم  عىل  زيادًة  دائاًم، 

ابق، 4/ )14. )17( املصدر السهّ
)18( امليزان، 19/ 0)). 

ألحٍد. قطعوه 
وهناك صوُر ُأخرى للتكرار اعرضنا 
لنا  فصهّ التي  بالصور  اكتفاءًا  ذكرها  عن 
سبيل  عىل  منها  نورد  آنفًا،  فيها  القول 
سورة  يف  مباركة  قرآنيهّة  آية  تكرار  املثال 
واحدة كام هو احلال يف سورت )الرحن(

و)املرسالت( وغي ذلك..
الُقرآنّيـــــــــــة:  الفاصلة  ثانيـــــــــــًا: 
مجاليهّة  قرآنيهّة  تعبييــــــــة  خصيصُة  هي 
كل  الشهّ مناسبـــــــة  يف  توليفيهّة  قابلية  لا 
الكيل  باملعنى  َبــط  ُتــرمْ ا  كونهّ للمضمون؛ 
نيمها  ًترمْ عىل  زيادًة  اآلية.  يف  يسبقها  الذي 
ركيش  الزهّ فها  وعرهّ املنتظم)19(.  املوسيقي 
آخر  كلمة  ــي  ))ه بقوله:  )ت749هــــ( 
جع(()0)(.  السهّ وقرينـة  عر  الشهّ كقافية  اآلية 
تفسي  مكنونـــــات  يف  سننهّقب  فإنهّنا  لذا 
صل  لنتوهّ الُقرآنيهّة  الفواصل  عن  )امليزان( 

افتانا. ورسِّ  مجالا  حقيقة  إل 

الطهّباطبائي إل رعاية  يهّد  السهّ أشـــــــار 
آليتني  تفسيه  أثناء  يف  الُقرآنيهّة  الفواصل 

كتب  يف  الُقرآنيهّة  املــفــردة  مجاليات  ظ:   )19(
ياسوف،  ــد  أح د.  والتهّفسي،  العــجــاز 

ص309. 
)0)( الربهان يف علوم الُقرآن، ص53. 
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اهللهّ  نبي  قصـــــــة  بسد  تتعلق  كريمتني 
ژ  ڈ  ڈ  چ  تعال:  قوله  يف  كام   آدم
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
-118 ــه:  ط ]ســـورة  گچ  گ  گ 
األمور  رتبت  ))وقد  قــــــال:  إذ   ،]119
املرتب  النش  و  اللف  نحـــو  عىل  األربعة 
الرتتيب  يف  واألصــــل  الفواصل  لرعاية 
تعرى وال  تظمأ وال  فيها وال  أن ال توع 

تضحى(()1)(.
عىل  األربــعــة  األمــــور  ترتيب  إذًا 
أعالهـــا  اآليتيني  يف  والنهّش  اللف  نحو 
لتناسب  رعاية  الطهّباطبائي  يهّد  السهّ جعلها 
استشعار  وهذا  الُقرآنيهّــــــــة،  الفواصل 
يف  وأهيتها  اجلــاملــيهّــة،  بقيمتها  ــح  واض

ي. ايصال املعنى املطلوب إل املتلقهّ
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  چ  تعال:  قوله  ويف 
الغاشيهّة:  ]ســورة  چ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
الطهّباطبائي  ــيهّــد  الــسهّ ــر  ذك  ،]((-  (5

خرب"إن"وإنهّام  و"إلينــا"  ))الــرجــوع  أنهّ 
دون  الفواصل  ولرعاية  للتأكيد  ــدم  ُق

احلص..(()))(.

)1)( امليزان، 14/ 1)). 
ابق، 0)/ 311.  )))( املصدر السهّ

يهّد  السهّ توجيه  يف  النكــــــاة  فــأبــرُز 
عىل  )إلينا(   » »إنهّ خرب  لتقديم  الطهّباطبائي 
النسجام  لرعاية  هو   ) ــممْ ــاُب )إَِي اسمها 

الُقرآنيهّة. الفواصل  بني  والتهّناسب 
سورة  من  تعال  قوله  تفسي  يف  ــا  أمَّ

چ  پ  پ  پ  ٻ  چ  ــرون:  ــاف ــك ال
الطهّباطبائي  فيى   ،]( الكافرون:  ]سورة 
التي  األصنـــام  تعبدون  بام  ))املــراد  أنهّ 
ومفعــــول  يعبدونــــــــــــــــا،  كانــــــوا 
املوصـــول  إل  راجــع  ضمي  "تعبدون" 
لرعاية  و  عليــــه  الكالم  لداللة  حمذوف 

الفواصل()3)(.
العلة  الطهّباطبائي  يهّد  السهّ يرجع  وهنا 
»يعبدون«  للفعل  به  املفعول  حذف  يف 
ورعاية  عليه،  الكالم  داللة  تشيك  إل 
ــني الــفــواصــل  ــعــالــق واالتـــســـاق ب ــتهّ ال
تسهم  الُقرآنيهّة  الفاصــــلة  إذًا  الُقرآنيهّة. 
اللة  الدهّ استكشاف  يف  مباشـــرًا  إسهامًا 

املقصودة.
التهّفسيية  الُقرآنيهّـــــة  واهد  الشهّ وهذه 
يهّد  ضح أبرز ما بحثه السهّ التي اخرتناها توهّ
الطهّباطبائي يف موضوع الفاصلة الُقرآنيهّة.

)3)( امليزان، 0)/ )43.



التناسب اجلامل يف اسلوب القرآن عىل حد رؤية السيد الطباطبائي

358

الثهّان:  املبحث 
الل(: ))التهّناسب يف املظهر الدهّ

الل  الدهّ املظهـــر  يف  التهّناسب  يمثل 
؛  اجلاملهّ التهّناسب  أوجه  من  ناصعًا  وجهًا 
والتواءم  التهّناغم  إياد  عىل  يقوم  إنهّه  إذ 
ما  وُيزال  ))فتتقارب  اجلزئيهّة  املعان  بني 
منسجمة  فتظهر  وتباعد،  مباينة  من  بينها 
للنص  الكيل  املعنى  مــــع  متساوقة(()4)( 
به  اعتنى  ما  هو  املفهوم  وهذا  البداعي. 
النهّقدي  اث  الرتهّ يف  واضحًا  اعتناًءا  النهّقاد 

والبالغي)5)(.
رائد يف خلق  فهو  الكريم  الُقرآن  ا  أمَّ
التهّناسب بني املعان اجلزئيهّة واملعنى الكيل 
حتى  املدهشـــــة  تعبياته  من  تعبي  لكل 
سبكًا  ُسبك  قد  يــــده  فيه  الناظر  أنهّ 
حُمكاًم، وُأفرغ إفراغًا متقنًا، ال نقصان فيه 

من مبنى، وزيادًة عىل معنى.
م سنحاور فني من  ويف ضــوء ما تقدهّ

ديد(  والرتهّ )املقابلة،  وهـــــا  البديع  فنون 
وردا يف مواضع خمتلفة من تفسي امليزان.

احِليلمْ  إحدى  هي  املقـــــــابلة:  أّوالً: 

)4)( التهّفكي اأُلسلويب، ص)8). 
)5)( ظ: املصدر نفسه. 

ل  تشكهّ التي  الفنيهّة  الوسيلة  ذات  البديعيهّة 
يف  الــدالل  التهّناسب  مظاهـــــر  أوضح 
كاكي  السهّ فها  الكريم)))(. وقد عرهّ الُقرآن 
شيئني  ــني  ب تــمــع  أن  ـــي  ))ه بــقــولــه: 
 .)(7( ضديمـا((  وبني  أكثر  أو  متوافقني 
املوضوع  هــذا  دائــرة  يف  ضح  وسنستوهّ
تفسيه  خالل  مـــــن  الطهّباطبائي  جهد 

الُقرآنيهّة. اآليات  يف تليل 
سبحانه  اهللهّ  حماججـــــة  سياق  ففي 
بالذي  عليهم  استفهم  للمشكني  وتعال 
قال  إذ  ــيه،  غ من  بالداية  أول  يكون 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چڄ  ــعــال:  ت
ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ح  ]سورة يونس: 35[، رصهّ ڌ چ 
بأنهّ  املباركة  اآلية  تفسي  يف  الطهّباطبائي 
إل  "يدي  قوله:  فيه  قوبل  قد  ))الكالم 
احلق" بقوله: "من ال يدي" مع أن الداية 
احلق،  إل  الداية  عدم  يقابلها  احلق  إل 

»دراســة  الُقرآن  يف  البيان  التهّناسب  ظ:   )(((
أبو  أحــد  ــوت«،  ــصهّ وال املعنوي  النهّظم  يف 
البالغيهّة  ــث  ــاح ــب وامل ص9)1،  ـــد،  زي
)رسالة  ــزواري  ــب ــسهّ وال الطهّباطبائي  بــني 

ماجستي(، ص144. 
)7)( مفتاح العلوم، ص4)4. 
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االهتداء  يقابله  احلق  إل  االهتداء  وعدم 
بني  املالزمة  املقابلة  هذه  فالزم  احلق  إل 
احلق،  إل  الداية  وعدم  بالغي  االهتداء 
ــذا املــالزمــة بــني الــدايــة إل احلــق و  وك
احلق  إل  يدي  فالذي  بالذات  االهتداء 
بداية  ال  بنفسه  مهتديا  يكون  أن  يب 
إل  يدي  ليس  بغيه  يتدي  والذي  غيه 

احلق أبدا(( )8)(.
املقابلة  حقيقة  الطهّباطبائي  بنيهّ  وهنا 
املتمثلة  املنطقية  آللياته  توظيفه  ِخالل  من 
املباش  األثر  حصه  عىل  زيادًة  باملالزمة. 
هذا  وكلُّ  الــذات،  من  بالنابعــة  للهداية 
املعنى مستوحى من بِنية املقابلة القائم عىل 

التهّضاد.
ومن لطيف إشاراته ما جاء يف تليله 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعال:  لقوله 
ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

-1(4 التوبة:  ]ســورة  چ  ڍ 

بني  الواقعة  ))واملقابلة  قال:  إذ   ،]1(5

)8)( امليزان، 10/ 55. 

"الذين آمنوا" و"الذين يف قلوبم مرض" 
إيــامن  قلوبم  يف  ليس  ــؤالء  ه أن  يفيد 
صحيح وإنهّام هو الشك أو اجلحد و كيف 
و  ماتوا  "و  قال  لذلك  و  الكفر  فهو  كان 

هم كافرون"(()9)(.
فاملقابلة -هنا -أصبحت إحدى آليات 
املفس املنتجة التي ترشده يف الوصول إل 

اللة املقصودة!. الدهّ
يف  عنه  كشف  ما  التفاتاته  بديع  ومن 
موضوع املؤاخذة يف تفسيه لقوله تعال: 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٺچ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ 
))أن  ــال:  ق إذ   ،]((5 البقرة:  ــورة  ]س
عىل  املؤاخذة  عدم  بني  اآليــة  يف  املقابلة 
كسبته  ما  عىل  املؤاخذة  وبني  اليمني  لغو 
تدل  اليمني  حيُث  من  خاصة  و  القلوب 
يف  يؤثر  ال  ما  اليمني  بلغو  املــراد  أن  عىل 

قصد احلالف(( )30(.

عىل  تدل  املقابلة  بقرينــــة  فاملؤاخذة 
يــــــــؤدي  ما ال  اليمني  بلغو  املقصود  أنهّ 
تتيحه  ما  وهذا  احلالف.  قصد  اندام  إل 

ابق، 9/ 5)4.  )9)( املصدر السهّ
)30( امليزان، )/ 7)). 
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موضوع  شواهد  إيراد  يف  البحث  منهجة 
تفسي  يف  منها  الكثي  هناك  وإالهّ  املقابلة 

امليزان.
ديد  الرتهّ فن  يتسنم  الرّتديــــــد:  ثانيًا: 
حيُث  مــــن  متعاليًة  مكانــــًة  البديع  يف 
بني  والعــادة  التهّعالق  عىل  القائمة  بِنيته 
البالغيني  عند  وهــو  واملــعــان.  األلفاظ 
بمعنى  اللفظــــــــة  املتكلـــم  يعلهّق  ))أن 
ويعلهّقها  بعيينهـــــا  يرددها  ثمهّ  املعان  من 
صف ويعجب  الرهّ آخـــــر فيحسن  بمعنى 

التهّأليف(()31(.
معاينة  عىل  كاشفًا  ضــوًءا  وسنسلط 
الستبيان  املــيــزان  تفسي  يف  ديــد  الــرتهّ فن 
وظفها  التي  املعرفيهّة  الطهّباطبائي  آليات 
بغية  الُقرآنيهّة  لليات  النهّيص  التهّحليل  يف 

اللة.. الوصول إل الدهّ
ديد  الرتهّ اللثام عن فن  الطهّباطبائي  أما 

حسن  الواحد  عبد  د.  والتهّوازي،  البديع   )31(
املتضمن  ــراز  الــطهّ وظ:  ص)5،  يخ،  الشهّ
العجاز،  حقائق  وعلوم  البالغة  ألرسار 
وجوهر   ،8(  /3 العلوي،  حزة  بن  ييى 
أدوات  يف  الــرباعــة  كنز  »تلخيص  الكنز 
الياعة«، أحد بن إسامعيل بن األثي  ذوي 

احللبي، ص0)). 

التي  املباركة  الُقرآنيهّة  اآليــات  سياق  يف 
ييي  أن   د حُممَّ اخلاتم  نبيه  با  اهللهّ  أمر 
وبني  وزينتها،  نيا  الدهّ احلياة  بني  أزواجـــه 
اآلخــرة  ار  والـــدهّ ورسوله  ذكــره  عــزهّ  اهللهّ 
تعال:  قــولــه  تفسي  يف  ــك  ذل ورد  كــام 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چھ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ىچ  ى  ې  ې  ې  ې 
]سورة األحزاب: 8) -9)[، إذ قال((: 
احلياة  يــردن  أن  بني  أمرهــن  ردد  وقــد 
اهللهّ  يــــــــــردن  أن  وبني  وزينتهــا،  الدنيا 
الرتديد  وهذا  اآلخــرة،  والــدار  ورسوله 
العيش  أنهّ اجلمع بني سعــــــة  الً:  أوهّ يدل 
وزينتها،  احلياة  من  بالتمتـــــع  وصفائها 
بيته  يف  والعيشــــة   النبي وزوجيـــــة 
طريف  من  كاًل  أنهّ  وثانيًا:  يتمعان.  ال  ما 

واملــراد  اآلخــر،  يقابل  بام  مقيد  ديد  الرتهّ
هي  جعلها  وزينتها  الدنيا  احلياة  بــإرادة 
يرد،  مل  أو  اآلخرة  أريدت  سواء  األصل 
هي  جعلها  اآلخرة  احلياة  بإرادة  واملراد 
األصل يف تعلهّق القلب با سواء توسعت 
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وصفاء  الزينة  ونيلت  الدنيا  احلياة  معها 
العيش أو مل يكن شء من ذلك(())3(.

املعرفيهّة  بآلياته  صــــــــل  يتوهّ فاملفس 
العيش  سعة  بني  اجلمع  أنهّ  إل  املتاحه 
نيا من جهٍة، وزوجية  وزخارف احلياة الدهّ
يتحققان.  ال  ُأخرى  جهـة  من   النبي
مقيدا  ديد  الرتهّ طرفا  أنهّ  ذلك  عىل  عالوًة 
اآلخـــر،  يقابـــــــــل  بام  منها  واحٍد  كلهّ 
احلياة  بمتاع  تظفر  التي  أنهّ  يعني  وهذا 
ال   النبي زوجـــات  من  ومباهجهــــا 
تستطيع أن تصل عىل إرادة اهللهّ ورسوله 

ار اآلخرة. والدهّ
من  طرف  إل  ميوٍل  لكل  وباملجمل 
تتناسب  نتيجٍة  إل  يؤدي  ديد  الرتهّ طريف 
فهي  وزينتها  الدنيا  احلياة  كان  إنهّ  معه؛ 
ورسوله  اهللهّ  إرادة  كــان  وإنهّ  وحسب، 
ار اآلخرة فهو الفوز العظيم والنهّعيم  والدهّ
اهللهّ  من  رضــوان  ذلك  كل  وفــوق  املقيم 

أكرب!.
ڳ  ڳ  چ  تعـــــــال:  قوله  ويف 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
 ،]71 الــنهّــســاء:  ]ســـورة  ںچ  ں 

))3( امليزان، )1/ 311، )31. 

والعداد  التهيؤ  إنهّ   )) الطهّباطبائي:  قال 
وقوته  العــــــدو  عدة  باختالف  يتلف 
ليس  انفروا"،  "أو  قولـــــه:  يف  فالرتديد 
ديد  الرتهّ ــام  وإنهّ ــروج  اخل كيفية  يف  ختييا 
العدة  حيُث  مــن  الــعــدو  ــردد  ت بحسب 
فثبة،  قليال  عددهم  كان  إذا  أي  والقوة 

وإنهّ كان كثياهّ فجميعًا(( )33(.
ديد  الرتهّ فن  من  ُيفيد  الطهّباطبائي  فهنا 
عدته  مع  يتناسب  بام  العدو  منافـــرة  يف 
لا  عسكرية  قرآنية  نكتُة  وهــذه  وقوته، 
يف  ــداء  األع عىل  النهّص  تقيق  يف  وقعها 

احلروب.
سبحانه  اهللهّ  خماطبــــــــــة  سياق  ويف 
يوم  العذاب  عليهـــم  يقع  الذين  وتعال 
قال  بالصرب  انتفاعهـــــم  وعدم  القيامة، 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  چپ  شأنه:  عزهّ 
ٿچ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ 

الطهّباطبائي  بنيهّ   ،]1( الطهّور:  ]ســورة 

كناية  والنهي  األمــــر  بني  ))الرتديد  أنهّ 
أتبعه  ولــذا  والــرتك،  الفعل  مساواة  عن 
املقاساة  هذه  أي  عليكــم"  "سواء  بقوله: 
الزمة لكم ال تفارقكم سواء صربتم أو مل 

ابق، 4/ 8)4.  )33( املصدر السهّ
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تصربوا فال الصرب يرفع عنكم العذاب أو 
لكم  ينفع  الصرب  وترك  اجلزع  وال  يففه 

شيئًا(( )34(.
ديد  الرتهّ فن  من  املستفـــاد  فالتهّناسب 
يعل  أعــاله  الكريمــة  ــة  اآلي تفسي  يف 
الذين  ينتظر  بام  تامـــة  قناعة  عىل  ي  املتلقهّ
العذاب  وهو  يعة  الشهّ جادة  عن  خرجوا 
م  َفهمْ د  عضهّ ومهّا  منهـم.  له  المناص  الذي 
اللفظية  القرينة  من  استفادته  الطهّباطبائي 
رب  الصهّ حيُث  من  بـ)سواءعليكم(  املتمثلة 

وعدمه..
الثهّالث:  املبحث 

كيل: الشهّ املظهر  يف  التهّناسب 
ل  بتشكهّ التهّناسب  املظهر من  ينبي هذا 
عىل  ــــة  واملعنويهّ اللفظيهّة  النهّص  معطيات 
للمعان،  األلــفــاظ  مشاكلة  مــن  ــاس  أس
قـة  الدهّ إل  كليهّة  الشهّ املناسبة  هذه  وتؤدي 
يف التهّعبي)35(؛ إذ إنهّ ))لكلِّ نوٍع من املعنى 

نوعًا من اللفظ هو به أخص وأول(())3(.

)34( امليزان، 19/ 11. 
)35( ظ: التهّفكي اأُلسلويب، ص87). 

اجلرجان،  القاهر  عبد  الشافيهّة،  سالة  الرهّ  )3((
الــُقــرآن،  إعجاز  يف  رسائل  ثــالث  ضمن 

ص117. 

املعارصين  الباحثني  أحــــــد  ويرى 
))جعل  قــد  )ت403هـــــ(  الباقالن  أنهّ 
دالئله  أهم  من  واحــدًا  كيل  الشهّ التهّناسب 
ويف  الــكــريــم(()37(،  الــُقــرآن  إعجاز  عىل 
الُقرآن  نظم  الباقالن  وصف  املعنى  هذا 
يف  يتباين  وال  شٍء،  يف  يتفاوت  ))ال  بأنهّه 
األعىل  املثل  له  بل  حاٍل  يف  واليتل  أمر، 

والفضل األسنى(()38(.
النوع  م لذا  املتقدهّ املفهوم  ومن ِخالل 
فنون  من  اثنني  يف  سنبحث  التهّناسب  من 
يف  الطهّباطبائي  يهّد  السهّ استعرضهام  البديع 

تيب، والتهّقسيم(. تفسيه، وها )الرتهّ
تيب  الرتهّ يكشـــــــف  الرّتتيب:  أّوالً: 
لمــــــــا:  أوهّ مجاليني  ُبعدين  عن  البديعي 
األلفاظ  بني  التهّناسـب  ِخالل  مــن  يظهر 
بمحاكاته  يتجســــد  وثانيهمـا:  واملعان. 
والتهّفكر  التهّأمــــــــل  يثي  الذي  للجوهر 
السيوطي  ــه  ف عــرهّ وقــد  ـــاة)39(.  ـــي احل يف 

ِرَد  ـــومْ ُي أن  ))هــو  بقوله:  )ت911هـــــ( 

ابق، ص93).  )37( املصدر السهّ
)38( إعجاز الُقرآن، ص00). 

الكريم  ــرآن  ــُق ال يف  تيب  الرتهّ بديع  ظ:   )39(
كاظم  خالد  د.  م.  مجاليهّة«،  داللية  »دراسة 

حيدي)بحث(، ص))3. 
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يف  ترتيبها  ــىل  ع املــوصــوف  أوصــــاف 
وصفًا  فيها  ِخُل  ُيدمْ وال  الطبيعيهّة،  اخِللمْقة 

زائدًا(()40(.
فذكر  ــبــاطــبــائــي  الــطهّ ــد  ــيهّ الــسهّ ــــــــا  أمَّ
قضيـــة  إل  تعرض  عندمـــــا  تيب(  )الرتهّ
التهّحدي  حيُث  مــن  ــرآن  ــُق ال العــجــاز 
كالم  فــحــوى  مــن  ــذ  اخت ــد  وق ببالغته. 
اللفظ  يف  اجلرجان  القاهر  عبد  يخ  الشهّ
فأن  اللفظ  ))أمــا  قال:  إذ  سندًا  واملعنى 
اللفظ  أجــزاء  بني  الــذي  الرتتيب  يكون 
الذي  للرتتيب  مطابقــــا  الوضع  بحسب 
باللفظ  عنــــــه  املعرب  املعنى  أجــزاء  بني 

بحسب الطبع فيطابق الوضع(()41(.
بحقيقة  املؤمنون  به  مايتميز  بيان  ويف 
متعددة  بــصــفــات  ووصــفــهــم  اليـــامن 
عندهم  كامله  اليامن  يبلغ  حتى  وخمتارة 
تيب  الرتهّ مراعاة  إل  الطهّباطبائي  أشــار 
الصفات  هذه  تناسق  يف  الطبع  بحسب 

يف  كام  األُخــرى  بعد  الــواحــدة  وميئها 
ٹ  ٹ  چ  تعال:  لقوله  تفسيه 

)40( التقان يف علوم الُقرآن، ص1754. 
دالئــل  كتاب  وظ:   ،74  /1 ــزان،  ــي امل  )41(

العجاز، ص4). 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
األنفال:  ]سورة  چ  ڇ  چ  چ 
الصفات  ))وهاتيك  قــال:  إذ   ،]3-  (

اهللهّ،  ذكر  عند  القلب  اخلمس هي: وجل 
اهللهّ،  آيــات  استامع  عند  اليــامن  ــادًة  وزي
ما  والنفاق  الصالة،  وإقامة  والتوكل، 
رزقهم اهللهّ، ومعلوم أنهّ الصفات الثالث 
واألخيتان  القلوب،  أعامل  من  األُول 
من أعامل اجلوارح. وقد روعي يف ذكرها 
فإنهّ  الطبع،  بحسب  بينها  الذي  الرتتيب 
نور اليامن إِنَّام يشق عىل القلب تدريا، 
يتم  حتى  يضاعف  و  يشتد  ــزال  ي فــال 
يتأثر  يشق  ما  ُل  فأوهّ بحقيقته،  ويكمل 
باهللهّ  تذكر  إذا  واخلشية  بالوجل  القلب 
اليامن  ينبسط  يزال  ال  ثم  ذكره...  عند 
بالسي يف اآليات  ق وينمو ويتفرع  ويتعرهّ
املعارف  إل  والادية  تعال،  عليه  الدالة 
منها  شٍء  يف  املؤمن  ل  تأمهّ فكلام  احلقة، 
حتى  ويشتد  اليامن  فيقوى  إيامنا،  زادته 

.)4(( اليقني..((  يستقر يف مرحلة 

))4( امليزان، 9/ 11. 
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صفــــــات  من  الطهّباطبائي  جعــــــل 
طبعيًا  مدخاًل  أعاله  اآليتيني  يف  املؤمنني 
كلِّ  إنهّ  إذ  فــات؛  الصهّ هذه  رتبت  ُوفقه 
ًومن  منشودة  غايًة  تقق  منها  واحــدٍة 
فة  الصهّ نتيجة  بمتابعــة  املتلقيهّ  تربط  ثمَّ 
التهّكامل  إل  نصــل  وهــكــذا  ـــرى  األُخ
القلوب  أعــامل  بني  للمؤمنني  فات  الصهّ
جهٍة  من  اجلوارح  أعامل  وبني  جهة،  من 
ُأخرى. فضاًل عن ذلك َخَلَق االسرتسال 
ــالل  ــن ِخ ــشــويــق لـــدى املــتــلــقــيهّ م والــتهّ
تيب  التهّناسب اجلامل الذي أوجده فن الرتهّ

البديعي.
أصحاب  األنبياء  إل  الشــــارة  ويف 
اهللهّ  )نبي  وهــم  الــعــزم  وُأول  ــع  ائ ــشهّ ال
 ،وموسى  ،وإبراهيــــــــم  ،نوح
القـــــدم  بحسب   د وحُممَّ  ،وعيسى
يهّد  السهّ قـــــال  منهم  واحٍد  لكل  الزمني 
املباركة:  لليــــــة  تفسيه  يف  الطهّباطبائي 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چچ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ 
ما   ،]13 ــورى:  الــشهّ ــورة  ]س چ  ک... 
يف   بينهم ــذي  ال ))والــرتتــيــب  نصه: 

ثم  فنوح  زمنهم  ترتيب  وفق  عىل  الذكر 
قدم  وإِنَّام  عيسى،  ثم  موسى  ثم  إبراهيم 
كام  التفضيل  و  للتشيف   النبي ذكر 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تــعــال:  قوله  يف 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
]سورة األحزاب: 7[،  ڀ ڀ ڀ چ 
قدم  عىل  للداللة  به  وبدأ  نوحًا  قدم  وإنَّام 

يعة وطول عهدها(( )43(. هذه الشهّ
الطهّباطبائي  تليل  يف  تيـــب  الرتهّ ففُن 
ية  قصدهّ مع  بالتساق  ع  يشهّ الكريمة  للية 
الُبعد  عن  الكشــــــف  يف  الُقرآن  التهّعبي 
ُأول  شائــــــع  من  شيعٍة  لكلِّ  الزمني 

.العزم
ڻ  ڻ  چ  ــعــال:  ت قــولــه  ويف 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۆچ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ 
الطهّباطبائي  أرجع   ](0 التهّوبة:  ]ســورة 
الصنـــــــــــــــاف  يــــاق  السهّ تغيي  سبب 
بـ)يف  املتمثلة  دقــات  الصهّ رصف  مــوارد 
وابن  اهللهّ،  سبيل  ويف  والغارقني،  الرقاب 

)43( امليزان، 18/ 8). 
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إل  األَُول  األربعة  ــوارد  امل عن  بيل(  السهّ
من  فاألحق  األحق  لبيان  تيب  الرتهّ ))أن 
الفقراء  بــا  األصناف  فأحق  األصناف، 
و  تيب،  الرتهّ عىل  وهكــــــذا  املساكني  ثم 
ترتيب  بحسب  األخــية  األربعة  لكون 
األربع  املراتــب  يف  واقعــــــــة  األحقية 
اخلاص...  األخية وضع كل يف موضعه 
من  فيــــه  بام  تيب  الرتهّ داللــة  أن  واحلــق 
وقوة  املالك  أهية  عىل  التهّأخي  و  التهّقديم 
ريب  ال  الرتتيب  أجزاء  يف  املصلحـــــــة 

فيه(()44(.
األصناف  سياق  يف  االخــتــالف  إذًا 
املتوخاة  اللة  الدهّ إل  يعود  األربعة األخية 
عىل  والقائمــة  البديعي  تيب  الرتهّ فن  من 
يف  املتحققة  املصلحة  وقــوة  املــالك  أهية 

تيب. أجزاء الرتهّ
ميز،  بالغيُّ  لوُن  الّتقسيم:  ثانيـــًا: 
إمجاله  بني  ملا  باجلامل  ُيوحي  بديع  وفن 

وتفصيله من تعالق وتناسب يُث املتلقيهّ 
داللته  ضفة  إل  عبورًا  نسقه  ماراة  عىل 
د،  مَتَعدِّ ))ِذكُر  ــه  بأنهّ ف  عرهّ لذا  املقصودة 

ابق، 9/ 3)3، ))3.  )44( املصدر السهّ

ثمَّ إضافة ما لكلِّ إليه عىل التهّعيني(( )45(.
الطهّباطبائي  تليـــــــــل  وسنتفحص 
لنتعرف  املباركة؛  الُقرآنيهّة  لليات  النهّيص 
يف  البديعي  الفن  لذا  توظيفه  كيفية  عىل 

التهّفسي.
املعذبني  املمقوتني  حـال  تصوير  ويف 
ــح  وهـــم الــكــافــرون بــالــتــوحــيــد وضهّ
توجيه  يف  التهّقسيم  فـــن  أثر  الطهّباطبائي 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چ  تعال:  قوله  معنى 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
]سورة غافر: 11[،  کچ  ڑ  ڑ 
يف  التي  الثهّانية  الماتة  ))ذكــر  قــال:  إذ 
و  ملحوظ  التهّقسيم  أنهّ  عىل  دليل  القرب 
النهّوعي(( ))4(. خيص ال  التهّعدد الشهّ املراد 
املعنى  توجيـه  يف  الطهّباطبائي  ينطلق 
حضور  بلحاظ  الكريمـــة  للية  املقصود 
التهّعدد  داللة  إل  الوصول  يف  التهّقسيم  فن 
الكافر  أو  املؤمــن  حيُث  -من  خيص  الشهّ

عىل حٍد سواء -ال داللة التهّعدد النوعي.

د بن عبد  البالغة، حُممَّ التهّلخيص يف علوم   )45(
مفتاح  وظ:  ص4)3،  القزويني،  حان  الرهّ
علوم  يف  ــان  ــق والت ص5)4،  الــعــلــوم، 

الُقرآن، ص1750. 
))4( امليزان، 17/ 315. 
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يازون  وما  املؤمنني  حال  ذكر  ويف 
الكافرين  بحال  بمقابلته  إيامنم  عىل  به 
ح  رصهّ اآلليم  العذاب  من  ينتظرهم  وما 
تفسيه  يف  كمـا  التهّقسيم  بفن  الطهّباطبائي 

جئ  ی  ی  ی  چ  تعـــــال:  لقوله 
ــورة  ]س چ  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 
حال  ذكــر  ــا  ))مل ــال:  ق إذ   ،]1( امللك: 
قابله  كفرهم  عىل  به  يازون  وما  الكفار 
التقسيم  لتامم  بالغيب  املؤمنني  بحــــــــال 
املقام  ألن  اخلشية؛  وصفهـم  من  وذكــر 

مقام النذار والوعيد(()47(.
التهّقسيم  فن  إل  الطهّباطبـائي  جلـــــــأ 
غيـــب  الرتهّ ُأسلوب  عن  والبيان  للكشف 
هيب  الرتهّ ُأسلوب  بيـان  بــإزاء  للمؤمنني 
آلياته  إحــــــدى  وهــــــــــذه  للكافرين، 
الُقرآنيهّة. اللة  الدهّ استجالء  يف  ة  التهّفسييهّ

ۈئ  ۈئ  ۆئ  چ  تعال:  قوله  ا  أمَّ
الدهر:  ]ســورة  چ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

"إما  ))وقولــــه:  تفسيه  يف  جاء  فقد   ]3
ضمي  مــن  حاالن  كفـورا"  إما  و  شاكرا 
"هدينـــــاه" ال من "السبيل" كام قالــــــــه 

والتنويع  التقسيم  يفيد  و"إما"  بعضهم، 

ابق، 19/ 370.  )47( املصدر السهّ

منقسام  كونه  حال  السبيل  هديناه  إنا  أي 
سواء  مهدي  أنهّه  أي  والكفور  الشاكر  إل 

كان كذا أو كذلك(( )48(.
إعامله  ِخالل  من  الطهّباطبائي  صل  توهّ
إل  ــا(  )إمَّ ــاألداة  ب املتمثلة  النهّحوية  آليته 
إنهّ  أي  التهّنويع،  عن  فضاًل  التهّقسيم.  فن 
ا  وإمَّ شاكرًا،  فيكون  مهديُّ  ا  إمَّ النسان 

ضاُل فيكون كفورًا!.
اخلامتة والتهّوصيات:

انــكــشــفــت لــلــبــاحــث مــن ِخــالل 
لعل  نتائج  عدة  املوضــوع  لذا  دراسته 

هي: أهها 
يستحق . 1 بام  اجلاملهّ  التهّناسب  يظى  مل 

البالغيني  عند  والبحث  راسة  الدهّ من 
والنهّقاد القدماء إالهّ ببعض الشارات 
القرطاجني  حـــازم  ــدى  ل الــــواردة 
ــا  ــن عـــيلهّ اجلـــرجـــان. أمَّ ـــد ب وحُمـــمَّ
املحدثون فكانوا أكثر اعتناًءا واهتاممًا 

بذا املوضوع تنظيًا، واقل من ذلك 
واضحًا  مفهومًا  منـــــا  قدهّ لذا  تطبيقًا 
اجرائه عىل  عنه وحمددًا. فضـــاًل عن 
ـــــد  نصوص تفسي امليزان للسيهّد حُممَّ

)48( امليزان، 0)/ 133. 
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الطهّباطبائي وتليلها. حسني 
تفسي . ) يف  وت  الصهّ املظهـر  ــــــل  شكهّ

ــارزًا  ـــ ب ُأســلــوبــيــًا  ملمحًا  ــزان  ــي امل
التهّكرار،  ِخالل  من  معاملــــه  تلهّت 
ان  ُيعدهّ اللذين  الُقرآنيهّة  والفــــاصلة 
اجلاملهّ  التهّناسب  مظاهــر  أبــرز  من 
العجاز  وجهة  من  وتية  الصهّ بالبِنية 
ـــادًة عــىل ما  الــبــالغــيهّ الــُقــرآن. زي
ــبــهــار يف  ـــاش وان يــدثــانــه مــن اده
الذي  املوسيقي  النهّغم  نتيجة  املتلقيهّ 

عليه. يشتمالن 
بِنية . 3 امليزان  تفسي  مؤلـف  استثمــــر 

يف  التهّضاد  عىل  املرتكـزة  املقابلة  فن 
الُقرآنيهّة  الالت  الــــدهّ إل  الــوصـــــول 
مثلت  الوسيلة  وهـــــذه  املــقــصــودة، 
املنتجة يف تليله  املفس  آليات  إحدى 

النهّيص.
األداة . 4 عىل  ديد  الرتهّ فن  يف  املفس  اتكأ 

املعنى  عن  الكشــــف  يف  كثيًا  )أو( 
القضية  هــذه  عــدهّ  يمكننا  لــذا  ــراد  امل
ظاهرة ًأسلوبية مائزة يف تليله النهّيص 

الُقرآنيهّة. لليات 
بتحليله . 5 الطهّباطبــــائي  يهّد  السهّ كشف 

تيب  النهّيصهّ عن الُبعد اجلاملهّ لفن الرتهّ
األلفاظ  بــني  التهّناسب  حيُث  مــن 
ــة، وحمــاكــاتــه  ــي ــاح واملـــعـــان مــن ن
والتهّدبر  التهّأمل  يثي  الذي  للجوهر 
زيادًة  ُأخــرى.  ناحية  مـن  احلياة  يف 
األنساق  من  للكثي  استنطاقه  عىل 
البديعي  الفن  هذا  سياق  يف  املضمرة 

املكتنزة. الالت  الدهّ والوصول إل 
ا( . ) )إِمَّ األداة  الطهّباطبائي  يهّد  السهّ وظهّف 

الستشفاف  التهّقسيــــم  فن  سياق  يف 
املعنى املراد.

بأن  يــرى  فالباحث  التهّوصيات  ــا  أمَّ
)رسالــة  جامعيهّة  دراســــــــــــة  ختصص 
يوسم  موضـــــوع  يف  تبحث  ماجستي( 
الكريم(؛  الُقرآن  يف  اجلــاملهّ  بـ)التهّناسب 
املعارصة.  الُقرآنيهّة  البالغيهّة  املكتبة  حلاجة 
املجال  هذا  يف  املوضوع  جدة  عن  فضاًل 

اخلصب..

امللخص:
ــأخــرون  ــت ــبــالغــيــون امل ـــط ال ــد رب ق
هو  البديع  أنهّ  ورأوا  باجلامل،  التهّناسب 
الذي يسبغ املالءمة واالتساق عىل أجزاء 
مبادئ  إل  األقــرب  ــه  ألنهّ األديب؛  النهّص 
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التهّشكيل اجلامل من املعان والبيان.
بمـــــــا  اجلامل  التهّناسب  يظى  ومل 
عند  والبحث  ــة  راس ــدهّ ال مــن  يستحق 
إالهّ  ــاء  ـــ الــقــدمـــ ـقــاد  والــنهـّ الــبــالغــيــني 
حازم  لدى  ــواردة  ال ــارات  الش ببعض 
اجلرجان.  عيل  بن  د  وحُممَّ القرطاجني، 
ـــا املــحــدثــون فــكــانــوا أكــثــر اعــتــنــاًءا  أمَّ
وأقل  تنظيًا،  املوضـــوع  بذا  واهتاممًا 
مفهومًا  منا  قدهّ لــذا  تطبيقًا.  ذلــك  مــن 
اجرائه  عن  فضاًل  وحمددًا.  عنه  واضحًا 
د  حُممَّ للسيد  امليزان  تفسي  نصوص  عىل 

وتليلها. الطهّباطبائي  ُحسني 
:Abstract

The aesthetic proportion 
in Al Mizane explication. 

The latest rhetorician had 
attached the proportion 
with aesthetics، and they 
saw that Albadeea confers 
the appropriation and 
consistency on the parts of 
literary texts، because it is 
the nearest to the principles 

of aesthetic formation from 
meaning and eloquence. The 
aesthetic proportion didn`t 
gain its worth of research and

Study by old rhetoricians 
and critics only some 
instructions given by 
Hezem Al Qurtajy and 
Mohammed Abn Ali Jarjany 
for the modernists، were 
more interested in this 
subject، thearticall and less 
application So، we present a 
clear and specified concept 
about it، moreover applying 
it on Al mizan explication for 
Seid Mohammed Hussein Al 
Tabatiba`y texte of explication 

and analysing them.
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الُقرآن الكريم. خُي ما نبدأ به 
أّوالً: الكتب:

	 أبو • احلافظ  الُقرآن،  علوم  يف  التقان 
حان  الرهّ عبد  ين  الدهّ جــــالل  الفضل 
َسنَة  )املــَتــوىفهّ  يوطي  السهّ بكر  أيب  بن 
ــات  راس ــدهّ ال مــركــز  ـــــ(، ت:  911ه
ؤون  الشهّ وزارة  ط(،  )د.  الُقرآنيهّة، 
ــوة  ع ــدهّ ــة واألوقـــــاف وال ــيهّ ــالم الس

عودية )د. ت(. والرشاد السهّ
• علم 	 يف  ــنــبــيــهــات  والــتهّ الشـــــارات 

بن  ــد  حمــمَّ الــديــن  ركــن  الــبــالغــة، 
بعد  املتويف  اجلرجان  د  حممَّ بن  عيل 
ووضــع  عليه  ــَق  ــلهّ َع ـــ،  ــَة9)7ه ــنَ َس
شمس  إبراهيم  وفهارسه:  حواشيه 
العلمية،  الكتب  دار  )ط)(،  الدين، 

بيوت -لبنان، 011) -)143هـ.
• بن 	 د  حممَّ بكر  ــو  أب ــرآن،  ــُق ال إعــجــاز 

ت:  )ت403هــــ(،  الباقالن  الطيب 
يهّد أحد صقر، دار املعارف، مص،  السهّ

)د. ت(.
• الواحد 	 عبد  د.  والــتهّــوازي،  البديـع 

مكتبــــة  )ط1(،  يخ،  الشهّ حســــــن 
مص،  الفنيهّة،  الشعاع  ومطبعــــــة 

1419هـ -1999م.
• د 	 حُممَّ ــرآن،  ــُق ال عــلــوم  يف  الــربهـــــان 

)ت  ركيش  الزهّ اهللهّ  عبد  بن  بــادر  بن 
الفضل  ــو  أب ــد  حمــمَّ ت:  ـــــ(،  749ه
بـــيوت،  ــة،  ــرف ــع امل دار  ــم،  ــي ــراه إب

1391هـ.
• بن 	 عمرو  عثامن  أبو  والتبيني،  البيـان 

-55)هـ(،   150 )ت  اجلاحظ  بحــر 
د  حممَّ الــســالم  عبد  وشـــــرح:  تقيق 
املــدن  مطبعـــة  )ط7(،  هــــارون، 
الناش:  بمص،  السعوديــة  املؤسسة 

1418هـ- بالقاهرة،  اخلانجي  مكتبة 
1998م.

• يف 	 معارصة  "رؤية  األُسلويب  التهّفكي 
ضـوء  يف  والبالغيهّ  النهّقدي  اث  الــرتهّ
سـامي  د.  احلديث(،  األُسلوب  علم 
الكتب  عــامل  )ط)(،  عبابنة،  د  حُممَّ
ــد،  أرب ــع،  ــوزي ــتهّ وال للنش  احلــديــث 

010)م.

واملراجع: املصادر  اف  كشهّ
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• غوامض 	 حقائق  عن  اف  الكشهّ تفسي 
وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التِّنزيل 
بن  عمر  بن  حمُمود  المــام  التأويل، 
ـــ(،  -538ه خمــشي)7)4  الــزهّ د  حممَّ
عبد  د  حُممَّ وصححه:  وضبطه  رتبه 
الكتب  دار  )ط5(،  شاهني،  السالم 

العلمية، بيوت -لبنان، 009)م.
• جالل 	 البالغة،  علوم  يف  التلخيص 

اخلطيب  الرحن  عبد  بن  د  حُممَّ الدين 
ضبطه  ـــــــ(،  )ت739ه الــقــزويــنــي 
عبد  األُستاذ  الكبي  األديب  وشحه: 
الفكر  دار  )ط1(،  الربقوقي،  الرحن 

العريب، 1904م.
• »دراسة 	 الُقرآن  يف  البيــان  التهّناسب 

أحد  ــوت«،  والــصهّ املعنوي  النَّظم  يف 
النهّجاح  مطبعـــــة  ط(،  )د.  زيد،  أبو 

ار البيضاء، )199م. اجلديدة، الدهّ
• البحث 	 يف  وداللتها  األلفــاظ  جرس 

الــعــرب،  عند  والــنــقــدي  الــبــالغــي 
احلرية  دار  ــالل،  ه مهدي  ماهر  د. 
للطباعة، دار الرشيد للنش، 1980م.

• كتب 	 يف  الُقرآنيهّة  املفردة  مجاليــــــات 
ياسوف،  أحد  د.  والتهّفسي،  العجاز 

املكتبي، سوريا -دمشق،  دار  )ط1(، 
)د. ت(.

• الرباعة 	 كنز  "تلخيص  الكنز  جوهــر 
ين  يف أدوات ذوي الياعة"، نجم الدهّ
احللبي  األثــي  بن  إسامعيل  بن  أحد 
زغلول  د  حُممَّ د.  ت:  ـــ(،  )ت737ه
املــعــارف،  منشأة  ط(،  )د.  ــالم،  س

األسكندرية، )د. ت(.
• القاهر 	 عــبــد  ــة،  ــيهّ ــاف ــشهّ ال ــة  ــال س ــرهّ ال

ثالث  ضمـن  )471هــــ(  اجلــرجــان 
للرمان  الــُقــرآن،  إعجاز  يف  رسائل 
وَعلهّق  حققها  واجلرجان،  واخلطايب 
ود.  أحد،  اهللهّ  خلف  د  حُممَّ عليهــا: 
دار  )ط3(،  ــالم،  س زغــلــول  ــد  حُمــمَّ

املعارف، مص -القاهرة، )197م.
• البالغة 	 ألســــرار  املتضمـــن  الطهّراز 

بن  ييى  العــجــاز،  حقائق  وعلوم 
ت:  749هـــــ(،  )ت  العلوي  ــزة  ح

املكتبة  )ط1(،  هنداوي،  احلميد  عبد 
العصية، صيدا -بيوت، 3)14هـ-

)00)م.
• البالغة 	 يف  اجلاملية  الوظيفة  عنارص 

)ط1(،  بودوخة،  مسعود  د.  العربيهّة، 
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-األردن،  إربد  احلديث،  الكتب  عامل 
)143هـ -011)م.

• ـــل العـــجـــاز، المـــام 	 ــاب دالئ ــت ِك
ــن بن  ــرح ــن عــبــد ال عــبــد الــقــاهــر ب
املتويف  الــنــحــوي  ــان  ــرج اجل ــد  ــمَّ حُم
َقَرأه  َسنََة474هـ،  َسنََة471هـ-أو 
د  حممَّ حمُمود  فهر  أبـــو  َعَليُه:  َوَعلهَّق 
شاكر، )ط3(، مطبعة املدن املؤسسة 
جدة،  املدن،  دار  بمص،  السعودية 

1413هـ -)199م.
• مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن 	

اكي املتويف  كهّ د بن عيل السهّ أيب بكر حُممَّ
هوامشه  وكتب  ضبطه  َسنََة)))هـ، 
)ط)(،  زرزور،  نعيم  عليه:  َوَعلهَّق 
-لبنان،  بيوت  العلمية،  الكتب  دار 

1407هـ -1987م.
• صنعه 	 األدباء،  ورساج  البلغاء  منهاج 

املتويف  القرطاجني  حازم  احلسن  أبو 

بتونس يف 4) رمضان 84)هـ، تقديم 
اخلوجة،  ابن  احلبيب  د  حُممَّ وتقيق: 
السالمي،  الغـــــــرب  دار  )ط3(، 

بيوت-لبنان، )198م.
• بن 	 عــيلُّ  الــُقــرآن،  إعجاز  يف  النهّكت 

ضمن  )ت)38هـــ(  مان  الرهّ عيسى 
ــرآن،  ــُق ــالث رســائــل يف إعــجــاز ال ث
للرمان واخلطايب واجلرجان، حققها 
أحد،  اهللهّ  خلف  د  حُممَّ عليها:  وَعلهّق 
د زغلول سالم، )ط3(، دار  ود. حُممَّ

املعارف، مص -القاهرة، )197م.
ثانيًا: الّرسائل واألطاريح اجلامعّية:

	 الطهّباطبائي • بني  البالغيهّــــــة  املباحُث 
مهدي  سمي  ــؤي  ل ــزواري،  ــب ــسهّ وال
ماجستي(،  )رسالـــــــــة  اخلالـــدي، 
الكوفة،  جامعـــــــــــة  اآلداب/  كليهّة 

1434هـ-013)م.
ثالثًا: الّدوريات والبحوث:

	 الكريـــــــم • الُقرآن  يف  تيب  الرتهّ بديع 
خالد  د.  م.  مجالية"،  دالليهّة  "دراسة 

العربيهّة  اللهّغــــــة  ملة  حيدي،  كاظم 
جامعة  اآلداب/  كليهّة  وآدابــــــــــا، 
حُمرم  عش،  الثهّامن  العـــدد  الكوفة، 

ــان  احلـــرام 1435هـــ-تــشيــن الــثهّ
013)م.
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املقدمة:
بسم اهلل الرحن الرحيم

بكرم  يليق  حــدًا  حده  حق  هلل  احلمد 
من  يقربنا  حــدًا  سلطانه،  وعظيم  وجهه 
والصالة  معاصيـــــه،  وينبنا  رضوانه، 
املهداة  الرحة  خلقة  خية  عىل  والسالم 
حممد  القاسم  أيب  واملرسلني  األنبياء  خاتم 
اتبع  ومن  وصحبه،  وآلــه  عليه  اهلل  صىل 

هداه إل يوم الدين وبعد.
ما  فيها  اهلل  يزيد  واألرزاق،  اآلجال 
املباحث  من  وها  مايشــاء  وينقص  يشاء 
الكالم  علامء  عليها  ــد  اك التي  املهمة 
انتهاء احلياة عن طريق  فاالجل هو وقت 
اللطف  أنــواع  من  نوعًا  يعد  فهو  املوت 
األرض  وسعت  ملا  لــواله  الــذي  اللــي 
اللية  احلكم  من  ذلك  وغي  املخلوقات 
يف  تعال  اهلل  أوجــده  لطفًا  هذا  فكان  فيه 
واحد،  معناها  واألجل  فالوقت  الكون، 
تقدير  تقديره  أو  احلــادث،  هو  والوقت 
احلادث الذي تعلق حدوث غيه به؛ ألنا 
فإن  زيد  لقدوم  وقتًا  الالل  طلوع  نجعل 
بطلوع  عامل  وغي  زيد  بقدوم  عاملًا  كان 
الالل جاز أن يؤقت طلوع الالل بقدوم 

حلوله  وقت  الديهّن  أجل  أن  مثلام  زيد، 
انقضاء  عند  الجارة  وأجل  واستحقاقه 

املدة املعقود عليها.
وقت  هو  املــوت  أجــل  يكون  وبــذا 
وقت  هو  القتل  وأجــل  املــوت  حصول 
االرزاق  ــا  وأم جهة،  من  هــذا  حصوله 
التمليك  هذا  وأصــــل  التمليك،  بمعنى 
للعباد  الرازق  وهو  تعال،  اهلل  من  يكون 

من جهة اخرى.
بمعنى  متالزمان  واألرزاق  فاآلجال 
فيهام  ــدث  ولــكــن ي تــعــال  اهلل  مــن  ــا  أن
ذلك  وسنبني  والتاخي  التقديم  من  البداء 
البحث  أهية  وتكمن  البحث،  طيات  يف 
الفرق  مــن  الــكــالم  علامء  اراء  ابـــراز  يف 
عىل  مقساًم  البحث  جاء  وقد  االسالمية، 

مخسة مباحث عىل النحو االت:
لــغــًة  ــل  ـــ ـــ االجـــ االول:  املــبــحــث 

واصطالحا.

يف  االجـــل  أقــســام  ــان:  ــث ال املبحث 
القران رؤية كالمية.

يقتل  مل  )َمن  قاعدة  الثالث:  املبحث 
لعاش( يف القران رؤية كالمية.

لــغــًة  االرزاق  ـــع:  ـــراب ال املــبــحــث 
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واصطالحا.
القران  يف  احلــرام  اخلامس:  املبحــث 

وهل يعدُّ رزقًا أم ال؟.
االول:  املبحث 

لغًة واصطالحا: االجل 
قبل  بنا  يدر  املوضوع  مهدات  فمن 
التعريج  البحث  هذا  تفاصيل  يف  الشوع 
عىل املعنى اللغوي واالصطالحي لألجل 

وعىل النح االت:
الــيشء وغاية  ة  لــغــًة: »مـــدهّ فــاألجــل 

الوقت يف املوت«)1(.
مدة  عىل  »يطلق  اصطالحًا:  واألجل 

احلياة كلها، وعىل منتهاها«))(.
فقد عرف القايض عبد اجلبار األجل 
العبد  فيه  يموت  الذي  الوقت  »هو  بأنه: 
به  يستحق  ما  يفعل  مل  أو  فيه،  يقتل  مل  إن 

الزيادة يف العمر«)3(.
»هي  بــقــولــه:  الكراچگي  ــه  ف ــرهّ وع

 /1 أجل:  مادة  منظور،  ابن  العرب،  لسان   )1(
 .50

))( الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني 
الكفوي، 55. 

 /11 التكليف  اجلبار:  عبد  القايض  املغني،   )3(
 .3

وأجــل  وقتها  احلــيــاة  فأجل  ـــات،  األوق
يف  واآلجال  فيه  يوجد  الذي  وقته  املوت 

الدين إنهّام هو وقت وجوبه«)4(.
)ت:  اجلبار  عبد  القايض  ذهب  فيام 
»هو  بقوله:  الوقت  تعريف  يف  هـ(   415
حدوث  املخاطب  به  يعرف  حــادث  كل 

الغي عنده أو ما يرى مرى احلادث«)5(.
األجـل  أن  الــشــيازي  الشيخ  يذكر 
األجل«  قضاء   « و  املعينة«  »املــدة  بمعنى 
ولكن  إناءها،  أو  املدة  تلك  تعيني  يعني 
اسم  األخية  الفرصة  عىل  يطلق  ما  كثيا 
أجل  جاء  تقول:  مثاال  فذكر  ــل«،  »األج
الدين  التسديد  موعد  آخر  أن  أي  الدين، 
آخر  عن  التعبي  يكون  هذا  وعىل  حل  قد 
حلظة من اللحظات عمر النسان باألجل 

ألنا موعد حلول املوت))(.
الشيازي  يتفق  االساس  هذا  فعىل 
هو  ما  األجــل  أن  اجلبار  عبد  والقايض 

مسؤولية  من  وأن  احلياة  إناء  وقت  إال 

)4( كنز الفوائد: الكراجكي، )/ 155. 
عبد  القايض  اخلمسة:  ينظر: شح األصول   )5(

اجلبار، 9)5
))( ينظر: االمثل: الشيخ نارص مكارم الشيازي، 

 .(08 /4
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أمر  ــذا  وه املقتول  حياة  ــاء  إن القاتل 
الفرق  متكلمي  أغلب  عند  عليه  متفق 

السالمية)7(.
الطهران  ــري  ــائ احل عــيل  ويضيف 
اآلجال  أحدهـا  أجلني  إنسان  لكلهّ  أن 
االخرتاميهّة  اآلجـــــال  والــثــان  الطبيعيهّة 
بقي  لو  التي  فهي  الطبيعيهّة  اآلجــال  ــا  أمهّ
الشخص عىل طبيعته ومزاجه ومل تتعرضه 
املهلكة  ــات  واآلف اخلارجيهّة  الــعــوارض 
رطوبته  تتحلَّل  أن  إل  بقائه  ة  مدهّ النتهت 
اآلجال  ا  وأمهّ تان  الغريزيهّ حرارته  تنطفيء 
من  بسبب  تصل  الَّتي  فهي  االخرتاميهّة 
والغرق  كــاحلــرق  اخلــارجــيهّــة  األســبــاب 

ولدغ احلشات وأمثالا)8(.
الثان:  املبحث 

أقسام االجل يف القران رؤية كالمية:
فيها  يصح  مل  قسمني  عىل  االجل  ان 
يف  ذلك  يكن  مل  وإذا  واحــد،  ليشء  بأنام 

أجل  عىل  أحدها  يمل  أن  جاز  ظاهرها 
ــل املـــوت، وقد  احلــيــاة واآلخـــر عــىل أج

)7( ينظر: شح األصول اخلمسة: القايض عبد 
اجلبار، 9)5، االقتصاد: الطويس: 9)1. 

احلائري  عيل  الدرر:  مقتنيات  تفسي  ينظر:   )8(
134 /4

ٿ  ٿ  ٺ  چ  تعال:  قوله  اليه  أشار 
ڤ   ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
 ]( األنــعــام:  ـــورة  ]س چ  ڦ  ڦ  ڦ 
من  املتكلون  به  قال  من  أهم  وسنتناول 
أهم  ال  بذلك  الفرق االسالمية مستندين 

هذه  يف  وردت  التي  القرآنية  النصوص 
املسألة وهي عىل النحو االت:

املــعــتــزلــة  ــد  عــن االجــــــــــــــل  أوال: 
اجلبار  عبد  القايض  يــرى  ــرة:  ــاع واالش
األجل بأنه: »هو الوقت الذي يموت فيه 
العبد إن مل يقتل فيه، أو مل يفعل ما يستحق 

به الزيادة يف العمر«)9(.
الــدنــيــويــة  ــاة  ــي احل ــهــاء  ــت ان بمعنى 
عبد  القايض  قصد  وقد  للحياة  ومفارقته 
اجلبار أن األجل هو الوقت، بمعنى وقت 

ں  ں  چ  املوجد)10(. كام يف قوله تعال 
ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ 

چ]سورة األعراف: 34[. ھ 
ُقتَِل  أو  أنفه  حتف  مــات  من  و»أن 

 /11 التكليف  اجلبار:  عبد  القايض  املغني،   )9(
 .3

عبد  الــقــايض  اخلمسة،  األصـــول  شح   )10(
السالميني،  مقاالت  ينظر:   ،78( اجلبار: 

أبو احلسن األشعري: )15. 
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)عز  اهلل  جعله  الــذي  بأجله  مــات  فإنام 
يف  األجل  ألنَّ  لعمره«)11(،  أجاًل  وجل( 
ماتا  قد  وها  املــوت،  وقت  هو  قصدهم 

مجيعًا يف وقت موتام))1(.
الوقت  هو  باألجــل  املقصــود  فهنا 
وهذا ما عليه األشاعرة، فاملقتول يموت 
أن  يوز  ال  حمدود  فاألجل  املقدر  بأجله 
علم  يالف  ذلك  ألن  يتأخر؛  أو  يتقدم 
األشــاعــرة  عليه  مــا  ــو  وه ـــدره،  وق اهلل 
عىل  األشاعرة  اتفق  األساس  هذا  فعىل 
حتَف  مات  من  »كــل  هي:  اآلجال  أن 
الذي جعل  بأجله  فإنام مات  أو قتل  أنِفِه 
عىل  قــادر  تعال  واهلل  لعمره،  أجــاًل  اهلل 

إبقائه«)13(.

عبد  الــقــايض  اخلمسة،  األصـــول  شح   )11(
السالميني،  مقاالت  ينظر:   ،78( اجلبار: 

أبو احلسن األشعري: )15. 
))1( ينظر: شح األصول اخلمسة، القايض عبد 
أبو  السالميني،  ومقاالت   ،78( اجلبار: 

احلسن األشعري: )15. 
ينظر:   ،14( البغدادي:  الدين،  أصول   )13(
االبـــانـــة، أبـــو احلــســن األشـــعـــري: )7، 
بني  والفرق   ،33( الباقالن:  والتمهيد، 
القدام،  وناية   ،((3 البغدادي:  الفرق، 
السالميني،  مذاهب   ،(3( الشهرستان: 

عبد الرحن بدوي: 3)). 

الذي  الوقت  هو  املــوت  أجل  وإن 
خترج فيه الروح من جسد املخلوق وهذا 
املرتى  فوافقهم  فيه  خمالفـة  ال  كــالم 
فذكر ذلك بقوله: »هو الوقت املضوب 
أو  كان  نفيًا  أمر،  لبقاء  أو  أمر،  لنزول 

إثباتًا«)14(.
يذكر  االمامية:  عند  االجــل  ثانيــا: 
تفسي  يف  الشيازي  مكارم  نارص  الشيخ 

ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  چ  قولـــــــــــــه: 
»األجل  أن   ]( األنعام:  ڤڤچ]سورة 
يف  خمتلفتان  اآليــة  يف  »أجــال«  و  املسمى« 
واحد  بمعنى  االثنني  اعتبار  أما  املعنى، 
فال ينسجم مع تكرار كلمة »أجل« خاصة 
لذلك  الثان،  يف  »مسمى«  القيد:  ذكر  مع 
من  احلتمي  غي  تعني  وحدها  »أجل«  أن 
العمر والوقت واملدة، و »األجل املسمى« 
أخــرى  وبــعــبــارة  منها،  احلتمي  بمعنى 
و  الطبيعي«  »املوت  هو  املسمى«  »األجل 

»األجل« هو املوت غي الطبيعي)15(.

)14( احلدود واحلقائق، املرتى: 14/ 3)). 
نارص  املنزل:  اهلل  كتاب  تفسي  يف  األمثل   )15(
األعلمي  مؤسسة  الـــشـــيازي،  مــكــارم 
ط،  د.  لــبــنــان،  ـــيوت  ب للمطبوعات، 

8)14هـ -007)م. 5/ 08). 
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لألجلني  غريبــة  تفسيات  وهنالك 
الطباطبائي  ذكرها  اآليــــــة  يف  الواقعني 

وهي عىل النحو االت:
ما  األول  بــاألجــل  ـــراد  امل أن  أوال: 
املوت  بني  ما  والثان  واملــوت  اخللق  بني 
وربام  األقدمني  من  عدة  ذكــره  والبعث، 

روى عن ابن عباس.
أهل  أجــل  األول  االجــل  أن  ثانيـا: 
اآلخرة  أجل  والثان  يموتوا،  حتى  الدنيا 
ماهد  إل  ونــســب  لــه،  آخــر  ال  ـــذي  ال

واجلبائي وغيها.
من  أجل  األول  االجــــل  أن  ثالثا: 
سيأت  من  بقى  من  أجـل  والثان  مى، 

ونسب إل أبى مسلم.
النوم،  األول  االجـــــل  أن  رابعــــا: 

والثان املوت.
واحد،  باألجلني  ــراد  امل أن  خامسا: 
أجال  قى  ثم  الشيفـــــة  اآليــة  وتقدير 

وهذا أجل مسمى عنده))1(.
را يف  ُمنَكَّ بإتيانه  أمر األجل  وقد أبم 

حسني  حمــمــد  الــســيــد  املـــيـــزان:  تفسي   )1((
مؤسسة  ــــ(،  )140ه )ت:  الطباطبائي، 
املدرسني  جلامعة  التابعة  السالمي  النش 

بقم املشفة 7/ 10. 

قوله: چ ٹ ٹ ٹ چ للداللة عىل كونه 
مهوال لالنسان ال سبيل له إل املعرفة به 

بالتوسل إل العلوم العادية )17(.
پ پ پ چ  چ  وقولـــه تعال: 
العادة جرت يف  فإن  تعيينه  تسمية االجل 

العهود والديون ونحو ذلك بذكر األجل 
باسمه،  املدة  آخر  أو  املضوبة  املدة  وهو 
لقوله  مصداقا  املسمى،  االجـــــــل  وهو 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعال: 
پ پ پ پ ڀڀ چ ]سورة 
آخر  بمعنى  االجل  وهو   ](8( البقرة: 

املدة املضوبة)18(.
املدة  أن االجل بمعنى آخر  والظاهر 
فرع االجل بمعنى متام املدة استعامال أي 
ثم  املقى(  )االجــل  كثيا  استعمل  إنه 
حذف الوصف فأكتفى باملوصوف فأفاد 
األجل معنى االجل املقى، يقال للمدة 
فيقال:  )اجل(  االنســـان  حلياة  املضوبة 
دنا أجله عبـــارة عن دنو املوت، وأصله 
أن  تعال  كالمه  فظاهر  االجل،  استيفاء 

حسني  حمــمــد  الــســيــد  املـــيـــزان:  تفسي   )17(
الطباطبائي7/ 9. 

حسني  حممد  السيد  امليزان:  تفسي  ينظر:   )18(
الطباطبائي7/ 8. 
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آخر  هو  املسمى  واألجل  باألجل  املراد 
يفيده  كــام  املــــدة)19(  ــام  احلــيــاة المت مــدة 
ــورة  ]س چ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  چ  قــولــه: 

.]5 العنكبوت: 
ـــشـــيازي فـــيى أن  ـــا الــشــيــخ ال أم
إبامه،  عىل  االجــل  اجــالن:  االجــــــل 
هو  وهذا  تعال،  اهلل  عند  املسمى  واألجل 
بقوله  تقييده  ملكان  تغي  فيه  يقع  ال  الذي 

ڃچ  ڃ  ڃ  چ  تعال:  قال  وقد  )عنده( 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ 
چ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

]سورة النحل: )9[.
وهو االجل املحتوم الذي ال يتغي وال 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ  تعال:  قال  يتبدل 
ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
چ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

]سورة يونس: 49[.
فنسبــة االجل املسمى إل االجل غي 

املشوط  إل  املنجز  املطلق  نسبـة  املسمى 
املعلق فمن املمكــن أن يتخلف املشوط 
شطه  تقق  لعـــــدم  التحقق  عن  املعلق 
املنجز  املطلـــق  بخالف  عليه  علق  الذي 

)19( ينظر: املصدر نفسه، 7/ 9. 

البتة)0)(. فإنه ال سبيل إل عدم تققه 
عمر  وموعد  »األجل«  أن  لنا  فيتبني 
املسمى،  األجــل  هــا:  قسامن،  النسان 
األجل  أخر  بتعبي  أو  النهائي،  واألجل 
ـــل األقـــص أو األجــل  األدنــــى، واألج
األول  القسم  احلتمي،  واألجــل  املعلق، 
يتدنى  فقد  والتبديل،  للتغي  قابل  لألجل 
الذنوب  بسبب  كثيا  الفرد  عمر  ويقل 
أنــواع  من  نــوع  وهــذا  السيئة  واألعـــامل 
التقوى  فإن  وبالعكس  اللي،  العذاب 
تكون  أن  يمكن  والتدبي  العمل  وحسن 
سببا لتأخي األجل، ولكن األجل النهائي 

ال يتغي بأي حال من األحوال)1)(.
هذا  يوضح  مثاال  الشيازي  فذكـر 
باستطاعة  ليس  أنــــه  وهــو  املــوضــوع، 
يبقى خالدا، حتى وان كانت  أن  النسان 
ففي  جيدا  تعمل  البدنية  األجهزة  مجيع 
ينتهي  زمن  إل  فشيئا  شيئا  سيصل  النهاية 

تطبيق  ولكــن  القلب،  يف  بعجز  عمره 
األوامر الصحية ومابة األمراض يمكن 

حسني  حممد  السيد  امليزان:  تفسي  ينظر:   )(0(
الطباطبائي7/ 9. 

املنزل:  اهلل  كتاب  تفسي  يف  األمثل  ينظر:   )(1(
نارص مكارم الشيازي، 19/ 49. 
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أن يطيل يف عمر النسان، ويف حالة عدم 
املحتمل  فــإن مــن  مــراعــاة هــذه األمـــور 
عمره  وينهي  عمر  مــن  ــك  ذل يقلل  أن 

بسعة)))(.
املبحث الثالث: 

قاعدة )َمن مل يقتل لعاش( يف القرآن
 رؤية كالمية:

مسالـــة  يف  املتكلمني  آراء  اختلفت 
أم  له  املقــدر  بأجله  املقتول  يموت  هل 
منه؛  وأنقضت  أجله  عليه  قطعت  بقتله 
ألنا مشكلة متفرعة عن اجلرب واالختيار 
وسنتناول  واحلساب،  باملسؤولية  متصلة 
من  املتكلمني  اراء  أهم  املبحث  هذا  يف 
عىل  بذلك  مستندين  االسالمية  الفرق 
يف  وردت  التي  القرآنية  النصوص  أهم 

هذه املسألة، وهي عىل النحو االت:
القول  ال  بغداد  معتزلة  ذهبت  اوالً: 
القاتل)3)(  يقتله  مل  لو  حياته  عىل  بالقطع 

يقتل  مل  لو  الرجل  »أنَّ  الذيل:  أبو  ذهب 
خالفهم  وقد  الوقت«)4)(،  ذلك  يف  مات 

)))( ينظر: املصدر نفسه، 19/ 49. 
)3)( ينظر: االقتصاد: الطويس، 174. 

احلسن  ـــو  أب ــني،  ــي ــالم الس ــاالت  ــق م  )(4(
األشعري: )15. 

ق هؤالء  يف هذا غي معتزلة بغداد فقد فرهّ
يموت  عنـــده  مقدور  أجل  أجلني:  بني 
عنده  مسمى  وأجل  اهلل  بتقدير  النسان 
أجل  إل  لعاش  يقتل  مل  ولو  القتيل  يقتل 

ٹ  چ  تعال:  قوله  اليه  أشار  كام  مسمى، 
چ]سورة  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ 
ــســان  الن ــســأل  ي ــني  ح  ،]( األنـــعـــام: 
الرادة  حلرية  تقريرًا  منتحرًا،  أو  قاتاًل 
القتل  عن  املطلقة  القاتل  ومسؤولية 
وقد  لعاش،  يقتل  مل  لو  أنه  إل  فذهبوا 
يف  يقتل  قد  الظامل  بأن  ذلك  عىل  استدل 
الوقت الواحد يف املكان الواحد األلوف 
أعامرهم  تفاوت  مع  الناس  من  الكثية 
وقدر  اهلل  من  بقضاء  ذلك  يعد  فكيف 
يف مكان واحد وزمان واحد)5)(، وأشار 
عندنا  »الذي   : أنَّ ال  اجلبار  عبد  القايض 
يموت،  أن  ويوز  ييا  أن  يوز  كان  أنه 
فليس  األمرين  من  واحد  عىل  يقطع  وال 

التجويز«)))(. إال 
قال القايض عبد اجلبار إذا: »قال لك 

)5)( ينظر: شح األصول اخلمسة، القايض عبد 
اجلبار: 783. 

)))( املصدر نفسه: )78. 
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وقدره؟.  اهلل  بقضاء  اآلجال  هل  قائل: 
عليه  تفصل  أن  عليك  الــواجــب  فمن 
بالقضـاء  أردت  إن  فــتــقــول:  الــكــالم 
عبارة  تقدم  بام  األجل  ألن  فنعم؛  اخللق 
اهلل  فضل  من  وهي  الفلك  حركات  عن 
وإن  فال،  الياب  به  أردت  وإن  تعال، 
أردت به العالم فمن املجوز أن يرى اهلل 
املالئكة  بعض  يعلم  أن  الصالح يف  تعال 
حالنا يف احلياة واملوت وأنا نعيش إل مدة 

بعدها«)7)(. ونموت 
ورد الباحث رأي أيب الذيل عىل أن 
فكأن  ميت  هو  األحوال  كل  يف  االنسان 
من  فيخرجه  قتله  عىل  مبور  هو  القاتل 
إنسانًا  يرب  أن  تعال  هلل  وحاشا  العقاب 
وأما  ياسبه،  وبعدها  قبيح  فعل  عىل 
ملا  القتل  )لوال  بغداد  معتزلة  ذكرته  ما 
إذ كيف  إشكالية  فيه  الرأي  فهذا  مات(؛ 
إل  مستند  هذا  رأيم  أن  نعلم  أن  يمكن 

يفارق  متى  اهلل  عند  ذلــك  فعلم  دليل 
عبد  القايض  رأي  أمـــا  احلياة.  النسان 
الرأي  الباحث واقعيًا يتمل  اجلبار فياه 

الوجهني. األول والثان بجواز 

)7)( املصدر نفسه: 784. 

يموت  ــن  م أن  ــاقــالن  ــب ال ــد  ــؤك وي
هذا  وإن  املــقــدور«)8)(  بأجله  »يموت 
املعتزلة،  بعض  رأي  مع  يتطابق  الــرأي 
قوله  ــاقــالن)9)(  ــب ال قــول  عــىل  والدليل 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  چ  تعال: 
چ]سورة  ھ  ہ  ہہ  ہ 

األعراف: 34[.
الذي  املوت  وقت  هو  املوت  وأجل 
حمالة،  ال  فيه  يموت  أنه  وقدر  اهلل  يعلم 
املقتول:  عن  يقال  أن  يصح  ال  ثم  ومن 
إنه لو مل يقتل ييا؛ ألن ذلك يالف اآلية 
ــدود ال يــوز أن  ــورة، فــاألجــل حم ــذك امل
علم  يالف  ذلك  ألن  يتأخر،  أو  يتقدم 
املقتول  أن  به  يقصد  فهنا  وقــدره)30(،  اهلل 
من  ــه  روح ختــرج  طريقة  بــأي  امليت  أو 
ووافقهم  حمالة،  ال  الوقت  هذا  يف  جسده 
مات  من  »كل  بقوله:  رأيم  يف  البغدادي 
اهلل  جعله  الذي  بأجله  مات  فقد  قتل  أو 

يف  الزيادة  عىل  قــادر  واهلل  لعمره،  آجــاًل 
عمره، ولكن إذا مل يزد له يف عمره مل تكن 

)8)( ينظر: التمهيد، الباقالن: )33. 
)9)( املصدر نفسه: )33. 

)30( ينظر: يف علم الكالم، احد حممود صبحي: 
 .107 /(
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الزيادة أجاًل له«)31(.
ثانيًا: ذهبت االشعرية إل القول بأن 
يف  استندوا  فهم  بأجله))3(  مات  املقتول 
يرمي  الــذي  القرآن  النص  عىل  رأيــم 
يف  احلياة  فاقد  وأنه  حمتوم  األجل  أن  إل 
الوقت الذي حدده تعال ولكنهم يلغون 
فالعقل  األســبــاب  وهــي  مهمة  مسألة 
هناك  ليس  بأنه  بوضوح  يكم  بالبداهة، 
سبب من دون مسبب فمثاًل إنَّ الشخص 
هذا  فيعني  يذبحها،  مل  الشاة  يذبح  الذي 
أنه يف الوقت نفسه سوف متوت وال تنتفع 
من  وأيضًا  سبب  من  البد  فإذًا  بلحمها. 
هذا تنبيه إل قضية مهمة وهي أنَّ القاتل 
األشاعرة  رأي  عىل  فإنه  شخصًا  قتل  إذا 
ميت  املقتول  ألن  يعاقب؛  ال  أن  يب 
القاتل  من  ليس  فالسبب  إذًا  حمالة  ال 
قال  حمالة.  ال  ميت  ألنه  عليه؛  جرم  فال 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  چ  تــعــال: 

ھچ  ہ  ہہ  ہ  ۀ 
اآلية  بينت  فقد   ]34 األعراف:  ]سورة 

)31( أصول الدين، البغدادي: )14 -143. 
الفرق:  ))1؛  البغدادي:  اصول  ينظر:   )3((

330؛ التمهيد: )33. 

موته، كام  أجل  فهو  به  قتل  الذي  الوقت 
علم  الذي  األجل  وهو  موته،  وقت  هو 
ما  وهذا  فيه)33(،  يميتهم  أنم  تعال  اهلل 

إليه األشاعرة)34(. ذهب 
أجلني  بوجود  االمامية  قالت  ثالثا: 

ٹ  ٹ  چ  تعال:  قوله  يف  كام  اجلملة  يف 
چ]سورة األنعام:  ٹٹ ڤ ڤ ڤڤ 
اهلل  عند  وأجـــل  إبامه  عىل  أجل   .](

تعال وعىل هذا فان هناك أجلني)35(.
املــوقــت  ــون  ــك ي أن  ــحُّ  ــص ي وبـــذا 
أو  ينبغي أن يكون حادثًا  أنه  كالوقت يف 
أن  يصحُّ  ولذا  احلادث،  مرى  يرى  ما 
ة ومؤقتًا أخرى، وقد أمجع  مرهّ يعل وقتًا 
أنفه  حتف  مات  من  أن  عىل  املتكلمون 
اهلل  جعله  الذي  بأجله  مات  فإنام  قتل  أو 
املراد  ليس  األجل  ألن  لعمره))3(؛  أجاًل 
به إالهّ وقت املوت، وها قد ماتا مجيعًا يف 

وقت موتام.

)33( ينظر: كنز الفوائد: الكراچگي، )/ 159. 
)34( ينظر: الرشاد: اجلويني: 145. 

)35( ينظر: مجل العلم والعمل، املرتى: 47. 
شح   ،377 الصدوق:  التوحيد:  ينظر:   )3((
اجلبار،  عبد  القايض  اخلمسة:  االصــول 

9)5، الرشاد: اجلويني: 145. 
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املــقــتــول لو  ــع اخلـــالف يف  ــد وق وق
احلياة  يف  حالـــــه  يكون  كيف  يقتل  مل 

واملوت؟.
مة احليل )ت: ))7 هـ(  فقد بنيهّ العالهّ
الناس  »أختلف  بقوله:  االختالف  هذا 
أنه  املقتول لو مل يقتل، فقالت املجربة:  يف 
الذيل  أيب  قول  وهو  قطعًا  يموت  كان 
بعض  ــال  وق 35)هــــ(،  )ت:  الــعــالف 
وقال  قطعًا،  يعيش  كان  إنه  البغداديني: 
يعيش  أن  يوز  كان  أنه  املحققني:  أكثر 

ويوز أن يموت«)37(.
القول  هو  الماميــة  إليه  ذهب  وما 
العياش  ذكر  فقد  أجلني)38(.  بوجوب 
 الصادق االمام  عن  هـ(   3(0 )ت: 
يف تفسي هذه اآلية بقوله: »األجل الذي 
فيه  م  يقدهّ موقوف  أجل  فهو  ى  املسمهّ غي 
ما يشاء ويؤخر فيه ما يشاء، وأما األجل 
ليلة  يكون يف  أن  يريد  الذي  فهو  ى  املسمهّ

ينظر: شح األصول  املراد: 1)4،  )37( كشف 
 ،5(9 ــار/  اجلــب عبد  الــقــايض  اخلمسة: 

الرشاد: اجلويني: 145. 
املرتى،  الشيف  والعمل:  العلم  مجل   )38(

47، تفسي الربهان: البحران، 1/ 517. 

وهذا  ــل«)39(.  ــاب ق من  مثلها  إل  القدر 
ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  چ  تعال:  قوله  يف  ورد 
]ســـورة  ڦچ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ 

األنعام: )[.
كل  بان  الكراچگي  ذلك  فصل  وقد 
االول:  قسمني:  عىل  وجوازه  جائز  ذلك 
دليل  توافر  لعدم  فيه  نشك  إنــا  بمعنى 
القطع عىل حقيقته بام يكون منه. واالخر: 
كلهّه  ذلك  عىل  يقدر  تعال  اهلل  أن  بمعنى 
وال يستحيل منه، فهو لو مل يقتل جاز أن 
من  احلال  يف  يموت  أن  وجاز  حيًا  يبقى 

غي قتل)40(.
معلوم  فهو  ــك  ذل مــن  ــان  ك ومــهــام 
إنهّام  الظامل  كــان  ولــو  تعال  هلل  كونه  قبل 
وألن  حض،  قد  أجله  ألن  املظلوم  يقتل 
حضور أجله حله عىل قتله، مل يكن ملومًا 
ــان حمــمــوالً عــىل ذلك  بــل ك وال ظــاملــًا، 
املقتول أمات  مضطرًا)41(. وأما يف حقيقة 

بأجله أم أن قاتله قطع أجله؟.
يكون  ال  املــوت  أجل  حــدوث  فأن 

)39( تفسي العياش: العياش: 1/ 385. 
)40( ينظر: كنز الفوائد: الكراچگي، )/ 158. 

)41( ينظر: االقتصاد: الطويس: )17. 
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ما  يقدم  ــده،  وح هلل  ــر  األم ــام  وإنهّ ثابتًا 
اهلل  »إن  ولذلك  يشاء  ما  ويؤخر  يشاء 
بالزيادة  املــوت  أجــل  تأخي  عىل  قــادر 
بالنقصان  تقديمه  وعىل  احليـــاة  مدة  يف 

.)4( منها«)
ذلك  يف  تعال  قدرته  تتجىل  وبــذا 
العبد  تعال  اهلل  أمات  الذي  الوقت  ألن 
فيه قد كان قادرًا عىل أن ال يميته فيه. بل 
هذا  فيكون  وييه،  ذلك  من  بدالً  يبقيه 
ناتج  أجله وزيادة عمره وهذا  تأخي  هو 
فعقوق  يدثها،  التي  النسان  أعامل  عن 
يؤديان  الرحم،  صلة  وقطع  الوالدين 
لنقص العمر خالفًا لرب الوالدين، وصلة 
وقال  العمر)43(  يف  تزيد  التي  االرحــام 
يف  تزيد  الــرحــم  صلة  »إن   :النبي
»إن  الكريم:  الرسول  فأخرب  العمر«)44(، 
عمر العبد يكون مقدورًا معلومًا عند اهلل 
)عز وجل(، فإن هو وصل رحه زاد اهلل 

يف عمره وإن مل يصل رحه مات يف وقت 

))4( كنز الفوائد: الكراچگي، )/ 159. 
الشهرستان:  األقـــدام:  ناية  ينظــــــر:   )43(

 .41(
)44( عمدة القاريء: العيني، 11/ 181. 

التعارض  يف  االمامية  فعلامء  كــذا«)45(. 
مل  لو  املقتول  أجــل  أن  هل  وقــع  ــذي  ال
املقتول  أن  إل  ذهبوا  فقد  لعاش؟.  يقتل 
انتهاء  هو  قتله  وقت  يكون  أن  يتمل 
أن  ويتمل  فيه،  يموت  أن  املقرر  أجله 
وأكد  يقتل،  مل  لو  فيعيش  ذلك  يكون  ال 
هذا القول املرتى: »ولو مل يقتل املقتول 
اهلل  ألن  آخــر؛  وقت  إل  يعيش  أن  جلاز 
تتغي  ال  وبالقتل  تبقيته  عىل  قادر  تعال 

القدرة«))4(.
إل  والطويس  املرتى  استند  وقــــد 
اجلزم  بعدم  إليه  استندوا  الذي  الدليل 
يعيش  أن  جلاز  املقتول  يقتل  مل  لو  أنَّ  يف 
عىل  قادر  تعال  اهلل  »ألنَّ  الطويس:  قال 
القطع  عىل  دليــل  وال  وأماتته،  إحيائه 
عىل أحدها فيجب أن يوز كال األمرين 
يتعلق  أن  يمتنع  ال  ــه  ألنَّ فيه،  ويشك 

املصلحة بكل واحد من األمرين«)47(.

يقتل  فيمن  الطويس  الشيخ  رأي  أما 
مل  لو  انه  والصحيــح  ُيقتل  من  أن  يرى 

)45( كنز الفوائد: الكراچگي، )/ 157. 
املرتى: 17/  والعمل،  العلم  ))4( شح مجل 

 .(44
)47( االقتصاد، الطويس: 171. 
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يقطع  وال  يعيش  أن  يــوز  لكان  يقتل 
إليه  ذهــب  ما  موته  عىل  وال  بقائه  عىل 
ألنه  ذلك  قلنا  وإنام  خمتلفتان،  طائفتان 
وال  وإمــاتــتــه،  إحيائه  عــىل  ــادر  ق تعال 
أن  فيجب  أحدها  عىل  القطع  عىل  دليل 
ال  ألنه  فيه  ويشك  األمرين  كال  يكون 
من  واحد  بكل  املصلحة  تعلق  أن  يمتنع 

األمرين)48(.
من  قـــــــول  الطويس  الشيخ  ينفي 
لعاش  يقتل  مل  لو  أنه  عىل  يقطع  أنه  يقول 
يقتل  مل  لو  انــه  يمتنع  ال  ألنــه  حمالة،  ال 
يذكر  ثم  إماتتـــــــه،  املصلحة  القتضت 
التجويز  هذا  يرج  وال  الطويس  الشيخ 
ضرًا  ادخل  ألنه  ظاملًا  كونه  من  القاتل 
غي مستحق عىل غيه، ال لدفع ضر، وال 

الجتالب نفع، وهذا حقيقة الظلم)49(.
حيث  كالمه  الطويس  الشيخ  ويتابـع 
املوت  بوجوب  قال  من  ))ويلزم  يقول: 

من  بسبب  مات،  من  كــل  أن  يقتل  مل  لو 
أشبههام  وما  هدم  أو  غرق  من  اهلل  جهة 
وبناء  حمالة.  ال  ملات  ذلك  يكن  مل  لو  أنه 

)48( ينظر: املصدر نفسه: 170. 
)49( ينظر: املصدر نفسه: 173. 

ذبح  من  يكون  أن  يلزم  انــه  ذلــك  عىل 
إليه وال يكون  إذنه حمسنًا  بغي  غنم غيه 
بحيث  جعله  قد  بالذبح  يلزم  ألنه  مسيئًا 
يتنفع  ومل  ملاتت  يذبحها  مل  ولو  با  ينتفع 
ه وال  يذمهّ يمدحه وال  أن  ينبغي  با فكان 
أذبحها  مل  لو  قال  إذا  العقالء عذره  يقبل 
يذمونه  كلهم  بل  إليه،  أسأت  فام  ملاتت 

إليه(()50(. أسأت  ويقولون 
ــول: ))لــوال  ــق ــىل ذلــك ن ــاًء ع ــن وب
ألن  ذلك  مثل  موتا  جوزنا  إذا  يلزمنا 
مسيئًا  كونـــــــه  عن  يرج  ال  بالتجويز 
مرى  يــري  وهــذا  بالقطع.  يــرج  بل 
وغصبــه  غيه  مال  سلب  فيمن  تويزنا 
إياه أن يكون الفقر أصلح له يف دينه من 
حني  ذلك  تويزنا  يقتض  ال  كام  الغنى 
كشف  ويف  تويزه  ألجل  املــــــال  سلب 
نفس  إل  احلــيل  العالمة  يذهب  ــراد  امل

هذا(()51(. الرأي 

)50( نفسه: )17. 
9)3؛  احليل:  العالمة  املراد  كشف  ينظر:   )51(
 /5 احلديد:  أيب  ابن  البالغة،  نج  شح 
شح  ))3؛  البقالن:  التمهيد،  134؛ 
اجلبار:  عبد  القايض  اخلمسة،  ــول  األص
781؛ كشف املراد، العالمة احليل: )1). 
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الرابع:  املبحث 
لغة واصطالحا: األرزاق 

قبل  بنا  يدر  املوضوع  مهدات  فمن 
التعريج  البحث  الشوع يف تفاصيل هذا 
ــىل املــعــنــى الــلــغــوي واالصــطــالحــي  ع

لالرزاق وعىل النحو االت:
يف  اُق:  زَّ والـــرهّ ــرازُق  ال لغة:  االرزاق 
َأمجعني،  اخللق  َيرُزق  ألَنه  تعال  اهلل  صفة 
زاق وَأعطى اخلالئق  وهو الذي خلق األَرمْ
َأبنية  ال من  وَفعهّ إليهم،  وَأوَصلها  َأرزاقها 
امُلبالغة، واألَرزاُق نوعاِن: ظاهرة لأَلبدان 
والنُّفوس  للقلوب  وباطنة  ــوات،  كــاألَقمْ
آدم  بني  وَأرزاُق  والعلــــــوم  كامَلعاِرف 
إِليهم،  واصلة  وهي  لم،  رة  ُمقدَّ مكتوبة 
زق  فالرَّ قــًا،  وِرزمْ قًا  َرزمْ اخللَق  َرَزَق  يقال: 
ُق  زمْ بفتح الراء، هو املصدر احلقيقي، والرِّ
االسم؛ ويوز َأن يوضع موضع املصدر. 
نَعَشه.  حسنًا:  ــًا  ِرزق يرُزقه  اهلل  ــه  ورَزق

اه،  إِيهّ َرزقه  ما  املصدر:  لفظ  ُق، عىل  زمْ والرَّ
واجلمع َأرزاق))5(.

عرفت  اصطالحا:  االرزاق  أمـــــــــا 
منها  نذكر  عـــدة  بتعريفـــــات  االرزاق 

))5( ينظر: لسان العرب، 10/ 115. 

الفرق  من  املتكلمني  اراء  به  قال  ما  أهم 
االسالمية:

»هو  بــانــه  الـــرزق  املعتزلة  عــرفــت 
امللك، ورزق كل موجود ملكه«)53(.

فيطلق  األشاعرة:  عند  الرزق  أمــا 
به  االنتفاع  تقرر  إذا  به  ينتفع  من  عىل 
فهذا مقتى الطالق، ومن املتسع ملكه 
ما هو  اهلل  له: مل يعل  يقال  به:  ينتفع  ومل 

حوله رزقًا له)54(.
علامء  مــن  وهــو  الكراچگي  فها  عرهّ
التمليك، وأصل  الرزق: هو  بأن  االمامية 
الـــرازق  ــو  وه تــعــال،  اهلل  مــن  التمليك 

للعباد)55(.
العبــــــاد  أرزاق  أن  لنــــــــــــا  يتبنيهّ 

التعريفات عىل قسمني:  من خالل 
العبد  بحركـــــــة  يشرتط  ما  االول: 
فمن  وحرصــــه،  واجتهاده،  وسعيــــــه 
أمر  ــد  وق فــاتــه،  قعد  ــن  وم نــالــه،  سعى 

مصداقا  والــطــلــب))5(.  باالكتساب  اهلل 

)53( الرشاد: اجلويني: )14. 
)54( ينظر: املصدر نفسه: )14. 

)55( ينظر: املصدر نفسه: )/ 195. 
 /( الكراجكي،  الفوائد:  كنز  ينظــــر:   )5((

 .19(
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ڤ  ٹ  چٹ  تعال:  لقولـــــــــه 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃچ]سورة  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
تعال  اهلل  يُث  هذا  وعىل   ،]10 اجلمعة: 
من  يقع  فعـــــل  من  ــرزق  ال طلب  عىل 

هذا  يكون  ال  أن  بــشط  أنفسهم  العباد 
ېئ  ېئ  چ  تــعــال:  ــال  ق مفسدًا  الفعل 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 
جب حب چ ]سورة الزخرف: 33[.

غي  من  إليهم  وصــل  ما  واالخـــر: 
تمل  وال  اكتساب،  وال  منهـــم  سعي 
احلالل  يكون  وبــذا  كاملواريث،  شء 
رزقًا لإلنسان وهو مل يتلف فيه قط)57(.

املبحث اخلامس: 
احلرام يف القرآن وهل ينحص 

رزقًا أم ال؟.
احلرام  أن  يف  املتكلمون  أراء  اختلفت 
هذا  يف  سنتناول  أذ  ال؟.  أم  رزقًا  ينحص 
املبحث أهم ما قال به املتكلمون من الفرق 
أهـــــــم  عىل  بذلك  مستندين  االسالمية 

 /( الكراجكي،  الفوائد:  كنز  ينظـــــر:   )57(
 .19(

هذه  يف  وردت  التي  القرآنية  النصوص 
املسألة وهي عىل النحو االت:

فـــقـــد ذهـــبـــت املــــعــــتــــزلــــة)58(، 
يرزق  ال  تعال  اهلل  أن  إل  والمامية)59(، 
من  النسان  منع  تعال  اهلل  ألن  احلــرام 
يز  مل  رزقــًا  كان  فلو  واكتسابه،  انفاقه 
تفسيه  يف  الطويس  الشيخ  وذكر  ذلك، 
أن احلرام ليس رزقًا ألنه سبحانه وتعال 
واالنفاق  الرزق،  من  باالنفاق  مدحهم 
مستدال  املدح)0)(.  يوجب  ال  احلرام  من 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چ  بقوله: 
چ ]سورة البقرة: 3[. ٿ  ٿ 

ــــارزاق  فـــــاملــغــتــصــبــات لــيــســت ب
أياها  تعال  اهلل  ملهّكهــم  وال  لغاصبها، 
أنا  إذ  املجاز،  عىل  أرزاقــًا  ى  تسمهّ ــام  وإنهّ
ليغذى  تعال  التي خلقها اهلل  من األشياء 

با)1)(. النسان 
ڌ  ڌ  چ  تعـــــال:  لقوله  مصداقا 

 ،534 اخلمسة:  األصــول  شح  ينظر:   )58(
القايض عبد اجلبار: 534. 

)59( ينظر: كشف املراد العالمة احليل: ))4. 
)0)( ينظر: التبيان يف تفسي القرآن: 1/ 57. 

 /( الكراجكي،  الفوائد:  كنز  ينظــــر:   )(1(
 .19(
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ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

چ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ 

]سورة النساء: 10[.
السارق  يد  بقطع  سبحانــــه  ــره  وأم

ٺ  ٺ  چ  تــعــال:  ــه  ــول ق يف 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
املائدة:  چ]ســورة  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ 

.]38
رزقه  ما  أخذ  قد  الغاصب  كان  ولو 
له  املطالب  لكان  احلقيقة،  عىل  تعال  اهلل 
برد ما أخذه ظاملًا له. ومل يـــز يف العدل 

أن يعاقب عليه يف الدنيا واآلخرة)))(.
الـــــرزق هو  ــان مــعــنــى  ــي ب فــبــعـــــد 
ــــرزق  وال املــلــك  وأن  ــك(  ــي ــل ــم ــت )ال
ويعد  ينفصــالن)3)(.  وال  متداخـــــــالن 
بانفصال امللك عن  هذا ردا عىل من قال 
امللك  عن  منفصل  الــرزق  وإن  الــرزق، 
رزق  بأنه  الكــالء  عىل  بذلك  مستدلني 

البهائم ال ملك لا.
فـــــرق  ال  الطويس  الشيخ  بني  ثم 
ــه  فــهــو رزق تــنــاولــه  قــبــل  بــيــنــهــام؛ ألن 

 .19( )))( ينظر: املصدر نفسه: )/ 
)3)( ينظر: االقتصاد: الطويس، 173. 

كالكالء  منه  منعه  ما  له  وليس  وملكـــه، 
رزقًا،  الولد  تسميته  أيضًا  ويوز  واملاء 
من  يمنع  ال  العقل  أن  ذلك  عن  فضال 
بولده  االنتفاع  له  أن  بمعنى  ملك  تسمية 

بينهام)4)(. فرق  يوجد  فال  وبعقله، 
حني  ـــرة  ـــاع األش أن  ــا  ــن ل فــيــتــبــني 
خالفوهم يف ذلك ذهبوا إل أن اهلل يتول 
اهلل  كان  فلو  وحرامها،  حاللا  األرزاق 
نشأ  من  لكان  احلرام  دون  احلالل  يرزق 
-كان  الطريق  -كقاطع  حرام  يف  وتربى 

اهلل ال يرزقه قط)5)(.
سبحانه  اهللَّ  أن  لنـــا  يتبني  تقدم  ما 
القدر  ليلة  األرزاق واآلجــــال يف  يقسم 
تعال:  لقوله  مصداقا  ــاده)))(.  ــب ع بني 
]ســـورة  چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چ 

الدخان: 4[.
وئ  وئ  چ  تعال:  قولـــه  تفسي  ويف 
ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

)4)( ينظر: املصدر نفسه: 174. 
)5)( ينظر: ناية القدام: الشهرستان: 415. 

)))( ينظر: التفسي الكاشف: حممد جواد مغنية 
للماليني،  العلم  دار  1400هــــ(،  )ت: 
–لبنان، الطبعــة: الثالثة، 1981م.  بيوت 

ج7/ )
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حئ  جئ  ی  یی  ی  ىئ  ىئ 
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 
يت  ىت  مت  خت  جتحت  يب  ىب 
ـــــورة  حجچ]س يث  ىث  مث  جث 

األعراف: 37[.

أن  ال  اآليــة  اشــارت  فقـــــــــــــد 
من  املكتــوب  النصيب  بالكتاب  املراد 
يدع  اهللَّ  ان  واملعنى  واألرزاق،  اآلجال 
كتب  ما  يستوفون  واملكذبني  الكاذبني 
ــرزق  وال العمر  من  احلياة  هــذه  يف  لم 
مالئكة  وهم  ُرُسُلنا«  ُممْ  جاَءتمْ إِذا  »َحتَّى 

ُكنمُْتممْ  ما  ــَن  َأيمْ قاُلوا  َنـُـممْ  ــومْ »َيــَتــَوفَّ املــوت 
التي  ُعوَن ِمنمْ ُدوِن اهللَِّ« أي أين اآللة  َتدمْ
ال  َعنَّا«  َضلُّوا  »قاُلوا  تعبدونا؟.  كنتم 
يأتون  هـــــم  وال  أين هم؟.  نعرف  نحن 
َعىل  ــُدوا  ــِه »وَش الــعــذاب  من  خلالصنا 
واالعرتاف  كافِِريَن«  كاُنوا  ُممْ  َأنَّ ُفِسِهممْ  َأنمْ
اخــفــاؤه  يمكن  حيث  ــدي  ي بالذنب 
بعد ظهوره  أما  اجلزاء عليه،  والفرار من 
فــــال  العقوبة  تنفيذ  وحني  كالشمس، 
ان  بعد  شيئا  والــنــدم  االعــرتاف  يــدي 
تنتهي  أنفسهم  عــىل  الــكــافــرون  يشهد 
بعذاب  عليهم  احلكم  ويصدر  املحاكمة، 

احلريق)7)(.
اخلامتـــــــة:

توصل  التي  النتــــائج  اهم  تلخص 
اليها البحث وهي عىل النحو اآلت:

مسألـة . 1 يف  ــزم  اجل عــىل  ــة  دالل ال  ــه  إنَّ
ــط االســبــاب  ــاهلل تــعــال رب األجــل ف
عنا  مغيبــــة  قضية  فهذه  بمسبباتا 
فيجب إال يسند األمر إل وجه واحد 
ألنَّ  االول:  الــوجــهــني،  تــويــز  بــل 
طريقة  بــأي  حمالـة  ال  ميت  املقتول 
مبور  القاتل  أن  هذا  يعني  ال  كانت 
بأنه  القاتل  ولتحجج  هــذا  بفعله 
فــال  ال  أم  قتله  ســواء  ميت  املقتول 
ألصبح  منه  اقتصينــا  ولو  عليه  ذنب 
شع  فلامذا  لـــه  معنى  ال  القصاص 
أمــــــا  سبب،  وألي  القصاص  تعال 
حادث  يقع  مل  لو  أنه  اآلخر  االعتقاد 
املقتول  لبقي  آخر  أو أي سبب  القتل 

بيده  األرواح  زهــــــق  أن  نعلم  حيًا 
أنه  عىل  دليل  بيدنا  وليس  تعــــــال 
سوف يبقى حيًا فإذا الرجوع إل رأي 

جواد  حممـــد  الكاشف:  التفسي  ينظر:   )(7(
مغنية ج3/ 5)3.
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ز االحتاملني. كل من جوهّ
إنهّ . ) عــىل  االسالميــة  الــفــرق  تتفق 

القتل واملوت. األجل هو 
امللك . 3 بني  فــرق  ال  أن  لنــــــا  يتبني 

رزقه  فهو  تناوله  قبل  ألن  ــرزق  وال
منه  يمنعه  مــا  ــه  ل ولــيــس  ومــلــكــه، 
تسمية  أيضًا  ويــوز  واملــاء  كالكالء 
يمنع  ال  العقل  وكذلك  رزقــًا  الولد 
له  أن  بمعنى  ملك  بأنـــــــه  تسميته 
فرق  وال  وبعقله،  بولـــــده  االنتفاع 

بينهام.
االجــال . 4 بــني  وثيق  تــداخــل  هنالك 

وقطع  الوالدين  فعقوق  واالرزاق، 
العمر  لنقص  يؤديان  الرحــم،  صلة 
خالفًا لرب الوالدين التي تطيل العمر، 
بالرزق،  االنسان  عىل  اهلل  يمن  وبا 
بــاألعــامل  املــصــي  تغيي  أن  وبـــذا 
الصاحلة أو الطاحلة، وهو الذي تقول 

به الشيعة المامية.
املصادر واملراجع:

القران الكريم.
ــة عــن أصـــول الــديــانــة، أليب . 1 ــان الب

األشعري  إسامعيل  بن  عيل  احلسن 

ـــــرة املــعــارف  )ت330هـــــــــ(، دائ
-الند،  الدكن  آباد  حيدر  النظامية، 

ط1.
األدلة يف أصول . ) قواطع  إل  الرشاد 

يوسف  بن  امللك  عبــــــد  االعتقاد: 
 478 )ت:  اجلويني  احلرمني(  )إمام 
بيوت،  العلمية/  الكتب  دار  هـ(. 

ط 1، )141 هـ.
عبد . 3 منصــــــور  أليب  الدين،  أصول 

البغدادي  التميمي  طاهـر  بن  القاهر 
ــــــــ(، مــطــبــعــة الـــدولـــة،  )ت9)4ه
اسطنبول، ط1، )134هـ–8)19م.

باالعتقاد، . 4 يتعلق  ما  يف  االقتصــــــاد 
بـــن احلسن  بن عيل  بن احلسن  حممد 
الطويس )ت 0)4هـ(، دار األضواء، 
)140هـ– ط)،  بيوت–لبنــــان، 

)198م.
املنزل: . 5 اهلل  كتاب  تفسي  يف  األمثــل 

مؤسسة  ــيازي،  ــش ال مــكــارم  ــارص  ن
األعلمي للمطبوعات، بيوت لبنان، 

د. ط، 8)14هـ -007)م.
بن . ) هاشم  القرآن:  تفسي  يف  الربهان 

التوبيل  احلسيني  اجلــواد  عبد  سلامن 
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دار  مــؤســســة  هــــ(.   1107 )ت: 
قم،  إسامعيليان/  مطبعـــــة  التفسي، 

ط1، 1417 هـ.
جعفر . 7 أبو  القرآن:  تفسي  يف  التبيان 

ــويس، )ت:  ــط ــن احلــســن ال حمــمــد ب
قصي  حبيب  أحد  تقيق:  0)4هـــ(، 
السالمي،  العالم  مكتب  العامل، 

قم، الطبعة: األول، 1409هـ.
بن . 8 حممد  النظر  أبو  العياش:  تفسي 

)ت:  السلمي  عيـــــاش  بن  مسعود 
الرسول  هاشم  تــح:  هــــ(..   3(0
مؤسسة  مــنــشــــــــورات  املــحــالت، 
للمطبوعــــــــــــــــــات/  األعلمـي 

بيوت، ط1، 1411هـ.
مغنية . 9 جواد  حممد  الكاشف:  التفسي 

)ت: 1400هـ(، دار العلم للماليني، 
الثالثة،  الطبعـــــة:  –لبنان،  بيوت 

1981م

حسني . 10 حممد  السيد  املــيــزان:  تفسي 
ـــــ(،  )140ه )ت:  الــطــبــاطــبــائــي، 
التابعة  الســالمــي  النش  مؤسسة 

املشفة. بقم  املدرسني  جلامعة 
تقي . 11 الصالح  أبو  املعارف:  تقريب 

447هــــ(،  )ت:  احللبي  نجم  بــن 
احلسون،  تربيزيان  فــارس  تقيق: 
ــاش املــحــقــق، 1417هـــــ ق،  ــن ال

1375هـ ش.
بن . )1 حممد  بكر  أيب  القايض  التمهيد: 

403هــــ(،  )ت:  الباقالن  الطيب 
رتشو  األب  ونشه  بتصحيحه  عن 
املكتبة  اليسوعي،  مكارثي  يوسف 

الشقية، بيوت، 1957م.
عيل . 13 بن  حممد  جعفر  أيب  التوحيد: 

)ت:  القمي  بابويه  بن  احلسني  بن 
مؤسسة  ــورات  ــش ــن م 381هـــــــ(، 
 – بــيوت  للمطبوعات،  األعلمي 

لبنان، ط1، 7)14هـ -)00)م
احلسني . 14 بن  عيل  واحلقائق:  ــدود  احل

)ت:  املرتى  الشيف  موسى  بن 
العريب،  التاريخ  مؤسسـة  ))4هـــ(، 
1433هـ– ط1،  –لبنان،  بــيوت، 

)01)م.
القايض . 15 اخلمسة:  األصـــول  شح 

ــادي  أب ــد  ــد أس بــن أح اجلــبــار  عبد 
عبد  له:  وقد  حققه  415هـــ(  )ت: 
ط3،  وهبة،  مكتبة  عثامن،  الكريم 
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)141هـ–)199م.
بن . )1 عيل  والعمل:  العلم  مجـل  شح 

املرتى  الشيف  موسى  بن  احلسني 
التاريخ  مؤسسة  )43هــــ(،  )ت: 
ط1،  –لبنان،  بـــيوت  الـــعـــريب، 

1433هـ -)01)م.
الــديــن . 17 ــز  ع ــبــالغــة:  ال نـــــج  شح 

اهلل  هبة  بن  احلميد  عبد  حامد  أبو 
)ت:  ــد،  ــدي احل أيب  ابــن  املــدائــنــي 
اهلل  آية  مكتبة  منشورات  )5)هـ(. 
قم،  النجفي/  املــــــرعيش  العظمى 

ط)، 1385 هـ.
حممود . 18 الدين  بدر  القارئ:  عمــــدة 

إحيــاء  دار   ،)855 )ت:  أحد  بن 
الرتاث العريب/ بيوت )د. ت(.

القاهر . 19 عبـــــــد  الفـرق،  بني  الفرق 
)ت:  البغدادي  حممد  بن  طاهر  بن 
العلميـــــة،  الكتب  دار  9)4هـــ(، 

بيوت –لبنان، ط4، 009).
حممود . 0) أحــد  الــكـــــــــــالم:  عــلــم  يف 

العربيــــة،  النهضــــــة  دار  صبحي، 
1405هـ– ط1،  –لبنان،  بــيوت 

1985م.

ــد . 1) تــري شح  يف  املــــــراد  ــف  ــش ك
بن  احلسن  منصور  أبــو  االعتقاد: 
هـ(.   7(( )ت:  املطهر  بن  يوسف 
طبع  اآلميل،  زاده  حسن  حسن  تح: 
السالمية  الــنــش  مؤسسة  ــش  ون
ط  قم،  املدرسني/  اجلامعة  التابعة 

11، 7)14 هـ.
الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى . ))

عدنان  تقيق:  الكفــــوي،  احلسيني 
مؤسسة  ــصي،  امل –حممد  ــش  دروي
–لبنان، 1419هـ- الرسالة، بيوت 

1998م: 55.
الفتح حممد بن عيل . 3) الفوائد: أيب  كنز 

الطرابلس  الكراجكي  عثامن  بــن 
اهلل  عبد  تقيق:  449هـــــ(،  )ت: 
ط)،  بيوت،  األضواء،  دار  نعمة، 

1405هـ.
مجال . 4) الفضل  أليب  الــعــرب:  لسان 

بابن  املعروف  مكرم  بن  حممد  الدين 
د. يوسف  مراجعة وتدقيق:  منظور، 
الدين  شمس  وإبــراهــيــم  البقاعي 
األعلمي  مؤسسة  عــيل،  ــضــال  ون
ط1،  –لبنان،  بيوت  للمطبوعات، 
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))14هـ–005)م.
الرحن . 5) عبد  السالميني:  مذاهب 

بدوي، دار العلم للماليني، بيوت–
لبنان، ط1، )199م.

والعدل: . )) التوحيد  أبــواب  يف  املغني 
بــن أحــد أسد  اجلــبــار  الــقــايض عبد 
د.  تقيق:  415هـــــ(،  ــــادي)ت:  آب
طه  د.  ـــإشاف:  ب مــدكــور  إبراهيم 
حسني، مطبعة دار الكتب، 0)19م.

ــاالت الســالمــيــني واخــتــالف . 7) ــق م
بن  عـــيل  ــن  ــس احل أليب  ــني:  ــل ــص امل
330هـ(،  )ت:  األشعري  إسامعيل 
اجلــــراح،  نــــواف  وشح:  تــقــيــق 

ط1،  –لبنان،  بــيوت  صــادر،  دار 
7)14هـ-)00)م.

ــري . 8) ــائ احل ــيل  ع الـــــدرر:  مقتنيات 
تح:  1353هـــــ(،  )ت:  الــطــهــران 
الكتب  دار  اآلخوندي،  حممد  الشيخ 

السالمية، ايران.
ــكــالم: . 9) ال ــة األقــــدام يف عــلــم  نــاي

الكريــــم  عبد  بن  حممد  فتح  أليب 
تقيق:  548هـ(  )ت:  الشهرستان 
الكتب  دار  ــدي،  ــزي امل فــريــد  ــد  أح
ط1،  –لبنان  بيوت  العلميــــــة، 

5)14هـ–004)م.
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املقدمة:
بسم اهلل الرحن الرحيم

فريضة  العلم  جعــل  الذي  هلل  احلمد 
العلم  شأن  من  ورفع  مسلم،  كل  عىل 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چ  فقال:  والعلامء، 
چ  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ 
ورثة  وجعلهم   ،](8 فاطر:  ]سورة 
واسلــــــــم  واصيل  واالنبيــــاء،  الرسل 
حممد  مجعاء،  للبشية  االول  املعلم  عىل 
املصطفى الذي أوت جوامع الكلم فكان 
بيته  اهل  وعىل  بالضاد،  نطق  من  افصح 
امليامني  الغر  وصحبــه  االبرار،  املطهرين 
يوم  ال  بإحســان  تبعهم  ومن  النجباء 

الدين وبعد.
منزلة  واشفهــــا  العلوم  خي  فان 
الكتــاب  ذلك  املبني،  اهلل  بكتاب  العلم 
م قيادة البشية  الذي بوأ امة العرب لتسلهّ
للناس،  اخرجت  امة  خي  فكانت  كلها، 

ولن  رعايتـــه،  حق  القران  رعت  ان  ما 
انزل  التي  اللغة  بتعلم  اال  ذلك  يتأتى 
واساليبهـــا،  ببالغتهـــــا  والتمرس  با 
ولصفية  الصوتيــة،  بمستوياتا  والعلم 
عىل  للوقوف  والدالليـــــــة  والنحوية 

املبني  العريب  القرآن  آيات  مقاصـــــــد 
املرسلني. سيد  وسنة 

مل  بام  العربيـــــة  اللغة  حظيت  وقد 
والعناية  االهتامم  من  قبل  من  لغة  به  تظ 
لكونا  وذلك  وحديثا؛  قديام  بدرسها 
كتابه  با  اهلل  انزل  الذي  التنزيل،  لغة 
فقد  مكانتها  وسمو  لشفهــــــا  العظيم 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چ  وجل  عز  قال 
الزخرف:  ژچ ]سورة  ڈ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ  وقال:   ]3
وبام   ..]( يوسف:  ےچ ]سورة 
ان القرآن عريب، واهلل قد تكفل بحفظــه، 
فقال:  لغته  بحفظ  تكفل  فقد  ثم  ومن 
چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

وجدنــــا  ولذلك   ،]9 احلجر:  ]سورة 
بدرس  فائقة  عناية  يعنون  العربية  علامء 
وال  وداللة،  ونحوا  ورصفا  صوتا  اللغة 
مؤلفات  بلغت  الذي  النحو  درس  سيام 

قال  حتى  له،  ناية  ال  حدا  فيه  العرب 
قد نضج  النحو  »علم  ان  املحدثني  بعض 
حتى احرتق« وهذه مقولة غي صحيحة، 
القديمــــة  املؤلفات  كثرة  من  فبالرغم 
ابواب  درس  تناولت  التي  واحلديثــــة 
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اال  ومتريناته  ومسائله  ودقائقـــــه  النحو 
دارسو  منها  يعان  مشكلة  توجد  ال  انه 
صعوبة  مشكلة  من  اكثر  العربية  اللغة 
هذا  اختياري  سبب  ولعل  النحو،  درس 

لبحث قد جاء من:
اهتامم . 1 مدى  معرفـــــة  اردت  كون 

 القرآن الكريم فضال عن املعصوم
من  لا  وضعت  وما  العربية،  باللغة 

تشيفية. ومراتب  مقامات 
املوضوع . ) بذا  افرد  من  أجد  مل  انني 

تناوله  وشامال  مستقال،  خاصا  بحثا 
كتاب  هناك  فليس  جوانبه،  مجيع  من 
مقام  عن  احلديث  استوعب  مستقل 

اللغة يف القرآن وسنة املعصوم.
اعتامد  البحث  طبيعة  اقتضت  وقد 
املنهج الوصفي والتحلييل يف تناول آيات 
مقامات  عىل  املشتملة  الكريـــــــم  القران 
القرآن  طبيعية  يف  اثر  من  لا  وما  اللغة 

النبي  عن  الواردة  الروايات  عن  فضال 
الف  وعليهم  عليه  بيته  واهل  االكرم 
فضل  عن  افصحت  التي  وسالم  تيــــة 

العربية.
مباحث  ثالثة  عىل  البحث  ابتنى  وقد 

بأهم  خامتة  ويتبعهام  مقدمــــة،  تسبقهام 
النتائج.

االول: املبحث 
وميزاتا: كنهها  العربية  اللغة 

وميزات  فذة  خصائص  العربية  للغة 
اللغـــــات،  سائر  بـــــا  فاخرت  منفردة 
كالم  وعاء  اللغــة  هذه  كانت  ما  وألمر 
قال  اللغــــة:  ويف  رسه،  ومستودع  اهلل 
َغى، و بعضهم  َيلمْ القول  َلغا يف  الكسائي: 
َلغا  و  ُلغٌة،  َيلَغى،  َلِغَي  و  ُغو،  َيلمْ يقول 
َمن  احلديث:  يف  و  تكلم.  وًا:  َلغمْ ُغو  َيلمْ
ُطُب لصاحبه  َيمْ قال يوم اجُلمعة و اِلماُم 
ُن،  سمْ اللِّ َغة:  اللُّ َتكلَّم"و  َأي  َلغا  فقد  َصهمْ 
قوم  كل  با  ُيعربِّ  َأصوات  َأنا  ها  َحدُّ و 
ت َأي  لٌة من َلَغومْ عن َأغراِضهم، و هي ُفعمْ
ُثبٍة،  و  ُقلٍة  و  وة كُكرٍة  ُلغمْ تكلَّمت، َأصلها 
ُلَغٌي  كلها الماتا واوات، و قيل: َأصلها 
َأو ُلَغٌو، و الاء عوض، و مجعها ُلًغى مثل 

ُلغات  اجلمع  املحكم:  يف  و  ُبًرى،  و  ُبرة 
َأبو عمرو أَليب  قال  ُلغوَن. قال ثعلب:  و 
خية يا َأبا خيَة سمعَت ُلغاِتم، فقال َأبو 
خية: و سمعت ُلغاَتم، فقال َأبو عمرو: 
ُدك  يا َأبا خية ُأريد َأكَثَف منك ِجلدًا ِجلمْ
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و  سمعها،  عمرو  َأبو  يكن  مل  و   ، رقَّ قد 
بالتاء  التاء، شبَّهها  بفتح  ُلغاَتم،  قال  من 
إِليها  النسبة  و  بالاء،  عليها  يوقف  التي 
)1(. قال َأبو سعيد:  ُلَغِويهّ و ال تقل َلَغِويٌّ

ِغهم  َتلمْ فاسمْ باِلعراب  تنتفع  َأن  َأردت  إِذا 
و  مسَألة،  غي  من  ُلغاِتم  من  اسمع  َأي 

الشاعر: قال 
ى َ و إِين، إِذا اْسَتْلغايَن الَقْوُم يف الرسرُّ

َأْعَجام ك  برِسِّ فَألَفْوين  َبِرْمُت 

و  ــو،  غمْ اللَّ عىل  َأرادون  ن:  َغومْ َتلمْ اسمْ
الطريق  عن  و  الصواب  عن  فالن  َلغا 
َغُة  واللُّ اأَلعرايب  ابن  قال  عنه،  ماَل  إِذا 
ُأِخَذت من هذا أَلن هؤالء تكلموا بكالم 
و:  غمْ اللَّ اآلخرين  ُلغِة هؤالء  فيه عن  ماُلوا 
با  ُغون  َيلمْ التي  ُلَغتهم  هذه  يقال:  النُّطق. 
َلغًا:  َغى  َيلمْ باليشء  َلِغَي  و  َينمِْطُقون.  َأي 

لَِج.))(.
فهي:  االصطالح  يف  اللغة  وامـــــا 

خلجات  يف  يـــدور  عام  للتعبي  وسيلة 
عامل  ال  واخراجـــه  أفكــار،  من  النفس 

-(05  /15 العرب:  لسان  منظور،  ابن   )1(
 .(5(

 /15 الــعــرب:  لسان  منظور،  ابــن  ينظر   )((
 .(5(-(05

خي  وهي  اخلارجي،  واالدراك  احلس، 
وافضل  البش،  بني  بني  للتفاهم  اداة 
واالفكار  اآلراء  ونقل  لالتصال  وسيلة 
ويتطور،  ينمو  هّ  حي  كائن  انا  كام  بينهم، 
ارتقاء  والتطور  النمو  هذا  عن  وينتج 
العقيل  االرتقاء  يساير  تدريي،  لغوي 
ناتج  اللغوي  االرتقاء  هذا  واحلضاري، 

عن تطور ذات يف اللغة)3(.
اللغات  عن  العربيـــة  اللغة  وتتميز 
االخرى بجملة خصائص نذكر اهم تلك 

اخلصائص:
باملفردات . 1 غنية  واسعــــة  لغة  انا 

كرمها  ما  املتعــددة  الدالالت  ذات 
كالمه  بنزول  وخصهــا  سبحانه  اهلل 
القرآن  كون  »رس  ولعـل  با  املبارك 
أن  ذلك،  عن  فضـــال  فهو،  عربيا 
اللغة العربية واسعة كام يشهد بذلك 
من  املختلفة  باللغات  املعرفة  أهل 

تكون  أن  تستطيع  بحيث  العامل، 
تبني  وأن  الوحي،  لســـــان  ترمجان 
سبحانه،  اهلل  لكالم  الدقيقة  املفاهيم 

يف  العربية  اللغة  مكانة  حممد،  اشف  ينظر   )3(
ضوء تالزمها بالقرآن/ 5)1. 
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نور  –أن  هذا  –بعد  به  املسلم  فمن 
التي  العرب  جزيرة  يف  بزغ  السالم 
والظلمة  للجاهلية  منطلقا  كانت 
أجل  ومن  والرببريــــة،  والتوحش 
حول  املنطقة  تلك  أهل  يمع  أن 
القرآن  يكون  أن  فينبغي  نفسه 
اجلزيرة  أهل  ليعلم  مشقا،  واضحا 
والعلم  الثقافة  من  لم  الحظَّ  الذين 
واملعرفة، ويلق بذلك مركزا حموريا 
نقاط  سائر  إل  الدين  هذا  النتشار 

العامل«)4(.
ييط  من  نجد  ال  السعة  تلك  ومع 
با اال نبي مرسل يقول المام الشافعي: 
مذهًبا،  األلسنة  أوسع  العرِب  »لساُن 
بجميِع  ييط  نعلمه  وال  ألفاًظا،  وأكثرها 
يذهُب  ال  ولكنَّه  نبي،  غي  إنساٌن  علمه 
يكوَن  ال  حتى  تها،  عامَّ عىل  شء  منـــه 
عند  به  والعلُم  يعِرفه،  َمنمْ  فيها  موجوًدا 

الفقه،  أهِل  عند  نة  بالسُّ كالِعلم  العرِب 
يذهب  فلم  السنن  مجع  رجـاًل  نعلم  ال 
عامة  علم  مجع  فإذا  شء،  عليه  منها 

)4( نارص مكارم الشيازي، تفسي االمثل: 7/ 
 .119

ق  نن، وإذا ُفرهّ أهل العلم با أتى عىل السُّ
اليشُء  عليه  ذهب  منهم،  واحد  كلِّ  م  ِعلمْ

منها«)5(.
اللغوي . ) بتناسق جذرها  انا لغة متتاز 

من حيث تصيف الفعل واالفصاح 
عامة  اليه  تفتقده  ما  وهذا  زمانه  عن 

اللغات.
اللغة العربية لغة حمركة لدوائر العقل . 3

ووفرة  املعان  يف  سعة  من  متتلكه  ملا 
يف املفردات ومن هنا نجد ان الباري 
عز وجل يقرن عربية القرآن بالتعقل 
العملية  مراحل  احــــدى  هو  الذي 
يف  القرآن  اليها  دعـــا  التي  العقلية 
قال  املباركات  آياته  من  اية  من  اكثر 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ  تعال: 
 ،]( يوسف:  ےچ ]ســــورة 

ڎ  ڎ  ڌ  چ  اسمــه  جل  وقال 
چ ]سورة  ژ  ڈ  ڈ 

الزخرف: 3[.
الثان: املبحث 

املجيد: الكتاب  اللغة يف  مقامات 
ان كل ذي ُلبٍّ ال يفى عليه ما للغِة 

)5( الشافعي، الرسالة: 1/ )4. 
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عظمى؛  وأهيٍة  سام  مقام  من  العربية 
لربط  فكرية  وسيلة  كونـــا  فقط  ليس 
خالل  من  ببعض  بعضهم  املجتمع  افراد 
تبادل  عن  فضال  والتخاطب  التواصل 
كونا  بل  واملعلومات،  واآلراء  االفكار 
مظهر  هو  والذي  الكريم  القرآن  لغة 
ووجه  القيوم،  احلي  عظمة  مظاهر  من 
وتل  صنعـــه،  واباع  قدرته  وجوه  من 
االشياء  ان  القول  ويمكن  تلياته،  من 
تقرتن  عندما  احلقيقية  عظمتها  تكتسب 
ليس  بل  املجيد،  الكتاب  بذلك  وترتبط 
السابقة  الساموية  الكتب  من  كتاب  هناك 
القران  اهتم  كام  العربيــــة  باللغة  اهتم 

الكريم با اهتامما فائق النظي.
التالزمية  العالقة  تلك  خالل  ومن 
ومقامها  العظيمة  مكانتها  اللغة  اكتسبت 
نتحدث  حينام  الذكـــر،  ويدر  السامي، 
بني  التالزمية  العالقة  تلك  دالئل  عن 

فإننا  العربيــة،  واللغة  الكريم  القرآن 
هذه  وجــود  يثبت  ما  بيان  بذلك  نقصد 
قائمة  حقيقة  انا  عىل  يدلل  وما  العالقة، 
كون  تزئتها،  يمكن  ال  وواحدة  بذاتا، 
احلكيم،  العزيز  اهلل  بتقدير  بينهام  التالزم 

بلسان  العربيـــة  اللغة  مقام  بيان  اليك 
بآياته  عنـــــه  افصح  كام  الكريم  القران 

املباركة وهي كاالت:
الكريم، . 1 بالقرآن  العربية  اللغة  اقرتان 

باهلل  ارتباطها  جهــــــة  عىل  والتأكيد 
جليا  ذلك  ويظهر  وتعال  سبحانه 

گ  گ  گ  چ  تعال:  قوله  من 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
-19( الشعراء:  ۀچ ]سورة  ۀ 

.]195
القرآن  منزل  انه  يفصح  تعال  فانه 
عىل  املالئكة  وسيد  وحيه  امني  بوساطة 
قلب  عىل   ،جربئيــــــل االطـــــــالق 
عريب  وبلسـان   حممد خلقــــــه  خي 
الية  القرآن  ارتباط  جهة  ان  بمعنى  مبني 
ساٍم،  عنوان  االنتساب  ذلك  وان  حمضة، 
تتطلع اليه مجيع النفوس، سواء يف ذواتا 

عن  فضال  ووجودها  نشأتا  واعتامد 
اللغة  ال  االرتباط  هذا  ويمتد  قدسيتها، 
العربية التي نزل با القرآن، بل وتتصف 

بام له من ميزات.
اخللود، . ) لغة  هي  العربيـــة  اللغة  ان 
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القرآن  ببقـــــــــاء  تالزمي  وبقاؤها 
كتــــاب  من  هناك  فليس  وخلوده، 
وتعال  سبحانه  اهلل  بحفظـــه  تكفل 
ومن  اليهود  من  املتالعبني  أيدي  من 
الكريم  القرآن  سوى  حذوهم  حذا 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعال:  قال 
ڱ ڱ چ ]سورة احلجر: 9[.

بحفظ  متعلق  اللغة  حفظ  ان  بمعنى 
وعىل  الكريم،  لكتابه  وتعال  سبحانه  اهلل 
هي  اللغة  هذه  ان  القول  يمكن  هذا 
االصلح، واالقوى، واالجدر عىل ايصال 
السامع،  ونفس  عقل  ال  الدقيق،  املعنى 
الوجود،  يف  املوجودة  اللغات  كافة  من 
يفتخر  ان  مسلم  كل  عىل  لزاما  صار  لذا 
خدمة  ويدمها  با  ويعتز  اللغة،  بذه 
ويتعلمها؛  يعرفها،  وان  القويم،  للدين 
ملقامها ومكانتها الدينية والعلمية.. يقول 
أوحى  "عندما  بأوم:  جرون  جوستاف 

أنزلا   ٍد حممَّ رسوله  إل  رسالته  اهلل 
ڀ  چ  لنبيِّه:  يقول  واهلل  ا،  عربيًّ قرآًنا 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٺ ٿ ٿ ٿ چ ]سورة مريم: 97[.
تطاوَل  أن  تستطيُع  لغٍة  من  ومـــا 

الوسيلُة  فهي  شِفها،  يف  العربية  اللغَة 
اهلل  رسالــــــَة  لتحمَل  اختيت  التي 
الروحية  منزلتهـــا  وليست  النهائيـــــة، 
أودَع  ما  التي تسمو با عىل  هي وحدها 
ا  أمَّ وبيان،  قوٍة  من  اللغات  سائِر  يف  اهلل 
يتتبع  ومن  واضح،  فيها  فاألمُر  السعة 
سمعته  ما  عىل  فيها  يد  ال  اللغات  مجيَع 
وُيضاف  العربية،  اللغة  تضاهي  لغة 
يف  املدهشة  ثروِتا  إل  الصوت  مجال 
وجازة  و  الدقــــــة  وتزين  املرتادفات، 
بام  العربيُة  ومتتاُز  العرب،  لغة  التعبي 
استعامِل  يف  اليِس  من  ضيب  له  ليس 
املجاز، وإن ما با من كناياٍت ومازات 
لغة  كلِّ  فوق  كثًيا  َليفُعها  واستعارات 
يف  ة  مجَّ خصائُص  وللغِة  أخرى،  بشية 
املستطاع  من  ليس  والنحو  األسلوِب 
أخرى،  لغٍة  أية  يف  نظائر  له  يكتشف  أن 
اكثر  والكثرة،  السعة  هذه  مـــــــع  وهي 

املعان،  إيصـــــال  يف  اختصارًا  اللغاِت 
الصورَة  أنَّ  ذلك  يبني  إليها،  النَّقِل  ويف 
مجيِع  يف  أقص  أجنبيٍّ  َمَثل  أليِّ  العربية 

احلاالت"))(.

))( انور اجلندي، الفصحى لغة القرآن/ 301. 
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املجري  املستشق  ))قال  ويقـــــول: 
السالِم  يف  »إنَّ  جرمانوس:  الكريم  عبد 
أبقى عىل روعتِها  العربية  للغة  ا  سنًدا هامًّ
وخلودها، فلم تنل منها األجيال املتعاقبة، 
القديمة  للغاِت  حدث  ما  نقيِض  عىل 
بني  متاًما  انزوت  حيث  كالالتينية؛  املامثلة 
قوة  لإلسالِم  كان  ولقد  املعابد،  جدراِن 
التي  الشعوِب  يف  أثرت  جارفة  تويل 
القرآن  ألسلوِب  وكان  حديًثا،  اعتنقته 
الكريم أثٌر عميق يف خياِل هذه الشعوب، 
العربيـــــة،  الكلامِت  من  آالًفا  فاقتبست 
فازدادت  األصلية،  لغاتا  با  ازدانت 
أبقى  الذي  الثان:  والعنُص  ونامًء،  قوًة 
ال  التي  مروُنتها  هو  العربية  اللغِة  عىل 
يستطيع  ال  مثاًل  املعارص  فاألملان  ُتبارى، 
التي  اللهجِة  من  واحدًة  كلمًة  يفهَم  أن 
سنة،  ألف  منذ  أجداُده  با  يتحدث  كان 
فهَم  يستطيعون  املحدثون  العرُب  بينام 

قبل  اجلاهليِة  يف  كتبت  التي  لغتِهم  آداب 
السالم«)7(.

ك ان تعظم  ويقول ابن شربمه: »اذا رسهّ
ويصغر  صغيا،  بعينه  كنت  من  عني  يف 

)7( املصدر السابق. 

العربية،  فتعلم  عظيام؛  عينك  يف  كان  من 
من  وتدنيك  املنطق،  عىل  تريـــك  فإنا 

السلطان«)8(.
اخرى . 3 لغة  با  تظ  مل  بميزة  خصت 

يتم  ال  الكريم  القرآن  بيان  ان  وهي 
گ  گ  گ  چ  تعال:  قال  با  اال 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
-19( الشعراء:  ۀچ ]سورة  ۀ 
عن  املبــارك  النص  ويفصح   ،]195
يتم  ال  القرآن  هذا  ان  مهمة  حقيقة 
تلك  العربيـــة  اال  اخرى  بلغة  بيانه 
بكثرِة  أخواتـــــا  فاقت  التي  اللغة 
نظاِم  وحسِن  معانيها  ِة  ودقهّ مفرداتا 
أطوار  كلهّ  يف  لا  ُيعرف  ومل  مبانيها، 
وان  شيخوخٌة،  وال  طفولٌة  حياتا 
مجيع اللغات دونا يف البيان قال ابن 
ثناؤه– –جل  َخصَّ  »فلام  فارس: 

أن  ُعِلَم  بالبيــــاِن،  العريبَّ  اللساَن 
وواقعة  عنــه،  قارصٌة  اللغات  سائر 

 /( االخبار:  عيون  قتيبة،  ابن  الدينوري،   )8(
 .173
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دونه«)9(.
من . 4 ومفتاح  الكتاب  تعقــل  لغة  انا 

الذي  االلي  اخلطاب  فهم  مفاتح 
قال  العقلية  احلركة  دوائر  يفتح 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ  تعال: 
 ،]( يوسف:  ےچ ]سورة 
سبب  ان  الطويس:  الشيخ  يقول 
انزل  أنه  وتعال  سبحانه  اهلل  اخبار 
يعقلوا  لكي  عربيا  قرآنا  الكتاب  هذا 
يف  كالم  فهو   . وأغراضه..  معانيه 
بالغة  ووجه  البالغة،  طبقة  أعال 
املنايف  التالؤم  ناية  يف  كونه  القرآن 
واملعنى  اللفظ  تأليف  يف  للتنافر 
بام  الفواصل  يف  املقاطع  تشاكل  مع 
القول  تصيف  ومع  املعنى  يقتضيه 
املعنى...  به  تصف  ما  أحسن  عىل 
يف  ان  مفادها  لطيفـــة  نكتة  وهناك 
حمدث،  اهلل  كالم  أن  عىل  دليال  اآلية 

وال  والعربية،  بالنزال  وصفه  ألنه 
داللة  وفيه  القديم،  بذلك  يوصف 
وصفه  ألنه  اهلل،  غي  القرآن  أن  عىل 

 /3 اللغة:  مقاييس  معجم  ــارس،  ف ابــن   )9(
 .(15

عريب،  اهلل  أن  يزعم  ومن  عريب،  بأنه 
فهو  اهلل  غي  كان  وما  كفر،  فقد 

حمدث)10(.
نالتها  مرتبة  العربيــــــة  فللغة  اذن 
وهي  تعال،  اهلل  لكتـــاب  تالزمها  من 
القرآن  آيات  ان  حيث  من  بأيدينا  الَّتي 
وبعض  فيها  بالتهّعقل  يدرك  بعضهــــا 
مال  ال  الَّتي  وهي  أخرى  مرتبة  له  منها 
فيها  سبيل  وال  غة،  واللَّ لأللفاظ  فيها 
الطريق  بل  العقل،  ينالا  وال  للمفاهيم، 
قال  الطهارة،  إليها  للوصول  الوحيد 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  وتعــال:  سبحانــــــــــه 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ڀچ ]سورة الواقعة: 77 -79[، 

له  يتضح  املباركة  اآلية  هذه  يف  واملتدبر 
بلغته  مشوطا  القرآن  فهم  جعل  سبب 
"وذلك  كثي:  ابن  يقول  انفـــا  سبق  كام 
وأبينها  اللغات  أفصح  العرب  لغة  الن 

التي  للمعان  تأدية  وأكثرها  وأوسعها 
تقوم بالنفوس فلهذا أنزل أشف الكتب 
الرسل  أشف  عىل  اللغـــــات  بأشف 

القرآن:  تفسي  يف  التبيان  الطويس،  ينظر   )10(
 .9( /(
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يف  ذلك  وكان  املالئكة  أشف  بسفارة 
يف  انزاله  وابتدئ  األرض،  بقاع  أشف 
السنة وهو رمضان فكمل  أشف شهور 

ۓ  ۓ  چ  قال  ولذا  الوجوه  كل  من 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
بسبب   ]( يوسف:  چ ]سورة  ۆ 

القرآن")11(. إليك هذا  ايائنا 
اللغـــة عنصا، يقتض نزول  فكانت 
حكيــــم،  قادر  مدبر  بتقدير  با،  القرآن 
من  اكثر  مر  قــــد  نجد  االستقراء  وعند 
االية  هذه  نزول  عىل  قرنا،  عش  اربعـــة 
ان  عىل  دليل  ادنى  هناك  وليس  املباركة، 
عىل  مقدرة  اكثر  االرض،  وجه  عىل  لغة 
السامع،  نفس  ال  الكلامت  معان  تأدية 
التعبي  طاقة  اقص  بلوغ  عىل  ومقدرة 

العربية. كاللغة  النص  قصدية  عن 
اللغـــات . 5 بني  عامليًا  مقامـــــــًا  لا  ان 

والعبـــادة  الدين  لغــة  انا  حيث  من 

إليَّة  كونــــا  عن  فضال  والسياسة 
لعامة  املشرتكــــــة  واللغة  املصـــدر 
للحكـــــــــــم  دانت  التي  الشعوب 
نولدكــــه:  ثيودور  يقول  االسالمي، 

)11( ابن كثي، تفسي القرآن العظيم: )/ 483. 

اال  عاملية  لغة  حقا  العربية  تص  »مل 
تت  اذ  واالسالم؛  القرآن  بسبب 
وسكان  البدو،  فتح  القرشيني  قيادة 
الواحات، نصف العامل لم ولإليامن، 
مقدسة  لغة  العربية  صارت  وهكذا 

ايضا«))1(.
فهي . ) اخر  مقامًا  العربية  اللغة  ان  ثم 

القرآن  لغُة  مصدُر عزٍّ لألمة بوصفها 
الكريم والسنة املطهرة؛ بحيث يكون 
االعتزاُز با اعتزاًزا بالسالم، وتراثه 
عنٌص  فهي  العظيـــــــم،  احلضاري 
أسايس من مقوماِت األمة السالمية 
وبوسمها  السالميــــة،  والشخصية 
وعاء للمعرفِة والثقافة بكلِّ جوانبها، 
بذاتا  مستقلة  مادٍة  مرَد  تكون  فال 
تمـــــل  التي  َة  األمَّ ألنَّ  للدراسة؛ 
وتفرُض  نفَسهــا،  تتقر  أمٌة  لغَتها 
يقول  الثقافية  التبعيــــة  نفِسها  عىل 

ذلَّت  »ما  الرافعي:  صادق  مصطفى 
إالَّ  ت  انحطَّ وال   ، ذلَّ إالَّ  شعٍب  لغُة 

ختطيط  السامية  اللغات  نولدكه،  ثيودور   )1((
عام، ترمجة الدكتور رمضان عبد التواب/ 
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كان أمُره يف َذهاٍب وإدباٍر، ومن هذا 
فرًضا  لغَته  املستعمر  األجنبيُّ  يفرُض 
با،  ويركبهم  املستعَمرة،  ِة  األمَّ عىل 
ويستلِحقهم  فيها،  عظمَته  وُيشعرهم 
أحكاًما  عليهم  فيحكم  ناحيتِها،  من 
األول:  ا  أمَّ واحٍد؛  عمٍل  يف  ثالثًة 
مؤبًَّدا،  سجًنا  لغته  يف  لغتهم  فَحبمْس 
ماضيهــم  عىل  فاحلكُم  الثان:  ا  وأمَّ
الثالث:  ا  وأمَّ ونسياًنا،  حمًوا  بالقتِل 
التي  األغالِل  يف  مستقبلهم  فتقييد 
ألمره  بعدها  من  فأمُرهم  يصنعها، 

َتَبٌع«)13(.
نعيش  إننا  مضض،  عىل  وانا  واقولا 
عىل  الشهــــــــادات  محلة  واغلب  اليوم 
عدم  بحجة  العربية  اللغة  يف  جيل  ضعف 
التخصص، يف حنی بذلم املجهود يف اتقان 
بعض  يف  ختصصهم  عن  خارجة  لغات 
واحلفاظ  اللغة  تعلم  ان  واحلال  االحيان، 

السيوطي:  يقول  كام  الدين  من  هو  عليها 
ألنه  الدين؛  من  اللغة  علم  أنَّ  شكَّ  »ال 
ُتعرُف معاين  الكفايات، وبه  الفروِض  من 

القلم/  وحي  الرافعي،  صادق  مصطفى   )13(
 .(73

ألفاظ القرآن والسنة«)14(.
املبحث الثالث:

مقام اللغة العربية عىل حد
:رأي املعصوم

الرفيعة فقط يف  املقامات  اللغة  تنل  مل 
القرآن الكريم، بل كان لا احلظ االوفر يف 
ما ورد من مرويات عن املعصوم واقصد 
بيته  واهل   ،حممــــد االكرم  النبي  به 

.الطاهرين الطيبني 
التي  الكثية  الروايات  وردت  فقد 
وفضلها  العربية  اللغة  مقام  عن  تفصح 
املثال  املرويات عىل سبيل  تلك  ومن مجلة 

ال احلص:
قــــــال النبي االكرم: "هي افضل . 1

اللغات")15(.
ولعل مقام االفضلية التي نالته اللغة 
  النبي حممد  اليه  العربية والذي يشي 

يتأتى من عدة امور منها:

املجيد أ.  الكتاب  ال  االنتساب  شف 
زيغ  كل  من  ُمنزله  حفظـــــه  والذي 

)14( السيوطي، املزهر: )/ )30. 
البحار: 7/  النامزي، مستدرك سفينة  )15( عيل 
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السابقة  الكتب  طال  مـــــا  وتريف 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چڀ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ڍ چ ]سورة النساء: )4[.
يف ب.  بالغ  واثر  كبي،  دور  من  للغة  ملا 

والسنة  الكريم  القرآن  مقاصد  بيان 
وهذا  سالفا،  بينا  كام  املباركة  النبوية 
قال  اخرى  لغــــة  اية  به  متتاز  ال  ما 

ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تعال: 
ڀ  پ  پپ  پ  ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
النحل:  ٺچ ]سورة  ٺ 

.]103
العربية ج.  اللغة  يف  املتوافر  التأثي  عامل 

العرب  استجابـــة  يف  دور  له  والذي 
أن  فلو  الكريــــــم  للقرآن  األوائل 
لكان  العربية  اللغة  بغي  نزل  القرآن 
العــرب  يستجيب  ال  ان  املمكن  من 
)االنا(  حاجـــز  بسبب  ونوره  لدايته 

العرب  يعيشه  كان  الذي  والتعصب 
قال  ذلك  إل  تشي  كام  اجلاهلية،  يف 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ  تعال: 
ۉ  ۅۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ 
ېى  ې  ې  ې  ۉ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ 
فصلت:  ېئچ ]ســـــورة  ېئ  ۈئ 

.]44
–القرآن  جعلنـــــاه  لـــو  اننا  بمعنى 
ملقاصــده  مبني  غي  أعجميا  الكريم– 
كفروا  الذين  لقال  نظمه  يف  بليغ  غي 
آياته  وبينت  فصلت  هـــال  قومك:  من 
من  بعضها  وبانت  فانفصلت  واجزاءه، 
مرسل  أكتاب  والبالغــة  بالعربية  بعض 
أعجمي ومرسل إليه عريب؟. أي يتنافيان 

وال يتناسبان))1(.
إن  فقـــــــال:  جالينوس  وهَم  وقد 

سائر  الن  اللغات  أفضل  اليونانيني  لغة 
اللغات إنام هي تشبه إما نباح الكالب أو 
نقيق الضفادع، ومن هنا رد امي املؤمنني 

))1( ينظر الطباطبائي، امليزان يف تفسي القرآن: 
 .399 /17
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جهل  وهذا  بقوله:  االدعاء  هذا   عيل
لغته  ليست  لغــة  سامع  كل  الن  شديد 
النصاب  يف  عنـــــده  فهي  يفهمها،  وال 

الذي ذكره جالينوس وال فرق)17(.
تأثي د.  من  العربيــــة  اللغة  متتلكه  ما 

اخرى  لغة  أيـــة  يف  يتوافر  ال  روحي 
والنفس  الـروحي  التفاعــــــــل  »إن 
واملفاهيم  والنور  الداية  مع  الكامل 
الكتاب  كان  إذا  يتحقق  انام  القرآنية 
التغيي  اياد  يراد  الذين  القوم  بلغة 
العواطف  إثارة  الن  فيهـــم،  الفعيل 
خالل  من  تكـــون  انام  واالحاسيس 
وأما  نفسهــــــــا،  باللغة  التخاطب 
العقل  مع  يتفاعــــل  فهو  املضمون 
العواطف  وتبقى  املنطقي،  والتفكي 
األقل  عىل  حمـــــــدودة  واالحاسيس 
عن  وبعيــــــــدة  التفاعل  مال  يف 

التأثي«)18(.
عن . ) ورد  فقدر  الشهادة:  ثواب  مقام 

الذي  ان   حممـــد االكرم  النبي 
العربية  بألفاظه  الكريم  القرآن  يقرأ 

)17( ينظر ابن حزم، االحكام: 1/ )3. 
)18( حممد باقر احلكيم، علوم القرآن/ 33. 

الشهيد  اجـــــر  له  كان  الفصيحة 
ورد  فقد  اهلل  سبيل  يف  بدمه  املتشحط 
رسول  عن  حذيفة  عن  نعيم  ايب  عن 
القرآن  قرا  "من  قال:  انــــــه   اهلل

بإعراب فله اجر شهيد")19(.
من . 3 ان  حيث  من  التقويــــم:  مقام 

ملك  َم  َقوَّ القرآن  قراءة  يف  يلحن 
ملا  وفقا  قواما  ورفعها  القراءة  موكل 
"إنهّ   :اهلل رسول  عن  انس  رواه 
من  )قرأه  فمن  بالقرآن،  ل  موكهّ ملكًا 
مه  قوهّ مه،  يقوهّ فلم  عريب(  أو  أعجمي 
وعن  قوامًا")0)(،  رفعــــه  ثمهّ  امللك، 
»إذا  قـــــال:  انه   عنه عباس  ابن 
كان  أو  حلن،  أو  فأخطأ،  القرآن  قرأ 

ًا، كتبه امللك كام أنزل«)1)(. أعجميهّ
اجلنة: . 4 اهل  لغة  بانا  التشيف  مقام 

العربية  اللغة  من  يعل  املقام  وهذا 
اللغات، وهذا تشيف ما بعده  سيدة 

ورد  ما  ذلك  عىل  ويستدل  تشيف 
"كالم  قال:  انه   املؤمنني امي  عن 

 .534 )19( املتقي الندي، كنز العامل: 1/ 
)0)( املصدر نفسه: 1/ 513. 

)1)( املصدر نفسه. 
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النار  اهل  وكالم  العربية،  اجلنة  اهل 
باملجوسية")))(.

حممد  ابن  جعفــر  عن  ورد  بــــــل 
تعال  اهلل  أنزل  "ما  قــــال:   أبيه عن 
يقع  فكان  بالعربية  إال  وحيا  وال  كتابا 
قومهــــم  بألسنة   األنبياء مسامع  يف 
بالعربيـــــة  نبينــا  مسامع  يف  يقع  وكان 
فيقع  بالعربية  كلمهم  قومه  بـه  كلم  فإذا 
ال  أحدنا  وكان  بلسانم  مسامعهم  يف 
إال  خاطبه  لسان  بأي  اهلل  رسول  ياطب 
وقع يف مسامعه بالعربية كل ذلك يرتجم 
وجل  عز  اهلل  من  تشيفا  عنه   جربئيل

له")3)(.
الدعاء . 5 رفع  وسائـــــــل  من  وسيلة 

اجلمة  الروايات  وردت  فقد  وقبوله، 
واحدة  رواية  نذكر  الصــدد  هذا  يف 
لإلسهاب  تنبا  املرويات  تلك  من 

واالطالة.

قال:  انه  الثان  جعفر  ايب  عن  جــــاء 
قط  ودين  حسب  يف  رجالن  استوى  "ما 

البحار:  سفينة  مستدرك  النامزي،  عيل   )(((
 .140 /7

 +1((  /1 الــشائــع:  علل  الــصــدوق،   )(3(
املجلس، بحار االنوار: )1/ 134. 

إال كان أفضلهام عند اهلل عز وجل آدابام 
الناس  عند  فضله  علمت  قد  قلت:  قال 
اهلل؟.  عند  فام فضله  واملجلس  النادي  يف 
من  ودعائه  انزل  كام  القرآن  بقراءة  قال 
حيث ال يلحن وذلك الدعاء امللحون ال 

يصعد إل اهلل")4)(.
( . االكرم النبي  وحب  مودة  حمـــل 

 اهلل رســول  عن  ورد  اذ  للعرب، 
ألسباب  للعرب  بحبــــــه  يفتخر  انه 
االمة عن  ابن عباس حرب  يذكرهـــــا 
العرب  »احبوا  قال:  انـــــه   النبي
عريب،  والقرآن  عريب،  ألن  لثـــالث 

وكالم اهل اجلنة عريب«)5)(.
العلــــــــوم . 7 مــن  العربيـــــة  اللغة  ان 

االربعة عنـــد عيل، فقد سئل عن 
اربعة:  العلوم  ان   فقــــال العلوم 
لالبدان،  والطب  للديان،  »الفقـــــــه 
ملعرفـــة  والنجوم  للســـان،  والنحو 

االزمان«)))(.

 +(93  /( العامل:  كنز  الندي،  املتقي   )(4(
احلر العاميل، وسائل الشيعة: )/ 1)). 

)5)( املصدر نفسه: )1/ 44. 
الشيعة:  احاديث  جامع  الــربوجــردي،   )(((

 .33 /15
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وغي ذلك من الروايات التي تفصح 
اهتامم  ومدى  العربية  اللغة  مقام  عن 
.البيت اهل  وائمة   ،النبي االعظم

انتظمته  ما  تقل  يف  السياحة  هذه  بعد 
ما  والدراسات  والبحـــــوث  املصنفات 
املكتبات واملواقع األليكرتونية وما  حوته 
أفدناه من أفواه أساتذتنا الكرام، يف ضوء 
مستقل  تدوين  ضورة  مفادها:  فرضية 
القرآن  ضوء  يف  العربية  اللغـــة  ملقامات 
خلص   ،املعصوم واحاديث  الكريــــم 

البحث إل نتائج أهها اآلت:
العربية . 1 اللغة  يف  املتوافر  التأثي  عامل 

العرب  استجابــــة  يف  دور  له  والذي 
أن  فلو  الكريــــــم  للقرآن  األوائل 
القرآن نزل بغي اللغـــة العربية لكان 
العـــرب  يستجيب  ال  ان  املمكن  من 
)االنا(  حاجـــز  بسبب  ونوره  لدايته 
العرب  يعيشه  كان  الذي  والتعصب 

يف اجلاهلية.
والسنة . ) املبــارك  القرآن  النص  إنهّ 

املباركة كانا لام األثر اجليل يف تأصيل 
يظهر  وذلك  العربية،  اللغة  مقامات 
يف  املتناثرة  اآليات  خالل  من  جليا 

بمراتب  تصدح  والتي  الريم  القرآن 
سامية رفيعة.

يف . 3 العقيل  النظر  أساليب  مقام  إنهّ 
من  قالب  يف  وردت  العربيــــة  اللغة 
للقبول  أدعى  فكانت  الرفيع؛  الفن 
يف  التأثي  بني  ومجعت  والقنــــاع؛ 
املنهجية  والقواعد  باألصــول  العقل 
واألدلة  واجلـــــدل،  الحتجاج  يف 
وإثارة  اجللية،  الدامغـــــــة  واحلجج 
التي  البيانيــــة،  باألساليب  العاطفة 

ختاطب الوجدان وتز العاطفة.
تالئم . 4 كلها  العربية  القرآن  ألفـــــاظ 

نافرة  لفظة  فيها  ليس  بعضا،  بعضها 
بمكانا  الئقـــــة  غي  أخواتا،  عن 
إذ  اجلوار،  بحسن  موصوفـــة  وكلها 
املعنى  ألداء  كلها  األلفاظ  تتضافر 
املقصود من الحتجاجات واملواقف 
اللفظ  ائتالف  يبلغ  بحيث  اجلدلية، 

مع املعنى منتهاه.
لا . 5 الوجود  يف  لغــــة  هنــــاك  ليس 

القرآن  مقاصـــــد  بيان  يف  بالغ  اثر 
املباركــــــــة  النبوية  والسنة  الكريـم 
يكون  ان  وعسى  العربيـــة  كاللغة 
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قال  به  امتازت  ما  اعظم  من  هذا 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ تعال: 
ڀ  پ  پپ  پ  ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
النحل:  ٺچ ]سورة  ٺ 

.]103
ثبت املصادر واملراجع:

خي ما نبتدأ به تاب اهلل املجيد.
يف . 1 العربية  اللغة  مانة  حممـد،  اشف 

دار  ط1،  بالقرآن،  تالزمهـــــا  ضوء 
الكتاب، بيوت –لبنان، )00)م.

القرآن، . ) لغة  الفصحى  اجلندي،  انور 
املصية،  االنجلو  مكتبــــــة  ط)، 

1997هـ.
الطباطبائي . 3 حسني  اغــــا  الربوجردي 

أحاديث  جامــــع  هـ(،   1383 )ت 
ط،  د.  –قم،  العلمية  مطبعة  الشيعة، 

1399هـ.

السامية . 4 اللغات  نولدكــــه،  تيودور 
رمضان  الدكتور  ترمجة  عام،  ختطيط 
دار  منشورات  ط3،  التواب،  عبد 
دون  –القاهرة،  العربيــــــة  النهضة 

تاريخ.

احلسن . 5 بن  حممد  العـــــــاميل:  احلــــر 
1104هـ(،  )ت  العـــــاميل  احلـــــر 
مسائل  تصيل  إل  الشيعـــة  وسائل 
 البيت آل  مؤسسة  تح:  الشيعة، 
مهر،  مطبعة   ،3 ط  الرتاث،  لحياء 

1414هـ. ق.
حزم . ) بن  عيل  حممد  ابو  حــــزم  ابن 

يف  االحكــــام  ))45هـ(،  األندلس 
مطبعة  ط،  د.  االحكـــــــام،  اصول 

العاصمة –القاهرة.
)السيد(، علوم . 7 باقر  احلكيم حممـــــد 

السالمي،  الفكــــــر  ممع  القرآن، 
-قم- الـــــــــادي  ط3-مؤسســــة 

1417هـ.
بن . 8 اهلل  عبـــــد  د  حممهّ ابو  الدينوري، 

عيون  هـ(،   37(( قتيبة  بن  مسلم 
 ،(003–  14(4 ط3،  األخبـــــار، 
–دار  بيضون  عيل  حممد  منشورات 

العلمية. الكتب 
الرحن . 9 عبد  الدين  جالل  السيوطي: 

)911هـ(،  السيوطي  بكــــر  أيب  بن 
وانواعها،  اللغـــــة  علوم  يف  املزهر 
لبنان،  الفكر،  دار  مطبعـــــــة  ط1، 
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)141 هــ-)199م.
إدريس . 10 بن  حممد  الشـــــــــافعي، 

وشح:  تقيق  الرسالة،  ))40هـ(، 
ت،  د.  ط،  د.  شاكر،  حممد  أحد 

–لبنان. –بيوت  املكتبة العلمية 
األمثل . 11 مكـــــارم،  نارص  الشيازي 

ط)،  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسي  يف 
بيوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار 

005)م.
عيل . )1 بن  حممد  جعفر  أبو  الصدوق: 

بابويه  بن  موسى  بــن  احلسني  بن 
 ، الشائع،  علل  القمي)ت381هـ(، 
النجف  احليدرية،  املكتبة  ونش  طبع 

األشف، )138هـ –))19م.
السيد . 13 بن  حسني  حممد  الطباطبائي 

)131هـ(،  )ت  )السيـــــــد(  حممد 
ط1،  القــــــرآن،  تفسي  يف  امليزان 
–بيوت،  األعلمي  مؤسســــــــــــة 

1997م–1417هـ.
الطويس: أبو جعفر حممد بن احلسن . 14

تفسي  يف  التبيان  )0)4هـ(،  عيل  بن 
قصي  حبيب  أحــــد  تح/  القرآن، 
والنش  للطباعـــة  األمية  العاميل، 

والتوزيع، بيوت، 010)م.
بن . 15 أحد  احلسني  ابو  فارس:  ابـــن 

)ت395هـ(،  زكريـــــا،  بن  فارس 
عبد  تح/  اللغة،  مقاييس  معجــــم 
دار  ط1،  هارون،  حممد  الســــالم 
القاهرة،  العريب  الكتاب  إحياء 

))13هـ.
الفداء . )1 ابــــو  الدين  عامد  كثي:  ابن 

الدمشقي  عمــــر  بـــن  اسامعيــــــل 
القــــــــرآن  تفسي  774هـ(،  )ت 
بيوت،  صبح،  دار  ط4،  العظيم، 

007)م.
عيل . 17 الدين  عالء  النــــدي:  املتقي 

الربهان  الدين  حســـــام  بن  املتقي 
يف  العامل  كنز  975هـ(،  )ت  فوزي 
مؤسسة  واألفعال،  األقــــوال  سنن 

–بيوت 1979م. الرسالة 
تقي . 18 حممد  بن  باقر  حممد  املجلس، 

األنوار  بحــــــــار  1111هـ(،  )ت 
األئمة األطهار،  أخبار  لدرر  اجلامعة 
باقر  حممد  اليزدي،  تقي  حممد  تح/ 
الرتاث  إحياء  دار  ط3،  البهبودي، 

العريب، 1983م.
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العزيز  اهلل  كتاب  يف  التحريف  ونفي  القرآن  النص  سالمة  عن  احلديث 
فوا الكثي  تناوله االقدمون واملحدثون واملعارصون من علامء املسلمني كافة والهّ
 البيت اهل  مذهب  خصوم  الباحثني  بعض  من  الرتكيز  ولكن  املوضوع  يف 
د سهامه ضدها بوصفها الطائفة االسالمية التي  ز عىل الشيعة االمامية وسدهّ ركهّ
املزعومة  باالدلة  رأيا  عن  ودافعت  الكريم  القرآن  النص  يف  التحريف  اكدت 
الكتاب الذي نعرضه للقراء  الباطلة ويستعرض  التهم  م وضب من  وهذا َوهمْ
ر العصور بنفي لذه التهمة الباطلة والتأكيد عىل  الكرام آراء علامء الشيعة عىل مهّ
ان القرآن هو ما بني الدفتني ليس غيه، وان ما هو موجود ومتداول اليوم هو 

.عني ما نزل عىل نبينا حممد
االصوات  فيها  مهمة تصدى  كتابه موضوعات  الفاضل يف  املؤلف  عرض 
البيت ودرء  املوالية الهل  الطائفة  النيل واالساءة لذه  املشبوهة والتي تروم 
الشبهات التي يثيها االعداء من ان الشيعة وحدهم يقولون بعدم سالمة النص 
القرآن وتريفه وقد اوجزها املؤلف يف كتابه الذي ضم أبوابًا وفصوالً ومباحث 

414
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سنعرض ال اهها.
يبدأ الكتاب بالفصل االول يف كلامت اعالم الشيعة يف نفي التحريف ويقول: ولقد 
ة  الثالث ال يومنا احلاض لذا املوضوع يف كتبهم يف عدهّ ض علامء الشيعة منذ القرن  تعرهّ
القرآن  االعتقاد يف  يذكرون  اليه حيثام  يتطرقون  االعتقادات  نفي كتب  ففي  العلوم،  من 
اسانيدها  يف  بالنظر  للتحريف  املوهة  االحاديث  يعاجلون  احلديث  كتب  ويف  الكريم، 
من  كاملة  سورة  قراءة  وجوب  باعتبار  الفقه  كتب  من  الصالة  بحوث  ويف  ومداليلها، 
عن  يبحثون  حيث  الفقه  اصول  كتب  ويف  احلمد  سورة  قــراءة  بعد  الصالة  يف  القرآن 
حجيهّة ظواهر الفاظ الكتاب. وهم يف مجيع هذه املواضع ينصون عىل عدم نقصان القرآن 
من  اكثر  القرآن  بان  يقولون:  انم  الشيعة  ال  نسب  من  بان  ح  يصهّ من  وفيهم  الكريم، 
بل  الشيعة  علامء  امجاع  عليه  بان  يقول:  من  وفيهم  كاذب  فهو  الدفتني  بني  املوجود  هذا 
نة وغيها، بل لقد افرد  املسلمني، وفيهم من يستدل عىل النفي بوجوه من الكتاب والسهّ

بعضهم هذا املوضوع بتأليف خاص.
هذه هي عقيدة الشيعة يف ماضيهم وحاضهم كام جاء به التصيح به يف كلامت كبار 

علامئها ومشاهي مؤلفيها، ومنذ اكثر من الف عام حتى يومنا هذا.
من ابرز هذه االقوال وبحسب التسلسل التارخيي:

قول الشيخ الصدوق القمي )ت381هـ( يف )رسالة االعتقادات املطبوعة مع شح 
الباب احلادي عش ص93(: ))اعتقادنا ان القرآن الذي انزله اهلل عىل نبيه هو ما بني 
مائة  الناس  عند  سوره  ومبلغ  ذلك،  من  باكثر  وليس  الناس،  ايدي  يف  ما  وهو  الدفتني، 

واربع عشة سورة... ومن نسب الينا انا نقول انه اكثر من ذلك فهو كاذب((.
اما الشيخ املفيد )ت413هـ(: ))انه مل ينقص من كلمة، وال من آية، وال من سورة(( 

)اوائل املقاالت يف املذاهب املختارات ص55(.
القرآن  نقل  بصحة  العلم  ))ان  )ت)43هـ(:  الدى  علم  املرتى  الشيف  ويقول 
كالعلم بالبلدان، واحلوادث الكبار والوقائع العظام، والكتب املشهورة واشعار العرب 
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مل  حد  ال  وبلغت  وحراسته  نقله  عىل  توفرت  والدواعي  اشتدت  العناية  فان  املسطورة، 
يبلغه يف ما ذكرناه، ألن القرآن معجزة النبوة، ومأخذ العلوم الشعية واالحكام الدينية، 
فيه  اختلف  شء  كل  عرضوا  حتى  الغاية،  وحايته  حفظه  يف  بلغوا  قد  املسلمني  وعلامء 
العناية  او منقوصًا مع  ًا  ان يكون مغيهّ اعراب وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يوز  من 
املسائل  عن   15  /1 للطربيس  البيان  ممع  يف  هذا  )نقل  الشديد((  والضبط  الصادقة 

املرتى(. للسيد  الطرابلسيات 
ولقد عرف واشتهر هذا الرأي عن الشيف املرتى حتى ذكر ذلك عنه كبار علامء 

ر من قال بتحريف القرآن )ص)1 امليالن(. اهل السنة واجلامعة واضافوا انه كان يكفهّ
من  سبقه  )ت0)4هـ(من  الطائفة  بشيخ  امللقب  احلسن  بن  حممد  الطويس  وتابع 
العلامء يف هذه القضية املهمة فقال: ))واما الكالم يف زيادته ونقصانه فام ال يليق به ايضًا، 

النه الزيادة فيه ممع عىل بطالنا(( )التبيان يف تفسي القرآن 1/ 3(.
بـــ)امــني  امللقب  الــطــربيس  احلــســن  بــن  الفضل  ذكـــره  مــا  االقـــوال  تلك  ومــثــل 
ونقصانه،  القرآن  ــادة  زي يف  الكالم  ذلــك  ــن  ))وم نصه:  ما  )ت548هــــ(  االســالم( 
منه  النقصان  وامـــا  بــطــالنــا،  عــىل  فمجمع  الــزيــادة  ــا  م بالتفسي  يليق  ال  فــانــه 
و  تغييًا  الــقــرآن  يف  ان  العامة  حشوية  مــن  ــوم  وق اصحابنا  مــن  مجاعة  روى  فقد 
 .)15  /1 الــبــيــان  )مــمــع  ــه((  ــالف خ اصحابنا  مــذهــب  مــن  والصحيح  نــقــصــانــًا. 
انه  التحريف قال: ))احلق  العالمة احليل )ت))7هـ( يف بعض اجوبته عن موضوع  اما 
املهناوية  املسائل  )اجوبة  ينقص...((  ومل  يزد  مل  وانه  فيه،  والتقديم  والتأخي  تبديل  ال 

.)1(1
يقول:  )1030هــــ(  العاميل  البهاء  االمامية  الشيعة  اعــالم  من  آخــر  علم  وهــذا 
))والصحيح ان القرآن العظيم حمفوظ عن ذلك زيادة كانت او نقصانًا، ويدل عليه قوله 

ڱ ڱ ڱ چ(( )اورده الشيخ البالغي يف اآلء الرحن ))(. تعال: چ 
اما صاحب بحار االنوار الشيخ املجلس )ت1110هـ( وبعد ان اخرج االحاديث 



عرض الباحث: السيد عيل الرضوي

417

اهلل  عىل  يقطع  ال  احاد  اخبار  جاءت  التي  االخبار  ))ان  قال:  القرآن  نقصان  عىل  الدالة 
تعال بصحتها )بحار االنوار 75، 89(.

وقال السيد مهدي الطباطبائي امللقب ببحر العلوم )ت)1)1هـ( ما نصه: ))الكتاب 
هو القرآن الكريم والفرقان العظيم والضياء والنور واملعجز الباقي عىل مر الدهور، وهو 
احلق والذي ال ياتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من لدن حكيم حيد، انزله 
مبحث  االصول  علم  يف  )الفوائد  للعاملني...((  وبيانًا  للمتقني  هدًى  مبني  عريب  بلسان 

حجية الكتاب )خمطوط(.
ما  الغطاء )ت8))1هـ(  آل كاشف  الشيخ االكرب جعفر  تلك  السالفة  االراء  واكثر 
نصه: ))الريب يف ان القرآن حمفوظ من النقصان بحفظ امللك الديان، كام دلهّ عليه رصيح 
النقيصة  اخبار  من  ورد  وما  بالنادر،  عربة  وال  االزمان  مجيع  يف  العلامء  وامجاع  الفرقان 
لو  فانه  منه،  اكثر  او  القرآن  ثلث  نقص  فيه  ما  بظاهرها وال سيام  العمل  البدية من  متنع 
اعظم  من  االسالم  اهل  غي  ختده  وال  عليه،  الدواعي  ولتوفر  نقله،  لتواتر  كذلك  كان 
ضبط  عىل  املحافظة  شديدي  وكانوا  ذلك  يكون  كيف  ثم  واهله،  االسالم  عىل  املطاعن 
الشيعة  مهامت  عن  الغطاء  )كشف  وجوه((  باحد  تأويلها  من  فالبد  وحروفه؟؟.  آياته 

الغراء، كتاب القرآن99)(.
وهذا حفيد الشيخ جعفر املذكور اعاله وهو من اعالم احلوزة النجفية وابرز فقهائها 
الشيخ حممد احلسني كاشف الغطاء )ت1373هـ( يؤكد يف كتابه )اصل الشيعة واصولا 
املسلمني  ايدي  يف  املوجود  الكتاب  وان  فيقول:  التحريف  نفي  ط15(   ،10(-  101
االحكام ومتييز احلالل من  ولتعليم  والتحدي  اليه لالعجاز  اهلل  انزله  الذي  الكتاب  هو 
احلرام. وانه ال نقص فيه وال تريف وال زيادة، وعىل هذا امجاعهم، ومن ذهب منهم او 
من غيهم من فرق املسلمني ال وجود نقص فيه او تريف فهو خمطئ يرده نص الكتاب 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ. العظيم چ 
الدين  شف  احلسني  عبد  السيد  الشيعة  املسلمني  علامء  مــن  آخــر  عــامل  ــذا  وه
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اياته  العظيم والذكر احلكيم متواتر من طرقنا بجميع  القرآن  )ت1377هـ( فيقول: فان 
وكلامته وسائر حروفه وسكناته، تواترًا قطعيًا عن ائمة الدى من اهل البيت ال يرتاب 
يف ذلك اال معتوه، وائمة اهل البيت كلهم امجعون رفعوه ال جدهم رسول اهلل عن 

اهلل تعال، وهذا ايضًا ما ال ريب فيه.
املسألة  يف  رأيه  عن  امليالن)ت1395هـ(  هادي  حممد  السيد  الفقيه  سئل  واخــيًا 
الزيادة  الكريم،  القرآن  يف  تريف  اي  وقوع  عدم  هو  به  نقطع  الذي  ))ان  فاجابه: 

والنقصانًا والتغييًا يف الفاظه...(( )تلخيص التحقيق يف نفي التحريف ص))(.
االول  الطبقات  منذ  االمامية  علامء  كبار  به  ح  رصهّ ذكرناه  الذي  ان  القول  وصفوة 
كالشيخ املفيد، والسيد املرتى، والشيخ الطويس، والشيخ الطربيس وهم مجيعًا يعتقدون 
بام رصح به رئيس املحدثني الشيخ الصدوق يف كتاب )االعتقادات( الذي الفه قبل اكثر 
من الف سنة حيث قال: )اعتقادنا ان القران الذي انزله اهلل تعال عىل نبيه حممد هو ما 

بني الدفتني، وهو ما يف ايدي الناس ليس باكثر من ذلك(.
ال ان قال: )ومن نسب الينا انا نقول انه اكثر من ذلك فهو كاذب(.

 واحلاصل: ان من تأمل يف االدلة وراجع تاريخ اهتامم املسلمني يف حياة الرسول
وبعده بضبط القرآن وحفظه ودراسته يقطع ان سقوط الكلمة الواحدة منه حمال، ولو ان 

 :  9  8 7 6 چ  احدًا وجد حديثًا يفيد بظاهره التحريف وظن صحته فقد أخطا 
]سورة النجم: 8)[. ; > چ 

وللشيعة االمامية ادلتهم الصحيحة عىل نفي التحريف وعدم وجود النقص او الزيادة 
وهي من القوة واملتانة بحيث يسقط معها ما دل عىل التحريف مظاهره عن االعتبار لو 

كان معتربًا ومهام بلغ يف الكثرة ويبطل القول بذلك حتى لو ذهب اليه اكثر العلامء.
–فصاًل كاماًل )ص7) -43( يف  تعال  اهلل  –حفظه  امليالن  السيد  املؤلف  وقد عقد 

ادلة الشيعة عىل نفي التحريف.
اوال: ايات من القرآن الكريم وهي تدل بوضوح عىل صيانته من كل تريف، وحفظه 
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من كل تالعب يف الفاظه زيادة ونقيصة ومن ذلك قول العيل العظيم چ : ; > 
 T  S  RQ  P  O  NM  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =
گ گ گ ڳ ڳ   b a ` _ ^]  \ [  Z Y  X  W  V U

]سورة فصلت: 40 -)4[. ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ چ 
اظهر  من  فان  خلفه  من  وال  يديه  بني  من  )الباطل(  الياتيه  العظيم  فالقرآن  واذًا 

مصاديق )الباطل( هو وقوع )النقصان فيه(.
فهو اذًا مصون من قبل اهلل تعال عن ذلك منذ نزوله ال يوم القيامة.

وهناك آيات أخرى تدل عىل نفي التحريف ومنها:
]سورة احلجر: 9[. ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ  ثانيًا: قوله تعال: چ 

واملراد بالذكر يف هذه اآلية الكريمة عىل االصح هو )القرآن العظيم(.
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê چ  تعال:  قوله  ثالثًا: 

حب خب Þ Ý Ü Û Ú چ ]سورة القيامة: )1 -19[.
ان علينا  املعنى:  ان  چ  مئ  حئ  جئ  ی  چ  تعال:  ابن عباس وغيه يف قوله  نحن 
البيان  منه )ممع  تالوته، فال ختف فوق شء  وقرآنه عليك حتى تفظه ويمكنك  مجعه 

للطربيس 5/ 397(.
واالئمة   الرسول عن  املروية  االحاديث  اما  العزيز  اهلل  كتاب  يف  ورد  ما  هذا 
السنة  والعقائد االسالمية هو  الثان من مصادر االحكام  املصدر  تعد  والتي   االطهار

النبوية الشيفة الواصلة الينا واالسانيد املعتربة.
العديدة  باقسامها  الدالة  للتكثرة  االحاديث  وجدنا  السنة  راجعنا  ملا  فاننا  هذا  وعىل 
عىل ان القرآن الكريم املوجود بني ايدينا هو ما انزل عىل النبي االعظم من غي زيادة 
ونقصان، وانه كان حمفوظًا مموعًا عىل عهده وبقي كذلك حتى اآلن وانه سيبقى عىل 

ما هو عليه ال االبد. وهذه االحاديث عىل اقسام وهي:
احاديث العرض عىل الكتاب: لقد جاءت االحاديث الصحيحة تنص عىل وجوب . 1
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عرض اخلرب من املتعارضني، بل مطلق االحاديث عىل القرآن الكريم، فام وافق القرآن 
التحريف  من  مصونة  وآياته  القرآن  سور  ان  فلوال  عنه،  اعرض  خالفه  وما  به  اخذ 
 البيت اهل  من  االئمة  قررها  التي  القاعدة  هذه  كانت  ما  النقصان  من  وحمفوظة 

آخذين من اياها من جدهم رسول اهلل وال أمكن الركون اليها والوثوق با.
  النبي  ))خطب   :الصادق حممد  بن  جعفر  االمام  قول  االحاديث  مجلة  ومن 
بمنى فقال: ايا الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب اهلل فانا قلته، وما جاءكم يالف كتاب 

اهلل فلم اقله. )وسائل الشيعة 18/ 79(.
وعن االمام الصادق ايضًا قوله: اذا ورد عليكم حديثان خمتلفان فاعرضوها عىل 
كتاب اهلل، فام وافق كتاب اهلل فخذوه، وما خالف كتاب اهلل فردوه...(( )وسائل الشيعة 

.)84 /18
خمتلفني  خربين  من  عليكم  ورد  فام   ...((  :الرضا موسى  بن  عيل  االمام  وقول 
ما  فاتبعوا  حرامًا  او  حالالً  موجودًا  اهلل  كتاب  يف  كان  فام  اهلل،  كتاب  عىل  فاعرضوها 
اخبار  )عيون   ))...النبي فاعرضوه عىل سنن  الكتاب  يكن يف  مل  وما  الكتاب،  وافق 

.)(0 /( الرضا
فهذه االحاديث ونحوها تدل عىل ان القرآن املوجود اآلن هو نفس ما انزله اهلل عز 
ان  يمكن  مل  كذلك  يكن  مل  لو  واالئمة  نقصان،  وال  زيادة  غي  من   النبي عىل  وجل 
النبي  عن  اليهم  تصل  التي  االحاديث  عليه  يعرضون  للمسلمني  مرجعًا  القرآن  يكون 

.االكرم
خطبة رسول اهلل يف غدير خم ويف هذه اخلطبة امر بتدبر القرآن والرجوع يف . )

وافهموا  القرآن  تدبروا  الناس  ))معاش   :قال حيث   املؤمنني امي  ال  تفسيه 
آياته وانظروا ال حمكامته، والتتبعوا متشابه. فو اهلل لن يبهّني لكن زواجره وال يوضح 
لكم تفسيه الذي انا اخذ بيده ومصعده ال وشائل بعضده ومعلمكم ان: من كنت 
مواله فهذا عيل مواله، وهو عيل بن ايب طالب ووصيي ومواالته من اهلل عز وجل 
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(( )االحتجاج 1/ 0)(. انزلا عيلهّ
للوصية . 3 وانتهزها  اال  فرصة   الكريم النبي  عىل  متــــــــر  مل  حيث  الثقلني  حديث 

تواتر  لذا  بام.  والتمسك  لام  واالنقياد  باتباعهام  واالمر  الطاهرة  والعرتة  بالكتاب 
))ان  متواترة  متكثرة  باسانيد  املسلمني  مجهور  رواه  الذي  الثقلني  حديث   عنه
بيتي، ما ان متسكتم بام لن تضلوا بعدي  الثقلني كتاب اهلل وعرتت اهل  تارك فيكم 
ابدًا(( وهذا يقتض ان يكون القرآن الكريم مدونًا يف عهده بجميع آياته وسوره 
حتى يصبح اطالق اسم الكتاب عليه. ولذلك تكرر ذكر الكتاب يف غس واحد من 

سوره الشيعة.
االحاديث يف ثواب قراء السور يف الصالة وغيها، وقد وردت طائفة من االحاديث . 4

يف فضيلة قراءة سور القرآن الكريم يف الصالة وغيها، وثواب ختم القرآن وتالوته 
مال  يبق  مل  القرآن  الفاظ  يف  النقصان  تطرق  كان  ولو  ذلك.  وغي  رمضان  شهر  يف 
لالعتامد عىل شء من تلك. االحاديث والعمل با من اجل احلصول عىل ما تفيده 
نازلة  كانت  عام  حمهّرفة  آية  كل  او  سورة  كل  تكون  ان  الحتامل  والثواب،  االجر  من 

عليه.
االحاديث االمرة بالرجوع ال القرآن الكريم واقوال امي املؤمنني، وهي كثية جدًا . 5

نعش،  ال  الذي  الناصح  هو  القرآن  هذا  ان  ))واعملوا   :املؤمنني امي  قول  منها 
والادي الذي ال يضل، واملحدث الذي ال يكذب، وما جالس هذا القرآن احد اال 
قام عنه بزيادة او نقصان: زيادة يف هدى او نقصان يف عمى، واعلموا انه ليس عىل 
ادوائكم،  فاستشفوه من  القرآن من غنى،  قبل  فاقه، وال الحد  القرآن من  بعد  احد 
والغي  والتفاف  الكفر  الداء وهو  اكرب  فيه شفاء من  فان  به عىل الوائكم  واستعينوا 
العباد  انه ما توجه  اليه بحبه والتسالوا به خلقه،  والضالل فاسالوا اهلل به وتوجهوا 
ال اهلل بمثله. واعلموا انه شافع مشفع، وقائل مصدق، وانه من شفع له القرآن يوم 

القيامة شفع فيه...(( )نج البالغة )17/ )0)(.
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عىل  نزل  الذي  نفسه  القرآن  هو  القرآن  من  بايدينا  ما  يكون  ان  يقتض  ذلك  كل   
واملسلمون  والصحابة  االطهار  واالئمة    املؤمنني  امي  وعرفه   املصطفى الرسول 

امجعون.
( . البيت اهل  من  االئمة  متسك  تتضمن  التي  االحاديث  وهي  السادس  القسم  اما 

جدًا  متكاثرة  احاديث  االمامية  من  املحدثون  القرآنية حيث روى  اآليات  بمختلف 
كل  ويف  املناظرات  عند  اآليات  بمختلف  متسكهم  تتضمن  الطاهرين  االئمة  عن 

بحث من البحوث.
القرآن . 7 هو  الناس  بايدي  ما  ان  عىل  تنص  التي  االحاديث  فهي  األخي  القسم  اما 

النازل من عند اهلل. 
سنة  واملحدثني  القدامى  العلامء  امجاع  الكريم  القرآن  نقصان  عدم  عىل  االدلة  ومن 
وشيعة عىل ان القرآن هو بني الدفتني وما يف ايدي الناس والدليل اآلخر عىل عدم النقصان 
يف كتاب اهلل تواتره من طرق االمامية بجميع حركاته وسكناته، وحروفه وكلامته وآياته 

.وسوره تواترًا قطعيًا عن االئمة االطهار عن جدهم املصطفى رسول اهلل
اما الدليل اآلخر يف نفي التحريف والنقصان يف القرآن اعجازه حيث ان التحريف 
الفصاحة  هو  االعجاز  مدار  والن  بالتحريف،  املعنى  لفوات  معجزًا  القرآن  كون  ينايف 

والبالغة الدائرتان مدار املعنى، والقرآن معجز باق.
النم  صالتم  القرآن  من  شء  سقوط  بعدم  االمامية  اعتقاد  هو  اآلخر  والدليل 
اخلمس  الصالة  من  والثانية  االول  الركعة  يف  احلمد  بعد  كاملة  سورة  قراءة  يوجبون 
الدليل  فهو   النبي القرآن مموعًا عىل عهد  القرآن. واما كون  اليومية من سائر سور 
ختموا  انم  الصحابة  مجاعة  عن  املروية  االخبار  ويف  النقصانية  وجود  عدم  عىل  القاطع 
القرآن عىل عهد الرسول وتلوه وحفظوه. وقد اهتم النبي وحرص عىل نش سور 
القرآن بني املسلمني بمجرد نزول آياته مؤكدًا عليهم حفظها ودراستها وتعلمها مبينًا لم 
والقراطيس  الصدور  يف  القرآن  بحفظ  وترغيبه  واالخرة  الدنيا  يف  وفوائده  ذلك  فضل 
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ونحوها ما ثبت بالضورة بحيث ال مال النكار املنكر وجدال املكابر. 
يف  السنة  اهل  اراء  –يتناول  اهلل  -اعزه  امليالن  السيد  كتاب  من  الثان  القسم  ويف 
التحريف ال مال لذكرها خشية االطالة وعدم اتساع صفحات املجلة الزاهرة )املصباح( 
لا. وختامًا وفق اهلل العاملني بخدمة نش الفكر القرآن واشاعة الثقافة القرآنية واعز اهلل 
سميع  انه  العزيز  الكتاب  شأن  اعالء  فيه  كتابًا  نش  او  بحثًا  كتب  او  حرفًا  خط  من  كل 

الدعاء.    



)3(
حكم األسي:

 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O چ 

 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

@ H G F ED C B A چ ]سورة االنفال: 5) -71[.
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
فبادروا اليها فإعداد القوة هو من اجل ارهاب العدو وليس للقتل فحسب، وقد 

 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j

 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O

 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y

 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j

 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼

 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼

 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼

 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j

 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z چ   Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z چ   Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O

 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y

چ 

 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j

 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O چ 

 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O چ 

 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O چ 

 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼

 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼

 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼

 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

.]71

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
(5- 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
.]71

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
(5- - 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
]سورة االنفال: ]سورة االنفال: 

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

.]

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
.]

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

]سورة االنفال: 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
]سورة االنفال: 5) -

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

]سورة االنفال: 5) -71

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

]سورة االنفال: 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
]سورة االنفال: ]سورة االنفال: 5)

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
]سورة االنفال: ]سورة االنفال: 5)

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  حصلت ضورة  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  حصلت ضورة  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
فبادروا اليها فإعداد القوة هو من اجل ارهاب العدو وليس للقتل فحسب، وقد 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
فبادروا اليها فإعداد القوة هو من اجل ارهاب العدو وليس للقتل فحسب، وقد 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
فبادروا اليها فإعداد القوة هو من اجل ارهاب العدو وليس للقتل فحسب، وقد 

71
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 

71
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  حصلت ضورة  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  حصلت ضورة  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
فبادروا اليها فإعداد القوة هو من اجل ارهاب العدو وليس للقتل فحسب، وقد 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
فبادروا اليها فإعداد القوة هو من اجل ارهاب العدو وليس للقتل فحسب، وقد 

ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
]سورة االنفال: 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
]سورة االنفال: 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
]سورة االنفال: 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
]سورة االنفال: 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
]سورة االنفال:  چ

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
]سورة االنفال:  ]سورة االنفال: چ

ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
]سورة االنفال: 

ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 

چ

ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 

چ

ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
فبادروا اليها فإعداد القوة هو من اجل ارهاب العدو وليس للقتل فحسب، وقد 

ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
فبادروا اليها فإعداد القوة هو من اجل ارهاب العدو وليس للقتل فحسب، وقد 

ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
]سورة االنفال: 

ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 

فبادروا اليها فإعداد القوة هو من اجل ارهاب العدو وليس للقتل فحسب، وقد فبادروا اليها فإعداد القوة هو من اجل ارهاب العدو وليس للقتل فحسب، وقد 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  حصلت ضورة  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

H G F ED C B A @
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

H G F ED C B A @
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

H G F ED C B A @
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

H G F ED C B A @H G F ED C B A @H G F ED C B A @

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

H G F ED C B A @
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

H G F ED C B A @
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

H G F ED C B A @H G F ED C B A @

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

H G F ED C B A @

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

H G F ED C B A @H G F ED C B A @
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

H G F ED C B A @
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

H G F ED C B A @

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  حصلت ضورة  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  حصلت ضورة  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
فبادروا اليها فإعداد القوة هو من اجل ارهاب العدو وليس للقتل فحسب، وقد 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
فبادروا اليها فإعداد القوة هو من اجل ارهاب العدو وليس للقتل فحسب، وقد 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
فبادروا اليها فإعداد القوة هو من اجل ارهاب العدو وليس للقتل فحسب، وقد 

H G F ED C B A @
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 

H G F ED C B A @
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  حصلت ضورة  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  حصلت ضورة  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
فبادروا اليها فإعداد القوة هو من اجل ارهاب العدو وليس للقتل فحسب، وقد 

ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
فبادروا اليها فإعداد القوة هو من اجل ارهاب العدو وليس للقتل فحسب، وقد 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
فبادروا اليها فإعداد القوة هو من اجل ارهاب العدو وليس للقتل فحسب، وقد 

ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
H G F ED C B A @

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
H G F ED C B A @

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
H G F ED C B A @

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
H G F ED C B A @

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
H G F ED C B A @

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
H G F ED C B A @H G F ED C B A @

ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
H G F ED C B A @

ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
فبادروا اليها فإعداد القوة هو من اجل ارهاب العدو وليس للقتل فحسب، وقد 

ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 
فبادروا اليها فإعداد القوة هو من اجل ارهاب العدو وليس للقتل فحسب، وقد 

ال  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  ال تدثت  واشارت  العدو  أمام  القتالية  االستعدادات  عن  السابقة  اآليات  تدثت 

فبادروا اليها فإعداد القوة هو من اجل ارهاب العدو وليس للقتل فحسب، وقد 
حصلت  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  حصلت ضورة  ان  السالم  فرص  تفوتكم  وأال  اهلل،  سبيل  يف  احلريب  االنفاق  ضورة 

4(4
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جانب  ال  املؤمن  الصف  قوة  أسباب  أحد  هي  التي  القلوب  تأليف  بنعمة  ذكــرت 
االلية. التأييدات 

ان  وقبل  احلرب  بأرسى  اخلاصة  االحكام  بعض  ال  القرآنية  اآليات  تتعرض  وهنا 
تبني ذلك تعرضت ال:

احلث عىل القتال )االعالم احلريب(:
 Q  P  O چ  مــبــاش:  بشكل   النبي الكريم  الــقــرآن  ياطب  وهنا 
بدف  كالقتال  ما  ألمر  المة  وتريك  احلث  هو  والتحريض  چ   UT  S  R
رفع املعنويات من خالل احلامسة احلربية واخلطب التي تكشف الغوامض وتبني الدف 

الذي يواجه من أجله املؤمنون تديات االعداء.
ذلك  يدخل  والزيمة  االنكسار  وعدم  العدو  مواجهة  عىل  واحلث  العالم  فمسألة 

كله ضمن توفي االستعدادات القتالية والقوة الرهاب عدو اهلل وعدو املؤمنني.
قتالية: قاعدة 

( فاملؤمنون الصابرون ذوو االستقامة  ِ ِلُبوامْ ِمَئَتنيمْ وَن َصابُِروَن َيغمْ ُ نُكممْ ِعشمْ )إِن َيُكن مِّ
َيُكن  والثبات يمكنهم ان يواجهوا عشات أمثالم فلو كانوا عشين غلبوا مئتني )َوإِن 
ِذيَن َكَفُروامْ( فمهام كان العدد صغر أو عظم فالقاعدة ماضية  َن الَّ ًفا مِّ ِلُبوامْ َألمْ اَئٌة َيغمْ نُكم مِّ مِّ
بعدم  إلي  أمر  فهنا  يقاتلوا  حتى  االعداد  تكافؤ  ينتظروا  اال  املؤمنني  فعىل  تتخلف  ال 

الفرار من املعركة ان كان اعداد الكافرين عشة أمثال املقاتلني املؤمنني الصابرين.
سبب يف االنتصار والغلبة:

يفقهون  الكفار ال  اذ  فالباء سببية  الكافرون،  االعداء  َقُهوَن( وهم  َيفمْ الَّ  ٌم  َقومْ ممْ  ُ )بَِأنَّ
أشخاصًا  متجد  لطموحات  وربام  الدنيا  دار  يف  حمدودة  الهداف  ينطلقون  انام  احلقيقة 
عابرة  احلياة  ان  وفهموا  بالغيب  قوا  صدهّ الذين  املؤمنني  بعكس  ضيقة  حاالت  وتكرس 
وهي طريق ال الدار احليوان )اآلخرة( حيث االقامة الدائمة، وهذه املعرفة تقض عىل 
مواطن الضعف واخلوار يف االنسان وتثبت املؤمنني فهم يعيشون اهدافًا اعظم وأوسع 
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ما عليه غيهم.
قتالية أخرى: قاعدة 

ِلُبوامْ  َيغمْ َصابَِرٌة  اَئٌة  مِّ نُكم  مِّ َيُكن  َفإِن  ًفا  َضعمْ ِفيُكممْ  َأنَّ  َوَعِلَم  َعنُكممْ   ُ اهللَّ َف  َخفَّ )اآلَن 
ابِِريَن(. ُ َمَع الصَّ ِ َواهللَّ ِن اهللَّ ِ بِإِذمْ ِلُبوامْ َألمَْفنيمْ نُكممْ َألمٌْف َيغمْ ِ َوإِن َيُكن مِّ ِمَئَتنيمْ

نسخ  عليهم  شق  ملا  ثم  فرضًا  للعشة  الواحد  ثبات  )كان  عباس:  ابن  عن  روي 
وأصبح ثبات الواحد لالثنني فرضًا(.

فلام شق عليهم ان يواجه الواحد من املؤمنني الصابرين عشة من االعداء وتغيت 
املصلحة يف ذلك خفف اهلل عنهم ورفع تلك املشقة فرحهم يف أمر القتال فجاءت هذه 
القاعدة الثانية ان يواجه الواحد منكم االثنني منهم وال ينبغي الفرار، وهذا يتم بلطف 
فمن  املعركة  لتثبيتهم يف  الصابرين  املؤمنني  اهلل  ب  يرغهّ اهلل( وهنا  )بأذن  اهلل وتيسيه  من 

كان اهلل معه ال ُيزم وال ُيغلب )واهلل مع الصابرين(.
النسخ: دعوى 

ذكر الشيخ الطويس ان هذه اآلية نسخت حكم ما تقدمها اي وقع النسخ بني 
له  الذي تشي  النسخ االصول، ان الضعف  املذكورتني. ولعل هذا ليس من  القاعدتني 
اآلية الثانية قد ال يتكرر يف كل احلاالت فاذا ما بقي التأهب واالستعداد الذي كان عليه 
املؤمنون الصابرون يف اآلية االول فام ذا يمنع من تقق القاعدة القتالية االول ان يقابل 
املؤمن الصابر الواحد عشة من االعداء؟. )فبناء عىل ذلك فأن احلكمني يف اآليتني حمل 

متفاوتني()1(. املختلفتني ويف ظرفني  بالطائفتني  يرتبطان  البحث 

ولعل هناك ختصيصًا وليس نسخًا أصوليًا، حيث كثر التعبي بالنسخ لدى املفسين 
النسخ  وليس  وأمثالا  والتقييد  كالتخصيص  البيان  أساليب  من  صورًا  بذلك  ويعنون 

االصول.
هل يوز فداء األسي؟.

)1( راجع تفسي االمثل 5/ 487. 
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 X  W  V  U  T  S  R چ  تعال:  قوله  بدليل  لالرسى  الفداء  يوز  نعم 
چ ]سورة حممد: 4[، وقد   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
كام  العليا  املصلحة  عىل  خطرًا  ل  يشكهّ وجوده  كان  اذا  بعضهم  من  التخلص  يتوجب 

حصل مع )عقبة بن معيط( و )النض بن احلارث())(.
فقد  چ،   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « چ  تعال:  قوله  اما 
عليه،  اشتد  اذا  املرض  أثخنه  ونقول:  والشدة  القوة  عن  باالثخان  اآلية  هنا  ت  عربهّ
فاذا حصل  النص عىل االعداء،  املعركة وهي  العليا يف  املباركة املصلحة  تثي اآلية  وهنا 
للدماء  حقنًا  االعداء  بأرس  واالهتامم  القتال  ايقاف  يقتض  فذلك  بالنص  االطمئنان 
الكبي  الدف  عن  الغفلة  عدم  ال  تدعو  املباركة  فاآلية  النص،  من  التمكن  يف  وامعانًا 
يف القتال وهو النص، وبعدها يوز االنشغال بجمع االرسى وتوثيقهم، فالذي ينشغل 
نمَْيا(  الدُّ َعَرَض  )ُتِريُدوَن  للخطر  الكبي  الدف  ض  يعرهّ النص  من  التمكن  قبل  باالرسى 
ُ ُيِريُد اآلِخَرَة(، دائمة الثواب باعزاز دينه  أي تريدون املتغيهّ الزائل من هذه الدنيا، )َواهللَّ
وهزيمة اعدائه، وهذا اخلطاب من أجل عدم أخذ االرسى يف ارض املعركة قبل اندحار 
جلمع  السعي  ضورة  بعضهم  يرى  حيث  باجلاهلية  عهد  حديثو  املسلمني  الن  العدو 

عدد اكرب من االرسى حتى يصلوا عىل الفداء.
َعِزيٌز َحِكيٌم(، فاهلل   ُ التعامل مع العدو فيه عزة وحكمة )َواهللَّ القرآن يف  املنهج  هذا 
للمسلمني  ان يفظ  يقهر ومدبر حكيم ملصالح عباده، وهذا من شأنه  سبحانه عزيز ال 

عزة وكرامة ورشدًا.
وهناك تفسي ساذج للية املباركة يلحق التقصي بالرسول وينسب اليه املعصية 
ال  فامل  املسلمني  بعض  استشار   الرسول ان  رواية ضعيفة موضوعة وهي  بناء عىل 
الفداء  له  يق  وال  االرض  يف  واالثخان  القتل  عىل  تثه  اآلية  نزلت  ثم  االرسى  فداء 
حتى أخذ الرسول يبكي ملعصيته والعياذ باهلل تعال، وهذا تفسي مردود يرده الثابت 

))( انظر تفسي األمثل 5/ )49. 
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اللوم  بيناه، فان  املعصية منه واملوضوع كام  للنبي واستحالة صدور  العصمة  من 
ه للمسلمني الذين فضلوا مجع االرسى ليحصلوا عىل الفداء )تريدون(. توجهّ

من جهة أخرى فهناك رواية تؤكد كراهية الرسول ألخذ الفداء حتى رأى سعد 
.)3(بن معاذ كراهية ذلك يف وجه الرسول

لوال كتاب من اهلل سبق:
ما املقصود هبذا الكتاب؟.

ذكر الشيخ الطويس: اي لوال ما كتب اهلل يف اللوح املحفوظ من انه ال يعذبم عىل 
 º ذلك او من أنه يغفر ألهل بدر ما تقدم وما تأخر، او لوال ان اهلل سبحانه كتب: چ 

« ¼ ½ ¾ ¿ چ.
او ان الفدية ستحل لم فيام بعد.

ويبنيهّ لم وهذا  يعلمهم  ان  بعد  اال  ب  يعذهّ اهلل سبحانه ال  ان  االقوال  وأرجح هذه 
عني العدل واللطف.

عظيم  عذاب  ألصابكم  رسواًل(  نبعث  حتى  معذبني  كنا  )وما  مبدأ  لوال  انه  واملهم 
من اهلل سبحانه بسبب أخذ االرسى )فيام أخذتم( من األرسى وليس من الفداء)4(.

فكلوا ما غنتم حالاًل طيبًا:
ايا املقاتلون: ما اصبتموه قهرًا من اعداء اهلل يف احلرب من الغنائم فكلوُه اكاًل حملاًل 
الغنائم،  بحلية  املشككني  ال  ُيلتفت  وال  طيب  حالل  لكم  فهو  كسبتموه  ما  أطيب  من 

وهذه قوانني تفرضها ظروف املواجهة والقتال.
املعايص  بتجنب  اهلل  بتقوى  وأمرت  اآلية  حذرت  وتغرهّ  النفس  تتامدى  ال  وحتى 

ِحيٌم( للمطيعني له سبحانه. َ َغُفوٌر رَّ َ إِنَّ اهللَّ ُقوامْ اهللَّ وامتثال الطاعات )َواتَّ
يؤيده  ال  ما  فهذا  رحمي(  ظل  تت  رزقي  )وجعل   :اهلل رسول  عن  روي  وما 

)3( التبيان للطويس: 5/ 158. 
)4( انظر امليزان للطباطبائي. 



د. عيل رمضان األويس

4(9

سياسة  هو  وانام  لالرتزاق  االسالم  يف  القتال  فليس  املشفة،  السنة  وال  الكريم  القرآن 
دفاعية عن احلق والدى.

دليل آخر عىل جواز الفداء:
ا  ً تُِكممْ َخيمْ ا ُيؤمْ ً ُ يِف ُقُلوبُِكممْ َخيمْ َلِم اهللَّ ى إِن َيعمْ َ َن اأَلرسمْ َن يِف َأيمِْديُكم مِّ بِيُّ ُقل ملِّ ا النَّ َ )َيا َأيُّ

ِحيٌم(. ُ َغُفوٌر رَّ ِفرمْ َلُكممْ َواهللَّ َّا ُأِخَذ ِمنُكممْ َوَيغمْ مِّ
وهم أرسى بدر اذ تقارن اآلية املباركة بني قيمة الفداء الذي يرتاوح بني ألف درهم 
واملغفرة  الذنوب  حمو  وبني  الغني  االسي  من  درهم  آالف  وأربعة  الفقي  االسي  من 
يكون  وهنا  واملخلص  الصادق  االيامن  عىل  قلوبم  تتوي  وأن  التوبة  بشط  والرحة 

التعويض االلي اكرب وافضل من قيمة الدراهم التي افتدوا با أرساهم.
وقيل انا نزلت يف العباس عم النبي حني أرس ففدى نفسه وابني أخويه )عقيل 
املغفرة  انتظر  وأنا  ذلك  من  خيًا  اهلل  فأبدلني  العباس:  وقال   الرسول بأمر  ونوفل( 

من ريب()5(.
:دفاع عن الرسول

َقبمُْل( وهذه اآلية تعدهّ دلياًل آخر عىل جواز  َ ِمن  َفَقدمْ َخاُنوامْ اهللَّ ُيِريُدوامْ ِخَياَنَتَك  )َوإِن 
الفداء.

جاءت اآلية حتى يمض الرسول بالفداء ملن يعلم اهلل يف قلوبم خيًا اي صدقًا 
أمر وقع  ما أظهروه، فهذا  ثانية وأرادوا خيانتك بمخالفة  انتكسوا  فلو أنم  واخالصًا، 
املواثيق  نقض  خالل  من  العليم،  القادر  اخلالق  سبحانه  اهلل  فخانوا  بدر  غزوة  قبل  مثله 

 ) ِمنمُْهممْ َكَن  )َفَأممْ بينهم وبني رسوله، ولكن اهلل سبحانه يمهلهم  التي جرت  والعهود 
رسوله  اهلل  ن  سيمكهّ ثانية  فخانوا  عادوا  وإن  وأذلم،  ه  وأعزهّ بدر  يف   رسوله نص  اذ 

ُ َعِليٌم َحِكيٌم(. ثانية بالنص عليهم وهذا يضع لعلم اهلل وحكمته )َواهللَّ
اجتامعية: اضاءة 

)5( انظر تفسي البيضاوي 1/ 17). 
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االعالم احلريب بحاجة ال ادوات فاعلة لياد احلامسة يف قلوب املقاتلني ومن هذه 
الصور اخلطاب املباش للقائد بشكل خاص حيث يشح عدالة املوقف الذي هم عليه 
اخلوف  عقدة  واسقاط  املقاتل  يعيشه  ان  يب  الذي  واألمل  اآلخر،  الطرف  وعدوانية 
املصالح  تصارع  عىل  الدائمة  االخروية،  احلياة  قيم  وتغليب  املادية  املصالح  وتاوز 
واالنشداد  اجلبن  حبائل  من  املقاتل  ويتحرر  الفطرية  القوى  تنتفض  حتى  الضيقة 
يكون  فقد  املباش،  التعبوي  اخلطاب  يف  املعان  هذه  تتضمن  ض(  )حرهّ فكلمة  للدنيا 
القرآن هذه  يعادل عشة من االعداء وهنا حدد  الصابرين  املؤمنني  الواحد من  املقاتل 
هو  فالبديل  املواجهة  هذه  وثقل  الضعف  أحسوا  وان  املواجهة  يف  والقدرة  االمكانية 
ان يواجه املؤمن الصابر اثنني بداًل من العشة ويف ذلك لطف ورحة من اهلل سبحانه.

وهنا يربز دور االعتقاد )األيامن( وتأثي امللكة االخالقية )الصرب( يف تثبيت املقاتل 
املباش  التعبوي  اخلطاب  نعم  عددي،  تكافؤ  غي  من  كان  لو  حتى  العدو  من  ومتكينه 
العدو والنص عليه،  التمكن من  املطلوب تقيقه وهو  ان يركز عىل الدف االعىل  البد 
الطرف  القتالية ودعوة  العمليات  بايقاف  الساخنة  املواجهة  تتحول  ان  يمكن  بعد ذلك 
اآلخر ال االستسالم حقنًا للدماء فتربز ظاهرة جديدة وهي ماميع من األرسى، وكل 
تعامل  وطبيعة  واملعركة  املرحلة  ظروف  بلحاظ  هؤالء  مصائر  معاجلة  يف  متاحة  السبل 
ا ِفَداء( فيمكن اطالقهم بفداء او بغي فداء  ُد َوإِمَّ ا َبعمْ ا َمنًّ العدو مع أرسى املسلمني، )َفإِمَّ
املهم ان الدف ليس إيقاع القتل يف العدو الن االثخان معناه التمكني من النص والغلبة 

عىل العدو، وانام هو صورة من صور التمكني من النص.
اجتامعية مستفادة: دروس 

التحريض عىل القتال صورة من صور االعالم احلريب هل هناك صور أخرى؟.. 1
ما الغاية من هذا التحريض؟.. )
سبحانه . 3 باهلل  االيامن  خالل  من  نتجاوزه  ان  يمكن  كيف  القتال  يف  العددي  التكافؤ 

والصرب عىل الشدائد؟.
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)بأنم قوم ال يفقهون( ما وجه هذا التعليل ليكون سببًا يف االنتصار؟.4. 
ال نسخ بني القاعدتني القتاليتني املذكورتني، كيف تبني ذلك؟.. 5
ما أدلة جواز فداء االسي؟.. )
األثخان يف االرض يعني التمكن من النص، كيف تفس ذلك؟.. 7
ُتممْ َعَذاٌب َعِظيٌم(.. 8 ُكممْ ِفياَم َأَخذمْ ِ َسَبَق مَلَسَّ َن اهللَّ اَل ِكَتاٌب مِّ ما معنى )لَّومْ
ما تفسي )خيًا( يف قلوب األرسى؟.. 9

كيف ترد عىل ما روي: )وجعل رزقي تت ظل رحمي(؟.. 10
)4(

آية اخلمس -قواعد يف القتال:
 . - , + * ) ( ' & % $ # " چ 
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
االنفال:  ]ســورة  چ   3  2  1  0 ٺ/  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

.]53-41
آية اخلمس )41 من سورة االنفال(:

ُأوكل  التي  بدر  معركة  غنائم  عن  االنفال  سورة  من  االول  اآلية  يف  احلديث  مى 
رسول  بيد  چ   ...(  '  &  %  $#  "  ! چ  اآلية  ذكرت  كام  أمرها 
اهلل بعد اختالف وقع بني املسلمني بشأن توزيعها فوزع رسول اهلل أربعة أمخاسها 
اخلمس:  آية  ذكرتا  التي  االصناف  ال  فيها  األخي  اخلمس  وترك  بدر،  مقاتيل  بني 

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  # چ" 

/ 0 چ.
)غنم(: لغة أصل صحيح واحد يدل عىل إفادة شء مل يملك من قبل))(.

النساء:  ]سورة  چ   ®  ¬  «  ª چ  مغانم:  ومجعه  ُيغنم  ما  واملغنم: 
.)7(]94

فالغنم والغنيمة إصابة الفائدة من جهة تارة او عمل او حرب)8(.
وقد أكدت الروايات ان القربى هم قربى الرسول وال تعطى لغيهم، وحتى ال 

 6  5  4  3  2  1 چ  يقع ملز من ضعاف النفوس لذا قيد األمر بقوله تعال: 
3 4 5 چ فاخلطاب وان كان  7 8 چ وهو مذكور ايضًا يف آية االنفال: چ 

))( انظر مقاييس اللغة. 
)7( انظر املفردات لالصفهان: ص15). 

)8( انظر تفسي امليزان. 
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لتدفعهم  االيامنية  ملكتهم  فيهم  يثي  الكريم  القرآن  لكن  للمؤمنني  باألساس  موجهًا 
لالستجابة للقرآن الكريم وامتثال أمر الرسول ان يدفع املكلف من أمواله ال هذه 

االصناف:
هلل سبحانه.. 1
للرسول.. )
القربى.. 3 لذي 

.وهذه االقسام تعطى ملن يقوم مقام النبي
اليتامى: من مات ابوه وهو صغي قبل البلوغ.. 4
احلاجة.. 5 الذين تسكنهم  املحتاجون  املساكني: 
ابن السبيل: املنقطع به يف سفره.. )

واالقسام الثالثة االخية ان يكونوا من أهل بيت النبي ال يشاركهم الناس فيها 
 روى ذلك  البيت  التي ال تعطى ال اهل  بالصدقات والزكوات  الناس ُعوضوا  الن 

.الطربي عن االمامني السجاد والباقر
االنفال  فآية  واحد  موضوع  يف  تناف  وجه  يوجد  فال  اآليتني  بني  للنسخ  وجه  وال 
واما  تكرياًم.  وهدية  هبة  املقاتلني  عىل  أمخاسها  أربعة  وزعت  حربية  غنائم  عن  تتحدث 
آية اخلمس )41( فهي تشمل كذلك كل ما يغنمه االنسان ويكسبه من أرباح التجارات 

والكنوز واملعادن والغوص وغي ذلك كام ذكرته كتب الفقه بسعة وشمول.
تشيع  عىل  مشتملة  انا  اآلية  )وظاهر  بقوله:  امليزان  يف  الطباطبائي  العالمة  ويذكر 
القرآنية، وان احلكم متعلق بام يسمى غناًم وغنيمة سواء  التشيعات  مؤبد كام هو ظاهر 
كأرباح  لغة  الغنيمة  عليه  يطلق  ما  غيها  او  الكفار،  من  مأخوذة  حربية  غنيمة  كان 
نزول  مورد  كان  وان  واملعادن،  الكنوز  من  واملستخرج  واملالحة  والغوص  املكاسب 

اآلية هو غنيمة احلرب فليس للمورد أن يصص()9(.

)9( انظر تفسي امليزان، وانظر الكايف للكليني. 
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وقد تواترت الروايات عن أهل البيت  يف ان اخلمس يتص باهلل ورسوله واالمام 
من أهل بيته، ويتامى قرابته ومساكينهم وابناء سبيلهم، وال يتص ذلك بغنائم احلرب 
فذلك هبة من اهلل سبحانه ألهل البيت بام حرم اهلل عليهم الزكوات والصدقات اكرامًا 
املعنى اآلية  أموالم كام تشي ال هذا  الناس يف  يأخذوا أوساخ  ان   من  البيت  ألهل 
p چ ]سورة التوبة: 103[ فالتطهي   o  n  m  l  k  j الكريمة: چ 
يقع  ومل  الصدقات  أموال  من  ونحوها  ووسخ  دنس  من  يلو  ال  بام  يتعلقان  والتزكية 

ذلك يف آية اخلمس)10(.
.وأيدت هذا املعنى رواية الدر املنثور للسيوطي عن ابن عباس انم قربى الرسول

ومباحث هذه اآلية تفصياًل تراجع يف كتب الفقه.
الطاعة  تتحصل  ان  أجل  من  چ   4  3  2  1 چ  تعال:  قوله  يف  القيد  وان 
كذلك:  القيد  ويمض  بالتساوي،  بتوزيعها  قام  حيث  الغنائم  توزيع  يف   النبي ألمر 
واآلية   حممد رسوله  عىل  ل  املنزهّ الكريم  بالقرآن  االيامن  اي  عبدنا(  عىل  أنزلنا  )وما 
تشي ال يوم بدر يوم التقى اجلمعان املؤمنون واملشكون وكان يوم بدر قد فرق اهلل فيه 
بني أهل احلق وبني أهل الباطل ونص فيه املؤمنني عىل رغم قلتهم املشكني رغم كثرتم 

ٍء َقِديٌر(. ُ َعىَل ُكلِّ َشمْ )َواهللَّ
عودة اىل أجواء املعركة:

القريب  اجلنويب  االسفل  اجلانب  اي  نمَْيا(  الدُّ َوة  ِ)المُْعدمْ فاختذوا  للقتال  املسلمون  تيأ 
َوى( اي اجلانب االعىل  َوة المُْقصمْ من املدينة بينام املشكون القادمون من مكة اختذوا )المُْعدمْ
وفيها  سفيان  ابو  عليها  كان  التي  القافلة  بينام  مكة  من  القريب  بدر  منطقة  من  الشامل 
( أي خلفكم وجنوبكم  َفَل ِمنُكممْ تارة قريش ورؤوس اموال كبار املشكني، كانت )َأسمْ

وا طريقها حتى ال تقع يف كمني بدر. واسفل من مكانكم قرب البحر حيث غيهّ
تقدير إلي مبارش:

)10( راجع تفسي امليزان البحث الروائي. 
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ألن  املسلمني  عىل  سبحانه  اهلل  نعم  من  وهذه  ِيَعاِد(  املمْ يِف  ُتممْ  َتَلفمْ اَلخمْ ممْ  َتَواَعدتُّ )َوَلومْ 
علموا  ما  اذا  العدو  لقتال  اخلروج  عىل  خالف  بينهم  سيقع  وضعفهم  لقلتهم  املسلمني 
بذلك ابتداًء فهم خرجوا للقافلة ولكن اهلل سبحانه رتهّب ذلك فوقعت املعركة الفاصلة 
سبحانه  وارادته  بحكمته  املشكني  ويذل  املسلمني  ليعز  ُعواًل(  َمفمْ َكاَن  ًرا  َأممْ  ُ اهللَّ ِضَ  َيقمْ )لِّ

وهذه بداية مهمة يف مقتضيات التحول االسرتاتيجي يف حياة املسلمني.
البّينة:

بدر فعلمهم بذا  للمسلمني عىل املشكني يف معركة  بعد نص اهلل  وهنا فاصل حاد 
–الن  بينة وعلم وحجة، ويؤمن من آمن  التأييد يكون حجة عليهم ليكفر من كفر عن 
Ò Ñ Ð رب   Ï Î Í Ì Ë زب وحجة:  وعلم  بينة  -عن  حياة  االيامن 
]سورة يس: 70[، وان اهلل )سميع( ملا يقولون )عليم( بنيهّاتم، وهذه إحاطة عناية بمن 

يؤمن وتديد ملن يكفر لوجود بينة التأييد االلي والنصة.
القتالية: النبي حجة أخرى ورفع للمعنويات  رؤيا 

انه رأى قلة من  َقِلياًل( هكذا أخرب الرسول املسلمني  َمَناِمَك  يِف   ُ ُيِريَكُهُم اهللَّ )إِذمْ 
ورؤيا  الي  إخبار  وهذا   ) ُتممْ َفِشلمْ لَّ َكثًِيا  َأَراَكُهممْ  )َوَلومْ  كثرة.  وليسوا  يقاتلون  املشكني 
يِف  ُتممْ  )َوَلَتَناَزعمْ املواجهة،  عىل  املسلمني  معنويات  يف  زاد  ما   االكرم للنبي  صادقة 
ِر( فلو ان الرسول رآهم كثرة لفشل املسلمون وتنازعوا واختلفوا يف أمر القتال:  اأَلممْ
م املسلمني من الفشل والتنازع الن اهلل سبحانه عليم بام يف قلوب  َم( سلهّ َ َسلَّ )َوَلِكنَّ اهللَّ

املسلمني فزاد يف معنوياتم وأزال عنهم شبح اخلوف والضعف واجلبن.

يف اليقطة دفع آخر لرفع املعنويات:
ر املؤمنني بنعمة التأييد االلي يف اليقظة حينام كانوا يرون  ال زال القرآن الكريم يذكهّ
عدد  يقلل  آخر  جانب  من  عليهم،  ويتجرأوا  يسوا  حتى  أعينهم،  يف  قلياًل  املشكني 
االلية:  للقاعدة  امضاء  وهنا  للقتال،  يستعدونا  ال  حتى  املشكني  أعني  يف  املسلمني 
املشكني،  وذلة  املؤمنني  عزة  وتأكيد  اهلل  كلمة  باعالء  ُعواًل(  َمفمْ َكاَن  ًرا  َأممْ  ُ اهللَّ ِضَ  )لَِيقمْ
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وهذا التصف يف الكون واألمور من باب ان مرجعها بيد اهلل سبحانه كيفام يريد )َوإَِل 
َجُع اأُلُموُر(. ِ ُترمْ اهللَّ

قتالية أخرى: قواعد 
ِلُحوَن(. ُكممْ ُتفمْ َعلَّ َ َكثًِيا لَّ ُكُروامْ اهللَّ ُبُتوامْ َواذمْ ِفَئًة َفاثمْ َلِقيُتممْ  ِذيَن آَمُنوامْ إَِذا  ا الَّ َ )َيا َأيُّ

من هذه القواعد:
]سورة . 1 چ   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » چ  املعركة:  يف  الفرار  جواز  عدم 

االنفال: )1[ وهذا اجراء وتكتيك داخل أرض املعركة وليس فرارًا )يا ايا الذين 
آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا( والفئة هي اجلامعة من الكفار يف هذه اآلية، وعربهّ باللقاء 
ولكن  احيانًا  املقاتل  يرعب  ان  ذلك  شأن  ومن  القريبة  واملباشة  االلتحام  يعني 
املعركة  يف  املقاتل  قدم  ثبات  وانام  والزيمة  الفرار  عدم  هو  )اثبتوا(  وخطاب  شعار 

وهي احد ارسار االنتصار عىل العدو.
فذكر ).  النص،  الستنزال  املعركة  يف  اهلل  ذكر  من  الكثار  وهو  َكثًِيا(   َ اهللَّ ــُروامْ  ُك )َواذمْ

القلب ال  فأن  تركه خلفه من زوجة واوالد ومال  الدنيا وما  املقاتل حب  ينس  اهلل 
يتمع فيها حبان اما حبهّ اهلل او حبهّ الدنيا، وحب اهلل يدفع للنص والظفر )لعلكم 
اهلل  نحو  وفكره  وقلبه  بلسانه  املقاتل  يتوجه  ان  تعني  )كثيًا(  وكلمة  تفلحون(، 
العدو  لقائهم  عند  )وأنِسهم  كلها.  االسباب  ومري  احلقيقي  النارص  النه  سبحانه 

ذكر دنياهم اخلداعة(.
ال . 3 يتحول  الطاعة  القتال فأن عدم  َوَرُسوَلُه( ال سيام يف   َ اهللَّ )َوَأِطيُعوامْ  القائد  إطاعة 

مترد وخسارة كربى يف تغيي موازين املعركة.
( فالتنازع واالختالف يف ارض . 4 َهَب ِرُيُكممْ َشُلوامْ َوَتذمْ َفَتفمْ َتَناَزُعوامْ  عدم التنازع )َواَل 

تفقد  التي  فالسفينة  القوة،  وذهاب  والزيمة  الفشل  يورث  خلفها  وحتى  املعركة 
التوقف. الدافعة ملسيها نحو هدفها تتعرض لكل تداعيات ونكبات ذلك  الرياح 

ابِِريَن(، . 5 َمَع الصَّ  َ إِنَّ اهللَّ وامْ  رِبُ الصرب عىل تمل الصعوبات املستجدة يف املعركة )َواصمْ
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فعدم  العدو،  مواجهة  التداعي يف  هذا  وآثار  االلية ختفف من ضغوط  املعيهّة  وهذه 
الصرب يعني اجلزع وعدم ثبات القلب وبالتال الفرار من املعركة.

ِذيَن . ) َكالَّ َتُكوُنوامْ  النية يف اخلروج ملجاهدة العدو بخالف كفار قريش: )َواَل  خلوص 
ِ( فاالعداء املشكون  وَن َعن َسبِيِل اهللَّ َخَرُجوامْ ِمن ِدَياِرِهم َبَطًرا َوِرَئاء النَّاِس َوَيُصدُّ
الداية  يطلب  من  ويمنعون  يصدون  كانوا  املسلمني  ملواجهة  مكة  من  خرجوا  حني 
رياء وبطر وتكرب ومترد  كلها  احتفالية  بقوتم يف مظاهر  اهلل سبحانه ويفاخرون  ال 
عىل اهلل سبحانه حتى قال ابو جهل رأس الشك: )ال نرجع حتى نرد بدرًا فنشب 
فيها اخلمور وتعزف علينا الِقيان وتسمع بنا العرب فال يزالون يابوننا()11(. لكنهم 
نكراء  هزيمة  وسط  املوت  وسقوا  نوائحهم  عليهم  وناحت  املنايا  كؤوس  ُسقوا 
خروجهم  كان  وان   الرسول توجيهات  التزموا  الذين  للمسلمني  مدوهّ  وانتصار 
بكلامته  احلق  يق  ان  اهلل  )ويريد  أخرى:  إرادة  له  سبحانه  اهلل  لكن  للقافلة  تعرضيًا 
 ُ ويقطع دابر الكافرين( وكل ما جرى من تدبي لم فهو حماط بعلم اهلل سبحانه )َواهللَّ

َمُلوَن حُمِيٌط( وهذا يسب لقوة املسلمني. َيعمْ باَِم 
الشيطاين: التزينی  خطر 

 ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 چ  الزينة  ال حرام يف أصل 
@ N M L K J IH G F E D C B A چ ]سورة 

االعراف: )3[.
غرائزي  وتأثي  تصوير  وهو  بضحاياه  لاليقاع  اسلوبًا  التزيني  يستخدم  الشيطان 
يوم  مالك(  بن  )رساقة  صورة  يف  ابليس  متثل  الفارغة.  وبخيالئهم  بانفسهم  لالعتزاز 
معهم  سيكون  وانه   الرسول وحرب  كالشك  القبيحة  اعاملم  للمشكني  وزين  بدر 

وال ُيغلبون وهو )جار( اي مي ومعني لم.
ابليس وفراره: نكوص 

)11( راجع تفسي الطربي. 
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ابليس  فرهّ  للقتال  واملشكون  املسلمون  الفريقان  التقى  فحني  ِفَئَتاِن(  المْ َتَراَءِت  )َفَلامَّ 
ونقض كل ما زيهّنه لم ال سيام بعد ظهور مؤشات النص للمسلمني وكثرة القتل واالرس 
أرض  من  ومجاعته  هو  ففرهّ  نازلني  يراهم  كان  او  املالئكة  آثار  يرى  فكان  املشكني،  يف 
املالئكة،  يزرع   جربئيل ورأى  املالئكة  وهم  ترون(،  ال  ما  أرى  )ان  وقال:  املعركة 
وقال املشكون يا رساقة مل تفرهّ وتنقض عهدك؟. قال الشيطان املتمثل بصورة رساقة بن 
مالك من بني كنانة: )ان أخاف اهلل( النه يعلم اكثر منهم شدة عقاب اهلل )واهلل شديد 

العقاب(.
مهزوم: منطق 

يلوذ  مهزوم  منطق   ) ِديُنُهممْ َهُؤالء  َغرَّ  َرٌض  مَّ ُقُلوِبِم  يِف  ِذيَن  َوالَّ َُناِفُقوَن  املمْ َيُقوُل  )إِذمْ 
ان  عوا  فادهّ عليه،  هم  الذي  والغرور  والكربياء  والوسوسة  التزيني  بفعل  املنافقون  به 
القرآن  لكن  به  لم  طاقة  ال  مااًل  دخلوا  ألنم  دينهم  وخدعهم  هم  غرهّ قد  املسلمني 
z y x w v } | { چ،  الكريم يرد عىل ذلك بقوله تعال: چ 
عليه  املتوكلني  به  ه  يوجهّ وما  فعله  يف  حكيم  عليه  يتوكل  ملن  نارص  أمره  عىل  غالب  فاهلل 

سبحانه.
تذكري آخر للرسول هبذه النعم املتتالية يف بدر:

اَلئَِكُة(: ِذيَن َكَفُروامْ املمْ )َوَلومْ َتَرى إِذمْ َيَتَوىفَّ الَّ
ولو رأيت ما حصل بؤالء االعداء عىل يد املالئكة لرأيت أمرًا فظيعًا كانوا ُيضبون 
ِريِق(، )َذلَِك باَِم  َ بحديد من نار عىل وجوههم وظهورهم وياطبونم )ُذوُقوامْ َعَذاَب احلمْ
يتجىل  اهلل سبحانه  فأنهّ  او حيف  فيه ظلم  ليس  استحقاق جزائي  ( وهذا  َأيمِْديُكممْ َمتمْ  َقدَّ

َعبِيِد(. لمْ لِّ ٍم  َليمَْس بَِظالَّ  َ عن ظلم عبيده مطلقًا )َوَأنَّ اهللَّ
اجتامعية: اضاءة 

املشكني  من  بدر  معركة  يف  غنموه  ما  وهي  املسلمون  عليها  حصل  التي  االنفال 
وان اختلف املسلمون فيام بينهم بشأنا لكن أمرها اوكله اهلل ال رسوله فوزعها بني 
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القسم  وهذا  أمخاس،  مخسة  قسمها  ان  بعد  منها  االخي  اخلمس  عىل  وأبقى  بدر  مقاتيل 
االخي تتعلق به االصناف التي ذكرتا آية اخلمس )41( من سورة االنفال، واختصاص 
ينبغي ألهل  التي ال  بالصدقات والزكوات  الناس عوضوا  فأن  قربى رسول اهلل با 
البيت اخذها، وفيها إكرام لم وهكذا ينظم القرآن الكريم العصب االقتصادي حتى 
ال ُيرم احد منه يف املجتمع، وليس املقصود من ذلك اياد طبقية ميزة عىل غيها فهم 
وروي  االخرى،  االنفاق  وموارد  الزكوات  من  يأخذ  غيهم  أن  كام  اخلمس  يأخذون 

ذلك يف كتب املسلمني.
معركة بدر تطل من جديد:

وابطال  احلق  لحقاق  الشوكة  ذات  طريق  يف  االسرتاتيجي  ل  التحوهّ هذا  وألهية 
الباطل عادت آيات االنفال تتحدث عن سي املعركة وقد ركزت عىل جوانب مؤثرة يف 

صياغة متمعية عزيزة بينام أورث الذل املشكون ومن وراءهم:
امليعاد(، . 1 يف  الختلفتم  تواعدتم  )ولو  املعركة  هذه  اياد  يف  املباش  االلي  التدخل 

كان  أمرًا  اهلل  ليقض  لم  وتسديد  للمؤمنني  الية  معية  عن  ينبيء  التدخل  وهذا 
وحتى  لتثبيتهم  املسلمني  عىل  قصها  التي   النبي رؤيا  ذلك  يف  ويدخل  مفعواًل، 

من خالل واقعهم حينام يرون العدو قلة، وهذا لطف من اهلل سبحانه.
يكون . ) وانام  يموت  او  االنسان  فيحيا  السبيل:  ينكشف  حتى  والدليل  احلجة  بيان 

املنهجية  وهذه  واقعية  غي  خياالت  او  وهم  يف  يضيع  حتى  ودليل  بينة  عن  ذلك 
الربانية يف توجيه سلوك االنسان تتأتى من خالل اللطف و التأييد االليني.

العدو هناك ضوابط وقواعد حرصًا عىل . 3 املباشة مع  الساخنة  املواجهات  ويف هذه 
ثبات املقاتل ومن اجل ايقاع الزيمة يف العدو وهذه القواعد ليس فيها تعد او تاوز 
النية وعدم االنغامس  توفر خلوص  لذا ركزت عىل  الشيعة وحق اآلخر،  قيم  عىل 
البطر والرياء حتى ال يقع املسلم يف  الدنيا من خالل ذكر اهلل كثيًا وتنب  يف حب 
شدائد  عىل  والصرب  التنازع  وعدم  القائد  اطاعة  وضورة  الشيطان،  التزيني  فخاخ 
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وايامن  بقناعة  تصمد  بشية  كتلة  اياد  شأنا  من  الضوابط  فهذه  وأتعابا،  احلرب 
مهام حي وطيس احلروب أو عظمت شدائدها.

اجتامعية مستفادة: دروس 
ال نسخ بني اآلية االول واآلية احلادية واالربعني من سورة االنفال ملاذا؟.. 1
أهل البيت ال تعطى اليهم صدقات االموال.. )
يف . 3 واسعًا  نظامًا  تشكل  االخرى  االنفاق  ومــوارد  للزكوات  املستحقة  االصناف 

الضامن االجتامعي تقوده الدولة.
يلك . 4 او  ليحيا  والدليل  البينة  عىل  االنسان  يضع  ان  عىل  الكريم  القرآن  يرص 

عليها. كيف يدخل ذلك يف البناء العقائدي لالنسان؟.
ال يوز الفرار من املعركة: فام هي القواعد التي تعني املقاتل عىل الثبات فيها؟.. 5
كيف ندفع خطر التزيني الشيطان وال نكون من ضحاياه؟.. )
ملاذا فرهّ ابليس من املعركة؟. وما خطابه اجلديد بعد ان كان جارًا للمشكني ومعينًا . 7

لم.
)عذاب احلريق( كانت له صورة يف معركة بدر كيف تقرأها؟.8. 

)5(
سنن ومواقف

دأب آل فرعون:
)القرآن الكريم يدعو اىل حقن الدماء وحفظ املواثيق ونبذ اخليانة(:

 Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾½  ¼  » چ 

ٺ/  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   Ï  Î  Í  Ì
 ?  >  =  <;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
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 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q  p  o  n

¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ چ ]سورة االنفال: )5 -59[.
الدأب:

هو العادة والطريقة فتقول هذا دأبه ودينه وديدنه))1(، وقد شبهت اآلية مصي أعداء 
اهلل يف بدر بام آل اليه حال آل فرعون اذ أغرقوا وأهلكوا بكفرهم بآيات اهلل وجحودها 

رغم بيانا ووضوحها وكذلك أمم االنبياء األخرين.
الدنيوية: العقوبات  السنة االلية يف 

 Ç  Æ چ  تعال:  قوله  العذاب(  بانزال  تتسبب  الذنوب  )ان  قاعدة:  هناك 
يموت  من  أكثر  بالذنوب  يموت  )من   :الصادق االمام  عن  ورد  وقد  چ   ÉÈ
ربوبيته  ال  دعاهم  الذين  أتباعه  وهم  فرعون(  )آل  عن  اآلية  تتحدث  وهنا  باآلجال(، 
وساروا عىل نجه والتزموا طريقته، لذا فاألخذ االلي لم بالعذاب الدنيوي كان قويًا 
والشديد كالها صفة  فالقوي  ِعَقاِب(،  المْ َشِديُد  َقِويٌّ   َ اهللَّ )إِنَّ  اهلل قوي  اخذ  ان  بتقدير: 

ملقدر حمذوف: )أخذ اهلل(.
االستحقاق: قاعدة 

(، فالذين  بَِأنُفِسِهممْ َما  وامْ  ُ ُيَغيِّ َحتَّى  ٍم  َقومْ َعىَل  َأنمَْعَمَها  َمًة  نِّعمْ ا  ً ُمَغيِّ َيُك  مَلمْ   َ بَِأنَّ اهللَّ )َذلَِك 
يبدلون نعمة اهلل بالكفر كام فعل كفار قريش ومن قبلهم آل فرعون انام استحقوا العقوبة 
آل  چ ]سورة   A  @  ?  >  = چ  فاهلل عدل مطلق  الدليل  والعذاب بذا 

عمران: )18[ واهلل سبحانه ليس بحاجة ذلك )انام يتاج ال الظلم الضعيف()13(.
( أي كفار قريش يف معركة  بُِذُنوِبِممْ َناُهم  َلكمْ ثم يعود القرآن ليؤكد هذا املعنى: )َفَأهمْ
كفار  أي  َظامِلنَِي(،  َكاُنوامْ  )َوُكلٌّ  )الغرق(  االستئصال  بعذاب  َن(  َعومْ ِفرمْ آَل  َنا  َرقمْ )َوَأغمْ بدر 

))1( التبيان للطويس 5/ 139. 
)13( االمام عيل يف نج البالغة. 
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قريش وآل فرعون بارتكاب املعايص وترك الطاعات.
من هم ّرش الدواب؟.

 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U تشي اآلية الكريمة ال: چ
چ وهم بنو قريضة وعىل رأسهم كعب بن األشف وأصحابه الذين عاهدهم   `
الرسول أال ياربوه وال يعينوا املشكني لكنهم نقضوا هذا العهد وأعانوا املشكني 
بالسالح يف بدر واعتذروا وعادوا ال نقض العهد مرة أخرى يف معركة اخلندق، فهؤالء 
االرض  عىل  تدبهّ  التي  الدواب  كل  من  شًا  اكثر  فهم  العهود  نقض  يف  اهلل  يافون  ال 
)الذين كفروا( بارصار )فهم ال يؤمنون( الن هذا االرصار عىل الكفر يمنع من االيامن.

كيف تقع هذه الظاهرة عىل آخرين؟.
بم  للتشنيع  هو  چ   ÂÁ  À  ¿  ¾½  ¼  » چ  تعال:  قوله  تكرار  ان 
امكانية  ال  تؤشهّ  ألنبيائهم  االقــوام  تكذيب  يف  الواسعة  املساحة  وهذه  وتوبيخهم، 
وقوع هذه الظاهرة وتكرارها يف كل زمان ومكان ومل تتوقف عىل تلك االحداث، فش 
الدواب يمكن ان نراه يف مدنية متقدمة بامدياتا الن القيم ال تكمها القوانني املادية وال 
بقيمه  لالنسان  املادي  والتطور  املدنيات  تتأثر  ان  الصحيح  هو  العكس  وانام  با  تتحكم 

العليا والفطرة غي امللوثة واالعتقاد احلق والتوحيد اخلالص.
تتكرر  ظواهر  فهذه  السامء  من  املنزلة  الشائع  هي  والشائع  االنسان  هو  فاالنسان 

وسنن ماضية يف اخللق ال تتوقف باعتبارها قانونًا مبنيًا عىل العدل ال اجلور.
استباقيتان: قاعدتان 

ُروَن(.1.  كَّ ُهْم َيذَّ َلَعلَّ ْن َخْلَفُهْم  ْد هِبِم مَّ ْرِب َفرَشِّ ُهْم يِف احْلَ َتْثَقَفنَّ ا  )َفإِمَّ
يا رسول اهلل ان ظفرت بم يف احلرب فاجعلهم عربة ملن خلفهم من نقضوا العهد 
بم  ظفرت  ان  عليهم  القضاء  فان  قتالك،  من  يتمكنوا  وال  فيهم  الرعب  يدخل  حتى 
او  امليدان  داخل  خلفهم  من  يعينونم  الذين  ق  وتفرهّ وتشتت  هروب  يف  سببًا  يكون 
خارجه )لعلهم يذكرون( فيعودون ال رشدهم، فالرعب هو احد االسلحة املؤثرة التي 
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ه به، قال رسول اهلل: )أعطيُت مخسًا مل ُيعطهن  جعلها اهلل لرسوله عىل اعدائه وخصهّ
أحد قبيل: ُنِصُت بالرعب...()14(.

 6 فاهلل سبحانه يمأل قلوب اعداء رسول اهلل بالرعب ما إن يقبل عليهم چ 
7 8 9 : ; > = چ ]سورة آل عمران: 151[.

ل القتل. فهذا السالح )الرعب( يزم العدو ويقلهّ
ائِننَِی(.. 2 َ اَل حُيِبرُّ اخْلَ اَفنَّ ِمن َقْوٍم ِخَياَنًة َفانبِْذ إَِلْيِهْم َعىَل َسَواء إِنَّ اهللَّ ا خَتَ )َوإِمَّ

يا رسول اهلل: ان أحسست بدالئل وإمارات ظاهرة من عاهدت منهم خيانة للعهد، 
ونقضًا له فقل لم: قد نبذُت اليكم عهدكم وهذا اعالم لم )عىل سواء( اي عىل استواء 
ُيعدُّ خيانة  بينك وبينهم، وليس غدرًا لم الن قتالم والعهد قائم  النقض  العلم بذا  يف 

{ ~ ے ¡ ¢£  وغدرًا وهذا ال يريده اهلل سبحانه ثم تؤكد اآلية الالحقة چ 
¤ ¥ ¦ چ عىل ضعف هؤالء وان سبقوا وفلتوا من القتل او األرس يوم بدر فهم 

ال يعجزون ارادة اهلل ومشيئته، وعليه فال يظنن هؤالء الذين كفروا بذلك.
اجتامعية: اضاءة 

مصائر األمم واالفراد ختضع عادة لقوانني وسنن، لذا يمكن تفسي هذه املصائر من 
خالل قواعد شاخصة وقد شهد القرآن الكريم مساحات واسعة لبيان هذه النتائج التي 
ينتهي اليها االفراد واجلامعات وقد عربهّ القرآن الكريم يف حديثه عن الظاهرة الفرعونية 
بـ: )دأب آل فرعون( وهي الطريقة التي كانوا عليها مداومني اذ الذنوب تتسبب بانزال 
جهة  لون  يشكهّ انام  النهج  هذا  عىل  يداومون  حينام  هؤالء  فان  أخرى  جهة  من  العذاب، 
د وجهتها فتزيدها  ومجاعة تنسب لراع ومؤسس وتسودها افكار وتنتظمها مواقف توحهّ
ان  البد  وهنا  بذنوبم(،  )فأهكناهم  فيها  حمورًا  الذنوب  تكون  حينام  وخسانًا  هالكًا 
ال  لكنهم  ظاملني(  كانوا  )وكل  بعينه  الظلم  يف  فيجده  الالك  سبب  عن  الضحية  يبحث 
واملواثيق  للعهود  نقضًا  كانت  ولو  ذنوبم  فيستمرؤون  ذلك  عرفوا  لو  حتى  يتعظون 

)14( البخاري ومسلم. 
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ما  تعي  تفقه وال  التي ال  الدواب  يكونوا ش  ان  فيستحقون  التدميية  آثارها  ويعيشون 
يراد منها. هذه الظاهرة ال تتوقف عىل مجاعة وال عىل مكان او زمان حمددين انام تصل 
حص  غي  من  وحاكاًم  رقيبًا  القرآن  النص  يبقى  وهكذا  حصولا  شوط  تتحقق  حينام 

مكان او زمان.
القرآن يدعو اىل حقن الدماء وحفظ املواثيق ونبذ اخليانة:

فاخلطاب القرآن ال رسول اهلل ان يزيد يف ارعاب العدو )فشد بم من خلفهم( 
بأقل  النزال  لينتهي  هروبم  يف  وسببًا  عربة  ويكونوا  وراءهم  من  مقاومة  تضعف  حتى 
ضورة  عىل  القرآن  اخلطاب  يؤكد  اخرى  جهة  من  للمسلمني،  النص  وتقيق  اخلسائر 
اعالم الطرف اآلخر بالغاء العهد حينام ينقضونه واال يتحول املوقف ال خيانة، ما اروع 

هذا الدين الفطري املتحض الذي يقن الدماء ويرتم املواثيق وينبذ اخليانة.
اجتامعية مستفادة: دروس 

متى تتحول العادة والطريقة ال دأب؟.. 1
قال االمام الصادق: )من يموت بالذنوب أكثر من يموت باآلجال(، كيف تقرأ . )

ذلك يف ضوء السنن والقوانني؟.
قال اهلل تعال: )وان اهلل ليس بظالم للعبيد( كيف تقرأ ذلك يف بيان قاعدة استحقاق . 3

العذاب من غي ظلم.
من هم ش الدواب؟. وملاذا وصفوا بذلك؟.. 4
وان . 5 املادية  املدنيات  با  تتحكم  وال  املادية  القوانني  تكمهـــــــا  ال  العليا  القيم 

تطورت.
من . ) ذلك  اقرأ  اخليانة(  ونبذ  املواثيق  وحفظ  الدماء  حقن  ال  يدعو  الكريم  القرآن 

خالل اآليتني الكريمتني 57-58 من سور االنفال.



رأي  فيها  له  كان  املجلة،  أعداد  العربية  الشيف يف مجهورية مص  األزهر  تسلم  بعد 
سديد ننشه بنصه:








